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Houseparty's
in criminele
handen

Wapen
De Organisatie ter Verbete-

ring van de Binnenvisserij
(OVB) en de Nederlandse Ver-
enigingvan Sportvissersfede-
raties (NVVS) zijn het enorme
en nog explosief groeiend le-
ger van zwartvissers (in-
middels ruim 560.000) meer
dan beu en hebben daarom
met justitieditcontrolewapen
gesmeed:

PRIVÉ

LINDA
DE MOL
RAZEND!

pagina 25

RIJKAARD
voelt weer
spanning
pagina 27

NIPO telt 350.000 jeugdige illegale vissers

Jacht geopend op hengelaars
door Henk deKoning

AMERSFOORT, zaterdag
De Nederlandse hengelsportorgani-

saties hebben de jachtgeopendop deil-
legale sportvissers.

Metname de jeugdblijkt op spectaculaire ma-
nier deregels te overtreden: 350.000 jonge vis-

sertjes gaan volgens de jong-
stecijfers van het NIPO illegaal
tewerk.

Voor de strijd tegen het zwartvis-
sen zijn inmiddels376 controleurs en
politie-agentenklaargestoomd. Ruim
300 anderen volgen nog dit jaar de
speciale cursus Controle Sportvisse-
r-

Zeker 43% van deruim 1.3miljoen
oudere sportvissers blijktvolgens het
NIPO zwartvisser te zijn.

" Een paar sportvissers bemannen hun favoriete stek-
je.Zonder visakte kunnen ze het in detoekomst wel
**rgeten. Foto: Matty van Wijnbergen

Bom verstopt in vuilnisbak

Twee Nederlanders
gewond bij aanslag
in Turkse badplaats

door ArnoldBurlage
HOOFDDORP, zaterdag

De terreuracties aan de drukbezochte kust van Turkije heb-
tan gisteravond de eerste twee slachtoffers uit Nederland
teëist.

In totaal werden 17 mensen
fcwond bij de aanslaginKusa-
flasi, een populair toeris-
tenoord aan de Egeïsche Zee,
jjlder wie zes toeristen; twee
{Nederlanders, tweeBritten en

Zuidafrikanen.

Ontploffing, Een dokterin een van de zie-
kenhuizen heeft dat ver-

klaard. Over de ernst van de
verwondingenen deidentiteit
van de slachtoffers bestond
rond middernacht nog steeds
geen duidelijkheid.

Maar de bom, die ontplofte
in een vuilnisbak in de buurt
van het postkantoor, zou van
een lichtkaliber zijn geweest,
zodat van ernstig gewonden
geen sprake zou zijn.

Enorme chaos
op Europese

valutamarkten
Van onze financiële

redactie
AMSTERDAM, zaterdag

De chaos op devalutamark-
ten in Europa bereikte giste-
ren een voorlopighoogtepunt.
Tal van centrale banken,
waaronder De Nederlandsche
Bank, moestenvoor tientallen
miljardenaan vreemde valuta
opkopenom de koersen enigs-
zins op peil te houden.

Vooral de Franse frank en
deDeensekroon waren slacht-"
offer van speculatieve aanval-
len. „Dit houden de centrale
banken niet vol. Dit weekein-
de moet er wat gebeuren om
de rust te laten weerkeren of
het Europees MonetairStelsel
stort volledig in elkaar," zei
gisteren een vermoeide valu-
tahandelaar in Amsterdam.

In weerwil van de chaos op
de wisselmarkten ging de Am-
sterdamse effectenbeurs als
een raket omhoog, waarbij ve-
le records sneuvelden. Hoop
op renteverlaging en buiten-
landse belangstelling waren de
belangrijke drijfveren.

Zie verder De Financiële
Telegraaf.
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ANDREA

Visakte
Mede als wapen tegen dezwartvisse-
rij hebbende landelijkehengelsport-
organisatieser bij hetministerie van
Visserij op aangedrongen het aantal
verkooppunten voor deSportvisakte
fors uit te breiden.

Inmiddels verkopen circa400 ver-
enigingen en 400 winkeliers
verdeeld over heel Nederland
de Sportvisakte. Deze tactiek
in de strijd tegen de enorme
zwartvisserij begint volgens
de OVB nu ookvruchten af te
werpen. Vorig jaarwerden in
ons land565.000Sportvisakten
verkocht tegen circa 536.000 in
1990.

Philips grootste sponsor Ajax-stadion
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, zaterdag
Philips Nederland sponsort voor tien

miljoengulden debouw van hetnieuwe
Ajax-stadion in Amsterdam-Zuidoost.
Het bedrijf is hiermee de grootste spon-

sor van het stadion. Bierbrouwer
Grolsch, PTT Telecom en de Bouwcom-
binatie Stadion Amsterdam dragen ie-
dervijf miljoenbij.

" Cor van Zadelhof

Bosnische leiders
akkoord over unie

door WimPieters
GENÈVE, zaterdag

De leiders van de elkaarin Bosnië-Hercegovina bestrijdende
moslims, Serviërs en Kroaten hebbengisteren in Genève over-
eenstemmingbereiktover een nieuwegrondwet,dievoorziet in
de totstandkoming van een drie staten omvattende Unie van
Republieken van Bosnië en Hercegovina.

Het unie-akkoord zal deel
uitmaken van een overkoepe-
lende vredesregeling voor de
16 maanden oude burgeroor-
log in Bosnië, die tienduizen-
den levens heeft geëist.

Vrijwel tezelfdertijd werd
dooreen VN-woordvoerder in
de Bosnische hoofdstad, de
Nederlandse majoor Luuk
Niessen, gemeld, dat de com-
mandanten van de strijdende
partijen in Bosnië gisteravond

een akkoord voor een onmid-
dellijkvan kracht wordend be-
stand zoudentekenen.

Zie ook pag. 9

Drietal vrouwen
slaags om poes

Van onze correspondent
GRONINGEN, zaterdag

In de Merwedestraat in Gro-
ningenzijn gisterendrievrou-
wen slaags geraakt om een
kat. Bij de vechtpartij waren
de 23-jarige eigenares van
de kat, haar 24 jaar oude
vriendin en een 37-jarigeGro-
ningse betrokken.

De laatstehadtijdens deva-
kantie van de eigenares op
het diergepast. Ze had zich zo
aan depoes gehechtdatzehem
niet meer wilde teruggeven.
Toen de 23-jarige haar troetel-
dier samen met haar vriendin
kwam opeisen, nam dekat de
benen.

Tijdens de achtervolging
van 't dier greep de poezen-
oppas de 24-jarige bij de keel
en sloeg haar met een sleutel-
bos in het gezicht. Ook deeige-
nares kreeg er van langs. De
oppas kwam uiteindelijk als
winnares uit de strijd en ging
er metdekatvandoor.De twee
vriendinnen deden vervol-
gens aangiftebij de politie we-
gens mishandeling.

HET WEER

ZON ONDER 21:31. MORGEN OP 06:02

Meer zon en slechtseen
enkele regen- of onweers-
bui. De middagtemperatuur
ligtrond de 22 graden.
■ PAGINA 2

'Verkrachte' vrouw moetpolitie betalen
Van onze Haagse redactie

ZOETERMEER, zaterdag
Een vrouw die valse aangifte van po-

gingtot verkrachting deed, moet de Zoe-
termeerse politie ’ 795 schadevergoe-
ding betalen.

Dat zijn de loonkosten van twee re-
chercheurs die zeven uur met de loze
aangifte hebbenverdaan eneencomposi-

tietekening hebben laten maken van de
'verdachte. De Haagse politierechter
heeft de eis tot schadevergoeding giste-
ren toegewezen.

De 30-jarigeZoetermeersevrouw werd
tijdens overspel door haar levensgezel
betrapt. Zij verzon toen het verhaal dat
deminnaar eencontrolerend geneesheer
was, die haar had overmeesterd.

Nadatzedenrechercheurs de man had-

den opgepakt en een onderzoek op gang
hadden gebracht, bleek dat zij het ver-
haal had verzonnen. „Toen werden we
boos", aldus commissaris M. Heerschap
van de Zoetermeerse politie. „We had-
den die tijd beter kunnen besteden aan
echte zaken. Ook de hulpverleners die
zich bij zedenzaken om het slachtoffer
bekommeren, hadden nuttiger zaken
kunnen doen. Het is voor ons een princi-
piële kwestie."

De magie
van de fiets
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Fietsfeest eindigt tragisch
ieelnemers aan
1e Drentse Rij-
/vielvierdaagse
iadden het gis-
teren opnieuw
zwaar.

Net als op de
serste dag van
het fietsfeest
waren de regen-
bakken weer on-
misbaar. Gladde
wegen leidden
bovendien tot
valpartijen en
lekke banden.

De laatste dag
verliep drama-
tisch voor de 68-
-jarige Van Stam
uit Noordwijk.
Hij werd tijdens
de tocht in Wan-
neperveen on-
wel en overleed
terplaatse. Inde
afgelopen vier
dagen werden
nog twee deel-
nemers met
hartklachten op-
genomen in het
ziekenhuis.

Gerr'rt van
Beek uitArnhem
P7j werd giste-

ren extra in debloemetjesgezet omdat hijnietalleen deoudste
deelnemerwas, maarookvoor de elfde maal de vierdaagse had
volbracht. Dekrasse bejaardelegde deafgelopen week240kilo-
meter af.

Ook mevrouw Damen uit Huizen IN.-H.) werd aan de meet
gehuldigd.Zijreed metman en kinderen voor de 13emaal mee,
maar was bovendien de 500.000-ste deelnemer sinds het eve-
nement28 jaargeleden voor het eerst werd gehouden.

Foto: Bert Wieringa

Zie verder pag.2 kol. 2

(advertentie)

HET GEDROOMDE LAND
pastorale schilderkunst in de Gouden Eeuw

verlengd t/m 29 augustus
CENTRAAL MUSEUM UTRECHT / 030-362362

Zie verder pag. 2 kol.l

Zie verder pag. 2 kol. 2

(advertentie)

Wie informatie of schilderijen
bezit van de 18e-eeuwse meester

CORNELISKUIPERS
1739-1802

wordtverzocht contact op te
nemen met

Galerie Simonis&Buunk, Ede
tel.: 08380-52888, fax: 11130.

* i.v.m. verschijning monografie

(advertentie)
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„Controleur en politie gaan
samen op pad. Dat blijkt de
succesformule. De een kent
het viswater goed en weet de
zwartvissers te vinden; de an-
der schrijft desgewenst met-
een een bon", vertelt cursus-
docent Jan Willem Wijn-
stroom van deNVVS.

Dit jaarvinden in 5 regio's,
verdeeld over de plaatsen De-
venter, Heerenveen, Waal-
wijk, Weert en Hazerswoude
de speciale opleidingen Con-
trole Sportvisserij plaats. Vo-
rig jaar werd gestart in 7 re-
gio's.

Lessen in de juridischeaan-
pak van zwartvissers worden
gegeven door kaderleden van
het Politie Vormingscentrum
in Vaassen en de Rijkspolitie
Utrecht. Het regent inmiddels
processen-verbaal in de riet-
kragen.

„Zowel bij de politiekorp-
sen als bij de hengelsportver-
eniging in het land bestond al
lange tijd grote behoefte om
met meerkennisvan zaken te-
gen dezwartvissers tekunnen
optreden.De toeloop van kan-
didaten is dan ook overweldi-
gend. Het verplicht ons zelfs
met wachtlijsten te werken",
aldus docent Wijnstroom van
de Sportvissersfederaties.

„Bij de opening van de in-
schrijving vorig jaar stonden
de cursisten te dringen", zegt
Wijnstroom. „Onder hen 400
controleursen 200politiemen-
sen. Slechts 376 cursisten kon-
den weplaatsen. Dit jaarwor-
den 300 nieuweviscontroleurs
opgeleid."

De wildgroei van het aantal
sportvissers in ons land dat
zonder de verplichte Visakte
een hengeltje uitgooit, heeft
ertoe geleid dat het aantalver-
kochte vissportakten fors is
gekelderd. „Van de baten van
de Visakten bekostigt de OVB
projecten als het uitzettenvan
pootvis en wetenschappelijk
onderzoek naar de conditie

ANVR-directeur drs. Ge-
rard Couvreur zei dat pas
maandag over de situatie in
Turkije zal worden „verga-
derd". Het Calamiteiten-plat-
form, waarin ANWB, Buiten-
landse Zaken, reisverzeke-
raars en ookdeANVR zijnver-
tegenwoordigd, beraadt zich
echter al vandaag op de situa-
tie, die steeds ernstiger vor-
men begint aan te nemen.

Inmiddels is binnen de
ANVR een vertrouwenscrisis
ontstaan omdat blijkt te zijn
gemanipuleerd met informa-
ties over de risico's in Turkije
om de boekingen niet in ge-
vaar te brengen.
De afgelopenweekkwam vast
te staan dat de ANVR, de
overkoepelende organisatie
van de reisindustrie in ons
land, sinds eind meieen nega-
tief reisadvies voor Zuidoost-
Turkije uit commerciële be-
langen geheim heeft gehou-
den.Als gevolgdaarvanboek-
ten vakantiegangers argeloos
reizen naar bepaalde streken
in Turkije, zonder de risico's
tekennen en zonder het recht
te kennen van gratis annule-
ringen.

De waarschuwingen wer-
den door de ANVR zelfs niet
aan hetmerendeelvan deaan-
gesloten reisorganisaties en
reisbureaus doorgegeven,
evenmin als dreigbrieven
over aanslagen aan de Turkse
kust.

Stadion Amsterdam NV
maakte gisteren eveneens be-
kend dat er ookbijnaovereen-
stemming is bereikt met Coca
Cola en deRAI over participa-
tie in het project. Ook zij zijn
goed voor ieder vijf miljoen
gulden.

Deze 'stichters'zijn tien jaar
lang de vaste leverancier van
goederen en diensten aan het
stadion.Verdermogen zij hun
naam aan het project verbin-
den.

In totaal zijn de stichters
goed voor 35 miljoen gulden.
De totale kosten van het pro-
ject belopen tussen de 200 en
300 miljoen. President com-
missaris Cor van Zadelhofvan
het stadiontoonde zich gister-
middag zeer verheugd met de
sponsorende bedrijven. „De
bouw van het stadion is daar-
mee weer een stukje dichter-
bij gekomen."

De bouwvan het nieuwe sta-
dion moetdit najaarbeginnen.
Wethouder L. Genet van Am-
sterdam verwacht dat in okto-
ber alle procedures zijn afge-
rond. In september 1996 moet
het stadion worden geopend.

Vier jaarcel
geëist tegen

schietgrage man
AMSTERDAM, zaterdag

Voor de rechtbank in Am-
sterdam stond gisteren de 27-
-jarige I. E. terecht die ervan
wordt verdacht op 3 maart
jongstleden vanuit zijn wo-
ning aan de Barbusselaan in
Amsterdam in het wilde weg
geschoten te hebben.

Drie voetballendekinderen
en anderevoorbijgangerskon-
den zich ternauwernood in
veiligheid brengen. In een
tijdsbestek van twee jaarwas
dit de derde keer dat I.E. een
reeks kogels in de lucht
schoot. Op 3 maart verschoot
hij er 36. E. weigert catego-
risch mee te werken aan een
psychologisch onderzoek.Vol-
gens hem komen er steedsvijf
mannen uit alle windstreken
van de wereld bij hem op be-
zoek om te schieten. „Dat kan
overal gebeuren'» aldusE. „In
de gevangenis maar ook nu.,
hier in de rechtbank."

De officier van justitie
drong gisterenaan op een des-
kundige observatie van E. zo-
dat er toch nog een rapportage
van een psychiater opgesteld
kan worden.Alsdatniet moge-
lijk blijkt, eist de officier een
gevangenisstrafvan vijf jaar.

Uitspraak: 11 augustus.

Groente uit Suriname
bevatte 50 kg cocaïne

SCHIPHOL, zaterdag
In een vrachtloods op Schip-

hol is gisteren 50 kilo cocaïne
aangetroffen.Het spul zatver-
stopt in een lading Surinaam-
se groenten.

De ontdekking werdgedaan
tijdens een controle van de uit
Paramaribo afkomstige
vracht. Tussen de dozen met
pepers en aubergines vond
een speurhond enkele dozen
met de verdovende middelen.

Turks meisje
in ouderlijk

huis vermoord
DEN HAAG, zaterdag

Een 14-jarigTurks meisje is
gistermiddag vermoord in
haar ouderlijk huis aan de
Haagse Schoeplaan.

Het kind, dat alleen thuis
was, werd tegen drie uur bui-
ten bewustzijn en badendenhet bloed gevonden door haar
moeder (39).

Volgens buurtbewoners,
diereageerden op het gegilvan
deJhoeder, was de gehele wo-
ning overhoop gehaald. Het
meisje is door slagen met een
fles om het levengebracht.

„Het was een rustig, lief
meisje.Ze speelde hiervaak in
de buurt", zegt een buurtbe-
woner.

van visbestanden", aldus
Wijnstroom.

Puzzel

870
HORIZONTAAL
1 onverdraaglijk - lofdicht, 2 niet tegen te houden - flink, 3 vogel -
getroffen - beginstreep - bloedbuis, 4 plaats in Overijssel - heilige -
gedeeltelijk - land in Z.-Amerika, 5 vrije keus - vochtig - monster - haar-
uitval, 6 huid - reeds - eminentie (afk.) - bakruimte - aardigheid - deel
van debijbel, 7 vlak - honderd gulden - water in Noord-Holland - onbe-
paald voornaamwoord - meisjesnaam, 8 paard - akelig - regerings-
reglement - paradijs - dapper.

VERTICAAL
1 eveneens - crimineel, 2 anonymus - vlug - ik, 3 deel van Amerika -
kaartenboek, 4 Europeaan, 5 deel van een theepot - oude maat - berg-
plaats, 6 alarminrichting - familielid, 7 motorraces - spil - water in N.-
Brabant, 8 slachthuis, 9 vaartuig - stad in Engeland, 10 stad in België
- glorie, 11 uitvoerig - afgunst, 12 naar - oproerpolitie, 13 dokter -
achten, 14 knol - twijg, 15 voorzetsel - voor, 16 beest - verbond, 17
werktuig - kaartkleur.

oplossing nr. 869 Liefde is..

.hem inlijsten

Eigenaars buit zoek

In verband hiermee werd on-
langs een 27-jarige zwerver
aangehouden. De man houdt
zn kaken over de diefstallen
echter stijfop elkaar, waardoor
het voor de politie onmogelijk
is derechtmatige eigenaren te
achterhalen.

Volgens politiewoordvoer-
derPieter Bel jonzitten erenke-
le zeer curieuze pronkstukken
bij: „Zo hebben we een gouden
munt uit 1932van ene meneer
Huisman. Die kreeg volgens de
inscriptie de penning in ver-
band metzijn verdiensten voor
de grote vaart."

Verder trofdepolitieeen imi-
tatie-Rolex aan metdaarop 210
echte diamanten. De waarde
hiervanbedraagtf 16.000. Ook
is er een peperdure ring die is
bezet met 31 briljanten. „Van
een aantal — voornamelijk
gouden—sieraden vermoeden
we dat ze in Turkije zijn ge-
maakt en dat ze zijn gestolen
van allochtonen", aldus de
zegsman.

" Rechercheur Ron Bleumink toont een deel van de curieuze
zwerversbuit waarmee de politie van Zwolle in de maag zit. De
spullen, met een waarde van circa een ton, zijn afkomstig van
diefstallen uit het hele land. , ________________________________

Voor Phantom al 300.000 kaarten verkocht

Musicaltheater levert
Den Haag miljoenen op

Van onze Haagse redactie
SCHEVENINGEN, zaterdag

Het nieuwe Musicaltheater in Schevenin-
gen zal de gemeenteDen Haag jaarlijks tot
zestig miljoen gulden extra toeristische in-
komsten opleveren. Joop van denEnde, die
het Circustheater ombouwde tot het musi-
calpaleis waar The Phantom of the Opera
straks in première gaat, verwacht jaarlijks
minimaal 500.000 bezoekers.

Nog voordat maar ie-
mand iets gezien heeft van
de Phantom, zijn er al
300.000 kaarten verkocht.
~En dat maakt me somsknap nerveus", bekent Joop
van den Ende.

De Aalsmeerse ondernemer
en zijn zakenpartners staken
26,5 miljoen gulden in het
nieuwetheater. Het oude ver-
vallenCircustheater is binnen
een jaar omgetoverd van een
vervallen zwarte golvende
doos tot een stralend paleis
van marmer en glas. „Je kunt

je geld misschien veiliger be-
leggen, maar ik doehet omdat
ik hart heb voor het theater",
zegt Van denEnde.

Gabor wil mus
beschermde
vogel maken
Van onze parlementaire

redactie
DEN HAAG, zaterdag

Staatssecretaris Gabor (Na-
tuurbeheer) wil de huismus
(Passer Domesticus) bombar-
derentot beschermde vogel.

De bewindsman meent dat
deze bekendste gevederde
vriend van Nederland in de
seizoenen dat hij geen schade
aan kan aanrichten aan gewas-
sen moet worden ontzien. Dit
betekent dater alleen in de pe-
riode van mei tot en met sep-
tember op hem mag worden
gejaagd.

Gabor wil de Vogelwet uit
1936, waarin wordt bepaald
dat de huismus een onbe-
schermde vogel is, ten gunste
van hem veranderen.

Zondag
KRO's Brandpunt (zondag

21.16 uur NED. 1) besteedt aan-
dacht aan de door het Israë-
lisch Hooggerechtshof vrijge-
sproken John Demjanjuk.
Brandpunt volgt de zoon van
de beschuldigde en Zippie
Scarny, dochter van een van de
belangrijkste getuigen tegen
Demjanjuk.

Zie voor meer informatie
over tv-programma's bijlage
Weekeinde.

Filmagenda
AMERSFOORT

GRAND tel. 6189001 Cliffhanger2 Dennis 3 In-
decentproposal 4 Oeroeg 5 Hot Shots II 6 Ma-
de in America 7 Ninja Turtles
ARNHEM

EURO CINEMA 514514 1 Cliffhanger2 Falling
down/Indecent Proposal 3 The Piano 4 Ninja
Turtles 5 Indecent proposal REMBRANDT
THEATERtel. 456045 Hot Shots II LUXE Den-
nis PALACE tel. 421334 1 Made in America 2
Oeroeg

BREDA
CASINO THEATERtel. 217037 1 Cliffhanger2
Hot Shots II 3 A river runs through it 4Loaded
Weapon GRAND THEATRE Indecent proposal
MIGNONDennis CINESOL tel. 225351 1 Made
in America 2 Ninja Turtles/Filmzomer 3 Oer-
oeg

DELFT
APOLLO THEATER tel. 123251 1 Dennis 2 In-
decent proposal DELFIA tel. 123855 1 Hot
Shots 11 2 TheAssasin 3 Oeroeg4 Mad dog and
Glory STUDIO D tel. 123280 Cliffhanger

EINDHOVEN
EURO CINEMA 433733 1 Cliffhanger 2 Ninja
Turtles 111/Falling down 3 Indecent proposal 4
Mo' Money 5 The Piano REMBRANDT tel.
449033 1 Oeroeg 2 Dennis the menace 3 Mad
dog and Glory4Hot Shots 11 5Loaded Weapon
CINEMA PARISIEN Made inAmerica

ENSCHEDE
ALHAMBRAtel. 3125251 Indecent proposal 2
Made in America 3 Dennis the menace 4 Oer-
oeg/Filmzomer 5 The Piano LUMIÈRE tel.
319747 1 Cliffhanger 2 Hot Shots II 3 Army of
darkness

's-GRAVENHAGE
ASTA THEATER tel. 3463500 1 Cliffhanger 2
Whispers in the dark 3 Malcolm X BABYLON
tel. 34716561 ThePiano 2 Mad dog and glory 3
Red Rock West CINEAC tel. 3630637 1 Hot
Shotsll 2 Made in America 3 The Assasin
HAAGS FILMHUIS tel. 3656030 1 The Cement
Garden/Shadows in paradise 2 Wittgenstein/
Virginia3 Les vacances du cinema METROPO-
LE tel. 3456756 1 Indecent Proposal 2 Falling
Down.3 Dennis the menace/Sommersby 4
Oeroeg 5 Scent of a woman. ODEON 1 tel.
3462400/3462401 1 Hot Shots 2 Loaded wea-
pon nr. 1 3 Excessive Force4 Beethoven

GRONINGEN
CAMERA tel. 137200 1 Indecent Proposal 2
Falling down/Made in America 3 Mad dog and
Glory 4 Hot Shots II CITY tel. 124441 1 Dennis

the menace 2 Cliffhanger CONCERTHUIStel.
120433 The Piano FILMHUIS Filmzomer THE
MOVIES Oeroeg

HEERLEN
ROYAL THEATER tel. 714200 Hot Shots II Rl-
VOLITHEATERtel. 714200 Dennis the menace
MAXIM Made in America H tel. 713030 1 Cliff-
hanger 2 Indecent Proposal 3 Turtles 111/Som-
mersby 4Honey I blew up the kid 5 Malcolm X

s-HERTOGENBOSCH
EURO CINEMA 147755 1 Cliffhanger 2 Hot
Shots 11 3Last of the Mohicans4 Made in Ame-
rica 5 Dennis the menace CASINO tel. 120888
1 Indecent proposal 2 Falling down/Kafka
LEEUWARDEN

TIVOLI tel. 125372 1 Indecent proposal 2Den-
nis the menace 3 Idem/Hellraiser STUDIO F
tel. 123887 Cliffhanger CINEMA Hot Shots II
CLUB tel. 125220 1 Oeroeg 2 Mad Dog and
Glory 3 Made in America.4 Filmzomer 5 Som-
mersby

LEIDEN
LIDO tel. 124130 1 Indecent proposal 2 Cliff-
hanger 3 Oeroeg 4 Dennis the menace STU-
DIO tel. 133210 Made in America LUXOR tel.
121239Hot Shots II

MAASTRICHT
CINEMA PALACE tel. 215662 1 Cliffhanger 2
Indecent Proposal 3 Falling down/Ninja Turt-
les MABItel. 215513 1 Nowhereto run 2 Made
in America 3 Dennis the menace 4 Mad Dog
and Glory CINE-K Oeroeg

NIJMEGEN
CAROLUS tel. 230503 1 Indecent proposal 2
Dennis the menace CALYPSO tel. 234945 1
Cliffhanger 2 The Piano 3 Ninja Turtles lil/
Nowhereto run CENTRUM tel. 220039 1 Made
in America 2 Mad Dog and Glory

ROTTERDAM
ALHAMBRAtel. 4330293 1 Beethoven 2 Whis-
pers in the dark CALYPSO tel. 4131855 1The
piano 2 Oeroeg 3 Red Rock West CINERAMA
tel. 4115300 1 Hot Shots 2 Cliffhanger 3 Mad
dog and glory 4 Excessive Force 5 Army of
darkness CORSO tel. 4121110 Indecent Propo-
sal IMAXteI. 4048844 1 Sharks/Antarctica/Het
grote barrière rif/Basic instinct LANTAREN/
VENSTER 1 Filmzomer 2 Until the end of the
world3 Vacances du cinema 4 The cement
garden 5Belle de jourLUMIÈRE tel. 4117755 1
Hot Shots II 2 Dennis the manace/Falling
down.3 Loaded Weapon 4 Made in America
THALIA tel. 4111555 Cliffhanger

STADSKANAAL
SMOKY tel. 10777 1 Cliffhanger 2 Indecent
proposal 3 Hot Shots II

TILBURG
CINEMA HEUVELPOORT tel. 358885 1 Cliff-
hanger2 Dennis the menace3 Made in Ameri-
ca 4 Hot Shots II 5 Innocent BIoodMIDI THEA-
TERtel. 42282 Indecent proposal CINECITTA 1
The crying game/Unbearable lightness of
being 2 The Piano/Basic Instinct 3 Taxi driver/
La grande bouffe/The Doors

UTRECHT
CATHARIJNE tel. 334400 1 Indecent proposal
2 Sommersby 3 Loaded Weapon 4 Made in
America CAMERA tel. 317708 Hot Shots II
STUDIO tel. 317708 Mad dog and Glory CITY
tel. 314384 The PianoMOVIES tel. 314384 1
Red Rock West 2 OeroegREMBRANDT tel.
312556 1 Falling Down 2 Cliffhanger 3 Dennis
the menace/Whispers in the dark SPRINGHA-
VER THEATER tel. 313789 1 Filmzomer 2The
crying gamet HOOGTtel. 3283881 Filmzomer
2 In the soup/La voie lactée 3 Dubbelstraf/Bell
de jour

WAGENINGEN
MOLENSTRAATTHEATER tel. 14029 1 Dennis
the menace/Bambi/Indecent proposal 2 Cliff-
hanger/Hoffa/Oeroeg 3 Filmzomer

" MichaelPalm in american friends

TVACTUEEL
Portret van
Johan Cruyff

van onze rtv-redactie
AMSTERDAM, zaterdag

In de eerste aflevering van
VARA's Zappelin, gepresen-
teerd door Pieter Jan Hagens,
(vandaag, 20.40 uur NED. 3) is
er een portret van voetbaltrai-
ner Johan Cruyff; hoofdgast
van de week is Norm (Georg
Wendt), de zwaarlijvige stam-
gast uit de serie Cheers; „Joop
en Riet, wie kent ze niet" is de
titel van het onderdeel waarin
de kamerleden Piet Roosen van
Pelt (CDA) en Joop van den
Berg (PvdA) aan het woord ko-
men met o.m. Eugenie Herlaar,
Barry Stevens en Frans Mole-
naar; Zappelin's vaste cabare-
tier is Jeroen van Merwijk.

Vrijkaartjes
Over twee weken is de offi-

ciële première. Voor bouw-
vakkers en andere mensen die
in de korte tijd hard hebben
gewerkt aan de renovatie, zijn
er driehonderd vrijkaartjes
voor de Phantom.

„Dat geldtookvoor de direct
omwonenden van het theater
die overlast hadden van de
bouwwerkzaamheden", aldus
Van den Ende, die de Phan-
tom alnegenmaal over de hele
wereld heeft gezien. Hij heeft
overigens geen klachten ont-
vangen van Hagenaars. „Inte-
gendeel, de bewoners klam-
perïrne elkekeer aan datzeblij
zijn dat 'die ouwetroep' isver-
dwenen."

Brand
De première dreigde volle-

dig in het honderd te lopen
toen enkeleweken geledende
fabriek waarin de thea terstoe-
len werden gemaakt in vlam-
men opging. „Gelukkig was
de mal nog heel waardoor
nieuwe stoelen geperst kon-
den worden. Een team van
achtman is nachtenlangna de
repetities bezig geweest met
de installatie", aldus Van den
Ende.

De laatste exemplaren wor-
denvandaaggeplaatst,morgen
is een eerste première voor
speciale genodigden. Een
nieuwigheidje is de aircondi-
tioning die in de stoelen is ge-
bouwd: toeschouwers krijgen
koude lucht uit de buis onder
de zitting.

Om de Nederlands gezon-
genmusical goedverstaanbaar
te maken, is voor 2,5 miljoen
gulden een nieuwe geluidsin-
stallatie aangeschaft. Pronk-
stuk is een enorme vijfhon-
derd kilo wegendekroonluch-
ter dietijdens de musical plot-
seling boven de toeschouwers
lijkt neer te storten maar op
het toneel terecht komt.

Zondag beter
Van onze weerkundig

medewerker
AMSTERDAM, zaterdag

Na deuitvoerigeregen van gis-
teren volgt er vandaag nog hier
en daar een bui, maar tussendoor
schijnt de zon al wat meer. Van-
uit het westen wordt vrij koele
lucht aangevoerd: 18 graden is
het maximum. Toch betekent de-
ze ontwikkeling wat goeds voor
deverdere toekomst.

Vanaf morgen installeert zich
namelijkeen weertype dat wordt
gekenmerkt door vrij zomerse
karaktertrekken, zoals droog,
meer zon en wat aangenamere
temperaturen. Dan kunnen dere-
genjassen worden opgeborgen.
Middagtemperaturen van eerst
rond de 20 graden maar, in het
zuidoosten, met uitzicht op 2§
graden maandag en dinsdag.

Vanuit een zich ontplooiende
hogedrukuitloper formeert zich
boven het continent een afzon-
derlijk maximum dat nieuwe de-
pressiestoringen op afstand
houdt. Waardoor ook deze keer
de zomerse fase niet blijvend
lijkt.

Rond het midden van deweek
verschijnen er weer enkele on-
weersbuien en vrijdag tonen de
kaarten een duidelijke terugkeer
van dewestelijke circulatie, dus
laten de Hondsdagen ons nog
niet helemaal los. Evenmin als in
Duitsland en Oostenrijk, maar
daarvanaf maandag droog, zon-
nig en warmer weer.

Strandweer: Zaterdag hier en
daar nog een bui, ook wel wat op-
klaringen, een matige tot vrij
krachtige westelijke wind. Vrij
koel: 18 graden, zeewater ook 18
graden.

Vooruitzichten: Vanaf zondag
overal verbeterend.

MAK/MIN TEMP./NEERSL. IN MM
Amsterdam regen 22 17 4
De Bilt regen 23 15 3
Deelen regen 23 15 2
Eelde regen 20 16 6
Eindhoven regen 25 15 0.»
Den Helder regen 19 17 2
Rotterdam regen 23 17 5
Twente regen 22 14 0-9
Vlissingen zwaar bew. 21 17 4
Maastricht regen 26 15 0.1
Aberdeen zwaar bew. 21 10 17
Athene onbewolkt 35 23 0
Barcelona onbewolkt 29 19 0
Berlijn zwaar bew. 27 17 0
Boedapest onbewolkt 29 15 0
Bordeaux motregen 29 18 9
Brussel regen 26 16 1
Cyprus onbewolkt 29 0
Dublin regenbui 18 11 0- 2
Frankfort half bew. 31 16 0.2
Genève licht bew. 32 16 0
Helsinki licht bew. 21 13 o.*
Innsbruck onbewolkt 32 15 0
Istanboel onbewolkt 30 20 0
Klagenfurt onbewolkt 31 15 0
Kopenhagen regen 20 15 7
Las Palmas onbewolkt 33 20 0
Lissabon onbewolkt 26 19 0- 1
Locarno zwaar bew. 30 19 0
Londen zwaar bew. 21 14 0.5
Luxemburg onweer 28 16 0
Madrid half bew. 39 18 0
Malaga onbewolkt 36 19 °Mallorca . onbewolkt 31 17 0
Malta onbewolkt 32 21 0
Moskou zwaar bew. 22 17 12
München onbewolkt 30 17 0- 1
Nice licht bew. 27 19 0
Oslo regen 20 13 1
Parijs regen 30 16 0
Praag licht bew. 29 13 0
Rome onbewolkt 28 16 0
Stockholm regen 22 12 0
Warschau licht bew. 25 9 °Wenen onbewolkt 31 15 "Zürich onbewolkt 31 16 °Bangkok onweer 33 27 0-z
Buenos Aires zwaar bew. 11 1 "Casablanca half bew. 27 22 <"
Johannesburg onbewolkt 23 6 0
Los Angeles onbewolkt 24 17 0
New Orleans zwaar bew. 36 24 0
NewVork onbewolkt 34 25 0
Tel Aviv onbewolkt 30 23 0
Tokio regenbui 28 23 1"
Toronto zwaar bew. 26 15 "Tunis onbewolkt 35 19 °Vanco'uver zwaar bew. 20 12 0

Horoscoop
VANDAAG(ZATERDAG) JARIG:

U hebt meer energie.jdan u denkt. Ga er verstandig mee
om.Laat u nietvan dewijs brengen waar het uw carrière
betreft. Goede relaties met uw medewerkerstonen dat u
uit het goede hout gesneden bent. Een zakelijke reorga-
nisatie, begin '94 zal vrucht afwerpen. Koester een sa-
menwerking die volgend voorjaar tot stand komt. Ee
speciaal educatief programmahelpt u faam verwerven in

belangrijkekringen..
VANDAAG(ZONDAG) JARIG:

Financieel succes is verzekerd wanneer u blijk geeft va n
leiderschap. Handel snel wanneer zich in november iet
bijzonders voordoet. Een actieve reactie is dan esse
tieel. Neem niet te veel risico, dan neemt uw spaarge
toe. Begin '94 is een goedetijd voor romantiek.
RAM: Vergeef iemand die u heeft teleurgesteld. Door fi-

nancieel slim te handelen, geraakt u in het zadel. Een ta

milielid is bereid verantwoordelijkheden over te neme
die u al te lang hebt gedragen.
STIER: U kunt een tegenstanderomturnentoteen mede-
stander. Leg u toe op het verbeteren van familierelaties.
TWEELINGEN: Er is goed nieuws op komst. Spaar meen
Een vriendschap beantwoordt niet geheel aan uw ve
wachtingen.
KREEFT: U bent klaar om iets op uw schouders te ne-
men. Onthul een goed idee. U zultveel positievereactie
krijgen. j

LEEUW: Cultiveer uw relaties. U zult heel overtuigena
zijn. Een reisje kan aangenaam zijn, zelfs als het weinig

kost. .
MAAGD: Een goedetijd om sociaal te zijn, zeker als datis

met mensen die verweg wonen. Een onbekendekan cc
goede bondgenootworden. Let op uw financiën.
WEEGSCHAAL: lemand uit uw verleden duikt weer op,
en verandert daarmee uw hele weekend. Een nieuw
partner kan moeite met u hebben. Wees toegeeflijk. Een
korte reis verloopt aangenaam.
SCHORPIOEN: Reparaties aan uw huis zullen u bezig-

houden. Wees ervan overtuigd dat u kunt beëindigen
waarmee u bent gestart. |Hk
BOOGSCHUTTER: Uw warme en hartelijke persoonlijk-
heid is dit weekend van groot belang. Probeer tot cc
compromis tekomen met een buur, zodat u uiteinden)

nietvoor het gerecht komt. Bel uw ouders.
STEENBOK: U zou nu op uw lauweren kunnen rusten,
maar u zet liever door. Ga zo door, dan komt het wel i
orde. Uitstapjes zijn dit weekend zeer succesvol.
WATERMAN: Een schandelijke opmerking kan de la-

chers op uw hand brengen en tevens de oplossing v
een probleem aandragen. Reis voor uw genoegen, ma
niet zakelijk. Romantiek en geluk gaan hand in hand.

'VISSEN: Uw bezorgdheid over uw gezondheidkan knajj
vervelend voor anderen zijn. Wees wat discreter, t

jong mens doet een suggestie die het overwegen waa
is: er zou geldelijkvoordeel uit kunnen komen.
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De Telegraaf
"et dagblad De Telegraaf geeft on
tortijdig nieuws, zonder gebonden te
'ju aan enige staatkundige partij,
krkelijke richting of belangenge-
meenschap, uitsluitend in dienstvan
landsbelang.

Artikel 3 der Statuten.

Tafelzilver
'lAls ministers gebrek aan geld
M>ben — en dat hebben ze alle-
'taal — dankomen ze altijd op het
,oor de hand liggende idee om in
Rats van te bezuinigen te zoeken
'iar extra inkomsten.
', Een van de gemakkelijkste me-
moden om extra geld binnen te
'tijgen is, naast het verhogen van

|ff lasten, het verkopen van staats-
teit. Zolang dat geld wordt ge-
buikt voor produktieve investe-
ren is dat geen probleem.

Maar het is de laatste tijd ge-
'Oonte om met deuitverkoop van
*jksbezit het schatkisttekort aan te
*ullen of om consumptieve uitga-an te financieren. Het om die re-
*n afstoten door minister Kok
'financiën) van de PTT-aandelen
*as daar een — ongelukkig —
'oorbeeld van, evenals de verkoop
fin schoolgebouwen door minis-
WRitzen (Onderwijs).

H vn slechtevoorbeeldvindt na-
plging. Nu wil minister d'Ancona
IwVC) de haar opgelegde bezuini-
wngen invullen door gebouwen
Pn haar ministerie te verkwanse-
p zodat ze ruim ’ 100 miljoen
Puider behoeft te bezuinigen.

Een schandalige verkwisting
J'ïn geld; net zo dom als het ver-
hopen van tafelzilver of andere
"oooie dingen teneinde van dat
jfcld een vakantie voor het gezin teItalcn.

Er is geen minister die er aan
'tnkt zoiets privé te doen. Zo ver-
handig zijn ze wel.Maar als het om

van ons allen gaat, hanteren
kennelijk andere methoden.

van is niets te dol.

Overbodig
Ue vreselijke gebeurtenissen in

en in Bosnië in het
"'jzonder, vereisen terecht de
v°ortdurende aandacht van de we-
reld.

Dat geldt ook voor een relatief
*fein land als het onze waar ieder-

van links tot rechts, ervan
oyertuigd is dat dewereldgemeen-
Schap harder en effectiever zou
boeten optreden om de oorlog-
gerendepartijen daar uit elkaar te

en het leven van zoveel on-
Schuldige mensen weer draaglijk te

"^aken.
In deze zaak is er nauwelijks

van meningsverschil tussen

ff eregering en deverschillende po-
"ieke partijen. Samen hebben die
"eUas wel een probleem met de
res t van de wereld; de grote landen

die lafhartig aan de kant
bl 'jven staan.

De politieke eensgezindheid in
!;ederland maakte het debat in de

Kamer overbodig. Het
nooit meer opleveren dan één

Sr°te jammerklacht over de boze
ereld die zo weinig voor Bosnië

de Bosniërs doet. Niemand zal
**ch veel aan die jammerklacht ge-
eëen laten liggen. Washington,

Parijs of Bonn hebben
e' andere zaken aan hun hoofd

uitspraken van Nederlandse
Parlementariërs.

Nog onzinnigerwas het om ver-
°'gens drie ministers te laten op-gaven. Eén was genoeg. Maar

ffnnelijk vertrouwde minister
zijn vervanger Pronka} et, waarop minister Ter Beek

n'et wilde achterblijven. Wat een
honing.

Psychiater mag doorwerken na aframmeling
door Cees Koring

AMERSFOORT, zaterdag
De Raad van Bestuur van ziekenhuis

De Lichtenberg in Amersfoort neemt
vooralsnog geen stappen tegen de psy-
chiaterBram Q., dievolgens Justitieeen
patiënt in zijn spreekkamer lietaftuigen
door Geurt R., de voormalige lijfwacht
van mafiabaas Klaas Bruinsma.

DeRaad zegt in eenreactie „geschokt"
te zijn door de arrestatie van de zenuw-
arts en door het feit dat Q. wordt verdacht
van het uitlokkenvan het misdrijf. Maar
men wil eerst zélf een onderzoek instel-
len naar defeiten voordat een standpunt
wordt ingenomen. De Raad van Bestuur
pleegt nauw overlegover de kwestie met
de Inspecteur voor de Geestelijke Volks-
gezondheid.

Lijfwacht
Na het bekendworden van de mishande-
ling tussen demuren van hetziekenhuis
is alom grote verbazing ontstaan over
het feit dat de als zeer gewelddadig be-
kend staande en met een pistool bewa-

pende Geurt R. hand- en spandiensten
verleende aan een medicus van reputa-
tie.
Volgens de raadsman van R., mr. A. de
Leon, is er sprakevan een samenloop van
omstandigheden.De advocaat: „R. was al
enige tijd wegens depressiviteit bij dok-
ter Q. onder behandeling.De arts was te-
gelijkertijdnogalonder indrukvan dere-
putatie van mijncliënt als devoormalige
lijfwacht van mafiabaas Bruinsma. Q.
liep volgens zeggen zelfs met artikelente
zwaaien die over Geurt R. waren ver-
schenen."

Op 16 juniil, kreeg een co-assistent van
dokter Q. volgens mr. DeLeon ruzie met
een andere patiënt over wiens geestver-
mogens werd gesproken. De man werd
agressiefen deelderake klappen uit.
De politie kwam tussenbeide en liet de
patiënt weer gaan. Daarna zou hij zowel
de co-assistent als psychiater Q. telefo-
nisch met de dood hebben bedreigd. Op
18 junikreeg de man een oproepom bij de
zenuwarts in DeLichtenbergte verschij-
nen.

Advocaat DeLeon: „Mijn cliënt Geurt
R. was ookvoor dat gesprek uitgenodigd.

Dokter Q. had kennelijk het idee dat de
gestalteen dereputatie van R. voldoende
zoudenzijn om de zaakte sussen.Maar de
agressieve patiënt was nog groter dan
Geurt R. en ook geen lekkertje.

Vechtpartij
Er werdenover en weerbedreigingen

geuit.Toen de agressievepatiënt weiger-
deom de spreekkamer te verlaten draai-
dehetuitop een vechtpartij. Nee, dokter
Q. heeft naar mijn idee grote inschat-
tingsfouten gemaakt door R. hierbij te
roepen."

Begin januariis bij de directievan De
Lichtenberg overigens nog een klacht in-
gediend tegen optreden van de medicus
Bram Q. Een inwoner van Leusden zegt
dathij inzage wildein zijn medische dos-
siermaar datwerd door Q. geweigerd.

Depatiënt: „Hij smeet de deur van zijn
spreekkamer dicht en riep: „Als u niet
opdondert laat ik u hier weghalen.Daar
heb ik mijn mensen voor." DeRaad van
Bestuur van De Lichtenberg weigertver-
der elke toelichting.

Groep asielzoekers
naar Wijk aan Zee

BEVERWIJK, zaterdag
Het ministerie van WVC

heeft met de eigenaarvan ho-
tel Madison, het voormalige
hotel Kennemerduin in Wijk
aan Zee, een contract afgeslo-
ten voor de opvang van asiel-
zoekers.

Het contract, dat voorlopig
geldt tot januari1994, voorziet
in de noodopvang van maxi-
maal 100 personen. De eerste
groep asielzoekers komt aan-
staande maandag in Wijk aan
Zee aan.

Aangifte
De moeder van Lisanne en

Remco heeft aangifte gedaan
van hetseksueelmisbruikvan
haar kinderen door de buur-
jongen.Tragische omstandig-
heid is nog dat buurjongen
Ronald jarenlang verkering
had met de andere dochter,
Claudia.

Op aandrang van deKinder-
bescherming zijn Lisanne en
Remco inmiddels voorlopig
uit huis geplaatst. Om tot rust
te komen zijn de twee kinde-

ren ondergebracht bij hun ou-
dere zus Carla, die zelf overi-
gens bij de politie werkt.

„Remco was de laatste tijd
erg stil," vertelt moeder Sofie
aanDe Telegraaf. „Ik heb hem
herhaaldelijk gevraagd wat er
loos was, maar er kwam niets
uit. Mijn oudste dochterheeft
hem apart genomen om met
hem te spreken en toen heeft
Remco allesverteld".

Geen keus
Sofie zit alleen nog met

dochterClaudia thuis in Vaas-
sen. Zevindt hetverschrikke-
lijk dat haar anderekinderen
zijn weggehaald. „Maar ik
had geenkeus," zo zegt ze.

„Dekinderbescherming zei:
óf ze gaan naar uw oudste
dochter of naar een pleegge-
zin. Ik zei: als u ze naar een
pleeggezinbrengt, hang ik me-
zelf op." De moeder mag geen
contact meer met haar kinde-
ren hebben omdatzij hen vol-
gens de Kinderbescherming
zou hebbenverwaarloosd.

Zelf bestrijdt ze dat.Om wat
afleiding te vinden, zetten
moeder en overgebleven
dochter de afgelopen week
hun hoekhuisje van binnen
opnieuw in de verf. Politie-
woordvoerderSpijkstra wil in
belang van het onderzoek niet
op dezaak ingaan.
De zes verdachten, die tot nu
toe in de Epe-zaak zijn aange-

~~-h

houden, zitten allen nog in
voorarrest. Behalve Ronald
van Z. en Ad H., zitten ookRo-
naldsbroer Gerrit van Z., bos-
arbeider Arie van 8., zijn
vrouw Dinie W. en hun ex-
schoonzoonWouter S. vast.

Het politieteam verwacht
nog geruimetijd nodig te heb-
ben om het gehele Epe-drama
te ontrafelen. Punt van onder-
zoek vormt ook nog steeds de
mogelijke betrokkenheid van
een huisarts bij de seksuele
gruwelpraktijken,waarbij ba-
by's zijn vermoord.

Incest-slachtoffer Jolanda
heeft in één van haar verkla-
ringen expliciet de naam van
een huisarts genoemd. Bij de
Epese burgerbevolking heerst
ongerustheid over de vraag
welke dokter op de verdach-
tenlijst staat.

Kinderleed na dagje uit
" Hullend van
schrik zoekt een
aantal kinderen
van het zomer-
kamp Duinrak-
kertjes troost bij
hun begeleid-
sters, nadat de
bus waarin zij
zaten bovenop
een vrachtwa-
gen was gebotst
in het westelijk
havengebied in
Amsterdam.

De kinderen
waren een dagje
uit naar de dui-
nen. Omdat de
regen met bak-
ken uit dehemel
bleef vallen, be-
sloten de bege-
leidsters de kin-
deren terug
te brengen naai
het kamp.

Toen dechauffeur van debus
in het westelijk havengebied
wilderemmen voor een stop-
licht, verloor hij door aquapla-

nmg grip op het natte wegdek,kwam in een slip terecht enbotste bovenop een vrachtwa-
gen.

De voorruit van de bus ver-

splinterde.Een van dekinderen
raakte lichtgewond door het
rondvliegende glas. De ande-
ren kwamen met de schrikvrij.
Foto: Matty van Wijnbergen

Pronk gaat paar weken
naar India en Bhutan

Van onze parlementaire
redactie

DEN HAAG, zaterdag

Minister Pronk (Ontwikke-
lingssamenwerking) brengt
van 1 tot 16 augustus een be-
zoekaan India en aan Bhutan.

Hij gaat in dehoofdstadNew
Delhi met deIndiaseministers
van BuitenlandseZaken en Fi-
nanciën besprekingen voeren
over onder meer de economi-
sche ontwikkeling van het
landen de Nederlands-Indiase
ontwikkelingssamenwerking.
Het bezoek aan Bhutan (van 5
tot 9 augustus) staat in het te-
ken van de samenwerking op
het gebied van duurzame ont-
wikkeling.

Nieuw hoofdstuk in Epese incestzaak:
Ronald misbruikte
ook buurkinderen

door Martijn Koolhoven
EPE, zaterdag

Het politieteam dat de geruchtmakende Epe-
se incestzaak onderzoekt, heeft weer nieuwe
aangiftes binnengekregen.

DekinderenLisanne (6) en Remco (14) van was-
serij-chauffeur Ad H., verdachte in de Epe-zaak,
blijken vier jaarlang te zijn misbruikt doorde in-
middels 23-jarige buurjongen Ronald van Z.

Zowel Ad als Ronald
werd eind juni al opge-
pakt wegens betrok-
kenheid bij de Epe-zaak.
VoorRonald komt daar nu
nog deverdenking van ver-
krachting van zijn buur-
meisje en buurjongen bij." Ronald van Z. (23)

" Remco (14) en Lisanne (6).
(Om de kinderen niet nodeloos
te belasten zijn hun gezichten
op de foto onherkenbaar ge-
maakt). Foto's: Hans Peters

Dievegge verstopte
horloge op haar

meest intieme plek
Van onze correspondent

ZWOLLE, zaterdag
Na twee dagen lang te zijnverhoord biechtteeen 33-jarige

vrouw uiteindelijktegenover depolitievan Zwolle op, dat ze
een door haar gestolen peperduur horloge had verstopt op
haar meest intieme plek.

De dieveggewas samen met
een 26-jarige plaatsgenote
aangehouden na winkeldief-
stalbij een juwelierin de bin-
nenstad. Het misdrijf werd
ontdekt dooreen man uitEel-
de, die voor de etalageruit
stondte kijken.Plotselingzag
hij hoe achter een houten
wand vandaan een hand te-
voorschijn kwam, waarna het
13.000guldenkostende horlo-
gewerd weggegraaid.Vervol-
gens verdween het achter een
beha.

De manging er vanuit dathier
iets niet pluis was en liep de
zaakbinnenom het personeel
te waarschuwen. De gealar-
meerde agenten konden kor-
te tijd later de twee vrouwen
aanhouden en meenemen
naar het politiebureau. Daar
stonden ze echter voor een
raadsel. Hoe ook werd ge-
fouilleerd en gezocht, hethor-
logebleef spoorloos.

Aanvankelijk ontkenden
de vrouwen in alle toonaar-
den. Omdat de politie echter
stug vol bleef houden, ver-
klaarden ze na enige tijd het
sieraad weliswaar te hebben
gestolen, maar het laterweer
te hebben weggegooid. Ook
ditverhaal bleek niet te klop-
pen en de politie bleef hen
verhoren. In totaal duurde
het twee dagen voordat de
aap uit de mouw kwam. De
oudste van het stel onthulde
de verdwijntruc.

„In een onbewaakt ogen-
blik heeft ze kans gezien het
horloge van een intieme op
een nog intiemereplek te ver-
stoppen", alduspolitiewoord-
voerder Pieter Beljon. De
vrouw werd even de gelegen-
heid gegeven een bezoekje
aan het toilet te brengen,
waarna ze het sieraadvoor de
verbouwereerde agenten op
tafel legde.

„We fouilleren wel heel
grondig, maar niet in het li-
chaam. Dat is niet toege-
staan", aldus de zegsman. De
juwelier heeft overigens in-
middelshethorlogeterug.

Mariniers
onder vuur

Rode Khmer
Vanonze Haagse redactie

PHUM NIMIT, zaterdag
De Nederlandse mariniers

in Cambodja hebben de laat-
ste dagen te lijden gehad van
beschietingen van de Rode
Khmer op het voormaligere-
geringsleger. De Nederlandse
VN-bases bevinden zich tus-
sen de strijdende partijen, zo-
dat de granaten soms dicht
bij de kampementen van de
marine inslaan.

De Kilo-compagnie bij
Phum Nimit heeft gisteren
twee keer dekking moeten
zoeken. Dat gebeurt zodra de
granaten dichter dan driehon-
derd meter van het kamp te-
rechtkomen.

De mariniers beschouwen
de beschieting niet als een
grootrisico, zei majoor der ma-
riniers R. van Duinen gister-
middagvanuitSisiphontelefo-
nischtegen De Telegraaf. „We
lopen hierniet met knikkende
knieën rond. De Rode Khmer
heeft het niet op ons gemunt
enzerichten gelukkigredelijk
nauwkeurig. Dit is geen oor-
logszone en als het vuur te
dichtbij komt, halen we ge-
woon de koppen weg. Het
thuisfront hoeft zich geen zor-
gen te maken."

FOTO

door
Rob
Hoogland

Kringen

De tram zat vol met natte 'mensen. Het vocht op hun
regenjassen en paraplu's
verdampte in de klamme
warmte, waardoor zich in de
wagon die specifieke geur
van het Amsterdamse open-
baar vervoer op een regen-
achtige zomerdagtijdens
spitsuur verspreidde: niet
bepaald Chanel, maar ook
geen echte stank.

Het bankje tegenover mij
werd na devolgende halte
bezet door een oude vrouw,
die een doorzichtigplastic
kapje over haar grijzeper-
manentje had gebonden.Zij
zuchtte en opende met tril-
lende, doorleefdehanden
haar grote boodschappentas,
maar deed dat zo onhandig
dat de halve inhoud op de
vloer viel. Ik bukteen hielp
haar met het oprapen van

haar spullen. Tot onder mijn
stoel was een foto van een
mooi, blond, langharig meis-
je gedwarreld.Zij was een
jaarof zestien en had opval-
lend grote, vrolijke ogen. Ik
overhandigde 'maan de
vrouw.

„Dank u wel, meneer",
zei zij nerveus.

Aandachtig bekeekzij de
foto. Toen zocht zij mijn blik
opnieuw op. Zij liet mij de
kiek weer zien en zei: „M'n
kleindochter. Wat een schat,
hè?"

„Een schoonheid", be-
aamde ik.

Even leek het erop dat ons
gesprek daarmee ten einde
was. Beiden namen wij met
enige vertedering de hande-
lingen van een zwart, kroes-
harig jochievan een jaarof
vier op, dat vanaf de schoot
van zijn moeder op het be-
slagenraam van de tram
met zijn wijsvingereen la-
chend gezicht tekende.

„Zo ziet zij er trouwens
niet meer uit, hoor", zei de
oude vrouw ineens, terwijl
zij defoto in haar tas deed.
„Als u haarnu zou zien zou
u schrikken. Ik ga haar van-
daag weer zoeken. Want het
blijft toch jekleindochter."

„Bent u haar dan kwijt?"
„Niet echt. Maar ze is aan

dietroep geraakt, hè?Aan
dedrugs. En nou loopt ze ie-
dere dagrond achter het
Centraal, 't Is een triest ge-
val, die meid. Maar jehoudt
er toch van. Dat gaat van-
zelf."

„Tja", zei ik, enigszins on-
zeker.

„Maar wat wü jeook met
zulke ouders", vervolgde zij.
„Dr vader is er met een an-
dervandoor en m'n dochter,
haar moeder dus, nou ja, die
is inmiddels met haar vierde
vrijer bezig. En dan weet je
het wel. Dat komt nooit
meer goed."
■ We keken weer naar het
neger jongetje,dat een nieu-
we kop aan het tekenen was.
Ditmaal geen lachende,
maar een huilende: een al-
lochtone variatie op Jantje
lacht, Jantje huilt.

„Probeert u haar mee te
nemen, als u haar vindt?"
vroeg ik.

„Bc zal erop aandringen,
natuurlijk", glimlachte de
oude vrouw. „Maar het lukt
toch niet.Die meid is al veel
te ver heen. Het zal er dus
wel weer op neerkomen dat
ik haar geld geef. Een briefje
van honderd.Dat heb ik de-
ze maand voor haar opge-
spaard, van m'n aow'tje.
Hoeft ze tenminste één keer
niet met zon viezerik mee."

De tram stopte bij het
Centraal Station. Ik hielp de
vrouw bij het uitstappen,
stak mijn paraplu op en
wenste haar sterkte.

„Dank u", zei zij.
En daar gingzij, in de

stromenderegen, met veel
te korte stapjes. Op oude
schoenen, zo uitgetrapt dat
zij zeker twee maten te groot
waren geworden.

Voor nieuwe hadzij waar-
schijnlijk geen geld.
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'Soldaat van
Oranje'

in Japan
JournaalStan Huygens

'Soldaat van Oranje' Erik Hazelhottßoelfzema vindt dat
de slachtoffers van de Japansekampen niet voortdurend in
Tokio moeten vragen om compensatie, maar door de Neder-
landse regering geholpen moeten worden. Net als Zuid-Ko-
rea van plan is te doen met deKoreaanse 'troostmeisjes', die
tijdens de oorlog in Japanse legerbordelen moesten werken.

„Het schaadt ons nationaal
belang als onze diplomaten
bij alle contacten met Japan
steeds dezekwestie naar vo-
ren moeten brengen. En ik
vind dat het ook onze waar-
digheid aantast", zei Neder-
lands bekendste oorlogsheld.
HazelhoffRoelfzema woont
met zijnvrouwKarin in Ha-
waii, waar hij veel met Ja-
panners te maken heeft.

■ Op het bordes van de residentie van de ambassadeur. Op de voorste rij: Erik HazelhoffRoelf-
zema en zijnvrouw Karin flankeren ambassadeur Roland van denBerg; achterste rij: v.l.n.r. Mie-
ke van den Berg (de vrouw van de ambassadeur), historicusReinier Hesselink, en Christina Jan-
sen, eerste secretaris voor culturelezaken van de ambassade. FOTO: Ruud kreutzer

Respect
..Ik heb een grootrespect

voor mensen als de voorzit-
tervan de Stichting Japanse
Ereschulden SjoerdLapré,
die ik persoonüjk ken. Het is
een reuzekerel. Maar op dit
punt ben ik het grondigmet
hem oneens. Ik geloof niet
dat het goed is om Japan
voortdurend te blijven lastig
vallen over zaken die tenslot-
te al heel oud zijn. Het is niet
goed om die haat levend te
houden. Laat dat verleden
rusten."

„Kijk eens", legde de altijd
beminnelijke oud-verzets-
man uit, „het is voor Neder-
land veel belangrijker om
een goederelatie te hebben
met Japan dan andersom. Ja-
pan is nu eenmaal een econo-

mischewereldmacht. En wij
hebbengoodwill in Japan
vanwege onze historische
banden. Wij hoeven alleen
maar het historischeper-
spectief te herstellen, dat
door de Tweede Wereldoor-
logverstoord is."

Erik Hazelhoff Roelfzema
draagt zijn steentjebij aan
het herstel van de Japans-
Nederlandse betrekkingen.
Hij was uitgenodigd door de
gemeente Yamada in het
noordenvan Japan, niet ver
van de stad Morioka. Dit
kleine havenstadje, met zon
15.000 inwoners, vierde dat
hier precies 350 jaargeleden
op 29 julitien bemanningsle-
den van het Nederlandse
jacht de 'Breskens' gevangen
werdengenomen.

De 'Breskens' was onder-
weg naar het door Marco Po-
lo voor het eerst beschreven
'Tartarije', waarvan later
overigens bleek dat het ge-
woon China was. Het schip
had op 10 juni 1643 van de in-
woners van Yamada water,
gekregen. Toen de leenheer
in Morioka daar lucht van
kreeg, beval hij de inwoners
van Yamada om een aantal
zeeliedenvan de Breskens
aan landte lokken en gevan-
gen te nemen.

De tien werden vrijwel
meteen overgebracht naar de
hoofdstad Edo, het tegen-
woordige Tokio, waar zij
maandenlang werden ver-
hoord. Volgens de Neder-
landse historicus dr.Reinier
Hesselink, die een proef-
schrift schreefover de 'Bres-
kens-affaire', heeft dit inci-
dent derelaties tussen Ne-
derlanden Japan diepgaand
beïnvloed.

Goodwill
Ondanks allesheeft deze

affaire uiteindelijk bijgedr-
agen aan betere onderlinge
betrekkingen. De tien be-
manningsleden werden op 8

december 1643 vrijgelaten
als gebaarvan goodwill aan
Nederland. Meestal liep het
met buitenlandse 'spionnen'
in de kerkers van de shogun
minder fortuinlijk af.

De Verenigde Oostindi-
sche,Compagnie (VOC) had
met het in 1609 door shogun
leyasuverleende paspoort
het recht om overal in Japan
handel te drijven, maar in de
praktijk gebeurdedat alleen
op het zuidelijke eiland
Kyushu. Twee jaarvoor de
Breskens-affaire waren alle
Nederlandse handelsactivi-
teiten overgebrachtnaar
Deshima, het kleine waaier-
vormige eilandje in de baai
van Nagasaki, dat ruim 200
jaarlanghet enige directe
contactpunt tussen Japanen
Europa was.

In twee Shinto-tempels in
Yamada wordt een aantal
Nederlandse voorwerpen uit
die tijd als relikwieën be-
waard, die aan niemand wor-
den getoond. Hesselink
denkt dathet gaat om een-
voudige produkten als een
staaf Zweeds ijzer, een pijp
en een mes, die de lokale be-
volking met debemanning
van de 'Breskens' heeft ge-
ruild. Voor de inwoners van
Yamada waren onze 17e
eeuwse vooroudersgeheim-
zinnige vreemdelingen, die

ineens uit de lucht kwamen
vallen en mogelijk bood-
schappers van de goden wa-
ren.

Festival
Het stadje Yamada is van

plan om op 29 julieen jaar-
lijks festival te organiseren,
dat in het teken staat van de
vriendschap met Nederland.
Deze week was de eerste
keer. De Nederlandse ambas-

sadeur in Japan,Roland van
denBerg, onthuldesamen
metHazelhoff Roelfzema ter
plekke een monument en
plantte een vriendschaps-
boom.

BurgemeesterKurosawa
van Yamada schijnt de 'sky-
line' van Yamada te willen
verrijken meteen Hollandse
molen en liefst ook nog een
levensgrote replica van een
17e eeuws Nederlands schip
naar zijn stad halen.

Uitgaanscircuitgroterdanhouseparty's
Watanderen
ervandenken

Uw berichtgeving over plundering en
geweldop Houseparty 's verbaast mij zeer
(26 juli). Het feest in Rotterdam betrof
een Hip-Hop feest enin Zaandijk ginghet
om geweld in een reguliere discotheek.
Het gemak waarmee allerlei problemen
in het uitgaanscircuit worden toegedicht
aan Houseparty's is opmerkelijk te meer
daar ik vanuit mijn werk alsEHBO-er op
(meer dan300) Houseparty's een hogeor-
ganisatiegraad ervaar, met gelukkig
steedsmeer steun van de lokaleoverheid.
Daarnaast onderscheidt het druggebruik
op Houseparty's zich niet van wat ik in
het reguliere uitgaanscircuit en op pop-
concerten waarneem.

AMSTERDAM, August de Loor,
dir. Adviesburo Drugbeleid.

Stuur of fax uwreactie naar
postbus 376, 1000EB
Amsterdam, fax 020-585 2113

Slinks
„Verontruste toeristen dreigen ANVR

met juridische stappen na verzwijgenri-
sico's in Turkije." Zijn deze toeristen
echt zo wereldvreemd en lezen zij nooit
kranten en opiniebladen? Komen deze
burgers nooitverder dan deop hetzuiden
gerichte tuin van hun doorzonwoning?
Kijken zij slechts enkelen alleen naar de
van hebzucht overgoten en beneden elk
intelligentieniveau liggende tv-spelletjes
en nooitnaar nieuws-enactualiteitenpro-
gramma's? Heeft men nooit vernomen,
dat de problemen rondom de Koerden
niet bepaald van recente datum zijn?
Egoïstische domheid ten top! Moet de
ANVR ai die toeristen die dagelijks ver-
trekken naar risicogebieden zoals bv. Is-
raël, Sri Lanka en Colombia, waar af en
toe ook wel eens iets ontploft, dan niet
waarschuwen? Zelfs in Londen, vrij
dichtbij hetwarmebed, ontploftaf en toe
wel eens een gezelligIRA-bommetje. De
ANVR kan wel aan de gang blijven! Zijn

toeristen echt zo ongelooflijk dom, of is
dit een slinkseoer-Hollandse 'JanKaas'-
methode om achteraf via claims ietsvan
deduurbetaaldereis terugteverdienen?

WOLVEGA, Pieter Betten

Leegstand hotelkamers
N.a.v. uw artikelover leegstandin Ne-

derlandse hotels wil ik opmerken, dat
deze hotels eerst maar eens klantvrien-
delijker moeten worden; als ik me aan de
receptie van zon klagend hotel vervoeg
voor een kamer, word ik direct gewezen
op de strafheffing van 1,5 tot 2 maal de
prijs per persoonvanwege het feit dat ik
nu eenmaal alleenreis...Over de behan-
deling van alleenreizigers in hotel-res-
taurants zijn al pagina's vol geschreven.
Waarom niet zoals vroeger een bepaald
aantal 1-persoonskamers in elk hotel
gebouwd? En zijn zeker duizenden
zoals ik, die graag regelmatig eens een
paar dagen aan de kust bv. zouden
willen doorbrengen; de strafheffing
weerhoudtons daarvan.

UTRECHT, J.F. Willens

Armband
Woedend ben ik. Donderdag las ik in

uw krant 'tapijthandelaar na weggeven

armbandjes beboet. Ik zeg u eerlijk. Het
artikel heb ik vier maal gelezenomdat ik
dit domweg niet kon geloven. Ik twijfel
niet aan uw krant en gelukkig ook niet
aan mezelf. Maar het staat er echt. Dhr.
Dekker, die als serieuze zakenman zijn
25-jarig jubileumviert,geeft zijn trouwe
klanten een leuk branche-vreemd pro-
dukt.Het is een zeer leukgebaarvan dhr.
Dekker. Maar zijn wij als land nu zover
gedaald dat wij deze hardwerkende za-
kenman die jaren zijn plichten doet, be-
lasting betaalt te beboeten met ’ 1000,-
-vanwege het weggeven van gouden arm-
bandjes aanzijn trouweklanten? Meneer
Dekkers, gefeliciteerd met uw 25-jarig
jubileum.Helaas bestaan er mensen die
uw leuke attentie beboeten met ’ 1000,-.
Leve Nederland.

HELVOIRT. Eugène Noyen

Schietschijven
De kranten hebben er bol van gestaan,

toen 18 F-16 vliegtuigen naar Villafranca
vertrokken. Eindelijk luchtsteun, indien
VN-troepen direct onder vuur zouden
worden genomen. Tweemaal dezeweek,
werden de Franse VN-eenheden direct
onder vuur genomen en er gebeurde
niets. Ook Sarajewo met zijn uitgehon-
gerde inwoners zou vanuit de lucht be-
voorraadkunnen worden, maar ookhier-
over wordt alleen maar gepraat. Ook het
steeds groter wordende aantal VN-mili-
tairen haalt niets uit, het zijn slechts
schietschijven. Jammer dat er geen Is-
raëlische troepen aan de VN-operatie
deelnemen, die latenniet metzich sollen,
dat blijkt weer uit de operaties in Zuid-
Li- banon.

AMSTELVEEN, Th. Kappers

Wet uit 1704
Maar hetkan nog jaren du-

ren voordat hetzo ver is, om-
dat de erfrechtbepalingen
van Blenheim bij wet uit
1704werden vastgesteld. In
dat jaarschonk de koning
van Engeland het landgoed
en het hertogdomaan bevel-
hebber John Churchill als
erkenningvoor diensover-
winning op de Fransen in de
slagbij Blenheim.Deze wet
zou dus ongedaangemaakt
moeten worden, althans
voorzover het Jamie betreft.
Dit zou via een lange parle-
mentaire weg moeten gebeu-
ren. Tevens zou gebroken

moeten wordenmet de Brit-
se traditievan het eerstge-
boorterecht.

Volgend struikelblok
wordt dan de.verschuiving
van de erfenis van huis, be-
zittingen en land— geza-
menlijkewaarde 270 miljoen
gulden — naar detweede
zoon Edward, dieals een
charmante en verantwoorde-
lijke kerel bekend staat.
Maar dit fortuin ligtvast in
een 'trust', een financiële
vorm dieEuropa niet kent.
Dat houdt in dat debegun-
stigde van detrust, Edward
in dit geval, maar weinigbe-
slissingsmacht heeft.

Eenzelfde verhaal hoorde
ik van lordHowland, erfge-
naam van de hertog van Bed-
ford, de eigenaar van een an-
der kolossaal landgoed, Wo-
burn Abbey, dat ik ook in
1988 bezocht.Hij klaagde
steen en been over zijn 'trus-
tees', de beheerders van zijn
'trust.

Een 'trust' kan alleenwor-
den opgeheven of vernieuwd
door de trustees. Rupert
Hambro, een van de 'trus-
tees' en lidvan debekende

Hambro Bank-familie, deel-
de mee dat hij en zijn mede-
trustees hiermee bezig zijn.'
Nu is er nog een complicatie
in de vorm van Jamie's één
jaaroude zoontje George.
Als Jamie onterfd wordt,
vervalt de erfenis aan de
kleine George, burggraaf
van Sunderland, die door
zijn moeder Beckylady
Blandfordwordt opgevoed.

Jamie's enBecky's huwe-
lijk, dat slechts twee jaar
duurde, liep vorig jaarop de
klippen. Zo zou Edwards
eventueleopvolging als eige-
naar van Blenheim dus op
een soortregentschap neer-
komen tot het moment
waarop de groot geworden
George zijn erfenis opeist.
De meest geleerde juristen
in het VerenigdKoninkrijk
zullen zich hierover moeten
buigen. Gelukkig betaal ik
hunhonoraria niet.

De commissaris vertelt
Drs. W.T. van Gelder, de
commissarisvan deKonin-
ginin Zeeland, zag zijn ge-
plande vakantie letterlijk en
figuurlijk in hetwater val-
len door het slechte weer en
de schippersacties bij Ter-
neuzen. Daarom meende hij
er goed aan te doen de weini-
ge uren die overbleven na
het vergaderen te besteden
aan de promotie van zijn
provincie.

Hij nodigdedeze week een
zestigtal willekeurigetoeris-
ten van diverse campings uit
voor een bezoek aan de abdij
in Middelburg. Tussen de
koffie met cake en het aperi-
tief, wees de commissaris
zijn gasten erop dat in Zee-

land meer te belevenviel
dan zon, zee en strand en hij
vertelde daarbij over de
bouw van hetabdijcomplex
en deverwoesting in de
Tweede Wereldoorlog.

■ Commis-
saris Van
Gelder (r)
ontvangt
toeristen
(op defoto
de fam.
Ritzen) op
het provin-
ciehuis.

FOTO:
JAAP
WOLTERBEEK

Kleurrijk
Ook gaf hij een kleurrijk ver-
haal ten beste over de held-
haftige strijd van deZeeu-
wen tegen de Spanjaarden
tijdens de 80-jarige oorlog.
Hierbij kwamen dehandge-
weven wandtapijtenter spra-

ke die de Zeeuwse overheid
indertijdaan deOranjes uit
waardering ten geschenke
had gegeven voor de bekle-
dingvan de muren van het
woongedeeltevan prins
Maurits in de abdij. De Zeeu-
wen wisten toen het 'opsto-
men'van de Spanjaarden
naar Middelburg te verhin-
deren, was deuitleg bij een
derwandkleden.
De heer Van Gelder is nog
paar maandenals commissa-
ris van deKoningin in Zee-
landwerkzaam.

Verslaafde markies onterfd
Het is nu zeker dat de hertog van Marlborough, eigenaar van Engelands grootste en meest

bekende landgoedBlenheim Palace, waar sir Churchill werd geborenen dat ik in
hetWilliam en Mary-jaar (1988) bezocht, zijn oudste zoon Jamieonterven wil. Jamie, de
markiesvan Blandford, bevindt zich thans in een speciale kliniek om van zijn verslaving
aan verdovende middelen af te komen. Hij lijdt hier alzon tien jaaraan en wisselt korte
verblijven in zijn appartement in 'Crack City' Kilburn, een ongure buurt in Londen, af met
perioden in de gevangenisen kuren in een kliniek.
' Hij is eeri hopeloos geval

en omdat het gedragvar) een
verslaafde zo onvoorspelbaar
en kostbaar is — eens jaagde
hij er in vier maanden 50.000
gulden doorheen— heeft
zijnvader tot deze stap be-
sloten.

■ Charles James
Spencer-Churchill

TEVEEL WIJN
De Europese Gemeen-

schap wil af van hetwijn-
overschot, zo leesik in het
vakbladMissetsHoreca. Als
ergeen maatregelen worden
genomen,zwemt deEG te-
gen het jaar2000 in een
wijnplas van 40 miljoen hec-
toliter. Dat zijn maar liefst
5,3 miljardflessen.

Wat zou het effect zijn als
de wijn eens wat goedkoper
werd aangeboden.En dat de
restaurants dat hunklanten
ten goede lietenkomen.
Soms wordt wel eengiganti-
sche (drie a viermaal het in-
koopbedrag) opslagbere-
kend.

„Mij de beste jaren van je
leven gegeven????!!!

Je bedoelt dat het nóg erger
kan???!!!"

(advertentie)

Restaurant Aujourd'hui
C. Krusemanstraat 15, Amsterdam, tel.: 6790877.

is wegens vakantie gesloten van 2 tjm 22 augustus.
Tot ziens in Aujourd'hui

Henk Tuin, Carolien Zeevenhooven
en medewerkers.
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(advertentie)

f ONTDEK HET BESTE VAN
BRABANT PER FIETS

Een heerlijk 4-daags arrangement met drie overnachtingen in
fantastische """hotels: LANDGOED DE ROSEP in Oisterwijk,
DE POSTELSE HOEVE in Tilburg en HOTEL MOONEN in Waalwijk.
Incl. uitstekende diners, uitgebreid ontbijt, fietshuur,
koffer-nabreng-service en beschreven routes van 40 of 60km,
die u het mooiste van Brabant laten zien.
Dit unieke arrangement kan alleen gemaakt worden
in de periode 1/8 - 15/9 voor slechts ’ 398,- p.p.
Info. en res.: Boekingscentrale Brabant,

.te1.:013-366061 j

VANDUIN & ZO

HAGAR

GARFIELD

IAN FILMEE'S
James Bond

DRAWING BY MORAX



HOUSEPARTY'S MEER EN MEER IN HANDEN VAN CRIMINELEN

HET WACHTEN
IS OP DE

EERSTE DODEN...
door
JOHN

VAN DEN HEUVEL
en

THEO
KUIJPERS

„De echteparty-
gangers hebben

geenpillen
nodig om uit

hun bol te gaan"

MDEA-pil met
onmiddellijke

ingang verboden
harddrug

AMSTERDAM, zaterdag
De bezoekers van de houseparty in de hoofdstede-

lijke discotheek Mazzo leken dezeweek niet echt on-
derde indrukvan de gebeurtenisseninRotterdam en
Zaandijk. De houseparty's in die plaatsen ontaard-
den in orgieën van geweld; Er werd geplunderd, er
Vielen schoten en het publiek ging bovendien op de
vuist met depolitie.

~Ach, ditkan toch overal ge-
peuren op plaatsen waar veel
Jongeren samen komen, alco-
hol drinken en een pil slik-
ken," schampert de 17-jarige
Scholier Rob. Hij stort zich

vol overgave op de dans-
vloer van de Mazzo, waar een
keiharde eentonige basdreun

publiek opzweept tot de
Mildste dansbewegingen.. De 19-jarige student Frenk
18 een andere mening toege-
daan. Aan de bar van de Maz-
*°: „Ik bezoek al drie jaar we-
kelijks houseparty's. De sfeer
°P de feesten wordt grimmi-ger. Vooral opparty's waar de

'gabber-house'
gedraaid loopt het

vaker uit de hand. De
is nog veel har-

deren ritmischer dan de gewo-ne housemuziek en sommige
longeren worden daar op on-
verklaarbare wijze geweldda-
digvan. Met hetverbieden van
6en pil los je de problemen
{tiet op. Zeker het wapenge-
j*uik niet, dat volgens mij al-
ieen maar toeneemt. Jezietop
eesten steeds meer mensen

messen en pistolen. Het
j-°ü me niets verbazen als er
birmenkort dodenvallen."

zoeken hebben."
Dov, ook bekend onder de

artiestennaam The Prophet,
vult aan: „Die gasten komen
voornamelijk uit de gewone
disco's, waar je al meteen ru-
zie hebt als jeper ongeluk te-
gen elkaaraanloopt. Deze jon-
geren, die vaak in grote groe-
pen de houseparty's bezoe-
ken, zijn snel geïrriteerd en
trekken bij het minste gering-
ste een wapen. Het is ze niet
om de muziek of het dansente
doen, maar ze willen volgens
mij alleen maar rottigheid
trappen. De echte housegan-
gerkomt juistvoor de prettige
sfeer."

. Ruim driehonderd, meest
]o«ge partygangers, leven
*lch deze nacht urenlang uit
l3dens één van devele house-

party 's dievrijwel dagelijks in
°ns land worden georgani-
seerd. Een gesprekin de tren-

Jv disco aan de hoofdstedelij-
ke Rozengracht is nauwelijks
Ngelijk. De enorme geluids-
?°Xen produceren zoveel dcci-
Ms, dat communicatie in de
?uürt van de dansvloer alleen
j0 gebarentaal plaatsvindt. De

bekende Amsterdamse
Dano (23) en Dovr4) zorgen er met een uitge-

jnd houserepertoire voor
'at de dansvloer urenlang
st»mpvol blijft.

öano en Dov, net terug van
, er>wervelend optreden in de
v?faamde Ritz-discotheek in
JeW Vork, makenzich zorgen
r Ver de negatieve publiciteit
t°ft d het fenomeen housepar-
/" »Door de incidentenvan de
*atst e tijd krijgen deze fees-un een hele slechte naam,"
«at djDano tussen twee optre-

Len s door weten. „Toen de
le

O
,Useparty's zon vijf jaar ge-

v flenbegonnen, was ersprake
si
an een te gekke sfeer. Maar

een jaar of twee zie je
t

ee ds meer figuren op fees-
''- die er eigenlijk niets te

ni JË OPE, drank en geweld
zijn steeds vaker de

ingrediënten van de house-
party's die vrijwel dagelijks
in vele Nederlandse steden
plaatsvinden. De afgelopen
weken ontaardden house-
feesten inAmsterdam, Rot-
terdam en Zaandijk in
schietpartijen en veldslagen
met depolitie.
Voor justitieenpolitie is de
maat nu vol. Deze week
werd de eerste stap geno-
men om hetdruggebuik op
de feesten aan te pakken.
De massaal op houseparty's
geslikte MDEAf'Eve'f-pil is
met onmiddellijke ingang
op de verboden lijst van de
Opiumwet geplaatst, zodat

eindelijk kan wor-

Iden
opgetreden te-

gen de groot-
scheepse drughan-
delop housepar-
ty's. Bezitters van
de stimulerende
pillen kregen tot
vandaag de tijd om
ze bij depolitie in
te leveren.
Maar organisato-
ren en bezoekers
van houseparty's
vinden demaatre-
gel ontoereikend,
zo bleek deze
week: „Dit is niet
voldoende om het
geweld op house-
party's te stoppen.
De feesten zijn

veel te massaal geworden,
waardoor het nu uit hand
loopt. Het wachten is op de
eerste doden!"

'Tijdens de actie 'staartjes' van deAmsterdamse politie bleek dat criminelenzich op de orga-
nisatie van houseparty's hebben gestort. De politie had de actie zo genoemd omdat de hoofd-
erdachten hun haar in een staartje droegen. foto: frank van den berg

■ De house-dj's Dano en
Dov: „Door het ontbre-
ken van goedtoezicht
op veel houseparty's
zien agressieve jonge-
ren hunkans schoon en
wordt er bovendien op
grote schaal gehandeld
in stimulerendepillen."
FOTO: PETER ZONNEVELD

■ Dope, drank
en geweld zijn
steeds vaker
de ingrediën-
ten van house-
party's. Om de
toenemende
drughandel op
de party's te
kunnen aan-
pakken, plaat-
ste justitie de-
ze week de be-
ruchte MDEA-
piI op dever-
boden lijstvan
deOpiumwet.
FOTO: RBP

Excessen
Beide dj's, die vrijwel dage-

lijks optreden voor zalen van
200 tot 10.000 party-gangers,
denken dat de problemen
meestal worden veroorzaakt
door het ontbreken van goed
toezicht op de feesten. „Daar-
door wordt er op grote schaal
gehandeld in stimulerende
pillen, waarvan bovendien
niemand weet welke stoffen
er in zijn verwerkt. Als agres-
sie op een feest niet direct de
kop in wordt gedrukt, dan
krijg je inderdaad excessen,
zoals afgelopen weekeinde in
Zaandijk."

In hetrustieke Zaanse dorp-
je draaide een housepartymet
enkele honderden bezoekers
vorige week zaterdag uit op
wildwest. Beheerder Henk
van deTwilight Zonekreeg af-
gelopen dinsdag van de ge-
meente Zaanstad te horen dat

hij zijn zaak in verband met
het geweld moet sluiten.

Henk: „Het was afgrijselijk.
Een groep jongeren zocht tij-
dens de after-houseparty, die
's ochtends om half vijf was
begonnen, ruzie met een be-
zoeker. Toenhij naar huis wil-
de gaan,werd hij voor de deur
neergeschoten. De groep
kwam zwaaiend met pistolen
weer naar binnen. Terwijl de
dansvloer vol stond, werd er
drietot vierkeer geschoten.Er
ontstond grote paniek en ie-
dereen dook op de grond.
Wonder boven wonder vielen
er geen doden maar werd
slechts één jongen in zijn been
geraakt."

Meteen na de schietpartij
werd de zaak door de politie
ontruimd.De beheerder: „Dat
ging aanvankelijk rustig,
maar op het parkeerterrein
liep het later volledig uit de
hand. Er ontstond eenkeihar-
de knokpartij met de politie,
die zelfs honden moest inzet-
ten om de bezoekers van deTwilight Zone te versprei-
den." De jongeren liepen vol-
genseen woordvoerdervan depolitie Zaanstad rond metbloeddoorlopen ogen en sloe-
gen wartaaluit door het over-matig gebruik van XTC ofMDEA-pillen.

De beheerder begrijpt desluitingsmaatregel van de ge-
meente: „Ik ben er eerlijk ge-zegd niet rouwig om. Het liepde laatste weken steeds meeruit de hand. Er hing een drei-
gende sfeer tussen twee groe-pen en hetwas duidelijk dat de"bom vandaag of morgen moest

barsten. Maar dat er naar wa-
pens is gegrepen, kan volgens
mij alleen maar doordiepillen
komen. lemanddie bij zn vol-
le verstand is, doet zoiets
niet."

Zaankanter Jan List, ex-ei-
genaar van discotheek The
Ambiance in Zaanstad, zag de
bui al maanden eerder hangen
en ging zelf maar tot sluiting
van zijn zaak over.

„Ik begon twee jaar geleden
met het organiseren van hou-
separty's omdat de gewone
disco nog maar nauwelijks pu-
bliek trok. House is een trend
en dan moet jemee gaan.Maar
was ik er maar nooit aan be-
gonnen.Als ik in dezaak stond
te kijken naar al die ongecon-
troleerde dansbewegingen
van jongens en meisjes van
nauwelijks 16 jaar, dan werd
ik gewoon depressief. Die kei-
harde dreunende muziek
maakte me bovendien misse-
lijk. Ik liep er zelfs voor bij een
psychiater en heb hem voor-
speld dathij er dekomende ja-
ren veel klanten bijkrijgt.
Want die muziek, in combina-
tie met het gebruik van pillen,
maakt jevolgens mij hartstik-
ke gek."

Ongezond
List zegt dat zijn zoon door

drugdealers werd benaderd
om in de zaak een pillenhan-
del testarten. „Het werdvoor-
gespiegeld als een leuke ver-
dienste, maar het blijven ge-
woon criminelen die zich hier-
mee bezig houden. Ik heb het
meegemaakt dat twee jonge

meisjes, die urenlang op de
dansvloer op hardcore-mu-
ziek hadden gedanst, plotse-
ling in elkaarzakten. Doorpu-
re oververmoeidheid hadden
hunspierenenpezen hetspon-
taan begeven. Het is een hele
ongezonde scène. Voor mij
nooit meer een houseparty!"

aldus List, die zijn zaak in-
middelsvan de hand heeft ge-
daan.

Dat ook criminelen zich in-
middels op de houseparty's
hebbengestort bleek uit de ac-
tie 'Staartjes' die de Amster-
damse politie enkele weken
geleden voerde. Bij een inval
in een illegale houseparty aan
de Elementenstraat werden
zeventig arrestaties verricht
en ruim 1000 XTC-pillen, he-
roïne, cocaïne, hasj en acht
vuurwapens in beslag geno-
men.De actie, waaraan 150 po-
litiemensen deelnamen, was

zo genoemd omdat het meren-
deel van de hoofdverdachten
het haar in een staartjehad.

„De resultaten van de actie
vielen eigenlijk wat tegen om-
datonze plannen voorafwaren
uitgelekt," bekent politie-
woordvoerder Wilting. „We
besloten tot een inval op het
feest omdat uit observaties
van undercover-agenten was
gebleken dat er op zeer grote
schaal verdovende middelen
aan jongeluiwerdenverkocht.
Omdat we wisten dat de drug-
dealers zich door gewapende
bodyguards lieten vergezel-
len, hebben we eerst een ar-
restatieteam naar binnen ge-
stuurd. De politie-actie heeft
in ieder geval aangetoond dat
criminelen zich op de organi-
satie van houseparty's hebben
gestort."
Volgens Wilting is het beleid
van de politie er niet op ge-
richt om elke houseparty te
verbieden. „Maar we maken
met de organisatoren vooraf
keiharde afspraken. Zo moe-
tenze dezefeesten acht weken
van te voren aanmelden en
men moet over alle vergun-
ningen beschikken. Boven-
dienzal debrandweer de zaak
controleren en moeten er vol-
doende herkenbare ordebe-
waarders aanwezig zijn. Zo
niet, dangrijpenwe in," aldus
Wilting.

Op de vraag of hij zelf zijn
kinderen naar een houseparty
zou latengaan, antwoordtWil-
ting: „Ik zal niet staan te jui-
chen omdat ik weet dater zich
soms dingen afspelen die niet
in de haak zijn. Mijn zoon is
een keer in Amsterdam-Noord
naar zon feest geweest en
vond het helemaal niets. Maar
het is ook niet zo dat iedere
houseparty een crimineel
broeinest is."

Met name het druggebruik
op houseparty's js justitie en
politie een doorn in het oog.
Tegen de verkoop van dezeer
populaire MDEA-pil, een che-
mischzusjevanXTC, kon ech-

ter tot voor kort niet worden
opgetreden omdat het middel
niet in de Opiumwet stond.
Deze week besloot justitie de
MDEA- of 'Eve'-pil versneld
op deverboden lijst van hard-
drugs te plaatsen. De aanlei-
ding tot de spoedmaatregel is
het initiatief van twee Lim-
burgers diemet deverkoopor-
ganisatie E-expres met koe-
riers overal in Nederland
MDEA-pillen lieten bezorgen.

Drs. Jaap Jaminvan het In-
stituut Alcohol en Drugpre-
ventie vindt de maatregel van
justitieechter veel te voorba-
rig. Jaap Jamin: „Het lijkt me
veel verstandiger als er eerst
meer onderzoekwordt gedaan
naar de schadelijkheid van
hetmiddelMDEA.Nu dezepil
zonder meer wordt verboden
is het wachten op een nieuwe
drug, die misschien wel veel
gevaarlijker is. Het gebruik
van stimulerendepillen wordt
pas echt risicovol in combina-
tie met alcohol.Met name als
het gaat om speed-pillen die
vaak als XTC of MDEA wor-
den verkocht.Dan krijg jeex-
cessen omdat mensen continu
grenzen overschrijden en
daardoor reserve-energie
moeten aanspreken. Over een
langere periode ga je er dan
absoluut aan onderdoor."

Slaap
„Vermoeid, waar heb jehet

over," pocht de 18-jarige
Chantal uitAmstelveen, dieal
ruim twee uur non-stop 'hou-
send' op de dansvloer van de
Mazzo doorbrengt. „Te gek, ik
hou ditzeker tot vier uur van-
nacht vol en daarna gaan we
nog naareen after-houseparty.
We hebben vakantie dus tijd
genoeg om overdag de slaap
weer in te halen." Op devraag
of zij ook stimulerendepillen
gebruikt, wordt wat gegrin-
nikt. „Dat gaat je helemaal
nietsaan," waarnazij beidear-
men de lucht in gooit en ogen-
schijnlijknogvolenergie weer
de dansvloer opzoekt.

Als we tegen vier uur de
Mazzo verlaten is de disco-
theek nog steeds afgeladen.
Disc-jockey Dano had het ons
al voorspeld: „Je gaat op een
houseparty helemaal uit je
bol, en échte partygangers
hebben daar helemaal geen
pillen voor nodig...!"

(advertentie)

moeten we mei

goudstaven of

deftig diamant?

Er jzijn toch

flonkerende.
sterren.

Er is toch

n stralendezon,

onsterfelijk

uL< onsgeluk

in hruisend

rood licht...
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Officier eist negen maanden cel

Conducteurs wisten niet
dat schietende Adriaan
slechts gaspistool had

doorBerber Govaars
AMSTERDAM, zaterdag

Hoe dan ook wildeAdriaan T. ontkomen aan vier NS-hoofd-
conducteurs die hemin detrein haddenbetrapt met een valse

ov-jaarkaart. Hij voorzag
bij zijn aanhoudinggrote pro-
blemen omdat hij ookeen gas-
pistool bij zich droeg.

In een poging dat pistool
weg te gooien tijdens de wor-
stelingop stationSloterdijk in
Amsterdam ging het af. Even
later, tijdens zijn vlucht
schoothij nog een keer, nu ge-
richt op de conducteurs.

Schrik
Omdat het pistool slechts

harde knallen gaf, raakte nie-
mand gewond. Maar de schrik
zit er - bijna twee maanden na
het incident - nog goed in bij
hetviertal NS'ers.Daarom eis-
ten zij gisteren voor de recht-
bank in Amsterdam ieder een
schadevergoeding van 1500
gulden.

De 21-jarige T. verklaarde
gisterenvoor derechtbank dat
hij hadgedacht dat de conduc-
teurs ookwelwisten dathetal-
leen maar om een gaspistool
ging. De Amsterdammer reed
op 8 junivan dit jaarmet een
vervalste ov-jaarkaart in de
trein. Toen de vier betrokken
NS'ers datontdektenontstond
de worsteling op station Slo-
terdijk.

De vier hoofdconducteurs
zeiden gisterennogveel last te
ondervindenvan het incident.
Eén van hen is tijdelijk ar-
beidsongeschikt geworden
terwijl deandere drienog niet
volledig ingeroosterd kunnen
worden.

Ernst
De officier van justitievond

het feit dat Adriaan met een
gaspistool schoot niet afdoen
aan de ernst van de zaak.

„De conducteurs konden
nietweten dat het hierom een
vrij onschuldig vuurwapen
ging, zij vreesden voor hun le-
ven."De officier eiste danook
wegens bedreiging een on-
voorwaardelijke gevangenis-
straf van negen maanden en
achtte de civiele vordering
van 1500guldenvan de NS'ers
gegrond.

Uitspraak: 11 augustus

Trein kan nog net voor
gevallen man stoppen

Van onze correspondent
ELST, zaterdag

Door tijdig afremmen door
een treinmachinist is een 62-
-jarige man uit Eist (Gld.) gis-
teren op het nippertje aan de
dood ontsnapt.

De Eistenaar botste op de
Bemmelseweg met zijn brom-
fiets tegen de gesloten halve
boom van een spoorwegover-
gang.De balkbrak en de brom-
fietser kwam op de overweg
terecht. De net van het station
vertrokken machinist kon de
trein vlakvoor de op de grond
liggende man tot stilstand
brengen.

Jaar thuis
Uit een landelijke inventa-

risatie van de politiebond is
een aantal schrijnende voor-
beelden aan het licht geko-
men. Zo zateenwachtmeester
een jaarthuis en werd na dat
jaar wachten geenstraf opge-
legd.

In het inventarisatieverslag
staat: „Je slaat als burgemees-
ter immers een modderfiguur
wanneer jena een week moet
toegeven dat er eigenlijk geen
of nauwelijks reden was voor
een schorsing."

ACP-voorzitter Piet Krui-
zinga: „Natuurlijkvinden wij
het van belang dat zaken als

corruptie grondig worden on-
derzocht, maar korpsbeheer-
ders grijpen veel te snel naar
het zware middel van schor-
sing. Politiemensen worden
geofferd aan de volkswoede,
terwijl achteraf vaak blijkt
dat er helemaal niets aan de
hand is. Dat is nietalleenvoor
betrokkene een enorm zware
belasting (hoe leg ik dat thuis
uit?) maar ook in de rest van
het korps ontstaat een alge-
heel gevoelvan ongerustheid:
voordat je het weet zit jeeen
paar maanden thuis. Slecht
voor de politiemensen en
slecht voor de sfeer in het
korps."

Op basis van een uitspraak
van de rechtbank in Den
Bosch, vraagt de ACP het mi-
nisterie van Binnenlandse Za-
ken om de maximumperiode
van schorsing op zes maanden
te stellen. De rechtbank be-
paalde dat de korpsbeheerder
na een periode van zes maan-
den de betrokken politieman
geen straf meer kon opleggen.
De bond wil dat deze periode
wordt opgenomen in het nieu-
we politieambtenarenregle-
ment. En het hele schorsings-
systeem zal opnieuw moeten
worden bekeken, aldus de
ACP.

Gehoorapparaat
Via een eenvoudiggehoorapparaat, dat

door de gemeente beschikbaar was ge-
steld om gehoorgestoorden de gelegen-
heid te geven te luisteren naar openbare
vergaderingen, was het mogelijk mee te
luisteren ook als er achter gesloten deu-
ren werd vergaderd.

De stichtingAbonneeRadio Gouda, de
organisatie die de voorziening heeft aan-
gelegd, kwam er achter op het moment
dat Gouda in een bestuurscrisisverkeer-
de.In het geheimwerdgedebatteerd over
de kennis die deGoudse wethouder Jaap
Warners zou hebben omtrent een fraude-

zaak met sociale uitkeringen. De kritiek
op zijn functioneren heeft echter niet ge-
leidtot zijn vertrek.

Politie mag eerder
huiszoeking doen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, zaterdag

Opsporingsambtenaren,zoals politieagentenen mensen van
de FIOD, krijgen de bevoegdheid om voorwerpen in beslag te
nemen en huiszoekingen te doen. Ook mogen zij auto' s aan-
houdenen doorzoeken.

Deze bevoegdheden dienen
om de politie en opsporings-
dienstenslagvaardiger te laten
optreden in de strijd tegen de
criminaliteit. Nu heeft alleen
de rechter-commissaris, die
het onderzoek naar een be-
paalde misdaad leidt, deze be-
voegdheden en moet hem toe-
stemming worden gevraagd
om tot acties als huiszoekingen
over te gaan.

Deze maatregelen zijn on-
derdeel van een wetsvoorstel
dat minister Hirsch Ballin
(Justitie) heeft gestuurd aan
de TweedeKamer.

De bevoegdheden tot inbe-
slagname of huiszoeking gel-
den alleen als iemand op he-
terdaad bij een misdrijfwordt
betrapt of ervan wordt ver-
dacht.

Minister Hirsch Ballin stelt
verder voor de bevoegdheid
om telefoons of fax-apparaten
af te tappen te verruimen. Dit
mag nuook alsernoggeen con-
crete verdenking is van een
ernstig misdrijf maar wel al
een redelijk vermoeden be-
staat.

Uitstel vonnis in schippersgeding
Van onze Rotterdamse

redactie
MIDDELBURG, zaterdag

Het derdekort gedingdat in
ons land tegen actievoerende
binnenschippers is aange-
spannen, leidt niet op korte
termijn tot een vonnis.

De uitspraak werd aange-
houden om alle eisers (bedrij-
ven) en de gedaagden(overhe-
den en schippers) de gelegen-
heid te geven tot gezamenlijk
overleg.

Zon 200 medestanders van
de binnenschippers moesten
het kort geding buiten volgen
omdatbinnen maarplaats was
voor 100belangstellenden.

Foto:ANP

Surinaamse
zakenman van

drughandel
beschuldigd

door Michiel Hoogers
AMSTERDAM, zaterdag

De Surinaamse zakenman
A. Mungra eist van de Neder-
landse staat een forse schade-
vergoeding omdat hij wordt
beschuldigd van cocaïnehan-
del.

Zijn advocaat zal een ge-
rechtelijke procedure starten.
Hij verwacht dat het schade-
bedragzeker enkele honderd-
duizenden guldens groot zal
zijn.

Grieven
Dat overleg zal niet gaan

over de acties, maar over de
grieven van de schippers.
Mochten degesprekken door-
kruist worden door nieuwe,
ontoelaatbare acties van bin-
nenschippers dan zal er alsnog
onmiddellijk uitspraak wor-
den gedaan.

Hetkort geding diendevoor
depresident van derechtbank
in Middelburg,mr.H. vanBre-
da. Daar had een aantal ver-
voerders en verladers een
drietal overheden voor de
rechter gesleept (gemeente
Terneuzen, provincie Zeeland
en de Staat der Nederlanden)
om hen te dwingentot een har-
der optreden tegen lastige bin-
nenschippers die in Terneu-
zen het vervoer te water be-
lemmeren.

De binnenschippers lieten

na afloop van het geding we-
ten, niet echt blij te zijn met
het resultaat. Toch zei woord-
voerder N. Deen: „We willen
best praten met de verladers
als er maar iemand van de
overheidbij zit. Menkent onze
eisen. En we gaan niet met lege
handen van de kant."

De actieleiding van de Ne-
derlandse binnenschippers
heeft na dagen zoeken een ei-
gen bemiddelaargevonden na
de mislukte bemiddelingspo-
gingvan mr. B.W. Biesheuvel.
Zijn opvolger is de heer W.
Lodder, voorzitter van de be-
vrachtingscommissie van de
Schippersbeurs Noord Zuid.
Enkele tientallen boze binnen-
schippers hebben gisteravond
deverkeersleidinsgpostop het

NS-rangeerterrein Kijfhoek
tussen Rotterdam en Baren-
drechtbezet. Alsgevolgvan de
actie is er geen goederentrein-
verkeer mogelijk. De Kijf-
hoek is het grootste rangeer-
terrein in Nederland.

De actie lijkt gericht tegen
de komst van de Betuwes-
poorlijn. De schippers vrezen
grote concurrentie van deze
lijn. Zij willen een onderzoek
naar de gevolgen van de ver-
binding tussen de haven Rot-
terdam en Duitsland.

Smeergeld
Mungrais devroegere direc-

teur van de Surinaamse lucht-
vaartmaatschappij (SLM). Hij
is betrokken geraakt bij de
smeergeldaffaire van Neder-
landse bedrijven. De Haagse
politie arresteerde de direc-
teuren van deze bedrijven
drie weken geleden.

De politie heeft gisteren op-
nieuw twee aanhoudingen
verricht in de smeergeldaffai-
re. Hetgaat om de37-jarigeF.B
uit Amsterdam en 39-jarige
A.S. uit I eidschendam.

Lijk bejaarde in vijver
GRONINGEN, zaterdag

In een vijver aan deNachte-
gaalstraatin Groningen is gis-
teren het stoffelijk overschot
gevondenvan een75-jarige in-
woner van de Martinistad. De
man bezocht donderdag-
avondeen café. Volgens depo-
litiemoet hij op weg naar huis
te water zijn geraakt en ver-
dronken.

Goudse geheimen 'verraden' door dovenlijn
Van onze correspondent

GOUDA, zaterdag
Zonder dat de Goudse gemeenteraad

daar erg in had, hebben veel Gouwena-
ren kunnen luisteren naar vergaderin-
gen waar in beslotenheid werd gespro-
ken over allerlei geheime informatie.

Debatten
Doordat verzuimd is de dovenlijn op

belangrijke momenten uit te schakelen,
hebben Gouwenaars kunnen genieten
van verhitte debatten rond zaken waar-
van het stadsbestuurvindt dat daar geen
openheid over hoeft te worden gegeven.
Inmiddels is het systeem aangepast.

Bond beschuldigt burgemeesters van heksenjacht

Politie woedend over
loze schorsingen

doorMartijn Koolhoven
KAMERIK, zaterdag

Politiemensen zijn volgens de Algemeen
Christelijke Politiebond (ACP) het slachtof-
fer van een soort heksenjacht, waarbij tien-
tallen dienders naar huis worden gestuurd,
waarna maanden later blijkt dat er hele-
maal niets aan de hand is.

Steeds vaker komt het
voor dat politiemensen
ook worden geschorst op
basis van (anonieme)
klachten enroddel en ach-
terklap van burgers of
collega's, over veronder-
stelde corruptie of ver-
meende loslippigheid te-
genover criminelen.

Volgens de ACP is de 'hek-
senjacht' ontketend door de
burgemeesters (de korpsbe-
heerders), dievaakonder poli-
tieke druk naar het zwaarste
middel grijpen en politiemen-
sen bij de geringste verden-
king meteen naar huissturen.

In een brandbrief aan de
korpsbeheerders luidtdeACP
vandaag de noodklok over de-
ze, in zijn ogen, onaanvaardba-
re situatie. In de brief spreekt
de bond over „enige tientallen
gevallen van zeer langdurige
schorsingen,welke na verloop
van tijd weer werden opgehe-
ven zonder dat er maatregelen
tegen de betrokken politie-
ambtenaren werden geno-
men."

Ambtenaren Leiderdorp
verdacht van fraude

Vanonze correspondent
LEIDERDORP, zaterdag

De politie en het gemeentebestuurvan Leiderdorp gaan on-
derzoeken of enige plaatselijke ambtenaren valsheid in ge'

schrifte hebbengepleegd.

De ambtenaren zouden
daardoor meer grond bij hun
woningen hebben verworven
zonder daarvoor een cent te
betalen. Ook zouden lagere in-
komens zijn opgegeven om in
aanmerking te komen voor
een 'hogere'premie bij deaan-
koop van de woningen.

In declinch
De zaak kwam aan het licht

door mevrouw Riet Dekkers
uit Leiderdorp, die al jaren-
lang met de gemeente in de
clinch ligt over haar aanvraag
om uitbreidingvan de keuken.
De vrouw is in de gemeentelij-
ke archieven gedoken om de

vergunningen van naburige
huizente bestuderen. Daarbij
stuitte ze ook op de stukken
van de verdachte ambtenaren
en ontdekte zaken die niet
kloppen. Mevrouw Dekkers
heeft daarvan aangifte gedaan
bij de politie.

De betreffende ambtenaren
hebbenin 1981een woningge*
kocht. Uit een eerste onder-
zoek blijkt onder andere dat
een stuk grond dateen van de
verdachten kocht opeens
'groeide' van 130 tot 189vier-
kante meter. Er werd voor die
59 vierkante meter extra geen
geld betaald; het cijfer 13°
werd namelijkeenvoudigweg
veranderd in 189.

Erbestaatbovendientwijfel
over de echtheidvan de hand-
tekeningen dieonder de stuk-
ken zijn geplaatst. Deson-
danks wordt toch onderzocht
of bij de fraude ook hogere
ambtenaren zijn betrokken,
omdat het vermoeden bestaat
dat de eventuele valsheid m
geschrifte niet kan zijn ge'
pleegdzondermedewetenvan
anderen.

Onze blauwhelmen
balen van baaihaai

" Hadden 'onzejongensvan
de in Split gelegerde VN-ver-
bindingstroepen deze week
toevallig nètde film Jaws4 ge-
zien oferwordt voor deKroati-
sche televisie bekendgemaakt
dat ereen vijfmeter grote haai
is gesignaleerdin debaai waar
ze altijdzwemmen.

En sindsdienishet afgelopen
met de verfrissende duiken in
hetschitterendeblauwe water,
de welkome afwisseling voor
dehittedie deblauwebaretten
het werken tussen 1 en 3 uur
onmogelijk maakt.

De schrikzit er goed in. Sol-
daat Jongenelen: „Ik ga dat
water niet meer in. Ik heb aan
twee dingen echt de pest: aan
grote vissen en grote insekten.
Beide heb Je hier dus in over-
vloed. "

De verrassing die majoor M.
Huiskes voor zijn bezorgd kij-
kende mannen in petto had,
dreigtnu in het water te vallen:
„Ik had net vijf surfplanken en
vijfroeiboten besteld. Maarals
niemand meer de zee in durft,
hadden dat beter mountainbi-
kes kunnen zijn.

Foto's: JohannesDalhuijsen

Nederlander tilt
landgenoten op

Franse snelwegen
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, zaterdag
Op deFranse autosnelwegen,van deSpaansetot deBelgische

grens, is dezevakantieperiode een uitgekookte Nederlandse op-
lichter actief.

Op parkeerplaatsen en bij
tankstations maakt hij een
praatje met nietsvermoeden-
de landgenoten. Als het ijs ge-
broken is, toont hij hunhetka-
potte raam van zijn Mercedes
en vertelt hoe hij van geld en
papieren is beroofd. Dan ver-
zucht hij niet te weten hoehij,
zonder een stuiver op zak,

thuis moet komen
De aangesproken vakantie-

gangers willen hem op weg
helpen en lenen hem geld. In
ruil daarvoor krijgen zij zijn
valse visitekaartje en de loze
belofte dathij het geld, tussen
de honderd en tweehonderd
gulden, zo snel mogelijk zal
overmaken.

Automobilisten
rijden Duitser
in doodsnood

voorbij
VEENDAM, zaterdag

Een 57-jarige Duitser uit
Wiefelstede is in de praktijk
van een arts te Veendam over-
leden aan een hartaanval, na-
dathij daarvooranderhalfuuf

langs de weg Veendam-Peke-
la op hulp had gewacht.

De man reed woensdag-
avond op de N33 en werd on-
wel. Hij parkeerde zijn auto in
de berm, deed deknipperlich-
ten aan en ging op de achter-
bank van het voertuig liggen-
Door naar voorbijgangers te
zwaaien probeerde hij hulp te
krijgen.

Het duurde bijna anderhalf
uur voordat een Veendamse
automobilist stopte en te hulp
schoot. Hij bracht het slachtof-
fer naar een huisarts in Veen-
dam, diemeteen een ambulan-
ce bestelde. Voordat die arri-
veerde werd deDuitser even-
welgetroffen dooreen tweede
hartaanval en overleed hiJ;(ANP)

Gevangenispersoneel
weigert medewerking
bij zoeken celruimte

DEN HAAG, zaterdag

Het gevangenispersoneel
van de Penitentiaire Inricn-
ting Noordsingel in Botter-
dam en het Huis van Bewa-
ring in Dordrecht weigert me
te werken aan de maatrege
om 600 extra cellen te vinden-

Dat schrijft de dienstcom-
missie in een open brief aa
minister Hirsch Ballin eI

staatssecretaris Kosto (Jus 1

tic).

Volgens dedienstcommissie
is hetonmogelijk om 3procen
extra uit debestaande celcapa-
citeit te halen. Voor de mncn
tingen zou dat volgens d

dienstcommissie neerkome
optien extraplaatsen. De hui
vesting is echter tekrap omieu
tien plaatsen te vinden. A&
het plaatsen van twee ge°eV
neerden in één cel wenst o
dienstcommissie niet mee
werken.

Een woordvoerder van
staatssecretaris Kosto liet gij»
teren weten dat de P.I. Noord-
singel en het Huis van Bewd
ring in Dordrecht geen uitzon
dering zijn met hun oude oe
huizing. „Dat geldt voor veei
meer inrichtingen, mj

voorbeeld de strafinrichting
Veenhuizen", aldus Verhoog-
„Maar vrijwel allemaal wm
ben zij de 3 procent extrf
plaatsen wel kunnen"n°*£p j

Vader krijgt 6 jaar en tbs voor doden kinderen
MIDDELBURG, zaterdag

De rechtbank in Middel-
burg heeft gisteren de 42-ja-
rige Marinus 't H. uit het
Zeeuws-Vlaamse Hoek ver-
oordeeld tot zes jaar gevan-
genisstrafen tbs met dwang-
verpleging.

Rechter mr.R. Verhoeven
achtte bewezen dat de man
op22 januarimet opzet, voor-
bedachterade en nakalm be-
raad zijn twee kinderen om

het leven heeft gebracht met
tabletjes, ether en camping-
gas.

Het 4-jarig zoontjeMartijn
en het 2-jarig dochtertje Ar-
memarie logeerden die dagin
het kader van een bezoekre-
gelingbij hunvader.

In de vroege ochtend van
23 januarimeldde 't H. zich
bij de politie met demedede-
ling dat er thuis „iets ergs

was gebeurd.Later beweer-
de hij opdracht van God te
hebben gekregen om zijn
kinderen te laten inslapen en
zelf dit voorbeeld te volgen.
Van dit laatste heeft hij afge-

zien-
Aan het drama lag een

echtscheidingsprocedure ten
grondslag, 't H. kon het niet
verkroppen dat zijn kinde
ren aan de moederwaren toe-

gewezen. lAiN^_
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Specialisten hekelen
CBS-cijfers Simons

Van onze economische redactie
AMSTERDAM, zaterdag

Onder specialistengaan steeds meergeluiden op dat deCBS-cijfers die staatssecretaris Simons
Volksgezondheid) onlangs hanteerde in zijn conflict met de specialisten onbetrouwbaar zijn.

Onlangs stuurde de be-
indsman alle Nederlandse
tecialisten een brief met cij-
*rs van het Centraal Bureau
tor de Statistiek (CBS) waar-
it hij concludeerde dat de
terschrijdingen op de bud-
ittenvoor specialisten niet te
srklaren zijn uit de toene-
jendevraag naar hulp omdat
ie groei meevalt.
In het Nederlands Tijd-
ihrift voor Geneeskunde uit
>ciaal-geneeskundige
tof.dr. J. Mackenbach zijn
tijfels over de waardevan de
ijfers uit de gezondheidsen-
iïête.

Verpleeghuizen
Volgens Mackenbach zitten

'onder de 9000 ondervraag-
in van de enquête geen be-
oners van verpleeg- en ver-
'rgingshuizen. „En dat is nou
list de groep die zorgt voor
in flinke stijgingvan de zorg-
faag volgens de specialisten."

Verder is het aantalmensen
dat de enquête beantwoordt
het afgelopen decennium te-
ruggelopen naar57%. Volgens
de specialisten is dit een te
klein percentage om uitspra-
ken te doen over zaken die zo
controversieel zijn.

Het ministerie van WVC

geeft in een reactie te kennen
dat de cijfers onderwerp van
studiezijn, maar dat de bood-
schap van de staatssecretaris
dat er wel degelijk een discre-
pantie is tussen de gestegen
kosten en de toename van het
specialistenbezoek overeind
blijft.

Politie verplicht om
alle sterfgevallen in
cel te registreren
Van onze parlementaire

redactie
DEN HAAG, zaterdag

Politiekorpsen moeten
'oortaan verplicht alle sterf-
tevallen en zelfmoordpogin-
fcn in hun cellenregistreren,

politieministers Dales
binnenlandse Zaken) en
ïirsch Ballin (Justitie) gaan
**n circulaire met deze bood-

sturen aan allekorpsen.
Sterfgevallen werden nu

"ok wel geregistreerd maar
volgens deNationale Ombuds-man gebeurde dat niet syste-
matisch genoeg. Deze heeft er

bij de bewindslieden op
een centralere-

Östratie in te stellen.
De politiekorpsen moeten

"ij elk sterfgeval of elke zelf-
moordpoging een formulier
'üvullen en dit naar het minis-
erievan BinnenlandseZaken
"Psturen. Daar worden de ge-
fevens centraal opgeslagen.

Alzheimertelefoon
veel vaker gebeld

UTRECHT, zaterdag
Het afgelopen half jaar

oelden 1.575 mensen naar de
een spe-

ciaal nummer voor informa-
tie over dementie. In dezelf-
de periode vorig jaar waren
dat er 40 minder.

De inhoudvan de gesprek-
ken gaat steedsmeer over de
Moeilijkheden in de dage-
lijkse verzorgingvan demen-
terenden en over opvangmo-
gelijkheden. De Alzheimer-
stiehting heeft dat gisteren
Meegedeeld.

De stichtingverwacht eind
% jaar minstens 3.500 tele-
foontjes te hebben gekregen,
tegen bijna2.800vorig jaaren
J.900 in 1991.De gesprekken
duren ook steeds langer. Dat

J'aker danvoorheen familie-leden bellen over de verzor-
ging, ligtvolgens de stichting

detoenemende aandachtvoor dementie in de media,
echter de telefoonlijn zitten
dertigvrijwilligersdie24uur
Per dag informatie geven.

(ANP)

Capuchon-ongeluk
Van onze correspondent

GRONINGEN, zaterdag
Een 51-jarige fietser die tij-

hevige regen zijn capu-
g °a te ver over zijn ogen had
|j trokken is gisteren op de
l>

erebinnensingel in Gronin-
h tegen een auto gereden.

Kw WaBen die van rechts
y an», was door de verblinde

niet gezien.

Justitie maakt
zich zorgen:

Oorlogsjeugd wordt
hier gedumpt

door Jeroen Hendriks

DEN HAAG, zaterdag
Ons land wordt in toenemende mate een

toevluchtsoord voor baby's en kinderen uit
oorlogsgebiedendie doorwanhopige ouders
op de boot of het vliegtuig zijn gezet.

Het ministerie van Jus-
titie maakt zich grotezor-
gen over de veel snellere
toename van het aantal
minderjarigeasielzoekers
(tot 18 jaar) dan ver-
wacht. Staatssecretaris
Kosto zal naar verwach-
ting binnenkort bij het
kabinet aankloppen om
extra geld voor uitbrei-
ding van het aantal op-
vangplaatsen.

Geschat was dat begin 1994
een kleine 1100 buitenlandse
kinderen in opvanghuizen en
pleeggezinnen zouden verblij-
ven ,maar dataantalis nu albe-
reikt.

Het gaat daarbij vooral om
vluchtelingetjes uit Zaïre, So-
malië en in mindere mate het
voormalige Joegoslavië. In
veel gevallen hebben zij geen
papieren waaruit hun leeftijd
blijkt. Maar zij krijgen uit hu-
manitaire overwegingen vrij-
welallemaaleentijdelijke ver-
blijfsvergunning, ook als be-
twijfeld wordt of betrokkene
minderjarig is.

Toestroom
Volgens schattingen van

Justitie loopt het aantal
jeugdige asielzoekers de ko-
mende jaren verder op tot
ruim 1600 begin 1997.Maar nu
al wordt rekening gehouden
met veel hogere aantallen.

Plaatsvervangend directeur
Jeugdbescherming en Reclas-
sering, mr. M.A.G. Rutten,
zegt: „Deze toestroom is iets
waar niemand greep op heeft.
Als morgen in het vroegere
Joegoslavië of Libanon de si-
tuatie verder uit de hand
loopt, worden wij waarschijn-
lijk geconfronteerd met een
nog grotere toename van het
aantal asielzoekertjes."

Voogd
Het aantal tijdelijke onder-

toezichtstellingen (ots) be-
droeg vorig jaar 13.243 tegen
10.949 in 1988.VolgensRutten
gaat het daarbij om gevallen
waarin de kinderrechter een
gezinsvoogd aanstelt die de
ouders ondersteunt bij de op-
voeding van het kind. Dit is
vooral het gevolg van hetaan-
tal scheidingenen alcohol- en
drugproblemen.

De Tweede Kamer buigt
zich binnenkort over een
wetsvoorstel van staatssecre-
taris Kosto om de kinderrech-
tervoortaan alleennogte laten
beslissen over de noodzaak
van een ots en bij geschillen
tussen ouders en de gezins-
voogdij-instelling. De uitvoe-
ring van en de verantwoorde-
lijkheid voor deotskomen dan
bij de instelling te liggen,
waardoor de rechters worden
ontlast.

Ook het aantal ouders dat
uit de ouderlijkemacht is ont-
heven (op vrijwillige basis) of
ontzet omdatzij nietvoor hun
kind kunnen of willenzorgen,
is sinds 1988 (4751) weer stij-
gende. Vorig jaar greep de
rechter in 5553 gevallen in.

Rutten zegt: „Dit zijn maat-
regelen die diep ingrijpen in
de gezinssituatie, omdat een
kind uit het gezin wordt ge-
haald en een andere verblijf-
plaats krijgt." Het aantal kin-
deren dat laterterugkeertnaar
de oudersis minimaal.Rutten:
„Rechters kiezen daarom
steeds vaker voor de minder
ingrijpende ots."

Rolstoelers
doorweekt
over finish

Van onze correspondent
DELDEN, zaterdag

Het slechte weervan de af-
gelopen week heeft ook de
deelnemers aan de nationale
rolstoelvierdaagse voor re-
creanten in het Twentse Del-
den parten gespeeld.

Hoewel er vrijwel nooit uit-
vallers zijn, hebben dit jaar
twee deelnemers de strijd
moeten staken. Ook gisteren
was het weer afzien. Tijdens
het afsluitenddéfilé, onderbe-
geleiding van de militaire ka-
pel JohanWillemFriso, regen-
dehet onophoudelijk zodat de
rolstoelers geheel doorweekt
de finish bereikten.

Kosten
De kosten voor de overheid

voor de opvang van dezekin-
derenwerden voor dit jaar ge-
schat op 19,9 miljoen en 25
miljoen gulden volgend jaar.
rutten verwacht echter dat
dit nietgenoeg is.

De opvang van een vlucnte-
lingetje kost jaarlijks 15.000
gulden bij plaatsing in een

pleeggezin. Dat kan oplopen
tot zon 80.000 guldenvoor kin-
deren diein speciale inrichtin-
gen behandeld moeten wor-
den, doordat zij trauma's of
verwondingenhebben opgelo-
pen.

De toestroom van asielzoe-
kertjes is volgens Rutten een
belangrijke oorzaak voor de
forse stijging van het aantal
voogdij-maatregelen dat kin-
derrechters de afgelopen ja-
ren moesten nemen om kinde-
ren te beschermen tegen een
„zedelijkeen lichamelijkeon-
dergang".

Mosselen goedkoop en extra lekker
door Henk deKoning

YERSEKE, zaterdag
, Oestart van het nieuwe mosselseizoen
*e«merkt zich door grote aanvoer en la-
e Prijzen. Bovendien blijken de verse

Nsselen dit jaar,mede dankzij een ver-

eerde controle op de percelen, van uit-
*°f>derlijk goede kwaliteit.. Dü meldt het kantoor voor Mosselza-
*6n in Bergen opZoom. Betaalde decon-

sent vorig jaarom deze tijd’ 4,50 tot
{ ° voor een kilo verse mosselen, nu

Rommelt de kiloprijs, afhankelijk van
soort, rond de’ 3,50 tot ’ 6.
Voor het eerst in de geschiedenis van

de Nederlandse mosselcultuurzijn in de
Zeeuwse stromen alle 220 mosselperce-
lenbemonsterd, omzo eenvolledig beeld
te krijgen van de hoeveelheid mosselen
van goede kwaliteit.

„De kleur en het gewichtstonden ons
eerst niet aan.De Zeeuwse mosselhande-
laren hebben toen besloten het seizoen
een week later te beginnen. Daardoor
hebben we nu zon prima eindprodukt",
vertelt S. Zoeteweij van de Vereniging
van Zeeuwse Mosselhandelaren.

HetMosselkantoor in Bergen opZoombevestigt: „De hoeveelheid aangevoerde
mosselen in deeerste drieweken van het

nieuwe seizoenis delaatste jarennogniet
zo hoog geweest. Die hoeveelheid ligt na-
melijk al op 114.000ton. Vorig jaarom de-
ze tijdbedroeg datveelminder, namelijk
85.000ton."

Veel hinderondervindt de Nederland-
se mosselsector van de geruchtenin Bel-
gië dat deNederlandse mosselvan super-
kwaliteit vermengd wordt met inferieu-
re soorten uit andere landen. „De export
van Duitse en Deense mosselen begint
pas in de loop van augustus, zodat van
een dergelijk gesjoemel met soorten vol-
strekt geen sprake kan zijn", aldus de
Zeeuwse mosselhandel.

GEVANGENEN IN
GRITTENBORGH

SAMEN IN CEL

Van onze correspondent
HOOGEVEEN, zaterdag

Het is even wennen voor de gedetineerden, maartot klachten
heeft het nog niet geleid. In deHoogeveense strafinrichtingDe
Grittenborgh zijnvoor heteerst twee gevangenen in een cel on-
dergebracht.

Het gaat om zes van de 250
cellen. De strafinrichting be-
haaldedanook een bezettings-
graadvan 103procent. De stan-
daardmaat van een cel in De
Grittenborgh is negen vier-
kante meter. Vier cellen zijn
echter twee vierkante meter
groter en daarin werden sta-
pelbedden geplaatst. De gede-
tineerden die er sindsdien
hokken zitten er maar enkele
weken.

Een slaapplaats extra kwam
er ook in twee standaard-cel-
len voor gestraften die hun
hechtenis hadden kunnen af-
kopen. Gezien het matige
weer heeft de dubbele bezet-
ting volgens directeur Henk
Kranendonk nog niet tot kli-
maatproblemen geleid in de
dubbelbezette cellen. De
maatregel werd genomen op
verzoek van minister Hirsch
Ballin in verband met het cel-
lentekort.

" In zes cellen in de Hoogeveense strafinrichting de Gritten-
borgh zijn twee gevangenen tegelijk geplaatst. Om ruimte te
creëren zijn in de cellen stapelbedden gezet. Fotonen wieringa

Antieke kroonluchters
uit Godshuis gestolen

Vanonze correspondent
ANDELST, zaterdag

Onbekenden hebben gister-
nacht in het Gelderse Andelst
uit de Nederlands-Hervormde
Kerk vier antieke koperen
kroonluchters gestolen.

De daders plaatsten een uit
een naburigetuin ontvreemde
ladder tegen het Godshuis en
klommen door een geforceerd
zijraam naar binnen. Ze
schroefden de loodzware kan-
delaarslos en verdwenenweer
via het raam. En passant na-
men de inbrekers tien gulden
uithetkistje van dekerkvoog-
dij mee.

Aansluitingen
De luchthaven-directie ver-

klaart de sterke groei onder
meer met het door deKLM in-
gevoerde nieuwe blokken-
systeem. En daarvan zijn drie
in plaats van twee pieken met
aansluitingen van Europa op
intercontinentale vluchten
het gevolg. Het aantal vlieg-
bewegingen nam daardoor
ook toe met 10,9 % met 114.331
starts en landingen.

De groei van het aantal lijn-
dienstpassagiers wordt voor-
namelijkveroorzaakt dooreen

sterke groei van het aantal op
Schiphol overstappende reizi-
gers. De luchthaven wordt
daarmee steeds vaker als toe-
gangspoort van Europa geko-
zen of als springplank naar
verre bestemmingen. Schip-
nol koerst daarmeeregelrecht
af op het gestelde doel. mamp-
ort; een van de vier belang-
rijkste luchthavens van Euro-
pa, samen met Frankfurt,Lon-
den en Parijs.

Luchthaven-woordvoerder
Frank Rietveld zei gisterendat
de prognoses voor derest van
het jaarwat voorzichtigerzijn.
„Als deze groei doorzet wor-
den het bijna twee miljoen
passagiers extra. Maar nie-
mand weet zeker of dit zo
blijft; in elk geval lijkt onze
prognose van ruim een mil-
joen extra luchtreizigers nu
zeker te worden gehaald", zei
hij.

Ook het vrachtvervoer via
Schiphol steeg het eerste half
jaarsterk; 11,1%groei(377.000
ton), voornamelijk veroor-
zaakt door meer vliegtuigca-
paciteit van ondermeerKLM,
Martinair Holland en El Al.
„De toename van luchtvracht
kwam vooral door de lage ta-
rieven op de routes naar het
Verre Oosten en Noord Ame-
rika", aldus de luchthaven-di-
rectie in een verklaring.

NS neemt aantal
maatregelen na

zware ongevallen
Vaneen onzer verslaggevers

UTRECHT, zaterdag
NS heeft gisteren een aantal maatregelen afgekondigd die

worden getroffen naar aanleiding van de treinongevallen in
Hoofddorp en Eindhoven.

Er komt een geautomati-
seerd informatiesysteem dat
het mogelijk maakt machinis-
ten selectief te informeren
over (tijdelijke) beperkingen
en wijzigingen in de infra-
structuur. Daarbij wordenalle
zaken die betrekking hebben
op veiligheidgemeld. Vanaf 20
december wordt dit systeem
beproefd op één standplaats.
In maart volgend jaar volgt
landelijkeinvoering.

40km peruur mogelijk is. Met
de nieuwe ATB wordt in de
tweede helft van dit jaargeëx-
perimenteerd op het baanvak
Leeuwarden-Hardegarijp.

Tijdelijke snelheidsborden
en verlichting zullen aanzien-
lijk worden verbeterd.

In de tussenliggende perio-
de zijn extra maatregelen ge-
nomen zoals betere bewaking
van het verstrekken van aan-
vullende tijdelijke snelheids-
beperking (ATSB) aan machi-
nisten, onder meer via het in-
schakelen van koeriersdien-
sten. Per 1 september is er
voor de machinist een vast
aanspreekpunt inzake ondui-
delijkheden in de veiligheids-
informatie.

Voorts wordtbinnen enkele
maanden de huidige Automa-
tische Trein Beïnvloeding
(ATB) zodanig aangepast dat
ook een tijdelijk signaal voor

Keramiekfabriek failliet
Van onze correspondent

MUSSELKANAAL, zaterdag
De 44 werknemers van

Royal Keramiek Hollandia in
Musselkanaal zijn gisteren
ontslagen.Bij derechtbank in
Arnhem is het faillissement
van de fabriek van gebruiks-
keramiek aangevraagd.

Aantal passagiers
Schiphol groeit
met 1,5 miljoen

door Arnold Burlage
SCHIPHOL, zaterdag

De groeivan het aantal passagiersop Schiphol is, ondanks de
recessie, explosief (8,7% ) aan het stijgen; als datzo doorgaat,
krijgt Schiphol dit jaar zeker anderhalf miljoen luchtreizigers
meer dan de 19 miljoen in 1992.

Uit officiële cijfers, die de
Schiphol-directie gisteren pu-
bliceerde, blijkt dathet aantal
passagiers op onze nationale
luchthaven in het eerste half-
jaar van 8,5 tot 9,2 miljoen is
gestegen.

De groei van het aantal
Schiphol-reizigerskomt volle-
dig van de lijndienstmaat-
schappijen, omdat (vakantie)
charters juist een vrije val
maakten met maar liefst 6,1'/;
minder passagiers. Uit Nipo-
cijfersblijkt datvoor het hele
jaartot en met junizelfs circa
15' \ minder vliegreizen zijn
geboekt, inclusief voor derest
van het seizoen.

Verplichte controle
van alle varkens
op blaasjesziekte
Van onze parlementaire

redactie
DEN HAAG, zaterdag

Vanaf 1 december mogen
bedrijven alleenvarkens aan-
of afvoeren of in bezit hebben
wanneer een dierenarts
schriftelijk heeft verklaard
dat de betrokken dieren niet
besmet zijn met blaasjesziek-
te.

De maatregel kan in de toe-
komst worden uitgebreid tot
anderekwalen, zoalsdeZiekte
van Aujeszky. De gezond-
heidsverklaring geldt vier
maanden, in totaal moeten
ruim 350.000 varkens worden
gecontroleerd.

Sinds gisteren mogen var-
kens vanaf een exportplaats
één maal vervoerd worden
naar een andere exportplaats.
Daarna moeten ze worden
geëxporteerd of afgevoerd
naar een binnenlands slacht-
huis. De varkens mogen hoog-
uit één nacht overliggen en
moeten uiterlijk de dagnaver-
zameling worden afgevoerd.

Op grond van EG-maatre-
gelenis hetvanaf nu verboden
om fok- en gebruiksvarkens
samen met slachtvarkens in
een verzamelplaats te hebben.
De tijdelijke EG-exportregels
ter bestrijding van de blaas-
jesziektekomen per 1 augus-
tus te vervallen.

Bakkers door het raam
Van onze correspondent

HEERLEN, zaterdag
Verontruste buren van een

bakkerij in Heerlen alarmeer-
den donderdagnacht de poli-
tie toe ze drie mannen door
een raam de bakkerij zagen
binnendringen.

De politie trof ter plaatse
driebakkers aan die de eerste
broodjes al in de oven hadden
geschoven. Geen van drieën
had een sleutel bij zich en
daarom waren ze door het
raam geklommen.
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SCHEEPS=
TIJDINGEN

SCHEEPVAARTBERICHTEN
ACHTERGRACHT 30 100 zo
Brisbane nr Onsan. ALBLAS-
GRACHT 30 thv Kaap de Goede
Hoop nr Takoradi. ALMENUM
30 te Rotterdam, ALSYTA
SMITS 29 300 n Bahamas nr
Brownsville, AMY 30 80 zw
Oulu nr Oulu. ARCHANGEL-
GRACHT 29 500 nw Solomon
Islands nr Valparaiso, ARTIS-
GRACHT 30 vn Port Said nr
Onahama, ASSI SCAN LINK 30
40 zw Esbjerg nr Haraholmen,
BAKENGRACHT 29 te Kiel,
BALTIC LINK 20 40 n Terschel-
ling nr Gaevle, BALTIC SUN 30
40 z Cape Race nr Terneuzen,
BARENTZGRACHT 29 80 z
Marseille nr Savona, BASTIAAN
BROERE 30 45 w Cabo Monde-
go nr Porto Marghera, BETTY
29 80 nw Bergen nr Montrose,
BICKERSGRACHT 29 5 n Wight
nr Marina di Carrara, CAROLI-
NA 29 te Rotterdam, CASA-
BLANCA 29 120 zw Abidjan nr
Urnuiden, CHARLOTTE W 29 vn
Rotterdam nr Urnuiden, CIN-
DYA 29 19 n Skikda nr Tripoli,
CLARISSA 29 60 n Texel nr
Bejaia, CLAUDIA 29 220 nw
Havana nr Mariupol, COLD-
TREAM TRADER 3020 w Bom

- holm nr Turku. CONSTANCE 30
15 w Elbe nr Kopmanholmen,
CORAL ACROPORA 30 vn Cork
nr Belfast, DOGGERSBANK 29
70 no Humber nr Howdendyke,
DUTCH ENGINEER 29 vn Rot
terdam nr Stade. DUTCH FAITH
30 3 n Cromer nr Saltend.
DUTCH MATE 1/8 verw te Ant-
werpen. DUTCH MATE30 15w
Finisterre nr Antwerpen, EEN-
DRACHT 29 te Larvik. ENGELI-
NA BROERE 30 thv Great Yar-
mouth nr Tees. FIVEL 29 25 o
Dublinnr Air. FLINTERBORG 29
50 zw Ouessant nr Cetubal,
HEEMSKERK 29 130 nno Tene-
rife nr Kaapstad. HEEREN-
GRACHT.3O 50 o Stockholm nr
Norrkoping. HUDSONGRACHT
31 verw te Douala. HUMBERG-
RACHT 29 400 nw Azoren nr
Houston. IBN BAJJAH 29 150
nw Belawan nr Singapore, ICE
CRYSTAL 30 20 n Cherbourg nr- Stockvik, INDEPENDENT AC-
CORD 6/8 verw te Chester. JO
MAPLE 30 teSafi, JO PALM 2/8'verw te Lagos, JOHANNA MA-
RIA 29 te Rotterdam, KEIZERS
GRACHT 29 310 ono Kaap Ca-
naveral nr Algeciras, KLIPPER-
GRACHT 29 100 z Miami nr
Fernandina Beach, KONINGS-
GRACHT 29 225 ozo Kape Bre-
ton nr Port Everglades, LEM-
MERGRACHT 2/8 verw te Mel-
bourne. LINDA MARIJKE 29 vn
Rotterdam nr Otterbacken, LIN-
GEGAS 29 te rede Singapore,
LOOIERSGRACHT 29 te Kwan-
gyang, LOOTSGRACHT 29 te
rede Butterworth, MAVERIC 29
70 w Freetown nr Douala,
MIGHTY SERVANT-2 29 70
wzw Kaap Palmas nr Port Har-
court, MYSTIC 3/8 verw te Port
Vendres, NATICINA 6/8 verw te
Fujairah, NAYADIC 20 te Alba-
nië. NEDLL AMERICA 30 70 w
Pulau nr Suez. NEDLL ASIA 29
80 w Cadiz nr Le Havre. NEDLL
CLEMENT 30 te Arica. NEDLL. COLOMBO 29 200 ozo Shang
hai nr Keelung. NEDLL HOORN
2985 zo Socotra nr Port Kelang,. NEDLL MAIN 29 510 nw Diego

> Garcia nr Port Kelang, NEDLL
MANILA 29 90zo llheus nr Vito-
ria, NEDLL MARSEILLE 29 te
Santos. NEDLL MERWE 29 270
z Colombo nr Mahe. NEDLL
N EERLANDIA 29 5 zw Azoren nr
Ponce. NEDLL OCEANIA 31

i verw te Suez. NEDLLROSARIO
29 330 n Darwin nr Brisbane.

! NEDLL VAN NECK 31 verw te
Apapa, NEDLL VAN NOORT 30
te Keelung, NEERLAN DIC 29 78
zw Flores nr Zeebrugge, NEP-
TUNIC 29 60 z Mozambique nr
Durban. NOBLESSE 29 50 n
Landsend nr Brest. NORA 29
110 n Narvik nr Bremen, NOR-
LANDIA 29 100 zw Ouessant nr
Rotterdam, NORTHERN EX-
PLORER 30 15 wnw Bolivar nr
Valparaiso, OAXACA 29 vn Yo-
kohama nr Longbeach,
OCEAAN KLIPPER 29 80 z Ma-
deira nr Santa Lucia, OLIVIER 29
50 n Terschelling nr Heroya,
OPSTERLAND 29 190 zzw Lis-
sabon nr Luanda, PACIFIC
COAST 2/8 verw te Vlissingen,
PARKGRACHT 30 100wzw Co-
lombo nr Bangkok. PARKHA-
VEN 29v 80 o Jamaica nr Carta-
gena. PIJLGRACHT 30 300 zzw
Guayama nr Hachinohe. POOL-
GRACHT 29 520o Townsville nr
Brisbane. PRINS ALEXANDER
29 te Port Jerome. PRINS CASI-
MIR 29 320 w Flores nr New-
port. PRINS FREDERIK WIL-
LEM 30 vn Kingston nr Mom,
RIJNBORG 30 18zw Gotland nr
Vlissingen, RUBY 30 25 n Sao
Vincente nr Antalya. SALINE 29
te Rotterdam, SAGA 29 215

wzw Ushjant nr Amsterdam,
SCHELDEBORG 30 45 o Stock-
holm nr La Pallice, SHELL- |

TRANS 1/8 verw te ShellhaveJ'SPRING BEAR 29 60 zw Lanj>
send nr Las Palmas. SPR|IV

TIGER 31 verw te VlissingiJ';
ST.MICHAEL 3085 wnw Kitn«
ra nr Limassol. STELLA LYRA *
te Eastham. STELLA MARE t

150 wnw Port Said nr Ha»r»;
STELLA ORION 29 te Rotte'
dam. STELLA ORION 30 te R°l
terdam, STELLA POLLUX 30 »
Zeebrugge nr Villa G»rc '°'STELLATA 7/8 verw te Sydn*»;
SUPER SERVANT-5 29 3b»
Cochin nr Colombo. THEOL"-'
RA 30 85 w Ouessant nr Swa'
sea. VEGA 1/8 verw te Barcei"
na. VELOX 29 vn Rotterdam
Barry. VENUS 30 teRotteroa' 'VIKINGBANK 29 te Rotterda' ■VILLE DE VESTA 30 340 "
Kuala Lumpur nr Singap?' ;
WILHELMINA V 29 vn R°nc.g
dam nr Santander. ZARIA
verw te Singapore.
301040ju193

FAMILIEBERICHTEN
kunnen van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 17.0Cuur telefonisch worden opgegeven onder nummer 020 -585 8006. Na 17.00 uur 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
020-585 8006.

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis
van degeboortevan onze zonen

Max en Robert
ETIËNNE en MADDY

HENDRICKX-SCHOOLMEESTERS
Maastricht, 28 juli1993

Wij zijn dekoning terijk metonze nieuweKeyzer
Haar naam is: Rosali
29 juli 1993
Josine,Ruud, Smoddedijk 10
Asha en Gertjan 7054 AC Varsseveld

Geboren:
Kelly

dochter van

HENNY en NANCY
VAN DER WEST-

VAN MARLE
Amsterdam,
28 juli 1993.

Hoera, IVO heeft een broer
tje

Bas
Sebastiaan
Ronaldus

Adriana Maria
RONALD enJOYCE

HIN-VILÉ
Steenweg opMol 182
2360 Oud-Turnhout (B.)
28 juli1993.

Geboren:
ROBERT-JAN

Robert Johannes
Georges Paul

BART en MONIQUE
VAN TONGEREN-

JANSSENS
Zoetermeer,
30 juli1993.

Jolanda van Mil
en

WimKoster
zijn op woensdag28 juli 1993
in Boskoop getrouwd.
Ons adres blijft
Moutmolen8
2406 JM Alphen aan den
Rijn.

Geboren:
Elisabeth

Arme Quirine
(Lisette)

dochtervan
ADenMADELEINE
DERKS-DEHAAS

29 juli 1993

Geboren:
MaartenRichard

RICKenTITIA
SCHOLTENS-

ANTHEUNISSEN
ALEXANDER

ELIANE
ROBERT

Oegstgeest,- 30 juli1993.

Geboren:
Pommelien Annabel

ROBIN VANBALEN
CAROLINEKOLK

ISABEL
Loosdrecht,
29 juli 1993
Nw.Loosdrechtsedijk 90
1231LA Loosdrecht

- Geboren:
JeUe

RIESenPATRIES
VAN LOMWEL

Wassenaar,
28 juli1993.

Geboren:
Gijs Frederik

ERIK en MARLIES
KEIZER-

VAN DER VOOREN
Maarssen,
30 juli1993.

I
Vandaagtrouwen
Drs. Willem Hordijk

en
i

Kandra Eijgel
Poortugaal,

" 31 juli1993.

Getrouwd:
Alexia Heering

en
Erik Deur

Heemstede/Bloemendaal
30/31 juli 1993.

Met grote droefheid geven wij kennis van het
overlijden van onze lieve broer en zwager

GEORGEANTON PAUL SCHRÖDER
Den Haag: A. Schröder

Tilburg: O. Kerstens-Schröder
Achel (B): R. Peek-Schröder

J.Peek
Achel (B): M. Fick-Schröder

W.Fick
Heemstede: C. Bischoff-van Unen

J. Bischoff
27 juli 1993.

Hedenoverleed op 81-jarigeleeftijd
JANFOKKE HARMEN VAN DER MEULEN

Amsterdam, 29 juli 1993
Correspondentieadres:
Postbus 90370
1006 BJ Amsterdam
De overledene is overgebracht naar Uitvaartcen-
trum Zuid, Fred. Roeskestraat 91 te Amsterdam,
alwaargeenbezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 4
augustus om 11.00uur op deNieuwe Oosterbegraaf-
plaats,Kruislaan 126te Amsterdam.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat hem
verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u
kennis van het heengaan van onze innig geliefde
man, vader,groot- en overgrootvader

Ir. ARIE JANVAN DER HOEVE e.i.
Oud-lid van deOctrooiraad

op de leeftijd van 89 jaar.
Hellevoetsluis: G. N. van der Hoeve-IJzerman

Voorburg: M. G. Mulder-van der Hoeve
P. Mulder

Leusden: A. van der Hoeve
E. M. van der Hoeve-van Duuren
Kleinkinderen en
achterkleinkind

3222LD Hellevoetsluis, 30 juli 1993
Langeweg2
De crematieplechtigheid zal plaatshebben woens-
dag 4 augustus 1993 om 14.00 uur in het cremato-
rium „Beukenhof", Burg. Van Haarenlaan 1450 te
Schiedam.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de
aula van het crematorium.

Liever geen bezoek aan huis.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
) overlijdenvan onze medewerker, collega en vriend

JAN HILDERINK
De enorme inzet die Jan heeft getoond gedurende
de ruim 29 jaar dat hij bij onze onderneming in
dienst was, vervult ons metgrote dankbaarheid. Hij
was niet alleen onze medewerker en collega, maar
ook een vriend. De mens stond bij hem altijd
centraal.
Jan heeft zijn veelbewogen leven helaas niet kun-
nen afsluiten met de welverdiende periode van
rust, waarhij samen met zijn echtgenote zo naar uit
keek.
Wij wensen Gerda, André, Annette en Berty veel
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Enschede/Zwolle, 29 juli 1993.

Directie, collega's, medewerkers
en oud-medewerkers
Nelissen vanEgteren Bouw
Enschede/ZwolleB.V.

De gezongen uitvaartmis vindt plaats op dinsdag 3
augustus a.s. in de Pancratiuskerk (Markt) te
Haaksbergen om 10.30 uur, waarna de begrafenis
plaatsvindt op de R.K. Begraafplaats „Het Waar-
veld", Waarveldseweg (zijweg Buurserstraat) te
Haaksbergen.

Dat zijn naderend afscheid onafwendbaar was,
wisten wij. Niettemin zijn wij diep geschokt en
voelen wij ons verslagen door het toch nog plotse-
linge overlijden van onze zeer gewaardeerde colle-
ga

JAN HILDERINK
Meer dan 21 jaar heeft hij zich ingezet voor zijn
collega's en de onderneming in de ondernemings-
raad.
Hij blijft in onze herinnering als een uniek mens,
vol humor enmet een innemende persoonlijkheid.
Wij wensen Gerda, André, Annette en Berty veel
sterktetoe bij ditgroteverlies.
Arnhem, 29 juli1993.

Ondernemingsraad
Nelissen Van Egteren Bouwgroep BV

Heden bereikte ons het bericht dat na een kort
ziekbed toch nog plotseling is overleden onze zeer
gewaardeerde medewerker en collega

JAN HILDERINK
Gedurende de bijna 29 jaar dat Jan bij onze
onderneming te Enschede werkzaam ''s geweest,
hebben wij hem als een zeer actieve collega leren
kennen, maar ook als iemand die met grote zorg en
warme belangstelling was bewogen voor zijn mede-
mensen zijn gezinen familie op handendroeg.
Wij wensen Gerda en de kinderen veel sterkte bij
hetverwerken van ditverlies.
Arnhem, 29 juli1993.

Groepsdirectie, directies
en (oud) medewerkersvan
NBM-Amstelland UtiliteitsbouwBV

Toch nog vrij plotseling hebben wij afscheid moe-
ten nemenvan onze zeer gewaardeerde collega

JAN HILDERINK
Jan was iemand die zich vol overtuiging en grote
deskundigheid inzette voor zijn collega's en de
onderneming.
Zijn positievebijdragen zullen wij node missen.
Wij wensen zijnvrouw en kinderen veel sterkte bij
het verwerken van ditverlies.
Arnhem, 29 juli 1993.

GORi.o.
NBM-Amstelland UtiliteitsbouwBV

Met verdriet namen wij kennis van het overlijden
van

JAN HILDERINK
Gedurende vele jarenwas Janeen gewaardeerd lid
van onze Centrale Ondernemingsraad, terwijl hij
een aantal jaren het voorzitterschap van deze raad
vervulde. Zijn positieve bijdragen zullen wij node
missen.
Wij wensen zijnvrouw en kinderen veel sterkte bij
het dragenvan ditverlies.
Den Haag, 29 juli 1993.

Raad van Bestuur
en medewerkers van
NBM-Amstelland NV

Wij hebben, met groot verdriet, kennis genomen
van het overlijdenvan

JAN HILDERINK
Jarenlang heeft hij zich, naast zijn werk binnen
NBM-Amstelland Utiliteitsbouw, ingezet voor ons
concern als lid en voorzitter van onze Centrale
Ondernemingsraad.
Hij was een integer man. Wij hebben veel aan hem
te danken.
Zijn vrouw en kinderen wensen wij veel sterkte.
Den Haag, 29 juli 1993.

Centrale Ondernemingsraad
NBM-Amstelland NV

De ene mens leeft een jaarofzeven
De ander honderd en geen centje pijn
Soms als ik nadenk over het leven
had ik ook dievan zeven kunnen zijn.

Dankbaar voor het fijne datwij van hem mochten
ontvangen is heden toch nog onverwachts van ons
heengegaan, mijn lieveman, onze vader en opa

HENKDE JONG
op de leeftijd van 63 jaar.

Weesp: Arm de Jong-Lucht
Bosch en Duin: Els enLeo

Michael en Scan Paul
Nederhorst den Berg: Rob en Ineke

Almere: Marcel en Maike
Weesp: Desiree en Pim

1382EB Weesp, 29 juli 1993
Boternesserstraat 22
Mijn man en onze vader is opgebaard in het
uitvaartcentrum Nieuwhof, Utrechtseweg 110ate
Weesp, alwaargeenbezoek.
De crematie zal plaatsvinden maandag 2 augustus
a.s. om 13.30 uur in het crematorium „Westgaarde",
Ookmeerweg27s te Amsterdam.
Na afloop iser gelegenheidtot condoleren aldaar.
Degenen die geen rouwkaart hebben ontvangen
dienen deze advertentie alszodanig te beschouwen.

Met ontsteltenis namen wij kennis van het overlij-
denvan onze collega

STEPHANVAN DER LEE
Wij verliezen in hem een toegewijde en leergierige
medewerker.
Wij wensen de familie Van der Lee de kracht toe
ditvoor hen zo grote verlies te kunnen verwerken.

Directie enPersoneel
R.I.J. 't NieuweLloyd

STEPHAN
Het doet pijn.
Jewas een bijzondere collega.
We zullen je missen.

Je collega's
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Zijn handen hebbenvoor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Hij heeft zijn taak volbracht
Hij rust nu in vrede.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons
is heengegaan mijn lieve, zorgzame man, onze
vader, schoonvaderen opa

HENDRIK VISSER
op de leeftijd van 66 jaar.
Zijn humor en optimisme zullen wij moeten mis-
sen.
Onze dank gaat uit naar het personeel van het Sint
Lucas Ziekenhuis.

Willy Visser-Eijpe
Marianne en Andre
Stephanie,Frank
Willy
Laura, Michelle
Tinekeen Willem
Roy, Tommy

28 juli 1993
Bernard Loderstraat 57 111
1063PD Amsterdam
Er isgelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op zaterdag van 11.00-11.30 uur in de rouwkamer
van de Stichting voor Uitvaartverzorging „Aula
West", Willem Roelofsstraat 7 (zijstraat van de
Postjesweg bij Ringspoordijk) te Amsterdam, be-
reikbaar metbus 18.
De crematieplechtigheidzalplaatshebben op maan-
dag 2 augustus tegen 11.30uur in het crematorium
Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam, be-
reikbaar met bus 23.
Vertrek van het woonhuis circa 11.00 uur.
Tevens is er na de plechtigheid gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

I t IBedroefd, maar met een dankbare herinnering aan
zijn moed en optimisme, geven wij kennis van het
overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame
vader

WILHELMUSVANDE STAAIJ
in de leeftijdvan 69 jaar.

An van deStaaij-Goes
Josvan deStaaij
Jan Jozefvan deStaaij

29 juli 1993
Notenlaan 5
1185RS Amstelveen

Liever geenbezoek aan huis.
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
maandagavond van 7 - 8 uur in Uitvaartcentrum
Bouwens, Startbaan 7 hoek Van der Hooplaan,
Amstelveen.
De gezongen heiligeRequiemmis zal worden opge-
dragen dinsdag 3 augustus om 10.30 uur in de
parochiekerk van de heilige Geest, Lindenlaan
hoek Haagbeuklaan,Amstelveen.
Aansluitend zal om 12.00 uur de plechtigheid voor-
afgaand aan de crematie plaatsvinden in het crema-
torium Westgaarde, Ookmeerweg 275 einde Osdor-
per Ban,Amsterdam-Osdorp.
Na deplechtigheid is er gelegenheidtot condoleren
in de ontvangkamervan het crematorium.

Tot onze verbijstering en ontzetting overleed tij-
dens zijn vakantie geheel onverwacht en veel te
vroeg onze vriend en collega

HANSCOOLEN
eerste luitenant der mariniers

Zoals het in Cambodja was
zo zal het nooit meerzijn
Zes maanden samen dienen
de herinnering leeft voort

Delta-compagnie
lsteMariniersDetachement Cambodja

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat op
76-jarige leeftijd geheel onverwacht van ons is
heengegaan mijn lieve, zorgzame man, onze fijne
vader, schoonvader, opa en overgrootvader

PETER ALEXANDERFABER
Piet

Bep Faber-Hardonk
Peter en Alie
Herman enBep
Marcel, Monique,
Tasmia, Rachel,
Renata, Délano

29 juli 1993
Aalsmeerweg97 II
1059AE Amsterdam
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
maandagvan 19.00 tot 19.45 uur in Uitvaartcentrum
Zuid, Fred.Roeskestraat 91 te Amsterdam.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op dinsdag 3
augustus om 12.00 uur op de Nieuwe Oosterbegraaf-
plaats,Kruislaan 126te Amsterdam.
Tevens is er gelegenheid tot condoleren na afloop
van de plechtigheid in een der ontvangkamers van
debegraafplaats.

Op het mooiste plekje van de wereld is Emile
doodgegaan.
Wij zijn verdrietig. Wij missen hem.

EMILEBIESSEN
Heerlen, Obergail,
22 maart 1938 23 juli 1993

Kitty
Harrie
Janneke

Fazantenhof 93
3755 EEEemnes
Emile is in de rouwkamer „Van Vuure" aan het
Melkpad 21a,Hilversum.
Wij herdenken Emile op maandag 2 augustus om
11.00 uur in de N.-H. Kerk aan de Torenlaan te
Blaricum.
Aansluitend wordt hij begraven op hetkerkhof aan
deWakkerendijkte Eemnes.

Enige en algemene kennisgeving
Op 26 juli 1993 is volkomen onverwacht overleden
mijn allerliefste man en onze vader en grootvader,
wiens toegewijde liefde en zorg wij onuitsprekelijk
zullen missen.

MrLEENDERT FREDERIK
SCHUURMANVOLKER

geboren 14februari 1914teBatavia.
Den Haag: A. J. M. Volker-van 't Hof

Tokio: D. T. Schuurman Volker
Den Haag: M. J. Ariëns-Volker

J.F. Ariëns
Charlotte
Willem

Frankfurt
am Mam: L. F. Fischer-Volker

P. A. Fischer
Sanneke
Hannele
Liseke

De begrafenis heeft overeenkomstigde wens van de
overledenein familiekring plaatsgevonden.
Schoutenstraat 13
2596 SJDen Haag

Door een noodlottig ongeval is geheel onverwacht
van mij heengegaan mijn lieve vriend

KICK VANDER HORST
in de leeftijd van 54 jaar.

Ik hoop, dat jenu derust
krijgt waar je naar verlangde.

Anneke Pothoff
27 juli1993
De crematieplechtigheidzal plaatsvinden dinsdag 3
augustus om 14.30 uur in het crematorium West-
gaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam (bereik-
baar met bus 23).

Op 26 juli 1993 is geheelonverwacht overleden onze
lieveen zorgzame

JANMOLENAAR
op de leeftijd van 73 jaar.

M. Molenaar-Dol
Hans Molenaar
Koosje Molenaar-Kaptein
Tessa

juli 1993.
Park Bijdorp 15,
3054 AXRotterdam.
De crematie heeft op vrijdag 30 juli in besloten
kring in het crematorium „Hofwijk" teRotterdam-
Overschie plaatsgehad.

I

Enige kennisgeving
Vrees niet, want Ik heb u verlost,
Ik heb ubij uw naam geroepen, gijzijt mijn.

Nanne Hendrik van derMeer
zich soms noemende

NANNE HEIN VANDER MEER VAN MAARSSENBROEK
Hillegersberg Groningen
20 maart 1938 28 juli 1993

Pieter Janen Pia
Hans en Anneke
Armemarie en Jim
Cor, Margot en Sheila
Arjan enDanielle, Froukje en André, Martine en Arno,
Arme Riemke en Tim, Marit en Victor,Rutger en Angela,
Mare en Femke, David en Peggy, Martin, Baukjen en Arjen
Peter en Rudi, Stoffer en Henk Jan

Correspondentieadres:
Goeman Borgesiuslaan 99
9722 RE Groningen

I Nanne wordt zondag 1 augustus begraven in Olterterp (Fr.).
Vertrek om 15 uur vanaf hotel-restaurant Het Witte Huis, Van
Harinxmaweg 20 te Olterterp.

Verdrietig namen wij afscheid van mijn lieve
zuster, schoonzusterentante

FEE VAN PELT-DE BRUIJN
Zaandam: Ton, Toosen Marja deBruijn-Uiohan

__________________________________________■______————*■

■_—————__———————————______________■__—__—__—__^_^_~*

Op donderdag 29 juli is thuis overleden, mijn lieve
man, onze dierbarevader en mijn enigebroer

Mr.MARTINDICK DE HAAS
Geboren op Overledenop
11maart 1927 29 juli 1993
teAlkmaar te Haarlem

Arme deHaas-Wensing
Martin WillemDavid deHaas
Olivier DonaldMarcus de Haas
Robert deHaas

Juli 1993
Verspronckweg 21
2023 BA Haarlem
De overledene is overgebracht naar een der rouw-
kamers van de Associatie Zijlwegb.v., Zijlweg 183
te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben maandag
2 augustus in het crematorium „Velsen" te Drie-
huis-Westerveld. Tijdvan samenkomst 15.45 uur.
Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum, Zijlweg 183 te
Haarlem, omstreeks 15.15uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in één der ontvangkamers van het
crematorium.l___-__—_—_-_—_-_—_-___-_-___-________________«__-_-«

In plaats van kaarten
Tot ons grote verdriet is na een kortstondige ziekte
van ons heengegaan mijn innig geliefde, interessan-
te man, onze lieve bijzondere vader, schoonvader
en grootvaderBaas

HORATIO VANWAASDIJK
„Reg"

Officier in deOrde van Oranje-Nassau
* 26september 1915 t 29 juli1993
London Haslemere

Haslemere: Atie van Waasdijk-Boodt
Kwintsheul: Eva JaneStam-van Waasdijk

JosStam
Anthony Horatio

Amsterdam: Paloma en Eric
Haslemere, 29 juli 1993
5 Stoatley Rise, Haslemere.
Surrey, GU 27 IAFEngeland.
Op dinsdag 3 augustus 1993 wordt voor onze Baas
om 11.00 uur een dienst in de St. Bartholomew's
Parish Church te Haslemere opgedragen, waarna
debegrafenis op Sun Vale Cemetery te Haslemere -
Shottermill plaatsvindt.

Dankbetuiging
Bedankt, al die mensen die

LAU STOOP
een laatste groet hebben gebracht.
Bedankt voor de grote bloemenpracht, voor de ve
kaartjes met een warm woord, en voor de vele han
drukken.
ledereen die op het laatste moment nog wat voor Li
heeft willen doen, bedankt.

Bets Stoop, kinderen en kleinkinderei

I

SPECIALISTEN
VAN

HUIS UIT
De Telegraaf Druk-
werk Service (TDS) be-
schikt over professio-
nele vakmensen die u
over alle aspecten van
drukwerk kunnen advi-
seren. Van ontwerp tot
verspreiding. Plezierig
punt is daarbij dat u
altijd kunt rekenen op
een vakkundige bege-
leiding en een concur-
rerende prijs. Ofhet nu
gaat om kleur ofzwart/
wit, kleine aantallen ot
een miljoenenoplage-
Laat dus verder ook al
üwdrukwerkzorgenover
aan TDS.
Bel voor meer infor-
matie of brochure

020-585.3334.

zaterdag 31 juli8



Vijanden zetten
nieuw Bosnië
in de steigers

Van onze correspondenten
GENÈVE/PRAAG, zaterdag

Wat gistermorgen, na vier dagen van onzekerheden en tegenstrijdige
Wichten nog voor onmogelijk was gehouden, werd vrijdagavond 30 juli 1993
fealiteit: de aankondiging — namens de twee bemiddelaars, Lord Owen en
ïhorvald Stoltenberg — dat op het Geneefse overleg ter beëindiging van de
oorlog in Bosnië-Hercegovina een overeenkomst was bereikt.
„Na intensieve discussie

>Ver een aantal ontwerpen en
Rendementen, die de goed-
euring hadden van alle par-
ijen, hebben we nu een con-

stitutionele overeenkomst
voor de Unie van Republie-
ken Bosnië-Hercegovina, als
onderdeel van een totale vre-
desregeling", aldus de officië-
letekst.

Vandaag volgen verdere
discussies over gedetailleerde
kwesties, waarvan de vaststel-
ling van de internationale
grenzen als eerste onderhan-
den zullen worden genomen
en daarna o.m. mensenrech-
tenkwesties, alsmede de aan-
stelling en functiebepaling
van vier ombudsmannen.

De „Unie" — deKroatische
president Tudjman bena-

document in „dubbele natio-
naliteitvoor de bewoners, een
garantie voor vrije circulatie
van personen en goederen,
alsmede een vrije toegang tot
de rivier de Sava en een uit-
gang naar zee via de Kroati-
sche havenstad Neum.

Bovendien hebben vluchte-
lingen het recht terug te ke-
ren in de huizen waaruit ze
zijn verdreven, op te eisen. In
dat verband had de comman-
dant van 10.000 moslim-strij-
ders in Centraal-Bosnië eer-
der op de dag dreigend ge-
waarschuwd, dat hij elk ak-
koord ter beëindiging van de
burgeroorlog zou negeren, dat
hem. en zijn manschappen
niet het recht zou geven naar
hun voormalige woonplaatsen
terug tekeren.

Overigens heeft de leider
van de Bosnische Kroaten al
de eerste zaden voor een ko-
mend conflict gezaaid door te
klagen dat ~de moslims het
rijkste deel van de Unie krij-
gen".

Intussen hebben tientallen
NAVO-gevechtsvliegtuigen
gisteren op verzoek van de
Verenigde Naties verken-
ningsvluchten uitgevoerd
rond de Bosnische stad Jabla-
nica om te trachten er achter
te komen, wie in de donder-
dagnacht een Spaanse
VN-basis in Jablanica heeft
beschoten.

drukte dit nogmaals: „een fe-
deratie noch een confedera-
tie" — komt in grote lijnen
neer op het samengaan van
drie constitutionele republie-
ken met drie grondwettelijke
volken van moslims, Ser-
viërs,Kroaten en anderen.

Er komt een collectief pre-
sidentschap, bestaande uit
drie presidenten van de
hoofdgroeperingen die om
toerbeurt — om de vier maan-
den — als staatshoofd funge-
ren. Geen der partijen be-
schikt over een leger, want
die zullen onder VN-supervi-
sieworden gedemobiliseerd.

Het collectieve president-
schap neemt alle beslissingen
met eenparigheid (consensus)
. Grenswijzigingen kunnen
slechts worden aangebracht
door en onder toezicht van
een commissie, die wordt be-
noemd door VN-secretaris-ge-
neraalBoutros Ghali.

Verder voorziet het nieuwe

President Izetbegovic

Postume gratie
voor gehangene

LONDEN, zaterdag
De Britse regering heeft

Hsteren — in beperkte mate
f- postuum, gratie verleend
"an de op 28 januari 1953, na
een van de meest geruchtma-
kende processen uit deBritse
geschiedenis, wegens moord
»p een politieman opgehan-
gen Derek Bentley.
\ Volgens de Britse minister
■"an Binnenlandse Zaken,
'Vic/iael Howard, heeft de
gratie uitsluitend betrekking
°p het vonnis, dat zelfs vól-
9ens de in die tijd geldende
"ormen „duidelijk ver-
keerd" wordt geacht.

Bentley wordt officieel dus
log steeds als moordenaar
beschouwd en zijn 61-jarige
?uster, Iris, die al jarenlang

voor haar broer
Voert, heeft dan ook ver-
klaard het er niet bij te zullen
Wen zitten.

Op 2 november 1952 wer-
den de toen 19-jarigeBentley

zijn 16-jarige maat, Chris-
jopherCroigf, tijdens, een in-
braakpoging op heterdaad
betrapt. Er ontstond een
*ehotenwisseling, die aan po-
ytieagent Sydney Miles het

kostte.
Hoewél Bentley ongewa-

pend was en 20 minuten voor
"tiles' dood in hechtenis was
benomen, werden beiden

wegens moord,
bentley trof dat lot, omdat
"■ij zijn vriend „neem hem te
%razen!" zou hebben toege-
*ehreeuwd., Terunjl Craig wegens zijn
teugdige leeftijd tot gevange-
nisstraf van onbepaalde

werd veroordeeld — hij
*?vam in '63 vrij — werd
bentley geëxecuteerd. (Reu-

ter)

Rechtse terreur jaagt
Duitsers op de vlucht

BONN, zaterdagVan onze correspondent

v Wn Tiedtke, Duits kampioene verspringen, gaat haar
"lerland verlaten. De 24-jarige Susen, lang JJ°»d «""f"
»<* mening 's lands mooiste atlete, wil met blijvenJ»md»t ze
Sg is datzij en Joe Greene, haar aanstaande echtgenoot het
Shtoffer -uilen worden van het toenemend geweld tegen
uitenlanders en derechtse terreur in het land.

jj*°e Greene is namelijk een
*&rte Amerikaan.Ook hij is

Hij won vo-
Sc?jaar brons bij de Olympi-
r^e Spelen in Barcelona, na

Lewis en Mike Powell.
i*a' dat beschermt mensen
ij.e 'anders' zijn in Duitsland
\,,

et tegen de oprukkende ge-e,ddadigheid. De Greenes
?&in Californië wonen.

d6^et 'Bundeskriminalamt',
federale recherche, maak-

te schrikbarende cij-
cj6

s bekend over geweldda-
ij6

n tegen buitenlanders. Na
bjj in Solingen, waar-
deeind mei vijf Turksevrou-

en meisjes omkwamen,
We§ het aantal gewelddaden
b5cri niet-Duitsers in juni tot

Gekordvan 1307.

in totaal noteerde het BKA
3^e eerste helft van dit jaar
He° delicten'in deze catego-
§s]j.^en verdubbeling in ver-
V^king met dezelfde perio-

1992. Hierbij verloren
gg er> mensen het leven. Vol-
heid e P°litie wordt dit §e"

W ln toenemende mate ge-
Vo 's\erkt door verachting

slachtoffers.
6 Beierse minister Gün-

ther Beckstein (Binnenlandse
Zaken) ziet de binnenlandse
veiligheid „dramatisch in ge-
vaar gebracht" door het ge-
weld van rechtse extremis-
ten.

Massa-slachting
van zeehonden

WINDHOEK, zaterdag
De regering van Namibië

heeft gisteren toestemming
gegeven om dit jaar 50.000
zeehonden af te maken. Dat
is tweemaal zo veel als vorig
jaar.

De dierenbescherming en
milieugroeperingen hebben
bij president Sam Nujoma
protest aangetekend tegen dit
besluit. Zij stellen dat het do-
den van zeehonden niet nood-
zakelijk is. en maken er ver-
der bezwaar tegen dat de zee-
hondjes worden doodgeknup-
peld en niet op een humanere
manier aan hun eindekomen.

De protesten vinden echter
geen gehoor bij de president
die van mening is dat de zee-
hondenvangst noodzakelijk is
om te voorkomen dat er te
veel zeehonden komen, wat
schadelijk zou zijn voor het
milieu.

De doodgeknuppelde zee-
hondjes worden verwerkt in
voedsel voor huisdieren. De
geslachtsdelen van volwas-
sen mannetjes worden aan de
man gebracht als afrodisia-
cum in het Verre Oosten. De
zeehondjes worden doodge-
knuppeld omdat de jagers de
pels, diein kleding wordt ver-
werkt, niet willen beschadi-
gen. (AP)

GLOBAAL
■ STAMMENSTRIJD — De
gekrenkte eer van een afgewezen
minnaar heeft in het Afrikaanse
Soedan geleid tot een stammen-
strijd met 108doden, aldus maak
te de regering gisteren bekend.
De strijd brak los toen een man
van een clan een huwelijksaan-
zoek deed bij een vrouw van een
andere clan, maar de beoogde
bruid hem afwees. Er vielen ook
50 gewonden.

■ ARREST — De voormalige
Albanese premier Fatos Nano is
gisteren gearresteerd. Hij wordt
beschuldigd van ambtsmisbruik,
door verkwisting van miljoenen
aan Italiaanse voedselhulp voor
deAlbanese bevolking.
■ V-RAAD — De Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties
heeft unaniem de „onmiddellijke
en onvoorwaardelijke" terugtrek-
king geëist van de Armeense
troepen in en rond de stad Ag-
dam en alle andere bezette gebie-
den in de republiek Azerbajdzjan.
Daarnaast eist de Raad dat er een
staat-het-vuren wordt ingesteld.

Oeganda herstelt koninkrijken
" Omringd door
zijn hofhouding
geeft prins Ro-
nald Moetebi van
de Oegandese
Baganda-stam
een persconfe-
rentie voor inter-
nationale journa-
listen ter ere van
het herstel van
het koninkrijk
Boeganda. De
prins zal vandaag
worden gekroond
tot de 36-ste Ka-
baka, koning van
de Baganda-
stam.

Vannacht is de
37-jarige prins,
die in Engeland
werd opgevoed,
gewassen in zijn
eigen tranen, bij
wijze van rituele
rouw voor zijn va-
der Freddy, de
laatste Kabaka,
die in balling-
schap stierf nadat
devroegere presi-
dent Milton Obo-
te het koninkrijk
in 1967afschafte.

Bij dageraadzal
kroonprins Ron-
nie zichzelf van-
morgen, onder
het toeziend oog
van zijn getrou-
wen, waardig be-
wijzen te regeren
door een ritueel
stokgevecht aan
te gaan met de
Bewaker van de
Budo Heuvel, de
oude kronings-
plaats even bui-
ten Oeganda's
hoofdstad Kam-
pala.

Daarna zal Prins Ronnie op
handen en voeten, uit eerbied
voor zijn nobele voorvaderen,
de omheining rond de oude
troon van knoestige wortels
binnenkruipen. Daar zal hij
speren en een schild ten ge-
schenke krijgen waarmee hij
zijn koninkrijk zal moeten be-
waken. De gift omvat ook een
aan twee kanten snijdend
zwaard, kledij uit schors ge-
maakt en een houten kroon
met gekleurdekralen.

Dan wordt de koninklijke
trommel geroerdom het begin
van een nieuwtijdperk te mar-
keren.

De Kabaka zal dan zijn hou-
ten kroon inruilen voor een
met juwelen bezaaide kroon,
zich zodoende opmakend voor
een christelijke dienst waarbij
ook de huidige president van
Oeganda, Yoweri Moeseveni,
aanwezigzalzijn.

Boeganda was het grootste
van Oeganda 's vier koninkrij-
ken van voor de kolonisatie.
De koninkrijken werden afge-
schaft nadat de heerser van

Boeganda in een ernstig con-
flictraakte metObote.

Dat was de laatste Kabaka,
sir Edward Moetesa, in het
Westen bekend als King Fred-
dy. Toen Obote's troepen zijn
paleis in 1966 bestormden,
wist hij te ontsnappen door
een zijdeur. Hij hieldter plekke
een taxi aan en vertrok naar
Engeland.

King Freddy's collega-heer-
ser, de Omoekama van Toro,
kreeg afgelopen donderdag,
gehuld in golvende luipaard-
vellen zijn troon terug in het
vervallen en afbrokkelende
paleis bij Fort Portal, in de
schaduw van de Maanbergen.
Nog dit jaar worden ook de
koninkrijken Boenyoro en An-
kole in ere hersteld. Foto Epa

Brits Hof verwerpt
klacht 'Maastricht'

LONDEN, zaterdag
Het Britse Hooggerechts-

hof heeft gisteren een klacht
over de ratificatieprocedure
van het Verdrag van Maas-
tricht verworpen.

Het Conservatieve parle-
mentslid Lord William Rees-
Mogg had bij het Hof een
klacht ingediend omdat de ra-
tificatie ongeldig zou zijn. Het
parlement heeft immers niet
over de verdragstekst ge-
stemd, maar over een tekst
waaruit bleek dat het verdragin overeenstemming is met de
Britse wet.

Na een eventueelhoger be-
roep van Rees-Mogg kan de
zaak tot aan het Hogerhuis
toe worden behandeld, waar-
door de definitieve goedkeu-
ring van het verdrag tot sep-
tember wordtuitgesteld.

(Reuter)

Protest
Major en de leider van de

Conservatieven, Sir Norman
Fowler, wijzen erop 'dat de
nederlaag in
Christchurch
vooral het ge-
volg is van
kiezers die
protesteren te-
gen een rege-
ringsplan voor
de heffing van
BTW op huis-
brandolie. De
regering zal het plan echter
nietwijzigen.

„Zeer teleurstellend.
Groot-Brittannië maakt een
moeilijke periode door en het
staat moeilijke beslissingen te
wachten. Maar ik zal mij niet
door moeilijke beslissingen
van mijn koers laten afbren-
gen", zei Major.

Al in mei leden de Conser-
vatieven vernietigende ne-
derlagen bij de tussentijdse
verkiezingen in Newbury en
plaatselijke verkiezingen in
Engeland en Wales. Major zei
toen nog dat de partij „een
bloedneus" had opgelopen.

De Liberaaldemocratische
parlementariër Simon Hug-
hes voorspelde vrijdag echter
dat de premier „een hete zo-

Mer te wachten staat. Zijn
toekomst staat zeer zeker op
het spel."

(ANP/Reuter)

Major

Drama in Portugees zwemparadijs
LISSABON, zaterdag

De politie van Lissabon heeft gisteren een tropisch zwem-
bad gesloten, na tot de gruwelijke ontdekking te zijn geko-
men, dat twee met een tussentijd van 48 uur vermiste
negenjarige meisjes, één hunner een Amerikaanse, door een
pomp onder het wateroppervlak waren gezogen en verdron-
ken.

Nadat speurders gistermorgen vroeg de enorme water-
pomp van het „aquapark" de Restelo hadden gedemonteerd,
troffen ze in het ondergrondse buizenstelsel de lichamen aan
van de twee kinderen, de sinds dinsdagmiddag half twee
vermiste Amerikaanse Cristina Elisabeth Caldas en de don-
derdagrond hetzelfde tijdstip verdwenen Portugese Frederi-
co MendoncaDuarte.

Na de ontdekking van de twee meisjes werd het bad
bestormd door honderden omwonenden, die uiting gaven
aan hun woede over het feit, dat dat na de vermissing van
Cristina gewoonwas blijven doordraaien. (AP)

Demjanjuk mag
naar Oekraïne

JERUZALEM, zaterdag
John Demjanjuk kan voor

onbepaalde tijd worden toe-
gelaten in Oekraïne, als de
Verenigde Staten niet met-
een bereid zijn hem weer op
te nemen, zo zei gisteren een
functionaris van de Oekraïen-
se ambassade in Tel Aviv.

Demjanjuk werd donder-
dag door het Israëlische hoog-
gerechtshof in hoger beroep
vrijgesproken van oorlogs-
misdaden begaan door 'Iwan
de Verschrikkelijke', de sa-
distischekampbewaker die in
het nazi-concentratiekamp
Treblinka talloze joden de
dood injoeg.

Demjanjuk, die in eerste
instantie ter dood veroor-
deeld was, wil zijn Ameri-
kaanse staatsburgerschap te-
rugvragen, dat hem ontno-
men is omdat hij zijn oorlogs-
verleden had verzwegen.

In afwachting van een
Amerikaanse beslissing kan
Demjanjuk voor onbepaalde
tijd in Oekraïne blijven, waar
hij 73 jaar geleden geboren is
en waar hij nog verre familie
heeft. Als Demjanjuk een
schriftelijk verzoek indient,
kan een verblijfsvergunning
binnen een dag geregeld wor-
den, verklaarde de Oekraïen-
se ambassaderaad Alexander
Maidammyk. (AP)

Verlies Christchurch forse
klap voor impopulaire Major

CHRISTCHURCH, zaterdag
De Britse premier, John Major, heeft gisteren de zoveelste nederlaag moeten incasseren na

hetverliesvan hetConservatieve bolwerkChristchurch aan deLiberaal-Democraten.
De nederlaag bij de tussen-

tijdse verkiezingen in de
kuststad was zo groot dat
zelfs Conservatieven zich be-
ginnen af te vragen hoe lang
zij de meest impopulaire pre-
mier aller tijden nog kunnen
blijvensteunen.

Voor het eerst in 84 jaar
keerden de overwegend ge-
goede en gepensioneerdebur-
gers van Christchurch zich
massaal af van de Conserva-
tieven. De Liberaal-Democra-
ten behaalden 33.000 stem-
men, de Conservatieven
16.000 en de socialisten van

Labour, de voornaamste op-
positiepartij, 1.435.

Daarmee verloor de Con-
servatieve partij in Christ-
church 31 procent van haar
stemmen sinds de vorige ver-
kiezingen in 1992. Toenkreeg
zij nog 63,5 procent van de
stemmen.

Kono gekozen
tot leider LDP

TOKIO, zaterdag
De Liberaal-Democratische

Partij (LDP), die volgende
maand voor het eerst in 38
jaar de macht in Japan moet
afstaan, heeft gisteren de her-
vormingsgezinde Yohei
Kono als partijvoorzitter ge-
kozen. Kono wordt de eerste
LDP-leider die niet tezelfder-
tijd premier is.

De 56-jarige Kono geldt,als
de voorman van de hervor-
mers binnen de partij. Hij
volgt premier Kiichi -Miyaza-
wa op die aftrad als partijlei-
der nadat de LDP haar abso-
lute meerderheid had verlo-
ren bij de parlementsverkie-
zingen eerder deze maand.

(AFP/Reuter)

BuitenlandBONN: Rob Sloot BRUSSEL: Edo Brandt, Petra Janbroers CAIRO: Jos van Noord GENÈVE: Wim Pieters JERUZALEM: Gabriëlle van Gelderen
JOHANNESBURG: Sibolt van Ketel LONDEN: Henri van der Zee MOSKOU: Philippe Remarque NEW DELHI: Hans Kuitert

NEW VORK: Marcella van derWiel PARIJS: Wilma Nanninga PRAAG: Hans de Vreij SAO PAULO: Wim Romeijn TOKIO: Ruud Kreutzer

Hezbollah bereid tot
staakt-het-vuren

door Gabriëllevan Gelderen
JERUZALEM, zaterdag

De pro-Iraanse Hezbollah-beweging heeft gisteren gezegd
dat zij haar raketaanvallen op Israël zal staken als de Israëli's
hun aanvallen op Zuid-Libanon beëindigen. Het voorstel
werd gedaan door de algemeen secretaris van Hezbollah, sjeik
Hassan Nasralla, tijdens de zesde dag van het Israëlisch
offensief.

De verklaring van Nasralla
was het eerste duidelijke sig-
naal dat een staakt-het-vuren
in de lucht hangt. De Egypti-
sche ambassadeur in de Ver-
enigde Staten sprak gister-
avond de hoop uit dat er bin-
nen enkele uren een einde

zou komen aan de geweldda-
digheden die tot dusver aan
zeker honderd Libanezen en
twee Israëli's het leven heb-
ben gekost.

In een buitengewoon kabi-
netsberaad zou gisteren, vol-
gens Defensie-woordvoerder
Oded Ben-Ami, niet gespro-
ken zijn over het aanbod van
Nasralla. De regering kon zich
gesterkt voelen door een opi-
niepeiling van het dagblad
Yedioth Ahronoth, waarin
maar liefst 93 procent van de
geïnterviewde Israëli's zijn
steun uitsprak voor de bom-
bardementen in Zuid-Liba-
non.

De Amerikanen voeren in-
tensief overleg met alle be-
trokken partijen, omdat zij
willen dat de kanonnen nog
voor de komst van minister
Warren Christopher naar het
Midden-Oosten zullen zwij-
gen. Het bezoek van Christo-
pher, dat erop gericht is het
vredesproces uit de impasse
te halen, is met twee dagen
uitgesteld en zal pas op
maandag beginnen, zo liet de
Egyptische minister van Bui-
tenlandse Zaken, Amr Mous-
sa, in Cairo weten.

Sinds Israël zijn offensief
lanceerde, heeft Jeruzalem
verklaard met de bombarde-
menten in Libanon te stoppen
zodra er geen Katjoesj a-raket-
ten meer op Israël worden
afgevuurd.

Spoedzitting
Arabische Liga
over Z.-Libanon

Van onze speciale
verslaggever

Josvan Noord
BEIROET, zaterdag

De Arabische Liga is gister-
avond in Damascus in een
spoedzitting bijeengekomen
om Israël te bewegen tot een
onmiddellijk sraakt-het-vu-
ren inLibanon.

Libanon verklaarde bij
monde van minister van Bui-
tenlandse Zaken Fares Bu-
weiz dat dit land niet over
vrede wil onderhandelen ter-
wijl het onder vuur ligt. „Als
Israël doorgaat met het ge-
weld in Zuid-Libanon, bete-
kent dat het einde van het
vredesproces", zei ook PLO-
chef Jasser Arafat, die giste-
ren een driedaags bezoek aan
Maleisië afrondde.

Maar Egypte's minister van
Buitenlandse Zaken, Amr,
Moussa, waarschuwde dat
vrede de enige weg is om
bezet Arabisch gebied van Is-
raël terug te krijgen. Moussa
zei ook datArabische solidari-
teit een voorwaarde is.

Intussen gonst het in Da-
mascus van de diplomatieke
activiteit: niet alleen zijn alle
21 lidstatenvan de Arabische
Liga present, ook de grootste
tegenstander van het vredes-
proces, Hezbollah-hoofdspon-
sor Iran, is vertegenwoordigd
in de persoon van Ali-Akbar
Velayati, de minister van
Buitenlandse Zaken. Hij ont-
moette behalve president Ha-
fez Al-Assad van Syrië, ook
Hezbollah-opperhoofd sjeik
Hassan Nasrallah.

j fcterdag 31 juli1993

Kattebelletje van Socks
Dit portret

van Socks, de
kat van de
Amerikaanse
president BUI
Clinton, wordt
gebruikt op de
voorbedrukte
bedankkaart,
die het Witte
Huis vanaf vol-
gende week
gebruikt voor
het beant-
woorden van
de zakken vol
fanmail, die de
inmiddels be-
roemde kat
wekelijks ont-
vangt. Voor
persoonlijke
brieven is geen
tijd- FWaAFP
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Bel nu voor een jaarabonnement:

020-6.802.802
(ma. t/m vr. tussen 09.00 -16.30 uur)
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| AFSLANKPILLEN I I MINI-FIETS MGEVULDE BOKSZAK I30 dagen kuur TRAINER: METKETTING 100cm
3 C _ ’ O _ + stootwanten nu: OO _

ROEITRAINER I FIETS 11SPORTHEMDENIomn£m HOMETRAINER smalle rug
van 199.'nu:99,-| nu ’ 99,- || van 9-nu: sf.5f. |

De Fitnesswinkel, tel.: 03402-60735
Industrieweg 12, Nieuwegein -De Wiers (straatnr. 72)
openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.°° tot 17.°°uur

Rente waarmee u kunt rekenen:

Vaste Rente bij de
Deutsche Bank.

U wilt een groter bedragvoor niet al te lange tijd tegen
voordelige rente beleggen? Maak dan gebruikvan ons
aantrekkelijke aanbod met vaste rente:

| Deutsche Bank-sparen met vaste rente voor 6 tot 36
maanden (vanaf DM 5.000)

■ Deutsche Bank-spaarbrieven met een looptijdvan 4 tot 10
jaar (vanaf DM 5.000)

|De per 1.1.93 in Duitsland in werking getreden bronbelasting
geldt uitsluitend voor in Duitsland woonachtige en
werkzame personen.

U kunt ons bezoeken of bellen. Wij adviseren u gaarne. De
weg naar de Deutsche Bank loont de moeite.
Wij zijn heel dichtbij Openingstijden:

ma-wo. 8.00-12.30 uur, 14.00-16.30 uur
do 8.00-12.30 uur, 14.00-19.00 uur
vr. 8.00-12.30 uur. 14.00-16.30 uur

Deutsche Bank IZJ
Filiaal Emmerich,
Rheinpromenade 35/Steinstrasse 21 Telefoon 09-49.2822.7840.

CSSM.TTENC
CREDIET EN EFFECTEN BANK

Herculesplein ï, .584 AA Utrecht

M.i.v. 1 augustus W5wordt het rentetarief
van de FormaatSpaarßekening gewijzigd:
Over de eerstef 3.000,-- ' 2,50%
Over de volgende i 15.000,-- . 5,3(
Boven del
Ongewijzigd Mijven:
IdeaalSpaarßekening 6,2"
RenteGroeißekening
[e jaar 5,25%. 2ej_-i 5.5 C
Jejaai 5,75
4c jaar 6.0 C
5e jaar 6.2 :

Gemiddeld over 5 j.iar: 5, i 5

ICüNNINGHAM POLAKSCHOUTE |Experts * Taxateurs

Voor aanwijzingen
die leiden tot het
oplossen van het
misdrijf en het
terugverkrijgen van:

NAAIMACHINES
merk LEWENSTEIN SSSSm

Polakschoute
Amstel 93 te

Alles ontvreemd in Amsterdam
de nacht van 27 op tel. kant.:
28 juli 1993 uit een 020-6-264535
pand aan de 24 uur
Gyroscoopweg te K. Ouwehand
Amsterdam. dossier: 337 797

Renteloze Premie-obligatielening
1988 per 1998 ten laste van

Het Nederlands Kanker Instituut
Goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie en de Minister van

Financien bij beschikking d.d. 15april 1988
Kenmerk Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht nr. LO 870/205/094

Ondergetekende deelt mee dat in de op30 juli 1993voor notaris
N. M. J. Damen te Amsterdam gehouden loting getrokken werd

de obligatie è ’ 1.000,-
-nominaal nummer 031 517.

De uitgelote obligatie is per 3 augustus 1993 met

’ 1.000.000,- betaalbaar bij een van de betaalkantoren zoals
vermeld in artikel 4 lid 2 van de trustakte.

Rotterdam, 30 juli 1993.
B.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor

Bij Koninklijk Besluit van 13 februari 1993 is
MR. J.H.A. WAGENER

benoemd tot notaris ter standplaats Gouda.
Mr. J.H.A. Wagener volgt I. den Boer op,
aan wie op diens verzoek met ingang van 1

.. augustus 1993 eervol ontslag is verleend.
Mr. S.Dj. de Waard en mr. J.H.A. Wagener,
notarissen te Gouda, delen mede, dat zij
vanaf heden gaan samenwerken onder de
naam

De Waard & Wagener, Notarissen
BLEKERSSINGEL 74, GOUDA,
TELEFOON 01820-10444

U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning indien u
inlichtingen kunt verstrekken die leiden tot het bekend

worden van de dader(s) van de diefstal en het
terugverkrijgen van de ontvreemde personenauto

Jaguar E-type Vl2 Cabriolet uitvoering,
81-GN-17, kleur geel.

De betreffende auto werd ontvreemd op dinsdag 20 juli
1993aan de Adrianalaan te Rotterdam.

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Telefonische en/of schriftelijke reactie(s) richten aan

|| <9>\Stekelenburg sob b.v.
Postbus 95 - 4854 ZH BAVEL

01613-3555

U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning indien u
inlichtingen kunt verstrekken die leiden tot het

oplossen van de diefstal en het terug verkrijgen van
een partij parfumartikelen

van diverse merken die werd ontvreemd in de
nacht van 24 op 25 juli 1993 vanuit een

bedrijfspand aan de Tinstraat te Ridderkerk.
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Telefonische en/of schriftelijke reactie(s) richten aan

I
Stekelenburg sob b.v.

Postbus 95 - 4854 ZH BAVEL
01613-3555

De directie van de te Zaan-
dam gevestigde besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Van
Wessem Holding B.V.
bericht dat bij het handelsre-
gister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken
voor de Zaanstreek een be-

| sluit als bedoeld in artikel
> 404 Boek 2 van het Burger -! lijk Wetboek met betrekking

tot de te Zaandam gevestig-
de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijk-
heid: Graninge Timber Sales
B.V. voor een ieder ter
inzage ligt.

G. J. F.M. DICKER 8.V.,
gevestigd te Helmond, be-
richt dat ten kantore van het
Handelsregister te Eindho-
ven ex art. 2: 209 B.W. is
gedeponeerd het besluit van
de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders tot ka-
pitaalvermindering.
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DE EXCLUSIEVE EN UNIEKE VOORDELEN uw speciale wensen wat betreft zitplaatsen en maaltijden. /9
VAN THAI AIRWAYS U ontvangt regelmatig een berekening van de door ffS \

Royal Orchid Plus heeft alles wat u mag verwachten van u afgelegde vliegmijlen en een overzicht van de bonus-
een programma voor de regelmatige passagier, en nog aanbiedingen pi vs SPECIALE STATUS VOOR HOOGVLIEGERS

" meer. Ontwikkeld door de luchtvaartmaatschappij die ser- I I Eert voHedig lidmaatschap biedt u zelfs nog meer voorde-

vree h«eh verheven tot een kunstvorm. De ongekende I—N /"■""W,/ A I len. Zoals een voorkeursbehandeling bij wachtlijsten en

combinatie van gratis reizen, privileges en andere f 1 J /\ bagagcalhandeling Plus 10 kilo extra bagage boven het

voordelen die'de Royal Orchid Plus programma van \ V_»X /\ l__ normale gewicht op vluchten van Thai Airways. En naar-

Thar Airways biedt, zal de meest frequente reiziger in — . __ male u grotere hoogten bereikt met uw Royal Orchid Plus

verleiding brengen In welke klasse u ook reist, als u met f |13 f I I | Cold card en uiteindelijk Royal Orchid Plus Diamond

Tha, Airways vliegt wordt u beloond. \, VA. | J card lidmaatschap, wordt v beloond met extra privileges,

Met een volledige Economy ticket verdient u het aan bij Thai Airways Amsterdam, Singel466-468, 1017

aantal mijlen dat u vliegt, of een minimum van 500 mijl W I|| AW Amsterdam. Tel. 020 - 622 18 77 fax 020 - 620 39

Reist u Business Class ot First Class, dan wordt u voor uw Jj| JL. S Sam° n mCt tormullcr ontvan ë' " *vc" een t'> de'

kritische smaak beloond met een bonus van respectievelijk '" U l,dmaatschapskaart en uw P"so.,nl,ike lidmaat-

-25% of 50% Zelfs op excursievluchten of met geadver- schapsnummer Ceel dit nummer op als u een vlucht

teerde kortingtickets verdient u 70% van de werkeliik >0 "^'""% boekt bij Thai Airways, en uw vliegmijlen worden auto-

gevlogen mijlen. / J M MMS matisch geregistreerd Bewaar uw tickets en mstapkaarten

- -ye .o f M,__ § voor eventuele controle. Wordt lid Hoc eerder wij uw

f f f M inschrijving ontvangen, hoe eerder uop weg kunt zijn

C/Zy£/£S 0 f Sf s^TS\ naar uw droombestcmming. Royal Orchid Plus van Thai

SPECIAAL GESELECTEERDE EXPERIENCE AWARDS I Airways, een royaal programma voor de Frequent Flyer.

In plaats van gratis reizen kunt u ook een keus maken uit TT*?SL"V" ÏT,""£T_!^T«K ° Simscn ' Bangkok imiKi Thailand I -22 Bel voormen

onze Royal Orchid Plus Experience Awards. Deze exclusie- WORDT VOOR 30 SEPTEMBER Lil) """'»h»*«».a»-« Tdoio.-- ..TT^tamo-ai

ve comfortabele, avontuurlijke of culturele reisbeloningen EN VERDRIEVOUDIG DE PLUS _w
■ —brengen zelfs de meest veeleisendereiziger in verleiding. Ceel uw vluchtmijlen een vliegende start, op meer dan "\S"X IM■_J

M door uw eers.e Tha, Airways vluchtvérdiensten te verdub- Schrjjf u J() september
,
993 in voor een Roya|

E beien. Schrijf u in voor 30 september 1993, en welke Thai Orchid Plus card. en wij verdubbelen uw eerste Thai
" Airways vluchtbetoning u ook kiest u ontvangt een com- j Airways vluchtvérdiensten.

<Êm panion-ticket voor dezelfde vlucht gratis i Haal een inschrijvingslormulicr bij Thai Airways

■>" . 2. We maken het uzo gemakkelijk .mogelijk om ] Singel 466-468, 1017AW Amsterdam

Zo kunt u bijvoorbeeld op de rug van een olifant de wil- uw Royal Orchid Plus lidmaatschap te bereiken. Na uw Tel. 020 -622 18 77 fax 020- 620 39 89 of stuur uw

dernis langs deBurmese grens verkennen of op een exelu- inschrijving krijgt u voor uw eerste vlucht bij Thai ingevulde antwoordkaart op naar Thai Airways

u
, i i u . a- u ~„„ _~ ! International. PO Box 567, Samsen Nai Post Office,

sieve goltschool uw spel verbeteren Airways een bonus van 2500 mijl_. _
-~,,.,, u ,003 Bangkok l()4(l(l,Thailandof fax naaro966 2 5130222.

/■ _A yl 3. Bovendien zult u tot 30 september 199.3 op , , .X ,/] // iruhctEngcl.intevul.cn)

_r A bepaalde Thai Airways routes letterlijk dubbel zien. U

" S ///r'y j j..
,
ii u r-i ( Mr./ Mrs./ Miss: Name: . |?—r verdient een dubbel aantal mijlen op Business Llass ol i

SPECIALE PRIVILEGES VOOR REGELMATIGE PASSAGIERS First Class vluchten tussen Bangkok en Europa of ] Address:
Nog voordat uuw volledige Royal Orchid Plus lidmaat- Australië, Nieuw Zeeland of vice versa, met inbegrip van i piace.
schap heeft verdiend (na 12.500vliegmijlen), geniet u al een internationale vluchtverbmding tussen Bangkok en
i Country: —van uw privileges. iedere andere grote stad in Azië. En tevens elke vlucht

Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen, zal er als u tussen Bangkok, Scoul of Tokio en Los Angeles Telephone: —
vliegt met Thai Airways rekening worden gehouden met ' -

i ~~ i

6,25%
de

MEERRENTEREKENING
De MEERRENTEREKENING geeft u altijd de garantievan een hoge rente.

En dat terwijl u toch direct en boetevrij over uw spaartegoeden kunt

beschikken. De enige voorwaarde die aan u gesteld wordt is een eerste

minimum inleg ik ben geïnteresseerd ir» het openen van een MEFR-

van ’25 000 - RENTEREKENING. Stuur mij een aanvraagformulier toe.

Maar daar staat Naam M V

dan ook wel wat Adres-

".. n„_, ~ Postcode/woonplaats _
tegenover. Bent u ■

~, Stuur de coupon in een gesloten enveloppe naar:
geïnteresseerd. Kredietbank (Nederland) N.V.. Antwoordnummer 1889,

Vul dan de COU- 30°Ö VBRotterdam. (Postzegel'niet nodig)Bezoekadres
Westersingel 88, 3015 L£ Rotterdam. Tel. 010-436 83W Tfipon in.

Er kan meer bij de Kredietbank (J)

BELONING
voor aanwijzingen die kunnen leiden tot oplos-
sing van de diefstal en terugverkrijgen van een:

KOMATSU
DUMP TRUCK

Type HA 250-3 bj. 1993
ch. 303037 mo. 55803

kleur blauw/geel

gestolen 25/26 juli 1993 van parkeerterrein te Ze-
venbergschenhoek, staande op dieplader, welke
26 juli 1993 leeg is teruggevonden op parkeer-
strook BREEHEES, onder de gemeente Moerge-
stel (A5B Eindhoven-Tilburg richt. Tilburg).

Inlichtingen 010-4670755

Bijstandsverhaal door de sociale
dienst of uw Alimentatie

vaststellen/wijzigen? Voor juridisch advies
en/of een (her)berekening van het optimale

bedrag; bel het Alimentatie Reken
Centrum tel. 079-411690

EEN EIGEN BEDRIJF BEGINNEN?

’ 1.000.000,- per jaar
verdienen onze succesvolleverkopers.

Enthousiaste mensen die een
marketingorganisatie willen opzetten in

Nederland en/of Europa, niet bang zijn om
hard te werken en duidelijke doelen voor

zichzelf voor ogen hebben,
schrijven of bellen:

J. HETTINGA
ZUID. PARALLELWEG 80
6931 EPWESTERVOORT
TEL/FAX: (08303) 13893

I HOGE BELONING I
Voor inlichtingen, die leiden tot de oplossing van
de inbraak d.d. 28/29 juli 1993 en het terugvinden
van

een grote partij
kleding, waaronder

10.000 T-shirts
5.000 sweatshirts

van het merk Gorilla Wear
ontvreemd uit een bedrijfspand te Arnhem.
Met inlichtingen kunt u zich wenden tot:

E M l\l Expertise B.V.
Postbus 452

3430AL NIEUWEGEIN
Tel.: 03402-47044

Buiten kantooruren:
Tel.: 02153-10066

U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning voor aanwij-
zingen die leiden tot het bekend worden van de oorzaak
vande BRANDSTICHTING
op vrijdag 9 juli 1993 om 0200 uur en dinsdag 27 juli
1993 om 23.30 uur aan de Kanaalweg 13/15 te HEILOO.

Voor informatie die vertrouwelijk zal worden behandeld,
kunt u contact opnemen met:

i Schalkc & Pattncfsbv.
| ONDERZOEK-- EN ADVIESBUREAU

Postbus 2215, 4800 CE Breda
Tel. 076-221144, buiten kant.uren 06-52134744

UITGESLAPEN CADEAU-IDEE
Op zoek naar een origineel geschenk? Verras hem of haar eens m
een abonnement op de krant van wakker Nederland. Want daar-
mee geeft u een cadeau dat elke dag nieuw is.
Zon cadeau-abonnement is bovendien extra voordelig, omda
De Telegraaf deeerste 2 weken voor haar rekening neemt!

Ik geef een abonnement op De Telegraafcadeau
Hiervoor betaal ik de extra voordelige prijs van

□ ’ 67,90 voor 13 weken n
Jf 37,05 voor 8 weken Voor de betaling ontvang ik cc

~2f 12,35voor 4 weken acceptgiro.
I Dit cadeau-abonnement is bestemd voor:

Naam: . —
Straat:
Postcode.
Plaats: : : "—"7

I Telefoon: . _ (i.v.m. controle bezorging)

Gewenste datum eerste bezorging: —. ■—

Mijn naam is: '

Straat: ■ —~~~
Postcode:
Plaats: : —
,«"«Sfc. Zend deze bon minimaal 1 week voor de gewenste begindaturri in een

AsflGMrA open envelop zonder postzegel aan: De Telegraaf, afdeling Abonn
1(06-0567 menten,Antwoordnr. 3409, 1000PA Amsterdam. Prijzen zijn ave

V / Seldig in Nederland en BelBië-Indien daartoe aanleldinB bestaau K

dit abonnement worden geweigerd.

10 zaterdag 31 juli l__Jt-'L.i



Rode lap op stier
L'l een hoek staat de rode
rg met de gele ster, dienaar
Fö in Skopje hoopt eens de
fionale vlag zal worden,
P*ar die op de Griekse buren
L?fkt als een rode lap op een
J*r. De ster is volgens hen
gelijk het traditionele be-
jf van de antieke Macedo-
J*s en die woonden, aldus
u'|iene, alleen in Noord-
'^kenland.J*e president maakt zich

niet al te druk over de
„We voelen ons niet
door hen", zegt hij

vftinnelijk. „Naar onze me-
■Jg is het hele dispuut onre-

het resultaat van ema-
il? en interne politiek. Als
?1 met elkaarkonden praten
* intelligente en beschaafde

was hetzo opgelost."
.*■' is wel enige verbetering
j.de toestand gekomen. Het

embargo is onder
Merse druk opgeheven. De
Jfkels in Skopje liggen weer
Pi hoewel de Grieken nog

moeiüjkheden aan de
\jjls maken zodra het woord

op goederen en
verschijnt.

VN-lid
jj e nieuwe republiek met
3 twee miljoen inwoners is

het 183elid van
). VN geworden — zij het
JjWege Griekse 'protesten
"er „die gekke naam" en
>M*r vlag. Macedonië is
fgetreden tot het IMF, dat
k*en missie heeft gestuurd,

er wordt zelfs serieus ge-
J!?t over EG-hulp van 50
Wn ecu.

«J°°r Gligorov is dit laatste
il? eerste stap in.de goedeLoting. Omzichtig vertelt hij

hij „in de komende dagen
'Bfo8fo een verzoek z£u voor-
Ren om onderhandelingen
kbegirinen, die moeten lei-
% tot politieke en economi-
!^6 samenwerking". Deze
V laar hij hoopt, op den

beiden tot een volledig
faatschap.

k 6e president maakt zich
V? illusies. „We zijn ons er
Cfge van bewust datwij als
t|Wlnstaat ons daarop goed

'en voorbereiden en dat
V*eker tien tot vijftien jaar
!$f

etl- Maar", zo. zegt hij la-

Vrt s Griekenland lid kan
waarom Macedonië

liet?"
Reddingsgordel

%h*egratie in Eur°Pa en
H» ccl zelfs een üdmaat-

van de NAVO is vol-
?C de president de red-

n
gsgordel voor de hele Bal-

Vi> hamert er steedsV* °P, want alleen met
grenzen zal er volgens

"luv Vrede kunnen komen in
JJgio.le problemen daar wor-

1e Relatief, wanneer wij in
'V°ekomst deel uitmakeneen EG", zo meent hij.

„Wat is het nut van territoria-
le pretenties, wanneer over
tien jaar grenzen een formali-
teit worden."

Hij is ervan overtuigd dat in
een Europees kader de Bal-
kan zal ophouden het 'explo-

sieve probleem' te zijn dat
Europa nu zo veel zorgen
baart. Alleen dan zal men in
de Balkan niet langer denken
aan grenzen, grondgebied en
nationaliteit.

Er valt een trieste schaduw
over het gezicht van de presi-
dent, als hij zich afvraagt wat
men mogelijk over vijftien
jaarzal denken van het huidi-
ge conflict in ex-Joegoslavië,
wanneer de vijanden van
vandaag gezamenlijk zijn
geassocieerd met een Ver-
enigdEuropa.

„Waarvoor zijn de hon-
derdduizenden gestorven,
waarom zijn al die offers ge-
bracht, waarom zijn al die

steden verwoest? Dat toont
alleen maar aan hoe onrede-
lijk de mensen op de Balkan
denken, hoezeer zij zich al-
leen op het heden concentre-
ren."

Vrede op de Balkan is niet
alleen belangrijk voor de lan-
den daar, maar voor heel Eu-
ropa. „Denk alleen maar aan
het geld dat al is uitgegeven
aan de oorlog in ex-Joegosla-
vië en dat straks nodig is voor
hetherstel. Hetbedrag, nodig
voor een geleidelijke integra-
tie van de Balkan-landen in
Europa, zal veel kleiner zijn
en veel betere resultaten heb-
ben."

Handel
Ook voor Macedonië zijn

de kosten van de oorlog ont-
zaglijk hoog. De handel met
Servië, de grootste afnemer
van Macedonië, is vrijwel stil-
gelegd. Ook de handel met de
rest van de wereld onder-
vindt grote moeilijkheden.

„Onze toegangswegen zijn
afgesneden en er bestaan vrij-
wel geen alternatieven", legt
Gligorov uit. „Tegen de tijd
dat onze groenten na vijftien
dagen via een omweg ergens
arriveren, kunnen ze wegge-
gooidworden."

En dan is er het probleem
van de sancties tegen Servië.
Het is geen geheim dat hon-
derden vrachtwagens vol goe-
deren de grens tussen Mace-
donië en Servië overtrekken

zodra 's avonds om tien uur
de douanebeambtennaar huis
gaan. De VN-controleurs zijn
machteloos en kunnen de
vrachtwagens alleen maar tel-
len.

De president windt er geen
doekjes om en geeft toe dat,
terwijl de sancties noodzake-

lijk zijn om een einde te ma-
ken aan de oorlog, de toepas-
sing ervan voor zijn land
moeilijk is aangezien het gaat
om doorvoerhandel. „Wij
worden in de gecompliceerde
positie gebracht de goederen
die uit andere landenkomen,
te controleren."

Wat de president niet zegt,

maar wat men in Skopje wel
toegeeft, is dat de Macedo-
niërs niet vergeten dat ze in
de toekomst weer met hun
buurlanden moeten samen-
werken en daarom de good-
will niet helemaal willen ver-
liezen.

Ook zou het land geen en-
kele weerstand kunnen bie-
den indien Servië zou beslui-
ten druk uit te oefenen. Toen
het Joegoslavische federale
leger op aandringen van Gli-
gorov in 1992 Macedonië ont-
ruimde, nam het letterlijk al-
les mee.

Nu heeft het land 15.000
soldaten en afgezien van een
paar pantserwagens vrijwel
geen wapens. „We hebben
zelfs geen zware artillerie",
geeft de president toe.

Het lidmaatschap van de
VN heeft er evenwel toe ge-
leid dat men nu ook in Skopje
de blauwe VN-baretten ziet.
De duizend man van het zo-
genaamde UNPROFOR, het
VN-vredesleger, die de laat-
ste maanden hier zijn gearri-
veerd, zullen op een slagveld
niet veel uithalen, maar, al-
dus Gligorov, „hun aanwe-
zigheid is een duidelijke
waarschuwing voor ieder-
een." De Macedoniërs hopen
nu maar dat deze waarschu-
wing inderdaad wordt begre-
pen.

Juichend
Medio deze maand liet de
Duitse regering juichend
weten dat de nieuwe asiel-
wet buitengewoon snel re-
sultaat had opgeleverd. In
de eerste twaalf dagen van
juli waren er slechts 7196
asielaanvragen geregis-
treerd, rond 600 per dag te-
gen 1163 per dag in de twee
voorgaande maanden. Bijna
een halvering dus.

Volgens het christen-demo-
cratische Bondsdaglid Erwin

Marchewski ligt het cijfer
voor geheel juli op 23.000.
Dat is een halvering sinds
juli 1992 en 8000 minder dan
in juni jongstleden. Maar in-
middels ebt de euforie weer
weg. In de Bondsdag gaan al
weer stemmen op, zowel bij
deregeringscoalitie als bij de
sociaal-democratische oppo-
sitie, om de asielregels ver-
der te verscherpen en het
beroepsrecht te beperken.

Vooral de succesvolle toe-
vlucht, die een handvol
asielzoekers in de afgelopen
weken heeft genomen tot
het Constitutionele Hof in
Karlsruhe, schijnt enkele
parlementariërs te veront-
rusten.

„Laten de rechters weer
iedereenbinnen?" vroeg ook
het massabladBild zich vori-
ge week in 3-duims letters af.

Dat gebeurde nadat eerst een
Sikh (uit India) en daarna
twee Ghanezen zich met suc-
ces hadden verzet tegen hun
onmiddellijke uitwijzing. Zij
mogen nu van het Constitu-
tionele Hof wachten tot het
einde van hun asielprocedu-
re.

Per vliegtuig
Zij waren binnengekomen op
de enige legale manier die
nog uitzicht biedt op asiel:
per vliegtuig en wel in
Frankfurt. Wie over land
naar Duitsland reist komt
per definitie uit een 'veilig
derde land' en wordt aan de
grens teruggestuurd.

Tegenover de vindingrijkheid
van het merendeel, dat zich
op illegale wijze een weg
naar een beter leven in de
Bondsrepubliek baant, staat

de overheid nog steeds
machteloos. In de eerste
plaats zijn daar de illegale
grensoverschrijders, diezich
niet laten afschrikken door
eenpapieren wet.

Bij nacht en ontij, meestal
geholpen door georganiseer-
de mensensmokkelaars, die
hun diensten voor veel geld
aanbieden, komen ze nog
steeds vanuit Polen en Tsje-
chië over de zogenaamde
'groene grens.

Grensbewakers schatten dat
ze van elke zes illegalen er
slechts één pakken. Die
wordt dan teruggestuurd en
beproeft zijn geluk zo vlug
mogelijk weer.

Behalve gaten in de grens
zitten er ook mazen in de
wet. Wie uit een 'veilig der-
de land' komt maakt geen
kans. Hij wordt direct of per

spoedprocedure terugge-
stuurd.

Maar wie Duitsland bijvoor-
beeld over die groene grens
binnen sluipt en daarna zegt
dathij met eenboot uitKali-
ningrad (geen veilig derde
land) is gekomen mag ou-
derwets asiel vragen. Ook
het 'kennelijk ongegrond',
waarmee het asielverzoek

wordt afgewezen van ie-
mand die zijn pas heeft weg-
gegooid, leidt niet per se tot"
uitwijzing.

Duitsland moet namelijk aan-
tonen uit of via welk land zo
iemand is binnengekomen.
Zelfs als dat lukt kan alleen
worden teruggestuurd naar
landen waarmee Bonn een
'terugstuurakkoord' heeft,
namelijk Polen en Roeme-
nië. Als een Ghanees of een
Indiër domweg ontkent via
een van beide landen naar
Duitsland gekomen te zijn,
kan hij niet worden terugge-
stuurd.

Bij een razzia op een groot
bouwwerk werden vorige
week niet alleen talrijke
zwartwerkers ingerekend.
De politie vond ook illegaal
binnengekomen vluchtelin-
gen, die hier voor 85 pfennig
per uur werkten. Maar sla-
venarbeid is slechts een van
de problemen, die worden
voorzien,met de illegale im-
migranten die geen asiel
vragen.

Alleen in de eerste helft van
dit jaar kwamen er naar
schatting 150.000 illegalen
Duitsland binnen. Van deze
categorie, zo vreest de hulp-
organisatie Pro Asyl, zullen
er over enkele jaren bedui-
dend meer zijn danreguliere
asielzoekers.

Op de vluchtelingenstatistie-
ken heeft dat een ogen-
schijnlijk gunstig effect, ter-
wijl ooit de kassen van deel-
staten en gemeenten, die
voor de sociale hulp verant-
woordelijk zijn, ontlast wor-
den omdat illegalen geen
uitkeringkrijgen.

Daar staat tegenover dat ook
illegale vluchtelingen in le-
ven willen blijven. En dat
betekent niet alleen dat
sommigen in handen vallen
van gewetenloze slavendrij-
vers, maar dat anderen hun
toevlucht zoeken in de cri-
minaliteit.

Buitenlandse achtergronden
President Gligorov van Macedonië:

Aansluiting bij Europa
is redding voor Balkan

Zorgen over
plannen van
Servische
buurman

President Kiro Gligorov van de van Joegoslavië afgescheiden republiek Macedonië geeft
in een exclusief interview aan onze specialeverslaggever Henri van der Zee zijn visie op de
gevaren die zijn land bedreigen. Voor Nederland heeft depresident lovendewoorden over.
„De Nederlandse regering heeft ons voortdurend gesteund tijdens de Joegoslavische
crisis. Ook steunden de Nederlanders ons verzoek tot de VN toe te treden en onze
pogingen een einde te maken aan het Griekse embargo. Ik zou daarom Nederland willen
bedanken en laten weten dat we graag onze traditionele vriendschap voortzetten in de
hoop spoedig toteen nauwere samenwerking te komen", aldus depresident.

Van onze speciale verslaggever
Henrivan derZee

SKOPJE, zaterdag
fn het kleine Macedonië, de enige republiek die zich zonder bloedver-
eten heeft losgemaakt van de Joegoslavische Federatie, maakt men
th zorgen over de boze plannen van de heerszuchtige buurman
fcrvië.
nEr bestaan, tenminste
1 het ogenblik, geen ter-
üriale problemen tussen
*e landen", zegt presi-

'■ !ttt Kiro Gligorov, maar,

' Voegt hij er meteen aan
I: „We kunnen niet na-
'en bezorgd te zijn over
II feit dat in sommige
tagen in Servië Macedo-

*" niet wordt gezien als
!jttonafhankelijke staat."
Oe 76-jarige president .van,;t zijn landgenoten zelf „de
Publiek met die gekke
"ïm" noemen, officieel de
"ormalige Joegoslavische
'Publiek Macedonië, ont-

mij hartelijk in zijn in-
werkkamer.

" Kiro Gligorov, president van de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, in zijn royale werkkamer in Skopje, met
naast zich derode vlag metgele ster, dieop de nominatie staat
denationale vlagte worden. Foto's: Simon Trpcevski

" Ruïne van
het oude sta-
tionsgebouw
in de hoofd-
stad van Ma-
cedonië Skop-
je dat dertig
jaar geleden
om precies
5.17 uur (zie
klok die sinds-
dien is stil blij-
ven staan) bij
een » zware
aardbeving
werd ver-
woest.

Illegalen blijven 'fort Duitsland' bestormen
doorRob Sloot

BONN, zaterdag
Verbijsterd zagen de toch
door de wol geverfde grens-
bewakers op de luchthaven
Frankfurt/Main toe hoe alle
passagiers van een Aeroflot-
toestel, dat uit Armenië
kwam, collectief asiel vroe-
gen.

Geen van hen beschikte over
een paspoort of andere per-
soonspapieren. Maar alle
123, voornamelijk Indiërs,
Pakistani's en Srilankanen,
spraken de wens uit voort-
aan in Duitsland te mogen
wonen. „Asyl", luidde het
verzoek. Dat gebeurde op 7
april jongstleden.

Een maand geleden, op 1 juli,
werd het verscherpte asiel-
recht van kracht. In de we-
ken daarvoor liep het storm,
omdat vele asielzoekers nog
voor die tijd onder de pan-
nen wilden zijn. Maar een
hele chartervlucht was
uniek.

Zo gemakkelijk als het Aero-
flotvliegtuigzijn lading loste
gaat het nu niet meer. Maar
er wordt betwijfeld of de
nieuwe wetgeving detoeloop
daadwerkelijkheeft vermin-
derd.

De meest voor de hand liggen-
de veronderstelling is dat het
aantal asielzoekers geringer
is, maar dat er meer illegalen
het landbinnenkomen.

" De auto en papieren van
Poolse reizigers worden door
de autoriteiten bij de Pools-
Duitse grensovergang in
Frankfurt aan de Oder zorg-
vuldig gecontroleerd.

Sinds 1 juliis hetvoor onder
meer uit Polen naar Duitsland
gekomen vluchtelingen niet
meer mogelijk in Duitsland
asielaan te vragen.

Foto: AP

Bier boven ambtenaar

BRUSSEL

door Edo Brandt

lets later dan hun Neder-
landse collega's hebben de
nationale ministers van Bel-
gië deze week hun begro-
tingsbesprekingen voor het
volgende jaargevoerd en zijn
er daarbij in geslaagd depro-
blemen op het bord van de
nieuwe regering te depone-
ren.

Het meest opzienbarende
dat bij de begrotingsronde
naar buiten kwam, was ei-
genlijk de onthutsende be-
kentenis van minister van
Binnenlandse Zaken, Louis
Tobback, diezei niet te weten
hoe groot het Belgische amb-
tenarenapparaat exact was.

En dat uitgerekend op het
ogenblik dat de regering van
premier Jean-Luc Dehaene
de ministeries wü herschik-
ken en overheidsdiensten af-
slanken. Dat zal ingrijpende
gevolgen hebben voor tal van
ambtenaren. Hoeveel? Dat
kon de minister niet vertel-
len.

Tobback zei te vermoeden
dat er ongeveer 82.000 Belgi-
sche ambtenaren zijn. Hij
probeerde al geruime tijd de
juiste gegevens te krijgen.
Maar zélfs de Centrale Dienst
voor Vaste Uitgaven, waar
de salarissen van de ambte-
naren worden verrekend,
kon hem niet helpen.

Waar de Belgen wel op-
merkelijk goed in zijn, is het
tot de laatste druppel uitre-
kenen van de gemiddelde
bierconsumptie per jaar en
van de hoeveelheid 'druppel-

kots' waar dat gedaan kan
worden.

Er zijn 52.695 'drankin-
richtingen' in dit kleine ko-
ninkrijk. Antwerpen telt al-
leen al 4990 cafés. Daar en
thuis wordt per jaar 11 mil-
joen 268 duizend 505 hectoli-
ter gerstenat achterover ge-
slagen. Gemiddeld dronk ie-
dere Belg vorig jaar dus 112
liter.

De Duitser is vooralsnog
de grootste bierdrinker ter
wereld, met 142,7 liter.Daar-
na komen respectievelijk de
Deen, de Oostenrijker, de
ler, de Luxemburger en de
Belg. In België kalft het ver-
bruik per jaar iets af, maar
dat wordt ruimschoots goed
gemaakt door de stijgende
uitvoer, vooral naar Neder-
land, Frankrijk en Italië. Een
heleprestatie.

Alleen in de zuidelijke Eu-
ropese landen en in Honga-
rije neemt de consumptie
van bier nog toe. Alcohol-
vrije en -arme biersoorten
zijn in België, evenals in an-
dere landen na een hoopge-
vende start, scherp terugge-
vallen tot nog geen twee pro-
cent.

Namaak-Mercedes
doorHansKuitert
NEW DELHI, zaterdag

Indiërs gaan er prat op
dat ze alles zelf kunnen ma-
ken. Namaken, reproduce-
ren. Plagiaat plegen is wel-
licht een betere omschrij-
ving. India zit bomvol vak-
lieden diealles tot in absolu-
te perfectie kunnen kopië-
ren.

Daar wringt een beetje de
schoen voor buitenlandse
firma's, die zich er al een
eeuwigheid over beklagen
dat de Indiërs zich niet sto-
ren aan eigendomsrechten
op hunprodukten.

De jongstevorm is op zijn
zachtst gezegd uitzonder-
lijk. Buitenlandse auto's
zijn in India, door de im-
portheffingen, gruwelijk
duur. En zijn dus status-
symbolen.

Van een Mercedes-Benz,
een BMW, een Jaguar E-ty-
pe, zelfs een simpele Ford
Fiësta gaat een gemiddelde
Indiër compleet uit zijn bol.
Wonderlijk is dat niet. De
gemiddelde Indiase auto is
een motoriek wangedrocht
met een kruissnelheid van
80 kilometer per uur.

En dat heeft Manu Jam
heel goed begrepen. Deze
jonge ondernemer in New
Delhi verkoopt dromen. Hij
maakt chassis voor zijn
klanten, dat wil zeggen hij
bouwt supersonische Euro-
pese modellen rondom In-
diaseslakken.

Een Mercedeskarkas
wordt om een Contessa ge-
bouwd. Een Contessa is een
India'sautomerk.Of een Ja-
guar, of een BMW. Schijn
bedriegt dus.

-jerdag 31 juli1993
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Verschoppelingen
„We hebben in het Beren-

bos plaats voor zon vijftien
verschoppelingen," vertelt
hij, terwijl we eenrondje ma-
ken door de broeierig warme
dierentuin van Split. „Mis-
handelde berendiewe wegha-
len uit Balkanlanden als Tur-
kije, Griekenland of Roeme-
nië.Waar zeals dansende beer
aan een ketting met een ring
door hun neus of als café-at-
tractie hebben moeten leven.
Die beren willen we hun vrij-
heid teruggeven."

Dat hij de laatste tijd een
storm van kritiek over zich
heen heeft gekregen, ver-
bloemt Baars niet. „Mensen
vragen me regelmatig waar ik
in godsnaam mee bezig ben.
Waarom we beren redden uit
een oorlogsgebied en geen
mensen. Het enige antwoord
dat ik daarop kan geven is dat
er vele organisaties zijn die
proberen het leed van mensen
teverzachten of opte lossenen
daarnaast weer andere die dat
voor dieren willen doen."

Hij lijkt te voelen dat dit ant-
woord weliswaar simpel maar
nog niet bevredigend is. „Ik
zeg niet dat dierenredden be-
langrijker is dan mensen red-
den, maarwij zijn daarnu een-
maal mee bezig. En als ik zou
moeten kiezen tussen mensen
of dieren, zou ik echtwel kie-
zen voor mensen."

Hij haalt zn schouders op.
„We hadden die beren ook
stiekem kunnen ophalen.
Maarwe hebben juistgekozen
voor publieke verantwoor-
ding, omdat we de problema-
tiek van de mishandelde be-

ren aan dekaak willenstellen.
Je zou kunnen zeggen dat
MacKenzie daarvan het sym-
bool is."

Beer MacKenzie. Genoemd
naar de Canadese generaal die
vorig jaardeVN-troepen in Sa-
rajevo leidde. Een inmiddels
wereldberoemde beer, wiens
treurigeverhaalbegin mei ook
al onze krant haalde. Als plu-
che exemplaar is hij uiteraard
al te koop in Ouwehands Die-
renpark.

Erbarmelijke
omstandigheden

In de dierentuin van Split is
ookVictor Watkins — de grote
berenkop van de organisatie
'Libearty' op zn t-shirt — van
de Engelse Werelddierenbe-
schermingsorganisatie
WSPA. Hij herinnert zich nog
al te goedin welke erbarmelij-
ke omstandigheden hij devijf
jaar oude beer aantrof, bijna
drie maanden geleden.

„Een Engels bataljon vond
hembegin mei meer dood dan
levend in een kooi naast een
café in de zwaar bevochten
Bosnische plaats Vitez. De ei-
genaar van de beer was dood-
geschoten en niemand durfde
nog naar zijn door sluipschut-
ters omgevenkooi telopen om
hem te voederen. Er lag een al
in staatvan ontbinding verke-
rende hondin z'n hok en tallo-
ze naar hem toe geworpen
blikjes en flessen. Bovendien
maakte de plaatselijkemilitie
ereen hobby van om granaten
over zn kooi te gooien. Het is

een wonder dat hij het over-
leefd heeft."

Dat dankt dezebeer danook
uitsluitendaan het heldhaftige
optreden van het Britse Ches-
hire-regiment die hun tanks
voor de kooi zetten zodat ze
hem eten konden geven. „In-
tussen nam hun commandant
Bob Stewart contact op met
onskantoor in Londen. Of we
konden komen om de beer te
redden. Twee dagen laterwas
ik in Vitez. We stuitten eerst
op tegenstand van de plaatse-
lijkebevolking, maar nadatwe
de burgemeester ervan over-
tuigd hadden dat MacKenzie
zou sterven als hij nog langer
in die kooi moest blijven,
mochten we hem meene-
men."

Hij schiet in de lachen wijst
naar een ijzeren constructie
tussen het hok van MacKen-
zie en dat van de tijger. „We
hebben zelf deze kooi voor
hemin elkaar gezet, maarom-
dat we geen spullen hadden
om hem te verdoven, hadden
we hemer na vijf uur nog nietin. Toenkwam iemand op het
briljante idee er een potje En-
gelse marmelade in te zetten
en was het varkentje zó ge-
wassen."

Spookhuis
Ook Nelly — die voorheen

Cecilia heette, maar spontaan
werd vernoemd naar de vrou-
welijke luchtmachtvliegerdie
haar naar haar nieuwe vader-
landheeftgevlogen —rust van
haar oorlogservaringen uit in

de dierentuin van Split. Een
dierentuindieoverigens meer
weg heeft van een spookhuis.

Vijf scharminkelige katjes
vinden op het vrijwel
verlaten en kale terrein toch
nogwat om meete spelen. Wat
zaagsel, een blaadje, het is de-
ze in een doos aangetroffen
poezen algauwgoed.En zijnze

uitgespeeld, dan snoepen ze
stiekemvan hetvoor deberen
bestemdeeten in een geleteil.

Bezoekers trekt de afgele-
gen Zoo nauwelijks; en wie
toch debepaald nietopkinder-
wagens berekende trappen
trotseert, kan vanwege de on-
frisse geuren maar beter snip-
verkouden zijn. Onlangs pro-

beerde een goedwillend ie-
mand de betonnen kaalheid
nog wat op te vrolijken met
wat bloemen en planten, maar
daar maakten de schreeuweri-
ge en altijd hongerige pauwen
meteen een eindeaan.

Het getsjilpvan krekels pro-
beert vergeefs het ontbreken
van vrolijke kinderstemmen
te compenseren. De vaak nog
maar half leesbare bordjes
aan devele lege hokken herin-
neren aan betere tijden. Toen
er méér dieren huisden dan
een mottige pony, een paar
apen, een tijger die onlangs
zn eigenvrouwtjeheeft opge-
peuzeld, een sprekende pape-
gaai, een mager vosje en vier
geïrriteerdegieren.

Dierentuin-beheerder Dar-
ko Stermsek betrapt zich op
gemengde gevoelens bij het
naderende afscheid. „Ik zal ze
missen. Vooral MacKenzie,
dietoen hij hierkwam heel erg
overstuur was en de eerste
week alleen maarrondjes liep.
Nu is-ie ontspannen en speels.
Vanochtend was hij aan het
dollen met twee autobanden.
Hij is ook veel dikker gewor-
den. Aan de anderekant wist
ik dat ze hier tijdelijk zouden

zijn en dat ze hetveel beterzul-
len krijgen in Nederland. Wij
hebben hier domweg geen
geld om ze te kunnen onder-
houden. U ziet dat de halve
dierentuinal leegstaat."

Bijzonder berentransport
uit voormalig Joegoslavië
welkome afwisseling voor
Nederlandse blauwhelmen

DIERENLIEFDE WINT
HET VAN DE OORLOG

door KIRSTEN COENRADIE

Medewerking Koninklijke
Luchtmacht was

eenmalige uitzondering

Ti ■ ■SPLIT (Kroatië), zaterdag
JLliEN BOSNISCHE vluchteling heeft als taak

bezoekersvan het Marjan-gebergte, een
maar vanwege de aanhoudende droogtebrand-

gevaarlijk natuurgebied bij Split, toch vooral vóór
zijn' slagboom te houden. Hij vat zijn bezigheid se-
tieus op. Ondanks eerdere toezeggingen, moet de
toan eerst zijn meerderen via zijn mobilofoonraad-
Negen. Welkom in voormalig Joegoslavië! Even la-
bkrijgt hij het groene licht enkan het VN-konvooi
»uder Nederlandse vlag zijn weg vervolgen., Doel: debovenop debergge-
len dierentuin van Split,

MacKenzie en Nelly,Nee daar tijdelijk onderge-
brachte bruineberen, dooron-
*eblauwe barettenzullen wor-
"en begeleid in hun emigratienaar Nederland. Dat wil zeg-
?eH, veilig overgebracht van
jlnkooi naar speciaalvoor dit
''ansport gemaaktekisten, die

door onze Lucht-
macht van Split naar Eindho-
en zouden wordengevlogen.
Een transport overigens

Jaar een Defensie-woord-
nog welzijn kantteke-nen bij wil plaatsen.

»>Dat vliegtuig gaat er niet
voor die beren naar

'°V benadrukt de Defensie-oordvoerder. „We vliegen[6gelmatig op Split om materi-
te brengen en zonkist gaat

meestal weer leeg terug.
p ij zijn hieroverigensniet erg
pükkig mee. Als je detelevi-
*ebeelden ziet,kun jehetnau-
elijks maken om wel beren

J 1geen mensen mee te ne-
[jjen. Maargoed, dit is een een-
maligeen uitzonderlijke situa-

ken en andere smakelijke be-
rehappen.

j Waarschuwt: „We willen
Q

Us niet dat iedereen nu bij
JlB in derij gaat staan om over-
ig vandaan dieren op te pik-

l Gerard Baars van Ouwe-
|££ds Dierenpark in Rhenen
yJktZich weinigaan tetrekken
i3n deze tegenwerpingen. Hij
,: Voornamelijk blij dat de
Mandenlange voorbereidin-
r n om de beren naar Neder-
><* te halen hun bekroning
Aderen. In zijn deze week ge-
ïnde Berenbos zullen Mac-
v*nzie en Nelly— nadatze in

zijn geweest —
}3 binnenkort tegoed kun-

-11 doen aan de bessenstrui-

Deze week verwelkom-
de ons land twee wel
heel bijzondere vluchte-
lingen uit het voormalige
Joegoslavië. Nieuwsgie-
rige MacKenzie, aange-
naam, oorlogsslachtof-
fer èn bruine beer. En
chagrijnige IMelly, met
een even triest verleden
en eveneens bruine beer.

Dank zij de gezamen-
lijke inspanningen van
onze Luchtmacht en ons
in Split gelegerde vre-
desleger kon dit wollige
tweetal donderdagmid-
dag zijn vlucht naar de
vrijheid maken.

Een opmerkelijke red-
dingsactie. Uiteraard in
de eerste plaats vanwege
het bizarre contrast met
de weerzinwekkende
menselijke tragedie die
zich in deze regio vol-
trekt. Opmerkelijk ook
doordat het Britse leger
een prominente rol in het
berentransport speelde.
Daarnaast een aardige en
gratis publiciteitsstunt
voor het nieuwe Beren-
bos van Ouwehands Die-
renpark inRhenen waar
detwee komen te wo-
nen. En tot slot voor on-
ze blauwe baretten een
nuttige oefening in het
vervoeren van ander-
soortig mate-
riaal èn een
welkom ver-
zetje.

„Dit is een
hartstikke
leuke op-
dracht voor
ons," beaamt
majoor M.A.
Huiskes.
„Vooral voor
de jongens,
die stonden
echt te drin-
gen om mee te mogen.
Voor derest hebben ze
immers ook niet veel
meer vertier dan paprika-
chips en cola."

" Dierentuin-directeur Gerard Baars maakt in Split kennis
pet zijn toekomstige Berenbos-bewoner MacKenzie.

'Raak! Door een injectie uiteen blaaspijp verdooft
dierenarts GerrieDorrestein beer Nelly. Of ze écht onder
*eil is, controleert hij doorhaar voorzichtig met een
«zem te porren.

*Alsof ze dagelijks beren vervoeren, zó efficiënt
drongen de Nederlandse blauwe baretten om met hun
bijzondere lading.

■ Vervuild en
uitge-
hongerd trof
een Brits
bataljon
MacKenzie
aan in een
hok in het
zwaar
beschoten
Vitez.
(RECHTS-
BOVEN) De
Engelsen
wisten de
beer te
bevrijden en
brachten
hem in een
zelf
gemaakte
kooi naar de
dierentuin in
Split.

FOTO'S:
JOHANNES
DALHUIJSEN

■ Het past allemaal precies, lijkt
vlieger Nelly, naar wie spontaan de

vrouwelijke beer is vernoemd, te
denken. (INZET) Het grondpersoneel

van de luchthaven in Split kijkt
verbaasd toe hoe de speciale

transportkisten worden uitgeladen.
Blaaspijpje

Alle ogen zijn gericht op
Gerrie Dorrestein, als dieren-
arts van de Universiteit van
Utrecht gespecialiseerd in bij-
zondere dieren, die de dieren
zalverdoven. Pas na herhaal-
de pogingen lukt het hem om
de driftig in haar kooi ijsbe-
rende Nelly middels een injec-
tiespuit in een blaaspijpje in
slaap te krijgen. MacKenzie b
rapper onder zeil.Dan gaat al-
les razendsnel.

„Mannen, luuster," com-
mandeert majoor Huiskes en
dirigeert zn jongens naar de
juiste plaats. Even zijn alle
meegenomen camera's verge-
ten en verstommen de grapjes.
Er wordt gewerkt. ..Ze vinden
dit hartstikke leuk. Het was
echt dringengeblazenom mee
te mogen. Er melddenzich gis-
teren zelfs vijf (!) man die nog
even naar de kapper wilden
om toch vooral leuk op de foto
te staan."

Dat het een latertje werd,
deerdeniemand.Zelfs niet dat
ze daardoor hun diner — dat
ze normaal gesprokenbij hun
Engelse collega's nuttigen —misliepen. „Zolang die beren
geen broodjes voor ons willen
smeren, hebben we altijd nog
wel zuurkool met worst uit
blik!"

Het vliegtuig staat al klaar
op het twee jaargeleden nog
volkomen stuk geschoten
vliegveld van Split. Terwijl
het grondpersoneel verbaasd
toekijkt en vertegenwoordi-
gers van het Engelse leger nog
wat foto's komen schieten,
worden de beren door onze
VN-mannen behendig in het
ruim gemanoeuvreerd. Een-
maal in de lucht geeft vlieger
Nelly beer MacKenzie water
uit een plastic bekertje. „Zon
leuke vracht hebben we nog
nooitgehad!"

Vijf uur later, op vliegveld
Welschap bij Eindhoven, is de
vlucht naar de vrijheid vol-
tooid.Enwéérflitsen decame-
ra's...
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m SPEURDERS
Tel: 020-6 805 805 Fax:o2o-585 80 30 Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Enkele categorieën worden alleen geplaatst tegen contante betaling ot bij vooruitbetaling via:
Postgiro 133 9000. ING Bank. nr. 69.73.75.005. ABN-AMRO Amsterdam, rek.nr. 41.11.73.103.

Alle Speurders kunnen telefonisch worden opgegeven van maandagt/m vrijdag tussen 8.00-21.00 uur. Teksten die vóór 13.00 uur in ons
bezit zijn kunnen in het algemeen de daaropvolgendedag reeds worden geplaatst.
Sluitingstijd Woonkrant: dinsdags vóór 13.00 uur: De Vaarkrant: woensdagsvóór 21.00 uuren De Reiskrant: donderdagsvóór 15.00uur.
Voor deze uitgaven gelden andere tarieven.
Pet fax opgegeven Speurders voor de zaterdaguitgavekunnen tot vrijdags 12.00 uur verwerkt worden.
Speurders voor de maandaguitgave kunnen tot vrijdagmiddag 16.00 uurworden opgegeven.
Da navolgenderubrieken voor de zaterdagkrant dienen te worden opgegeven donderdags vóór 16.30 uur:

" Correspondentie-en contactclubs " Bedrijfs-onroerend goed t.h.aVgevr. " Kantoor- en winkelbenodigdheden

"Relatiebemiddelingsbureaus " Bedrijfs-onroerend goed t.k.a./gevr. " Computerapparatuur/programmatuur enz.

" Huwelijk, kennismaking enz. "Zaken entransacties " Telecommunicatie

" frouwservice " Horecatransacties " Machines en gereedschappen

"Onr. goed en woonruimtet.h.a. " Textieltransacties " Diverse clubs/06-lijnen

"Onr. goed en woonruimtet.h. gevr. " Verzekeringen, hypotheken, geldzaken " Parenclubs

" Wonmgruil (huur) "Agenturen en vertegenwoordigingen " Postorders
SPEURDERS: worden over 1 kolom klein gezet met éénwoord in hoofdletters. Prijs voor deeerste drie regels ’42,75. ledere regel meer
’14.24
REGELSPEURDERS: worden geplaatst met één of meer groot gezette woorden of regels naar wens over 1 of 2 kolom. Prijs per mm
'egelhoogte per kolom ’8,40.
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 2kolom: 40 mm. Prijs per mm hoogte per kolom ’8,40 mcl. hoogte foto.
Benodigd materiaal voor de fotoplaatsing: foto ofscherpe afdruk. De foto moet uiterlijk 09.00 uurvóór dedagvan plaatsing in ons bezit zijn.
□Afcrieken Diverse clubs. Personeel diverse clubs, 06-lijnen en Parenclubs hebben een toeslag van 25%(m.i.v. 3-8-93). Toeslag voor
advertenties onder nummer ’7,50. Bewijsnummers alleen op aanvraag en tegen betaling.
3oVenstaande prijzen zijn exclusief 17,5%BTW.
Alle Speurdersworden geplaatst in de Combinatie De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag.

eageren op een advertentie onder BRIEFNUMMER? Zend uw brief aan: Dagblad De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag,
Pajlbus 376, 1000 EB Amsterdam. Met in de linkerbovenhoek van de envelop het desbetreffende briefnummer. Brochures, drukwerk,
stencils, monsters, paketten enz., die onder nummer worden ingezonden,worden niet doorgestuurd.
Wfcijn beperkt aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet tijdig plaatsen van advertenties, of ontstaan door onjuistheden in
advertenties. De aansprakelijkheid is beperkt tot deprijs van advertenties.Klachten over deuitvoering van telefonisch opgegeven adverten-
tiefefover fouten ontstaan dooronduidelijk handschriftvan de opdrachtgever, worden nietgeaccepteerd. Zowel correctiesalsvervalorders
wanten geaccepteerden uitgevoerdvoor zover dit technisch mogelijk is.
WBïthoudenons het recht voor: a) teksten vorm van alleadvertenties, die ons voor plaatsing worden aangeboden,tewijzigen en b) zonder
opgave van reden advertentieopdrachtente weigeren. Zie Regelen voor het Advertentiewezen 1990, gedeponeerdter Griffie van de Arron-
dissementsrechtbanken en bij deKamers van Koophandel in Nederland en onze advertentietarieven en documentatie 01 -01-1993, telefo-niAi op te vragen onder nummer 020-6.805.805.
AlJSpeurders verschijnen in een oplage van méér dan 786.800 exemplaren en komen onder de ogen van ± 2.100.000 mensen (Bron:
Summo Scanner).

Felicitaties
GERDA Snijders, hiep hiep
hoera! Vanuit Amersfoort een
toast op weer een jaar! Een fij-
ne dag, liefs Michel en Ingrid.

Kanjer
gefeliciteerd
JOUW BEER(TJE)

MOGGE PK. 80 klappers van de
bank. Totaal bij elkaar gelapt
deze maand: 470. Voor de rest
alles kits opons landgoed.
BERT wordt 1 augustus 50 jaar.
Hartelijk gefeliciteerd, Ans.

1 Hoera! GER & MAR 25 jaar ge-
-1trouwd. Van harte gefelici-
teerd, veel liefs. Jantien,

Jeroen & Marjan.
MARTIJN de Koningh, van
harte gefeliciteerd met je 18e
verjaardag, papa en/nama.
LOOTJE op je bootje, gefelici-
teerd met je verjaardag. Wat

■ dacht je van lof in ham en kaas! en suddervlees? Een fijne dag,
; Maria, Richard en Peter.
PIET RIKKELMAN in de VUT,
geniet er maar lekker van! Rita.
Juan, Sandra en Ron.

Oproep! Reünie '93, 42-ste
A.V.A., B.batt. ASSEN, dpl.
kader, jaren '61-62. Aanmel-
den: H. Mijsbergh, Herts-
hooistr. 28, 9404 KG Assen.

Oproepen en opsporingen

- Hoge beloning -
voor aanwijzingen die leiden tot terugverkrijging

van één van onderstaande voertuigen en
tot oplossing van de gepleegdemisdrijven "Peugeot 405 SR YZ-23-PT

kleur rood, gestolen op of omstreeks 22 juli 1993 te Amsterdam
Chassisno.: VF3158DD270123384

Volvo 460 GLË: bf-JP-26
kleur zwart, gestolen 27 juli 1993te Helmond

Chassisno.: XLBLXIB3ENC2B7SS7
Bijz.heden: auto voorzien van sportwielen, spoiler

Renaultl9RNÏ7:GP-SR-76
kleur grijs metallic, gestolen 26 juli 1993 te Nijmegen

Chassisno.: VF185380509831349
Bijz.heden: auto voorzien van licht metalen velgen, 5-deurs HB

Peugeot 405 GL ï!6: XB-87:PL
kleur grijs, gestolen op of omstreeks 26 juli 1993 te Oisterwijk

Chassisno.: eindigend op 3878

Öpel Corsa 1.4iSwing: GH-SZ-7Ö
kleur zwart, gestolen in de nacht van 29 op 30 juli 1993 hoek

Hoofdstr./Stationsstr. te Schaesberg (Gem. Landgraaf)
Chassisno.: V5X000093P4101125

Bijz.heden: klein krasje op devoorbumper

Mazda Xedos GG-XX-Ö3
kleur grijs, gestolen 26 juli 1993te Utrecht

Chassisno.: JMZCAI2B2OIIO6B3B

VWC3oïf4ÖkVV:XN-58-KK
kleur wit, gestolen op of omstreeks 27 juli 1993te Eindhoven

Chassisno.: WVWZZ2IGZKW797O9B

VW GOLF GTï ZO 85 KW: FX-PL-Ö3
kleur zwart metallic, gestolen 29 juli 1993

vanuit de F. Mullerstraat te Hoofddorp
Chassisno.: eindigend op 3649

Bijz.heden: 5-deurs, elektr. schuifdak, trekhaak

VWGoIf4OkW:XF-3f3-HY
kleur wit, gestolen 29 juli 1993 te Wageningen

Chassisno.: WVWZZZIGZKW4B7BI9
Informatie

Bureau
H.A. van Ameyde B.V. !

Kleine Oord 181, Arnhem, telef. 085-435255 !
na kantoortijd 085-455045,vragen naar de heer Van Spijk

Beloning
voor diegene die inlichtingen kan verstrekken, welke leiden tot
oplossing van de diefstal en terugverkrijging van:

Chevrolet Corvette ;
Convertible :

Kenteken FX-PX-15, klaar wit, met donkerblauwe cabrioletkap 'en rondom uitgebouwd. Ontvreemd in de nacht van 25 op 26 juli
1993vanaf een bedrijfsterrein te Zwijndrecht.

Mercedes-Benzl93B i
(vrachtauto) i

Kenteken VR-82-TH, kleur zilver metallic. Het dak en het op de
portieren aanwezige reklamelogo (Pijl naar voren) is zwart van -kleur. Ontvreemd tussen 11 en 12 juli 1993 te Maassluis. JTelefonische of schriftelijke reactie(s) richten aan:

C.0.8.8. b.v.
Postbus 2186 <3000 CD ROTTERDAM j

010-4585222 (buiten kantooruren) \
010-4596890 (binnen kantooruren) c

BELONING voor degene die
een video 8-bandje met opna-
me van kleinkind heeft gevon-
den. Telef. 070-3873694.
Televisieprogr. is op zoek naar
~Tring-Tring"-meisje van De
Vakantieman. Reacties graag
naar John de Mol Produkties,
pb. 27777, 1202KR Hilversum.
Boodschap van de Heilige
Maagd MARIA, afgegeven te
Medjugorje, 25 juli 1993. Lieve
kinderen, Ik dank jullie voor jul-
lie gebeden en voor de liefde
die jullie Mij bewijzen. Ik nodig
jullie uit te beslissen voor Mijn
verzoeken te bidden. Lieve kin-
deren, houdt Novenen (van 9
dagen) waarbij je je datgene
ontzegt waar jullie het sterkst
aan gebonden bent. Ik zou wil-
len dat jullie leven met Mij ver-
bonden is. Ik ben jullie Moeder
en zou willen, kindje, dat satan
jullie niet in de verleiding brengt
omdat hij jullie op de verkeerde
weg brengen wil, maar dat niet
kan, als je het hem niet toe-
staat. Daarom kindertjes, ver-
nieuwd het gebed in jullie har-
ten en dan zullen jullie Mijn
roep en Mijn levendige wens
jullie helpen te begrijpen. Be-
dankt dat jullie aan Mijn oproep
gehoor hebben gegeven. Deze
boodschappen worden sinds
1981 aan een aantal Joegosla-
vische jongeren gegeven, nu
iedere 25ste van de maand en
daarna de eerstvolgende zater-
dag in deze krant gepubliceerd.
Schrijven kunt u naar: Het Ma-
ria-Centrum, Postbus 434, 6200
AK Maastricht, 043-254380.
VOOR INFO waarbij de volgen-
de lading wordt teruggevonden
ZAL ER EEN HOGE BELONING
WORDEN UITBETAALD!

41 kartons
Angora ther-

misch ondergoed
(Totaal 1101 kg).
Waarde ± B.Frs. 2.600.000.
Gemerkt: Medima Belgium met
„KONIJN" logo.
Gestolen uit DAF vrachtwagen
JVR 045 gedurende de nacht
van 9/10 juli j.l. bij Universal
Express, Scheepstraat 2,
B-3630 Maasmechelen. Deze
vrachtwagen werd op 10 juli
leeg teruggevonden in Sittard
(NL). Inl. bij: Expertisebureau
ESIS, Marine Services Europe
te Antwerpen, t.a.v. de heer
G.M. deVries.

Telef.: 09-32.3.231.87.28
fax 09-32.3.234.39.67

Jonge onderneemster zoekt uit
hele land bladzijdes HEREN-
KLEDING uit Gouden Gids. Pb.
264, 1130AG Volendam.
Centrum „Mens en Kosmos"
zoekt mensen die
HOROSCOOP willen i.v.m. on-
derzoek. 030-890856 (24 u.). .

Gezin zoekt anderen, die erva-
ring hebben met professionele
HULPVERLENERS. Voor op-
zetten steunpunt/studiegroep.
Bel 085-218665.
Reacties m.b.t. ROHYPNOL
en/of Temesta op medische in-
dicatie m.n. justitiële, sociale
psycho-somat. implicaties. Br.
01-53383 bur. bl. Adam.
CHIPPENDALE-fan (m) zoekt
andere chippendale-fans
(v/m) om fanclub op te richt.
Br. 01-53269 bur. bl. Adam.
STEENBOK ik ben je niet ver-
geten, lieve groetjes (snow)
Steenbok.
29-7, CHRISTIEN, maandag 2[
augustus op station Zwolle .
14.00uur. R.Z. ■
Oproep bestemd voor me-
vrouw Sutinah Danu. Mevrouw,
Sutinah Danu wordt middels ■
deze opgeroepen om op 10 au-
gustus 1993 te 14.00 uur te ver-
schijnen ter terechtzitting van !
de Arrondissementsrechtbank
te Haarlem, aldaar gehouden
wordende in het Gerechtsge-
bouw aan de Jansstraat 81, :
teneinde gehoord te worden op
het verzoek tot adoptie van dei
uit haar huwelijk met Arijonoi
Hamidjojo op 25 mei 1976 te I
Jakarta. Indonesië, geboren;
zoon Raditijo Ariono HAMID- J
JOJO door de echtlieden Wi- ,
dyananda Hamidjaja en Soemi j
Liem. Voor nadere inlichtingen: (
advocaat mr. M. Koomen, Var- j
nebroek 3, 1815 HA Alkmaar. .
Procureur: mr. J.P. Koets te.
Haarlem. :
Wie heeft mijn blauwe Jeep j
CHEROKEE gezien (chroom 'uitv.), zeer gedupeerd, gesto- 'len dond.- op vrijdagnacht, i
Singel Amsterdam, kenteken (
TG-61-GK. Inl. 020-6736939. |

s.o.s. ;
"Wij zoeken 'n ADVOCAAT (

afkomst HONGAARS/TURKS <
05280-69347 of ,
09-3660322087_____________________________________________________

<
Revanche l

Wil jij revanche nemen op iets -of iemand, heb je ervaringen j
die je over wilt doen of wil je
een nieuwe start maken, schrijf 'dan je verhaal voor nieuw TV- ï
progr. en stuur dit z.s.m. naar \
NO POINT PRODUCTIONS, I
P.b. 151, 1200AD Hilversum. j
Vermist sinds 12 juli, omg. I
LANGWEER, Fr.: zwartgrijs I
Cyperse poes, witte neus, witte j
bef, witte sokken. 05138-99199 r
Weggelopen: gecastr. KATER, 1
blauw, luistert naar de naam JLoeder, 9 jr., groot, zw. 'vlooienband, is schuw. Omg. [
Nieuwendammerdijk, Adam, i
dinsdag 20 juli. Beloning ’ 150 E
voor terugbezorgen. Telef. (
020-6341989/6343362. 'I

Gez. voor TV-COMMERCIAL:
Aziatische man, ± 30 jr., die
een Oosterse vechtsport (b.v.
karate) góéd beheerst; gevaar-
lijk uitziende man, m. kaal
hoofd, 30-45 jr.; jonge vader,
25-35 jr. m. baby; gezette man,
55-70 jr., m. eigen hondje. U
kunt bellen met Agnes Oster
Castingbureau, 020-6248262,
v.a. a.s. zondag, tussen 12-17
u., maandag tussen 10-18uur.
STANDHOUDERS gez. vöör
popfestival in Den Haag, 15
aug., ’ 200, Reacties voor 8
aug. Telef. 070-3640096.
GLUREN, journalist zoekt
voyeurs en mensen die zelf zijn
begluurd. Bel tussen 16.00 en
19.00 uur 020-6900133.

: GEZOCHT: Wil de heer Jaco-s bus Johannes Wildeman, ge-. boren te Rhenen op 21 januari- 1964, verblijfplaats onbekend,
I in verband met zijn gerechtig-, heid in een nalatenschap, kon-, takt opnemen met notaris Mr
I G.P. Hoogenboom, Postbus 4,
r 4024 ZG Eek en Wiel, telef., 03449-2114.

' Geef ’ 50 tot ’ 100 voor LP'S
Ahora Mazda, Cargo, Cosmicr Dealer, drama, groep 1850,

i Jay-jays, outsiders, Q 65 en
I anderen. En ’ 10 tot ’25 voor

oude singles. 03402-65639.

t De gemakkelijkste manier om
i een SPEURDER te plaatsen, is
i het nummer 020-6.805.805 te

draaien. Dagelijks van 8-21 uur.

(Korte) mededelingen
SARAJEVO: blijven we toekij
ken? Stuur net als ik een fax o
telegram aan de verantwoor
delijke regeringsleiders, met uv
verzoek, eis of smeekbede on
militaire steun voor de menset
in Sarajevo. Sturen aan: Bil
Clinton (fax 09.1.202.4562461)
R. Lubbers, F. Mitterand, B
Jeltsin, J. Major, B. Boetros
Ghali. Mieke van Kasbergen.
DETJE, ik aanvaard je als mijr
vrouw... en waarderen, alle da
genvan ons leven. Dré.
In naam der Koningin mag il
mijn kinderen niet zien. II
verdoem de RECHTSMACHT
D.M. Visinescu, Landleeuw 14
Hoofddorp.
BRADERIE, 29 augustus var
1200 tot 18.00 uur. Berg er
Dal. Inl. 08895-41204.
GROTE braderie, di. 10 aug
Asten N.-Br., 19-24 uur. Geer
food. Abrahams, 04920-51210.
CHRISTEL, ik hou van jou en il
mis je. Je knuffelbeer Rinie.
Braderie WEZEP, 18 aug. var
14.00-21.00 uur, geen etensw
Inl. W. Worms, 05207-62145.
Campingbraderie 9/8 NUN
SPEET 't Plashuis, kraamhr

’ 85. Inl. 09-3211663733.
SCHRIJFSTER zoekt contac
met buddies en HIV+ patiën
ten voor boek. Anonimiteit ge
garandeerd. 03402-38047.
BRADERIE Amersfoort, 25 er
26 aug. en èèn op 27 en 28 aug
+ diversen. Info: 033-726268.
Braderie 21/8 DOMBURG
14-22 uur, kraamh. ’B5. Inl
Eurotop 09-3211663733.
ALLERLIEFSTE J.R. Hoe mee
je me vasthoudt. Hoe meer il
van je hou. Hoe meer ik je mis
Nog 10dagen. Jouw P.J.
Oók de zomermaanden, ledere
zat. de grootste 2E-HANDS
MARKT van Zuid-Holl. Groen
oordhallen, Leiden, 10-16 uur
Kraampje huren? 01718-24503.

Dienstplicht?
Utr. Juristengroep houdt u ui
dienst. Snel en betrouwbaar
030-332905,ma. t/m vr. 9-21 u.
Grote openlucht VLOOIEN
MARKT, zo. 1 aug. Parkeerter
rein Flevohof (125 kramen)
Life music. 10.00-17.00 uur
Organisatie Don, 02158-24358.

Stel jevoor:
een maand in een paradijs er
niks anders te doen dan alles
waar je ooit over gedroomc
hebt

Enchanted April
Vanaf begin augustus

in de bioscoop
'"STRIPTEASE"*. Felicita
tic. Keuze uit 32 topdanser;
m/v. Bel voor info 02507-30368
808. M. Advertenties niet doo
mij geplaatst. Je echtgenote. E.
Gigantische braderieën Utrech
11-9 de enige echte Rijnlaan
25-9 WC 't Goylaan, inschr
CHINCHILLA PROMOTIONS
't Goylaan 90, 3525 AK Utrecht.
""DUIZEND*" stands ondei
één dak. Vrije markt Cuijk
(N.-Br.) elke zaterdag van 9.0C
tot 16.00 uur. Inl. 08856-1793.
Grootse BRADERIE en koffer-
bakverkoop op woensdag 2E
aug. te Nieuwleusen. Opgave
en inlichtingen 05296-1534, ns
18.00 uur 05296-1310.
De O.Off. heeft genoeg geboet
Voor zn landheer. SB wil de
PAHA SAPA en een Buddy!!!
Lieve ERROL, nog 1 nachtje
slapen, dan ben ik voor altijd de
jouwe. Kusjes Sandra.
ÏÖÖÏ BARKRUKKEN (var
eenv. tot zr. excl.), tafels er
stoelen. Mammoet Horeca, De
Clercqstr. 4, 020-6167205.
ANNE-KARIN, je hebt gelijk.
Grote markt tijdens LELIE-
SHOW te 't Zand 28 aug., nog
enkele kramen vrij. 02268-1769.
BIJSTANDSVERHAAL? Be-
taal niet meer dan nodig is mei
desk. advies. Bel 020-6205438.

Mosselen
het lekkerst onbeperkt bij Julia,
Amstelveenseweg 160, Adam.
Telef. 020-6795394.
MAKREELVISSEN, dagelijks,
uit Scheveningen om 08.00 u.
Rederij Vrolijk, 070-3551153.
Super VLOOIENMARKT ï¥
versurn, Expohal (richting
Sportpark). Vrijdag 13 en za-
terdag 14 augustus, beide da-
gen van 10-17 uur. Org. v. Aer-
le B.V, telef. 04920-25483.
Jaarmarkt - kermis, zondag 26
sept., VLIJMEN, geen food.
Reserv./inl. STG Org.Service.
Postbus 511, 5140 AB Waal-
wijk. Telef. 04160-37257.
Campingbraderie 10/8 HOEK
(Terneuzen), kraamhr. ’ 85.
Inl. Eurotop 09-3211663733.
Win 3 dgn. EURODISNEY (2
p.), vliegreizen e.v.a. pracht-
prijzen. 06-350.110.07 (100
c.p.m.).
Modellenburo ANIMAUX zoekt
allerlei huisdieren wegens uit-
breiding bestand. Inschrijven a
f 25. 02206-2486, ma. t/m vr.
BRADERIE 2TB Domburg,
14-22 uur, kraamhr. ’B5. Inl.
Eurotop 09-3211663733.
BRADERIE 2U$ Roermond,
Hoogvonderen, kraamhr. ’ 85.
Inl. Eurotop 09-3211663733.
Braderie 2Ï/8 ROERMOND,
Hoog Vonderen, kraamh. ’ 85.
Inl. Eurotop 09-3211663733.
SUPERVLOOIENMARKT
nen. Zondag 1 augustus van
10-16 uur parkeerterrein Motel
s/ianen. 150 kramen (volge-
joekt) en grandioos amuse-
nent. Org. v. Aerle 8.V., telef.
34920-25483.
3TANDHOUDERS gezocht!!
Computerbeurs Friesl., 2 okt.
93. 05120-32977.

■ SUPER-BRADERIE Bodegra
( ven, kr. ’175 mcl. BTW/13-9
■ Nog enk. br. mog. Opgave
i V.M.S., 01807-23788 (ma-vr.).

1Parijse VLOOIENMARKT „
! Berlicum (bij. Den Bosch)

Mercuriusplein. Zondag 8 au'

' gustus van 10-17 uur. Ruim 20C

" kramen (volgeboekt) en gran
dioos amusement. Org. v. Aerle
B.V.,telef. 04920-25483.

' Dienstplicht?!
Het Leids Juristen Collectief
verzorgt uw VRIJSTELLING

'■ 071-171757/127900,fax 130986
12 telefoonlijnen, ook 's avonds

99% v.d. zaken winnen wij
Nog enkele plaatsen vrij (geer; food) op de TRIATHLON

! MARKT tijdens de triathlon op
4 september 1993. Stichtinc- Holland Triathlon, Postbus
50155, 1305ADAImere.
i

Campingbraderie 7/8 HAT- TEM, de Leemkule, kraamhuui

' ’ 85. Inl. 09-3211663733.
■ DANK aan de H. Maria en St

Clemens voor verhoring gebed
N.N.

; Zomermarkt te ARNEMUIDEN
elke woensdag tm. 1 sept. Inl
01182-3710.

: Gewonnen met prijsvraag: 2jKLM-TICKETS (bus.cl.), zr
hoge korting. Bestemm.: Chi-

' li/Verre Oosten. 02290-34312.

■ André en Marcel (Geijsmart
wensen Rob en Tina Geijsmar
een heeeeel prettig verblijf ir. EUROPA. 01815-3192. .
RESERVEER nu, voor vlooien-
markt, zo. 12 sept. in de Beu-

■ kenkamp te Purmerend. Info; Eurosign, 075-218001.
LIEVE ~ER", elke dag zondei
jou is één te veel, ik mis je hee

" erg. Liefs, xxxEMxxx.. MICHEL, Sweetie, nu op Aru-
ba/Cura?ao, maar waar ik ooi'
ben, ik verlang alléén naar jou
Love, Ingrid.

■ NOVEEN St. Clara. Vraag al-
leen positieve dingen, bid 9 da-

■ gen weesgegroet bij een bran-
dende kaars. Vraag 2 dinger
die onmogelijk lijken om ver-

■ hoord te worden en iets dat i
ter harte gaat, laat de 9e dag de
kaars geheel opbranden en pu-
bliceer dit bericht. U krijgt wal
u vroeg. N.N.

■ Voor informatie over VAAT-
ZIEKTEN, bel Amstel Kliniek
telef. 020-6915140.

i Vrije plaatsen op BRADERIEËN
20 en 21 aug. Zoetermeer; 26
aug. Den Haag; 4 sept. Sche-
veningen. 01736-97734.
Campingbraderie 5/8 ILICO-
TEN (N.-Br.), kraamhuur ’B5: Inl. Eurotop 09-3211663733.

1VLOOIENMARKT ■ Braderie
Rolde, de Brink. Maandag 2: aug.: 10-17 u. 120 standhouder.
Vitalis, 05910-10527.

: Mazu Attractieverhuur,
RODEOSTIER, wervelwind,
reuzensjoelb. etc. 02503-36863.
'STRIP-ACTION* Topact: En-
gel, bekend van t.v., voor uw: striptease. Van 10-18 uur be-
reikbaar. Inl. 05750-24113.
Bel eens GRATIS met De
Telegraaf: 06-0567 voor een
proefabonnement. Vier weken
De Telegraaf in huis voor maar

’ 12,35. Vóór 7.00 uur in de
brievenbus.
Uitslag RODE KRUIS bingo
van vrijdag 30 juli 1993: 22, 69,
96, 47, 18, 43, 20, 02, 68, 17, 70,
62, 32, 72, 07, 82, 65, 27, 94, 38,
16, 56, 54, 79, 48, 61, 89, 01, 77,
13,06,05,23,85,66,90,28,03,
81,31,64,44,63,99,78,30,41,
88,21,57, 19,39, 12,98,24,92,
84, 80, 86, 75, 04, 73, 87. Lote-
rijgetal: 3300006361. Speel mee
en bel 070-3846720. Vraag ook
eens het puzzelblad Marathon
aan (gratis), 070-3846603.
STANDPLAATSEN beschik-
baar op braderie in Oude Wete-
ring op 28 augustus. Interesse?
Bel 01726-50508.
1 aug.: 10 jaar Ad Ballon!! Bel
076-145372 voor Uw BALLON-
VAART. Ook kadobonnen.
JAN, ik hou van je xxx.
Campingbraderieën 1/8 OOS-
TERHOUT, 2/8 Kamperland,
3/8 Burgh-H., 3/8 Cromvoirt,
4/8 Oisterwijk, 5/8 llicoten, 5/8
Arcen (de Schans), 6/8 Suste-
ren, 7/8 Hattem, 7/8 Chaam,
8/8 Hoeven, 9/8 Arcen (de
Maasvallei), 9/8 Nunspeet,
kraamhuur ’ 85. Inl. Eurotop
09-3211663733.

Uw Speurder
ook op televisie?

KABELNIEUWS VAN DE DAG
komt 7 dagen per week

in heel Amsterdam
bij meer dan 350.000 gezinnen

op de televisie
BEL VOORRESERVERINGEN:

020-5853512
ATTENTIE, standhouders gevr.
voor nieuw op te zetten over-
dekte markt „5000 m 2" te Sint
Niklaas, België voor zaterdag
+ zondag. Standplaats v.a.
’lO m 2. Inl. 05291-54401 of
België 09-3237781028.
Let op: zond. 1 aug. Deventer,
de grootste BOEKENMARKT
van Nederland, 580 kramen!

Dienstplicht?!
Hoe u eruit blijft? HAAGS
JURIDISCHADVIESBUREAU,

070-3838149
„Nieuwstad JAARMARKT" op
za. 28-8 in Culemborg, plm. 180
plaatsen, non-food. Mw. C.
Bron, 03450-12142 (na 13.30
uur) of Postbus 302, 4100 AH
Culemborg.
Nieuwe IT DOORPASS, geldig
tot september 1994, verkrijg-
baar vanaf heden in het
IT-Café, Amstelstraat 27, Am-
sterdam. Elke dag geopend
vanaf 20.00 uur.

- Hebt u genoeg van al die magische diëten voor- gewichtsbeheersing?

Herbalife
" is een wereldwijd succesvol, voedingskundig- en gewichts-r beheersingsprogramma. Bel voor meer informatie 02152-68204.

:" Snel goedkope CD's? Dat kan!
Vraag nu onze augustus-folder aan!

j De Tele-Pop-Shop, Postbus 382, 8300 AJ Emmeloord

't komt in de beste kringen voor..
I GRACHTENFIETSEN, ALTIJD LEUK!

Canal Bike 020-626.55.74

i Speurders
VRIJDAG 27 AUGUSTUS, Textieltransacties

VRIJDAG 3 SEPTEMBER, Foto enfilm
VRIJDAG 10 SEPTEMBER, Opleidingen, lessen, clubs

VRIJDAG 17 SEPTEMBER, Muziekinstrumenten
DONDERDAG 23 SEPTEMBER, Fiets- en wandelvakanties

VRIJDAG 24 SEPTEMBER, Klassiekers en old-timers
:Adverteert u op een van deze dagen in de desbetreffende rubriek

dan mag u één regel, over éénkolom, in
deze lettergrootte

■ EXTRA plaatsen zonder dat u hier meer voor betaalt!

' Tevens wordt de rubriek duidelijk herkenbaar en opvallend

' geplaatst te midden van de Speurders.

" Uw Speurder in De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag
!komt onder de ogen van 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
; Gezellig uitgaan

24 aug. a.s. dagtocht Museum-
insel HOMBROICH, zeer de

!moeite waard. Busrit + entree,

' ’ 60, mcl. lunch. 020-6314930.

Bungee Jump
' 80 m, zo. 1-8-93 van 12-24 uur

Voor info 05910-48078 Emmen

" wielerronde/straatfestival
'.SKELTËREN doen we in Uit-

geest! Huurskelter van 50 t/m

" 120 km/u. Dagel. geopend van

' 9-18 uur: Skelterbaan Uitgeest

'8.V., Waldijk 3, 02513-12433.
;Boottocht naar AVIFAUNA op

di., wo. en zo. tot 25 aug. Slo-
terkade 164, Amsterdam, ver-
trek 10 uur. 071-170112.

Sauna
Dröme - Putten

Midden in de natuur. Elke
zondag arr. (brunch + sauna
+ diner) ’ 67,50 p.p. Inf. naar
onze Beautyfarm-arr. Dagel.
geop. v.a. 12 uur. Reserv. voor
za./zo. 03419-1301.
PAINTBALL-PARTY. Lunch-
games b.b.cue, ’ 99 p.p. Park-
hotel, Nispen, 01656-5951.
Al 4 jaar de eerste de beste
SPARE-RIBSLIJN, compl.
menu ’ 17,50. 020-6643837.

HILTON AMSTERDAM: House - House - House
MELLOW - MELLOW

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 22-06 UUR
DJ: Paulo (Adam) Steve Cop (Café dAnver)

Jaen (IT)
+ supp. act's

f Pre Sale & At The Dore
I Pre Sale; NO-LIMITS. Info: 020-6270985

Vandaag 31 juli (van 12.00-22.00 uur) TRUCKERSDAG
live-muziek o.a. om 21.00 uur optredenvan; Lee Towers

' Entree ’ 5. Molencomplex te Harskamp (gem. Ede). 08383-6688

Horeca Nacht
Maandag 2 augustus vanaf 21.00 uur

' VIJFDE RONDE VAN DE GOLDFINGER

talentenjacht
I Presentatie: Paul Robin. 7 weken voorronden en 1 grotefinale!

' Inschrijven? 04104-74405: Discotheek Goldfinger
Aan derijksweg Den Bosch/Nijmegent.h.v. Rosmalen
I Telefoon 04192-19229
I

Flevosoundfestival
Vrijdag 30-7, zat. 31-7, en zo. 1-8 in de Flevohof

LIVE: Gotscha, Normaal, The Radio's, The Brando's
f Snowy White,Riders on the Storm, Quazar
! EVENEMENTEN: helicoptervluchten, braderie, jumbo-kermis

camping, elastiekspringen, disco, waterfietsen, jetskiën

House Marathon
ledere zondag v.a. 15.00 uur 's middags tot

03.00 uur 's nachts! House around the clock!
i

Met a.s. zondag 1 augustus een live optreden van
Human Resource: Discotheek Goldfinger

Aan derijksweg Den Bosch/Nijmegen t.h.v. Rosmalen

SummerTime
ledere zaterdag v.a. 21.00 uur tot 4.00 uur

Trendy-muziek voor ieder publiek

Discotheek Goldfinger
Aan derijksweg Den Bosch/Nijmegen t.h.v. Rosmalen

Sportevenementen
1Aurora Texas organisatie voor. groepen en bedrijven organi-
seert PAINTBALL. Eigen terr-- rein, met bruggen en bunkers,

' vervoer met legertrucks en
jeeps, stuntaanbieding voor de

i maand augustus ’ 55 mcl. Info.. 020-6717073 of06-52833090.
PAINTBALL, ATB tochten,- survival 6-kamp, compl. dag-
programma's. Adventure and

'. Thrill, telefoon 040-467161.. BUNGY JUMPEN, 31-7 en 1-8,

" Flevohof, tijdens Flevo-sound-

' festival, dag en avond. 31-7

" centrum Steenwijk, 17.00-
-■ 23.00 uur. Info (tev. boekin-
■ gen): Bungy Jump Holland,. 070-3453662 of 06-52718348.

' Aurora Texas organiseert voor
groepen en bedrijven

" SURVIVAL in de Ardennen,
met ven/oer in legertrucks en
Jeeps, activiteiten zijn o.a.
bergklimmen en afdalen, kano-
varen, paardrijden enz., enz.
Prijs, bijv. 5 dgn. ’ 500 p.p. Inl.
020-6717073 of 06-52833090.

' PAINTBALL op mooiste loca-

" tic in Brabant, en vele andere■ dagactiviteiten. Info Rofra, Val-, kenswaard, 04902-42593., ZESKAMP en avontuur voor
bedrijven, scholen en vereni-
gingen. In Brabant, Ardennen.

■ Jeve Promotions, telef.

' 04975-75094.fax 04975-75009.
IBusreis VOETBAL: San Mari-

no-Ned„ 22 sept., ’499 mcl.
■ bus/entreebew. Gebo Reizen,
; 05296-1234 of 020-6189966.

' Shirlocks Moord en Mistery
presenteert DE ADDERTONG.
Een sensationeel middeleeuws
speurevenement, bel voor info:
023-272251.

' PAINTBALL-CLUB The Force
1 in Arnhem stelt u in de gele-
genheid om 365 dagen per jaar
gebruik te maken van onze
accomm. Prijs ’65 p.p. all-in.
Bel voor info: 085-457665.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.
i

Concerten en entreebewijzen
T.k.a. nog enkele VELDKAAR-- TEN U2.Telef. 035-243866.

■ Prince & N.P.G. Act IL
I AFSCHEIDSTOURNEE, 9-8 en
I 10-8.058-139545.

I 2x GRAND PRIK België F-1, 3
dgn. 29/8, t.w.v. ’5OO nu- f 300. 02507-18110.

Euro Tickets organiseert:- Jean Michel Jarre (B + F).- Rock over Germany (D) I- Pukkelpop (B)- Bon Jovi (B) ]- Paul McCartney (D) \- Madonna (F) i
Voorverkoop bij de bekende \
adressen en de VVV's.
ir.«rt nc_Q/inQnnac;/f i n min \

1 >-——»■ ■-" miü UO-OHUOUU3O \J I p.MIIII.;. -Aanbod van personeel ]
ECHTPAAR, midd. 40, zij
verpl.kund., hij kok/chauff.,
zoekt passende werkkring
binn./buitenl. Br. 02-53315 bur.
bl. Adam.
ESTUDIANTE Sud-americano,
26 anos, busca trabajo. Papeles
en regla. Inl. 020-6400908.
50-j. repres. vrouw, met hore-
ca-pap„ zoekt werk als GAST-
VROUW in nette horeca-gele-
genh. in Zuid-Spanje of op de
Canarische Eilanden. Br. 02-
-53399 bur. bl. Adam.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

jSerious, creative, interactive 22[
y.o. Dutchman wants opportu- Ijnity. Experienced in horeca !proj., marketing-communica- i
tion and retail. Special interest <- 0.a.: services, high-tech media,f

' (show)business. Involve & im- i1provement affinity. Eager to s
learn and dynamic. 030-283591 I: VERPL.KUNDIGE en verpl.hulp ï
met ruime erv. zijn vrij voor alle c
diensten in binnen- en buitenl. r

i Br. 02-53303 bur. bl. Adam. C
ledere klus, rot of leuk, laders /
of lossers, tillers of sjouwers, f
Bel snel, TRANSTO fikst het t
wel! 03200-40919- 't

j zocht/
i

Telefonist/receptionist m/v *a
Voor een vooraanstaande effectenbank zoeken wij voor 5 uur lp
per dag een sociaal vaardige telefonist/receptionist. w
Télefoonbehandeling, ontvangst van cliënten en
administratieve werkzaamheden behoren tot het .
takenpakket. Leeftijdsindicatie: achter in de 20/begin 30. Deze
baan is voor lange tijd. 9'
Informatie bij Paul van Maarschalken/vaart, ie
tel. 020-5 23 91 00, v
Amsterdam, Muntplein 2.

Datatypisten/studenten m/v
Per direct zijn wij voor het Sloterdijk-gebied op zoek naar
en/aren datatypisten of studenten die snel kunnen typen. Je
werkt de avonden in een gezellig team van 17.00-21.00 uur.
Eigen vervoer is noodzakelijk en je moet in ieder geval tot
1 september beschikbaar zijn. Reageer maandag 2 augustus
na 13.00 uur. v

Informatie bij Caroline Schoute, tel. 020-6 81 32 31,
Amsterdam, Hoofdweg 476.

Secretaresse m/v
Voor een credietholding in Amsterdam-Zuid zoeken wij een
secretaresse met ervaring in Engelstalige financiële
correspondentie. De baan is met ingang van 2 september,
voor 2 weken. Ben je stressbestendig en ca. 27 jaar? Neem
dan snel contact met ons op.
Informatie bij Hanneke Thuys, tel. 020-6 76 66 61,
Amsterdam, Amstelveenseweg 182.

Secretaresse m/v *
Voor een bedrijf in het WTC. Werkzaamheden:
tekstverwerken, agenda bijhouden, reizen boeken,
telefoonbehandeling etc. Eisen: Schoevers-diploma, goed
Engels in woord en geschrift, commercieel, flexibel en
stressbestendig. Leuke baan voor iemand die nog veel L
wil leren.
Informatie bij Pauline van Noort, tel. 020-6 62 80 11,
Amsterdam, WTC, Strawinskylaan 69.

Debiteurenbewaker m/v
Voor een grote uitgeverij in Amsterdam-Zuidoost. U bent o.a.
verantwoordelijk voor de vaststelling van financiële indicaties,
het afwegen van credietrisico's en het zorgdragen voor
periodieke communicatie en rapportage tussen de debiteuren-
administratie en overige afdelingen. Indien u min. 1 jaar
soortgelijke werkervaring en een MEAO-opleiding heeft, en
25-30 jaarbent, reageer dan direct.
Informatie bij Nicky Walraven, tel. 020-6 91 24 86,
Amsterdam-ZO, Hoekenrode 7 (geb. Nw. Adam.).

Telefonisch verkoper m/v
Heb je een goede telefoonstern, ben je commercieel ingesteld
en heb je ervaring met telefonische verkoop of telefonisch
enquêteren? Kom je dan snel inschrijven.
Informatie bij Hellen Jansen, tel. 020-6 91 24 86, |j
Amsterdam-ZO, Hoekenrode 7 (geb. Nw. Adam.).

Secretaresse plus m/v \
Regelmatig zoeken wij secretaressen voor diverse organisaties
in Hoofddorp. Steekwoorden voor de functie zijn:
secretaresse-opleiding, representatief, goede beheersing van ,
de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift, WP 5.1 en/of
Apple en/of Word for Windows en min. 2 jaar ervaring. U
kunt geplaatst worden o.a. op de afdeling marketing, sales,
PR, personeel en organisatie. U hoeft niet per direct |«
beschikbaar te zijn.
Informatie bij Pauline Hoek, tel. 02503-3 55 34,
Hoofddorp, Concourslaan 32.

Salarisadministrateur m/v
Voor een snelgroeiendenon-profit organisatie in het centrum
van Amsterdam zoeken wij een salarisadministrateur. Kunt u
goed omgaan met Exact en Lotus 1-2-3 en heeft u al een
aantal jaren relevante werkervaring? Bent u verder niet bang
voor verantwoordelijkheid en hoge werkdruk? Reageer dan
snel. Deze baan is voor lange tijd.
Informatie bij Jeroen Metselaar, tel. 020-5 23 91 00,
Amsterdam, Muntplein 2.

Magazijnmedewerker(s) m/v
Voor een groot distributiecentrum zoeken wij pittige,
gemotiveerde magazijnmedwerkers, die naast het laden en
lossen van partijen goederen ook sorteer- en
telwerkzaamheden kunnen verrichten. Bent u die aanpakker
die wij zoeken? Bel a.s. maandag direct na 12.00 uur.
Informatie bij Suzanne Daniëls, tel. 020-6 84 32 05,
Amsterdam, Hoofdweg 476.

Produktiemedewerkers
en heftruckchauffeurs m/v
Voor gemotiveerde produktiemedewerkers en
heftruckchauffeurs hebben wij een goede baan voor lange
tijd. U zult werken in 2-ploegendienst. Bent u in bezit van een
LBO-diploma op C-niveau of gelijkwaardig en heeft u
interesse in een van bovenstaande functies? Bel maandag a.s.
direct na 12.00 uur.
Informatie bij Jet Hamburger, tel. 020-6 84 32 05,
Amsterdam, Hoofdweg 476.

Field Support Engineer m/v
Een Europees denkende Data Engineer met min. 3-4 jaar
ervaring, die zich als all-rounder in installatie en onderhoud
van complexe datanetwerken (onderX-25) heeft geprofileerd
en bereid is stand-by diensten te draaien en trainingen in het
buitenland te volgen, kan via Randstad Uitzendbureau direct
aan de slag. Heeft u MTS Elektronica en bent u niet ouder
dan 30 jaar? Reageer dan snel.
Informatie bij Ben Cramer, tel. 020-5 51 05 51,
Amsterdam, Leidseplein 1-3.

Verkoopmedewerker
binnendienst m/v
Voor een bedrijf in technische artikelen zoeken wij iemand
voor de verkoop binnendienst. De werkzaamheden omvatten
o.a. het telefonisch te woord staan van klanten, aanbiedingen
doen en orders afhandelen. Kortom, je ondersteunt de
buitendienst. De geschikte kandidaat heeft een
MEAO-opleiding en enkele jaren werkervaring. Beheersing
van Engels, Frans en Duits is een must. Leeftijd: tot 28 jaar.
Informatie bij Caroline Kleine Staarman, tel. 02907-81 99,

Halfweg, Oranje Nassaustraat 38.

Kom voor boekhoudkundige
banen naar de Munt
Wij hebben geregeld banen voor ervaren boekhouders van
PD- tot MBA-niveau! Banen voor lange tijd, met zeer goede
verdiensten.
Informatie bij Antoinette Hoes, tel. 020-5 23 91 00,
Amsterdam, Muntplein 2.

De uitzend-CAO JÉP^kIn de CAO voor uitzendwerk zijn salaris, IHbh^ÏSvakantie en sociale verzekeringen geregeld. L.-vJw

Ik vond aM
■y randstad uitzendbureau

Ik zoek goedbetaald THUIS
WERK. Géén network- of tele
marketing of zgn. slimme sys
temen. HPA, Postbus 18511
1001 WB Adam.
Gevr. MONTAGEWERK o.i.d
voor aan huis, werkpl./opsl.
ruimte, aanw. Ca. 80 uur pc
maand. 072-642144.
Knip uit! Knip Uit! Knip uit
SCHIPPER, 30 jr. ervaring, zee
manschap, i.b.v. vaarbewijs
en 2, bedieningcertificaat mari
foon, brengt tegen vergoedinc
uw schip op plaats van be
stemming. Binnen Europa. Te
lef. 08385-25011.
BEDRIJFSLEIDER met mid
denstand, café, slijterij, super
markt, leermeester, diploma
01820-23031.
Amerikaan, spr een beetje
Ned., i.b.v. werkverg., beroep
timmerman/dakbedekker is op
ZOEK naar werk. 023-325281.

-Jonge, repr. vrouw, 23 j.. Rn- VERKOOPTALENT en cornrtv- opl„ wil vleugels uitslaan (dvi. tenland). Wie weet de goeu ,
richting? Uitdagingen welkom-: Postbus 183, 3880/^^3^I EX-V.S.marine/navy seal sho-r rinsi kempo black belt. seeKs- work anything considerea.

! exept marketing^OTM^SS^
I Commerciële DUIZENDPOOT,. HBO-nivo, 29 jr.. internat-, ink./marketing/sponsormg/
! promotie-erv., affiniteit rne>. uitgeversprodukten, FMOu,

toerisme, confectie en postor- dering. Werkgebieden: Hanu; stad, Spanje en Verre Oosten-
Talen: Ned., Engels Spaar»

'Reacties naar: Pb. 8061, 350J.RB Utrechtoffax^3o^o97O^\BODYGUARD/portier nodigi v_,
1 dag of langer? Ook bewaking

van objecten, 020-6000825.
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Hoge beloning
voor inlichtingen die leiden tot terugvinden van onderstaanc
voertuig en oplossen van het gepleegdefeit.

Bestelwagen Mercedes
208 D

kleur wit met rood/blauw uitgevoerde reclamesticker „Schep
Utrecht Vleeswaren", v.v. geïsoleerde laadbak en koelapparaa
van het merk Konvekta, type FK 2100. Chassisnummei
WD86013611P264200.
Verdwenen vanaf parkeerterrein flat Apollodreef te Utrecht op
27 juli 1993 tussen 04.00 en 06.00 uur.
Reacties naar ons bureau t.a.v. dhr. Halverhout
B.V. Hollandsch Expertise Bureau
Laan Copes van Cattenburch 62
2585 GC Den Haag, 070-3524411

Oproep - Medische fouten
kunnen diep ingrijpen in ons bestaan. Bent u het slachtoffer var
een MEDISCHE FOUT en wilt u daarover praten in een nieuw
televisieprogramma, schrijf dan naar:

EO, Postbus 21555, 1202BM Hilversum

-Beloning-
voor aanwijzingen die leiden tot het terugverkrijgen var
onderstaand voertuig en tot oplossing van het misdrijf.

Op 27 juli jl. is te Amsterdam op de Herengracht ontvreemd:
BMW3I6iGH-XT-19

kleur groen
Tussen 20 en 24 juli jl. is te Amsterdam ontvreemd:

Mercedes 190 E 1.8
FP-BJ-22

Kleur paars
Bijz.heden: Verlagingsset, 8-gaats alu MB velgen, gele koplam-
pen, km.stand 9000, Class-uitvoering.

Informatie

Advies Bureau Schade
Postbus 443, 8070 AK Nunspeet

vragen naar Henny Mulder
Telefoon03412-61700. na kantoortiid 06-52947683

t vwrvi nuncuH hdu ie Mnietbiuuii-nuuyicinu

feliciteert
alle geslaagde cursisten, met het behalen van hun horeca-diplo-
ma. Wilt u ook een eigen horeca-bedrijf sfferten, of slagen voor
uw horeca-diploma, bel dan: 033-80 60 60.

V.a. half september '93 starten in 65 plaatsen de cursussen
CAFE/RESTAURANT/HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF

mondeling en schriftelijk

Reünies
Uw Vakantiespeurder voor de
wekelijkse REISKRANT van
zaterdag dient u donderdags
voor 15.00 uur aan ons op te
geven. Bel 020-6.805.805.



„Waarom in vredesnaam
ANDREA?"
doorMARJOLEIN SCHIPPER

„Ik zou
hem
wel willen
uitdagen:
kom dan
rotvent
pak mij
dan..."

„Ze was zo
zachtaardig
ze deed nog
geen
vlieg kwaad"

r RUINEN, zaterdag
De foto van Andrea, lang sluikhaar langs een knap gezichtje, hangt middenin

liet gezellige bruine café. Aan een pilaar, ruim boven ooghoogte. „Veel bezoe-
kers valt het niet eens op.Dat hoeft ookniet.Maar wij zienhaar, als weachter de
kar staan. Zo is ze toch de hele tijd bij ons," zegt Lammi Dunnink (43).

Samen met haar manRoelof
(-Ö) runt ze café De Dorpsher-
berg in het Drentse dorpje
juinen.Dochter Andrea, enig
*md, was hun oogappel. Vro-
lijk, een beetje verlegen, dol
°p dieren, vooral op paarden.
Op 10mei werd ze, op wegvan
fchool naar huis, vermoord in

Gijsselterbos. Ze zou daar
?ebben staan praten met een
longe man; het verspreidenvan een compositietekening
en het intensief verhoren van
fuim tachtig jonge Ruinena-~
fen leverde echter niets op.

■ Uit deze
krant van
28 juli jl.

■ Andrea Luten; een vrolijke, beetje verlegen scholiere. Haar ouders worstelen nog steeds met de
vraag waaróm hun enige dochter is vermoord.

Vastberaden
„De moordenaar moét ge-

bonden worden," zegt Lammi
zacht maarvastbera-den. „Het mag niet zo zijn dat

[Jij kan doen waar hij zin in
heeft, winkelen, feesten, met
Vakantie gaan. Terwijl wij le-
venslang hebben.Want ons le-
Ven wordt nooit meer hetzelf-
de, dat is in een tijd van even-
tjes volkomen naar de malle-moer geholpen. Dit verdriet
"lijft altijd, of we nu zeventig
borden of negentig. En dat
Seldt niet alleen voor ons,
"fiaar voor iedereen die van

hield, grootouders,
Moest die man vast-

zitten voor alle dagen verdriet
'ie hij heeft veroorzaakt, dan
*°u hij flink wat tegoed heb-
ben."

Roelof Luten knikt. De for-
Se cafébaas, baard, lang haar,

hoortsUlzwijgend maar metvochti-ge ogen de woordenstroomvan zijn vrouw aan. Later zal
met een zweem van

?en vergeten glimlach vertel-
'eö hoe jongens uit het dorp

zenuwachtig kwamen
vlagen „of ze een keer met

uit mochten". „Dan
beiden wij: dat moet je niet
*an ons vragen, maar aan An-
*?ea! Ze dachten waarschijn-
!'jk, de dochter van de café-
bas, toch even oppassen."

Maar het is niet alleen het
Verlangen tot vergelding wat
{jammi enRoelof bezig houdt,

is vooral de waarom-V*aa g- „Waarom in vredes-
"«am Andrea? Als het nou
*!en meisje was dat anderen
'Wars zat, of graag de boel
Verstierde. Dan kun je je er
j*°g iets bij voorstellen. Maar
"ftdrea was zo zachtaardig,
Jjjet kwaad te krijgen, als ie-

mand de stem tegen haarver-
hef kromp ze in elkaar. Van
v"ch af bijten, ze kon hetniet.

*"*t dat betreft leek ze beslist
et op ons. Als ze werd uitge-

?aagd door een jongen, zoals
Jegens van die leeftijd nog
jVeleens doen, haalde ze haar
*«ouders op en liep weg. Ze
*lst niet wat ze daarmee
"Hoest."Piekerend: „Misschien wa-
>eH er welkinderen jaloers op
r?»r. Ze had een eigen pony,
F'ög metons mee op vakantie
'aar het buitenland, zag er
S°e d uit. Vriendinnen lagen

in de zon te bakken
6°°r eenkleurtje, Andrea was
tachtig bruin van zichzelf."

».Toch kan ik me niet voor-
alen datze vijanden had. le-

reen in hetdorpkende haar.
■7at wil je,ons café is eentref-

inRuinen. Soms klaagde

ze weleens als ze thuis kwam.
'Mam, ik loop de hele dagnaar
iedereen te zwaaien, op
school, inhet dorp.Dan zei ik:
kind, wees er maarblij om, als
er iets is dan helpen ze je."
Wrang: „Dat heeft ze gemerkt.
Om zeep helpen ze je."

Want het valt
Y J Roelof en Lammi

zwaar dat ten tijdevan
de moord vijf stelletjes in

het bos zijn gesignaleerd,
maar dat niemand van hen
zich heeft gemeld. „Mjsschien
zijn ze angstig. Jonge mensen
die denken: ik hou m'n mond
maar dicht, dankrijg ik er ook
geen gezeur mee. Of: wat ik
heb gezien is toch niet belang-
rijk. Of: als ik zeg dat ik dieen
die heb gezien, beschuldig ik
hem van moord."

„Wij vragen: alsjeblieft, laat
dat soort oordelen aan depoli-
tieover. Meld jedesnoods ano-
niem, of middels een brief. Al-
les, zelfs informatie die heel
onbetekenend lijkt, kan be-
langrijk zijn. Probeer jein te
denken hoe het is om zélf ie-

mand van wie jeveel houdt te
verhezen op zon manier. Dat
kun jeniet, want zelfsals jehet
heel erg probeert zit je nog
maar een klein beetje in de
buurt van het echte gevoel.
Maar dan snap je misschien
waarom wij deonderste steen
boven willen. We hebben er
echt alles voor over om er ach-
ter te komen wie het is ge-

weest. Bovendien, als je infor-
matie achter houdt, ben je ei-
genlijk mede schuldig. Zon
last kun je toch niet meedra-
gen?"
„Voor ons is elke dag er één.
En daarmeebedoelik, datelke
dagons dichterbij de oplossing
brengt. Nu is haar dood volko-
men zinloos, onverklaarbaar.
Weetje hetwaarom, danhelpt

dat misschien bij het ver-
werken. Daar zijn we nu heel
intens mee bezig. We stoppen
ons verdriet nietweg, we bele-
ven het.De doktervroegons of
we pillen wilden. Nee, want
we moeten er toch een keer
doorheen. Dan maar gelijk.
Misschien duurthet twee jaar,
misschien duurt het vijf jaar,
nogmaals, echt over gaat het

nooit. Maar we moeten nu met
onze neus over de grond, zodat
we straks weer een klein
beetje rechtop kunnen lo-
pen.

Het café helpt daar ook bij.
Werken, dóórgaan. „De dag
dat we hoorden dat ze dood
was, is in mijnherinneringeen
zwart gat, een nachtmerrie
waarvan je dacht: straks word
ik wakker. Toen kwam het ge-
regel rond de crematie, dat
was op maandag. Donderdag
hebbenwe hetcafé weer open
gedaan. We hebben ook tegen
iedereen gezegd: je moet ge-
woon komen. Want we had-
den twee wegen voor ons lig-
gen. De ene was samen dagin,
daguittegenover elkaaraan ta-
fel gaan zittenen langzaam gek
worden, in een inrichting te-
recht komen en pas daarna de
draad van het leven weer op-
pakken. Of die draadgelijk op
pakken. Vlak na de moord zei-
den we het elke dag om beur-
ten tegen elkaar: we redden
het, hè! Weredden het!"

En de mensen kwamen.
Schoorvoetend, in het begin,
bijna weer als vanouds, later.
Lammi: „De jongeluizijn het

gemakkelijkst. Die voelen
zich niet verplicht je iets te
vragen. Ze doen ook niet
moeilijk, ik ben er nou een-
maal nietaltijdmet m'n hoofd
bij.Als ze om een bieren twee
colavragen, worden hetnogal
eens een cola entwee bier."

„Maar de ouderen, deoude-
re jongerenzal ik maar zeggen,
die hebben denkik het gevoel
dat ze ons moeten vragen hoe
het gaat. Ze bedoelen het goed
hoor. In het begin zei ik: ach,
gaat wel. Maar nuzeg ik het ge-
woon zoals hetis. Nee, het gaat
helemaal niet goed met ons.
Onze dochter, ons enige kind,
waarwe apetrots enhartstikke
zuinig op waren, is vermoord.
Zo maar. Dan gaat het niet
goed met je."

Alibi
Van derWeide: „Toenik dat

hoorde, viel ik bijna van m'n
stoelvan verbijstering. Het er-
ge is dat de mensen die Gary
het alibiverschaften, in latere
processen ook niet gehoord
zijn. Graham istwaalf jaar lang
vergeefs blijven vechten om
zijn onschuldte bewijzen."

Volgens Hans Abma van

Amnesty International isGra-
hamvooral slachtoffer gewor-
den van juridische laksheid.
Abma: „Meestal verdedigen
alleen onervaren advocaten

dit soort verdachten, er valt
immers niets aan te verdie-
nen. De raadslieden van Gra-
ham hebben domweg ver-
zuimd de alibi-getuigen tijdig
op te roepen. Ook in hogerbe-
roep zijn ze de fout in gegaan:
de nieuwegetuigen werden te
laataangemeld waardoor hun
verklaringen volgens»een Te-
xaanse wet nooitmeer mogen
worden gebruikt."

Dat André van der Weide
twee weken geleden de uitda-
ging aannam, heeft ook met
zijn verleden te maken. „We
weten niet al te veel van Gary
Grahams persoonlijke leven,

.alleen dat hij een harde jeugd
heeft gehad. Ik ben in mijn
werk dezelfde spartelaars te-
gengekomen; jongeren die de
meest onbezonnen dingen
kunnen doen. Maar je kunt
een minderjarige nu eenmaal
nietverdenken van veel erva-
ring op sociaal gebied.Mensen
roepen naarmijn smaaktegen-
woordigwelerg makkelijk dat
de jeugd niet deugt. Wat echt
niet deugt, is dat zon jongen
de doodin wordt gestuurd.Dat
is misdadig en een land als de
VerenigdeStaten onwaardig."

Die mening is ook minister
Kooijmans (Buitenlandse Za-

ken) toegedaan. In antwoord
op kamervragen liet de be-
windsman onlangs weten dat
hijer bij zijn Amerikaansecol-
lega opheeft aangedrongende
executie af te gelasten. Bij de
Texaanse gouverneur werd
namens ons land om gratie
voor Graham verzocht. Vol-
gens Amnesty International
veroorzaakt de aanstaande
executie ook in de Verenigde
Staten de nodige beroering.
Abma namens de mensen-
rechtenorganisatie: „Er wor-
den nachtwakes gehouden,
briefacties georganiseerd."

Ouders gewurgde scholiere wanhopig op zoek
naar de moordenaar van hun enige dochter
Waarom? Waar-
om Andrea?
Waarom moest ze
dood? Dat is de
grote vraag waar-
meeRoelof Luten
en Lammi Dun-
nink uit het
Drentse Ruinen,
ouders van de in
mei vermoorde
scholiere Andrea
(15) worstelen.
Waarom is hun
enige kind, hun
zo zachtaardige

dochter, die geen
vlieg kwaad deed,
die ineenkromp
als iemand met
stemverheffing
tegen haar sprak,
op weg van
school naar huis
gewurgd?
Het recherche-
team dat de
moord in onder-
zoek had, werd
deze week ont-
bonden. De zaak
zit na elf weken

intensief speuren
muurvast. Grote
frustatie: ten tij-
de van de moord
zijn vijf stelletjes
in de buurt gesig-
naleerd. Geen van
hen heeft zich,
ondanks diverse
oproepen, bij de
politie gemeld.
„Ik wil ze zeggen:
alsjeblieft, help
ons, ga naar de
politie. Zelfs het
kleinste brokje in-

formatie kan hel-
pen," smeekt
moeder Lammi
Dunnink. „Het is
zó belangrijk voor
ons dat de dader
wordt gevonden.
Dat de moorde-
naar een gezicht
krijgt. Dat ik hem
in de ogen kan
kijken en kan vra-
gen: Waarom?
Waarom heb je
haar vermoord?"

■ De politie
aan het werk
'P de bosweg
"vaar Andrea

voor het
laatstwerd

Bezien. Haar
ichaam werd
vlakbij in de

bosjes
gevonden.

FOTO'S: BEET
WIERINGA

II Een compositie-
tekening van de
man waarmee An-
drea op het bos-
pad zou hebben
staan praten.
Ruim tachtig jon-
ge mannen uit Rui-
nen werden ver-
volgens gehoord.
Uiteindelijk lever-
de het allemaal
niets op.

Nederlanders voeren actie om executie jongeAmerikaan ongedaan te maken
„Minderjarige mag je
niet de dood insturen"
door MILCO AARTS WEESP/AMSTERDAM, zaterdag

Zon vijfhonderd brieven vallen dagelijks op zijn deurmaten allemaal bevatten ze deze bood-
schap:verleen Gary Graham gratie! André van der Weide uitWeesp is een kruistochtbegonnen
tegen de aanstaande executie van een Amerikaanse gevangene. De minister van Buitenlandse
Zaken,Kooijmans, Amnesty Internationalenvele Nederlanders delen deverontwaardigingvan
de oud-leraar die zegt: „Hier wordt iemand van zijn leven beroofd die op minderjarige leeftijd
mogelijkerwijze een misdaad heeft gepleegd. Dit is onmenselijk'"

Van der Weide heeft het er
drukmee. Sinds hij enkelewe-
ken terugreageerde opeen op-
roep van Amnesty-medewer-
ker M.Korf, die iemand zocht
om defakkel over te nemen,is
de gepensioneerde leraar van
een Amsterdamse Scholenge-
meenschap vrijwelcontinu in
touw. Doordringende ogen on-
der grijs haar, achtereen tafel
vol steunbetuigingen: „Overal
waar ik kom, vraag ik aan-
dacht voor deze zaak. Ik pro-
beer mijn eigenkwaadheid om
te zetten in zoveel mogelijk
protestbrieven die ik over
twee weken desnoods zelf in
Texas ga afleveren."

Want Texas is de staat waarGraham — een zwarte jongen— ter dood zal worden ge-
bracht en wel op 17 augustus.
De nu 29-jarige bewoner van
een dodencel, werd 12 jaarge-
leden veroordeeld voor hetvermoorden van een blankeman.

Volgens gegevens van Am-nesty International verdiendede rechtsgang allesbehalveeen schoonheidsprijs.De jurydie bestond uit elf blanken en'een zwarte, kwam op grondvan één ooggetuige-verklaringtotdedoodstraf. Twee mensen
die de moord van dichterbijzagen, verklaarden Graham

niet teherkennen.Ook een on-
der ede afgelegde verklaring
van viermensen diezeiden dat
Gary op het moment van de
misdrijf bij hen was,werd niet
in het procesbetrokken.

■ André van derWeide op
kruistocht tegen de executie
van de Amerikaanse gevange-
ne Gary Graham: „Het deugt
echt niet dat deze jongende
doodwordt ingestuurd."

FOTO: GLENN WASSENBERGH

Steunbetuiging
Of het Nederlandse initia-

tief zal helpen, weet Van der
Weide niet, maar dat ontmoe-
digt hem allerminst. „Elke
dag ontvang ik vele brieven
van mensen die zich dezelfde
zorgen maken. Jos Brink en
Frank Sanders stuurden de
eerste steunbetuiging.Al deze
mensen doen dit niet alleen
voor Gary Graham, maar ook
voor 34 andere ter dood ver-
oordeelden die ten tijde van
hun misdrijf minderjarigwa-
ren. Moet je die een nieuwe
kans weigeren?"

Ontzien
„En praten, echtpraten, dat

doe je toch alleen met goede
vrienden. Daar hoef je jeook
niet bij in te houden, die hoef
je niet te ontzien. Daarkun je
ook boos bij zijn. Want woede
is er ja.Waarom heeft hij een
15-jarigegepakt?Eenkind dat
nog geen vlieg < zou dood
slaan? Ik zou hem wel willen
uitdagen, uit zn tent willen
lokken. Kom dan rotvent,
kom dan. Pak mij dan. Maar
dat durf jeniet."

RoelofLuten heeftLammi's
betoog met geknik onder-
steund. Nu zegt hij: „Niks is
meer belangrijk, niks doet er
meer toe. Het maakt allemaal
niet meer uit. Werken, liefst
zo hard mogelijk, helpt, maar
jehart is er niet bij." Lammi:
„Aan de ene kant doethet me
ontzettend goed, al die jeugd
hier. Maar het doet me soms
ook zeer.Als ik meiden zie met
lang haar. Dan denkik: hun le-
ven gaat gewoon verder. Dat
moet ook hoor, datmoet ook.''

„Wij zelf hebben, en datkan
niemand me afpakken, vijf-
tien prachtige jaren beleefd.
Dat hebben we ook op de
rouwkaart gezet. Dat was
moeilijk, die kaart, want wat
moet je in zon geval met de
geijkte teksten? Die slaan ner-
gens op. We hebben geschre-
ven dat we het nooitzullenbe-
grijpen, maar welzullen moe-
ten aanvaarden. En dat we
vijftien heel mooie jaren heb-
ben gehad. Het was alleen te
kort."

Fotomapje
Roelof pakt een fotomapje,

slaat het open. Een breed la-
chendeAndrea naast een pony
die óók breed lijkt te lachen,
bovenlip hoog opgetrokken.
„Zó zag ze eruit," wijst hij op
deklassiekefoto diein het café
hangt, „en zó was ze. Op deze
foto zie jehaar karakter. Vro-
lijk. En helemaalgek opdiepo-
ny. Ze wildeook ietsmet paar-
den, later."

„Ze had diepony vier jaar,"
zegt Lammi. „Elke dag ging
ze er naar toe. Na haar dood
ben ik er een paar keer langs
geweest. Hij stondmaar te du-
wen tegen dat hek, keek me
aan met ogen van: waar is ze
nou? Ik ben naar de manege-
houder gegaanen heb gezegd:
alsjeblieft, haal diepony daar
weg. Zet 'm in de manege, laat
er iemand op rijden. Ik kan
niet aanzien hoe dat beest
haar mist."
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Aanbod van personeel
Ambitieuze jongeman. 28 jr..
zkt. uitdagende baan als inko-
per/VERKOPER. ook buitenl..
woonachtig midd.-Nederland.
Br. 02-53292 bur. bl. Adam.
Betrouwb.. repres. man, 25 jr.,
MBO-niv., zoekt baan als
CHAUFFEUR/lijfwacht. Br. 2-
-53366 bur. bl. Adam.
HELP!!!! Ambitieuze, jonge-
man, 28 jr., zkt. werkkring in ci-
viele en/of huish. dienst en/of
administratie. I.b.v. MBO-CD.
PC, rijbew. B/E. Erv. als lei-
dinggevende in dienstverlenen-
de sector. 02240-97723.
Man, i.b.v. diploma vakbe-
kwaamheid cafébedr. + mid-
denst. z. WERK, 020-6964358.
PROGRAMMEUR kan op-
drachten aannemen. Clipper.
Dbase, Cobol. 045-325513.

VERPLEEGSTER, 49 jr., goede
verschijning, biedt zich aan in
de thuiszorg, voor verzorging
en huishouding, in- of extern,
met ruime ervaring. Br.
02-53329 bur. bl. Adam.

HUUR een werker m/v, elke
leeftijd, om elk werk voor u te; doen. ’ 12 p.u. 020-6365367.
jTrained Swedish chef prepares
HOMECOOKED, ready to serve
meals. 020-6925295 after 18 h.

Married couple, age 43/38,
seeks (free-lance) work in: ZEELAND. Distribution,. packing. light admin. etc. Man
has all Dutch driv. lic, woman; office exp. Small storage space
available. Presently no trans-
port facilities. 01113-3199.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Nouveau Métier, werving en
selectie, zoekt een BOEKHOU-
DER (m/v), voor een
tants-kantoor in Adam, opl!
MBA/SPD en ervaring in hel
voeren van de gehele boekhou-
ding, vast dienstverband, lft.
tot 35 jr. Inl. 020-6276800.
Nouveau Métier Werving en
Selectie zoekt pittige SECRE-
TARESSE, voor handelson-
dern. in Volendam, veelzijdige
functie. Duits en Engels goed,
min. 1 jr. secr. erv. vereist, leeft.
22-25 jr., vast dienstverband.
Inl.: 020-6276800.
Studente voor TELEMARKE-
TING, werkzaamheden % deg
p.w. 020-4203082.
Gevr. 15 consulentes v. nieuw
Ned.(!) AFSLANK-/VOE-
DINGSPROGRAMMA. Info.:
01726-17670, v.a. ma.

Attent Financieel
zoekt voor int. franchise org.

ALL-ROUND BOEKHOUDER
MEAO en erv.. ong. 25 jr.

Heiligeweg 24. 020-6203166
MANPOWER Secretarieel. Wij
denken graag vooruit en zoe-
ken nu al per sept. voor div. be-
drijven in A'dam-C en -Z.O.
part-time uitzendkrachten
voor: telef./recept. (20-25 jr.).
secretaresse (25-35 jr.) en eer
herintredende secr. medew.
Wij zien uit naar enthousiaste
reacties. Manpower, Heilige-
weg 9, Adam. 020-6227081.
Nouveau Métier Werving er
Selectie zoekt LOGISTIEK-
MEDEWERKER m/v, voor im-
portbedrijf op Schiphol.
MEAO-niveau, erv. met im- er
exportdocumenten + condi-
ties is vereist, contactuele
baan, leeft. 22-25 jr., vasl
dienstverband. 020-6276800.

Next
Nieuw Livestyle Magazine
zoekt meiden, dames, heren,
voor verkoop advertenties.
Postb. 870, 2003 RW Haarlem.
Gezocht zéér gemotiveerde,
ZAKELIJK ingestelde menser
m/v, die een eigen onderne-
ming willen beginnen (evt.
part-time), Amsterdam e.o.
Telef. 020-6846242.
Wij zoeken aktieve
MANAGERS m/v voor Euro-
pese expansie. Hoog inkomen
en langdurige zekerheid. Bel
voor info 02296-1718.
Manpower Secretarieel zoekl
voor een bedrijf in Amsterdam
een stressbestendige SECRE-
TARESSE die voldoet aan de
/olgende eisen: HAVO-opl..
secret.erv., ABN, dienstverl.,
goede beheers, van de Eng.
taal Interesse? Bel voor een af-
spraak Van Baerlestraat 16,
Amsterdam, 020-6644180.
Gezocht KASSJER/adm. mcd.
voor een woningstichting. De
werkzaamheden bestaan o.a.
uit het beheer van de kas en
adm. van de verzekeringen.
Ben je in bezit van MEAO-dipl.,
cijfermatig ingesteld, heb je
Kennis van verzekeringen en
ben je vaardig met WP? Bel
snel of kom langs bij Unique
Uitzendburo, Overtoom 464
Adam, telef. 020-6890669.
Southkorean co. seeks for its
european sales & market office
in A'veen, SECRETARY, age
19-21, min. HAVO, secr. eert.
fe. Schoevers, 1 yr. exp. in in-
ternat, co., fluent eng. + ger-
man, french, italian would be
desirable. knowledge of WPS.I
+ Lotus 123. Can start Sept. 1,
1993. Pis send your application
in eng. mcl. detailed CV +
passphoto before August 3,
1993 to: Kiswire Europe BV.,
Worldwide Building, Bouwerij
248, 1185 XX Amstelveen.
GROTE & CO vraagt v. direct
medewerker voor licht adm.-
werk, telef., verzorging koffie
en thee, lft. tot 18 jr., wonend
omgev. A'dam-Sloterdijk.
Adres: Portsmuiden 37, 020-
-6119235, vr. naar dhr de Boer.
Nouveau Métier Werving en
Selectie Utrecht zoekt een
BOEKHOUDER voor een mid-
delgroot pharmaceutisch be-
drijf in Duitsland (ten noorden
van Sauerland). U houdt van
een uitdaging en bent commer-
cieel ingesteld. U bent verant-
woordelijk voor een kleine fi-
nanciële administratie en tev.
voor de verkoop binnendienst.
De contacten met klanten zijn
internationaal. Goede beheer-
sing van de Duitse en Engelse
taai is een vereiste. Leeft. 20-28

VIBA-niveau, vast dienstver-
oand. Telef. 030-870881.
Import/Export agent: uw eigen
zaak starten, geen KAPITAAL
nodig. Info 020-6920140.
Nouveau Metier, werving en
selectie, zoekt een assistent-
ACCOUNTANT (m/v), die toe

aan een 2e stap in de carriè-
opl. MBA/SPD, lft. tot 27 jr.,

vast dienstverband. Telef.
020-6276800.
Ben je jong, enthousiast, flexi-
bel en stressbestendig, wil je
ongeveer 30 uur p.w. voor 3
"iaffe. veeleisende Engelsen
werken, en ben je op korte ter-- Deschikbaar, dan ben jij de
SECRETARESSE die we zoe-

Geïnteresseerd? Schrijf
dan een brief met cv. en pas-
foto naar: Leisure TEC BVBA,
Prms Hendrikkade 190, 1011

Adam. t.a.v. James Nunn.
Select Employment Agency
zkt. voor kleine int. organisatie

Rotterdam, een zelfstandige
SECRETARESSE. Naast secr.
werkzaamh.. zal zij veel organi-

j■ seren en contacten onderhou-

" Bel voor ml. 030-343484.

MANPOWER Administratief
zkt. een adm. medew., voor
een int. bedrijf in A'dam-Slo-
terdijk, voor deze full-time
baan zkn. wij een enthous.
kandidaat, bij voork. MEAO-
opI. en 1 a 2 jr. adm. werkerv.,
leeft, tot 30 jr. Het werk houdt
o.a. in: het verzorgen van ver-
schepingsdocumenten, het bij-
stellen van prijslijsten, contact
onderhouden met distribu-
teurs. Kennis van de Duitse
en/of Italiaanse taal is een pre

,en Engels een must. Wil je
meer weten over deze baan, bel
dan met Manpower Amster-
damse Poort 205, 020-6973601.
Elite Uitzendbureau zoekt voor
intern, bedrijf in A'dam-C. een
zelfstandige SECRETARESSE
(HAVO-niveau). Ben je een re-
gelneef die graag initiatieven
neemt, voel je je prettig in een
commerciële werkomgeving,
ben je ambitieus, stressbesten-
dig, kun je dromen in het En-
gels. Bel dan snel of kom langs,
Heiligeweg47, 020-6263566.
888 Uitzendorganisatie vraagt
SECRETARESSES met rele-
vante opleiding en werkerv. en
kennis WP 5.1. Interesse? Bel
ons of kom langs, Osdorpplein
218 A, Adam, 020-6100661.
Uitzendburo Kontakt Adam
vraagt voor de maand augus-
tus SECRETARESSEN m/v
met bij voorkeur ervaring in de
advokatuur en anders min. uit-
stekende kennis WP! hoge ty-
pesnelheid en goede beheer-
sing Ned./Eng. Div. aanvragen
voor 2 a 3 wkn. voor 3 of 5 dgn.
p.w. Inl. Willemsparkwég 28,
telef. 020-6628707/6621851.

Manpower
Van Baerlestr. 16, Adam

donderdagavond
5 aug. open!!!

Wij zijn donderdagavond 5 aug.
tot 20.00 uur geopend. Wij bie-
den jou hierbij de mogelijkheid
om je ook 's avonds in te ko-
men schrijven.

Tot donderdagavond!!!
020-6644180

Select Employment Agency
zoekt LOGISTIEK medew. voor
kledingfabrikant in Adam.
Kennis van de Engelse en Duit-
se taal en Lotus 1, 2, 3 is ge-
wenst evenals ervarig met on-
derhandelen met vervoerders
over vracht en tarieven. MBO/
HBO-niveau. Leeft. 25-28 jr.
Bel voor ml. 020-6077121.
MANPOWER Commercieel
zkt 2 telefonische verkopers
m/v, v. een computerbedrijf en
een kantoorinrichtingszaak.
Telef. verkoopervaring en spe-
cifieke vakkennis is vereist. Ui-
teraard moet je over een goede
tel.stem beschikken en een
commerciële instelling hebben.
Voldoe je aan deze eisen, bel
dan met Manpower A'damse
Poort 205, telef. 020-6973601.
Voor een advocatenkantoor in
A'dam-C. zkt. Elite Uitzendbu-
reau een SECRETARESSE met
relevante opl. Ben je iemand
die resultaatgericht wil werken,
ben je een meedenker met bre-
de belangstelling die goed prio-
riteiten kan stellen, vind je het
leuk om in een jong team te
werken in een moderne werk-
omgeving? Bel dan snel of kom
langs, Heiligeweg 47, telef.
020-6263566.
Vitae Uitzendbureau voor se-
cretarieel personeel zoekt repr.
en erv. RECEPTIONISTE/tele-
foniste voor reklameburo in
A'dam-Zuid. Moet per direkt
beschikbaar zijn. Enige erv. op
de Apple is een pré, leeft, tot 30
j. Inl. 020-6206056.
Voor klein gezellig advokaten-
kantoor te Adam zoekt Vitae
Uitzendbureau voor secreta-
rieel personeel een allround
SECRETARESSE voor 4 mnd.
Erv. in jurid. omg. is een pré,
leeft, tot 35 j. Inl. 020-6206056.
Nouveau Metier, werving en
selectie, zoekt een fiscaal-
JURIST (m/v), min. 3 jr.
ervaring in een adviespraktijk,
lft. tot 35 jr., communicatieve
eigenschappen, vast dienstver-
band. Telef. 020-6276800.
Bent u toe aan een nieuwe
UITDAGING, en heeft u
ervaring in verkoop, manage-
ment en/of openbaar spreken,
bel dan, 01722-4707.
MANPOWER Bank- en Verze-
keringswezen. Net geslaagd
voor je HAVO, VWO (met
econ. en/of handel) of MEAO
(BA/BE) en enthousiast om te
gaan werken? Dan ben je bij
ons aan het juiste adres. Bel di-
rect maandagochtend voor
info: Manpower, Heiligeweg 9,
Adam. 020-6227081.
Voor de verhuurafd. van een
relatie in o.g. zoeken wij een
PITTIGE medew. m/v. Kun je
werken met WP en heb je ad-
ministratieve ervaring, bel dan
Elite Hilversum, 035-238375.
Gevr.: jonge dame, ± 30 jaar,
welke als VERTEGENWOOR-
DIGSTER (geen verkoop) op-
geleid wil worden, zeer goede
vooruitzichten. 023-403413.
Wij zoeken als loonbedrijf/uit-
zendbureau een ervaren MAR-
KETING MEDEWERK(ST)ER
met auto, MEAO-nivo, leeftijd
30 t/m 55 jaar, voor het verkrij-
gen van werkopdrachten in de
vleesverwerkmg, tuinbouw,
schoonmaak en metaal. Aan-
geboden wordt na proeftijd
vaste dienstbetrekking, hoge
provisie en t.z.t. eigen filiaal.
Free-lance kan ook. Brieven
aan Loonbedrijf, Postbus 821,
3000 AV Rotterdam.

Uitgeverij O&B - adresboeken
meer dan 30 jaar werkzaam in de branche

Voor de permanente bewerking van onze klantenkring zoeken
wij

buitendienstmedewerker m/v
met verkoopervaring, branch-ervaring is niet noodzakelijk, daar
de benodigde opleiding intern wordt gegeven.

junior-vertegenwoordigers
kunnen wij de ruimte geven

Wij bieden na de proeftijd, salaris, provisie, onkostenvergoeding
en auto. Gedurende de inwerkperiode ontvangt u ’ 1600 netto
en ’ 400 onkostenvergoedingper maand.

Personen die over ervaring en verkoopcapaciteiten beschikken,
genieten ook in de beginperiode een beloning die in
overeenstemming is met hun prestatie.

Onze klantenkring bestaat uit midden- en kleinbedrijf en
industrie

Wie zich op dit terrein thuisvoelt en aan de eisen voldoet kan zijn
schriftelijke sollicitatie richten aan ITI BV, Willemsparkweg 46,
1071 HH Amsterdam.

Bent u het zat?
Diëten, parfums, waterfilters e.d.

te verkopen en de winst te delen met
managers, supervisors etc?

Bent u gewenden bereid voor eigen rekening te werken?

Dan bieden wij een reële kans om met een gezond Nederlands
bedrijf snel carrière te maken.

Wij zoeken actieve mensen om per 1 september a.s. ons
Europees verkoopnet te helpen uitbreiden.

Wilt u a.u.b. schriftelijk reageren, wij sturen na ontvangst van uw
aanvraag uitgebreide informatie.

Natural Only BV
Bruistensingel 134 (kantorenpark Soetelieve)

5232 AC 's-Hertogenbosch, fax 073-408831 en 408871

Kintetsu International Express
We are a Japanese Tour Operationg Company with offices all
over the world. For our European Headoffice Amsterdam, we are
looking for an employee, who enjoys working with numbers, for
the ACCOUNTS DEPARTMENT for proccessing-, filing-, and
payments of invoices, contact hotels, throughout Europe and
help with other duties.
For the HOTELS DEPARTMENT an employee to make amend-
ments of reservations, contact hotels, filing and help other's.
We require middle level education, the ability to speak and write
the English language fluently (other's are a plus), experience
with telex (for hotels dept.) and computers and good working
understanding of European geography & currencies. As we
work in a team, we expect an accurate, flexible, motivated and
of course a cliënt friendly working attitude. If your age is approx.
21-26 years old, non-smoking, you live in or around Amsterdam
and you are available soon (for Accounts Dept.) please send
your application in English within one week to:

KINTETSU INTERNATIONALEXPRESS (EUROPE) BV
Attn.: General Affairs, Amsteldijk 166, 1079, 1079LH Amsterdam

HB producties zoekt secretaresse
HB producties is op zoek naar een secretaresse die de 3-koppige
directie kan ondersteunen. De bedrijven die onder de HB vallen
houden zich bezig met interactive audio- en teletekst diensten in
de entertainment markt. De juiste persoon is rond de 30 jr. en
heeft haar kwaliteiten ruimschoots bewezen.

Wij vragen:- HAVO/VWO- Schoevers directie secretaresse- goedekennis van Nederlands, Engelsen Duits- ervaring met WP- minimaal 5 jaar ervaring op directie niveau- stressbestendig en zelfstandig kunnen handelen- representatief en goedekontaktuele vaardigheden

Wij bieden:- een dynamischeen verantwoordelijke functie- een plezierige werkomgeving- zeer goedeverdiensten- pensioenregeling etc.

U kunt uw schriftelijke reacties voorzien van een pasfoto sturen
naar HB Producties, Postbus 59128, 3008 PC Rotterdam.

♦■Gerenommeerd NVM makelaarskantoor
in regio ZUID-KENNEMERLAND

zoekt voor haar nieuwe vestiging in HAARLEM-C. een
makelaar o.g. (m/v)

Ervaring en bekendheid met eerdergenoemde regio geldt als een
voordeel. Van groot belang zijn uw karakter, integriteit, zelf-
standigheid, vakkennis, teamgeest en inzet. De honorering en
winstverdeling zullen passend zijn bij de functie. Belang-
stellenden kunnen rekenen op een absoluut discrete behandeling
van hun sollicitatie. Br. o.nr. 03-53262 bur. bl. Adam t.a.v. de
directie dienen voor 9 augustus a.s. bij ons binnen te zijn.
Superscript, uitgever van vaktijdschriften zoekt wegens de groei
van onze onderneming en de daaruit voortvloeiende activiteiten
zo spoedig mogelijk een verkoper in de functie van

account-executive (m/v)
De account-executive, die resorteert onder de bladmanager, is
verantwoordelijk voor de aan hem/haar toegewezen accounts
en bewaakt en optimaliseert deze relatie. Voor deze functie stel-
len wij de volgende eisen:- enige jaren ervaring in een verkoop binnen/buitendienstfunctie
en affiniteit met de reiswereld- middelbaar onderwijs aangevuldmet een marketingopleiding- een service- en kwaliteitsgericht instelling- uitstekende contactuele eigenschappen, representatief- leeftijd tot 35 jaar, in bezitvan rijbewijs B.E.

Uw schriftelijke reactie, vergezeld van een cv. en pasfoto, kunt u
binnen 14 dagen richten aan: Uitgeverij Superscript, t.a.v. de
heerT. van Apeldoorn, Postbus 596, 3430 AN Nieuwegein.
De Nederlandse Federatie voor de Cinematografie zoekt op korte
termijn een

boekhouder m/v
voor een fulltime dienstverband (40 uur p.w.). De werkzaamhe-
den bestaan hoofdzakelijk uit; beheer grootboekadministratie en
verzameling en verwerking van statistische informatie. Voor
deze functie zoeken wij een medewerker/ster (min. Meao ni-
veau) met enige kennis van automatisering. Leeftijd ca. 25-30
jaar. Nadere informatie over de functie kan worden verkregen bij
de administrateur dhr. T.Kuipers (telef. 020-6799261). Sollicita-
tiebrieven met relevante gegevens dienen voor 14 augustus 1993
te worden gestuurd naar de algemeen secretaris dhr. H.J.A.
Tyssen, postbus 75048, 1070AA Amsterdam.
Wij zijn een internationale onderneming op het gebiedvan

sportreclame/sportsponsoring
Door dynamisch werken heeft zich ons marktaandeel in
Nederland uitstekend ontwikkeld. Op grond hiervan zoeken wij
op korte termijn een

free-lance
buitendienstmedewerker m/v

Wij zoeken gemotiveerde medewerk(st)ers die door eigen
initiatief buitengewone prestaties kunnen behalen. Meteen na
een inwerkingsperiode kunt u al een inkomen van ’ 6000 tol

’ 10.000 per maand bereiken.

Indien deze advertentie uw belangstelling gewekt heeft, zien wij
uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van uw CV. en pasfoto,
graag tegemoet. Ook indien u niet in deze branche thuis benl
kunt u reageren, omdat wij een grondige inwerkingsperiode
garanderen.

Fortuna Sportreclame B.V.
Nieuw Amsterdamlaan 29, 3526 AE Utrecht

WIJ ZIJN: een jong, dynamische bedrijf in de Randstad, met nu
al 6 vestigingen. Wij bemiddelen in de verhuur van kamers, ap-
partementen en huizen. Wij hebben per 1 september ruimte voor

nieuwe talenten
Hij of zij is vooral AKTIEF, ACCURAAT, commercieel ingesteld,
algemeen beschaafd. Ook moet hij/zij goede contactuele
eigenschappen hebben en eigen initiatief tonen. Stress-
bestendigheid is vanzelfsprekend.

WIJ ZOEKEN: voorAMSTERDAM, ROTTERDAM, DEN HAAG:
Free-lance studenten, die ook 's avonds beshikbaar zijn

WIJ BIEDEN: een prima salaris, goede secundaire voorwaarden,
en doorgroeimogelijkheden.

Brief met CV en recente pasfoto s.v.p. sturen naar:
Dhr. W.R. Brusse, Keizersgracht 114, 1015 CV Amsterdam

Eén van de taken op ons middelgroot MAKELAARSKANTOOR
is het verzorgen van de VERZEKERINGEN.
Wij bieden op deafdeling

ASSURANTIËN
aan een JONGE ERVAREN MEDEWERKSTER v/m een
aantrekkelijke baan.
De voornaamste taken zijn:-zowel telefonisch als schriftelijk contact met cliënten en
assuradeuren;- de administratieve verwerking via een computerprogramma.

Kennis van verzekeringen, het zelfstandig kunnen corresponde-
ren, steno en MEAO-diploma strekken tot aanbeveling.
Bent u geïnteresseerd in deze baan, richt u dan uw schriftelijke
sollicitatie aan:

TER LINDEN &HEIJER B.V.
Amstel 326,1017AR Amsterdam

Office Manager
Schiphol

We have an immediate opening for an experienced Office
Manager with a minimum of three years in a similar capacity
Qualified candidates should have a strong administrativt
background, as well as good organisational and interpersona
skills. Excellent communication skills (Dutch/English) required.
Specific background in invoicing and payables, budge
administration, sales related follow up and support, plu;
supervisory experience desirable. Duties include overall office
administration, supervision of one assistant and othe
assigned tasks.

For prompt consideration, please respond in English and forwarc
your Curriculum Vitae to:

Personnel Director Alamo Rent A Car
Regal House, 198Kings Road

Chelsea, London, SW3 SXP
Internationaal opererend bedrijf, gevestigd in het

World Fashion Center te Amsterdam zoekt per direct

een ervaren
zelfstandige administrateur

metleidinggevendecapacit. Vereisten: diploma op MBA-niveau
goede beheersing van de Eng. taal in woord en geschrift

Wij bieden een leuke afwisselende baan in klein gezellig team
Brieven met cv.:

Troop International B.V.
W.F.C. 20120, Postbus 69388

1060 CX Amsterdam, (020-6691313)

Office manager (f/m)
European headquarters for fast growing american UNIX softwa
re company is looking for enthusiastic, reliable person, fluent ii
English, to join our team. In this position you'll be responsible fo
ensuring that day to day office operations run smoothly, and fo
maintaining all aspects of the accounting system. including or
der entry, invoicing, stock control and purchasing. Experienci
with Exact software is a must and experience in office manage
ment or book keeping is a plus. Please send CV. along with sala
ry requirements to:

Island Graphics B.V.
Willemsparkweg 52', 1071 HJ Amsterdam

No phonecalls please

Bureau voor Recruitment
Van den Berg en Partners

is gespecialiseerd in het werven en voorselecteren van
professionele (directie)secretaressen

AMSTERDAM-ZUID
directiesecretaresse

Naast rechterhand en vertrouwenspersoon van de Genere
Manager krijgt u binnen deze internationale handels
onderneming een office-management en maintenance rol toe
bedeeld: u bent spil van de organisatie en weet op tactvolle ei
collegiale wijze een goede werksfeer te handhaven. U heeft cci
helicopter-view, natuurlijk overwicht, bent initiatiefvo
coördineert, organiseert, bewaakt en wilt worden aangesprokei
op uw eigen verantwoordelijkheden. De vele intemationali
contacten worden door u adequaat en met gevoel en respec
voor culturen afgehandeld. U speelt soepel in op wisselendi
situaties. Affiniteit met automatisering in dit (bijna) „paperless
kantoor is vereist. U correspondeert moeiteloos en zelfstandig il
de Nederlandse, Spaanse, Duitse en Engelse taal (Frans en/c
Italiaans pré). U bent een volwassen persoonlijkheid. Salaris
indicatie: ’ 50.000-/ 57.000.

ZAANDAM
directiesecretaresse

ter ondersteuning van de vice-directeur en de secretaris van cci
verzekeringsmaatschappij. U verricht alle voorkomend,
secretariële taken, zoals correspondentie, agendabeheer, makei
van afspraken, uitwerken van notities, onderhouden van in- e1
externe contacten, archiveren en voorbereiden/notuleren va.
vergaderingen. U werkt op collegiale wijze samen met d'
secretaresse van de algemeen directeur en vervangt elkaa
tijdens afwezigheid. U bent een echte teamworker. heeft gevot
voor verhoudingen en bent accuraat in de uitvoering van u\
werk. Aanpassingsvermogen en het nemen van initiatieve
staan hoog bij u in het vaandel. U voelt zich thuis binnen cc
moderne, jonge organisatie. Uw kennis van de Nederlandse ta<
is uitstekend. HAVO/VWO-niveau, secretaresse-opleidinc
Leeftijd 23-27 jaar. Goede honorering.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande vacatures c
andere (directie)-secretaresse-vacatures die ons burea
behandelt, neemt u dan per omgaande telefonisch contact me
ons op of stuurt u ons uw curriculum vitae:

BUREAU VOOR RECRUITMENT
VAN DEN BERG EN PARTNERS

De Lairessestraat 153,1075HK Amsterdam
Telef. 020-6758186, fax 020-6758521

LidO.AW.S.
TEXSPORT B.V. is een middelgrote lm- en Exportondernemin
gespecialiseerd in Baby- en Kinderkleding gevestigd t
Warmond. Voor spoedige indiensttreding zoeken wij een

logistiek-medewerker (m/v)
Na een inwerkperiode zult u zelfstandig verantwoordelijk zij
voor de administratieve verwerking en douane-technisch
afhandeling van onze inkomende en uitgaande goederenstroom
U zult daartoe veelvuldig in contact staan met onze leve/ancier:
distributeurs en afnemers.

FUNCTIE-EISEN:
Kandidaten dienen te beschikken over

- een afgeronde Havo en/of V.WO.-opleiding aangevuld
met cursussen op het (douane)vakgebied.- goede communicatieve en organisatorische
vaardigheden,alsmede de beheersing van de
Duitse en Engelse taal in woord en geschrift.
(Beheersing Franse taal is een pre).- affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking,
alsmede werkingskennis van WordPerfect5.01.- minimaal 3 jaarervaring in een soortgelijke functie- leeftijd 25-28 jaar.

SOLLICITATIES:
Bent u geïnteresseerdin deze functie richt dan uw schriftelijke
sollicitatie (binnen 10 dagen) aan:

Texsport B.V. Directie
Veerpolder6a/Postbus 72, 2360 AB Warmond

WALGEMOED ACCOUNTANTS & ADVISEURS
zoekt voor haar vestiging te Amsterdam een

Controleleider m/v
U krijgt de verantwoordelijkheid voor een eigen relatiekrin
waarvoor u veelal het eerste aanspreekpunt bent. U geeft leidin
aan assistenten die de controlewerkzaamheden uitvoeren. I
werkt zelf ook actief mee aan bijzondere opdrachten. U studee
NIvRA en u bent reeds gevorderd tot Administratieve Organisï
tic. U heeft 4 a 5 jaar werkervaring.

Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:
Walgemoed Accountants & adviseurs

t.a.v. afdeling Personeelszaken
Postbus 43, 1620 AAHoorn

Voor informatie kunt u terecht bij de heer
C.M. Oosterling RA, telefoon 020 - 6462746

Winkelpersoneel gevraagd

Aubergine
Boulangeries & Supermarkets

zoekt voor nieuwe winkel in Amsterdam-Centrum m/v

1. bedrijfsleider
2. verkoopmedewerkers
Wij vragen:

* Een uitstekende spreekvaardigheid in Engelse taal
* Klantvriendelijke instelling
* Enthousiasme voor het verkoopvak
* Bereidheid om in wisseldiensten te werken (ook 's nachts)
' Accuratesse
* Collegialiteit
* Vakdiploma
* Opleiding op middelbaar niveau
* Bereidheid ook buiten werktijd deel te nemen aan opleidingen

Wij bieden:
* Een goedsalaris
* 5-daagse werkweek
* Ruime opleidingsmogelijkheden
*.Een verantwoordelijke functie in dynamische werkomgeving
* Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voorzien van
recente pasfoto en met curriculum vitae richten aan:

Aubergine
Boulangeries & Supermarkets

afdeling personeelszaken
Postbus 17498. 1001 JL Amsterdam

Dirx Drogisterijen B.V. *t
zoekt voor haar filiaal AMSTERDAM r~

assistent bedrijfsleider m/v )
leeftijd ca. 18-25jr. Interesse? Stuur uw schriftelijke soll. naar

DIRK DROGISTERIJEN BV., t.a.v. mevr. J. Bakker >
! VennestraatlO, 2161 LELisse I
! Gevraagd: MAN/VROUW tot
I 24 jr. voor full-time in gezellige

bloemenwinkel, ervaring/diplo-
t ma's vereist, 020-6343219.
jRUNNERSWORLD zoekt ver-; koper (m/v) voor part-time of

' full-time. Aanwijsbare ver-
koopervaring vereist. Uitslui-
tend schriftelijke reacties:

1 Overtoom 351, 1054 JM
Amsterdam.
Wij vragen in onze gezellige
delicatessenzaak in kaas en. vleeswaren een nette VER-
KOOPSTER m/v voor alleen
zaterdags. Erv. geniet de voor-
keur. Interesse? Bel 020-
-6170310 Meinders-De Louw.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

De Brossoit B.V. Schoene \f
zoekt met spoed: enthousiaste
full-time MEDEWERKSTERm/v voor ons filiaal te Haarle' t

Brieven naar: Brossoit Schoe-
nen. Lange Elisabethstraat »■ ;e
3511 JA Utrecht, bijvoegen c.«■
en pasfoto. Tev. zoeken wij een «
zondaghulp voor Zandvoort )e
Bel voor deze laatste vacature
naaro2so7-12106(Eugène)___ '1

Verkoper/ster £
bij juwelier ïc

op part-time basis bij dnjkW
juwelier in regio van Haarle n_
leeftijd onbelangrijk, ervaring ur
wel, goed loon. Heeft u interes;
se schrijft u dan. Br. 04-531-s
bur. bl. Adam. c

—"^Kapperspersoneel gevraagd _ 1.

In een gezellig team hebben wi;
plaats voor een ervaren 1E
KAPSTER. Van Dijk Intercoif-. fure, Nachtegaalln. 16A (2
min. v. station), Bilthoven
030-290232, na 18u. 511577.

i Gabriel Kappers
zoekt enthousiaste

f LEERLING-KAPPER(STER)
+ 18jaar

Telefoon 020-6231323
! Gevr. KAPSTER. F.J. Sibbelee

Archimedesweg 16, Adam. Inl
020-6940391 of 020-6927352.

J Met spoed gevraagd 1e en 2e ?£: kapster, salaris in overleg- 81808, Almere, 036-536717/. L
-na 19.00 uur 5344925. . '' Gevr. met spoed: 1e KAPPE* F- STER, voor 4 dg. vast. Beai>y t_

centre Uithoorn, L(
"SCHAARS" zoekt kappe[' gf(
(sters). Stationstraat 4A' h
H'sum. 035-233765. . f°

" Splash Hair in A'veen zkt. e?" U

' enth. LEERLING-KAPSTEH j,

' m/v. Telef. 020-6432483. ____ |r
JOFF-KAPPERS

PC Hooftstraat 47, Amsterdam
Binnenkort zal deze salon zijn deuren openen

Wij zoeken voor een enthousiast team, 1 e-klas personeel zoals
1ekappers m/v, 2e kappers m/v, leerlingen m/v, schoonh.spec

m/v, visagisten m/v, nagelstylisten m/v, receptionisten m/v
Part-time mogelijk

Reakties, 02977-27335 __, jj.
Huishoudelijk personeel/

au-pairs gevraagd , °
ll Taal en cultuur: als au-pair naar
i_ het buitenland? Dat kan! Via
■- AU-PAIR INTERNATIONAL,
n erk. bur. met meer dan 100 be-
n stemm. in Europa, Canada en
'. Amerika. Telef. 050-422949.n
e België: Franst. fam. met pony-
;t club zoekt AU-PAIR van sept.
g '93 tot juni '94, 2 kinderen en
" paarden. De Wasseige, PI. de
n Floreffe, B-5380 Higeon.

'f Met spoed gevraagd au paii
>- CHICAGO USA, rijbew. nood-

zakelijk. Telef. ml. 04709-87267.
Wij zoeken een au-pair MEIS-
JE. Fam. met 2 kinderen, 9 er
10 jaar, in de omgeving var

n Bremen. Een vrolijk en net av-
e pair meisje voor ons huishou-
n delijk werk (niet koken), niet-
n roker, bezit van rijbewijs ve-
n reist. Je zult 1 jaar met ons ge-
e zellig samen leven en de Duitse
lr taal goed leren. Ons adres is
,l 'Fam. Hemsslen, Schützenwec

' 27, 27243 Harpstedt, Duitsland
n Info telef. 02240-96765.
n Gevr. erv., niet-rokende OP-
i\ PAS aan huis, in Amstelveen-
j. Z., 4 dgn. p.wk., v.a. eind aug

voor baby en schoolgaanc
kind. Telef. 020-6477347.

>f Leven als AU-PAIR ia T
u Frankrijk? Au-Pair bureai
;t Qui-Oui biedt zorgv. geselec

teerde fam. en NL-talige bege
leiding ter plaatse. Ook fam
voor stud. Frans. 03432-2185.
Zweeds/Ned. familie in Da
mascus, Syrië, zoekt vrolijl.
KINDERMEISJE/jongen tussen

-sen 18-100 jr., ’BOO p.m. mcl
9 kost en inwoning en reisvere goeding. Inl. 02156-8480.

- Seeking "*AU-PAIR"' '° .ifamily in Pinner. Middlese*. m, England. 3 Children aged 11. " 1■ and 4. Start august. Minimun'
i stay 9 months. Must spea*

good English. References; phone 09-44.81.868.037_8. 'Eng./Ned. gezin, (2 kind.) *»" 1
,AU PAIR in Londen voor lan v, gere tijd. Inl. 05771-1576 ° j

020-6612022 (niet op zaU____
f Hulp v. werk. gezin: man vrouw. zoon 14 j. Norm. werktijd., v°° |

inwoning (eigen kam., m. ke il' .- en do.) Pracht, natuur. 021w

' 21997 (nat. NL/GB/F/B/D/E). I, Frans/Ned. gezin, 3 kind., 4. **. jr. en 8 mnd., omg. Brussel, zk ■ i- AU-PAIR, v.a. 9-93. niet '°.kend, i.b.v. rijbewijs. Moge- lijkh., tot volgen cursus en ar- dere activiteiten, weekend vn]

i Inl. 09-3223804172. —-: Hongaarse AU-PAIRS zoeken
) werk. Onmiddellijke. Info: Juno Au-Pairbureau, r"
_

4273, 3102 GE Schiedam.■ WORLD AU-PAIR (erken*■ Trek de wijde wereld in als cc

■ au-pair. Amerika. Ca"°t1 Europa en Zuid-Afrika wachter
op jou! Voor info: Travel Activ

I Programmes, postbus 1U 'j 5800 AC Venray. 04780-B_BQ74^- Gez. AU-PAIR v. fam. in Lon-- don, 2 kind., 5 en 7 jr., niet o. kend, 19+, per eind aug. Ti;'B
ven: mrs. S. Cohen, 8 Tente'- den Gardens, Handon, rsivv

\ ITE London. 09-44.81^039^- HOUSEBOY (Thai) for coo-. king, cleaning and wasniny- resident or non resident.
06-53322 bur. bl. A'danr__^-

LEGAAL ALS AU-PAIR NAAR AMERIKA?!
Neem geen risico's, ga met een officieel visum!

n Bemiddeling via erkend en betrouwbaar bureau
e $ 100 zakgeld per week, reis en verzekering betaald
ï. Inl. ASSE Holland/EurAuPair, Postbus 85468
3, 2508 CD Den Haag. Telef. 070-3609099 (ma. t/m vrij. 7-19 u.)

Horecapersoneel gevraagd __^
Gevraagd voor onze nachtclub
Moulin Rouge Adam BARDA-
MES, leeft. 20-25 jr., goede
verdiensten, part-time mog.
Soll. 020-6251378 na 20.30 u.
Gezocht voor een CAFÉ in
Adam zelfst. vrouwelijke colle-
ga voor ± 3 avonden p.w. Bel
020-6931140 tussen 18-20 uur.
PANCHO'S CANTINA, Mexic.
restaurant te Zaandam, zoekt
part-time kok. Inl. tussen 16 en
18 uur: 075-156350
Gevraagd, gespecialiseerde en
gediplomeerde Chinese KOK
voor Kantonese keuken met als
specialiteit het bereiden van
Tim Sum, lft. ong. 25 jr. met_ min. 5 jr. werkerv. Uitsl. schrift,
reakties onder bijvoeging van
kopieën van diploma's en refe-
rerenties, richten aan: Restau-
rant King Sing, Stationsweg
8-10, 1815 CC, Alkmaar.

g Belgisch Restaurant Lieve te
g Amsterdam zoekt ervaren KOK
U m/v. Informatie/sollicitatie Eric
rt Zwemmer, 020-6249635.

'" Gevr. net MEISJE voor enige
uren per week in koffiehuis in
Adam, 020-6186084.

Miranda Paviljoen. Amste*
223, Amsterdam, zoekt per .
rekt een SOUS-CHEF erVO
zelfstandig werkende kok.
020-6448819 en vraag naar u

A. de Bruijne.

Volg nu de speciale oplojdinS
waiter/busboy of barwate.
voor CRUISESCHIP. Ho eca
ervaring vereist! Info-Cruis
telef. 020-6261764 ],
Koffieshop in het
vraagt vlotte 9ezf'9aBARMEISJES met ervaring
Interesse? Kom langs tuss

14.00 en 19.00 uur: Rusland i°

Amsterdam, 020-6279468^^
Restaurant vraagt SERVEg;
STER/kelner, voor de zoi
gen. Telef. 02294-197_2
Gerenom. Frans
restaurant in Amsterdam*
representatieve tr
ring is belangrijk maar entno
siasme en liefde voor het va
staan bij ons voorop. Scnrj

een kort briefje met cv. naa
07-53190 bur. bl. A'dam^^^

' Zoek je nog vakantiewerk? £
Wij kunnen de hele maand augustus nog vakantiekrach
zetten in één van onze bedrijfsrestaurants. De werkzaani (

_
bestaan uit: lunchvoorbereiding, koffie- en theeuitgirie.

werkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden. «b J a .
dienstverlenende instelling en wellicht enige wmkei-

" ervaring hebt, bel dan snel tijdens kantooruren naar:
VAN HECKE CATERING BV- afdeling personeelszaken

telefoon 020-6822036 .——^
Voor ons restaurant in het stadscentrum van Groningen zoe
wij op korte termijn:

enthousiaste-meewerkende-ondernemende
A. bedrijfsleider

Sterkerepresentatieve persoonlijkheid met positieve uitstraling

B.keukenchef
naast vakkennis is coördineren, controleren en

communiceren een must

Voor beide functies gaan onze gedachten uit naar iemand &
gewend is leiding te geven aan een groot jong team en
restaurant te werken, in de Populaire pnjsWassa met cc"

omloopsnelheid. Indien u over goede e inzrf en
een inspirerende teamgeest beschikt, biedenwiji eer «
woordelijke en veelzijdige functie met pnma arbeds
den en doorgroeimogelijkhedenbinnen onze organisatie.
Functie-eisen:

- leeftijd 24-30 jaar
- volledige horecapapieren
- flexibel en stressbestendig zijn
- budgetverantwoordelijk en cijfermatig inzicht

- woonachtig in of directe omgeving van de stad Groningen

- tenminste 2 jaarervaring in leidinggevende functie

Spreek, één van deze funct,es u aan: richt "*
schriftelijke soll. voorzien van cv. en recente pastore
dagen(o.v.v. functie A of B) aan: BM ViifhuizenH Miete,Zwanenburgerdijk2l.2l4l üMvijmui-

General Manager
Requires for Rotterdam office
of an American based interna-
tional trading company. Candi-
dates satisfying the following
requirements should apply
within 14days.
Qualification: MBA preferably
with specialisation in Marke-
ting.
Age: 28-35 years.
Min. 5-7 years experience of
International trading in Tea, Ci-
garettes & Waste Paper. Some
exposure to Cashews, Coffee
& Rice. Good knowledge of
Russian business. Experience
in Managerial position. Ability
to communicate fluently in ma-
jor languages in India like Hindi,
English etc.
Available immediately to report
to work.
Send your applications with re-
sumé to:

EST FIBERS INC.
World Trade Centre, Beurs-
plein 37, 3011 AA Rotterdam.
GROOTHANDEL in damesmo-
de te Adam zoekt voor ± 1
dag p.w. een adm. medewerk-
ster. Telef. 02949-1904.
Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt een SECRETARESSE
(m/v) voor een bedrijf in Am-
sterdam-Centrum. U hebt een
secretariële opleiding gevolgd
en/of relevante werkervaring.
Beheersing van WP 5.1. is ve-
reist evenals van de Engelse
taal in woord en geschrift. Bij
voorkeur beheerst u het Frans
en Duits. U kunt goed zelfstan-
dig werken. Deze baan is full-
time van 4 t/m 23 augustus.
Informatie: 020-523.61.10,
Marjolein Woudstra, Amster-
dam, Rokin 118.
SWA zoekt een BOEKHOUD-
KUNDIG medewerkster voor
24 uur p.w., Exact/PlanPerfect
ervaring met crediteuren/deb.-
administratie, voor onbep. tijd.
Interesse? Bel 020-6334786.

Gevr. TOPPERS om opportuni-
ty '93/94 gestalte te geven.
Info: 01726-17670, v.a. ma.
Nouveau Métier, werving en
selectie, zoekt een
CONTROLLER (hoofd adm.),
voor een machinefabriek in
N.-Holland, aantoonbare
leidinggevende ervaring en er-
varing met fabrieksadm. ve-
reist, lft. tot 40 jr., vast dienst-
verband. Telef. 020-6276800.

WordPerfects.l
leer je in eenweek

’ 291 mcl. examen
Michel ComputerOpleidingen

020-6853057
TopTrend Uitzendburo zoekt
voor een relatie in A'dam-Z.O.
een part-time TELEFONISTE.
Werktijden ma./di./wo. en vr.
8.00-13.00 en do. van 12.30-
-17.30, deze functie is voor lan-
gere tijd. Geïnteresseerd? Bel
of kom langs, Frans Halsplein
3, Haarlem, 023-250676.

Tekstverwerken
Binnen 1 week aan de slag

metWordPerfects.l
(2 dagen of 4 avonden)
Snelle, efficiënte cursus
Bel voor meer informatie

met F7Computertrainingen
020-6225939/6228309

Wisselkantoor/Public Telepho-
necenter zoekt voor haar vesti-
gingen in Adam en Volendam,
jonge dames als BALIE-MEDE-
WERKSTER in wisseldiensten,
leeft. 18-23 jaar, 2 vreemde ta-
len vereist. Uitsluitend schrift,
reacties plus pasfoto naar City
Change, Kromelleboogsteeg 1,
1012KB Amsterdam.
Synergy zoekt 1000 CONSU-
LENTEN- v/mü Ervaring als
(leidinggevend) consulent(e)?
Bijv. cosmetica, textiel, huish.
prod.? Bent u serieus op zoek
naar de beste produkten met
een bijbehorende beloning?
Kunt u een te overzien bedrag-
je), wat tijd en moeite investe-
ren? Wij zoeken werkers!! Ge-
wone mensen met gewone
wensen die een bijverdienste
zoeken en/of een eigen bedrijf
willen opbouwen. Bel, bij voor-
keur maand, tussen 9.00-17.00
uur voor vrijblijvende afspraak
met Synergy, 05128-1321.
Manpower telef./receptie zkt.
voor een beveiligingsbedrijf
p.t./f.t. TEL/RECEPTIONIS-
TES. Heb je relevante ervaring
met een grote centrale, beheers
je de Ned. en Eng. taal goed,
ben je niet ouder dan 35 jaar,
bel dan Van Baerlestr. 16,
Adam, 020-6644180.
WIVACON Marketing advies
zkt. free-lance consultants.
Reaktie naar: Postbus 681,
7600 AR Almelo.
Financieel ADVISEURS ge-
zocht, geen investering.
03420-20049.

888 Uitzendorganisatie vraagt
voor een reclamebureau in
Adam een erv. telefoniste/
RECEPTIONISTE. Het is een
part-time baan met wisselende
werktijden. Interesse? Bel of
kom langs voor meer informa-
tie, Buitenveldertselaan 178,
Adam, 020-6443434.
Voor een relatie zkn. wij een
comm. binnendienstmedew.
MBO-Chemie of vergelijkbaar
niveau, voor zeer lange tijd.
ELITE Hilversum. 035-238375.

Intern, scheepvaartmij z.m.s.
TELEFONISTE/receptioniste.
Beheersing van de Engelse taal
in woord en geschr. Soll. rich-
ten aan: Spemian 8.V., Post-
bus 8394, 1005AJ Amsterdam.

Manpower
UITZENDORGANISATIE

heeft de volgende vacatures
openstaan:

voor een MEDIABURO zoeken
wij een assistente, die licht
adm. werk wil gaan doen.
Lft. 19/22 jr.

voor een ACCOUNTANTS-
KANTOOR zoeken wij een jr.
secretaresse, die in bezit is van
HAVO + secretaresse-opl.

Wij zoeken altijd ervaren
SECRETARESSES die kunnen
werken met WP 5.1 en de En-
gelse taal beheersen.

Tevens zijn wij op zoek naar
TELEFONISTES/
RECEPTIONISTES, die erv.
hebben met verschill. centrales.
Voor bovenstaande functies
bel direct ManpowerWTC,
020-6625626.
Woensdag 4 aug. houden wij
een OPEN AVOND. ledereen
die op zoek is naar een leuke
baan, geven wij de gelegenheid
om zich bij ons in te komen la-
ten schrijven tussen 18.00-
-20.00 uur. Voor informatie bel

020-6625626.
MANPOWER Secretarieel zkt.
voor een werving- en selectie-
bureau een secretaresse, de
werkzaamheden betreffen o.a.
telefoon, agendabeheer, gas-
ten ontvangen, info verstrek-
ken, corresp. etc. Je komt te

" werken voor 3 medew. Voor
deze functie zoeken wij een
kandidaat met een secretariële
opleiding en ± 1 jr. werkerva-
ring. Leeft. 18-25 jr. Wil je meer
weten over deze baan, bel dan
met Manpower A'damse Poorti 205, telef. 020-6973601.
888 Uitzendorganisatie is vooj;
een afdeling Burgerzaken op
zoek naar een BALIEMEDE-
WERKER die ervaring heeft op
een afdeling Burgerzaken.
Deze ervaring is noodzakelijk
omdat het om een tijdelijke ver-. vanging gaat. Interesse? Bel
met spoed of kom langs. Dam-
rak 37, Adam, 020-6254711.
Vitae Uitzendbureau voor se-
cretarieel personeel zoekt
DIREKTIESECRETARESSE/
officemanager voor klein bedr.
in A'dam-Noord, vereisten zijn:
improvisatie- en organisatieta-

■ lent en een goede kennis van

' de Engelse en Duitse taal, leeft,
tot 35 j. Inl. 020-6206056.

$$902105$
Managers, ass. managers
secretaries. No experience

necessary. Paid training $ 650
p.w. Call Headoffice Europe

02503-20186/22984 or Office
i R'dam 06-52811861 /52842494

Uitgeverij zoekt voor het tele-
fonisch controleren van gege-; yens enkele MEDEWERK-: (ST)ERS die thuis, part-time
deze werkzaamheden kunnen
verrichten. Accentloos kunnen
telefoneren en bezit van PC en
telefoon noodzakelijk. Ervaring
in telemarketing een voordeel.: Telef. 020-6960706.

Middelgroot administratiekan-
toor zoekt wegens uitbreiding

; van werkzaamheden
medewerker

.op M.E.A.0.-nivo. Enige erva-
ring wordt op prijs gesteld.
Schriftelijke sollicitatie naar:

Adminicom Nederland
Nieuwpoortstraat 84 H
1055RZ Amsterdam

Select Employment Agency
zoekt SECRETARESSE voor
kleine verkooporganisatie in
Adam. Naast secretariële ta-
ken worden eveneens werk-
zaamheden verricht voor ver-
koop binnendienst en receptie.
MBO-niveau. Leeft. 21-25 jr.
Bel voor ml. 020-6077121.

Ouders van schoolverlaters!!
Geen toekomst voor uw kind?

Indien u over een bedrag van 100.000 gulden kunt beschikken en
uw zoon/dochter beschikt over commercieel gevoel, dan bieden
wij een unieke kans voor de toekomst om als eigenaar/
beheerder in een zeer snel groeiendewinkelketen deel te nemen.

WIJ BIEDEN:
* een goede toekomstmogelijkheid
* winkels op A-lokaties door heel Nederland
* een professionele begeleiding
* de mogelijkheid om binnen de organisatie promotie te maken.

Het eigen vermogen van ’ 100.000 is een vereiste, doch een
aanzienlijk deel hiervan zal gedurende de komende maanden
reeds terugverdiend worden.

Aanvragen voor inlichtingen, uitsluitend schriftelijk, ontvangt u
vrijblijvend van:

MARGARETH BLOOM ORGANISATIE
Molenvliet 9

3335 LH ZWIJNDRECHT
faxO7B-10Q028

Marketing Consultancy
zoekt secretaresse

Heb je een secretaresseopleiding afgerond, ben je± 20 jaar,
accuraat, STRESSBESTENDIG, representatief, spreek Je ABN
en Engels en heb je zin in een leuke en zeer afwisselende Daan?

Schrijf dan voor 5-8-93 een sollicitatiebriefnaar:
Ruud Lampers Consultancy, t.a.v. Carien Vleeskruijer

De Hullenbergweg 367,1101 CP, Amsterdam

De Rode Tulp Babyion B.V.
is een Nederlands-Russische joint venture die een winkelketen in
St. Petersburg, Rusland exploiteert. Vanwege de onstuimige
groeivan deze aktiviteiten zoeken wij op korte termijn een

inkoopassistent/projektmedewerker
U beschikt over ruime ervaring in bijvoorkeur een supermarkt- of
grootwinkelorganisatie. U dient zowel de Nederlandse als de En-
gelse taal vloeiend te beheersen en te beschikken over goede
vaardigheden op de computer. Enige kennis van de Russische
taal is gewenst. Leeftijd: max. 35 jaar.

U kunt uw sollicitatie richten aan: De Rode Tulp Babyion 8.V.,
Keizersgracht 565-567. 1017 DR Amsterdam.
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VN-directeur Franke de Jonge ondervindt geweld in Libanon aan den lijve

„ISRAËL GAAT TE VER"

„Die non-stop
bombardementen, het

is een gruwel"

"en halfmiljoen men-
den, meer dan tien pro-

<tent van de Libanese. bevolking is op de
klucht voor de Israëli-
sche bombardemen-
ten, die nu al een week
horgaan.
let is Israëls grootste
mensiefsinds de mis-
lukte invasie in Liba-
von van 1982. De afge-hpen vijf dagen vuur-
tje Israël meer dan
28.000 houwitzer-gra-
Daten af op Libanon.
Plus ruim 1200raket-
hn, honderden vlieg-
tuigbommen en een re-
iïen van granaten die
tioor Israëlische oor-
logsschepen voor detibanese kust worden
Afgevuurd.
h deze gruwelijke or-

gie van geweld is VN-
directeur Franke de
Jonge overeind geble-
ven. „De Palestijnen in
de kampen moeten
eten en een dak boven
hun hoofd hebben."
Een reportage van on-
ze Midden-Oosten-cor-
respondent in Beiroet
over de vluchtelingen
uit de vluchtelingen-
kampen.

Van onze correspondent JOS VAN NOORD
BEIROET, zaterdag

' Het gezicht van Franke de Jonge staat op onweer.
,Mijn grootste zorg is nu dat de vluchtelingen uit

fêuid-Libanon elkaar niet aanvliegen. ledereen is
ontzettend gespannen. Ruzie in Libanon betekent
onder normale omstandigheden al meteen moord en
doodslag. Ik loop de hele dag teredderen," aldusDe
ponge.

Onze landgenoot is in Liba-
non directeur van TJNRWA,
4e VN-organisatie die werkt
toor Palestijnse vluchtelin-
gen.

„De pro-Arafat Palestijnen
Wt het zuiden zijnnu onderge-bracht in de kampen in Bei-
toet, in Sabra en Chatila, waar
Merendeels pro-Syrische Pa-
festijnen wonen. Dat kon niet
toders, want onze UNRWA-
toholen zijn bezet door Hez-
bollah en zitten al vol met
Vluchtelingen. Maar het ge-

is dat de spanning in de
Wnpen oploopt. Fatah en
Volksfront, datbotert niet. De
Syrische soldaten, die hier in
Beiroet de vrede moeten be-
daren in de Palestijnse kam-
pen, zijn weggelopen."

De Palestijnen die in het
'Uiden zijn achtergebleven,
"leest bejaarden en mensen
tonder familie of zonder ver-
boer, zijn doodsbang. „Maar ik
«en er trots op datwij niet één
Van onze voorzieningen heb-
ben gesloten, behalve ons zie-
kenhuis in Nabatiyeh. Daar is
*lles verwoest. Verder zijn al
<toze klinieken open. Ik ben er

verschillende keren wezen
"tijken, want als je de medi-
sche staf een bombardement
to stuurt, kan jezelf als direc-
teur niet deftig achter je bu-
toau in Beiroet blijven zit-
ten..."

■ De ellende in Zuid-Li-
banon in beeld: links de
Israëlische bombarde-
menten, midden het zoe-
ken naar overlevenden
en rechts devluchtelin-
gen.

FOTO'S: REUTER/EPA

■ Franke de
Jonge in di-
rect contact
met het VN-
hoofdkwar-
tier. „De Pales-
tijnen in de
kampen moe-
ten eten en
een dak boven
hun hoofd
hebben."
EIGEN FOTO

Een Palestijn-
se vrouw heft
haar armen
ten hemel na-
dat haar huis
door Israëli's
werd gebom-
bardeerd.

FOTO: EPA

Bombardementen
„Door de bombardementen

*ijn nietalleen40.000 Palestij-
len uit de vluchtelingenkam-
pen gevlucht, ook omwonen-de Libanezen uit debuurtvan
Tyrus en Sidon hebben mas-
saal de wijk genomen. Nie-
toand gaat naar het zuiden.
"let is levensgevaarlijk. Alle
kinkels zijn dicht, er is geen
stroom, de bevoorrading ligt
BUI. Maar de mensen in de
*ampen moeten weleten. Dat
's dusmijn tweede grote zorg.
*toar moet brood en drinkwa-
ter heen. Ik ben er al dagen
toee bezig. Meel en water, de
tost scharrelen ze er meestal
tolf wel bij. Ze vinden wel er-
gens een sinaasappel en een
'Ornaat, maar debasis moet je
to nu bieden."

„De schade is verschrikke-
lijk en de bombardementen
'Wen al een week. Geen uur
jtoempauze.Alles ondervoort-
durende stress. Maar eerlijk-
heidshalve moet ik erbij zeg-
den dat de Israëli's in de
Palestijnse kampen precies
[Je Hezbollah-doelen en de
kantoren van Fatah, Habbash
en Ahmed Jibril eruit pikken
en in elk geval hun best doen
°to de militaire objecten aan
*e vallen. Natuurlijk is er om-
jtoen ook veel schade, tiental-
ton omliggende huizen zijn
verwoest, maar ze doen in elk
pval hun best om de burgers
te sparen.

Datkan ikvan debombarde-
menten op vele tientallen Li-
b?nese dorpen in het zuiden
toet zeggen. Die worden gena-
deloos platgebombardeerd,"
?tous De Jonge, al22 jaarin het

en daarom
?tot te verleiden tot het voor-
dellen van de volgende fase.
jAkik daaraanzou beginnen,
Sftoi zou ik alleen maar duide-
!lJk maken dat ik er niets van
Degrepen heb..."

Glaszetters
In Sidonkunnen glaszetters

hunhart ophalen, zeker na de
beschieting uit zee. Meer dan
zestig procent van alleruiten
in de stad ligtaan barrels. De
achtergeblevenbewonersver-
keren in angst voor nieuwe
aanvallen. Jeruzalem heeft
immers laten weten dat de

bombardementen nog maar
een „voorproefje" waren en
„straf" voor het feit dat de
laatste Katoesja raketten uit
de richting van Sidon kwa-
men. Misschien kunnen de
glaszetters beter nog even
wachten...

De Jonge: „Je ziet ook in het
zuiden onder de Palestijnen
steeds meer aanhangers van
de Harnas. Leiders die op reli-
gieuze gronden de strijd aan-
binden, krijgen voor hun Ji-
had (Heilige Oorlog) steeds
meeraanhangonder jongeren.

Deze pro-Syrische fundamen-
talistische groepen hebben
ook de wapens, de Fatah-aan-
hangvan Arafat heeft hooguit
watpistolen om zichzelf te be-
schermen. Het Volksfront
voor deBevrij dingvanPalesti-
na werkt steeds meer samen

met Hezbollah en de radicale
Palestijnse leider Ahmed Ji-
bril is een zeer religieus man.
Hij zit regelmatig in Teheran."

De Jongemoet alsVN-diplo-
maat uitkijken met politiek-
gevoelige uitspraken. UNR-
WAwerkt ookin debezette ge-
bieden. Hij heeft al vier inva-
sies meegemaakt in Libanon,
maar het geweld went niet.

„Het is een gruwel.De non-
stop bombardementen. Naba-
tiyeh is een spookstad gewor-
den. Volledig platgegooid. Is
dat terecht? Om nu, als ant-
woord op dieenkeleraket van
het Hezbollah-verzet op
Noord-Israël, half Libanon in
puin te gooien, datvind ik bui-
ten proporties. Wat hebben
die duizendendorpsbewoners
in Zuid-Libanon, van wie Is-
raël nu dehuizenvernielt, wat
hebben die gedaan? Hebben
die allemaal Hezbollah gehol-
pen? Nonsens! Die mensen
zijnHezbollahlieverkwijt dan
rijk. Er zijn in hetzuiden nota
bene demonstraties geweest
tegen Hezbollah," aldus De
Jonge, lang genoeg in het
Midden-Oosten om te weten
dat geweld nieuw geweld uit-
lokt en in elk geval niets op-
lost.

„Maar eerlijk gezegd vind ik

dat die Libanezen af en toe
best een beetje vuurwerk mo-
gen afsteken om de wereld er-
aan te herinnerendathunland
is bezet door Israël. Dat er Is-
raëlische tanks door hun dor-
penrijden. De schade van die
paar raketten op Noord-Israël
wastot nogtoe gering. Natuur-
lijk, ze horen geen raketten af
te schieten op de buren, maar
er ligt ookeenresolutievan de
Veiligheidsraad diezegt dat Is-
raël niet in Zuid-Libanon
hoort.Dat Israël zich hoort te-
rug te trekken."

Vooral de mate van geweld
stoort hem. „Israël laat nu zn
overdonderende militair ge-
weld op Libanonlos. Ze weten
datze daar inLibanon niets te-
genover kunnen stellen. Wil-
lens en wetens een half mil-
joen mensen op de vlucht ja-
gen en hun huizen opblazen,
het spijtme, maar daarkan ik
geen begrip voor opbrengen.
Al meer dan honderd doden,
vele honderden gewonden. Is-
raël gaat tever."

Onvoorstelbaar
öiepe zucht: „Het geweld is

Negen zware
jtouwitzer-granaten per mi-
°unt en het gaat maar door.

Honderden raketten en nog
eens duizenden bommen van
jachtvliegtuigen, die in gol-
ven om de vijf minuten over
komen razen. En de oorlogs-
schepenvoor dekust, het hel-
se kabaal, de branden, de
rook. Soms denkik 'zaler ooit
een einde aankomen?' 'Zal er
ooitvrede zijn?' 'Willenze wel
vrede?'"

Zuid-Libanon, momenteel
levensgevaarlijk gebied. Israël
vindt dat niemand daar iets te
zoeken heeft. Ook internatio-
nale pottekijkers kan Israël
daar even niet gebruiken. Bij
deeerste salvo's van eenIsraë-
lisch marineschip voor dekust
van Sidon dacht ik dat mijn
hart twee slagen oversloeg.
Fouad, diemij al jarenkrimp-
vrij door deLibanese warwin-
kel chauffeert, trapte bij een
brug op derem, rende het ta-
lud af en ging op zijn hurken
onder de brug zitten. Daar
hebben we zeker twintig mi-
nuten gezeten naast het
stroompje van een rivier tus-
sen weggeworpen plastic fles-
sen, blikjes en ander afval. Er
volgden nog zeventien oorver-
dovende klappen uitzee. Gra-
naten die, naar later bleek, in
het Palestijnse vluchtelingen-
kamp Rashadiyeh waren ge-
vallen. Daar vielen driedoden
en bijnazestig gewonden.

Aanval
Aan de lugubere en einde-

loos lijkende onderhandelin-
gen kwam een eindeomdat de
belagerplotselingtot de aanval
overging. Hij probeerde Ber-
tha te overweldigen. Dat leid-
de toteen heviggevecht tussen
hemenPiet Frijns. Daarbij da-

verden ineens vier schoten.
De jongestudentkreeg een ko-
gel in deborst en driein derug.
De verwondingen maakten di-
rect een einde aan zijn leven.
De daderverdween spoorloos.
Bertha rende gillend om hulp
de Schaelsberg af.

Honderden omwonenden
entoeristen maakten de dagen
daarna een soort bedevaart
naar deplaatsvan het misdrijf.
De begrafenis van de dappere
Frijns werd een demonstratie
tegen geweld. De politie zocht
intussen met veel manschap-
pen dag en nacht naar de da-

der. Uit het onderzoek bleek
dat de man-met-de-zakdoek-
voor-zijn-gezichtdezelfdezon-
dagavond niet ver van de
Schaelsberg nog een vrijend
paartje had bedreigd. Zij ont-
sprongen de dans omdat de
voyeur werd gestoord door
voorbijkomende wandelaars.

Dank zij tips uit de burgerij
kon de 'moordenaar van de
Schaelsberg' al na vier dagen
worden gepakt.De man stond
bekend als een notoire gluur-
der die zijn werkterrein in
heel Zuid-Limburg had. Maar
tot geweld was het, zoals
meestal bij deze categorie

wetsovertreders, nooit eerder
gekomen. Dat gluren kwam
voort uit een onbevredigend
huwelijksleven, zo klonk zijn
uitleg. De man was daardoor
geestelijk in de war geraakt.
Het hinderdehem als hij ande-
ren zag vrijen. lets in hem
dwong hem er dan toe het sa-
menzijn te verstoren. Die fata-
le zondag had hij een nieuw
element toegevoegd aan zijn
ziekelijkuitstapjes. Omliefko-
zende stelletjeste dwingenom
hun vrijage inzijnbijzijnvoort
te zetten had hij een geladen
pistool bij zich gestoken.

De Maastrichtse rechtbank
behandelde de zaak, vanwege
het pikante karakter, achter
gesloten deuren. Bertha was
de enigegetuigevan hetdrama
op de Schaelsberg. Toen zij
haar droevigerelaas deed.was
de man die haar vriend dood-
schoottijdelijk uit dezaal ver-
wijderd. De officier eiste we-
gens doodslag en aanranding
van de eerbaarheid twaalf jaar
en tbs. De rechtbank maakte
er tien jaaren tbs van.

Wie nu de Schaelsberg bij
Valkenburg beklimt wordt
nog steeds herinnerd aan de
gruweldaad. Op deplaats van
het misdrijf, een meter of tien
rechts van de Betsy Perk-
bank, staat een houten monu-
ment met de naam van Piet
Frijns. Het kruis daarop is af-
komstig van dekist waarin de
'held van Schimmert' werd
begraven.
Volgende keer: DE GRUWE-
LIJKE DOOD VAN 'DE MOOIE
LOTUS'

Rolduc in teken
Orlando festival

Van een onzer
verslaggeefsters

ROLDUC, zaterdag
De monumentale 12de-

eeuwse abdij Rolduc, nabij
het Zuidlimburgse Kerkra-
de, is van 1 tot 15 augustus
een muziektempel voor ka-
mermuziek.Voor detwaalf-
de achtereenvolgende maai
wordt er het Orlando festi-
val gehouden: het muziek-
festijn, waarop internatio-
naal vermaarde musici in
een ongedwongen sfeer
masterclassesen workshops
geven voor jonge professio-
nele kamermuziekensem-
bles, conservatoriumstu-
denten en gevorderde ama-
teur-ensembles.

Spil — en artistiek direc-
teur —van hetfestival is Ste-
fan Metz, decellistvan het in
'76 opgerichte Orlando
Kwartet, het enige Neder-
landse strijkkwartet dat in-
ternationale faam geniet.
Twaalf jaargeleden nam hij
het initiatief tot dit kamer-
muziekfestival, waarvoor
hij telkenmaletopmusici uit
de hele wereldnaar hetLim-
burgse land weet te lokken.

Zovondhij dit jaaro.a. Va-
lentin Berlinsky, al 48 jaar
cellist van het vermaarde
Russische Borodin Kwartet,
bereid inRolduc een master-
class te geven. Over het
kwartetspel merkte deze
ooit op: „De musicus kan
geen omnivoor zijn. De
kunst van het kwartetspel is
zeer specifiek en werkelijk
dehoogste vorm van musice-
ren".

Thema's
's Avonds geven de gast-

musici en -ensembles in het
Wijngrachttheater in Kerk-
rade een aantal concerten.
Deze avonden zullen in het
teken staan van vier the-
ma's: Noordeuropese ka-
mermuziek (Grieg, Sibe-
lius, Kvandal, Crusell; o.a.
uit te voeren door het Grieg
Trio en het Jean Sibelius
Kwartet), Russische kamer-
muziek (met de pianisten
Lilya Zilbersteinen Alexan-
der Satz), de vroege strijk-
kwartettenvan Ludwig van
Beethoven en de kamermu-
ziek van Franz Schubert.

Speciale aandacht is er
ook voor deKoreaans/Duit-
se componist IsangYun. Tij-
dens een lezing, die gratis
toegankelijk is, zal hij zijn
manier van werken toelich-
ten. In tegenstelling tot wat
gebruikelijk is in westerse
compositietechnieken staat
in de Oostaziatische muziek,
de op zichzelf staande toon
op de voorgrond. De in Ber-
lijn woonachtige Yun wordt
een bruggebouwer tussen de
westerse en oosterse muziek
genoemd.

Er bestaat een speciale
band tussen Yun en het Or-
lando kwartet. Zijn vijfde
strijkkwartet, dat op 8 au-
gustus wordt uitgevoerd,
schreef hij voor het ensem-
ble ter gelegenheid van het
10-jarigbestaan van het fes-
tival.

DE MOORD OP DE SCHAELSBERG
DE PLAATS
VANHET
MISDRIJF

door CEES KORING

VALKENBURG, zaterdag
Piet Frijns (21) uithet Lim-

burgse plaatsje Schimmert
stierf alseen held.

Dat stond tenminste op het
bidprentje datbij zijnbegrafe-
nis, op22 juli 1965, aan de hon-
derdenbelangstellenden werd
uitgereikt. „Hij stierf als een
held, voor de onschuld van
zijn meisje", stond onder zijn
portretje geschreven. Dat ene
zinnetje vertelde tegelijk van
het dramadatzich een paar da-
gen daarvoor op de Schaels-
berg bij Valkenburg had afge-
speeld.

De Schaelsberg, langs de
spoorlijn Heerlen-Maastricht,
is een watgrote naam voor een
heuvel juist buiten het toeris-
tisch aantrekkelijke Valken-
burg. Vroeger huisde eenklui-
zenaar op de Schaelsberg. De
resten van zijn afgezonderde
woonplaats, de kluis, bestaan
nog en vormen een populair
doel voor dagjesmensen en
wandelaars. Maarwie nietver-
der komt dan de ingang van
het uitgeholde pad naar de
kluis, kan vanaf de vier daar
geplaatste banken genieten
van het prachtige glooiende
landschap rondom Valken-
burg. Eén van die banken,
bergopwaarts gezien de meest
linkse, draagt de naam van
Betsy Perk, de tante van de
dichter Jacques Perk. Betsy
Perk wordt gezien als de
vrouw die aanzet gaf tot het
toerisme in zuidelijk Lim-
burg.

Op zondagavond, 18 juli
1965, nam een verliefd stel

10 foto: JAN STAPPENBELD

Onze speciale verslaggever
maakte een rondgang
langs locaties waar crimi-
nele geschiedeniswerd ge-
schreven.

plaats op deBetsy Perk-bank.
Het waren Piet Frijns, een
sportieve, veelbelovende stu-
dent werktuigbouwkunde uit
Schimmert en zijn verloofde
Bertha, de 20-jarige dochter
van een ijzerhandelaar. Het
jonge stel genoot van elkaar,
de mooie zomeravond en het
uitzicht op Valkenburg en het
Geuldal.

De idylle op de Schaelsberg
veranderde van hetene op hetandere moment in een nacht-
merrie. Achter het paartje op
de bank klonk geritselwaarna
plotseling een man uit het
struikgewas naar voren
sprong. De onderste helft van
zijn gezicht hield hij met een
zakdoek bedekt. In zijn rech-terhand had de onbekende
een vuurwapen. De gemasker-
dedreigde daarmeeen maaktezijn bedoelingen duidelijk. Hijeiste een seksueel kijkspel
met het verliefde stel in de
hoofdrol. Piet en Bertha rea-
geerden geschokt en weiger-
den op de wensen van de
voyeur in te gaan.

Terwijl de duisternis viel
ontstond op de Schaelsberg
een bijna onwerkelijke situa-
tie. Het bedreigde paartje be-
gon een discussie met de bela-
ger, rookte zelfs sigaretten
met hem, in stilte hopend dat

late wandelaars hen uit de ha-
chelijkepositie zouden komen
verlossen. De onbekende
hield intussenvast aan zijn bi-
zarre wensen. Dat duurde zo
twee uur.

■ Op dezeplaats opde
Schaelsberg in Valkenburg
speelde zich in de avondvan
18 juli 1965een drama af dat
het leven kostte aan Piet
Frijns. Een kruis bij de zoge-
naamde Betsy Perkbank her-
innert aan het misdrijf.

FOTO: JAN STAPPENBELD

■ Piet Frijns (21), een Limburc
■ se studenten de zoon van een
I mijnwerker, stierf om de eer

' van zijn verloofde te redden.
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zaterdag 31 juli 1993 Gevraagd voor Zuid-Frankrijk
JONGEDAME, 18-25 JR. VOOR ASS. MANAGEMENT

IN LUXE HOTEL NABIJ TOULOUSE
Vereisten: Beheersing van Frans en Engels. Affiniteit met en
kennis van de hotellerie, enige administratieve vaardigheden.
Representatieve en dienstverlenende instelling. Bereid om nabij
hotel te gaan wonen. Datum indiensttreding z.s.m. Voorlopige
accommodatie beschikbaar. Reacties uitsluitend schriftelijk naar:
Accountantskantoor Hoekstra, PB 2549, 2940 AA Lekkerkerk.

(Para)medisch personeel gevraagd
Wij zkn. nu een nieuwe collega
gedipl. APOTHEKERS-
ASSISTENT(E). Wij werken in
een middelgrote apotheek in
Amsterdam-Oost, vlakbij een
ziekenhuis. Volgend jaar in een
heel nieuw pand, zodat je on-
middellijk kunt meedenken. In
principe graag full-time, maar
minder kan ook. Goed open-
baar vervoer dichtbij. Geen
nachtdiensten. Wie durft???
Park Apotheek, Oosterpark 14,
1092 AE Amsterdam. Telef.
020-6652045, b.g.g.
023-323433. Dhr. K.J. Vergers.

r Op korte termijn gevraagd een; assistente m/v
i in een moderne groepspraktijk
i voor orthodontie te Almere
i voor minimaal 24 uur per week.
■ Ervaring als tandarts- of ortho-
i dontie-assistente strekt tot

■ aanbeveling.
Schriftelijke reacties aan:

i mw. S.J. Valk de Graaf
Randstad 21-61
1314 BH Almere. Een SPEURDER opgeven? Bel

020-6.805.805.

Vrije Universiteit
Amsterdam

De vakgroep Anatomie en Embryologie van de Faculteit der
Geneeskunde zoekt een

medewerker snijzaal/mortuarium
m/v

voor 0,5 deel van dewerktijd
.op basis van kortlopend contract
VACATURENUMMER497.3116

TAAK: balseming stoffelijke overschotten; voorbereiding
anatomische practica; beheer en onderhoud stoffelijke
overschotten en preparaten.

FUNCTIE-EISEN: MAVO/HAVO-niveau; werkervaring met
biologische preparaten en/of amanuensis-taken strekt tot
aanbeveling.

BIJZONDERHEDEN: de aanstelling geschiedt voorshands voor
de duurvan 6 maanden.

SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ’ 3303
bruto per maand (salarisschaal 5), bij volledige werktijd.

INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
prof. dr. H.J. Groenewegen of dr. L. Poliacu Prosé, telef.
020-5482723.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het
vacaturenummer linksboven op brief en envelop, binnen 14
dagen na het verschijnen van deze advertentie, te richten aan de
Vrije Universiteit, Secretaris Faculteit der Geneeskunde, Van der
Boechorststraat 7,1081 BT Amsterdam.

De Vrije Universiteit streeft naar toename van het aantal
vrouwen in haar organisatie. Instemming met de doelstelling van
de Vrije Universiteit als christelijke instelling wordt verwacht. De
Vrije Universiteit is gelegen aan de De Boelelaan 1105,
Amsterdam-Buitenveldert.

Deze tijd vraagt om een
Vrije Universiteit
Tandtechnisch Laboratorium

(uitsluitend kroon- en brugwerk) te Adam zoekt
ervaren goudtechnicus

Br. 08-53391 bur. bl. Adam

Slotervaartziekenhuis/Boven-IJ ziekenhuis
vraagt voor afd. Kaakchirurgie
tandartsassistente

Zij zal in onsteam van 6 assistentes worden ingewerkt om
te assisteren bij poliklinische operaties in het Slotervaartzieken-

huis en hetBoven-IJ ziekenhuis. Lft. 20-25 jr.,full-time basis
type-ervaring strekt tot aanbeveling

Gaarne schriftelijke reacties:
Dr. G.J. Schade en W.M. Muijen

p/a Polikliniek Kaakchirurgie, Slotervaartziekenhuis
Louwesweg 6,1066 EC, Amsterdam, telef. 020-5125131

Technisch personeel gevraagd
Technisch

adviesbureau

Van Veen B.V.
Voor projectdetachering van
technici op midden-, hoger- en
universitair-niveau. Parkweg
23, 2271 AD Voorburg. Telef.
070-3694421.

Voor div. projecten gevraagd
op uitzend- of detacherings-
basis: Offshore (Noordzee): 1e
fitters, lassers, medics (A-
-verplk.), kraandrijvers, rousta-
bouts/riggers met geldig PSL.
Scheepvaart/Bagger (Interna-
tionaal): 1e machinisten voor
snijkopzuigers, scheeps elek-
tro-technici bekend met bestu-
ringstechniek, grijpkraandrij-
vers. Ook gevr. 1e fitters en
eert.lassers voor div. proj. door
heel Nederland. Inl.: vanaf
maandag telef. 02230-68300.
LOWLAND GROUP B.V.
Zonder ruime ervaring onnodig
te reageren.
LOODGIETERS. Voor renova-
tie in kantoorgebouw te Am-
sterdam vanaf 23-8 t/m 24-9.
Gietijzer- en koperwerk. Werk-
zaamheden geschieden van
18.00 uur tot 03.00 uur. Met ex-
tra toeslag voor onregelmatige
uren. Bel Teepool 03410-30155.
Wij zoeken met spoed een
MAATVOERDER/UITZETTER
voor een projekt in Utrecht.
Opl. MTS W & W, ruime werk-
erv. en erv. m. horizontale laser,
boogspiegel. waterpastoestel.
Bel Manpower. 030-364732.

BOUWKRACHT TIMMER-
WERKEN BV, aangesl. bij SFB,
gegarandeerd goed loon, zkt.
timmerlieden met ruime erv.
Ploegen hebben de voorkeur.
Bel voor een afspraak kantoor
Ridderkerk, 01804-63390 of
kantoor Utrecht, 030-660002.

CMT B.V. heeft direct werk
voor: lassers G6, G6r. Lassers
Argon 0-80/80-500 KS/r.v.s.
1e fitters en ijzerwerkers. Voor
telef. informatie kunt u bellen
01820-39345. CMT 8.V.,
Zwolleweg 10, 2803 PS Gouda.
Per direct gezocht voor de
regio Rijnmond P5LASSERS,
E 80 - 500 20 mm dik, TIG 0 - 80
8 mm dik, Pos 6.g mat.gr. 3 d.
Voor de off shore aanvang
week 32 TIG lassers met geldi-
ge eert. 2" RVS 316, TIG las-
sers met geldige eert. Duplex,
1e pijpfitters met geldig PSL
boekje. Tevens voor diverse
projekten 1e pijpfitters en TIG
lasser. Tijdens kantooruren
kunt u bellen naar de GLC,
01828-31422 of op zaterdag
van 10.00-14.00 u. 075-168838.
Randstad Uitzendbureau zoekt
ervaren mechanische ONDER-
HOUDSMONTEURS. Deze ba-
nen zijn per direct en voor lan-
ge duur. Leidseplein 1-3,
Adam, 020-5510551.

LOODGIETERS/cv.-monteurs
(le/2e/hulpmonteurs) op pro-
jectbasis. Wilt u meer zekerheid
en evt. een auto van de zaak?
Bel Teepool 03410-30155.

SIMTECH GEOW B.V.
zoekt voor langlopende projecten

landmeters en maatvoerders
metenige jaren ervaring in de bouw en weg- en waterbouw

Bel voor info 010-4252542

Technipower Ingenieursbureau BV
Vooreen van onze relaties bij de overheid zoeken wij:

HTS-WTB Installatietechniek
die zorgt voor kwaliteitsborging en toezicht houdt op destructief
onderzoek en lastechnieken.
Enige jaren ervaring is vereist, leefijd ± 30 jaar, standplaats
Amsterdam

TU WTB Civiele techniek
Ervaren begeleider met overzicht in veranderingsprocessen en
bekend metkwaliteitsborging.
Goede contactuele eigenschappen, standplaats Utrecht.

Bij interessekunt u contact opnemen met ons bureau.

Technipower Ingenieursbureau BV
Meerweg 7, 1405BA Bussurn
Telef. 02159-36077

Technipower Ingenieursbureau BV
Wij zoeken voor een van onze relaties:

pipeline engineer
required at least 4 years experience in the design of onshore
and/or offshore oil- and gaspipelines.
ACTIVITIES overseas, reporting to local engineers.

JOB REQUIREMENTS: design, fabrication and installation of
large diameter oil- and gas lines.
Familiair with international pipeline design codes, welding,
testing and on bottom stability and installation stress.
Execute conceptual and detailed engineering, specify materials,
preparation of tender documents and specialist advice.

Bij interesse kunt u contact opnemen met ons bureau.

Technipower IngenieursbureauBV
Meerweg 7, 1405 BA Bussurn
Telef. 02159-36077

BT BENELUX is een onderdeel van het wereldwijde BT concern
met 170.000 medewerkers en meer dan 100 vestigingen in 30
landen. In de Benelux levert BT telecommunicatiesytemen en
-services aan multinationals en andere internationaal opererende
bedrijven. BT Benelux is sinds 1989 in Amsterdam gevestigd en
telt inmiddels zon 80 medewerkers.

Vooronze afdeling Field Service zoeken wij op korte termijn een

Field Support Engineer
(m/v)

Als Field Support Engineer maak je deel uit van een team van 7
mensen. De belangrijkste taken bestaan uit het installeren en
onderhouden van apparatuur, ondersteuning van technici in 'het
veld', het maken van procedures en het controleren van werk-
zaamheden, uitgevoerd door derden.
Voor deze functie is een opleiding op MTS-E niveau vereist en 3
tot 4 jaar ervaring in de datacommunicatiebranche, bij voorkeur
met installeren, service en ondersteuning.
Wij verwachten een goede kennis van datacommunicatie-appa-
ratuur in het algemeen en van pads en routers in het bijzonder.
Verder is ook kennis van protocol-analyse en bert testers van
belang en het vermogen de gegevens te interpreteren.

Wij zoeken een flexibele collega, die zowel individueel als in
teamverband goed kan werken en die goed met mensen in uit-

■ eenlopende functies om kan gaan. Je bent bereid deel te nemen
aan stand-by diensten, ook tijdens het weekend en hebt er geen
bezwaar tegen enkele weken in het buitenland door te brengen
voor het volgen van trainingen. Je spreekt en schrijft goed
Nederlands en Engels. Je leeftijd ligt tussen de 25 en 35.
De standplaats voor deze functie is Amsterdam, van waaruit je
werkt voor de gehele Benelux.

Naast een gedegen interne opleiding bieden wij je de mogelijk-
heid mee te groeien in een moderne, dynamische onderneming.

■Verder bieden we een goed salaris en prima secundaire arbeids-
voorwaarden.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan binnen 14
dagen een brief met curriculum vitae naar: BT (Worldwide) Ltd.,
t.a.v. de heer E. Bobeldijk, Overschiestraat 65, 1062 XD
Amsterdam onder vermelding van referentiecode BT-FSE.
Wij zoeken een

t ervaren service monteur
voorairconditioning-installaties

Wij bieden u een goed salaris en goedearbeidsvoorwaarden.. Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van de letters JK kunt
I u richten aan:

Marcon Techniek bv
Veilingweg 48

3034 KB ROTTERDAM
" Esprit Telecom

zoekt voor haarkantoren in AMSTERDAM en ROTTERDAM
technische medewerkers

Vereisten: erv. op het gebied van telecommunicatie; erv. in het
aanleggen van PBX-install., transmissiesystemen en telefoon-

t lijnen; kennis van de Engelse taal en andere talen is een pre.
t Salaris is afhankelijk van werkerv. Gelieve uw cv. te sturen naar:,Esprit Telecom Benelux 8.V., World Trade Center, Strawinsky-, laan 929, 1077 XX Amsterdam, t.a.v. dhr. Anderson (directeur).

Automatiseringspersoneel gevraagd
I ■--—---------—----—--—

iDeltee B.V. is een systeemhuis
i dat Novell en Unix netwerken, installeert. Voor onze afdeling

Technische dienst vragen wij
een MEDEWERKER op HTS/
MTS niveau. Bel of schrijf naar:
Deltee 8.V., Nikkelstraat 43-45.
1411 AH Naarden, telef.

" 02159-40304.
Randstad Uitzendbureau zoekt
met spoed Senior Orcale PRO-
GRAMMEURS voor analyse en
programmering, werkomge-
ving Utrecht. Leidseplein 1-3,
Adam, 020-5510551.

Matching Pool B.V. zoekt erva-
ren automatiseerders (free-
lance/vast dienstverband).
Voor diverse langlopende pro-
jecten door het gehele land.
Uw schriftelijke reactie met cv.
zien wij gaarne tegemoet.
MATCHING POOL 8.V., Euro-
palaan 20, 5232 BC 's-Herto-
genbosch. Voor meer info

■ 073-421600.

ISM zoekt SOFTWARE-
BUREAUS voor plaatsing van
erv. interim-salesmanagers
voor dienstverlening en pro-! dukten. Voor een succesvolle
aanpak bel: 070-3977958.
U zoekt een nieuwe baan in de
automatisering? Bel DRENT,
02510-21653, fax 02510-21654.

; PIVOT PROFESSIONALS. zoekt ervaren automatiseerders
! freelance/dienstverband. Stuur

uw cv. naar Bisonspoor 351-A,
3605 JW Maarssen, telef.
03465-66899.- Wildschut Opleidingen zoekt
ervaren PROGRAMMEURS.
Taak: programmeren in Word
en Access. Van Diemenstraat

■ 128,1013CN Amsterdam.
Randstad Uitzendbureau zoekt
C PROGRAMMEURS onder

\ Unix, meerdere jaren erv. in
functioneel ontwerp is noodza-, keiijk. Werk betreft ontwikkei-
systemen. Leidseplein 1-3,
Adam, 020-5510551.

RIJNHAAVE OPERATIONAL SERVICES ZOEKT

operators/systeembeheerders
IBM MVS m/v

" Het verbeteren van computer operations in grotere rekencentra
■ is ons vak. En dat we daar succesvol in zijn, mag worden afgeleid
[ uit onze goed gevulde orderportefeuille. Voor een aantal nieuwe

projecten zijn wij op zoek naar operators/systeembeheerders
IBM MVS. We zoeken mannen en vrouwen die werken vanuit de

l gedachte dat het luisteren naar mensen vaak belangrijker is dan. het simpelweg toepassen van techniek. Van de juiste kandidaten
verwachten wij ervaring met mainframes, JCL, IMS, CICS en

't OPCA en/of CA7. Tevens gaan wij er vanuit dat u flexibel en, stressbestendig bent en bovendien over een goede uitdruk-
kingsvaardigheid in zowel woord als geschrift beschikt. Specia-

' listen van dat kaliber mogen bij Rijnhaave rekenen op een voor-. treffelijke salariëring, een auto van de zaak en goede secundaire
i arbeidsvoorwaarden.
) Schriftelijke reactie metcv. kunt u sturen naar:

Rijnhaave Operational Services B.V.
3 Postbus 552, 2700 AN Zoetermeer, fax 079-682422

MANPOWER ENGINEERING ZOEKT

2 jr. programmeurs (HBO-niv.)
| met kennis van Unix, Interface, C, relationele databases.
I

HP 3000 programmeur (HBO-niv.)
3 teamworker, support/communicatie, Engels woord en geschrift,

kennis van Powerhouse.

' teammanager

'Leidinggevend aan programmeurs en projectleiders, ruime ken-

" nis en ervaring met Unix, div. programmeertalen en netwerken.

"Leeftijd 35-40 jr.- Meer informatie over bovenstaande vacatures en het maken van
een afspraak kunt u doen bij:

Manpower Techniek en Engineering
N.Z. Voorburgwal 101. 1012RG Amsterdamr telef. 020-6241114 vragen naar Arjen Lubbes

Professional Software Support
z.m.s. AUTOMATISERINGSDESKUNDIGE met de volgende
expertise: Buil, IBM, Sperry, Unisys. Tandem (programmeur/
operator). Voor info 020-6995659 of zendt uw cv. naar: Profes-
sional Software Support, Tureluurweg 70,1113 HB Diemen.

Divers personeel gevraagd
i

U moet de laatste schakel in
onze nieuwe organisatie wor-
den. Bent u klantvriendelijk en.kunt u kasten plaatsen, dan
bent u onze nieuwe
CHAUFFEUR. Aanmelding:s Eskimo, telef. 020-6166911, van
10-12 en van 14-16 uur.
Gevraagd RU-INSTRUKTEUR

ïvoor rijbewijs B, automaat met
eigen lesauto. 02990-33406.
Kappa Koerier Amsterdam BV
vraagt per direct BROMMER-
KOERIER + autokoerier m/v.
Leeftijd 17 t/m 20 jr., een repre-
sentatief en verzorgd uiterlijk,
bereidheid tot onregelmatige
diensten, woonachtig in Am-

" sterdam. Bel voor informatie
020-6693301 vanaf maandag 2
augustus 1993.
FITNESSCENTRUM in dë
regio Rotterdam zoekt, fitness- en

aerobictrainer
m/v, met ervaring. Tev. bar-

f medew. m/v, leeftijd tot 20 jr.
en part-time adm. medewerker
m/v. Schriftelijke sollicitaties.

' Br. 11-53351 bur. bl. Adam., GEZOCHT: 50+'ers in Adam,
R'dam en Den Haag die 4x per
week ± 3 uur in de horeca
kaartenrekjes bij willen vullen.
Liefst i.b.v. brommer en kleine
opslagruimte. Bel voor sollici-
tatieformulier vanaf maandag
020-6161734.

PHOTOGIRLS gevr. (lingerie/
video). Stuur foto, Laguna,
P.B. 10019, Utrecht.
Gevr.: div. ploegen METSE-
LAARS, voor klinkerwerk omg.
Wismar, Keulen, Leipzig en
Dortmund. Info 038-223794.
VRACHTWAGENMONTEUR
(ervaren) gevr., i.b.v. grootrij-
bew., free-lance, 020-6902659.
Pamba B.V. vraagt voor de af-
deling stomerij een PERSER
m/v. Telef. 020-6949236.
Gevraagd voor DUITSLAND,
metselaars, timmerlieden, stu-
kadoors en voegers. 03494-
-53641 of 033-654803.
Gezocht vrouwel. MODELLEN,
lft. 17-40 jr., v. verschillende
opdrachten van mode t/m
naakt. Inl. schrijf brief m. fotc
naar Modelagency Flamingo,
Pimpelmeesstr. 26, 1826 KS
Alkmaar, 072-623774.
Work & Travel AUSTRALIA.
Wil je reizen met werken com-
bineren in Australië? Vraag dan
de brochure aan. Travel Active
Programmes, Postbus 107,
5800 AC Venray, 04780-88074.
MODEL, vrouw/meisje, 0.a.:
fotosessie, ’ 3,80/foto. Telef.
023-292625.
Gevr. OPPASMOEDER voor 3
dagen p.w. in Nieuw-Sloten,
kinderen Th jr. en 5 mnd. Liefsl
thuis, maar in de buurt geen
bezw. Voor serieuze belangst,
bellen naar 036-5319493.

Wij vragen een ervaren
ADVERTENTIEVERKOPER-
(STER) voor landelijk bestaan-
de projekten. Indien je de juiste
persoon bent, staat er een goed
basissalaris met provisie en
auto klaar. Bel voor een
afspraak tussen 9.00-10.00 uur
of na 15.00 uur. 02972-62561.
Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt ALGEMEEN medewer-
kers (m/v) die flink kunnen
aanpakken voor o.a. werk-
zaamheden op Schiphol. U
heeft een rijbewijs en bent 18
tot 22 jaar. Heeft u belangstel-
ling? Kom dan langs of bel.
Informatie: 020-5236170,
Sandra Lemmens, Amsterdam,
Rokin 118.
Per direkt gevr. een ervaren
VAKMAN die verantwoordelijk
wordt voor het maatnemen en
plaatsen t.b.v. onze afdeling
gordijnen, lamellen en luxaflex.
Om deze funktie naar behoren
te kunnen vervullen, denken wij
aan iemand met ervaring in
deze branche en in het bezit
van rijbewijs en een eigen auto.
Leeftijd is niet van belang.
Heeft u interesse? Gaarne uw
schriftelijke soll. richten aan:
Edison Tapijt, Elandsgracht 92,
1016 TZ Amsterdam. T.a.v.
mw. H.C. Corbran.
Wij hebben plaats v. een jonge,
enth. RU-INSTRUCTEUR
(m/v), cat. B en/of A, lft. tot
25 jr. Rijschool Ronchetti, Poe-
lenburg 2048, 1504 NJ, Zaan-
dam, telef. 075-311118.
Zeer goedlopend modellenburo
zoekt met spoed FOTOGRAAF
(vrouw) voor het samenstellen
van ons glamour-modellen-
boek. Ben je ruimdenkend in-
gesteld en weet je modellen op
een spannende manier te fo-
tograferen? Ben je bovendien
in het bezit van professionele
camera-apparatuur en kun je
ook op lokatie werken, schrijf
dan snel een brief met daarin je. werkervaring en omschrijving
van de apparatuur waar je mee
werkt. Opdrachten voor ons
buro geschieden op free-lance
basis. Reacties: br. 11-53401
bur. bl. Adam.

; Fotostudio HENO in Adam
Centrum zoekt een brommer-
koerier, ± 17 jr., voor 40 uur
p.w., liefst met interesse in de
fotografie. Heb je zin in een
leuke baan, bel dan voor een

' afspraak: 020-6234934., MODELLEN. Geloof geen■ bandjes met loze beloften, er is
i maar één manier om er achter; te komen of je geschikt bent.

" Laat je fotograferen in onze
i professionele fotostudio,
Hendrik Jan van Beek Fotogra-

■ fie, Amersfoort, 033-621037.
]Gevr. per direct MANAGERS-
vertegenwoordigers m/v, full-: of part-time. Goede secundaire

! arbeidsvoorw., voll. training

' verzorgd. Bel voor pers. onder-
houd World Trade Center:

' „Eurolink", 010-4053261.
RU-INSTRUCTEUR m/v- gevr., cat. B, voor Alphen en

1Gouda. Info01720-40744.
I Weg. enorm succes uniek
I THUISWERK, zéér hoog per-

soonlijk en financieel poten-- tieel. Sluit bij uw brief 2 postze-

' gels van 80 et. Arel, Postbusr 77689, 1070LG Adam.. Gevr. FITNESSBEGELEIDER. (m/v) voor de ochtenduren,
A'dam-Zuidoost, Br. 11-53357
bur. bl. Adam.
Voor betrouwb. info over wer-
ken op een CRUISE-SCHIP,
Schrijf of bel naar Info-Cruise:
Postb. 23195, 1100 DR Adam,
fax/telef. 020-6261764.
i
i Go AUSTRALIA! Grijp je kans
> om Australië te leren kennen
jvia werk en vakantie (18-25

> jr.). Activity International,
l 050-422949.
1Als u, voor eigen rekening, di-
-1rekt uit uw auto aan bloemis-
-1ten/kadoshops uw artikelen

verkoopt, hebben wij voor u

" een NIEUW gepatenteerd pro-
dukt waarmee u hoog kunts scoren. Als u bereid bent tijd en
geld in een nieuw produkt te
investeren neem dan voor a.s.
ma. 12 uur kontakt met ons op.
Telef./fax 055-668904.- Part-time REGIO-CONSU-
LENTEN voor relatie-bemidde-
ling gevraagd. Postbus 94772,
1090GT Amsterdam.

Sentor Intercedents zoekt
LEID(ST)ERS voor de kinder-
opvang in de regio Amster-
dam/Zaanstreek. Heb je oplei-
ding en ervaring? Bel Sentor
Personeelsbemiddeling. Gratis
inschrijving. Tel. 02290-33722,
dagelijks van 9.00-12.30 uur.

Vakantiewerk
buitenland

Mnl. tent-opbouwers gevraagd
voor campings in Zuid-Europa.
Vertrek tussen 21-8 en 10-9
voor 1-3 weken. Min. 21 jaar.
Bel Camping Holiday,
020-6910619.
Voor SCHOONMETSELWERK
gezocht 1 of 2 metselaars of
onderaannemers. 06-52861557.
Gez.: OPROEPBARE krachten
uit Adam e.0., i.b.v. rijbewijs,
lft. 20-28 jr., met gevoel voor
humor en enige theatererv.,
veel werk in sept./okt. Brieven
met cv. en pasfoto: Unicus
Sales Promotion, De Wittenka-
de 111 sous, 1052 AG Adam,
t.a.v. mevr. Diana Werkman.
Gevr. all-round TEGELZET-
TERS voor werk in Duitsland.
Loondienst of onderaanne-
ming. Goede verd. Firma Tublo
8.V., telef. 04139-4148/4074.
Wij vragen per DlREKT ervaren
jonge werktekenaar die stress-
bestendig is en vijf dagen per
week op ons kantoor te
Vinkeveen kan werken. Bel
02972-62561.
N.O.D. & R. zoekt voor free-
lance BUITENDIENSTMED.,
voor schaderegistratie. Regio
Haarlemmermeer. Liefst ex-
politie o.i.d. Functie met goede
toekomst mogelijkheden. Soll.
richten aan Hellendaalstraat 1,
1431 ZG Aalsmeer. T.a.v.
J.A. Simonis.
Gevraagd voor Duitsland MET-
SELAARS, timmerlieden en te-
gelzetters. 085-236832.
Avontuurlijke reisorganisatie
zoekt per 1 sept. voor een 10-
-maandse reis door Afrika een

chauffeur/
monteur

in het bezit van rijbewijs C en
D. Heb je belangstelling, stuur
dan een brief voor 17 aug. Br.
11-53397bur. bl. Adam.
"FOTOMODELLEN* (m/v) ge-
zocht! Bel info-band: Jacqueli-
ne Rosenberg, 030-285391.
MASSAGESALON Zkt fÜP
part-time meisjes, Ift./erv. on-
bel., ’ 800 p.w. 020-6631398.
SCHOOLVERLATER? Wil je
een fijn beroep? In loondienst
of eigen baas zijn? Snel en ze-
ker werk en goed verdienen?
Heb je een rijbewijs en een
schooldiploma? Kies dan je ei-
gen weg als rij-instructeur, an-
tislip-instructeur, examinator
of verkeersdocent. Binnenkort
starten in Utrecht en Best nieu-
we opleidingen. Al in vijf maan-
den kun je het officiële Kader-
schooldiploma bezitten. Kies je
eigen weg. Bel voor een gratis
studiegids de Kaderschool voor
Rij-instructeuren tijdens kan-
tooruren: 04998-99425.
MASSEUSE gevr., erv. niet ve-
reist, intern mogelijk. Zeer hoge.verdiensten. 05980-98635.
Gevr. CHAUFFEUR m/v v.
distr.werkz.h. in N.- en Z.-Hol-
land. Inl. 02977-42942 na 18u.

Extra zakgeld
verdien jeals
bezorger

van De Telegraaf; Bel voor alle informatie over

' prima bezorgloon plus de ex-
tra's zoals fietsvergoeding en
kerstgratificatie:

020-585.8020

' Tempo-Team Uitzendbureau

' heeft diverse mogelijkheden
1voor CHAUFFEURS (m/v)
1met grootrijbewijs of een

' CCV-B certificaat. Wilt u meer
1weten? Bel ons dan of kom
1 langs. Informatie: 020-5236170,
1Sandra Lemmens, Amsterdam,
Rokin 118.

Per direkt gevraagd:

animator
voor hotel op Mallorca
Bel D.E., 010-4506415

ma. 09.00-12.00 uur

Jago Shawls - Jan van Gooi B.V.
zoekt, wegens promotie van de huidige dessinontwerpster, op
zeer korte termijn:

dessinontwerpster/coloriste m/v
Funktieomschrijving:- Het in opdracht ontwerpen van bedrijfsshawls en -stropdassen. voor onze Promotie-afdeling.
Hiernaast ook assisteren bij het maken van de modecollectie.
Ontwerpen en inkleuren m.b.v. ontwerp/kleurcomputer.
i

Funktie-eisen:- HBO-opleiding of mode-academie- affiniteit met het produkt
- kleurgevoel- - inleven in de doelgroep
- in teamverband kunnen werken

> - max. leeftijd 25 jaar
/ Schriftelijke reacties t.a.v. de Directie, Jago Shawls, Jan van

Gooi 8.V.,Postbus 9609, 1006GC Amsterdam

Jago Shawls
■
/

Pauw B.V.
AMSTERDAM-DEN HAAG-LAREN-MAASTRICHT-

-1 UTRECHT-HAARLEM-ALKMAAR-R'DAM/HILLEGERSBERG
vraagt

studenten m/v
PARTTIME, OP AFROEP OF VAKANTIEPERIODE

\ * ter ondersteuning van de verkoop in onze filialen

Schriftelijke sollicitaties (evt. via aanmeldingsformulieren
] beschikbaar in onze filialen) richten aan:

PAUW B.V.
EUROPAPLEIN 35

1078GV AMSTERDAM

1

3 Interesse in een leuke bijbaan?
; Casa Collection is al meer dan 20 jaar een gevestigde naam op

het gebied van moderne zilveren sieraden.- In de BIJENKORF te AMSTERDAM exploiteren wij een

' zilvershop met eigen identiteit. Binnnenkort starten wij in de

" BIJENKORF te ROTTERDAM een soortgelijk verkooppunt., Wij zoeken voor beide locaties diverse dames part-time en full-

' time, leeftijd vanaf 20 jaar. Vlot, smaak en interesse in sieraden

' gewenst. Zeer geschiktebijbaan voorstudentes etc.
Uw sollicitatie, uitsluitend schriftelijk en voorzien van cv. plus

: pasfoto aan:

CASA COLLECTION
j Van Nyenrodeweg 900, 1081 BJ Amsterdam

Op oproepbasis zoeken wij representatieve

i verkoop-demonstratrices
door geheel Nederland. Stuur uw cv. met pasfoto naar:

CL Support, Postbus 3277, 3760 DG Soest

Met het WTS-diploma
de reiswereld in!

De World Travel School is het internationale opleidingsinstituj ivoor de reis- en luchtvaartwereld. Met praktijkgerichte cursi/
sen, zowel 's avonds als overdag, worden kandidaten op ff'snelle, doeltreffende wijze opgeleid voor functies binnen de rei*
industrie. Meerdere aanvangsdataper jaar.

Aanvang eerstvolgende dagcursussen: 23 augustusen 4 oktober
Aanvang eerstvolgende avondcursus: 20 september

Open dagen
Rotterdam: donderdag 12 augustus, aanvang 19.00 uur
Amsterdam: zaterdag 14 augustus, aanvang 11.00 uur

Bel even als u langskomt!

World Travel School
Vraag de gratis brochure aan: 020-6201715

-Herengracht 501, 1017BV Amsterdam-
-Beursplein 37, Postbus 30232. 3001 DE Rotterdam-

Ashraf Reizen
zoekt voor haar „eigen vervoer"-reizen een enthousiast*
kantoormedewerk(st)er voor 40 uur p.w., die kan voldoen as"
de volgende eisen:
-kennis van Zuid-Amerika en Afrika
-reiservaring in dezekontinenten (liefst eigen vervoer)
-reiservaring met groepen
-ruime ervaring in het begeleiden van mensen
-zelfstandig kunnen werken en stressbestendig
-in bezit van goedeadministratieve vaardigheden
-kennis van Spaans, Frans en Engels
-liefst in het bezit van rijbewijs Ben D
-liefst ervaring met de Macintosh
-liefst woonachtig in Amsterdam of omgeving

Wij bieden een afwisselende baan in een werksfeer waar W
reizen voor ons in een hoog vaandel staat.
Het regelmatig begeleiden van reizen is dan ook bij deze jobeen
van de werkzaamheden.

Heb je belangstelling voor deze funktie, schrijf dan een brief vW
15 augustus naar ASHRAF REIZEN, Postbus 468, 1000 fh
Amsterdam. 1

Creatieve bloembindster gezocht
voor vaste betrekking in Berlijn, woonruimte aanwezig

goed salaris. Inl. telef. 070-3977656
PROMODUKTIES is een jong bedrijf gespecialiseerd in mobiel6
buitenreclame.

In de periode september t/m half oktober verzorgen wij v<X><
grote landelijke adverteerders verschillende

promotie-campagnes
Het betreft hier grootschalige sampling promotie-campagne
door heel Nederland, waarbij produkten/informatie aaj
consumenten worden verstrekt. Hierbij wordt gebruik gemaaK1
van Mobiele Billboards en Promobikes.
Voor deze acties zoeken wij

enthousiaste j
medewerkers (m/v)

met het volgendeprofiel:

- woonplaats Adam of directe omgeving
-leeftijd 18-25 jaar- minimaal 5 dagen perweek (inclusief het weekend)

beschikbaar- in bezit van rijbewijs- een zeer goede lichamelijke conditie alsmede een
representatief uiterlijk- een gezondewerklust- geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden en
overnachtingen

- goede communicatieve vaardigheden
- spontaniteit, uitstraling
- creatief zijn in het oplossen van ad hoc situaties

Telefonisch reageren, maandag 2 augustus of dinsd»!
3 augustus, 9.00-17.30 uur.
De selectie-dag is zaterdag 14 augustus.
Promodukties, 020-6940551, Postbus 322, 1000 AH Amsterdam^

ANWB CAMPING IN SENHEIM/MOEZEL. DUITSLAND
zoekt voor de maand septembervoor div. werkzaamheden
—TWEE GASTVRIENDELUKE MEDEWERKSTERS***

Leeftijd vanaf 18 jaar
Sollicitatie met pasfoto aan: Int. ANWB Camping

„Hollandischer Hof", D-56820 Senheim/Mosel. BRD. T.a.v. Hr. R. Groot

Beroepsopleidingen
Opleiding REISBUROMEDEW.
Tevens vestigingsdiploma reis-
buro. Avondopl. in div. plaat-
sen. V.a. okt. ook opleiding
NIMA-A voor toerisme. Inl. In-
stituut Bernel, 023-325491.
De TONSEL opl. makelaar o.g.
hele land, dag-, avond- en

■ schrift, cursus. 03410-22558.

ITH Training & Counseling
HYPNOTHERAPIE (erken"
NBVH), NLP (erkend NVNLP'
Actieve Imaginatie (modulaiJT
A. Schelfhoutstraat 48C, 10"
HV Amsterdam, 020-6150494-
Een SPEURDER opgeven? &
020-6.805.805. 'M

Vakdipl. beroepsgoederenvervoer
in 3 weken Engelse zomerkursus nat./int. m. audio/videotap6*.. start 9 aug. a.s. KLEINE GROEPEN. Betaling NA succes! Gra"
folder. FRIENDBERRY, telef. 030-315325, fax 030-334312.

Je bent in het bezit van een diplomaVisagie maar... g[
komt niet echt verder. Denk eens aan een vervolgopleiding
div. fotosessies en mcl. STAGEBEGELEIDING. Mate-W
Academie Le Comte & Weiiers, Keizersgracht 382. 1016 GA A"

sterdam. Bel voor de gratis brochure telef.: 020-6274994/,a*
020-6390826. Open dag: zondag 15 augustus 12-17 uur.

Musici en artiesten J;
ALL-ROUND éénmans orkest
zang/keyboards/gitaar/trom-
pet. Info 020-6247386.
LASERKARAOKE-SHOW. Wij
verzorgen uw karaokemiddag
en/of -avond. Prof. presentatie
en apparatuur. Eltrobest 030-
-438284, fax 030-422228.

Son of Tarzan
Een feest/festival zonder
artiest: Son of Tarzan? Veel
succes! Info: 02993-68867.
Euro KARAOKE-SHOW, voor
feesten en partijen. Boekingen:
03410-22899/23301.

____——_———————_—_—_—_——^^^
Prof. Caraïbische 5-mans; f°g j
matie. Voor al uw MUZlKAi-
omlijstingen. Live-demo-bar1
jesaanw. Inl:.
KARAOKESHOW, verhu^’250. Verk. video, beeldpi3"
Ned. 03418-52320. fax
Brussels OPNAMESTUD^zoekt dringend dames met 'presentatieve stem v. Italiaa
se, Zweedse, Japanse en D"

se afkomst, interessante bijv
dienste (± /60/u.). F-c""'Studios:
Trio zoekt allr.
omg. A'dam/H'lem. Muz. Jar
'70/'BO, hedend. 023-378506__^

Onderhoud en reparaties .
Klein AANNEMERSBEDRIJF
vraagt opdrachten. Ook schil-
derwerk. Inl. 020-6227820.

Een SPEURDER opgeven? 0e
020-6.805.805.

Automarkt
Personenauto's te koop gevraagd c

HONDA Civic 1.61, 1991/1992,
3-deurs, zwart of grijs. Telef.
04242-82477.
Let op! De HOOGSTE prijs, élk
merk auto a contant met vrij-
waring. Zuiderakerweg 83
(oranje hek), A'dam-Osdorp,
telef. 020-6105478.
SOCAR RAJA. TM. gevr.
Hyundai Pony, bj. '83, '84 en
'85. Toyota Corolla, '77 t/m '83,
2- of 4-drs. Datsun Sunny, '78
t/m '82, 2- of 4-drs. Mitsub.
Lancer, '80 t/m '82. Mitsub.
Galant, '80 t/m '84. Peugeot
504, '80 t/m '82. Mitsubishi
L3OO Piek up, Toyota Hi Ace,
'80 t/m '87, m. ramen en ban-
ken. Toyota Lite-Ace, t/m '85,
Datsun Violet. Datsun Laurel
'80 t/m '84. Honda Accord, '79
t/m '81. Toy. Cressida '82 t/m

> '85. Toy. Corona. 03200-33654
b.g.g. 06-52740677.

J T.k. gevr. ALLE merken auto's.

■Kontant geld plus PTT-vrijw.
010-4614892, R'dam-Noord.

i Gevr. jonge SUBARU auto's.
Autobedrijf Gebr. v.d. Pouw;Kraan, 02155-14289/13752.
Ö! AUTOCENTRALE heeft
ook kopers voor uw auto, zie
ons aanbod rubr. Algemeen.
Gratis info. Telef. 01180-12281.

Peugeots
AUTOCOMMERCE

Schade en sloop
023-338895

T.k gevr. LADA'S, Skoda*-
Ford Sierra en BMW
03440-31551 b.g.g. Iggg^—
Gevr. PEUGEOTS 504 50*
sloop of schade enz. i°y. ,
Corolla 4-deurs. Hi-Ace. *' ,
geen bezw 020-6823615
06-52823244.Keimpe Cars^,,
Gevraagd! Lada's
AUTO EXPORT,

T.k. gevraagd ALLE merken &
'83 t/m '93 auto's m >eo
prijsklasse, gespecialiseero
Merc. BMW. VW en jonge J

panse auto's. Echt de hoog*
prijs. Kontante betaling,
ring en thuisbrengservice,
yens <open wij alle merken
drijfsauto's. Bel vnjblijver
010-4157602. Tot

Een eerlijke prijs voor U
MERCEDES. BMW VW

SPORT/JAPANSE AUTOs
In iedere prijsklasse

Kontant geld + vrijwaring

01^4257313^
Zoikfu een AÜTÓlrófoc.
klein, bel dan de Nationale
casionlijn 023-365206, voor e
gratiso^erzK^mi^S!^--Gevraagd

alle merken
auto's

010-2132518

Horecapersoneel gevraagd
★ ★ *

Bastion Hotels is -met inmiddels 24 vestigingen-
de snelstgroeiendehotelketen in Nederland

Ons concept is helder: Vriendelijk, Betrouwbaar en Betaalbaar
Jonge, enthousiaste hotelmanagers geven invulling

aan het Bastion concept: maken het produkt
Het zijn de vriendelijkste sterren van Nederland

Bastion blijft onverminderd uitbreiden
Daarom zoeken wij:

Assistent Hotelmanagers die snel
Assistent af zijn

Je start op het Bastion Training Center als trainee, en wordt
daarna Assistent Bastion Manager. Vervolgens laat je binnen
een jaar zien dat je de capaciteiten en ambitie in huis hebt om het
algeheel management en inwonend beheer van één van onze
hotels te voeren.
Voor deze carrière-job zoeken wij mensen met management
talent, die stevig in hun schoenen staan.

Verder stellen wij als basis-eisen:
" leeftijd van minimaal 24tot 28 jaar
* een Hotelschool/THW/MTRO opleiding
* enige operationele ervaring
* in bezit van rijbewijs B en
* de Horeca vestigingspapieren

Wil jij in kennis en ervaring met ons meegroeien?
Stuur dan snel een sollicitatiebrief, voorzien van cv. naar:

Bastion Hotels Nederland BV
Postbus 3101

4800 DC Breda
t.a.v. Ivette Visscher

Telefoon: 076-215111
Het Elysée Beach Hotel, een comfortabel vier sterrenhotel te
Zandvoort, met 220 luxe kamers en suites, 9 ruime banquetzalen,
a la carte-restaurant. bar en life style center, zoekt op korte
termijn een jonge en ambitieuze

banquet sales
coördinator m/v

Wij stellen daarbij de volgende eisen:

'M.H.S. of H.H.S-diploma
' representatief voorkomen
' bij voorkeur ervaring
" bereid onregelmatige diensten tewerken.

Geïnteresseerd? Stuur uw sollicitiebrief voorzien van curriculum
vitae en een recente pasfoto naar:

Elysée Beach Hotel
t.a.v. afdeling personeelszaken

Burgemeester van Alphenstraat 63
2041 KG Zandvoort

Werken op één van de
mooiste plekjes van

Nederland
Gran Dorado Port Zélande telt o.a. 722 woningen, 14 horecage-
legenheden, 6 winkels en uitgebreide sport- en recreatiemogelijk
heden. Wij zijn momenteel op zoek naar een:

afdelingshoofd
Café Caribe en Steak Restaurant Le Boeuf

Café Caribe, een Gran Café bekend om zijn cocktails en
steengrillen is tevens de belangrijkste locatie voor partijen en
buffetten. Het Steak restaurant is één van de grootste
restaurants met 150zitplaatsen.

Samen met uw team, dat bestaat uit een 18-tal keuken- en
bedienend personeel, streeft u naar optimale kwaliteit,
gastvriendelijkheid en resultaten.

De kandidaat die wij zoeken heeft de hogere hotelschool
afgerond (of gelijkwaardigheid) en heeft bovendien een flinke
dosis ervaring en creativiteit in huis. Kennis van Duitse en
Engelse taal is pre.

Tevens zoeken wij een

Hoofd
huishoudelijke dienst

De schoonmaak van de bungalows is uitbesteed aan een externe
organisatie. U krijgt de verantwoordelijkheid om deze
schoonmaak te coördineren, controleren en corrigeren. U bent
verantwoordelijk voor de kostenbewaking en stelt in samen-
werking met de Lodging Manager het budget op.

Voor deze functie vragen wij een sterke persoonlijkheid die van
aanpakken weet. De kandidaat die wij zoeken heeft liefst een
THW opleiding (of gelijkwaardig) en enkele jaren ervaring in een
soortgelijke functie.

Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan:
Gran Dorado Port Zélande

mevr. K.l. Mulder
Postbus 4000. 3253 ZZ Ouddorp

Meer info? Bel 01117-4871

Holiday Inn
Leiden

Holiday Inn Leiden is een zelfstandige vestiging binnen de
grootste hotelketen ter wereld. Ons 4-sterren hotel heeft 200
luxe kamers, diverse restaurants en bars, een uitgebreid
vergaderkomplex en een groot sport- en vrijetijdscentrum.

Ons jonge en enthousiaste receptieteam zou op korte termijn
graag een nieuwe kollega verwelkomen in de funktie van fulltime

night auditor
De werkzaamheden van de night auditor omvatten
vanzelfsprekend alle receptietaken van een groot internationaal
hotel. Bovendien speelt hij een centrale rol in de
geautomatiseerde verwerking van alle financiële en statistische
gegevens van de voorbije dag en is tijdens de nachtdienst
verantwoordelijk voor de gang van zaken in ons hotel.
Om aan deze belangrijke funktie de juiste inhoud te geven
vragen wij dan ook een afgeronde middelbare (beroeps-)
opleiding en een goede kennis van de Engelse en Duitse taal. Een
uitstekend samenwerkingsvermogen. een representatief
voorkomen en goede kontaktuele eigenschappen zijn
vanzelfsprekend. Enige administratieve en/of computerervaring
is zeker een voordeel, maar niet noodzakelijk.

Belangstellenden wordt verzocht schriftelijke sollicitaties,
vergezeld van pasfoto en cv., te zenden aan: Holiday Inn Leiden,
t.a.v. afdeling personeelszaken, Postbus 9004, 2300PA LEIDEN.
Onze rooms division manager, mevrouw Huivenaar, is graag
bereid nadere inlichtingen omtrent de funkties en ons hotel te
verstrekken (telef. 071-355.555).

The Grand Amsterdam heeft devolgende vacatures m/v:

Ambulanten voor
de afdeling housekeeping

De ideale kandidaat heeft:
* Ervaring in de huishouding in een hotel
■ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Ambulanten voor
diverse food & beverage afdelingen

De ideale kandidaat heeft:
* Enthousiasme
* Ervaring in de horeca
* Gastvrije instelling
" Representatief voorkomen
* Goede kennis van Nederlandse en Engelse taal

Telefoniste (full-time)
De ideale kandidaat heeft:
' MAVO-diplomacq. niveau
* Bij voorkeur werkervaring in hotels
* Een goedetelefoonstern

' Een zeer gastvrije instelling

'Goede beheersing van de moderne talen
Wij bieden arbeidsvoorwaarden volgens Horeca CAO. Bent u op
zoek naar een dynamische werkkring ook op zon- en feestda-
gen, bel dan de afdeling Personeelszaken voor een sollicitatiefor-
mulier (Telefoon 020-5553111 toestel 657, maandag t/m vrijdag
tussen 10.00 en 16.00 uur).
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SCHOT REED MET ZELFGEBOUWDE FIETS WERELDUURRECORD ÉN ALLE
WETENSCHAPPELIJKE

THEORIEËN OMVER

Wonder op
twee wielen

door HENNY KORVER en RON COUWENHOVEN

Het gaat ook om het mannetje dater op zit!

-e wielerwereld, nog nauwelijks
'ekomen van de Tour de France,
kerd de afgelopen weken verbijs-
6rd door twee vrij onbekende Brit-
te wielrenners, die binnen een
Veek tot twee keer toe het wereld-
uurrecord verpletterden,
aterdag 17 juli reed de Schot
Graeme Obree in 60 minuten 51 ki-
ameter en 596 meter, waarmee hij
tat record van de fameuze Italiaan
tancesco Moser met 445 meter
Verbeterde. Zes dagen laterraasde
4e Engelsman Chris Boardman als
"erste in de geschiedenis door de
Wrière van 52 kilometer per uur.
"ij legde 52.270 meter af.

Het werelduurrecord is de meest
aansprekende prestatie in de wie-
lersport. Het record werd in hon-
derd jaartijd slechts 29 keer verbe-
terd. Al die tijd zochten toprenners
en hun begeleiders naar de uiterste
grens van het menselijk kunnen op
de fiets.
Dat leidde al snel totbizarre experi-
menten en diepgaande weten-
schappelijke studies, die nog
steeds van grote invloed zijn op de
ontwikkeling van defiets en alles
wat daar omheen zit. Ook in FIETS-
LAND Nederland spreken de recen-
te recordverbeteringen bijzonder
tot de verbeelding.

AMSTERDAM, zaterdag
. Op 6 april, vlak voor Pasen, overleed in het Brabantse Waalwijk op tachtig-
jarigeleeftijd Frans Slaats. Het nieuws van zijn dood drong nauwelijks doortot
<fe sportpagina's, die zestig jaargeleden vrijwel dagelijks melding maakten van
*ijn opzienbarende prestaties op de racefiets. Niet alleen zijn uitslagen waren
°Pmerkelijk, maar de liefhebbers genoten vooral van zijn stijl. Zelf zei hij daar
Jiet gepaste trots over: „Als ik aan een achtervolging bezig was kon jeeen glas
bier op mijn rug zetten. Aan de finish was er dan geen druppel gemorst. Alleen
toijn benen bewogen."

Frans Slaats was één van de?Jlerbeste wielrenners, die
ooit heeft gekend.'l detweedehelftvan de jaren

?ertig was hij de beste koppel-
wereld.Hij was het

Otiverwoestbare werkpaard,
daarmee cracks als Jan 'Ka-

£°nbal' Pijnenburg en Kees
dienaarsmaar al te graag sa-

wildenrijden.

■ Frans Slaats
artiest van de souplesse.

Hoogtepunt, Op 29 september 1937 ver-
sufte hij de internationale
sportwereldin Milaan meteenmeuw werelduurrecord. De
Brabander bracht het toen op

kilometer en 485 meter. Hij
was de tweede en tevens laat-
ste Nederlander, diezijn naam
°P derecordlij st schreef en be-
schouwde die prestatie tot het'
eind van zijn leven als het ab-
s°lute hoogtepunt uit zijn car-
rière.

Zijn zoon Jules (41) zei deze
„Nog op zijn sterfbedteefde vader intensief mee

met alles wat met sport te ma-
lten had en in het bijzonder
met de wielersport. Vooralhet

bleef hem
fascineren. Het is jammer, dat
mj de laatste twee spectaculai-re recordaanvallen net nietmeer heeft kunnen meema-ken."

De 22 renners die in hon-
derd jaartijdvoor negentigre-
cordverbeteringen zorgden,
Waren altijd heel speciale
Mensen. Sterk, getalenteerd
en ■— vooral —bijzonder wils-
jachtig.HenriDesgrange, de
dichtervan de Tour de Fran-se, was in mei 1893 de eerste
me het record vestigde. Hij
'eed een afstand van 35 kilo-
meter en 325 meter.De Frans-
man wilde weten hoe ver een
man op eigen spierkracht en
2«nder gangmaking kon ko-men in een uur tijd. De fiets,
was toen inmiddelseen ernsti-ge concurrent geworden van
°et paard, sinds mensenheu-
genis het snelste vervoermid-del.

Drieënveertig jaar later
reed Frans Slaats in een uurtijd al tien kilometer snellerdan de befaamde Parijzenaar.
Hij was éénvan die eigenzinni-ge mannen, die de zwaarste
Uitdaging in de wielersport
durfde aan te gaan. Joris van
°-en Bergh uit Den Haag, de
eerste grote sportverslaggever
ui ons land, schreef over deBrabander: „Hij was beslistgeen ploeteraar, maar een sty-
ust, een locomotief en een ar-tiest van de souplesse."

Wasmachine
Ook de laatste twee rennersdie het record verbeterden,Waren wel zeer vreemde een-

_jgnindebiit.DeSchotseama-

teur Graeme Obree (27) uit
Ayr bij Glasgow, van wie bui-
ten Groot-Brittannië nooit ie-
mand had gehoord, knutselde
zijn eigenfiets in elkaar, sloop-
te kogellagers uit de wasma-
chine van zijn vrouw, omdat
die zo lekker soepel draaiden,
en monteerde die in het trap-
stel van zijn karretje. De fiet-
senmaker, die financieel aan
de grond zat en zelfs zijn tele-
foonrekening niet meer kon
betalen, reisde met zijn moe-
der Theresa als mascotte naar
het Noorse Hamar.

Daar schreef hij deze
maand in een uurtijd geschie-
denis. Niet alleen als de man
diehet negen jaarlangonaan-
tastbare record van de Ita-
liaanFrancesco Moser verpul-
verde, maar ook door debizar-
re manier waarop hij op zijn
fiets zat. Obree hing met zijn
bovenlichaam zo plat als een
plankover zijn stuur.

Zes dagen later was hij zijn
record alweer kwijt. In het
Franse Bordeaux denderdede
Britse Olympische achtervol-
gingkampioen Chris Board-
man (24) naar 52 kilometer en

270 meter. Tot grote opluch-
ting van zijn vrouw Sue Arm,
die al voor het ontkurkenvan
de champagneflessen ver-
klaarde: „Drie jaarlang hebik
hem nooit over iets anders ho-
ren praten danover ditrecord.
Ik ben blij dat ik daar nu van
verlost ben."

Bewondering
In zijn met racemateriaal

volgestouwde werkplaats aan
de Johan Siegerstraat in Am-
sterdam-Zuid staart mecani-
cien Jan Ie Grand met stillebe-
wondering naar een kleuren-
foto van Obree. Hij bestudeert
de krachtpatser uit Ayr, maar
vooral de techniek van zijn
fiets.

„Ik heb nu net drie weken
naar al dierenners in deTour
de France gekeken. Maar wat
die mannen lieten zien, haalt
hetnietbij wat deze jongenge-
presteerd heeft. Dit is echt su-

bliem. Dit is het eerlijkste dat
er is. Je bent alleenin debaan
en niemandkan jehelpen.Dit
liegt niet," zegt Le Grand. „Ik
hoorde Frans Maassen voor de
radio roepen: 'Ach, het is wel
leuk wat die Obree heeft ge-
daan, maar in de Tour rijden
minstens veertig renners die
hetzelfde zouden kunnen.
Dan denk ik: die Maassen is
wel een goede renner, maar
vraag ik me tegelijkertijd af:
heeft die man wel verstand
van wielrennen?"

De 56-jarige mecanicien is
niet de eerste de beste in wie-
lerland. Hij was zelf beroeps-
renner en kampioen van Ne-
derlandachter de grote moto-
ren in 1966. Twintig jaar lang
werkt hij alvoor de profploe-
gen van Peter Post en volgde
hij alle grote wedstrijden
waar ook ter wereld. Maar het
werelduurrecord heeft hem
altijd het meest gefascineerd.
In 1976 bouwde Le Grand ei-

genhandig de recordfiets,
waarmee deZandvoorterRoy
Schuiten in de ijle lucht van
Mexico een overigens misluk-
te aanval deed op het record,
dat toenop naam stond van de
legendarische Belg Eddy
Merckx.

„In diehonderd jaaris altijd
gezocht naar technische ver-
beteringen aan de fiets," zegt
Jan le Grand. „Mensen heb-
ben zich suf gepiekerd, maar
uiteindelijkis het allemaalbij-
zaak. Het gaat nog steeds om
hetmannetje. Als die hetkan,
maarvooral als hij het wil, dan
is de fiets er wel bij te beden-
ken."

Klacht overrijexamen niet terecht

DOSSIER
NATIONALE

OMBUDSMAN

door mr. drs. M. Oosting

In hetWegenverkeersre-
glement staat dat een bur-
gerbij hetafleggen van het
praktijkexamen hettheorie-
certificaat moet meebren-
gen. Bij het afleggenvan
hetA-examen kan een bur-
ger ook hetrijbewijs B over-
leggen.

De zoon van de heer D. uit
Drenthe krijgt van het Cen-
traal BureauRijvaardig-
heidsbewijzen (CBR) een op-
roep voor het praktijkexa-
men categorieA op 9 februa-
ri 1993. Op de oproepkaart
staat vermeld dat de exa-
menkandidaateen theorie-
certificaat of eenrijbewijs
moet meenemen. Zonder
een dergelijkdocumentkan
deexaminator namelijk
geen examen afnemen.

Op 9 februari 1993 meldt
zoon D. zichbij zijn exami-
nator. Hij laat hem zijnBel-
gischerijbewijs zien dat in
Nederland omwisselbaar is
voor een B-rijbewijs. De exa-
minatorweigertvervolgens
om het examen af te nemen
omdat de jongemangeen gel-
digNederlandsrijbewijs B
kan overleggen. Hij accep-
teert hetBelgische rijbewijs
niet alsgeldig document.

De heer D. schrijft enkele
dagen latereen brief naar
hetCBR waarin hij klaagt
over de gang van zaken. Hij
deelt mee dat zijn zoon niet

Postbus
29729,

2502 LS
Den Haag,

telefoon
070-3563563.

wist dat alleen een geldigNe-
derlandsrijbewijs zou wor-
den geaccepteerd.Deze eis
stond namelijkvolgens hem
niet op deoproepkaart. Bo-
vendien hadden een mede-
werker van deRijksdienst
voor hetWegverkeer en de
rijschoolhouder meegedeeld
dat hetrijbewijs pas hoefde te
worden omgewisseld als de
zoon hetexamen had afge-
legd. Dit zou namelijk kosten
besparen. De heer D. vraagt
hetCBR om zijn zoon zo snel
mogelijk en zonder kosten
een nieuwexamen af te ne-
men.

Op 17 februari 1993 laathet
CBR weten dat derijschool-
houder ervan op de hoogte
had moeten zijn datbij een A-
examen een geldig Neder-
lands rijbewijs isvereist. Dit

staat namelijk vermeld in
het "Vademecum voor de
rijschoolhouder". Ook op
het aanvraagformulier voor
het examen staat dat het een
Nederlands rijbewijs dient
te zijn. HetCBR acht de
klacht van de heer D. niet
gegrond. Wel mag dezoon
met enige voorrang herex-
amen doen.De heer D. legt
dezaak voor aan deNationa-
le ombudsman.

De minister van Verkeer
ènWaterstaat laat weten dat
hetCBR correct heeft ge-
handeld.Zij wijst er op dat
derijschoolhouder de exa-
menkandidaatkennelijk on-
juistheeft geïnformeerd.De
zoon hadzich met vragen
over hetexamen ookrecht-
streeks kunnen wendentot
het CBR.

In zijnrapport schrijft de
Nationaleombudsman dat
de minister in haar stand-
punt kan worden gevolgd.
De zoon van de heer D. had
op grondvan de informatie
van hetCBR (het aanvraag-
formulier en de oproep-
kaart) kunnen weten dathij
een Nederlandsrijbewijs
moest meenemen. Zonder
dit wettelijkvereiste docu-
ment kan hetCBR namelijk
geen examen afnemen. Het
CBR heeft deklachtbrief
van de heerD. dan ook cor-
rect afgehandeld, aldus de
Nationaleombudsman.

Heilig relikwie
In zijn atelier plaatst hij het

vederlichte fietsje van Schui-
ten, dat slechts 5600 gram
weegt, op een standaard alsof
het eenheiligrelikwie is. „Het
is nog steedseen prachtfiets,"
zegt hij, „Schuiten en Ooster-
bosch werden er wereldkam-
pioen achtervolging op, maar
nu krijg jeer geen hond meer
op. Omdat hij er te ouderwets
uitziet, maar ik berr er zeker
van dat er nog steeds toppres-
taties op geleverd kunnen
worden."

Le Grand riep indertijd de
hulp in van instrumentmakers
van vliegtuigfabrikant Fokker
om de assen van de fiets uit
aluminium te maken. Hij be-
waart de vrijwel gewichtloze
onderdelen nog steeds in een
doosje, zoals een juwelier een
kostbaar sieraad in de watten
legt.

„Wat je ook verzint," zegt
Le Grand, „het is allemaal al
een keer bedacht. Qua tech-
niek stelt een fiets niets voor,
maar het isgemakkelijker een
Ferrari goed op de weg te la-
ten rijden dan zon apparaat
met twee wielen achter el-
kaar."

De uitvindingen, die ont-
werpers, ingenieurs, mecani-
ciens en fietsenmakers als
Graeme Obree verzinnen, vin-
den vrijwel onmiddellijk hun
weerslagop de gewonerijwiel-
handel. ledereen is tegen-
woordig weg van de modern-
ste sturen vanwege de aërody-
namische werking.

Oud principe
Janle Grand: „Maar ook dat

is een oud principe. Zo reden
we als schooljongens vroeger
al in de polder tegen de storm
in, vooroverliggend, deellebo-
gen op het stuur en de handen
om dekoplamp."

De handelkan de sturen bij-

na niet aansjouwen. De voor-
malige schaatskampioen Co
Giling uit Warmenhuizen, die
binnen het rijwielconcern
Union de Eddy Merckx-race-
fietsen in Nederland ver-
koopt, zegt: „Alle nieuwtjes
moet je in voorraad nemen.
Dichte wielen, opzetsturen,
aërodynamische helmen en
noem maar op. Als de topren-
ners hetgebruiken ontstaat er
automatisch vraag naar. De
drie- en vierspaakswielen, die
Boardman en Obree gebruik-
ten, zijn er het laatste voor-
beeld van. En diekosten toch
zon 1200 gulden per wiel,
maar de
prijs speelt
voor de ech-
te liefheb-
bers geen
rol."

Zo veran-
dert ook het
beeld van
fietsend Ne-
derland.
Dikke man-
nen van te-
gen de zes-
tig met aë-
rodynami-
sche
helmen op
sturen hun
ranke kar-
retjes als
werelduurrecordhouders
door depolders. In onze maat-
schappij speelt de fiets nog
steeds een voorname rol.

De afgelopen drie jaar be
leefde derijwielindustrie top
jaren. In 1992 werden niet
minder dan 1,3 miljoenfietsen
verkocht, waarvan bijna de
helft race- en toerfietsen. Het
totale fietsenpark in Neder
landwordt door deoverkoepe
lende organisatie RAI be
raamd opvijftien miljoen. Op
elke inwoner één fiets. Een
evenement als de fietsvier
daagse in Drenthe, dat dez
week werd gehouden, tro!
niet minder dan29.000 deelne
mers.

Jos Geysel, inspanningsfy
sioloog aan de Vrije Universi
teit in Amsterdam, is buiten
gewoon geïnteresseerd in de
nieuwste ontwikkelingen
rond defiets. Hij is zelftraine
van topsporters als detriatlee
Axel Koenders en marathon
schaatser Richard van Kern
pen en werd vorig seizoen
door Ajax ingeschakeld bij de
begeleidingvan de topspelers

Hij zegt: „De invloedvan de
technische verbeteringen mag
absoluut niet onderschat wor-
den. Wij doen nu onderzoek
naar het effect van het zoge-
naamde opzetstuur. Dit levert

een duidelijke energie-bespa-
ring op, die in sommige geval-
len tot vijf procent oploopt.
Dat is enorm en geldt uiter-
aard niet alleen voor topatle-
ten, maar ookvoor toerrijders.
die van dit stuur gebruik ma-
ken. Jekunt rustig stellen, dat
Obree en Boardman vooral
dankzij dit stuur veel verder
kwamen dan het record van
Moser, diein 1984 nog met een
ouderwets ossekopstuur
reed."

Geysel gelooft dat door de
opmerkelijke prestatie van
vooral Obree er een nieuwe
kentering in het denken van
begeleiders en topsporters zelf
zal ontstaan. Hij zegt: „Obree
deed twee recordpogingen
binnen 24 uur. De eerste mis-
lukte. De tweedekeer was het

raak. Als hij
wat meer tijd
had gehad om
te rusten was
hij absoluut
nog verder ge-
komen."

„Hij heeft
alle theorieën
omver gewor-
pen. Na Mo-
ser, die in 1984
met behulp
van professo-
ren, Formu-
le 1-construc-
teurs en een
bataljon inge-
nieurs, het re-
cord brak, was
een heel nieu-

we stroming in de topsport
ontstaan. Zonder wetenschap-
pelijke ondersteuningwas het
niet meer mogelijk absolute
topprestaties te leveren, zo
was de mening. Maar Obree
deed het bijnain zijn eentjeop
een zelfgebouwde fiets. En op
wilskracht en karakter. Daar-
mee heeft hij de sport eer
enorme dienst bewezen.". De manier waarop Obree
aan de slag ging, deed denker
aan de ongecompliceerde ma
nier, waarop Frans Slaats 5f
jaareerder hetrecord brak.De
Brabander deed het ook alle
maal op zijn eigen manier. De
avond voor zijn aanval vierde
de oersterke renner nog uit
bundig feest met zijn koppel
genoot Kees Pellenaars, zijr
manager Fons Versnick en eer
aantal Italiaanse renners
Slaats dronkmetzijnvriender
een stevig glas chianti en pai
om half drie 's nachts dook hi
onder dewol.

Vreugdedansje
Toch brak hij het record.

TerwijlKees Pellenaars, later
de beroemdeTour de France-
ploegleider,een vreugdedans-
je maakte, verklaarde Slaats
alsof er niets bijzonders was
gebeurd tegen verslaggevers:

„Ik ben nooit in problemen
geweest. Ik heb niets aan mijn
fiets veranderd en ook niets
aan mijn levenswijze."

De firma Magneet uit
Weesp, diezijn fiets gebouwd
had, honoreerde de unieke
prestatie meteen extra premie
van honderd gulden. Alhoe-
wel Slaats op een gewone
baanfiets van tien kilogram
reed, was er toen al tientallen
jaren geëxperimenteerd met
aërodynamica en technieken
uit de vliegtuigindustrie.

Eén van deopzienbarendste
fietsen was die van de Frans-
man Marcel Berthet. Deze
zoon van een wijnboer had in
1907 het werelduurrecord ge-
broken. Zes jaarlater, in 1913,
kroop hij in de aërodynami-
sche Vélo Torpille van vlieg-
tuigbouwer Bruneau Varilla,
waarmee hij voor die tijd on-
waarschijnlijke snelheden be-
reikte. Het Franse weten-
schappelijke tijdschrift 'La
Science et La Vie' beschreef
de wonderlijke machine: „De
uitvinder heeft zijn apparaat
de vorm van een verlengd ei
gegeven. Dat lijkt vreemd,
maar dat is het niet. Een pro-
jectiel met de minste weer-
stand moet degrootste stroom-
lijnaan de achterzijdehebben
en nietvan voren."

Stroomlijn
In 1958 verscheen de Franse

stayerJeanRay nal meteen op
hetzelfde principe gefabri-
ceerde fiets met stroomlijnop
de wielerbaan van Brussel.
Jan le Grand herinnert zich
die dag maar al te goed.

„We reden een achtervol-
ging met vier man tegen Ray-
nal alleen om te kijken of we
tegen deze superfiets konden
opboksen. Vergeet het maar.
Ik reed met Robert Lelangue,
Willy van den Berghe en Har-
ry van den Moolenijzer. Zon-
deroverdrijvingeen ploeg, die
zo aan het wereldkampioen-
schap had kunnen meedoen.
Maar na twee kilometer hoor-
den we 'zoefff' enreed hij ons
voorbij of we stilstonden."

De zoektocht naar nieuwe
verbeteringen aan defiets gaat
onverdroten verder. Tachtig
jaar na Berthets experiment
werd de recordfiets van
Boardman ontworpen en ge-
bouwd door de firma Corima
uit Loriol in Frankrijk, een
toeleveringsbedrijf uit de
vliegtuigindustrie. We vragen
Jan le Grand,één van de grote
deskundigen op het gebied
van de fiets: „Wat kan er nu
nog aan defiets verbeterd wor-
den om het record opnieuw te
breken""

Hij kijkt ons peinzend aan
en zegt dan: ..Dat is eigenlijk
heel simpel. Een nog beter
mannetje er op."
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Automarkt
Personenauto's te koop gevraagd

Gevr. VOLVO 740 Station of
Sedan benz., of LPG-onderb.,
5 bak, 1985/1986. 06-52871801.
MEER geld voor uw auto, geen
17/2% BTW afdracht, via onze
bemiddeling. Auto-Hospitaal
Taling. Telef. 03462-64900.
Gezocht auto nieuw of bijna
nw., tegen ruil v. mooie, orig.
WALASSE TING-schilderij, ±
1.00x 1.00m. Bel 02963-1283.

Koop of verkoopplannen. Bel
dan Autobemiddeling MIDDEN
NEDERLAND 030-623400.
GEVRAAGD Mercedes 190 2.5
D, '88 of '89, schade of defecte
motor geen bezw., contante
betaling en vrijw. 070-3650620.
Porsche, Merc, BMW, Jeeps,
VW en Japanse auto's GE-
VRAAGD. Hoogste prijs, cont.
geld. 010-4848814.
Inkoop gebruikte PEUGEOTS,
types 205/309/405, bj. '85 t/m
'89, m. vrijwaring. 020-6629517.

Nü bellen!!!
Direct geld + vrijwaring voor
uw auto, schade of defect geen
bezwaar. Aalsmeerweg 78,
Adam, 020-6172717 of 06-
-52.918475, ook zondags. Wij
komen evt. ook langs.

Wilt u uw auto vanaf 1990
DIRECT verkopen? Belt u voor
ml. 03410-19354.
Gevr. heel Nederland, alle types
LADA'S, schade/defect geen
bezwaar. 02243-1320.
Wij bieden HANDELSPRIJZEN
voor Volvo's 340/360, bj. '83-
-'B6. Inl. 05494-41345.
TOYOTA'S, alle typen, contant
geld + vrijwaring. Telef.
02155-12854 of06-52.877994.
Gevraagd alle merken auto's in
iedere prijsklasse. CONTANT
geld pi. vrijw. Geen geleur of
gezeur met uw auto! Bel
010-4372919, Parallelstraat
67-69, Overschie. Aan rijksweg
Den Haag/Rotterdam, 1e af-
slag Overschie.
Auto-export vraagt te koop
LADA'S, vlotte en correcte af-
wikkeling en gehaald door heel
Nederland. 02940-17813.

Serieus bod
voor recente automobielen

contant geld, vrijwaring
Karperweg 8, Adam, ook zond.

020-6716280, 06-52922093
Lada, bj. '80 t/m '88. Ford Sier-
ra, 4-drs., '82 t/m '85. Audi 100,
'83 t/m '85. Met vrijwaring
RDW SJAKO Export-cars
010-4612894.

Met spoed auto's te koop gevraagd
Inkoop alle merken. 010-2621227

DE AUTOMERKEN
SPEURDER

Alle in deze rubriek aangeboden auto's zijn
alfabetisch naar merk gerangschikt.
U kunt nu een één oogopslagzien waar de auto
van uw keuze staat.

Alfa Romeo
Alfa 33 QV 16V, bj. '90, kl
ZWART, div. extra's, km.st
35.000, ’ 21.000. 033-561619.
Gebruikte ALFA ROMEO-on-
derd. w.o. Alfa 75 T. Spark mo-
tor + bak. Kop + kont Alfa 75
Kop + kont Alfa 33, nieuw -t
oude type. Zwart leder int. vooi
Alfetta, Alfa 90 of 75. Koplam-
pen 75, 33, 164. Spoilersets
Alfa 75, 33 etc, etc. 035-
-834573 b.g.g. 06-52807576.
T.k. ALFA 33 1700 cc, bj. '91
zwart, stuurbekr., sportvelgen
electrische ramen, 56.000 km

’ 16.000. Inl. 02977-28098.
Nieuwstaat!! Alfa 33 1.3 S, m
'88, d.blauw, get. glas, 5 versn.
stoff. inter., h.steun, el. ramen,
d. spiegels etc, 1e eig., mei
o.h.pap., ’7950. „DEN HOFF
Auto's", 02550-11428.
Alfa Romeo SAVALI 1988, V6
3.5 L., 240 pk, zeer exclusief, al-
les elektr., 11.300 km, nieuw-
prijs ’ 129.000, nu ’ 24.750. Te-
lef. 02263-51701/54594.
** KONINGSHOF AUTO'S **

Alfa 33 1.7 lE, m. '92, groer
metallic, elektr. schuif/kantel-
dak, stuurbekrachtiging, el. ra-
men, centr. lock, LPG, 5-bak
’20.500. 02507-15824.
ONDERDELEN. Voor de ruim-
ste sortering nieuwe en ge-
bruikte onderdelen. Sam var
Lingen Houten. 03404-71734.
T.k. ALFA 33, bj. '86, met ol
zonder LPG, wit, bumper ir
kleur, spoiler, sportvelg., vr.pr.

’ 5750. Telef. 02979-41668.
1e eig.: 75 1.8 i.e., febr. '90,
130.000 km, d.blauw, w.w.
glas, vel. sportint., Borbet velg.,
stereo, in abs. nw.st., on-
derh.pap. t.i., vr.pr. ’ 14.750.
03405-70730 of 06-52861624.
Alfa SPRINT 1.5, bj. '84, i.g.st.,
APK 7-94, vr.pr. ’ 3250. Telef.
01623-17329.
Complete Alfa 75 1.8 i.e. Injec-
tion (kent. YV-96-DL) '91, o.a.
donkerblauw met zonw. glas, 5
versnell., el. ramen, velours in-
ter. met 4x hoofdst., central
lock etc, ’14.950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. AU-
TOSERVICE HAARLEM, ge-
specialiseerd in jonge, gebruik-
te auto's, telef. 023-392024.
ALFA 90 2.5 V6QO, '87, zilver-
grijs, l.m. vlg„ radio, i.z.g.st.,

’ 9500. Telef. 078-146176.
Alfa 90 INJECTIE, '85, APK,
lichte schade, ’2250. Telef.
08330-27701.
Alfa Romeo 75, 1.8 K, 100.000
km, in perf. cond., '89, ’ 14.500.
Medemblik N.-H., 02274-4999.
ZORGVULDIG onderh. Alfa 75
2 L, 4-'BB, stuurbekr., perfecte
staat, smoke zilver, pr. ’ 8950.
Telef. 075-156597.
Alfa 75 3.0i AMERICA V6, kl.
rood, bj. 1989, i.z.g.st.,
’32.500. Inl. 01820-17039.
Alfa 75 type 1.6 i.e., LPG, '90,
I.Z.G.ST. ’16.950. Zat. 079-
-164002, zon. 01742-97394.

GGV3.O
Topsnelh. 240 km p.u., zeer
mooie auto. Telef. 020-6827124
na 12 u.
Alfa 164 Twin Spark, donker-
groen met., mei '90, ’ 22.950.
CARRERA, 02158-27600.
Unieke aanbieding!! Alfa 164
Twin Spark m. '93, diamant-
zwart, groen gl., vel. bekl., 4x
hoofdst., deurvergr., el. ramen,
5 versn., orig. verlaagd met
magn. sportvlgn., 27.000 km,
’39.950. „HARTMANN Auto's
BV.", Woerden, 03480-31234.

Aaldering
Brummen

NWE./GEBR. ONDERDELEN
verzending door het hele land

05756-1885,b.g.g. 4055
Alfa 164 TWIN SPARK, 2-'9O,

’ 20.900. Alfa 33, 1-'B9, ’ 8900.
Telef. 075-212529.
164 V6, 6-'9O, ALFAROOD, 1e
eig., abs. nw.st., vr.pr. ’25.950.
Telef. 030-211069.
ALFETTA 2.0, bj. '84, 120.000
km, mot. 100% , APK t/m okt.
Vr.pr. ’ 2500. Inl. 020-6626020.
Zeer exclusieve Alfa 164 2.0
Twin Spark S, (nieuw model)
'91, o.a. diamantzwart, get.
glas, stuurbekr., 5 versn., el. ra-
men, velours int. met 4
hoofdst., el. sch./k.dak etc,
nw.pr. ’61.750, schadevrij en
in prima st„ ’ 19.950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. AU-
TOSERVICE HAARLEM, ge-
specialiseerd in jonge, gebruik-
te auto's, telef. 023-392024.
Teruggenomen v.d. bank, div.
MODELLEN. Info 030-623400.

. ZOMEROPRUIMING. 33 1.7. QV, antraciet, 10-'B7, ’9950.
33 Sportwagon, rood, l.m.

I velg., 10-'BB, ’9450. 33 1.3 S. Silver, LPG, 5-'BB, ’8750. 75
1.8, rood, 11-'B6, ’7950. 75,

l blauw, 2-'BB, ’10.450. 2x 75
r 1.8, LPG, wit, 5-'9O, ’14.950.. 75 1.6 i.e., rood, 6-'9O, 55.000

km, ’ 16.450. 75 T-Spark, LPG,
! zwart, 3-'9l, ’24.450. 90 2.0,

blauw, 3-'B5, ’4950. 164 T-- Spark, LPG, rood, 3-'9O,

' ’21.450. 164 3.0 V6, groen

" met., 103.000 km, 10-'BB,

" ’ 18.950. MARTIN ROEST,. Spijksedijk 26, Gorinchem-
■ Oost, telef. 01830-27874.. Alfa GTV6 2.5i, bj. '82, ROOD,. zwart interieur. Vr.pr. ’13.200.! 04125-3163.

ALFA 33 1.3 S, d.blauw, elektr.. ramen, get. gl., a.spoiler, LPG,
5 bj. 3-1988, ’9950. W. v. Vliet- Auto's, TerAar, 01722-2579.

" SCHITTERENDE Alfa 164 TD,
bj. 1990, antrac, stuurbekr., el.. ramen, el. spiegels, 4 hfd.st.,

' cv., 131.000 km, boekjes
i aanw., ’ 23.500. 03480-11045.

" Alfa 164 TS, 12-'BB, antr. met.,
l.m. velgen, perf. st. v onderh.,

' lichte parkeerschade, ’15.950.. DEN HOUT 023-471047.

" ALFA 33 1.7 QV, bj. 8-'BB, LPG,
verlaagd, rood, i.z.g.st., pr.

1’ 10.000. Inl. 08850-22839.- Alfa 164 Twin Spark, 6-'9O, 1e

' eig., 93.000 km, met onderh.-
-1 boekje, plm. ’l5OO schade,
■ ’ 20.950. Dealer inruil-auto's J.. MEURE, 02908-26061.
■ Schitterende Alfa 75, 1988,

■ APK eind '93, groen met.,
■ schuifd. enz. 05705-1264.

EXCLUSIEVE sportvelgen,
6x14", voor Alfa, nieuw in

-doos, ’175. B&B, Borculo,. 05457-73076.

' ALFETTA, oud type, van 1e- eig., tevens een Giulia Super
■ Squadra-uitv. Inl. 02154-25081.
: 164 TS/S, m. 1990, div. opties,

' fabr.nieuwe motor, ’17.950.j 040-441988 of 04904-15773.
** KONINGSHOF AUTO'S ". Alfa 33 1.3 S, m. '90, rood, get.. glas, 5-bak, elektr. ramen, LPG,. ’ 11.950. 02507-15824.
"KONINGSHOF AUTO'S": Alfa 164 Twin Spark, m. '92,
Alfarood, velours inter., LPG,
5-bak, stuurbekrachtiging,- ’28.950. 02507-15824.

[ 164 TSi, okt. '89, rood, div. ac-
cess., ’19.950. Inr./gar./fin.

jRODENBURG 8.V., Voorscho-
ten, 071-323450.
Alfa 2.0 LUSSO, 8-'B6, orig.; 85.000 km, APK 6-94, ’5950, mcl. BTW. 02908-26061.
GTV 6 3.3, zwart metall. bj.
1985, met nieuwe SAVALI-

■ MOTOR (2000 km), 225 pk, re-
kening van ’ 11.500 t.i., access.
0.a.: verlaagd, gele Koni's,

■ alarm enz., absol. geen roest,
mooie strakke auto, vr.pr.

’ 26.500. Telef. 010-4386853.
164 TD, bj. 3-'9O, zwart, leer,
alles elektr., afst.alarm, 16".wielen, NIEUWSTAAT, vr.pr.

’ 25.500. 03402-63210.
164 V 63.0, 11-'B9, blauw met.,: div. extra's, ’23.950. Inr./

gar./fin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071-323450.

!Alfa 164 Twinspark, m. '91,
diepzwart, get. glas, 5-bak,
afst. alarm, verstralers. magn.
velg., wortelnoten int.,
’23.950. InrVfin. mog. DELTA
Auto's, 02159-10004.
Alfa 164 3.0 V6, 1989, chip ge-
tuned, 225-pk, I.Z.G.ST., alle
opties, Borbet velgen, Sebring
uitb., ’26.950. 070-3176387/
06-52.80.76.80.
SPIDER. '75, prachtstaat, moet
weg weg. emigr., ’12.950 of
t.e.a.b. Inl. 02159-36718.
Alfa 33 1.3, m. '91, kl. zwart, 5
versn., getint glas, aluminium
velgen, LPG, nieuwstaat, prijs
’14.950. VLIETSTROOM Au-
tomobielen 070-3877768.
Alfa 75 1.8, bj* '87, met schade,
voor onderdelen, ’ 2250. Telef.
05437-51906.
Alfa GTV 2.0 Savali, zeer mooi,
'83, ’12.950. CARRERA,
02158-27600.
ALFA 90 2.0 I, bj. '85, LPG,
antr. grijs. Momo's, i.z.g.st.,
’6950. Inl. 04120-22251.
GIULIETTA 2.0 GT, bj. '85, grijs
met., cv., el. ramen, spec. uitv.,

’ 7250. Telef. 05252-1913.
2e AUTO van part., Alfa 33 1.7
ie, jan. '92, 30.000 km, n.staat,
ant.grijs, a.spoiler, alle pap.
aanw., c. deurvergr., w.w./el.
ramen, stuurbekr., r./CD-spe-
ler. 070-3861073.’ 27.500.

Groothandel in jonge auto's
div. Alfa's 75 1.8 i.e./33 1.7 i.e.
v.a. '90/"91, 4-drs., 5-bak, gel
glas, schuifdak, m. en z. LPG
div. kleuren, als nw., v.a
’12.750. Met boekjes. Gar.
inr./fin. mog. Autobedr. J
LAMME BV, Nw. Loosdrecht
sedijk 167, Loosdrecht, 02158
26778/23246.
Schitterende Alfa 75 1.8 IE m
'91, 80.000 km, antraciet grij:
metall., grijs velours inter.
hoofdst., getint glas, 5-bak
centr. port.vergrendel., smettel
staat, ’ 14.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750
zondag telef. info van 11-3 uur.
Alfa 33, d.groen met., bj. 1991
50.000 km, div. EXTRA'S, vr.pt

’ 19.500. Inl. 03200-32605.
ALFA 75, 2 ltr„ bj. '86, i.g.st.
met sportvelgen, kl. rood, pr
n.o.t.k.Telef. 045-415417.
"KONINGSHOF AUTO'S*
Alfa 75 3.0 V6America, m. '91
rood, get. glas, 5-bak, velour:
inter., 15-inch l.m. velgen
ABS, LPG, 80.000 km
’27.950. 02507-15824.
Zeer mooie Alfa Romeo AL
FETTA 1.8 met APK, ’4750
Telef. 02940-11637.

3.5 Savali
164 V6, d.groen metall., groei
leder, v.v. alle extra's, 40.001
km, niet van nieuw te onder
scheiden, nw.pr. ’ 134.000 ni
mei'9l,’ 43.950.

CARRERA, 02158-27600.
Alfa 33 QV 16V 1.7, verlaagd
1-92, 47.000 km, l.m. velgen
’28.900. Alfa 33, rood, 6-'B7
’6950. GTV 1.6 140 pk, zwart
'80, ’7950. Renault STOK
MAN, Haarlem, K. Doorman
laan 3-7, 023-259181.
Alfa Romeo-dealer heeft ruim
te nodig: Alfa 164 TS, 1992
DIR.WAGEN, 39.000 km, gar
als van nieuwe, bodempr
’40.000. Geh. financ. mog
zonder aanbet. 01650-42650.
** KONINGSHOF AUTO'S *

Alfa 164 3.0 V6, m. '91, Alfa
rood, airco, ABS, centr. lock
elektr. ramen, Ronal l.m. vel
gen, alarm,' el. voorstoelen

’ 27.950. 02507-15824.
57.000 km met nieuwe moto
Alfa Romeo 164 TURBO Dsl.
zwart, 5-bak, elektr. ramen
stuurbekr., centr. lock, afst.
alarm, 1e eigen., onderh.pap
t.i., t. '91, ’20.950. AUTOTHE
KER, Flevoweg 12 A-B, Leiden
071-231727, zo. telef. info vai
12-16 u. Huurkoop.
Allernieuwste model Alfa 3!
1.71.6 Injection met LPG, m
'91, darkgreen metall., velour:
Recaro int., 4x hfd.st., elektr
ramen, st.bekr., d.vergr.
board/tripcomp., 5 versn., 15
inch magn. sportvlg., ’ 22.950
„HARTMANN Auto's B.V.'
Woerden, 03480-31234.
33, 1.7 QV, alle opties, ROOD
'88, i.z.g.st., ’9999. Telel
08851-18597.
ALFASUD 1.5 bj. '81, kl. rood
ged. gerestaureerd, voor lief
hebber. Telef. 05277-1342.
A.R. Giulia SUPER '79, grij:
met., bijz. mooie en nette auto
’13.000. Inl. 070-364216f
(antw.app.).
ALFA 33 17i.e., 9-'9O, rood
nwe. 15" Atev vlg., stuurbekr.
cv., el. ramen, LPG, als nw.

’ 19.950. Inr. mog. 040-128877.
Alfa Romeo '90 2.0 inj., 1987
APK-gekeurd, div. ace, ’ 5500
Medemblik N.-H., 02274-4999.
Let op! Alfa 75 1.8 Savali m
'89, diepdonkerblauw, Recan
sportint., 4x hoofdst., deur
vergr., el. ramen, 5 versn., orig
verlaagd met 16-incl
sportvlgn., sportuitlaat etc
’14.950. „HARTMANN Auto';
8.V.", Woerden, 03480-31234.
Alfa 33 Ti 1500, bj. '87, LPG
GRIJS metallic, APK, 120.00(
km, nw.st., ’ 6950. 02946-5341.
33 1.7 QV, 9-'B6, APK '94, antr
met., c.v„ el. ramen, alu velg.
95.000 km, I.Z.G.ST., ’6750
020-6111887 of 06-52.825183.
In smetteloze staat van onderh
Alfa Romeo 75 Twin Spark
rood, 5-bak, stuurbekr., centr
lock, onderspoilers-wielkuipen
velours inter., slechts 75.00C
km, onderhoudspap. aanw., t
'91, ’20.950. AUTOTHEKER
Flevoweg 12A-B Leiden, 071
231727. Zo. telef. info 12-16 u
Huurkoop.
ALFA 164 Turbo D, antraciet
1990, airco, alarm, 1e eig.
boekjes aanw., als nieuw

’ 27.950. Inr. mog. 040-128877.
Schitterende exclusieve Alfa 7£
Indy, m. '92, zeer compl. uit
gev. in signaalrood, grijs ve
lours sportinter., st.bekr., 5
bak, elek. ramen, centr. port.
vergrend., lichtmetal. Saval
sportvelgen, LPG-install.
smettel. staat, ’21.500. CAF
CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. infc
van 11-3 uur.
" KONINGSHOF AUTO'S *'

Alfa 33 1.7 IE Sportwagon, m
'92, antraciet metallic, 5-bak
LPG, stuurbekrachtiging, el. ra
men, centr. lock, etc. etc
’22.950. 02507-15824.
Weg. omst. Alfa Romeo 33 I.c
V, '92, groen metall., el. ramen
1e eig., 30.000 km, nwe. auto
pr. ’ 19.750.Telef. 04199-4894.
Alfa Romeo SPRINT Veloce, ir
onderdelen, bj. '78, ’ 950. Telef
074-438449.
164 V6, 5-bak, alle opties, don-
kergroen, verl., gas, dure ste-
reo, ORIG. '89, ’25.000 mcl
BTW. Inl. 05709-1018.
ALFA 75 1.8 i.e. Indy, m. '91
Alfarood met stof inter., 4
hoofdst., armsteun, get. glas.
5-bak, doorlock, LPG, siervelg.
enz., in nieuwstaat, ’16.950.
Bijz. compl. Alfa 164 V6, '90, 1e
eig., '90, grijs met., blauw stol
int., 4 hoofdst., get. glas, s-
bak, alles elektr., schuifdak,
stuurbekr., magn. velgen enz.
’22.950. Alfa 75 1.8, m. '91,
spierwit v. kleur, stof inter., 4
hoofdst., get. glas, 5-bak, el.
ramen, doorlock, LPG, siervlg.
enz., ’15.950. BMK, 023-
-294072. Inr. mog.
ALFA 75 1.8, rood, 9-'B9, s-
bak, stereo, cv., LPG, comp.,
76.000 km, boekjes aanw. Perf.
auto, ’ 13.950. 03407-3633.

75 3.0 V6QV
6-'9l, zwart, 60.000 km, l.m.
velgen, ABS. nw.st.

’31.900
Automobielbedr.
IMPALA AUTO'S

Zoetermeer, 079-163661
Alfa 33 QV, '85, ZILVER ver-
laagd, Ronals 15", APK, vr.pr.
f 4950. Telef. 035-856204.
Alfa 33 JUNIOR, 10-'BB, rood,
nette auto, ’ 7250. 040-120864.

: ALFA 164 2.0 TS, 4-'9l, kleur, rood, 82.000 km, 1e eig., met. vol), garantie, ’ 29.950. Auto-, bedrijf Salva, 04902-14840.

" ALFA 75 1.8, bj. '86, evt. met

' LPG, goed onderh., APK 5-94,
■ ’ 6500. Inl. 010-4156720.

" 75 1.8, m. '88, sportvelg., APK,
trekh., goede staat, vr.pr.- ’ 6950. Telef. 073-220051.

; Bijz. mooie ALFA 1.5 S, '87,

' Ferrari-rood, v.v. LPG-inst.,

' sportvlgn., schuif/kant.dak,

' stereo enz., APK 7-94, abs.: geenroest, ’ 5950. 023-382718.
\ —RESIDENCE Hillegom*"

164 Turbo Diesel, airco, alarm,

" sportvlg., electr. ramen, 45.000

' km, d.groen metall., w.w.glas,
lockslot, dubb. spiegels, iets- aparts, m. '93, prijs ’48.950.■ 02520-22865, inr./gar. + keur.

■ Zondags info. 06-52.879381.- Alfa 33 1.7 lE, vele OPTIES,
LPG, 58.000 km, bj. '91,

; ’ 19.750.Telef. 040-856178.

' Alfa 33 1.5, '86, blauw, elektr.

' ramen, i.g.st., pr. ’ 5000. Inr. en

' gar. mog. Telef. 04104-80178.- Alfa GIULIETTA Luxe 2.0, m.

" '86, alle opties, APK 4-94,

■ prachtige wagen, zilver met.,. i.z.g.st., ’ 4600. 08894-14425.

Fa. Tuynder CV.
> * onderdelen *

Dagelijkse verzending
1 LEIDSCHENDAM

TELEF. 070-3874403- Nwste model Alfa 33 1.7 IE met

" LPG, m. '92, Alfarood, groen

■ gl., Recaro sportint., 4x hfdst.,

' deurvergr., el. ramen, 5 versn.,

' stuurbekr. etc, in nw.st.

" ’19.950. „HARTMANN Auto's

' 8.V." Woerden, 03480-31234.- Schitterende Alfa 164 Turbo
Diesel, m. '90, rechtstreeks van

' 1e eig., exclusief uitgevoerd, in

" diamantzwart met grijs velours
■ inter., 4 hoofdst., getint glas,
■ st.bekr., el. ramen, Savali ver-

laagd, aanrijdingvrij, ’18.950.
" CAR CENTRE HAARLEM B.V.- 023-329750. Zondag telef. info., van 11-15 u.

" Uniek mooie Alfa 75 2.0 Twin
> Spark, m. '89, darkblue metall.,

w.w. gl., velours sportinter., 4x
} hoofdst., stuurbekr., deur-

vergr., koplamp sproeisyst.,

' boord/tripcomp., magn.
'. sp.velgen, ca. 88.000 km, in

nw.st., ’16.950. „HARTMANN. Auto's 8.V.", Woerden,, 03480-31234.
'AR GIULIETTA, bj. '84, kl.

blauw, l.met. vlgn., nwe. APK,
i Telef. 05486-56007.- Alfa 33 1.7 i.e„ 4-92, 18.000s km, champ. met., voorschade,
■ ’ 14.750.055-669150/666427.

■ Alfa 33 1.3 S, rood, 1e eig. als
nieuw, m. '91, ’13.950. BO-

; VAG-GAR. WIM OVEREEM
8.V.,Beverwijk, 02510-41232.- Van part. 164 3.0 V6, '90, dealer

1 onderh., 75.000 km, d.groen,
■ elektr. schuifd., alarm, ’ 33.000.- Inl. 02158-27770.
: Alfa Romeo 33. 1.7 lE, '92, 32.000 km, d.blauw,
i st.bekr., cv., LPG, el. schuif-, dak, 1 jaargar. ’ 23.950.

5 Carpol
WOERDEN, 03480-11045, Alfa 164 TWINSPARK, groen. metall., speciale wielen, LPG,

i.nw.st., m. '90, vr.pr. ’20.750.; Telef. 03406-63266.

■ SCHADE 33 1.5, bj. '83, voor
sloop, verl., motor en bak

" 100%, t.e.a.b. 02158-24365.

' Exclusieve Alfa 164 Twin Spark

" m. '91, diamantzwart, w.w. gl.,■ vel. bekl., 4x hfd.st., deurvergr.,
i el. ramen, 5 versn., tripcomp.
■ etc. ’23.950. „HARTMANN

'< Auto's 8.V.", Woerden,
03480-31234., Alfa 33 Sportwagon 1.5 i.e.,

I d.grijs met., 46.000 km, 8-'9l.
Autobedr. GEBR. v. STUY-; VENBERG, Velp, 085-643073., T.k.a. tegen handelsprijs: Alfa
164 2.0 TS, van 1e eig., zwart,
37.000 km, 1-92, ’34.500.

' BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am-
sterdam 020-6627777.
ALFA 33 Sportwagon 1.7 i.e.,
39.000 km, 10-'9l, ’25.500.

1 Wilhelmina Gar., 02159-48807.
T.k. Alfa 33 1.7 i.e. Quadrifoglio
16 Valve, 1992, 1e eig., boekje
aanw.!! Stervelgen, v.v. alle
opties, ’17.950. Alfa 75 2.0. Twin Spark, m. 1991, ’ 19.950.
Alfa 164 2.0 Twin Spark, 1990,
1e eig.!! ’17.950. Bij "FRED
HEHL"’ 24.950. 023-292400..Alfa 164 TWIN SPARK, rood,

i 6-'9l, 92.000 km, 1e eig. Volvo-
dealer Schaap, 03200-32000.
75 1.8, LPG, rood, 6-'B9,

’ 13.750. 33 1.7QV, LPG, 5-'B7,
’B9OO. MEKENKAMP
AUTO'S, 03405-71384/71119.
Van 1e eig. Alfa 33 1.5 i.e.,
nieuwste model '92, signaal-
rood, grijs stoff. inter.,
hoofdst., getint glas, 5-bak,. LPG-inst., smettel. staat, aan-
rijdingvrij, ’ 14.950. CAR CEN-
TRE HAARLEM B.V. 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-15uur.
Alfa 33 1.3, bj. '86, kleur WIT,
1e eig., APK, vr.pr. ’4500.
Telef. 035-856204.
Bijz. excl. Alfa 164 V6, m. '92,
duurste uitvoer., antracietgrijs
metall., grijs velours inter., 4
hoofdst., getint glas, stuur-
bekr., 5-bak, elektr. ramen,
elektr. stoelen, LPG-install.,
smettel. staat, ’29.950. CAR
CENTRE HAARLEM BV.,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3 uur.
AR 33 1.5 QV, bj. 11-'B5, rood,
uitzonderlijk goede st. Vr.pr.
’5OOO. Inl. 02513-15085.
Alfa 33 1.3 S, '86, D.BLAUW,
elektr. ram. etc, goed onderh.,
in pr. st„’ 4900. 023-378747.
GTV 6 2.8, kl. ZILVER, verl., bj.
'83, Bxl6 wielen, spec. int., uit-
geb„ ca. 200 pk. 04138-79104.
GTV 6, bj. '84, grijs metallic, in
PRIMA staat, evt. inruil mog.
Telef. 01146-1967.
AR 155 2.5 V6, 8 mnd. jong,
metall., spec. velgen, 28.000
km, 1e eig. Nw.pr. ± ’68.000,
nu ’ 45.000. Inl. 02152-40444.
33 1.7 i.e., Sportwagon, 1-92,
km 30.000, rood, ’24.950. 75
1.8 i.e., 3-'9O, km 109.000,
groen met., LPG, ’ 15.950.
WITTEBRUG Rijswijk, Frijda-
straat 47, telef. 070-3954302.
Alfa SPRINT QV, dcc '87, div.
extra's, ’6950. Telef. 02522-
-11849.
15" Ronal velgen (nieuw) +
banden ’lO5O. VINCENT 06-
-52801360 of 023-374448. Fin.
T.k. Alfa Romeo GIULIA Super
1.6 '77, opknapper, gerevis.
motor, compleet, ’2500. 070-
-3856080, na 18.00 u.

Alfa 33 1.5 i.e, jan. '91, ROOD,
1e eig., boekjes t.i., NAP,

’ 16.950. Telef. 03242-4822.
T.k. AR 2000 GTV BERTONE,
bj. '74, orig. Holl. auto, veel
vernieuwd, rood, in nieuwst.
Vr.pr. ’ 12.500. 070-3873826.
Alfa 164 TS, groen metallic,
sportvelgen, LPG, 114.000 km,
bouwjaar 1990. Pr. ’27.950.
Alfa 33 1.71 E 16V, antr.grijs,
sportvelgen, 24.000 km, bouw-
jaar '92. Pr. ’29.950. Alfa 164
3.0 V6, blauw metallic, 130.000
km, sportvelgen, bouwjaar
1989. Pr. ’26.750. BMW-dea-
ler VAN EKRIS Veenendaal.
Telef. 08385-27676.
""RESIDENCE Hillegom*"
Alfa 164 Twin Spark, 5-bak,
lockslot, elektr. schuifd./ra-
men, stuurbekr., w.w. glas, 4x
hfd.st., blauw metall., armst.,
m. '92, ’ 29.950. 02520-22865,
inr./gar. pi. keuring. Eigen
huurkoop zonder info. Zondags
info 06-52.879381.
Te koop ALFA 75 2 Itr., 1986,
i.g.st. mcl. cd-speler. ’ 9500.
Telef. 03435-78146.
ALFA 33 1.7 i.e., bj. 6-'9O,
rookzilver, stuurbekr., LPG,

’ 14.850.02159-40987.
ALFA 90 2.0, nov. '84, APK juli
'94, in zeer goede staat, 95.000
km, ’5950. Telef. 070-
-3903328/3332240.
T.k. GEVR. 33, nw. model. Alfa
Romeo-specialist Van Kooten
B.V. Veenendaal, 08385-10888.
33 QUADROFOGLIO V, m. '86,
alle opties, antraciet met., APK,

’ 5950. Telef. 02510-53483.
ALFA 75 1.8, bj. '86, verlaagd,
met vlgn., sportuitl., ’ 8250.
Telef. 04120-51782.
AR 33 1.5 Ti, bj. '88, nwe. APK,
ROOD. Fin./inr. mog. 020-
-6342423/6342426/6312115.

180
Occasions bij SAM VAN- LINGEN Utrecht, 030-623004.

i T.k. ALFA 164 TS, bj. 1990,. zilvergrijs, 88.000 km, vr.pr.

’ 22.000. Telef. 010-4588330., Unieke aanbieding!! Alfa Ro-, meo 33 1.7 i.e., 1e eig., nieuw-. ste mod. '91, kl. rood, stuur-, bekr., el. ram. etc. etc Slechts■ ’14.950. Alfa Romeo 33 1.5
■ i.e., Alfarood, nw. mod. '92,
l stuurbekr., el. ram., doorlock,

" schift, auto, ’17.950. Inr./fin./

■ gar. Autobedrijf SCHIPHOL,. Badhoevedorp, 020-6041885.
Alfa 75 2.0 Twin Spark, bj.

' 1987, alle OPTIES, ’ 14.950. Inl., 055-214411, b.g.g. 05761-1332.

" AR 33 1.7 QV 16-KLEPPER, m.
; '91, rood, alle extra's, nieuwst.,
i ’ 16.500. 02152-40444.
1 Voor de liefhebber ALFETTA
1 2.0, eind '84, goed onderh.,

'' vaste pr. ’ 3250. 01650-42650.- Alfa Romeo 75 1.8 lE, 8-'9O,

' blauw, LPG, ’17.950. AUTO
WEEKERS, 04906-1387.

■ 33 1.3 S, '87, nw. mod., APK
1 4-94, onderh.boek aanw., met
kras in lak, geen roest. Vr.pr.. ’5750. 020-6977112.

! Groothandel in jonge auto's:
div. Alfa's 164 2.0iTwinSpark,
v.a. W9l, 5-bak, stuurbekr.,. el. ramen, get. glas, schuifdak,

1 sportvlgn., m. en z. LPG, div.
1 kleuren, als nw., v.a. ’17.750.

Met boekjes. Gar./inr./fin.

' mog. Autobedr. J. LAMME BV,
Nw. Loosdrechtsedijk 167,
Loosdrecht, 02158-26778/; 23246.
GTV, '79, loop of sloop, ’ 1000.
Giulietta 1.6, ’ 850, 2.0, ’ 650.

' 2x sloop Alfetta, ’650. Sp.vel-. gen, onderd. Alfa 90, zwart le-
ren Nardi stuur. 033-808110.

/0%. OP ONDERSTAANDE ALFA'S
(2JL_Pè KUNT U VERTROUWEN.

Wl DAAR STAAN DE ALFA ROMEO
DEALERS GARANT VOOR.

DAVID HART Alfa Romeo b.a.
6x 164 3.0, '90,’ 34.500. 2.0TS
'90, ’25.500. 2.0 TS, '89
’22.950. 3.0, div. ace, '88

’ 25.950. 2.5 TD, '89, ’ 22.950
6x 33, 2x 1.3, '92, 1x LPG, v.a
’20.950. 1.3 S, red, LPG, '90
’14.500. 1.7 QV, '89, ’13.950
2x 1.3 J, LPG, '89/'9O, v.a
’12.500. 6x75 3.0 QV, '91, vol
ace, 1.8, '90, ’17.950. 2x 2.C
TS. WB9, v.a. ’14.950. 1.8
LPG, '86, ’ 8950. Groeneweeg
je 61-63, Schiedam, telef. 010
4264455/99.

R.Z. Cabrio
Nu in onze showroom, rij-im-
pressie in Autovisie. Sam var
Lingen Utrecht, 030-623004.
164 Turbo Diesel, bj. 10-'9l
zwart, v.v. schuifdak, alu. velg.
stof int., met 4 hoofdst., centra
lock, Hifi-inst. etc, schadevrij
boekjes aanw., ’ 37.500. Ni
kopen over 6 mnd. betalen. Bi
geen inruil hoge korting. Alfé
ARGO, 01830-20855.

. Argo Alfa 33 1.4 L, bj. '92,

' ’29.950. Alfa 33 QV, bj. '91,

' ’23.950. Alfa 33 1.7, bj. '89,

' ’14.950. Alfa 33 1.3, bj. '89,

' ’11.950. Alfa 33 1.3, bj. '89,

' ’9950. Alfa 33 1.3 bj. '88,

' ’ 8950. Nu kopen over 6 mnd.

' betalen. Bij geen inruil hoge
■ korting. Alfa ARGO Gorin-■ chem, 01830-20855.
) Argo Alfa 75 2.0 TS, bj. '90,

’22.950. Alfa 75 TS, bj. '90,- ’23.950. Alfa 75 1.8, bj. '90,- ’ 16.950. Alfa 75 Turbo, bj. '88,

’ 20.950. Nu kopen over 6 mnd.- betalen. Bij geen inruil hoge
korting. Alfa ARGO Gorin-
chem, 01830-20855.

" Alle modellen Alfa's te huur,
ook Spider en ES 30, tevens
div. klassiekers. Alfa Romeo-
dealer DREISSEN AUTO'S

' B.V. 010-4585303.

■' Alfa Romeo-dealer heeft ruim-. te nodig: Alfa 155 V 62.5 L,
J kent. op 1992, niet mee gere-
i den, v. ’ 70.000 BODEMPRIJS
J nu ’57.000. Geh. financ. mog.

zond. aanbet. 01650-42650.

*** Auto Koen ***
AMSTERDAM

Van der Madeweg35, Amsterdam. Telef. 020-6934863
2xAlfa33l.4lElmola, rood 1993
2x Alfa 33 16V,rood/antraciet 1991
2xAlfa 33 1.7lE, rood/groen 1991
Alfa 75 3.0 V6, rood 1989
Alfa 75 2.0 TS, zwart, div. opties 1990
Alfa 164 TD, groen, l.m. velgen 1991

Div klassiekers Spiders, Duetto, GTV 6, GTJ Giulia enz.
*** Auto Koen ***

LEIDERDORP
Weversbaan 12, Leiderdorp. Telef. 071-417493

Alfa 33 QV, rood, 21.000km 1991
Alfa 75 1.8, champ. met., 138.000 km 1988
Alfa 75 1.8, wit, 73.000 km 1988
Alfa 75 1.8, LPG, rood, 100.000 km 1989
Alfa 75 2.0 Twin Spark, champ. met., 100.000km 1988
Alfa 164Twin Spark, zwart, 80.000 km 1991
Alfa 164Twin Spark S„ grijs met., 101.000km 1990
Alfa 164Twin Spark S„ groen met., 78.000 km 1990
Alfa 164 3.0 V6, blauw met., 78.000 km 1990
Peugeot 205 Magnum, antraciet, 24.000 km 1991

*** Auto Koen ***
BLARICUM

Naarderweg 17, Blaricum. Telef. 02153-82898
Alfa 33 1.3VL, zwart, 30.000 km 1991
Alfa 33 1.7lE, zwart, 39.000 km 1992
Alfa 33 1.7QV, rood, 85.000 km 1990
Alfa 75 1.8lE, Indy look, rood, 5000 km, stuurbekr 1992
Alfa 164 V6QV, zwart, 56.000 km 1991
Alfa 164, 3 Itr., 24V Super, airco, 13.000km, directie-auto 1993
Alfa Spider2 Itr., rood, 90.000km 1985

Tevens scherp geprijsde demonstratie modellen beschikbaar

Alfa, prima garantie
12 mnd. mogelijk tot 24 mnd.

AutoKoen is officieel dealer van König autostoelen

AMC
AMC Concord Coupé, auto-
maat, div. ace, 1980, ’950.
Medemblik N.-H., 02274-4999. "i

AMC PACER Wagon 8-cil. 5.0 £ <Itr., bj. '79, in nw.staat, billijke "'
prijs. Telef. 05286-1842.

DTORBLOK 4.2 Itr, vr.pr.
"50. Telefoon 08812-5516,
g.g. 4486.

Audi
AL MEER DAN 70 JAAR BETROUWBAARHEID IN AUTO'S...

VOOR UW VEILIGHEID

Kost B.V.
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

Valschermkade 16, Amsterdam telef. 020-6174934
Amsteldijkl O.Amsterdam telef. 020-6734666
Ruysdaelkade 243, Amsterdam telef. 020-6768033
Ophelialaan 92, Aalsmeer telef. 02977-24550
Gooilandseweg 2, Weesp telef. 02940-12517

De VW/AUDI dealer voor Amsterdam en Aalsmeer

Zeer mooie Audi 100 CC, 10-

-'B7, 80.000 km, met onderh.-
boekje, wit, elektr. schuif/kan-
teld., ’13.950. Inr./fin./gar.
mog. „TIENHOVEN", 03469-
-2296, ml. tot 21.00 uur.
QUATTRO Coupé Turbo In-
terc, 200 pk, nette auto, alles
elektr., i.z.g.st., st.bekr., get.
glas etc, '86, vr.pr. ’19.500.
Telef. Inl. 01686-3933.
Audi 80 18 S, bj. 1990, km.st.
71.000, div. OPTIES. Telef.
01843-1346.
Audi 5000 S USA-UITV., bj.
'87, zeer compleet. Telef. 010-
-4216500.
V 8QUATTRO Automaat, m.
'90, blauw metall., leder, alle
opties + CD, nw.pr. ±
’215.000, nu m. lichte schade

’ 39.000 mcl. Inl. 023-272811.
AUDI 80 1.9 Diesel, c.v„ w.w.
gl„ st.bekr., kl. wit, in nw.st.,

’ 20.500. Telef. 02155-18585.
OPENINGSAANBIEDING

Auto-airco
vanaf ’ 1999

Weiieder TECH GmbH
Helmond. Telef. 04920-26546

In nieuwstaat verkerende Audi
Coupé Quattro, 10-8-'BB, dia-
mantzwart met., l.m. velgen,
ABS, schuifd. enz., 1e eig.,
90.000 km, ’26.500. Audicen-
trumv.d. AKKER, 040-541488.

Audi 100 2.3 AUTOM., m. '92,
bijz. mooie st„ snowwhite, 1e
eig., recentelijk ANWB-gek.,

’ 36.950. Inr./gar. 02503-38470.
Audi 100 CC, 5-cil., d.blauw,
LPG, 1983, vaste prijs! ’ 4200.
Medemblik N.-H., 02274-4999.
80 2.0 E Aut., 11-'BB, 120.000
km, zwart, zeer compleet, o.a.
airco, cruise contr., elektr. ra-
men , l.m. velgen, alarm, CD-
spel., ’28.950. 80 1.9 D, 1-9,
km 98.000, zwart met., cv.,
st.bekr., ’ 25.950. 100 2.3ESer-
ret, 6-'BB, km 112.000, zwart
met., schuifd., l.m. velgen,
’16.950. 100 2.0 E, 4-92, km
35.000, zwart met., st.bekr.,
cv., alarm, stereo, ’41.950.
100 2.3 E CD Avant, 4-'9O, km
166.000, d.blauw met., airco,
l.m. velgen etc, ’ 24.950. WIT-
TEBRUG Rijswijk, Frijdastraat
47. telef. 070-3954302.

Audi 80, SPORT-EDITION, bj.
'91, ABS, schuifdak, e.v.a. op-

I ties, nw.pr. ’73.500, nü

’ 33.500. Telef. 035-212610.
',AUDI 100 2.4 D, nov. '92,. 24.000 km, zwart met., elek.

schuifdak. Telef. ma. t/m vr.
:9.00-17.00 uur. 010-4134411.

" AUDI 80 GL, 10-'B4, blauw
■ met., rad./cass., Pullm. bekl.
i enz., APK 2-94, i.z.g.st.,
i ’ 3450. Inr. mog. 02507-30217.

' Audi 80 2.0 E, '91, d.groen me-; tall., LPG-0.b., st.bekr., sch.d.,

’ 23.500. Audicentrum v.d.
■ AKKER, 040-541488.-COUPE 23 E 100 kW, bj. '87,

" d.blauw metall., i.z.g.st.,
■ ’ 18.750. Telef. 04902-46767.- Exclusieve Audi 80 2.0 E Injec-
■ tion (83 kW), orig. m. '91, o.a.■blauw met zonw. glas, 5 ver-.snell., stuurbekrachtiging, ve-

" lours interieur, boardcomputer,, central lock, dubb. spiegels
etc, nw.pr. ’56.750, schadevrij

)en in prima staat, ’ 19.950. Met
i gar. Inr./fin. en ANWB mog.
AUTOSERVICE HAARLEM,

" gespecialiseerd in jonge, ge-
|bruikte auto's, telef.

023-392024.
Audi 80 2.0E, '91, d.groen,:LPG-onderbouw, stuurbekr.,

" schuifd., ’23.500. Audicen-

' trum V.D. AKKER, 040-541488.
]Audi 100 CC, 5-bak, schuifd.,
stuurb., meta, m. '85, ’4950.
DE HEUVEL A'foort, 033--. 620228., Audi 80, metallic, sportinterieur, + andere extra's, veel km's,

'7-'BB, ’13.950. CARRERA,
02158-27600.

'.Audi 90 23 E, bj. '87, LPG,. ZWART met., div. opties,

" ’ 16.250. 055-331363.

' Audi 100 2.3 E, bj. '91, 42.000
km, ABS, elektr. ramen,
sch.k.dak, mistl. enz., vr.pr.
’37.900. Inl. 05224-1684.
Audi 80 1.8 S Automaat, blauw
met., st.bekr., sch.d., cv., w.w.
glas, 1e eig., serv. t.i., 2-'9l,

’ 25.950. BOVAG-GAR. WIM
OVEREEM 8.V., Beverwijk, te-, lef. 02510-41232.

'Weg. aansch. huis Audi 80 1.8

'S, 4-'BB, LPG, zwart, 155.000

' km, ’ 15.950.053-351250.

'AUDI 80 2.0 E, LPG, 1988, met
klein defect aan versn.bak,. ’ 15.600. Telef. 013-360856.

■Audi 100 2.3 Serret, perf. cond.
Necam LPG, 12-'B9, ’24.500.; Medemblik N.-H., 02274-4999.

!Audi 100 cc 2.3 E 5-bak, 1-'B7,,airco, schuifd., ’10.950 mcl.,BTW. Dealer inruil-auto's J.. MEURE, 02908-26061.

'■ 80 TURBO diesel 4-drs., bj. '85,

' blauw metall., 1e eig., 180.000.km, onderh.boekje aanw.,, ’ 6950. 02997-1271.

'Verzamelobject: Audi Coupé
IGT, '83, antraciet grijs metall.,

' sp.inter. st. bekr., l.m. vlgn.,

’ 8500. Audicentrum v.d. AK--KER 040-541488.

'Audi 100 1.8 GL, m. '84, wit, 4
! hfd.st., APK 8-94, auto verk. in

' NW.ST., ’ 4950. 030-610609.
ORIG. Audi 100 CD 2.3 Inj., '84,- antrac.grijs metall., velours in-
ter., 4 hoofdst., get. glas, Auto-
maat, elektr. ramen, schuifdak,
doorlock, siervelg enz., ’ 5950.. BMK, 023-294072. Inr. mog.
Audi 100 2.0 (5-cil.), '85, rese-

I dagroen met., in perfecte staat,
)’6950. Audicentrum V.D. AK-
)KER, 040-541488.

Audi 100 Avant 2.3 E, mrt. '92,
d.blauw metall., 74.000 km, l.m.
velgen. QUICK SERVICE KIE-
VIT 8.V., Slinge 244, R'dam.
010-4800111.

I Audi 80 AVANT 6-cil„ ragusa
! met., 15.000 km gelopen, 02-
-j '93, vele extra's o.a. l.m. velgen,
) airco, pr. n.o.t.k. Auto Tasco
jHoensbroek, 045-220955.

2x Audi Sport Quattro (200-

-' pk), '83/'B4, rood/grijs met.,

'v.a. ’19.950 (beleggingsob-
ject). Audicentrum v.d.
AKKER, 040-541488.
Audi 80 1.8 S (66 kW), 2-'9l,
zilvergrijs met., get. glas, stuur-
bekr., centr. vergr., orig.
SCHUIFKANTELDAK etc, etc.

> ’24.750. Inl. 020-6261317.
)Van part. AUDI 80 1.9 E, bj. '88,
!signaalrood, i.z.g.st., l.m. velg.,

Pullmann bekl., schuifd., ach-
lterspoiler, nw. bnd. etc. Voor
i snelle beslisser ’17.500. 020-

-6130573 of 02979-71951.
Splinternieuwe Audi 100 2.4
Diesel, 12-'9O, cayennerood
met., 90.000 km, 1e eig., met
onderh.pap. aanw., absoluut
nieuw!! ’ 27.500. Audicentrum
V.D. AKKER, 040-541488.
AUDI 100 2.0 E, bj. 7-'9l,

■ 55.000 km, grijs met., i.z.g.st.,
inruil mog. Telef. 08880-54129.

" 80 1.8, LPG, antr. metall., cv.,
w.w., st.bekr., 10-'9O, ’19.750.

.80 1.6 GT, 6-'B6, ’7750.,MEKENKAMP AUTO'S,
03405-71384/71119.
Van part. Audi 100 CC AVANT■Benzine, grijs kent., bj. 1987,
zilvergrijs metall., zeer mooi en. goed, ’ 12.500. Inl. 030-202069.
3x AUDI 80, bj. '89, LPG, zwart
met. en groen met. ’ 18.950.
Inl. 04194-2399/1469.
Allernieuwste model!! Zeer
compl. Audi 100 2.3 E Serret,
Necam LPG-inst., '92, dia-
mantzwart metall., getint glas,
zwarte Pullman bekl., hoofdst.,

'.ACC systeem, airco!! Stuur-
! bekr., 5 versn., alles elektr.,

doorlock etc, bij „FRED
! HEHL" ’ 39.950. 023-292400.

2x nieuwste model Audi 80
2.0E592,s92, grijs met., 50.000 km,
v.a. ’ 36.500. Audicentrum v.d.

; AKKER, 040-541488.
| Audi 80 Turbo Diesel, ZWART

met., magn. wielen, sunroof
1 etc, 1989, boekjes aanw.,
1 ’22.500. Mitsubishi-dealer
Smeeing, Soest, 02155-13227..Bijz: excl. Audi 2.8 E Automaat
V6, m. '93, 70.000 km, duurste

:en meest complete uitvoer.,, diamantzwart metallic, sport
Serret inter., 4 hoofdst., getint

" glas, 4 el. ramen, centr. port.-
vergr., el. ramen, aircond. met
automatic climate control, crui-
se control, el. schuif/kanteldak,

| ABS, lichtmetal. orig. sportvel-
gen, smetteloze staat, aanrij-
dingvrij, catalogusprijs
’lll.OOO, nu ’58.500. CAR
CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info.
van 11-15u.
■Diamantzwarte, complete Audi
80 1.8 S (66 kW), orig. m. '92,
o.a. diamantzwart metallic,
zonw. glas, 5 versnell., stuur-
bekr., LPG-onderbouw, central
lock etc, ’24.950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. AU-
TOSERVICE HAARLEM, ge-
specialiseerd in jonge, gebruik-
te auto's, telef. 023-392024.

Audi-centrum
100 2.3AUTOMAAT'92

’ 24.500 onder nieuwprijs
Nieuw nu ’ 76.951
Demo nu ’ 52.495
Incl. procon-ten, metallic, 4
hoofdsteunen, getint warmte-
werend glas, central lock,
47.000 km.

TEVENS:
80 1.8S, zilver met '90
80 1.9D, alpine met '90
80 1.6,zilver met '91
80 1.8S, rookzilver met '91
80 1.8S Automaat '91
80 2.0E, metallic '92
80 2.3E, tornadorood '92
100 2.0, opaal metallic '91
100 2.3, titaan metallic '91
100 2.3 Automaat '91
100 2.3 Automaat '92
Coupé 2.3, cayenne met '90
Coupé 16-klepper, zwart m ....'9l

Autovroon
AUDI/VW-DEALER

Bij ons
slaagt u zeker
Cum (L)Audi

Contactweg 47, A'dam-Sloter-
dijk, 020-6869611. Lod. v.
Deysselstraat 77, Adam
(Geuzenveld), 020-6116715.
Audi 80 1.8 S, W9l, v.a.
’21.000. Audicentrum v.d.
AKKER, 040-541488.
Audi 80 GT Autom., 12-3-'B6,
d.blauw met., in nieuwstaat,

’ 8500. Audicentrum v.d.
AKKER, 040-541488.
Audi 80 1.8 '89, d.blauw met.,
LPG, 123.000 km, ’16.950.
Audicentrum v.d. AKKER,
040-541488.
Audi 80 2.0 E, met veel EX-
TRA'S, nette auto, vr.pr.

’ 19.000. Telef. 03200-47276.
Audi 90 Quattro 20V '89, cy-
claamroodpareleffect, ’ 33.500.
Audicentrum v.d. AKKER,
040-541488.

Audi Cabrio
11-92, v. extra's, ’ 74.500
SNELLERS, 074-770777

Audi 80 Sport Edition, wit, juni
'91, 25.000 km, 1e eig., full op-
tion o.a. ABS, schuifdak, l.m.
velgen, alarm etc, ’ 46.950 evt.
zonder inruil ’ 43.000. Autoser-
vice V.D. VELDEN, Zoeter-
meer, telef. 079-417711.
Audi 80 2.0 E, 1992, GROEN
metall., ’38.750. Inl. 055-
-214411, b.g.g. 05761-1332.
AUDI 80 1.8 S, LPG, 3-'B7,
rood metall., w.w. glas,
schuifd/kanteldak, nwe APK,

’ 12.250.Telef. 05221-2525.
AUDI 80 2.0 E, bj. 5-'B9, Zer-
mattzilver, Serret inter.,

’ 17.950.Telef. 02159-17465.
Audi 80 DIESEL, '88, d.groen,
CD-speler, 150.000 km,

’ 16.500. Inl. 02942-62144.
KOOPJE! Automaat 100 CD,
nieuw model '83, nu ’ 4750.
Autoparc, 04166-1553.
AUDI 100 CC 2.3 E Aut., 3-'BB,
get. glas, 4 hfd.st., Pullman,
stuurbekr., schuifd., rood me-
tall, etc, ’12.950. Inr./financ
mog. A.C.L, 02521-11487.
Audi Coupé 2.3 E '86, saffier-
blauw met., div. extra's,

’ 14.500. Audicentrum v.d.
AKKER, 040-541488.
10xAudi80 1.6, 1.8,2.0 E, Dsl.,
'87-92. SCHAFTENAAR, off.
Honda, Wezep, 05207-64535.
80 CC, PRIMA, 5-'B6, champ.
metall., 4-drs., 5-versn„
sportv., ’ 5950. 02159-37747.
Audi 100 QUATTRO, orig. '87,
zeer apart, LPG, sportv. enz.,

’ 9750. Telef. 020-6329926.
Audi 80 Ï1J Diesel, 11-'9O,
rood, stuurbekr., 90.000 km,

’ 24.950. AUTO WEEKERS,
04906-1387.
Audi 80 Diesel, 4-deurs, m. '86,
antracietgrijs met., ’ 6950. Au-
dicentrum v.d. AKKER, 040-
-541488.
Audi 80 Diesel 1.9, febr. '90, 1e
eig., grijs metallic, ’ 28.000, evt.
zonder inruil ’ 26.000. Autoser-
vice V.D. VELDEN, Zoeter-
meer, telef. 079-417711.
100 CD automaat, bj. 11-'B5, 1e
eig., donkerbl. met., el. ramen,
schuif/kanteldak, ABS, LPG
onderb., in perfecte st., ’6350.
Inl. 085-425432.
T.k. Audi Coupé QUATTRO, bj.
nov. '86, i.z.g.st., vr.pr.

’ 21.000. Telef. 071-225093.
T.k. tegen handelsprijzen: Audi
80 1.8 S, blauw, 1e eig., 7-'6B,
’15.950. BEREBEIT, Amstel-
dijk 25, 020-6627777.
Audi 80 Diesel, 9-'B9, zwart
met., ’19.950. AUTO WEE-
KERS, 04906-1387.
Audi 100 2.3 E CD, m. 1990, 1e
eig.! Orig. 103.000 km boekje
aanw.!! turquoisegroen met.,
get. gl. I.grijze Pullman bekl., 4
hoofdst. alles elektr., 5 versn.,
schuifd., magn. velg., doorlock,
ABS etc. Bij "FRED HEHL"

’ 19.950.Telef. 023-292400.
Diamantzwarte Audi 80 1.8 S
Serret, m. '90, LPG-inst., s-
versn., get. gl„ Recaro sport-
int., doorlock etc, ’19.950.
Audi 80 1.8 S Aut., LPG 0.b.,
m. '89, Serret uitv.!! Bij „FRED
HEHL", ’ 19.950.023-292400.
DIREKTIE-AUTO Audi 100
Avant 2.8 E Quattro, ragusa-
groen, febr. 1992, 44.000 km,
alarm, sportvelgen, trekhaak,
elektr. ramen voor, airconditio-
ning etc. Nieuwprijs ±
’130.000, nu ’95.000. Auto-
mobielbedrijf Sanato Zeist
8.V., 03404-54844.
Groothandel in jonge auto's:
div. Audi's 80 Diesel + Tur-
bo/1.8 S, v.a. '88/'B9/'9O/'9l,
5-bak, get. glas, schuifdak,
stuurbekr., m. en z. LPG. div.
kleuren, als nw., v.a. ’ 14.750.
Met boekjes. Gar./inr./fin.
mog. Autobedr. J. LAMME BV,
Nw. Loosdrechtsedijk 167,
Loosdrecht, telef. 02158-
-26778/23246.
T.k. Audi COUPE, kent. '89,
APK tot febr. '94, alu. sportvlg.
etc, vr.pr. ’BOOO. Telef.
03200-33538, 's av. na 19uur.
T.k. Audi 80 1.8 S, bj. '88, kl.
ZWART, „Audi 90-look", vr.pr.

’ 17.750. Telef. 05411 -25302.
Nieuwste model Audi 100 2.3 E
Autom., '92, tornadorood,
zwart inter., met ABS.
’41.500. Audicentrum V.D.
AKKER, 040-541488.
Audi 100 CC Diesel, 5-bak,
schuifd., stuurb., trekh., meta,
m. '85, ’5950. DE HEUVEL
A'foort, 033-620228.
Audi 200 Quattro, '88, perfecte
staat, alle opties, ’19.950.
Audicentrum V.D. AKKER,
040-541488.

Audi COUPE GT 5E 200 Turbo,
bj. '81, zeer snel, l.m. velgen,
get. glas, cv., st.bekr. Pr.

’ 9250. 01140-14620, na 18 u.
100 2.2 CC AUTOM., airco,
zand metall., 1984, 151.000 km,

’ 5777. V.A.G.-dealer, telef.
02159-13713.
""KONINGSHOF Auto's"*
Audi 100 2.8 E Automaat/
sportbak, elektr. schuif/kantel-
dak, Procon-ten veiligheids-
systeem, Serret interieur, 4x
hoofdst., alarm, m. '92, nu
’47.950. 02507-15824.
Audi 80 Turbo Diesel!! Van 1e
eig.!! M. '91, boekjes aanw., zil-
ver met., get. glas, blauwe Pull-
man bekl., hoofdst., 5 versn.,
doorlock etc. Bij „FRED
HEHL", ’ 22.950. 023-292400.
Audi 80 1.8 S, bj. '88, zwart
met., schuifd., licht besch.,
’12.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
'"KONINGSHOF Auto's"*
Allernieuwste model Audi 80
1.9 Turbo Diesel, m. '93,
schuif/kanteldak, stuurbe-
krachtiging, dubb. spiegels,
Procon-Ten veiligheidssys-
teem, centr. lock, ’39.950.
02507-15824. Zandvoort.
Audi 100 2.3E Serret, 5-'9O.
met airco, wit, donker glas,
donker inter., 1e eig., 130.000
km, ’ 23.950. Audicentrum
V.D. AKKER, 040-541488.
Audi 200 Quattro Avant, '88,
69.000 km, nijlgroen met., alle
opties, ’ 22.500. Audicentrum
V.D. AKKER, 040-541488.
Audi 80 1.9 TD 4-drs., 42.500
km, grijs met., 1992. AUTO-
HAAS 8.V., V.A.G.-dealer,
Apeldoorn, 055-330945.
Audi 80 1.8 S, '90, diamant-
zwart, get. gl., 5-bak, IPG-on-
derb., onderh.boekjes, in abs.
NW.ST., ’ 18.950. 023-354644.
Oer QUATTRO, 6-'BB, zwart
met., leer, airco alle opties. Te-
lef. 08386-1527.
Zeer exclusief!! Audi 100 CC
2.3 inj., 136 pk, nieuw model,
'89, antrac metall., get. glas,
stuurbekr., velours int., 4x
hoofdst., c. lock etc, 1e eig. +
o.h.pap., ’ 15.950. „DEN HOFF
Auto's", 02550-11428.
OER-QUATTRO, 10-'B4,
180.000 km, i.z.g.st., vr.pr.

’ 17.400. Telef. 075-164195.
AUDI 80 18 N, bj. '88, alarm,
trekh., 5 versn., 82.000 km,

’ 15.500. Inl. 08891-77064.

80 2.0 E Aut.
11-'BB, km 120.000, zwart, alle
opties, o.a. airco, cruise
control, elektr. ramen, ABS,
verlaagd, l.m. velgen, serret
int., koplampsproeiers, CD-
speler, alarm etc. Nieuwprijs
ca. ’90.000, nu ’28.950.
WITTEBRUG, Rijswijk, Frijda-
straat 47, telef. 070-3954302.
Audi 80, div. EXTRA'S, '90, au-
bergine met., stuurbekr.,

’ 23.950. Telef. 04937-90650.
Audi COUPE GTS 2.3, m. '82,
groen met., 5-bak, 15-inch
sp.vlg., cv., st.bekr., led./stof
int., APK-gek., i.nw.st., ’5950.Inr. mog. 02507-30217.
Van 1e eig., schitterende Audi
80 1.9 Diesel, m. '92, antraciet-
grijs, grijs gemêl. velours inter.,
hoofdst., getint glas, 5-bak,
st.bekr., centr. port.vergrend.,
geheel in smettel. staat, aan-
rijd.vrij, ’ 26.950. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-3 uur.
Audi 90 2.3E'88, diamantzwart
met., verlaagd, 16" Borbet vel-
gen, Sebring uitlaatsysteem,
sportpakket, ’ 20.950. Audi-
centrum v.d. AKKER, 040-
-541488.
Door de bank teruggenomen:
Audi 80 55 kW, kl. BLAUW
metall., LPG-0.b., radio/cass.,
sportvlg., 80.000 km, m. '90.
Vr.pr. ’ 19.750. Inl. 03443-3770.
Van part. OER-QUATTRO, 200
pk, 1984, wit, 100% , ’25.000.
Telef. 023-274159.
80 AVANT 2.6 L, dcc. '92,
25.000 km, ammethyst metallic,
Jacquard bekl., el. schuifd.,
sportv., alarm, dakrailing,
hoofdst. achter open, ’ 62.500.
V.A.G.-dealer, 02159-13713.
Audi 80 1.6, d.grijs, stuurbekr.,
bj. 7-'9l, 136.000 km. KROON
AUTO'S, 02943-1901/3026,
zondags gesloten.
Audi 80 1.8 S, bouwjr. 11-1989,
kl. petrolgr. metall., div. opties,
deze auto is perf. onderh., van
PART., prijs ’15.800. Telef.
055-671259. Moet weg!
AUDI 80 I.BS, model '87, an-
tracgrijs, 15-inch sportv., ver-
laagd, in nw.st., APK 12-93,

’ 13.950. Telef. 05216-1786.
Audi 100 CC Avant Autom.,
'88, parlemoer wit met airco.
’16.950. Audicentrum V.D.
AKKER, 040-541488.
Meest spectaculaire Audi V8
Quattro Autom., 6-'9O, indigo
blauw met., blauw kalfsleder,
alle denkbare opties. Nw.prijs
’300.000, nu ’70.000. Audi-
centrum V.D. AKKER, 040-
-541488.
10x Audi 90, '87 t/m '91, div.
uitv., o.a. Quattro, 20V, sporte-
dition enz., ’19.950. Audicen-
trum v.d. AKKER, 040-541488.
Audi 80 1.8 S lnj„ bj. '91, stuur-
bekr., cv., 1e eig., nw.st.,

’ 24.950. Telef. 02207-44919.
Goed onderh. Audi 100 CC
AVANT, bj. '84, div. opties o.a.
sportvlg., w.w. glas, ’ 7450.
Telef. 055-431091.
Audi 80 1.8 S o.a. blauw me-
tall., 5 versn., sportvlg., get.
glas, LPG enz., m. '90,’ 18.950.
CARTRADE HOLLAND BV.,
Almere-Haven, 036-5349700.
Allernieuwste model Audi 100
Avant 2.3E, kristallzilver met.,
div. opties, splinternieuw!

’ 53.500. Audicentrum V.D.
AKKER, 040-541488.
Audi 80 1.8 S, bj. 9-'9O,
ZWART metall., stuurbekr.,

’ 16.800. 035-564444/561842.
AUDI 100 CC Autom., 5-cil.,
inj., m. '85, zeer mooi en goed,

’ 5450. Telef. 020-6329926.
Audi 90 Quattro 2.3 E '91, kris-
talzilver met., ’35.000. Audi-
centrum v.d. AKKER, 040-
-541488.
Audi 100 GLS, '80, 5-cil., stuur-
bekr., schuifd., luxe inter.
112.000,’ 975.02285-11743.
Audi 80 1.8 S, wit, '88, LPG, 1e
eig., o.h.pap. Vr.pr. ’16.950.
02155-12854, 06-52877994.
Let op!! Audi 100 CC, 5-cil,
diesel, m. '85, antracietblauw
metall., w.w. gl., Pullm. bekl.,
4x hoofdst., stuurbekr., 5
versn., deurvergr. etc, ’6950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.

Supercomplete Audi 100 c
2.3EAutom., exact 3 jaar o*

alle extra's: volautom. a|rC

kantel/schuifd., wortelnoW
l.m. velgen, enz. 1e eig.. 80;S|
km, in nieuwstaat, ’Audicentrum V.D. AKw
040-541488. -,
Audi 100 Avant Diesel, H -*antraciet met., schui»
’19.950. In perfecte st»
Audicentrum V.D. AKW
040-541488. ',
Audi 100 CC, '88. nijlgf*
met., serret inter., getint 9»
schuifd., ’12.500. Audice"
trumV.D. AKKER, 040-5423
Audi 100 2.0, 101 pk, Lf*
opaal met., schuif/kantel»»
verstralers in bumper, 1e w

121.000 km, in staat van nieuw
1991, ’32.750. AUTOVFW
VW/Audi-dealer, 020-686961^
Audi 100 2.8 E CD V6
airco, elektr. ramen, rood "J
tallic etc. 135.000 km, 6-»

’ 44.950. VW/Audi öeai»
THOONEN 8.V.,
SCHADE Audi 100 2.8, bj. <**
'92. Zie schade-auto's. A
Audi 80 1.9 Diesel, 6-'9l.Jj
bekr., nw.ste kl. papyrusgroei
metall., ’24.500. AudicentW'j
v.d. AKKER 040-541488I__J
Audi 80 TDi '92, titangrijs meH
l.m. velgen, ’42.500. Audic61 ]
trumv.d. AKKER, 040-54l4g°J
Zeer MOOIE Audi 80 1-8 .,] ISerret, m. 1990, o.a. antracif*
grijs metall., w.w. glas, velou'
interieur, 4x hoofdst., 5 v
snell., central lock, LPG-°n°,j
bouw, siervelg. etc. ’ 17°
Telef. 023-358668.
Audi 2.3 E COUPE, bj. apr- '9 j;
1e eig., 12.000 km, donK»
groen met., v.v. electr. SC
kanteld., alarm, nw-P;
’90.000. Vr.pr. 59.500. PU n*pel Suzuki Barneveld, 034^
91091/92191. J
80 1.8 E, 9-'9l, bl./paars rn«-;
extra's, LPG, ’24.950. In'gar./fin. RODENBURG B>'
Voorschoten, 071-323450.
Audi 80 1.8 S '90, 60.000 KJJ;
antracietgrijs met., in nieu
staat, ’21.000. Audicentru'
v.d. AKKER, 040-541488____^
Audi 100 DIESEL, van 1e <*bj. '84, 5-bak, APK, 4-drs. u'blauw, ’ 6750. Inl.
Audi 80 Diesel, m. '85, 5-N*'
blauw, APK, ’3950. CA^
POINT, 02510-12651.
Mooie 80, nw. MODEL, 1.8. A'
met., 1-'B7, sportint., ’ll-31"''03434-60033. ____^
100 CD AVANT Aut., '84. i*
mod., airco, sch.k.dak, st.be"'-

-’ 8450. 070-3877790/371j872^
Een van de snelste en mee
sportieve sedans van Ned .
land: Audi 200 Quattro 2.0 j
'91, zwart met., I.grijs leer, a'
opties, in nieuwstaat, 70.u
km, 1e eig., schadevrij. NwP[J
ruim ’150.000, nu ’ 50Jcfl *Audicentrum V.D. AKKtn'040-541488. ___^j
Audi 100 Avant, '87, Ijfi
LPG-onderbouw, ’ 11.500. A"

dicentrum V.D. AKKER, <>4U

541488.
GT Coupé, 5 cil. inj„
alle opties, bj. 1986, kl. ro° f
CD enz. L'AUTO EXCLUSjVt,
Oisterwijk, telef. 04242-88/
of09-3214658894. -Taf,,
Audi 100 5-cil. Diesel, nr °
champagne metall., 5-p. lT'stuurbekr., ’6950. CARPOIN1'02510-12651. -j
Audi CABRIO, bj. 1992, 38.00,
km, ’73.500 mcl. BTW. TeK£
02159-47606, b.g.g.
52869319. —-—-f
Audi 100 CD Quattro,
apr. '90, zwart, airco etc., "eig., ’ 37.500 evt. zonder m'

’34.000. Autoservice (
VELDEN, Zoetermeer. le'079-417711.
Audi 5000 S 2.3 ikat. AUTO<■

(100/200 mod.), bj. '86,
6-94, d.grijs met., el. <Am
schuif/kant.dak, airco, cru r .
contr., l.m. velgen, etc. V,K

’ 11.950.035-241445.
Audi 200 TURBO Aut., m. *'zeer goede en leuke auto,
opties, ’ 2950.
AUDI 100 2.01, 2-'9O, 'uil °|S
tic's, o.a. airco, zwart met-.
nieuw, ’ 17.500.
—KONINGSHOF AUTO'S
Audi 80 1.8 S, m. '92. b*„.
metallic, luxe inter., LrX ing,
derbouw, stuurbekrachtigj' »
centr. lock, dubb. spieg

’ 27.950. 02507-158241
100 CC DIESEL, nieuw rn° dea
blauw metallic, 3-'B4, ’ J'
Telef. 01830-27874.
Door bank teruggenomen A
80 1.8, nov. '90, LPG-inst-, Hrf
opties, st.bekr., ROOD, in'P
staat, ’ 19.500.02153^1/2030,
2x 80 1.81, '90,"BlAUW n»;;
LPG, 110.000 km, cv., su*

’ 21.950.
Turbo Diesel! Exclusieve A

gi
80 Turbo Diesel, on9 mzonw.
o.a. diamantzwart met f] .
glas, 5-versnell„ stuurbekra
tiging, central lock etc, n«-r

fl

’ 54.750, schadevrij en mP /
staat, ’19.950. Met gar Q.
fin. en ANWB mog. au
SERVICE HAARLEM, 9^Le
cialiseerd in jonge, geo|u

auto's, telef. 023-392024 :
Superspectaculaire Audi 0
Quattro 20V, sport edition,
geheel zwart, veel cxi
Nw.prijs ’ 115.000, nu ’ 39-='
In nieuwstaat.
V.D. AKKER J)4o^tl4Bj!-__^
Audi 90 QUATTR-ÓlÓ^iifPg6!;
1e eig., groen met., bj. juli' ,
37.000 km, led. bekl., ei cw
contr., stoelverw., boordcow
schuifd., el. ram., spo'
nw.pr. ’ 143.000, J'^f 72.500. Alle keur. toegesi-
kl. auto mog. 046-521419__^?
-KONINGSHOF- Autos
Exclusief!!! Audi 80 1.8 Si =>P „
Adition, m. '92, '?fn&.
metallic, serret sportint. (He
ro), stuurbekrachtiging, &-"

15 inch l.m. sportwielen, c*

lock, get. glas, voor- en acn
spoiler, sportstuur, ’ «";"
02507-15824

16" Borbett velgen, eer
vergr., stuurbekr., vaste> PN

’ 11.000.Telef.
Audi 100 CC 2T~TS-bf -SPORTVELGEN, blauw met;
APK '94, iets moois alle opn
m.'B4j49^o_OM^923_r-AudilooAUl^iéüwm°del

1991, 52.500km
3x Audi 80 2.0, 1992

nieuw modelAudiAckermannWagenmgen
08370-190j30________,

Serret int., sch.daknwe. AK

’ 13.950. Inr./garo2o|6l9ö»
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Vier taken
lt " ,k heb eigenlijk vier ta-
deV. > zegt Roeland. „Ik moet
b *Waliteit van een schilderij
stftetrdelen ' de echtheid ' de
lio + van conservatie en ik
Pr0 °et taxeren. In het hele
W°es tussen koper en ver-
Senv m Vervul ik als expert ei-
*Orp een bufferfunctie. Ik
'ets ervoor dat dekoper niet
cte Waardeloos koopt en dat
°Hd erkoper niet ietsverkoopt
yer een valse noemer."

„ per Jaar moetRoe"
kollewijn honderd waar-

devolle schilderijen verzame-
len voor de veiling in Milaan.
En daarvoorreist hij heel Ita-
lië door. „Het leuke van Italië
is dat het landbestaat uit totaal
verschillende regio's. Vergeet
niet dat het pas sindshonderd
jaar een republiek is. Tot dan
waren het aparte staatjes. le-
derekeer als jenaar een ande-
re stad reist, verandert de at-
mosfeer. Hetlandschap veran-
dert, de kunst, het eten, de
mensen. Als ik voor het eerst
in een stadkom, loop ik om te
beginnen een kerk binnen.
Daar ga ik de schilderijen die
er hangen bekijken, dan weet
ik meteen wat de specifieke
stijl van dieregio is.

Er is een levensgroot ver-
schil tussen de Romeinse en
de Napolitaanse cultuur",
constateert Kollewijn. „Ook
al liggen deze steden dicht bij
elkaar.Kunst uitRome isvan
een heterogene stijl, omdatbij
elke nieuwe paus de schilder-
kunst weer veranderde. De
pausen kwamen uit verschil-
lende steden en die brachten
hun eigen geliefde kunste-
naars mee. De Romeinse ba-
rok heb ik altijd mooi gevon-
den, Napels heeft een hele ei-
genvorm van barok.Veel dra-
matischer, veel heftiger, veel
angstaanjagender. Dat is
'bange' schilderkunst, zou ik
haast zeggen. Veel licht- en
donker-effecten,veel bloeden
geweld. Dat vond ik vroeger
prachtig."

„Nu voel ik me meer aange-
trokken tot de kunst uit het
noorden, die is ingetogener,
maar wel net zo geladen. Het
hangt een beetje van mijn
stemmingaf door welkekunst
ik geraakt word. Nu is het de

Veneto maar datkan weerver-
anderen. Eigenlijk ben ik een
alleseter. Ik kan immers niet
zeggen: mevrouw u hebt een
Genuees schilderij, daar heb
ik wat tegen. Uiteindelijk is
het de kwaliteit diede prijs be-
paalt."

Sinds enige tijd doen ge-
ruchten de ronde, verspreid
door de Italiaanse pers, dat de
mafia haar inkomsten inves-
teert in kunst om zo zwart geld
wit te wassen. Volgens Roe-
landKollewijn vallen die ver-
halen wel mee omdat bij een
veiling iedereen en alles gere-
gistreerd staat en heteen lega-
lemanier van verkopen is. „Ik
denk dat die mafia-jongens
geen interesse hebben voor
kunst en dat hetals middel om
geldwit tewassen te weinig op-
levert. Het gaat om enorme
geldsommen.Zelfs als jeervan
uit gaat dat een gemiddeld
schilderij twee ton kost, dankunnen ze wel blijven kopen.
Bovendien moeten ze het
daarna weer verkopen en dat

levert alleen maar problemen
op.

Veel rendabeler voor een
dergelijke misdaadorganisatie
is hetomhet geld te investeren
in bedrijven. De boel wordt
volgensmij door depers vrese-
lijkopgeblazen. Dan staater in
de krant eenbericht dat er een
inval is gedaan in een schuil-
plaats en toevallig hing daar
ook een waardevol schilderij
aan de wand.Dat zegt niets.Ze
hebben ookeen ijskast."

Een van de fascinerendste
aspecten van zijn werk vindt
Kollewijn dat hij te maken
krijgt met de uiterstenvan de
samenleving. Zo heeft hij de
meest deprimerende buiten-
wijken van Napels gezien,
maar is hij ook tegast geweest
op feodale kastelen. „De
meeste rijken zijn de oude
adel, nog rijker is de onderne-
mer, maar die koopt veelal de
kunst en is geen verkoper. De
armsten zijn de mensen die
een soort 'pizzeria-schilderij'
hebben, waarvan ze hopen dat

ze er hun schulden mee kun-
nen afbetalen. Tochkun jebij
deze groep ook waardevolle
dingen aantreffen."

NEDERLANDER ROELAND KOLLEWIJN IS
SOTHEBY'S KUNSTEXPERT IN ROME

„Ik moet een schilderij
altijd eerst aanraken.."

door MARION DERKSEN
ROME, zaterdag

.In een zeventiende eeuws 'Palazzo', vlak bij het Pan-
"Jeon inRome, dient de portier ons aan bij de eigenaar.
'Bezoek,advocaat", roept hij en hij gaat ons voor naar de

s*lon. Daar zit aan een grote eiken houten tafel een heer
?& leeftijd die uitnodigende gebaren maakt. De wanden
?ahgen vol met antieke schilderijen. ~Is er een ladder in

vraagt Roeland Kollewijn, met wie ikben meege-
*°men. De manrinkelt meteen belletje. Een jongmeisje,
I °lkomen in contrast met de barokke inrichting gekleed

II korte broek en t-shirt, zet een ladder neer voor het
met deafbeelding van 'De heilige Hieronymus

e de trompet van het laatste oordeel hoort.
i Roeland klimt naar boven,

het schilderij, betast
js*iklopt er tegen en ruikt er
j 1̂- „Een Nederlander", zegt
29 na enige tijd. Dan zeer be-

„Hendrik van Somer,
Dit schilderij heeft een

van 20 miljoen lire."
M Oe Nederlandse kunsthisto-

Roeland Kollewijn
v erkt inmiddels zeven jaar
§°°r het Engelse veilinghuis

in Italië en houdt
aan de beroemde

franse trappen in Rome.
moet een schilderij al-

J« aanraken", legt Roelandollewijn later uit. „Anders
v.e >k het niet. Je voelt met je, ngertoppen of het net geres-
I Ureerd is, of de panelen on-
j ngs zijn vernieuwd en ook

geur kan veel verraden. Zo
,*s ik laatst bij een klant die
$cj\ verzekerde dat hij het

«ïlderij nog nooit had aan-
haakt, maar er hing een
U--j e lucht van schoonmaak-
de -elomneen- Het deedver"
1* niets af aan dewaarde van
ty
l schilderij, maar het zei
e,lets over dieman."

■ Roeland
Kollewijn:
„Mafia inves-
teert in
kunst? Ik ge-
loof er niks
van!"
FOTO: VICTOR
SOKOLOWICZ

„Totaal overbodige luxe voor elke popster"

BILLY JOEL:

BUIK VOL VAN MANAGERS
POP
SCORE
door JipGolsteijn

MONTAUK (Long Island), zaterdag
Minstenseenkwartier sta ik te wachten voor het

wegrestaurantwaar wehebbenafgesproken. Ikbe-
gin me afte vragen ofer misschien nog een met de-
ze naam is, als eraan de horizon eenrode 2CV ver-
scnijiix»

IDat
kan Billy Joel toch

niet zijn,welke multimiljo-
nair verplaatst zich nou in
zon koekblik? Maar het is
hem wel degelijk, grijn-
zend van oor tot oor. Hij
reikt me derechterhand —
een bankschroef — en
maakt met de andere een
uitnodigendgebaar,zo ele-
gant dat je het van een
voormalige Golden Glo-
ves weltergewichtbokser
nietzou verwachten: „Get
in, man, good to sec you
again!"Van Billy Joel, no

I nonsense van top tot teen
(hoewel daar nog geen

I 1.70 metertussen zit), ge-
I loof jezoiets.

Terwijl ik instap, valtI mijn oog op het zilveren
I plaatje ophet dashboard,
I waaruitblijkt dat de 2CV
I speciaal is vervaardigd

voor Christie Brinkley,
Billy Joels vrouw. Ten tijde
van hun huwelijk, inmiddels
acht jaargeleden, het best be-
taalde fotomodel ter wereld.

„Even op de tandenbijten,"

zegt Billy verontschuldigend,
als we een paar minuten heu-
vel op, heuvel af zijn ge-
scheurd, of Ayrton Senna ons
op debumper zit. „Maar geloof
me, het is de moeite waard."

Een lange tocht, zeg dat
wel. Uren heb ik overLong Is-
land gereden, het prachtige
schiereilandvoor de kust van
destaat NewVork, waar sinds
mensenheugenis rijke New-
yorkers een tweede huis bezit-
ten, en waar alle Newyorkers
wel eens hebben overzomerd.
Dit is The Great Gatsby Coun-
try, zo onlosmakelijkverbon-
den met F. Scott Fitzgeralds
beroemde roman, dat Jack
Clayton zijn saaie verfilming
ervan nergens anders durfde
te situeren danhier, hoewelde
studio in Hollywood zich af-
vroeg of de gemiddelde Ame-
rikaanse bioscoopganger de
gigantische rijkdom van Jay
Gatsby — gespeeld door Ro-
bert Redford — nog wel met
Long Island zou kunnen asso-
ciëren.

Dwars door de Hamptons,
de heuvels waar in de jaren
twintig en dertig menige tij-
dens de Drooglegging schat-
rijk geworden gangsterboss
zijn 'home away from home'
had (en bijgevolgook heel wat
films met James Cagney, Paul
Muni en George Raft in de
hoofdrol zijn geschoten), rij-
den we naar het uiterste
puntjevan Long Island.

-^^^^^■—■" m BILLY JOEL:
„Dat ik grotelijksben belazerd, iszelfs een dombo als

mij wel duidelijk. Maar ik ben van eenvoudige arbeidersaf-
komst, dus ik ga niet klagen over verloren miljoenen, zolanger
nog miljoenen op mijn rekening staan." foto: lexvan rossen

Monumentaal
Montaukis een beeldschoon

dorpje, met maar enkeletien-
tallen huizen, zonder uitzon-

dering monumentaal, zo duur
in feite, zegt Billy Joel met
zichtbare schroom, dat de oor-
spronkelijkebevolkingzich er
geen meer kan permitteren.
De werkende stand woont op
de boot waarmee ze vist, toe-
risten afzet en smokkelt, of op
woonboten, zoals de bouwvak-
kers die werken aan Billy's
nieuwe huis, met 'state of the
art' studio!

Nee, van jaloezie heeft hij
nooit ietsgemerkt. Billy Joelis
geboren op Long Island. Bo-
vendien laat hij deplaatselijke
gemeenschap rijkelijk delen
in zijn fortuin, in devorm van
loon naar arbeid, vorstelijke
bar- en restaurantrekeningen
in de lokale horeca en sponso-
ring van alle sportteams die de
school, waarop zijn dochtertje
zit, vertegenwoordigen. De
kok, Johnny Marlin zelf, de
volwassen zoon van een jon-
gen die bij Billy Joel in deeer-
ste klas van de basisschool
heeft gezeten, diekomt infor-
meren hoe Montauks be-
roemdste inwoner zijn 'clams'
bereid wil hebben, wordt met
alle egards behandeld. Ik volg
zijn advies en neem oesters.
Drie dozijn. We hebben uren
detijd. Van Billy hoeft het ook
niet meteen over zijn nieuwe
CD, 'River Of Dreams', te
gaan, alis het zijneerste in vier
jaar.

..Ik heb me altijd afge-
vraagd waarom mensen als
BobDylan, Bruce Springsteen
en Prince niet met de media
willen praten. Nog afgezien
van het feit dat het 'good for
business' is, je bent toch ape-
trots op jewerk? Te meer daar
het, hoe ouder je wordt, hoe
langer hoe meer moeite het
kost om een plaat af te maken.
AI die energie en creativiteit
om, op zijn best, te bereiken
wat je al een aantal malen
hebt bereikt, dat vreet aan je.
Daarbij komt dat het creatie-
ve proces, zelfs aan semi-pro-
fessionals, zoals journalisten,
nauwelijks uit te leggen valt,
laat staan, over hun hoofden
heen, aan het grote publiek.
Maar aan de andere kant, ik
ben veteraan genoeg om te

weten dat fans nooit genoeg
informatie kunnen krijgen
over het onderwerp van hun
adoratie, dus zal ik wel inter-
views blijven doenzolang nog
iemand in me is geïnteres-
seerd."

„Het interessantste nieuws
dat ik te melden heb is dat ik
tegenwoordig mijn eigen ma-
nager ben. Voor iemand die
tien jaarmet zijn manager ge-
trouwd is geweest, is het aan
de late kant, maar ik ben tot
hetinzichtgekomen dat mana-
gement een totaal overbodige
luxe is voor elke popster. Bui-
ten een platenmaatschappij
om je platen te distribueren,
een pr-man of -vrouw om ze
aan te prijzen,een accountant
om jeboeken bij te houdenen
een advocaat om beroepspro-
fiteurs verre van jete houden,
heb jeechtniemand nodig. Ja,
muzikanten en een producer,
maar dat spreekt vanzelf. Wat
jeverder nog nodig hebt is ge-
zond verstand, dat jebijvoor-
beeld ingeeft iedereen alleen
te vertrouwen voor zover je
hemof haarziet, zonderte veel
aan achtervolgingswaanzin te
gaan lijden."

„Hoewel, iets meer para-
noia had Elvis misschien zijn
leven gered. Colonel Parker
geldt alseen van de beste ma-
nagers uit de muziekgeschie-
denis, maar ik houd hem nog
altijdpersoonlijkverantwoor-
delijk voor de dood van zijn
protégé. Er zijn duizenden
boeken over Elvis geschreven
en in de meeste daarvan staat
wel iets in de geestvan: deko-
lonel was toch maar geniaal,
dat hijElvis als topartiest zijn
diensttijd heeft doen overle-
ven en hem geschikt heeft ge-
maakt voor het grootst moge-
lijke publiek."

„Bullshit! Als de kolonel
zon geniale manager was ge-
weest, had hij zijn jongenwel
uit het legergehouden, en ze-
ker uitLas Vegas. Zelfs de 'ge-
wone' zaken heeft de geniale
kolonel slecht geregeld. Elvis
heeft dertig films gemaakt die
niet om aan te zien zijn. Elvis
heeft het, als niet zelf songs
schrijvende zanger, tweeder-
de van zijn carrière moeten
doen met de troep die Hill &
Range hem toestopte, alleen
omdat Colonel Parker aande-
len in dieuitgeverij had.En El-
vis is, voor een artiest van zijn
stand, in Las Vegas schandalig
slecht betaald! De kolonel
vond hetnamelijkal langbest,
als hij maar genoeg geld had
om aan de roulettetafel te
staan, als zijn artiest zich in de
MamRoom in het zweet stond
te werken. "

„Nee, kom mij niet aan
boord met geniale managers!
De Beatles zijn er ook door
aan hunartistieke einde geko-
men, en met Michael Jackson
gaat het dezelfdekant op. Die
denkt ook dat acht miljoen
voor een Pepsi-commercial
belangrijker is dan een goeie
plaat."

„Zoals ik al zei, ben ik zelf
ook een trage leerling geble-
ken in datopzicht, maarik heb
me tenminste nooit met huid
en haar overgegeven aan ma-
nagement. Twintig jaar gele-
denben ik aleenkeer van New
Vork naar Los Angeles ge-
vlucht, om anoniemin eenpia-
nobar te gaan werken, zolang
departijen dieeen vingerin de
taart dachten te hebben nog
om de kruimels streden. Die
waren trouwensgauw op,toen
ik niet meer bijbakte!"

Badkamer
„Zo heb ik eens drieNapoli-

taanse Rococo-schilderijen
voor een smak geld verkocht.
Die trof ik aan in debadkamer
van de eigenaar. Hij had er
geen flauw benul van welke
waarde ze vertegenwoordig-
den. Ze kwamen van een boe-
delscheiding uit de jarenvijf-
tig. Toentertijd wildeniemand
ze hebben. Het was rotzooi en
nu is er vraag naar."
.Kollewijn krijgt ook wel

eens de beschikking over een
'huiszoekingsbevel', meestal
bij een boedelscheiding. Dat
wil zeggen dat hij toegang
krijgt tot het hele huisom alles
wat er hangt te beoordelen en
niet slechts een schilderij.

„Ik kan door het hele pand
vrij rond lgpen, daarbij hoor je
complete levensverhalen. Zo-
als ik laatstbij een omaatje dat

nog bij Freud in therapie was
geweest. Aan de handvan een
schilderij komen vaak de ver-
halen los. Het zijn tenslotte
spullen waarmee de mensen
geleefd hebben. Na een uur
weet je hoe ze wonen, wat ze
denken, wat ze willen, waar-
om ze zijn opgehouden met
werken. Hoe ze het ooit heb-
ben gekregen en waarom ze
het moeten verkopen.

Je maakt de meestvreemde
situaties mee," zegt Kolle-
wijn. „Zo was ik eens te gast
bij eenerfgenaamvan een mo-
torimperium. Hij woonde in
een groot huis en had prachti-
ge schilderijen. Op een gege-
ven moment zei hij, onder het
genot van een kopje thee, 'ik
zal jewat moois laten horen.
Jeverwacht danMaria Callas,
maar hij verdween en kwam
even laterzijn huiskamerbin-
nenrijden op een motor, een
exemplaar uit de jaren dertig.
Terwijl dekamer blauw stond
van derook zei hij met tranen
in zijn ogen 'mooi he'."

Verliefd
„Dat had de laatste les moe-

ten zijn die ik nodig zou blij-
ken te hebben, maar toen
moest ik zo nodig verliefd
worden op mijn manager. En
liefde maakt, zoals bekend,
blind, doof en dom. Toen de
bom barstte, lag er een reke-
ningvan zestig miljoen dollar
op de mat. Een stuk of tien
rechters hebben daar in de
loop van de laatste tien jaarde
helft afgehaald, maar dat ik
grotelijks ben belazerd, is
zelfs een dombo als mij wel
duidelijk. Maar ik ben van
eenvoudige arbeidersaf-
komst, dus ik ga niet klagen
over verloren miljoenen, zo-
langer nog miljoenen op mijn
rekening staan. En aan die
van Christie kan zelfs mijn ex
niet komen. Nee, ik kijk niet
om in mijn leven. Hooguitom
ditprachtige uitzicht te zien."

Recht
VOOR

ZIJN
Raap

door mr. M. Moszkowicz

Het zwembad
Er was wat rumoer in de

hal, voordat de heer Watel
het kantoor binnentrad. Zijn
groot, kaal hoofd met het
gouden brilletje wiebelend
op deneuspunt zag rozig
rood, blijkbaar van opwin-
ding.Dat mens blaattehij,
wou mij niet toelaten omdat
ik geen afspraak had! Wat
verbeeldt zij zich wel. V
moet haar beter dresseren!
Als ik sigaretten ga kopen,
maak ik toch ook geen af-
spraak met dewinkelier?!

Mr.Raab stond op, ging
naar de deur en opende die.
De sigaretten zijn uitver-
kocht, zei hij droog. Ukunt
gaan.

De man werd nog roder en
kennelijk ook verlegen.
Neem mij niet kwalijk, sta-
melde hij. Ik erken dat ik
lomp ben — maar ik ben ook
geheel van streek. Mijn excu-
ses. Ook aan uw secretaresse!

Wat hijwél voor de man
zou kunnen doen, vroeg de
advocaat even later. Mijn
naam is Watel, steldede be-
zoekerzich, nu vormelijk,
voor. Enige maanden gele-
denkocht ik een grote, wat
oudere villa aan de Boslaan.
Daar wilde ik een groot
zwembad bij hebben, want
mijn jonge,eh, echtgenote is
een ware waternimf. Ik heb
een kundig ingenieur aange-
trokken voor detekening.
Het zou een mooi, diep bad
worden. Een gespecialiseerde
aannemer heeft het ge-
bouwd. Reeds de eerste maal
dat mijn vrouw ging zwem-
men liep het bad geheel leeg.
De brandweer is moeten ko-

men, omdat het bad maar
drietreetjes heeft en zij niet
zelf uit het zwembad kon ko-
men.

Dus? vroeg de advocaat.
Dus, een procedure tegen de
ingenieuren tegen de aanne-
mer, brulde Watel. Ik zal, ik
wil, zij moeten — hethoofd
van zijn bezoeker werd zo
rood, dat mr. Raab het erg-
ste vreesde. Hij noteerde de
noodzakelijkegegevens en
zegde toe die heren in gebre-
ke te zullen stellen.Die lie-
ten meteen en eendrachtig
weten, dat deschuld van de
calamiteit uitsluitend bij de
heer Watel of bij 'die vrouw'
moest liggen. Nu werd er, op
advies van de advocaat, een
expert aangezocht. Deze
veegde de argumenten van
de architect en de aannemer
als ,, nonsens" van tafel. De
zaak was heel eenvoudig.
Het bad hield geen water.

Nu er geen minnelijke re-
geling mogelijk bleek,
schreef mr.Raab zijn cliënt
dat een procedure noodzake-
lijk was. Op die brief kreeg
hij geen antwoord. Daarom
stuurde hij na enkele weken
een herinnering aan zijn
cliënt.Kort daarop vervoeg-
de de heer Watel zich weder-
om ten kantore. En nu met
aanzienlijk minder bomba-
rie dan de eerste maal.

Geachte meneer Raab, zei
hij. Voor mij kunt u niet
veel meer doen. Ik heb de
villa verkocht. De nieuwe ei-
genaar is bekend met het eu-
vel van het baden ik heb
hem verteld dat u dezaak in
handen hebt. Hij zal contact
met u opnemen. Meneer
Raab begreep het niet zo. Het
was toch een mooi bezit, dat
huis, vroeg hij. Bent u zó te-
leurgesteld door dat gedoe
met dat zwembad? Weer
werd het hoofd van de bezoe-
ker knalrood. Hij zuchtteen
zei met enigezelfspot: mijn
vrouw, nou ja,mijn vrien-
din, vond het heerlijk om
zonderbadpak te zwemmen.
En toen debrandweer haar
een tweede maal te hulp
moest komen raakte zij in
vuur en vlam voor debrand-
weer-luitenant. En dit keer.
om het zo maar eens te zeg-
gen, was er geen water meer
om die brand te blussen!Ze
zijn inmiddels reeds hals
overkop gehuwd. En ik ga
maar verhuizen naar de
kust. Dan weet ik zéker, dat
er onderalle omstandighe-
den water is. En de man
lachte wat zuur om zijn ei-
gen grap en verdween.
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Audi
Audi 80 1.9 Diesel, 2-1990
stuurbekr., cv., I.blauw met.
nw.st., onderh.boekje aanw.
’21.500. W. V. VLIET Auto's
Ter Aar. telef. 01722-2579.

, Uw Vakantiespeurder voor de, wekelijkse REISKRANT van, zaterdag dient u donderdags, voor 15.00 uur aan ons op te
geven. Bel 020-6.805.805.

Austin
Austin METRO, bj. okt. '86,
5-drs., APK 2-94, prijs ’ 5400.
Telef. 01651-4168.
Austin-onderdelen, nieuw en
gebruikt, v.a. 1970 t/m 1993.
Metro, Maestro, Montego,
Mini, Maxi, Allegro en Glider.
SCHUT-Soest, 02155-10668/
24048, Industrieweg 29, Soest.
Speurder? Bel 020-6.805.805

Austin MAESTRO, '89, 44.000
km, smokezilv., i.st.v.nw.,

’ 5450. 072-159792.
MINI 1000, opknapper met ex-
tra onderdelen, ’1250. Bouw-
jaar'84. 03200-31735.
Austin Montego Estate 1.6 LS,
7-pers.uitv., 46.000 km, rood,
bj. 12-'BB. KROON AUTO'S,
02943-1901/3026, zondags ge-
sloten.

BMW
735iAutomaat

d.bl. metall., alle opties, 1e eig.,
90.000 km, mrt. '90, ’ 49.950.

524TD
groen metall., div. opt., 128.000
km, mei '90,’ 34.950.

CARRERA, 02158-27600
BMW 52ÖT W, 5-bak,
SPORTVLG., groen met., vr.pr.

’ 2750. Telef. 01718-51718.
BMW 324 DIESEL Automaat,
4-drs„ wit, 3-'B7, ’11.950. Te-
lef. 072-154790.
"BMW 535 i AUTOMAAT"
bj. '88, nw. mod., vele extra's,
schuifd., nw.st. 04104-92620.
BMW 520i, '89, nw. mod., grijs
metall., LPG, sch.d.. orig. sp.,
nwe banden, APK 8-94,
ond.b.,’ 27.500. 020-6373099.
BMW 535iAUTOM., airco enz.,
4-'9O, ’39.500. 730 i Autom.,
9-'B9, ’34.500. 518i, 6-'9O,

’ 26.500. Telef. 075-212529.
BMW 324 D, bj. '88, i.z.g.st.,
schuifd., brede banden, elektr.
ramen, TREKH., APK 3-94.

’ 13.000. Inl. 02503-51404.

525 TDSA
Exe, eind '92, 50.000 km, airco,
cd, brokaatrood, ’ 77 500. Ook
metfact. mog. 02507-15431.
M3. 12-'B7, 76.000 km, dia-
mantzw. metall., 16" Atev, Re-
caro's, st.bekr., verlaagd,

’ 34.500. Telef. 030-801201.
BMW 323 T ra ITT Ï577

sportvlgn., SCHUIFD., get. gl.,
i.z.g.st., ’ 2500. 020-6570105.
Schade-BMW's: 325 i COUPE,
'92. 325 i Cabrio, 2-'9O. Inl.
04103-3694.
BMW 730i, aug. '92, 23.000 km,
ongevalvrij, ALLE mogelijke di-
verse opties. Nw.prijs

’ 130.000, vraagprijs overeen te
komen. 09-32.3.830.43.98, fax
09-32.3.827.94.45.
BMW 525i, 11-'BB, 1e eig., antr.
MET., schuifdak, ABS etc, in
nieuwst., ’ 22.950. 078-180565.
T.k.a. BMW 635 CSI 1984,
km.st. 110.000. unieke staat, als
nieuw, ’ 25.000. Inl. 09-
-3289717879.
Door de bank teruggenomen:
BMW 518i, kl. BLAUW metall.,
stuurbekr., centr. lock, get.
glas. 5-bak, m. '91, 50.000 km,
ANWB-gek. Vr.pr. ’ 32.500.
Inl. 03443-3770.
BMW 524 TD, '90, d.blauw, s-
bak, schuif/kanteldak, board-
computer, alarm enz., 1e eig.,
met o.h.boekje, ’ 29.750.
AUTO VAN DEN BERG, telef.
040-535681, Veldhoven.
BMW 635 CSi Aut., m. '79,
blauw -met., sp.vlg., el. ram.,
cv., led. int., st.bekr. enz., APK
11-93, i.z.g.st., ’7950. Inr.
mog. 02507-30217.
735iL, '90, Belg. kent., evt. v.
exp., pr. n.o.t.k. V. ASTEN V.
lERSEL, 013-360856.
BMW 316, '84, blauw, met veel
EXTRA'S o.a. l.m. vlg., APK
2-94,’ 5850. 02155-25083.
Nw.ste model BMW 730 iInjec-
tion met 5 versn.!! m. '88, cir-
rusbleu metallic, groen gl.,
Pullm. bekl., 4x hoofdst., deur-
vergr., elektr. ramen, stuur-
bekr., ABS remsyst, climat
control, diefstalalarm etc,
’23.950. „HARTMANN Auto's
8.V.". Woerden, 03480-31234.
Weg. omst. 520i, '88, ANTR.,
4x hoofdst., armst., schuif/
kanteld., l.m. velgen, leer stuur,
div extra's, 100.000 km, i.z.g.st.
Vr.pr. ’26.000. 01714-13716.
BMW 520i24V Aut., '90, 74.000
km. SCHAFTENAAR, off.
Honda, Wezep, 05207-64535.
316i, 5-bak, M4O, alpinewit,
12-'B9. 42.000 km, Shadowline,
w.w., sportw., 1e eig., i.nw.st.
Autobedr. T. MEULENBROEK.
telef. 040-531724 of 543581.
Zéér exclusieve BMW 325 i,
'88, orig. verlaagd, v.v. spec.
sportvlgn., w.w. glas, dure ste-
reo, spoiler-pakket ’ 17.250.
Autobedr. Kooien: 023-382718.
Exclusief mooie BMW 318i,
nieuw model '92, o.a. signaal-
rood, getint glas, stuurbekr.,
5-versn., central Jock, afstand-
alarm, lichtm. velgen, LPG-
inst. etc, ’ 34.950. Met gar.
InrVfin. en ANWB mog. AU-
TOSERVICE HAARLEM, ge-
specialiseerd in jonge, gebruik-
te auto's, telef. 023-392024.
*"BMW 635 CSi"*, '77, in
onberispelijke staat, veel
OPTIES, ’ 14.750. 085-434923.

M3BMW M 3
BMW M3U 9, UNIEK!!! slechts
3 van in Nederland, super auto,
bizarre kieur donkerpaars me-
tallic, met grijs leder inter.,
ABS, el. sch.k.dak, el. ramen,
stoelen en stoelverwarm., dure
stereo. 17" wielen. 250 km p.u.
Bj 10-'B9. nwe. APK. Pr.
’42 500. Tax.rapp. ’ 62.000
aanw. Telef. 010-4352506
Zeer complete BMW 730 iAu-
tom., met LPG, m. '89, zwart
metall., groen glas, Pullm.
bekl., 4 hoofdst., Shadowline-
uitv., el. ramen, ABS remsyst.,
tripcomp., Hartge vlgn. etc,
’26.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.
BMW 324 D. 5-bak, 8-'B7, cv., i
w.w., 121.000 km, in nw.st. Au-
tobedr. T. MEULENBROEK, -340-531724 of 543581.
320 6-cil„ APK '94, bj. '82, l.m. '/lg.. 5-bak, ’3250. Inr. mog. '35776-1114 of 03418-56711. :
BMW 525i, bj. '82, nwe. APK, .
Dlauw met. Fin./inr. mog. 020- j
5342423/6342426/6312115. |

BMW 318iAUTOMAAT, 1991,
granitsilb., 39.000 km, stuur-
bekr., cv., sportv., enz., werk.
nieuw. Nw.pr. ± ’ 65.000, nu

’ 44.950. Inr. mog. 040-128877.

BMW3IBi
7-'9l, diamantzwart, 71.000
km, radiovoorbereiding, SONY
CD-wisselaar, schuifd., BMW
alarm, ’ 38.950. 043-618140.

BMW 850
Mooiste van Nederland!

'91, fulloptions. ’ 130.000
Inruil + financiering mogelijk

12 maanden garantie
PARKAVENUE CARS

020-6146200
BMW 316, kl. wit, m. '88, LPG,
5-BAK, vr.pr. ’11.750. Inl.
03443-3770.
PRACHT-BMW 316, LPG,
11-'B4, 2-deurs, wit, APK '94
etc, ’ 6250. Telef. 03463-54310.
BMW 524 TD, bj. '90, royalblue
metallic orig. nieuwe M 517"
velgen, alarm, sportstuur,
i.z.g.st., ’ 29.950. 070-3976145.
Exclusief mooie BMW 730iAu-
tomaat, m. '91, lachsilber me-
tall., groen gl., velours bekl., 4x
hoofdst., stuurbekr., deur-
vergr., climat-control, el. ra-
men, ABS-remsyst., board-
comp., anti-diefstal alarm,
magn. sp.velgen etc, ’ 39.950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.
BMW 316, 4-DRS., '84, LPG,
verlaagd, sportvelg., get. glas,
vr.pr.’ 5450. Inl. 02159-49285

OPENINGSAANBIEDING
Auto-Airco

vanaf/ 1999
Weiieder TECH GmbH

Helmond. Telef. 04920-26546
BMW 316i, 4-drs., 5-bak, 4-'BB,
ANTR. metallic, l.m. velg., LPG
etc, ’ 13.950.02274-3478.
545 i Turbo Intercooler, 5-bak,
verlaagd, 16" wielen, i.st.v.nw.
ENIGE in Nederland!! ’12.950.
079-522628 of 420412.
BMW M3, bj. '87, 120.000 km,
HENNAROT, schuif/kanteldak,
abs nw.staat, vr.pr. ’31.500.
04789-1627 of 04780-46780.
316, '87. diamantzw., l.m. vel-
gen, verl., zw. int., stereo,
i.z.g.st.,’ 9500. 070-3547731.
BMW 520i, m. '90, diamant-
zwart metall., Shadowline uit-
gevoerd, 5-bak, Pullman bekl.,
midden-armsteun, c.v„ get.
glas, CD-wisselaar, Borbet
sportvelgen, zeer exclusief,
’24.950. Evt. inruil mog.
05775-6505, b.g.g. 055-661709.
BMW 324 D, m. '91, zwart me-
tallic, 4-drs., 5-bak, sportvlg.,
1e eig., in abs. nieuwstaat,
’24.950. AUTO VAN DEN
BERG, telef. 040-535681.
Echt mooi BMW 325 i Auto-
maat, zilv. metall., stuurbekr.,
el. schuif/kanteld., Hartge vlg.
16", elektr. spiegels, onder-
spoiler, get. glas, 4 hoofdsteu-
nen, 120.000 km met o.h.boek-
je, type '87, ’18.950. AUTO-
THEKER, Flevoweg 12 A-B
Leiden, 071-231727. Zo. telef.
info 12-16u. Huurkoop.
T.k.a. BMW 628 CSi, 2e eige-
naar, garage-gestald, alle
boekjes aanw., geheel orig.,
abs. nw.st., mr. mog. Vr.pr.

’ 21.000. Telef. 070-3873826.
BMW 535, '88, lachsilber, alle
opties, o.a. sch.dak, b.comp.
etc, ’ 29.950. „Autobedrijf
VERMANEN/ENT", Harder-
wijk, 03410-30200/30600.
M3, '87, mauritiusbl. metall.,
16" ATEV VELGEN, ’BOOO
muziek, leer, 4 hfd.st., alarm,

’ 32.950. Telef. 030-801201.
BMW 318i, LPG, eind '84, wem.
km, APK, nwe. uit)., bnd., rem..
200% ROESTVRIJ! Van parti-
culier,’ 8000. 020-4201011.
Zeer mooie BMW 316, bj. '87,
get. glas, velours inter., dubb.
elektr. spieg., stereo etc
’9450. 02240-16912. Inlicht.
„DE WAAL" Automobielen.
BMW 524 TD, diam.zwart me-
tall., sportv., schuif/kanteld.,
cv., APK, bj. '87, pr. ’B5OO.
Telef. 040-524765.
BMW 520 i Automaat, m. '90,
kl. donkerrood, getint glas,
schuif/kanteldak, aluminium
velgen, 80.000 km aantoon-
baar, nieuwstaat, prijs ’ 28.950.
VLIETSTROOM Automobielen
070-3877768.
Van part., weg. omst. MOET
WEG! BMW 535i, M5-uitv.,
diamant zwart, bj. '88, nw. mo-
del, elektr. schuif/kanteldak,
buffelleder, spoilers, M-pakket,
verlaagd, cruisecontrol, boord-
computer, racing dynamic 17"
spaakvelgen 235/265, dure ste-
reo en nog veel meer, Super
mooi, goed en gaaf! 165.000
km. Nw.waarde ’130.000, nu
f 37.500. Telef. 033-753324.
BMW 525 i AUT., bj. 11-4-'B4,
"\PK 15-6-94, veel luxe, in pr.
st. Vr.pr. ’ 4850. 055-423893. j
3MW 520i, rVi. '89, diamant-
jwart, w.w. glas, sportvlg., s-
sak, deurlock etc, abs..
nieuwst., ’22.950. VLIET AU- i
rOS, mr. financ 01718-77355. i
3MW 320i TC BAUR Cabrio, !
86, 72.000 km, blauw met., :
353-358073/775348. <
3MW 735i, 1.w.b., 1988, met!
alle denkbare access. o.a. CD- i
viss., leder inter., airco, lees- <ampen etc, nw.pr. ’160.000, I
n.pr. nu ’ 27.000. Evt. inruil ;
nog. Telef. 05733-1864. \
r.k. BMW 524 TD, JAN. '89, ï
jroen metall., elektr. ramen, 1 i

r. gek., auto is als nieuw, vaste !
)rijs ’ 29.950. Inl. 06-52844181. !

BMW 730 iAut., 90, lachsilbei

metall., airco, ABS, sportv.,
alarm enz. schadevrij, in
nieuwst., met onderh.pap.,
’34.950. AUTO V.D. BERG,
040-535681.
BMW 524 TD, 5-bak, zwarl
met., 3-'9O, airco, tempom.,
hfd.st. achter, sportwielen,
alarm, Autobedr. T. MEULEN-
BROEK, 040-531724 of 543581.
325i, 5-bak, royal blue met.,
4-'9O, shadowline, 16-inch
Hartge sp.wielen, verlaagd,
mistlampen voor, cv., w.w.,
ABS, M-pook en -stuur, alarm.
Autobedr. T. MEULENBROEK,
040-531724 of 543581.
Gebr. BMW MOTOREN voor
3/5/6/7-serie, met garantie.
Inbouw mog. 04118-3320.
Automaat BMW 318i, 1e eige-
naar, nieuwstaat, m. '92,
’37.500, p.m. ’750, 60 mnd.
LOKHORST Zegveld (Woer-
den), 03489-1868 of 1853.
Perfecte 635 CSi, o.a. leren RE-
CARO'S, BBS vlg., afst.alarm
enz. Getaxeerd op ’22.500,
rek. t.i., bj. 1980. Executieprijs

’ 12.500. Inr. mog. 030-518071.
BMW 320i, '84, zeer MOOIE
auto, champagne met., Duits
kent. 06-52927703.
BMW 3/5/7-serie, '85 t/m '92.
Scherpe handelsprijzen.
—BEZUIJEN AUTO'S"*
01882-1572 of06-527,31083.
BMW 524 TD Aut. '89, ster-
lingzilver metall., getint glas,
central lock, alarm, l.m. vlg.,
schuif/kanteldak, ’ 29.750.
„Autobedrijf VERMANEN/
ENT", Harderwijk, 03410-
-30200/30600.
BMW 520i, 1e eig., nw. m. '90,
cirrusbl. met., schuif/kanteld.,
armsteun., alarm, w.w. gl.,
centr. lock; werk. nieuw!
Serv.boekje, ’ 24.750. BMW
316i, 1e eig., nw. m. '90, dia-
mantzw., schuifd., BBS velg.
etc. etc. Slechts ’17.750. Inr./
fin./gar. Autobedrijf SCHIP-
HOL, Badhoevedorp, telef.
020-6041885.
2x BMW m. lichte plaatschade:
520 i 24-klepper AUTOMAAT,
bj. '91, rood metall., 50.000 km,
vr.pr. ’36.750; 316i, rood me-
tall., bj. '91, 30.000 km, vr.pr.

’ 22.750. Telef. 04930-12999.
Zéér exclusieve BMW 750 I
Automaat, 12-cil.ü m. '90, 1e
eig.!! slechts 98.000 km, boekje
aanw.!! zilver met., blauw/
paars kalfsleer int., airco, el.
stoelen/ramen, stereo, BMW-
alarm etc. Bij "FRED HEHL",

’ 59.500. 023-292400.
BMW 520i, 1989, diamantzwart
met., elektr. ramen etc, auto
verkeert in NIEUWSTAAT.

’ 23.950. Telef. 03407-3228.
316, in NIEUWSTAAT, bj. '87,
LPG, weinig km, schuif/k.dak,
l.m.velg., ’ 9250. 03438-16693.
325i, SPORTUITV., rood met.,
'86, div. extra's, ’16.500. Inr.
voor diesel mog. 01682-4871.
BMW 316, 10-'B5, wit, LPG,
SPORTVLGN., spoiler, i.z.g.st.,

’ 6950. 070-3650620.
BMW 518i, 5-'9O, D.BLAUW
metall., 90.000 km, 1e eig.,

’ 29.750. Telef. 02943-3292.
AUTOMAAT BMW 520i, bj.
6-'B4, nieuwe APK, extra's,
echt zeldzaam mooi, ’ 5250.
Telef. 02158-24811.
530i, 5-bak, lachssilber met.,
10-'BB, sch./kant.dak, el. ra-
men v., armst. v„ hoofdst. ach-
ter, ABS, alarm, 17" sportw.,
Autobedr. T. MEULENBROEK,
040-531724/543581.
BMW 735iAUTOM., LPG, air-
co, 3-'B5, APK, ’5750. Telef.
03210-16843.
BMW 316i, bj. '91, 53.000 km,
grijs met., I.Z.G.ST. Inruil mog.
Telef. 08880-54129.
325i, 12-'B7, 1e eig., NWE.
velg., airbag, ABS, st.bekr.,
koplamp wis-was, boekjes t.i.,

’ 21.500. Telef. 030-801201.
Van 1e eig., supermooie BMW
318 iShadowline, '89, boekjes
aanw.!! Diamantzwart met.,
get. gl., zwarte Pullman bekl., 5
versnell., magn. sp.velgen,
doorlock etc. Bij „FRED HEHL"

’ 15.950.Telef. 023-292400.
BMW 324 D, bj. 1986, get. glas,
l.m. BMW velg., BLAUW met.,
alarm, radio/cass., boekjes,

’ 11.500.Telef. 01804-21983.
Zéér mooie BMW 524 Turbo D,
aut., okt. '86, schuif/kanteldak,
stuurbekr., ’ 9750. Inr./fin./gar.
mog. „TIENHOVEN", 03469-
-2296, ml. tot 21.00 uur.
T.k. BMW 630 CS, bj. 1978,
AUTOMAAT, leer, stereo +
alarm, sportvelg. Vr.pr. ’ 9500.
Inruil mog. Inl. 04132-65983.
In onberispel. st. van onderh.
BMW 320i4-drs„ zilver metall.,
5-bak, get. glas, el. spiegels,
blauw int., 1e eig., 100.000 km,
o.h. pap. t.i., t. '91, ’22.950.AUTOTHEKER, Flevoweg
12 A-B Leiden, 071-231727. Zo.
telef. info 12-16 u. Huurkoop.

Opgelet!!!
735 i AUTOM., el. ramen, el.
sch.k.dak, ABS, magn. velgen,
zw. met., paar krasjes, 195.000
km, bj. 11-'B7. Pr. ’19.750.
Mitsubishi-dealer Smeeing BV,
Soest, 02155-13227.
325i, grijs met., 7-'B6, l.m. velg.,
4-drs., mooie auto, ’ 15.950.
02993-68281. BOVAG.
BMW 518i, 5-BAK, 2-'B6, 1e
eig., pi. onderh.boekje, ’ 6950
mcl. BTW. 02908-26061.
318 iE36, 5-bak, granietzilver,
4-'9l, 31.000 km, el. kantel-
sch.dak, hfd.st. achter, alarm,
mistlampen voor, verlaagd, 16"
sp.wielen, cv., w.w., st.bekr.
Autobedr. T. MEULENBROEK,
340-531724 of 543581.
BMW 316, l.m. velgen, ver-
aagd, bj. '85, APK 8e mnd. '94,
f 7950. Inr. MOG. 05280-75344.
3MW 323i, 12-'B4, alle
DPTIES, zwart metall., byz.
nooi, ’ 11.000. 02987-4440.
320i, metall. grijs, SP.VELGEN,
(■-'B9, 57.000 km, nwe. APK, 1e
3ig. Telef. 02159-50481.
3MW 318i, bj. 5-'B9, M 40,
Jiam.zw., M-uitv„ NSL-pak-
tet, verl., alarm, l.m. velgen.
n.OOO km, als nw., 1e eig.,
ir.pr.f 22.500. 05146-1629.
3MW 520, '89, 84.000 km, antr.
net., schuif/kanteld., CD-wis-
sel„ LPG. ONBERISPELIJKE
itaat, ’ 26.750. 03426-2244.

T.k.a. BMW 3201, bj. 83,
sp.velgen, spoiler, kl. groen,
APK tot 8-94, GOEDE auto,

’ 5950. Telef. 02526-74899.
Gevr. BMW 524 TD AUTOM.
met airco ot open dak t/m '87.
Telef. 010-4523599/4141678.
15" Hartge velgen (nieuw) +
banden ’lO5O. VINCENT 06-
-52601360 Of 023-374448. Fin.
T.k. BMW 524 TD, bj. 86,
i.z.g.st., LEREN bekl. Pr.

’ 11.000.08894-22279.
BMW 7301 Aut., bj. 07-'BB, an-
tracietgrijs metallic, airco, leder
bekleding, electr. schuifdak
enz. van 1e eig. ’26.000. Auto
LH. Haarhuis B.V. Almelo.
05490-60101.
"'KONINGSHOF AUTO'S"*
BMW 320 I E36, model '92,
graffietgrijs metalic, 5 bak, get.
glas, centr. lock, stuurbekrach-
tiging, dubb. spiegels, velours
dessin int., boardcomputer,
’44.950. 02507-15824.
BMW 535iAlpina-uitv., m. '89,
blauw met w.w. glas, Pullman
int., el. ramen, deurlock, l.m.
velgen, 5-bak, abs. nieuwst.,
’29.950. VLIET AUTO'S, in-
ruiVfinanc, 01718-77355.
TM. 320i, diamantz., 1991,
’39.500. 318 i Hartge uitv.,
1991, ’43.750. 316 i Edition,
1990, ’21.750, enz. enz. enz.
BOVAG. 05234-1329/1833.
BMW 320i, m. '88, BIJZ. mooie
st., zwart, 4-drs., veel extra's,
80.000 km, schadevrij, ’ 17.950.
02503-38470.
518i, 27-9-'9l, WIT, get. glas,
afst.alarm met cv., 47.000 km,
nw.st., ’ 28.900. 030-282100.
BMW 316, 7-'B2, nwe. APK,
sp.velg., z.m. staat, ’1950.
035-856405/06-52.881195. ,
520i24V, wit, schuif/kanteldak,
BBS-velgen, zeer veel extra's,
6-1991, ’34.750. HOFMAN
Auto's, 05430-30201.
535i, 83.000 km, metall., 5-bak.
el. dak, NIEUWSTAAT, scha-
devrij, ’ 39.950. 010-4187988.
Show!! Zeer compl. 5-seriesü
BMW 525 iAutom., m. '89, 1e
eig., boekje aanw.!! D.groen
met., get. gl., velours Pullman
bekl., 4 hoofdst., alles elektr.,
magn. BMW sp.velgen, ABS
remsysteem etc, ’ 26.950.
BMW 520i, Necam LPG-inst.,
m. '90, paarsblauw met., get.
gl., blauwe Pullman bekl.,
magn. Alpina vlgn., alles
elektr. ABS etc, ’29.950.
BMW 520i, m. '91, diamant-
zwart, get. gl., Pullman bekl.,
alles elektr., 5 versn., ABS,
doorlock etc, ’32.950. BMW
535 i Schnitzerü Aut., m. '91,
leren inter., 17 inch vlgn.,
schuifd., alle opties, ’49.950.
BMW 525 B II uitvoering!! '91,

’ 49.950. „FRED HEHL". Telef.
023-292400.
524 TD, nov. '88, grijs met., div.
extra's, als nw. ’27.950. Inr./
garVfin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071-323450.
745iTurbo Aut., nov. '84, zilver
met., vele ace, ’11.950. Inr./
gar./fin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071-323450.
BMW 520i, bj. '90, met vele ex-
tra's, zéér MOOI, ’ 29.750. Ts-
lef. 03480-17272.
Nieuw model BMW 520 i, '89,
zéér compl. uitgevoerd, on-
derm. ABS, 4-hoofdst., LPG,
armlegger afneemb. trekhaak,
sportvlgn. enz., LPG, km.st.
147.000, onderh.boekje aanw.,
abs. schadevrij, zien is kopen

’ 23.950. Inr. mog. 023-382718.
BMW 316i, bj. '88, groen me-
tall., LPG, l.m. velg., ’ 9950. Inr.
mog. KUN BV 078-186835.
316, bj. '84, nw. model, APK
7-94, 2-drs., LPG, zeer MOOIE
auto, ’ 5450. 023-378807.
BMW 318i, bj. 6-92, ZWART,
vele opties o.a. ABS, el. ramen
voor, 6 speakers, hfd.st. achter,

’ 44.000. Inl. 030-735465.
BMW 520iAUT., '88, veel ex-
tra's, nw.st., diamantzw. met.,
vr.pr. ’ 23.500. 04120-28252.
BMW 530i, '89, lachssilber me-
tall., 1e eig., 5-bak, elektr. ra-
men, stoelen en schuifd., tem-
pomaat, sportvelg., enz., abs.
als nw„ ’33.500. AUTO VAN
DEN BERG, telef. 040-535681.
BMW 535i, bj. 1989, d.groen
met., ABS, airco, l.m. velgen,
cd-speler, in PERFECTE staat,
vr.pr. ’ 34.000. 023-281133.
BMW 320iTouring, 11.000 km,
zwart met., l.m. velgen,
schuif/kanteld., 1989. AUTO-
HAAS 8.V., V.A.G.-dealer,
Apeldoorn, 055-330945.
BMW 316i, M4O motor, orig. bj.
'90, ferrarirood, luxe int., 5-bak,
stereo, dubbele spieg. etc
’18.950. BMW 316i, 4-drs., m.
'89, diamantzwart, 5-bak, LPG,
elektr. spiegels, nieuwstaat,
’14.950. CARPOINT, 02510-
-12651.
BMW 320 i6-cil., bj. '84, APK
4-94, antracgrijs metall, alles
elektr., zeer LUXE uitv., goed
onderhouden, vr.pr. ’ 10.050.
Te1ef.03440-17054, na 18 uur.

32Ö1
Lagunengroen metall., 5-'9l,
antraciet bekl., i.nw.st., 98.000
km, honingr. vlgn., mistlampen,
elektr. sch./kanteldak, 4 hfd.st.,
Stinger radardetector, Blau-
punkt stereo RDS. Nieuwprijs
f83.000, nu ’52.500. Telef.
34492-5535.
520i, '88, zwart, zw. leer, verl.,
17" 3-delige velgen, ’23.750.
Inruil mog. 06-52.949400.
Zeer goed onderh. ZWARTE
3MW 520i, bj. 1988, LP3, lage
<m.st„ met access., APK, vr.pr.
f30.000. Telef. 05951-1589.
3MW 524 TD aut., alu wheels,
<l. BLAUW metall. + special
striping, stereo, schuif/kantel-
jak, power stereo, eind '84,
*\PK 12-93, in nw.st., ’5950.
34920-14064.
3MW 316i, staalblauw metallic,
le eig., mooier dan nieuw, m.
92, ’34.900, p.m. ’690, 60
nnd. LOKHORST Zegveld
Woerden), 03489-1868/1853.
3IREKTIE-AUTO BMW 520i,
)j. '88, nw. mod., div. extra's,
.z.g.st. Info telef. 043-216516
b.g.g. 624766).
3MW 318i, metallic lak, 5-bak,
n nieuwstaat, m. '90, ’ 19.900,
>.m. ’395, 60 mnd. LOK-
HORST Zegveld (Woerden),
)3489-1868of 1853.

BMW 316, '84, APK 1-94, 1e
eig., BEIGE, dealer onderhou-
den,’ 4000. 02507-14372.
Let op!! BMW 520iAutomaat,
m. '90, diamantzwart metall.,
groen gl., velours bekl.,
m.armst., el. ramen, deurvergr.,
stuurbekr., climat-control, anti
diefstal alarm, magn. sp.velgen
etc, ’ 28.950. „HARTMANN
Auto's 8.V." Woerden,
03480-31234.
320 AUT., nwe. APK, spoil.,
sportvlg., '80, kent. '85, zwart,
verl., ’ 1850. 06-52.832877.
BMW 316 1.8, m. '84, APK,
rood metall., striping, - als
NIEUW, ’ 3900. 02155-18585.
BMW 323i, bj. '83, nw. mod.,
veel OPTIES, kl. zwart parel-
moer, ’ 7250. 03404-55374.
Bijz. excl. BMW 520, m. '91, 1e
eig., zeer compl. uitgevoerd, in
diamantzwart metallic, grijs ve-
lours inter., hoofdst., getint
glas, 5-bak, centr. port.ver-
grend., LPG-inst., 16-inch Al-
pina sportvelgen, smettel.
staat, ’29.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondagtelef. info van 11-15 u.
524 TURBO Diesel autom., '89,
schuifd., diamantzwart, als
nieuw! Telef. 073-429513.
524 TD, 10-'B6, 5-bak, BBS vlg.
br. met., sch.d., cv. 161.000 km
1e lak, ’ 10.950. 035-243018.
525i, m. '87, 5-bak, 6-cil., div.
access., dealer o.h.boekjes, in
abs. NIEUWSTAAT, blauw
metall., pr.’ 9950. 071-763852.
MAXWELL CARS: 318i, 8-'9O,
orig. 28.000 km, get. glas enz.

’ 22.950. Inr./fin. 023-249149.
318iTouring, nov. '90, veel ex-
tra's o.a. stuurbekr. schuif/
k.dak enz., ’ 28.950. Inr./gar./
fin. RODENBURG BV., Voor-
schoten, 071 -323450.
T.k. SPORTVELGEN + ban-
den 17" 235-45-17 voor 5-se-
rie, ’ 2250. Telef. 080-601415.
316 AUTOM., '85, 4-drs.,
sch./kant.dak, groen met.,

’ 7950. Telef. 03481-2808.
BMW 316 4-drs., t. '86, nwe.
APK, 15 inch vlgn., BLAUW,

’ 7450. Inr. mog. 08380-33860.
518i, 11-'9l, 80.000 km, zilver
met, LPG, schuifd., ’35.000.
318 iS Coupé, granietzilver,
sch.dak, sportonderst, verl.,
Sebring uitl., racing dynamics
17", nw.waarde ’82.000 nu

’ 59.500. 750iL, 6-'9l, alle ex-
tra's, Buffalo leder, ’93.000.
520iTouring EXE, autom., alu
velgen, 7-92, diamantzwart,
nw.waarde .’lOO.OOO nu
’79.000. Zl, 1990, 20.000 km,
groen metall., alarm, ’ 120.000.
740i, 7-92, 0 km, brokatrood,
EXE, PDC, dubbel glas,

’ 175.000. 325 TD, EXE, airco,
mistlampen, zonnescherm,
mauritiusblauw, 10-92, 40.000
km, ’ 58.000. Inl. 04956-1684.

730 i
aut., bijz. mooi en goed o.h.
1eeig., jan. 1990, diam.zw.
metall., zwart stoff. bekl.

v.v. l.m. velg., elektr. schuifd.,
rolgord., Sony radio/CD-wiss.
alarm, ond.h.boekjes aanw.

km.st. 108.000, vr.pr. ’ 39.500.
KIMMAN HAARLEM

023-339069
Wegens omst. t.k. BMW 316i,
'89, antracgrijs met., 77.000
km, ’ 15.750. Inl. 03200-49546.
520i, Aut., blauw met., centr.
vergr., i.z.g.st, bj. 6-'B7, APK
7-94, ’ 12.000. Inl. 04182-1736.
316 i M4O, 4-drs., nw. model,
v.v. w.w., stuurbekr., trekh.,
LPG, verlaagd, softline,
l.m.velg., stereo, alarm, interes-
sante prijs. Telef. 03242-4822.
520i, 9-'B5 , wit, (Hartge) LPG,
5 versn., i.z.g.st., ’7750. P&B
CARS, 01807-25317.
BMW 323i, blauw metallic,
96.000 km, 1984, mooi!, ’ 8900.
Medemblik N.-H., 02274-4999.
524 TURBO Diesel Automaat,
bj. '85, nw. APK, kleur bronsit
met., v.v. centr. lock, elek.
spiegels, l.m. velgen, airco,
trekhaak, radio/cass. etc, per-
fekte conditie. Prijs ’7250.
070-3900351 bgg 06-52706479.
BMW 633 CSi Autom., licht
antrac met., zw. Recaro leder
inter., brons get. glas, 4x el. ra-
men, tempomaat, 14" nwste.
type BMW velgen, nwe. ban-
den, zeer unieke en orig. st., 1e
eig., BMW-onderh„ ’12.750.
Inr./fin./gar. AUTOHUIS BRA-
BANT, 04125-5022,zo. geop.
BMW 530i, 10-'BB, AUT., airco,
ABS, el. ramen, 2 arml., 4
hfdst., nw.st. 04990-72094.
""KONINGSHOF AUTO'S*"
Let op!! BMW 524 Turbo Die-
sel Automaat!! m. '92, island-
grün metallic, get. glas, elektr.
ramen, airco, centr. lock, l.m.
sportwielen, dubb. elektr. spie-
gels, armsteun, velours inter.,
nw.pr. ’93.500, nu ’47.950.
02507-15824. Zandvoort.
BMW 525 i AUTOMAAT, bj.
'86, LPG, cv., schuifd., sportv.,
ABS, alarm enz., ’ 12.750. Ga-
rage De „Tol", 055-667252.
320i, 4-drs., 6-'9O, km 115.000,
d.blauw met., schuifd., boord-
comp., ’23.950. 518i, 1-'9l, km
110.000, zwart met., mistlam-
pen, armsteunen, cv.,' get.
glas, ’28.950. 730iAutomaat,
1-'9O, km 84.000, grijs met.,

’ 39.950. WITTEBRUG Rijs-
wijk, Frijdastraat 47, telef.
070-3954302.
735 i Automaat, grijs met.,
181.000 km, bj. 13-6-'BB, sch./
k.dak, l.m. velgen, boordcomp.,
nette auto, pr. ’24.750. VAN
ASSELT NAARDEN, Amers-
foortsestraatweg 108, (schuin
t/o Jan Tabak), 02159-45234.
BMW 318i, 6-'9l, 70.000 km,
LPG, abs. nieuwst., ’37.950.
DEN HOUT 023-471047.
BMW 325i, '86, METALLIC,
schuifd., sportvlgn., rondom
spoilers, ’10.750. Telef.
03412-53768.
BMW 320iCABRIOLET, 2-'B9,
82.000 km, delphingrijs, mooie
auto, leer, vele extra's, pr.
n.o.t.k. Telef. 02152-55522.
324 D, 23-2-'BB, SPORTV.,
alarm, 200.000 km, ’12.500.
Mooie kleur. 020-6950317.
BMW 318i, W, APK, Ï557

sp.velg., verl., nwe. koppeling,
op. dak, in perf. st„ keuring
toegest., ’ 7950. 01829-3431.
BMW 530 AUTOMAAT, bj.
10-'BB, div. extra's, metallic,
i.z.g.st. ’ 24.950. 010-2621227.
""RESIDENCE Hillegom*"
BMW 730iAutomaat, 4x elektr.
ramen, lockslot. Pullman inter.,
sportvelgen, alarm, cruise-
contr., 4x hoofdst., diamant-
zwart met., in staat van nieuw,
orig. '90, /39.9"50. 02520-
-22865. Inr., gar. + keuring.
Zond. info 06-52879381.

Bijz. exclusieve BMW 520 24V;
m. '92, duurste uitv., in dia-
mantzwart metall., zwart ve-
lours inter., 4 hoofdst., 5-bak,
getint glas, st.bekr., centr. port.
vergrendel., Alpina verlaagd,
Alpina sportvelgen, smettel.
staat, ’36.900. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondag telef. info. van 11-15 u.
Van cliënt: 323i, t. '84 "(nw.
mod.), orig. magn. velgen, bre-
de bnd., verlaagd, airco, get.
glas, 5 bak enz. In bijzondei
mooie st., ’8950. BOVAG-
garage DE WAARE, Hilversum,
035-249600.
BMW 320i, m. '84, beslist nw.,
5 versn., AUTO is beslist nw.,

’ 5750. 02521-11782.
BMW 316 iEdition, okt. 1990,
zwart met., 5-bak, sportv.,
centr. vergr., LPG enz., 1e eig.,
in nw.staat, ’19.950. AUTO
VANDEN BERG, 040-535681.
BMW 316i, 4-drs., 5-'9O, stuur-
bekr., antraciet metall., LPG,
GET. glas, ’18.950. Inr./financ
mog. A.C.L, 02521-11487.
BMW 324 DIESEL, diamant-
zwart, '86, o.h.boekjes. Vr.pr.

’ 7750. Inr. mog. 03418-57778.
750iAutom., 12 dl., 300 pk, 1e
eig., 8-'B9, 130.000 km, zwart,
airbag, ASC, nw.pr. ’240.000
nu ’ 49.000. TREBOR, Capelle
a/d IJssel, 010-4581858.
BMW 520i24V AUT., '91, gra-
niet met., 2 arml., afst.alarm, 1e
eig., nw.st. 04990-72094.
BMW 323i, LPG, autom., '85,
MOOI en goed. Vr.pr. ’9850.
Telef. 08860-72061.
Aanbieding BMW 518i, orig.
1985, blauw metallic, stuur-
bekr., 5 versnell., alarm, ’ 3950.
WALS AUTO'S 023-353502.
BMW 316iLPG, bj. '89, ALU
velgen, i.v.m. vertr. buitenl.

’ 16.900.073-423844.
""KONINGSHOF AUTO'S"*
BMW 524 Turbo Diesel, m. '92,
Islandgrün metallic, 85.000 km
(boekjes t.i.), velours inter., 5--
bak, get. glas, l.m. sportwielen,
el. spiegels, 4 hoofdst., el.
schuif/kanteldak, alarm, arm-
steun, geheel in perf. staat,

’ 45.950. 02507-15824.
BMW 320i, bj. '87, 4-drs.,
d.zwart. SHADOWLINE,
nw.st., 1.m.-vlgn., ’17.500. Te-
lef. 080-222109.
BMW 728i, autom., cv., w.w.
gl., sp.vlg., trekh., meta, m. '84,
’5950. DE HEUVEL A'foort,
033-620228.
BMW 750iAUTOM., airco, 1e
eig., boekjes ter inz., orig. '89,
leer int., ’ 47.500. 020-6320657.
730 i 10-'9O, AIRCO, antr. met.,
1.m.v., ABS, elektr. ram., vele
extra's, 5-bak, 102.000 km,
boek tl, NAP, i.nw.st.

’ 33.950. Jo v. Nunen Opel,
04241-1437.
BMW 316, 1986, 1e eigenaar,
rood, mooie auto, ’ 9950. Inruil
mogelijk. 023-423906.
BMW 635 CSI, bj. '80, schuifd.,
sportbak, leer, DUITS imp., iets
spuitwerk, ’ 6850. 055-787769.
BMW 525 i Aut., sportv., met.,
'89, ABS, nieuwst., ’23.950.
08380-18691 of 080-779736.
320 i TOURING, 11-'9O, airco,
st.bekr., ABS, vr.pr. ’31.500.
318 iS, 16V, 2-'9O, met. blauw,

’ 23.500. 520i, 24V, 7-'9O, met.
blauw, ’ 28.500. 524 TD, 3-'9O,
wit, ’ 28.500. 070-3553030.
Schitterende, exclusieve BMW
318iTouring, m. '90, zeer com-
pleet uitgevoerd, in signaalrood
met grijs velours inter., getint
glas, 5-bak, Alpina verlaagd,
lichtmetalen Alpina 15-inch
sportvelgen, LPG-onderbouw,
smetteloze staat, ’ 24.950.
CAR CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15 u.
BMW 518i, orig. 1990, LPG,
ZWART, alle denkbare opties,
mr. mog. ’ 24.950. 023-276688.
BMW 323i, m. '85, delphingrijs,
zr. mooi, i.z.g.st., ’11.250, mr.
mog. Telef.04104-80178.
BMW 325i, bj. '86, diamant-
zwart, km.st. 120.000, veel ex-
tra's, pr. n.o.t.k. 043-624776.
BMW 535i, '89, diam.zwart,
leer, airco, elektr. schuif/k.dak,
ETC. BMW 525 i Aut., '91,
’38.500. Inr./lease mog. Inl.
03405-67755/62611.
518i, 7-'9l, zwart met., div. ex-
tra's, nw.st., ’31.950. Inr./
garVfin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071 -323450.
BMW 325i, bj. '86, WIT, l.m.
velgen, verlaagd, ’ 20.000. Te-
lef. 08851-11761 na 18.00 uur.
BMW 324 D, 5-bak, zwart
met., 4-'B9, w.w., 15" inch
sportwielen, 134.000 km. Auto-
bedr. T. MEULENBROEK,
040-531724 of 543581.
BMW 735 iAut., ALPINA uitv.,
schd., el. ram., metall., 17"
sp.vlg., verl., cv., w.w. gl.,
ABS, m. '88, ’24.950. De
Heuvel A'foort, 033-620228.
UNIEKE 525 i AC Schnitzer,
9-'B9, diam.zwart, 100.000 km,
ABS, shadowline, 17" vlgn.
enz. Werkelijk in nieuwstaat.
Nw.pr. + ’ 105.000, nu

’ 34.950. Inr. mog. 040-128877.
Zeer mooie BMW R 100, bj. '81,
veel extra's, i.z.g.st., vr.pr.

’ 8250. Telef. 01724-8678.
Uniek mooie 518i, m. '91, o.a.
blauw, met., w.w. gl., hoofdst.,
5 versn., stuurb., LPG-0.b.,
siervelg. etc. ’21.950. Inr./gar.
mog. 023-358668.
BMW 316, bj. '84, APK 7-94,
SPECIALE uitvoering, ’ 6000.
Telef. 04904-12423.
325 TD Aut., 2-92, zw. met.,
80.000 km, v. extra's, ’ 57.750.
P&BCARS, 01807-25317.
BMW 323i, bj. 1981, APK,
GRIJS, i.z.g.st. Vr.pr. ’2950.
Inr. mog. Telef. 05120-20175.
BMW 318i, 1988, 4-drs„
sportv., get. gl., LPG, boekje
aanw., werk. als nw„ ’ 17.950.
Inr. mog. 040-128877.
BMW 52Ö1 AÜÜ schuifdak,
sportvelgen, metallic lak, cen-
tral lock, '86, ’B9OO, p.m.

’ 185, 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.
Schitt. MOOIE 316, uitv. '86,
4-drs., rood, rondom spoilers,
spec. velg., APK-gek., mot./
mech. 100% , ’6950. 06-
-52.812148/06-52.807349.
323i, t. '85, HENNAROOD, Bil-
stein verl., 15" sp.w., sperd.,
stereo, rondom BBS spoilers,
nieuwst., ’ 9350. 03485-3613.
BMW 520i, 6-'B3, groen me-
tall., sprt.vlg., airco etc, ’6950.
P&BCARS, 01807-25317.
BMW 525 iAUTOM., alle op-
"ies, ’29.950. BMW 730i, alle
Dpties, '89, ’30.950. Inl. 055-
-214411, b.g.g. 05761-1332.

BMW 750i, autom., '90, Mala-
chit groen met., volaut. airco,
ABS, Becker stereo, tempo-
maat, alarm, enz. 1e eig. Scha-
devrij, i.nw.st. ’ 54.950. AUTO
VAN DEN BERG, 040-535681.
BMW 318i, mod. '84, 5-bak,
verlaagd, get. glas, rondom
SPOILERS, i.g.st., ’5500. Inr.
mog. 08380-24854.
BMW 316i, 1991, 65.000 km, 1e
EIG., onderh.pap. aanw.

’ 38.750. Autobedr. Middel-
koop, 03450-20362, n.o.z.
BMW 325 iCabrio, '90, 5-bak,
zwart met., crème leder, Reca-
ro sportstoelen, ABS, el. ra-
men, alarm, tempomaat, sport-
velgen enz., 1e eig., absoluut
nieuw, ’49.950. AUTO VAN
DEN BERG, 040-535681.
Uit faill. 2x BMW 520i, kleuren
rood en antrac met., bj. 3-'9O,
div. opties, in PERFECTE staat,
v.a. ’ 32.500. Inl. 02153-10030.
Aangeb. voor ■ RESTAURATIE,
BMW 2002, '74, LPG, gerev.
cil.kop. BMW 1502, '76, samen
’lOOO. LPG-installatie voor
Golf GTi,’ 100. 020-6272770.
BMW 518, bj. '84, zeer mooi,
APK 4-94, nwe. band. + 4
m.+ s. op velg., ’ 4000. Telef.
03497-2076.
3Ï6Ï M4Ö 2-drs„ 10-'B9,
d.blauw, 130.000 km, LPG,
w.w., ’ 14.950.033-650450.
M 535i, aug. '86, zwart met.,
alle mog. access., Recaro-int.,
sportbak, sch./k.dak, M 5-vlg.
enz., als nw., ’16.950. Inr./
gar./fin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071 -323450.
BMW 316, bj. 10-'B2, blauw,
2-drs., APK 10-93, i.z.g.st.,

’ 1500.Telef. 02152-55524.
BMW 732i, 4-traps, automaat,
ABS, el. sch./k.dak, armleun.,
BBS-vlg„ trekh. etc, weinig
km, als nw., m. '85, ’14.750.
Inr. mog., BOVAG-gar. WIM
OVEREEM, 02513-12484. Ook
zondag geop. v. 12-16 u.
T.k. BMW 728i, bj. '81, APK
3-94, schuifd., sp.vlg., prijs

’ 3250. 02990-71115.
BMW 324 TURBO D, '88,
blauw met., get. gl., cv., stuur-
bekr., boordcomp., 4 el. ramen,
el. sch.dak, trekh., l.m. vlg. +
br. bnd., M-techn. onderstel,
vr.pr. ’ 24.000. 030-447245.
'"KONINGSHOF AUTO'S*"
BMW 324 Diesel, m. '91, dia-
mantzwart met., 5 bak, dubb.
spiegels, velours int., hoofd-
steunen, nw.st., ’ 22.950. Telef.
02507-15824. Zandvoort.
3ÏBÏ Touring, 5-bak, 8-'B9,
lachssilber, shadowline, cv.,
w.w., alarm, kantel/sch.dak,
sportwln., stereo, mistl. voor.
Autobedr. T. MEULENBROEK,
040-531724 of 543581.
Exclusieve BMW 325i, m. '87,
zeer sportief uitgevoerd, in
staalblauw metall., blauw ve-
lours inter., st.bekr., 5-bak, Al-
pina verlaagd, Alpina sportvel-
gen, smettel. staat, ’16.950.CAR CENTRE HAARLEM 8.V.,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
Schitterende, exclusieve BMW
525, m. '90, 1e eig., zeer com-
pleet uitgevoerd in diamant-
zwart met., grijs velours inter.,
hoofdst., getint glas, 5-bak,
st.bekr., elektr. ramen, lichtme-
tal. sportvelgen, smettel. staat,

’ 29.950. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-15 u.
BMW 316i, 7-'9l, 39.000 km,
calipsorood metall., div.
EXTRA'S. Vaste prijs ’33.950
mcl. BTW. 040-110094.
BMW 735 i AUT. '87, 160.000
km, d.blauw, alle opties, leder,
CD, autotelef., schuifd., perf.
st., ’ 32.000. 020-6241087.
BMW 750 i L Luxor, metallic,
donkerbruin leder interieur,
128.000 km, schuif/kanteldak,
airco, alarm, electr. zetels +
memory, sportvelgen, hoofd-
steunen achter etc. VAN VLIET
Personenauto's BV, Parallel-
weg Zuid 215, Nieuwerkerk a/d
IJssel, 01803-13877.
BMW 630 CS Autom. '80, geh.
'84, diam.zwart, 15" sp.wln., als
nieuw,’ 8900. Inl. 035-833575.
BMW 520i, 10-'BB, d.groen
metall, sprt.vlg. etc, ’23.950.
P&BCARS, 01807-25317.
BMW 3ÏBL ZWART, LPG~
8-'9l, 98.500 km, ’40.000, 1e
eig. Na 15 u. 023-400798.
BMW 320iB6(E36), 9-'9l rood
metall. v. ace (evt. overn. lease
contr), ’39.950. P&B CARS,
01807-25317.
Part. b.a.: BMW 520i, '83, APK
12-93, abs. roest en schadevr.,
motor PERF., radio/cass., open
dak, grijs/groen met., nw.st.

’ 3250. 035-854689/213009.
BMW 323i, bj. '83, nw. APK,
LICHTMETALEN vlgn., vr.pr.

’ 8500. Inl. 06-52948972.
BMW 316i, 1988, wit, 4-drs„
’14.950. AUTO WEEKERS,
04906-1387.
BMW 524 TURBO Diesel, bj.
'84, metall. blauw, prijs ’ 5750.
Inr. mog. Telef. 06-52.940528.
BMW 2.8 L AUTOM., 1976,
APK 5-94, antr. met., leer, air-
co, schuifd., l.m. velgen, trekh.
’4250. Inl. 015-142677.
BMW 728iAUTOM., bj. 1982,
LPG, pi. APK, ’ 3250. Inr. mog.
Telef. 06-52.927650.
BMW 316 1.8, bj. '87T VELE ex-
tra's, kl. zwart, APK-gek., vr.pr.

’ 13.500. Inl. 02280-17547.

2x Automaat
525i, ABS, alarm, d.blauw me-
tall., magn. velgen, bj. 6-'9O,
89.000 km, mcl. serv.boekje,
nw.pr. ’ 95.000 nu ’ 36.950.
520 i 24V, airco, ABS, afst.-
alarm, beige metall., 135.000
km, bj. 6-'9O, nw.pr. ’90.000
nü ’32.950. Mitsubishi-dealer
SMEEING Soest, 02155-13227.
BMW 325iCABRIO, 6-'B6, grijs
metall., zwart leren inter.,
sportvelg. enz., als nieuw,

’ 37.950. Inr. mog. 040-128877.
: : i

MB-dealer biedt tekoop aan
BMW 850 i

Calypsorood metall., zwart leder, v.v. alle denkb. access., direct
van 1eeig., bj. '90, 37.000 km, nw.pr. ’ 284.000

Nu prijs te bevragen bij AUTOPARC, 04166-1553

_*>_. GEBRUIKTEAUTO'S
IVj van de officiëleVg* BMW DEALER.

BMW 318 i S Coupé, 07-93, BMW 325 iCabrio, leder, zwart
demo-auto, 8000 km, ’ 7000 met., l.m. velgen, bj. 04-'9O,
onder nieuwprijs. BMW-dealer ’27.000. BMW-dealer
MAARAL, telef. 072-617844. MAARAL, telef. 072-617844.

SCHITTERENDE 323i, m. '84
metallic, pi. extra's, BPM-vrij

’ 5950. Inl. 03486-4283.
325i, D.GROEN metall., 1986
4-drs., stuurbekr., cv., 133.00(
aantoonbare km's, ’ 14.500
Inr. bespreekb. 020-6730437.
BMW 518i, 04-'9O, 72.000 km
BLAUW metall., l.m. velgen

’ 31.500. Off. Opel-deale
Havéka 8.V., Mijdrecht, telef
02979-82046.
BMW 525i, 5-bak, calypsorooc
met., 2-'9O, kant./sch.dak
armsteunen voor, mistlamper
voor, ABS, alarm, sportw. Au
tobedr. T. MEULENBROEK
040-531724/543581.
BMW 528 Inj. Aut., nw. m. '84
groen met., st.bekr., airco, el
ramen, cv., sp.vlg. enz., API<
2-94, i.z.g.st., ’ 4950. Inr. mog
02507-30217.
BMW 750i, mei 1989, full op
tion, 1e eig., ’69.500 evt. zon
der inruil ’65.000. Autoservice
V/D VELDEN, Zoetermeer
Telef. 079-417711.
BMW 524 TD, 8-'B9, km.stanc
230.000, veel EXTRA'S

’ 26.000. Inl. 04103-3694.
Overcompleet van 1e eig.
BMW 318 E36, jan. '92, 27.00C
km, mauritiusblauw metall
(microlak), v.v. 5-bak, elektr
schuif/kanteld., stuurbekr.
mistlampen, 2x elektr. spiegels
get. gl., centr. vergr., Pionee
radio/cass., enz., enz., ni
nw.pr. ’ 65.000, nu vr.pr

’ 47.500. Telef. 02949-3105.
525i, 5-bak, zwart met., 1-'9O
airco, hoofdst. achter, mistl
voor, buitentemp.m., ABS
alarm. Autobedr. T. MEULEN
BROEK, 040-531724 of 543581.
BMW 325i, bj. '85, METALLIC
lak, cv., el. sch.d., verlaagd
sportwielen met br. banden
i.z.g.st., vaste pr. ’11.750. Inl
070-3290106 of 3299590.
EXCLUSIEVE 535 T Ï989
diam.zwart, 110.000 km, 17'
Hartge velgen, 4 hoofdst.
ABS, schuif/kanteld., alarm
enz., werk. als nw., ’39.950
Inr. mog. 040-128877.
BMW 3-serie SPECIALIST b.a
BMW 320i, '82 t/m '86. 4)
BMW 316, '85/'B6/'B9. BMW
524 TD Aut., '88. BMW 32<:
Diesel, '90. BMW 324 Turbc
Diesel, '89. BMW 520i/525i
1989. lnr./financ/BOVAG-gar
Autobedr. G. Jonkers, Indus
trieweg 29, Waardenburg
04181-2566.
BMW 520i, m. '85, beige met.
w.w. glas, schuifd., l.m. velgen
5 bak, abs. nieuwst., ’ 6950
VLIET AUTO'S, inruil/financ
01718-77355.
T.k. BMW 316, bj. '85, kleui
beige, VERLAAGD, i.z.g.st.
vr.pr. ’ 7500. 020-6922635.
V. part.: BMW 535i Ex., luxe
bekl., el. ramen, el. sch.dak, 5
bak, '88, 129.000 km, o.h.pap
en ANWB-rapp. aanw.

’ 31.500. Inl. 020-6944326.
T.k. van 1eeigenaar
BMW 850 i

bj. '91, kenteken aug. '92
km.st. 60.000, kl. met. groen

veel ace, vr.pr.’ 142.500
010-4582455 of4471413

T.k. BMW 318, bj. '84, APK
l.m. velgen, i.z.g.st., ’ 6750. Te
lef. 02526-72793.
Uniek mooie BMW 325 i Ca
briolet (met Hardtop), originee
Hartge-uitgev., m. 1988, o.a
zwart metallic, Recaro leer int.
elektr. ramen, airco, ABS, ste
reo-inst., 17" Hartge-velg.
speciaal verlaagd etc. ’ 43.750
Inr./gar. mog. 023-358668.
BMW 318i, '87, Impala metallic
w.w. glas, kanteldak, ’ 6950
Audicentrum v.d. AKKER
040-541488.
BMW 524 Turbo Diesel, orig
'90, antr.grijs metallic, getin
glas, alarm, c lock, ’ 33.950
Inr./fin. mog. DELTA AUTO'S
02159-10004.
320i, 4-drs., 1987, I.NW.ST.
sch.dak, el. ramen, sp.wln.
ABS, mr. mog. 03417-57044.
Zeer mooie BMW 324 Diesel
4-drs., dcc. 1990, diamant-
zwart, ’ 19.950. Inr./fin./gar
mog. „TIENHOVEN", telef
03469-2296, ml. tot 21.00 uur.
524 TD, 10-'B9, 5 VERSN., an-
trac, schuifd., 4 hfd.st., armst.
enz, ’ 26.750. 04104-92620.

635 CSi Aut. '85
v. part., alle opt., abs. nw.st.

’ 25.000. 020-6316955,17-20 u.
BMW 318i, '84, eig. imp. USA
'91, AIRCO, st.bekr., zwart
t.e.a.b. 020-6763267.
BMW 318iS, aug. 1990, 51.00C
km, STERLINGZILVER, rad./
cass.,’ 29.000. 079-421647.
Schitterende BMW 316i, m
'92, 80.000 km, roodmetallie
grijs velours inter., hoofdst.,
getint glas, 5-bak, LPG-install.,
geheel in absol. nieuwstaat,
aanrijd.vrij, ’ 35.950. CAR
CENTRE HAARLEM 8.V.,
023-329750. Zondag telef. infc
van 11-3uur.
BMW 318, m. '81, div. access.,
in NIEUWSTAAT, ’l9OO.
02159-10195 of02946-5384.
Uniek mooie BMW 524 TD
Turbo Diesel, m. '91, diamant-
zwart metall., groen gl., velours
bekl., hoofdst., stuurbekr., 5
versn., deurvergr., climat-con-
trol, anti-diefstal alarm etc,
’34.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.
BMW 325 inj. Aut., nw. m. '88,
zwart met., 4-d., cv., el. ramen,
sch./k.dak, 16 inch sp.vlg. enz.,
APK-gek., i.g.st., ’18.950. Inr.
mog. 02507-30217.
BMW 525i24V Aut., '91, zilver
met., airco, ABS, elektr. ra-
men/schuifd., sportv. enz. 1e
eig., nieuwst., ’39.950. AUTO
V.D. BERG, 040-535681.
BMW 524 TD Autom., '90,
zwart metall., elektr. ramen,
schuifd., 4 hoofdst., armst.,
ABS, afst.alarm enz., 1e eig.,
met boekjes, ’33.950. AUTO
VAN DEN BERG, 040-535681.

, 730iAutom. EXE, demo 1993
j,520iTouring EXE, demo 1993

316iEXE, demo 1993
' M3, demo, dakargelb 1993
jOpelVectraTurbo Die5e1....1993
i Mercedes 300 SE Autom. ...1992

318iCabrio Autom 1991- Verderkeuze uit 30 occasions

'" *" BMW DOETINCHEM "*"

Autobedrijf
Bloemenkamp bv
j Meestersstraat 22-26

Doetinchem 08340-26351

1BMW M5, '90, orig. 80.000 km,
el. schuif/kanteldak. BMW-

' dealer MAARAL, 072-617844., Voor één van onze relaties
I. bieden wij u aan: BMW 740i,< 10-92, zwart met., alle denk-
i. bare opties. BMW-dealer

MAARAL, telef. 072-617844.- Uw Speurder
faxen voor de

i autorubrieken?, Dat kan, 24 uur per dag op
020-585.8030. Houdt u er wel- rekening mee dat uw Speurder
jper fax opgegeven op vrijdag
voor de zaterdaguitgave TOT

.' 12.00 UUR behandeld kan wor-
den.

' Uiteraard kunt u nog

'r telefonisch tot 13.00 uur uw
Speurder opgeven op

020-6.805.805

: Poelgeest BMW?
BURG. A.COLIJNWEG 6-8

AMSTELVEEN
020-6410686/6412740 A

BIEDT AAN:
E 36

316i-4 Aut., sterling, ABS -8»
3181-4, gletscher IJJ325 T Diesel, brokat I ' 3
318i-4, brillant s '.jJ
318i-4 Mauritius 1(M
318i-4 Aut., graniet |

■ 316i-2, brillant I'2.
316i-2, LPG, brillant 1",2
318i-2 Aut., diamant 1",2
318iTouring, island 2',J

"320i-4, sterling s'.ï
325i-4, cirrus 4'.Z
325i-2, royal I*

'730iAut., island 1"!? j
735iAut., diamant, airco 1-.L.730iAut. EXE, VB, island..-5'*1!
518i, sterling 7',?JI
518i, LPG, diamant s',fjfl
518i, atlantis " 3',jJ
520iAut. 24 V, sterling s',y
524 TD, open dak, cirrus 3-° I
524 TD, granit 4'.v,f. 520iEXE, zwart **&
525i, airco, diamant 4',3|
M5, sterling _ 45
M5, macao, airco 3,*
525iA EXE Tour., calypso .>*
525i, EXE Touring, granit .5-»

Ford Sierra 2.0 i Autorna*
Cosworth-look, wit

BMW dubbelsteyn biedt aan:
BMW 850iA, mauritius/silber leder, zeer compl 44.000 km--»., BMWZI, rood/zwartleder 1.800km-»■ Porsche 944 Cabrio, rood/zwart leder, zeer compl 15.000km-*
Porsche 928 S, groen leder interieur ,J; Volkswagen Corrado G6O geel/zw.int. zeer compl 19.000km *

Onze demonstratie-auto's:■ BMW 316iTouring, zwart metallic 36.000km-*

" BMW 318i, zwart metallic 10.000 km-.*
BMW 318iS Coupé, rood metallic 8.200km-*

',BMW 325 TD, groen metallic 20.500km- *' BMW 518iExecutive-uitv., zilvergrijs 11.500km-*

BMW Dubbelsteyn B.V.
BMW-dealer voor Dordrecht en omstreken
Dubbelsteynlaan 51, 3319 EK Dordrecht
| 078-16.11.55

[ Vandervaart Automobielbedrijven
i Official BMW-dealer biedt aan 0(, BMW3I6i, 1993, veel ace ’ 54.5". BMW3IBi, 1993 ’ 54.5"■ BMWSIBI, 1990 ’ 32-5", BMWS2Oi, 1987 ’ 14 lï

BMW 520i, 1991 ’ 49.5"- BMW73SiA, 1990 ’ 62-5"

' BMWBSOiA, 1992 * ’ 148 5"
Utrecht, Prof. Melchiortreubln. 11-13, 030-713625

Nieuwegein, Nijverheidsweg 9j, 03402-62107 ..
Ekris Autobedrijven

off. BMW-dealer
Veenendaal, 08385 - 27676. 316i, zwart, mistlampen 35.000km.-lO'.Lj., 316i, mauritius, verl., l.m. vlegen etc 19.000 km ,^,

318i, sterling, alarm, hoofdst 19.000 km JL

' 318iAut., alpinwit, mistlampen, hoofdst 85.000 km ..^318iS Coupé, rood, M-onderstel, buitent 28.000 km $
3201 Coupé, mauritius, leer, sch.d., colourline ...28.000km
325iAut. Coupé, diamant, sch.d., alarm 26.000 km
325i, granit, sch.dak, alarm etc 70.000 km ,*.

325i, sterling, alarm, hfdst 20.000 km .5?
325 TD Aut., diamantzwart, sch.dak 68.000 km■ '"gó

' 325iAut. Cabrio, diamant, shadowline 50.000 km
325iCabrio, diamant, leer, el. kap etc 2.500 km ,gj. 325iCabrio, sterlingzilver, leer, el. kap etc 2.500 km...

' \'m
1520i, calypso, airco, l.m. velgen 50.000 km ,g(j■ 520i, diamant,airco, mistlampen 90.000 km ,gfi -520i, bronsitbeige, 16" l.m. velgen 19.000 km pgg

" 520iAut., sterlingzilver, leer, airco 35.000 km ,g0. 524 TD, sterling, shadowline 75.000 km ,g2■ 524 TDA, sterling, mistlampen, l.m. velgen 65.000 km ,„j. 525 TDS Aut. calypso, schd, leer, EXE, 1m.v1g....20.000km
\ 525i, diamant,schuifd., l.m. velgen 9.000 km ,^. 525i, diamant,airco, BBS, shadowline 65.000 km .gg, 525iX, granit, airco, CD, l.m. vlg. etc 60.000 km ,gq

M5, macaoblauw, Schnitzer-uitv 95.000 km ,gg

" 730iAut., delphin, sch.d., airco, l.m. velgen 149.000km ,gi
t 850iAut., sterling, buffalo leder, sch.d 36.000 km

Scherpenzeel, 03497 - 2214
1 320i, cosmosbl., 4-drs„ elektr. dak enz 115.000km...mrt-, g7
325 E, cosmosbl., 2-drs„ Amerik. uitv 60.000 miles IgB, 316i, zwart, 2-drs„r.v 74.000 km.---^
316i, brokatmetall., r.v., div 50.-000km-l^.^316i, diamant,EXE, r.v., CD, div 20.000km-°Kl-.g2' 318i, wit, M-techn„ trekhaak, r.v 60.000 km .g£! 318i, mauritius, el.ram., afst.al., mistl, CD 50.000 km ,g 2
318i, calypso, div. ace 15.000km ,g3
318i, lagunen, colourline, r.v., M-techn 25.000km ,g j

320i, granit, l.m.vlg, M-techn., r.v., alarm 33.000km ,g1■ 325i, calypso, r.v., M-techn., div 70.000km ,g3

' 325i, demo, lagunen,full-options 500km ,g2
518i, blauw, r.v 72.000km. 520i, delphin, div. ace 100.000km ,gi
520i, island, div. ace 48.000 km
524 TD, sterling, schuif., ABS, armst 83.876km .gg
520iTouring, sterling, airco, sch.d, div. ace 18.000km ,g3
520iTouring, granit, demo, BBS, mistl 13.000km ,g3

' 525 TDS Tour., diam., demo, M5-vlg, full.opt 1.000 km ,g3' 735i, baluw met., leer, div. ace 150.000km

Nijkerk, 03494-50114 ,g01316iAut./2D Edition uitv., diam.zwart 25.000km ,g1
316iE36,d.grijs, radio V6, groene baan 65.000 km ,g1
316iE36, granitsilber, radio, V 670.000 km ,g1
318iE36, gran.silb., mistl., al., radiov.b 44.000 km ,g3
318iE36, calypsorood, radiov.b., demo 4.000 km ,gi
320iE36, gran.silb., alarm, cr.con., rad.v.b 43.000 km ,<g
320iE36, calypsorood, el. ram., sportond.st 12.000 km ,g1
325iE36, sterl.silb., colorline, 17* l.m.vlg 45.000 km ,g1
325iAut. E36, cal.rood, colorline, al., r.v 30.000km ,aa
520i, diam.zw., radiov.b 60.000 km ,gfJ
520i, delph.gr., schfd., neerkl.a.bank, Im.vlg 95.000 km ,g1
524 TD,d.blauw, schuifdak, alarm,radiov.b 75.000km ,g3
525iTour., gran.silb. EXE, M5-wielset, demo 4.500 km ,g1
535i, brokatrood, airco, schfd., 16" l.m.vlg 120.000km igfl
730iAut., delphingr., sch.d., l.m. vlg. etc 110.000km-___^

Buggy's/Kitcars -è

'" Ruska Super Buggy, '78, nwe.

' APK, nwe. kap, GOEDE staat,
■pr. ’ 5950. Inl. 023-257874.
!RUSKA Buggy + kap, alarm,

in nieuwstaat, ’ 7500. Inruil-mogelijk. Telef. 02291 -1663.

T.k. VW RUSKA Clas»■■

i.nw.st, zwart, ’9750. Te*
06-52840797 f
FT BONITO, "TTTAPK'ïït:
sp.velg., Recaro inter,

’ 7500. Inr. mog. 020-6570^,
Buick <

Park Avenue: 1991, donkerrood ’59.500■ 1991, lichtgrijs ’55.500
iUltra, '92,LPG, 72.50C

' Zoet Auto's B.V.
Westeinde 91, Voorburg

070-3861106
Buick Century SPORT Turbo-3.8 V6, '82, APK 3-94, ’ 4750.

1Inr. mog. 03440-31068/14214.

' Voor alle onderdelen nieuw en
gebr., revisies, onderhoud mo-
toren, APK enz. KAREL OTO:Katwijk, 01718-28021.
Buick CENTURY limited, 1980,
4.9 Itr., LPG, alle opties, pr.

’ 3250 mcl. Inl. 055-213318.

Buick LE SABRE Limited VB,

Itr., bj. '79, i.prima st„ V,K

jf 5200. Telef. 02208-13765^^
> " Park Avenue

juni 1991,65.000 km
d.bl. met., grijs leder

BUICK-PONTIAC-CADILLAOH.A.1.8.V.
01718-29224_____^-

' Buick CENTURY, 4-drs-, »

" '83, perf. staat, V 63.0 L A
torn., alle extra's, ’ 12.500-

-" 04707-2323. _-^- Buick RIVIERA, bj. 1981. A
) 7-94. Auto verkeert in *

goedest. ’ 6000. 04907^36^- Buick-ONDERDELEN jL'■ bruikt, v.a. bj. 1970 199 /"Luijben, Soest, 02155-12*'
13617, Industrieweg 26,boe^

Cadillac .—
CADILLAC Seville Cabrio, bj
'67, pas gespoten, moet afge-
bouwd en nog bekleed worden

’ 16.400. Telef. 070-3902849 o
06-58265995.
FLEETWOOD Brougham
1982, mot. defect, carr. i.g.st.

’ 5500. 01720-20990.

■ SEVILLE, '91. 8500 km, 1e e«

" full opt. BOVAG Auto Vosse■ brink, De1a^5407^62555^^
Vooralle onderdelen nieuw^" gebr., revisies, onderhoud '' toren! APK enz. KAREL OT

' Katwijk, 01718-28021.

zaterdag31 juli 199322
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Directeur Nederlands-Italiaans Kamer van Koophandel
met diplomatieke 'steun' asielozoeker in eigen land

„Het boegbeeld van
zakendoend Nederland
gewoon geliquideerd"

HOLLAND
PROMOTIE
VERKNALD

door GUIDO VAN DE KREEKE
MILAAN/DEN HAAG, zaterdag

cd de Bouter (47), directeurvan deNederlands-Italiaanse Kamer van Koop-
adel voorheel Italië, standplaatsMilaan, kan er metzijn pet niet bij. ZijnHol-
id Promotie in Italië ging volledig de mist in. Hij ginger vol in en oogstte be-
ndering voor het elan dat hij opbracht. Maar hij zit nu als een asielzoeker in
en land.

Waar de gewezen ambassa-, T HenriElink Schuurman,
8 door Buitenlandse Zaken

,' consul-generaal werd ge-
'"ttbardeerd en die er, vol-- Is De Bouter, drieetagesbo-

,!1 hem in Milaan werkelijk
I *n hout van maakte en alle

5| ?els metvoeten trad,vloeide
Jf 'een beschaafde manier af.
$ "Het begon allemaal zo
0 Het bestuur van deKa-

van Koophandel, ge-
*lrmd door vertegenwoordi-; 'fs uit het grote Nederlandse
' fsleven, bezwoer mij dat
X financiële basis van deKa-
.rr gezond was en de toe-
Pnst veelbelovend. Ik moest
feen voor een sanering en
Füw elan zorgen."

iL9e praktijk was anders. Ter-
"Ni De Bouter iederdubbeltje

zijnKamer vanKoophan-
P drie keer moest omkeren,

men op het consulaat-ge-
!rraalof de bomen tot de in de

groeiden. „Ik ben nog
twee jaar directeur ge-

F*st. in die tijd heb ik vier
consuls-gene-

j2*l meegemaakt. Zij zochten
finaal weer een nieuw huis,

dure huurcontrac-
.Jl elkaar overlapten en zij
lasten allemaal eerst Ita-

lerenom hun werk echt
Kunnen doen."internationaal is bekend

Jj' de Nederlandse diploma-
te dienst voortreffelijke
j:e«»sen heeft. Maar één man,

L dit geval ex-ambassadeur|e»U-i Elink Schuurman (57),
Lfteft aan die goede naam be-
.°°riijk afbreuk gedaan. Hij
1*akte volgens direct betrok-
ken een regelrechte puin-
J*°Pvan zijn werk.Zijnvoor-

in Milaan werd met

spoed naar Schuurmans
standplaats Zuid-Korea gedi-
rigeerd om daar puin te rui-
men enkapot gemaakte rela-
ties in dit economisch belang-
rijke land te helen. Ambassa-
deur Schuurman moest als
consul-generaal naar Milaan.

Ook daar was de boot snel
aan, vertelt De Bouter. „Ik
werd door de directeurvan de
EVD, dr. W. Maarse, voorzich-
tigopzijnkomst geattendeerd.
'Je hebt misschien over hem
in de pers gelezen, maar hij is
eigenlijk in Korea geschorst.
Ik kan niet in details treden,
maar hijheeft zijnprivé-zaken
met zijn functie gecombi-
neerd'," memoreert De Bou-
ter dat gesprek.

En dat was niets te veel ge-
zegd: „Bij onze eerste kennis-
makingboodhijmij al compu-
ters te koop aan voor mijn ei-
gen inrichting, maar ookvoor
eventuele Italiaanse relaties
die ik mogelijk zou kennen.
'En ik kan ze ook nog tax-free
voor je uit Korea importe-
ren."

Toen De Bouter daarniet op
in ging, was derelatie al vrij-
wel verbroken. „Erger,
Schuurman ging onder mijn
duiven schieten en stapte ach-
ter mijnrug om naar onze rela-
ties om er zakelijke contacten
mee aan te knopen." Kortom,
de janboelwas snel compleet.
De situatie op vier hoog, het
consulaat, werd al snel on-
houdbaaren ookbij mij kwam
de Inspectie van Buitenlandse
Zaken langs. Even later, dat
was in februari, werd Elink
Schuurman zelfs de toegang
tot zijn eigen consulaat-gene-
raal ontzegd."

Op 25 april 1992 is zijn

dienstverband na 30 jaar
beëindigd. VolgensDe Bouter
was Schuurman iemand die
bepaald de slag van zaken
doen had, en daarbij alle con-
necties uit de vele plaatsen
waar hij werkte aan elkaar
knoopte. „Hij ging dan ook in
Milaan na zijn vertrek uit de
BuitenlandseDienstvrolijkop
vrijevoet in zaken verder."

De huidige consul-generaal
drs.P.H. leClercqprobeert er,
na een tijdelijke vervanger
van Schuurman, sedert sep-
tember vorig jaar weer iets
van te maken. Hij zegt: „Ik
heb Schuurman nooit meer
gesproken, wel nog eens van-
uitdeverte tijdens eenconcert
gezien."

Drie weken geleden dook
Schuurmans naam op in deze
krant in een verhaalover dete-
loorgang van onze ambassa-
deurDollemanin Havanna.Le
Clercqkreeg zojuist een brief-
je van Schuurman dat deze
zich in Milaan liet uitschrij-
ven. Hij is met onbekende be-
stemmingvertrokken.

Toch zit ook in zijn vertrek
een stuk tragiek, omdat zijn
vader als diplomaat een geres-
pecteerde 'ijzervreter van de
oude stempel' en een handels-
deskundige met naam was, die
tot de roemruchte klasse van
'old China hands' werd gere-
kend.

Ondertussen zit De Bouter
met de brokken van een door
een financieel verleden geli-
quideerde Kamer van Koop-
handel, waaraan Elink
Schuurman bij De Bouters
reddingsoperatie juist in een
cruciale periode allesbehalve
een positieve bijdrage heeft
geleverd.Sterker, deKamer is

verdwenen en het Consulaat-
Generaal is nu extra man-
kracht toegezegd om het dage-
lijkse handelswerkte verrich-
ten.

Drs. Chris de Bouter (geen
familie), algemeen secretaris
van de Haagse Kamer van
Koophandel en namens alle
Kamers in Nederland voorzit-
ter van de Commissie voor In-
ternationale Handelsbevorde-
ring, vindt diteen ongelukkige
gang van zaken. „Dat moet ab-
soluut een tijdelijke zaak zijn.
Het kan niet zo zijn dat het
Rijk aan de ene kant de subsi-
diesaan buitenlandseKamers
in drie jaar met 50% terug-
schroeft en hen het profijtbe-
ginsel oplegt, om dan tegelij-
kertijd de overheidsuitgaven
via nieuwe taken voor het
Consulaat-Generaal uit te
breiden."

Een topman van de EVD
wijst er op dat de subsidiekor-
ting, die ook De Bouter trof,
werd opgelegd omdat buiten-
landse Kamers te makkelijk
hun financiële problemen bij
Economische Zaken depo-
neerden. Staatssecretaris
Yvonne van Rooy (Handels-
bevordering) heeft inmiddels
onlangs mede onder druk van
de Tweedekamertot eindvol-
gend jaartoch weer twee mil-
joenguldenvoor Kamers van
Koophandel in hetbuitenland
toegezegd voor hun onmisba-
re hulp aan het midden- en
kleinbedrijf op moeilijke na-
bije markten.

Maar daarheeft Ted de Bou-
ter niets meer aan. Die zit zich
in een geleend huis in Neder-
land te verbijten. Hij heeft se-
dert de liquidatie vorig jaar de-
cember geen salaris meer ge-

zien. Hij meent met elf jaarer-
varing als marketing manager
van deKLM in Brazilië en uit-
eindelijk manager van een
koeltechnisch bedrijf voor
Zuid-Europaen devestiging in
Italië alles te hebben gedaan
om deKamer vanKoophandel
weer op het juistespoor te zet-

ten.
„Ik ben door een diplomaat

zelfs naar die baan geloodst.
Met de EVD wil ik niets meer
te maken hebben. Die heeft
mijkort voor de liquidatie nog
voor allerlei activiteiten in
Nederland ingezet, maar mij
laten vallen. Ik kom niet als

een kruipende hond terug na-
tuurlijk, dat is mijn tactiek
niet. Ik ben hard doende mij
zo snel mogelijk te rehabiliter
ren. Ik kom er weer boven op.
Het ergste is dat het in Italië
juist zo goed kan gaan. Dat
land is ons vijfde exportland.
In 1992 exporteerden wij er
voor 16 miljard gulden naar
toe. De Italianen deden in ons
landvoor acht miljardhandel.
We verdienden daar even 7,5
miljardgulden.MijnKamer is
opeen aantal tonnen kapot ge-
gaan."

Eén man staat in ieder geval
nog wel pal achter De Bouter.
Dat is mr. Windfried van den
Muysenbergh, compagnon bij
een van de grootste Benelux
advocatenkantoren, dat van
Loeff Claeys Verbeke. Hij
deed zelf mee aan een doorDe
Bouter georganiseerde promo-
tietourom dezakelijkecontac-
ten van ook zijn bedrijf met
Italië uitte bouwen. „Hij deed
datperfect en met enthousias-
me. Hij was de man die ze no-
dig hadden om nieuw

#
elan te

verschaffen. Maar het boeg-
beeld van zakendoend Neder-
land werd gewoon geliqui-
deerd. Het is een bewijs van
onbekwaamheid en een ge-
tuigschrift van armoede dat de
grotebedrijvenuit Nederland,
die met hun vertegenwoordi-
gers het voor de gang van za-
ken verantwoordelijke be-
stuur van de Kamer in Italië

vormden, het zover hebben la-
ten komen. Het wordt ook nog
op een lakse manier afgehan-
deld. We slaaner een modder-
figuur."

De advocaat, die zich dage-
lijksalleen met internationale
bedrijfsovernamen bezig-
houdt, heeft zich het lot van
De Bouter persoonlijk aange-
trokken. „Het is onbegrijpe-
lijk dat een brokkenpiloot, als
Elink Schuurman inMilaan op
pad werd gestuurd. Zeker in
een tij dvan gierende geldnood
bij Buitenlandse Zaken is het
zeer ongewenst dat via consu-
laten taken worden overgeno-
men. Bovendien wordt het
opereren dan nog ambtelijker,
mede omdat ook de Neder-
landse politiek nog eens moet
worden uitgedragen. Politiek
en handel hoeven helemaal
niet samen te gaan."

J. Achterberg, een van de
bestuursleden van de Kamer
van Koophandel in Milaan en
lid van het liquidatiecomité
meldt vanuit Milaan dat men
„nogrustig aan het liquideren
is. De grootste hap is nu ge-
daan. Onder het bedrijfsleven
wordt nog naar bijdragen ge-
zocht. De Bouter heeft zijn
best gedaan, maar heeft de
zaak niet kunnen redden. Het
is triest voor hem dat hij zijn
baan is kwijtgeraakt. Hij had
een speciaal contract waarvan
Je gevolgen nog steeds in be-
handeling zijn."

■ TEDDE
BOUTER kan

nog lachen
met zijn
twee uit

Italië mee
'ontvluchte'

honden.
EIGEN FOTO
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Een van 's werelds grootste express vrachtbedrijven zoekt (m/v)

3Ej Station Operations Managers
D Amsterdam - Rotterdam

LJfIHLJ| d\e verantwoordelijk zulten voor: D binnen uw bedrijfservaring, liefst in
D de ondersteuning, planning en de vervoerssector, gaf u reeds leiding;

WM controle van alle spoedbestellingen en - Li u bent tweetalig Nederlands/Engels;
ophalingen; □ het uitstippelen en coör- D u bent creatief, communicatief en kan

H| dineren van de routeplanning; D het goed organiseren;
selecteren, trainen en leiden van een D u bent vertrouwd met PC's.

M| koeriersteam.
Hfl Functievereisten: □ u heeft een op-

leiding hoger onderwijs;

Koeriers
U I Full-time en Part-time

H| die verantwoordelijk zullen geldig rijbewijs; u bent communicatief
zijn voor het ophalen en en sociaalvaardig.

j leveren van spoedbestellin- interesse? Stuur dan uw cv. naar
m i gen- . Marianne HOPPENBROUWERS,
I Ë Functievereisten: Manager Personnel Services Benelux
m E Du bent tweetalig Neder- en Europlex,

m lands/Engels; C\ u heeft een Federal Express Europe, Brucargo,
j, M Luchthaven Gebouw I 19,■ | J 1820 Meisbroek, België.
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FEDERAL EXPRESS. THE FASTEST WAY TO MORE OF THE USA.

1111 lil Tierc^ee' Buitendienstmedewerker m/v

OK Nederland B.V. maakt In onze buitendienst is door Ervaring heeft u opgedaan
deel uit van de internatio- vervroegde uittreding van de huidige in de aardoliebranche. Binnen de
nale OILINVEST Groep en commercieel medewerker een vacature kaders van het verkoopplan voor uw

is een in Beneluxverband ontstaan voor het rayon Oost- regio, kunt u zeer zelfstandig vorm

opererende groot- en detail- Nederland. en inhoud geven aan onze ambitieu-
handel in aardolieproduk- Het accent in uw functie ligt ze groeistrategie.
ten, die zich in toenemende op het stimuleren en uitbouwen van Lu leeftijd ligt tusen de 30
mate toelegt op activiteiten bestaande relaties en het leggen van en 35 jaar en u woont in Oost-
in de sector Wegverkeer. nieuwecontacten in deze regio. Nederland of bent bereid u daar te

Doelstelling hierbij is het vestigen.
realiseren van nieuwe benzinever- Is deze uitdaging u op het

kooppunten en de introductie van een lijf geschreven? Dan kunt u uw

gerenommeerd Europees handels- schriftelijke sollicitatie met cv.
merk. Het is vooral van uw inzet, richten aan OK Nederland 8.V..

ervaring en commerciële instelling afdeling Personeelszaken, postbus
afhankelijk of de geplande omzet- 9151, 3007 AD Rotterdam,

groei wordt gerealiseerd. Voor nadere informatie

U heeft minimaal een MBO- kunt u bellen met de heer

opleiding, bent commercieel en sterk M. Pieterse, hoofd Wegverkeer,
klantgericht. tel. 010-4970236 of privé 01862-4692.

OK Nederland B.V.
Aardolieprodukten

■ "

IBel dan 071 - 258 458, dat kan 24
uur per dag, of fax 071 - 120 619
voor een gratis ISW/Studiegids, of
stuur onderstaande bon in een
gesloten envelop zonder postzegel
naar ISW/Opleidingen, Antwoord-
nummer 10120, 2300 VB Leiden. U
hebt de gewenste informatie dan,
geheel vrijblijvend, snel in huis.

-*-^-/ J--L -■- J-VJLiAV» ISW/Opleidingen is erkend door
de Minister van Onderwijs en We-
tenschappen op grond van de Wet
op de erkende onderwijsinstellin-

De wereld verandert snel. Werk woord krijgt en u ervaringen met Middle Management voor Non- gen, voor zover het onderwijs bin-
verandert mee. Aan het middenka- medecursisten kunt uitwisselen. Profit Organisaties, Middle Manage- nen de reikwijdte van de Wet valt.
der in het bedrijfsleven en andere U kunt kiezen uit een dagopleiding ment in Overheidsorganisaties of ISW/Opleidingen, Schuttersveld 9,
organisaties worden steeds meer (duur: 4 maanden) of de avondop- Middle Management in de Gezond- 2316KG Leiden,
eisen gesteld, maar ook kansen leidingvan 20 avondcolleges (duur: heidSzorg? telefoon: 071 - 258 585.
geboden. 1 jaar). De dagopleiding wordt ge- "T_T TTTi TTVT T TVTISW/Opleidingen helpt die kansen geven op 4 plaatsen in het land, de I I fA \ I |H \\ï
te benutten met opleidingen waar- avondopleiding op 32 plaatsen. JLk_/ lil V_x JL I - I J * I/I l 1 V_/J J ± 1
bij het persoonlijk functioneren van U kunt zich ook opgeven voor de
de cursist in de eigen werksituatie Royal Class opleiding (gecombi- —— — — _-__-_ — ___- — ____ — — _------------- ——■
een belangrijke invalshoek is. neerd dag- en avondonderwijs; | BO N VOOR GRATIS ISW/STUDIEGIDS 'duur: 4 maanden), een exclusieve | |
OPLEIDINGEN cursus voor maximaal 15 deelne-

Dhr/MwMIDDLE MANAGEMENT. mers met vele extra's. Deze oplei-
De studie Middle Management van ding wordt in Utrecht gegeven. I Straat:
ISW/Opleidingen is sterk praktijk- *______ Pi
gericht en recentelijk geheel aange- Wilt u meer weten over de oplei- [
past aan de nieuwste ontwikkelin- ding Middle Management of een TeL:

gen. Hij wordt gegeven door docen- andere studie, zoals Voorbereidend i Functie:
ten die midden in de veranderende Hoger Management, HBL-Hoger
praktijk staan. Het mondelinge ka- Management, Office Manager, Per- ,k ben Seïn^"«rd in de =«*-*,(«,>:

rakter zorgt voor een goed studie- soonlijkeEffectiviteit als Manager? | - |
tempo omdat u vragen direct beant- Of over de speciale opleidingen L—_ — — — _-----_-------_-_- — — ____-_--- — -_-J
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Bosboom BV
Chrysler/Jeep/Dodge-dealer

in Midden-Nederland
Ook voor leasing

demo's/occasions:
Voyager 2.5 Turbo Diesel '93
Voyager 3.3iLE a.w.d '92
Voyager 3.3 SE Autom '92
Saratoga 3.0iLE '92
GTS2.Si '89

Soest, 02155-13256

VOYAGER 3.0 SE, LPG, bj. '91,
100.000 km, ’39.000 mcl.
BTW. Telef. 04192-10144,
USA-cars Rosmalen.

VOYAGER 3.0 SE, blauw, '88,
7-pers., trekh., airco, 65.000
km, ’ 22.500. 015-611256.

SARATOGA 3.0 V 6LE Au-
tom., '91, White Edition, 36.000
km, boekjes t.i., ’ 27.950. Telef.
030-801201.
VOYAGER SE 3.0 Aut., bj. '90,
7-pers., metall., trekh., LPG

| 0.b., als nw., ’28.450. Inl.:; 02518-58598.
iLE BARON Turbo Cabrio, bj.
i '87, wit, blauw leder, ’25.000.

Inr. mog. Telef. 08877-2463.. Uniek, in nieuwst., Chrysler, Saratoga 3.0 i V 6LE Autom.,, '91, LPG-inst., zwart, grijs Pull-, man int., get. gl., volaut. climat
contr., airco, er. control, alles
elektr. ramen/stoelen, door-
lock, boordcomp., alarm, dure

I stereo, l.m. velgen, ABS,
nw.pr. ’65.775, nu bij „FRED
HFHI " f 22 950 023-292400.

Chrysler Heemstede
Off. dealer Chrysler * Jeep * Dodge *
Keuze uit meer dan 50

merk-occasions
zeer scherpekoop of lease tarieven

BEL DE OCCASIONLIJN
023-296060

Cruquiusweg 29, Heemstede

Motormeyer B.V.
Uw officieel dealer Chrysler/Jeepen Dodge

Overtoom 116-126,Amsterdam, 020-6124876

Uit inruil verkregen:
SARATOGA 2.5iM/TDEMO 09-92
VOYAGER 3.0iV6SE AUT 09-'B9
VOYAGER 3.0iV6SE AUT 03-'9l
VOYAGER 3.3iV6SE AUT., DEMO 07-92
DODGE MINI RAM VAN 3.0iAUT '87

DE ENIGE CHRYSLER-DEALERVOOR AMSTERDAM E.O.

Chrysler Amstelveen te Uithoorn
Officieel Chrysler-dealer. NU OF NOOIT

Voyager 2.5iSE, '93
l.m. velgen, radio/cass., high gr. met., enz., 10.000km

Van ’ 58.250 voor

’ 49.950
Telef. 02975-61212, Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

GRATIS HAAL/BRENG-SERVICE

Bezoek nu de grootste
Chrysler-Jeep showroom

van Nederland "
Alle modellen NU uit voorraad leverbaar

o.a. Daytona, Le Baron Coupé, Saratoga LE
tevens

een collectie van meer dan 40 TOPkwaliteits
Chrysler en Jeep Occasions (mcl. min. 12 mnd. garantie)

o.a. ES, GTS SHELBY, Saratoga, Baron Coupé, GS Turbo
15x Voyager, Jeep Wrangler-Cherokee-Grand Cherokee

Informeer of kom naar off. dealer
MIDDELBEEKLIMMEN

Rijksweg 51, Limmen (bij Alkmaar), telef. 02205-1445

Citroen
Citroen BK 1.6 TZI, nw. model
'91, wit, w.w. glas, zeer dure
uitv., nw.pr. ’39.000, nu
slechts ’ 9950. Autobedrijf
SCHIPHOL, Badhoevedorp,
telef. 020-6041885.
T.k. van part. BK 14, '87, APK,
o.h.boekjes aanw., I.Z.G.ST.
Vr.pr. ’ 6250. 04922-2674.
Citroen KM V 6Inj.ü M. '91,
diamantzwart, get. gl., dikke
Pullman bekl., 4 hoofdst., alles
elektr., sportvlgn., 5-versn.,
doorlock, ACC systeem, ABS
remsysteem etc. Bij „FRED
HEHL", ’ 29.950. 023-292400.
KM 20 I COMFORT, '90,
’17.500, in prima st., van 1e
eig. Telef. 020-6596264.
Citroen BK 1.9 TZD Turbo Die-
sel, m. '91, rood, get. glas, dik-
ke Pullman bekl., el. ramen,
stuurbekr., siervelgen, 5 versn.
doorlock etc. bij „FRED HEHL"

’ 17.950. 023-292400.
BK 19 TRS BREAK, dcc. '87,
wit, div. opties, i.z.g.st.

’ 13.750. Telef. 02153-10030.
Kans! CITROEN AX 1.0 E
4-drs., m. '89, 60.000 km, in
nw.st.,’ 6950. 020-6329926.
Citroen BK 16 TRi, bj. 9-'B7,
centr. vergr., nwe. accu +
banden, kl. BLAUW met., APK
7-94, prijs ’ 8450. 05293-1806.
EEND 2CV, 6-'B2, 1e eig., ra-
dio/cass., trekh., 92.000 km,
blauw,’ 1950. 01718-71581.
Bijz. excl. Citroen KM Confort,
m. '92, zeer chique uitgevoerd,
in petrolgroen metallic, grijs ve-
lours inter., getint glas, alle op-
ties, lichtmetalen velgen, smet-
teloze staat, ’24.950. CAR
CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info.
van 11-15 u.
BK 14 E, LPG, nw. mod. '88, kl.
zwart, a.spoiler, lichte sch.,
vr.pr. ’ 6950. Inl. 033-637347.
Citroen BK 19 D, 10-'B5, WIT,
APK 7-94, nwe. uitl., trekh.,
vr.pr. ’ 3750. Inl. 072-622988.
MAXWELL CARS: GTi Turbo,
bj. '87, gr. metall., zeer apart,

’ 7950. Inr./fin. 023-249149.
Zeer mooie VISA 11 RE, 84.000
km, bj. 12-'B4, 1e eig., z. be-
trouwb., ’ 2150. 023-400705.
Citr. BK 16 RS, 3-'B6, LPG,
i.z.g.st., 5-BAK, APK 4-94,
blauw, ’ 3950. 020-6767808.
Citroen BK 14 TE INJECTION,
LPG, 5-'9O, nette auto, ’ 9500.
040-120864.
CITROEN GSA Xl, bj. 1985, in
goede staat, wit, ’2OOO. Inl.
04920-53609.
Citroen BK 1.9 GTi AUTOM.,
m. '90, zilvergrijs in abs. nw.st.,
’16.950. Inr./fin. mog. DELTA
Auto's, 02159-10004.
Citroen BK 16 RE Concorde,
5-'B9, LPG, NIEUWSTAAT,

’ 9500. 02159-12615, zo. geop.
KM V6, AIRCO, 1990, 110.000
km, ABS, elektr. ramen, 3 mnd.
gar., ’ 29.500. Inl. 040-535522.
Citroen BK 1400, 3-'B6, paars/
ROOD, LPG, ’3950. Telefoon
03437-1308/2006.
Citroen CX TURBO Diesel 11, bj.
sept. 1988, 1e eig., dealer-
ond.h., boekjes t.i., alle opties
o.a. schuifd., ’13.950. The Ja-
guar Specialist Haarlem-N,
023-379760/287735.
Citroen BK 14i, bj. '85, 79.000
km, LPG, rood, ’6950. Inr.
mog. KUN BV 078-186835.
Citroen KM 2.0 i Comfort, m.
'92, zilver met., zwart kalfsleder
int., 5 versn., elec. ramen, ge-
tint glas, schadevrij en in abs.
nieuwstaat, 38.000 km t.i.
’29.950. VLIETSTROOM Au-
tomobielen 070-3877768.
CITROEN CM 2.0 Inj., bj. 5-'9O,
LPG, rood metall., APK mei '94,
f 18.500. Telef. 04103-3757.
BK TRD, '84, in pr.st., trekh., el.
schuifd., motor klein defect,
vr.pr. ’ 1950. 05272-1375.
Citroen AX IMAGE, bj. '90. grijs
met., 38.000 km, radio/cass.,
nw.st., ’ 11.750. 020-6798304.
Bijzonder mooie AX uitv., '88,
dubb. spieg., rijdt perf., APK,
’6250. M. DE REDELIJKHEID
Automobielen, 023-263842.

Zéér mooie CITROEN BK 14 E
m. '88, o.a. spierwit, w.w. glas
APK 2-94, onderh.boekje t.i

’ 5950. 023-392904.
Excl. zwarte Citroen Xl/
Amb.-uitgev., '91 (11-'9O), air-
co, ABS, schuif/kanteld., el
ramen, cv., LPG etc, serv.pap
aanw., prima st. v. onderh.

’ 19.750.071-894994.
CX 2500 GTi TURBO, bj. '86
beslist nw., schuifd., techn
100%,’ 7950. 070-3949007.
Schitterend mooie CX 25 Tur-
bo Diesel, nw. mod. '86, el
ram., central lock, sch.dak
w.w. glas, APK, ’ 6950. M. DE
REDELIJKHEID Automobielen
023-263842.
Citroen CX 25 PALLAS Au-
torn., '85, grijs met., st.bekr., Ahfd.st., ’ 4500. 030-801201.
Citroen BK 16 TRS, bj. 5-'B4, £
versn., elektr. ram., rep.rek. i

’ 3000 t.i., ’ 3950. 03481-2808.
Schitterende exclus. Citroër
KM Ambiance, m. '91, 1e eig.
antracietgrijs metallic, grijs ve'
lours inter., 4 hoofdst., getin
glas, st.bekr., 5 bak, 4 elektr
ramen, centr. port.vergr., ABS
el. stoelen, LP"G-install„ smet-
tel. staat, aanrijdingvrij
’21.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750
Zondag telef. info. van 11-15 u.
2CV 4, bj. '74, plus Charleston
bj. '81, in één koop ’ 1600. Te-
lef. 05750-10845.
BK RD DIESEL, bj. '84, blauw
metall., APK-gek., i.g.st.

’ 2750. 03200-61785.
ID 19 FAMILIALE, 1966, per-
fekte staat, APK 1994. Vr.pr

’ 17.750. Inl. 010-4365975.
BK 16 TRi, mei '89, 130.000km
LPG, PERF. ST„ weg. mr

’ 8900. APC, 020-6133333.
Citroen BK 16 RS, 1983, zwart
APK nieuw. Prijs ’ 1950. Telef
033-653365.
AX I.li First, 8-92, bl. met.
12.000 km, ’17.500. KIMMAN
A'foort BV, 033-620224.
BK DEAUVILLE, bj. 1993, 150C
km. BK 16 TGi Break, bj. 1990
met LPG-o.b. BK 19 Break Die-
sel, bj. 1986. Autohandel Ras
telef. 071-411755.
Uit voorraad leverb., div. types
XANTIA, ook demo, scherp
geprijsd. Info 04920-22980.
"'KONINGSHOF AUTO'S"'
Citroen GSA Pallas, m. '85, 1e
eig., 100.000 km, 5-bak, get
glas, dessin int., perfecte staat

’ 3950. 02507-15824.
KM 2~ÖI COMFORT, zwart
eind '90, el. schuifd., i.z.g.st.

’ 19.950. Inl. 02508-1613.
CITROEN BK 19 D. bj. '88, APK
9e mnd. '94, ’B5OO. Inr. mog
Telef. 05280-75344.
NIEUW model CX RD Diesel
10-'B6, lichtblauw metallic
trekh., ’ 3600. 035-235419.
BK 1.9 TRD, 10-'B6, NIEUW
mod., 1e eig., gr. met:, 1e lak
luxe uitv., ’ 6250. 035-243018.
Citroen SLOPERIJ Bart Ebben
Lindenlaan 59, Molenhoek
Telef. 080-583612.
Visa Club, bj. 11-'B2, APK 12-
-93, i.g.st., motor 100% , 70.00C
km, f 1750. 02503-21009.
Ferrarirode Citr. BK 16 TRS
LPG, nieuwst., m. '85, ’ 3950
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Almere-Haven, 036-5349700.
Schitterende, in smetteloze
staat Citroen BK 1.6 Leader, m
'87, zilvergrijs metallic, speciaa
grijs dessin inter., hoofdst., ge-
tint glas, 5-bak, perfecte staa'
van onderhoud, ’5950. CAF
CENTRE HAARLEM B.V
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15 u.
Citroen DX 1900 DIESEL, bj
'84, APK 27-7-94, rad./cass.
perf. staat, ’ 3250. 02202-2900.
AX 1.1 BYOU, aug. '89.
52.000 km, zwart, abs.nw.st., 3
mnd. BOVAG-gar., ’12.800
APC, 020-6133333.
BK 1.9 TRD DIESEL Break, m
'90, antr.grijs, 5-bak, r.b.s.,
rad./cass. enz., APK 5-94, grijs
kent., in nw.st., ’ 9250 mcl. Inr
mog. 02507-30217.

—RESIDENCE Hillegom"
Citroen BK 1.6 RS 5-drs. Com
bi, I.blauw met., roofrack, ii
nieuwst., m. '88, ’7950
02520-22865. Inr., gar. + keu
ring. Eigen huurkoop zonde
info. Zond, info 06-52879381.
BK 1.9 DIESEL, bj. 1986, APr
9-94, 5-speed, stuurbekr.

’ 5250. Telef. 02286-3320.
AX First Class, groen met., gel
glas, alu.velg., bj. 5-92, 35.001
km, mcl. serv.boekje. Vr.pr

’ 16.250.Telef. 020-6326482.
PRACHTIGE 2CV 6 Special
met trekh., bj. 1985, APK aug
'94! Pr. ’ 3000. 020-6384662.
Citroen BK 14 E, '84, BEIGE
5-drs., APK 1-94, i.z.g.st.
’1250. Inl. 035-833575.
Citroen BK 1.6 TRS, bj. '83, zil
ver metall., div. extra's, NETTf
auto, ’ 2250. 05250-2518.
CX Station Diesel, 4-'B5

’ 3950. BK 14TE, 6-'BB, ’ 6950
Visa 11 RE, 10-'B7, ’4950. Re
nault STOKMAN, Haarlem, K
Doormanln. 3-7. 023-259181.
BK LEADER 14 E, '87, zilv. m.
1e eig., 65.000 km, APK '94
nw. bnd., ’ 7950. 02993-71848.
Zéér complete Citroen BK 1.!
TZi injection, orig. m. '91, o.a
antraciet metallic, zonw. glas
5-versn., 4x elektr. ramen
stuurbekr., centrale vergrende
ling, afstand alarm etc, nw.pr
’41.750, schadevrij en in prim;
staat, ’14.950. Met gar. Inr.
fin. en ANWB mog. AUTO
SERVICE HAARLEM, gespe
cialiseerd in jonge, gebruikt!
auto's, telef. 023-392024.

Citroen KM AMBIANCE, 10
'91, ’27.500. KM Ambiance
6-'9O, ’21.500. BK Biarritz
10-'B9, ’ 8900. 075-212529.
Koopje, 2 CV 6, 4-'B4, rood
60.000 km, z.g.o.h. nu ’2350
ESAM, 01751-15703.
Citroen BK 19 Diesel Station
4-'B9, wit, ’14.950. AUTC
WEEKERS, 04906-1387.
Nwe. daken voor 2CV, ’248
Tev. alle onderdelen voor Ci
troën. LE CAR, Raadhuisstr. 4C
Roermond, 04750-26065. Ver
zending door heel Nederland.
Citroen CX GTi, '84, wit, alli
OPTIES, get. glas, ’ 3950. To|
Cars, 023-340744.
Citr. BK DIESEL, '86, 248.00!
km, ’ 4750. 02297-2324.
Citroen 2CV 6, '84, APK '94
kleur WIT, Atland. Tele!
023-289702.
MOOIE Lelijke Eend, bj. '8S
blauw, APK 8-94. Binnen ge
staan./2850. 03410-31039.

" Allernieuwste model Citroëi
BK 14 TE Pallas, m. '91, petrol. blue metall., groen gl., ve
bekl., deurvergr., 5 versn
magn. sportvlg. etc, 1e eig.
42.000 km, in nw.st. ’ 14.95C
„HARTMANN Auto's B.V.

I Woerden, 03480-31234.
CX BREAK 2.5 Diesel, 198E
met. lak, tempom., nwe. APK
Inr. mog. ’ 6950. 033-944271.
Schitterende Citr. KM Inj. wil
57.000 km. 13-02-'9O, ’25.500

'Renault-dealer VELSERBEEI
UMUIDEN, 02550-10271.
2CV 6 CLUB, hagelwit, 198£
roest- en deukvrij, 2 jr. op sta
voor de ware eendenfreak. Te
lef. 036-5364050, na 18.00u.

; Citroen BK 1.4 E, bj. 11-'8£
grijs met., 62.000 km, 1e eig
NW.ST. ’ 10.500. 020-6798304

" Bijz. mooie Citroen BK 14 Rl
■ met LPG m. '87, alpineweiss

hoofdst., 5 versn., dikke stof
i bekl., w.w. gl. etc. ’ 6950 e: Citroen BK 19 Diesel m. '86
bordeauxrood, 5 versn., i

[ perf.st., ’5950. „HARTMANI
Auto's 8.V." Woerder

103480-31234.

tBX 14E 1985, GRIJS metall. ’ 2250. Telef. 02993-68281.
.BK 19 TGD Break DIESEL

" blauw metall., bj. '91, pi
I’ 16.500.Telef. 055-219120.
:CX 25 PRESTIGE Limousine

bj. '84, nw. APK, kleur originee
zwart v.v. elek. ramen, schuil, dak en spiegels, airco, centi

■ lock, 5 versn. etc. Prijs ’ 525C
070-3900351 bgg 06-52706479.

'KM V 6AUT., 1991, schuifd
104.000 km, ABS, elektr. ra. men, ’ 35.500. Inl. 040-535522.
BK 1.9 Diesel, zeer mooi, me
boekjes, m. '89, ’8950. BC
VAG-GAR. WIM OVEREEIi
8.V., Beverwijk, 02510-41232.
KM Break Turbo diesel, ju. 1992, zilver met., zwart leei
50.000 km, nw.pr. ’96.500, m
’61.500, inruil mog. HOFMAf
Auto's 05430-30201.
ACADIANE, bj. '81, rood, ir

' ger. als camper mcl. voorten'
nw. bnd. en uitl., APK 5-94

i Vr.pr. ’ 2500. Inl. 02940-80972.- Citroen BK 1.9 D SERVICE, '8£

' i.z.g.st., grijs kent., nwe. APK- ’ 6950. Telef. 04104-80178.. Citroen AX Diesel 14 RD, '9C; wit, 5-bak, ’ 7950. Audicer

' trum v.d. AKKER, 040-541488.
; Citroen KM Ambiance, 7-'9C

zwart, geh. verh., in perf. st. \

' onderh., ’24.950. DEN HOU'
023-471047.
Chyparse Soesterberg, tes. gratis uw VEERBOLLEN, vuile
kost ’ 20 per bol. 03463-51150.
BK 16 TGi, 3-'9O, ’11.200. B). 14 TE, 6-'9O, ’10.900. BK 1

" TE, 7-'B9, LPG, ’9600. BK 1.4
7-'B9, LPG, ’BlOO. BK 14 RE
6-'BB, LPG, ’7400. BK 14, 1C
'88, ’6BOO. BK 19 D, 1-'9C
’10.700. BK 14 E, 3-'B4

’ 2900. 035-564444/561842.; Citr. BK, bj. 6-'B6, APK 8-94
rood, trekh., LPG, cd, al
nieuw, ’ 3600. 02155-18585.
Voor de liefh., van 1e eig., GS/
BREAK Spec, 8-'B4, APK '94
98.000 km, grijs met., abs

i roest- en schadevrij, ’ 145C
l 020-6111887 of 06-52.825183.

Citroen BK ÏA Van (grij

' kent.), bj. aug. '91, 5-deurs
geblindeerd, blauw metall
23.000 km, i.z.g.st., ’11.750
mcl. BTW. ALTING Auto's; 023-254944.
Citroen BK 1.4 RE, rood, m. '8J

I LPG, 5 versn., trekh., 100.00
km, ’ 7000.035-830162.: Reeds 27 jaar een begrip, 5

1Citroen BK 0.a.: 19 TZi, 14 Tl
Cannes, 19 TD, alle 1e eig., 7
1991 t/m 5-1988, div. kl. ei
uitv., ’14.250 t/m ’7750 mc
BTW. Inr., gar., ANWB keur
Nat. Autopas, info BILDT Au
tobedrijf Bunnik-Utrech
Prov.weg 114, Bunnik-Utrech!

; telef. 03405-61882, zondai
12-16 uur, aankoop zonder gai

’ 1000 kort.
CENTRE CX, gespecialiseerdii
Citroen CX. Aan- en verkool
van alle typen Citroen CX, on
derh. en reparatie, gebruikte ei
nwe. onderdelen. 05202-12181.

KM V6, airco, leer, radio, '90,
’31.500. KM Turbo Diesel, '91,
’34.500. KM Turbo D, '90,
’29.500. KM D '90, ’24.500.
KM 20 I Comfort, LPG, '90,
’23.500. CX 22 TRS, '86,
’7500. BK RD Break, '89,
’14.500. BK Turbo D Break
Service, '91, ’ 17.500. BK TZD,
'90, ’ 14.500. BK TRD Turbo,
'89, ’14.500. BK TRD, '86,
’4500. BK D, '91, ’ 14.500. BK
19 GTI, '89, ’ 14.500. BK 19
TRS, LPG, '89, ’ 12.900. BK 16
Progress, LPG, '91, ’16.500.
BK 16 TZI, LPG, '90, ’14.500
BK 16 TRI, m. '87, ’6500. BK
14 TE, LPG, '91, ’ 16.500. BK
14 TGE, '90, ’ 14.500. BK 14
TE, '90, ’12.500. BK TE, okt.
'90, LPG, ’ 12.500. BK 14E, '87,
’6950. AX 11 RE, '89, ’9500.
Visa Club, '84, ’2500. Cl5D.
'86, ’5500. VISA GARAGE,
Houtmankade 37, Adam,
020-6278410.
Citroen KM, LPG, bj. 12-'9O,
117.000 km, zwart. KROON
AUTO'S, 02943-1901/3026,
zondagsgesloten.
AX 1.1 TRE, '89, APK, LPG,
76.000 km, abs. NW.ST. Pr.
t.e.a.b. Telef. 073-145215.
CITROEN GSA, bj. '83, i.g.st.,
APK '94. Vr.pr. ’ 1250. Telef.
03484-4728.
MEHARI, '79, APK, groen, lak
dof, i.g.st., geen scheuren e.d.,
’4500. Inl. 030-514513.
Unieke aanbieding Citroen KM
Confort, m. '92, 1e eig., zeer
compl. uitgevoerd, in diamant-
zwart met grijs velours inter.,
hoofdst., getint glas, st.bekr., 5
bak, el. ramen, centr. port.
vergr., LPG-install., smettel.
staat, ’21.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondagtelef. info. van 11-15 u.
BK 16 TRS, '86, APK 6-94,
orig. 65.000 km, el. ramen, cv.,
i.z.g.st. ’ 4850. 071-175612.
1e eig. KM 2.0 Comfort, antrac
met., schuif/kanteld., als nw.,
2-'9O, ’21.950. BK 16 TZi
Break, LPG, 4-'9l, ’ 19.900 BK
16 RS Break, 2-'B6, ’ 6250.AX
Image, 5-drs., 40.000 km, 3-'9l,

’ 14.750. MEKENKAMP AU-
TO'S, 03405-71384/71119.
Door de bank teruggenomen:
Citroen BK 1400i, LPG, kl.
ROOD, 5-bak, get. glas, m. '91,
ANWB-gek. Vr.pr. ’ 14.750.
Inl. 03443-3770.
2.0 CX PALLAS, bj. '84, APK
'94, el. ramen, schuifd. Vaste
pr. ’ 2950. Inl. 02550-30049.
V.a. ’B5, 5 VEERBOLLEN op
druk brengen, bij de Citr.-spe-
cialist in Zaanstad, Gar. René
Spaan. 075-281193/353788.
Rechtstreeks van 1e eigenaar:
Citroen BK 1.9 TZD Diesel,
orig. m. '91, o.a. metallic, zonw.
glas, 5 versnell., 4x elektr. ra-
men, central lock etc, nw.pr.

’ 42.750, schadevrij en in prima
staat ’ 13.950. Met gar. Inr./fin.
en ANWB mog. AUTOSERVI-
CE HAARLEM, gespecialiseerd
in jonge, gebruikte auto's, telef.
023-392024.
Citroen KM 2.0iAmbiance, met
Necam LPG-inst., m. '92, 1e
eig., slechts 90.000 km!! Zwart,
getint glas, dikke Pullman bekl.,
4 hoofdst., alles elektr., s-
versn., schuifdak, doorlock etc.
Bij „FRED HEHL", ’24.950.
023-292400.
Zeer mooie BK 1.9 GT, '86,
bl./gr. metall., cv., el. ramen,
dubb. spieg., stuurbekr. etc.
’6950. Telef. 02240-16912.
„DE WAAL" Automobielen.
BK 19 TZi, 5-drs., stuurbekr.,
el. sch./kant.dak, cv. op afst.,
5-bak, als nieuw, beslist scha-
devr. gered., nieuwpr. ’ 42.650
nu orig. 12-'9O, ’ 15.950. Inr.
mog., NAP, BOVAG-garantie.
WIM OVEREEM, 02513-12484.
Ookzond. geop.van 12-16u.

Ruime voorraad 2e-hands

2CV's
en Acadianes. Citroen Centrum
LEENDE, 04906-1528.
ZUINIGE BK 1.9 D, bj. 8-'B7,
wit, z.g.a.n., 195.000 km,
p.n.o.t.k. Telef. 020-6000582.
CITROEN BK 1.6 TRS, m. '85,
rood, 5-bak, cv., el. ram. enz.,
APK-gek., i.g.st., ’2750. Inr.
mog. 02507-30217.
Citr. BK 14 GTi-look pi. inter.,
SPOILERS, kuipst., get. gl.,
trekh., wit, nwe. APK, CD, 12-

-'BB. vr.pr.’ 8000. 02202-1768.
Citroen KM SUPERLUXE, met.
rood, 29.000 km, stuurbekr.
enz., '90, nieuw. 02990-48481.
Citroen CX 2400 GTi, APK, s-
bak, I.Z.G.ST., ’2750. Telef.
020-6454805.
Citroen CX TRD, nieuw mod.
'87, zeer MOOI en goed, nwe.
APK, ’ 5950. 020-6329926.
CITROEN BK 19 GTi, zilver-
grijs, 5-'BB, ’11.950. Martin
Roest, 01830-27874.
Bijz. exclusieve Citroen KM
Comfort, m. '91, zeer compl.
uitgevoerd, in donkerrood met
grijs velours inter., hoofdst.,
getint glas, st.bekr., 5-bak, el.
ramen, centr. port.vergrend.,
smetteloze staat, ’ 22.950.
CAR CENTRE HAARLEM B.V,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15 u.
Citroen BK 1.4 IE INJECTIE, m.
'91, rood v. kleur, stoff. inter.,
hoofdst., zonw. glas, 5-bak,
LPG, siervelg. enz., in nieuw-
staat, ’10.950. Citroen BK 1.4
RE, m. '89, rood v. kleur, stoff.
inter., hoofdsteunen, getint
glas, 5-bak, dubb. spiegels,
siervelgen enz. ’ 7950. Citroen
BK 1.4 E, m. '87, wit v. kleur,
stoff. inter., hfdst., zonw. glas,
LPG enz., perf. auto, nu ’4950.
BMK, 023-294072. Inr. mog.
SPIERWITTE BK 1-.4 RE, mei
'89, 80.000 km, o.h.boekjes,

’ 9750. Inr. mog. 04103-1736.
BK 14 RE, 1-'9O, km 109.000,
wit, LPG, ’10.950. BK 19 TD,
10-'9l, km 120.000, rood,
st.bekr., ’16.950.
WITTEBRUG Rijswijk, Frijda-
straat 47, telef. 070-3954302.
Citroen CX 2.0 RE, met LPG,
NIEUWE APK, bj. 1986, ’4950.
Telef. 080-220991.
BK 14-16-19, benzine en gas,
'83-'B4-iBS-'B6-'B7-'BB-'9O. In-
ruil mog. 023-423906.
Citroen BK DEAUVILLE, 5-92,
met. blauw, zonnedak, 1.m.v.,
69.000 km, LPG, keurige cond.,
vr.pr. ’ 17.500. KM Ambiance,
6-'9O, rood met., ’19.500. Te-
lef. 070-3553030.
Mooie witte AX 1.0 E, '88, APK
6-94, weinig km. Nog NIEUW.

’ 6750. Telef. 02286-3320.
Citroen AXEL, mod. Visa, '86,
i.z.g.st. ook mech., APK 6-94,
vr.pr. ’ 1500.020-6658103.
BK 19 TRS, 1987, net gekeurd,
goede auto, ’ 7950. Inruil mog.
023-423906.

GSA CLUB, halfautom., bj. '81,
90.000 km, APK 3-94, zr. mooi.
Vr.pr. ’ 1450.030-616661.
BK 1600RS, blauw, 65.000 km,
trekh., sch.dak, bj. 1987, APK
3-94, ’ 7950. Inl. 03480-11045.
Citroen BK 1.9 D, '86. blauw-
grijs metall., i.z.g.st., ’ 6950.
Inr./fin. mog. DELTA Auto's,
02159-10004.
1e eigenaresse: 2CV 6 CLUB.
'87, grijs, nieuw linnen dak,
APK, weinig km, i.z.g.st.,

’ 3750. Telef. 02152-55524.
Ingeruild BK 14 TE, rood, zeer
mooi, m. '91, ’12.500. BO-
VAG-GAR. WIM OVEREEM
8.V., Beverwijk, 02510-41232.
T.k. 2CV 6, bj. 1985, blauw,
APK 11-93, MOOIE auto,

’ 4500. Telef. 03200-26765.
Groothandel in jonge auto's:
div. Citroëns BK 1.9 TZD/1.4/
1.6/1.9 TZi, v.a. '90/'9l/'92, s-
bak, el. ramen, schuifdak,
stuurbekr., get. glas, m. en z.
LPG, div. kleuren, als nw., v.a.
’9750. Met boekjes. Gar./inr./
fin. mog. Autobedr. J. LAMME
BV, Nw. Loosdrechtsedijk 167,
Loosdrecht, telef. 02158-
-26778/23246.
CITROEN BK 1.4, bj. nov. '85,
wit, nwe. APK, i.z.g.st., ’3950.
Telef. 033-653365

Citroen KM
Turbo Diesel 12,antraciet, alle
extra's, bj. 1990, alle boekjes

aanw. Telef. 04120-28464.
AX 11 TRE, bj. 1987, APK, nwe.
banden, i.z.g.st., ’5250. Inl.
04105-15867.

T.k.a. tegen handelsprijzer
19 GTi, 10-'B9, blauw nK
stuurbekr., elektr. ram., *~
LPG, ’13.500. BK 16 RE N
LPG, 3-'B9, ’ 9250. BERE'
Amsteldijk 25. 020-6627777
Citroen CX 22 TRS, 9-'B6J
met. blauw, ’ 7450. *WEEKERS, 04906-1387.^
Citroen BK 16 TRS, WlTl
'84, LPG, trekhaak, elektr.
men, cv., ’ 2450. 03407-36 J
KM 2~Öi AMBIANCE, 'rood metall., sch.dak.. W
108.000. 040-535522/5303 J
Citroen BK 1400 RE. 9
APK, I.ST.V.NW.. 5 versn.
blauw, ’ 5900. 03405-76036
2CV6 CLUB. 10-'B7. 50.000
pi. boekjes, grijs, nwe.
dio, lelak,’ 6950. 035-243»;
RODE BK 19 GTi Automaat
1990, van partio, prijs ’ 18-'
Telefoon 08385-14283.
Unieke aanbieding! Citroen
2.0i, 1e eig., nw. mod. '9V
mantzw. metall.. sd
kant.dak, el. ram., wiswas, "70.000 km ger., boekjes. PW
int., centr. lock, get. gl..
hoofdst.. geh. scha*
nw.pr. ’61.000 nu ’ 22-'
Citroen BK 1.4 Toulouse,
eig., nw. mod. '92. blauw ;
tall., w.w. glas, schuifd.. s)
vlgn., serv.boekje, werk. nie
Sl. /1Z950. Autob<*
SCHIPHOL, Badhoeved'
020-6041885. I
Van 2e eig., exclusieve CX'
GTI AUTOMAAT, 10-'B6,
vergrijs, APK 6-94, in ni*
staat, ’ 8500. 010-4531217.

GEGARANDEERD
BETROUWBARE
OCCASIONS

BK TGD Break, 1992, wit,
96.000 km, ’29.950. DIJK-
STRA, Almere 8.V., Citroen-
dealer, telef. 036-5344944.
Citroen BK 16 RS Automaat,
bj. 1987, blauw metall., 68.000
km, ’ 9500. AUTOBEDRIJF
BOUWMAN, 05291-56247.

Citroen Oto/lci
BIEDT AAN:

KM Turbo Diesel Comfort '91
ZX Reflex Diesel '92
ZX Avantage '92
BK TZ Turbo Diesel '91
BXCannes '91
BXI4TGE '91
AX Plaisir 1.1 '91
AXI.I TRE '87
AXI.I RE '89

Hogeweijselaan 21
Weesp-02940-16661

XANTIA Ï6V VSX, d.groen
met., 6-93, 6000 km, radio/cd.
KM 2.0 I Break, d.grijs met.,

: 1-92, 26.000 km, radio/cass.
KM Diesel Comfort, d.groen
met., 10-'9O, 140.000 km, trekh.
ZX 1.8 I Furio, rood, 3-93, 8000
km. BK GTI Aut., grijs met.,
3-'9O, 73.000 km, el. schuifd.,
trekh. BK 19 TZI, zwart, 1-'9l,
73.0000 km, elektrisch schuif-

■ dak, getint glas, radio/cassette.
B. DYJERS AUTOMOBIELEN
BV Citroen-dealer Zwolle,
038-656333.
AUTOBEDRIJF ROELS biedt
aan: Citroen BK 1.9 TD, m. '92,
130.000 km, van 1e eig., kleur
zilver metallic, v.v. trekhaak, 5
bak, 3 mnd. Bovag garantie,
boekjes t.i., ’ 16.750. 02907-
-6869/4101.
AUTOBEDRIJF ROELS biedt
aan: Citroen BK 19 TD, m. '91,- 150.000 km, van 1e eig., kleur
zwart vernis, v.v. 5-versn.bak,
l.m. stervelgen, nw. banden, 3. mnd. Bovag gar., ’ 15.250. In-
ruil mog. 02907-6869/4101.

' AUTOBEDRIJF ROELS biedt
aan: Citroen BK 1.4 E, m. '86,
83.000 km, van 1e eig., kleur

■ wit, v.v. 5 versn.bak, trekhaak,
hoofdsteunen, zeer mooie
auto, ’ 5750. 02907-6869/4101.
KM Turbo Diesel, 1991, ABS,

' donkergrijs metallic, in perfecte
staat, ’36.500. DIJKSTRA, Al-
mere 8.V., Citroen-dealer, te-
lef. 036-5344944.

Uw Speurder
faxen voor de

autorubrieken?
Dat kan, 24 uur per dag op

' 020-585.8030. Houdt u er wel
rekening mee dat uw Speurder
per fax opgegeven op vrijdag; voor de zaterdaguitgave TOT

! 12.00 UUR behandeld kan wor-
den.

IUiteraard kunt u nog

' telefonisch tot 13.00 uur uw
Speurder opgeven op

' 020-6.805.805

\LENSSELINK Daihatsu.Purmerend wil deze maand
[ nog 10 Daihatsu Charades uit

de voorraad verkopen. Nu ha-
t len en in 1994 betalen of een, grandioze prijs zonder inruil of
i een geweldige inruilprijs voor

uw oude auto. 02990-21351..BUSJE, Hi-Jet 850, 50.000 km,
geel, 100% , '88, ’5500. Me-. demblik N.-H., 02274-4999.

'Daihatsu CHARADE TS Diesel,. iets parkeerschade, '85, ’ 2350.. 05255-2201, b.g.g. 2148.,Daihatsu CUORE TX, 6-92, kl.,rood, 15.000 km, radio. Telef.

" 03408-82693.
;Daihatsu Charade TS SPECIAL

Turbo Diesel '89, 1e eig., grijs.metall., stoff. inter., hoofdst.,, get. glas, 5-bak, doorlock,

■ dubb. spieg., siervelg., stereo
enz. Roest- en schadevrij,

; ’ 9950. BMK, 023-294072.

■ Voll. uitgeb. CUORE 850 TX, bj.
'87, diamantzw. met., br. bnd.,
sp.vlgn., open dak, alarm, vr.pr.

| ’ 7250. 03453-2970/2745.,CUORE, klein, zuinig, i.z.g.st.,bj. 2-'BB, APK '94, vr.pr. ’ 7250.

" Inr. mog. 02503-17526.
Enige in Nederland. Daihatsu

;CHARADE 1.3 GTi, unieke. cpl.-uitv. ’ 25.995. Bep. lev. bij
Lensselink Daihatsu Purmer-; end, 02990-21351.,T.k.a. Daihatsu CUORE, sept.
'90, 5-drs„ radio/cass., open

] dak, bijna 24.000 km, weg
aansch. zakenauto, vr.pr.

’ 10.900. Telef. 075-701877.

AUTOBEDR. J. OLDENHA' I
off. Citroën-service-agent,
tot 12 maanden garantie, t,
occasions: KM V 6ExclusJ12-92, d.groen met., 16"
km. KM 2.0 lnj„ 9-'9O,
lederen bekl., airco, ClaJradio, afst.alarm, 100.000"
KM V 6Ambiance Aut<>
schuifd., 9-92, d.groen «*
25.000 km. KM 2.0 Inj., 2-»
schuifdak, LPG, kleur z*«
75.000 km. KM Turbo JAmbiance, 1-93, d.groen rr»
19.000 km. KM Turbo D*
Comfort, 12-92, CD-spe"
afst.alarm. 21.000 km, d.r*
met. KM 2.0 Inj. Ambiai*
11-92, 29.000 km, d.rood n*

KM 2.0 Inj. Ambiance, 12-?
18.000 km, gris dolmen. KM'
Ambiance Automaat, schi"'
radio/cass., 25.000 km. KM
Ambiance Break, lederen W.
Clarion radio, autom
d.blauw met., 18.000 km',
V6Automaat Ambiance,
Clarion, lederen bekl
contr.. 1e eig., d.groen met.-?
nieuw, 11-1990, 68.000 km.?
V 6Automaat, airco, 2-1'",
d.groen met., 80.000 km. J.V624V, lederen bekl., 10-19";
18.000 km. KM 2.0 Inj. Arrtbi*
ce, 8-1992. 29.000 km. KM *
Inj. Ambiance Autom
lederen bekl., l.m. velgen.
speler, rouge mandarm, 43 to
km. KM 2.0 Inj. ComW
schuifd., radio/cass.. I'\.
zwart, 78.000 km. KM 2 0 C°J
fort, 12-'B9, LPG, wit,
km. CX 25 Prestige Aut.,J.
'88, ABS, airco, led. bekled»*
l.m. velgen, d.blauw met., 3
nieuw. CX 2500 GTi, 9-'B7, K
ver met., 121.000 km. ,5
nieuw. CX 20 RE.
75.000 km, d.blauw met. C*„
TRS, 1987, schuifd., '#%
d.grijs metall., 140.000 km. ,
2500 Pallas i.e. Aut., scWK
122.000 km. CX 20 Pallas,
12-'B4. schuifd., 144.000 5
CX 24 Pallas i.e., schuifd.. ~;
105.000 km. CX 22 TRS, %
rood, 140.000 km. BK 19 'ijd
Break. 11-'9l, d.blauw, 48$
km. BK 16 RS 2-'B9, LV
82.000 km. BK 16 Bia
10-'B9, 42.000 km. BK 14 &,
7-'B7. 75.000 km. BK 14 !>
2-'B7, zilvergrijs met., 8°'k(ii
km. BK 14, 2-'BB. 78.000 \,
BK 19 TZi, LPG, '90, grijs "5j i
79.000 km. BK 16 RE. ,»g.'
68.000 km. BK 14 TE.
54.000 km. BK 14 E, '88,5'»";
km. BK 14 E, '88, 97.000
BK 14 E, '88, 105.000 km-„p
14, '87, 108.000 km. BK 1» 4,
Break, '87, 200.000 km. Bx ,.e
'86, 89.000 km. BK 14. „gO
56.000 km. BK 14, '86, 120$)
km. AX Plaisir, 1991, 51$
km. AX Plaisir, 1991,
km. CX Visa E, '84. Visa
cial, '87. Visa 11 RE, '87.
km. Visa 11 RE,'B6,
Cl5D, 11-'9O, 89.000
div. inruilauto's, Vennep 6' „,.
541, Nieuw-Vennep, Haa"
mermeer, telef. 02526-87760^

Xantial6VVSX
8500 km, schadevrij, 4 mnd. jong, parelmoer groen, schuifd

alarm, Citroen stereo, ABS enz. ’ 10.000 onder nieuwpnp

i Citroen Zwiers Meppel,
Daihatsu *

T.k. weg. lease, CHARADE
TS. '89, 46.000 km, rooo.
dio/cass., ’ 8900. 03242^>
Daihatsu CHARADE
1990, i.z.g.st., alle °V

’ 16.500. Telef. 05980j2287^.
Daihatsu FEROZA EL 11. J" e
11.000 km, ’31.750. APP»j«
GTI, 3-'9l, ’22.750. Cha' 0.
1.3 I Sport, 2-'9l, Z 1

Charade 1.3 i TS, Tg,
’16.750. Charade 1-u t 0
6-'9l, ’14.950. Charade fl
TS, Special, 6-'B9, ’ I ",'g7.
Charade 1.0 TS Special. i' Qo
f 8950. Cuore TX, 2- 93, '
km, spec. prijs! Ook voor
nieuwe Daihatsu. Bovag 0.
bedrijf Adriaan de Bruijn, y
ten, 03403-77777j)g:g-^t^
Daihatsu CHARADE TX d
16V.bj.'89, 75.000 km, k- r ooo
APK mei '94, vr.pr. ’ ""020-6334143 o\s^23o^__^
Daihatsu CHARADE D. bj■APK, wit, mooi en

’ 8750. 03200-48424____-<;: ■—= ac"
Applause GTi, groen mei-, n,
terspoiler, st.bekr et <« ,gZ,
centr. vergr., km 30.000 W j,
’23.750. NIEROP-DAIHA'
020-6 —-|^-
Cuore TX, blauwzwart me»;,;
div. opties, o.a. striping,,
doppen etc, duurste J,aatiring!! 5000 km!! N»u g
Interessante ae''' cEN'
Off. Daihatsu-dealer q75.
TRAAL Zaanstad, teiei-

-313031.

Cac
Seville STS

aug. 1992, 23.000km
groen metall., beige leder

BUICK-PONTIAC-CADILLAC
H.A. 1.8.V.

01718-29224
Cadillac SEDAN De Ville 8-cil.,
bj. 1980, in zeer perfecte staat.

’ 15.000. Inl. 072-151309.
SEVILLE, dcc 1985, APK juni
1994, alle opties, garage-gest..
pert. st.. evt. mr. Amerik. Cou-
pé, ’ 18.500.02907-6339.
Cadillac LIMO, füii stretch,
1988. Alle opties zoals: t.v.,
video, bar, telefoon, fax enz... 3
stuks voorradig. Telef. 09-
-32.3.605.13.66.
Speurder? Bei 020-6.805.805

Che'
Chevrolet CORVETTE Targa,
1985. 67.000 miles, ’35.000.
Telef. 03450-20362. n.o.z.
CAMARO Automaat, dcc. '87.
USA-uitv., blauw met., nw.
kent., Targa-dak, in nieuw-
staat. ’ 21.750. 02153-10030.
CORSICA 2.2 i5-drs. HB, orig.
'91, LPG, nw.staat, 5-versn.. bl.
met., interess. pr. 04104-92620.
Mooie CAMARO VB. bj. '78,
nwe. banden. APK, vr.pr.

’ 6750. Telef. 03435-76617.
CELEBRITY 4.3 Diesel, bj. '84.
div. opties, APK 5-94, 153.000
km, ’ 8500. Telef. 020-6331442.
Uniek mooie VIP Bus! Chevro-
let Econoline Automaat, m. '87,
v.v. elektr. ramen/spiegels/ver-
grendeling, airco. l.m. velgen,
stuurbekr.. luxe inter. etc,

’ 27.950. Gar/inruil/financ
mogelijk. Telef. 02240-13712,
Autobedrijf EHRENSPERGER.
Chevrolet Corsica 2.8 Fi 4-drs.
Autom., rood metall., stuur-
bekr., centr. lock, airco, stereo,
grijs inter., onderh.pap. t.i., t.
'90, ’17.950. AUTOTHEKER,
Flevoweg 12 A-B, Leiden,
071-231727, zo. telef. info van
12-16 u. Huurkoop.
CAPRICE, LPG. APK, bj. '80,
zwart, alles elektr., brede vlg.,
vr.pr. ’ 3000. 030-287595.
Weg. vertr. buitenl. CAMARO
Multiport Fi 2.8, afgifte kent.
'88, 1e eig.. 75.000 km, aut., air-
co, ’ 15.750.06-52872310.
Chevrolet CHEVY Van 20 5.0 L
V8Autom.. dubb. cab., metall.
bl., stuurbekr., LPG, grijs kent.,
bj. 8-'B9, ’19.750 mcl. Telef.
03480-17272.
Let op!! CHEVROLET Caprice
Classic 4-drs., nwe. APK , 8 cil.,
mooiste van Nederland, moet u
zien. Bod gevr., bj. 12-'B6. Info
023-400705. Inr. mog.
Chevrolet Corvette Stingray,
1981, 73.000 ml., zwart, zwart
stof, edelbroek getuned, cilin-
derkoppen, lucht inlaat etc.
Holey carburator, airco, sport-
velgen, spoiler etc, ’ 27.950
mcl BTW. VAN VLIET Perso-
nenauto's BV, Parallelweg Zuid
215, Nieuwerkerk a/d IJssel,
01803-13877
T.k. Chevrolet MONTE CARLO
Targa, bj. '79, LPG, nw. APK,
i.z.g.st. 02263-53510.
Fullsize BLAZER 5.7i4x4, '89,
alle opties. Import USA-cars.
Keurenplein 9, Amsterdam-
Osdorp, telef. 020-6670121.
Voor alle onderdelen nieuw en
gebr.. revisies, onderhoud mo-
toren, APK enz. KAREL OTO
Katwijk, 01718-28021.
Aut. Chevrolet Corsica, full
options, metallic lak, jan. '91,
Slechts ’ 20.900, p.m. ’ 415, 60
mnd. LOKHORST Zegveld
(Woerden), 03489-1868/1853.

Globemaster
9-pers., 1987, in abs. nw.staat

39.000 mis., v. 1e eigen.

’ 29.950. Telef. 02205-1445
STARCRAFT luxe Van, 1987,
alle denkbare opties, geel ken-
teken, ’35.000. American Cars
Schimmert (L), 04404-1888.
CORSICA 2.2 Tü, bj. '90,
blauw met, 5 versn., nw.st.
Prijs ’ 13.950. 01720-20921.
Chevrolet Van STARCRAFT,
bj. 12-1988, 6.2 L Diesel,
120.000 km. Alle ass. w.o. get.
glas. slaapbedden. Uniek in
Nederland. 071-611669, werk-
dagen02510-79730. Pr. n.o.t.k.
CORSICA LT, wit, bj. 8-'B9, 1e
eig., 4 nieuwe remmen,

’ 14.000. Inl. 02990-48108.
BLAZER Tahoe. '88, 4x4, full
option, ’14.500. Taxfree. Astro
pers.bus, '87, vele extra's,
’18.500. Chevy Van '88, 6-
pers. cab., LPG, bijz. mooi,

’ 16.500, Inl. 01749-48213.
Corvette STINGRAY, airco,
autom., nwe. bnd.; Targa,
1976, kent. '91, import USA.
Chevrolet Monte Carlo VB, air-
co, autom., el. ramen, bj. 1979,
APK. Telef. 02271-1515.
Chevr. Corvette CABRIOLET
Indianapolis pace car-uitv., '87,
tuned port inj., v.v. airco, spec.
vlgn.. full stereo, spoiler-pak-
ket, si. enkele Ned. ’48.500.
Autobedr. Kooien: 023-382718.
CORVETTE, 1984, nieuwe
BBS-velgen en banden, glas
top, RDW-gekeurd, vr.pr.
’25.750. 04180-12697.
"* USA CARS GRAVE "*

Cas v.d. Mosselaar. Corvette,
'80, zwart, ’25.750. Corvette,
'79, groen, ’31.000. Firebird,
'83, d.rood, ’13.500. Camaro,
'78, zwart, ’ 3900. Trans Am.
'78, grijs, T-tops, ’l2750. Be-
retta. '87, zwart, ’16.750. Cro-
sica, '89, antraciet, ’ 17.950.
Celibrity, '86, antraciet,

’ 10.500. Chevelle. '77. wit,
’6200. Cadillac Limo. '76,
zwart, ’lO.OOO. Cadillac Ca-
brio, '76, groen, ’ 17.500. Buick
Wildcat Cabrio, '70, wit,
’17.250. Dodge Polara Cabrio,
'69, mint, ’ 27.500. Buick Elec-
tra Estate Wagon '84, blauw,
’11.750. Chevrolet Caprice,
'87, blauw, ’ 11.250. Thunder-
bird, '88. brons, ’ 23.750. Che-
vrolet SlO Ext. Cab Pick-Up,
86, rood, ’15.950 excl. Ford
Fl5O Pick-Up, '90, blauw,
f 23.500 excl. De Specialist van
noord/oost-Brabant, ook voor
onderdelen verkoop, reparaties
» onderhoud. Be there! It's
/our style. 08860-71111.
CORVETTE LB2, bj. 1979,
LZ.g.st., ’ 25.500. 010-4797069.

iillac
Van verzamelaar weg. omst.
Cadillac Eldorado CABRIOLET
8.2 Itr., zéér geschikt v. trouwe-
rij-rijden, gen. gereviseerd, v.v.
elektrische kap + ramen, airco,
orig. stereo, wit leder inter.,
APK 7-94. Officieel taxatierap-
port aanwezig. Vanaf '89 niel
mee gereden. 03463-51102.
Cadillac Fleetwood Limousine
VB, wit, '68, LPG, mooie auto,
i.z.g.st.. ’ 12.000. 015-121867.
Coupé DE VILLE, nov. '87, v.v.
alie extra's, in abs. nw.st.,

’ 21.500. 070-3913276.
Coupe de Ville, '82, zwart, bei-
ge leder, in perf. st. RIETVELD
Woerden, 03480-12252/13313.
ELDORADO Convertible, 1972,
full options, wit, in nw.st., tax.

’ 30.000, t.e.a.b. 02230-19635.

/rolet
Corvette Parts

Schade, reparaties. Gratis fol-
der, 036-5321572. P. de Groot.

Off. Eckler's dealer
Chevrolet Corvette Targa,
rood, lederen interieur, super-
auto, bj. '86, ’39.900, p.m.
’795, 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.
BLAZER 4x4 V62.8 t. Tahoe,
bj. '87, blauw met., airco, centr.
deurvergr., alarm, cruisecon-
trol, stereo, el. ramen, 4 verstr.,
APK mei '94, gerev motor mei
'93, ’ 25.000. Inl. 023-259711.
T.k. CHEVY Van, 1980, grijs
kent., ’6500, bel voor deta.:
02244-2367.
Chevrolet MALIBU Classic, '82,
i.z.g.st.. LPG, APK 4-94, vr.pr.

’ 5500. Inl. 080-223279/292973.
Chevrolet Malibu. 1978, auto-
maat, gas, APK-gekeurd,

’ 1950. Inruil mog. 023-423906.
CORVETTE, '86, USA-model,
45.000 mijl, 2 jr. binnen gest.,

’ 39.000. Telef. 01751-76288.
T.k. zwarte CHEVY Impala, 6-
drs., '73, APK 1-12-93,
i.z.g.st., gas/benz., ’9OOO.
020-6242620.
DODGE Monstertruck, inger.
als auto-ambul., m. lier, super-
apart, ’ 6500. 04974-1460.
2x Corsica 2.2 Autom. 5-drs.,
'90, '91, antrac grijs en zwart,
nw.st. RIETVELD, Woerden,
03480-12252/13313.
Gezocht LIJKWAGEN/vo"kJ
wagen, beslist mooie staat. Te-
lef. 03494-59220.
Chevr. LUMINA APV, bj. 1991,
in nw.staat, grijs kent., LPG-
onderb., 49.000 km, pluche
bekl., centr. lock, met alarm-
inst., alu oprijplaten, roofrack.
Vr.pr. ’29.000. Telef. 03402-
-33196. Fax 03402-55713.
CORVETTE, 1985, blauw,
58.000 mis., leren bekl., gjazen
top, prachtauto, ’45.000. Te-
lef. 01877-3271.
CORVETTE Tuned Porte, nw
model 1987, mooiste in Ned.
nwe. wagen, alle denkb. opties.

’ 35.950. Telef. 03407-1370
Silverado PICK-UP VB, orig.
'89, nw. mod., stepside-bak, E
versn., airco. 04104-92620.
2X Corvette, bj. '76 en bj. '84,
USA Cars en Parts. KAREL
OTO Jr. Katwijk, 01718-28021.
T.k. Chevrolet CORVETTE,
eind 1986, i.z.g.st., alle opties.
Telef. 08855-20339.
Chevy BLAZER 4x4, 3-bak, bj.
'79, aantoonb. 1e eig., ’5750.
Telef. 06-52.943926.
CORVETTE Cabrio, bj. '88, nw.
mod. '89, metall., leer, airco,
enz, ’ 57.500. Inl. 05980-93882.
Chevrolet SlO Pick-Up mei
polyester huif (afneembaar), 5
versn., grijs metall., 6-cil. 2.8
injection, stuurbekr., bj. 1988,
i.z.g.st., ’15.000 excl. BTW
ALTING Auto's, 023-254944.
Chevrolet Corsica LT, orig.
1990, LPG, schuifd., rood met.,
5-bak, get. gl., rad./cass., in
perf. st., ’15.950. Inr./fin. mog.
DELTA Auto's, 02159-10004.
CORVETTE-IMPORT, Tilburg:
Zéér ruime keuze. '68t/m '91,
Cabrio's en Targa's Nautilusstr.
142.Telef. 013-423219.
Chevy VAN 30, bj. '78, LPG,
grijs kenteken, glas rondom,

’ 5200. Telef. 01714-14745.
Chevrolet V 6CELEBRITY Au-
tom., LPG, elektr. ramen, 1988,

’ 10.950.04929-64501.
Chevr. Blazer, 1985, NIEUW
MODEL, airco, el. ramen, cruise
controll, spec. velgen, roofrack
etc, 77.000 mijl., vr.pr.

’ 15.950. 08895-41110.
CELEBRITY, bj. 1987, i.z.g.st.,
65.000 km. Vr.pr. ’ 12.750. mr.
Corvette mog. 05135-42182.
CAMARO 2.8, 5-bak, bj. '85,
rood, targa, airco, alarm enz.
Moet weg! ’10.500. Telef.
070-3834864.
Chevrolet CAMARO Iroc Z2B,
8-cil.. 1985, i.nw.st. Kleur geel.
Vr.pr. ’ 15.000. 02907-8071.
CAPRICE Classic, compl. uit-
voering met lederen bekl.,
nw.pr. 96.000, juli 1991, nu
’38.500 mcl. BTW. Caprice
1988, Corsica, 1991, Corsica
1989, Chevrolet Malibu, LPG,
1980. ’2500. Telef. 04192-
-10144, USA-carsRosmalen.
Chevrolet CORVETTE 350, bj.
'75, grijs, autom., T-bar, airco,
elektr. ramen, leer, ’18.750.
04181-1568.
Te koop CHEVY Van 30, 1.w.b.,
bj. '82. brede banden, chromen
velgen, t.e.a.b. 035-854559.
EL CAMINO, 1986, 8-cil. auto-
maat, ’ 16.000. 04120-39522.
1973, IMPALA Stationwagon
350/VB, electr. achterruit, be-
trouwb. en compleet, APK mrt.
'94. ’ 4250. Telef. 030-933675.
CAMARO Z 28 E, nw. m. '84,
8-cil. 5.0 Aut., vol opties o.a.
airco, Pullman, alles elektr., an-
traciet met., nw.st., vr.pr.

’ 10.750. Inr. mog. 023-270975.
4x Chevrolet CAPRICE W.O.
Wagon, '86-91. P. v.d. Pol
BV., telefoon 03412-60006.
CORVETTE. 1986, 90.000 km,
stof inter., kl. rookzilver, alle
opties, i.z.g.st., ± ’lOOO scha-
de, vr.pr.’ 29.500. 085-233202.
IMPALA Station, nwe.
APK, 62.000 miles, alles nieuw!

’ 5500. Inl. 04927-63548.

' CORVETTE, 1977, rood, Auto-
maat, Targa, ’15.950. Inl.

" 04120-39522.
T.k. Chevrolet PICK-UP, bj.
'80, LPG, nw. banden. Vr.pr.

’ 8500 mcl. BTW. 02263-53510.
Chevrolet Caprice, wit, alle op-
ties, tevens LPG, aug. '91, 1e
eig., 42.000 km, ’ 39.950. CAR-:RERA, 02158-27600..LUMINA APV 7-persoons 3.1

! inj., 6-cil., bj. 7-'9O, compl. uit-
gevoerd, o.a. airco, metallic,
sportwielen, i.z.g.st., ’ 34.500

' mcl. BTW. Peter Giebels Au-
to's Rosmalen, 04192-10144.
CORVETTE, ör\g. Collector

'■Edition, 1982, perf. st., ’ 32.500.
i 4x Goodyear Eagle 255 x 50 x

16, nw. ’ 1750. Inl. 072-624997.
Chevrolet-ONDERDELEN vTaT
bj. '70 t/m '93, gebruikt. Luij-
ben, Soest, 02155-12478/

" 13617, Industrieweg 26, Soest.
Chevrolet CAMARO, bj. 757

' 6-cil. autom., brede banden,
pompveren, stereo, jaar APK,
knalrood, ’ 4250. 01880-17695.
1e eig. biedt t.k. aan Chevrolet
CAMARO Convertible RS, kl.

' bright red, sept. '91, V 85.01,
aut., airco, airbag, CD-speler,
cruise control etc. etc, 26.000
mijl, alle rek. t.i., ’51.000,
BTW-fact. mog. 070-3644296
(knt.), 070-3585090.

" Chevrolet CHEVY VAN 20 Glo-
bemaster, '91, LPG, ’43.900
mcl. 05255-2201, b.g.g. 2148.
CORVETTE, 1984, van particu-
lier, perfecte staat, ’ 27.500. Inl.
04707-2323.

" Lumina 3.1 V6APV Aut., nov.
'90, duurste uitv., airco, stereo,
cc, LPG-0.b., ’39.950. Inr./. garVfin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071-323450.
Chevrolet PICK-UP C 1500, bj.
1988, LPG, met opzethuif. Prijs

’ 19.500.03440-14214/31068.
T.k. CHEVY Van 20, 9-pers.,

■ 1982, LPG, airco, in prima staat,
f 10.500.Telef. 03430-13484.

7-pers. LUMINA 3.1 APV Au-
tomaat, in nieuwstaat, airco,
cruise contr., bj. '90. Prijs
n.o.t.k. Intermediair d'Automo-
biles, telef. 01720-95982.. 15 x spectaculaire Amerikanen:
Corvettes, Cabrio's, Jeeps.

!KAREL OTO Jr. Katwijk,
01718-27434.

■ T.k. onderd. v. AMERIKANEN
etc. Tevens Amerikanen t.k.
gevraagd.Telef. 040-621204.

i ASTRO Van, bj. 1992, alle ex-
tra's, 7-pers. uitv., nieuwstaat,

’ 49.500. Inl. 04707-2323.
: CORVETTE TPI bl 1985,
zwart, i.z.g.st., ’33.000. Inr.

| mog. Inl. 08897-75299.
Chevrolet CORVETTE, bj. '84,
spierwit, zéér mooi, ’ 25.750.
03210-16843.
Chevrolet Corsica 2.2 Auto-
maat, LT, aug. '90, grijs metall.,
66.000 km. QUICK SERVICE
KIEVIT 8.V., Slinge 244,
R'dam. 010-4800111.. Chevrolet EL CAMINO, bj. '77,: 8-cil. aut., snelle mot., gas-0.b.,

’ 11.500. Telef. 020-6193125.
Chevrolet CORVETTE 350, bj.
'76, antr. grijs, nieuwe bnd.,
Holey- en spaghetti uitl., leer,
T-bar,’ 19.250.04181-1568.
Bijz. excl. Chevrolet Corsica

' Automaat (5-deurs), m. '92,
50.000 km, diamantzwart, met
grijs velours interieur, hoofdst.,

; getint glas, stuurbekracht.,
smetteloze staat, ’19.950.
CAR CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15uur.

i Chevrolet BLAZER K 54x4 Sil-
verado, 6-'B4, V 8aut., LPG,
APK, geel kent., alles el. + air-

■ co. Vr.pr. ’11.950. Inr. mog.
010-4805190 of 06-52714265.
T.k. CAMARO, '78, 8-cil. au-
tom., Wolfrace vlg., m. Hea-
ders, nwe. accu, wit m. blue
striping, ’ 3850. 02206-3108.

Cheap
Chevrolet Beretta GT, grijs 1988 ’22.500
Chevrolet Beretta GT, rood 1990 ’ 29.500
Chrysler Saratoga V6, zwart 1991 ’29.500
Dodge Aspen Sedan, geel 1980 ’ 4.500
Ford Thunderbird (gas), grijs 1989 ’ 27.500
Ford Probe LX (Aut.), wit 1989 ’ 29.500■ Ford Probe, 2x, grijs 1989 ’ 27.750
Mercury SableLS Sedan, grijs 1989 ’ 22.500
Mercury Sable LS Sedan, blauw 1989 ’19.500
Pontiac Bonneville SSE, grijs 1989 ’ 24.500

Zoet Auto's
Westeinde 91. Voorburg

Telefoon 070-3861106. Fax 3875497

Primeur!
Chevrolet Camaro 1994

direct leverbaar
60 stuks „Amerikanen", direct leverbaar 0.a.: Lincoln Mark VIII,

' Buick Regal, Park Avenue, Pontiac Grand Am, Grand Prix,
Bonneville SE, Lumina APV, Dodge Stealth, Jeep Grand
Cherokee, Globemaster en Midway Vans etc.

NIET OP VOORRAAD?... DAN 3 WEKtN LEVERTIJD

Auto Keizer
Boutenslaan 56, Eindhoven, telef. 040-550055, fax 528220

U.S. Import Autobedrijf
P. v.d. Warenburg

EIGEN IMPORT. LEVERING NWE. EN GEBR. AMERIKANEN
Chevy Van Stareraft Winnebago 4x Nieuw
Chevy Lumina, APV Nieuw
G.M.C. Jimmy, 4WD, alle extra's 1991
Chevrolet Pick-Up, 4 WD 1990
Chevrolet Beretta GT 1992
Voyager 3.0 i 1990
Boskantseweg 26, Sint Oedenrode, telef. 04138-72740

Chrysler
Chrysler Le Baron CABRIO,
'88, mcl. alle opties, 100%
nieuwst., 1e eig. 046-518251.
Chrysler Voyager 3 Itr. V6Van
'90, zwart, LPG, aut., centr.
lock, l.m. vlg. enz., ’29.750.
Orig. 55.000 km, boekjes aanw.
„Autobedrijf VERMANEN/
ENT", Harderwijk, 03410-
-30200/30600.
LEBARON Cabrio, full-option,
'89, wit, zwarte kap, grijs leer,
vr.pr. ’ 32.500. Inl. 013-367616.
Zeer compl. Chrysler Voyager
2.5iSE met LPG (onderb.) m.
'91, spierwit, groen gl., vel.
bekl., stuurbekr., deurvergr.,
tempomaat, siervlgn. etc,
’29.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.
Voyager 3.0iV6Autom., 6-'9O,
d.blauw met., w.w. glas, 7-
pers., Pullman int., LPG on-
derb. etc, abs. nieuwst.
’29.950. VLIET AUTO'S. Inr./
fin. 01718-77355.
Zeer mooie Chrysler Voyager
7-p. 3.0iV6Aut., m. 1990, o.a.
blauw metall., w.w. glas, ve-
lours int., hoofdst., elektr. ra-
men/stoelen, airco, ABS,
afst.alarm, roofrack, magn.
velg., LPG-0.b., etc. ’26.750.
Inr./gar. mog. 023-358668.
VOYAGER LE 3.0 V6, LPG on-
derb., 120.000 km, div. opt.,

’ 26.950. Telef. 030-432901.
ES 2.5i'2-drs„ zwart, l.m. vlg.,
zeer LUXE uitv., in prima st„
LPG,'9I. Inl. 04120-46925.
GTS 2.2 i Turbo, 10-'B9, km
129.000, felrood, st.bekr.,

’ 12.950. WITTEBRUG, Rijs-
wijk, Frijdastraat 47, telef.
070-3954302.
VOYAGER 3.0 Autom., m. '90,
zilver, LPG-0.b., iedere keur.
toegest., vr.pr. ’ 28.750. Inr.
mog. Telef. 03406-63266.
Uniek mooie Chrysler VOYA-
GER 33i V67-pers. Autom., m.
1993, o.a. metall. lak, w.w. glas,
velours inter., hoofdst., elektr.
ramen, siervelg., stereo-inst.
etc. Prijs ’43.950. Inr./gar.
mog. Telef. 023-358668.
Chrysler GRAND VOYAGER,
2-92, 32.000 km, alle opties,
airco, alarm, 5 extra hoofdst.,

’ 52.500. Inl. 04166-1801.

Bosboom BV
Chrysler/Jeep/Dodge-dealer

in Midden-Nederland
Ook voor leasing
demo's/occasions:

Voyager 2.5 Turbo Diesel '93
Voyager 2.5iSE '90
Voyager3.0iSE Autom '89
Voyager3.3 SE Autom '92
Saratoga 3.0iLE '92

Soest, 02155-13256
Chrysler Voyager 2.5iS Com-
mercial, rood metallic, 10.000
km, bj. 1993, pr. ’36.500.
BMW-dealer VAN EKRIS Vee-
nendaal. Telef. 08385-27676.

Cheap
I Zie adv. in de rubriek Chevrolet

Zoet Auto's B.V.
Westeinde 91, Voorburg- 070-3861106

SARATOGA 3.0 SE Autom.,
d.zwart, grijs velours inter., l.m.

' velg., LPG, cv., cruisecontr.,
bj. 4-1991, ’22.950. W. v. Vliet
Auto's, TerAar, 01722-2579.: Chrysler-ONDERDELEN, gë~-
bruikt, bj. '70 t/m '93, Luijben,
Soest, 02155-12478/13617.
VOYAGER 2.5i, bj. '89, alarm,
cruise contr., antr. grijs, 7 pers.

’ 23.500. Telef. 01720-34594.
Voyager Van, 1990, blauw
met., ’15.900 ex. Automobiel-
bedr. IMPALA AUTO'S Zoe-
termeer, 079-163661., T.k. Chrysler VOYAGER SE
2.5, bj. juli '91, in perf. st.,

’ 37.000. Telef. 040-480690.
Chrysler VOYAGER 3.0 V6Au-
tomaat 7-pers. uitv., bj. juli
1990, LPG-0.b., stereo, nwe.
banden, als nieuw, ’ 29.950.
Met BOVAG-gar. 02269-1203.
Le Baron Cabrio, v.v. alle op-
ties, zeer mooi, '89, ’29.950.
CARRERA, 02158-27600.
Le Baron Cabrio, '88, wit,
i.z.g.st., ’ 20.500. FANCY
CARS, 08877-2463 of 06-
-52970964.
VOYAGER LE 2.6, 1986, excl.
Dodge uitv., met hout, airco,
eerste eig., z.g. onderhouden,

’ 17.500. 04977-86268.
Chrysler Voyager Van 2.5, m.
'91, grijs kenteken, donker-
blauw met., grijs stof inter., s-
bak, st.bekr., hoofdst., getint
glas, central lock, LPG-on-
derb., smettel. staat, ’17.000
ex. BTW. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondag telef. info van 11-15u.
Le Baron V6Aut., antr. grijs, le-
der, 1e eig., 5-'9O. ’29.950.
CARRERA, 02158-27600.
Voor alle onderdelen nieuw en
gebr., revisies, onderhoud mo-
toren, APK enz. KAREL OTO
Katwijk, 01718-28021.
Uniek! VOYAGER Turbo SE,
bj. '89, aut., airco, leer inter.,
7-pers., 78.000 km, i.z.g.st.
Peugeot Amarco, 01720-33334.
VOYAGER 2.5 SE, bj. 2-93,
9000 km, donkerblauw metallic,
stereo, absolute nieuwstaat.
02294-4044 of 06-52.804790.
VOYAGER, 7-pers., V 6Au-
tom., bj. 1988, ’26.500. Inl.
04707-2323.
Chrysler ES 2.5 i Coupé Au-
tom., 3-'9O, 62.000 km, 1e eig.,
onderh.boekje, ’16.950. GTS
Turbo 5-drs. Autom., 6-'BB,
onderh.boekje, ’12.950. Incl.
BTW. Dealer inruil-auto's J.
MEURE, 02908-26061.
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Razend
Maar sindstien dagenis

LINDA, ja zelfs de altijd
opgewekteLINDA, het la-
chen vergaan. Ze maakt
een gespannen indruk. Ze
is razend. „Want nu is
men toch te ver gegaan,"
aldusLINDA. „HetDuitse
blad Aktuellmeldde datik
een relatie hebmeteen ge-
trouwde directeur van de
ABN, vader van twee kin-
deren. Men wist zelfs te
melden datik mijnhuisen
mijnman Fred al verlaten
heb en met die bankdirec-
teur een appartement in
Amsterdam betrokken
heb."

„Onzin. Ik ben gelukkig
met Fred! Hoe haalt men
het in zijn hoofd? Tot nu
toe hadden John, mijn
broer, mijn man en ik iets
van ach, waarom zouden
we ons druk maken over
die Ehekrise-verhalen, we
negeren het. Maar nu zei-
den we allemaal: Dit kun-
nen we niet ongestraft
voorbij laten gaan."

Linda heeft nu in over-
leg met haarbroer John en
manager Martin Anders
een befaamde Duitse advo-
caat ingeschakeld, die be-
halve een „Gegendarstel-
lung" straks ook nog een
schadevergoeding (smarte-
geld) zaleisen van hetblad.

Linda: „Dat geld zal ik
direct aan een goed doel
schenken, anders vinden
ze me weer te materialis-
tisch, maar ik wil mijn
recht hebben. Deze advo-
caat heeft ervaringmet dit
soort zaken. Hij heeft ook
een proces namens prinses
Caroline gevoerd tegen
Bunte Illustrierte, dat een
gefingeerd interview met
haar had geplaatst."

Linda wil met haar ge-
rechtelijke actie nu voor
eens en altijdkorte metten
maken met de verhalen,
waarin haar huwelijk tel-
kens onderuit wordt ge-
haald en, zoals nu, wordt
beweerd dat zij aan het
scheiden is.

LINDA heel eerlijk:
„Het vreet aan me. Ik heb
nachten niet geslapenvan
die verhalen. Je wordt er
gek van!"

Verbijsterd
„Het begon al tien da-

gen geleden, toen ik sa-
men met mijn man terug-
kwam van een heerlijke
vakantie van twee weken
inPortugal. Het was half-
twee 's nachts toen we op
Schiphol arriveerden. Er

stonden allemaal fotografen.
Ik was verbijsterd. Zo belang-
rijk was mijn aankomst toch
ook niet. Wat was er ge-
beurd?"

Toen lichtteeen van defoto-
grafen een tip opvan de sluier.
„We hebben opdracht uit
Duitsland je te fotograferen.
Je zou op vakantie zijn ge-
weest met je nieuwe liefde,
een bankdirecteur van de
ABN."

„Ik was perplex, maar dit
was slechts hetbegin. Er ston-
den dag en nacht Duitse foto-
grafen bij mijn huis in Hilver-
sum. Men wildeme signaleren
met diebankman, zienofFred
nogin ons huiswoondeofvast-
leggen dat ik het huis voor al-
tijd verliet."

„Op een Duitsefotograaf die
's avonds in mijn tuin stond,
heb ik de politie afgestuurd,
maar de volgende ochtend
stond hij nog op de openbare
weg. Ik moest toen weg voor
een fotosessie en had wat leu-
ke kleren meegenomen. Toen
hij me fotografeerde zag ik de
kop al: 'LINDA VERLAAT
MET HAAR KLEDING
HAAR HUISEN HAARD.

Linda deMolzegt: „Jewordt
er echt paranoïde van als je
voortdurend zo wordt achter-
volgd, ik word nerveus. Het
geeft spanningen in jeprivéle-
ven."

„Mijn man Fred is iemand
die eigenlijk nooit graag op de
voorgrondtreedt.Al diepubli-
citeit hoeft voor hem niet, al
heeft hij er wel begrip voor,

maar op party's houdt hij zich
op de achtergrond. Hij is ook
wat verlegen. Natuurlijk is het
voor hem nietaltijdmakkelijk

dat alle ogen op mij gericht
zijn, maar hij accepteert het
als onderdeel van de baan. Hij
is trots op me en gunt me mijn

succes. Maar de laatste tijd
zegt hij: 'Ik vind het niet leuk
meer, Linda'. Linda: „En dat
trek ik me aan."

Goedlachse tv-ster is
RODDELCAMPAGNE

rond privéleven
SPUUGZAT

PRIVÉ door
Henk

van der
Meyden

LINDA
DE MOL

LAAT
HAAR TANDEN ZIEN!

„ALS DIT GETREITER DOORGAAT, STOP IK MET DUITSE TV-SHOWS"

„Ik ben ambitieus,
maar mijn huwelijk
is mij meer waard"

„ALS DIT ZO DOORGAAT, STOP IK MET MIJN DUITSE TV-SHOWS!",
bekent een aangeslagen LINDA DE MOL me deze avond in de studio's van
haar broer John in Hilversum. Ze doelt op de verhalen in de Duitse pers,
waarin keer op keer melding wordt gemaakt dat haar huwelijk met de
Amsterdamse juwelierFred Reuter op de klippen is gelopen.

LINDA zegt: „Al maan-
denlang staan er de
vreemdste verhalen in de
Duitse pers, waarbij ook
vragen worden gesteld
over mijn eigen Traum-
hochzeit. 'Is dat wel zo
goed?' 'Is het wel een
„Traurn"?' 'Is dat wel zo
perfect?'"

„In interviews heb ik
ook wel eens gezegd, als
men vroeg of mijn huwe-
lijk ideaalwas en een echt
droomhuwelijk: 'Ik ben
heel gelukkig, maar na-
tuurlijk hebben wij ook
wel eens ruzie en zijn er
wel eens spanningen zoals
in elk huwelijk. Dat is
maar goed ook, anders zou
het helemaal doodsaai
zijn!"

Linda: „Dit soort uit-
spraken zijn een eigen le-
ven gaan leiden en telkens
schreef men maar over
mijn huwelijkscrisis, die
er dushelemaal niet is."

Linda kon er nog haar
schouders over ophalen.
Als zij met vrienden in de
studio aan het risken was
(haar lievelingsspel) zei ze
bij een volgende zet vaak
lachend: „Nu komt een
Ehekrise."

■ Linda de
Mol met
haar man
Fred Reu-
ter op hun
huwelijks-
dag. „Ik
ben heel
gelukkig
met Fred."

■ Linda deMol wil met haar
gerechtelijkeactie korte
metten maken met derod-
delcampagneover haar hu-
welijk. Linda:„Het vreet
aan me. Ik heb nachten niet
geslapen van die verhalen.
Jewordt er gek van."

FOTO: THEO TERWIEL

Lastig gevallen
„Ikkan het me ook wel in-

denken. Zelfs in zijn juwe-
lierszaak in Amsterdam
wordt hij nu lastig gevallen
doorDuitsers die met hem op
de foto willen en hem aankij-
ken met een blikvan 'Wat zie-
lig dat je zo ongelukkig bent
nu jevrouw een ander heeft.
Vrouwenbieden zich zelfs aan
om mijn plaats in te nemen.
Ze zeggen dan: Wij zijn niet
van die carrièrevrouwen als
Linda. We willen goedvoor je
zorgen. We zullen je opvan-
gen en troosten."

„Ja, daarbaalt mijn man na-
tuurlijk van," aldus Linda,
„want zijn werk moet door-
gaan en ooktegenoverzijn per-
soneelvindthij dit soort situa-
ties heel vervelend. Tenslotte
is hij een harde werker, een
man dieopzijn gebiedveel be-
reikt heeft."

„Hij is ook helemaalniet zie-
lig, zoals die Duitsers hem
maar willen zien. Want in de
pers word ik dan telkens afge-
schilderd als een geldwolf, hij
als een man die altijd maar al-
leen thuis zit en het hele jaar
elke avondop me wacht, mijn
broer John ziet men als een
soort JR diemij exploiteert en
uitbuit."

„Kun je je indenken dat wij
er nu schoon genoeg van heb-

ben, mijn man en ik, en dathij
zich nu echt begint te storen
aan al diebijkomstigheden die
mijn werk in Duitsland met
zich meebrengt."

„Als dit niet ophoudt en
men ons privéleven blijft ver-
gallen,ben ik een type dat van
de ene op de andere dag stopt
met dat Duitse tv-werk."

Circus
„Het zou jammerzijn,want

het werk zélf vind ik leuk. Ik
benzelf graagcreatief en ik zit
graag in de studio, zoals nu,
programma's voorbereiden
en ideeën bedenken. Maar
langzamerhand krijg ik iets
van dat ik alleen hetwerk zelf
nogfantastisch vind, maar het
circus er omheen ga veraf-
schuwen."

Jemerkt nu datberoemd zijn
een plaag kan zijn.

Linda: „Beroemd zijn is
leuk, daar droomde ik van
toen ik met dit werk begon,
maar héél beroemd zijn, zoals
mij nu in Duitsland is overko-
men, is verschrikkelijk. Want
dan heb je geen eigen leven
meer. Dat zei een fotograaf
ook tegen mij. 'U bent zo be-
roemd, u bent nu van ons.
Maar zo wil ik niet verder le-
ven."

„Ik begrijp nu ook waarom
veel Duitse tv-sterren zo af-
standelijk zijn geworden, cy-
nisch zoals Rudi Carrell bij-
voorbeeld. Die hebben al die
toestanden al jaren,diezijn er
denkik ookverbitterd door ge-

worden. Ze zonderen zich ook
steeds meer af van de gewone
mensen, van hun publiek."

Thomas Gottschalk is niet
voor niets inAmerikagaan wo-
nen,Steffie Graf enBoris Bec-
ker en zijn vriendin in Monte
Carlo en Ute Lemperer in Pa-
rijs. Ze hebben in hun eigen
land geen leven meer. Vooral
tv-sterren van RTL Duitsland
moeten het de laatste tijd ont-
gelden. Het succes van deze
privé-zender is velen een
doorn in het oog. Zo werd
Gottschalk er laatst van be-
schuldigddat hij lidwas van de
Scientology Kerk in Amerika.
Een krant opende er zijn voor-
pagina mee. Het bleek echter
dat een Zwitser met dezelfde
naam lidwas en Gottschalk al-
leen maar een kantoorruimte
had verhuurd aan die sekte.
Dat heeft die krant moeten
rechtzetten. Maar men gaat
heelver om, als je succes hebt,
je als het kan onderuit te ha-
len. Vooral Nederlandse ster-
ren moeten het dezer dagen
ontgelden. Marijke Amado
werd met de dood bedreigd,
Carrell,vroeger dekoning van
de Duitse tv, wordtnu keer op
keer aangevallen omdat hij te
oud ente verzuurd zou zijn en
Lindakomt nu aan de beurt.

Schandpaal
Dezelfde LINDA, die nu

aan de schandpaal wordt ge-
nageld, kon enige maanden
geleden geen kwaad doen bij
deDuitse pers. Haar program-
ma TRAUMHOCHZEIT— de
Duitse versie van LOVE LET-
TERS — werd de hemel inge-
schreven, ze won de ene tv-
prijs na de andere,de GOLDE-
NE KAMERA in Berlijn en
deBAMBI in München.

Linda werd beschreven als
degrote ontdekkingvan de na-
oorlogse televisie, die met
haar programma de trekpleis-
ter was van RTL Duitsland en
recordcijfers haalde.

Een succesdroom werd
waar voor LINDA, die hetaan-
vankelijk heel gelaten onder-
ging en het succes als een roes
beleefde. Maar met het succes
kwam deroem, de groteroem
in haar leven en maakte zij
kennis met de manier waarop
een mega-ster in Duitsland be-
handeldkan worden.

Linda: „Het publiek is nog

altijdheel liefen de cijfers
van mijn show hebben er
niet onder geleden!Ik denk
ook niet dat die er onder
zullen lijden. Het publiek
kiest zelf wat men wel of
niet wil zien, maar zelf lijd
jeer welonder. En jegaat je
afvragenhoe dat nu verder
moet."

„Ik hebnu zo ietsvan: 'Ik
blijf mijn shows maken
maar ik verschijn verder
niet meer in het openbaar,
doegeen interviews meer,
wantwat heeft datallemaal
voorzin als men jewoorden
blijft verdraaien en toch al-
leen maar uit is om van elk
woord wat jezegt een „Ehe-
krise" te maken.Maarals ik
me afzonder, wat andere
sterren noodgedwongen
doen in Duitsland, kan ik
dan mijn werk nóg zo doen
als nu, vraagik me af."

„De kranten schrijven al-
lemaal dat ik zo met beide
benen op de grondben blij-
ven staan en ik daardoor zo
goed met mensen kan om-
gaan. Ik ben ook heel nor-
maal gebleven, ik zie tv als
mijn werk, een ambacht."

Publiek
„Maar ik zou tegen die

Duitse pers willen zeggen:
Als jullieme zo blijven be-
handelen, kan ik me niet
meer gewoon tussen de
mensen bewegen en dat
zou misschien mijn werk
wel aantasten. Want ik wil
altijd weten wat er bij de
mensen leeft, hoe ze den-
ken, hoe ze praten. Dat her-
kent het publiek ook, denk
ik, in mijn shows, datik een
van hen ben. en dat wil ik
zo houden. Als dat niet
meer kan wordt het alle-
maal wel moeilijk voor
mij."

Linda zegt: „Men denkt
misschien 'ze kan toch niet
zonder die shows', maar
dan kent men mij niet. Ik
zou er geen traan om laten
als ik ermee zou stoppen,
omdatik anders mijnprivé-
geluk in de waagschaal zou
zetten."

„Ik ben ambitieus maar
mijn huwelijk is belangrij-
ker dan wat ook. Gelukkig
kunnen mijn man en ik het
nu nog aan, omdat we el-
kaar steunen en vertrou-
wen, want stel je voor dat
hij nugevraagd had: 'Wie is
die ABN-directeur dan
wel?' Dan had je toch een
groot probleem gehad.
Maar we weten wat we aan
elkaar hebben," zegt ze met
die mooie glimlach, die nu
gelukkig weer op het zo
even nog gespannen gelaat
verschijnt.

En dan lachend: „De eni-
ge ABN-directeur die ik
ooit gesproken heb was
toen ik met mijn man Fred
een hypotheek aanvroeg
voor ons huis. Ik weet nog
dat ik heel boos op hem
werd, omdathij ietszei van
'dat het beter was dat die
hypotheek niet op ons bei-
dernaamkwam, want later
staat u er als man toch al-
leen voor', zei hij. Woe-
dend was ik."

LINDA gaat weer aan het
werk. Er volgt nog een ver-
gadering over haar pro-
gramma 'Kollegen Kolle-
gen' en ze heeft wat ideeën
voor TRAUMHOCHZEIT
en LOVE LETTERS, waar
de TROS ook volgend sei-
zoen weer mee doorgaat.

Absolute top
Dat kan ze aan. In het vei-

ligebastion — het immense
studiocomplex van haar
broer JOHN DE MOL —voelt zij zich veilig. Daar
kanze gelukkignog zichzelf
zijn, die spontane, intelli-
gente jongevrouw, dietoch
een unieke prestatie gele-
verd heeft door behalve in
Nederland ook in Duits-
land aan de absolute top te
komen.

Alleen kon ze niet be-
vroeden dat het leven aan
de top in Duitsland de hel
kan betekenen!

„In Nederland heb jebij
de bladen en pers ook geen
lieverdjes," zegt ze, „maar
inDuitsland is menecht ge-
meen, deelt men slagenon-
der de gordel uit. Daarom
knok ik nu terug."

Mooie Linda, die met
haar prachtige witte tan-
denzo mooi lacht, zoals de
Duitse pers zo vaak
schrijft, laat nu die tanden
eens op een andere manier
zien!
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Croma 2.0 TD i.d., .Business', grijs met., 1-93, 21.000 km, van

’ 43.900 voor ’ 35.950. Tempra 1.6S i.e., nw. model, blauw met.,
6-93, 2000 km, van ’32.795 voor ’28.750. Tipo 1.6 SX i.e. 3-;
drs., aubergine met., nw. model, 5-93, 4000 km, van ’33.200
voor ’28.950. Tipo 1.4 S i.e., 3-drs., nw. model, ferrarirood,
6-93, 21 km, van ’ 26.950 voor ’ 23.750. Idem maar dan een
zwarte. Uno 1.1 S i.e., Cabrio, ferrarirood, 6-93, 31 km, van
’32.950 voor ’28.750. Uno 1.1 S i.e. zwart, 5-93, 10 km, van

’ 22.650voor ’ 19.750. Uno 1.1 i.e. ,Hobby', grijs met., 5-93, 150
km, van ’ 22.025 voor ’ 19.450. Panda 1000 L i.e. Cabrio, ferrari-
rood, 3-93, 2000 km, van ’ 23.950 voor ’ 19.750. Croma 2.0 i.e.
2000 met., 1989, 105.000 km, l.m. wielen, ’ 14.950. Tempra 1.6
SX i.e., blauw met., 1991, 45.000 km, l.m. wielen, ’22.950. Uno
70 S i.e., rood met., 1991, 33.000 km, l.m. wielen, ’ 17.950. Uno
45 i.e., zwart, 1990, 38.000 km, l.m. wielen, ’ 14.950. Uno 45 i.e.,
wit, 1990, 24.000 km, ’ 13.950. Uno 45 i.e. .Riviera', blauw met.,
1989, 70.000 km, l.m. velgen, ’ 10.950. Panda 1000 L i.e., groen,
1992, 35.000 km, ’ 11.950.

Beekestein Fiat
Haarlem 023-244040

Ford
ESCORT XR3i Cabrio, '89, wit,
div. extra's, achterschade, zeer
mooi, ’ 6950. 05766-3449.
Reeds 27 jaar een begrip, Ford
Escort CLX Diesel, 1-1991, nw.
mod., 1e eig., 5-drs., kl. rood,
’17.000, 4x Escort 1.41, 1.6 Itr.,
16 Diesel, 1990 t/m 1988, alle
1e eig , 'ook Stat.car, div. kl. en
uitv., ’13.500 t/m ’B5OO. 3x
Scorpio 2.4 Autom., 2 Itr. CL 11,
1990 t/m 4-1990, 1e eig., div.
Kl„ ’ 18.000 t/m ’ 17.000, Orion
1.4 Itr., 2-1989, 1e eig., 4-drs„
wit, ’11.500, 4x Sierra 2 Itr.,
1.6, 2.3 D, alle 1989 en 1e eig.,
div. kl. en uitv., ’ 13.000 t/m
’ll.OOO enz. Inr., gar., ANWB
keur., Nat. Autopas info,
BILDT Autobedrijf Bunnik-Ut-
recht, Prov.weg 114, Bunnik-
Utrecht, telef. 03405-61882,
zondag 12-16 uur, aankoop
zonder gar. ’ 1000kort.
Ford SCORPIO 2.4 i CL, met.
blauw, 1989, 142.000 km, BO-
VAG-garantie. 020-6901875.
SIERRA Coupé, rood met.,
sportvlg., goed! '85, ’4900.
Medembhk N.-H., 02274-4999.
Rechtstr. van 1e eigenaar Ford
Sierra 2.3 GLD Diesel 5-drs.
HB, m. '89, diamantzwart,
groen gl„ vel. bekl., stuurbekr..
deurvergr.,. 5 versn. etc,
’1.1.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.
SIERRA 2.0). sept. '90, LPG,
grijs metall., 4-drs. sedan,

’ 13.950.Telef. 03463-54106.
275-pk 4x4

COSWORTH, 1991, met super-
chip, leder inter., .in perf.st.,

’ 49.900. Telef. 040-510195.
SIERRA Sedan, aut., '92, LPG,
50.000 km, stuurbekr., ’ 26.000
(nieuw ’ 43.000). 03418-53335.
T.k. Ford SCORPIO 2.5 CLD,
bj. '87, 5-drs., blauw, pr.

’ 8350. Telef. 02249-3064.
FIESTA. m. '85, APK 7-94,
rood met., striping, i.z.g.st.,

’ 3950. Telef.o3s-857135.
Schitterende Ford Scorpio 2.0
GL Automaat m. '91, duurste
uitv., 1e eig., champagne me-
tall., bruin gemêl. velours inter.,
4 hoofdst., getint glas, st.bekr.,
elektr. ramen, schuifdak, ABS,
centr. port.vergrend., smettel.
staat, ’15.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750,
zondag telef. info van 11-3 uur.
FIESTA 1.8 D Van, kl. wit,
km.st. 6000, bj. 27-11-92,
vr.pr. ’14.750. Telef. 02154-
-14293 of 036-5338149.
ESCORT RS Turbo, dcc '85,
Sportwagon, alle extra's, nwe.
motor pi. Turbo, moet gezien
worden, ’9950. Inr., fin., gar.
mog. 030-420292.
Station Ford Sierra 2.0 GL,
roofrack, schuifdak, metallic
lak, central lock, sportvelgen,
LPG-onderbouw, m. '90,
’18.900, p.m. ’3BO, 60 mnd.
LOKHORST Zegveld (Woer-
den), 03489-1868 of 1853.
FIESTA 1.8 D CL, 1991, 31.000
km, nieuwstaat, zeer zuinig,
vaste prijs ’ 19.750. Inl. 04167-
-82222, b.g.g. 04180-16643.
Exclusief mooie Ford Scorpio
2.9 i Ghia-uitv. Automaat, s-
drs., Hatchback, m. '91, racing-
green metall., groen gl„ el. ra-
men, velours bekl., 4x hoofdst.,
stuurbekr., deurvergr., ABS-
remsyst., airconditioning, an-
ti-diefstal alarm, orig. Ford ra-
dio etc, ’22.950. „HART-
MANN Auto's 8.V." Woerden,
03480-31234.
SIERRA XR4i, wit, '83, 170 pk,
verl., 16" vlg. en nwe. band.,
sp.uitl.J 8500. 03405-61128.
ESCORT 1.3 GL, 5-drs„ '84,
5-bak, alle extra's, stereo,

’ 3250. Telef. 030-801201.
ESCORT 55 1100 Van, bj. '85,
wit, APK, ’1950. Inl.
01719-11288/17594.
Ford ESCORT Bravo, 5-deurs,
bj. '84, metallic bruin, ’ 3950.
Telef. 02159-17465.
ESCORT 16 L, m. '83, APK
4-94, zilver met., i.z.g.st.,

’ 2750. Telef. 035-857135.
SIERRA 23 Diesel, '85, APK
8-94, lm velg., stuurbekr., 5
versn., i.z.g.st, ’4750. 035-
-857135.
Let op zeer goedkoop! Ford
Sierra 2.0 i Sedan, DOHC-mo-
tor, donkerrood metallic, s-
bak, get. glas, central lock, zéér
mooie auto, 100.000 km, 0.h.-
-pap. t.i., t. '92, ’ 16.950. AUTO-
THEKER, Flevoweg 12 A-B
Leiden, 071-231727. Zo. telef.
info 12-16u. Huurkoop.
ESCORT XR3, bj. '81, LPG,
sch.k.dak, elektr. ramen, grijs
met., XR3i-int., ’3900. Telef.
04132-72378.
SIERRA 2.0 CL 4-drs. Sedan,
bj. 2-'BB, wit, 5-bak, LPG, echt
als nieuw, ’ 9950. 02274-3478.
Zr. mooie en luxe Ford SIERRA
2.0 GLi, '91, 5-d„ Hb, get. glas,
vel. int., sch./k.dak, cv.,
st.bekr., metall. lak, LPG-inst.,

’ 14.950. 023-285760. Inr. mog.
Ford Escort 1.3 CL Sport, 3-
drs. m. '88, champagne met.,
v.v. vele extra's, ’ 8250.
FRANS WIJNEN AUTO'S,
020-6716280.
SIERRA 1.8 Laser, m. '86, wit,
LPG, d.sp., spoiler, z. mooi,

’ 4950. 02550-36881.
ESCORT 1.1 L, bj. '83,APK '94,
metall. groen, 60.000 km,

’ 3250. Inr. mog. 05776-1114.
SCORPIO 2.0 CL, bj. 11-'BB, 1e
eig., bl. met., getint glas,
schuif/kanteldak, orig. 105.000
km, dealer onderh., ’11.950.
Inl. 085-425432.
Ford ESCORT 1.3 L, bj. '83,
3-drs., 63.000 km, ’2450.
Telef. 075-163289.
ESCORT 11 C, m. '87, APK
7-94, striping, 5 versn.,
i.z.g.st., ’5950. 035-857135.

Zeer mooie Ford Sierra 2.3 D,
nov. 1989, 5-drs. HB, metallic
kleur, schuif/kanteldak, ABS,
stuurbekr. ’11.950. Inr./fin./
gar. mog. „TIENHOVEN",
03469-2296, ml. tot 21.00 uur.
EXPORT! Omega 2.3 D, '87,
(onderdruk). Scorpio, '87. Sa-
men ’ 14.900 mcl. 033-653365.
Door de bank teruggenomen:
Ford SIERRA 2.0 CL, kl. goud
metall., 5-drs., 5-bak, get. glas,
m. '86. Vr.pr. ’5950. Inl.
03443-3770.
SIERRA 2.0 CL, 5-'B9, LPG,
div. extra's, 97.000 km, m.
o.boekje, ’ 10.500. 040-120864.
SIERRA 2.0 CL, orig. '88, zw„
APK 7-94, schitterend, get.
glas, centr. slot, schuifd., 100%
goed, ’ 8950. 020-6260203.
SCORPIO 2.0 CL, 1-'B9, antra-
ciet, 1e eig., schuifd., w.w.,
cv., ’ 11.500 mcl. 033-650450.
Door inruil verkregen: Ford
Escort 1.1 GL, blauw metall., m.
'83, ’ 2950. Ford Sierra 1.6 GL,
groen metall., m. '83, ’3450
Ford Sierra 2.0 GL Combi,
groen met., m. '84, sch./k.dak,

’ 4950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden 03480-31234.
SIERRA 5-drs. HB, m. '88,
spierwit, cv., deelb. bank etc,
superstaat, ’ 7500. 023-272811.
Ford USA-ONDERDELEN v.a.
bj. 1970 t/m 1993, gebruikt.
Luijben, Soest, 02155-12478/
13617, Industrieweg 26, Soest.
Ford Scorpio 2.9 GLi Autom.,
nw. mod. '91, Sedan, schuif/
kant.dak, shadow blue metall.,
el. ram., ABS, zeer dure uitv.,
Slechts ’ 17.950. Ford Scorpio
2.4iGL, 1e eig., nw. mod. '91,
Sedan, diamantzw. met.,
schuifd., alle opties, ’18.750.
Ford Sierra 2.3 Ghia, 1e eig.,
'85, autom., metall., alle opties,
nw.st., inruilkoopje: ’ 3950.
Ford Sierra 2.3 GL Diesel Sta-
tion 5-drs. Luxe, '85, inruil-
koopje: ’ 2950. Ford Sierra 2.0i
GL DOHC, nw. mod. '91,
schuifd., zilv. met., 5-drs.,

’ 13.750. Ford Sierra 2.0iCXL,
Azur-uitv., nw. mod. '92, zwart
met., Sedan, LPG, dure uitv.,
slechts ’17.950. Ford Escort
1.6i CXL Sport GT, m. '91,

rood, RS-pakk., wielen pi.
bekl., spec. uitv., ’13.950.
Inr./fin./gar. Autobedrijf
SCHIPHOL. Nieuwe Meerdijk
350, Badhoevedorp, langs
Ringvaart, telef. 020-6041885.
Aerostar V 6Automaat Space-
bus, alle opties, '88, ’ 14.950.
CARRERA, 02158-27600.
SIERRA 1.6 CL, 5-'9O, blauw,
5-d„ LPG, nieuwst, ’ 12.750.
02159-12615,zo. geop.
KR 3i, BLAUW met., verl.,
sch.k.dak, mot. geheel gerev.
Pr. ’6500. Telef. 036-5329308
of 03499-82554.
Ford-Sierra-spektakel bij
„CARPOINT", ruim 20 model-
len direct leverbaar, ook sta-
tioncar, bouwjaren '84 tot '92,
nu zéér gunstig in prijs, alle au-
to's afgeleverd met stereo op
slede, Carpoint, 02510-12651.
Ford SIERRA Diesel Station-
auto, grijs kenteken, grote
beurt + APK, in perfekte staat,

’ 5750. 073-221026/418424.
Ford SIERRA 2.0, eind '85, au-
tom., LPG, schuifdak, wit, in
prima st. 03200-21833/42443.
SIERRA 2.0 CL, bj. '88, 4-drs.
Sedan, blauw metall., i.z.g.st.,

’ 8950. 03200-48574.
Ford SIERRA 2.0 CL, 5-drs„ bj.
'88, LPG, APK 7-94, ’BOOO.
Telef. 01620-59693.
Bijz. mooie Ford Scorpio 2.0i
DOHC (CL met Comfort-pak-
ket), m. '92, petrolblue metall.,
groen gl., vel. bekl.. stuurbekr.,
deurvergr., 4x hoofdst., ABS
remsyst., in nw.st. ’ 21.950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.
SIERRA Stationcar, Diesel, s-
drs., maart '87, grijs met.,
trekh., 5-bak, stuurbekr., net
gekeurd, ’ 7950. 03407-3633.
Ford SCORPIO 2.0 CL K 6, aug.
'90, blauw metall., 1e eig.,
69.000 km, 5-bak, st.bekr., perf.
auto, ’ 14.500. Inl. 03407-3633.
SCORPIO 2.4 i CL, mei '91,
sch./kanteldak, o.h.boekjes,

’ 18.750. Inr. mog. 04103-1736.
ORION L 1.6 Diesel, 4-drs.,
kent. '86, bj. 5-'B4, APK 3-94,
mooie st. ’ 3950. 03420-17796.
—KONINGSHOF Auto's"*
2x Ford Sierra 2.0 CL 4-drs.
Sedan, m. '91, zwart van kleur,
5-bak, schuifkanteldak, get.
glas, 1x met LPG, dessin int.,
centr. lock, ’16.950 p.st.
02507-15824. Zandvoort.
ESCORT Europa 1400, ferrari-
rood, donker get. glas, spoilers,
striping enz., bj. 9-'B9. Prijs

’ 11.750. Inl. 03443-2403.
Zeer compl. uitgev. Ford Sierra
2.0iCLX 5-drs. Hatchback, met
LPG-inst. m. '90, alpineweiss,
groen glas, vel. bekl., 4x
hoofdst., deurvergr., 5 versn.,
siervelgen etc. ’ 13.950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.
Ford ESCORT, beige metall.,
bj. '86, in goede st., ’ 3750. Te-
lef. 02940-10861.
SIERRA Stationcar 1.8 CL Tur-
bo Diesel, stuurbekr., trekh., kl.
wit, 81.000 km, 1991. Dealer
Avifauna, 01720-20990.
SIERRA 1.8 TD, 7-'9O, 4-d.
Sed„ st.bekr., zwart, sch.dak,

’ 14.950. Inr./gar. 020-6195929.
Exclusief!! Zeer compleet!!
Ford Scorpio 2.9iGhia, m. '88,
automaat!! Antraciet metall.,
get. glas, stuurbekr., velours
inter., 4x hoofdst., airco!! El.
schuifd., 4x el. ramen, magn.
sportvelg., c lock, alarm etc,
85.000 km, 1e eig. + o.h.pap.,
’14.950. „DEN HOFF Auto's",
02550-11428.
Ford SIERRA 2.9 XRI, 4x4, bj.
'89, donkergrijs, veel extra's.
Mooie sportieve auto, ’ 22.000.
Telef. 05230-38618.
Ford SIERRA XR4i, '84, met
nieuwe motor, Duits kent. Te-
lef. 06-52.927703.
Ford Sierra LE MANS Coupé,
m. '86, spierwit, grijs stoff. in-
ter., hfdst., get. glas, Cosworth
achterspoiler, LPG, smetteloze
staat, ’5950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondag telef. info van 11-15u.
Ford Sierra 2.0 CL, 6-'B9, s-
drs„ LPG, ’14.950. AUTO
WEEKERS, 04906-1387.
ESCORT 1.6 i Bravo. bj. 7-'B7,
rood, 80.000 km. RS-vlg„

’ 8750. Telef. 033-650450.
SIERRA GT Sedan, zwart, bj.
2-93, sportpakk., CD, trekh.,

’ 29.500. Telef. 03200-26582.
Ford Sierra 2.0 CL, bj. nov. '87,
beige metall., 3-drs., 5 versn.,
centr. vergr., in g.st., ’ 8750.
ALTING Auto's, 023-254944.

XR4i Ford Sierra, geheel in ori-
ginele staat!! Slechts 60.000
km, ’15.900. p.m. ’320, 60
mnd. LOKHORST Zegveld
(Woerden). 03489-1868/1853.
ford CAPRI 2.3, ty. 1932"
z.g.to-ry Telef. 01835-4443.
Ford SCUhpio 2.0 CL, '86rijdbare schade, ’ 750 mdBTW. Telef. 04977-86000.
Ford SCORPIO 2 Itr. Injectie",,
LPG, ABS, stuurbekr., radio/
cass., antracgrijs, elektr. ra-
men, 5-bak, bj. 1990. model
'91,’ 23.500. 03443-3770.
ESCORT Laser, v.v. alu velgen,
schuifd., w.w. glas, APK, bj.
eind '83. ’ 2950. 02503-24953.
Door de bank teruggenomen:
Ford SIERRA 2.0, LPG, alpine-
wit, 5-bak, centr. lock, m. '90.
Vr.pr. ’ 14.750. Inl. 03443-3770.
Let op!! Uniek mooi!! Ford
Scorpio 2.0 GL DOHC, 5-drs.
H.back, m. '92, d.blauw, stuur-
bekr., 5 versn., velours inter., 4x
h.steun, ABS remsyst., a.spoi-
ler, 0. lock etc, 1e eig., pi.
o.h.pap., ’ 17.950. „DEN HOFF
Auto's", 02550-11428.
ESCORT 1.1, m. '83, APK
7-94, in nieuwstaat, f 2950.
Telef. 035-857135.
ESCORT Station 1.6 Diesel.
1985, met achterbank, nieuw-
staat, ’ 4950. 020-6570105.
Ford Probe GT Turbo 2.2i.
9-92, 5-bak. 1e eig., airco,
sch.dak, wit, orig. 22.000 km.
nw.pr. ’72.000, nu ’39.900.
Dealer inruil-auto's J. MEURE,
telef. 02908-26061.
Ford FIESTA 1.6 D, bj. okt. '87,
5-bak, dubbele sp„ APK, apr.
'94,’ 5950. 02510-20532.
Ford Scorpio 2.9 i GL Sedan,
donkergroen metallic, 5-bak,
airco, elektr. ramen, ABS, cen-
tral lock, stuurbekr., get. glas,
enz. enz., 120.000 km, o.h.pap.
t.i., t. '92, ’ 24.950. AUTOTHE-
KER, Flevoweg 12 A-B Leiden,
071-231727. Zo. telef. info 12-
-16 uur. Huurkoop.
FIESTA 1.1 Bravo Jubileum
uitv., metall., get. glas, APK
7-94, zuinig en beslist goed,

’ 2150. Inruil mog. 023-358016.
Ford SIERRA 1.6 GL, '84, rook-
zilver, ’ 3950. Audicentrum v.d.
AKKER, 040-541488.
Ford Scorpio 2500 GLD Turbo
Diesel!! 4-drs. Sedan!!, '91,
d.groen metall., stuurbekr.,
ABS-remsyst., doorlock, sier-
velgen etc. Bij "FRED HEHL"

’ 22.950. Telef. 023-292400.

Aerostar
XLT 3.0 V 6Automaat 7-pers.
VIP, twotone grijs metall., air-
co, cruise contr., 80.000 km. b.j.
2-1990,’ 29.950. BOVAG-gar.

Telef. 02269-1203
ESCORT 16 GL, bj. '85, Au-
tom., nwe. APK, 1e eig., 5-drs.,

’ 4750. Telef. 035-280207.
SIERRA 1.6 Laser, bj. '86, HB,
90.000 km, ’5500. 02154-
-14293 of036-5338149.
Weg. verkr. v. lease-auto: Ford
ESCORT 1.8 CLX 16V, dcc. '92,
nieuw model, onberispelijk,
schadevrij, met div. access.,

’ 30.500. Inl. 033-550709.
FIESTA I.li CL, bj. 1989,
24.800 km, ’ 11.750. Als nieuw.
Inl. 03451-14696.
ESCORT KR 31, rood, bj. '85,
schuifdak, sportw., ’10.500.
Inruil mog. 05116-2085.
ESCORT 1300 GL Laser Cara-
van, 5-drs., blauw met., 5-'B6,
i.z.g.st., ’ 5750. 075-212428.
Ford MUSTANG GT 5.0L, bj.
'85, 35.000 km, rood, T-top,
airco, elektr. ramen, cruise
control, in perf. st„ ’8750.
04181-1568.
SCORPIO 2.9 GLX, dcc. 1992,
17.000 km, div. opties. Telef.
01843-1346.
Ford ESCORT 1800 GL Diesel,
bj. '89, APK, zeer mooie auto,
vr.pr. ’ 7250. Inl. 02159-32566.
Ford SCORPIO 2.0iGL, metall.
blauw, LPG, div. access.,
130.000 km, '88, ’9850.
ANWB-gek. Inr./gar. mog.
05250-2610.

2x Cosworth
ESCORT Cosworth 2000 i 16V,
rood, Recaro sportstoelen, 2
jaargar., 4600 km, sept. '92.
ESCORT Cosworth 2000 i 16V,
groen metall., Recaro sport-
stoelen, leder inter., 2 jaar gar.,
13.000km, nov. '92.

2x XR2i
FIESTA XR2i 1800i16V, alarm,
rood, 2 jaar gar., 13.000 km,
sept. '92.
FIESTA XR2i 1800i 16V, wit,
zonnedak, 17.000km, juni '92.
Wij maken voor u een zeer
scherp aanbod!!!

"SPLINTER EEMLAND BV
"FORD-DEALER*

Beukenlaan 80 Soest
02155-12643

*"RESIDENCE Hillegom*"
Ford Escort 1.9 L EFi, 5-bak,
verlaagd, sportvlgn., w.w. gl.,
airco, metall., cruise contr.,
armsteun., dubb. spiegels, ron-
dom spoilers, '90, ’13.950.
02520-22865. Inr., gar. en keu-
ring. Eigen huurkoop zonder
info. Zond, info 06-52879381.

5.0 V 8
Thunderbird, blauw met., alle
opties, tev. schuifdak, leder,
LPG, febr. '91, ’ 39.950.

CARRERA, 02158-27600
SCORPIO 2.0 GL Sedan, LPG,
stuurbekrachting, metallic, m.
'91, ’17.900. Telef. 020-
-6592654/6597486.
Nw. model Ford Scorpio 2.0i
DOHC (Comfortpakket II), m.
'91, zilvergrijs met., groen glas,
vel. bekl., elektr. schuif/kantel-
dak, deurvergr., el. ramen,
stuurbekr., 4x hoofdst. etc
’18.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.
Zeer sportieve Ford Escort KR
3i, m. '84, uitgevoerd met een
originele injection motor van bj.
'90, spierwit, spec. gemèl. sport
inter., hoofdst., getint glas, s-
bak, sportvelgen, smettel.
staat, ’6950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondag telef. info van 11-15u.
Ford SCORPIO 2.0 GL, elektr.
ramen, ABS, alarm, stereo,
tr.h., st.bekr., bj. '88, vr.pr.
f 10.950.Telef. 020-6312871.
SCORPIO 2400 GLi, m. '91, bj.
11-'9O, 93.000 km. automaat,
stereo, w.w.. cv., ’2OOO zij-
schade, ’ 10.900 mcl. BTW. Inl.
03404-51695.
Sierra 2.3 Diesel CL 3-drs.,
1987, ’6900. Telef. 02155-
-12854 of06-52877994.
ESCORT, 1983, 1e eigen.,
80.000 km. mooie goede auto,

’ 4450. Inruil mog. 023-423906.

Daihatsu i
.._■■_._ ... ~- ... _-_ .-, i

CHARADE TS Special, 11-'B7,
wit. prachtexemplaar, BOVAG,
vr.pr. ’ 9950. Inl. 03465-69105.
Daihatsu Charade 1.3 i TX
Sport, rood, grijs sportinterieur.
sportvelgen, 5 versnellingen,
38.000 km, central lock, 6-'9l.
electr. bediende portierramen
etc... VAN VLIET Personenau-
to's BV, Parallelweg Zuid 215.
Nieuwerkerk a/d IJssel,
01803-13877.

Dahaitsu FEROZA Blacktop
Van, zwart met., 23.000 km,
1990, 3-standen dempers,
bull-bar, cabriokap, ’ 23.950.
Daihatsu-dealer Centraal
Hoorn 8.V., Protonweg 2.
Hoorn. Telef. 02290-17541.

Vorige week nog 25, nu nog 17

nwe. CHARADES 1.3i, in div. )
uitvoeringen met voordeel op-
lopend tot ± ’4OOO. Heto 'BV.. Daihatsu Adam, 020-i
6463390/6968841.
Unieke aanbieding met auto- i
maat Daihatsu Cuore TS, m.
'91, duurste uitvoer., signaal- j
rood, getint glas, wiswas,
smettel. staat, met 20.000 km. 1

’ 9950. CAR CENTRE HAAR- :
LEM BV., 023-329750. Zondag 'telef. info van 11-15 u. 'Charade TX Turbo, 9-'B6, rood, !
61.000 km, boekjes, APK, l.m. ;
vlg., 1e lak, ’ 5950. 035-243018. 'Te koop Daihatsu CHARADEi
Turbo D, 10-'B6, gr. kent., APK j
tot 8-94, i.z.g.st. Prijs ’3500. ■Telef. 020-6177505. ,
'

r\ i !De Lorean ,
DE LOREAN, 1981, antraciet
grijs, zwart led., airco, 80.000
km, schitterende auto. Evt. mr.
mog. ’ 39.500. Inl. 040-521283.
SPEURDERS kunt u opgeven
van maandag t/m vrijdag, van
08.00 t/m 21.00 uur via
npn-fi fln.s 805

IDe Lorean DMC, 1982. roestvrij ,
l staal, zwart leder, 19.000 mis., 5 i

versnellingen, stereo, alarm, |
airco, sportvelgen etc... In per- ■- fecte staat, Nederlands kente--1ken, ’37.500 mcl. BTW. VAN !

1VLIET Personenauto's BV, Pa-
-1 rallelweg Zuid 215, Nieuwer-

Ln.L,r.MI l<?<.o! m ani.l 1Ö77
uiv-o.ouo.ova. KerK a/a ussei, uiöuj-uö//.

Dodge
2x Dodge MINIRAM Van 2.5i,
bj. 1990. ’16.500 mcl. BTW.
Inl. 04105-17348/020-6400942.

Bon
STEALTH R/T TURBO

'91, rood ’89.500
Zoet Auto's B.V.

Westeinde 91, Voorburg
070-3861106

Dodge W 200. GOED en strak,
vraagprijs ’ 5000. Telef.
02260-14238.

Dodge Mini Ram Van 2.5, '91
(12-'9O), d. blauw met., w.w.
glas. 110.000 km, boekjes
aanw., schadevrij, ’ 16.950 mcl.
071-894994.

Voor alle onderdelen nw. en
gebr., revisies, onderhoud mo-
toren. APK enz. KAREL OTO
Katwijk, 01718-28938.
Dodge DAYTONA Shelby 2.2
Turbo Interc, 1988, alle opties,
met airco, vr.pr. ’ 19.700. Inruil
bespreekb. 02963-1916.

Excalibur
Excalibur Phaeton 454 block
'78, zom. en wint. kap, alle ace

’ 65.000. Interauto 043-256582.
l Uw SPEURDER faxen? Dat
:. kan 24 uur per dag, 7 dagen per

week op: 020-585.8030.

Ferrari
512 TR, nieuw, rood, ’ 475.000.
SNELLERS, Koehorstmaat 12,
Deurningen, 074-770777.
Ferrari 308 GTS, carborateurs,
1978. i.z. GOEDE st„ rood,
zwart leder. 02205-3587.
TROUWEN-' Huur een rödë
Ferrari 308, ’795 all-in. T&M,
01640-47363.
TESTAROSSA. 1e eig., m. '87,
rood, ’199.000. Snellers Deur-
ningen. 074-770777.
Ferran 328 GTS. rood, leder, bj.
1989. 1e eig., Ned. auto, 2500

km! pr. ’215.500. Ferrari Mon-
dial Cabriolet, goud metallic,
beige leder, bj. 1984, 20.000 km.
pr. ’130.500. BMW-dealer
VAN EKRIS Veenendaal. Telef.
08385-27676.
Uniek mooie Ferrari 308 GTSi
bj. '81, ferrarirood, kalfsleder
int, el. ramen, 5 versn., sport-
versn., airco, deurvergr.. magn.
sp.velgen, orig. 43.000 mis., in
nw.st., ’89.500. „HARTMANN
Auto's 8.V." Woerden,
03480-31234.
FERRARI 348 TB, met. zwart/
tan, 1e eig., 10.000 km, tech-
nisch 100% , smetteloze auto.
Fax 010-4262404. Telefoon
010-4262876.

Ferrari 328 GTS. zwart metallic,
zwart leder. 1987, cv., getint
glas, stereo, alarm, in perfecte
staat, orig. Nederlandse auto,
boekjes aanwezig. VAN VLIET
Personenauto's BV, Parallel-
weg Zuid 215, Nieuwerkerk a/d
IJssel, 01803-13877
348 TB, demo, 1800 km, van. ’ 325.000 voor ’ 249.500.
SNELLERS Deurningen, 074-
-770777.
308 GTSi, '80. red, U.S. SPEC,
leaving country, $31.000 ex.
tax. 03402-44725, 030-282480.
365 GT4 2 + 2, '75 (mod. 400),
’79.500. DAVID HART, Alfa
Romeo, telef. 010-4264455/99.
TROUWEN in een rode Ferrari
308 GTS. Inl. 02285-12532..328 REPLICA, '85. zwart, beige
leder, aut., V6-motor, prof. ge-

' bouwd, ’ 24.750. 038-225263.
MONDIAL Coupé, '83, 1e eige-
naar, absolute nieuwst.,

’ 69.500. Snellers Deurningen,
074-770777.

—TROUWEN*"
Zelf rijden in een

FERRARI 328 GTS
PORSCHE 911 Carrera Targa

of CHEVROLET Corvette
Meijers Trouwautobedrijf

Utrecht, 030-441246

Fiat
Cn» DtTkür"*! Ki 'CM L-l rr_-\H AKr_r+t-i lm TP Cïat QITMH
riai nii iviw, uj. oh, m. iuvaj

bodem gaaf, ’2175. Telef
020-6902252.
Fiat TEMPRA Sedan 11, 1990
20 IE Kat., antr. metall., orig
79.000 km, zeer veel extra's, als
nieuw, ’ 17.950. 08382-1600 o
06-52947070.
Fiat CROMA Turbo Diesel, bj
'87, metall., elektr. ramen, goe
de st. ’ 7450. Inl. 080-241939.
T.lca. Fiat UNO 55 S. bj. '85
d.blauw. APK juli '94, i.z.g.st.

’ 3700. 020-6765923.
Fiat 127. '83, ROOD, 5 versn.
mooie auto, APK 8-94, supei
zuinig, ’ 1250. Inl. 035-833575.
Fiat UNO 70 S lE, 7-92, 12.00C
km, 1e eig., ’16.750. Inl
04132-72924 of 04923-67465.
Fiat PANDA, m. '88, black
beauty, te gebr. als 2e auto!

’ 4950. 02982-6130.
Fiat Tempra 2.0 TDS SX Turbc
Diesel, '92, 1e eig.!! Boekje
aanw.!! donkergroen metallic
alle opties!!! Bij „FRED HEHL'

’ 22.950 023-292400.
Fiat Uno 60 S, 1985-1986, 1e
eig.. 60.000 km, v.a. ’3950. In-
ruil mogelijk. 023-423906.
PANDA 750, bj. '87. nwe. APK
21.000 km, zwart, i.z.g.st.

’ 4450. Telef. 020-6410177.
TIPO 1.7 Diesel. 4-'9l, 40.00C
km, rood metallic. NAP.

’ 16.950.Telef. 03242-4822.
Fiat PANDA 45 CL, APK-ge-
keurd, bj. '85, i.z.g.st.. ’3750.
Telef. 02510-47062.
PANDA 34 Shopping. '86. APK
1-94. wit, i.z.g.st., 2e auto,
vr.pr. ’ 4750. 03451-10498.
I.v.m. auto v.d. zaak PANDA
1000 S, bj. '92, d.blauw met.,
z.g.a.n. 20.000 km. ’13.450.
Telef. 085-647479.
Kans! Fiat REGATA 85S, bj.
'87, grijs met., i.z.g.st., ’3300.
Telef. 020-6136350.
Werkelijk unieke aanbieding!
Fiat Tipo 1.4 IE DGT, digitaal,
1e eig., nw. mod. '91, rood, el.
ram., stuurbekr.. w.w. glas,
special uitv., si. ’13.950. Fiat
Tipo 1.4 FE DGT. digitaal. 1e
eig., nw. mod. '92, diamant-
zwart met., el. ram., stuurbekr.,
w.w. glas, hoofdst., schitteren-
de auto. si. ’ 15.950. Inr./fin./
gar. Autobedr. SCHIPHOL,
Badhoevedorp, telef. 020-
-6041885.
Fiat UNO 55 S, bj. '84, APK, 3-
drs.. 5-bak. i.z.g.st., ’2850. Te-
lef. 02159-32256.
UNO Turbo i.e., m. '87, grijs
met., i.nw.st. T.e.a.b. 020-
-6849792. b.g.g. 06-52.984335.
"""RESIDENCE Hillegom*"
Fiat Tipo 1.4 i.e. DGT, 5-drs.,
5-bak, antrac met., 45.000 km.
el. ram., wis/was-inst., w.w.
gl., lockslot, m. '90. ’ 14.950.
02520-22865 Inr., gar. + keu-
nng. Zondag info 06-52879381.
Fiat PANDA 1000 lE. 1989.
antr. metallic, ’ 8950. Inruil mo-
gelijk. 023-423906.

, «Udllll l OU l o, nai niiiviu,. 1984, in zeer goede staat, kl.
rood, APK tot juli '94, vraag-

i"prijs ’ 5850. Inl. 05130-88423.- Uniek mooie Fiat Croma 2.0 ieS
3 m. '90, silbergrey met., groen
f gl., velours bekl., 4x hoofdst.,

stuurbekr., 5 versn., deurvergr.,
m.armst., siervelgen, ’ 13.950.

! „HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.

" Fiat Uno 45S 1000 cc, nw. m.
'90, shadowgreen met., Lido
uitv., 5 versn., serv.boekjes t.i.,- spec. uitv., ’8950. Fiat Ritmo

' 60 S, 1e eig., '85, puntgaaf eenr zeer goed, ’ 1950. Fiat Ronda. 1.5 GL. Porsche design, '86,
5 met. blauw, ’1750. Inr./fin./■ gar. Autobedr. SCHIPHOL,

Badhoevedorp, 020-6041885.
< Fiat UNO, bj. 1984, plus APK,
! kl. rood, pr. ’ 3200. Inruil mog.. Telef. 06-52.927650.
5 PANDA 1000 L, spec. uitv.. lE,
5 '90, 40.000 km, nw.st.. 5-bak.; r./c„ ’ 7750. 020-6767808.

Fiat UNO 45 S, 6-'B9, 75.000- km, zwart, NAP, ’8950. Telef.
■ 03242-4822.

Ritmo CARRARA, bj. 12-'B7,- ’3950. Regata Diesel Station,

" 8-'B6, ’ 4250. 03212-2729.

' PANDA 1000 SL i.e., bj. '91,- 25.000 km, zwart, met striping.
> vr.pr.f 9500. 02977-22150.

' UNO 45 GS. m. '86, rood, 5-- bak, get. glas, APK-gek.,

' ’2200. 072-159792.
Tempra SKi, m. '92, diamant-

-7 zwart, w.w.glas, el. ramen, cv.,
v LPG. Pullman, ABS, nieuwst.,

■ ’19.950. VLIET Auto's, inr./fin.. 01718-77355.
k Fiat TIPO 1.4, 1989, wit, 60.000

' km, BOVAG-garantie. Telef.

' 020-6901875.- Mooie UNO 45i.E„ 1990, APK

" 2-94, 44.000 km. Inr. mog.

'’ 10.250. Inl. 040-816624.
i PANDA 34, i.perf. nw.st.. bj.

'85, elrood, nwe. accu/radio,

' band. 80% , APK 9-94, vr.pr.

'’ 2450. Telef. 03494-61207.
t UNO 55 S, 5-drs„ bj. '84. don-
i kerbl. metall., uniek mooi, APK- 5-'94,f 2950. 02152-63156..TIPO 1.4 Dgt, blauw, bj. '89,

" sportvelgen, 15" banden, ver-

' laagd, Sebring uitlaat, elektr.

" ramen, dig. dashboard etc. Prijs
"’11.250. Telef. 020-6837621.- UNO 55 S 5-drs.. m. '86,

RDW-gek., antr grijs, metall.,

' 5-bak, prachtst. Vr.pr. ’ 3750.. 035-856405, 06-52.881195.
1Fiat UNO Jolly, bj. '88, 1e eig.,

' APK, vr.pr. ’5950. Telef.
r 030-711958.

Fiat PANDA, '83, 1e eig., APK

' '94, prima st., ’2OOO. 02159-

-' 17285,Bussurn.
T.k. Fiat UNO 60 S, bj. 9-'BB,.APK '94, i.z.g.st., ’5950. 020-
-6968216.

'PANDA 750 L, m. '87, nw.
■APK, rood, l.m. velgen, zeer

mooi, ’ 3950. 035-280207.

Fiat TIPO 1.4 DGT i.E., rood,
CD, elektr. ramen, 1989, 65.000
km, 1e eig., ’12.500. Telef.
010-4653896
T.k. i.v.m. leaseauto TIPO DGT
Turbo Dsl„ c.v„ el. ram., bl.
met., ’ll.OOO. Telef. 079-
-164986/616893.
Fiat PANDA 750 L Fire, wit,
1986, 85.000km. 020-6901875.
UNO 45, bj. '88, kl. blauw,
’5750. 02154-14293 of 036-
-5338149.
Complete Fiat Croma 2.0 i.e.,
m. '88, skyblue metallic, w.w.
glas, 5 versn., vel. bekl., 4x
hoofdst., el. ramen, deurvergr.,
stuurbekr. etc. ’ 8950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.
Fiat Xl/9 BERTONE, 1984,
Targa Cabriolet, blauw metall.
Inr. Fiat Xl/9 mog. Telef.
04975-72722.
Fiat Panda 750 CL, orig. '89,
diepzwart, 50.000 km, in abs.
nw.st., ’ 7950. Inr./fin. mog!
DELTA Auto's, 02159-10004.
Groothandel in jonge auto's:
div. Fiat Croma's 2.0 i.d. Turbo
Diesel, v.a. '89/"90, 5-drs., s-
bak, get. glas. stuurb., sch.dak,
div. kleuren, als nw., v.a.
’10.750. Met boekjes. Gar./
inr./fin. mog. Autobedr. J.
LAMME BV, Nw. Loosdrecht-
sedijk 167, Loosdrecht. 02158-
-26778/23246.
REGATA Diesel, m. '87, blauw
met., 5-bak, alarm, i.z.g.st.,

’ 3750. Veencars, 05180-2024.
T.k. UNO Turbo, alarm, zwart,
1990, zeer mooi, pr. ’21.000.
02503-33729.
Zeer compleet!! Fiat Croma 1.9
TD i.d. Turbo Diesel,, orig.
nieuw mod., '91, blauw metall.,
get. glas, stuurbekr.!! 5 versn.,
elektr. ramen etc, 1e eig. +
onderh.pap., "’ 14.950. „DEN
HOFF Auto's", 02550-11428.
Groothandel in jonge auto's:
div. Fiat Tipo's Diesel DGT +
Turbo/1.4 i.e./1.6 i.e. DGT, v.a.
'90/"91, 5-bak, get. glas, el. ra-
men, schuifdak, div. kleuren,
als nw., v.a. ’11.750. Met
boekjes. Gar./inr./fin. mog.
Autobedr. J. LAMME BV, Nw.
Loosdrechtsedijk 167, Loos-
drecht, 02158-26778/23246.
Fiat UNO 45, bj. '84, i.z.g.st.,
rood. APK '94, ’2150. Inl.
02158-26827 of 06-52880317.
Witte Fiat UNO. bj. '88, APK
6-94, schadevrij. Vr.pr. ’B5OO.
Telef. 020-6963072.
Fiat UNO 70 i.e., 7-'9O, zwart,
LPG, sportw., 80.000 km, 1e
eig., ’ 10.950. 03210-16843.
Schitterend mooie Fiat Uno 75
SX ie, nw. mod. '91, el. ram.,
schuif/kant.dak, central lock,
afst.alarm, zonwerend glas,
luxe int., 5 versn. etc. ’ 12.750.
M. DE REDELIJKHEID Auto-
mobielen, 023-263842.
RITMO 60, luxe 3-drs., 1984,
nwe. APK 9-94, beslist goed,

’ 2150. Inr. mog. 023-358016.
T.k.a. ' tegen handelsprijzen:
Croma 2.0 i.e Aut., stuurbekr.,
1-'9O, ’ 13.950. Tempra 1.9 TD
SX, 1-'9l, ’ 18.500. Panda 1000
CL, 6-'BB, ’ 5500. Inl.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am-
sterdam, 020-6627777.
UNO 45 S, rood, '88, APK '94,
als nw., sportvelg., 100% goed,

’ 5750. Telef. 020-6260203.
Fiat CROMA Diesel, m. '88,
antr.grijs, st.bekr., cv., get.
glas, r.b.s. enz., APK 7-94,
i.z.g.st., ’ 7750. Inr. mog.
02507-30217.
TEMPRA SX Dig. 1.6, '92,
duurste uitv., 22.000 km,
greenstone met., i.v.m. overpl.
BRD, l.m. velgen, vaste pr.

’ 22.950. 02550-18067.
AUTOMAAT. Autobedrijf
Z.A.T.O. officieel Suzuki-dea-
ler biedt aan: Fiat Uno 60 S, s-
drs.. wit, 10-'B7, 44.000 km,
’8950. 3 maanden BOVAG-
garantie. Utrecht, 030-881011.
Fiat UNO 45 S, bj. '88, APK-
gek., kleur wit, radio/cass.rec,
vr.pr.’ 6000. Inl. 03483-3837.
CROMA 2.5 Diesel, bj. 11-'B7,
stuurbekr., stereo, trekh., an-
tracietgr. metall., vr.pr. ’ 8950.
02979-85185 of 06-52845560.
UNO Diesel, '84, APK '94,
5-bak, i.st.v.nw., vr.pr. ’ 2650.
Telef. 02159-49905.
Fiat TIPO DGT 1.4 i.e., kleur
blauw, bj. 10-'B9, mooie auto.

’ 13.750.020-6798304.
Fiat RITMO 105 TC, bj. '83,
sportieve uitv., APK-gek.,
vr.pr. ’ 3450. Zien = kopen.
020-6183191, zat./zo. 10-17 u.
Fiat Tempra 1600 SX i.e., Ne-
cam LPG, '92, diepblauw, alle
denkbare opties!! Bij „FRED
HEHL" ’ 17.950. 023-292400.
LET OP! Nieuw model Fiat Uno
45 S IE inj. '91, 1e eig., zwart v.
kleur, grijsblauw stof interieur,
hoofdsteunen, getint glas, s-
bak, dubb. spiegels, achterwis-
ser, siervelgen enz., gewoon
nieuw, ’12.950. Fiat Uno 555,
'85, 5-deurs, blauw met., stof
inter., hoofdst., zonw.. glas,
dubb. spieg.. siervlg. enz., perf.
staat v. onderh., ’3950. BMK,
023-294072. Inr. mog.
Fiat TIPO DGT, bj. 1989. Telef.
04167-74944.
Fiat PANDA 45 '84, blauw,
rad./cass., APK 2-94, 1e eig.,
i.z.g.st., ’1950. Inr. mog.
02507-30217.
2e eig. Fiat UNO 55 S Rialto,
'86, rood, 3-drs., 5-bak, radio/
cass., APK 7-94, heeft wat
roest, ’ 2250. 02152-55524.

Fiat PANDA 1000 IE CL, 60.000

km, 7-'9O, schade (Iv), rijdbaar,

’ 5250. 035-857123.
Fiat PANDA 750 L, wit, model
1989, km.st. 31.000, ’8750. Inl.
03443-3770.
Fiat TIPO Diesel 1.7, bj. maart
'90, kl. wit, in nw.st., 110.000
km, ’ 12.950, sp.velgen. 020-
-6105478.
CROMA 2.0 TD ID, zwart met.,
9-'9O, leer, 15" l.m. win., alle
opt., ’ 18.900.08389-13442.
Fiat UNO 70 S, 4-drs., bj. '91,
29.000 km, in nieuwstaat,

’ 13.900. Telef. 020-6386020.
Zeer mooie Uno 75 iE, bj. '88,
magn. spaakvlg., get. gl., 5
versn., dubb. spieg., achter wis
was etc. ’7950. 02240-16912.
„DE WAAL" Automobielen.
Fiat Uno 45 S, 3-drs., 23.000
km, rood, '90, ’ 13.950. AUTO-
VROON ■ VW/Audi-dealer,
020-6869611.
Fiat TIPO DGT, bj. 9-'B9,
50.000 km, als nieuw, APK '94,

’ 13.750. 02977-20772.
FIAT-ONDERDELEN, nieuw en
gebruikt, gespecialiseerd in
wisselbakrevisie. Geuzendam,
Goor, telef. 05470-73718.
Croma Turbo i.e., 10-'BB, per-
fecte staat van -onderh., dea-
ler-onderh., ’11.950. DEN
HOUT 023-471047.
CROMA 2XÜ SX, 12-'B9,
’11.900. Croma 2.0 CHT,
6-'B7, ’ 7200. Tipo 1.9 DS SX
Turbo D, 6-'9O, ’13.700. Tipo
1.4 i.e., 7-'9O, ’ 12.200. Tipo 1.4
i.e., 10-'B9, LPG, ’9900. Telef.
035-564444/561842.
Panda Selecta (Aut.), 2-'9l,
km 51.000, grijs met., ’ 13.950.
Tempra 1.6 i.e. SX, 4-'9l, km
114.000, zwart, LPG, schuifd.,
cv., ’16.950. WITTEBRUG
Rijswijk, Frijdastraat 47, telef.
070-3954302.
Fiat UNO 60, '89, ’ 7400, Uno
60, '90, ’9900. Uno '92, aut.,
’19.500. Medemblik N.-H.,
02274-4999.
Turbo Diesel!! Croma o.a. s-
drs., stuurbekr., 5 versn. enz.,
nieuwstaat, m. '91, ’17.950.
CARTRADE HOLLAND 8.V.,
Almere-Haven. 036-5349700.
Weg. vertr. buitenl. Fiat Uno 70
SIE, m. '90, rood met., 53.000
km, i.z.g.st., vr.pr. ’ 11.250. Fiat
UNO 45, blauw met., bj. '88,
vr.pr. ’ 9000. Inl. 02977-28352.
Fiat PANDA 1000 CL ie, mrt.
1989, zwart, 39.000 km, 1e eig.,
i.z.g.st., ’ 8500. 01713-16844.
UNO Amigo, bj. 8-'B6, wit,
72.000 km, APK 8-94, unieke
staat, ’ 3950. Inl. 02159-13329.
CROMA 2.0 CHT, blauw met.,
m. '89, LPG, stuurbekr.,
i.z.g.st., ’ 8950. 02508-1613.
Zéér mooie Fiat Panda, dcc. '87
(gr. kent), 60.000 km, ’2950.
„TIENHOVEN", 03469-2296,
ml. tot 21.00 uur.

Fiat TIPO 1.4 (juni 1990),
blauw met., APK-gek.

’ 11.500. Telef. 078-147688.
Weg. sterfgev. PANDA Selecta
Aut.. bj. '93. rood met., t.e.a.b.
Telef. 02510-20323.
RITMO Cabrio S, 1-'B6, groen
metall., crème kap, perf. st.,

’ 9250. 020-6846787.
UNO 45, mooiste van Neder-
land, bj. laat '85, felrood, goede
banden, nwe. accu/uitlaat,
gar.gestald, APK 7-94, vr.pr.

’ 2950. Telef. 03494-61207.
PANDA 1000 CLi E, 8-'B9,
rood, 5-bak, rad./cass., 48.000
km, boekjes aanw., 1e eig.
Vr.pr. ’ 6350. 03410-32209.
Groothandel in jonge auto's:
div. Fiats Tempra 1.6 SX i.e,
v.a. '91 A92, 4-drs., 5-bak. get.
glas, schuifd., m. en z. LPG,
div. kleuren, als nw„ v.a.
’13.750. Met boekjes. Gar./
inr./fin. mog. Autobedr. J.
LAMME BV, Nw. Loosdrecht-
sedijk 167, Loosdrecht, 02158-
-26778/23246.
Panda 750 CL, trekh., 37.000
km, als nieuw, zeer zuinig, m.
'90, ’ 8250. Inr. mog. NAP, BO-
VAG-gar. WIM OVEREEM,
02513-12484. Ook zondag ge-
opend van 12-16 uur.
Fiat UNO Diesel, '84, met APK,
geen roest, klein defect, pr.
t.e.a.b. Telef. 02288-4517.
UNO Turbo, bj. 8-'BB, lichte
schade r.v. (± ’1000), ’4500
excl. BPM/BTW. 04762-1979.
Zeer mooie Fiat TIPO Diesel, m.
1992, o.a. metallic lak, w.w.
glas, gemêleerd design inter.,
hoofdst., 5 versnell., siervelg.
etc. ’15.750. Inr./gar. mog.
Telef. 023-358668.
REGATA 85 S, m. '87, groen
met., alle opties, zeer mooi,

’ 5950. Telef. 02510-53483.
Fiat PANDA 1000 Fire, dia-
mantzwart, 5-bak, get. gl., ver-
laagd etc, m. '93, ’10.950.
Inr./fin. mog. 023-277182.
Fiat UNO 60, bj. 1986, beige,
85.000 km, APK juni '94, i.g.st.,
vr.pr.’ 4000. 020-6434328.
Fiat UNO 1.1, bj. febr. 1993, kl.
rood. Nw.pr. ’ 20.000, nu door
omst. vr.pr. ’15.000. Telef.
03465-70105.
Fiat CROMA iE, 1986, mooie
auto, LPG, alle opties, ’ 7950.
Inruil mogelijk. 023-423906.
T.k. Fiat TIPO 1.4 lE, rood,
D.G.T., met alarm, alles electr.,
bj. '90, vr.pr. ’ 14.000. Evt. rui-
len. 020-6643760.
Fiat Uno 60S, rood, bj. '86, zeer
mooie auto, ’4500. ARGO,
01830-20855. . .
Fiat Regata 100 S Luxe, metall.
blauw, nw.st., '84, ’ 3500. P&B
CARS, 01807-25317.

EXCLUSIEF BIJ DE FIAT DEALER:
UITGEKIENDE

OCCASION-GARANTIE.
" 3 maanden BOVAG-garantie " 9 maanden aanvullende BOVAG-

garantie mogelijk voor auto'svan max. 4 jaar oud " 14dagen
omruil-garantie» Vóór aflevering voorzien van 10.000km-beurt,
VVN-keuring en eventueel APK-keuring " Nationale autopas.

BOEinnriOccasion
ULJ+Systeem

Fiat TIPO 2.0 16V, wit, aug. '91.
40.000 km, absolute nieuw-
staat, ’29.950 mcl. BTW. Off.
Fiat/Lancia-dealer Huiden
8.V., 01820-21455.

TIPO 2.0iGL 16V, rood, zwart,
veel opties o.a. leer, airco enz.
Figron Fiat Groningen,
050-447160.

SIERRA 1800 Laser, '86, blauw
met., 1e eig., schuifdak, cv.,

’ 6459. 01749-46351/47791.
Ford SIERRA 1.8 CL, 5-drs., bl.
metall., 8-'B9, ’10.250. 040-
-120864.
ESCORT RS Turbo, bj. '88,
blauw, pi. opties, i.z.g.st. pr.

’ 22.000 mr. mog. 05164-1537.
T.k. Ford THUNDERBIRD LX,
aug. '90, alle opties, elek.
schuifdak, alarm, gas-inst„
trekhaak, metall. zilver, vr.pr.

’ 22.800. Telef. 02152-58495.
Meest dure uitv.: Ford Scorpio
2.9i GHIA Autom., m. '91, 4-
drs„ sedan, blauwzwart met.,
w.w. gl., Pullm. bekl., 4x hfdst.,
deurvergr., elektr. ramen, trip-
en boordcomp., tempomaat,
schuifd. m. climate control,
ABS remsyst., magn. sportvlg.,
diefstalalarm etc, etc.
(ANWB-gekeurd en -her-
keurd!). Nw.pr. ’84.350, nu
’27.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.
SIERRA 2.0 GL Station, 5-drs„
m. '84, RDW-gek., 5-bak, get.
glas, zeer mooi. Vr.pr. ’ 3750.
035-856405 / 06-52.881195.
Weg. omst.h.: MUSTANG GT,
'88, 5.0 Aut., v.v. airco, cruise,
enz., ’ 19.000. V.a. maandag:
020-6762314.
Ford SIERRA 2.0 GL, m. '87,
wit, 5 versn., 5-drs., cv. enz.,
APK 2-94, i.nw.st., ’ 6750. Inr.
mog. 02507-30217.
Granada 2.3 L, m. '86, brons
metall., 5-bak etc, ’4950.
VLIET AUTO'S. Inr., financ,
01718-77355.
Ford Fiesta I.li CL, rood, s-
deurs, 11-'B9, ’12.750. MAZ-
DA BROEKHOF, lid Bovag,
023-272929.
ESCORT XR3i, rood, bj. '84,
schuif/k.dak, sportvlg., APK,
zeer mooi, ’ 5900. Telef.
03405-70148,06-52.880338.
FIESTA 1.1 de Luxe, jan. '86,
APK 1-94, zeer goed en gaaf.
’4975. 020-6163260.
Ford ESCORT 1.1 de Luxe, m.
'83, blauw, 5-drs., r.b.s., trekh.,
APK 7-94, i.z.g.st., ’2450. Inr.
mog. 02507-30217.
SIERRA 2Ü GL kantel/
schuifd., cv., zilver, m. '88,
vr.pr. ’ 8750. Inl. 03406-63266.
Scorpio 2.9 i Ghia Autom., m.
'88, blauw met., airco, schuifd.,
alles el., abs. nieuwst., ’ 15.950.
VLIET AUTO'S, inruil/financ,
01718-77355.
SCORPIO 2.9 i GL Autom.,
nieuw model 1991, blauwzwart
met., elektr. ramen en dak, dure
wielen, prachtige wagen!

’ 20.950. Telef. 03407-1370.
Sierra, 3-d„ wit, LPG-onderb.,
140.000 km, perf., '86, ’5900.
Medemblik N.-H., 02274-4999.
Sierra 2.0 GLX DOHC Sedan,
met. LPG, bj. m. '91, ’15.900.
020-6592654/6597486.
Ford SIERRA 1.8 Coupé, 3-
deurs, 1986, kl. wit, LPG, prima
st., ’ 6000. Telef. 01720-91306.
ESCORT 1.4 CL Bravo, 9-'B7,
1e eig., sportv., rood, perf. st.

’ 8250. Inl. 02507-15715.
SIERRA 2.0 Laser, '85, I. blauw
met., i.g.st., ’4950. Audicen-
trum v.d. AKKER, 040-541488.
Ford Sierra 2.0 CLX met LPG-
inst., '92, 4-drs. Sedan!! Zwart,
get. glas, velours bekl.,. magn.
stervlg., 4 hoofdst., 5 versn.,
doorlock, bij „FRED HEHL"

’ 17.950.023-292400.
Ford SIERRA 2.9 i V6, bj. '84,
3-drs., Pioneer install. + a.b.
Telef. 040-813926.
Bijz. exclusieve Ford Scorpio
2.9 Ghia Autom., m. '91, van 1e
eig., duurste en meest comple-
te uitvoer, in donkerblauw me-
tall., blauw/grijs velours inter.,
4 hoofdst., 4 elektr. ramen,
elektr. schuif/kanteldak, ste-
reocombinatie, lichtmetal.
sportvelgen, smetteloze staat,

’ 23.950. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondagtelef. info van 11-3uur.
ESCORT 1.4 GLX, nw. m. '88,
5-drs., zilv. met., striping, get.
gl„’ 9000. Telef. 030-801201.
Ford SIERRA 1600 CL, bj. '87,
groen metallic, 5-deurs, ’ 6500.
01623-18090.
ESCORT 1300, blauw metall.,
in perfecte nieuwstaat, bj. '83,
nwe. accu/uitlaat, APK 5-94,
vr.pr.’ 2450. Inl. 03494-61207.
Keurige Ford Escort 1.6 L,
nieuw model '87, 1e eig., don-
kerblauw, grijs gemel. velours
inter., hoofdst., getint glas, 5
bak, schuifdak, smetteloze
staat, ’6950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondagtelef. info. van 11-15 u.
Ford SIERRA Station 2.3 D,
eind '85, Laser-uitv., zeer lichte
park.sch. ’ 3950. 02155-15118.
Zeer mooie Ford Scorpio. 2.9i
GL Aut., nov. '90, schuif/k.dak,
koningsblauw, ’ 17.950. Inr./
fin./gar. mog. „TIENHOVEN".
03469-2296,ml. tot 21.00 u.
Ford Taunus BRAVO, 12-1981,
net gekeurd, ’1250. Inruil mo-
gelijk. 023-423906.
Exclusieve Ford Scorpio 2.4i
GL Injectie Automaat, orig. m.
'91, o.a. donkerblauw met
zonw. glas, elektr. ramen,
stuurbekracht., Pullman inter.,
met 4x hoofdst., central lock,
ABS remsysteem etc, nw.pr.

’ 57.750, schadevrij en in prima
staat, ’16.950. Met gar. Inr./
fin. en ANWB mog. AUTO-
SERVICE HAARLEM, gespe-
cialiseerd in jonge, gebruikte
auto's, telef. 023-392024.
Ford FIESTA XR2, '84, grijs
met., 90.000 km, Duits kent.
06-52927703.
Ford SIERRA 5-drs. Stationcar
2.0 GL, mei '83, imperial, trekh.,
zilver met. ’ 3450. 03407-3633.

Door de bank teruggenomen:
ORION 1800 CLX Diesel, kl.
rood, 5-bak, m. '92, 68.000 km.
Vr.pr. ’ 18.750. Inl. 03443-3770.
Ford Fiesta AUTOMAAT, 29-
-7-92, 2 jr. gar., van ’ 28.000 nu

’ 22.000. Inl. 02159-12120.
T.k. Ford Sierra 2.0 i 4-drs. Se-
dan AUTOMAAT, bj. 10/91,
29.000 km, schuifdak, get. glas,
cv., stuurbekr., blauwgrijs,
vr.pr. ’ 22.000. 020-6629555.
Ford rijders opgelet: FORD
Sierra 2.9i, 4-wheeldrive, m '91,
spierwit v. kleur, grijs velours
inter., hoofdst., get. glas, 5 bak,
alarm, schuif/kanteldak, door-
lock, ABS, stuurbekr., magn.
velg. enz. 1e eig., ’ 22.950. Ford
Sierra 1.8 Turbo Diesel, m. '91,
zilver metair., stof. inter.,
hoofdst., get. glas, 5-bak,
doorlock, stuurbekr., siervelg.
enz., in nwe. staat, ’15.950.
Ford Scorpio 2.0 GL DOHC, m.
'91, 1e eig., zilver metall., stof
inter., 4 hoofdst., get. glas, s-
bak, schuifdak, stuurbekr.,
LPG, siervelg. enz., ’17.950.
Let op! Ford Escort Automaat
'86, 1e eig., blauw metall.,
schuifdak, stoff. inter.,
hoofdst., get. glas, dubb.
spieg., siervelgen enz., in
nieuwstaat, ’ 5950. BMW,
023-294072. Inr. mog.
Ford FIESTA 1100, 1982,
i.z.g.st., iedere keur. toegest.,
vr.pr. ’ 1750.04742-1908.
Escort 1.6 Diesel Laser o.a. s-
drs„ 5 versn., get. glas, dubb.
spiegels, nw.st., m. '86, ’5950.
CARTRADE HOLLAND 8.V.,
Almere-Haven, 036-5349700.
SIËRRA'S: Diesel, 4-drs., bj.
'88, ’B5OO. XR4i, '83, ’5950.
2.0 Aut., LPG, bj. 7- '86, ’ 5750.
Telef. 03212-2729.
SIERRA 1.6 CL, LPG, 3-drs„ bj.
'87. FinVinr. mog. 020-
-6342423/6342426/6312115.
SIERRA 2.0 GL Autom., 5-drs.,
LPG, wit, nw. type, i.z.g.st.,

’ 11.750. Inl. 02521-13059.
SIERRA 1.8 Turbo D CLX,
1991, wit, stuurbekr., 1e eig.,
sch.vrij, ’ 22.500. 02522-10450.
SIERRA 2.3 D, zwart, 3-drs.,
trekh., op. dak, evt. m. 2 Scheel
st.,/7950. 02159-38724.
T.k. Ford SIERRA Sedan, bj.
1988, APK, vr.pr. ’10.500. Te-
lef. 020-6320109.
Ford SIERRA 2.3 Diesel Sedan
4-drs., zwart, bj. '88, ’12.500.
Telef. 08865-2471.
Ford SIERRA 2.0 L, Cosworth
uitvoering, nov. '90, kleur
zwart, sch.dak, rad./cass.re-
corder, auto verk. i.nw.st.,

’ 19.750. Fiat-dealer Boot,
Alphen a/d Rijn, 01720-41689.
Ford CAPRI 2.3 S, bj. 1979, 2e
eig., RS-velgen, als nieuw, prijs

’ 1950. Inl. 055-223194.
GRANADA 2.0 GL Riche '84,
zilver met., st.bekr., cv., get.
glas enz., APK 2-94, i.z.g.st.,
f 2750. Inr. mog. 02507-30217.
Ford Escort XR3, supersnel en
voorz. van speciale sportvel-
gen, grille, spoiler, in nieuw-
staat! ’ 6900, p.m. ’ 135, 60
mnd. LOKHORST Zegveld
(Woerden), 03489-1868/1853.
T.k. Ford GRANADA, bj. '83,
2.3 L, vr.pr. ’1750. Telef. ml.
06-52948972.
1e eig.: Ford SIERRA 2300 GL
Diesel, bijna '87, 3-drs., stuur-
bekr., cv., open dak, APK '94,

’ 4700. Telef. 02152-55524.
SIERRA 1.6 Laser, 9-'B4, APK
'94, rood met., trekh., cv.,
w.w., ’ 3500. 02155-18585.
Ford ESCORT 1.4, m. '90,
rondom spoilers, kl. rood,
sp.vlg., verlaagd, ’12.750. In-
ruil mog. 020-6192683.
AUTOMAAT Fiesta CLX, bj.
1990, blauw met., schuifd., el.
ramen, 40.000 km, abs. scha-
devrij. Autoparc, 04166-1553.
Ford SCORPIO 2.0iSedan, m.
'92, 1e eig., diep d.groen met.,
80.000 km, v.v. stuurbekr., get.
glas, cv., 4x hoofdsteun.,
nw.pr. ’53.000, nu ’20.950
mcl. BOVAG-garantie, fin./inr.
mog. Mazda-dealer A.C.S.,
020-6936935.
ESCORT 1.1 Laser, '86, APK
april '94, i.pr.st., mcl. radio/
cass., pr. ’ 5750. 020-6642983.
Ford SCORPIO 2.0 CL, '88,
LPG, kl. zwart met., schuifd.,
get. gl., abs. nw.st. ’ 9250.
070-3802506/3280348.
Nw. model Ford Scorpio 2.0i
DOHC, met LPG en Comfort-
pakket 11, m. '91, spierwit,
groen glas, zwart vel. bekl., 4x
hoofdst., deurvergr., stuur-
bekr., 5 versn. etc ’18.950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.
Ford ESCORT 1,4 CL, bj. 8-'B7,
als nieuw. Pr. ’7250. Inl.
08812-2071.
Ford ESCORT Station, m. '86,

’ 4950. Telef. 023-314955.
Groothandel in jonge auto's:
div. Ford Siërra's Diesel + Tur-
bo/1.6/1.8/2.0 GLi HB + Se-
dan, v.a. '89/'9O/'9l, get. glas,
stuurbekr., schuifdak, m. en z.
LPG, div. kleuren, als nw., v.a.

’ 10.750. Met boekjes. Gar./
inr./fin. mog. Autobedr. J.
LAMME BV, Nw. Loosdreatat-
sedijk 167, Loosdrecht, telef.
02158-26778/23246.
Ford SIERRA Turbo Diesel,
Sedan, 199** sch.dak, rad./c,
110.000 km, auto verk. i.nw.st.,

’ 18.750. Fiat-dealer Boot, Al-
phen a/d Rijn, 01720-41689.
Ford SCORPIO 2.8iGhia Aut.,
m. '87, zwart met., el. ram.,
cv., st.bekr., cruise contr., dure
rad./cass., ABS enz., i.z.g.st.,
APK 3-94, ’8950. Inr. mog.
02507-30217.
—KONINGSHOF AUTO'S"*
Scorpio 2.9iGLX Automaat, al-
lernieuwste model!! m. '93,
22.000 km, 4-drs. Sedan, bril-
jantblauw metall., velours des-
sin inter., elektr. ramen en spie-
gels, get. glas, schuif/kantel-
dak, Ghia sportvelgen, ABS,
alarm, stuurbekr., centr. lock,
boordcomp. etc. etc. Catalo-
gusprijs ’ 75.480. Nu slechts
’41.950. Scorpio 2.9 i GL, als
Ghia uitgev., m. '92, metallic
lak, automaat, Vialle LPG-in-
stall., centr. lock, elektr. ramen,
ABS, alarm, l.m. sportwielen,
sportstuur, schuif/kanteldak,
elektr. spiegels, cruise control,
spoiler etc. etc. ’29.950. Ford
Scorpio 2.4iGL Automaat, 4-
drs. Sedan, m. '91, antraciet-
grijs, velours inter., ABS, alarm,
centr. lock, elektr. ramen,
stuurbekrachtiging etc. etc,
'’21.950. 2x Scorpio 2.0 i GL
(DOHC), m. '91, konings-
blauw, elektr. ramen, velours
inter., alarm, LPG, centr. lock,
airconditioning, get. glas, etc.
etc, v.a. ’16.950. Autobedrijf
Koningshof, 02507-15824.
Kochstraat 17, Zandvoort (N).

26 Ford SCORPIO 2.0 CL. bj 12-
-'B7, i.z.g.st., vr.pr. ’7950. 071-
-416881,06-52716967.
Ford FIESTA, kl. rood, bj. 'm
APK nov. '93, vr.pr. ’4750Telef. 03404-11777.
Ford SIERRA/Solar 2.0 CL *drs. Automaat, okt. '92. lO.OOjfc
km, schuif/kant.dak. radio 11
CD-speler, 4 jr. garantie. Inte-
ressante prijs! Inl. 077-517035fc
D-Üb g?3Q5i

0 AuJI
glas, ’15.950. ~a_C:93
VERMANEN/ENT", Haroai
wijk, 03410-30200/3060 C |
Ford Sierra 2.0i GL Automaß
m. '89, kl. brons metallic, 1
deurs, HB uitv., getint glail
luxe int., 70.000 km aantoog
baar, nieuwstaat, prijs ’ 12.950
VLIETSTROOM Automobiele*1
070-3877768.
FORD Fiesta 1100 L, m. 88, I
zeer goede staat, kans: ’ 6950-
Telef. 020-6329926. I
Door de bank teruggenomen:
Ford SIERRA 2.0i CLX, J.PG.diamantzwart, radio/cass', 5'
bak, m. '92, centr. lock.
schuif/kanteld., get. glas. Vr.pf-

’ 24.750. Inl. 03443-3770.
ORION 1.6 GL 4-drs.. ziMU
met., 5-bak, Pullman, APK er-M

’ 2850. 023-470923. Jl
Uniek uitgev. Ford Sierra 2m
DOHC Sedan RS-uitv., mm
LPG, m. '91, rauchsilber metjl
groen glas, 5 versn., el. ramajl
schuifdak, RS spoilers»
d.vergr., orig. verl., magn. Ffl[
velgen, ’15.950. HARTMANi
Auto's 8.V." Woerdefl
03480-31234.
AUTOMAAT!! Scorpio 2.0 "Sj
Inj. 5-drs., st.bekr., ABS. ""j'91, ’ 14.950. Inl. 036-5349495J1
Ford SIERRA 2.3 D stationwM
gon. trekhaak, bj. '86, vr.pll

’ 5750. Telef. 030-431153. J
Ford SCORPIO 2.9 i GL A"ütj
stuurbekr., 1988, schuifd.. airj
co, metall., ’ 18.900. MazdjH
Ludriks, Polderweg IOOH
Adam, telef. 020-6651420. J
Sierra COSWORTH 16 V TJ?]
bo, '89, veel ace Escort, Turbo»
'88, Cabrio, '85. Div. Escorts Xlj
3i, '83 t/m '88. Interessanti
prijzen. Telef. 05763-1210
Ford SCORPIO 2.0 CL, ravénj
zwart, schuifdak, trekh., 75.00(|
km, bj. 1991. Peugeotdealel
Van Asperen* en De JonM
03455-71784. j
Ford Scorpio 2.0 CLI
AUTOMAAT, antraciet metall-'
ABS, stereo, doorlock. ge'
glas, dubb. sp., m. '87, ’695"
Wals Auto's 023-353502.
Ford FIESTA 1.1 L Bravo, '82-
APK 5-94, in mooie staat

’ 1950.Telef. 035-859735.
ESCORT 1.8 Diesel, 7-92, wit
elektr. schuifdak, 36.000 km

’ 24.500. Telef. 05202-21
Zeer mooie Ford Scorpio 2®
GL DOHC Automaat, met LPG'
Sedan, m. '91. diamantzwart
metall., groen gl., velours bekl-
-4x hoofdst., deurvergf-
schuif/k.dak, stuurbeW-
AßS-remsyst., el. ramen etc-
’lB.9so. „HARTMANN Autc-S
8.V." Woerden. 03480-31234. J
T.k. zeer mooie Ford ESCOP T

1.6 CL, bj. '86, ’7950. Telefoo^
053-778108.
SIERRA 1800 CL, Autom. Ijj
eig., 6-'B7, APK 7-94, 102.00"
km, vele extra's, dealer-ot'
derh.,’ 5850.033-806413. _^
Scorpio 24 GLi Autom., m. '91'Sedan, blauw met., elektr. r3'
men, stuurbekr., abs. nieuws-
’l7.9so. VLIET Auto's, mr./' 1'
nanc mog. 01718-77355. jl
TAURUS 2.8i Autom-, 2-9°
LPG, ’20.000. Taurus 2M
7-'B6, ’B4OO. Scorpio 2.9i G"-:
10-'9O, ’16.900. Scorpio 2-*
CL. 10-'9O, ’ 15.900. Sierra V>
CL, 7-'9O, LPG, ’ 12.600. Sier?
1.6 CL Sedan. 7-'B9, LP*
’9BOO. Sierra 1.6, 10-'B6. LP*
’6900. Sierra 2.3 CLD, 2-'f.’9600. Sierra 2.3 D, 10-'°='
’10.200. Sierra 2.3 D. 7-'°='
’9BOO. Escort 1.4. 5-'°°'
’B7OO. Escort 1.8 D, 10-'»*
’9BOO. Escort 1.6 D, 2-»''

’ 5900. 035-564444/561842^,
Ford FIESTA Cheers <Jzwart, 16.000 km, 1992. Ir"'BOVAG-gar. 03410-27822,___^
Voor alle onderdelen van "Amerikaan, nieuw en gebr.. r
visies, onderhoud motor6 "APK enz. KAREL OTO Katwr
01718-27434.
Ford Scorpio 2.0 CU 7-'9j'
Sedan, LPG, met.
’16.950. AUTO WEEKEH3'04906-1387. __^-j
Zeer compleet uitgev. F°
Scorpio 2.8iGhia Automaat, '■
'86, diam.zwart metall., gro ",
gl„ Pullman bekl., tempom*»;
4x hoofdst., el. ramen, stu
bekr., ABS remsyst., sch"
k.dak, magn. sp. velgen e

’ 8950. „HARTMANN Au»
8.V." Woerden,
Sierra 2.0 Laser, 7-'B5.
grijs metall., trekhaak, ’ 3/'02993-68281. -r
Ford MERCURY Grand
quis, in abs. nieuwst., bj.
Camaro, bj. '83.
ESCORT 1.6 L, '84, 5-bak, '

drs., zonnedak, trekhaak

’ 3450. Telef.
FIESTA 1.1 Finesse, '86.
metall., nieuwe APK, ’ üi
020-6846787. -^scorpio 2.0 cl. bj. 10-L;
Sedan, zilver, LPG, ’21 0"1'Telef. 058-134257. -j
SCORPIO 2.9i Ghia Aut.. e'"
'89, duurste uitv., 30.000 km,

eig., ’22.950. Auto Jans*,

070-3891081.
Escort 1.6Laser Station, bj. '5-deurs. 5 versn.. bl. mei
dubb. spiegels, get. glas etc-,

onberisp. st., ’5950. 022*-
-16912. Inlicht. „DE WAA 1-
Automobielen. ,Jf
Ford ORION 14 CL, 12"
73.000 km, LPG, donk.gnjs >tall. NAP, ’14.950. Te»
03242-4822. ---^Scorpio 2.91 Ghia 4-drs. Seda ;
alle opties, d.groen mei

nw.pr. ’ 88.000, bj. 10-»"■ r .
eig. pi. boekje, 85.000 km, f
’ 29.500. Mitsubish "dea

SMEEINGSc^sLO2I^I3^.
Orig. CAPRI
schokbr. '82, pr-
Opel GT mog. 02220^129^^.
Koopje: Ford ESCORT' ■z.m„ met zw. dak. na £
geh. verl. RS uitv., m. <»■
auto, ’ 10.950. gSSjljggg^g:
ESCORT XR3i. k Jlelö-
APK, verlaagd, schuif/ka"
15" RS-velg„ *ïf6500-
-get. glas enz., i.z.g.B»" >
055-425898.

Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen per
week op: 020-585.8030.

TEMPRA 1.6 SX Stationw.,
25.000 km, 9-'9l, blauw metall.,
’28.950. Goudsmit Fiat Am-
stelveen. 020-6470909.

zaterdag 31 juli 1993



RIJKAARD:

Tussen spanningen sentiment
VOETBAL
door
Jaap de Groot

Hefmeest opvallende sportnieuws was deze week de
verrassende terugkeer van FrankRijkaard naarAjax.
Een transactie diezowel binnen als buiten declub veel
heeft losgemaakt Vandaag gaatde 30-jarige internatio-
nal in op de achtergronden van zijn beslissing en blikt
hij vooruit op hopelijk twee mooie jaren in De Meer.

AMSTERDAM, zaterdag
De inhaalrace is begonnen.Terwijl derest van deselectie nogrustig aan de

koffie zit, is Frank Rijkaard buiten in de stromende regen alweer aan het
Hij lijdt pijn en daarkomt voorlopig geenverandering in. Tweemaal

Per dag wordt het scenario van zweet, kramp en uitputting in praktijk ge-
dacht, niet bepaald het ideale menu voor iemand die wil afbouwen. Dat
patste wil de 30-jarigeAmsterdammer trouwens meteenuit de wereld heb-
ben. Omdat ervolgensFrank Rijkaard een wezenlijkverschil bestaat tussen

carrière bij Ajax afsluiten en een carrière afbouwen.
»In principe stop ik over

jaar met topvoetbal,
jj'aar het is niet de bedoeling

~at ik daar de komende tijd"eeds bij stil ga staan. In de
? erste plaats omdat er in twee
Jaar nog van alles kan gebeu-
ei*> waardoor ik misschien
an gedachtenverander, maar

°°k omdat zoiets niet bij Ajaxpast. Met mijnkeuze hebik me
Seconformeerd aan de filoso-
levan deze cluben datis mooi
Qetbal bieden in combinatie

prestaties. Een wet die ik
p in de jeugdmet de paplepel

kreeg en sindsdien,s hier niets veranderd. Zou ik
*Jet rustig aan gaan doen, dan
°ep ik binnen de kortste tijde problemen op me af en daar
lt ik eerlijk gezegd niet op te

vachten."
Het was ook en vooral dat,'etaent dat hem raakte, toen
l 3dinsdagavond het stadion-
°«nplex in Amsterdam-Oost, Preed. „De afgelopen dagenebben mensen me diverse
ren gevraagd of ik op dat

iets speciaals voelde.
Z1*1kan een vleugje nostalgie
j?°oit kwaad, toch voelde ik
jjeer spanning dan senti-
Jl ent. Het was net alsof vanafat moment de druk werd op-pvoerd. Later werd dat al-een maar versterkt, toen ik de

proefde enperkte dat er heel opgelucht
P mijn komst gereageerderd. Vooral op het momentan tekenen, onderging ik ta-
jje»jk intens de stap die dat
J*»etzich meebracht.En eigen-
i]k vond ik dat wel zo pret-

Bovendien roepen vergelij-
kingen vaak negativismeop en
daar zit ik niet om te sprin-
gen."

Waarna hij nog één keer
van deze stelling afwijktalsde
broodjes in het spelers-home
rondgaan. Broodjes bal en an-

, FrankRijkaard spiegeltzichaarbij aan Johan Cruyff en
Mühren, die beiden

"°k op latere leeftijdop het ou-ve nest terugkeerden en ver-
eigens garant bleven staanoor een hoog prestatieni-

?au. Daar komt bij, dat wie
o
l}* jaar lang het topsportbe-

rpJf AC Milan heeft onder-
°aar>, niet zomaar afstandeemt van een filosofie die
oordrenkt was van professio-nal en prestatief denken.

5 e organisatie was inder-
d*ad zo ongelooflijk perfect,je als profvoetballer auto-
-j,

aüsch jenormenopschroeft.°en heb ik mevoorgenomen
Ar ax zo mm mogelijk met

Milan te vergelijken. Bei-
J; c .übsziJn een instituut met
®n internationale uitstraling,, aar ook met een heel eigen

Dat moet zo blijven.

routinier of jong talent bent,
iedereenvult zijn positie bin-
nen de selectie zelf in. Jonge
spelers zullen alleen iets van
mij aannemen als ik zelf ook
presteer. Daarom zal er pas
contact komen als ik straksop
een bepaald niveau zit.Alleen
dankan er iets groeien, al is de
één daar natuurlijk gevoeli-
gervoor dan de ander.Zon si-
tuatie creëer je namelijk niet
op basis van vooraf gemaakte
afspraken, het is iets dat spe-
lers zelf aangeven."

Hij refereert daarmee aan
het onderlinge respect dat hij
ook jarenlangbij AC Milan ge-
voeld heeft. Een sfeer die
vooral de grootheid van club-
eigenaar Silvio Berlusconi
aangaf, die precies de juiste
balans wist te vinden tussen
puur presteren en menselijke
warmte. Frank Rijkaard: „Ik
merkte dat opnieuw, toen ik
mijn transfersom van vijf mil-
joengulden omlaagwilde heb-
ben. Hetfeit, dat ik als éénvan
de belangrijkste argumenten
defijne onderlinge samenwer-
king en verhouding kon aan-
voeren, geeft aan in welke
sfeer er binnen AC Milan
wordt gedacht. Ik gaf daarbij
aan, dat ik door de jarenheen
altijd geprobeerd heb om veel
aan de club te geven, omdat
dat andersom ook gebeurde.
Bovendien werd altijd bena-
drukt, datals ik hulp nodig had
ik altijd op de club kon reke-
nen. En om bij Ajax te komen
had ik de hulp van AC Milan
nodig. Die hebik dusgekregen
en de manier waarop dat ge-
beurde was alleszeggend. Na-
dat ik te horen kreeg, datmijn
prijs van vijf naar anderhalf
miljoen gulden was gezakt,
werd me tevens op m'n hart
gedrukt dat de deur ook in de
toekomst altijd voor me open
blijft staan."

Over het omlaag halen van
de verkoopprijs had Frank
Rijkaard zo zijn eigen rede-
nen. „Ik had dan wel de be-
hoefte om terug naar Amster-
damte gaan, maar niet als een
speler die veel geld heeft ge-
kost en dan na twee jaarstopt.
In Spanje en Frankrijk is het
geen probleem om vier of vijf

dere rijk belegde kadetten
worden met gegrom en ge-
smak verorberd. ~De diëtist
van AC Milan zou hier spon-
taan van zijn stokkie gaan,
maar ik zal jevertellen dathet
net zo lekker smaakt als zon
viergangen-lunch op Milanel-
lo." Toch houdt Frank Rijk-
aard het dit keer op een kom
soep, omdat hij na twee dagen
trainen nog niet op zijn ideale
gewicht zit. Al is iedereenhet
er binnen Ajax over eens, dat
de 'schade' enorm meevalt.

Bovendien is algemeen be-
kend dat Frank Rijkaard voor
een topsporter fysiek haast
perfect in elkaar steekt. Ge-
zien dat gegeven en het feit dat
hij altijd meer optechniek en
souplesse heeft gevoetbald
dankracht, zijn'velenvan me-
ning dat de geboren Amster-
dammer zo zuinig op zijn li-
chaam is dat hij nog jaren mee
kan. Netzoals Johan Cruyff en
Arnold Mühren, maar zover
wil Frank Rijkaard niet op de
zaken vooruit lopen. „Je posi-
tie binnen het elftal wordt be-
paald door je prestatie. In ben
nu druk bezig om datop korte
termijn in te gaan vullen.
Daarna zal beetje bij beetje
moeten blijken wat de toe-
komst brengt."

Tochheefthij inmiddelsuit-
gebreid met Ajax-trainer
Louis van Gaal gesprokenover
zijn rol binnen de selectie.
„Van Gaal wil me in principe
op deelftal-as gaan gebruiken,
ook omdat daar nogal wat va-
riaties mogelijk zijn. In-
middels ben ik zover, dat ik
geen echt favoriete stek meer
heb. Is er sprake van een pres-
tatie-gerichte beslissing, dan
heb ik daar geen problemen
mee."

Verder lijkt het niet meer
dan logisch dat Frank Rijk-
aard, geziende lage gemiddel-
de leeftijd van de selectie, te-
vens een mentor-rol gaat ver-
vullen. „Dat is inderdaad uit-
gesproken, toch valt zoiets
moeilijk te plannen. Of je nu

miljoen voor een speler van
dertigte betalen, in Nederland
werkt dat toch anders. Ik had
me ook voorgenomen, dat ik
alleenvoor Ajax zou kiezen als
er een behoorlijke hap van de
transfersom werd gehaald.
Vraag me niet waarom, het
was gewoon een idee dat ik in
m'n kop had. Daarom heb ik
m'n spullen tot op het laatst in
Milaan laten staan, omdat er
een reële kans bestond datAC
Milanweinigwater bij dewijn
zou doen, waardoor ik toch
voor een Zuideuropese club
had moetenkiezen.Want zelfs
alsAjax datgeld hadwillen be-
talen, dan nog was ik waar-
schijnlijk niet van m'n stand-
punt afgeweken."

Gelukkig bleek er nog iets
van menselijkheid te bestaan
binneneenmetier datvaakals
jungle wordt omschreven.
Voor Frank Rijkaard was het
een uitkomst, maar ook voor
Ajax, dat daarmee de opwel-
lendekritiek over het gevoer-
de transferbeleid kon indam-
men. Voor de club kwam.het
binnen wandelen van de ve-
dettedaarom alseen geschenk
uit de hemel.Bovendien is het
niemand ontgaan, dat de te-
rugkeer van de in 1987 ver-
trokken Frank Rijkaard zo-
wel binnen als rond de club
veel heeft losgemaakt. Omdat
Ajax met het binnenhalen
van Rijkaard zn eigen identi-
teit een impuls gaf, waardoor
het elftal weer iets 'herken-
baars' heeft. Het legioen rea-
geerde in ieder geval massaal
en voor heteerst in de clubge-
schiedenis 'dreigt' een situa-
tie, waarin alle beschikbare
tribuneplaatsen (zon 16.000)
aan seizoenkaarthouders zijn
verkocht enDeMeer.bij iedere
(!) thuiswedstrijd dus uitver-
kocht zal zijn.

De Ajax-leiding blijkt trou-
wens extra alert op deze situa-
tie te hebben ingespeeld, door
Frank Rijkaard tevens een
hint te geven voor de periode
nadatzijn contract in 1995 is af-
gelopen. „Tijdens de bespre-
king van dinsdagmiddag is
daar inderdaad een opmer-
king over gemaakt. Zonder di-
rect concreet te worden, werd

er gezegd dat er mogelijkhe-
den zijn als ik straks als actief
voetballer stop. Ik maak me
daartrouwens nog nietzo druk
over, omdat ik tenslotte net
weer begonnen ben."

Niettemin geeft dit initiatief
de Ajax-burger weer wat
moed.Tenslottewas erde laat-
ste tijd nogal wat scepsis ont-
staan over de wijze waarop de
clubmetvooral de 'eigen men-
sen' omsprong. Bijvoorbeeld
de slordige manierwaarop Ar-
nold Mühren als jeugdtrainer
buiten de boot viel, de smake-
loze wijze waarop Bryan Roy
buiten de poort werd gezet en
de laksheid waardoor Marcia-
no Vink enkeleweken geleden
nog door de vingers glipte.
Daardoor dreigde de verhou-
ding tussen eigen kweek, die
altijd voor een groot deel het
gezicht van Ajax heeft be-
paald, en deversterkingenvan
buitenaf scheef te groeien.
Met de komst van Frank Rijk-
aard wordt het evenwicht
weer wat hersteld en met de
toezegging, dat hij net alsDan-
ny Blind na zijn carrière op
een functie binnen de club
kan rekenen, heeft de clublei-
ding aangegeven ten aanzien
van dit gevoelige aspect weer
een structureel beleid te wil-
len voeren.

FrankRijkaard voelt zich in
ieder gevalweer op zn gemak
in de stad en bij de club waar
het voor hem ooit allemaalbe-
gon. Hij geniet van debelang-
stelling en de reacties van
vooral de supporters die deze
week in de stromende regen
zijn eenzame trainingenvolg-
den. Echte clubmensen, die
nog even geduld moeten to-
nen voor zijn inhaalraceisvol-
tooid. Inprincipe is de compe-
titie-opening op 15 augustus
tegen RKC haalbaar, tot die
tijd zal Frank Rijkaard eerst
nog veel pijn moeten lijden.
Klinkt het veelzeggend tot
slot: „Maar het ispijn die per-
spectief biedt en dat op zich
geeft me toch een goed ge-
voel."

* Frank Rijk-
aard terug in
de staden bi,
de club waar
het ooit alle-
maal begon.
„Ik denk, dat
ik een heel
goede beslis-
sing heb ge-
nomen. Mis-
schien een
kwestie van
nostalgie, he
belangrijkste
is dat ik me
nu alweer
zeer thuis
voel."

* Frank Rijkaard lijdtpijn als hij wordt afgeknepen door Bobby Haarms.
Voorlopig staat dit scenario van zweet, kramp en uitputting tweemaal
daags op hetmenu.

* Frank Rijkaard laat even
zien, dat bij hem techniek en
souplesse nog altijd de basis

vormen.

FOTO'S:
Hans van Tilburg.

FEYENOORD PROBEERT REL TE SUSSEN
ROTTERDAM, zaterdag

Feyenoord stuurt aan op een schikking met
amateurvoetballer Ronald Schouten, die don-
derdag een kaakbreuk opliep na een onbezon-
nen actievan een Feyenoorder. Waarschijnlijk
ontvangt Schouten een schadevergoeding.De
leiding van Feyenoord heeft er tevens voor ge-
zorgd, dat door een amateurfilmer gemaakte
beelden van het incident niet openbaar wor-
den. Wel is dekans groot dat het bestuur disci-
plinaire maatregelen neemt tegen een of meer
spelers.

Speler Ronald Schouten is gisteren geope-
reerd aan een gebroken kaak, opgelopen na
een vuistslag. Mogelijk is een zenuw in de on-

derlip geraakt. De voormalige voetballer van
AZ is zeker zes weken uit de roulatie, maar
dient geen aanklachtin.

Feyenoord-manager Blankemeijer keerde
gisteren terug naar Den Helder voor overleg.
Afgesproken isdatFeyenoord vandaagrond de
tafel gaatzitten met Schouten senioren derest
van de zaak aan de KNVB overlaat. Vader
Schouten: „We hebben afgesproken niet naar
de politie te stappen. Wat schieten wij ermee
op als spelersvan Feyenoord gestraft worden.
We willeneen schadevergoeding."

Volgens Schouten heeft Refos de klap uitge-
deeld die dekaak van zijn zoon brak en nietFra-

Ser, zoals in eerdere berichten werd gemeld.
VanGobbel zou een andere speler juist hebben
gemist met een karatetrap. Een van de toe-
schouwers, Herman Ackermann, heeft het in-
cident op video vastgelegd. Hij bevestigt
Schoutens verhaal, maar heeft verzoeken van
NOS en regionale omroep over de beelden te
mogen beschikken, naast zich neergelegd. „Ik
hebeen goederelatie metFeyenoord. Of ik van
Feyenoord betaald heb gekregen? Daarop geef
ik geen commentaar."

ScheidsrechterHoonderd wil geen commen-
taar geven. Hij maakt rapport op en laat dé af-
handeling over aan de tuchtcommissie, die
waarschijnlijk maandag van zich laten horen.

telesport

VANDAAG: Waterpok-mannen op jachtnaar eerherstel;
De lange weg van Onze Jos;Regen weer spelbreker op Melkhuisje

Sparta wacht
op PSV-speler

Van onze
Telesportredactie

ROTTERDAM, zaterdag
Sparta-verdediger Wim

Bubberman ondergaat
maandag een kijkoperatie
aan zijn knie. Gevreesd
wordt dat de 22-jarigeRot-
terdammer een scheurtje
in zijn meniscus heeft. In
dat geval zal Bubberman
de eerste weken van de
competitie moeten missen.

Overigens zal de club
van trainer Han Berger
voor het nieuwe seizoen
nog een aanvallervan PSV
aan haar selectie toevoe-
gen als uitvloeisel van het
samenwerkingsverband
met de Eindhovense ploeg,
datonlangswerdverlengd.
Eerder was Sparta rond
met PSV over de huur van
het Deense talent Thomas
Thorninger, maar deze liet
weten niets te voelen voor
een tijdelijke verhuizing
naar Spangen.

Vooralsnog telt de Spar-
ta-selectie vier nieuwe ge-
zichten. Tegenover het ver-
trek van Helder (Vitesse),
Doomernik (Roda JC) en
Van Mol (PSV) staat de
komst van Nico Jalink,
John Veldman, Josvan Eek
en Vitesse-huurlingDennis
Krijgsman. Voor Sparta,
dat werkt met een begro-
tingvan 3,6 miljoengulden,
betekent de komst van het
kwartet een financiëlegok.
Voorzitter Van der Burg:
„We hebben risico's geno-
men door weer een eredivi-
sie-waardige groep neer te
zetten, zeker omdat we
geen shirtsponsor meer
nebben. Al het geld is op."

* VOETBAL — Een rechtbank
in Warringon (Engeland) heeft
gisteren de voormaligetopspe
ler MickeyThomas veroordeeld
tot een celstraf van achttien
maanden. De oud-speler van
Wales en Manchester United
werd schuldig bevonden aan
bezit en verspreiding van vals
geld. Volgens rechter Edwards
heeft Thomasverraad gepleegd
aan zijn status van gerespec-
teerd sportman.

Peter van Vossen
weer aan het werk

*Peter van Vossenverscheen
gisterenvoorheteerst sindszijn
transfer van Anderlecht naar
Ajax op het trainingsveld. Tot
dietijdwerd de Zeeuwdagelijks
intensief behandeld aan de dij-
beenblessure die hem parten
speelde. Net als Frank Rijkaard
zal ook de rossige aanvaller de
tijdnemen voor zijn revalidatie.
Daarom reisde ook hij niet mee
naar Engeland, waar Ajax dit
weekeinde meedoet aan het
toernooi van Tottenham Hot-
spur. Inprincipe is zowel Peter
van Vossen als Frank Rijkaard
speelklaar voor de competitie-
opening op 15 augustus tegen
RKC.

zaterdag
31 juli 1993
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"tógAUTOMERKENSPEURDERS
BÖÉÉk? A Tel: 020-6 805 805 Fax: 020-585 80 30 Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Ford Ford SCORPIO 2.9iGL, m. '92,
zwart metall., stoff. inter., 4x
hoofdsteunen, get. glas, 5-bak,
sch./kanteldak, alles elektr.,
LPG, sierv. etc. ’21.950. BMK
023-294072. Inruil mogelijk.

Uniek mooie Ford SIERRA 2.3
CLX Diesel, m. 1990, o.a. w.w.
glas, hoofdst, gemêleerd de-
sign inter., 5 versn., roofrack,
siervelg., central lock etc. Prijs
’12.750. Inr./gar. mog. Telef.
023-358668.
Ford SIERRA 2 Ltr. i CL Combi,
'91, 1e eig., NAP, ’15.950. Te-
lef. 03242-4822.

ESCORT, m. '81, 5-drs., nwe.
uitl., a.spoiler, APK, i.z.g.st.

’ 1450.Telef. 02155-25083.

Let op!! Nieuwstaat!! Ford
Sierra 2.0iCLX DOHC, 5-drs.
H.back, m. '92, almadine me-
tall., stuurbekr.!! Get. glas, s-
versn., velours int, el. schuifd.,
c. lock etc, 1e eig. + o.h.pap.,
’18.950. „DEN HOFF Auto's",
02550-11428.
Ford ESCORT 1.6 D, bj. dcc.
'85, APK mei '94, kl. beige,
vr.pr. ’5900. 02209-1944.
Bijz. exclusieve Ford Scorpio
2.9iGL Sedan, m. '92, donker-
rood metall., grijs velours inter.,
4 hoofdst, getint glas, st.bekr.,
5-bak, elektr. ramen, schuif/
kanteldak, ABS, 4 hoofdst,
portiervergrendel., LPG-in-
stall., smetteloze staat, aan-
rijd.vrij, ’ 21.500. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-3 uur.

Ford Sierra 2.9KR 4x4
1-'B9, zwart, 67.400 km

lichtmetalen velgen, schuif/kanteldak
alarm, stuurbekrachtiging

nieuwprijs ’ 63.640 onze prijs ’ 28.950
Kamsteeg Autobedrijven

Hofweg 39, Voorschoten
071-316999

ACCORD 1.6, bj. '86, t '87,
rood met, 190.000 km, mooi en
goed, t.e.a.b. 05208-66805.

FSO
FSO PRIMA SLE, 1990, goede
auto, APK-gekeurd, ’3950. In-
ruil mogelijk. 023-423906.

PRIMA 1.6 SLX, bj. '89, wit, s-
bak, get. glas, i.z.g.st, ’2950.
03200-61785.

Honda

Wegens emigratie van part. 1e
eig. HONDA Civic 1.5i 16V GL
Sedan 4-drs., nieuwstaat, bj.
'90-5, 63.000 km, silver metall.,
orig. sunroof, cv., stereo, APK
'94-5, dealer onderh., ANWB-
gekeurd 27/7 met hoogste
beoordeling, dealerprijs, ±

’ 21.000. Bij mij, ’ 17.900 mcl. 1
jaar voll. ANWB-garantie.
05908-16206 (b.g.g. 16306).

CIVIC 15i, 1986, 5-bak, metall.,
keurige auto, in nw.st. Duurste
uitvoering! ’ 6950. 02982-6130.
ACCORD 2.0 i EX, maart '92,
airco, rookzilver, 40.000 km,

’ 32.500. Inl. 06-52.904124.
PRELUDE Coupé, m. '85, zilv.
met, 5-bak, nw. APK, schuifd.,
nw.st., ’ 6300. 02155-18585.
CRX 1,5 i COUPE, wit, bj. '84,
schuifdak, w.w.glas, enz., APK,
zeer mooi, ’ 7750. 055-556835.
Honda ACCORD Autom., '81,
2-drs„ i.z.g.st, bl., ’2lOO. Te-
lef. 02979-73184.
In perf. staat, Honda ACCORD
3-drs. Coupé, juli '83, blauw
metallic, get. gl., bl. velours in-
ter. etc, ’ 4950. 02507-15915.
TM. tegen handelsprijzen:
nieuw model Honda Accord EX
2.0 Automaat, stuurbekr., LPG,
zilvergrijs metall., 3-'9O,
’20.950. BEREBEIT, Amstel-
dijk 25, 020-6627777.
CIVIC 1.ei, bj. '88, rood, 3-drs„
auto verk. i.abs.nw.st ’ 15.950
mcl. BTW. 03417-51451.
Zeer mooie CIVIC 14 GL, 1989,
zilvergrijs, APK 8-1994. Inr.
mog., ’ 14.500. Inl. 040-816624.
Honda ACCORD 2.0 EXS, wit,
102.000 km, bj. 9-'9O, t.e.a.b.
Telef. 02990-37379.
1e eig. PRELUDE 2.0 EX, 11-
-'9O, wit, el. sch.dak, alarm op
afstand, get. gl., dubb. spieg.,
5-bak, ’ 22.950. 02274-3478.
Honda JAZZ 1.2 Van, 1986, wit,
70.000 km, grote beurt, APK,

’ 3750. Mitsubishi-dealer DE
JONG B.V. 020-6155355.
Smetteloze Honda Accord 2.0
EX, m. '91, duurste uitv., licht-
blauw met, grijs/blauw velours
int, 4 hoofdst., getint glas,
st.bekr., 5-bak, centr. port.ver-
grend., el. ramen, LPG-install.
Uniek mooie staat, ’16.950.
CAR CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15 u.
Honda CIVIC, bj. '81, 5-bak,
nwe. APK, prijs ’1350. Telef.
06-52877492.
PRELUDE 2.0 EX, '88, nieuw
mod., rood, 65.000 km, 2e eig.,
z.g.a.n., ’ 19.250. 070-3873690.
2X PRELUDE, '81, APK 2-94,
LPG. APK 7-94, benzine,

’ 1750p.st Inl. 05208-67136.
CIVIC 1.5 Sport, '85, rood, APK
2-94, sch.dak, get. glas, 5-bak,
100%, ’ 5450. 020-6260203.
CIVIC 1.5 i 16V GL, bj. '89,
82.000 km, rood, i.z.g.st, prijs

’ 15.500. Telef. 020-6402553.

CIVIC 1.3 de Luxe, 5-bak, '85,
zeer goede auto, APK 7-94,
100%, ’ 5450. Inl. 020-6137763.
INTEGRA 1500, bj. '87, orig.
km's 102.000, i.z.g.st, prijs

’ 8200. Inl. 01793-2342.
T.k. Honda CRX 1.6i 16V, bj.
'87, APK, kl. ZWART, ’ 15.950.
Telef. 05766-2866.

REGIONAAL
JAGUAR-CENTRUM

De Koning
JaguarSov. 4.2 sagegreen ....'B6
JaguarSov. 3.6 crimsonred ...'B7
JaguarSov. 3.6solentblue '88
JaguarSov. 3.6 d.green '89
JaguarSov. 3.6 westm.blue ...'B9
JaguarSov. 4.0 savoygrey '90
JaguarSov. 4.0 sagegreen ....'9O
Jaguar Sov. 4.0 br.green...lo-'9l
Jaguar Sov. 3.2 reg.red '91
JaguarVl2 solentblue '88
JaguarVl2 westm.bl 3-92
JaguarXJS Vl2 gunmetal..,...'9o
JaguarXJS Vl2 demo '93
JaguarXJS Vl2 Convert '88
Daimler doublé six dorch.gr.. ..'B9

Arnhem
085-234567

First class Sovereign Vl2, met
SCHUIFDAK, 1986, onderh.-
fakt. aanw. Telef. 020-6830711,
na 19.00 u. 02158-24188.
Jaguar Sovereign 4.0, okt.
1989, d.blauw, blauw leer, div.
extra's, 85.000 km, nieuwstaat,
interessante prijs! Lexus-dealer
KLAVER, Venlo, 077-823051.
XJS Vl2 Coupé, 1e eig., antr.,
alle opties, febr. ;89, ’ 59.950.
CARRERA, 02158-27600.
JAGUAR XJ6 4.2 Autom., met
airco en elektr. ramen, mooie
donkergroene auto van 1978,'
met nieuw interieur, vr.pr.

’ 5250. Telef. 05733-1864.
Jaguar 4.0 Sovereign Aut, me-
tallic lak, camel-leder, origineel
slechts 60.000 km!!! Okt. 1990,
’78.500. LOKHORST Zegveld
(Woerden), 03489-1868/1853.
LET OP! Schitterende Jaguar
XJS V 12 Coupé, bj. '86, regen-
cy red, v.v. alle denkbare op-
ties, dealer onderhouden,

’ 38.750. Telef. 02158-26351.
XJ 12 SOVEREIGN, in top-
cond., sagegreen, 1986. XJ 6,
wit, ideale trouwauto, 1983. XJ
12 5.3 Series 11, heel mooi,
d.blauw, 1979. 2x Series 11, op-
knappers. E-type 4.2 Series II
Coupé, 1969. Classic Cars Duri-
vou, 04192-16390.
XX 120 ROADSTER Replica
(Brazilië), racinggreen, zeer
apart, ’ 39.500. 02153-10030.
Jaguar XJ 4.0, bordeauxrood
metallic, grijs designieder,
schuifdak, sovereign-uitvoe-
ring, 50.000 km, bj. 1992, pr.

’ 126.950. Jaguar XJS Coupé,
gunmetall., leder, ' airco, auto
verkeert in perfecte staat,
170.000 km, bj. 1986, ’38.750.
Jaguar XJS Vl2 Cabriolet,
zwart, zwart leder, airco, electr.
kap, bj. 1991, pr. ’139.500.
BMW-dealer VAN EKRIS Vee-
nendaal. Telef. 08385-27676.
Jaguar SOVEREIGN HE 12-cil.,
11-'B3, d.bl. met., airco, beige
leer, ’ 12.750. Inl. 04104-92620.
Te koop JAGUAR XJS" Vl2,
bouwjaar 1986, km 90.000,
kleur rood, airco, lederen be-
kleding etc T.e.a.b. Telef.
01180-14315.

Mirach Motors
Laren

Totaal onderhoud voor Jaguar
02153-10030

Jaguar XJS-HE Vl2, bj. '83,
ZWART, BBS vlg., beige leer
int., RDW-gek„ RHD, ’ 27.500.
Telef. 03463-54329.
Jaguar XJS SPORT, 8-cil.,
Corvette-motor, 327CU, Turbo
400 Aut, headers, alu sport-
wielen, ferrarirood, zeer snel,
nieuwstaat, voor 90% afge-
bouwd. Telef. 01718-28047.

CRX 1.6i 16V, wit, nw. mod.
'88, elektr. sch.d., I.Z.G.ST.,
vr.pr.’ 18.750. 01891-12789.
Honda PRELUDE 2.0 EX Kat,
bj. 1989, radio, vr.pr. ’17.950.
Inl. 06-52948972.

|ïsi| Voor een eersteklas
H_l Jl I tweedehands gaat u naar de

% officiële Honda-dealer

Groothandel in jonge auto's:
div. Fords Escort 1.6 CL Bravo
+ 1.8 CL Bravo Diesel, '90/91,
5-bak, get. glas, schuifd., m. en
z. LPG, div. kleuren, als nw.,
v.a. ’ 9750. Met boekjes. Gar./
inr./fin. mog. Autobedr. J.
LAMME BV, Nw. Loosdrecht-
sedijk 167, Loosdrecht, telef.
02158-26778/23246.
Scorpio 2.0 i (DOHC) GL Se-
dan, bj. juni '90, ’ 16.950. Scor-
pio 2.0i(DOHC) CL 5-drs., bj.
juni '89, ’ 13.950. Sierra 1.6 CL,
5-drs., jan. '9t, ’17.950. Sierra
1.8 CL 3-drs., bj. mei '88,
’10.950. Orion 1.6 Europa, bj.
jan. '90, ’14.950. Escort 1.6
CLX, 5-drs., m. '91, ’19.950.
Auto's van 1e eig., boekjes
aanwezig. BEN BARTELS
AUTOMOBIELEN. Nieuwe-
meerdijk 399. Badhoevedorp,
telef. 020-6570204.
ESCORT 1600 CL Diesel, 5-drs.
Stationcar, m. '88, bj. '87, APK
7-94, 160.000 km, stereo,

’ 6900. Inl. 03404-51695.
Ford TAUNUS, bj. '82, perf.
auto, nwe. APK, zeer spec.
prijs. 02982-6130.

Fiesta Cabrio
UNIEK, nieuw model,’ 14.950
In nw.staat. Telef. 02205-1445

Ford Scorpio 2.5 GL Diesel, bj.
'87, donkerblauw metallic, kan-
tel/schurfdak, ’11.950. Inr.
mog. EUROCAR Hoofddorp,
020-6533475.
Ford Escort 1.6 CLX, m. '92,
blauw, 1e eig., 50.000 km,
’16.750. FRANS WIJNEN
AUTO'S. Telef. 020-6716280
ORION 1.6 Ghia, bj. '89, zwart,
4-drs., stuurbekr., centr. vergr.,
el. ramen, airco, 45.000 km,

’ 17.500.02997-1271.
"'ESCORT 1300*" bj. '82,
i.z.g.st., rood/bruin, ’ 2250.
Telef. 02296-1236.
GRANADA 2.3 Ghia Autom.,
'84, sportv., Pullm., st.bekr.,
LPG, ’ 4250. Telef. 030-801201.
GAVE Fiesta 1300 Supersport,
bj. '81, nwe. APK, erg mooi.
Vr.pr. ’ 1750. Inl. 03480-16291.
Ford ESCORT 1.3 L, zwart, bj.
'84, APK 7-94, ’3750. Telef.
020-6455546.
Escort 1.8 D Clipper, 11-'9l, km
61.000, d.rood met., ’21.950.
Sierra 1.6iCL Sedan, 1-92, km
50.000, wit, get glas, cv.,

’ 20.950. Sierra 2.0iCL Sedan,
6-'B9, km 94.000, blauw, ABS,

’ 12.950. Sierra 2.0 GL Station
Aut, 1-'9O, km 85.000, wit,
st.bekr., elektr. ramen,
’17.950. Scorpio 2.0i CL Se-
dan, 5-'9O, km 142.000, wit,
LPG, stuurbekr., ’ 14.950.
Scorpio 2.9 i Ghia Aut, 1-'91.
km 88.000, d.blauw met, zeer
compleet, ’ 27.950. Scorpio
2.9iGL Sedan Aut, 4-'9l, km
72.000, d.blauw met, LPG,
’23.950. Thunderbird LX 3.8
V6Automaat, 3-'B9, km 82.000,
blauw met., ’21.950.
WITTEBRUG Rijswijk, Frijda-
straat 47, telef. 070-3954302.
Ford FIESTA 1.1, bj. '85, grijs
met, sunr., nwe. APK, mooie
auto, ’ 5750. 020-6798304.
Scorpio 2.0 CL, m. '87, spier-
wit, 5-deurs, LPG, 5-bak etc,
abs. nieuwst., ’7950. VLIET
AUTO'S, inruil/financ,
01718-77355.
Ford Scorpio 2.5 Diesel, m. '88,
5-bak, stuurbekr., schuif/kan-
teldak, l.m.velg., ’ 10.950.
CARPOINT, 02510-12651.
Ford SCORPIO 2.0 Ghia '89,
antr.grijs. 5-versn„ ABS, el.
ram., cv„ sch./k.dak, LPG
enz., APK 2-94, i.nw.st,

’ 9950. Inr. mog. 02507-30217.
FIESTA 1.6 D, bj. '88, kl. wit,
i.z.g.st, vr.pr. ’7350. Telef.
030-735491.
SIERRA 1.6 Station, bj. '84,
APK, 5-drs., grijs metall.,

’ 3950. 03200-48424.
Schitt. mooie Ford Scorpio 2.9
Ghia Automaat, orig. 1e eig.,
nieuwste model 1992, diamant-
zwart metall., velours inter., 4
hoofdst, airco, schVkantdak,
elektr. ramen/vergrend., l.m.
velgen etc, nw.pr. ’ 89.000, nu
si. ’ 32.000 mcl. gar., inr./fin.
mog. Telef. 02240-13712.
Autobedrijf EHRENSPERGER.
ESCORT 1.8 D 5-drs. Station-
car, 2-1990, nw.st, 140.000 km,
’9950. W. v. Vliet Auto's, Ter
Aar, telef. 01722-2579.
Met LPG-install. Ford Scorpio
2.0 GL, m. '92, van 1e eig.,
staalblauw metall., blauw/grijs
velours inter., 4 hoofdst, get.
glas, st.bekr., 5-bak, ABS,
schuifdak, centr. portiervergr.,
smetteloze staat, aanrijdingvrij,
’19.950. CAR CENTRE Haar-
lem B.V. 023-329750. Zond. te-
lef. info van 11-15 u.
SCORPIO 2~Ö CL 4-'9O,
’15.500. Orion 1.6 CLX, 3-'9l,

’ 16.900. Escort Estate 1.8 XLD
Clipper, 4-'9l, ’17.500. Sierra
1.6 CL, 8-'B9, ’ 10.500. Sierra
2.0iCLX, 9-'9l, ’ 16.900. Sierra
2.0iCL, 1-'9l, ’15.900. Sierra
2.0i CL, 3-d., 1-'9l, ’ 14.900.
Sierra 1.8 Turbo Diesel
Stationcar, 2-'9l, ’16.900.
Telef. 075-212529.
Uniek mooi!! Ford Scorpio 2.0
GL DOHC 5-drs. H.back, nw.
model, m. '91, LPG, schwarz,
get. glas, stuurbekr.!! 5 versn.,
velours inter., 4x h.steun, ABS,
e lock. Ford stereo etc, 1e eig.
pi. o.h.pap., ’15.950. „DEN
HOFF Auto's", 02550-11428.
""KONINGSHOF Auto's*"
Ford Scorpio 2.9 i GL Auto-
maat, m. '89, metallic lak,
LPG-inst, elektr. ramen, centr.
lock., alarm, stuurbekr., schuif-
kanteldak, cruise control,

’ 13.950. 02507-15824.
Ford FIESTA 1.1 CLi, april '90,
i.z.g.st, APK 5-94, getint glas,

’ 13.750. Telef. 023-377609.
Ford SCORPIO 2.0 CL. '88, au-
tom., gas-o.b„ blauw met.
vr.pr. ’ 7750. 01718-71581.
SIERRA Stationcar 2300 diesel,
11-'B4, wit, onderh.pap. aanw.,

’ 3600. 04103-4383.
ESCORT 1.8 D CLX, bj. '89,
rood met, sch.kanteldak, RS
uitgevoerd, sp.vlg., i.n.w.st,

’ 13.250.05766-1711.
Ford ESCORT XR3i, '86, wit,
met ABS, Duits kent. Telef.
06-52927703.

CRX 1.6 ESI Cabrio, 3000 km,
rood, '92. Aerodeck Estate 2.2 I
Aut, 9000 km, d.grijs met.,
1-93. Honda-dealer JAN
RIETVELD, 030-205058.
11x Civic 1.3, 1.4, 1.5iGL, '85-
-92. 2x Civic 16i 16V, '90/'9l.
CRX 16i 16V, '91. 2x Shuttle 1.4
pi. 1.51 GL, '88/'B9. 5x Integra
1.5 L, '86-'B7. 3x Concerto 1.5i
GL, '91. Aerodeck 2.0 EX, '89.
Accord 2.2i, pi. airco, '91. 16x
Accord 1.6 pi, 2.0 pi. 2.0 EXi,
'87-'9l. Prelude 2.0 EX, 14.000
km, '91. Legend 2.5i, 37.000
km, '90. Civic LSi Aut, 4-drs.,
9-92. Civic 1.9 GL Aut, '90.
Accord 2.0 L Aut, stuurbekr.,
'89. SCHAFTENAAR, off.
Honda, Wezep, 05207-64535.
SPEURDERS kunt u opgeven
van maandag t/m vrijdag, van
08.00 t/m 21.00 uur via
020-6.805.805.

CIVIC 1.5 GL 16V 3-d., grijs,
'90. Civic 1.4 GL 16V 3-d., wit,
'88. Civic 1.5 DXi 3-d., blauw,
'92. Civic 1.5 Silverstone 3-d.,
rood, '91. Civic 1.5 GL 16V 3-d.,
rood, '89. Civic 1.3 L 3-d., wit,
'88. Civic 1.6 16V 3-d., zwart,
'88. Civic 1.3 EX 3-d. Aut, bei-
ge, '86. Concerto 1.5 16V 5-d.,
grijs, '92. Accord 2.0iEX DOHC
4-d., zilver, '88. CRX 16i V-TEC
16V, blauw, '91. CRX 16i 16V,
zilver, '89. BMW 316 1.8, zwart,
'87. BMW 316, wit, '86. Nissan
Silvia 1.8 Turbo Coupé, rood,
'87. Nissan Sunny 1.3 LX 3-d.,
grijs, '87. Nissan Sunny 1.4
SLX 3-d., grijs, '91. Ford Fiesta
1.1 C 3-d., zwart, '86. VW Golf
1.8 GTi 3-d., zwart, '90. Opel
Veetra 1.8 LS 4-d., rood, '91.
M. V.D. VOORT BV, Jarmui-
den 45, Autostad Westpoort,
Sloterdijk 111, 020-6148215,
donderd. koopavond.

Hyundai

Jeeps
15 import Wrangiers en CJ's

Zr. goede st, banden, velgen,
suspension, ond. & ace op
voorr. Sjar-Parts, 071-143207.
Toyota Hi-Luxe Pick-Up, bj.
1989, 4 wheeldrive, stuurbekr.,
LPG-inst, spec. velgen,
i.z.g.st, ’19.500 excl. BTW.
ALTING Auto's, 023-254944.
ROCKY Hardtop 2.0, bj. '86, kl.
rood, LPG, i.z.g.st., veel ac-
cess., ’ 12.000.02510-13238.
SUZUKI SJ 413 QJX Softtop,
11-'B6, bullbar, velgen, etc,

’ 9900. 035-235419.
4x Nissan PATROL Van, bj. '86
t/m '89, div. uitvoeringen. Belt-
man B.V. Rijssen, 05480-14414.
Zeer mooie Jeep RENEGADE,
verchroomde bullbar en wielen,
soft- en hardtop, trekh.. zwart,
bj. 1985, ’24.500. Telef.
01890-17784 of 16074.
SUZUKI SJ 413 Cabrio, bj.
3-'B5, geel kent, ’8750. Telef.
05225-2754.
DODGES Pick-Up W2OO, ex-
army, met of zonder kent. Ook
alle ond. en ace 08384-1986.
MITSUBISHI L2OO, bj. '92, zw.,
Cont.Cab, 37.000 km. Vr.pr.

’ 27.500 ex. 02550-35809.
Nissan PATROL 28 GR TD,
veel exclus. extra's, geel kent,
9-'B9. 05782-5350/1132.
CHEROKEE Chief, bj. '87, 6-
cil., autom., airco, in perf. staat,
vr.pr. ’ 23.750. 023-246761.
Nieuw model '88 GMC Blazer
4x4 V 6Autom., donkerblauw
metallic, airco, l.m. vlg., roof-
rek, dakspoiler, dubbel kantel-
dak, 60.000 miles, ’17.750.
AUTOTHEKER, Flevoweg
12A-B Leiden, 071-231727. Zo.
telef. info 12-16u. Huurkoop.
SUZUKI Vitara JLX, bj. '93,
3500 km, met vele access. Inl.
01653-86144.
Nisan KINGCAB Diesel, bj. '88,
Pick-Up 2 WD, ’9750 excl.
BTW. Telef. 03480-17272.
Bijz. excl. Jeep Cherokee 4.0
Itr. Aut., m. '91, 4-deurs uitv.,
zeer compl. uitgev. in diamant-
zwart, grijs velours inter.,
hoofdst, getint glas, elektr. ra-
men, centr. vergr., l.m. sport-
velgen, smettel. staat, aanrij-
dingvrij, ’38.500. CAR CEN-
TRE HAARLEM 8.V., 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-15 u.
EX-LEGERVOERTUIGEN o.a.
Bedford, Land Rover, Jeep en
Toyota. Tev. gebruikte onder-
delen voor 4x4. Knook's Auto-
mobielbedrijf, Flevostr. 66, Pur-
merend, 02990-34141.
Jeep WRANGLER Laredo 4.0,
6 cil., softtop, zwart, brede
banden, grijs kent, 84.000 km,
in perf. staat, '88, ’ 26.750. Te-
lef. 08336-32365.
UNIEK! Intern. Scout jeep, 4x4,
8 cil. aut, APK, zeer apart, m.
'81, ’ 8950. 020-6320657.
VITARA JLX 161, gr. kent, bj.
'91, metal top, extra's: st.bekr.
enz, ’ 22.750. 035-857193.
TOYOTA Landcruiser 3.4
Diesel 4 x 4, bj. '88, spoedprijs
’21.500. Inruil pers.auto mog.
053-359773 of 06-52.935841.
Jeep CHEROKEE 4x4, grijs
kent., 55.000 km, bj. '91, 3-drs„
vr.pr. ’ 27.500. 030-735491.
Toyota LANDCRUISER FRP
Diesel, met lier, 6-1992, 27.000
km, grijs metall. Nw.pr.
’51.000, nu ’37.500. Renault
Stokman, Haarlem, K. Door-
manlaan 3-7, 023-259181.
Nissan Patrol 3.3 Diesel, grijs
kent, bj. '87, alle denkb. opties,
orig. bullbar, Wolfrace velgen,
verstr. snelkopp., wieldrager,
enz., 127.000 km, o.h. boekje
aanw., alle keur. toegest.

’ 23.500. 04920-54989.
Toyota LANDCRUISER 3.5
HT, bj. '91. Telef. 040-534216.
TOYOTA Landcruiser Van 3.4
Diesel Wagon, 6-'B9, ’23.750
mcl. 04163-76502.
Suzuki Samurai Cabrio, 9-'BB,
rood, 55.000 km, ’13.950.
AUTO WEEKERS, 04906-1387.

Patrol GR
anthrazit, 2.8 T. Diesel

Wagon uitv., 7-pers., div.
extra's, in nieuwstaat, bj. '89

BAAN B.V.
Mercedes-Benz dealer
Rijssen, 05480-13070

Frontera 2.4 i
4x4, kent 9-92, 49.200 km,
blauw met, zonnedak, fin.
mog., ’49.500. Opel-dealer Ol-
denzaal, telef. 05410-14461.
NISSAN Patrol GR TD, 1992,
1e eig., 30.000 km, div. extra's.
Inr. mog. 04990-73996.

Grand Cherokee
V8LTD, d.groen, 2000 km ..1993
4.0iLTD, rood, 2000 km 1993
4.0iLTD, wit, 4000 km 1993

JEEP-CHRYSLER-DODGE
H.A.1.8.V., 01718-29224

Jeep Cherokee
4.0 Limited

bj. 4-1989, 6-cil., aut, LPG-
o.b., 115.000 km, antrae met,
meest luxe uitv. o.a. leer, airco,
l.m. vlg., alarm, cr.control etc.
’41.900. POUW 8.V., Zwolle,
VW/Audi-dealer, 038-219310.
SUPER CJS, als nw., bj. '84,
alle denkb. ace, vr.pr. ’ 23.500,
mr. kl. cabrio mog. 073-122131.

JAGUAR Mk VII M, 1956, Hol-
lands gestuurd, volledig nieuw
Connolly leder interieur, mcl.
hemel en vloerbedekking, rem-
men vernieuwd, motor gere-
vis., vr.pr. ’27.500. Inr. evt.
mog. Telef. 05733-1864.
Jaguar 5.3 Vl2 HE Sovereign
Automaat, m. '86, d.blauw, get.
gl., lederen inter., 4x hfdst, 4x
el. ramen, el. spiegels, autom.
climat control met airco, af-
standalarm, magn. sportvelg.,
nieuwstaat!! Onderh.pap.
aanw. ’24.950. „HARTMANN
AUTO'S, 03480-31234.
BRITSE Jaguar XJ6 3.4, '79,
i.z.g.st, t.e.a.b 02290-47389,
dagelijks na 18 uur, b.g.g. 072-
-330088.
Van 1e eig., in onberispelijke
staat! Jaguar 3.6 Sovereign,
'88, si. 120.000 km, boekjes
aanw.!! Donkerbl. metall.,
crème kalfsleer inter., airco
elektr. ramen/stoelen, sportv.
etc. Bij „FRED HEHL" ’ 24.950.
Telef. 023-292400.
XJS Cabrio, 8-'B5
’42.500, 1eeig., 74.000 km

SNELLERS, 074-770777
JAGUAR 3.6, alle extra's, 1987.
Jaguar 2.9, alle extra's, 1988.
Inr. mog. 03410-27822.
XJ 6 4.2, d.blauw, DEC. '84,
door omstandigheden ’ 8750.
Telef. 03404-15308/20223.
Daimler SOVEREIGN 4.2 Au-
tom., bj. '81, blauw metall.,

’ 5950. 03210-16843.
T.k. JAGUAR XJS Vl2, bj.
2-78, origineel 24.000 km,
i.st.v.nw. 03443-4375.
Jaguar DAIMLER Doublé Six,
zwart, '81, vaste prijs ’ 10.500.
Telef. 043-614164/642878.
JAGUAR XX 140 Roadster
MC, zeldzaam! Een bijzonder
mooie auto voor de echte lief-
hebber. Andere XX's tevens le-
verbaar. Roadster Group 8.V.,
03463-53440.
Jag. SOV. 4.0 Utre, 1e eig.,
1990, d.blauw, 59.000 km,
Daimler striping, l.m. velgen
zeer compl. uitv., perf. dealer
onderh. Auto is nog als nieuw,
’59.500 mcl. BTW. Evt. mr.
mog. 023-240911. Bentveld.
Jaguar XJS Vl2 CONVERTI-
BLE, 7-'B9, red metall., beige
leder. Telef. 02205-3587.
JAGUAR XJ 6 4.2, '84, kleur
bruin, ’12.750. Telef. 01742-
-94456.
Schitterende, bijz. exclusieve
Jaguar XJ 12 Sovereign, m.
'88, duurste uitvoer., alle op-
ties, antracietgrijs metall., grijs
kalfsleder inter., aircond., cli-
mat control, orig. Jaguar sport-
velgen, smettel. staat, ’ 26.500.
CAR CENTRE HAARLEM 8.V.,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15 u.
Jaguar XJ RS 6.0, 1e eig., '90.
Nw.pr. ’250.000, nu ’89.000.
INTERAUTO, 043-256582.
""RESIDENCE Hillegom*"
Jaguar XJS HE Vl2 Doublé Six
Aut, leren inter., airco, cruise-
contr., el. ram., alarm, w.w.-gl.,
lockslot, d.blauw met,
sportvlgn., stereo, dubb. spieg.,
in nw.st., '85, ’ 26.950. 02520-
-22865. Inr., gar. + keuring.
Zond, info 06-52879381.
Te verkopen in opdracht van
cliënt meest luxe uitgevoerde
Jaguar SOVEREIGN 4.0, 7-'9O,
donkerantraciet met, crème le-
der, orig. 39.000 km. (boekje
t.i.) CD wisselaar, fabrieks-
alarm, etc. Inl. 020-6261317.
XS 6 3.2 SOV. Aut., 10-'9O, an-
traciet, ’ 69.500. Goldcar Am-
stelveen, 020-6433733.

HYUNDAIAMSTERDAM
Blok Auto Motive
SCHEPENBERGWEG 11-13
A'DAM-ZUID-OOST bij AMC

TELEF. 020-6976971
Company Cars

PONYGSI, 11.000 km, rood
NW.PR. ’ 26.000. NU ’ 19.995
LANTRA 1.6GLSI, 14.000km
NW.PR. ’ 38.500, NU ’ 29.995
SONATA 2.0 GLSI, 18.000 km
NW.PR. ’ 50.000, NU ’ 31.995
alle company cars, uitgevoerd

metvele accessoires en extra's
Overige auto's

Lantra 1.6GLSI 16V '91
Lantra 1.6GLSI Sportiva '92
Scoupé Automaat '92
Excel 1.5GLS '89
Excel 1.5LSI '92
Ponyl.sGL '90
Pony 1.5GL Olympic '88
Pony 1.5GL XP '87

METVOLLEDIGE BOVAG-
OF FABRIEKSGARANTIE

INRUIL/FINANC. TOT 100%

Hyundai Scoupé GTi, kobalt-
blauw metallic, 15-inch, sport-
velgen, verlaagd, achterspoiler,
18.000 km, bouwjaar okt. 1991.
Pr. ’ 22.950. BMW-dealer VAN
EKRIS Veenendaal, telef.
08385-27676.

Ford ESCORT 16 D Bravo, bj.
1 08-'B7, APK 06-94. goed on-

' derh., nwe. schokd. + banden

' voor ’7OOO. 033-758797 of
■ 073-412579.
! FIESTA t. 11 L, '85, 1e eig.,
i zeldz. goed onderh., ’ 4250,
| heel mooi. 020-6130206., ESCORT 1600 Aut., '84, blauw
i met., 1e eig., sch.d., erg mooi,

■ ’ 4650. 01749-46351/47791.
Ford GRANADA 2.3 GL Auto-

-1 maat, div. extra's, APK, prijs

’ 1500.Telefoon 035-857123.
FIESTA 1.1 Festival, bj. 6-'B3,
APK 7-94, zeer mooi, prijs

’ 2250. Telef. 03420-17796.
STATIONCAR: Sierra 1.8 Tur-
bo D, 1990, blauw, stuurbekr.,
5-baE, ’ 17.500.02522-10450.
Ford FIESTA 1100 de Luxe,
blauw, '84, APK 4-94, ’3950.
Uniek mooi. 02159-38194.
Zeer mooie Scorpio 2.0 GLi
Autom., '88, cv., elektr. ramen,
4 hfd.st. etc, in nieuwst.,
’11.950. Telef. 02240-16912.
~DE WAAL" Automobielen.

automaat?!
Sierra 2.0iGhia Aut, 1988
105.000km ’16.750
Scorpio 2.4iGL Aut., 1990
105.000km ’ 25.500
Scorpio 2.0iCL Aut., 1991
55.000km ’29.750

Off. Ford-dealer
VANBUNNINGEN

Bodegraven, 01726-11500
SNEL!! Fiësta RS Turbo, 3-'9l,
47.000 km, getuned, mr., gar.,

’ 28.500. Inl. 04703-2888/2826.
ESCORT 1.4i, bj. '88, 88.000
km, APK 7-94, zilver met., get.
glas, ’ 10.750. Inl. 02510-41413.
SIERRA 2.0 Inj. CLX 4-drs. Se-
dan, 6-'9O, si. 22.000 km,
z.g.a.nw., ’18.500. ANWB-
keur. toegest. Inl. 03410-19354.
Scorpio 2.8 GLi, autom,, m. '86,
blauw met., Ghia uitvoer., alles
elektr., abs. nieuwst., ’ 9950.
VLIET AUTO'S, inruil/financ,
01718-77355.
Ford Scorpio 2.0 GL Inj. o.a.
5-drs., 5 versn., blauw metall.,
schuifd. enz., m. '91, ’17.950.
CARTRADE HOLLAND BV.,
Almere-Haven. 036-5349700.
Ford ESCORT 1.3, bj. '85, kleur
blauw met., ’3950. Telef.
01742-94456.
SIERRA 6-cil. 2.0 GL, 5-drs.,
bruin, velours bekl., vr.pr.

’ 3000: Inl. 02513-15987.
4x Ford SIERRA Benz., 1.6-1.8,
Diesel + Combi, 3-drs. + s-
drs„ v.a. ’3950. '84-'B7. Top
Cars, 023-340744.
ESCORT Clipper 1.6 CLX 16V.
bj. febr. 1993, zeer compleet,
15.000 km, wegens vertrek
buitenland. Inl. 01620-60520.
SIERRA 2.0 CL, 3-'BB, antr.,
cv., LPG, trekh., bijz. mooi en
goed, ’ 7500. 04164-3157.
GRANADA 2.0 Combi '84,
blauw met., cv., get. gl. enz.,
APK 5-94, i.z.g.st., ’ 2450. Inr.
mog. 02507-30217.
THUNDERBIRD 5.0 V 8Au-
tom., airco, schuifdak, stereo,
etc, als nieuw, m. '85, ’ 15.950.
Inr. mog. BOVAG-gar. Wim
Overeem, 02513-12484. Ook
zondag geopendvan 12-16 u.

Fiesta KR 2i
1800 16V, 130PK, juli'92

13.000km, fabr.gar, tot 07-95
Pacifica Blue. ’ 32.500

Official Ford dealer
Terwindt en Hekking BV

Nijmegen, telef. 080-563244
Sierra Azur, 11-'9l, 5-d„ vele
ace, 65.000 km, nw.! ’ 18.500.
Medemblik N.-H., 02274-4999.
Ford SCORPIO 2.4 GL Aut,
stuurbekr., 6-'9O, schuifd.,
’17.750. Scorpio 2.0 CL Aut.,
stuurbekr., 5-'B9, ’13.750. Te-
lef. 070-3553030.
Groothandel in jonge auto's:
div. Ford Scorpio's 2.5 GLD/
2.0i/2.4i GL + HB, v.a. '89/
'90/"9l, get. glas, el. ramen,
stuurbekr., schuifdak, m. en z.
LPG, div. kleuren, als nw., v.a.

’ 12.750. Met boekjes. Gar./
inr./fin. mog. Autobedr. J.
LAMME BV, Nw. Loosdrecht-
sedijk 167, Loosdrecht, 02158-
-26778/23246.
Uniek mooie Ford Scorpio 2.4i
Automaat met LPG m. '90,
wijnrood metallic, groen gl.,
velours bekt, 4x hfd.st,
st.bekr., d.vergr., ABS rem-
syst.. siervlgn., ’17.950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden. 03480-31234.
Ford SCORPIO 2.0 CL, bj. eind
'88, d.blauw met, midden-
eons., radio-cass., APK '94,

’ 10.250. Inl. 01718-75011.
SCORPIO 2~4i CL 10-'BB,
stuurbekr., sch./kanteldak, get.
glas, cv., sporvlg., LPG etc,
auto verk. in nieuwst., ’ 12.950.
Inr./financ. mog. A.C.L.,
02521-11487.
Sierra 2300 Diesel STATION,
4-'B6, blauw metall., 5-drs„
goede st, ’6900. Rieder-Volvo
Occ Bussurn, 02159-12638.
Ford ESCORT 1.8 Diesel, juli
'90, zwart, perfecte st. v. on-
derhoud,’ 10.950. 023-256002.
ESCORT KR 3i, wit, bj. '83,
nwe. APK, verlaagd, ster., zon-
nedak, in perf.st Vr.pr. ’ 6750.
Telef. 020-6902595.
ESCORT 16 D, bj. '87, 3-drs„
5-bak, APK, trekh., vr.pr.

’ 7750. Telef. 02230-45540.
Wegens omst. t.k. Ford FIES-
TA 1.11, 10-'9l, zwart m„ rode
bies, zonnedak, 44.000 km,
z.g.a.n. Int: 030-543109.
SIERRA 2.0 i CL, antr. metall.,
cv., zeer goed onderh., '93,
ANWB-gek. ’22.750, inr./gar.
mog. 05250-2610.
Ford ESCORT 1.6 Diesel Laser,
2-'B6, wit, 5-bak, rad./cass.,
r.b.s.. trekh., APK 5-94,
i.z.g.st., ’4950. Inr. mog.
02507-30217.
Ford ESCORT 1.6 CL, bj. 1988,
78.000 km, 1e eigenaar, scha-
devrij, ’ 10.000. 03211-3459
GRANADA 2.8 GLi, bj. '83,
i.g.st, 2e eig., zeer luxe uitv.
Vr.pr. ’ 3500. 04255-1519.
ESCORT 1.6 GT CLX, m. '91,
rookzilver met, w.w. glas. Pull-
man sportinter.. 5-bak, LPG.
ABS, nieuwstaat, pr. ’ 14.950.
Int 020-6335424.

Hyundai STELLAR 1.6 SL, '84,
APK '94, trekh., wegens emig-
ratie, ’ 2600. Telef. 050-136105.
Huyndai SONATA 1.Si GL,
5-'9O, bordeaux, cv., stuurb.,
LPG, abs. nieuwst, ’12.500.
02159-12615, zo. geop.
V. part. Hyundai PONY 1.5 3-
drs., 4-'B9, 50.000 km, ’6OOO.
020-6853433.
Hyundai SONATA GLSi, 4-'9O,
’9750. Telef. 075-212529.
Hyundai LANTRA, 4-drs„ 1.6
GLS, 5000 km, rood, apr. '93,
’25.950. Inl. 02153-10979.
Hyundai SONATA 2.0 GLXI,
3-'9l, wit, stuurbekr. enz.,

’ 14.500. Telef. 070-3553030.
SONATA 2.0 i GLX Autom.,
5-'9l, prijs ’14.900. Sonata
2.0iGLS, 5-'9l, prijs ’11.400.
Telef. 035-564444/561842.
Mooie Hyundai Sonata 2.0iGLS Injection, nw. m. '91 o.a.
antraciet metallic, getint glas, 5
versnelt, stuurbekrachtiging,
elektr. ramen, central lock, ste-
reo etc. ’ 12.950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. AU-
TOSERVICE HAARLEM, ge-
specialiseerd in jonge, gebruik-
te auto's, telef. 023-392024,.
PONY 15 GLS, m. '88, nieuwe
APK, wit, als nieuw, ’5750.
Telef. 035-280207.

2x 90 L beide 1981, blauw, w.v.
1 g.o.h. en APK tot 3-94, sa-
men, ’ 2500. 08385-23512.

Innocenti
All 2ABARTH, zwart, 25.000
km, 1985, in onberispelijke
staat, ’ 11.500.010-4262876.

Jaguarrestauratie
ALLE MODELLEN, TEVENS DIVERSE JAGUARSTEKOOP

Stenger JaguarAlmelo
Al 10 jaareen begrip. Telef. 05490-72152,fax 72442

Jeeps/Terreinwagens

TOYOTA Hi-lux Jeep 4 x|
dubb. cabine, m. '89, 1e el F.
wit met stof inter., hoofd ■;
get. glas, 5 bak, verhoogd, 1 j
spec. velgen, sunroof, ster;,
polyester achtertop, ’ 17.9'
BMK 023-294072. Inr. mog. :
Toyota HI-LUX 2.4 D SR
1-'9l, 2-wd, VA cab., 50.C"

km, rood, als nieuw, ’26.9!'
BOVAG-Autobedrijf A-
Bunnik, 03405-62530. .
Nieuw uit voorraad VW TAf I
dubbel cab., 4x2 en 4x4. Tel
05176-41232. II
Daihatsu Rocky Cabrio, 11-I!
rood, ’16.950. AUTO W."
KERS, 04906-1387. II
DODGE Pick-Ups, enkel-''
dubb. cab., ook ond. pi. accei
Fa. Brouwers, 08851 -11523. __
TOYOTA Landcruiser Hardt
TD, '87, gr. kent, ’ 20.000 in
BTW. 03458-2872/2581.
Toyota LANDCRUISER Tul \Diesel Interc. LX, bj. 10-1 ,
alarm, er. contr., rad./cass.. ! \
bnd. 02526-87959, weekends.
T.k. Jeep WRANGLER 4.2 1 J6-cil., zwart, grijs kentetó \
softtop, bj. '87, afgifte kenl
ken '90, dikke wielen, zeer v<
ace, APK mei 1994, ’ 19.7Ï r
Telef. 04990-72934. j.
AERO 240 Diesel, bj. fi e
’ 2200. Telef. 08359-8697. _, j
TOYOTA Landcruiser 2 j
Hardtop LX TD, '86, zwart, d ,
opties o.a. brede band., 150.0 j
km, geel kent, vr.pr. ’ 20.00 1
Telef. 01608-21786. 1 1
Daihatsu Rocky 2.8 Diesel '2 I
groen, ’11.950. AUTO WB 1
KERS, 04906-1387. , |
Jeep WRANGLER Laredo 4.< ,
LPG, bj. 1991, hard- en softtd
z.g.a.nw. Vr.pr. ’ 30.700 irf
BTW. 070-3458620/3192626.^
JEEP CJ 5 Renegade 6-cil.,J
'77, kl. rood. Vr.pr. ’ 13.00
Telef. 033-559646. I
Weg. vertrek USA FC
BRONCO 11, mod. '88, kef
'90, korte uitv., met zeer v«
access. o.a. Warner lier, 'vlgn., airco, tempomaat, 'ram., enz. enz. Vr.pr. ’24.79
Voor meer info: 03429-22
b.g.g. 03418-61372. I
CHEROKEE, '91, gro*
autom., airco, grijs kent. Ge*
mr. ’ 30.600. Inl. 070-3904586;
DAIHATSU Rocky Watf
Diesel, '87, kleur wit, geel W
teken. BOVAG-autobe*
Buchner 8.V., 01891-1269'
13942.Berkel (Z.-H.).
Landcr. Dsl., 11-'B5, motor dj
(loopt wel), i.z.g.st, ’B9!'
08330-15330,
PATROL GR Turbo D Wagj'
10-'9O, grijs kent., lang modj
’42.500 mcl. BTW. P
Burgerjon, 02522-10450.
Toyota HI-LUX 2.4 Dies'
dubb. cab., met pol. kap, 2 WJ
bj. '89, zéér mooi, ’ 16.750 e*"
BTW. Telef. 03480-17272.
CJS HARDTOP, bj. '79. f
demont, met vele nwe. del8
’8750. Telef. 013-423219.
SUZUKI Jeep SJ 413, &
kent, APK 5-94, bj. '87, 84.0 Jkm, linnen kap, vr.pr. ’ 11.8*
Telef. 04108-18746.
Voor Jeep Wrangier: SOr,
TOP (Besttop), kl. Tt*
(Track system), met softdoOj
z.g.a.nw., van ’2470

’ 1000. Telef. 02979-86092.^
SUZUKI SJ 413 Softtop,*
'88, blauw met, stripi"

’ 13.400. 03405-71384/7113/
DAIHATSU Feroza Resinjjj
EL 16V, bj. '89, gr. kent, bW
met, div. access., vT"

’ 19.000. Telef. 02152-65686^
ISUZU Trooper Turbo Di«*
Van, Two-Tone, grijs "%
102.000 km, 1989, nette <*o"v
plete auto, vele extra's °\,
bull-bar, side-bars, stuurber
tr.haak, brede banden en y,.
gen enz. ’22.950. Merce*
Benz-dealer Centraal
8.V., Protonweg 2, Hoorn.
lef. 02290-17541. J/
Jeep RENEGADE CJ 7, *1983, compl. gerev., 'z -4nü
veel extra's, vr.pr. ’22"
Telef. 04750-22667. y
Lada NIVA 1600 4 x 4, bj. V.
APK 4-94, ’3500. 083*
27715 (ma. 18-20uur). s
Opel FRONTERA 2300 T0
tercooler, grijs kent, bj. 8"
nw.st, ’ 39.750.
Mitsubishi PAJERO Turbo 0.
sel, grijs kent, bj. 1987, n t
Bullbar, trekh., metallic
nw. bndn., striping, ’ 19 8

Inr. mog. 02290-43214.
TOYOTA BJ 40, bj. '78, s§
Bikinitop, div. ace, r.v.s.
Rancho ’ 7500. 020-633493 V
Nissan Patrol 3.3 R Turbo £>!„
sel, 11-'B9, geel kent. %
60.000 km, + onderh.boe j:,
korte uitv., ’ 29.500. Deaie _ ,
ruil-auto's J. MEURE, IB

02908-26061. Jjf
Jeep CJ7 4.2 6 cil. AUTOM jrflf
'82, chroompakket, USA
Pr. ’ 14.500. Inl.
PATROL 3.3 R Diesel 1 e>
blauw, veel opties, ’ 16.0UU <02993-68281
SUZUKI Samurai, bj. ! $
km.st. 20.300 (blind), v'gjj*
prijs ’21.500. Telef. °°1645 of 2309. r^
PAJERO 2.5 TD Autom., 9'n„,
I. + h„ 7-pers., airco, er.e |f)f
78.000 km, groen met
mog. Telef. 02271-1622/15T" _

Isuzu KB CREW CAB Diesel,
4-pers., pol. kap, bj. '88. Vr.pr.
’BOOO. Int 020-6810804.

ISUZU Campo dubb. cab. 4x4,
6-'9l, airco, alarm, container.
Géén handelaren. ’ 29.950
01726-12984, 06-52703536.

Trooper (Jeep) ZWB 2.5 TD,
'86, rood, goede st. ’13.950.
P&BCARS, 01807-25317.

TROOPER 2.8 TD Wagon 3-d.,
groen met, verh., m. zijramen,
grijs kent, '90. 04120-46925.

ISUZU Trooper 4x4 benz.,
2600 Inj. autom.. long body, bj.
okt. 1991, orig. 39.000 km, NAP
+ boekjes, 5-pers., dakrail,
stuurbekr., stereo, i.nw.st,
’39.950 mcl. BTW, met BO-
VAG-gar. 02269-1203.
Nissan PATROL GR Turbo
Diesel, bj. '89, '90 en '93, met
vele access. Int 01653-86144.

300 GD
Groen, 1987. Autocentrum
PORDON 8.V.. off. MB-dealer,
030-627833. »
JEEP CJ7, zwarte Laredo, m.
'81, v.v. stuurbekr., hard/soft-
top, chrome b.bar, zwarte
bekt, get. gl., geel kent.,
i.z.g.st, ’ 12.950.02208-94673.
Jeep RENEGADE 6-cil., CJ7,
zwart met beige bekl. en soft-
top, als nieuw, vr.pr. ’ 27.500.
Telef. 06-52949804.
VA 126 m. kent, op gas, VA
126, radio, m. kent, op gas.
Beide BE-rijbew. Vr.pr. ’ 4500
p.stuk. Inl. 04139-3113.
Nissan PATROL GR, div. op-
ties, bj. 7-92, 22.000 km, grijs
kent, vr.pr. ’ 50.000 mcl. Telef.
05430-23075 b.g.g. 22111.
Mitsubishj PAJERO 2.5 Turbo
Diesel, bj. '87, vele opties,

’ 25 700. Mitsubishi-dealer
Smeeing, Soest, 02155-13227.
VITARA, 7-92, 3500 km, 1e
eig., zw. met, grijs kent, div.
ace ’28.450. Tev. Samurai,
geel kent, '91. 02510-42324.

Jaquar/Daimler

Supermooie Honda LEGEND,
dir.wagen, bj. 1987, met zeer
veel access., ’17.500. BO-
VAG-gar., 100% financ mog.
Telef. 01650-42650.
Honda CIVIC 1.5 DXi, st.bekr.,
bj. nov. '92, km.st 14.000. Te-
lef. 070-3501756.
UNIEK!! Accord Coupé 2.0L
EX USA-uitv., airco, bj. '89. Inr.
mog. Kun BV 078-186835.
Honda CRX, 1985, wit, el. open
dak, 84.000 km, I.Z.G.ST., vr.pr.

’ 8750. 08895-43878.
HONDA Civic 1.3 16V, rood, bj.
'89, sportvelgen, ’ 14.500.
Honda CRX 1.51 12V, wit, '85,

’ 10.750. 04132-61778.
Honda SHUTTLE 12V, 11-'B4,
blauw metallic, prijs ’ 3750.
Telef. 080-780892.
Honda Concerto 1.Si AUT., bj.
8-'9l, grijs, weg. omst, 28.000
km, ’ 27.000. Inl. 08860-74915.
Zeer mooie PRELUDE EX Au-
tom., m. '84, d.bl. met, elektr.
dak, l.m. velg., afst.alarm,

’ 6750. 030-730947.
Zeer mooie PRELUDE EXR,
1984, zilvergrijs. Inr. mog.

’ 6750. Inl. 040-816624.
Honda CIVIC LSi, met. blauw,
aug. '92, km.stand 25.000.
Vr.pr. ’ 29.900. Overdag 020-
-6734757, 's av. 02503-41168.
Mooie CIVIC 1.4 GL, 4-drs.,
antraciet, 1-'BB, st.bekr., 5-bak,
schuifd., ’ 9900. 03434-57336.
T.k. Honda CIVIC 1.4, antra-
cietgrijs, 1988, 120.000 km, te-
lef. 02510-33156.
CIVIC 1.4 GL, m. '90, wit, 16V,
onderh.boekjes, perf. st,

’ 13.950.Inr./gar. 020-6195929.
Honda Legend 2.5iV6, m. '91,
antraciet met., airco, l.m. vel-
gen etc, abs. nieuwst,
’25.950. VLIET Auto's, inr./fi-
nanc mog. 01718-77355.
TJZ fiönda CÏVIC Tsl
km.stand 10.200, kl. wit, v. ex-
tra's, nw.pr. ’32.650, vr.pr.
’21.650. Inl. 072-110605.

In opdrachtvan klant
Civic 1.5 DXi

3-drs., 4 wkn. oud, 2000 km,
rood, weg. bijz. omst, ’ 26.950.

FRANS WIJNEN AUTO'S
Telef. 020-6716280

CIVIC, '83, 1e eig., blauw, APK
'94, 3-drs., zéér mooi, ’3OOO.
02159-17285,Bussurn.
Honda Prelude 2.0 EX, m. '84,
zilver met, Pullm. int, 5-bak
etc, abs. nieuwst., ’ 7950.
VLIET AUTO'S. Inr., fin.,
01718-77355.
Honda CRX, bj. '84, schuifdak,
getint glas, perfecte staat,

’ 7950. Inl. 080-241939.
Honda PRELUDE 2.0 EX Aut.
'84, zilver met., st.bekr., el.
sch.d., 15 inch sp.vlg. enz.,
APK 7-94, i.g.st, ’5750. Inr.
mog. 02507-30217.
HONDA CRX 1.Si 12-klepper,
kleur rood, als nieuw, bj. 1984,
vr.pr. ’ 6850. Inl. 055-223194.
Honda AERODECK, m. '87,
APK 94, lichtbl. metall., ’ 9250.
01726-17373.
Honda 1.5 INTEGRA 12V Se-
dan, nw. mod. '87, APK, 5-drs.,
w.w., 5-bak, blauw met, radio,
i.nw.st, ’ 7300. 02155-18585.
Honda PRELUDE EX Autom.,
nw. model. '85, 1e eig. aan-
toonb., stereo, schuifd., trekh.,
pr. ’ 5950. 023-400705.
Honda CIVIC 1.4 GL, bj. '88,
nw. model, APK aug. '94, vr.pr.
’ll.OOO. Inl. 05280-62141.
PRELUDE 1.8 EX, 1-'BB, d.grijs
met Inr. en gar. ’ 15.950.
02155-12854, 06-52877994.
T.k. Honda CIVIC 1.3, 5-bak,
bj. '84, APK tot 7-94, bruin
met, ’ 4700. Int 020-6978917.

** Civic **
CRX-ESI-U9

Blauw metall., 7-92, 10.000 km
Van ’ 55.000 vóór’ 45.000
Poelgeest BMW, Amstelveen

020-6410686/6412740
Honda CIVIC CRX, 4-'B5, rood,
goede st, ’9900. Telef.
03210-16843.
Zeer mooie Prelude 1.8, '85, zil-
vergr. met, dubb. spiegels, 5
versnelt, stereo, getint glas etc
’6950. 02240-16912. Inlicht
„DE WAAL" Automobielen.
Honda Legend, 2-drs., sport-
coupéü 2700 VSi, 24-kl. Auto-
maat, '89, zilver metall., zwart
kalfsleer inter., airco, alles
elektr., sportv., schuifd. etc. Bij
„FRED HEHL" ’27.950. Telef.
023-292400.
Honda PRELUDE EX, bj. '86,
rookzilver' met., ABS, elektr.
ramen en schuifd.,, l.m. velg.,
LPG, ’ 9750. Inl. 040-838702.
Wegens omstand. t.k. Honda
PRELUDE 2.0i, groen, 7-92,
5000 km, ’47.500. Telef.
02520-21980 of 19907.
Met rijdb. schade CRX, bj. '88,
15" vlgn., NW.ST., ’12.750 ex
BPM. Telef. 05225-3490.

Honda Integra 1.5 Luxe, m. '90,
LPG, groen met, 5-drs., scha-
devrij, 5 versn., siervelg., auto
verk. in nw.st, ’ 12.950. AUTO
HAGEN, Utrecht, 030-610609.
Honda ACCORD 2.0 EX-SR,
6-'9l, nw. mod., z.g.0.h.,

’ 19.500 mcl. BTW. ANWB-
keur. toegest. Inl. 03410-19354.
Accord 2.0 EX m. LPG-inst, m.
'87, 1e eig., supermooü! Antra-
ciet met, dikke Pullman bekl., 4
hoofdst, st.bekr., alles elektr.,
siervlgn. etc. Bij „FRED
HEHL", ’ 9950. 023-292400.
HONDA CRX (Sebring), '85/
'86, wit en zwart, v.a. ’B5OO.
Inr. mog. 08877-2463.
Civic 1.5iAutomaat, zilver met,
el. sch./kanteldak, orig. 40.000
km! 1989, nw.pr. ’40.000, nu
’14.750, inruil mog. HOFMAN
Auto's 05430-30201.
CIVIC 1300 GL, nw. mod. '85,
nwe. APK, 5-bak, met. blauw,
get. glas, prachtauto. Vr.pr.

’ 5200. 035-856405/06-
-52.881195.
Honda Civic 1.3 GL, nieuwste
mod. '90, rood, 76.000 km, 16-
-klepper, w.w.-glas, design int,
schift, auto, si. ’ 15.950. Honda
Civic 1.3 GL, nw. mod. '87,
rood metall., 4 hoofdst, w.w.
glas, werk. nieuw, pr. ’ 7950.
Autobedr. SCHIPHOL, Bad-
hoevedorp, 020-6041885.
PRELUDE, m. '84, zilver met,
airco, 5-bak, APK, ’4950.
Veencars, 05180-2024.
CRX 16V 1.6i, bj. '87, wit,
i.z.g.st., 125.000 km, schuifd.,
extra's, ’ 13.500.023-283549.

'"KONINGSHOF AUTO'S*"
Let op!! Honda Civic 1600iCRX
16-klepper, m. '91, ferrarirood,
sportint, 5-bak, elektr. ramen,
elektr. spiegels, elektr. schuif-
dak, ’ 28.950. 02507-15824.
Civic, 3-drs., Luxe, rood, 5-'B9,
’14.250. Accord 2.0 Sedan,
10-'BB, ’13.950. MEKENKAMP
AUTO'S, 03405-71384/71119.
ACCORD 2.0 4-drs., '83, zilver-
grijs metall., i.g.st, prijs ’ 2950.
Telef. 02508-1613.
ACCORD 2.0 EX, m. '87, brons
met, cv., st.bekr., APK, LPG,
vr.pr. ’ 8450. 08380-12594.
PRELUDE 2.0i, nw. model,
7-92, 1e eig., 8000 km, div.
access. Telef. 04930-13307.
CIVIC CRX, bj. '85, Am. uitv.,
rood, div. access., vr.pr. ’ 9500.
Telef. 04241-3984, b.g.g. 1425.
Honda SHUTTLE 5-drs., grijs
kent, LPG, m. '86, APK, nw.st.,

’ 4950. Telef. 020-6329926.
CIVIC 1.5 GL, bj. 5-'B7, APK
5-94, nieuwst., ’7950. Inr.
mog. Telef. 05216-1523.
CIVIC DXi, rood, bj. '92, 26.000
km, fabr.gar., boekjes aanw.,

’ 24.500. Inl. 03200-26316.
Witte PRELUDE EX, 59.500
km, '86, bijna als nw., stuur-
bekr. en elektr. schuifd., vaste
prijs ’ 13.900.073-560995.
ACCORD 2.0 i EX, bj. 5-'9O,
blauw metall., prijs ’17.400.
Telef. 035-564444/561842.
ACCORD 2.0, nov. '91, 25.000
km, grijs metall., stereo, stuur-
bekr., 1e eig., ’25.750. 02993-
-68281. BOVAG.
Accord 2.0 EX Aut, bj. '90,
st.bekr., cv., get. glas, blauw
met, 1e eig., boekjes aanw.,

’ 22,950. BEN BARTELS Auto-
mobielen, 020-6570204.
T.k. Honda PRELUDE, bj. '81,
APK juni '94, bord.rood., vr.pr.

’ 3500. 020-6955034/6979593.
Honda Accord 1.8 EX Auto-
maat, 3 drs. H.8., m. '86, kl.
blauw metallic, st.bekr., getint
glas, Pullman int, radio/cas-
sette recorder, 60.000 km aan-
toonbaar, abs. nieuwstaat, prijs
’7950. VLIETSTROOM auto-
mobielen, 070-3877768.
Honda CIVIC, nw. m. '81, rood
met, 5-bak, APK 11-93,
i.z.g.st, ’ 1250. 02507-30217.
Prelude 2.0i16V, juli '86, diver-
se extra's, ’ 14.950. Inr./gar./
fin. RODENBURG 8.V., Voor-
schoten, 071 -323450.
Honda ACCORD 2.0i EX, nw.
model '91, b.rood metallic, stof.
inter., 4 hoofdst, get. glas, 5
bak, schuifdak, stuurbekr.,
LPG, siervelg., enz, ’19.950.
BMK 023-294072. Inr. mog.
Groothandel in jonge auto's:
div. Honda's Legend 2.7 iV6
ALB opt. 111, v.a. W9l, 4-drs.,
5-bak, LPG, el. ramen, get.
glas, schuifdak, stuurb., airco,
ABS, boordcomp., duurste
uitv., div. kleuren, als nw., v.a.
’19.750. Met boekjes. Gar./
inr./fin. mog. Autobedr. J.
LAMME BV, Nw. Loosdrecht-
sedijk 167, Loosdrecht, telef.
02158-26778/23246.
CRX 1.5i, 7-'B4, wit, 5-bak,
sch.d., dubb. spiegels, sp.vlg.,
in nw.st., ’ 10.500. 02274-1952.
T.k Honda CRX 16V, bj. '88,
WIT, zeer mooi en zeer veel ex-
tra's. Telef. 04780-41355.
CIVIC 1.3 GL. 5-'BB, rood, als
nieuw, ’ 11.500. 04163-76502.

Munsterhuis
DAIMLER 4.0, solent blue '90
DAIMLER 3.6, solent blue '89
DAIMLER 3.6, savoy grey '88
SOVEREIGN Vl2, gun met....'91
SOVEREIGN Vl2, gun met....'88
SOVEREIGN Vl2, solent bl. ..'B7
SOVEREIGN 4.o,.kingf. bl '92
SOVEREIGN 4.0, westm. bl. ..'9O
SOVEREIGN 3.6, solent bl '87
XJ 6 2.9, solent blue '88
XJ 6 2.9. oyster '87
XJS Cabrio, glacier wh '88
FERRARI 328 GTS, rood '89
FERRARI 328 GTS, rood '88
BMW 750i, zwart met '92
MERC. 300 CE Cabrio nieuw!!
MERC. 260EA, zwart met '87
MERCEDES 300 SE, zwart....'BB
MG A, zwart '59
ROLLS ROYCE, Silversh '73
PORSCHE 944 Turbo, zw '88. JAGUAR-FERRARIDEALER

Oliemolenstraat 4, Oldenzaal
Inl. 05410-15664

Jaguar-onderdelen, nieuw en
gebruikt, v.a. 1970 t/m 1993.
SCHUT-Soest, 02155-10668/
24048, Industrieweg 29, Soest

Daimler 3.6 Sovereign Aut;
okt. '87, d.groen met, 105.000
km, 1e eig., ’27.950. Inr./gar./
fin. RODENBURG 8.V., Voor-
schoten, 071-323450.
Jaguar XJ6 4.2 SOVEREIGN,
bj. '83, kleur racing green, pr.

’ 11.500. Int 02517-4146.
Jaguar 2.9 XJ6 o.a. 4-drs., 5
versn., elektr. ramen, schuifd.,
unieke nw.st, m. '88, ’21.950.
CARTRADE HOLLAND 8.V.,
Almere-Haven, 036-5349700.

REG. JAGUARCENTRUM

Kimman
Amersfoort

Jaguar4.0 Sov, rood 1992
Jaguar4.0 Sov., groen 1990
Jaguar4.0 XJ 6, blauw 1990
Jaguar3.6 XJ 6, groen 1988
JaguarVl2 Sov., rood 1987
Jaguar4.2 Sov, wit 1987

033-620224
DAIMLER Doublé Six, alle op-
ties, orig. eind '91, nwe. auto,
vr.pr. ’ 95.000. BTW-fakt
mog'. 05709-1018.

Wrangier 4.0 HIGH Output, bj.
'91, antracietgrijs, hardtop,

’ 33.750. 073-125276/565904.
Suzuki Vitara Van JLX, 10-92,
9100 km, zwart, stuurbekr., l.m.
velgen, verbr.set, alarm, radio
enz. enz. Prijs ’ 29.950. AUTO
MONDT 8.V., 01748-13431.
Suzuki SAMURAI Van 4 x 4
benz., bj. maart 1992, orig.
15.000 km, kl. wit, stripingset,
bullbar, ’16.950 mcl. BTW.
MetBOVAG-gar. 02269-1203.
HI-LUX Diesel, 4-w.d„ '88. en-
kele cab., i.z.g.st, met opties.
Prijs ’ 17.000. Inl. 05755-2339.
Dodge DAKOTA, '90, V6, 3.9i,
zwart, airco, long bed, 2
wheeldrive, i.z.g.st, ’ 18.000.
(In)ruil CJ7 of bijbetaling m.z.
03472-2322.
PAJERO 2500 TD, rood, ex-
tra's, '88, geel kent, 94.000 km,
vr.pr. ’ 30.000. 08886-3332.
NISSAN Patrol Van Turbo Die-
sel, '87, rood, diverse extra's.
BOVAG-autobedrijf Buchner
B.V. 01891-12697/13942. Ber-
kel (Z.-H.).
NEKAF Jeep ’4500. Gaz 69
Russische jeep, ’ 4250. Dikke
DAF YA32B v.a. ’1250. Jeep
M3BAI en CJS, ex-Zwitsers, en
div. aanhangers. Telef. 05486-
-10432/13351.
SUZUKI Samurai Softtop, grijs
kent, bj. 4-92, lichtblauw met
witte kap, bullbar, 20.000 km,

’ 15.750. Inl. 02522-13346.
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DISTINCTIE EN KLASSE BIJ HESSING J
Bij Hessing treft u een rijke collectie geselecteerde Jaguar- en

Daimler modellen aan van recente bouwjaren in diveir/s
lik specificaties en kleuren. Na uw keuze voor een jf'^Sgfe^

STtÉM Jaguar of Daimler garanderen de __P**l U
l_B_B_^_iï_*ï :3E»EiïF:'-'- T*s'^:N(__. "l"*"^^^^(_^__|£_?

■ " _.//////////tw , , . t(f*~_i l£iïs____^__

DAIMLER DOUBLÉ SIK
Brooklands Green - Barley leder SÊÊ

1990- 32000km - ’ 109.890- W|»

JAGUARSOVEREIGN 4.0 House of
Kingfischer blue metallic - Doeskin leder Exclusive Cars®

mZ-HOOOkm-f 147.840,- HF<%^ll\ir
Regionaal laguarCentrum JAGUARSOVEREIGN 3.2 liL«3»_>ll iVJ

Regency red micatallic - Charcoal leder Utrechtseweg 341 De Bilt

' ' 7997 - 53000km - ’ 87.870- Tel. 030 - 202811 ■
: Fax-202522
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VADER VAN COUREUR VERSTAPPEN: „OM KOSTEN TE SPAREN DROEGEN WE MOTOREN ALS HANDBAGAGE OP DE NEK"

De lange weg
van Onze Jos

DEZOMER
DOOR

doorBert Dijkstra

Michel Oprey:
„Playboy-
coureurkan
tegen zijn auto
schoppen,
Jos niet..."

Jos Verstappen:
„Ik vloog met
140km per uur
in de vangrail
en dacht alleen:
Shit m'n
wagen"

Verstappen (21)
weet nog niet wat
verliezen is.
Als tiener werd de
zoon van een Lim-
burgse kroegbaas
Europees kampioen

skelteren. Nauwe-
lijks twintiger won
hij tien wedstrijden
in een OpelLotus en
morgen begint hij
als leider in het Duit-
se Formule 3Kam-
pioenschap aan de
Marlboro Masters op
het circuit van Zand-

voort, lonkendnaar
een plaats in het
Walhalla van de au-
tosport:
de Formule 1.
Een zondagskind
dus?Nou, nee. Zijn
pad voerde langs
ziekenhuisbedden,
stoepranden en af-

MONTFORT, zaterdag
Op zijn bureau lag een memo. Vaderen zoon Verstappen waren op

bezoek geweestom te vragen ofhij als directeurvaneen groothandel
in marmer en natuursteen een paar bankbiljetten wilde neertellen
Voor de auto van Jos. Maar debaas was niet thuis entrof laterslechts
het briefje aan.

MichelOprey (55), onderne-
mer te Echt, Bugatti-liefheb-her, rallyrijder, autocoureur
en Limburger. 'Jos Verstap-
pen...die jongen intrigeerde
mij al een tijdje. De pest was
alleen dat ik geen flauw idee
had waar ik hem moest zoe-
ken.' Dus stapte hij in een Bu-
gatti uit '29, door hem vol ver-
tedering omschreven als 'het
Srandprieke', en reed op goed
geluk naar Oné en Laak, waar
"ij de bakker van het dorp
yroeg waar Joske woont.
Geen idee', antwoordde de
middenstander, 'maar zn opa
«eeft een sloopbedrijf en dat

ik wel te vinden.'
Met debakker naast zich in

£e oldtimer ging de steenver-
koper op weg naar de sloper;
£en ritje dat eindigde bij de
kroegbaas van café De Roton-
de, de vader van Jos. Oprey:
"Ik keek rond en zag dat het
Boed was. Op de circuitsbarst
het van de verwende jochies,
die er een gewoonte van heb-
hen gemaakt om in gevallenyan pech te smijten met hun
helm en te schoppen tegen
hun bolides. Maar ik trof een
gezin aan met Spartaanse nor-men en respect voor alles wat
met auto 's te maken heeft."

Bovenstaand scenarioroept
Qou niet onmiddellijkbeelden
°P van pitspoezen, champag-
ne, playboys of andere uitin-gen van glamour, die de we-
'eld van hetautoracen aan het
"'aaien houden. Verstappen
en co kunnen daar niet mee
*itten.

Met een gekraakte rug en
een getroffen nier kwam hij
thuis. Lopen ging nog niet, rij-
den wel. Voorzichtig werd de
tiener in de skelter getild, zn
rug beschermd door een dikke
laag schuimrubber. Hetzelfde
jaar nog werd hij er aanzien-
lijk minder zachtzinnig weer
uitgetrokken. Twee maal was
hij op een stratencircuit van
Hoensbroek uit dezelfde
bocht gevlogen. Eén keer de
stoep op, oké. Maar tweekeer,
dat ging pa te ver. Hij sleurde
Jos in een camper en hield de
deur op slottotdat ook de laat-
ste manche was afgelopen,
hetgeen zn populariteit in fa-
miliekringen een gevoelig
deukje bezorgde. Verstappen
sr: „ledereen was er en ieder-
een was kwaad op mij. Vooral
m'n vader. Het was een moei-
lijke beslissing, maar ik kon
niet anders. Het skelteren
kostte mij handenvol geld en
opaook. Met Joshaddenwe de
afspraak: We hebben het geld
er voor over, zolang jijde baan
niet ziet als een speeltuin. Als
je dan onnodig een schuiver
maakt, heb je het kennelijk
nog niet helemaal begrepen.
Wil je coureur worden, dan
moet je zuinigzijn op je spul-
len."

De boodschap, hoe dictato-
riaal verpakt ook, is overgeko-
men. Een avontuur ineen ech-
te auto (Opel Lotus) later, be-
sloot Jos Verstappen in de-
cember om te overwinteren
op en rond de circuits van
Nieuw-Zeeland. Op kerst-
avond stapte hij in het vlieg-
tuig, met 45.000 gulden (de
prijs die hij als Rijder van het
Jaar had gewonnen) in de ba-
gage en één doelvoor ogen: er-
varing opdoen. In een vier jaar
oude Formule Atlantic-wagen
trapte hij bij het ingaan van
een haarspeldbocht door de
rem. Gevolg: met 140 kilome-
ter peruur in devangrail.— Wat gaat er op zon mo-

ment dooreen coureur heen?
Jos Verstappen: „Shit, daar

gaat m'n auto."
Pa: „Logisch, want hij heeft

al jaren kunnen zien hoe be-
langrijk hetmateriaal is. Toen
hij nog in skeltersreed, ben ik
de hele wereld met hem over
gevlogen. Om kosten te spa-
ren, droegen we de motoren
als handbagage op de nek. Jos
was drie turven hoog en die

Aan de gevel van het café
hangen vlaggen van Marlboro
*m boven dedeurvan hettoilet
kasten vol bekers, maar de
kroeg zelf ademt als het ware
£°g altijd de geur uit van
hronsgroen-eikehout. Stukje
onvervalst Zuid-Limburg, ver

van het gestress van bo-ven derivieren. 'Ga jijmet Josnaar Holland?', vroegen de
toen pa Verstap-

penvoor heteerst metznzoonnaar Zandvoort wilde afrei-
2en. 'Dat wordt niks; jekomt

de staart tussen de benen
terug- Typisch Limburgs. Se-
nior: „We hebben echt op onze
tanden moeten bijtenom doorj-hewaanbeelden heen te bre-

.." Won Jos een paar wed-
bijden, werd er onmiddellijkee n fanclub opgericht. Doe

rustig aan, heb ik gezegd,straks, als Josin de Formule 1
fydt, mogen jullieop mijnkos-
ten zuipen wat je wilt, maar
Düjf nu nog even nuchter."

Luchtfietserij past niet in
het levensverhaal van de Ver-
happens. Acht was Jos toen
het dorp Montfort zich met
j°estemmingvan meneer pas-
toor dompeldein defeestelijk-
heden rond de Heilige Com-
munie. Buiten het café krij-
sten de motoren van opge-v°erde skelters als onderdeelvan de volkspret. Vader en
*°on gingen kijken en keer-oen pas terug in De Rotondenadat hetlaatstevierwielertje
}Vas opgeborgen. Twee jaarla-
er reed Jos zijn eerste race enraakte hij subiet met zoveelvertuiging een stoeprand,

"at hij voor zijn gevoel werd
gelanceerd tot boven een lan-
taarnpaal ter plekke. In het
?lekenhuis zeizijnvader: 'Wil
Je stoppen?'

Een onvergetelijk moment,
°mdat Jos zich voor het eerst
[tfvroeg of pa wellichtgek was
geworden.

krengen waren loodzwaar,
maar tegenover de stewardes-
sen moest hij de schijn ophou-
den dat ze niks wogen. Nog al-

gesloten campers en
werdbewaakt door
een vader, die niet
terugschrok voor
een Spartaanse op-
voeding.
Vandaag deel zeven
van De ZomerDoor:
defamilie Verstap-
pen en co.

was een familie van meubel-
ontwerpers. Etorio wasvooral
vormgever. Alsof hij mode
ontwierp. Die kleuren, dat ge-
luid, beetje La Dolce Vita.
Maar hetzou tocherg zijn alsik
niet kan slapen uitangst dat er
eentje wordt weggehaald. Tij-
dens een show hebben leden
van de liefhebbersclub een
nep-Bugatti ingesloten. Heb ik
me tegen verzet. Die manreed
in een nepper...nouen.Niet ie-
dereen heeft het geldvoor een
echte."

tijd zit hij op de circuitstot zn
ellebogen onder de smeerolie.
De betrokkenheid met de
techniek wordt alleen maar
groter."

Drie jaar en een pak slaag
later reed hij in opdracht van
zijn vader met een vrachtwa-
genplus aanhangernaarGent
om een lading van vijftien
golfplaten op te halen. 'Zet
maar een zonnebril op je
neus', zei zn vader, 'danzien
ze niet dat je te jongbentvoor
eenrijbewijs.' Zodoendewerd
de basis gelegd voor een zelf-
standig leven alsondernemer
in marmer en natuursteen. Op
zoek naar lucratieve mijnen
reisde hij dewereld over, sliep
hij in het paleis van een India-
se Maharadja (..Als bewaker
stond een soort van Ali Baba,
inclusiefkromzwaard, voor de
deur") en hield hij tijdens al
die tripjes zijn ogen open voor
betaalbare snelle auto's uit
een grijs verleden, resulte-
rend in een verzameling en
een innige band met de naza-
ten van Etorio Bugatti.

MichelOprey: „De playboy-
coureur kan tegen de wagen
schoppen en weglopen, Jos
niet."

Race-sentiment, dat is voor
Michel Oprey vooral Fangio,
pothelm op het hoofd, in een
hemd met korte mouwen met
300 kilometer peruur door de
Ardennen. Generaties later
raakte hij in vervoering van
een aanzienlijk moderner
beeld: de jonge Verstappen,
met dewagen half dwars op de
Eau Rouge van Francor-
champs. „Dat durft niemand
daar. Ik ben op dieplek opm'n
dak gegaan, dus ik weet hoe
het is. Toen ik Joszo bezig zag,
wist ik hetzeker: die jongenga
ik helpen. Hij slaat in deze
sport stukken over. Zie mij
maar als zijn persoonlijke
sponsor. Jos moet ook eten."

In het 'grandprieke' van de
zakenman zijn we naar De Ro-
tonde gereden. Op ons ver-
zoek, in verband met de foto.
Oprey had zn bedenkingen.
„Wat mij in Jos juist zo aan-
spreekt iszijn Limburgse een-
voud. Ik wil dat beeld niet be-
derven door als een patser
over te komen." Als zoon van
een handelaar in bouwmate-
rialen, sleet hij de jarenals 'il-
legaal' bijrijder op zware
trucks. Gevolg: 2 voor taal, 3
voor rekenen („Of andersom,
dat weet ik niet meer") en een
verplicht verblijf in de kost-
school van de nonnen. Jochie
vantwaalf was hij toen hijmet
een jeepvan zn vader iets te
dicht langs een stortplaats
voor grofvuilreed enmet vier-
wieler en al in het gat tuimel-
de.

„Laatst zag ik op tv een man
diein snikken uitbarstteals hij
een Bugatti onder ogen kreeg.
Daar word ik nietgoedvan. Zo
overdreven. We gaan allemaal
dood en auto's blijven dingen.
Mooie dingen, datwel. Bugatti

Eén woord blijkt voldoende
om de romantiek uit De Ro-
tonde te verdrijven. De om-
schrijving van het ultieme
Walhalla, danwei van de hel
zelf: de Formule 1. „Voor mij

een zwart gat", zegt Oprey.
„Als dat in beeld komt, trek ik
mijn handen van Jos af. Mil-
joenenin een auto stoppen en
de coureurheeft honger...nee,
dank je wel. We houden ons
niet met mooie verhalen be-
zig. Het gaat om de tijden die

de stap niet blind te maken."
Jos Verstappen: „Wees

maar niet bang, ik word niet
ongeduldig. Maar deFormule
1 blijft wel eenreëel doel.We-
ber, de manager van Schuma-
cher, loopt al met mijn naam
rond."

Senior: „Ook voor mij is de
carrière van Jos pas geslaagd
als hij de Formule 1 haalt. En
toch... Mijn grootste probleem
is dat ik steedsmeer opafstand
word gehouden.De harde pro-
fessionele hand wordt ook in
het Duitse Formule 3 Kam-
pioenschap al zichtbaar. Ik
probeer zelf al te voorkomen
dat er gezegd gaatworden 'die
ouwe zit er weer tussen', maar
het doet pijn. Die Formule
l...het is de hoogste tijd dat de
eerlijkheid terugkeert en de
beste coureur de wedstrijden
gaatwinnen. De echte top, dat
betekent zoveel haken en
ogen. Ik kan alleen maar ho-
_-.__.._. «pen.Jos op het bord brengt, dat is

ons antwoord. Jos waakt er-
voor om mettweede-keus ma-
teriaal te rijden. Daar is hij
een te groteperfectionistvoor.
Vaak reist hij zomaar voor de
flauwekul naar Italië om te
kijken wat de beste onderde-
len zijn. Hij moet nu mensen
aantrekken die in hem gelo-
ven en die hem in de Formule
1 succes kunnen garanderen.
Ik kan dat zeker niet. Wat ik
wel kan is hem adviseren om

Hijvoelt deafstand met zijn
zoon groter worden. Maar één
oude afspraak zal altijd blij-
ven gelden: de eerste de beste
keer dat Jos uit puur venijn
met zijn helm gaat smijten,
kan hij rekenen op een ouder-
wetspak op zn donder.Want,
topsporter of niet, een Ver-
stappen gooit niet met zn
spullen. Dat laat hij liever
over aan de miljonairs-
zoontjesvan hetcircuit.

* Metpa en opain het café.
De sloophandel van zn groot-
vader was deeerste geldschie-
ter, zijn vader zorgde ervoor
dat hij met beidebenen op de
grondbleef.

* Jos Verstappen te-
midden van zijn familie
voor café De Rotonde.
Links zn vader, rechts
znopa en zn moeder. In
de Bugatti zit sponsor
Michel Oprey.

Waterpolo-mannen op jacht naar eerherstel
WATERPOLO

SHEFFIELD, zaterdagAls morgen in Engeland de Europese waterpolokampioen-schappen van start gaan, dan kan er metrecht gesproken wor-denvan een ambivalent toernooi. Daar waar hetvoor de vrou-
wen met deFina Cup-titel en dewereldtitel opzakalleen maar'slecht' kan gaan alser minder daneen Europese titel behaaldwordt, daar kan het voor de mannen na de negende stek inAthene (1991) alleen maar beter gaan.

Die Europese titelstrijd inAthene viel in alle opzichten
tegen. De vrouwen verloren
verrassend de finale van Hon-
garije en de spelers van, de
toen nieuwbakken, bonds-coach Trumbic slaagden ernietin de hoge verwachtingen
waar te maken en moestenmet een tegenvallende negen-de noteringgenoegen nemen.

In de afgelopen twee jaariser echter veel veranderd.Bondscoach Cees van Harde-veld slaagde met vlag en wim-

pel tijdens de Fina Cup begin
dezemaandin Italië.Vooral de
halve-finalewedstrijd was van
een hoog gehalte. Europees
kampioen Hongarijewerd met
13-5 afgedroogd en in de finale
won Oranje met 9-7 van Italië.

Toch heeft het EK volgens
Van Hardeveld niet de hoog-
ste prioriteit. „We zijn bezig
met de voorbereiding op het
WK (Rome 1994,red), deFina-
Cup enhetEK zijn slechts tus-
senstations, waarbij wij het
niettemin aan onze stand ver-

van een
medewerker

plicht zijn om te winnen."
Ook bij de mannen iser veel

veranderd. Na de Olympische
Spelen stopte een zevental
spelers en was Trumbic ge-
noodzaakt een beroep te doen
op de ex-internationalen rou-
tinier Stan van Belkum. Na
een aantal mindere toernooi-
en ontsteeg Nederland verle-
denweek derolvan B-natie. In
Italië eindigde Oranje als
tweede achter Kroatië, dat
morgen als titelkandidaat van
start gaat.

Vooral het 10-10 gelijk spel
tegen datzelfdeKroatië en de
10-9 overwinning op olym-
pisch kampioen Italië maak-

ten veel indruk. In de poule,
met Spanje en Hongarije als
favorietenvoor dekruisfinale,

* Hetpubliekheeft in devoorver-
koop uiterst lauw gereageerdop de
21e Europese zwemkampioen-
schappen in Sheffield, de eerste in
Groot-Brittannië sinds 1938. Vlak
voor de opening van het evene-
ment, datook schoonspringen, wa-
terpolo en kunstzwemmen op het
programma heeft, was slechtseen
vijfde van het beoogde aantal
kaartjes verkocht. De organisatie
had gedacht voor aanvang 20.000
tickets af te kunnen zetten, onge-
veer de helft van de capaciteit. In
werkelijkheid gingen slechts 4000
plaatsbewijzen de deur uit.

moet een derde plaats reali-
seerbaar zijn. Deze stek geeft
recht op het spelen om de vijf-
de tot en met de achtsteplaats.

Een noodzakelijke klassering
te meer daar de LEN (Europe-
se zwembond) vanaf volgend
jaar het EK gaat opsplitsen in
een A- en een B-poule waarbij
de eerste acht landen van dit
EK zich plaatsen voor de A-
poule en de resterende vier
verplicht zijn tot het spelen
van polo in de marge.

Poule-indeling EK, mannen: Span-
je. Hongarije, Slowakije, Grieken-
land, Groot-Brittannië en Nederland;
vrouwen: Griekenland, Spanje, Italië,
Slowakije, Duitsland en Nederland.

* Het bestuur van de Europese
zwembond (LEN) heeft bij zijn ver-
gaderingin SheffieldMacedoniëals
lid geaccepteerd. Met de toelating
van dezerepubliek uit het voorma-
lige Joegoslavië is het aantal aan-
gesloten landen op 47 gekomen.De
LENweigerde vooralsnogdeerken-
ning van Bosnië-Herzegovina,
maar houdt de aanvraag in beraad

in afwachting van de ontwikkelin-
gen in het door oorlog geteisterde
gebied.De voorlopige afwijzingbe-
tekent dat de Bosnische zwemmer
Janko Gojkovic niet mee kan doen
aan de 21e Europese kampioen-
schappen.

* Ivo Trumbic
drijvendekracht.
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CHEROKEE Comanche 4.0, bj.
'90, sportw., stereo, 1e eig.,
22.000 km, grijs kent., nwe.
auto. Met evt. afneembare bak,

’ 26.950. Inl. 03407-3633.
JEEP CJ 7 8-cil. Aut., bj. '85,
veel RVS-access., br. bnd./vlg.
Telef. 08384-1986.
Nieuw Daihatsu FEROZA Benz.
Van, USA-uitv., blanko kent., 0
km's, int, prijs. 02502-48981.
SUZUKI SJ 413 QJX, bj. '85,
buil- + sidebars, vrijl.nav.,
mistl., trekh., nwe. softtop +
bikinitop, geel kent. ’13.500.
08855-75840 of 04922-4472.
NIEUW!! Peugeot Grandin
Dallas, softtop, blauw, direkt
leverbaar op grijs kent., dump-
prijs ’17.900. Telef. 033-
-754294/723709.

Werkelijk unieke aanbieding!!!
Daihatsu Feroza Resintop
Sportscab 4x4 Inj., 14 mnd.
oud, 1e eig., 21.000 km, wit,
shadowline, uitneembaar Targa
dak, hardtop plus softtop,
spec. l.m. velgen etc. etc. In
abs. nieuwstaat, si. ’28.750.
Autobedrijf SCHIPHOL, Bad-
hoevedorp, 020-6041885.

H.A.I. B.V.
GMC Typhoon 1993
Nissan Patrol TD GR 1991
Nissan Patrol TDR 1991
Toyota4-Runner 1991
Rayton Frisore V 6 1990
Chevrolet Pick-Up 4x4 1988
ChevroletSuburban 1989

JEEP-CHRYSLER-DODGE
01718-29224

Motormeyer B.V.
Amsterdam

JEEP WRANGLER 4.0iHardtop, C. blue met., 03-92
trekhaak, fietsenrek

JEEP CHEROKEE 4.0iLtd„ zwart, 03-'9l
leren bekl., airco, alarm met afst.bed., 45.000 km

Bel 020-6124876,de 4-WD lijn van uw officiële dealer

Chrysler Heemstede
Off. dealer Chrysler * Jeep * Dodge *

Keuze uit meer dan 50
merk-occasions

zeerscherpe koop- of lease-tarieven
BEL DE OCCASIONLIJN
023-296060

Cruquiusweg 29, Heemstede

Chrysler Amstelveen te Uithoorn
Officieel Jeep-dealerbiedt aan:

Jeep Wrangier4.2 Softtop, rood, 29.000 miles,'9l ’32.500
Telef. 02975-61212, Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

GRATIS HAAL/BRENG-SERVICE

Rocsta 4WD Diesel
BV UAB OFF DEALER

Grijs kent., st. bekr., softtop, hardtop
alu velgen, striping, v/a ’ 26.170 ex. BTW

Laagraven 3, Nieuwegein.Telef. 030-881512

Lada
Gevraagd! Lada's
AUTO EXPORT, 035-832967

Nu of nooit! NIVA 4x4, 7-'B4,
APK 7-94, gr. kent. (geblind.),
LPG, div. ace, ’2250 mcl.
020-6111887 of06-52.825183.
Lada SAMARA 1.1 4-drs. HB,
juli '92, 22.000 km, ’ 9750. Inl.
02153-10979.
Lada 2105 1.5. 1e eig., orig.
17.000 km, 12-'B9, ’4900. Sa-
mara 1.3, 1-'9O. LPG, 1e eig.,

’ 6900. Dealer inruil-auto's J.
MEURE, 02908-26061.

SAMARA 1300 L, sept. '86,
kleur beige, bijzonder mooi.
Telef. 02159-16934.
Lada Samara 1.3, 1986, APK
4-94, goede auto, ’ 3250. mcl.
BTW. 023-423906.
SAMARA 1300, met zijschade,
1989, pr. ’3250. Inl. 04160-
-32154/41258.
Wegens omst. LADA 2105 1.5,
5-'9l, orig. 12.500 km. Vr.pr.

’ 7000. Inl. 02908-23437.
Lada SAMARA 1.3 GLS, rood,
LPG, 1987, APK 04-94. Telef.
020-6901875.

Lamborghini
Lamborghini Countach 5000 S

zwart
zwart leder

1985
Evolutione uitvoering

in perfectestaat
voorzien van o.a. sportuitlaat

achtervleugel, stereo etc...

Lamborghini Countach 5000 S
wit

wit leder
1983

slechts 30.000 km
voorzien van o.a. sportuitlaat

achtervleugel, stereo etc...
Beide auto's met Nederlands kenteken

Van Vliet Personenauto's BV
Parallelweg Zuid 215
Nieuwerkerk a/d IJssel

01803-13877 .
Lancia/Autobianchi

Chique en zéér compleet!! Lan-
cia Thema 2.0 i.e. Turbo, m.
'90, blauw metall., get. glas, 5
versn., sch./k.dak etc, etc, 1e
eig., o.h.pap., ’13.950. „DEN
HOFF Auto's", 02550-11428.
Te koop Lancia All2ELITE, bj.
1985, 80.000 km, prijs ’4200.
Telefoon 075-158723.
T.k. Lancia DELTA 1600 GT, bj.
'86, diamantzwart, i.g.st.,

’ 6950 Inl. 04920-26196.
Lancia Thema 3.0 V 6Inj., m.
'92, antracietzwart met., blauw
buffelleder inter., ACC sys-
teem, airco, sportvlgn., alles
elektr. etc, Bij „FRED HEHL",

’ 26.950. 023-292400.
Lancia THEMA 16V Injection,
bj. '90. antraciet, i.z.g.st.,

’ 16.950. Telef. 04132-50781.
Lancia THEMA i.e. 16V, bj.
1990, 52.000 km, prijs ’30.000
mcl. extra's. Inl. 075-158723.
LANCIA All 2Elite, '83, 5-bak,
rood, nwe. koppeling, ’ 995.
Telef. 01718-71531.
PRISMA 1.6, bj. 3-'B6, kl.
blauw, LPG, APK, prijs ’ 4800.
Telef. 035-564444/561842.
Lancia THEMA Turbo Diesel,
bj. 11-'B7, APK '94, zwart met.,
i.g.st., ’ 69C0. Inl. 036-5367029.
T.k. weg. omstandigh. Lancia
DEDRA I.BiE, jan. '93, 18.000
km. Prijs n.o.t.k. Tussen 10.00
en 14.00 uur 020-6202635.
VlO FIRE, eind '89, 43.000 km,
rood, absolute nieuwstaat, 3
mnd. BOVAG-gar. ’10.600.
APC, 020-6133333.
Lancia All2ABARTH, bj. okt
'84, geh. gerevis. motor, ’ 2100.
Telef. 020-6477343.
Lancia DEDRA 2.0 i.e., 11-'9l,
’19.500. Lancia VlO Fire,
2-'9O, ’ 7900. 075-212529.
All 2Junior, rood, div. ace,
60.000 km, '87, ’4900. Me-
demblik N.-H., 02274-4999.
Lancia THEMA 2.0 IE Turbo,
m. '88, d.blauw, 5-versn., el.
ram., cv., rad./cass., sp.vlg.,
st.bekr., afst. alarm enz., super-
snel, APK 6-94, i.z.g.st.,

’ 8950. Inr. mog. 02507-30217.
MOOIE Dedra 1.6 i.e., bj. 8-'9O,
blauw met., LPG, cv., nw.st..

’ 15.950. Telef. 085-517763.
Lancia Dedra 1800 i.e., Necam
LPG, m. '92, zeer special!!
Bronzit met., get. gl., Recaro
sportint., 16 inch, 3-dlg. O.Z.
Racing vlgn., 5-versn., stuur-
bekr., alles elektr., doorlock etc.
Bij „FRED HEHL", ’19.950.
Telef. 023-292400.
THEMA 2.0 i.e., bl metall.,
70.000 km, nw. type, stereo,
nw.staat, ’15.950. 02993-
-68281. BOVAG.

Exclusieve Lancia Thema 2.0
i.e. injection, orig. m. '91, o.a.
antraciet metallic, zonw. glas,
5-versn., elektr. ramen, licht-
metalen velg., stuurbekracht.,
central lock, 4 hoofdst. etc,
nw.pr. ’ 63.750, schadevrij en
in prima st. ’ 17.950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. AU-
TOSERVICE HAARLEM, ge-
specialiseerd in jonge, gebruik-
te auto's, telef. 023-392024.
Lancia Thema Turbo 16 V,
1990, alle opties, 49.000 km,
nw.pr. ’85.000, nu ’27.950.
MAZDA BROEKHOF, lid Bo-
vag, 023-272929.
Zeer mooie Lancia THEMA 2.0
i.E., m. 1990, o.a. w.w. glas,
hoofdst., elektr. ramen, LPG-
inst., 5 versn., siervelg. etc.

’ 12.750. Inr./gar. 023-358668.
Lancia Thema 2.0iE turbo, full
options, '89. ’14.500. Inruil +
financiering mogelijk. 12 maan-
den garantie. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200.
Thema Turbo 2.0 i 16V, 11-'9O,
alle opties, 100.000 km, boekje
t.i., NAP, i.nw.st. ’21.975. JO
v. NUNEN Opel, 04241-1437.
Van 1e eig. Lancia All2
JUNIOR, '86, zwart, orig.
50.000 km, APK 10-93, radio/
cass., ’4250. i.z.g.st. Telef.
02507-13386.
Uniek mooi!! Lancia Thema 3.0
V6, m. '86, metallic, get. glas, 5
versn., stuurbekr-., Alcantara
inter., 4x h.steun, airco, el.
schuifd., ABS, c. lock etc, 1e
eig. + o.h.pap. ’ 8950. „DEN
HOFF Auto's", 02550-11428.
THEMA 2.0 16V, 11-'9O, zwart,
airco, sportvlgn., 1e eig., boekje
t.i., ’ 19.950.073-220051.
Lancia Dedra 1.8 lE, 10-'9O,
met. rood, 70.000 km, ’ 20.950.
AUTO WEEKERS, 04906-1387.
DEDRA 2.0 Turbo D, 9-'9l,
57.000 km, boekjes, ’29.750.
Inl. 04703-2888/2826.
Thema 2.0 i.e. 16V, 4-'9l, 1e
eig., 38.000 km, + onderh.-
boekje, alu, climate control,

’ 28.950. Dealer inruil-auto's J.
MEURE, 02908-26061.
T.k. Lancia THEMA Turbo Die-
sel, bouwjaar 1987, ’7750.
Telef. 05275-2335.

Stationcar
Thema Pininfarina 2.0 i.e. 16V,
1e eig., 60.000 km, integraal
vlgn., alles el., Nardi stuur, ste-
reo etc. etc. Nw.pr. ’ 87.000, nu

2-92,’ 49.950.
CARRERA, 02158-27600

Dedra 1.8 iE, 54.000 km, 3-'9l,
nieuw ’43.000 nu ’23.900.
Renault Stokman, Haarlem, K.
Doormanlaan 3-7, 023-259181.

TURBO DIESEL Thema 2500, t.
'91, antr. met., sch./k.dak, cv.,
elektr. ramen, stereo, abs.
schadevrij, 90.000 km + boek-
jes. Pr. ’ 28.900. 023-245875.
LANCIA 2.0 i.e. 16V Station-
wagen, demo '93. Ypsilon, di-
verse v.a. '87 en '93. Thema
Turbo Diesel '88. Figron Fiat-
Lancia Groningen, 050-447160.
Lancia Dedra 1.8 iE, i.o.v.
cliënt, 1e eigenaar, zwart me-
tallic, LPG, mei '91, ’18.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am-
sterdam, 020-6627777.
PRISMA 1500, bj. 4-'B5, antra-
ciet met., APK 4-94, ’3950.
Zeer mooi. Inl. 03440-31210.
T.k. Lancia All2ABARTH, bj.
'82, APK, vr.pr. ’2500. Telef.
053-332093 b.g.g. 355182.
Lancia All2, m. '83, 5-bak,
nwe. APK, zeer MOOI en goed,

’ 2950. 02507-13675.
Thema V 6LS, 10-92, groen
metall., airco, ABS, alarm etc,
’68.000. Thema V6, 10-'B9,
blauw metall., airco, speciaal
onderstel, ’ 25.950. Thema
16V, 6-'9O, zwart metall.,
’25.500. Thema 16V Autom.,
6-'9O, schuif/kanteld., blauw
metall., ’24.950. Thema V6,
10-'9O, do.blauw, 16" velgen,
’29.950. Dedra 1.8 i.e., 1-'9O,
l.m. vlg., LPG, zwart metall.,

’ 22.950. Alle auto's worden
aangeboden met min. 3 mnd.
BOVAG-gar. door: VAN RIJN
AUTOMOBIELEN off. Lancia-
dealer, Apeldoorn, 055-418484.
THEMA 2.0 i.e. 16V, zwart
met., bj. 1991, 42.000 km, ABS,
airco, l.m. velg., in abs. nw.st.

’ 31.750. Telef. 01899-11455.
Zeer compl. Lancia Thema i.e.
Turbo, m. '91, zilvergrijs me-
tall., groen glas, Pullm. bekl., 4x
hoofdst., deurvergr., el. ramen,
stuurbekr., magn. sportv.
’18.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.
THEMA BV, 7-'9O, brons, airco,
ABS remsyst., 1e eig., APK,
boekje t.i.z., abs. nw.st., vr.pr.

’ 17.950.Telef. 030-211069.
Let op, voor liefhebber, unieke
kans, smetteloze Lancia Prisma
1.6, van 1e eig., 80.000 km, m.
'87, rookzilver metallic, grijs/
blauw velours inter., hoofdst.,
getint glas, 5 bak, lichtmetalen
sportvelgen, garage gestald
onderhouden, ’ 5950. CAR
CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info.
van 11-15 u.
Thema 2.0 I.E. 16 V, 1-'9l, km
130.000, d.blauw, l.m. velg.,
elektr. schuifd., ’21.950.
WITTEBRUG, Rijswijk, Frijda-
straat 47, telef. 070-3954302.
Lancia DEDRA 1.6 i E, '92,
b.rood metall., stof inter.,
hoofdst., get. glas, 5-bak, LPG,
elektr. ramen, doorlock, sier-
velg. enz. ’19.950. BMK, 023-
-294072 inr.mog.

A 112 ABARTH, '81, geel,
i.z.g.st., rolkooi, kuipst., sp.vlg.,
vr.pr. ’ 4250. 08879-1849.
YPSILON 10 Fire, '86, APK
7-94, 81.000 km, l.groen m., pr.
st., vr.pr. ’ 3500. 02159-42893.
Dedra Turbo Diesel, bj. 7-'9O,
antraciet metall., 60.000 km,
alarm, rad./cass. enz., ’ 29.750.
ANWB-gekeurd, BOVAG-ga-
rantie. CASPARUS Lancia
Weesp, 02940-15108.
ONGELOOOOFLIJKÜ Nieuwe
Lancia Ypsilon, rood. Dedra 1.8
i.E. Thema 16V, nieuwste mo-
del. Info over speciale acties
Lancia-dealer Avifauna, Alp-
hen a.d. Rijn, 01720-31063.
Door omst. LANCIA V 10 T,
nov. '86, wildled. bekl., i.z.g.st.,

’ 6500. Telef. 020-6130723.
Lancia THEMA 2.0 i.e., in uit-
muntende staat verkerend,
roest- en schadevrij, LPG-in-
stall., el. schuifdak, pr. n.o.t.k.
070-3468679.
DELTA 1300, blauw, uitzonder-
lijk goed aanbod, 10-'B9, 1e
eig.,’ 10.500. 04990-77672.
Lancia THEMA 2 Ltr. lE, bj.
1989, schuif/kant.dak, 142.000
km, ’ 13.000. Inl. 03420-16266.
THEMA 2.0 16 V Aut., 4-'9O,
zwart metall., ’29.950. Goldcar
Amstelveen, 020-6433733.
Complete Lancia Thema 2.0 i.e.
Injection (nieuwste model) '90,
o.a. donkerblauw met zonw.
glas, 5 versnell., stuurbekrach-
tiging, elektr. ramen, central
lock, 4x hoofdst. etc, nw.pr.

’ 61.500, schadevrij en in prima
staat ’ 13.950. Met gar. Inr./fin.
en ANWB mog. AUTOSERVI-
CE HAARLEM, gespecialiseerd
in jonge, gebruikte auto's, telef.
023-392024.
"'KONINGSHOF AUTO'S"*
Lancia Thema 2.0 ie 16V, m.
'91, antracietgrijs metallic, de-
sign int., 5-bak, get. glas, centr.
lock, elektr. ramen, stuurbekr.

’ 19.950. 02507-15824.
DEDRA 1.6 lE, LPG, st.bekr.,
metall., 66.000 km, 11-'9l.
Inr./gar. 023-350144/334757.
Zéér mooie Lancia Dedra 1.8
i.e. injection, orig. m. '91 (kent.
YX-57-PP), o.a. donkerblauw
met zonwerend glas, 5-ver-
snell., stuurbekrachtiging,
elektr. ramen, elektr. schuifdak,
central lock etc, nw.pr.

’ 46.750, schadevrij en in prima
staat, ’ 14.950. Met gar. Inr./
fin. en ANWB mog. AUTO-
SERVICE HAARLEM, gespe-
cialiseerd in jonge, gebruikte
auto's, telef. 023-392024.
Lancia THEMA lE, 13 mnd.
oud, l.m.velg., si. 33.000 km,
zwart, pr. ’ 29.500. 075-352573.
Weg. leaseauto: DEDRA 1.8
i.e., 5-'9O, APK 5-94, zwart
met., elektr. ramen, cv., LPG,
magn. velg., ’13.950. 020-
-6111887 of 06-52.825183.

Menken Lancia
Wassenaar

Delta 1.3,blauw, 7-'B7, radio/cassette ’ 9950
Dedra 1.6i.e., blauw met., 5-'9O, LPG, alarm ’ 22.500
ThemaTurbo Diesel, wit, 6-'9O, div. extra's ’ 26.950
ThemaTurbo 16V, blauw, 1-'91, airco etc ’ 39.950
Thema 16V LE, groen met., 10-92,nw. model '93 ’ 49.950

Rijksstraatweg 338, Wassenaar, telef. 01751-19342
Lancia Dedra 2000 IE Turbo
zwart met., 30.000 km, 3-92

alarm, airco, Nardi stuur, radio cass. met versterker
nieuwprijs ’ 80.000 onze prijs ’ 54.950

Kamsteeg Autobedrijven
Hofweg 39, Voorschoten
071-316999

Land/Range Rover
... .. _ . _-. _l _. — . --. I DAMf*__- DAV/CD W/>-iia Aiitnm

110 H.C. PICK-UP 2.5 Turbo D,
okt. '91, 5-bak, trekhaak, beige,
60.000 km, autotelef. ’32.500.
080-603651, 08897-74145.

Ton Knook
Special Cars
Speciale aanbieding
van nieuwe auto's

15x Range Rover 3.9 EFi Vo-
gue, 5-speed, ABS, airco.
4x Range Rover 3.9 EFi Vogue,
5-speed, ABS, airco, el.
schuifd.
5x Range Rover 3.9 EFi Vogue,
ABS, airco, sch.dak, leren bekl.
2x Discovery VB, 5-drs., 7-sea-
ter, met enzonder airco.
3x Land Rover Defender, '93,
TDi, wit, blauw, groen.
10x Land Rover Defender, '93, .
4-cil„ benz., wit.
1x Jaguar XJR Sport, 4-drs.,
4.0 I, King Fisher blue metall.
Barley lederen bekl., schuifd.,
radio, ABS.
1x Jaguar Daimler Doublé Six,
black, magnolia leder, piped
black, schuifdak, radio, ABS.

Ton Knook
Special Cars

import enexport
telefoon 02990-34141

fax 02990-34871
autotelefoon 06-52833243

De Koning
Range Rover Vogue SE '92
Range Rover Vogue 5-sp '91
Land Rover Disco TDi, HR '91
Land Rover 110"TDi '91

New cars, all makes, tax-free
De Koning - Land Rover B.V.

De Overmaat 90, Arnhem
Telef. 085-233344, fax 234333

LR STATIONWAGON ÏTÖ
County, '85, dakimp. pi. trap, -bullbar, camel tropiclook,
nw.st., APK 5-94, ’17.950.
Garage Tolé, Zandvoort, ook,
zond. 13-17uur, 02507-13624.
Range Rover Vogue Aut., airco
59.000 km, 1-'9O. Off. dealer .
Van Hooft Car BV, 073-220890.
1x Range Rover Vogue, voll.
SE maar zonder leer, juni '91,
’68.500. 1x Range Rover Vo-
gue Autom., voll. SE maar zon-
der leer, nov. '90, ’56.500. 1x
Discovery Turbo Diesel, v.v.
alle opties, mei '91, ’39.950.
Bovengenoemde auto's geel
kent., 1e eig., mcl. serv.boekjes.
CARRERA, 02158-27600.

GPM Knook
OFF. DEALER BREDA

BIEDT AAN
Discovery CarTDi '90/"91
Discovery Van TDi '90
Discovery van V 8'91
L Rover 110 Van TD '92
L. Rover 110 Van V 8 '89
Range Rover Vogue '88/'B9
Renge Rover Van TDi W9l
Toyota Landcruiser Softtop ....'B9
Nissan Patrol GR D '92
JeepCherokee Limited '91
Isuzu Pick-Up Extra D '89 "L. Rover 90 dies./benz W9O
Regenbeemd 23 !

076-714888

hainül Huvci-i vogue Muiurn.

Comm., bj. 1986, d.blauw met.,
airco, cruise contr., houtset etc.
B.V. U.A.B. Nieuwegein, telef.
030-881512.
VOGUE SE Aut., d.blauw met.,
leer, airco enz., 102.000 km, bj.
1989, ’59.500. Porsche Witte-
brug, Voorburg, 070-3865453.
Range Rover Vogue SE,
antr.grijs, leder, airco, schuif-
dak, trekhaak, audio-installatie,
49.000 km. bouwjaar 1991, pr.

’ 98.500. BMW-dealer VAN
EKRIS Veenendaal, telef.
08385-27676.
LANDROVER 90 Hurricane VB,
donkerblauw, 1e eig., 20.000
km, RecaroA/Varn. etc. etc,
nieuwstaat, ’ 31.500. Telef.
010-4262876.
VOGUE 3Ü SE autom.,
zwart/grijs leder, alle opties,
nw.pr. ’178.000, nu ’56.950.
Mitsubishi-dealer SMEEING
Soest, 02155-13227.
L.R. 110 DEFENDER TDi, dcc.
1992, 19.000 km, grijs kent.,
grijs, div. extra's. 02230-19679.
LAND ROVER 88 D. 6-76, grijs
kent., APK, zware bumper m.
lier, overdr., vrijloopnaven, im-
periaal enz., pr. n.o.t.k. 075-
-311658, na 19 u. 06-52830045.
R. Rover, mod. '86, lichtgeel,
2-d., kent. PY-46-PX, in nw.st.
5-BAK, ’11.950, mr. mog.
Auto Maasland, 01718-71531.
RANGE ROVER Turbo Diesel 4
WD. grijs kent., bj. 12-'B7, APK
6-94, 5-drs., metallic kleur,
nw.st. ’ 19.000.01859-17673.
RANGE ROVER Vogue SE Aut.
bj. 1991, leer, airco, ABS, trek-
haak, alarm, d.grijs met., B.V.
U.A.B. Nieuwegein, telef. 030-
-881512.
UAB, ölfT Landrover-dealer
voor midden NL, uit voorraad
leverbaar div. gebruikte Range
Rovers, Discovery's, Defenders
en andere 4x4's, ook export.-
Telef. 030-881512. Laagraven
no. 3, NIEUWEGEIN, telefax
030-888381.
VOGUE, bj. 12-'B7, 4-drs., Aut.,
airco + alle opties, 1e eig., abs.
nw.st. Telef. 01718-28021.

Vogue LSE
lange wielbasis

dcc. '92
22.000 km

alle denkbare opties
groen metallic

nieuwprijs/ 183.000
interessante prijs

Selles 4WD
05204-6161

Vogue SE
duurste uitv., bijz. mooie auto

v.v. alle extra's, d.bruin metall.
beige leren bekl., elektr. stoelen
airco, alarm, lampbesch., nov.

1989, 140.000 km
vr.pr. ’ 59.500

KIMMAN HAARLEM
023-339069

RANGE ROVER Vogue Auto-
maat, bj. 1988, cruise contr.,
airco, lampgaas, donkerrood
met., 65.000 km. B.V. U.A.B.
Nieuwegein, telef. 030-881512.

Knook's
Land Rover

b.a. tegen scherpe prijzen: .
Range Rover Vogue '88 "Range Rover TDComm '89
Range Rover TDComm '88
Range Rover, 2-d., VB, car '85 .
Range Rover, 2-d., VB, car '84
Range Rover V8Comm '84
Land Rover 90 Benz '93
Land Rover 90TDI '93 :
Land Rover 90 TD Comm '89
Land Rover 90 TD Comm '88
Land Rover 90 V8Comm '88
Land Rover 110TD Stawag ...'B7
Land Rover 110 V8Stawag....'B3
Land Rover 110 V8Stawag....'Bs
Land Rover 110 V8Pick-Up.. .'B5
Land Rover 110 TD P.-Up '89
Land Rover, 88/109 ex-army
Discovery, 5-d„ VBi '93
Discovery, 3-d., TDi Comm. ...'92
Discovery, 5-d., TDi demo '92
Discovery, 3-d., TDi Comm. ...'9O
Isuzu Trooper car, LPG, wit....'86
Jeep Nekaf ex-leger '58
Nissan King Cab 2.0 '88
Mitsubishi Pajero 3.0 V63 d...'90
LandcruiserTD Hardtop '87
Mercedes230 GE AC '86
Bentley Mulsanne '81
Rover 2200 TC, geel '76
Rover 2000, beige '85
Lamborghini Espada '77
Lotus Europa, gedemont '71
Porsche 928 S Aut., nw.st '83
Opel Kadett 1.6D Van '87
Mazda 626 2.0 GLX, 5-drs '87
Ford Sierra 2.0i, 4x4, rood '90
Alfa Romeo Spider 2.0L '75
Alfa Romeo Giulia 1300 '71
BMW 732iAut., groen '85
MG C GT, 6 cil., Ned. auto '68
Citroen 2CV 6, blauw '86
Lancia Thema V6U 9 '90
Rolls Royce Silver Shadow ....'7O
Volvo 480, zwart '87
Mercedes 200, beige '86

Knook's
Land Rover

30 jaarLand Rover ervaring
Flevostraat 66, Purmerend
Industrieterrein De Koog
afslag Purmerend-Noord

02990-34141, fax 02990-34871
LR 110 STATIONWAGON,
benzine, 9-pers., stuurbekr.,
groen, bj. 1988. Beltman B.V.
Rijssen, 05480-14414.
Wie ruilt 4-drs. RR, '84, BENZ.,
tegen RR Diesel. Telef.
06-52840797.
RANGE ROVER, semi Cabrio!!
4-drs., autom., bj. 1989, 87.500
km. B.V. U.A.B. Nieuwegein,
telef. 030-881512.
LR Discovery TD, 7-pers., 01-
-'9O, ROOD met., 115.000 km,

’ 39.500. 03458-2872/2581.
RANGE ROVER Autom.. airco,
Benz., bj. '83, i.g.st., ’ 11.900.
03405-76036.

RANGE ROVER Vogue Autom.
3900 Inj., d.groen metallic,
lampgaas, v.w. voorruit etc. bj.
1991. B.V. U.A.B. Nieuwegeip.
telef. 030-881512.
RANGE ROVER Turbo Diesel,
11-'B6, gr. kent., 1e eig.,

’ 16.500 mcl. 02271-1518/1622.
3x LR '88 DIESEL Series 3.
hard/softtop, nw. APK. Tev.
div. opknappers. 01891-18124.
Te koop LAND ROVER 88 type
Getaway. bj. 1978, LPG, grijs
kent. Telef. 053-616043.
Land Rover-dealer ba. Land
Rover 110 PICK-UP VB, op
LPG, bj. 1984, in perfecte staat,
altijd dealer-onderhouden,
APK 12-93. Vaste prijs ’ 7500.
Telef. 01140-12097/11219.
LR 109 VB, LPG, grijs kent., bj.
'81, rood/wit, tropendak,
’lO.OOO. Inl. 05933-33246.
Range Rover Turbo D, '87, gr.
kent., zilv. met., zeer veel ex-
tra's, van part., machtig MOOI,
’21.500. Na 18 u. 020-6138829.
Exclusieve Range Rover Vogue
V83.9i, automaat, m. '87, duur-
ste uitvoer., in staalblauw me-
tallic, alle opties, LPG-onder-
bouw, sportvelgen, smettel.
staat, aanrijdingvrij, ’ 32.500.
CAR CENTRE HAARLEM 8.V.,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15u.
R.R. V 8Van, juli '86, brons
met., LPG, airco, ’ 9950. Inr./
garVfin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071-323450.
RANGE ROVER VB, wit, LPG-
o.b., 5 versn.. 1985, prima auto.
Telef. 04192-16390.
DISCOVERY Hl Roof TDi, bj.
1992, tr.haak, bullbar, 1e eig.,
nw.staat, 28.000 km. BV U.A.B.
Nieuwegein, 030-881512.
Landrover Discovery TDi, abs.
in nieuwst., 1e eig., nov. '91,
weinig km's, ’31.900, p.m.
’690, 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.
L.R. 88, LIGHTWEIGHT, '78,
pick-up met cab. pi. softtop,
benzine, motor gerev., APK,

’ 6500. Telef. 04163-75517.
RANGE ROVER 2-drs. ïrïJTT
1989, donkergroen metall.,
alarm, airco, trekh. B.V. U.A.B.
Nieuwegein, telef. 030-881512.
VOGUE SE, 7-'9l. Nooit terrein
gereden, altijd binnen gestaan,
splinternieuwe auto met 22.000
controleerbare km, kleur aspen
grijs leer, airco, schuifd., ABS,
el. ramen en stoelen, centr.
vergr., alarm, afst.bed., cruise
controll, radio, side steps, trek-
haak, nieuw ’ 186.500, nu

’ 86.500, geen inruil. Inl.
01621-20264.

Lexus
T.k. Lexus COUPE, bj. 1992,
kent. '93, alle opties, wit, telef.
010-4199915.

Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen per
week op: 020-585.8030.

Lexus-dealer Klaver b.a.
LS 400, '92, leer, luchtvering, darkgreenmet 35.000 km
LS4OO, '91, leer, luchtvering, schuifdak, grey met 80.000 km
LS 400, '91, stof, luchtvering, stoelverw., grey met 80.000 km
LS 400, '91, leer, luchtvering, grey met 130.000 km

Venlo, telef. 077-823051
Lotus

Demo's
Esprit Turbo SE, kl. rood,
50.000 km, 1990.
Esprit Turbo SE, blauw/grijs
met., 20.000 km, 1990.
Esprit Turbo SE, rood, sport-
pack, 12.000km, 1993.
Door gunstige koers Engels
pond, NU tegen scherpe
prijzen.

Kroymans Lotus Nederland
Soestdijkerstraatweg 64

1213XE Hilversum. 035-837280

WESTFIELD SE, bj. '91, tuned
x flow, nieuw, 1600 km, Eng.
kent.,’ 18.950. 023-258737.
ESPRIT Turbo SE, 1990, 450C
km, rood/zw., alarm, radio/cd.
De Koning Jaguar, 085-234567.
ESPRIT Turbo, rood/grijs le-
der, SE-uitv., 21.000 km. Telef.
08819-75384 of08883-1291.
WESTFIELD SE i, Eng. kent.,
high-tuned, nw., 3000 km.
rood, ’ 19.000.023-262585.
Speurder? Bel 020-6.805.805

Maserati
ril IA-TTDnDriDTC IQQK ««« n .,, *_n n

UUA I IHUrUHIt, j aoo,
zwart, wit leer, div. extra's,
’45.000. 01719-10770.
Maserati Bi-turbo, 1e eig., '88,
aut. airco enz. ’39.000.
INTERAUTO, 043-256582.
Maserati QUATTROPORTE
4.9, bj. '86, 1e eig., 65.000 km,
alle rek. t.i. Evt. mr. mog. Telef.
023-274333.
Maserati INDY, 71, wil ruilen
met andere auto, 04950-46246,
fax 04950-46490.
Part. b.a. bordeauxrode Bi-tur-
bo, in NIEUWSTAAT, 2.0 I,
72.000 km, ’ 16.500. Telef.
020-6761200.
MASERATI 420 Bi-Turbo, '85.
metall. blauw, airco, geh.
i.z.g.st. BOVAG-autobedr.
Buchner BV, 01891-12697/
13942. Berkel (Z.-H.).
TM. Maserati 81-TURBO,
6-'B5, leer, airco, 46.000 km,
i.z.g.st. 02518-52129.

222 SR 24V, ZWART metall., 2
mnd. oud, 13.000 km. 02230-
-11201, ma. t/m vr. 9-16 uur. 's
AvVweekend 02208-95724.
Maserati 4-Porte, 30.000 km
'86, zwart-tan. ’ 69.000
INTERAUTO, 043-256582.
Maserati Spider Cabriolet Au-
tomaat, kenteken 1991, zwarl
crème leder interieur, 44.00C
km, voorzien van alle extra's
w.o. stereo, sportvelgen, aircc
etc... VAN VLIET Personenau-
to's BV, Parallelweg Zuid 215
Nieuwerkerk a/d IJssel
01803-13877.
425 BITURBO sept. '87, blauw-
groen, 80.000 km, 5-bak, stof
alarm, CD-wisselaar etc. Goe-
de, betrouwb. auto. T.e.a.b
02155-22434.
QUATTROPORTE 2x, '80, '81
1x compl., 1x zonder motor
samen ’ 32.500. 020-6249611.

Matra
Weg. emigratie MATRA Mure-
na 2.2, goed onderh., Ferrari
achterklep, recente tax.waarde
’20.000, vr.pr. ’15.000. 073-
-122773,04120-37642.
CARJOY b.a. diverse Mure-
na's. Vraag naar onze speciale
regenaanbieding van ’ 8250.
Telef. 073-440880.
Matra BAGHEERA semi-ca-
briolet, bj. 79, APK 3-94, vr.pr.

’ 4750. Telef. 03440-12086.

Matra MURENA 2.2, zeer mooi
zeer goed, zien is kopen. Pr

’ 15.000. Telef. 03485-4233.
T.k. zeer mooie MATRA Mure-
na 1.6, bj. 1983. kl. blauw me-
tall., APK. Telef. 073-136495.
MURENA 2.2, 1981, kl. wit
zeer mooi, nwe. banden, APK

’ 13.000.Telef. 01749-46660.
MURENA 2.2, rood, bj. 1982
APK, radio/cass., i.g.st.

’ 12.750.Telef. 05986-337.

Mazda
Stationcar!! Mazda 626 2.0
GLX 5-drs. Stationcar, orig. m.
'90, o.a. metallic, zonw. glas, 5
versnelt., 4x elektr. ramen, cen-
tral lock, elektr. schuif/kantel-
dak, Pullman interieur met 4x
hoofdst. etc, ’ 16.950. Met gar.
Inr./fin. en ANWB mog. AU-
TOSERVICE HAARLEM, ge-
specialiseerd in jonge, gebruik-
te auto's, telef. 023-392024.
2x 323 F 1.6iGLX, 35.000 km,
'90-'9l. SCHAFTENAAR, off.
Honda, Wezep, 05207-64535.
Exclusief mooie Mazda 626 1.8
GLX-uitv. m. '91, 5-drs. Hatch-
back met LPG-inst., ferrari-
rood, groen glas, dikke vel.
bekl., 4x hoofdst., deurvergr., 5
versn., a.spoiler, siervlgn.,
’17.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.
Mazda 626 2.0 GLX Coupé, m.
'90, rood v. kleur, stof inter., 4
hoofdst., get. glas, alles elek.,
doorlock, stuurbekr., LPG, sier-
velg. enz., in nw.st., ’ 15.950.
BMK, 023-294072.
626 GLX, 4-drs. HB, '85, AUT.,
APK '94, duurste uitv., nw.st.,

’ 4950. Inr. mog. 020-6845071.
Mazda MX 5, bj. '91, rood, 8000
km, mcl. HARDTOP (rood),-
alarminst. cv., div. andere ace
Voor ml. Mazda dealer 023-
-319409.

Mazda 626 1.8 GLX 5-drs. HB
5-bak, elektr. ram., cv.
schuifd., rad./cass., evt. LPG
benz., trekh., als nieuw, m. '90
’15.750. Inr. mog. NAP, BO-
VAG-gar. WIM -OVEREEM
02513-12484. Ook zo. 12-16 u.
Mazda 626 2.0 Inj. GLX COU
PE, zwart van kleur, LPG, alle
mogelijke extra's, ’ 19.950
Verkeert in absolute nieuw-
staat!!! Inl. 020-6261317.

626 HB 2.0 12V GLX, 9-'BB
STUURBEKR., elektr. ramen
cv., Pullman bekl., el. schuifd.
trekh., LPG enz., nu ’ 12.500
Telef. 05763-1494.
Mazda 626 Sedan 2.0 LX, bj
1985, grote beurt, APK, ’4500
Mitsubishi-dealer DE JONG
B.V. 020-6155355.
Mazda 626 2.0 GLX HATCH
BACK, '85, LPG, d.blauw, APK
'94,’ 4250. Telef. 01711-11678.
MAZDA 323 Station, 1987
APK, LPG, 1e eig., groen met.

’ 6950. Telef. 033-653365
Zeer mooie Mazda 323, aug
'88. grijs kent., ’6750. „TIEN
HOVEN", 03469-2296, tot 21 u.
MAZDA 323 GLX 1.5 HB, bj
'87, 5-drs., blauw, mr. mog.
APK, ’ 5750. 03410-25208.

RX 7i, '84, mot. '87. APK, spec.
getuned, enige in NL. BBS-VLGN.. ’ 19.000.010-4657062.
Mazda 323 1.5 GLX AUTO-MJ-.AJ, '87, in nieuwst., 71 000km. ’ srtyi i n| 010-4773242.
626 GLX, '90, r<- qnnn
165.000 km, *r*t*°°°-
i.z.g.st.. ’ 17.500. 085-252d" y -'

Mazda 626 2.0 GLX COUPé. m.
'90, rood, geh. in perf. st., div.
extra's, evt. LPG, ’ 13.950. Inl.
02290-19267.
T.k. Mazda MX 6. 1e eig.,
18.000 km, okt. '92, 30 mnd.
gar., nw.pr. ’ 78.000, met vele
EXTRA'S, nu ’59.000. Inl.
08347-82002/84421.
626 1.8 12V GLX Sedan, 1e
eig., dealer onderh. pi historie,
bj. 04-'B9, wit, slechts 39.000
km, ’16.900. Mazda-dealer
VAN LAMMEREN, Haarlem,
023-330660.
Nieuwste 626 1.8 i 16 V GLX,
5-drs., Hb, LPG, grijs met.,
1400 km, hoge korting! 3-93,
Inr./gar. 023-350144/334757.
626 COUPE, m. '88, LPG, zilv.
met., 5-versn., d.sp.. z. mooi,

’ 7950. 02550-36881.
"'KONINGSHOF AUTO'S***
Exclusief! TWR uitgevoerde
Mazda 323 F 1.6 GLX, m. '92,
ferrarirood, get. glas, 5-bak,
l.m. velgen, schuif/kanteldak,
alarm, spoilers, dubb. spiegels
etc. etc, nw. ’41.890, nu

’ 25.950. 02507-15824.
Mazda 626, 6-'B7, 1.6, 4-drs.
Hatchback, in NIEUWSTAAT,

’ 7250. Telef. 020-6241575.
T.k.a. evt. voor export: 626 1.6
LX, 4-drs., LPG, 6-'B9; 323 1.3
LX, 4-drs., LPG, 1-'B7. In één
koop ’ 15.500 mcl. BTW.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am-
sterdam, 020-6627777.
626 HB 2.0 GLX, ZWART,
schuifdak, 7-92, ’ 32.500.
03437-1308/2006.
Mazda MX 5, kenteken 1993,
HARDTOP, st.bekr., prijs
n.o.t.k. Telef. 01186-1258.
Mazda 323 „F" Coupé AUTO-
MAAT, apr. '91, 1e eig., 34.000
km, rood, i.z.g.st. ’25.950.
Alting Auto's, 023-254944.
*"MAZDA 323 HB*" t. '82,
APK, vr.pr. ’950. Telef.
02158-28228.
MAZDA 323 F 1.61 GLX, rood,
juli 1990, 74.000 km, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 24.000. Inl. 033-550881.
Mazda 323 DX. '83. 4-drs , antr.
met., APK-gek. Vr.pr. ’3250.
070-3474447 of 06-58263895.
626 2.0i GLX, 4-d„ LPG, '92,
grijs metall., 86.000 km. QUICK
SERVICE KIEVIT BV.. Slinge
244, R'dam. 010-4800111.
323 F I.Bi 16V GT, st. bekr.. el.
ramen, a.spoiler, l.m. vlgn.,
sunroof, 73.000 km, 1990. Dea-
ler Avifauna. 01720-20990.
323 F 1.6iGLX, ROOD, open
dak, spoiler, 4 inb.speakers,
alarm, 46.000 km, bj. 4-'9l,
vr.pr.’ 22.500. 070-3820029.
Mazda 323 2-drs., rrT löT
champagne, met., w.w. glas,
nwe. APK, werkelijk in perf. st.
v. onderh. ’ 2950. 071 -894994.

LPG-aanbieding bij

Mazda Boogaard
626 NB 2.0iLX/PS '91, 626N82.0iGLX '91
626N82.0iGLX '92
626 NB 1.81 LX '93

Mazda Boogaard Autobedrijf
01720-35401

Koopje! 626 GLX 2.0, LPG,
1986, techn. 100% ,wat spuitw.,
trekh., ’ 3500. 055-429880.
""KONINGSHOF AUTO'S"*
Mazda 626 LX Automaat, m.. '84, goud metallic, get. glas,
velours int., APK tot 7-94,

’ 2750. 02507-15824.
Zeer mooie Mazda 626 2.0 Sta-
tion, aug. 1990, metallic, stuur-

" bekr., LPG-o.b. ’ 17.750. Inr./
fin./gar. mog. „TIENHOVEN",. 03469-2296, ml. tot 21.00 uur
Mazda MX 3 V624V, 1992, kl.
rood. SCHAFTENAAR, off.

1 Honda, Wezep, 05207-64535.. MAZDA 323 GLX Sedan, aut.,
i.z.g.st., groen met., bj. 9-'B5,

’ 4750. Inl. 075-212428.
MAZDA 323 5-drs. GLX 1.5, bj.

; '89, km.st. 59.000, boekjes
aanw., mr. mog. Vr.pr.

i ’ 12.500. Telef. 05202-23589.
626 GLX HB, m. 1990, LPG,

1 echt als nieuw, alles el., trekh.,

’ 13.950.055-429880.
Mazda F 323 Coupé, 1-91,
zwart, LPG, perfecte staat van
onderh., ’21.950. DEN HOUT
023-471047.
MAZDA 626 LX Sedan, '89,
LPG, l.m. velgen, perf. st.

’ 11.750.04132-61778.
626 2.0i GLX Autom., st.bekr.,
cv., zonw. gl., boekjes t.i.z.,
2-'9l, m. '92, ’21.950. BO-
VAG-GAR. WIM OVEREEM. 8.V., Beverwijk, 02510-41232.
Mazda 626 2ÖI Ï6V GLX

■ SEDAN, 1992, nw. model.
moet weg, vaste prijs ’ 35.750.
Telef. 05146-5312/1582.

■ Mazda 323 HB 1.3 LX Aut., bj.
'87, I.Z.G.ST., APK. Vr.pr.

' ’7500. Inl. 08385-10245.
■ Mazda 323 Fl6i GLX UG9, kl.

zwart, '90, met parkeerschade,
1 km.st. 56.000, alle access... ’ 16.750. Na 21 u. 020-6198767.

323 F GLX
1990, rood, 77.000 km

’ 22.900
Automobielbedr.
IMPALAAUTO'S

Zoetermeer, 079-163661
l 62Ü GLX, ra 1989. LPG,

ELEKTR. ramen, nieuwe ban-
l den etc, ’ 10.950.055-429880., Mazda 323 1700 GLX Diesel,
4-drs„ 5-bak, 79.000 km!! Ste-

reo, als nieuw, '89, ’ 11.950.

' Inr. mog. NAP, BOVAG-gar.
1WIM OVEREEM, 02513-12484.; Ook zond. geop. van 12-16 uur.
Groothandel in jonge auto's:- div. Mazda 323 F 16V 1.8GLXi, + 1.5 GL Sedan, v.a. '89/'9O/

i '91, 5-bak, get. glas, el. ramen,. stuurbekr., schuifdak,
sportvlg., m. en z. LPG, div.
kleuren, als nw., v.a. ’9750.- Met boekjes. Gar./inr./fin.
mog. Autobedr. J. LAMME BV,: Nw. Loosdrechtsedijk 167,

' Loosdrecht, telef. 02158--. 26778/23246.

■ T.k. tegen handelsprijzen: Maz-

' da 626 1.8 LX, 4-drs.. wit, LPG,
6-'B9, ’11.750. 323 1.3. LX 4-

' drs., LPG, 1-'B7; ’6250.

' BEREBEIT, Amsteldijk 25. Am-

' sterdam, 020-6627777.

" Uitzonderlijk mooie en compl.
! Mazda 626 2.0 GLX Coupé, m.

'91, zwart, elektr. ramen, cv,. l.m. velgen plus nieuwe banden. etc ’19.950. Gar./inr./financ, mogelijk. Telef. 02240-13712.
Autobedrijf EHRENSPERGER.

AUTOBEDRIJF ROELS biedti
aan: Mazda 626 2.0 Inj. (kat.L.
maart 1991, 129.000 km, uit-p'
voering 4 drs. GLX, kleur blai**r-
metallic, v.v. LPG, centr. loctL
el. ramen, zonwerend glasjßy
mnd. Bovag gar. M92JL02907-6869/4101. _■

DOOR INRUIL VERKREGEN~WERKELIJK UNIEK MOOIE

6ilco OGLXi
april '90, 107.000 k,,
met., zeer luxe 5-drs. uitvU*
mcl. 6 mnd BOVAG-ga'jN-

’ 18.700. Bij Seat Autocentrurj»
APC, Jarmuiden 43, Amste»
dam, telef. 020-6133333.
MAZDA 323 16i, h.b., 10-'92jf'
1e eig.. 9000 km., 15" sp.velgjt
dubb. a.spoiler. antrac. n
vr.pr. ’ 26.750. 04929-64730_^
Mazda 323 F COUPE 1.6 H 'orig. 7-'9l. v.v. LPG-inst-
-62.000 km!! zwart, cv., ge» I
glas. l.m. velgen, ’24.950 in»
BOVAG-garantie, inr./fin./fM
mog. Mazda-dealer A.C.Sj
020-6936935.
626 1.6 LX, kleur WIT. m. '87;
APK, 5-bak, ’5950. Teie'-
-02510-53483. J
323 HB 1.3, 5-drs., bj. 1985-
APK 2-1994, 80.000 km. \ ,
NW.ST.. ’ 3750.
Mazda 626 SEDAN 2.0. m. '89.
APK 8-94, LPG, zeer mo= k

’ 8750. 06-52943455. 1
Mazda 626 WAGON &A
Diesel, 10-'9O, ’17.500. 628
GLX HB, 6-'B9, ’ 13.500. 62»
LX, 2-'B9. ’ 11.500. 323 1.7 n
10-'9O,’ 12.750.075-212529^
Mazda 626 GLX Diesel HBj
6-'9l, blauw met., Pullman-
elektr. ramen, deurlock. stuut
bekr. etc. Abs. nieuwst-
’2o.9so. VLIET AUTO'S. infV
financ mog. 01718-77355.

MX6Autif "
KI. zwart, bj. dcc. '92, 11.0$ ■km, elektr. schuifd.. airco. Son>
stereo CD, cruise contr-
sportw., stoelen en uitlaai- { {
Nw.pr. ’ 90.000. Ie
NU VOOR DEZE PRACHTIGE ,i

AUTO ’ 67.500
Kroymans Lotus Nederland 'Soestdijkerstraatweg 64 *1213 XE Hilversum, 035-83728". j,

626 GLX 2.0, 12 kl., STUURS" %
airco, LPG, alles elektr., metall-, n
m. 1990,’ 13.950. 055-429880, y
MX 3, 1.6, ZWART, 8000 km. j,
CD-speler, 3-93. ’ 39.000. 'e' :
lef. 036-5330592. ''T.k. Mazda 323 AUTOM.. "i J
1982, APK 7-94, 88.000 km- 8

’ 1750. 020-6624805. S
Mazda 323 AUTOMAAT 130"- \
bj. 1981, met APK. Vr.pr-t’ 1500. Telef. 075-311827. „ ,

Excl. 626 GTi
2.0 i Vl6, bj. '88. van 1e eig-
zeer veel EXTRA'S: 4 wh.st»
ABS etc. Vr.pr. ’23.500-
-04998-73349 of
Mazda 626 LX SEDAN, m. '&
elektr. ramen, central sl<*
115.000 km, 1e eig.. boekjes i
aanw., ’ 9750. 023-270975. .
626 STATION 2.2 i 12V GL*
9-'9O, alle opties, l.m. velgen-
Nieuw ’49.000, nu ’23.95"-
-626 Station 1.8 12 V LX, 1-9
LPG-onderb., l.m. velgen
Nieuw ’40.000, nu ’20.95"-
Trebor, Capelle, 010-4581
626 2.0 GLX Sedan, 4-'9O, Wf
126.000, blauw met., LP".
’13.950. 626 1.8 GLX Ho-
-1-'9l, km 113.000. felrooa.
LPG, st.bekr., ’ 17.950'
WITTEBRUG Rijswijk, Fnj*
straat 47, telef.
323 1.3 Automaat, 3-drs., n°".
'84. APK ' '94. rood, nw.staa 1-

’ 3250. 02993-68281. BOVAG.
T.k. wegens overlijden
323 HB 1.3 LX, '88, 70.000 f,
’9250. Telef. 071-2636' c

(Han, nalBu). _>-
Mazda 626 2.0 DIESEL, 4-drs-
m. '86, wit, 5 versn., APK 8-« r
Pullman, siervelg., auto verk-
nw.st., ’ 4950. Inl.
626 2.0 12V GLX Sedan AU'
torn., LPG. bj. 06-'B9, stuu
bekr., elektr. schuifd., 117 U"

km, dealer-onderh. pi. nist°4«j
’15.900. Mazda-dealer v*LAMMEREN, 023-330660^,
Mazda 626 2.0 COUPE, bj- '8 j
’15.900. Telef. 02265-283^
02207-14852.
Mazda 323 LX HB, LPG, 7-° T
APK 6-94, nwe. banden, vv
i.z.g.st., ’ 9100.
626 2.0 Benz., '89,
GRIJS, radio/cass., 5-bak.
lock + ramen. 02503-1
Mazda 626 5-drs. GLX, rrieta
lic, LPG, 1e eig.. '88, ’ IJ r̂Mazda 323 LX Diesel Set»
blauw met., nov. '91, f ]~?..a\
AUTOVROON VW/Aül'
dealer, 020-6869611 -MAZDA 323 1.3 Automaat-
drs., nw. model '84, APK
zr. mooi, ’ 2800,
323 LX HB, 5-'9J. N.N;
’14.600. 323 1.7 D LX SED*
11-'B9. ’10.400. 626 J-A-p,
6-'9O, ’ 13.400. 626GLX2-"
9-'B6, ’ 5500.
626 20 INJ. GT Coupé. m.
antr. m., st.bekr.. sportv. e

’ 7950. Inr./gar.
Mazda 626 2.0 Inj. GLX. = 16
HB, 53.000 km. boekjes t.iz--

eig., cv., w.w. glas, eleku-
men, LPG, grijs m eta|L

Q
m

vA G-
als nieuw, ’ 20.950 BOVA
GAR. WIM OVEREEM »
Beverwijk,
MAZDA323HB 1.5 GT, ra 'APK 29-7-94. Vr.pr. ’óc
Telef. 05763-2144. _^<
626 STATION GLX, rood &

railing. LPG, 2-'9l, f l9a
03437-1
MAZDA 626 Coupé antra
met., LPG, 5-bak, APK-9%
06-06-1986. ’4950, Jele. 02907-3566/31
Mazda 626 COUPE, 7" s! blauw, 5-bak, sp.vg-, spoiie
enz., APK 7-94 ■*«

’ 8450. Inr.
SPORT MX 5, kl. rood. bj. ;
airbag + stuurbekr. nw st "rtK>g.^4s_OoOJ42_3_364gL^
Station, nw. m. 91. f w.derbouw, bronzit meta" Ifi q so.
glas, schilt, auto,; Mazda 626 12-klepper 2.0 üu

m. '91. metall. bronz. spon. wit, spoiler. 5-drs.. eleMr.
men, stuurbekr., deirio. slechts ’ 14.950. Inr/f«n-^.Autobedrijf SCHIPHOL ». hoevedorp^el_o2o:6o4^BBS
ÜTÉRFENiS^nkTei^
323 XL HB 1.3 Autom wit,m

'87. km-st. 6850" Altgd '" v

warmde gar. gest Thans y

onderh. en APK-gek- In n**

’ll 950. 02946-4058. na 18 u

Jeeps/Terreinwagens
MITSUBISHI L2OO 2.5 D 4-wd
8-'9l, dubb. cab., wit, coverli
ne, striping, als nieuw

’ 27.500. BOVAG-Autobedr
A-12 Bunnik, 03405-62530.
Suzuki VITARA JLX Hardtop
3-'9l, nw.st. plus div exra's

’ 21.500. Inl. 04132-62654.
Jeep CHEROKEE Limited 4.0 li
ter. 4x4. bj. '88. ’ 39.900. Telef
02159-47606, b.g.g. 06
52869319.
JEEP Cherokee 4.0 Aut., 6-'BB
3-drs., geel kent.. 132.000 km
kl. grijs, vele opties, nwe. APK
i.z.g.st.. pr. ’27.500. Autobedr
Sommer, 02206-4212.
Jeep RENEGADE Automaat
m. soft/hardtop, bj. '79, wit
parelmoer. Telef. 075-167158.
TOYOTA Hi-Lux SR.S, 2.4 D
blue grey metallic, polybag
veel extra's,, bj. nov. '92, 11.00C
km. Telef. 040-84.00.77, m
17.00 uur 040-81.76.68.
Toy. 4-runner V 6VAN, 8-'9O
zwart, l.m. velg., 43.000 km, 1e
eig. Inr. mog. 08880-54129.
Toyota Hi-Lux Xtra cab., *w.d.. DIESEL, veel extra's, bj
'88. nwe. motor, vr.pr. ’ 21.500
Telef. 03480-12975.
VW ILTIS, kl. groen, bj. '82, 4 >4. ’ 14.500. Telef. 01832-3100.
Nissan PATROL Diesel, bj. '86
grijs met., 180.000 km, grij:
kent., opknapper, ’ 7900. Telef
02156-8459.
VITARA Cabrio, '90, zwart
grijs kent., luxe uitv.. 2 soft
tops, striping, ’22.000. Telef
na 18.00 uur 01727-16297.
Toyota LANDCRUISER 2.4 TC
LX Commercial, rood, 11-'9O
50.000 km, div. extra's, ’ 29.75C
mcl. Inl.: Toyota Pluym BV
Pijnacker. 01736-95140.
fjt Toyota LANDCRUISEF
Turbo Diesel, nieuw model, bj
'91, 40.000 km, verchroomd*
wielen met brede, nieuwe ban
den, bullbar enzovoort
’21.900 mcl. BTW. Heeft wa
deukjes. Inruil is mogelijk. Tele
foon 08895-42659.
FORD Fl5O Piek Up 4x4 (mo
del Blazer), bj. '78, 8 cil., aut.
abs. nw.st. Telef. 01718-28938.
MERCEDES Jeep 300 GD Sil
ver Arrow, geh. compl. me
vele opties, in onberips.st.. 1e
eig., 104.000 km. bj. 7-'B5, gee
kent. Inr. mog., ’34.000. Telef
05210-14354 of06-52.923304.
Suzuki SAMURAI Ten Cabrio
4-'9O, 30.000 km, nw.st.

’ 14.750. Inl. 04132-62654.
Jeep WRANGLER, 6-cil., me
LPG, open kap, 1991, lichte
sctiade. Schade Isuzu Trooper
TD, 1989. Ommoordseweg 48
Rotterdam. Telef. 010-4200118.
JEEP CJ7, motor v. BMW
TD, 1992, i.z.g.st., nw. brede
banden + softtop. iets aparts
Inr. mog. ’ 12.950. 055-335211.
WRANGLER Jeep Laredo 4.0 I
juni '91, zwart, 5-versnell.
Hardtop enz. enz. Inr. mog

’ 35.000. 04120-47557.
PAJERO'S uit voorraad lever
baar, nieuw en gebruikt. Te
yens gevraagd gebruikte Paje
ros. 4-WD Centre Voets
04138-74252.
Jeep COMANCHE Pick-Uf
met kap, bj. '89, 4-ltr. Autom.
177 pk, 1390 kg, 3-pers., grijs

kent., ’ 25.000. Inl. 040-437635.
Jeep Cherokee Limited 4.0 Au
tomaat, m. '92, kl. donkerblauw
met. grijs kalfsleder inter., air
co, meest luxe en complete
uitv., abs. nieuwstaat. Prijs

’ 52.950. VLIETSTROOfv
Automobielen 070-3877768.
CHEROKEE Limited. bj. '91
km.st. 67.000, kl. blauw, vr.pr

’ 45000. Telef. 04406-14574.
CHEROKEE Laredo, bj. '92
km st. 22.000, kl. zwart, nw.pr
’95.000, nu ’70.000. 040
118288, na 18 u. 04953-392.
Levering, in- en ombouw var
alle type motoren in alle AME
RIKAANSE Jeeps, ook leverinc
van nw. en gebr. onderdelen
01718-28021.
JONKER Hoevelaken ba. Nis
san Patrol GR 2.8 Turbo Diesel
grijs kent., '90. Landrover Dis-
covery V 8I,ca. 35.000 km. gee
kent., '91. Jeep Wrangier Lare-
do 4.0, 14.000 km, grijs kent.
'92. 2x Isuzu Trooper 2.8 TD I
geel/grijs kent., '90 en '92. VV\
Golf 1.8 Country, 4x4, 23.00C
km, '92. 2x Peugeot Ml 16, 4x4
'89 en '91. Ingeruild: Chryslei
Voyager 3.3 I, V 6Automaat
grijs kent., nieuw. Pontiac
Trans Sport 3.8 I GT, APV, '92
Tevens nog 450 occasions
ANWB-keuring Bovag gar
Inr. en fin. mog. Jonker Auto-
bedrijf. Oosterdorpsstraat 140
Hoevelaken. 03495-35834.

Wrangier
4.0iSahara. 1991
4.0iHardtop 1991
4.2 Laredo 1988
4.2Sahara 1988

JEEP-CHRYSLER-DODGE
H.A.I. 8.V.. 01718-29224

Jeep WRANGLER, wit, zomer-
pl. winterkap, juli '91, 16.000
km. ’ 21.000. Inl. 04920-33688.

Jeep Centrum
Middelbeek

Wrangier 1990 ’ 29.950
Wrangier 1990 ’ 38.950

(geel kenteken-Laredo)
Cherokee LTD 1989, 1991
Grand Cherokee LTD 1993

Rijksweg 51, Limmen
telef. 02205-1445

Nissan PATROL TD Van, ex-
tra's, bj. 1986. Inr. mog.
03410-27822.
Isuzu Trooper 28 TDI k.w.b.
2-92, 23.465 km, trekhaak,
bullbar, i.z.g.st, ’36.170 excl.
BTW. Opel-dealer
MIDDELWEERD. 03483-1353.
IMPORTEURSDEMONSTRA-
TIE Grand Cherokee VB. zwart.
Sony r./c, alarm, 16.000 km,
1-1993, als nieuw, ’97.500.
Dealer American Cars Schim-
mert (L), 04404-1888.
LANDCRUISER BJ 40, 4x4
Diesel, bj. '79, in zeer goede
staat, ’ 8750. Inl. 010-4773242.
Nissan Patrol 2.8 GT Turbo
Diesel, geel kent.. 4x4, m. '90,
alle opties, metallic, stuurbekr.,
5-bak. bullbar, side steps, excl.
I.m.velg. etc, ’35.950. CAR-
POINT, 02510-12651.

Exclusief mooie Jeep Cherokee
■ Turbo Diesel, m. '91, d.blauw,

metall., groen glas, vel. bekl., 5
versn., stuurbekr., el. ramen,
deurvergr., magn. sportv., in

■ nw.st. ’35.950. ~HARTMANN
Auto's 8.V." Woerden,
03480-31234.

; Ford Bronco 2.9 4x4, klein mo-
del, o.a. st.bekr., bullbar,
sp.vlg., nw.st., m. '89, ’ 15.950.
CARTRADE HOLLAND 8.V.,
Almere-Haven, 036-5349700.
ISUZU Trooper Turbo Diesel,
'88, 92.000 km, autopas, wit,
radio/cass., striping, nwe. ban-
den, verk. in nw.st., ’ 15.750
ex. BTW. Fiat-dealer Boot,

; Alphen a/dRijn, 01720-41689.
Toyota LANDCRUISER 4.2 D

' FRP Top, rood/wit, bj. 1992,
nw.staat. BV UAB 030-881512.
Jeep Cherokee Turbo Diesel,
metallic lak, roofrack, weinig
km's. m. '90. ’ 36.900, p.m.
’740, 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden). 03489-
-1868 of 1853.

; Nissan KING CAB 4x4 D, '86,
pol. kap, zw., l.m. velgen.

’ 15.000. 040-455877.
Suzuki VITARA Autom., bj.

'■ '89, geel kent., met sportvlg.
070-3954717 of 06-52715307.
ISUZU Trooper Autom., geel
kent., vele ace, 3-'9O, ’ 27.500.
Telef. 075-212529.
SUZUKI SJ4IO, 3x, hardtop,
Cabrio, bj. '84, i.z.g.st., v.a.
’6950. Garage De ..Tol",
055-667252.
Jeep Wrangier LAREDO 40i

i Hardtop, softtop, tr.haak, fer-
rarirood, alu. vlgn., bj. 1992.

i U.A.B. 030-881512.
Jeep CHEROKEE LTD, bj. '88,
prachtige auto, i.z.g.st., zeer

! compl. Telef. 04168-2899.
VITARA JLX Softtop, metall.,

! alle opties, 50.000 km, bj. '91,

’ 25.750. Inl. 04194-2399/1469.
Patrol

' Patrol R Van, 1987, blauw,
123.000 km. Patrol GR Van,
1990, d.grijs, 80.000 km. Patrol
GR Van, 1992, d.grijs, 28.000
km. Patrol GR Wagon Van,

: 1992, d.grijs. 20.000 km. Patrol
I GR, geel kent., 1992, d.grijs., Inr. en financ. mogelijk. AUTO

BAAS 8.V., 01820-13933.
Toyota Landcruiser 3.4 Di Tur-
do Diesel, 10-'BB, 85.000 km.■ ’26.950. AUTO WEEKERS,
04906-1387.
"'Dit is 'm!!"* WRANGLER

I 4.2, 6 cil.. '87, LPG en andere; extra's, ’ 18.950. 03406-21871.
Nissan PATROL, benz., 3-drs„
safari-uitv., geel kent., airco, bj.
'83. Beltman B.V. Rijssen, telef.; 05480-14414.

i VW TARO 4-wd 2.4 D, 6-'9O,
dubb. cab., wit, perfect onder-
houden, als nieuw, ’ 26.950.

■ BOVAG-Autobedrijf A-12
| Bunnik, 03405-62530.

' SUZUKI Jeep Benz., 1981.
nwe. APK, ’3OOO. Krullelaan

: 2A, Zeist. Telef. 030-966042.

Cherokee
4.0iLTD, d.groen 1991
4.0iLTD, zwart 1991

■ 4.0iLTD, zwart 1990
14.0iLTD, grijs met 1990
4.0iSE, grijs met 1990

14.0iChief, grijs met 1988
JEEP-CHRYSLER-DODGE

H.A.I. 8.V., 01718-29224

' _____________________-----------———-—----------—
Toyota LANDCRUISER 2.4
LXD. '86, i.z.g.st Inr. mog.

’ 15.650 mcl. 04939-9403.
SUZUKI SJ4IO Cabrio, nieuwe
softtop. 7-'B7, rood/wit, APK
12-93, ’ 9950. 020-6256469.
Door de bank teruggenomen:
Isuzu TROOPER 2.0 4-w.d.,
mistlampen, stuurbekr., radio/
cass.. bj. '84. Vr.pr ’12.750.
Inl. 03443-3770.
WRANGLER. '88, grijs kent,
nwe. LPG-inst., br. bnd., verh.,
zw., div. ace Vr.pr. ’26.750.
02159-96713.
PATROL GR 2.8 Turbo, okt.
'89, two tone, veel opties,
90.000 km, ’ 26.000 ex. 02993-
-68281 BOVAG.
Daihatsu Rocky 2.8 Diesel,
8-'B7, wit, ’15.950. AUTO
WEEKERS, 04906-1387.
ROCKY DX Wagon, 4x4 Diesel,
'87, vele ace, 1e eig., ’ 16.750,
inruil mogelijk. 010-4773242.
Nissan PATROL Van Dsl., 11-
-'B7, Bull-bar, trekhaak, velgen,
kl. zwart, 56.000 km. in nieuw-
staat. Vraagprijs ’ 20.500 mcl.
BTW. 03404-60723.
Jeep Wrangier Laredo 4.0
Black Beauty, '92, ’37.950.
Inr./fin./gar. AUTOHUIS BRA-
BANT. 04125-5185, zo. open.
Z. EXCL. Daihatsu Feroza EL2,
z./w.-kap, br. wielen, bull/si-
debars, alarm enz. M. fabr.gar.
Vr.pr. ’ 25.500. 020-6790587.
Groothandel in jonge auto's:
div. Nissan King Cab 2.5 Diesel,
v.a. '91/'92, get glas, stuur-
bekr., div. ace, div. kleuren, als
nw., v.a. ’ 14.750. Met boekjes.
Gar./inr./fin. mog. Autobedr.
J. LAMME BV. Nw. Loos-
drechtsedijk 167, Loosdrecht,
telef. 02158-26778/23246.
Ford BRONCO. 4x4, (mod.
Blazer), '88, zeer luxe, alles
elektr.. airco, LPG, 51.000 km,

’ 19.950. Inr. m, 023-253677.
PAJERO 3.0 V 6long body
Aut., 20.000 km, 8-92, leer,
ABS, schuifd., bullbar, mist-
lampen, travel pilot, l.m. vel-
gen, alarm, cruise control,
a.t.c, ’ 89.500. Goldcar Mitsu-
bishi Amstelveen 020-6433733.
NISSAN Patrol, verlengd,
1990, 6-pers., 20.000 km.
Autobedrijf Pul. 03417-53819.
4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4
Mits. PAJERO Turbo D. '86.

’ 16.900. Mits. Pajero Turbo D.
'85, ’14.900. Nissan Kingcab
2400 benzine/LPG, '86,
’14.900. Suzuki Samurai
Hardtop, '88, ’ 11.750. Alle div.
extra's. Telef. 04132-61778.
TOYOTA Hi-Lux 2.4 Diesel.
1990, dubbele cabine, polykap,
4WD, ’ 26.500. 04164-3292.
Suzuki JEEP Cabr., geel kent.,
'85, rood, chr. velg., vrijl.naven,
buil-, topbar, stereo, stoff. bekl.
Nw.st. ’ 10.750. 040-854904.
'Jeep CHEROKEE*, kent. '91,
4-cil., met airco, uitstekende
staat, ’ 16.900. 04780-10281.
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VEERTIEN SKÛTSJES JAGEN OP KAMPIOENSTITEL

Spektakel zonderromantiek

ZEILEN

GROUW, zaterdag
Het afgelopen jaaroverle-

den maar liefst drie oud-
'thippers uit roemruchte
[kütsje-geslachten. Sietse
ïobma (Lemmer), Tjitte
Ummertsz. Brouwer (Hee-

en vrij recent nog
Sjete Meeter (Bolsward). Een
jtieuwe generatie skütsjesi-
*rs heeft het roer overgeno-men van de veertien sküts-
ks, die vandaag op het Pik-meer bij Grouw van start
Saan voor het traditionele
[kütsjesilen. Twee weken

zullen veertien Friese
'ialkcnenhunbemanningen
_kaar de loef af proberen te

'leken in de strijd om de
kampioenstitel van de Sin-
gle Kommisje Skütsjesilen(SKS).. Skütsjesilen, wedstrijdzei-
e H met oude zeilboten waar-mee vroeger in heel Fries-
'*Jid over deruime meren en

vaak smalle sloten vracht
*erd vervoerd. Is het folklo-

of is het sport?Volgens de
"ieuwe generatie skütsjesi-
6rs is het vooral sport. Er
*ordt tegenwoordig zelfs in-
ïe«sief getraind, want het

schippersgilde wil
aan het toeval overla-

j*n. Dat was in de tijden van
Brouwer en Meeter

1M anders! Veel van de
van het oude stem-

i £el hadden zelf het harde le-
en aan boord van de sküts-

Jfs n°g meegemaakt. De tij-
j?en datdeschipper en zijn fa-
■**ilie letterlijk en figuurlijk

a» de wind moesten leven
dat er gezeild moest wor-

fleri om het dagelijks broodjjPtafel te krijgen. Alleen in
e zomer, tijdens de bouw-, werd er voor
et plezier gezeild.
Oe huisraad gingdanop de
al en samen met een aantal

werd er
'ïard' gezeild. Veelal om deer en soms om een luttel
geldbedrag en een paar fles-en beerenburger, ter be-

gesteld door een
Waatselijke kastelein. Toen
,e zeilskütsjes werden ver-engen door de grotere ge-
motoriseerde binnenvaart-
jpnepen, dreigde deze tradi-
,l* verloren te gaan. De in

stl5 opgerichte SKS wist het
als wedstrijd-

Port te behouden en in-
lddels is hetuitgegroeid tot

ven spektakel dat jaarlijks
s
ele tienduizenden toe-
bouwers trekt., "at het met het nieuwe

aan het
misschien alle-maal wat koeler, wat bere-

dder is geworden, is een

"" Wie herinnert zich im-
I ers niet de vetes tussen de

Zwaga en de familie
Jjleeter. Tijdens de wedstrij-
djeop het water, maar soms
jj?* op de wal werden deze
Vrfu a"een verbaal uitge-
Sn? Dat was natuurliik

en voor de media, die
1 soort spektakels de laat-

■e.3aren node missen.Sküts-
stuiV anno 1993 mist datukje romantiek van wel-
ni

r' dat is niet anders. Met
eu\ve schippers, beman-> nBsleden, maar ook met

dileUw' ontdekte schepen,
te , v°n de sloop worden ge-
de , **, weer geheelin hunou-

ster worden hersteld,
e 'Ooft het ook dit jaarweer
Wol sportief spektakel van je-

eiste te worden.
UonBA SKETBAL— Eredivisieclub
de "ar heeft forward Scott Wee-
be ?,°.e9evoegd aan de selectie.
t6r) )ar'9e Amerikaan (2,01 me-
iaar SDeelde de afgelopen twee
Vork) St Peters College (New

van een
medewerker _

* Voor de
zeilliefhebbers
levert de jaar-
lijkse strijd
tussen de
skütsjes vaak
prachtige beel-
denop. Vanaf
vandaagzijn
dezeilschepen
weer veertien
dagen te be-
wonderen op
deFriese me-
ren.

Foto:
Joop Fenstra

Banesto krijgt
'schaduwploeg'

ESTELLA, zaterdag
De Spaanse wielrenner Pe-

dro Delgado wordt volgend
seizoen kopman van de nieuw
te formeren wielerploeg Potti-
Banco diVitoria. De equipe,die
het voornemen heeft de Ita-
liaansewereldkampioen Gian-
ni Bugno te strikken, zal als op-
leidingsinstituut voor Banesto
dienen.Banco di Vitoriaisvoor
85 procent eigendom van het
bankconcern.

Banesto maaktegisteren te-
vens bekend toteind 1997 door
te gaan met de sponsoringvan
de ploeg van drievoudigTour-
winnaar Miguel Indurain. Als
eerstevoorschot werd onlangs
de Pool Zenon Jaskula, num-
mer drievan de laatste Ronde
van Frankrijk, gecontracteerd.

Een tijdens de Tour opgelo-
pen verkoudheid heeft Indu-
rain overigens doen besluiten
aftezien van deClasica San Se-
bastian van volgendeweek za-
terdag. De drievoudige Tour-
winnaar maakte gisteren zijn
rentree in deTrofeo Estella. Hij
stapte na vijftig kilometer af.
De wedstrijd werd gewonnen
door de Deen Johnny Weltz.
Het eerstvolgende objectief
van Indurainwordt nu het we-
reldkampioenschap in Oslo.

Pech en blessures breken
ruiter-equipe op tijdens EK

Oranje roemloos ten onder
PAARDESPORT

doorBerty Zand Scholier

GIJON, zaterdag
Twee jaar lang heeft de Nederlandse springruiter-equipe zich Euro-

pees kampioen mogennoemen. Gisteravond, in delandenwedstrijd voor
het nieuwe EK, in het Spaanse Gijon, nam Zwitserland het kampioens-
vaandel van Oranje over. Zonder veel tegenstand van de Nederlandse
springruiter-equipe overigens, want die speelde ditmaal een onderge-
schikterol. In de landenwedstrijd bleef zelfs niet één Nederlandseruiter
foutloos.

De meesten sneuvelden op
de 'schutting', de steilsprong
direct na de waterhindernis.
Emile Hendrix moest het on-
derspit delven direct na die
steilsprong. „Ik was zo blij dat
ik diesteilsprongna hetwater
over was," aldus de ongeluk-
kige Nederlandse ruiter, „dat

ik onmiddellijk daarna in de
fout ging." Piet Raymakers,
de winnaar van de zilveren
olympischemedaillein Barce-
lona, liet het bij zon lange
reeks krachttermen en vloe-
ken die de 'Bond zonder
Naam' tot enorm afgrijzen
zou hebben gebracht. „Wij
haddennu ook allepech, waar
sommigen, vooral de Duit-
sers, geluk hadden," oordeel-
de de normaliter altijd opge-
wekteBrabantse ruiter.

Maar ook voor de Duitse
equipe zou de pech toeslaan:
Franke Sloothaak, de eerste
dag zo fier bovenaan na het
jachtspringen,knalde er in de
beide manchesvan de landen-
wedstrijd maar liefst vier bal-
ken af metzijnfavoriete paard

Weihaiwej. En olympisch
kampioen Ludger Beerbaum
kwam met Almox Rush On
helemaal ongelukkig rond.
Hij staat nu zelfs nietmeer bij
de laatste twintig ruiters, die
mogen starten voor de indivi-
dueleEuropese titel.

De fanatieke Spaanse wed-
ders hebben het moeilijk ge-
had, wantwiekon deze uitslag
voorspellen? Bovendien bleef
het tot laat in dewedstrijd ui-
termate spannend. Na de eer-
ste omloop leekDuitsland het
heft stevig in handen te heb-
ben met de twee foutloze rit-
ten vanRené TebbelenHolger
Hetzel. De Zwitsers zakten
van detoppositie in hetklasse-
ment door een fout van alle
equipe-leden, die er allemaal

een balk afwierpen. In de
tweede wedstrijd echter ble-
ven Willy Melliger, Leslie
McNaught-Mandli en Stefan
Lauber foutloos.

Bij Duitsland ging het daar-
na helemaal mis; niet met Teb-
bel, die scoorde weer 'nul',
maar met Hetzel, Beerbaum
en Sloothaak. Bij de Nederlan-
derszat er ook gewoon deklad
in. Emile Hendrix — in het
jachtspringen zette hij ook al
het slechtste resultaat van de
ploeg neer — baalde als een
stekkerna de weigering en de
val die hem (inclusief de tijd-
fout) op 11,5 strafpunten
bracht. JosLansink (met Easy
Jumper), Piet Raymakers (op
Rinnetou Z) enRoelof Bril (op
Let's Go) reden met telkens
één fout (vier strafpunten)

weliswaar een zeer regelmati-
ge wedstrijd, maar wel bene-
den het verwachtingspatroon
en hun normale prestatieni-
veau, waar tot dusver meestal
een misser ruimschoots werd
gecompenseerd door foutloze
ritten.

Ook voor het individuele
Europese kampioenschap zijn
de Nederlandse ruiters nu
kansloos.Roelof Bril, JosLan-
sink en Piet Raymakers star-
ten morgen respectievelijk als
twaalfde, dertiende en veer-
tiende.Bij deeerste tienkans-
hebbers staan drie Zwitsers,
onder aanvoering van kop-
man Willy Melliger op zijn elf-
jarige Franse merrie Quin-
ta-C.

Uitslag EK Springruiters. Landen-
wedstrijd, eindstand na twee onder-
delen: 1. Zwitserland 19.23 strafpun-
ten, 2. Groot-Brittannië 21.15, 3.
Frankrijk 29.88, 4. Duitsland 31.96, 5.
Nederland 36.57 (Raymakers/Rinne-
tou 4-4, Hendrix/Arabian 4-13,00,
Bril/Let's Go 4-4, Lansink/Easy Jum-
per 4-4), 6. Oostenrijk 51.38, 7. Italië
54.62.8. België 54.66.9. Spanje 57.77.

Individueel klassement, na twee
onderdelen (laatste onderdeel mor-
gen): 1. Melliger/Quinta 4,58, 2. Ro-
bert/Miss San Patrignano 4,91,3. Mi-

chael Whitaker/Midnight Madness
5,33, 4. Tebbel/Dexter 5.90, 5. Skel-
ton/Dollar Girl 5,96, 6. Simon (Oosl
Apricot 6,00,7. Navet/Quito de Baus-
sy 7,55, 8. Lauber/Lugana II 8,18, 9.
McNaugth-Mandli/Pirol 8,27, 10.
John Whitaker/Gammon 9,86, 12.
Bril/Let's Go 11,43, 13. Lansink/Easy
Jumper 12,11, 14. Raymakers/Rinne-
tou 13,03, 31. Hendrix/Arabian 26,51.

*De Nederlandse equipe, kampioentot gisteravond, heeft veel betere tijden gekend
dan gisteren in het Spaanse Gijon. Nederlands besteruiter Jos Lansink en zijn Easy
Jumperverlaten hier triest de Spaansepiste. Foto: jacob Melissen

Tennistop sneuvelt
MONTREAL, zaterdag

De wereldtennistop had een
slechte dag in Montreal. In deacht-
ste finale werden de eerste, twee-
de en derde geplaatsten er achter
elkaar uit geslagen. Wimbledon-
kampioen Pete Sampras verloor
met 6-7 3-6van deNieuwzeelander
Brett Steven. Zijn landgenoot Jim
Courier (2) verloor van de Zweed
Mikael Pernfors, 45eop dewereld-
ranglijst: 3-6 2-6. DeDuitser Becker
(3) ging ten ondertegen deAmeri-
kaan Todd Martin, 13e geplaatst:
5-7 6-7.

Ivan Lendl, vierde geplaatst,
drong wel door tot de kwartfinales
door in drie sets te winnen van Aa-
ron Krickstein: 6-7 6-1 6-2. De Ame-
rikaan Michael Chang, vijfde ge-
plaatst, ging ten onder tegen de
langzaam terugkomende Andre
Agassi: 6-7 3-6.

*De organisatoren van de open
Amerikaanse titelstrijd op Flus-
hing Meadow (start 30 augustus)
hebben voor Monica Seles een
wild card gereserveerd. Seles,
winnares van de open Amerikaan-
se in 1991 en 1992, heeft na een
steekpartij tijdens een toernooi in
Hamburg (30 april) geenwedstrijd
meer gespeeld. Ze herstelt mo-
menteelvan een messteek, dieeen
toeschouwer haar in de Duitse
stad toebracht.

* MOTORSPORT—DeBraziliaan
Alexandre Barros heeft zijn con-
tract bij Suzuki met een jaar ver-
lengd. De 21-jarige coureur is aan
zijn eerste seizoen bij de Japanse
renstal bezig. Barros staat op de
achtste plaats in het klassement
om de wereldtitel in de 500cc.
Teamgenoot Kevin Schwantz, lei-
der in de rangschikking, blijft tot

eind 1995 bij Suzuki.

Linford Christie verslaat Lewis
GATESHEAD, zaterdag

Linford Christie, olympisch kampioen op de 100 meter, heeft gister-
avond bij een atletiekgala in Gateshead zijn Amerikaanse rivaal Carl
Lewis een nederlaag toegebracht. De 33-jarigeChristie klokte op het
sprintnummer 10,09 seconden (officieus), de een jaar jongereLewis
eindigde alsderde. Hettweetal ontving voorhet duelbijna drieton per
persoon. De tweede plaats was voor de Amerikaan John Drummond.

* TAFELTENNIS — Bettine Vriesekoop blijft beschikbaar voor het
nationaleteam. De tweevoudige Europese kampioene heeft met het
bestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) overeenstem-
ming bereiktover detoekomstigesamenwerking.De nummerviervan
deEuropese ranglijst is hetkomende seizoenvoor alle wedstrijdenvan
het Nederlands team oproepbaar.Deoudgediendemag alstegenpres-
tatie zoveel mogelijk haar eigenprogramma samenstellen. Met PaulHaldan, vijfvoudig nationaal kampioen bij de mannen, kiest Vriese-
koop voor een aanpak buiten dekernploeg om. Oud-bondscoach Jan
Vlieg fungeert als adviseurvan het duo.

Nederlaag Twente
STADTLOHN, zaterdag

FC Twentekan bijhet inter-
nationaal toernooi in Stadt-
lohn (Westfalen) zowel de
hoofd- als de sportiviteitsprijs
vergeten. De club uitEnsche-
de verloor gisteravond in de
openingswedstrijd met 1-3
van FC Köln. De ploeg van
trainer Baan beëindigde het
duel met negen man. De ver-
dedigersHoogma en Paus kre-
gen derode kaart.

Higl opende namens de
Duitse ploeg in de achtste mi-
nuut de score. Een minuut la-
ter maakte Pahlplatz gelijk.
Met doelpunten van Stein-
mannin de slotfase van de eer-
steen tweedehelft verzekerde
FC Köln zich van definale.

Regen opnieuw spelbreker op Het Melkhuisje

TENNIS
door
Jon Visbeen

HILVERSUM, zaterdag
Piet van Eijsden gaat gewoonlijkniet alseen gelovig man door het leven.De

toernooi-directeur van Het Melkhuisje heeft de hogeremachten niet nodig om
de dagelijksegangin het leventebegeleiden. Gisteren, na detweede totaalver-
regende dagin Hilversum, liethijzich evenwelontvallentoch maar eenkaarsje
op te steken op de goede afloopvan het door de abominabele weersomstandig-
heden getroffen tennistoernooiaan de Bussummergrintweg in Hilversum.

Niettemin trachtte de voor-
maligeNederlandsekampioen
optimistisch te blijven na een
dagvolregen-ellende. Naar de
spelers toe, naar de sponsors
toe en naar het publiek toe wil-
de Van Eijsden aantonen, dat
er noggeen man over boord is
en dat morgen deenkelspel-fi-
nale op het centre court daad-
werkelijk zal worden ge-
speeld. Daarvoor moest hij
overigens vandaagwel een in-
haalprogramma in elkaar ste-
ken, dat bijna uit zijn voegen
barst. Als deweermannen het
andermaal niet bij het rechte
eindzouden hebbenen debij-
na droge dag, die is voorspeld,
valt wederom in het water,
danzit ook 'positivo' Van Eijs-

den met dehandenin hethaar
Het vervelende is namelijk,

dat drie van de acht kwartfi-
nalisten ook nog in het dub-
belspel figureren. Daardoor is
dekans aanwezig, datbijvoor-
beeldPaul Haarhuis vandaag
driekeer in actiemoetkomen.
„Dat zijn de spelers ver-
plicht," lichtte Van Eysden
toe. ..Maar mocht het in een
bepaald geval te veel van het
goede worden, dan kunnen
wij uitwijkennaar de zondag-
morgen."

Van Eijsden is er veel aan
gelegen de36e editievan dete-
genwoordig als Levob Dutch
Open door het leven gaande
Nederlandse Open morgen af
teronden. Afspraken met ten-
tenbouwers en andere betrok-
kenen zijn daar debet aan.
Overigens heeft Van Eijsden
in 1985 en in 1989 al eerder te
maken gehad met een uitge-
stelde finale op maandag,
maar als hij dat enigszinskan
voorkomen, is dat voor hem
een pak van het hart.

Door het aanhoudende ge-
kletter uit de hemel is ook de
AVRO, die gisteravond beel-
den zou uitzenden, genood-
zaakt geweesthet uitzend-pro-
gramma aan te passen. De tv-
omroep zal vandaag van tien
uur 's ochtends tot vier uur 's
middags opNederland 1recht-

streeks beelden op de buis
brengen.

De toeschouwers, die voor
gisteren een kaartje hadden
gekocht, hebben pech gehad.
Maar de trouwe fans, diein elk
geval de moeite hadden geno-
men naar Hilversum af te rei-
7pn knnrlcn vonrvanrlaaffnnir

een kaartje kopen, ofschoon
zij tien gulden moesten bij be-
talen.Maar ja,zij krijgen van-
daag ook waar voor hun geld
met vermoedelijk tien partij-
en op twee banen, terwijl dat
er in normaal gesproken
slechts vier zouden zijn ge-
weest.

Programma Melkhuisje voor
vandaag:

Centre court, vanaf 10.00 uur:
Javier Sanchez (Spa) - Muster
(Oos/3); Haarhuis ( Ned) - From-
berg (Aus); gevolgd door de hal-
ve finales enkelspel.

Baan drie: Costa (Spa) - Tsjer-
kasov (Rus); Clavet (Spa) - Gus-
tafsson (Zwe); aansluitend dub-
bels.

* Voor de twee-
dekeer in een
weekzietPiet

van Eijsden 'zijn'
Melkhuisje ver-
anderen in een

waterhuisje. Al-
leen een droge

zaterdagkan
zijn toernooi-

schema nog
enigszins

redden.

Foto: ANP

Kevin Schwantz
met de hakken
over de sloot

Van onze motorsportmedewerker
CASTLE DONINGTON, zaterdag

De koploper in het 500 ce-wereldkampioen-
schap, Kevin Schwantz, heeft zich ternauwer-
nood kunnen kwalificeren voor de Grand Prix
van Engeland die morgen verreden wordt.

De coureur uit Texas kwam tijdens de eerste
training al na één ronde ten val en terwijl zijn
collega's de kwalificatie-limiet steeds scherper
stelden, werd Schwantz in het ziekenhuisop het
rennerskwartier vastgehouden, terwijl de drei-
ging van regen voortdurend aanwezig was. Met
slechtstien minutente gaan kwam hij alsnogop
de piste en realiseerde de achtste tijd, net achter
Mick Doohan, die eveneens ten val was geko-
men.

De voorlopige pole-positie in de halve liter-
klasse werd zeer verrassend opgeëist door Luca
Cadalora, de teamgenoot van wereldkampioen
WayneRainey.Loris Capirossi toondezich inEn-
geland de snelste in de kwartliter-categorie,
waarin Wilco Zeelenberg een tiende startplaats
veroverde.

Op het circuit van DoningtonPark werd door
de overkoepelende motorbond FTM bekendge-
maakt dat de laatste Grand Prix van dit seizoen
op 26 september in Jarama, bij Madrid, gehou-
den zal worden. Deze veertiende WK-race ver-
vangt de GP van Zuid-Afrika.

Trainingstijden: 500cc-klasse: 1. Cadalora (Ita) Yamaha, 2.
Fogarty (Eng) Cagiva, 3. Rainey (VS) Yamaha, 4. Mackenzie
(Eng) Yamaha, 5. Barros (Bra) Suzuki, 30. Doorakkers (Ned)
Yamaha.

250cc-klasse: 1. Capirossi (Ita) Honda, 2.Ruggia (Fra) Apri-
lia, 3. Puig (Spa) Honda, 4. Biaggi (Ita) Honda, 5. Bradl (Dvi)
Honda, 10. Zeelenberg (Ned) Aprilia, 24. J. van den Goor-
bergh (Ned) Aprilia, 25. P. van den Goorbergh (Ned) Aprilia.

125cc-klasse: 1. Petrucciani (Zwi) Aprilia, 2. Sakata (Jap)
Honda, 3. Raudies (Dvi) Honda, 4. Gresini (Ita) Honda, 5. Saito
(Jap) Honda, 22. Spaan (Ned) Honda, 25. Molenaar (Ned)
Honda.

Glibberen bij
F3-training

Van onze
autosportmedewerker
ZANDVOORT, zaterdag

Er is na gisteren nog geen
zinnig woord te zeggen over
dekrachtsverhoudingen in de
Marlboro Masters of Formula
3, de meest prestigieuze For-
mule 3-race ter wereld, die
morgen op het circuit van
Zandvoort wordt gehouden.
Door de wisselende weersom-
standigheden met af en toe
zware regenbuien, werden de
vrije trainingen voor de For-
mule3-coureurs totware glib-
berpartijen.

De Nederlandsefavoriet Jos
Verstappen was aanvankelijk
de frivoolste danser in dit wa-
terballet, maar halverwege de
tweede sessie gafhij er debrui
aan, juist op het moment dat
debaan weer opdroogde. „We
kregen maar zes regenbanden
per auto toegewezen. Ik wil
voor de kwalificatie van mor-
gen (vandaag, red.) nog vijf
rubberbanden over hebben.
Dat is veel belangrijker dan
rondjes blijvenrijden. Dat zou
zinlooszijn, want de autovoelt
nu goed aan.En ik wil in elkge-
val een plaats op de voorste
startrij veroveren," aldusVer-
stappen.

Leiderstrui laat
Van Moorselkoud

SOULAC-SUR-MER,
zaterdag

Leontien van Moorsel heeft
gisteren in de Tour Feminin
vrijwillig afstand gedaanvan
haar leiderstrui. Met haar
goedkeuring mochten acht
rensters, onder wie de Neder-
landse Lenie Dijkstra, het pe-
loton in de vijfde etappe op
ruime afstandrijden. De ritze-
ge wasvoor deNoorse Inguun
Bollerud, de gele trui voor de
Canadese Susan Palmer.

Van Moorsel bereikte met
een achterstandvan 48 secon-
den als tiende de finish in So-
pulac-sur-Mer. Moeite om
haar eerste plaats in het alge-
meen klassement te behou-
den, had ze niet gedaan. Van-
daag volgt de eerste echte
bergrit in dePyreneeën, waar-
voor de Boekelse haar krach-
ten spaarde.

Susan Palmer, een van de
acht 'viuchtsters', bemoeide
zich niet met de strijd om de
dagprijs. Met de wetenschap
dat de leiderstrui in haar bezit
kwam, finishte zealszevende.
In het algemeen klassement
wordt ze op tien seconden ge-
volgd door Dijkstra. Van
Moorsel bezet devierdeplaats
op 26tellen.

Uitslag vijfde etappe Vendays-
Montalivet - Soulac-sur-Mer: 1.Bolle-
rud (Noo) 96km in 2.17.13,2.Longhin
(Ita), 3. Pizzolotto (Ita). 4. Dijkstra
(Ned), 5. Leboucher (Fra), 10. Van
Moorsel, 12. Vink, 16.Knol, 22. Hillin-
ga. 40. Van Geffen 0.52. 41. De Laat,
45. Smoorenburg, 47. Kros, 55
Schop. 56. De Bruijn. 60. Kelderhuis.
Klassement: 1. Palmer 14.29.15. 2.
Dijkstra 0.10. 3. Leboucher 0.22. 4.
Van Moorsel 0.26, 5. Boebenkova
(Rus) 0.33.12. Knol 0 46,23 Vink 1.09.
32. Hillinga 1.22. 33. Schop. 53. De
Laat 2.04, 54. Kros 2.32. 55 Kelder-
huis, 61. De Bruijn 3.22,62.Smooren-
burg 6.12, 65. Van Geffen 34.38

* SPORTPRIJSVRAGEN— Lucky
10, vrijdag 30 juli4-7-14-18-2025
-27-29-35-3645-52-54-55-6061
-69-70-73-76 (onder voorbe-
houd).
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Mercedes 500 SEC, blauw me-
lall., m. '83, LPG, nw. model,
sch.dak, airco, Pullm. bekled.,
f26.950. „Autobedrijf VER-
MANEN/ENT", Harderwijk,
03410-30200/30600.
Diamantzwarte Mercedes
200 D, 5-bak, ABS, schuifdak,
afstandalarm, 4 hoofdsteunen,
sportvelgen, in nieuwstaat,
’23.900, p.m. ’475, 60 mnd.
LOKHORST Zegveld (Woer-
den), 03489-1868 of 1853.
Stationcar!! 300 Diesel Autom.,
roofrack, stuurbekr., get. glas
enz., 6-'B6, nieuwst., ’15.950.
CARTRADE HOLLAND 8.V.,
Almere-Haven, 036-5349700.
300 D, bouwjr. '79, APK juli '94,
I.G.ST., vr.pr. ’2950. Telef.
020-6631703.
250 D AUT., 1e eig., blauw/
zw., 7-92, 16.000 km, div. ex-
tra's, pr. n.o.t.k. 03408-89712.
Schitterende, zeer exclusieve
Mercedes 190 D Diesel, m. '93,
signaalrood met zwart sportin-
ter., 5-bak, st.bekr., getint glas,
alles afgewerkt met wortelno-
tenhout, middendaksteun,
centr. port.vergrendel., licht-
metal. sportvelgen, smetteloze
staat, ’42.500. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondagtelef. info van 11-3 uur.
Mercedes 200 D, model 1990,
donkerblauw, getint glas,
’29.500. AUTO V.D. BERG,
telef. 040-535681.
190 E 2.3, bj. '84, AMERIK.
uitv., airco, elektr. ramen, open
dak, centr. vergr., sportvlg.,
tempomaat, leren bekl.,

’ 16.500. Telef. 010-4864808.
MB 190 D, wit, '88, ’22.750.
190 D, blauw, '89,’ 29.500. 350
SLC, '72, ’ 12.750. 300 TD, '81,

’ 6750. 300 TD, '79, ’ 4450. 190
E 1.8, '90, ’34.500. 300 D,
champ., '82, ’ 3950. 200 D, wit,
'82, ’ 3950. Telef. 01742-94456.
200 D, ZWART met., m. '88,
15-inch sp.vlgn., ’18.950. Inl.
02155-12854 of 06-52.877994.
Mercedes 300 D '86, 5-bak,
sch.dak, rookzilver, 4x h.steun,
m.a.steun, l.m.velg., buiten-
temp., radio, c. lock, get. glas,
alarm, ’28.950. „Autobedrijf
VERMANEN/ENT", Harder-
wijk, 03410-30200/30600.
Mercedes 230 E Automaat, Ne-
cam-LPG inst., m. '87, zilver
metallic, zonwerend glas, ve-
lours bekleding, schuifdak,
doorlock etc. Bij "FRED HEHL"

’ 19.950, 023-292400.
T.k. Mercedes 200 D, 1982,
i.z.g.st., vr.pr. ’4750. telef.
02291-1244.
T.k. van 1e eig. MERCEDES
BENZ 190 E 2.0, 4-'B9, APK,
alarm + opties, weinig km.

’ 36.000. Telef. 070-3553316.
500 SEL, blauw met., airbag,
beige leer, 4 hoofdst., airco, el.
ramen, schuifdak, elek. stoelen,
CD-speler, sportbak, bj. '85.
Inr. mog. ’ 29.950. 055-335211.
200 BENZ., m. '86, kl. d.blauw,
sp.vlg., alarm, div. extra's, met
boekjes, ’ 17.450. 05250-2518.
MB 200 DIESEL, bj. 10-'BB,
APK, i.g.st., ’18.500. Telef.
078-162888/212742.
MB 190 E, 5-bak, sportv.,
schuifd., spoilerset enz., rood,
'84,’ 14.950.08387-2478.
190 D, 5-'B7, ROOKZILVER
met., vele orig. ace, APK,
nw.st. Met BTW. 04242-82477.
190 DIESEL, 12-'B7, bordeaux-
rood, 160.000 km, 5-bak, get.
glas, cv., trekh., rad./cass.,

’ 18.500. 06-52770744.
NIEUW! 250 D wit, 300 CE,
1989, 250 D, 1989. Autobedrijf
Pul, 03417-53819.
190 D, 10-'BB, D.BLAUW, el.
sch./kanteld., CD, ’21.000.
Fakt.mog.ini. 070-3210463.
MB 250 TD Van Automaat
1993, 7000 km, schuifdak. H.
ARINK Mercedes Groenlo,
05440-61978
T.k. Mercedes-Benz 300 TD,
'80, ROOD, trekhaak, APK,

’ 4450. 01742-94456.
200 D, wit, '86, cv., elektr. dak,
230.000 km, perf. st. RIETVELD
Woerden, 03480-12252/13313.
Mercedes 560 SEL, 1987,
blauw metallic, Alcantara inte-
rieur, cv., w.w. glas, airco, ste-
reo, boordcomputer, voorver-
warmingsinstallatie, schuifdak,
electr. ramen, tempomaat etc...
VAN VLIET Personenauto's
BV, Parallelweg Zuid 215,
Nieuwerkerk a/d IJssel,
01803-13877.
Nette Mercedes 280 S Aut., m.
'84, staalblauw, blauw velours
inter., hfd.st., get. glas, sch./
kant.dak, l.m. velgen, smettel.
st., ’10.950. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-15 u.

300 D
'91, satijnzwart met Karo bekl.,
16" 8-gaats velg., afst.alarm,
ABS, enz. In abs. nw.st., 1e
eig., schadevrij, met boekjes.
’58.500. AUTO VAN DEN
BERG, Veldhoven, 040-535681.
Mercedes 2ÖÖ DIESEL, bl
1987, beige met., veel extra's,

’ 21.500. Telef. 080-220991.
300 D AUT., 7-'B9, 125.000 km,
ABS, airco, metall., alarm enz.

’43.750 mcl. 08384-2315.
Van 2e eig. Merc. 300 E, '86,
AMG-uitgev., bordeauxrood,
rondom spoilers, sportv., 4
ELEKTR. ramen, leren bekl., af-
standsalarm etc. Vr.pr.
’25.250. Telef. 075-703235 of
06-58236424.
Mercedes 190 D '87, zwart, c.
lock, get. glas, alarm, m.a.-
steun, ’ 23.950. „Autobedrijf
VERMANEN/ENT", Harder-
wijk, 03410-30200/30600.
MB 230 E, 4-'B7, nieuwe brede
banden en uitlaat, pas APK,
CD-wiss., leer + houten inter.,
verlaagd, sportv., diamant-
zwart, ’ 25.750. 02979-41729.
Uniek mooie Mercedes 230 E
Automaat, m. '86, alpinweiss,
w.w. gl., stuurbekr., deurvergr.,
schuif/k.dak, climat-control,
velours bekl., siervlgn., ’2950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.
300 D Turbo Aut.

sch.d., el. ramen, ABS, ASD, 4
hfd.st., arml., el. rolgord. m.
'89,’ 42.500. 070-3892231.
Mercedes 500 SE, 12-'B4,
d.blauw. Pullman, el. ramen,
schuif/kanteld., veel extra's,

’ 24.950. „Autobedrijf VER-
MANEN/ENT", Harderwijk,
03410-30200/30600.
Mercedes 200 D, m. '88, kl. ma-
rineblauw, st.bekr., getint glas,
aluminium velgen, luxe blauw
int., optimale staat, prijs
’21.950. VLIETSTROOM Au-
tomobielen 070-3877768.

450 SE AUTOM., 185.000 km,
1978, groen, APK 2-94, redel. ,
st. ’ 4500. Telef. 020-6244294. ;
MERC. 300 E Aut., LPG, bj. '85, "’22.500. Merc. 190 D, 15-inch:
sportvelg., bj. '86, ’ 17.900. Div. I
extra's. 04132-61778. ]
Mercedes 250 TD, geel kent.,
BIZARRE, goede auto, alleen j
part. gebruikt, si. 129.000 km, ;
1e eig. aantoonb. alle pap. '.
aanw., met div. opties, Autom., -el. sch.k.dak, centr. d.vergr.,
metallic, armsteun, w.w. glas,
trekh., 5 hoofdst., bagagenet'en afsluiter, dure stereo met'CD, 120 Watt. Bj. '89, pr.

’ 42.500. Telef. 010-4352506.
MB 200 D, bj. '88, ZWART,
sportvlgn., ’21.950. Inl.
04194-2399/1469. ]
MERC. 190 E 2.3 16V, 4-'B6, el. "schuifd., ABS. stof/leer etc,

’ 29.000. Inl. 02979-82343.
500 SEC AUTOMAAT, bj. '83, '153.000 km, alle access.,
i.nw.st., ’ 32.500. 02155-18585.
Merc. 190 D. 2.5, 8-'B9, nieuw
model, geh. verk. in abs.
nieuwst., ’ 34.950. DEN HOUT
023-471047.
190 2.5 TD Aut, bj. '90, 1e eig.,
107.000 km, nw.st., ’42.950.
Inr. mog. KUN BV 078-186835.
MERCEDES 230 E, nov. 1987,
zwart, airbag, aut., el. ramen,
ABS, kantel/schuifd., trekh.,
radio, LPG nieuw, vaste pr. i

’ 29.750. Telef. 05490-62190.
250 DIESEL, bj. 1990, 130.000
km, div. access.. ’ 39.500. Inl.
020-6323803 of06-52950407.

500 SEL
full options plus TV, m. '86

blauw metall., ’ 24.950
Telef. 03430-15855

Mercedes 300 SEL, autom., '92,
zw. met., grijs vel.,bekl., 32.000
km, airco, ABS, airbag, ASR,
el.ram., stoel., sch.d. en stuur-
kol., enz. 1e eig. schadevrij
’137.500. AUTO VAN DEN
BERG, Veldhoven, 040-535681.
MB 300 TD STATION Aut., bj.
mrt. 1985, wit, get. gl., st.bekr.,
dakrail,’ 9500. 02269-1203.

Verrassing
Niet wachten

maar nu rijden
VOORRAAD 30-7-93:

ClBO
blauw met./bornit met
zilver met./zwartmet.

C2OOD
malagietmet./rookzilv. met.

zwart met./blauw met.
C 220 Sport
almadinerood met.

C2SOD
zwart met./bornit met.

DIVERSE UITVOERINGEN
EN ACCESSOIRES

VOORRAAD 15-9-93:

38x C 180
DIV. UITVOERINGEN

ACCESSOIRES
Tax-free leverb.
Rob v.d. Boon

EXCLUSIVE CARS
SLEUTELBLOEMSTR. 34

APELDOORN
055-667856/661803

FAX 664336
190 D, m. '87, rookzilv. met.,
sp.vlg., cv., i.z. nette staat, m.
boekjes, ’ 17.950.05250-2518.
2x Mercedes 300 TD Station-
car, '82/"83, diverse opties,
vanaf ’ 7250. „Autobedrijf
VERMANEN/ENT", Harder-
wijk, 03410-30200/30600.

Gevraagd
260E Automaat, '90

LPG, airco, el. ramen
020-6274533 of 06-52836842

Merc. 190 E, bj. '85, get. glas,
alarm, deurvergr. op afst.bed.,
5-bak, L.GROEN, sportwielen,

’ 17.500.08340-42905.
T.k. Mercedes 300 D, bj. '86,
alle OPTIES, goud met., vr.pr.

’ 22.500. Telef. 073-424771.
In opdracht van cliënt

3005L24V
bj. 1992

alle denkbare opties
Autobedrijf Koningshof

02507-15824

300 SL 24 V
AUT., ABS, ASR. schadevrij,

’ 139.500.Telef. 046-331543.
Merc. 200 D, 2-'9l, BLUE me-
tall., ABS, get. gl., in nw.st.,

’ 33.900. Telef. 020-6386020.
MB 420 SEC, 10-'BB, antraciet,
v.v. alle denkbare access., prijs
n.o.t.k. Telef. 02208-99440.
190 E AUTOM., bj. '83, airco,
SEC-kap, w.w., CV., evt. LPG,
wit, ’ 11.900. 04104-92620.
MB 500 SEC, bj. '84, APK 11-
-94, blauw metall., leer, '87-
-look, alle opties, prijs n.o.t.k.
02510-39099 of 06-52809012.
230 CE COUPE Aut., '89, zwart
met., schuifdak, l.m. vlg., LPG,
etc. Inr. mog. 08880-54129.
Mercedes 300 D, 5-bak, '86,
wit, schuif/k.dak, sportvlg.,
get. glas, afst.alarm, trekh.,
auto verk. in perf. st. van on-
derhoud, ’24.950. AUTO VAN
DEN BERG, telef. 040-535681
""RESIDENCE Hillegom"*
Mercedes 300 CE Aut., el. ra-
men, airbag, CD-inst, armst.,
4x hfd.st., el. rolgordijn, ABS,
lockslot, 8-gts. sp.vlg., 18.000
km, el. antenne, RS, (nw.prijs
’187.280), bj. '92, ’99.500.
02520-22865, inr./gar. en keur.
Zondagsinfo. 06-52879381.
300 TD Turbo DIESEL, m. '83,
Aut., blauw met., ABS, central
slot, alarm, geel kenteken,
nw.st., dealer onderh., ’ 8950.
023-270975.
Weg. overcompl. MERCEDES
380 SL, rood, bekl. leder, aut.,
ABS, airco, elektr. ramen,
Becker Mexico-radio, i.nw.st.,
evt. mr. bespreekb., pr. ’ 57.500
mcl. BTW. Inl. 05150-22059.
MB 280 S AUT., 2-'B6, schuif-
dak, sportv., LPG enz., zeer
mooi, ’ 19.500.08387-2478.
***300 D, bl./zw. met., 4-'9O,
135.000 km, AUT,, ’62.500.
Elferink Auto's, 074-770515.
Mercedes 350 SL Autom., dia-
mantzwart, zwart leder inte-
rieur, elektr. ramen, brede
sportvelgen, ’ 38.900, p.m.
’7BO, 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.

iijz. excl. Mercedes 200 TE
kutomaat Stationcar, m. '89,
:eer ruime, compl. uitgevoerde
luto, donkerblauw met blauw
toff. inter., hoofdst., getint
lias, st.bekr., schuifdak, por-
lervergrend., niveauregeling,
imetteloze staat, aanrijdingvrij,:27.500. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
üondagtelef. info van 11-15 u.
kllerduurste en compl. uitgev.
Mercedes 500 SEC Automaat,
n. '91, perlmutgrey metall.,
iroen gl., zwart kalfsleder int.,
lx hoofdst., deurvergr., el. ra-
nen, climat control met airco,
empomaat, el. zetels, ABS/
VSR syst., magn. sportv., etc,
ito Nw.pr. ’245.810. nu
99.500. „HARTMANN Auto's
5.V." Woerden, 03480-31234.
ylB 190 E AUTOM., m. '85,
;ent. '87, wit, stuurbekr., cv.,
iet, glas. Inl. 070-3462365.
Mercedes 190 Diesel, '88, alas-
;awit, schuifd., l.m. velg.,
ilarm, c. lock, groen glas,:22.950. „Autobedrijf VER-
/lANEN/ENT", Harderwijk,
13410-30200/30600.
90 D, bj. 1990, km.st. 86.000,
liv. OPTIES. Telef. 01843-
-346.
MERCEDES 190 D, bj. '86,
I.blauw, sch.dak, m.a.steun,
ip.wielen, in abs. nw.st.,
: 16.250.04181-1568.
100 E BRABUS 3.6, '88, zwart
netall., verl., sch.d., afst.alarm,
e eig., orig. 80.000 km, boekjes
ianw„ geen 2e zo mooi,

'49.950. 03200-48424. Inr.

90E. 190E. 190E. 190E. 190E.
dB 190E, 2.3, 16 kl., 5-bak,
net., sch.d., led. int., sp.vlg.,
\BS, cv., w.w. gl, alum., m.
91, ’39.950. 190E, 5-bak, cv.,
v.w. gl., midd.arm, alum., m.
90, ’38.950. 190E, 1.8, 5-bak,
:.v„ midd.arm, w.w. gl., verl.,
ip.vlg., ’ 36.950. DE HEUVEL7Vfoort, 033-620228.
leer MOOIE Merc. 230 E, alle
jpties, bj. 1985, vr.pr. ’ 19.950.
nr. mog. Telef. 05910-26380.
Mercedes 300 SE Automaat,
n. '87, rauchsilber metall., get.
}las, velours bekled., 4 hoofd-
steunen, alles elektr., BBS
sp.velgen, schuifd., ABS, door-
ock etc. Bij „FRED HEHL"
f 24.950. Telef. 023-292400.
derc. 280 S, '85, ABS, grijs
net., 16" velgen, motorisch
100% . Prijs ’7750. Inr. mog.
J75-703235 of 06-58236424.
3E SE SE SE SE SE SE SE SE
dB 300 SE Aut., sch.d., Pullm.
Dekl., metall., el.ram., arml.,
\BS, m. '88, ’91.950. 280 S
\ut., sch.d., sp.vlg., cv., Pullm.
Dekl., w.w. gl., arml., 4x hfdst.,
.st.v.nw., m. '82, ’12.950. 280
3 Aut., sch.d., metall., sp.vlg.,
lx hfdst., LPG, 1e eig., m. '84,
M7.950. DE HEUVEL A'foort,
533-620228.
vlercedes 200 DIESEL, bj. 11-
-84, APK gek. maart '94, wit.
f 7500. Telef. 02230-27521.
vIERCEDES Station 300 TE, bj.
86, blauw metallic, AMG vel-
gen, schuif/kanteldak, radio/
Dassette, automaat, f 29.500
relef. 033-552605.
300 TE, div. OPTIES, Autom.
sportw., grijs kent., orig. '87
f 29.000. BTW-fakt. mog
35709-1018.
Supermooie MB 190 E, m. '84
<ent„ '87, verlaagd, dikke wie-
en enz, ’ 12.750. 020-6329926.
vlercedes 190 E 2.3, 1987, sig-
naalrood, 145.000 km, cv.
w.w. glas, electr. schuifdak
alectr. ramen, hoofdsteuner
achter, armsteun, stereo
sportvelgen, nieuwe bander
stc... VAN VLIET Personenau
lo's BV, Parallelweg Zuid 215
Mieuwerkerk a/d IJssel
31803-13877.
vlercedes 230 CE, bj. '88, vee
access. o.a. autom, airco, lerer
sekl., verl., alle keur. toegest
Vr.pr. ’ 52.500. mr. mog. Telef
313-357192 of 352572.
vlercedes 300 E Automaat, m
87, kl. rookzilver metallic, Pull-
man int., 4x hoofdst., elektr
stoelen, airco., elektr. ramen
nieuwstaat, prijs ’ 26.950
VLIETSTROOM Automobieler
370-3877768.

230E,12-'92
Aut., veel opties, ’ 74.500
SNELLERS, 074-770777

240 TD, grijs kent., '85. wit
140.000 km, get. glas, cv., verk
.nw.st. ’ 13.500. 073-133823.

Motormeyer B.V.
Uit inruil verkregen:

190 01-'B7
190D 2.5 11-'9C
300 E 04-'B£
500 SEL 06-'Bó

Amsterdam-W., Overtoom
116-126,020-6124876

MB 250 TD Stationcar, '87, 5
Dak, wit, sportvelgen, div. ex
tra's, auto verk. in nieuwst.
’32.500. AUTO VAN DEr>
BERG, Veldhoven, 040-535681.
Mercedes 190 D 2.5 Automaat
m. '87, kl. rookzilver metallic
airconditioning, cruise control
elektr. schuifdak, Webasto ka
:hel, getint glas, luxe zwar
stoffen int., 4x hfd.st., afstand
alarm, cv., optimale staat. Prijs
’24.950. VLIETSTROOM Au
lomobielen,070-3877768.
190 D, 1984, ZILVER met., l.m
i/elgen, Pioneer stereo, Cobre
alarm, cv., APK 7-94

’ 13.500.06-52.883264.

250 TD Combi
1988, abs. nw.st., grijs
mcl. div. ace, ’ 35.950

Telef. 02205-1445
T.k. Mercedes 380 SEL, bj. '80
kl. BLAUW, div. extra's o.a.
autom., airco, 16". In abs
nieuwst. Inr. mog. Pr. ’ 13.250
Telef. 02242-1885.
MERC. 190 D, 2-'B7, ’17.500
Telef. 075-212529.
'"EX-HOFAUTO*" 300 SEL
Autom., airco, ASR, dubb. air
bag, elektr. stuurkolom, sch.
k.dak, niv.-reg., elektr. ramen
magn. vlg., koplamp-wissers
Sony CD, elektr. voorstoeler
+ memory, elektr. achterbank
d.blauw metall., d.blauw Pull
man bekl., bj. 4-'B9, 135.00C
km, mcl. serv.boekje, ’ 54.500
Mitsubishi-dealer Smeeinc
Soest, telef. 02155-13227.
190 D 2.5, '88, AUTOM., metal
lic zwart, cv., w.w., alarm

’31.000. Telef. 073-565904.
380 SL, 1981, zeer goede st.
eer, airco, Borbet, vr.p

’ 35.000. Telef. 04180-12697.
vlercedes 190 BENZINE, bj. '87
77.000 km, boekjes aanw., ver
aagd, pi. sportv., i.st.v.nw.
’21.500. Inl. 03200-34561.

MB 190 E, 8-'9O, schuifd., ABS,
w.w., cv., L.m.v., enz, antr.
met., 117.000 km, ’ 31.500. 900
D, 6-'BB, blauw met., w.w.
cv., ’23.500. 280 SE Aut..
1983, d.blauw, airco, sch.d.
1.m.v., ABS, cruise contr. enz.

’ 12.750.070-3553030.
MB t. 500 SE, AUTOMAAT
leer, 16" wielen, sch.dak, orig
'83, ’ 11.750. 020-6320657.
MERCEDES 250 Diesel, bj. '89
airco, ABS, zwart metallic
’22.000. 010-4764629.
DIRECTIE-AUTO: MB 230 E
2-92, antraciet met., 42.00C
km, schadevrij, met alle opties
auto is in nw.st. Nw.pr
’105.000, nu vr.pr. ’74.500
Safe Cars, 070-3650620.
Mercedes 250 TD Stationcar
mrt. 1989, d.blauw, 5-bak
ABS, 4 el. ramen, schuif/kan
teldak, sportvelg., alarm enz.
auto verk. in nieuwstaat
’49.500. AUTO VAN DEN
BERG, telef. 040-535681.
"*220 E, nieuw, type '94
BORNIT, ’lO.OOO korting
Elferink Auto's, 074-770515.
190 E, '89, wit, zw. leer, schuif
dak, in NIEUWSTAAT, 95.00C
km, ’ 22.750. Inl. 01860-19705.
260 SE, bj. '87, Autom.
schuifd., l.m. vlg., ’ 24.950. Inr
mog. KUN B.V. 078-186835.
Merc 300 E, bj. '85, met div
access., zr. NETTE auto

’ 18.750.Telef. 06-52.940528.
Mercedes 200 D '91, d.blauw
centr. lock, get. glas, div. op
ties, ’ 39.950. „Autobedrij
VERMANEN/ENT", Harder
wijk, 03410-30200/30600.
Mercedes 300 SL 24 Klepper
1992. Bornit metall., AUTOM.
leder, zeer veel opties, doo
omst. zeer interess. prijs
08382-1600 of03211 -2947.
Mercedes 190 D, bj. '84, o.a
schuifdak, cv., w.w., ’10.950
Inr. mog.KUN BV 078-186835.
Merc. 200 DIESEL, zwart met.
ABS, get. glas, centr. slot, 30
08-1989, ’22.950. Telef
02907-3566/3199 (bij Adam).
250 DIESEL, airco, alarm, arm
leuning enz. 1988, mooie er
goedeauto. 04164-3292.
Mercedes 300 SE, autom. '89
Perlmut grijs met., zw. Pullmat
bekl., airco, ABS, el.ram. ei
sch.d., alarm. enz. 1e eig.
nw.st., met boekjes, ’39.500
AUTO VAN DEN BERG, Veld
hoven,o4o-535681.
MB 200 E, '90, als nieuw

’ 44,500. VAN SILFHOUT
08387-2478.
MB 260 SE, NW. mod., 5-'B7
brons met., 5 versn., sportw.
alarm, ABS, stereo, trekh., per
fect, ’ 21.950. Inl. 03407-3633.
Mercedes 230 E INJECTION
5-bak, 3-1987, zwart metall., el
schuifd., verlaagd, sp.vlg., cv.
w.w. glas, stuurbekr. en2
Vr.pr. ’23.750. Inr. mog. 010
4805190 of 06-52714265.
Mercedes 300 D TURBO, vai
part., bj. 9-'B9. Autom., tem
pom., airco, cv., alarm, ABS
ASD, 2 el. ramen, buitentemp
enz. enz. 140.000 km. In peil
st., donker metallic, ’ 52.50C
Telef. 01807-20507.
Merc. 190 E Autom., 11-'85
stuurbekr., w.w., cv., ANWB
gek., ’ 15.950. MB 200 B, 1-'B4
1e eig., 130.000 km, onderh
boekje, ’7950. Incl. BTv\
Dealer inruil-auto's J. MEURE
02908-26061.
MB 190 DIESEL, bj. m. '85, Ba
hamabeige, autom., zwart int
cv., get. glas, APK 7-94, scha
devrij en zeer betrouwbaai
’13.750. Inl. 02522-13346.
MB 190 Diesel, 10-'B5, wit, 5
bak, schuifd., deurvergr
stuurbekr., ’15.750. Inr./fir
SAFE CARS, 070-3650620.
Mercedes 230 E Autom., per
mutt metall., '87, c. lock, ge
glas, 4x h.steun, sch.dak, radic
alarm, l.m.vlg. etc, ’ 26.95C
„Autobedrijf VERMANEh
ENT", Harderwijk, 0341 C
30200/30600.
MERCEDES 450 SL, 1973, me
tall. zwart, bijz. goede st., in
mog. ’ 42.000. 04243-3640.
230 TE VAN, LPG, 140.000 krr
m. '88, niv.reg., trekh., get. gl
sportvlg., cv. dakrail., arrr
steun, el. spiegel en an
Z.g.o.h. ’ 25.000. 03438-32289.
Mercedes 190 Diesel, spierwi
groen get. glas, stuurbekr
centr. lock, elek. spieg., 170.00
km, dealer-auto, 2e eig., 3
kwart. '88, ’20.950. AUTC
THEKER, Flevoweg 12 A-E
Leiden, 071-231727, zo. tele
info van 12-16u. Huurkoop.
MB 280 S, '77, APK 5-94, Pul
man bekl., el. schuifd. /425C
Inr. mog. 03440-14214/31068.
Mercedes 190 2.3 E, '8;
159.000 km, zwart met., I.rr
velgen. Inr. mog. 08880-54129.

: Mercedes 200 E, '86, rauchsi
ber, c. lock, get. glas, alarrr
’21.950. „Autobedrijf VEF
MANEN/ENT", Harderwijl
03410-30200/30600.
6x MB 250 1993, div. kleurer
H. ARINK Mercedes Groenlc
05440-61978
Mercedes 190 D, '88, satijnzw

: sch./k.dak, 16" velg., verl., en;
Zeer mooi. ’24.950. AUT(

: VAN DEN BERG, 040-535681.
190 2.5 D, bj. '87, champ. met
get. glas, el. sch.dak, rad
cass., 140.000 km, ’ 22.50C. 02523-76196 of 06-52875284.
MOOIE 190, LPG,, half '8f. d.bl., sp.velg., get. gl., ’ 21.95C
Inr., fin, mog. 010-45.65424.
Mercedes 300 TURBO Diese
bj. laat '91, met leuke extra's
55.000 km, 1e eig., moet no

■ ingevoerdworden. 040-546007.
Mercedes 190 E, LPG, '8f
rookzilv. metall., schuifd., <
lock, groen glas, armsteun, 4
h.steun, alarm, stuurbekr

■ ’26.950. „Autobedrijf VEF
MANEN/ENT", Harderwijl. 03410-30200/30600.

" 300 DIESEL, schakelbak, b
orig. '84, in staat van nieuv

' veel access., ’9250. 01 (
4733884, na 18.00 uur4269157. Mercedes 300 D Turbo Autom
rood metall., '89, c lock, ge
glas, elektr. ramen, sch./k.dal, l.m. vlg., m.a.steun, radio et<

’ 49.950. „Autobedrijf VEF. MANEN/ENT", Harderwijl
103410-30200/30600.
■ Mercedes 200 T Stationca

' '88, wit, Shadowline-uitv
schuif/kanteldak, 8-gaal
sportvelgen enz, 100.000 kn
absolute nieuwstaat, ’ 34.95(

' AUTO VAN DEN BERG, Vele
hoven, 040-535681.
190 DIESEL, bj. 9-'B7, d.blauv
APK, RWS, schuifd., i.z.g.st
vr.pr. ’ 17.850. 070-3924406 (
06-52.714623.

Mercedes 300 SE, autom '90
antrac metl. grijs Pullmanbekl., airco, ABS, el. ram«o velg. alarm. enz., (met. nwe.'
amV^0' 01'- l-nw-st.. ’48.500.£ "#_DEN BERG Veld-hoven, 040-a^qf! 1
Mercedes 300 .
m. '90, 1e eig.! Chiqulo^®*j
Donkerblauw, get. gl.,
velours inter., 4 hoofdst., airco,
alles elektr., ABS, stoelverw.,
doorlock etc. Bij „FRED
HEHL", ’ 44.950. 023-292400.
8x MB 190 D, '86 t/m '92, v.a.
’17.500. VAN SILFHOUT,
08387-2478.

OPENINGSAANBIEDING
Auto-airco

vanaf ’ 1999
Weiieder TECH GmbH

Helmond. Telef. 04920-26546
190 E, eind '83, geheel '90 uit-
gevoerd, kent. '90. verlaagd,
nwe. l.m. velgen + banden,
r./cass„ schuifd., get. glas, cv.,
afst.alarm, zeer snel. Vr.pr.

’ 12.950. 02981-1411.
T.k. Mercedes 200 Benz, met
sch.k.dak, st.bekr., sp.velgen,
rookzilver, bj. '86. Pr. ’21.000.
Telef. 033-634930.

400 SE, 3-92
Zwart met v. extra's, ’ 179.500

SNELLERS Deurningen
074-770777

MERCEDES 300 D '83, trekh.,
’4500 mcl. BTW. Telef.
01838-2900/2834.
Mercedes 260 E Autom. '89,
airco, LPG, 4 hoofdst., d.grijs
metall., 1.m.v1g., ’41.950. „Au-
tobedrijf VERMANEN/ENT",
Harderwijk, 03410-30200/
30600.
280 SE, bj. '77, PULLM., gr.
bumpers, sportv., cv., el.
schuifd., trekh., radio/cass.,
APK, dorpels slecht. Vr.pr.

’ 2250. 035-244893.
Mercedes 190 D. Nieuw model.
’19.950. Inruil + financiering
mogelijk. 12 maanden garantie.
PARK AVENUE CARS,. 020-6146200.
MB 280 CE AUTOMAAT, bj.

1 '77, zilvergrijs. Telefoon. 08360-41111, tijdens kant.uren.
Zeer compl. Mercedes 300 SE,

' bj. '86, zilver met., sportbak,
automaat, ABS, airco, tempo-

' maat, schuif/kanteld.. elektr.
ramen en stoelen, Pullman,
nieuw type sp.velg., LPG, auto

" verk. in nw.st.. ’24.950. AUTO
■ HAGEN, Utrecht, 030-610609.
1 Van part. wegens vertrek naar- het buitenland: mijn MOOIE
■ Merc. 260 SE, bj. 1988, voor-
■ zien van alle denkbare opties,

zoals airco, 4 hoofdsteunen, el.
bed. schuifdak, w.w. glas, air-, bag, st.radio enz. Éénmalige. aanbieding: ’ 30.000. Te bevr., telef. 03409-2198.

■ T.k. 190 DIESEL, bj. '87, alle
opties, zwart metallic. Telef.
053-332132.

i MB 280 SE, orig. 1978, 2e eig.,
■ autom., airco, Pullman, elektr.. ramen, centr. slot. er. control,

" l.m. wielen, 140.000 km, mooie

" staat, paar plekjes, vaste prijs

■ ’7OOO. ALEXANDER STRIK. Auto's, Nijverdal, 05486-10427.

" Merc. 190 D, bj. '84, m. blauw,

" div. OPTIES, ’13.750. Telef.. 023-314955.
190D, 1-'B7, km 173.000, brons
met., schuifd., st.bekr.,

' ’19.950. 200 D, 1-'9O, km- 125.000, d.blauw, get. glas,
■ ABS, ’36.950. WITTEBRUG■ Rijswijk, Frijdastraat 47, telef.

" 070-3954302.

' Merc. 260 SE Automaat, m.- '87, rookzilver, leder inter., air-
■ co, l.m. velgen, schuifdak, ABS, etc. Nieuwst, ’24.950. VLIET

" AUTO'S inr./finac mog.
01718-77355.

" 200 D Aut., m. '91, zilver met.

" get. glas, schuif/kanteld., ste-
■ reo, afst.alarm, Karo bekled.
■ ABS enz. Echt als nieuw

' ’48.500. AUTO VAN DEN

" BERG, Veldhoven, 040-535681.:" " 190 D
' bj. '91, veel EXTRA'S, o.a. el- schuifd. Import USA-cars
1 Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.. 020-6670121.

MB 200 D, div. EXTRA'S, kent

' '87, ’16.950. Telef. 02522--. 11849.
1 Mercedes 300 D '87, aut., rooc

' metall., get. glas, centr. lock
[ schuif/kanteld., m.armsteun, 43 hoofdst., el. ramen, AMG vlg.

trekh. enz., ’33.950. „Autobe
■ drijf VERMANEN/ENT", Har-

" derwijk, 03410-30200/30600.- Schitterende AMG-uitgevoer

" de Mercedes 230 E, m. '88

" papyruswit, zwart stoffen in-. ter., hoofdst., getint glas, 5-, bak, centr. vergrendel., AMG-

■ verlaagd, AMG sportvelgen
geh. in abs. nieuwstaat

I ’19.950. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750

'. Zond. telef. info 11-15uur.

" Mercedes 190 2.5 D '90, wit
centr. lock, ABS, l.m.vlg. enz.

' ’39.950. „Autobedrijf VER
MANEN/ENT", Harderwijk

' 03410-30200/30600., Stationcar!! Mooiste van de. wereld!! Mercedes 250 TC
) Sportline Stationcar 5-cil. Die

sel Turbo-uitv.ü Grafiet grijs- metall., zwart buffel led. inter.
/ 5 hoofdsteunen, led. kinderzit

je, airconditioning, elektr. ra
men, stoelverw., 16" M.B- sportvelgen, AMG verlaagd, E> versn., ABS, doorlock etc. Bi

" „FRED HEHL" ’48.950. Telef. 023-292400.

' 560 SEL, 1987, full options

' leer, airco etc, vr.pr ’ 47.5003 Telef. 04180-12697.-~ 300SL, 7-92
zwart met., handgesch.

" 8000 km, nw. kent.
van part., vaste pr. ’ 155.000- 015-624809 of 070-3403534

" 200 D, ROOD, '89, met alarm- l.m. vlgn., cv., ’28.500. Var

'■Rijn Auto's, Cannenburgerwec
|' 73,'s Graveland, 035-561621.

Merc. 200 D Aut., 5-'9O, 1e eig.- + onderh.boekje, 99.000 km
:■ ANWB-gek., l.m. velg.

" sch.dak, cv., w.w., ’ 46.50C

" mcl. BTW. Dealer inruil-auto'!
''■_ J. MEURE, 02908-26061.

20x taxfree
7 300 SE-300SEL..v/a DM 68.00C

' 500 SEL, 1992 DM 89.00C: 600 SEL, 1992 DM 129.00C" 600 SEL, nieuw DM 153.00Ci' 300E24Vdemo DM49.00C

' 230E, 1992 DM3B.OOC

" 220E, 1993 DM42.00C- SNELLERS, 074-770777
', T17T90 D, ZWART. 3-92
'f 55.000 km, ’ 46.900. Elferinl

Auto's, 074-770515.

250 D, m. 1991, el. schuifd] [3
hfd.st., alarm etc. gevild h|
100%, ’ 50.000. 055-42988Q. *"230 E AUTOMAAT, bj. 19§J5
elektr. sch./kanteldak, 1e 4 H
+ boekjes. Vr.pr. ’17.950. W«~-
-mog. 03418-57778.
Nw. model Mercedes 200 '*—Diesel, m. '86, donkergroS -re 'si"t\.9las' vel- bekl- deurverpj*l-

-’ 17.950?iervl9n- etc- ln P'■?:
8.V." Woerdé'rPTMANN Auto S-

-—. 18,0-31234. ir250 T Stat.car AUir,e -*""nwe. APK, ’2750. Inl. OÜBT
48213.
Mercedes 250 D. bj. 19! £_i
d.blauw, ABS, 5-bak, ce« 1
vergr., w.w., alarm, armstes S,
1e eigen., met boekjes, ajj
nw., ’ 36.500. AUTO VAN D« fe
BERG, Veldhoven, 040-535681 ir,
MERCEDES 300 TD, bj.l? I)"'
'85, APK mrt. '94. Pm

’ 13.500. Telef. irc
Mercedes SPORT 450 SLC. I [>"<
1978, Pullman, in prima stal w

’ 23.950. Inl. 035-212948 [-
300 SE-30% ;n

1992, div. uitv., v.a. ’ 137.50", 'SNELLERS, 074-770777 £
Bijz. excl. Mercedes 190 E, " Jï
'91, geheel AMG-uitgevoe" jj
spierwit, met zwart sportinW y
ABS, st.bekr., AMG-sport -
bak, AMG-verlaagd, sportv' <<
gen, geheel in absol. mei* °
staat, aanrijd.vrij. ’ 29.95 J"
CAR CENTRE HAARLEM BJ*023-329750. Zondag telef. ii"|!
van 11-3 uur. Fr-
MERCEDES 300D, bj. '83. a<* )"
grijs, sch.dak. cv., in a" J.
nw.st., ’ 7750. l
T.k., van part., zeer mooie* "goede MB 200 D, t. '80. Ar J6-94, gerevis. motor en kopC ?
lingsplaten, nwe. veren ( l
schokdemp., nwe. bnd. en n'
laat, trekh., schuifdak, st.beK'iJ
leren bekl., ond.boekjes
t.e.a.b. 055-789681. >J

300 Cabrio
-/-20%

CE. nieuwste type, aut., airctfi J
SNELLERS, 074-770777

CE CE CE CE CE CE CE CÉfE*
MB 300 CE Aut., met*
sp.vlg., afst. alarm, cv., arfljjfc
1e eig., 14.000 km, m. 'JTj
’99.500. 300 CE Aut., zw. I*T
tall., schd.. sp.vlg., cv., 9
ram., ABS, w.w. gl., m. JTE’69.950. 230 CE, 5-bak, «*
tall., schd., airbag, sp. "M
arml., LPG, m. '89, ’ 59.950. &k
HEUVEL A'foort, j>
V. part. 190 DIESEL, 27-11-'s'
zeer nette auto, div. extra's,'""
mog.’ 29.950. Inl. 02907-233*
560 SEC, 1987, zwart met.. <_l
co. cvergr., ABS, el.
enz., ’ 67.500.
STATIONCAR 200 TD Val*!
1986, div. opties, geh. in nieü'\
staat, ’ 21.500. 04164-1695^1
MERCEDES-BENZ OCCJi
SIONS. 300 SE, '92, '89. »J''87. 300 D, aut.. airco, blau* <
zwart metall. '89, 300 D, i
'87, 300 D, aut. '86. 300 '"Stat.car, '88. 250 TD Stat.c*,
'92. 250 TD Van, grijs kent., =*
250 D, '88, 250 D, aut., wit. '*200 D, '92, demo. 200 D. *J'88. 200 D. '89. 200 D, '86. **TD Stat.car, '87. 230 E, a*
'92, 230 E, '86. 190 D 2.5 derf>J'92. 190 D2.5, '91. 190 2.5, ,of,
190 D, '92, demo. 190 D, ''j
'90, '89, en '86. Keuze ±f.stuks. 190 E 2.3, '89. 190 E fJ
aut., '91. 190 E 2.0, aut.. %.
190 E 1.8, '91. 190 E 1.8,
Woudenberg Auto's, Nijk6
kerveen, 03495-72101.
250 Diesel Aut., bj. '89,
cv., afst.alarm, k./schuifoa*
sportv., zwart, boekjes aan*"

’ 39.950. BEN BARTELS
mobielen. 020-6570204. ,
MERCEDES 200 D. '82, *jï
APK 6-94, prijs ’ 54U^

Telefoon 02206-1976.
Mercedes 190 D, m. '91. j
donkerrood met.,
afst.alarm, centr. vergr., '%
uitv.. nieuwstaat. Prijs ’ 32 ,,0-
VLIETSTROOM MTOW
BIELEN, 070-3877768.
250 T, nov. '81, groen rnjj
verk. in nw.st., ’5950. 'V
garVfin. RODENBURG »■ 'Voorschoten, 071 -323450-
Mercedes 260 E, diamantzw*:
getint glas, sportvelgen,
laagd, m. '89, ’ 34.900, PgT
’690, 60 mnd. LOKHOR.Zegveld (Woerden), 0 34

1868 of 1853. J><j
MB 190 D, bj. 7-'B5, klfelir 7oÓ.209.000 km, vraagpr. ’ 15 '
Telef. 03412-53003, part__^

300 SL, demo
Bornit, automaat,’ 15900°

SNELLERS. 074-77077^.
300SL-24V je.

Autom., signaalrood, zwart
der. alle opties, 40.000 km.
eig., juni '90,’ J67.500.

300 CE AUTOMAAT „
Bornit met., alle opties. 4u_
km, 1e eig., mei'9l, ’ 97-50"

420 SE AUTOMAAT .„
Zilver met., alle opties, 11y.■ km, 1e eig., nov.'9o, ’63.500'

190 2.6 7fjOo
Zwart met., div. extras. 01 ■km,leeig.,aug.'B7j29K

95a

' CARRERA 02158^27600^
Mercedes 190 2.5 Diesel.
'89, diamantzwart, j? gso.
stuurbekr., sportv.-, ’ <"*" rl.

IMB 190 Diesel, m. '89, 'e' ie.
rood, stuurbekr., dubb.
gels, zonw. glas, ’ 24.95a*
190 E Aut., m. '89, "°°% o.

" schuifd., st.bekr. etc. tf-CARPOINT,
190 E AUTOM., Zender UW

■ '84, verlaagd, wit, schuifd.. ■velgen, cv., w.w., stuurt»»
ABS, ’ 10.000.
Mercedes 200 TD, geel Mfï
bj '86, WIT, cv., get- 9 lai"
versn. Telef. 08387-2478___^; 380 SL, '82, antr. met. aüe ü, TRA'S. 85.000 km onder-

I aanw1/40250fl8£H51°f;-Mercedes 300~DÏÊSEL Stat»

■ car, autom., 170.000 km,

' 1982J9000.080j22099Jj—-<
! Mercedes 300 DIESEL,
I 1981, in goede staat,;APK./4£soJr£o4o-t26161isV^a7rMB

_
2ÖÖTD VA

' nieuw model,
'86, wit, i.z.g.st., 200.uuu

I’ 14500.TeIeLO^pMSSZ,
eig., '90, zwart metalL,

' schuif/kanteld.. AB =' hoofdst-I lock, 4 el. ramen, 4 hoorn
I stereo enz., ’ 69i500. v.Aut00
I drijf VERMANEN/ENT .M

deU^Piip^^goo^oeoa^:; km, I.Z.G.ST. inruil moge
Telef. 08880-54129.

32 zaterdag 31 juli 1993

«^AUTOMERKENSPEURDERSTel: 020-6805 805 Fax:o2o-585 80 30 Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Mazda
Mazda 626 2.0iGLX HATCH-
BACK. orig. 7-1991, 1e eig.,
v.v. LPG-inst., cv., met., electr.
ramen + spiegels, get. glas,
’18.950, in nieuwstaat, inrV
fin./gar. mog. Mazda-dealer
A.C.S. 020-6936935.
Mazda 626 Sedan AUTO-
MAAT, bj. 6-'B7, APK, metallic.
prijs ’ 5950. Telef. 035-857123.
Mazda MX 3 1.8 V624 V, 1992.
ZWART. 24.000 km. ABS,
st.bekr., el. ram., met. velg., op.
dak, radio, div. ace, v. ’ 56.000
v.f 42.500. 020-6957139.
MAZDA 323 GLX 1.7 D, bj.
aug. '86, grijs kent.. APK okt.
'93, vr.pr. ’ 5000. 01828-31643.
323 LX SEDAN Autom., LPG,
in werk. nw.st., bj. '86, ’6250.
Telef. 020-6172005.
Mazda 626 2.2iGLX Hatchback
met stuurbekr., m. '91, ferrari-
rood, getint glas. velours Pull-
man bekl., alles elektr., 5 versn.,
doorlock, siervelgen etc. Bij
„FRED HEHL", ’19.950. 023-
-292400.
UNIEK. Mazda 121 GLX. spoi-
ler, aug. '92. veel access., rood,
nw.pr. ’26.500 nu ’19.900.
Telef. 02908-26412 na 17.00 u.
Mazda RX7 Twin Turbo, 10
mnd. oud, zilver metall., airco,
ABS, leer enz., 20.000 km. 1e
eig.. schadevrij, abs. nieuw,
nw.pr. ’ 170.000, nu ’ 119.500.
AUTO V.D. BERG. 040-535681.
626 STATION 2.0 D LX, 10-'B9,
zilver, 5-bak, get. glas, dubb.
spieg.. ’ 16.950. 02274-3478.
Mazda RX 7, BRUIN metallic,
lichtmetalen velgen, 04-1986.
Telef. 04780-41945.
Mazda 323 F GLX 1.6i, ROOD,
25.000 km. bj. 05-'9l, vr.pr.

’ 25000. 036-5331687.
Mazda 323 1.61, 3-drs., H.8.,
1990, 40.000 km, ’19.950.
MAZDA BROEKHOF, lid Bo-
vag. 023-272929.
2x 626 2.0 GLX HB, bj. 8-'9l,
LPG, metallic, ’ 17.900. HOLLA
Auto's. 020-6592654/6597486.
Ferrarirode Mazda 626 2.0 GLX
Coupé, met stuurbekrachti-
ging, orig. m. '91, o.a. ferarri-
rood, zonw. glas, 5 versnell.,
elektr. ramen, central lock,
elektr. spiegels etc, nw.pr.
’40.750, schadevrij en in prima
staat, ’ 16.950. Met gar. Inr./
fin. en ANWB mog. AUTO-
SERVICE HAARLEM, gespe-
cialiseerd in jonge, gebruikte
auto's, telef. 023-392024.
T.k. MAZDA 323F 1.6i GLX,
zwart, met alarm, i.z.g.st.,

’ 19.500. Telef. 075-288579.
626 20 LX HB. 5-'B5. LPG,
155.000 km, ANTRACIET.

’ 3950. Telef. 03494-59299.

Groothandel in jonge auto's:
div. Mazda's 626 1.8 + 2.0 GLX
+ Diesel/HB + Sedan, v.a.
'89/'9O/'9l/'92, 5-bak, get.
glas, elektr. ramen, schuifd.,
stuurb., m. en z. LPG, div. kleu-
ren, als nw., v.a. ’ 9750. Met
boekjes. Gar./inr./fin. mog.
Autobedr. J. LAMME BV, Nw.
Loosdrechtsedijk 167, Loos-
drecht, 02158-26778/23246.
MAZDA 323 1.3 autom.. bj. '84,
APK 4-94, veel nwe. onderde-
len, ’ 4250. 023-388069.
Mazda 626 2.0 GLX Diesel
Hatchbackü M. '91, 1e eig.,
boekjes aanw.!! Antracietgrijs
met., getint glas, dikke Pullman
bekl., schuifd., alles elektr.,
stuurbekr., 5 versn., doorlock.
Bij „FRED HEHL", ’17.950.
Telef. 023-292400.
626 GLX 2.0 HB, bj. 1987, alles
elektr., trekh., echt zeer GOED,

’ 7950. 055-429880.
Bijz. excl. Mazda 626 2.0iGLX
Sedan, m. '91, zeer compl. uit-
gev. in zilvergrijs metall., grijs
velours inter., hoofdst., getint
glas, stuurbekr., 5-bak, elektr.
ramen, centr. vergr., smettel.
staat, aanrijdingvrij, ’ 15.950.
CAR CENTRE HAARLEM 8.V.,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3 uur.

323GTX1.6i
mod. '86, kl. antrac, veel ex-
tra's, ’ 9500. 070-3558975.
MAZDA 626 2.0 GLX, bj. 1989,
i.z.g.st., rood, LPG, ’15.500.
Telef. 04937-94774.
Mazda 626 GLX, '84, 5 deurs.
LPG, 5 versn., zonnedak, be-
slist NW. ’ 4950. 02521-11782.
Mazda 323 Bestel, LPG, trekh.,
grijs kent., bj. 12-'B5, APK
7-94, ’ 1750. 020-6844061.
Als nw. Mazda 323 HB 1.6iLX
m. '91, kl. zwart, 3-drs., s-
versn., spoiler achter, LPG, get.
glas, 4 hoofdst., ’ 14.950.
WALS Auto's, 023-353502.
Mazda RX 7. '86, nieuw model,
ANTRACIET metall., prachtige
auto, Duits kent. 06-52.927703.
Mazda 626 LX DIESEL, bj.
4-'BB, groen metall., a.spoiler, 5
versn., in prima st., ’11.450.
Autobedr. 02526-89918.
Mazda 626 GLX, 5-drs., HB,
BLAUW met., central lock,
elektr. ramen, getint glas, s-
bak, smetteloze st. v. onderh.,

’ 19.000, juli '91. 023-256002.
Mazda 323 F 1600 GLX, 3-'9O,
45.000 km, ROOD, ’ 19.995. Inl.
020-6313948, na 17.00 uur.
626 GLX, brons, open dak,
dubb. spiegels, TREKH., m. '90,
vr.pr. ’ 13.900. 03406-63266.

; . i
Mazda Ludriks

626 HB Xeno 2.0i, schuifd., stuurbekr '92 ’ 32.900
626 HB 1.8GLX, stuurbekr., blauw met '91 ’ 25.900
626 HB 1.8LX, antr. metall., '90 ’ 21.900
626 HB 2.0 12 V GLX, wit '89 ’ 19.900
323 „F" I.Bi 16V GLX. grijs met '93 ’ 32.900
323 Estate 1,6iGLX, grijs met '91 ’ 24.900
323 HB 1.3i16V LX, rood '92 ’ 23.900
323 HB 1.3 16V, rood '91 ’21.900
121 1.3i16VGLX. rood '91 ’ 18.900
121 1.3M6VGLX, blauw '92 ’20.900

Polderweg 100, Amsterdam-Oost
Telefoon 020-6944155/6651420

Mercedes-Benz
KONIG. 350 SLC. donkerblauw
metall., zeer spec. uitv.,
interessante prijs. Te bevragen:
04166-1553.
Merc. 190 D, 4-'9l, orig. 90.000
km, sch.dak, w.w., cv., wit pi.
onderh.boekjes, ’ 39.500.
Merc. 190 Benz., 3-'BB, 1e eig.,
sch.dak, cv., w.w., d.blauw pi.
onderh.boekjes, ’23.950. Dea-
ler inruil-auto's J. MEURE, te-
lef. 02908-26061
MB 380 SEL, '82, ORIG. nieuw-
staat, prijs ’18.950. Inruil
kleinere auto. 05700-35142.
MB 200 D, t. '86, wit, sp.vlgn.,
deurvergr., ’16.750. Inr. mog.
SAFE CARS. 070-3650620.
200 TD. OKT. 1986, m. '87.
i.z.g.st.. geel kent., el. schuifd.,
trekh. enz. ’ 19.500 mcl BTW.
010-4777066 of04116-85173.
Mercedes 190 E Evolution-uit-
bouw + SEC-neus, super-
apart, '85, ’ 19.900, p.m. ’ 395,
60 mnd. LOKHORST Zegveld
(Woerden), 03489-1868/1853.
Mercedes 230 E, bj. '86. AUTO-
MAAT, lichtgroen met., vr.pr.
’21.250. Telef. 010-4342561.
'"RESIDENCE Hillegom*"
Mercedes 300 D, 5-bak, el.
schuif/kanteld., 26.900 km,
blauw metall., get. gl., 8-gaats
sportvelg., stereo, lockslot, 4x
hoofdst., bj. '93, ’68.500.
02520-22865. Inr., gar. + keu-
ring. Zondag info 06-52879381.
MB 300 D Turbo 1993, bl.zwart,
leer, airco, complete uitv. H.
ARINK Mercedes Groenlo.
05440-61978.
190 E 2.3 16V, 1986. ZWART
met., div. extra's, ’28.500. Inr.
mog. 04990-73996.
190E2.3 16 V. bj. '85. LEDER
int., afst.alarm, airbag, schuifd.,
l.m. vlg., diamantzwart etc.
01858-21075 of 06-52832778.
5-bak, Mercedes 190 D, 1e eig.,
div. opties, abs. nieuw, m. '91,
’32.900, p.m. ’630, 60 mnd.
LOKHORST Zegveld (Woer-
den), 03489-1868 of 1853.
Mercedes 190 E ï~8, W,
d.blauw, 40.000 km. get. glas.
centr. vergr., afst.alarm, 4 el.
ramen, sportvelgen enz., ABS.
nieuw, schadevrij, 1e eig.,
’39.500. AUTO VAN DEN
BERG, Veldhoven. 040-535681.
190 D. bj. m. '90, kl. blauw met.,
SPORTV., alarm, armsteun,
get. glas, 137.000 km aantoon-
baar. ’ 29.950. 02522-13346.

230 CE
diamantzwart,zwart interieur

4 hoofdst., rolgord.,
ABS, airco, autom., 1e eig.,

boekjes aanw.. Pioneer radio/
CD-speler, 1990, 80 000km,

zeer interessante prijs
KIMMAN AMSTERDAM

Jaguardealer
020-6964949

250 D, zwart met., orig. 130 000
km, 4-'B9, div. OPTIES. Evt. mr.

’ 39.500. 085-215215/251752.
MB 240 TD Van, '85, ’ 12.500
mcl. Telef. 08387-2478.

i Mercedes 190 D, bj. 1991, v.v. 5
versn., cv., w.w. glas, alarm-
inst., 96.000 km, ’37.500.
ALMU Lease BV, 03465-51115.

i T.k. Mercedes 190 DIESEL, wit,
bj. '84. 130.000 km, alum. vlg.

’ 12.500.Telef. 08340-41226.
190 E AUTOMAAT, bj. '87, dia-
mantzw. met., alu velgen, nwe.

' banden, vr.pr. ’22.500. Telef.
020-6272635/6976337 na 11 u.

" Zeer goed ond. Merc. 200 D,
3-79, wit (geen taxi), div. ace,
APK. techn. 100%, heel GOEDE
auto. Pr. n.o.t.k. Evt. te ruilen
met VW Jetta, LPG, 5-bak, Te-
lef. 03429-3242.
MB 300 E Aut., veel opties, als
nieuw, '87, ’32.500. VAN
SILFHOUT. 08387-2478.
Bijz. mooie Mercedes 190 D.Diesel m. '89, petrolblauw,
groen gl., vel. bekl., deurvergr.,
5 versn., st.bekr., magn. sportv.
’24.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.. Mercedes 3ÖÖ É Automaat!!
'85, donk.blauw, airco, c lock,
groen glas, 4x h.steun, alarm,
el. ramen, m.a.steun, tempo-
maat, ABS remsyst., ’24.950.
„Autobedrijf VERMANEN/
ENT". Harderwijk, 03410-
-30200/30600.
Mercedes Benz 260 E AUTO-
MAAT, bj. 1986, blauw metal-
lic, div. access., 04167-74944.
190 AUTOMAAT, 8-'B9.
diam.zwart, leder, schuifd.,
alarm, enz. Als nw., ’ 37.500.
Inr. mog. 040-128877.
300 D, 9-'9l, groen met., alu.
vlgn., led., ABS, etc, 41.000
km, als NIEUW. 070-3584893.
Merc. 250 TD AUTOM., '89,
schuifdak, afst.alarm, sportvel-
gen etc, ’ 41.950. 078-180565.
Merc. 380 SE, bj. '81, m. '86,
zeer COMPL. Vr.pr. ’ 11.500,
mr. mog. Telef. 023-246041.
Mercedes 300 E, '88, zwart me-
tallic, zwart leder, sportvelg.,
volautom. airco, ABS, LPG,
enz. enz. In totale nieuwst.,
’32.500. AUTO VAN DEN
BERG, Veldhoven, 040-535681.
MB 280 TE, '78, 230.000 km,
TEMPOMAAT, el. ramen, ni-
vo-reg., APK 12-93, ’4500.
Inl. 05240-16420.
200 D, bj. '85, 1e eig., 190.000
km, boekjes aanw., ’ 16.950.
Inr. mog. KUN BV, 078-186835.
500 SL, bj. '89, zilvergr. met.,
zwart leer, veel EXTRA'S.
070-3954717 of 06-52715307.
MB 300 D, 6x 1993, div. kleu-
ren, borniet, metall. groen, an-
traciet, bl.zwart enz. H. ARINK
Mercedes Groenlo. 05440-
-61978
190 E AUTOMAAT, bj. 1983,
LPG, verl., sportv., ABS, stuur-
bekr., Pullman, vr.pr. ’ 9450.
055-425518 of 06-52.926038.
Mercedes 420 SE Aut. '89, an-
trac. metall., airco, leder int.,
schuif/kanteld., get. glas enz.,
enz., ’ 39.950. „Autobedrijf
VERMANEN/ENT". Harder-
wijk. 03410-30200/30600.

Mercedes 190 D 2.5 Diesel, 5-
ci1.1l '90, nw. model!! diamant-
zwart, get. glas, 16-inch B-
gaats MB-velgen, stuurbekr., 5
versn. etc. ’ 34.940. Mercedes
190 Diesel, '90, nw. model!! zil-

ver metall., AMG-velgen, 5
versn., stuurbekr., etc.
’29.950. Mercedes 190 Diesel,
m. '88, AMG-velgen, antraciet
met., supercompleet!! ’22.950.
Mercedes 190 D 2.5, '88, zéér
compleet, bij "FRED HEHL"

’ 24.950. 023-292400.
Mercedes 190, bj. '85, zwart
metall., zeer compl. Inr. mog.
KUN BV 078-186835.
"*3OO D, antr. met., 10-'B9,
nw. type, AUTOM., ’52.500.
Elferink Auto's, 074-770515.
230 TE AUTOM., grijs kent.,
'88, (+ achterbank), 136.000
km, LPG, blauwgrijs met., ste-
reo, get. glas, el. sch.dak,
tr.haak, cv., afst. alarm, l.m.
velgen, ’27.500. Telef. 020-
-6274533 of 06-52836842.
Mercedes 280 COUPE Aut., bj.
'79, i.g.st. v.v. vele extra's, no-
tehouten dashboard, event.
LPG, nwe. accu/uitl., 1.m.-vlg.,
verl., el. ramen, verst, schokbr.,
trekh., stereo, enz. Vast pr.

’ 7000. Inl. 046-510029/521117.
Merc. 200 DIESEL, geen APK,
'78, meeneemprijs ’ 1500. Te-
lef. 020-6960718/6992853.
Te koop van part. wegens za-
kenauto zeer mooie MERCE-
DES 190 D, m. '90, slechts
89.000 km, 11 opties w.0.: open
dak, elektr. ramen, 5-bak, alu
velgen etc, etc. Prijs ’32.000.
Telef. 03410-17767.
T.k.a. van part. Mercedes
SPORT 380 SLC, bj. 1980, in
uitst. st., weg. ruimtegebr.,
moet weg, vaste pr. ’ 20.000.
Inl. 078-350045.
200 DIESEL, laat '85, zilv. met.,
stuurbekr., .stereo, deurvergr.,
net gek., perf. auto, getint glas,

’ 17.950. Inl. 03407-3633.
MB 200 D, 5 versn., 7-'B9, s-
bak, AUTOALARM. Pr.

’ 28.500. Telef. 010-4566476.
Mercedes 200 B '87, rookzilver
metall., get. glas, centr. lock,
1.m.v1g., orig. 80.000 km,

’ 28.750. „Autobedrijf VER-
MANEN/ENT', Harderwijk,
03410-30200/30600.
Mercedes 380 SL bj
USA-uitv., abs. nw.st. Inr.
mog. KUN BV 078-186835.
MB 300 DIESEL, bj. '83, gerev.
motor, APK-gek., nwe. band.
Vr.pr. ’ 7250. Inl. 02299-1892.
300 TD, m. '81, APK, st.bekr.,
sportw., ZILVER met., motor
100%.’ 4500. 033-729627.
250 TD Stationwagon, 52.000
km, l.m. velgen, ABS, schuif/
kanteldak, zwart met., 1991.
AUTOHAAS 8.V., V.A.G.-
dealer, Apeldoorn, 055-330945.
Automaat 230 E, Pullman int.,
sportvelgen, metallic lak, getint
glas, ’24.900, p.m. ’495, 60
mnd. LOKHORST Zegveld
(Woerden), 03489-1868/1853.
Mercedes 500 SL Brabus-uit-
voering, lakzwart, zwart leder,
airco, alarm, stereo, electr.
verst, zetels, 18" Brabus vel-
gen, Brabus sportvering mei
verwarmde zetels, wind-
scherm, dubbele airbag, kin-
derzitje, juni 1990. VAN VLIET
Personenauto's BV, Parallel-
weg Zuid 215, Nieuwerkerk a/d
IJssel, 01803-13877.
190 D, van part., 6-'B9, blauw/
grijs met., SCHUIFD. enz.,

’ 25.500. Telef. 03484-4601.
280 S AUT., LPG, m. '84, d.bl.
metall., 4 hoofdst., zeer mooi,
alarm etc, ’ 9950. 030-730947.
Mercedes 200 BENZINE, '85,
zijschade, ’ 10.500 mcl. BTW.
Telef. 04977-86033.
Mercedes 190 E, '85, schuifdak,
wit, o lock, get. glas, ’17.950.
„Autobedrijf VERMANEN/
ENT", Harderwijk, 03410-
-30200/30600.
190 D '85, nw. type, sportw.,
stuurbekr. PERFECTE st., geen
inruil, ’ 14.900.04132-65718.

300 SE -1-20%
'93, nieuw, airco enz., enz.
SNELLERS, 074-770777

MB 300 SE Wl4O, donker-
blauw, airco enz., 21.000 km,
int. prijs, 1992. H. ARINK Mer-
cedes Groenlo, 05440-61978.
300 D 300 D 300 D 300 D 300 D
MB 300 D Turbo Diesel Aut.,
schd., el. ram., sp.vlg., metall.,
90.000 km, 1e eig., m. '91,
’79.950. 300 D Aut., schd.,
sportline, metall., 4x hfdst. +
alarm, sp.vlg., afst. alarm, el.
ram., 1e eig., 60.000 km, m. '92,

’ 74.950. 300 D Aut., schd. afst.
alarm, metall., el. ram, sp.vlg.,
1e eig., m. '91, ’59.950. 3x 300
D Aut., schd., w.w. glas, el.
ram., sp.vlg., alarm, 4x hfdst.
+ arml., zw. metall., led. int.,
ABS, m. '89, v.a. ’41.950. 300
D Aut., schd., metall., alarm,
cv„ sp.vlg., m. '86, ’27.950.
DE HEUVEL Amersfoort, telef.
033-620228.
190 D, 10-'B6, ANTR.GRIJS,
200.000 snelweg-km, APK '94,
st.bekr., centr. vergr. 4 versn.,

’ 16.925.020-6533076.
Merc. 190 D, '85, bl. met., cv.,
w.w. glas, 5 VERSN., stuurbe-
kracht., ’ 15.750. 073-570689.
Mercedes 250 TD, zwart met.,
mcd. 1988, SCHUIFDAK, vr.pr.

’ 35.000. Inl. 01720-93926.
190 D 2.5 5-cil., bj. 3-'B7,
schuifd., LM-vlg. enz. in zeer
mooie staat, prijs n.o.t.k.
02294-4044 of06-52804790.
250 D, kent. '89, 5 versn., el.
schuif/k.dak en ramen, alarm,
ANTR. met., schadevrij, 0.h.-
-boekjes, ’ 32.950. 08330-22922.
190 E AUT., grijs met., bj. orig.
8-'B6, el. sch.d., ABS, 4 hfd.st.
enz., ’ 17.900. 04104-92620.
MB 280 TE Stat., 5-bak, schd.,
airbag, ABS, sp.vlg., cv., m.
'84, ’13.950. DE HEUVEL
A'foort, 033-620228.
200 TD STATIONCAR W 124,
5-bak, div. extra's, perf. st.,
4-'B6. 023-350144/334757.
250 D 250 D 250 D 250 D 250 D
MB 250 D, 5-bak, sp.vlg.,
schd., arml., afst. alarm, cv.,
w.w. glas, ABS, 1 eig., 100.000
km, m. '91, ’ 52.950. 250 D, s-
bak, arml.. sp. vlg. alu, nw. type
uitv., m. '90, ’39.950. 250 D,
5-bak, metall., cv., w.w. gl„
trekh., 4x hfdst., m. '87,
’27.950. DE HEUVEL A'foort,
033-620228.

Mercedes 190 E 2.0, blauw-
zwart metallic, Class-uitvoe-
ring, airconditioning, 3500 km!
Bouwjaar nov. 1992. Pr.
’62.750. Mercedes 190 E 2.0,
antr.grijs metallic, get. glas,
sportvelgen verlaagd, 92.000
km, bouwjaar 1990. Pr.
’37.950. Mercedes 190 E 1.8,
nachtblauw, standaard-uitvoe-
ring, 12.000 km, 1e eig., echt in
nieuwstaat, bouwjaar 1991. Pr.
’38.750. Mercedes 190 E 2.0
Automaat, bordeauxrood, get.
glas, LPG-installatie, 135.000
km, bj. 1990. Pr. ’33.950.
BMW-dealer VAN EKRIS Vee-
nendaal, telef. 08385-27676.

500SL, 12-'9l
Alle extra's, ’ 205.000

SNELLERS, 074-770777
MERCEDES 190 D, kl. rookzil-
ver, sch./kanteld., cv., m. '86,

’ 17.250.04120-46720.
MB 300 TD AUTOMATIC,
9-'B2, groen met, cv., afst.-
alarm, schuifd. etc. Abs. nw.st.

’ 7950. 02159-12615, zo. geop.
Mercedes 300 SE '87, autom.,
LPG, schuif/kanteld., 4
hoofdst., el. ramen, d.blauw
metall., get. glas, c lock,

’ 27.950. „Autobedrijf VER-
MANEN/ENT", Harderwijk,
03410-30200/30600.
MB 190 D 2.5, '91, d.blauw, s-
bak, sportvelgen, 1e eig., scha-
devrij, 60.000 km, dus nieuw,
’48.500. AUTO VAN DEN
BERG, Veldhoven, 040-535681.
Mercedes 300 E AUT., bj. '87,
d.blauw met., airco, airbag,
cruise contr., lederen bekl., el.
afst. alarm; schuif-/kanteldak;
ramen en 4 hfd.steunen, 8.8.5.
Pirelli 225-50 P7OO Z, prijs

’ 32.000. Telef. 010-4169135.
MB 260 E Aut., schd., 4x
hfd.st., w.w. gl., trekh., afst.-
alarm, sp.vlg., metall., LPG, m.
'92, ’69.950. DE HEUVEL
A'foort, 033-620228.
MB 250, get. gl., met. grijs, eind
'79, handgeschakeld, ’ 3000.
01713-16041 of 06-52.157178.
MERCEDES 200 Benzine, type
124, 1985, groen metall., prijs

’ 13.500. 05225-1527.
190 E 2.0, wit, bj. 9-'B4, 135.000
km, verl., l.m. velg. 15", sch.d.,
st.bekr., Zender-spoil., sport-
ver., el. ant., get. gl., NW.ST.,
APK 7-94, vr.pr. ’15.750.
03473-76548 of 030-720885.
300 SE Aut., okt. '88, zwart
met., extra's, zwart leder, el. ra-
men/schuifd., ’ 33.950. Inr./
garVfin. RODENBURG BV.,
Voorschoten, 071-323450.
MB 200 Diesel, m. '91, d.blauw
met., luxe int., st.bekr., dubb.
spiegels etc, ’31.950. MB 200
Diesel, m. '89, groen metall.,
get. glas, st.bekr. etc. ’ 24.950.
CARPOINT, 02510-12651.
T9Ö Diesel Autom., rrT IJèT
bronskleur, l.m. velgen,
schuifd. etc. Abs. nieuwst.,
’16.950. VLIET AUTO'S, mr./
financ. mog. 01718-77355.
Bijz. exclusieve MERCEDES
300 CE, '89, v.v. alle ace, o.a.
automaat, airback, sportvlgn.,
schuif/kant.dak, stereo, 4
hoofdsteunen enz. ABS enz.,
kl. diamant zwart metallic, zéér
mooie auto ’ 54.950. Autobe-
drijfKooien: 023-382718.
200 D, 8-'B7, d.blauw, sportw.,
cv., zeer mooie, goede auto,

’ 17.850.Telef. 04920-23716.
Weg. reorganisatie div. 190 D,
230E, '85 tot '88, div. kl., v.a.

’ 13.950. Inr. mog. 02945-1985.
MERCEDES 200 D, bj. '89,
blauw met., ABS, sportw.,
i.z.g.st., ’ 21.250. 04181-1568.
Merc 300 Diesel Turbo Au-
tom., vele extra's, 130.000 km,
'89. Merc. 250 D, schuifd., etc,
'90. Merc. 250 D, schuifd., etc,
'89. Merc 250 D, schuifd. etc,
'88. Merc 200 D, schuifd., '90.
Merc. 200 TD Stationcar, me-
tall, etc, 179.000 km, '87. Merc.
200 B Autom., el. ramen, me-
tall, etc, '88. Merc. 190 D Au-
tom., metall. etc, '91. Merc.
190 D, zwart, w.w. etc, '88.
Merc. 190 D 2.5, '86. Merc. 190
D, metall. etc, '85. Merc 190
D, schuifd., '85. Merc. 190 D,
w.w., cv., '85. Merc. 190, LPG,
schuifd., 104.000 km, eind '89.
Merc. 190, metall., w.w., cv.,
'88. Merc. 190 E, wit, gespoi-
lerd, alu velg., '85. Merc. 190,
schuifd., metall. etc, '83. Merc.
280 SLC Autom., metall.,
schuifd. etc, '79. Inr. BO-
VAG-gar., Autobedrijf G. VAN
OLST, Thorbeckelaan 47, Har-
derwijk, 03410-27822.
Mercedes 190, 11-'B6, centr.
vergr., stuurbekr., w.w.-glas,
i.z.g.st., ’ 19.750. 01869-1033.
Merc. 300 D AUTOMAAT, bj.
'83, 188.000 km, blauw metall.,
alle opties, 100% nieuwstaat.
Vr.pr. ’ 9750. Inl. 04241-4894.
Mooie 280 S, 1983, APK 8-94,
BRONS met., 140.000 km. Inr.
mog., ’ 9250. Inl. 040-816624.
MB 190 D 2.5, GRIJS met.,
schuifd., sportv., bj. '88,

’ 24.500. Inl. 05208-68173.
200 D, zilver met., veel extra's,
1985, ’16.750. HOFMAN
Auto's, 05430-30201.
MERC. 300 TD Turbo Van uitv.,
Autom., met., schuifd., elektr.
ramen, ABS, m. '89. Vr.pr.

’ 33.750. Inr. m. 02550-17454.
MB 300 TD TURBO, '83, grijs
met., ABS, AMG vlgn., el. ra-
men etc, ’ 9500. 02972-63418.
300 TD STATION, kleur bornit,
40.000 km, bj. 4-'9l, nw.pr.
’130.000 nu vr.pr. ’78.000.
'Telef. 010-4194144.
190 B, '86, NW.ST. ’14.250,
alle opties, wit/blauw. 04920-
-40599/04906-1110.
MB 300 D Turbo 1991, borniet,
31.000 km, complete uitv. H.
ARINK Mercedes Groenlo,
05440-61978

2x 500 SL, '92
119.000 taxfree in DM

SNELLERS, 074-770777
Mercedes 190 D 2.5 Diesel!!
'86, ivoor, stuurbekr., leder,
schuifd., automaat, get. glas, c.
lock, alarm, ’20.950. „Autobe-
drijf VERMANEN/ENT", Har-
derwijk, 03410-30200/30600.
190 E 2.3, nov. '87, zwart met.,

LPG, veel ace, ’25.950. Inr./
gar./fin. RODENBURG BV.,
Voorschoten, 071-323450.
MERCEDES 280 SE, bj. '82,
schuifdak, leer, airco, kleur
grijs, ’ 9450. 070-3902849.
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— Mercedes-Benz.
30 " —,ro g ercedes 380 SEC, lederen in-
,ergi teur. abs. in nieuwstaat, ge-
)r s *l 560-uitgevoerd, ken»""

/^OOsf- Zegveld

,\t ITtE STATIONCAR, bijna

' extra's, kent. '87, vr.pr.
Tgl 6.500. mr. mog. 015-569049.
eet ) BENZ., 9-'B9, rookzilv.,
sten S, c.v., w.w., 1e eig.,
at 8.950. Inr./gar. 020-6195929.
°l. *e 280 SE, met o.a. autom.,)6B », 15 inch sportvlg., trekh.,
jiiMd., alarm, bj. 11-'B3,

prij 023-400705.
3ÖÖ SE 1987,

C. I "000 km, pearlgrijs metallic,
stal ''M velours, automaat, airco,, f w.w. glas, electr. ramen,

—' |'eo, alarm, sportvelgen etc...
[N VLIET Personenauto's

500 '. Parallelweg Zuid 215,
7 ïüwerkerk a/d IJssel,

803-13877.
;'-, 250 D, NIEUW, blauw/zw.°2 «all., ’15.000 korting. Elfe-
-3 Uuto's, 074-770515.
rtv< «C. 190 E, '84, AUTOMAAT,
eifl s metall., sp.velgen,. afst.
.98 Tri, middenarmst, stuur-
B,« kr., cv., dure stereo, vr.pr.

ml
_J [feedes 250 D, bj. '86, o.a.
aiil ''"dak, i. abs. nw.st. Inr. mog.
AM |N BV 078-186835.. *■ excl. Mercedes 190 D, m.
3 i . zeer compl. uitgev. in pa-
AP *uswit, grijs stoffen inter.,
ppf Wdst., getint glas, stuur-

-8 Jr., 5-bak, centr. vergr.,
il hm. sportvelgen, smettel.

el* [at, aanrijdingvrij, ’17.500.rtfft CENTRE HAARLEM 8.V.,
jF-329750. Zondag telef. info
■»M1-3 uur.

230 E
.Jorn., m. '92, antraciet met.,

co.«S, sch./k.d., 4 hoofdst.,
afst.alarm, enz. 1e

f?j(s., schadevrij, met boekjes.
j*>.soo. AUTO VAN DEN
jjfl-RG,Veldhoven, 040-535681.

Ïrpedes 280 S, zilver metall.,
5, trekh., el. ramen, cv.,
'Pomaat, 16" sportwielen,
84, ’ 12.950. Inruil mog. Te-

;fcoss-335211.
|JP2OO D, 8-'BB, 1e eig., cham-

J9ne met., boekjes aanw.,

’ 22.500. 020-6386020.
'?gl TE Break Automaat, l.m.
fJW sch.k.dak, 5x hfd.st.,
%?'-, alarm, antr. met. etc.

motor, met fabr.gar.,
km, 10-'BB. Pr. n.o.t.k.. !EKENKAMP AUTO'S,

'aft §405-71384/71119, '
st u RESIDENCE Hillegom*"

y 280 SE Aut., airco, antra-
;A-r? 1 met., elektr. ram., Pullman
gS /6r -, 4x hoofst., in absolutejrf'Jst., '84, ’14.950. 02520-
J ?865. Inr., gar. + keuring.
TO SQd. info 06-52879381.
*'. SfRCEDES 280 SL, blauw
# .Jtall., sportw., i.st.v.nw.,
3* >se3, ’50.000. Inruil mogelijk.tfjjjgf. 05116-2085.

f j!B 220 CE 1993, blauwzwart,
*■ s*art leer, aut., schuifdak,
f. Saline enz. H. ARINK Mer-* xÜgs Groenlo, 05440-61978
2<i ,'roedes 300 TD, bj. '91,
0. f' 6-000 km, met VEEL extra's.
jj.

lO 0 90 B, bl./zw. met., 3-'B9,
rfl SMPL. auto, ’ 33.500. Elfe-
\ 074-770515.
i i£ TD TD TD TD TD TD TD
iK. Jl8 250 TD Stat., gl. kent., 5-
| jj 5x hfdst. + alarm, metall.,
et 3- alarm, w.w. glas, sp.vlg.,

p* eig., m.'9l,’ 59.950. 250 TD
| Van, 5-bak, metall.,
5' sp.vlg., arml., m. '89,

0,7-950. DE HEUVEL A'foort,
i ;>tg20228.
9 v|cedes 190 D '87, d.blauwo (?'aH., get. glas, c. lock,
).Ltl!' 950. „Autobedrijf VER-). ONEN/ENT", Harderwijk,

\ , NieuwIT VOORRAAD LEVERBAAR
C2BO
300 D
400 E
S2BO
5420

SLSOO
SLSOO, rw SL6OO, LEVERBAAR

Van Vliet
Pers.auto's BV

Parallelweg Zuid 215Nieuwerkerk a/d IJssel

?^01 803-13877
Aut., bj. '89, o.a.

W dak, l.m. velg., zeer compl.
jjipJlPg.KUN BV 078-186835.
WCEDES 200 D' bi '86'm.a.steun, i.z.g.st.,
jjr<js0104181-1568.
'Sledes 280 S Automaat!!
rt,' rookzilv. metall., LPG-inst.,
gesteun, el. schuifd., get.’,s' c. lock, stuurbekr., alarm,
Mam?.50- ..Autobedrijf VER-

Harderwijk,

ClBO
Levering augustus via°"'ciële Mercedes-Dealer

'8^ree des 300 SE Automaat,
iTia' 2wart metall., zwarte Pul-
tn 'n bekl., airco, ABS, el. ra-
dash' sportvelg., wortelnoten
/j °oard enz., in nw.staat,
BEr'o °' auto van den
SSffaigjef. 040-535681.
tra.s 'E. '89, WIT, ABS, vele ex-
<W -Cv' w-w. gl., dealer-on-

01751-41040.

p5005L,2-'9O
o?fJ;'B9, let op: ’ 159.500

074-770777
fleurt'"' 2x Mercedes 250 TD,
aüt0r!n Wl* en groen metall.,,

n s"bak' nov- '86' in
f26r,rir? TE conditie, v.a.

02153-10030.

'8/cedes 200 D Stationcar,
9la j a -rood, centr. lock, get.
f3i' 7t;r.5"bak, div. opties,

..Autobedrijf VER--034IEN/ENT",l EN/ENT", Harderwijk,

Ch^es 230 E Aut., bj. 1989,
r BS LPrT" SP-V|9- temP

' aiarm enz. nieuwst.,B6RG v
, AUTO VAN DEN

Sijg-~^lïl2y r̂lo4o-535681.!SS?art
SL 'f' 400° km'r?°ftvlo u lBer' airCo0rOenu'nc

H' ARINI< Mercedescn|o. 05440-61978

190 E 23-16, nov. '86,
AUTOM., ABS, el.

ramen en schuifdak, voll. leer.
Vr.pr. ’37.500. 070-3293311/
3669406 of 06-52710534.
MB 250 D, m. '87, 5-bak, rook-
zilver metall., schuifdak, cv.,
sportvelgen, trekhaak, rechter-
spiegel, getint glas enz. enz.

’ 23.950. Evt. inruil mog.
05775-6505,b.g.g. 055-661709.
Mercedes 300 E AUTOMAAT,
diamantzwart, bj. '90, alle op-
ties, nwe. velgen pi. bnd., pr.
n.o.t.k.Telef. 04160-44241.
Automaat!! MB 200 D, div. op-
ties, in nieuwstaat, '88,
’25.900, p.m. ’520, 60 mnd.
LOKHORST Zegveld (Woer-
den), 03489-1868 of 1853.
190E 2.6, '87, airco enz., zwart
metall., topkond., ’32.500. Inr.
mog. Telef. 04132-65718.
Mercedes 230 TE, antr. metall.,
'87, autom., elektr. ramen, o
lock, get. glas, sch./k.dak, l.m.
velg., alarm, 5 hoofdst., m.a.-
steun etc, ’27.950. „Autobe-
drijf VERMANEN/ENT", Har-
derwijk, 03410-30200/30600.
190 E, '85, zilv. metall., sport-
velg., sch./kanteld., get. glas,
schadevrij, ’14.950. Telef.
030-801201.
MERCEDES 190 D, wit, sportv.,
schuifd., bj. '85, ’14.900. Inr.
mog. Inl. 05116-2085.
Mercedes 200 TE Autom. Sta-
tioncar, rood, rolnet., c lock,
m. '87, ’23.950. „Autobedrijf
VERMANEN/ENT", Harder-
wijk, 03410-30200/30600.
Zeer mooie MB 190 E, eind '84,
BORDEAUX, schuifd., sp.vlgn.
etc, ’ 16.000. 04162-2079.
MB 200 B Aut., schd., w.w. gl.,
alarm, sp.vlg., 87.000 km, 1e
eig., m. '90, ’39.950. DE
HEUVEL A'foort, 033-620228.
Mercedes 230 E, m. '86, kl.
blauw metallic, AMG velgen,
AMG verlaagd, getint glas,
schuif/kanteldak, zeer luxe
uitv., optimale staat, prijs
’22.950. VLIETSTROOM Au-
tomobielen 070-3877768.
Automaat Merc. 200 E, cruise-
control, afstandalarm, getint
glas, 4 hoofdsteunen, 1e eig.,
abs. schadevrij, ’42.900, p.m.
’B6O, 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.
Mercedes 28Ö Si rn~ W,
SCHAKELBAK, leer, sch.dak,
mintgroen metall., uitst. st. v.
0.h.,/7250. Inl. 020-6716280.
MB 300 E Aut., temp., arml.,
w.w. gl., airco, el. ram., metall.,
el. stoel, m. '87, ’29.950. DE
HEUVEL A'foort, 033-620228.
T.k. MERCEDES 300 TDT Van,
bj. '85, div. access., wit,
i.z.g.st., alarm. 02290-61274.
Merc. 300 TD, 10-'B4, champ.
METALL., sportvelgen, schuif-
dak, ’ 11.950. 078-180565.
Mercedes 300 GD, verl., wit,
grijs kent., 1e mnd. '84, APK
6-'94j 18.500. 02233-1215.
Mercedes 190 E 1.8, '92, nacht-
groen met., 5-bak, Karo-bekl.,
alarm enz. 40.000 km, 1eeig., in
echte nieuwst., ’ 38.500.
AUTO V.D. BERG, 040-535681.
Merc Ï9Ö DIESEL, 1990,
i.nw.st., rood, cv., get. glas,
mr. mog. 03417-57044.

300 SL -/-20%
Zwart met., aut., airco enz.
SNELLERS, 074-770777

MB 230 CE COUPE, rood, l.m.
velgen, cv., rood, 01-1981. MB
230 CE Coupé, zilver met., l.m.
velgen, cv., automaat, airco,
02-1981. 04780-41945.
Mercedes 190 Diesel '84, don-
kerblauw metall., c. lock, groen
glas, alarm, stuurbekr.,
’l6 950. „Autobedrijf VER-
MANEN/ENT", Harderwijk,
03410-30200/30600.
190D. 190D. 190D. 190D. 190U.
MB 190D 2.5, 5-bak, afst.alarm,
arml.. cv., w.w. gl., m. '90,
’38.950. 3x 190D, meta, arml.,
cv ww. gl., afst.alarm, el. sp.,
4x hfd.st., sp.vlg., 100.000 km,
m. '90, v.a. ’34.950. 190 D,
sp.vlg., cv., w.w. gl., 1e eig.,
60.000 km, m. '91, ’39.950. 3x
190D, 5-bak, sp.vlg., cv., el.
sch.d., meta, afst.al., arml., m.
'88, v.a. ’24.950. 2x 190D, s-
bak, sch.d., meta, arml., cv.,
w.w. gl., 16 inch sp.vlg., m. '86,
v.a. ’ 16.950. De Heuvel/
A'foort, 033-620228.
260 E, '86, 5-bak, LPG, metall.
lak, elektr. spiegel + sunroof,

’ 19.500. Telef. 01751-76288.
250 TD Van, grijs kent., groen
metall., el. schuif/kanteldak,
sportvelgen, trekhaak, alarm
enz., 11.000 km, '93. Wouden-
berg Auto's, 03495-72101.
Pracht 200 T STATIONCAR,
bj. april '85, schuifdak, wit, cv.
etc ’ 9950. Inl. 03438-16693.

300 CE Coupé
AUTOMAAT, AIRCO, ABS,
AIRBAG, LEER, ALARM,
electr. schuif-/kanteldak, arm-
steunen, chromen dorpellijsten,
16" 8 gaats MB-velgen, alma-
dinerood metallic, Becker ste-
reo, 4x el. ramen, orig. SEC-
motorkap, 47.000 km, beslist
schadevrij, meest COMPLETE
en MOOISTE van Nederl., m.
'92 ’ 127.500 mcl. Inr. mog.,
NAP, BOVAG-gar., ANWB-
keur. WIM OVEREEM, 02513-
-12484. Ook zo. geop. 12-16uur.
Mercedes 250 D, '89, zilvergrijs
metall., 5-bak, ABS, schuif/
kanteld. enz., ’34.950. AUTO
VAN DEN BERG, 040-535681.
Mercedes 190 DIESEL Auto-
maat, kl. diamantzwart, diverse
extra's, mod. '85, ’13.950.
Inr./fin. mog. 023-277182.
560 SEC, dcc. '86, zwart met.,
grijs leder int., schuif/kanteld.,
airco pneumatische en el.
stoelen, airbag, ASD, tempom.
en wat verder mog. is, 130.000
km 1e 'eig., dealeronderh.
Nieuwstaat, ’ 59.950. Inr./
garVfin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071-323450.
Mercedes 300 D, brons metall.,

stuurbekr., trekh., I.Z.G.ST.,
APK 7.' 94, bj. 11-'B2, ’4750.
Inruil mog. 055-335211.
Voor al uw MERCEDES kias-

siekers: Amaryllis BV. Altijd 25
stuks in voorraad. Alle types
SL Coupes en Sedans. Inl.

075-28624£0f_0^2:832502__
200 TD, speciale
velgen etc, mei '87, ’ 26.750.
CARRERA, 02158-27600.

'"RESlütNut Hiiiegom""
MB 300 CE Aut., leder inter.,
airco, el. ram./stoelen, 4x
fioofst., 8-gaats sportvlgn.,
armsteun., el. schuifd., alarm,
groen met., CD inst, w.w.-gl.,
dubb. spieg., lockslot, dubb.
airbag, nw. mod. '93, ’ 109.500.
02520-22865. Inr., gar. + keu-
ring. Zond. info 06-52879381.
190 2.5 D, bj. '87, ABS, st.bekr.,
cv., sportvlgn., rookzilver,

’ 25.950. Inl. 04194-2399/1469.
200 E, ABS, 1.m., antr.zwart
met., jan. '90, 89.000 km, on-
derhoudspap. aanw., ’41.750.Autobedrijf Middelkoop,
03450-20362,n.o.z.
MERCEDES 300 CE, '88, vele
extra's, ’ 35.000. Telef. 010-
-4764629,

MB 3ÖÖ D AUTOMAAT,
schuifd. elektr., w.w., cv., grijs
met., 167.000 km, 02-'BB.
04780-41945.
Uit faillissement 2x Mercedes
260 SE Automaat, m. '88, dia-
mantschwarz metall., groen gl.,
zwarte Pullm. bekl., hoofdst.,
deurvergr., climate control,
tempomaat, schuifdak, stuur-
bekr., magn. sportvlg., orig.
103.000 km, ’29.950; en Merc.
260 SE autom., m. '88, perl-
mutgrey metall., groen gl., vel.
bekl., deurvergr., schuifdak,
magn. sportv., 105.000 km,
’29.950, onderh.pap. aanw. 1e
eig. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234,
300 TD Station Aut. Tempora,
ABS, ASC, sch.k.dak, el. ra-
men, magn. velgen, armsteun,
Blaupunkt stereo, 175.000 km,
beige met., '88. Pr. ’ 34.950.
Mitsubishi-dealer SMEEING
BV, Soest, 02155-13227.
Mercedes 230 E '86, groen me-
tall., get. glas, c lock, Pullman
int., schuif/kanteld., 4 hoofdst.,
1.m.v1g., m.-armsteun, LPG,

’ 23.950.' „Autobedrijf VER-
MANEN/ENT", Harderwijk,
03410-30200/30600.
MERCEDES 350 SE, bj. 1980,
kleur grijs met., met iets lak-
schade. Inl. 05190-96611.
Mercedes 300 D Stationcar,
'87, uitv. m. '91, wit, autom.,
schuif/kanteld., abs. schade-
vrij, div. opties, ’ 38.950. „Au-
tobedrijf VERMANEN/ENT",
Harderwijk, 03410-30200/
30600.
MB 450 SLC Aut., Pullman
bekl., schd., sp.vlg., metall., m.
'82, ’39.950. DE HEUVEL
A'foort, 033-620228.
MB 200 D AUTOM., zwart
met., 170.000 km, bj. '87, airco,
get. glas, verl., sportv., vaste
pr. ’ 22.500. 05490-12270.
Mercedes 190 D 2.5 TURBO
Aut., bj. '89, zwart met.,
AMG-uitgev., ’39.900. Inr.
mog. Inl. 05116-2085.
200 E, 1-93, 8800 km, div. op-
ties, nw.pr. ’ 87.000, nu
’62.500. 190 E 2.0 Aut., 9-'9l,
vol opties, 49.000 km, nw.pr.
’85.000, nu ’47.950. 300 D
Aut., 1-'B9, div. opties, nw.pr.
’llO.OOO, nu ’42.950.
072-335519.

220 UltbbL AUtom., bj. 78,
stuurbekr., el. schuifd., i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 2250. 05130-50139.
Mercedes 560 SEL, 06-1986,
blauwzwart metallic, grijs
Pullman, cv., w.w. glas, airco,
airbag, stereo, CD, schuif/kan-
teldak, electr. verstelbare zetels
+ memory, tempomaat etc...
VAN VLIET Personenauto's
BV, Parallelweg Zuid 215,
Nieuwerkerk a/d IJssel,
01803-13877.
1.0.v. cliënt: 190 E 2.3 16 V, bj.
11-'B4, ZWART met., ’22.500.
Garage Tuynder, 070-3867590.

300SD-/-10%
Nieuw, airco, schuifd. enz.
SNELLERS, 074-770777

3x MB 190 DIESEL, bj. 1990,
zwart, w.w. glas, sportvelgen,
v.a. ’ 32.500. Inl. 02522-10450.
260 SE Automaat, okt. '88, an-
tracietgrijs met., div. extra's, als
nieuw, ’ 29.950. Inr./gar./fin.
RODENBURG 8.V., Voorscho-
ten, 071-323450.
Mercedes 200 E, '89, rood, aut.,
alarm, centr. lock, get. glas,
l.m. vlg. ’35.750. „Autobedrij!
VERMANEN/ENT", Harder-
wijk, 03410-30200/30600.
Mercedes 190, '91, satijnzw.,
orig. 16-klepperuitv., met sec-
rriotorkap, el. schVk.dak en
ram., sp.velg. enz. Zeer apart.
’36.950. AUTO VAN DEN
BERG, Veldhoven, 040-535681.
Mercedes 190 E Autom. '86,
sch.dak, c lock, rookzilv. met.,
get. glas, alarm, ’22.950. „Au-
tobedrijf VERMANEN/ENT",
Harderwijk, 03410-30200/
30600.
MERCEDES 300 CE Autom.,
1988, alle opties, antraciet,

’ 59.500. 300 CE, '89, alle op-
ties, ’ 76.500. 260 E Duchatelet,
alle opties, 1989, ’ 37.500. 300
TDT, 1988, ’54,500. 055-
-214411 b.g.g. 05761-1332.
Merc. 190 E Evolution-uitvoe-
ring met SEC-neus, exclusief!!!
’20.900, p.m. ’420, 60 mnd.
LOKHORST Zegveld (Woer-
den), 03489-1868 of 1853.
Mercedes 190 benz., 2-'B5 an-
traciet, getint glas, cl, stuur-
bekr., m.armsteun, 1e eig.,
118.000 km, boekjes aanw.,
’14.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
230 E 230 E 230 E 230 E 230 E
MB 230 E, 5-bak, schd., 4x
hfdst. + arml., temp., cv.,
w.w.gl., sp.vlg., metall., m. '91.
’49.950. 230 E, schd., cv., el.-
ram., w.w.gl., sp.vlg., m. '91,
’49.950. DE HEUVEL A'foort,
033-620228.
Mercedes 300 Diesel, m. '87,
antr.grijs metall., stoff. inter.,
hoofdst., get. glas, armsteun,
elektr. schuifdak, automaat,
ABS, stereo, magn. velgen,
doorlock enz., perfecte staat v.
onderh., ’24.950. Mercedes
190 Diesel, AMG-uitgev„ '86,
rood v. kleur, stoff. inter.,
hoofdst., get. glas, 5-bak,
elektr. ramen, elektr. schuifdak,
stuurbekr., armsteun enz. Te-
vens verlaagd en v.v. 16-inch
magn. velgen, nu ’19.950.
BMK, 023-294072. Inr. mog.

E_ffiRS^RIVISn

Exclusief bij de officiële
Mercedes-Benz dealer.

300 SL-24 '91
kristalgroen metallic, leder bekl.
alle extra's, 36.000 km, 1eeig.

BAAN B.V.
Mercedes-Benz dealer
Rijssen, 05480-13070

MERCEDES 200 E, Bornit me-
tallic, 1992. Autocentrum
Pordonß.V., 030-627833.

3x 300 SE
Ix4oo SE

Nieuwe types W 140
Alle auto's airconditioning

Prijzen v.a. ’ 135.000
Van Kooy Zeist
Off. Mercedes Benz-dealer

03404-62626
300 CE AUTOMAAT, rookzil-
ver met., 1991. Autocentrum
Pordonß.V., 030-627833.
Speurder? Bel 020-6.805.805

Mercedes 260 E AUTOMAAT,
donkergroen metallic, 1992, di-
rectie-auto. Autocentrum Por-
donß.V., 030-627833.
Mercedes 2ÖÖ tl AUTO-
MAAT, donkerrood metallic,
1992. Zeer compleet. Autocen-
trum Pordon 8.V., 030-627833.

230 TE '89
donkerblauw, 67.000 km
div. extra's, in nieuwstaat

BAAN B.V.
Mercedes-Benz dealer
Rijssen, 05480-13070

500 SL, blauw/zwart met., '92.
DIRECTIE-AUTO. Autocen-
trumPordon 8.V., 030-627833.

300 SL
6-1992, zilvergrijs met., blauw
leder, 47.000 km, alle opties.

Nieuwprijs ± ’ 240.000
Vraagprijs ’ 187.500

CENTRAAL BEVERWIJK
Telef. 02510-29069

150 Ster Garant Mercedessen
bij Van Kooy Amersfoort

Wij hebben ruime keuze uit:

190E 1.8, 190 2.0, 190 E 2.0, 190E 2.6, 190 D, 190D 2.5
200, 200 E, 200 T, 230E, 230 TE, 230 CE, 260E, 300 E

300E 4-MAT, 300 CE, 200 D, 250 D, 250 TD, 300 D, 300 TD
260 SE, 300SE, 300 SL-24, 400 SE, 420 SE, 420 SEC, 500 SE

Bel voor meer informatie:
033-635174

Nijverheidsweg 65N, Amersfoort

Mercury/Lincoln. .
*-.
. ,

■■■_ AA-i t
*-.

l***l/AMIMr-CUAr A. .__<_.**.

Mercury Sable WAGON LS
1992, 45.000 km, alle opties, pr
n.o.t.k. Telef. 03473-75006, m
18 uur 03408-87041.
Mercury Sable LS Wagon 3.8
6-cil., Aut., alle opties, leder
airco etc. ’21.950. P&B CARE
01807-25317.
SABLE Wagon 3.8 Aut., 6-'9O
l.m. vlg. Van Wijk, Saab & Lan
cia-dealer, Bloemendaalsewec
329, Overveen, 023-326340.
2x Mercury Sable 3.8 i 5-drs
Station, 7-pers., m. '90
105.000 km, boekjes aanw.
blauw en rookzilver metall., te
yens alle denkb. opties

’ 25.950. BMK, 023-294072
Inr. mog.
Mercury SABLE (Taurus) V 6
m. '87, aut., airco, alles elektr.
vasteprijs ’ 7900. 035-830162.
LINCOLN Stretch Limousine
1985, wit/grijs leer, full options
o.a. bar, vr.pr. ’27.500. Telef
04180-12697.
SABLE Wagon, bj. 8-92, alk
opties, verk. in abs. nieuwst
Telef. 01718-28021.
Ford Mercury Sable Stationca
3.8 LSi Automaat!! M. '92, 1«
eig.. si. 70.000 km! Boekje;
aanw.!! Grafietgrijs met., get
glas, Pullman bekl., airco
elektr. ramen/stoelen, sport
velg., kinderzitje, doorlock
roofrack, etc. Bij FRECHEHL", ’ 39.950. 023-292400.
LINCOLN Continental towncar, 8 cil., bouwjr. '79 zwarti.z.g.st. Inl. 04138-74566.

, IMJININUbIïUr- AUtOS

■. Mercury Sable 3.8 LS Station-a car Automaat, m. '90, cham-
pagne metallic, airco, leder int.,

- elektr. ramen, elektr. spiegels,I1 sportwielen, roofrack, stuurbe-; krachtiging, radio/cass., 3e
3 bank, nw.pr. ’ 93.670, nu. ’ 26.950. Telef. 02507-15824.

'" Van 1e eig., in abs. nw.st. LIN-
■ COLN Continental Mark VII
3 Coupé 5.0 Aut., bj. '88, v.v. alle

opties, o.a. airco, tempomaat,. boordcomp. etc. Keur. en mr.
i, mog. ’ 23.950. 02290-19267.

■ LINCOLN Continental Signatu-
re V 6Autom., donkerbl., alle

|' opties o.a. airco, leder, CD bj■ '88,’ 25.900. 040-623277.- FORD LTD Country Squire

" Wagon VB, '79, nw. banden en

" APK, sch.d., elec. ramen,
_

i.z.g.st. 053-317388.
!' Sable 3.8 GS Sedan Automaat;■ jubileum-uitv., si. 100 gemaakt!

" V.v. alle opties, zeer mooi! 1e_ eig., maart '91, ’32.950. Sable= 3.8 GS Sedan Automaat, alle:. opties, aug. '88, ’17.950CARRERA, 02158-27600.
r Continental Signature V 6au--3 torn., alle opties, mcl. schuifds en leder, bj. '89, 105.000 km
t. Mitsubishi-dealer SMEEINGi, Soest, 02155-13227.
;' Van Ie eig. Lincoln Mark XII
i; Coupé, alle opties, zeer mooi
-> aug. '88, ’36.950. CARRERA_ 02158-27600.
i- SABLE Stationcar 3.8 L, 1989
t, alle opties, 65.000 miles, vr.pr

’ 26.000. Telef. 02522-31012.

-H-B-J-fl-__B-H-_H_H-H_H-fl| H_H_f_MH_HHfl BHB-BJI __ ■
HKaJr _(-l _B_k-_M_sfi_ii

BiÖ«m-mpmi| Stap gerust met het hele gezin of uw zakenrelaties in de _tf_L_ÜJ_r _K \\\lia_t>-2-21-É-Ji| Explorer, want deze robuuste alleskunner is een van de \\■ " r meest comfortabele auto's in zn segment. We noemen ■■ t\
dezuinige* 6 cilinder 4.0 liter motor met automaat, ABS, aircondi- — -j tioning en elektronisch instelbare vierwielaandrijving. Een business- WÈÊÉÊO fclass multi-functionelezakenauto met off-the-road allure die ook in j W~m _4H_I -iluw gezin zeer gewaardeerd zal worden. Niet voor niets is de Explorer . jP- J, w fff .—.V
binnentwee jaar debest verkochte "compact utility" ter wereld _JL..,_.. ' __r _fl__f
geworden. De 4x4 Explorer, uitgerust met alle accessoires _3u__lJ ’85.678-mcl.RPM. en B.TW Ookleverbaar E
in 4x2-en Eddießauer-uitvoering. <fè_të?
Garantie3jaar/100.000 km *a-P H ■ '"<£-'" il ■ ' T" Gemiddeldverbruif-4x2, 2 0,9 literper 200 fcm, ■"S 1 ,
4x4, 12.7 literper 200km. ■_,>.* _V ■' I
volgens E.PA normen. Hr~SSl\i( >« _V __r V _HL ■ BJ

Tel. 030-20 2811* _F ■* _.
Fax 20 2522 /^^&*""sfe'■ 1 ■ , : : " - - '■'"T-Bff. ■ __S ~-' *.-.- '* ■ "_

! Official Ford-Lincoln-Mercury dealers: ALKMAAR, Schmidt, 072113545, AMSTERDAM, Entam, 020-6964802, DE BILT, Hessing, 030 202811, BREDA, Tigchelaar, 076-224400, DELFT, Kinésis, 015 616464. EINDHOVEN, OBAM, 040-164411,GOUDA, Otto Car, 0182012977,LEEUWARDEN, De Zeeuw, 058-150200 MAASTRICHT, Bogman, 043-633422,OSS, Hendriks, 04120-37555. ROOSENDAAL, Parkgarage. 01650-36924- ROTTERDAM-ZUID, Blijdorp, 010-4927711,T1L8URG, OBAM. 013-350045,VEGHEL, Vati Berkel,o4l3o-64926,ZWOLLE. Sietsma, 038 533131.
■"-~—~—■"—■—■_—_—_—_—_—_—■_■__————————_—l———~——_———«————————_—_—_—__—————_—_—_—_____—_—_—_-__—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__—_—_———__—_________—__————__———_———_—_—_—_—_—___________—_—____

! 100 USA occasions w.o. Thun-. derbird, 7-'BB, 1e eig., 58.000
km, alle opties. RIETVELD

[ Woerden, 03480-12252/13313.
i JAURUS LX 3.8 Aut., airco,

d.bl. metall., 72.000 km, alarm.
[ De Koning Jaguar, 085-234567.
\ T.k.a. Mercury SABLE Station,

bj. 1987, in zeer goede staat,, ’ 12.500. Telef. 030-621372.

" Sable LS Aut., 8-'B9, km. 95.000, d.blauw met., ’19.950., WITTEBRUG Rijswijk, Frijda-
straat 47, telef. 070-3954302.

Mercury Sable 3.8 LS Station, I
nov. '88, metall., alle opties o.a.
leder int., airco, er. contr., tota-
le nw.st., ’18.750. Inr./fin./gar.
TIENHOVEN USA-cars,
03469-2296, tot 21.00uur.
FORD LTD II Coupé 351 Cleve-
land, bj. '77, parelmoerwit/
rood, leder, WR-velg., APK,

’ 8250. Tevens div. Amerika-
nen. 02244-1921/06-52812353.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen per
week op: 020-585.8030.

: mg

' '"MG-IDAF-CAR"* Inkoop
verkoop, restauratie, reparatie
Onderdelen, nieuw en gebruikt

JRuime keuze uit div. MGB's
3-6 mnd. gar. 076-715260.

', BLOEDMOOIE MG B, in orig, st„ ’18.500. Inl. 02154-21202, of23709 of 24333.

' MG B CABRIO, '72, concours
1conditie, kl. d.groen en lederer
■ bekl. Uiterste pr. ’28.500Geen inruil. 08819-74323.

MG SCHUT Soest. Verkoop
Service-Onderdelen, nieuw er
gebruikt. 02155-10668/24048
Industrieweg 29, Soest.
Keuze uit 25 MG B's en KEUZE
uit 70 cabrio's. Van Putten Ca
brio's, 03455-75534.
MG B GT, '70, OVERDRIVE
zeer mooi, ’ 18.500. Telef
070-3694256.
50x MG B, 4x Midget, 2x C, EGT vanaf ’4500. MG-ond. HOFMAN, 05908-13716.
MG B, 1988, racing green, soft

! en hardtop, leren bekleding, ir. nieuwstaat, ’15.750. Inl
02159-12615 zo. geop.

: CLASSICO BA/\ biedt aan
MG-B, '73, rood. MG-B, '74

! b.rood. MG-B GT, '69, rood
spk.w. MG-B GT, '74, d.blauw- o.drive. MG-B, '78, geel, spk.w
2x MG-B LE, '79/'BO, zwart
MG-A, '58, rood, chr. spk.w
MG TD, '53, old e.white. A.H
Sprite, '64, r.green. 2x MG-C
'68/69, r.green, spk.w. MG-B
'66, r.green, spk.w. MG-B, '68- old e.white, spk.w. Info 078

■ 125070/136600,01840-13400.

, |MG B CABRIO, bj. 75, i.z.g.st.,
■ rood, APK. Telef. 01646-12652.
■ MG B 1979, in BIJZ. mooie en
■ goede staat, wem. km, ’ 17.500

mcl. BTW, evt. inruil bc-. spreekb. 010-4777066 of
l 04116-85173.
- T.k. MG B, bj. 1977, met nwe.

top, bod gevraagd boven
1 ’ 8500. Telef. 05762-1680.

'' "'CLASSICO B.V.*" voor de- meest perfekte MG B, '62/'BO,
met ANWB-certificaat. Tevens

1 opknappers. Onderh., onder-

'■ delen, aan/verkoop en restau-_ ratie. 078-125070/136600.
MG-onderdelen en onderhoud.
DAMEN & KROES, Lindendijk- 2-4, Sint-Oedenrode, telef.

'■" 04138-73950.
MG Midget, rood, 1971, ’8950.

ï VICTORY, Urnuiden, telef.
I 02550-37373 of 06-52.809067.

MG A, bj. 1960, in UITMUN-- TENDE staat, ’29.900. Telef.
(, 02982-6249.
I. MG B, bj. '77, groen, RDW-ge-

keurd, I.Z.G.ST. Vr.pr. ’ 16.500.
*; Telef. 071-314076., MG B CABRIO, '73, d.groen,
I, chromen bump., i.z.g.st.,
', compl., voll. gerest./gerev./fo-
'. to's, 12 jr. eig. ’21.500. Zeker;. bellen!! 01829-3583.
|' MG A 1600, 1960, 100% techn.
.' in orde, ’22.500. Telef. 085-
-|' 252586.
\, MG B GT, bj. 1973, get. glas,
, SPAAKWIELEN, i.z.g.st.,

’ 12.000.Telef. 050-515314.. Mini
11 ' ,

"■■"

MINI 850, bj. '80, rood/oranje
l goed onderh., APK t/m dcc

’ 1700.Telef. 02550-18816.
Mini-onderdelen nieuw en ge
bruikt. SCHUT-Soest, 02155
10668/24048.
Austin METRO, bj. '85, zwart
APK 30-7-94, i.z.g.st., prij!

’ 2950. 023-335664.
Mini Metro, '86, 1e eig., plm
64.000 km, APK 6-94, ALJ
NIEUW, ’3550. 020-6387975.
Mini 1400 CC 110 pk, 13" l.m
velgen nw., 1400 blok nw„ alle:
ópt. GETUNED. Nog ± 15 uu
werk. Motor loopt. Vaste pr

’ 4500. Telef. 05720-55639.
Mini's

onderdelen en accessoires
Mini Parts

; Den Bosch, 073-219705. Wortelnotedashboards ’ 33f. CABRIONI, Huissen, telef
085-252586.

, „MINI CENTRE HUISSEN".' Europa's grootste Mini-win-
kel?? U moet er geweest zijn!!_ Voor onderdelen, reparaties en- APK. Vraag voor ’22 onze ca-- talogus en u bent lid van onze
discount-club. Verzending- door geheel Nederland. Loo-

' veer 8-Ba, Huissen (bij Arn-
hem). Telef. 085-252565.

- T.k. Mini COOPER 1300i, bj.
'" 1992, zwart, lichte schade. Te-
-3 lef. 053-764502._ MINI 1000 E, 1986, d.blauw,
I, 73.000 km, vele extra's, perf.
s staat, ’ 7000. Inl. 035-232092.
ir PICK-UP, bj. '80, RHD, prima
'■ autootje, prijs ’ 5250. Telef.

05210-89190 (na 19.00 uur).
METRO L 3-drs., m. '83, nwe.
APK, rood, z.m. staat, ’ 1750.
035-856405,06-52.881195.

Cooper S- bj. 1991, 7800 km, rood, 1e eig.,
° met alle denkbare opties. Van
'" ’ 45.000 voor ’ 23.500. WITTE-

BRUG, Voorburg 070-3865453.

! Mini Cabriolet? of Puinhoop?
1 „Er is maar één CABRIONI, koop alleen het .

allerbeste om te voorkomen dat uw
geliefde Mini een echte puinhoop wordt"

: De stafredactie van het Engelse Mini
Magazine (Mint World) zal toch wel verstand

hebben van Mini Cabriolets?- Speciaal aanbevolen doorRover Nederland!' FOCWA garantiecertificaat!
Gezien ih Veronica's „Heilige Koe"?

Complete Mini Cabrio'snu v.a. ’ 15.000
Bel snel Cabrioni, Huissen, telef. 085-252586

1 ■ i■ Mitsubishi
Zoekt u een nieuwe of gebruikte

Spacewagon
Goldcar heeft 'm

bj. '87, '89, '91, '92en '93
("Vflniphaan O Arr.«lnlw nnn AOA Cjloo7lo- wiqnjcuddll Mms

" Mits. GALANT GLX 2.0, m. '86

" zilv. met., 5-bak, get. gl., LPG

" enz., APK-gek., i.z.g.st.
3 ’ 4250. Inr. mog. 02507-30217.
T LANCER Station, 1988, 5-drs.1 LPG-onderb„ nwe. APK. Inr

' mog.’ 8750.033-944271:
Starion Turbo

rood, 49.000 km, in nw.staat
2.6 6-cil. Turbo,’ 25.950

Telef. 02205-1445

reiveen, uzv-mm/só

i LANCER 1.8 GLD. 10-85,. ’3400. Lancer 1.3 EL Sedan,
5-'9O, ’ 11.900. Galant 1.8 Tur-

" bo D, 12-'B9, ’11.900. Galant

' GL, 5-'9O, ’10.200. Galant 1.8
GLi HB, 8-'9O, LPG, ’ 11.900.- Telef. 035-564444/561842.

GALANT 1.8 GLi HB, 6-'9l,
LPG, onderh.boekjes, nw.st.,

’ 15.500.040-120864.

Mits. COLT 1200 GL, bj. '85,
APK mrt. '94, i.g.st, 110.000
km. Vr.pr. ’ 5250. 071-153262.
Mitsubishi COLT, '83, 1e eig.,
2-drs., APK '94, zeer mooi,

’ 2000. 02159-17285,Bussurn.
GALANT GLX, bj 1988, 4-drs.,
metallic, in nieuwstaat, ’ 9950.
010-2621227.
Mitsubishi LANCER, bj. '84,
Diesel, 4-drs., kleur wit, APK
7-94,/2500. 05250-2518.
GALANT 2.3 Turbo Diesel Sta-
tioncar, 10-'B3, APK, nwe.
bnd., ’ 1400. 02152-67843.
Mitsubishi Galant Turbo Diesel,
m. '90. antraciet. 5 deurs, H.8.,
Pullman, 5 bak, abs. nieuwst.,
’12.950. VLIET AUTO'S, in-
ruil/finano, 01718-77355.
Mitsubishi GALANT Turbo
Diesel 2300 GLX, 1981, APK
3-94, i.g.st. 01718-29642.
Mitsubishi COLT, groen, 1989,
99.000 km. BMW Vandervaart.
030-713625.
SPACEWAGON 18 TD, bj. '86.
metall. grijs, 7-pers., vr.pr.

’ 9500. Telef. 05232-67884.
LANCER 1.2 GL, bj. '85, wit,
4-drs., APK '94, in goede st.,

’ 2950. 03200-61785.
Mitsubishi Lancer 1500 GLX,
m. '88, uitgev. in rookzilver me-
tall., grijs stoffen inter.,
hoofdst., getint glas, 5 bak,
LPG-inst., smettel. staat,
’5950. CAR CENTRE HAAR-
LEM 8.V., 023-329750. Zondag
telef. info van 11-15 u.
Te koop Mitsubishi COLT 15
GLi, bj. aug. '89, 74.000 km.
i.z.g.st. 04130-67869.
Mitsubishi Galant 2.0 GTi,
26.000 km, 1990, ’39.950.A.C.N. NOORD, Nissan-dealer,
040-427025.
COLT 1200 GL, 5 versn., '86,
meest luxe uitv., boekjes aanw.
i.z.g.st., ’4950. 023-373007.
Eigenares biedt aan: Mitsubishi
COLT 1200 GL de Luxe, dcc.
'87, in st. van nieuw, 41.000 km,
radio/cass., APK, altijd in
gar.gest., elke keur. toegest..

’ 7450. 035-855777.
Mitsubishi Spacewagon 2.C
GLX I, 8-'9l, wit, LPG-0.b., 7
pers., ’27.950. AUTO WEE-
KERS, 04906-1387.
Groothandel in jonge auto's:
div. Mitsubishi's Galant 1.8 +
2.0 GLSi HB + Sedan, v.a
'89/'9O/'9l, 5-bak, get. glas, el
ramen, stuurb., schuifd., m. er
z. LPG, div. kleuren, als nw.
v.a. ’10.750. Met boekjes
Gar./inr./fin. mog. Autobedr
J. LAMME BV, Nw. Loos-
drechtsedijk 167, Loosdrecht
telef. 02158-26778/23246.
ECLIPSE 2.0 16 V GSi, 9-92
zwart, ’49.500. Goldcar Mitsu-
bishi Amstelveen 020-6433733
COLT 1.5, 5-'B7, v. part., an
trac, 57.000 km! K.dak, trekh.
in abs. nw.st., ’ 9250. 035
240023, 06-58528595 (semaf.)
GALANT GLSi HB, LPG, bj
'90, grijs met., vr.pr. ’17.500
Telef. 03473-75006, na 18 uui
03408-87041.
SPACEWAGON GLXi, Ï99Ö
zeer luxe en compl. 7-zitter, 1e
eig. Autobedr. Tonie v.d. Heij
den, 040-832718.
Mitsubishi L 300 D Long, 12
'92, dubb. cab., nw.st. (nw.pr
± ’35.500). Prijs ’20.750 ex
Automobielbedr. IMPALA AU
TOS Zoetermeer, 079-163661.
Sapporo 2.4 i GLS autom.
9-'B7, wit, ’10.950 mcl. BTW
Dealer inruil-auto's J. MEURE
02908-26061.
PAJERO 3.0 V 6long bod}
Aut., 20.000 km, 8-32, leer
ABS, schuifd., bullbar, mist
lampen, travel pilot, l.m. vel
gen. alarm, cruise control
a.t.c, ’89.500. Goldcar Mitsu
bishi Amstelveen 020-6433733.

■ COLT T3GLi. 7-92, nieuw mo
del, rood, nw.pr. ’ 30.000, ni.’ 21.500. 020-6114123.
MÏtiT Galant ÏÜ GL HB
130.000km. 1989, ’ 13.250 mcl
gar. Mitsubishi-dealer DE
JONG B.V. 020-6155355.
GALANT Turbo Diesel GLS
div. extra's, mod. '89, 100.00(
km,’ 10.750. 06-52943455.

' Galant 1 .Si GLSi Limited, 5-'9l
’16.750. Lancer 1.7DWagon
2-'9l, ’12.950. MEKENKAMF
AUTO'S. 03405-71384/71119.
Mitsubishi Galant 2000 GLS
HB, Necam LPG-inst., m. '91
duurste uitv.!! D.groen met.
dikke Pullman bekl., . 16-incl
Dynamic vlgn.. alles elektr.
stuurbekr., doorlock, 5 versn
etc. Bij „FRED HEHL"

’ 19.950. Telef. 023-292400.

Mitsubishi GALANT 2000 GLS.
dcc. '82, APK 10-8-94. Vr.pr.

’ 1800. Telef. 023-292568.
Werkel. zeer excl.!! Mitsubish
STARION Turbo Coupé (white
body), '88, zwart , zwart leder

"airco, ABS, schuif/kanteld.
stuurbekr., racevelgen, etc
nw.st. ’ 19.750. 071-894994.

' 3000 GT TWIN Turbo VR4
; 12-92, zilver met., ’119.000
Goldcar Mitsubishi Amstel-

; veen, 020-6433733.
MitJ Galant 2~Ö GSi HB
st.bekr., l.m. velgen, met., 1990

" 125.000 km, 1e eig., /16.50C
mcl. gar. Mitsubishi-dealer DE
JONG B.V. 020-6155355.

3000 GT VR4.TWIN TURBO, bj. '92. parel-
moerwit, als enige in Nederlanc
Moet weg. ’70.000. BPfV

’ 35.000 . moet nog betaalc

' worden. Inl. 023-367071.
Mitsubishi SPACEWAGON 7-
pers. Turbo Diesel, bj. juli 1989
signaalrood, getint glas, stuur-
bekr., stereo, ’23.950. Me'
BOVAG-gar. 02269-1203.

' GALANT 1800 GL Turbo D HB
4-'9l, perf. auto, ’ 15.900
055-669150/666427.

', GALANT 2300 Turbo, 12-83
■ stuurbekr., l.m. vlg., radio, perf,diesel, ’ 2950. 05270-98125.

■ Mitsubishi Colt 12 S, m. '89
■ spierwit, 50.000 km,' w.w. glas

5-bak, Pullman etc. Nieuwst.
I ’9950. VLIET AUTO'S, inr./fi. nanc. mog. 01718-77355.

' COLT 1.5 GLi 12V, bj. '92, zee

' mooi, nog 20 mnd. fabr.gar. Telef. 05700-43303.

' Mitsubishi GALANT, Lancer
■ Colt, 1984, ’2950 per stuk

' 023-423906. Inruil mogelijk.- Mits. COLT GLX, '82, gou(
■ met., 3-d., APK 4-94, radio■ cass., ’ 600. 02152-55524.
t Tredia o.a. 4-d„ 5 versn., rooc
1met., nieuwst., m. '83, ’2450
CAR TRADE HOLLAND B.V.

■ Almere-Haven, 036-5349700.
Galant Turbo Diesel,, orig. '83

' 4-drs., APK 7-94, rood met.- I.Z.G.ST., ’ 1900. 035-833575.
] Mitsubishi COLT EL. bj. 1-'Bf

(nw. mod.), wit, 1e eig., 72.00<

' km, ’ 5750. Telef. 02159-17465.- Mitsub. LANCER Diesel, bj. '85

" APK 12-93, 4-drs., 5 versn.■ i.z.g.st, ’ 3250. 035-857135.
Mitsubishi COLT 1.8 Diesel

i 1986, wit. 5-drs., 5e versn
_

slecht, ’ 3950. 033-653365.
! Galant 2.0 GLi. 5-drs., 3-'9C.km 130.000, wit, LPG, ’ 14.95C- Pajero 3.0 V6SWB Metal top, 8-'9l. km 66.000, groen met

(geel kenteken), airco, cruis- control, elektr. ramen, ’ 37.95C

" WITTEBRUG Rijswijk, Frijda

" straat 47, telef. 070-3954302.- Mitsubishi GALANT 1.8 Turb
Diesel, 8-'BB (nieuw model'

l ’ 7950. 03210-16843.
Mitsubishi GALANT HB 2.1- GLSI, 6-'9O, zilver, 81.000 krr

" 1e eig., ’15.750. Lancer IJ■ GLXI Aut. + st.bekr., bl. metr 2-'B9.’ 14.500. 070-3553030.

- CORDIA 1600 SR, bj. 9-'Bc

" APK 7-94. ’2700. Telef. 036
3 5344252/5337337.

Uniek mooie GALANT TD uit\
- '87. grijs, 157.000 km, APK
■ gek. mot./mech. 100%, ’ 645C

06-52.812148/06-52.807349.
Mitsubishi Spacewagon 1.
GLX, 7 pers., '87, wit, ’ 15.95C. AUTO WEEKERS, 04906-1387.

;■ Mitsubishi Galant 1.6 GL Se

' dan, bj. 5-'BB, kl. wit, 5 versn

' getint glas, optimale staat, prij_ ’ 8950. VLIETSTROOM Autc
/ mobielen 070-3877768.

" Mitsubishi Galant 2000 GSI
Coupé, rood, LPG, APK, '82

;' ’l5OO. AUTO WEEKERS
" 04906-1387.

Mitsubishi SPACEWAGON 2.- GLXi, 50.000 km, 1989, wi

" ’22.000. L 200 2.5 D„ 6-9
50.000 km, zwart, ’ 27.500. Te- lef. 04956-1684.

i' Mitsubishi GALANT 2000 Gl
: LPG, bj. '87, APK 2-94, ’ 485(
" 020-6658433.
r Mitsubishi ECLIPSE 2.0 GS
3 16V DOHC, zwart, alarm, cru

se contr., airco: juni '92, 30.00
- km, ’49.750; jan. '93, 18.00

" km, ’ 56.000. Inl. 013-443330.
i T.k. wegens omst. STARIOI

Turbo EX Wide Body, bj. ein
- '88, vele extra's. 05220-5761ï
" b.g.g. 06--52924244.

' TREDIA 1400, m. '85, nw<
Z APK, LPG, in nw.st.. wi

’ 2150. Inl. 02152-64204.
l Mitsubishi Colt, 1981, APK ge, keurd. ’ 1450. 023-423906. Ir

ruil mogelijk.

. Beperkte oplage van in Neder-

" land: Mitsubishi SAPPORC
2400 GLS 1987, alle denkb

] access. 04902-13204.
3 De SPEURDERAFDELING kun'

u 24 uur per dag faxen op

020-
-: 585.8030

] Morgan
Morgan +8

t '83, groen metallic. 10.000 miles
links stuur. Nu ’ 69.500

Dreissen
Auto's B.V.

010-4585303.
off.Alfa Romeo-dealer

" Nissan
) PRIMERA 2.0 i Sedan, stuur-; bekr. 120.000 km, LPG, 11-'9O.

’ 19.750. Inl. 04194-2399/1469.

" SUNNY 1.3 SLX,-3-'B7. ’7600.
Bluebird 1.6 LX Sedan. 1-'B9,- ’ 9400. 035-564444/561842.

i MICRA GL, aut., wit, bj. 1985,
1 perf. st. H.8.5., Heemstede,
i 023-282822 zat, van 9-13 u.. STANZA 1.8 GL, '85, 5-drs.,- nwe. APK, kl. wit, nette auto,, 5-bak, ’ 3850. 02159-34741.

" Zeer mooie Nissan Laurel 2.8

' DLX Automaat, maart 1989,
grijs met., elektr. ramen, stuur-

" bekr. ’12.950. Inr./fin./gar.
i. mog. „TIENHOVEN", 03469-

-2296. ml. tot 21.00 uur.
i NissanBLUEBIRD 1.8, bj. 1985.

'" LPG, schuif/kanteldak, l.m.
velgen, z.g.o.h. ’ 5250. Telef

l 070-3205146.
;, SUNNY Coupé 1.6 SLX, '88
■■ wit, siervlgn., + compl. spoi-
i- lerset, ’ 12.700. 03499-67105._ Nissan 200 SX, bj. 1990, '91.
ir '92, '93, 1.8 Turbo. v.a.
r. ’39.950. A.C.N. NOORD. Nis-

san-dealer, 040-427025.
fi 100 NX, T-bar, okt. '91, rood,
;. div. extra's, ’26.950. Inr./

gar./fin. RODENBURG 8.V.,
5 Voorschoten, 071-323450.; Wilhelm
). JARMUIDEN33

A'DAM-SLOTERDIJK 111
TELEF. 020-6139988 en/of

l Auto Blok
= SCHEPENBERGWEG 435 A'DAM-ZUID-OOST bij AMCu TELEF. 020-6910201_ AMSTERDAMs GROOTSTE
>■ NISSAN-KEUZE

14x Micra
18x Sunny
4xIOONX

l 6x Bluebird
HxPrimera

j 2x Maxima
1 x Patrol- MET VOLLEDIGE BOVAG-

° OF FABRIEKSGARANTIE
'" INRUIL/FINANC. TOT 100%

- LAUREL 2.8 D, 7-'B7, 5-bak
0 nieuw type, beige metall.
ï. ’ 8250. 02993-68281
5 PRIMERA 2.0 i SLX 4-drs.
" 37.500 km, 7-'9l, d.rood me_ tall., mooie auto, ’ 28.000. Te
3, lef. 02510-42324. 1 jr. gar.

Zeer mooie Nissan Bluebird 2.1_ DLX Diesel Station, okt. 199C
*■ metallic kleur, stuurbekr.
C- ’ 14.950. Inr./fin./gar. mogy „TIENHOVEN". 03469-2296_ ml. tot 21.00 uur.
8 BLUEBIRD 2.0 SLX Sedan, jar
3- '90, alle extra's, onderhoud_ boekjes aanwezig, ’11.95C
;- 030-730947.
["" Sunny SLX Stat.car, antraciel
is 2.0 Diesel, stuurbekr., roofrack
> nw. model 1991, ’ 19.80C_ HOFMAN Auto's 05430-30201.
FI Nissan SUNNY 1.6 SLX, 1987
2. 4-drs., metall. lak, nwe. APK
3, Inr. mog. ’ 8950. 033-944271._ Nissan Primera 2.0 Inj. o.a
0 LPG, 5-drs., 5 versn., st.bekr
it, unieke nw.st., m. '92, ’ 19.95C
1, CARTRADE HOLLAND B.V
3- Almere-Haven, 036-5349700._ SUNNY 5-drs. 1500 Hb„ 1C
L, '83, wit, 1e eig., i.z.g.st. Vr.pi
D. ’5500. Inl. 079-411555._ PRIMERA 2.0 SLX, nov. '9C
ii, metallic blauw. 5-drs., 19.00
li- km, ’ 22.500. Inl. 02522-10450.
"0 Wegens vertrek buitenland: U,0 Nissan SUNNY SLX Wago

1.6, 1 jr. oud, 20.000 km, me
N sunroof en hondenrek. prij
id ’25.000. Telef. 075-157342 c
2, 02996-3289._ SILVIA 2.0 16V, nieuw mode
B. 9-'B6, APK 9-93, 1e eig.. boek
it, jes t.i.. LPG. in nw.st., ’ 795C

Inr. mog. Inl. 05216-1523.
7- Nissan SUNNY 1.4 HB, mei '92
> rood. 18.000 km. ’19.500 In

02153-10979.

Nissan 100 NX GTi, ABS,
6-'9l, 36.000 km, ’37.995. Off.
Nissan-deal. COLIJN. Aals-

' meer, 02977-24474.
BLUEBIRD 2.0 Diesel Station-
car, bj. 5-'B5 stuurbekr., APK

' '94,’ 5500. Teief. 035-857135.
BLUEBIRD 20 LX, bj. '87, rood,
4-drs., stuurbekr., APK 9-94,

' vr.pr. ’ 8750. 020-6178542.
PRIMERA 2.0 i SLX. mrt. '92,
4-drs., rood, LPG, ’17.000 on-

i der nieuwprijs. 02993-68281., BOVAG.

" Micra GL AUTOMAAT, 5-'B5,

" brons met., APK 6-94, boekjes
■ aanw., ’ 4500. 03434-60033

Nissan MICRA Trend. aug. '87,, pas 35.000 km, 1e eig., nieuw-. Staat, ’ 7950. 023-256002
■ KING CAB 2.0, 2-w.d.. benz.,

11-'9O, 37.000 km, mcl. Cover-, line, ’19.500. Dealer inruilau-
to's J. Meure. 02908-26061.

BLUEBIRD ZÖ LX Trend,. 5-'BB, st.bekr, ’7500. 040--. 120864.

" Nissan MICRA SDX, m. '87,
wit, 5-versn., get. glas, APK, 7-94, in nw.st., ’ 5750. Inr.

/ mog. 02507-30217.

" MAXIMA 3.0 V 6Aut., alle ex-
tra's, 1989, 83.000 km. Telef.
04930-20656 of 14780.
BLUEBIRD 2 Itr. SLX, el. ra-
men/spiegels/antenne, radio/
cass., bj. '87. auto verk. in perf.
Staat, ’ 10.750. 020-6434089.
Weg. omst. 280 ZX, nw. mod.
'84. MOOI. ’7950 of t.e.a.b.
055-429129. 06-52808433.
Nissan LAUREL 2.8 SLX diesel,
1987, autom. (motor nw.), pr.

’ 11.000. Inr. mog. 033-944271.
Nissan Sunny Diesel, 9-'B5,
grijs met., ’4950. AUTO WEE-
KERS. 04906-1387.
Uniek mooie Nissan Cherry 1.7
Diesel Trend 3-drs.. m. '87, an-
tracietgrijs metall., bruin gl..
sportint.. 5 versn . siervlg. etc.

’ 5950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden 03480-31234.
Groothandel in jonge auto's:
div. Nissan Bluebirds 2.0 SLX
HB + Sedan, v.a. '90f9-\. s-
bak, get. glas, el. ramen, stuur-
bekr., schuifd., m. en z. LPG.
div. kleuren, als nw.. v.a.
’10.750. Met boekjes. Gar.
inr./fin. mog. Autobedr. J.- LAMME. BV, Nw. Loosdrecht-c' sedijk 167, Loosdrecht, telef.

" 02158-26778/23246.- SUNNY 1.7 D LX 3-drs. Sail.
'' juni '90, o.h.boekjes, nw.st,
;] ’ 12.950. Inr. mog. 04103-1736

PRIMERA Sedan 1.6 LX, 5-92,
n grijs metall., 26.000 km,
j ’ 21.900. Telef. 020-6386020

CHERRY 1.3 L, 10-'B4. blauw,
j' 5-drs., APK 12-93. i.z.g.st.,
i, ’ 2450. Inr. mog. 02507-30217.

I Terrano
). 3.0 V6. zeer compl.. o.a. airco,

l.m. velgen, bull-bar enz. '91.
r 200 SX 1.8 Turbo 16V v.v.

' airco, alarm. l.m. velgen, '90.\' Prairie 2.0 Van 5-drs., '81.
'■ Patrol Van Diesel ’ 15.000. '87._ Trade m. 4.4. m meubelbak '90.r, VANDERDONG NISSAN
t- 050-139025_ SUNNY 1.6 SLX Sportc, m
*■ '88, 5-bak, get. gl.. APK, LPG.
-■ z.g.st.. ’ 7950. 072-159792.
}' PRIMERA SGX 2.0 4-d„ d.grijs
" met., ac." Autom.. 47.000 km,_ 5-'9l, + alle opt.. pr. ’25.000
)- Inl. 020-5734206 kant.uren.
'■ CHERRY 1700 D. '84, 1e eig.,_ 3-drs., zonned., APK '94, z.m .
). ’ 3000. 02159-17285. Bussurn
0 PRIMERA 1600 LX 5-d., 8-'9l_ 1e eig., 24.000 km. d.blauw me-
<■ tall.. zeer mooi! ’26.000. Telef
n 02510-42324. Met 1 jr. gar.
af —1 Nissan Flonda Sunny Staton-
I car, m. '91. zeer ruime zuinige

auto, spierwit, grijs/blauw stof_ inter., hoofdst., getint glas. 5-
I, bak. LPG. ’ 12.950 CAR CEN-
<- TRE HAARLEM B.V. 023-
-). 329750. Zondag telef. info van

11-15 uur.
f 300 ZX TURBO. wit. bj. '87. T-
I. bar, nwe. bnd. + schokbr.

vr.pr. ’ 27.500 05213-1534.
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Nissan
Nissan Pnmera ül 2.0 t

35.000 km, 1991, ’42.950
A.C.N. NOORD, Nissan-dealer
040-427025.
Weg. omst., rode MICR/i
March, bj. '92, 19.000 km, pi
extra's. Telef. 08367-66018.
—KONINGSHOF AUTO'S"'
Nissan Prairie 1.8 SGL, m. '87
luxe uitv., velours int., 5-bak
get. glas. el. ramen, dubb. spie-
gels, 5-pers.uitv.. smetteloze
staat. 90.000 km (boekjes t.i.)

’ 10.950. 02507-15824.
100 NX 1.6 SLX +, 31.000 km
1e eig.. 8-'9l, l.m. velgen, dak-
spoilers, red. ’ 29.500. 1 jr. GA-
RANTIE. Telef. 02510-42324.
SUNNY, 3-drs., 2~Ö Diesel
antrac. metall., 10-'9l, nw
mod., 77.000 km, alum. vlgn.
spoiler, onderh.boekjes aanw.

’ 23.500. 03430-20255.
Nissan PRIMERA 1.6 LX, aug
1991, LPG-inst., st.bekr.. o
dak. etc, staalblauw metallic
dealer-ondh., boekjes t.i.

’ 18.950. Inr. mog. The Jaguai
Specialist Haarlem-N, 023-
-379760/287735.
Prairie 1.8 SGL, 10-'B5 gr. kent
1e eig., 91.000 km, boekjes, 1e
lak, WIT, ’ 5950. 035-243018.
Nissan SUNNY Coupé I.€
GLSX, '91, zwart, siervlgn., get.
gl., striping, meest compl. uitv..
alle denkb. opties, weinig km,
absoluut schadevrij, ’ 17.400.
Inr. mog. 03406-63266.
Nissan Primera 2.0 LX Diesel
Sedan, m. '92, kl. zwart metal-
lic, st.bekr., centr. vergr., getinl
glas, luxe stoffen interieur, 4x
hfd.st.. nieuwstaat. Prijs
’22.950. VLIETSTROOM Au-
tomobielen. 070-3877768.
SUNNY 1.4 SLX, 1991, grijs
met., 45.000 km, radio/cass., in
nieuwstaat, grijs kent., ’ 12.90C
excl. BTW. Fiat-dealer Boot,
Alphen a/d Rijn, 01720-41689.
Let op! MICRA 1.0 DX, '84,
APK 4-94, 95.000 km, nwe.
kopp.. groen met., ’ 1950.
020-6111887 of 06-52.825183
Nissan SILVIA 1.8 Turbo, 1986,
wit, gr. kent., i.g.st., vr.pr.

’ 8500. Telef. 035-282159.
300 ZXi TURBO Targa zeer voll.
uitgev., airco, alarm, stereo etc.
Excl. auto, nw.pr. ’ 94.000. nu

’ 24.500. Inr. m. 020-6172005.
PRAIRIE 2.0 SLX, 68.000 km;
bj. 1990, grijs kenteken, LPG-
onderb., ’ 22.950. Nissan-
dealerSTAß, 01620-60520.
300 ZX T-BAR Turbo, grijs m.,
alle opties, in perf. st., '88.
Vr.pr. ’ 28.000. 077-546418.
Bijz. mooie!! Nissan Sunny 1.7
Diesel. 2-drs.. Sedan, m. '86,
spierwit, get. glas, 5 versn.,
stoff. inter., dubb. spiegels etc.
’3950. „DEN HOFF Auto's",
02550-11428.
Weg. omst.heden t.k. SUNNY
1.6 SLX Aut., bj. 1991, 18.000
km, ’ 21.500. 01650-40911.
300 ZX TARGA. bj. '85, nw.
kent., alle opties, 91.000 km,
boekjes t.i. nieuwe auto,

’ 17.950. 023-400705.
100 NX, 1e eig., 6-'9l, stuur-
bekr., elektr. ramen, cv., rood,

’ 27.750. HOUTSMULLER &
V. DORSSEN, Audi/VW-dea-
ler, 02521-14507.
MICRA Automaat, bj. dcc. '86,
rood, i.z.g.st., vr.pr. ’ 5950. Inl.
02155-13849.
MAXIMA 30i V6. LPG, 5-'B9,
metall., goede st., ’19.900.
05782-5350/1132.
PRAIRIE 2.0 i SLX Automaat
7-pers., bj. okt. 1990, donker +
lichtgrijs met., get. glas. stuur-
bekr., schuifd., stereo, ’28.950.
Met BOVAG-gar. 02269-1203
T.k.a. tegen handelsprijzen:
Primera 2.0 LX 5-drs. Station-
car, LPG-0.b., 7-'9l. ’21.500.
Sunny 1.3 Trend, 4-drs., LPG,
6-'BB, ’ 7450. Laurel 2.4 E SGL
Automaat. 8-'B6, ’ 7250.
BEREBEIT. Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.
Zeer mooie Nissan Bluebird 2.0
GL Diesel 5-drs. Stationcar, t.
'89. 5 versn., stuurbekr., ’9750.
M. DE REDELIJKHEID Auto-
mobielen. 023-263842.
Nissan 300 ZX 3.0, 67.000 km,
1991, ’99.500. A.C.N. NOORD.
Nissan-dealer, 040-427025.
KING-CAB 2.5 Dsl„ '91, 30.000
km, ’ 27.500. Mitsubishi-dealer
Smeeing. Soest, 02155-13227.
SUNNY 1.7 D, '88, zwart/grijs,
sportstoel., get. gl., enz.,
130.000 km, 100% sch.vr., keur.

toeg.. ’ 9000. Inl. 02990-72293.
Nissan SUNNY Station D, '86,
zilvergrijs. 1e eig.. nieuwstaat.

’ 5650. 01749-46351/47791.
LAUREL 2.8 D SGL, '87, als
nieuw, ’ 8750. Garage van
Beek. 040-452103.
Primera 2.0 i LX, 5-drs., 4-'9l,
km 135.000, wit, LPG, stuur-
bekr.. ’ 18.950. Primera 2.0iLX
Sedan, 4-'9l, km 120.000. grijs
met., st.bekr., ’19.950. Blue-
bird 2.0DLX Sedan. 3-'9O, km
132.000. brons met., stuurbekr.,
’11950. WITTEBRUG Rijs-
wijk, Frijdastraat 47, telef.
070-3954302.
45.000! Nissan Sunny Florida
1.6 SLX. abs. nieuw, nieuwste
model 1990, ’13.900, p.m.
’2BO. 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.
—KONINGSHOF AUTO'S"*
Nissan Prairie 2.0 SLX. 7-per-
soonsuitv., nw. model-'9l, 2
kleuren metallic lak. 5 bak, des-
sin int., el. ramen, elektr. spie-
gels, centr. lock, smetteloze
Staat, ’ 28.950. 02507-15824.
Nissan 100 NX, alpinewit, T-
bar dak. electr. ramen, 20.000
km, bj. 1991, pr. ’27.850.
BMW-dealer VAN EKRIS Vee-
nendaal. Telef. 08385-27676.
PRAIRIE 2.0 E Aut., 5-'B9,
grijs/zwart met., 7 pers..
i.z.g.st. Inr. mog. 08880-54129.
SUNNY HB 1.3 Aut.. '90. 1e
eig., 36.000 km. Pr. n.o.t.k.
02155-12854, 06-52877994.
Nissan 100 NX I.Z.G.ST., geel,
bj. 1991, 42.000 km, ’28.000.
Telefoon 08385-25124.
100 NX 1.6 SLX, 5-'9l, 40.000
<m, vele extra's, nw.st.
f27.495. HETO BV., Daihatsu
Adam. 020-6968841.
300 ZX TARGA, 9-'B6, 5-bak, 2
<l. zilver metall., stereo, get.
ilas etc. ’ 17.950. 02274-3478.

sunny ï.o büA uoupe, 4-au
rood, 87.000 km, i.z.g.st.

’ 15.500.Telef. 02908-26763.
BLUEBIRD 2.0 GLD Diesel, 5

[ drs. Stationwagon, w.w. gl.
stuurbekr., metall., trekh. enz
Bj. 1989, i.z.g.st. Vr.pr
f 11.500.Telef. 04160-36777.
Nissan Prairie 2.0 SLX Autom.
7-pers„ LPG-0.b., 9-'9O
’29.950. AUTO WEEKERS
04906-1387.
T.k. Nissan KING CAB Diesel. grijs kent. weinig gelopen, bj
1989. Telef. 020-6921639.
Groothandel in jonge auto's
div. Nissan Primera's 1.6 + 2.(. SLX Sedan, v.a. '91/92, 4-drs.
5-bak. get. glas, schuifd., m. er
z. LPG, div. kleuren, als nw.
v.a. ’17.750. Met boekjes
Gar./inr./fin. mog. Autobedr
J. LAMME BV, Nw. Loos
drechtsedijk 167, Loosdrecht
telef. 02158-26778/23246.
Nissan CHERRY 1.3 Trend, '85
3-drs., 5-bak, wit, APK 7-94
als nieuw,’ 3450. 035-831240.
Nissan PRAIRIE 18, '85, blauw
met., dakroof, 5-bak, vr.pr

’ 6250. Telef. 01718-51781.
Nissan 300 ZX Targa-uitv.!
1985. alpinewit, get. gl„ specia
le bekleding, magn. vlg., airco
alles elektrisch, 5 versn., door
lock etc. Bij "FRED HEHL'

’ 19.950. Telef. 023-292400.
Nissan SUNNY 1300, grijs
met., sportw., spoilers, striping
m. '83. ’ 2200. 04116-84386.
Groothandel in jonge auto's
div. Nissan Sunny's 1.6 SL>
HB.+ Florida Diesel HB, v.a
'89/'9O, 5-bak. get. glas
schuifd., div. kleuren, als nw.
v.a. ’ 9750. Met boekjes. Gar..
inr./fin. mog. Autobedr. J
LAMME BV, Nw. Loosdrecht
sedijk 167, Loosdrecht, telef
02158-26778/23246.
LAUREL 2.8 D SLX, m. '88, wit
Laurel 2.4 E SLX, '88, blauw
LPG. Laurel 2.4 E SGL, Benz
'86, autom. Laurel 2.8 Diesel
SLX. '85. N.P.C. Gageldijk 43
Maarssen, telef. 030-611805.
Nissan ÏÖÖ NX, Pluspakket
AUTOMAAT, diverse opties
grijs met., bj. 4-'9l, 26.000 km
fabrieksgarantie, vr.pr

’ 29.500. Telef. 035-248820.
STATIONCAR Nissan Sunn}
5-drs. SLX Florida 1.6 inj.. evt
LPG/benz., 5-bak, nieuwstaa
m. '90, ’ 13.500. Inr. mog. NAP
BOVAG-gar. Wim Overeem
02513-12484. Ook zo. 12-16 u.
Nissan PRAIRIE 2.0 i SLX, bj
4-'B9, kleur wit, 7-pers., km.st
119.000, stuurbekr., centra
lock, Pulman int., vr.pr

’ 22.750. Telef. 01660-4458

Volvo-dealerb.a.:
Nissan Patrol 2.8 Wagon, 4>
turbo diesel, bj. '91, 56.000 km

’ 45.000
Nissan King Cab, 4x4 diesel, bj
'92, 52.000 km, ’ 23.950.

030-660244

200 SX, ROOD, 11-'B9, i.z.g.st.
118.000 km, ’26.000. Fakt
mog. Telef. 03434-56150.
Moet weg! NISSAN 280 ZX, bj
1981, APK 5-94, kl. rood

’ 4250. Inl. 02263-55247.
CHERRY 1.7 Diesel, orig. '86, 1
jr. APK, zr. goede auto, ’ 3500
Telef. 02155-14456.
Nissan Bluebird 1.6 LX Sedan
m. '88, kl. rookzilver metallic, £
versn., zonnedak, getint glas
60.000 km aantoonbaar
nieuwstaat, prijs ’ 8950
VLIETSTROOM Automobieler
070-3877768.
Bluebird 2.0 GLX, bj. 6-'BB
APK 8-94, grijs met., el. ra-
men/spieg./sch.d„ w.w., cv.
veel extr., ’ 9500. 02155-18585.
Nissan Primera 2.0 Diesel LX
Hatchb., stuurbekr., 105.00C
km, bj. 12-'9l, lichtbl. met.
KROON AUTO'S, 02943-
-1901/3026, zondags gesloten
Wegens auto v.d. zaak: MICRA
1.0, 3-'B9, lichtblauw met.,
sportvelg., spoiler, 57.000 km,
APK 3-94, ANWB-rapp. '93,
vr.pr.’ 9750. Inl. 020-6475799.
URVAN 2.3 Diesel Short-WB
Bestel, APK 13-5-94, bj. 8-'BB,
vr.pr. ’ 10.500. Inl. 038-534636.
PRIMERA 1.6 LX, 5-drs„ grijs
met., bj. 6-92, 14.000 km.

’ 21.500. Telef. 05759-2917.
Nissan SUNNY, bj. '84, diesel,
met. kleur, zeer mooi, koppak-
king lek, ’ 1650. 055-670210.
PRAIRIE 1800 SGL, 1986,
blauw metallic, prijs ’ 8250. Inl.
038-537492 of 06-52918835.
NISSAN Bluebird Diesel Sta-
tion, grijs kent., '88, 135.000
km, nwe. APK, ’6500. Nissan
Bluebird Diesel Stat., '85, nwe.
APK, 170.000 km, ’4500. Krul-
lelaan 2A, Zeist. 030-966042.

Excl. Micra
wit, bj. 1988, rondom spoilers,
brede velgen, getint glas,
alarm, rad./cass. Vr.pr. ’ 9950.
Telef. 02550-23192.
Nissan Bluebird 2.0 GL Diesel
Stationcar, '90, beige metall.,
stuurbekr., getint glas, 5 versn.,
perf. st., 1e eig., boekjes aanw.,
’14.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
Micra MARCH 1.2, 3-drs„ 1e
eig., wit, get. gl„ 2.'93, weg.
omst. ’ 13.950. 02550-17454.
Nissan SUNNY 1.7 Diesel,
1988, 4-drs., i.z.g.st., nwe.

APK, ’ 8950. Inl. 033-944271.
Nissan 100 NX Targa, 1e eig.,
!92, 19.000 km, spoiler, uit-
neembare daken, werkelijk
nieuw, serviceboekje, ’ 24.950.
Nissan Primera 2.0 SLX, 14
mnd. oud, zwart met., stuur-
bekr., LPG, el. ramen, schuifd.,
schadevrij, nw.pr. ’ 47.000,
unieke aanbieding! ’ 19.950.
Nissan Sunny 1.3 Luxe Sedan,
'89, wit, w.w. glas, stereo, 5
versn., slechts ’8950. Autobe-
drijf SCHIPHOL, Badhoeve-
dorp, telef. 020-6041885.
SUNNY 1.4 LX. m. '90, felrood,
3-drs„ 1e eig., perf. st., ’9950.
Inr./gar. 020-6195929.

Sunny 1.4 LX'92
wegens sterfgeval, 29.453 km.
donkerbl. met., div. extr., abs.
nieuwst. Vraagprijs ’-3.000.

Inl. 02159-21075
T.k. Nissan SUNNY 1.3, bj. '86,
5 versn., 4-drs., nwe. APK.
Vr.pr. ’ 5650. 020-6954288.

" Nissan PRAIRIE 2.0 SLX Auto-
maat, bj. 25-10-'9l, 83.231 km,

" kleur grey two-tone, LPG,
elektr. schuif/kanteldak, trek-

" haak, ’ 33.750.020-6863001.- Micra, sportuitv., '89, 1 jr. BO-
VAG-gar. Fin./inr. mog. 020--: 6342423/6342426/6312115.

DATSUN 280 ZX Sport, bj. '83,
vr.pr. ’7250, i.g.st. Telef.
01623-17329.
SUNNY 1.3 HB S6, '89, zwart,
53.000 km, vr.pr. ’10.500,
i.g.st. 020-6106497/6133053.
Speurder? Bel 020-6.805.805
Speurder? Bel 020-6.805.805

Selles, Neerlands grootste in Patrol
Specialist in ontwikkeling van access. voor Nissan 4-WD

|' Direct leverbaarPatrol GR, Tèrrano V6in5-speed en automaat
Steeds wisselende voorraad in 4-WD occasions

SELLES 4-WD, Genemuiden, 05204-6451, telefax: 05204-6454

Nissan 300 ZX
Twin Turbo Autom.

Nov. '91,DD-HR-37,1ste eigenaar, Pearl White
3 38.000 km, dealerboekjes aanwezig. Pr. n.o.t.k.
; Telef. 010-2132518

Oldsmobile- Oldsmobile Cutlass Ciera SL,, rood metall., duurste uitvoe-
ring, alle opties,, 1e eig., 90.000: km, mcl. LPG, mei '91,’ 26.950.

\ CARRERA, 02158-27600.. Oldsmobile Toronado 8-cil. !

" Automaat Coupé, '82, alle
■ denkbare opties aanwezig 0.a.:

airco, APK '94, SPLINTER-
ï NIEUW, ’ 5950. 02285-11743.

" CUTLASS Suprème, '89, alle ;
'm opties, prachtige wagen. Ga-

' rantie/inr. mog. Keurenplein 9, 'A'dam-Osdorp, 020-6670121.

= Speurder? Bel 020-6.805.805

12x Oldsmobile w.o. Cutlass
2-drs. hard-top, 1971, 5.7, in
perf. st. RIETVELD Woerden,
03480-12252/13313.
Voor alle onderdelen, nw. en
gebr., revisies, onderhoud, mo-
toren APK enz. KAREL OTO,
Katwijk, 01718-28021.
ÖTdiT Klüfü STATION V8
benz., bj. '81, APK 7-94,

’ 1950. Telef. 075-179199.
Oldsmobile-ONDERDELEN,
gebruikt, v.a. bj. 1970 t/m 1993,
zowel benzine als diesel. Luij-
ben, Soest, 02155-12478/
13617,Industrieweg 26, Soest.

; Opel .
ASTRA 1.61 GL Station, '92,
rood, 21.000 km, radio/cass.,
vr.pr.’ 26.000. 071-618352.
SENATOR 3.0 i Aut., bj. '84,
met iets werk, ’2900. 08330-
-15330,06-52.940976.

Astra Cabrio
div. kleuren uit voorraad leverb.

OPEL-RIJKS,ROTTERDAM
010-4115715

T.k.a. tegen handelsprijzen:
Veetra 2.0 i GT, LPG, 4-drs„
blauw, 1-'9l, ’21.500. Veetra
I.Bi GL, wit, LPG, 5-drs„ 1-'91,

’ 19.950. Veetra 2.0iCD, 5-drs„
12-'B9, ’ 22.500. Veetra I.Bi LS,
5-drs., LPG, 1-'B9, ’13.950.
Veetra 1.6 i GLS 5-drs., 1-'91,
’20.750 Omega 2.0 i GL,
antr.grijs, stuurbekr., 2-'9l,

’ 19.750. Kadett 1.6 LS Diesel
3-drs. Stationcar, 3-'BB, ’ 8500.
Kadett 1 .Si LS, LPG, 4-'9O,
’12.950. Inl. BEREBEIT, Am-
steldijk 25, 020-6627777.

Autolak
ALLE KLEUREN

OOK IN SPUITBUSSEN
Otto

Nieuwenhuizen
B.V.

Overtoom 515, telef. 6129804
Amsterdam

T.k. weg. lease-auto: Opel KA-
DETT GT 1.6i, rood, bj. 9-'B9,
km 69.000, vr.pr. ’14.000. Te-
lef. 023-401421, na 10.00 uur.

Manta 200 i
Irmscher

orig. uitvoering, gebrokenwit,
APK 7-1994, bj. 1984. Ned.
kent., ’ 12.500. Telef. 02240-
-15844, na 17.00 uur en zondag
06-52802886.
OMEGA 2.3 D, bj. '87, grijs,
APK, 135.000 km, in nw.st.,

’ 9950. Telef. 020-6343284.
Opel Astra 1.4 GL, blauw met.,
LPG, nov. '91, ’21.750. Opel
Veetra Diesel Sedan, aubergine
met., 99.000 km, '91, ’22.950.
Opel Veetra 1.8 GL Automaat
Sedan, metallic, '91, 41.600 km,

’ 25.950. Opel Kadett GT Booi,
blauw met., '90, ’17.950.
AUTOVROON VW/Audi-
dealer, 020-6869611.
KADETT ïël LPO 5-drs.,
88.000 km, boekjes aanw., bj.
'90. ’ 12.900. Inl. 08891-77064.
Slechts 9 mnd. oud: uniek
mooie Opel 2.3 TURBO Diesel
Intercooler, o.a. metallic lak,
speciaal design int., hoofdst..
roofrack, elektr. ramen, central
lock, dikke velg. etc. etc. 18.000
km, nw.pr. ’ 78.800 nü ex
demo ’ 53.500. Inr./gar. mog.
023-358668.
Stationcar!! Kadett 1.61, Irm-
scher-uitv., 5-d., LPG, Pullman
bekl., nieuwst., m. '84, ’3950.
CARTRADE HOLLAND 8.V.,
Almere-Haven, 036-5349700.
Opel CALIBRA 2.0i, bj. aug.
'92, rood, alle opties, o.a. leer,
airco, CD, 13.330 km. ’49.500.
085-254807, b.g.g. 085-253426.
Opel ASCONA 1.6 LS, 4-drs.,
bj. '87, 1e eig., bijz. mooi,

’ 5950. Telef. 075-163289.
SENATOR 2.5 i Automaat, 05-
-'B5, 165.000 km, rood metallic,
comfort-pakket, l.m. velgen,

’ 8950. Off. Opel-dealer
Havéka 8.V., Mijdrecht, telef.
02979-82046.
VECTRA 18i GL, 4-drs„ d.rood,
120.000 km, 3-'9O, ’ 16.500
mcl. Telef. 05720-54233.
KADETT 1.3 LS, 3-drs„ bj. m.
'87, APK 7-94, div. access.,
i.nw.st., ’ 5950. 02503-14761.
SENATOR 2.5, bj. '88, nw.
type, vr.pr. ’ 16.000. Telef.
010-4566476.
Opel OMEGA 2.0iGL, luxe sta-
tion, blauw met., nw. model
'89, roofrack, w.w. glas, compl..
uitv., slechts ’ 12.950. Autobe-
drijf SCHIPHOL, Badhoeve-
dorp, telef. 020-6041885.
Opel KADETT, 1982, net ge-
keurd, rijdt prima, ’1950. Inruil
mogelijk. 023-423906.
OMEGA 2.0i, maart '92, antra-
ciet metall., schadevrij, 40.000
km, ’ 31.500 mcl. 05720-54233.
KADETT 1.3 S, '86, nwe. APK,
LPG, kl. zilv., prima auto,

’ 5200. Telef. 020-6812174.
KADETT 12 S, 2-drs., bj. '79,
rood, APK 7-94, l.m. velg.,
vr.pr. ’ 1500. Telef.
035-216882, na 10.00 uur.
Opel REKORD 2.0 S, m. '87,
Traveller uitv., bord.rood met.,
5-versn., cv., el. Sp„ LPG enz.,
APK 7-94, i.nw.st., ’ 5950. Inr.
mog. 02507-30217.
Opel KADETT 18 GSi, bj. 1985,
rood + extra's, i.nw.st.,

’ 11.250. 055-420599.

T.k.a. Opel CALIBRA 16V, bj.
1991, kleur rood, met airco. Te-
lef: 04244-2227.
Opel OMEGA Stationcar 2.3 D,
bj. '89, wit, 160.000 km.

’ 11.750. Inl. 055-422724.
Opel KADETT GT m. '87, rood
v. kleur, sportinter., hoofdst.,
5-bak, get. glas, dubb. spieg.,
sportvelgen enz. Supermooie
auto, ’7950. BMK, 023-
-294072. Inr. mog.
Opel CORSA 1.2 Sedan, 3-'B7
(4-drs.), wit, in goede st„

’ 5950. 03210-16843.
Opel KADETT GSi, super mooi,
m. '85. Vr.pr. ’8750. Inl. 033-
-806864/750549.

2.0iCD
VECTRA, 26-5-'B9, wit, 30.000
km, l.m. velgen, velours bekl.,
open dak, i.z.g.st., vr.pr.

’ 22.000. Telef. 02159-44284.
VECTRA 2.0i16V 150 pk, zwart
metall., '93, 10.000 km, vele ex-
tra's. Omega 2.6i, 9-92, 25.000
km. Omega 2.4 iDiamond, '92.
Corsa GSi, '92, 7000 km. Scha-
devrij. Inruil mog. 05712-72342
of 05703-2084.
GSi 2.0 Opel Kadett, digitaal,
ferrarirood, 1e eig., abs. scha-
devrij, m. '90, ’22.900, p.m.
’455, 60- mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.
Opel CORSA Swing + 1.5 D,
8500 km, rood, 3 maanden oud,

’ 19.500. 05712-72964.
KADETT GSi, bj. '91, grijs met.,
portierschade, inruil mog.

’ 22.500. Inl. 072-624997.
Opel VECTRA 4-drs. 18 S, bj.
1991, met LPG, blauw,

’ 19.900.Telef. 04120-46925.
OMEGA 2.0 i GL, 7-'9l, airco,
LPG, ’ 19.500. Omega 2.0iLS
Autom., 8-'B9, LPG, ’13.700.
Omega Van 2.3 D Station,
5-'9l, ’ 15.000. Veetra 1.7 D Gl
HB, 8-'9l, stuurbekr., ’17.900.
Veetra 1.Si HB, 11-'9O,
’15.900. Veetra I.Bi HB, 11-
-'B9. ’14.700. Kadett 1.3 HB,
5-'B9, ’10.200. Kadett Station
1.7 D, 12-'9O, ’11.900. Kadett
Station 1.7 D, 1-'9O, ’11.500.
Kadett Station 1.7 D, 6-'B9,
’9600. Kadett Station 1.7 D,
8-'B9, ’9700. Kadett Station
1.6 D, 11-'BB, ’B9OO. Kadett
Van 1.7 D, 7-'9O, ’ 8600. Kadett
Combo 1.6 D, 2-'B9, ’7500.
035-564444/561842.
Opel CORSA 1.2 S, LPG, bj.
10-'B6, metallic, prijs ’5500.
Telefoon 035-857123.
ASCONA 16 S, LPG-inst., paar
plekjes, rijdt goed, 1982, ’ 1250.
Medemblik N.-H., 02274-4999.
VERDIEN ’5OOO afschrijving!
Opel Corsa Strada 1.2, okt. '91,
get. glas, magmarood, 17.000
km, als nw„ ’17.500. Telef.
075-350302.
T.k. OMEGA 1.8 Station, '88,
trekh., gas, niveau-reg., nieuw-
staat, ’ 10.500.08380-52225.
OMEGA 2.0i, grijs metallic,
st.bekr., get. gl., cv., 17.000
km, ANWB-gek., apr. 1992.
Dealer Avifauna, 01720-20990.
T.k. OPEL GSI, rood, bj. 10-'B5,
prijs ’87.500. Telef. 030-
-211359of 077-663280.
Opel CORSA 1.2 S Van, wit, bj.
12-'B, i.z.g.st., ’5500. Telef.
02503-28757.
ASTRA 1.4, 3-drs., zwart met.,
48 000 km, LPG, 11-'9l,

’ 19.750 mcl. 05720-54233.
Opel KADETT 16 S Station, bj.
'83, APK 2-94, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2250. Telefoon 02907-5699.
KADETT GSi 2.0 16V, 6-'B9,
ABS, stuurb., el. r./spieg.,
sch./kanteld., stoelverw., CD-
wiss., BBS velg., 73.000 km.
Vr.pr. ’ 31.000. 070-3801896.
Door bank teruggenomen Opel
KADETT 1 .Si Caravan, LPG-
inst., nov. '90, 1e eig., bor-
deauxrood met., in perf. staat.

’ 18.950. Inl. 02153-10030.
Opel KADETT Caravan 1.6 Die-
sel, m. '86, ’ 5950. Kadett 1200
D Luxe, m. '86, ’4950. Telef.
023-314955.
Exclusieve Stationcar Diesel!
Opel Omega 2.3 Diesel 5-drs.
Stationcar, orig. m. '90, o.a.
antraciet metallic, zonw. glas, 5
versnell., central lock, alarm,
dubb. spiegels etc, nw.pr.

’ 54.750, schadevrij en in prima
staat, ’ 14.950. Met gar. Inr./
fin. en ANWB mog. AUTO-
SERVICE HAARLEM, gespe-
cialiseerd in jonge, gebruikte
auto's, telef. 023-392024.
SENATOR 28 S Aut., trekh.,
sp.vlg., APK, bj. '79, zeer mooi
en goed, ’ 1950. 023-400705.
Te koop Opel KADETT Station,
5-deurs, bj. 10-'B2, prijs ’ 1500.
Telefoon 035-857123.
Opel KADETT 1.3 S, m. '87, kl.
blauw, 1e eig., APK, nw.st.,
nw. bnd., ’ 6450. 023-251651.

34 Opel KADETT Diesel, 3-drs.,
nette auto, APK, slechts

’ 1950. Info 023-400705.
Opel ASTRA 1.4 i GL, wit,
29.000 km, schuifd., Philips ra-
dio,’ 19.700.02260-15506.
Opel CORSA 12 S Luxus, bj.
'84, APK 8-94, vr.pr. ’4250.
Telefoon 02907-5699.
REKORD 1.7 S, 1971, 55.000
km, APK-gek., abs. nieuw-
staat, pr. ’ 4950. 03462-61884.
OMEGA 2.3 Diesel, bj. 5-'B7,
180.000 km, d.blauw, rev.mo-
tor, w.w., ’ 9500. 033-650450.
Opel OMEGA 2.3 Diesel Sta-
tion, grijs kent., bj. '88, zéér
mooi, ’ 7950. 03210-16843.
Kadett GSi 2.0 L, '90, plus 1.6i
GT, '90. SCHAFTENAAR, off.
Honda, Wezep, 05207-64535.
Nette KADETT 13 S, m. '88,
4-drs. Sed., LPG, stof inter..

’ 7950. Inr./gar. 020-6195929.
KADETT 16i GT, mei '89, rond-
om spoilers, LPG, nw. model,
90.000 km, bl. met., schitt. st.,

’ 12.950. Inr. mog. 04103-1736.
Kadett Expression 1.7 D Sedan,
7-'9l, rijdt 1:20, nw.pr. ’ 32.250
nw.st. ’ 15.950.02977-28012.
Opel KADETT Station Diesel,
5-deurs, geel kent., wit,
i.z.g.st., '85, ’5950. Top Cars,
023-340744.
Zéér complete, zéér exclusieve
Opel Veetra 2000 inj. GLSi Au-
tomaat!! Airconditioning!! M.
'91, 1e eig.!! Diam.zwart met.,
get. glas, dikke Pullman bekl., 4
hoofdst., stuurbekr., alles
elektr., Necam LPG, doorlock,
siervelg. etc. Bij „FRED HEHL",

’ 24.950. 023-292400.
4x Calibra 2.0i, 1x 2.0 i 16V,
'91-93. SCHAFTENAAR, off.
Honda, Wezep, 05207-64535.
Door de bank teruggenomen:
Opel KADETT Cabriolet, bj. '83,
kleur wit, sp.velgen, zeer apart.
Vr.pr. ’ 12.750. Inl. 03443-3770.
Opel KADETT 1.6i Sedan, dia-
mantzw., 10-'BB, LPG, ’8950.
03210-16843.
Groothandel in jonge auto's:
div. Opel Veetra's 1.7 GLD/
1.8/2.0 GLi HB + Sedan, v.a.
'89/'9O/'9l, 5-bak, get. glas,
schuifdak, m. en z. LPG, div.
kleuren, als nw., v.a. ’ 14.750.
Met boekjes. Gar./ inr./fin.
mog. Autobedr. J. LAMME BV,
Nw. Loosdrechtsedijk 167,
Loosdrecht, telef. 02158-
-26778/23246.
Opel Kadett 1.6 D 3-drs., wit,
2-'B9, 100.430 km, spoiler, spie-
gels in kleur, i.z.g.st., ’9450.
MIDDELWEERD, 03483-1353.
Opel Ascona 2.0 S, 1981, met
gas, APK, ’ 950. Inruil mogelijk.
023-423906.
Opel Omega 2.0i, m. '91, blauw
met., stuurbekr., deurlock, s-
bak, LPG, abs. nieuwst.,
’17.950. VLIET AUTO'S, mr./
financ. mog. 01718-77355.
KADETT 5-drs. Stationcar 1.7
D, '91, metall., dakrailing,

’ 16.750.Telef. 03412-53768.
Omega 2.0i, 3-'BB, ’10.900.
Omega 2.0 iStat. LPG, 3-92,
’26.950. Kadett 1.7 D Stat.,
8-'B9, ’ 9900. MEKENKAMP
AUTO'S, 03405-71384/71119.
Opel ASCONA 1.6 GT HB, 4-
drs„ 5-bak, okt. '85, rood,
sportw., schuifd., alarm. De
mooiste!! ’ 5450. 03407-3633.
KADETT GTE I.Bi, bj. '83, orig.
uitgevoerd, rood, zéér goed
onderh. 05970-16028 na 19 u.
—KONINGSHOF AUTO'S"*
Opel Veetra 2.0 i GT 5-drs„
Hatchback, m. '93, diamant-
zwart metallic, 5-bak, Recaro
sportint., get. glas, centr. lock,
stuurbekr., siervelgen, 4 hoofd-
steunen etc, etc. ’ 29.950.
02507-15824, Zandvoort.
Opel Corsa GT '87, rood,

’ 7950, AUTO WEEKERS,
04906-1387.
—RESIDENCE Hillegom*"
Opel Kadett 1.6 Irmscher, ASS
interieur, 4x hoofdst., orig. Irm-
scher uitgebouwd, BBS
sportvlgn., stuurbekr., alarm,
grijs met., wis/was install., s-
bak, w.w. gl., dubb. spieg., ver-
laagd, iets aparts, moet gezien
worden, 1986, ’14.950.
02520-22865. Inr., gar. en keu-
ring. Zond. info 06-52879381.
Groothandel in jonge auto's:
div. Opel Corsa's 1.5 Diesel
Van, v.a. '90/'9l, 3-drs., 5-bak,
get. glas, div. kleuren, als nw„
v.a. ’7750. Met boekjes. Gar./
inr./fin. mog. Autobedr. J.
LAMME BV, Nw. Loosdrecht-
sedijk 167, Loosdrecht, telef.
02158-26778/23246.
KADETT 1.3 Hb„ '84, APK
7-94, kl. rood, nw.st., vr.pr.

’ 2450. Telef. 02159-49905.
2.5 REKORD, blauw met.,
sportvelg., 100% nieuw, vr.pr.

’ 5750. bj. '86. Inl. 023-354796.
T.k. Opel MANTA 1.8 GT, bj.
1985, met. groen, alarminst.,
zeer mooie auto. Vr.pr. ’ 9800.
01740-40284.

Veetra
1.7 D, 11-'9l, prachtige wagen.
Import USA-cars, Keurenplein
9, Adam, 020-6670121.
SENATOR 3.0 E Autom., CD-
uitv., nw. mod. '84, i.g.st.. vr.pr.

’ 4250. Inl. 08360-32818.
KADETT 13 S, '87, APK 6-94,
Sedan, echt schitterend, zwart,
87.000 km, zéér goed, 100%,
’ 7450. Telef. 020-6260203.
MANTA GTE, gespoilerd, APK,

’ 1650. Commodore, 4-drs.,
'74, pr. n.o.t.k. 02152-53069.
Van 1e eig.: ASCONA 1.6S, bj.
5-'B4, APK 5-94, 2-drs„ i.g.st.
van onderh., ’2250. 020-
-6111887 of 06-52.825183.
Opel KADETT, 1986, 3 deurs,
prima auto, ’ 6950. Inruil mo-
gelijk. 023-423906.
Opel KADETT 2.0 GSi, 1988,
85.000 km, rood, prijs ’ 14.750
mcl. BTW. Telef. 04132-72560.
KADETT 1.6 LS Diesel, nw. m.
'87, 4-deurs Sedan, sportw.,
w.w. glas, kleur wit, roest- en
schadevrij, ’ 6950. 023-270975.
Opel CORSA 1.2 S Van (grijs
kent.), bijna '88, 5-bak, 42.000
km, beige met., stereo, 1e eig..
mcl. BTW ’ 6750. 03407-3633.
KADETT 1.3 GT, '88, grijs met.,
verl., get. glas, alarm, nw. mo-
del, ’ 9000. Telef. 030-801201.
Opel Kadett 1.Si Life, m. '91,
antracietgrijs metallic, grijs ve-
lours inter., hoofdst., getint
glas, 5-bak, LPG-inst., smettel.
staat, ’ 14.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondagtelef. info van 11-15 u.
KADETT Caravan 1.6 D, bj. '85,
i.z.g.st., APK 28-6-94, prijs
f 6250. Inl. 04998-72608.
Ascona. '84-'B6-'BB, 3-, 4-drs.,
schakel/aut„ 13-16-18 motors,
v.a. ’ 2450. 023-423906.

Opel KADETT GSi 16V, bj. '89,
div. access. Garantie/inruil
mog. Telef. 08893-2645.
T.k. KADETT GSi, '88, Duits
kent., perf. staat, vr.pr.

’ 15.950.Telef. 06-52948972.
Opel KADETT 1.3 S HB, 10-
-'B7, blauw, get. glas, r.b.s., LPG
enz., APK 11-93, i.g.st.,

’ 6950. Inr. mog. 02507-30217.
Opel SENATOR 3.0 i Autom.,
div. opties, bj. '85, perfecte
auto,/7750. Inl. 038-531082.
T.k. Opel CORSA 1.2 S, bj. '86,
APK mei '94, prijs ’ 5250. Telef.
036-5324960.
ASCONA 1.6 LS, '85, 4-d„
LPG, APK '94, geen roest,
100%, ’ 3950. 020-6939693.
VECTRA 1.7 Diesel, 5-drs. HB,
wit, 3-1990, get. gl., zwart vel.
inter., ’16.950. W. v. Vliet Au-
to's, Ter Aar, telef. 01722-2579.
Door de bank teruggenomen:
Opel VECTRA 1.7 Diesel, s-
drs., rood, 24.000 km, radio/
cass., m. '93, ANWB-gek.
Vr.pr. ’ 30.750. Inl. 03443-3770.
OMEGA 2.0i CD Diamond, 8e
mnd. '92, km. 18.400, r./cass„
magn. v., paars/bl. met.,
sch.k.d., ’32.000. Ex B.P.M.
Telef. 010-4733884, na 18.00 u.
010-4269157.
Unieke aanbieding!!! Opel
Omega 2.4iGL, 1e eig., nw. m.
'91, rood met., el. schuifd., 4x
hfd.st., stuurbekr., alarm, door-
lock, unieke uitv., slechts

’ 17.750. Opel Omega 2.0iGL,
luxe Station, diamant uitv., 1e
eig., nw. mod. '92, shadow
bleu, met LPG-onderb„ el.
schuif/kant.d. stuurbekr., 4x
hoofdst., centr. doorlock, w.w.
glas, roofrack, wiswas, el. spie-
gels, etc. etc. werkelijk nieuw,
si. ’24.950. Opel Kadert 1.6
Diesel Luxe Station, '88, kleur
wit, koopje! ’ 7950. Opel Manta
2.0 GSi Autom., '87, Recaro
int., 15" vlg., spec. uitv., unieke
kans, slechts ’ 8750. Autobe-
drijf SCHIPHOL, Badhoeve-
dorp, telef. 020-6041885.
OMEGA 2.0 I, bj. '89, kl. antr.
metall., met LPG, 150.000 km,
get. glas, schuifdak, ’11.750.
Bovag-bedrijf, 08362-21736.
OMEGA Sportieve 2.6 Injectie
24 klepper, 6-8-92, 4 el. ramen
en schuifd., cv., radio, sportw.,.
sportbekl., 4 hoofdst., boord-
comp., etc, nw.pr. ’73.000, nu

’ 47.500. 03423-3262.
SENATOR 3.0 24V, diamant-
zwart, 6-'9O, alarm, 1e eig.,
werkelijk als nieuw, ’ 33.950.
Inr. mog. 040-128877.
Opel Omega 2TÖI Automaat,
v.v. stuurbekr.!! m. '89, alpine-
wit, luxe int., elektr. spiegels,
centr. lock, sierv. etc. ’ 12.950.
CARPOINT, 02510-12651.
Nw. mod. Opel Senator 2.5 i(6
cil.) Automaat, '89, rauchsilber
met., get. gl„ stuurbekr., cv.,
ABS, Pullman bekl., 4 hfd.st.,
climate control, stereo, magn.
sportvlg. etc. ’19.950.
„HARTMANN" AUTO'S,
Woerden, 03480-31234.
ASTRA 18i GT, 5-drs., zwart
met., 43.000 km, LPG, 4-92,

’ 27.500 mcl. 05720-54233.
Zeer mooie Opel Kadett 1700
Diesel Station, 3-drs., febr.
1989, wit. ’9950. Inr./fin./gar.
mog. „TIENHOVEN", telef.
03469-2296, ml. tot 21.00 uur.
Opel CORSA 1.2 S 3-drs„
8-'B5, zwart, APK, i.z.g.st.,

’ 5900. 033-806612.
Maxwell Cars. SENATOR CD
E, bj. '87, Irmscher, duurste
uitv., LPG, Inr./fin. 023-249149.
Opel Kadett Turbo Diesel Inter-
cooler, 5-drs„ GL!! M. '90,
blauw met., luxe int., get. glas,
5-bak, dubb. spieg.. wis-was,
sierv. etc. ’13.950. CAR-
POINT, 02510-12651.
KADETT Diesel Stat.car, m~.
'87, i.z.g.st., ’5750. Inr. mog.
020-6845071.
KADETT 1.6 S, 1987, 4-deurs,
prima auto, blauw metallic,

’ 8950. Inruil mog. 023-423906.
Opel Corsa 1.5 Turbo Diesel,
wit, nw.st., ’11.250. P&B
CARS, 01807-25317.
HH. HANDELAREN! Kadett
1.41, bj. 6-'9O, donkerblauw,
145.000 km, i.z.g.st. ’ 9750 mcl.
03489-1401, niet op zo.
Door inruil verkr.: Opel Kadett
E 1.3 S, LPG, 3-drs., wit, m. '87,
’6950. Opel Kadett D 1.2 S,
Ferrarirood, m. '80, ’ 950. Opel
Ascona 1.6 S, 2-drs., groen, m.
'84, ’ 1950. Opel Ascona 1.6 S
Automaat, 4-drs., brons me-
tall., in nw.st., m. '84, ’2950.
Opel Rekord 2.3 Diesel, groen
metall., m. '85, ’2950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.
VECTRA 1600iGL, 3-'9O, LPG,
d0.b1., 160.000 km, i.g.st.,
’13.975. Jo van Nunen Opel,
telef. 04241-1437.
ASCONA 1.6 S, nov. '86, s-
drs„ beslist nw„ 1e eig., 80.000
km, techn. 100%. 070-3949007.
Opel KADETT, m. '87, 3-drs„
metallic kleur, in werk. nieuw-
staat, ’ 6450. 05250-2518.
STATIONCAR, Opel Kadett 1.7
Diesel, 5-drs., 5-bak, RBS,
weinig km, rood, m. '90,
’13.950. Inr., NAP, BOVAG
Wim Overeem, 02513-12484,
ook zo. geop. 12-16 u.
Omega 2.3 Diesel, zwart mica
lak, nieuw model, stuurbekr.,
m. '91, ’25.900, p.m. ’520, 60
mnd. LOKHORST Zegveld
(Woerden), 03489-1868/1853.
Opel KADETT GSi, bj. '86, grijs
met., sch.dak, stuurbekr., s-
bak, spec. hoedenplank voor
speakers, alarm met afst.bed.,

’ 12.450. 030-436667.
Opel Corsa 1.25, beige, 5-drs.,
’6950. P&B CARS, 01807-
-25317.
Corsa 1984-1985-1986-1987-
-1988-1989, goed, mooie prij-
zen. 023-423906. Inr. mog.
Opel MANTA 18 GT, Hatch-
back, m. '86, zwart, get. gl„
sprt.vlgn., spoilers, LPG, 1e ei-
gen, pr. ’ 6950. 02550-17454.
Opel KADETT 1.Si Automaat,
st.bekr., 5-'9l, voorschade,
38.450 km. GLS-uitv., cv„
o.dak, d.blauw met., ’13.000
mcl. Autobedrijf' Middelweerd.
03483-1353.
ASCONA 1600 Diesel, 5-drs.,
rood, 11-'B6, 5-speed, ’5OOO.
Medemblik N.-H., 02274-4999.
Opel ASCONA 20 SR, m. '79,
mcl. LPG, 2-drs„ prima st.,
rood, vol jaar APK, ’ 1450.
02503-38470.
Opel Veetra 1.7 D Sedan, 1989,
spierwit, 5 versnell., dubb.
spiegels, keurige staat,
’15.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, telef. 020-6533475.

DOOR INRUIL VERKREGEN
WERKELIJK UNIEK MOOIE

Vectral.BGLi
mei '90, 67.000 km, grijs met.
5-drs. uitv., met open dak, ste
reo, wiswas etc, mcl. 6 mnd
BOVAG-gar., ’24.600. Bij Sea
Autocentrum APC, Jarmuider
43, Adam, 020-6133333.
Opel REKORD 2.0 S Aut., 1982
95.000 km orig., pr. ’2lOO
Z.g.a.nw. Telef. 08386-1527.
Opel Veetra 1.Si GL, m. '92
bordeauxrood metallic, ï
versn., kantel/schuifdak, dubb
spiegels, LPG, etc, ’19.950
CARPOINT 02510-12651.
MANTA GTE, bj. '80, sportuitl.
get. glas, motor '86, i.z.g.st.
’2950. Telef. 02517-5656.
VECTRA 1.8 Autom., zilvergrijs
metallic, 21.000 km, bj. 2-'9l
Inl. 02902-61697/61981.
Opel REKORD 20 S, LPG, Tra
veller, '86, antr. grijs, sp.velgen
i.z.g.st., ’5OOO. 075-212428.
OMEGA 2.01 Station, grijs
kent., 1990, blauw, cruise
contr., open dak. 010-4196312.
Opel VECTRA 2000 16V,72.00C
km, bj. '90, ’34.000. Telef
02265-2832 of 02207-14852.
Opel KADETT 1.8 GT uitvoe
ring, m. '88, sp.vlg., 5-bak, grijs
met., ’ 8750. Inruil mog., telef
020-6192683.
Opel REKORD 2.0 LS Caravan
m. '87, Ferrari-rood, get. gl.
nw.st., ’ 6950. 023-354644.
KADETT GSi 16 V, 3-drs.
rood, '88, veel ace 4x Kadet
GSi, '85/88, 3- en 5-drs., me
veel access. en interessant ge-
prijsd. Manta GSi 2.0, '88. Te-
lef. 05763-1210.
Opel VECTRA 1.6i, 5-'B9, wit
5-bak, LPG, nw.staat, ’ 15.250
02159-12615, zo. geop.
OMEGA 2.0 i Pearl, bj. 7-'9O
zwart met., get. glas, LPG, cv.
stuurbekr., APK 7-94, nw.st

’ 14.950. Telef. 03200-53437.
Opel KADETT 1200 S, bj. '81
rood, tegen elk aannem. bod
02982-6130.
Opel ASCONA 1.6 D HB, 10-
-'B5, APK 7-94, 5-bak, 120.00C
.km, ’ 3950. 02946-5341.
OMEGA 3.0i, Irmscher, 7-pers
stat.wagen, 2-'9l, 30.000 km
antracietgr., airco, alu wheels
schuifd., zéér compl. Telef
02205-3587.
Als nw. Opel Omega 2.0i, 4-'9O
diamantblauw met., 5 versn.
stuurbekr., 4 hoofdst., LPG
doorlock, schuif/kanteldak, 1e
eigenaar etc, ’16.950. WALS
AUTO.'S 023-353502.
Opel CORSA 1200 S, als
nieuw, rood, bj. 8-'B6. Pr
’6750. Inl. 08812-2071.
CORSA 1.2 S TR, 1986. bord.
rood metall., ’5750. Corsa 1.2
S 3-deurs, APK 7-94, bijz
mooi en besl. goed, ’ 4750. Inr
mogelijk. 023-358016.
CALIBRA 2.0i, bj. 10-92
’46.500. Omega 2.0 iStat., bj
'92, ’ 36.500. 01723-9384/8276.
Opel KADETT 1.3 S, 1987, gas
APK, keurige auto, ’ 8950. In-
ruil mogelijk. 023-423906.
KADETT 1.7 LS Diesel, 3-'B9
rood, nieuwstaat, ’ 9750, mr
mog. Telef. 05219-3365.
VECTRA 18 S, blauw met., bj
'89, 5 versn. Vraagprijs

’ 13.900. Inl. 05280-71742.
Senator 3000 i Autom. CD-uit
voer.!! '89, diamantzwart me
tall., getint glas, Pullman bekl.
elektr. ramen en schuifd., airco
sp.velgen, boordcomp., door
lock etc. Bij „FRED HEHL'

’ 19.950.Telef. 023-292400.
KADETT Hatchback 1.3 S, bj
nov. '84, APK '94, radio/cass
Vr.pr. ’ 3450. Inl. 02550-30049.
KADETT 16 D Station, bj. einc
'87, 120.000 km, ex gemeente
vr.pr.’ 7500. 02963-1916.
Opel ASCONA 1.6 S, 4-deurs
metallic, APK, 10-'B5, prijs

’ 3750. Telefoon 035-857123.
KADETT 12 S, '87, 5-drs.
80.000 km, ’7500. Telef
01749-48213. __
OMEGA 20i Station, gas-o.b.
blauwzilver metall., m. '87
Vr.pr. ’ 9750. Inl. 03406-63266.
REKORD 2.0 S, bj. '84, CD
uitv., trekh., LPG, vr.pr. ’ 1950
05920-54196.
COUPE, APK 7-94. Ascone
Berlinetta. Beide i.z.g.st.. prijs
n.o.t.k.Telef. 04767-3168.
Opel Kadett 1.7 LS Combi, 5
drs., 3-'9O, roofreck, trekh.
NAP, ’ 13.950. 03242-4822.
Opel REKORD 2.0 S, 1983
1984-1985, v.a. ’2750. Inr
mog. 023-423906.
Opel Kadett 1.6 Diesel, m. '89
rood met., w.w. glas, Pullman
5 deurs, radio, etc, abs. nw.st.

’ 11.950. VLIET AUTO'S. Inr.
financ 01718-77355.
Opel KADETT, bj. 1985, me
APK, goede auto, prijs ’ 4850
Telefoon 055-660301.
Opel Kadett 1.3 Club Sedan
'88, 69.000 km, 1e eig., wit, get
glas, a.spoiler, stereo. Incl. 1 jr
BOVAG-garantie ’ 13.750
AUTOCENTER RIJSWIJK, te
lef. 070-3992067.
Opel OMEGA 2.0 i Stationcar
'87, LPG-onderbouw, ’11.750
Telef. 01742-94456.
CALIBRA 2.0i, bj. '92, 30.00C
km, d.blauw met., JVC radio
cass. ’ 44.750. 02522-14853.
Opel KADETT Berlina, Autom.
4-drs„ bj. '82, APK, ’ 2500. Te-
lef. 035-858958.
Opel KADETT Stationcar 1.61
5-drs., div. opties, o.a. dakrail
w.w glas, trekh., 10-'B9, autc
verk. in nw.st. Pr. ’12.950. Inl
038-531082.
Nw. mod. KADETT GT uitv.
8-'B5, wit, 3-drs., Recaro inter.

’ 6600. 035-235419.
ASCONA I'6S, 5-d„ 12-'B4, zil-
ver, APK-gek., ’3700. Me-
demblik N.-H., 02274-4999.
Opel Kadett 1.8, m. '89, spier-
wit, 5-deurs, HB, w.w. glas
Pullman int., abs. nieuwst.
’9950. VLIET AUTO'S, inruil,
financ, 01718-77355.
Uniek mooie KADETT 1.2 LS
nw. m. '85, rood, 82.000 km, 1e
eig., mot./mech. 100% , ’ 5950
06-52.812148/06-52.807349.
Manta GT 1.8 S, '85, antrac-
grijs, get.glas, sportvelg., E
versn., ’ 8950. Bovag
IGLESIAS. Telef. 02510-41664.
Opel ASTRA 1.Si GL, 10-92,
68.000 km, LPG, blauw metal-
lic, ’ 20.000. 04956-1684.
Opel KADETT Diesel, m. '86,
nieuwe APK, 100% in orde,

’ 4950. 020-6329926.

3x Opel ASCONA, bj. '81/'B2,
alle APK '94, v.a. ’ 800. Telef.
055-332863.
Opel MONZA 3.0 E, bj. 1983,
95.000 km, zilvergrijs, in nw.st.
Telef. 04244-2227.

! CORSA TT4Ï HP Joy-Sport,
01-92, 18.000 km, zwart,

t elektr. ramen, centr. vergr.,
i elektr. schuif/kanteldak,

’ 22.950. Off. Opel-dealer- Havéka 8.V.. Mijdrecht, telef.

' 02979-82046.
Opel Omega 2300 GLD Diesel- Carat Diamond!! '92, nieuwste
model!! Diamantzwart met.,

' get. glas, spec bekled., siervel-
gen, stuurbekr., schuif/kantel-
dak. Bij „FRED HEHL". ’ 24.950. Telef. 023-292400.

i Calibra 2.0i, '91, zwart met.,
i elek. ramen, centr. vergr., ste-

reo-inst., alu vlg. m. 4 nwe.
i bnd., dubb. elek. spieg., get. gl.

Dealer-onderh., boekjes t.i.,
’37.750 mcl. BTW/gar. 020--; 6372440, AUTOSTAD B.V.
Schift, mooie Opel CORSA 1.2
S-uitv. '85, APK-gek., 104.000

■ km, mot./mech. 100% , ’4450.; 06-52.812148/06-52.807349.
Opel KADETT 1.3 HB, 4-drs.,

; LPG, 3-'B7, groen, ’5950. Te-
lef. 03210-16843.
KADETT 1.6iSuprème, 04-'B9,

■ 39.000 km, grijs metall.,
’17.950. Off. Opel-dealer
Havéka 8.V., Mijdrecht, telef.
02979-82046.

' Opel KADETT Coupé 2.0 E,
geel/wit, div. access., bj. '79,
APK, pr. ’ 4500. 03429-4668.
Spotprijs, supermooie, rode

■ CALIBRA, a.spoiler, spaak-
■ sportvlg., div. extra's, moet u, zien, moet weg. 02290-70638.
'"KONINGSHOF AUTO'S*"
Opel Veetra 1.7 Diesel, 4-drs.
uitv., m. '92, ferrarirood, donker
get. gl., 5 bak, velours int.,
dubb. spiegels, geheel in

■ nieuwstaat (boekjes t.i.)

’ 22.950. Telef. 02507-15824.
ASCONA 16 S 4-d„ 11-'B4,
wit, APK-gek., ’3250. Me-. demblik N.-H., 02274-4999.
KADETT Caravan 1.2 S, 4-'B4,
2-drs., groen met., nwe. APK,. i.z.g.st.,/2750. 02159-34741.

\ Opel Omega 2.0i, 6-'9l, dia-
mantzwart met., schuifdak,. stuurbekr., cl., sportvelgen, el.
spiegels, 1e eig., perf. staat,
’21.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
ALS NIEUW, Kadett Station- 1.6 Diesel, wit, bj. 10-'BB, APK,
Vr.pr. ’ 8500. Inl. 03480-16291.
Zeer mooie Opel Ascona 1.6 S; GT, met LPG, 4-drs. Sedan, m.

| '87, diamantzwart metall., ge-
tint glas, Recaro sportint., 5. versn., deurvergr., siervlgn.

i etc, ’7950. „HARTMANN
Auto's 8.V." Woerden,
03480-31234.: VECTRA 2.0iGLS, 1991, aut.,

'■airco, alarm, donkergrijs met.,
pr. n.o.t.k. 02155-12854.
CORSA 12 S, m. '84, APK
7-94, get. glas, sunr., 3-drs.,

' i.z.g.st., ’ 3950. 035-857135.
Door de bank teruggenomen:. OMEGA Caravan 2.0i, dia-
mantzwart, stuurbekr., 5-bak,
LPG-0.b., ANWB-gek„ m. '91.
Vr.pr. ’ 24.750. Inl. 03443-3770.
Zeer nette Opel ASCONA 1.6
S, '83, 4-d., APK, mot./mech.; 100%, ’ 1650. 06-52.812148.
Opel Stationwagons: Kadett

i Car. 1.7 D, 4-'B9, ’9750. Ka-
dett Car. 2.0 I GL, 5-drs., bl.

■ met., 5-'9O, ’16.750. Omega. Car. 2.0 I, 3-'B9, met. zwart,
116.000 km, ’17.500. Omega
Car. 2.3 D, 6-'9O, wit, stuur-. bekr., ’ 14.750. 070-3553030.
Opel Veetra 2.0 GT '90, zwart,
1.m.v1g.. schuifd.. ’19.950.

' „Autobedrijf VERMANEN/
ENT", Harderwijk, 03410-
-30200/30600.

iKADETT 2.0 GSi 16V, digit.
dashboard, grijs metallic, 9-'BB.

’ 16.950. Inl. 023-271151.
CORSA 1.5 Diesel, bj. '89, APK

i 4-94, d.blauw, 5-bak, 1e eig.,
perf. st„ ’ 9750. 01828-11365.
Opel CORSA 1.0 S, bj. '83. 3-
drs„ kleur wit, APK, ’2950.
Telef. 05250-2518.
KADETT GSi 2.0, bj. '87, 76.000
km, wit, nwe. APK. ’15.250.
Telef. 05140-2995, na 18.00 u.
Opel VECTRA 1.6i, okt. '90,
LPG, ’ 14.750 mcl. BTW. Telef.
03412-53768.
Bijz. excl. Opel Omega 3000i
Irmscher, m. '91, 78.000 km,
duurste uitvoer., in diamant-

' zwart metallic, zwart/grijs ge-
mel. sport inter., 4 hoofdst., ge-
tint glas, st.bekr., 5 bak, el. ra-; men, centr. vergrend., ABS,
lichtmetall. sportvelgen, geheel
in absol. nieuwstaat, ’ 29.950.. CAR CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info.
van 11-15u.
Opëi OMEGA Station 2SÜ,
5-'9l, nw. type, div. extra's.

’ 24.850. Telef. 04937-90650.
SENATOR 2.0 E, nw. m. '84,
bruin met., 5 versn., st.bekr.,
cv., LPG, boordcomp., sp.vlg.
enz., APK-gek., i.z.g.st.,

’ 3750. Inr. mog. 02507-30217.
Opel KADETT GSi 16V, bj. '90,
zeer mooi, kleur grijs, vr.pr.

’ 24.500. Inl. 06-52.821806.
VECTRA 1.Si GL, bj. '90,' knal-
rood, schuifdak, 1e eig., nw.st.,

’ 16.950. Telef. 02207-44919.
Corsa GSi, 12-'BB, wit, extra's,
70.000 km, ’ 16.950. Inr./gar./
fin. RODENBURG BV., Voor-
schoten, 071-323450.
KADETT GSi 2.0, ferrarirood,
Irmscher, sportv., verl., sch./
k.dak, bj. '90, zien is kopen!
Vr.pr. ’ 23.500. Inl. 023-356668.
*"RESIDENCE Hillegom*"
Opel Veetra 1.8 Inj. GLS 4-drs.,
d.blauw metall., 5-bak, get.
glas, 71.000 km, Pullman int.,
4x hfd.st., centr.lock, als nieuw,
m. '91, ’ 18.950. 02520-22865,
inr./gar. pi. keuring. Eigen
huurkoop zonder info. Zondags
info. 06-52.879381.
KADETT 1.4iStation LPG, '91,

’ 12.950. Kadett Station, 1.7 D,
'90,’ 11.950. 01723-9384/8276.
Opel REKORD 2.0 S, 1985, zil-
ver, 140.000 km, i.z.g.st.,

’ 4500. 040-535398.
Bedo Opelsloperij

onderdelen v.a. '80t/m '92
Eindhovenseweg 22A,Waalre

04904-18312, Stiba-lid
Opel MANTA 2.0 GSi, kl. rood,
bj. nov. 1989, ’16.900. Telef.
02265-2832 of 02207-14852.
Opel VECTRA 1.6 GL, 10-'9O,
’15.900. Corsa HB 1.5 D,
2-'9O, ’10.900. Kadett 1.4 Se-
dan, 3-'9O, ’ 13.500. Combo 1.6
S 10-'B9, ’ 7500. Kadett 1.6 D,
2-'B9, ’ 7900. 075-212529.

*"Opel Omega 2.0 iPEARL*"
bj. 5-1990, diamantzwart met.,
LPG etc, ’ 13.750. 055-417204.
Schitterend mooie en complete
Opel Omega CD 2.3 TurboDiesel lni^00|er Automaatm. '92, donkerbic,w metaN e!ramen, vergrendeling o n sch/
kant.dak, ABS remsya^omvelours interieur, 4 hfd.si'.
alarm, l.m. velg. etc. Nw.pr

’ 84.000, nu ’ 32.950. Met gar..
mr. fin. mog. 02240-13712.
Autobedrijf EHRENSPERGER.
T.k. Opel KADETT 1.6 LSi, bj
'87, 69.000 km. Vr.pr. ’ 11.500
Telef. 03464-1267.
Opel Ascona 1.6 S GT '87.
blauw met., 70.000 km, ’7950.
AUTO WEEKERS, 04906-1387.
KADETT GSi 2.0. bj. 2-1987
130 pk, ’ 10.900 excl. BPM
(BPM/ 1500). 05225-2754.
Groothandel in jonge auto's:
div. Opel Kadetts 1.7 Diesel/
1.4i/1.6i HB + Sedan + Sta-
tioncar, v.a. '89/'9O/'9l, get
glas, schuifdak, m. en z. LPG
div. kleuren, als nw., v.a

’ 9750. Met boekjes. Gar./
inr./fin. mog. Autobedr. J.
LAMME BV, Nw. Loosdrecht-
sedijk 167, Loosdrecht, telef
02158-26778/23246.
ASTRA 1.6 GT 3-drs.,. bj. 8-92.
blauw metall., 15.000 km.
i.z.g.st. Telef. 01820-84515.
Opel CALIBRA 2.0i, sept. '90,
rood, 30.000 km, van alle opties
voorz., ’ 37.000. 01740-30722.
Opel OMEGA 2.0 iStation, '91
antraciet met., dakrail, 90.00C
km. Inruil mog. 08880-54129.
KADETT GT, m. '88, metall.,
sportvelgen, 5 bak. fantasti-
sche auto. Zien is kopen!

’ 10.950.02982-6130.
EXPORT! Omega 2.3 D, '87,
(onderdruk). Scorpio, '87. Sa-
men’ 14.900 mcl. 033-653365.
KADETT GT 1.6 S, 5-bak, '86,
get. glas, sunr., APK '94, 100%.
’5950. Inl. 020-6137763.
Opel Senator 3.0 i Automaat
m. '89, zilver met., airco, LPG
Pullman etc, abs. nieuwst.
’19.950. VLIET AUTO'S, in-
ruil/financ, 01718-77355.
Opa's CORSA, 9-'B3, 76.00C
km, 3-drs., zilv. met., APK, abs
nw.st.!! ’ 3450. 05180-3069.
KADETT 1.3 S, bj. '88, 30.00C
km, nwe. APK en gr. beurt
vr.pr.’ 11.750. 05920-54196.
Opel MONZA 3.0 E, autom.
zeer mooi, vr.pr. ’ 5750. Telef
045-228901 b.g.g 256982.
KADETT 1.8 GSi, wit, '87, digit
dashb., sportwln., 2-drs., APK
nw.st, ’ 12.500. 02159-34741.
Mooie Opel REKORD 2.0 S
spierwit, m. '86, w.w. glas
stoff. inter., ’3950
023-392904.
Door de bank teruggenomen
Opel VECTRA 1.6i, 4-drs„ kl
blauw, 16.000 km, 5-bak, get
glas, stuurbekr., m. '93
ANWB-gek. Vr.pr. ’ 30.750
Inl. 03443-3770.
Weg. omst.h. Opel KADETT 1c
S, 5-drs., april '88, wit, APK-
gek.,’ 7750. 020-6592915.
Opel KADETT I.6i' Sedan, me
'89, LPG, abs. nw., ’ 12.250
BOVAG. 02297-3910.
Opel KADETT GSi 16V Cham-
pion, bj. '90, zwart met., vele
extra's, ’ 26.750. 02246-1465.
MANTA 1.8 S GT, nw. m. '84
brons met., APK 10-93, i.g.st.

’ 2950. Inr. mog. 02507-30217.
Opel Veetra 1.61, '90, blauw
div. opties, ’19.500. „Autobe-
drijf VERMANEN/ENT", Har-
derwijk, 03410-30200/30600.
OMEGA 2~ÖÏ, grijs metall.
98.000 km, 3-'B9, ’ 15.750 mcl
Telefoon 05720-54233.
CORSA 1200, bj. '84, APK
6-94, roodbruin metallic

’ 1900.05250-4155/5631.
STATIONCAR Omega 2.0i
04-92, z.g.a.nw., schadevrij
boekjes, ’ 34.500. 05763-1494.
Opel OMEGA 2.6i, bj. '91, gas
metall. blauw, prijs ’22.000
Telef. 070-3936078.
Zr. luxe Opel OMEGA 2.0 Sta-
tioncar, dakrail, 1988, ’17.500
Geh. financ. mog. zond. aan-
bet. Telef. 01650-42650.
CALIBRA 2.0i, grijs met., bj
okt. '90, 40.000 km, ’37.500
Telef. 02288-1213.
CORSA 1.2 S Sport, 3-drs., m
'87, ’7950. Kadett 1.8 GSi
rood, 5-drs.. '86, ’13.950. Evtmr. 023-350144/334757.
MANTA 18 S, WIT, '84, Irm-
scher uitbouw, alarm, 5-bak,
nwe. bnd./remmen, Opel Re-
caro inter., APK 7-94, i.z.g.st.
LPG, pr. ’ 8000. 08350-25437.
Van part. SENATOR 3.0i, au-
torn., 2-'B9, antraciet metall.
honingraat velgen, schuifd.
100.000 km, alarm. 02205-3587.

Reeds 27 jaar een begrip, 3>
Opel Veetra 18 S- 16 S, alle 1e
eig., type Hatchbach, 5-drs.
6-1991 t/m 4-1990, div. kl. er
uitv. ’ 18.500 t/m ’ 17.500. 3>
Omega 20 Inj., 4-1990 t/m 7-
-1989, alle 1e eig., div. kl. er
uitv., ’17.000 t/m ’15.000
Corsa 14 Inj., 2-1990, 2-drs„ kl
blauw ’ 11.000. 4x Ople Kadeti
Stat.car 17 D-16D- 16 Inj., alle
1e eig., 2-1990 t/m 4-1989, div

kl. en uitv.,' ’14.500 t/rr
’11.750. Opel Kadett 14i
Hatchback, 3-drs., 5-1990, 1e
eig. ’ 13.250. Combo 17 Diesel
gesl. bestel, wit, 1991, 1e eig.
’13.500 mcl. BTW enz. Inr.
gar., ANWB keur., Nat. Auto-
pas info, BILDT Autobedrijl
Bunnik-Utrecht, Prov.weg 114.
Bunnik-Utrecht, telef. 03405-
-61882, zondag 12-16 uur, aan-
koop zonder gar. ’ 1000 kort.
ASCONA 18 S, '88, antraciel
met., Sedan, 1e eig., zeer lichte
rijdb. schade, kent. compl.
I.n.st. ’ 5650. 05766-1711.
MONZA 2.5, bj. '83, nw. model
klein defect, zeer mooi, ’ 4750
Telef. 08330-21098.
KADETT 1.2 LS, APK 7-94
trekh., sunroof, bj. '85, i.z.g.st.
vr.pr. ’ 5950. 03443-2087.
Opel KADETT 16V, leren bekl.
bj. 1991, ’29.900. Telef
02265-2832 of 02207-14852.
Nieuw model Senator 3.0 E, s-
versn., blauw met., mooie auto
'88, ’ 13.950. CARRERA
02158-27600.
Opel Omega 1.8, 5-bak, LPG
sp.vlg., m. '89, ’ 9950. DE
HEUVEL A'foort, 033-620228.
Opel CORSA 12 S. 1985. wit
radio, spoiler, sportst. etc,
goede mooie auto, ’ 5400. Inl
02977-27927/27740.

Senator 24 V
3.0 Automaat, ZWART metall.,
div. opties, 1e eig., 88.000 km,
mcl. serviceboekje, zeer mooi,
bj. okt. '90,’ 36.950.

CARRERA, 02158-27600

Groothandel in jonge ail
div. Opeis Omega 1 .Si + <*■v.a. '89/'9O/'9l. 5-bak.
glas, stuurb., schuifd., m. «£"(
LPG, div. kleuren, als nw.,jj|
’11.750. Met boekjes. C
inr./fin. mog. Autobedr.
LAMME BV, Nw. Loosdrt
sedijk 167, Loosdrecht. £~,
02158-26778/23246. £

KADETT 16 LS 3-«g
bTT'B7 ixDak, dj. ö/, i... H ,„„ , H-R
Inl. 03443-3770. 88' f 8,B(

T.k. Opel KADETT 1.67"!5?.'85, kl. wit, ’5250. T&
05766-2866. f
T.k. Opel CALIBRA 2.0i. 9U
diamantzwart met., 69.000b-
vele extra's o.a. el. schuim cteld., pr. n.o.t.k. 04492-5421.IQ-
KADETT 1.7 Diesel
bj. 6-'9l, wit, trekh.. 3-drs. (A.I

’ 13.750. Telef. 023-3331
ruil mogelijk. -_

ASTRA GSi 16V, 4-93. b|\
metall., CD. veel exti

’ 47.500. Telef.
T.k. MANTA GSi, bj. eind ',t
Irmscher verlaagd, gele Kor"
wit, 200 ispoiler, 80.000 krrfriperfecte st.. 100% schade»
vr.pr. ’ 18.500. 01820-840541g
KADETT 1.4i üfe, bj. '90l
drs., met koffer, kl. wit, litj
beschadiging, ’11.750.
vag-bedrijf, Ó8362-21736. tr
VECTRA 1.7 D, 7-'9l, lis
st.bekr., get. glas. <ds

’ 19.750. Telef. 04923-67333
Opel Kadett 1600 i GL-uifef
Necam LPG-inst., m. '91,(st
drs. Hatchb., 1e eig.!1 Bod
aanw.!! Resedagroen met..lfE
lours bekl., 5-versn., doorkjri
siervelgen etc Bij „FF*
HEHL", ’ 14.950. 023-29240 J
Met spoed t.k. CALIBRA t
16V, bj. 7-'9l, rood met., el»
sch.dak. radio/cass., A]v
sportv., cv., alarm, 42.000 I
vr.pr. ’ 35.250. 070-3292819.P
Van 1e eig., Opel Kadett l
2.0 16V, '90 (kent. DJ-SJ-f
d.paars met., dubb. el. spil
ABS, c lock, get. gl., t
hoofdst.. in abs. nw.st., boelf
aanw., ’22.950. Inr./fin. rrf
DELTA Auto's, 02159-10004.r
Opel KADETT 1.3 3-drs., 19Jgrijs met., zeer goed. ’ 371
Inruil mog. 020-6192683.
OMEGA 3000i, m. '88, vele
cess., met telef., antr. met.,
nieuw, ’ 15.950. 03444-3535.'
VECTRA 1.Si 4-drs. Sedan,
wit, LPG, 5-'9O, 5-bak, (
glas, ’ 16.950.02274-3478.
Opel Veetra 1.8 GLS Inj. 5-<
Hb o.a. schuifdak, stuurbe
getint glas. m. '91. ’ 16.9
CARTRADE HOLLAND B-
Almere-Haven, 036-5349700.^
KADETT 1.6 LS 4-drs., 6-*
1e eig., NAP, ’5950. Té
03242-4822. I
KADETT 1.6 SH Sedan. S?
uitv., bj. 6-'B6, nwe. APK. "rarirood, 4-drs., alarm, LPG,
leen nw. is mooier, dit moei
zien! ’ 6500. 02155-18585.
Schitterend mooie Opel Mei
1.7 GL Diesel, rood, 86.000 *boekjes t.i.z., 1e eig.,
slechts ’ 17.950. BOVA
GAR. WIM OVEREEM B.'
Beverwijk, 02510-41232.
KADETT Stat., 4-'BB, gr. kef
zuinig, 53.000 km, APK 8-''
trekh., ’ 5950.
KADETT 5-drs. Station 1.7'
bj. '90, 96.000 km, 5 veré
nw.st., ’ 13.950. 02207-44919
KADETT GSi 2.0 16V. z5
met., alu wiel., dig. dashb., 'I
perf. cond., ’21.500. G|
02240-16162. I
VECTRA 2.0 i GLS, bj. 1
nw.st., 107.000 km, <*■]
st.bekr., rad./cass., trekh.. !
spiegels, velours bekl.
n.o.t.k.Telef. 01740-20310.
Opel KADETT 1.3 S, 5-<tf
'86, in prima staat. treKr
’ 5950. Telef. 070-3876448.^

'93-ers
Nieuwste CORSA 1.41 J°|
4-93, 3500 km, veel extra:
nw.pr. ’ 32.000, nuf 28.000.
VECTRA 1.Si GL, 1-93, nW-F

’ 38.000, nu ’ 28.950.
ASTRA 1.4 i GL, 5-drs„ 1-1
nw.pr. ’ 31.500, nu ’ 25.950.

Telefoon 072-335519
T.k. KADETT GSi. bj.
Champion. leer inter., stüj
bekr., 31 km, 1e eig., als
vr.pr. ’ 27.500. 020-615171^
VECTRA 18i GT. 4-drs., j
rood. 93.000 km, LPG, 2-'
f 23.500 mcl.
Kadert 1.7 GL D HB, '90.
versn., stoff. int., getint g*
dubb. Sp„ 89.000 km, onbeflj!
St, ’ 11.950. Inl. 02240-169
„DE WAAL" Automobielen.l
MANTA GSi, exclusief, bj. Jj
vraagprijs ’ 9250. Tel"
08330-14840.
KADETT 1.8 GTE, wit, Bef'interieur, 1984, i.z.g.st., ’735 .
Inr. mog. Inl. 013-346079. ~T.k. Opel MANTA 2.0 L GSi.'
1987, zéér mooi opgeb., "
7-94, ’ 11.250.02977-2029g>
CORSA 1.0 LS, eind 2
62.000 km, wegens in

’ 6900. Telef. 020-6133333^,
Opel Senator 2.5 E, 1984. *blauw stof, automaat, spon
gen, getint glas, radio/cass*''
120.000 km, onderhoudsbo*
jes aanwezig, ’ 9750. v
VLIET Personenauto's BV. r
rallelweg Zuid 215, Nieu*
kerk a/d IJssel, 01803-13g77>
KADETT 1.3 LS. '88, n$
APK. sunr.. zeer mooi, f' i
01724-8600 of03480-24458-,
Opel REKORD 2.3 Diesel, *i.g.st., vr.pr. ’2250. Teie'0
03412-60473 b.g.g.
Opel Kadett 1600 Diesel j>'
tioncar, m. '89. 104.000
versn., kl. wit, APK 8-94"*T
verk. in nw.st.. ’8950. Au
HAGEN, Utrecht,

Opel OMEGA, 4-drs„ LfL
metall., bj. '87, ’9900. ]e
02265-2832 of 022Q7-J4Bjjf>;
Opel Kadett 1.6, bj. '88, me
lic, alu. velgen, stof. int-. s j,
devrij, boekjes, ’ 11-20. n fkopen over 6 mnd. betalen.(
geen inruil hoge korting-
ARGO, 01830-20855 _>! : 579
OMEGA Station 2.4i, ° „
Diamond-uitv., blauw mcL;' 5o
opties, 55.000 km, f 3''pi
Houtsmuller & V. Dorssen.
di/VW-dealer, 0252V1450^,
KADETT 1.4i, 1990- le'/jf
zwart metallic. leuke„oqo6

’ 12.950. Inr. m0g_023j423^
Kadett 1.2 S HB, '83, LP&" „,
dio/cass.. APK 8-94. zee'
NIEUW, ’ 2550.
CORSA 1.3 S, 3-drs.. bj _

gi\
radio/cass., zonnedak, J
Telef. 03481-2808.

zaterdag 31 ju1i.1993
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"« AUTOMERKENSPEURDERSw'pfr Telefoon: 020-6 805 805 Telefax: Q2oJ_f_j___

'Ü Opel _,
ïkantiespeurder voor de

Jise REISKRANT va'
3-» g dient u donde-"^. 5.00 uur aan r

8/Bel 020-6 P~' au -rrrGL, bj. okt. 1990,
3yalblue metall., 5 versn.,
Ms, dubb. spieg. etc. Van
.’15.750. Telef. 055-

-91-Moet weg!
3fc van 1e eig. Ascona
! 5-drs. HB, blauw/grijs
-J9.000 km, boekjes t.i.z.,
SW, m. '88, ’9750. BO-■JAR. WIM OVEREEM
4feverwijk, 02510-41232.

Jüw Speurder
Saxen voor de
i*n, 24 uur per dag op
lete.Bo3o. Houdt u er we
4lig mee dat uw Speurdei
rtx opgegeven op vrijdag
.Je zaterdaguitgave TOÏ
TUUR behandeld kan won
-ird kunt u noc
isch tot 13.00 uur uw

4ter opgeven op
\ 020-6.805.805

—TT, T 3U, 3- MU, Km /^.UUU,
e °°rsf 12.950. Kadett 1.Si Se-
r dan, 1-'9O, km 133.000,, d.blauw, ’11.950. Kadett 1.7 D

Van, 5-'9O, km 89.000, wit,. ’ 10.950. Veetra I.Bi GL, 2-'9l,
i,km 120.000, blauw, LPG,, ’ 18.950. Veetra 2000 16V, 150
i pk, 7-'9O, km 119.000, zwart- met., schuifd., alarm etc,

’27.950. Veetra 1.7 D GL 5-- drs., 7-'9l, km 66.000, d.rooda met., ’22.950. Omega 2.0i,
5 7-'9O, km 105.000, blauw met.,

' LPG, stuurbekr., ’ 16.950.

' Omega 2.0 i LS, 1-'89, km
84.000, zilvergr. met., schuif-
dak, get. glas, ’ 14.950. Omega

" 2.0i, 5-'9l, km 88.000, d.rood
met., LPG, st.bekr., ’22.950.
Omega 2.0 i Sedan, 6-'9l, km
84.000, d.grijs met., LPG,
stuurbekr., ’ 22.950. Omega
2.0iCaravan, 6-'BB, km 94.000,

3 wit, st.bekr., get. glas, schuif-
el dak, ’ 16.950. Calibra 2.0i,
r 7-'9l, km 33.000, grijs met.,
3 ABS, schuifdak, verw. stoelen,
f alarm, elektr. ramen etc,- ’39.950. Calibra 2.0 i 16V,

7-'9l, km 34.000, zwart met.,
3 schuifdak, l.m. velgen,
v ’44.950. WITTEBRUG, Rijs-

wijk, Frijdastraat 47, telef.
070-3954302.

Intrum Havéka, officieel Opel dealer voor De Ronde Venen
streken, biedt aan:

'ectra 1.6iGL 4-deurs Sedan .
fi 1992, 45.000 km, spectralblauw metallic, achterspoiler
Mrmscher achterlichten, zwarte achterplaat ’ 29.950

-alibra 2.0i2-deurs Coupé
ari 1991, 46.000 km, magmarood, elektr. ramen
Vergr., verstelbaar stuur, l.m. velgen ’ 42.950

)mega 2.0iSPORTIVE 4-deurs Sedan
fi 1992, 36.500 km, emeraldgroen met., el. ramen v. + a.
tomputer, centr. vergrendeling, elektr. schuif/kanteldak,
met afstandsbediening, A.8.5., l.m. velgen ’ 39.500

:rontera 2.4iWagon
993, 21.000 km, marseillerood metallic, chroom
ïrrek voor, chrome dorpelset, verstralers, mistlampen
ifdekscherm bagageruimte, trekhaak, elektr. schuifdak,
met afstandsbediening etc. etc.
prijs ’ 82.800, NU ’ 62.500

Opelcentrum Havéka
Energieweg 9, 3641 RT Mijdrecht. Telef.: 02979-82046

BMW KllOO LT
juli '92, 9000 km, groen met., ’ 24.950

Riva Regio Amsterdam
Schaafstraat 24,Amsterdam-Noord
Telef. 020-636 11 53

[ Peugeot
h 19 GTi zwart, vele

99.000 km, 10-'B9,
(jjso. Inl. 04255-1445.. Seot 205 GTI, bj. '84, get.
j|' SPORTVELG., nw.st.,
!!__.,’ 8950. 080-241939.

5 GRD, 9-'BB, BLAUW met.,
K_of, APK 7-94, 140.000
'i£12.500. Inl. 04182-1736.
V. fe .a. 205 GTi 1.9 VAN,■ ,87. 95.000 km APK, alarm,

06-52864790.

'■ "Gelei
'6nen? I.v.m. ruimtegebrek

verhuizing bic-: .Wj zeer scherp aan: 205
j' 89 t/m '92. GR, '90. XRD,

i' _S. '90. XAD, '92. 309 XL,
I'iJLD, GL, GLD, GR, '88 t/m.QTi, 'go.
306XR1.4LPG
5J°. centr. deurvergr., 3-93,
pO onder nieuwprijs. 405
,°"1.9, Break, Aut., LPG,'B9
) 9 1- 605 SRi, '91. SV 3.0,
.Aut., '91. SR 3.0, '91.
»ort Diesel, '88. Sunny, '89.
) 2.n, '89. 440, '90. 440 LPG,
lr Kadett Aut., '90. Kadett
fvan Diesel, '90. Sierra '91.
J9n 2.5 Diesel, '88. Voll. ge-
beerd, inr./fin. mogelijk.

02510-34350.
Hq_L, orig. '85, 5-drs., 5-bak,
k.EN met., 1e lak, boekjes,
tSÜgar. ’ 5450. 035-243018.
trjkot 205 JUNIOR 1.4, wit,
l^.0 km, jan. '90, vr.pr.
li°°o. Div. ace. Telef.5^87109.
8 Part.; 205 JUNIOR, bj. 12-
-? j'h perfecte staat, vr.pr.

_. peugeot-dealer Visscher
heeft óók deze

iSq
weer een bijzonder mooi

Sün ent i°n9e. gebruikte
R| 9eots: 106 XN 1.1, '91. 106
Ka s"drs- '92- 205 Accent,
i-
a«/'9l/'92. 205 Junior,

5 ,uitv., '89. 205 Accent, 5-
-s_n9o.n 90. 205 XL, '90. 205 XL
jynüm, 'gi 205 XI 1.1, '89/
,^

205 XS, '88/'B9/'9l. 205
Hr D Diesel, 5-drs., stuur-
irh'; 'm- vlg., '90/92. 205
fc 0 D. 3-drs., schuifdak, l.m.
3 ,"" '91. 309 Allure, 3-drs.,
3/.J°9 Green, '89. 309 KR 1.4,
I.J- 309 XL Magnum, '91.
I_2_ 1-4i, '90. 309 GRD, '90.

'91. 309 XLD Mag-
6', 91- 3°9 XRD, '92. 405 GL
'5 nr?' '87- 405 GL 1-6' '89-
-jüR 1 6 LPG div extra'Sj

LJ T°s GL 1.6, '90/'9l. 405
ls' LpG, '91. 405 GLX, '91.
j_r*'. '91. 405 GR 1.9, stuur-« 8 9- 405 GRi 1.9, '90. 405
\ '- 9, schuifd., LPG, '91. 405
is' gehuifd., '88. 405 SRi, '90.
'5 o _,' 1-8, schuifd., rood, '92.
bibs I' 9 4x4- '89. 405 GRD
i dn;'90- 405 GRD- schuifd.,
) ;u5 SRDT 1.9, '93. 405 DL
\c rc

°- Amer. uitv., '90. 405
,p' antraciet zwart, '88. 405

}| °' schuifd., rood, '89. 405
ju 9 Break, '90/'9l. 605 SLi,
j. !_*'-, '91. 605 SLi, zilver-
_.' Y2- 605 SLi, LPG, beige
)/"'_. 9 2. 605 SRi, sch.dak,, , ' " 605 SV 3.0 Autom., air-
U öaer. '91. 605 SV 3.0 Au-
lg' r,adio/CD, alarm, SV 24-
-ar' n- ■ Uil voorraad lever-
I.4 nc

8VW: 205 CJ Cabriolet,
ito's Tvrbo 16, 200 pk, rood.

-nü??' 6 maanden garan-
v VISSCHER Culemborg"

45n ,Ulernenstraat 40, telef.sCit___s4s^
rl 6-'9O, groen metall.,
"OKm' / 24.950. RENAULT

Haarlem, K. Door-
:259181.96 0t XLD 1.8 DIESEL,

'950 \~ ■ kl- ro °d. in nw.st.,

n D aanbod DIMMA! T.k.
s. Ni Weg- aanschaf huis in
i GTIU ŝtaat verk- Peugeot
-tall Dlrnma, kleur blauw
?. _ lm- velgen, kuipstoelen
'atiet , Alle mo9- keur. en
der 7 loe9estaan, prijs ver
507 i,lpr'is' f 22-500. Telef.''619 of 06-52806227

'—KONINGSHOF AUTO'S*"
Exclusief!! Peugeot 605 SRD
Turbo Diesel Automaat, m. '93,
rood metallic, velours inter.,
airconditioning, l.m. sportwie-
len, stuurbekrachtiging, get.
glas, centr. lock, elektr. ramen,
elektr. spiegels, 4 hoofdsteu-
nen etc. etc, auto verk. in abs.
nw.st. Nw.prijs ’82.500, nu
’54.500. 02507-15824. Koch-
straat 17, Zandvoort (N.).
605 SRi, '92, bord.rood, LPG-
install. Nu ’ 39.500. DREISSEN
Auto's B.V. 010-4585303. Off.
Alfa Romeo-dealer
405 GLD Break, bj. '89, beige/
bruin metall., 5 versn., get. glas,
trekhaak, 118.000 km, ’ 16.950.
Inruil mogelijk. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
605 SRD TURBO, '91, el. ra-
men, zwart, ’ 29.500. Visa ga-
rage. Telef. 020-6278410.
Peugeot 309 GRD DIESEL, '89,
APK 11-93, bordeauxrood,
i.z.g.st., ’ 9500. 01820-17597.
Peugeot 305 GL Station, '82,
APK-gek., werk. zeer goed, in-
ruilkoopje! ’ 1950. Autobedrijl
SCHIPHOL, Badhoevedorp,
telef. 020-6041885.
PEUGEOT 205, bj. 1988, rood,

’ 8250. Telef. 030-948458.
Schitterend mooie 205 XLD
Diesel uitv., '88, rood, 5-bak,
mooi inter., APK 4-94, ’7250.
M. DE REDELIJKHEID Auto-
mobielen, 023-263842.
Peugeot 405 REFERENCE 1.9
Diesel, bouwjaar april 1992,
kleur donkerblauw, km-stand
40.000. Accessoires: elektrisch
schuifdak. trekhaak, radio mei
cassette, spoiler (achter),
mistlampen voor, elektrische
deurvergrendeling, getint glas,
stuurbekrachtiging. Nieuwprijs
’46.000, -nu ’40.000. Telef.
05127-2493.
Peug. 205 1.6 GTi, '88, nw.
type. lichte schade, ’ 7950 excl.
BPM. Peug. 205 1.6 GTi, '86,

’ 8350. Inl. 04120-42741.
205 1.4 GT, 5-drs., rood, 38.00C
km, schuifd., '92. Honda-dealei
JAN RIETVELD, 030-205058.
205 Accent, '89/'9O/'9l. 205
KR, '88/'9l. 205 XRD, '89. 205
TD, '92. 205 XS Commercial,
7-'9l. 205 GTi. 8-'9O en 9-92.
405 SR 1.6, 10-92. 405 Break
GL, 7-'9l. 605 SLD, 5-'9l.
ANWB-gek., BOVAG-garantie
VAN DER POUW, Peugeot-
dealer Weesp, 02940-15110.
Peug. 505 GTi, 5-'B5, 1e eig.
ANTRACIET met., onberisp.
st., ’ 5950. Inl. 08330-22922.
Peugeot 205 KA, bj. '87, GRIJS
kent., motorschade, ’ 3250
Telef. 02159-12552.
405 GL, rood, a. spoiler, als
nieuw, LPG, '91, ’l6 750. BO-
VAG-GAR. WIM OVEREEfV
8.V., Beverwijk, 02510-41232.
Peugeot 305 GLD, 11-'B4, APK
6-94. Vr.pr. ’1550. Telef
02158-28228.
Peugeot 505 2.0 GL, m. '87,
bord.rood, 5-bak, in perf. st.
’5950. Inr./fin. mog. DELTA
AUTO'S, 02159-10004.
Tk PEUGEOT 504 GLD, '79,
met APK, vr.pr. ’l6OO. Telef
020-6225901.
505 GLD COMMERCIAL
(Van), i.z.g. en mooie st., bj.
7-1985 v.v. radio, trekh., APK
7.'94, ’ 4450. 03418-56865.
DIRECTIE-AUTO Peugeot 60S

SV 3.0 Aut., okt. '92, 6000 km
d rood metallic, Gemini alarm,
met afst.b., climate contr., el,
sch./kt.dak, stereo, radio/
cass., met 4 sp. en el. antenne,
el ramen achter. Autoservice
Willemse, off. Peugeot-dealer,
Koningslaan 90, R'dam-
Alexanderpolder, 010-4203444.
505 V 6AUTOMAAI, ziivü
met '88, leer inter., cruise con-
trol 'elektr. schuifdak en ramen
enz', ’ 12.500. In]_o2____________
505 GRD STATION, m. '89 gr.
kent., APK, i.z.g.st., ’6950.
Veencars, 05180-2024.

Peugeot 205 Accent 93, rood,
div extra*, f 22.950. „Autobe-
drijf vtRMANEN/ENT", Har-

03410-30200/30600.
309 1.9 GTI, nov. '87, div. ex-
tra's, werk. nw., ’13.950. Inr/
garVfin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071-323450.
305, luxe stat.car, APK 9-94,
bj. '82, let op! ’ 2250. Medem-
blik N.-H., 02274-4999.
Peugeot Ml 16x4, 1990, ABS,
metallic, niv.reg., i.z.g.st.
’31.500. VW/Audi dealer
THOONEN 8.V., 08860-72500.
205 GTi, bj. '85, ROOD. i.z.g.st.,
get. gl., cv. etc, ’8750.
02158-26232.
405 GLi, magn. vlg., LPG,
trekh., verl. enz., als NIEUW, bj.
'90, vr.pr. ’ 16.750. 03443-2087.
Peugeot 305 GL, '85, zilver me-
tall., APK 8-94, geen 2e zo
MOOI, ’ 2450. 02285-11743.
Peugeot 405 1.9 SR, 5-bak, el.
schuifdak, el. ramen, stereo,
STUURBEKRACHTIGING,
trekh., als nieuw, '89, ’15.950.
Inr. mog. NAP. BOVAG-gar.
Wim Overeem, 02513-12484.
Ook zond, geop. 12-16uur.
Peugeot 205 XE bj. 11-'9O,
42.000 km, SPORTIEF, nw.st.,

’ 13.900. Telef. 01641-84423.
Door de bank teruggenomen:
Peugeot 205, WIT, schuifd.,
5-bak, a.wisser, get. glas,
trekh., m. '88. Vr.pr. ’8750. Inl.
03443-3770.
PEUGEOT 205 GL, bj. '85, APK,
rood, 5-drs., 5 versnell.,
i.z.g.st, ’ 5950. 02984-5737.
205 GTi 1900 VAN, 57.000 km.
7-'9O, schuifd., alarm, radio.
Autolux 8.V., 035-833866.
Peug. 505 TURBO Inj. EL, bj.
'85, alle opties, APK '94, ’ 4750.
010-4518389.
Peugeot 405 SRi 1.9, BLAUW
metall., '90, schuifdak, stereo,
pr. n.o.t.k. 020-6715024.
Peugeot 309 1.9 D VAN,
D.BLAUW, 5 versn., bj. 1991,

’ 7900 excl. BTW. 035-830162.
PEUGEOT 205 GTi, bj. 1990,
duurste uitv., 49.000 km. Vr.pr.
’23.500. Inl. 05133-4009,
405 GRi, bj. '90, KNALROOD,
get. glas, LPG, i.nw.st.,

’ 14.950. Telef. 02207-44919.
Peugeot

205 GL '88
5-drs., 5 versn., APK-gekeurd,
63.000 km. Vraagprijs ’ 9750.
Telef. 04138-77448.
Peugeot 205 GTi 1.6, mei '90,
63.000 km, ZWART, prima st„

’ 17.500. Inl. 01719-18395.
309 XLi PROFIL, 3-drs„ eind
'90, 63.000 km, rood, nw.st., 3
mnd. BOVAG-gar., ’ 14.800.
APC, 020-6133333.
Peugeot 305 GL SELECT, m.
'88, APK, 5-bak, in abs. nw.st.,

’ 4950. Telef. 020-6329926.
PEUGEOT 205 XS, metall. grijs,
bj. '87, pr. ’ 7500. Telef. over-
dag 075-123382.
Groothandel in jonge auto's:
div. Peugeots 405 1.6 GLi Se-
dan, v.a. '90/'9l, 5-bak, get.
glas, el. ramen, stuurbekr.,
schuifdak, div. kleuren, als nw.,
v.a. ’ 12.750. Met boekjes.
Gar./inr./fin. mog. Autobedr.

;J. LAMME BV, Nw. Loos-
drechtsedijk 167, Loosdrecht,
telef. 02158-26778/23246.
T.k.a. tegen handelsprijzen:
iPeugeot 605 2.0 SLi, blauw, el.
schuifd., LPG, 2-'9l, ’24.500.
205 GTi, schuifd., l.m. wielen,

| 9-'B4, ’8750. BEREBEIT, Am-
steldijk 25, 020-6627777.

: Peugeot 205 XS 1.4 Inj., 3-drs„. 5-bak, orig. schuifdak, l.m. vel-
gen, w.w. glas, diamantzwart,

■ 42.000 km, als NIEUW, m. '91,
’17.950. Inr. BOVAG-gar.
Wim Overeem, 02513-12484.. Ookzo. geop. v. 12-16 u.
205 GTi 16-klepper, getuned,; 190 pk, bj. '88, motor 18.000
km. grijs kent., ANTRAC. me-
tall., Koni verl., Sebring uitl.,. vr.pr.f 16.500. 02246-1465.
Zeer sfJortief uitgev. Peugeot. 205 XAD, m. '88, grijs kente-

-1ken, signaalrood, grijs gemêl.
inter., hoofdst., getint glas, s-
bak, voor- en achterspoiler,

■ sideskirts, 4-lampengrille,
smettel. staat, ’6950. CAR

i CENTRE HAARLEM 8.V.,
023-329750. Zondag telef. info

i van 11-3 uur.
iPeugeot 205 GR, bj. '85, FER-
tRARIROOD, zeer mooi, ’6500.

Telef. 01723-7754.
! 405 GLi 1.6, aug. 1990, LPG,

' blauw metall., ’12.750. Inl.; 02155-12854,06-52877994.
Peugeot 205 GTi 1.9 Van, '87,. zwart met., schuifd., 1e eig., z.
mooi, ’ 11.750.04104-92620.
Peugeot-dealer A.B. VISSER

1te Nijkerk b.a. div. excl. auto-.mobielen w.0.: 605 SV 3.0 Au-
l torn., sch.dak, 55.000 km,

' 3-'9l. 605 SRi, sch.dak, 85.000
km, 6-'9O. 605 SLi, 99.000 km,

i 6-'9O. 605 SRD T, 115.000. 405
l M.i. 1.6, 60.000 km, 5-'9l, 405
GR Reverenee, 5-92. 405 GLi,

' 3-'9l. 405 GLi, LPG, 1-'9O. 405
|GRi, LPG, 1-'9l. 405 SRi, 2-'BB.

405 GR 1.6, 61.000 km, 5-'BB.
| 405 GL, LPG, 4-'BB. 405 Break.GLX D, 1-92. 405 GLX D,

1-92. 405 Break GLD, 1-'B9.- 405 GLD, 1-'9l. 505 Familiale

'2.2 SX Inj., 3-'9l. 50.000 km.
■ 309 GTi 16V, 1-'9l. 309 XL Au-.torn., grijs kent., 4-'9O. 309 GR,
> 3-'9O. 309 GL, 1-'9O. 309 XL.

" 5-'9O. 309 GL, 8-'B6. 309 KR,
2-'BB. 205 GT 1.4 Inj., 6-'9O. 205

i XS, 6-'9l. 205 La Costa, 10-'B6.- 205 Accent, 10-'B9. 205 Multi
I Diesel, 3-'9O. 205 GRD, 1-'9O.

205 GRD, 6-'9l. 205 XLD,
■ 3-'9O. 106 XSi, 3-92. 106 XND,

' 10-92. 205 GTi 1.9 demo,

' 4-93. 605 SRDT Autom., leder,-airco, 5-93 enz., enz. Wat u

'zoekt hebben of krijgen wij. Bel

'ons. 03494-54224.
1 ZORGVULDIG onderh. 309 KR,- 11-'9l, si. 17.500 km, open dak,

"werkelijk i.st.v.nw., ’ 14.900.

" Telef. 075-156597. __-Groothandel in jonge auto's:- div. Peugeots 205 GLD, v.a.: '89/'9O, 5-bak, get. glas,

'schuifdak, div. kleuren, als nw.,
v.a. ’ 9750. Met boekjes. Gar./
i inr./fin. mog. Autobedr. J.,LAMME BV, Nw. Loosdrecht-,sedijk 167, Loosdrecht, telef., 02158-26778/23246.

' PEUGEOT 505 Crystal, bj. '83,
■ metallic lak, sp.vlg., km.st.

'■ 106.000, ’ 3250. 03457-2260.

' Groothandel in jonge auto's:
div. Peugeots 309 1.6 GR +GR.Diesel, v.a. '90/'9l, 5-drs„ s-
bak, get. glas, el. ramen,■ schuifd., div. kleuren, als nw.,

1v.a. ’ 10.750. Met boekjes!
Gar./inr./fin. mog. Autobedr

.J. LAMME BV, Nw. Loos-. drechtsedijk 167, Loosdrechttelef. 02158-26778/23246

Ferranrode Peugeot 405 GRi

injection, orig. m. '91, o.a. fer-
rarirood, zonw. glas, 5 versnell.,
dubbele spiegels, stoffen inte-
rieur, LPG-inst. etc, nw.pr.

’ 37.850, schadevrij en in prima
staat, ’13.950. Met gar. Inr./
fin. en ANWB mog. AUTO-
SERVICE HAARLEM, gespe-
cialiseerd in jonge, gebruikte
auto's, telef. 023-392024.
MOOIE 205 GTI 1900, d.groen
met., bj. 3-92, 24.000 km,

’ 29.900. Inr. mog. 03486-1595.
Stationcar!! 405 GRD Diesel
o.a. roofrack, 5 versn.. get.
glas, nieuwst., m. '91, ’ 18.950.
CARTRADE HOLLAND 8.V.,
Almere-Haven, 036-5349700.
8 mnd. oud! Peug. 106 Trophy
metallic, sportvelgen, schuif-
dak, speciaal interieur, werke-
lijk nieuw, ’ 17.900, p.m. ’ 355,
60 mnd. LOKHORST Zegveld
(Woerden), 03489-1868/1853.
505 GTD Turbo Diesel, bj. '87,
alle EXTRA'S, in nieuwst.,

’ 8750 mcl. Inl. 04102-24259.
205 XE, APK, radio/cass., m.
'85, wegens financ. omst.,
vr.pr. ’ 2950. Inl. 071-212319.

605 SRi
1990, d.groen metall., cv., el.

ramen, w.w. glas, ABS. nw.st.

’ 25.750
Automobielbedr.
IMPALA AUTO'S

Zoetermeer, 079-163661
Exclusieve Peugeot 605 SRi In-
jection, orig. m. '91, donker-
blauw met zonw. glas, 5 ver-
snell., stuurbekrachtiging,
elektr. ramen, central lock,
LPG-installatie, velours inte-
rieur met 4x hoofdst. etc,

’ 19.950. Met gar. Inr./fin. en
ANWB mog. AUTOSERVICE
HAARLEM, gespecialiseerd in
jonge, gebruikte auto's, telef.
023-392024.
Peugeot 505 GR Fam. Aut.,
5-'BB, ’17.950. Peugeot 309
GRD, 5-drs., 9-'BB, ’ 11.750. v.
HOOFT Volvo Uden, 04132-
-54000.
Peugeot 405 1.9 GR Diesel Sta-
tion, 8-'9O, blauw, ’22.950.AUTO WEEKERS, 04906-1387.
T.k. 205 ACCENT, '87, d.blauw,
130.000 km, i.z.g.st. Pr. ’6750.
Telef. 03426-1412.

In opdracht van klant
205 GTI 1.9

m. '92, 55.000 km, rood,
absoluut schadevrij, ’ 24.950

FRANS WIJNEN AUTO'S
Telef. 020-6716280

Peugeot 205 XAD Multi, '91,
88.000 km, zwart, ’17.750.
LEEN BUCHNER AUTO'S B.V.
Weg en Land 17 en 17A, Berg-
schenhoek, 01892-18220.
Peugeot 305 GR BREAK, nw.
mod. '84, blauw, APK 12-93,

’ 1450. Inl. 035-833575.
1.9 GTi!! 205 3-drs„ 5 versn.,

ABS, sportvlg., schuifd., unie-
ke nieuwst., m. '93, ’ 29.950.
CARTRADE HOLLAND 8.V.,
Almere-Haven, 036-5349700.
Peugeot 505 TURBO Diesel In-
tercooler, bj. '87, Autom. met
alle opties, ’ 8750. 038-531082.
TANDARTS b.a. Peugeot 505
D Familiale, i.z.g.st., '85. Inl.
013-352535,06-52832673.
Peug. 205 GTi 1.9, rood, 1992.
405 SRi Aut., pi. extra's, 1988.
Peug. 505 Break Diesel, 1986.
Inl. PEUGEOT DE LANGE,
Coevorden, 05240-17100.
405 GRD BREAK, 1989, APK,
beige metallic, trekh., roofrack,
’16.750. Inl. 04105-15867.

DOOR INRUIL VERKREGEN
WERKELIJK UNIEK MOOIE

405 SRi
mei '91, 37.000 km, zwart, l.m.
velgen, Mi-spoiler, compl. uit-
voer., mcl. 6 mnd. BOVAG-
gar., ’28.600. Bij Seat Auto-
centrum APC, Jarmuiden 43,
Adam, telef. 020-6133333.
PEUGEOT 605 SRi, 11-'9l,
’28.750. 605 SLD, 6-'9l,
’24.500. 605 SLi, 8-'9O,
’22.500. 405 1.9 GR, 10-'9O,
’12.500. 405 GRD Break, 10-
-'9l, ’ 21.000. 075-212529.
Peugeot 306 1600 XTi, el. ra-
men, centr. vergr., stuurbekr.,
sportvelg., mistlampen, cd +
wisselaar, get. glas, 5-drs.,
rood, dubb. spieg., achterruit-
wisser, afst. alarm, 6 wkn. oud,
nw.pr. ’ 39.000 nu voor

’ 34.950. 020-6372167.
Mooie PEUGEOT 205 KR, bj.
11-'B3, 5-drs., ’2650. Telef.
055-411019.
Peugeot 205 GL, 5-drs„ bj. '89,
kl. WIT, exotic striping,
i.nw.st., ’ 11.500. 020-6798304.
Peugeot 505 GTi, m. '87, bijz.
MOOIE st., metall. kleur, get.
glas., centr. slot, stuurbekr., s-
bak, ’ 5950. 02503-38470.
STATIONCAR 505 2.0 GL,
6-'B9, antraciet, in schitterende
staat. Nw.pr. ’41.000, nu

’ 14.950. Trebor, Capelle a.d.
IJssel, 010-4581858.
205 XRD DIESEL, bj. '89, div.
extra's, wit, vr.prijs ’12.500.
Telef. 01820-82323.
405 GRi, bj. 11-'B9, diamantzw.
met., sch.d., sportv.. zeer
MOOI, ’ 13.950. 04102-24259.
Uniek mooie Peugeot 309 Aut.,
LUXE uitv. '88, grijs, APK-gek.,
82.000 km, 5-drs„ ’ 6950. 06-
-52.812148/06-52.807349.
205 KR 1.4i, bj. '91, sch.dak,
GETINT glas, v.schade, compl.
kent., ’ 6900. 035-857193.
Peugeot 405 1.9 GR Break, m.
'90,' kl. rood. 5 versn., st.bekr.,
el. ramen, roofrack, Pioneer
stereo, 80.000 km, boekjes t.i.,
nieuwstaat, prijs ’21.950.
VLIETSTROOM Automobielen
070-3877768.
205 1.4 XS, 4-'B9, 38.000 km,
zwart met., abs. nieuwst., alle
opties, ’15.450. Telef. 02503-
-20049 of 06-528.12346.
Peugeot 205 ACCENT 1.1, ok-
tober 1990, 50.000 km, blauw’13.900. Mazda Ludriks, Pol-
derweg 100, Adam, telef
020-6651420.

' Peugeot 604 n automaat V6juni '83, i.z.g.st., pr. ’3250Telef. 02979-82388.
PEUGEOT 405 GL 1.6, met
zwart, 105.000 km, 1989, LPGBOVAG-garantie. Telef020-6901875.. Stationcar Diesel! Peugeot 40J
GRD Diesel, 5-drs. Break, orig
m. '91, o.a. spierwit met zonw
glas, 5-versn., dakrailing, dubb
spiegels, wis/was-inst. etc.
nw.pr. ’46.750, schadevrij erm prima st„ ’17.950. Met gar
Inr./fin. en ANWB mog. AU-
TOSERVICE HAARLEM, ge-
specialiseerd in jonge, gebruik-
te auto's, telef. 023-392024.
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8 = = De pure njkwaliteiten vaneen volbloed sportwagen lijken onverenigbaar met evenzeer wenselijke eigenschappc: , j.^-
comfort en gebruiksgemak. De Probe 24V bewijst dat sportiviteit en goede omgangsvormen prima samengaan.Luister «?£[8! HJ eens naar de zuinige* 6 cilinder 2,5 liter 24-valve motor, met zijn 164pk en soepele 5-versnellingen transmissie. Voel het '
directe contact met het wegdek dankzij de brede 225, 50 banden met aluminium 16-inch velgen. Merk op hoe de Probe
uwrijstijl moeiteloosinveiïige actie omzet, gecontroleerd door schijfremmen met ABS. De airbagin het stuurwiel, gordels UCCCIMren een stalenkooiconstructie zijn uwbodyguards. Probe'24Vkost inclusief alle accessoires / 72.857- mcl.B.PM. en BTW7 rit JJ)\\ NVj

Tel 030-20 2811"* Gemiddeldverbruik 8.7 literper WO km. volgens E.P.A. normen. F8X202522

Official Ford-Lincoln-Mercury dealers: ALKMAAR, Schmidt, 072-113545, AMSTERDAM, Entam, 020 6964802, DE BILT, Hessmg, 030 202811, BREDA, Tigchelaar, 076 224400. DELFT, Kinésis, 015-616464,
EINDHOVEN, OBAM, 040-164411, GOUDA, Otto Car. 0182012977,LEEUWARDEN. De Zeeuw, 058150200 MAASTRICHT, Bogman, 043 633422, OSS, Hendriks, 04120 37555, ROOSENDAAL, Parkgarage, 01650 36924.

ROTTERDAM-ZUID, Blijdorp, 010-4927711.T1L8URG, OBAM, 013 350045,VEGHEL, Van Berkel. 04130 64926. ZWOLLE,Sietsma. 038-533131.

405 1.9 GRD REVERENCE,
5-92, SR-uitgev., ’ 23.900. 405
1.9 GRD, 7-'9O, ’16.200. 405
1.9 GRD, 6-'BB, ’12.400. 405
1.9 GLD, 7-'B9, ’13.400. 405
1.9 SRi, 10-'9O, ’17.600. 405
1.6iGR Jubilee, 2-'9i, ’ 16.400.
405 1.6 GLi, 2-'9l, LPG,
’14.400. 405 1.6 GLi, 6-'9O,
LPG, ’12.900. 405 1.6 GL.
7-'B9, ’ 9900. 405 1.6 GL, 1-'88,

’ 9000. 205 Van 1.8 XRD, 5-'9O,

’ 9400. 505 GR, 2-'B6, ’ 5900.
Telef. 035-564444/561842.
309 GR, 5-drs., 1.4, 1e eig., bj.
5-'B7, geh. in NIEUWSTAAT.

’ 7950. Inl. 085-425432.
Peugeot 605 SRi, bj. 8-92,
d.rood metall., 5-versn., get.
glas, elektr. ramen, alu velgen,
afst. alarm, rad.cass., 28.000
km aantoonb., abs. schadevrij,
van 1e eig. Nieuwpr. ’61.900
nu ’41.950. VLIETSTROOM
Automobielen, 070-3877768.
Peugeot 605 SRi, bj. 1990,
DONKERBLAUW. Vr.pr.

’ 22.000. Inl. 03212-2763.
Schitterende, sportieve Peu-
geot 205 GTi, m. '86, zeer com-
pleet uitgev., in zilvergrijs me-
tallic, zwart sport inter., 5-bak,
getint glas, el. ramen, sportvel-
gen, prima staat, ’ 7950. CAR
CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15u.
Peugeot 205 XS, bj. 1987,
ANTRACIET, 99.000 km,
i.z.g.st., ’ 11.000.03404-24200.
AUTOPALACE ZWOLLE, off.
Peugeot-dealer b.a.: Peugeot
106 XN, '92. 106 KR, '92. 205
Accent, '87 t/m '91. 205 GL,
'90. 205 GRD, '89. 405 GL, '90.
405 GLi, '91. 405 GR 1.6, '90.
405 GRD '89. 405 GRD Break,
'91. 405 GRD Break, st.bekr.,
'90. 605 SRi, div. opt., '90. Peu-
geot J5, aannemersuitv., '90/
'91. Alle auto's mcl. Leeuwen-
keurgar. Telef. 038-217100.
205 XE ACCENT, m. '90, rood,
stof gemêl. inter., 3-d„ 1e eig.,

’ 10.950. Inr./gar. 020-6195929.
Peugeot 605 SLi, m. '92, 1e
eig., boekjes aanw.!! Chique
uitv., d.blauw, get. glas, pull-
man bekl. el. ramen, stuurbekr.,
5 versn., doorlock, siervelgen
etc. nu bij „FRED HEHL"

’ 24.950. 023-292400.
Peugeot 205 XS, bj. 7-'9l,
ROOD, 60.000 km, spec. vlgn.,
get. glas, ’ 17.950. 078-190140.
405 GLi BREAK, m. '91, antr.
met., LPG, perf. st., 1e eig.,

’ 14.950. Inr./gar. 020-6195929.
Peugeot 205 GTi 1.9, 96.000
km, ROOD, bj. '87, ’ 11.900 ex
BPM. Telef. 08342-3900 of
08340-45726.
405 GLi, zilvergrijs metallic,
open dak, trekhaak, stereo.
56.000 km, 1-1991, ’22.900.
Mercedes Benz-dealer
CENTRAAL BEVERWIJK, te-
lef. 02510-29069.

405Mi-16
zwarte vernislak, schuifdak,
ABS, lichtmetalen velgen, nov.
'91, 70.000 km.

405 SRi 2.0
rouge alhambra, ABS, velours
bekleding, okt. '92, slechts
10.000km.

205 Autom.
rood, centrale vergrendeling,
elektr, voorportierramen, getint
glas, aircond., velours bekl.,
aug. '90, slechts 37.500 km.
Alle auto's met gar. tot 12 mnd.

Officieel Peugeot-dealer
AVELINGEN

telefoon 01830-33733
Peugeot 405 GRI, 2 stuks,
blauw met., LPG, elektr. ramen,
'90, vanaf ’ 14.950. AUTO-
VROON VW/Audi-dealer,
020-6869611.
205 GTi 1900 DIMMA, super-
breed, 4-'9O, airco, elektr.
sch./k.dak, elektr. ramen, vele
extra's, nw.st. 04990-72094.
Peugeot PROFIL 309, 10-'BB,
trekh., APK, wit, i.z.g.st., vr.pr.
’6750. Inl. 04162-3638.
205 1.1 ACCENT, wit. '88.
roest/schadevrij, APK 7-94.
100%,’ 7250. Inl. 020-6137763.
205 RALLEY, 11-'88, wit"
86.000 km, nieuwstaat.

’ 11.900.Telef. 04103-4871.
Peugeot 505 GTD Turbo Die-
sel, m. '87, l.m. velgen, brons
met., elektr. ramen, doorlocli
etc. etc. Abs. nieuwstaat
’8950. VLIET AUTO'S, inr./fi-
nanc, 01718-77355.
Peugeot 205 GTi, 130 pk, bj
'88, kent. 6-93, AMERIK. uitv.
vr.pr. ’ 18.750. 03440-12086.
Peugeot 205 ACCENT, 66.00C
km. nieuwstaat, dcc. '87

’ 8250. 023-350144/334757. '

Let op!! Peugeot 405 1.9 GLD
Diesel 5-drs. Stationcar m. '91,'alpineweiss, bruin glas, vel.
bekl., 5 versn., deurvergr.,
siervlg. etc, ’19.950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.
205 XAD, bj. '90, VAN, 5-bak.
nieuw gesp., wit, ’ 8750. Telef.
035-857193.
Peugeot 205 GTi 1.9, 130-pk,
m. '88, grijs kenteken!! Alpine-
wit, get. glas, spec. bekl., el. ra-
men, magn. velgen, 5 versn..
doorlock etc. bij „FRED HEHL"

’ 14.950.023-292400.
505 GR 2.0, schuifd., 6-'B6,
79.000 km, ’6900. 505 GTD
Turbo, 6-'B6, ’ 5950 mcl. BTW.
02908-26061.
Peugeot 104 GL, '85, 1e eig..
APK '94, 1e lak, zéér MOOI.

’ 2250. 02159-17285, Bussurn.
Peugeot 605 3.0 SR Luxor, bei-
ge metallic, electr. schuifdak,
24.000 km, bj. 1992, pr.
’49 950. BMW-dealer VAN
EKRIS Veenendaal. Telef.
08385-27676.
Peugeot 309 1.4 GL, 5-drs., '86,
grote beurt, wit, APK, ’6750.
Mitsubishi-dealer DE JONG
B.V. 020-6155355.
PEUGEOT 505 GL, bj. '84, LPG,
198.000 km, APK 1-8-93,
t.e.a.b. Telef. 030-311898.
T.k.a. div. 504/505's. Gevr.
504/505's. KEIMPE CARS. Inl.
020-6823615 of 06-52 823244.
305 GL STATION, APK 3-94,
145.000 km, bj. '83, nwe.
v.bnd., ’ 1500. Inl. 015-628055.
Peugeot 405 GR, bj. 7-'BB,
rood, 83.000 km, in MOOIE st.,

’ 11.850. 02159-40987.
Peugeot 604 GTi, okt. '84, in
perf. st„ AUTOMAAT, leer,
APK juni '94, pr. ’7500. Inl.
02158-26737 of 020-6624572
309 KR 1.6. 9-'BB. km 96.000,
grijs met., schuifdak, ’ 9950.
405 GR 1.61, 6-'9O, km 126.000,
d.blauw, LPG. ’ 13.950. 605 SR
3.0, 8-'9l, km 48.000, grijs met..

’ 40.950. WITTEBRUG, Rijs-
wijk, Frijdastraat 47, telef.
070-3954302.
Peugeot 605 SLi 2.0, 3-'9O,
112.000 km, + onderh.boekje,
grijs met., vaste prijs ’ 19.950.
Dealer inruil-auto's J. MEURE,
02908-26061.
Peug. 405 1.6 GL, 7-'B9, wit,
LPG, NIEUWSTAAT, ’11.750.
02159-12615, zo. geop
205 GTi, bj. '86, ANTR. met.,
schitt. st., get. gl„ c.v„ elektr.
ram, ’ 9995.03461-4360.
405 1.9 SRi, '90, ferrarirood,
125.000 km, LPG, met boekjes.

’ 18.950. Inl. 04194-2399/1469.
PEUGEOT 405 Ml 16, bj. 1988,
75.000 km, vr.pr. ’l9 950.
Telef. 05297-1837.
205 GR 1.4 5-drs.. eind '87,
73.000 km, abs. nw.st., 3 mnd.
BOVAG-gar., pr. ’9900. APC,
telef. 020-6133333.
PEUGEOT 505 SR. bj. '81, per-
fecte staat, P.M, Interauto
imp./exp„ 04759-1028.
205 GL BENZ., 1985, 5-drs. s-
bak, met. blauw, ’ 5000. Krulle-
laan 2A, Zeist. 030-966042.
Peugeot 505 GL DIESEL, 11-
-'B7, antr.grijs, 5-bak, c.v„ get.
gl„ stuurbekr., elektr. sch./
k.dak. APK 1-93, bumper-
schade, rijdt perfekt, ’ 5950.
Inr. mog. 02507-30217.
309 XRD, 7-'B9, antraciet met.,
101.000 km, radio/cass.,

’ 6950. 02159-12615,zo. geop.
LACOSTE 205, sept. '86, 1400
cc, open dak, el. ramen, nieuwe
banden, APK, vr.prijs ’ 9999.
Telef. 05175-5075, 058-890514.
Peugeot 205 XE, 1990, antra-
cietgrijs, sunroot, 5 versnell.,
sportvelgen, weinig km,

’ 12.950. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, telef. 020-6533475.
Peugeot 205 ACCENT, bj. '87.
van 1e eig., in mooie staat,

’ 7250. Telef. 01725-73525.
Peugeot-dealer TENSEN, voor
uw Peugeots: 405 GXI 1.6, zil-
ver, schuifdak. get. glas, centr.
vergr., 2500 km, bj. 1993. 309
GLX 1.4 I, 5-drs„ get. glas.
centr. vergr., '93. 205 GTI. 1.6.
rood, 74.000 km. '87. 306 XRi,
signalrood, 1200 km, 1993. 505
GT DT, blauw, 1988. Hoorn, te-
lef. 02290-35544.
205 GTi 1.9, 130 pk, rood, geh.
origineel, schuifd., bj. '89, pr.

’ 20.750. Telef. 03480-20437.
Peugeot 205 XAD, grijs kent..
1992. kl. ZWART, 45.000 km.

’ 14.750. 02507-12345/12347.
Peugeot 405 GXi, LPG, bj.
6-'9l, ’16.900. HOLLA Auto's,
020-6592654/6597486.
205 GTi, bj. '85, GRIJS met.,
dure stereo, sp.uitl., get. glas,

’ 6950. 055-431881 of 331024.
AIRCO: 605 SR 3.0 Aut., mei
'91. elektr. ramen en spiegels.

! stuurbekr., doorlock, 138.000
km, nw. ’Bl.OOO nu ’34.750.
Telef. 08853-1944, b.g.g. 2229.

Peugeot 605 SLi, m. '91, dia-
mondblue met., luxe int., 4
hoofdst., getint glas, 5 bak,
stuurbekr.. dubb. spiegels,
nw.prijs ’ 56.000, nu ’ 22.950.
„CARPOINT", 02510-12651.
Peugeot 405 GLi Luxe Station,
orig. m. '91, wit, w.w. glas,
LPG, 5 versn.. design int., wer-
kelijk nieuw, ’ 16.950. Peugeot
405 GLi, m. '91, antraciet met..
5 versn., LPG-0.b., w.w. glas,
dessin int., schitt. auto,
’14.750. Autobedr. SCHIP-
HOL, Badhoevedorp, telef.
020-6041885.
205 GTi 1.9. m. '88. NIEUW-
STAAT, div. extra's, ’ 12.950.
01719-20658 of 02522-18049.
405 GLD 1.9 Diesel, m. '91. o.a.
STUURBEKR., 5 versnelt, ste-
reo-inst., get. glas, luxe inter.,
schitt. onderh.. trekh. etc. Inr.
mog.’ 16.500. 036-5334901
Peugeot 405 GL, bj. '88, LPG,
PERFECTE staat. APK 4-94,
vr.pr. ’ 9450. 074-773952.
Peugeot 405 GLD, bj. '90, rood,
zeer MOOI en goed, ’13.750.
01724-8600 of 03480-24458.
AUTOBEDRIJF ROELS biedt
aan: Peugeot 309 XLD, m. '89,
135.000 km, v.v. 5 bak, brede
banden, 3 mnd. Bovag gar.

’ 9250. 02907-6869/4101.
405 GRi Break, 10-'9l, 46.043
km, perfekte staat. Volvo-dea-
ler VAN ASPEREN, Alblasser-
dam. 01859-14088.
T.k. 205 1.1, bj. '87, WIT, perf.
staat, 70.000 km, 3-drs.. prijs

’ 6450. 020-6430704, A'veen.
605 SRi, 11-'9O, bl.paars met.,
extra's, LPG. ’22.950. Inr./
garVfin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071 -323450.
Peugeot 205 XRD. '86, rood,
15" l.m. 'velgen, a.spoiler.
’6950. Audicentrum v.d. AK-
KER, 040-541488.
Peugeot 505 Familiale. 7 pers..
8-'BB, blauw, 110.000 km,
’18.950. AUTO WEEKERS,
04906-1387.
Peugeot 205 KR DIESEL, 10-
-'B5. APK '94, XS velgen,

’ 6500, goud met. 033-728992.
Peugeot 405 SRi, elektr. ramen,
stuurbekr., central lock, metal-
lic lak, 1e eig., weinig km's, bj.
1990, ’ 18.900, p.m. ’3BO, 60
mnd. LOKHORST Zegveld
(Woerden), 03489-1868/1853.
605 SRI. juni '91. d.groen met.,
105.000 km, nieuwst., ’25.750.
Inr. mog. Telef. 04103-1736.
Peugeot 205 GU BT He,
ROOD. getint gl., sportvelg.,

’ 10.500.080-241939.
Peugeot 205 GTi, '86. zwart,
MOOIE auto. Duits kent. Telef.
06-52927703.

Peugeot 205 XS, kl. ANTRA-
CIET, bj. 9-'BB, APK febr. '94.
vr.pr. ’ 10.900.02975-31616.
205 XE ACCENT, okt. '90,
zwart, 18.000 km, boekjes t.i.,
vr.pr. ’ 15.250. 070-3688522.
PEUGEOT 205 GTI 1.9, bj. 03-
-'9l, 26.000 km, kleur mayami
blauw met., lichtm. wielen,
nieuwprijs ’ 43.000 thans

’ 25.000. Auto L.H. Haarhuis
B.V. Almelo. 05490-60101.
405 GR, bj. 11-'BB, blauw/paars
metall., get. glas. nieuwstaat,

’ 10.900. Telef. 04103-4383.
205 XLD 1.8 DIESEL, rood.
1990, 86.000 km, 1e eig., div.
extra's, ’ 13.000.01846-11593.
Peugeot 205 XL, '86, rood, 5
versn., dubb. spieg., get gl„
stereo etc. In onberispelijke
staat, ’6950. 02240-16912.
„DE WAAL" Automobielen.
Peugeot 405 SRi 1.9, m. '92.
groen met., w.w. glas. Pullm.,
elektr. ramen, c.v„ stuurbekr..
LPG, abs. nieuwst., ’22.950.
VLIET AUTO'S, mr. financ.
01718-77355.
Peugeot 505 GL, '86, ZILVER-
GRIJS. 1e éig.. gerev. motor.

’ 5650. 01749-46351/47791.
PEUG. 305 GR, bj. '83. 130.00C
km. elektr. sch.dak, trekh., APK
7-94, ’ 1750. 020-6366857.
Peugeot 405 GL. LPG, '89, antr
met., 174.000 km. ’ 12.750, mr
mog. Telef. 04167-75005.
Peugeot 205 GTI 1.9. bj. '87
ZWART, sportvelg. 15". nw.st.

’ 12.750.080-241939.
■405 GLD 1.9 Diesel STATION
WAGON, m. '90, 5 versnell.
get. glas, diepdo.blauw, 70.00C
km, luxe inter., stereo-install.
nwe. bnd., serv.boekjes, deale
onderh. etc. Inr. mog. ’ 16.950
Telef. 036-5334901.
PEUGEOT 505 Fam. Diesel
1986, i.z.g.st., dealeronderh.
NAP, 143.000 km, ’11.500
Telef. 02979-84788.
Peugeot 605 SLI, bj. 7-'9O, wit
105.000 km. KROON AUTO'S
02943-1901/3026, zondags ge
sloten.
Bijzonder mooie 405 GRi. m
'91, LPG-inst., w.w. glas. 5
versn., diep d.blauw, stoff. int.
dubb. spiegels etc, ’13.950
M. DE REDELIJKHEID Auto
mobielen, 023-263842.
Zuinige 106 XNI zwart me
STRIPING, bouwj. 8-92

’ 17.500 Inl. 01880-44963.
Peugeot 405 GL 1.6. bj. 89
kleur bruin met., 75.000 km
NW.ST. ’ 13.500. 020-6798304.
CARRERA 3.2. m. '86 (2-'B5)
00-code, Pon-auto, d.blauv
metall., in perf. st. van onderh.
130.000 km, serv.boekje;
aanw, ’ 49.750. 071-894994.

'

Pontiac

Firebird
KI. groen met., alle opties, 9
mnd. oud, 17.000 km, in nw.st.,

’ 20.000 onder nieuwprijs.
Ferrari Import Kroymans BV

Soestdijkerstraatweg 64
1213XE Hilversum, 035-837280

Pontiac Fiero. in unieke staat,
veel opties, ’ 14.900, p.m.
’295, 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.
Automaat!! Pontiac Fiero 2M4
o.a. sportvlg., get. glas enz.
enz., nieuwst., m. '87, ’ 15.950.
CARTRADE HOLLAND BV.,
Almere-Haven, 036-5349700.
FIREBIRD Formula 400 8-cil.
aut., targadaken, abs. nieuw, b.
'81, APK, ’ 8950. 020-6320657.
Pontiac FIREBIRD, met Targa,
8 cil., automaat, bj. '83. Vaste

11.950. Inl. 06-52715307.
2x FIERO GT V6, bj. '88/'B7, 2x
concoursstaat, beide 1e eig. Inl.
046-518251. Zondag open.
FIERO V 6Automaat, m. '87,
kleur rood, airco, div. opties,

’ 19.500. Inl. 02522-10450.
Bonneville SE '89, grijs metall.,
87.000 km, i.z.g.st., ’31.750
LEEN BUCHNER AUTO'S B.V
Weg en Land 17 en 17A, Berg-
schenhoek, 01892-18220.
T.k. Pontiac TRANSAM Ca-
briolet, orig. Imp„ z.g.a.n.
t.e.a.b. 020-6734943/4204259.
TRANS AM, bj. '71, APK 6-94
nw. interieur, gerev. 400 HC
motor, wit/bl„ i.z.g., orig.st.
vr.pr. ’ 16.500, mr. Chevr. P U.
bj '55-59 mog. 01807-16402.
TRANSSPORT type SE. okt
'91, wit, alle extra's, vakantie-
klaar, ’ 55.000. Inl. 04707-2323.
Pontiac-ONDERDELEN.
bruikt. v.a. bj. 1970 t/m 1993
Luijben, Soest, 02155-12478
13617, Industrieweg 26, Soest.
FIERO 4-cil„ 5-bak, échte
1987, rood met., open dak
sp.wln., ’ 13.000. 070-3865785
FIERO V4, '85, grijs, zeer mooi
vr.pr. ’ 11.500.02993-61596.

Pontiac FIERO V6, rood, bj '86.
topcond., alle opties, prijs

’ 20.000. Inr. mog. 040-548368.
1 Pontiac TRANSPORT GT 38
L, bj. 6-92, autom., 7 zitpl., in
nieuwst., weinig km, zéér luxe
en compl., airco, sportv.. me-
tall., radio etc, nieuwwaarde

’ 92.000, vr.pr. ’ 65.000., 08382-1600.
: FIERO 2.5. 4-cil„ 10-'BB. wit,

5-bak, airco, ’15.950. 072-

-' 159792 of 128265.- Pontiac TRANS SPORT 2.3
1 16V. bj. '93. wit, 7500 km. Hon-
■ ders Utrecht 8.V.. off. GM/
■ US-car dealer, 030-948941.

Pontiac FIERRO GT, bj. '86.- kent. '92, duurste uitv., 6-cil.

' aut., alle opties, ’ 18.950. 020-
-' 6105478.

' Pontiac FIERO GT V6, 2.8, au-
I torn.. '87, full options, alarm.

nwe. Pirelli's, nw. APK. 32.500- miles, telef. 05280-65105.(.Pontiac GRAND PRIK Coupé
VB, 1983, APK maart '94

; ’ 3500. 020-6247548/6845965., Supermooie Pontiac FIERO
GT, bj. '86, kent. '93, alle opties,

; ’ 20.000. Telef. 05788-4236,

■ BONNEVILLE, nieuw type,
12-'BB. d.-bl. metall., LPG, 6 cil.

" autom.. ’ 16.950. 072-154790.- FIREBIRD VB, m. '88, felrood,
automaat, airco, sportv.,

" ’ 26.500. Inl. 02522-10450.- GRAND PRIK, '78, 2-drs.. VB,
; aut., APK, LPG, i.g.st., ’2950.

Telef. 035-835065., Pontiac Bonneville FSE juni
'89, rood, 130.000 km, vele opt.- QUICK SERVICE KIEVIT BV.,
Slinge 244. R'dam. Telefoon
010-4800111.

'- TRANS AM Targa, '83, zwart,
5.0 HO Loaded, alle opties,

/ ’ 14.500. Evt. mr. 079-424992
of 01891-18124.

i Pontiac TRANSSPORT ÖFÏ, Automaat, bj. 07-06-91. 74.651
km, kleur grijs met., cruise con-
trol, c.p.v., l.m. velgen, APV, 7
seats, ’ 45.000. 020-6863001.

-I Pontiac GRAND PRIK Autom.,

■ airco enz., nieuw type, 11-'9O,

’ 23.500. Telef. 075-212529.

" Pontiac GRAND LE MANS.

" 1980. in goede staat, ’2lOO.. Telef. 045-228054.
: Pontiac Grand Prix 3.11 SE,
1 10.800 km, 1992, ’57.500.■ A.C.N. NOORD, Nissan-dealer.
> 040-427025.

' FIERRO V6, bj. 10-'B6, rood,- airco, l.m. velgen, abs. nw.st..
5 ’ 14.950. Inl. 085-425432.

Voor alle onderdelen nw. en
gebr., revisies, onderhoud mo-
toren, APK enz. KAREL OTO
Katwijk. 01718-28021.
Pontiac TRANS-AM 6.6 liter.
1977. in prachtige staat, uit
..Smokey and the Bandit".
zwart, airco, elektr. ramen.
’17.000. Supermooi! Moet
echt weg. Telef. 03463-53440
of 06-52.863213.
Firebird Esprit, 8-1980. 1e eig..
40.000 miles, nw.st. RIETVELD,
Woerden. 03480-12252/13313

Bla. Bla. Bla. Bla.
Ruim baan voor de enige echte= erkende en grootste
Fiero specialist voor de Benelux

Alles nieuw en gebr. op voorraad ook nw. motoren. Ook een
hulplijn en ophaal service door heel Europa. ..FIERO-FACTORY'- te Ursem en Tilburg. 02202-2708 en 013-703610. 15 aug. open:' dag in Ursem i.s.m. de Fiero club.

Porsche
PORSCHE 924. mod. 944 SZ
Turbo uitgev., APK 6-94. 17
inch Borbet velgen, auto verk.
in abs. nw.st.. pr. ’ 11.950. Te-
lef. 03417-51451.
944 AUTOMAAT, 10-'B6, paars
metallic, v.v. alle denkbare
access. Telef. 02208-99440.
Porsche 911 Carrera 2 Cabrio.
'91, 50.000 km, alle denkb. ex-
tra's, echt nieuw. AUTO V.D.
BERG. telef. 040-535681.
Porsche 924 TARGA. bj. '78.
nieuwe APK, kleur rood.

’ 5750. Telef. 08340-41226.
Uniek! Slechts 12.000 km. zeer
mooie Porsche 3.3 TURBO,
kleur rood, schuifdak, airco etc.
orig. 1e eig. . (aantoonb.). Pr.

’ 97.500. Inr. mog 023-358668.
Porsche 356 B. zwart. 1963.

’ 29.950. VICTORY. Urnuiden,
02550-37373 of 06-52.809067.
Porsche 928 S Aut.. 1982. WIT.
alle opties, i.z.g.st.. ’21.950.
Telef. 040-856178.
Porsche 911 CARRERA 3.2 Ca-
briolet, orig. Roadster, bj. '83.
wit/zwart leder. U.S.A., airco,
CD, alarm. nw. model velgen,
nw.st.. 2e eig.. ’62.500.
010-4262146/06-527484332.
VELGEN 928 S, ’ 2000. Fuchs
velgen. 6 + 7 x 16. ’2OOO
Fuchs 7 + 8 x 15, ’ 2000, Bor-
bets T/2 + 9 x 16. nieuw.

’ 2000. Inl. 040-521283
944 TARGA, blauw/grijs met.,
bj. '84, i.z.g.st. Pr. ’ 22.750. Inr.
mog. Na 13 u. }5782-3473
Porsche 911 SC. wit. bj. 1983.
126.000 km, elektr. schuifdak
en ramen, Fuchs velgen.

’ 49.500. Alle boekjes aanw.
Beslist in NIEUWSTAAT. BO-
VAG-Automobielbedrijf Van
Kwawegen, Benedenrijweg
180, Ridderkerk. 01804-13033.
Allernieuwste model1!1 Porsche
911 Carrera 2. 3.6 m. '92, paars
met., w.w. glas. kalfsleder int.,
airco, 5 versn.. el. ramen, stuur-
bekr., el. zetels, ABS remsyst..
orig. magn. sp.vlg. etc. orig.
50.000 km etc. ’147.500.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden 03480-31234.
911 CARRERA Coupe 3.0. bj.
'75. mod. + kent. '88. zwart,
i.z.g.st. ’27.000. Telef. 01820-
-81323b.g.g. 06-52834297.
Porsche 924. in nieuwstaat,
motorisch PERFECT, m. '82,
kleur wit, ’ 5999. 04254-1790.
928 S Autom.. eind '84. Schief-
ferblauw. d.blauw leder. ABS,
airco, 1e eig., 155.000 km,
boekjes, DURE stereo, perfecte
auto, ’ 34.750. 038-225263.
Porsche 911 3.2 Carrera, m. '86,
1e eig., boekje aanw.!! Alpine-
wit. get. gl.. elektr. stoelen/ra-
men/schuifd., doorlock etc,
Gewoon nieuw!! Bij „FRED
HEHL", ’ 49.950. 023-292400
T.k. PORSCHE 928. bj. '80. prijs

’ 16.500, als nieuw! Telef.
06-52982930 of 077-517420.
912. 10-69. laatste 4-cil„ orig.
holl. auto. in PERF. st„ ’ 20.00C
Inr. mog. 020-6172005.
911 3.2 Carrera Coupé, donker-
grijs metallic, 17" Ruf velgen
schuifdak, 95.000 km. bj. 6-'B6
in nieuwstaat, mcl. keur.rapp
Porsche-dealer (PON)

’ 58.500. Mitsubishi-dealei
SMEEING Soest. 02155-13227.
Porsche _924 TARGA, 1978, in
gevoerd," nwe. banden, sportv.
i.z.g.st. ’ 5250. 04130-53668.

Speedster
Nieuw, taxfree DM 90 000
SNELLERS, 074-770777

Porsche 924, rood, schuifdak
get. glas, nieuwe APK, m. '80

’ 5950. EURO SELECT
02159-44822. Ook zo.
911 CARRERA 3.2 Coupé, bj
'84. elektr. schuifd.. elektr. ra
men, 17" velgen, Turbo vleu
gel, nw.st. Telef. 04990-72094.
928] kirt! I.Z.G.ST.

’ 28.500 010-4797069.

944 S TARGA. kent '89. antr.
grijs metall., zwart leder int., al-
les elektr.. 16" sportvelgen enz.
Bj. '77, pr. ’ 8950. 071 -763852.
911 CARRERA II Coupé. 9-'B9.
antraciet metall., zwart leder
int.. CD. schuifd., ANWB-
keur.. PON-gel. 02205-3587.
928 S4. ZWART + leder Inruil
+ financiering mogelijk. 06-
-52832673.
PORSCHE 944. m. '83. 17-inch
sportvelgen. nw.st.. ’ 14.950.
Telef. 020-6329926.
VOLVO 340 GL, LPG, bj. 91.
(in)ruil Porsche 924 of 944, Te-
lefoon 05478-1226.
928 (2-uitgev.). '77/78, wit, 5
versn.. nw.st.. ’ 19.950. P&B
CARS. 01807-25317.
PORSCHE 9445. bj. '86. beige,
airco, leer inter,, Fuchs velg.,
i.z.g.st., ’ 22.750. 04181 -1568.
944, juli '84, antraciet met.,
Pon-auto, div. OPTIES. 1e eig..
i.z.g.st. ’ 24.750. 02153-10030.
Porsche 944 1984, kent. '93,
automaat, stuurbekrachtiging.
el. RAMEN, airco» sp.vlgn.. ste-
reo, el. spiegels enz. Metallic
bruin, als nieuw. Vr.pr,

’ 19.750. Inr. mog. 010-
-4805190 of 06-52714265.
Porsche 944, rookzilver. bj. '83.
NIEUWSTAAT. ’ 18.500. Inruil
mog. Telefoon 05116-2085.
Porsche 944 STROSEK 2.5i.
Borbet 16" x 245. rood. enige in
Ned., tax.rapp. aanw.. kent.
'88. ’27.995. Telef. 01860-
-21601 of 06-52.741571.
—KONINGSHOF AUTO'S'"
Porsche 928 S Automaat!! Nw.
mod. '84. groen metallic, w.w.
glas. elektr. ramen, elektr. spie-
gels, radio/cass.. leder int., air-
co, alarm, l.m. sportwielen.
stuurbekrachtiging. ABS.

’ 32.950. 02507-15824.
928 S AUT.. '86. rood. zwart
leer int., full options. nw. type
motor, 97.000 km. ond.h.boekje
aanw. Inl. 072-202999.
944, nw. model '83, abs.
NW.ST.. 2e eig.. schitterende
auto. ’14.950. Inr.. fin., gar.
mog. 030-420292.
Porsche 911 3.2 Carrera Ca-
briolet. m. '85, blauw metallic,
zwart leder turbo int.. 16"
Fuchs vlg., airco, meest compl.
uitv., verkeert in nieuwstaat.
Prijs ’59.950. VLIETSTROOM
AUTOMOBIELEN 070-
-3877768.
944. dcc '83. saffierblauw met..
Pon-auto, veel ACCESS..
Gemballa spoilerset. i.z.g.st.

’ 21.750 Telef. 02153-10030.
911 SC COUPE. 5-bak. leer in-
ter., stereo. APK, nw.st.. bj. '82.

’ 32.500 Telef. 020-6320657
T.k. PORSCHE 911 SC. bj. '80.
i.z.g.st., v.v. div. opties, pas
grote beurt gehad, moet weg!
Vr.pr. ’ 38.500. 01718-33864
924 TURBO. nov. '82. antrac.
metall., sp.vlgn.. div. opties.
o.a. airco, i.z.g.st.. ’19.950.
Telef. 02153-10030.
Porsche 928 S Aut.. '85. platin
metall., donkerbruin, voll. leder,
airco, tempomaat. stereo enz.,
met voll. onderh.papieren, in
nw.st.. ’44.950. AUTO V.D.
BERG. telef. 040-535681.
PORSCHE 928 S autom.. m.
'87, zéér compl. vr.pr. ’ 43.500.
Inr. mog. 02550-17454.
Porsche 944. '84. Indischrood,
targa dak. w.w. glas. el. ramen,
bagage-afdekhoes. ’ 17.950.
Audicentrum v.d. AKKER.
040-541488.
944. '83. WIT. zwart int., get.
gl., el. ramen, roestvrij en strak,

’ 12.950.070-3563377.
Porsche 924 Targa. bj. 1984,
wit. sportvelg.. NIEUWST..

’ 9750. Telef. 020-6386020.
Porsche 911 Carrera Cabrio '86.
wit, 95.000 km, ’ 69.500. AUTO
WEEKERS. 04906-1387

' 944 TARGA. '84. champ. met.
in nw.st.. ’ 19.950. 023-363329.
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Por
928 S4, ZWART metall., 4-'9O
944, airco, leer, alarm, rood, '86
De Koning Jaguar, 085-234567

Porsche 924iTARGA, i.z.g.st.
bj. 1976, rood, nw. APK. Vr.pr

’ 5750. Telef. 03464-1552.
911 SC Targa, '82, platin met.
152.000 km, div. opties, MOOIE
auto, ’ 35.750. 038-225263.
PORSCHE 924 S, i.z.g.st., mo-
del '81, vol jaar APK, ’6500
Telef. 040-124807.

959
zeer exclusieve Kevlar om-
bouwsel, mcl. spacers en wie-
len. Telef. 06-52.832673.
Porsche 911 CARRERA, bj.
1983, 37.000 km. zilver metall.

Kroon Houten, 03403-75555.
Carjoy b.a. 911 CARRERA 3.2,
"84, 120.000 km, Fuchs, abs.
nw.st., ’ 43.500. 073-440880.
Porsche 911 Carrera 3.2 Coupé,
turbolook, 1986. blauw metal-
lic, blauw leder interieur, ste-
reo, alarm, sportstoelen, electr.
bediende portierramen etc...
VAN VLIET Personenauto's
BV, Parallelweg Zuid 215,
Nieuwerkerk a/d IJssel,
01803-13877.
944 TARGA, t. 11, 7-'B5, zwart
metall., zwart int., vele opties,
boekjes, ’ 22.750. 038-225263.
PORSCHE 944, Antwerpen, bj.
'88, 1e eigenaar, perfecte staat.
Metallic donkergrijs, zwart le-
der, elektrisch targadak, servo.
Blaupunkt radio met amplifier
en 10 luidsprekers, 215/60
banden, mistlampen en alarm.
Onderhoudsfacturen Porsche
beschikbaar. Telefoon
09-32.3.231.95.13.
944, kleur rood, 28.000 km,
PON-auto mcl. serv.boekje,
febr '88. ’46.950. CARRERA,
02158-27600.
PORSCHE 911 SC Coupé, bj.
■81, in nw.st., diverse opties.
Telef. 055-660554.
Schade Porsches 928 S, '84,
’21.750. 924, Testarossa uit-
geb., ’ 6750. 04108-12987.
944 TARGA, '84, Indischrood,
zwart inter, 107.000 km! Scha-
devrij, ’ 15.750. 038-225263.
Porsche 944, ANTRACIET-
GRIJS, bj. '82, APK 8-94,

’ 14.950. Telef. 074-438449.
PORSCHE 928 S, bj. '84, auto-
maat, zwart, zeer mooi,

’ 32.500. Telef. 02976-428.
PORSCHE 912, '68, z. mooi,
bord., geh. gerev. + gerest.,
seneuze gegadigden, prijs
n.o.t.k. 020-6649732.
Porsche 944, antraciet metall.,
KENT. '83, ’ 14.950. Telef.
02940-10861. Inr. mog.
Porsche 911 CARRERA, '86,
donkergroen, vol access., met
lichte schade. 05763-1210.

Cabrio, 11-'B7
El. dak, leer enz., ’ 77.500
SNELLERS, 074-770777

944 S-uitv„ 5-'9l, 12.000 km,
alu vlg., alarm, nw.pr. ’ 156.000
nü ’ 84.500. Inl. 03481-2808.
VOLVO 440, LPG, bj. '91,
(in-)ruil Porsche 944 of 911.
Telefoon 05478-1226.
944 TARGA. st.bekr., Fuchs
vlg., alarm, rood, 1983, vr.pr.

’ 18.500. Telef 08362-28789.
911 Turbo

3.3, zilvergrijs
zwart leer, 77.000 mijl
Fuch 9J + 10J, alarm

w.w. glas, cv., el. ramen
airco, verkeert in nw.st.

Ond.papieren aanwezig, alle
keuringen toegestaan, 1979

’ 69.000
IMPALAAUTO'S, Zoetermeer
Schinkelweg 25. 079-163661

Porsche 928 S, bj. 5-1985, an-
tracietgrijs, leer, AUTOMAAT,
sch.dak, in nieuwst, ’36.750.
023-336034, 023-358380.
Porsche 911 S 2 Cabrio, 1992,
Pon-geleverd, v.v. leder inter.,
airco, TURBO velg., zw. met,
door omst. zeer interess. prijs.
08382-1600 Of 06-52947070.
Porsche 911 Carrera 3.2, nov.
1988, kenteken 1991, donker-
groen, 79.000 km, boekjes ter
inzage, voorzien van schuifdak,
getint glas, electr. bediende ra-
men etc... VAN VLIET Perso-
nenauto's BV, Parallelweg Zuid
215, Nieuwerkerk a/d IJssel,
01803-13877.
928 S, alle opties, 90.000 km,
DONKERGRIJS met, mr.
mog., ’ 22.500. 010-4773242.
911 3.0 TURBO-LOOK, 16"
Borbet, leer etc, in nw.st,

’ 31.950. Inl. 08894-12421.
Cabrio, '91

donkerbl./blauw dak, ’ 149.500
SNELLERS, 074-770777

911 Carrera CABRIOLET, bj.
'85, omgebouwde Targa,
zwart, zwarte softtop, zwart
led. Turbo inter., 8 en 9 J
Fuchs, ’ 39.500. 038-225263.
—RESIDENCE Hillegom*"
Porsche 911 SC Targa, zwart
met wit leder inter., achtervleu-
gel, 5-bak, stuurbekr.,
sportvlgn., nwe. motor (42.000
km), als nieuw, '87, ’ 46.950.
02520-22865. Inr., gar. + keu-
ring. Zond, info 06-52879381.
911 TARGA, '82, zw./zw. leer,
alle denkb. opties, unieke orig.
auto, ’ 41.500. 076-652865.
Schitt. 911 CARRERA Coupé,
'83, sch.d., notehouten int, in
perf st, ’ 38.500. Inruil en zeer
gunstige fin./huurk.m. Telef.
010-4565424.
T.k. Porsche 944, kl. BLAUW
metallic, 1e eig., '88, ’56.000.
Inl. 08347-82002/84421.
Porsche 944 TURBO S, 250 pk,
m. '90, 66.000 km, zwart met, j
duurste uitv., nwe. Pirelli's, abs.|
nw.st, ’ 45.000. 02153-82399.
356 SPEEDSTER replica, wit, i
zwart inter., 350 km. Telef. v.a. 'ma. 20.30 uur. 077-823004. i
911 CABRIO, 12-'B6. airco, et, i
led. inter., stereo, 16" Fuchs, j
orig 50.000 km, ’ 62.500. Telef. "030-801201. i
Porsche 911 MOTOREN: ge- I
lunde 3.0 Carrera; 2.2 T met 'pak 040-854064, b.g.g. 839963 I

Cabrio, '92 ' j
Turbolook, taxfree DM 100.000 <SNELLERS, 074-770777 ,

sche
Porsche 924, 14 mnd. APK
ROOD, kent. '89, geen schade

’ 6500. Telef. 08380-17290.
Porsche 924, 944-uitgebouwd
NW.ST., bj. '81, ’12.750. Velt
opties. Telef. 040-856178.
Porsche 928 Autom., antiloop
bruin metall., 1e eig., 105.00C
km, airco, geh. in orig. staat
zeer exclus., m.'Bo, ’28.950
lnr./fin./gar. AUTOHUIS BRA
BANT, 04125-5185, zo. open.
Door de bank teruggenomen
Porsche 924, kl. BLAUW
sportvlg.. a.wisser, radio/cass.
5-bak, m. '85. Vr.pr. ’16.750
Inl. 03443-3770.
PORSCHE 924, zilver metall.
1978, nwe. bnd. plus uitlaat
mooi, ’ 6250. Inl. 073-133604.
911 TARGA SC, 1980, 3.3 Itr.-
nw. mod. turbo-look, ’19.000
Telef. 010-4657668 of4346294.
Porsche 928 S4, BLAUW me-
tall., in perfecte st., bj. 1987
08340-23512 of 08345-2654.
—RESIDENCE Hillegom""
Porsche 944 Aut. t. 11, leer in-
ter., el. ramen en stoelen, Targé
dak, wis/was-inst., stoelverw..
stuurbekr., sportvelg., dubb
spiegels, d.blauw metall., ste-
reo, nw.st., '89, ’35.950
02520-22865. Inr., gar. + keu-
ring. Zondag info 06-52879381.

Garage De Bock
Reparaties en revisie
Onderdelen, gebruikt

en nieuw
04749-4047

SPIERWITTE Porsche 944 2.5
Targa. 7-'B3, stuurbekr., el.
ram., etc, perf. onderh. Pr

’ 14.900. Telef. 030-444273.

Carrera 2, 2-'9l
Zwart/zwart leer, ’ 145.000
SNELLERS, 074-770777

Porsche 944, 1983, blauw met.,
uitneemb. dak, el. ramen etc. In
abs. nieuwstaat, ’19.500.
02159-12615, zo. geop.

AANBIEDING V.D. WEEK!
Porsche 928 S '84, leer, veel
extra's, sportbak, ’ 32.000. 944,
bj. '82, champ. metall, ’ 12.500.
944, donkerbruin metall., '82,
Am. uitv., alles elektrisch, tar-
gadak, BBS-velg„ ’ 14,500.
Alle auto's verkeren in NIEUW-
STAAT! Inl. 04746-6339.
Zéér exclusieve PORSCHE 928
S autom., '86, v.v. lederen
bekl., airco, schuif/kant.dak,
spec. uitl.syst., sportvlgn.,
alarm, stereo enz. Grijs met.
Autobedrijf Kooien 023-382718
Porsche 356 concoursstaat.
GEEL, motor ± 2000 km, '63,

’ 57.500. Interauto 043-256582.
Porsche 924, 78, BLAUW me-
tall., motor '88, i.g.st, moet ge-
keurd worden. Vr.pr. ’ 5900.
Telef. 02158-28228.
PORSCHE 944, m. '84, van be-
kende actrice, parelmoerwit,
alle opties, moet weg i.v.m.
verhuizing naar buitenland. Pr.

’ 17.000. 01731-8560 Of 8536.
Porsche's 944, Targa, Turbo en
CABRIO, bj. '83/'B6. Porsche
928 S, '84. Prijzen v.a. ’ 10.000.
Inr. mog. 08877-2463.
Porsche 356, technische goed
harde body, carrosserie spuit-
werk, 1959, ’24.500. INTER-
AUTO, 043-256582.
911 CARRERA Targa, 4-'B7, 1e
eigen., onderh.boekjes aanw.,
blauw met, airco, leder, Fuchs,
v.- en a.spoiler, cv. enz., mr.
mog., ’ 59.500. 038-225263.
Porsche 911 Coupé, '84, beige
metall., v.v. alle extra's, o.a. le-
deren bekt, airco, schuifd., 16"
velgen, alarm enz., 120.000 km,
met boekje, ’44.950. AUTO
V.D. BERG, telef. 040-535681.
9ÏI CARRERA Cabrio, eind
'84, zVvart met, zwarte kap,
89.000 km! Boekjes, div. opties,
pr. ’ 54.750. 038-225263.
Zeer mooie en exclusieve Por-
sche 944 Targa, m. '85, o.a.
bronzit metallic,' get. glas,
stuurbekr., orig. Fuchs velgen,
diefstalalarm etc. etc. ’ 19.950.
Met gar. Inr./fin. en ANWB
mog. AUTOSERVICE HAAR-
LEM, gespecialiseerd in jonge,
gebruikteauto's, 023-392024.
911 Cabrio, '83. Carrera Coupé,
'84, voll. ace 911 SC Coupé,
'83, Turbo, 77, abs. nw.st. 911
Coupé 2.7, 77. DAVID HART,
Schiedam. 010-4264455/99.
—KONINGSHOF AUTO'S"*
Porsche 944, 5-bak, Targa-dak,
elektr. ramen, a.ruitenwisser,
speciaal Porsche-spoilerpak-
ket, sp.wielen, in nw.st, nu '83,
slechts ’ 17.950. 02507-15824.
In opdracht van een van onze
relaties bieden wij aan:

Porsche 928 GT
Samtrot metallic, zwart leer,
elektrisch schuifdak, nieuwe
banden, bouwjaar 9-2-1990,
km 69.900. Auto verkeert in ab-
solute nieuwstaat. Particuliere
prijs/ 125.000.

Porsche 944 S
Maraschinorot metallic, sport-
stoelen, targadak, nw. banden,
bouwjaar okt. 1986, km 79.000.
Niet van nieuw te onderschei-
den. Particuliere prijs ’ 35.000
Beide auto's zijn origineel Pon
geleverd en in onderhoud
geweest.

MAARAL B.V.
Off. BMW-dealer

Telef. 072-617844
311 CARRERA Targa, 8-'B4, 2e
3ig„ zwart met., grijs vol-led.
sportinter., 16" Fuchs, dure
stereo, 134.000 km, boekjes,
f 45.750. 038-225263.

Onderdelen
928-944-911-912

Wams Eindhoven, 040-521283
'ORSCHE 924, grijs met. s-
)ak, tax.rapp. erbij, ’ 9750. In-
uil mog. 020-6192683.
slieuwst. 911 COUPE, '82, kent.
89, 3.2 Carrera motor pi. inter.,
Carrera 2 velgen, ’42.000. In-
uil mog. 02243-1320.
'orsche 911 3.2 CARRERA, bj.
B 4(kent. '90), veel extra's,
ibsoluut nieuw, taxatierapport
ianw„ ’ 54.500. Mazeland
Vuto's, 04110-2063 of
«-52.964077.
111 SC COUPE, '83, antraciet
net, 165.000 km, Turbo
ipoiler, Fuchs, enz., scherp ge-
irijsd. ’ 32.750. 038-225263.

—RESIDENCE Hillegom—
Porsche 944 t. 11, 5-bak, targa-
dak, el. ram./stoelen, d.blauw
met., stuurbekr., stereo,
sportvlgn., wis/was install.,
w.w. gl., kofferspoiler, dubb.
spiegels, als nw., '89, ’ 39.950.
02520-22865. Inr., gar. en keu-
ring. Zond. info 06-52879381.
Door bijz. omstandigh. mijn
Pon-geleverde 911 CARRERA.
1987, donkerblauw, Sportfahr-
werk, in topconditie, ’ 69.500.
Telef. 01751-79899.
Porsche 911 Carrera 3.2 Ca-
briolet, turbolook, 1986, blauw
metallic, blauw leder interieur,
blauwe cabriokap, 65.000 km,
airco, electr. zetels, electr. ca-
briokap etc... VAN VLIET Per-
sonenauto's BV, Parallelweg
Zuid 215, Nieuwerkerk a/d Us-
sel, 01803-13877.
944. bj. 8-'B2, rood, nw.st. 944
II TARGA, bj. 5-'B5, vele ex-
tra's. 05225-2754.
PORSCHE 924 S, 1987, vele
opt„ boekjes t.i., alleen ser. ge-
gad„ ’ 25.000. Inl. 058-662701.

944 Cabrio, m. '90
Zwart met., ’ 79.500

SNELLERS, 074-770777
911 Cabrio 1980, wit met blauw
leer, vaste prijs ’39.500. Offi-
cieel Mercede Benz-dealer
CENTRAAL BEVERWIJK, te-
lef. 02510-29069.

*944*
bj, '87, rood, Amer. uitv., airco,
el. stoelen/ramen, kent. '93.

Inr. mog. '’29500
020-6630275/6950213

ORIGINELE 944, '83, antraciet,
’21.750. Inr. mog. Telef.
04132-65718.

911 Cabrio
Carrera

'85. champagne metallic
bruin leder, 79.000 km

Nü ’ 79.500
356 Speedster

'67, wit, replica
Nü ’ 36.500

944
Champagne metallic

Nü ’ 36.500
DREISSEN AUTO'S B.V.

010-4585303
Off. Alfa Romeo-dealer

3x 911 SC + extr., '83, '85, '87,
v.a. ’33.900. 911 Turbo Vol
extr., '80, ’64.800. 3x 944 Tar-
ga, '85, '86, v.a. ’16.900. 4x
924 Targa + opt., '80, '84, v.a.
fB9OO. 4x 928 S + opt., '80,
'85, '88, v.a. ’ 23.800. LENFER-
INK AUTO'S BV, 05492-31166.
PORSCHE 924, bj. 79, in
nw.st., uitneembaar dak, APK,
f 9950. Sp.velgen.
020-6105478.
311 CARRERA Coupé, 5-'B4,
d.groen met., d.groen led.
sportinter., 16" Fuchs, 143.000
km, ’ 43.750. 038-225263.
328 S AUTOMAAT, airco,
Blektr. schuifd., elektr. ramen,
leer inter., voorschade, bj. 1980,

12.750. Inl. 055-223194.
Uw Vakantiespeurder voor de
wekelijkse REISKRANT van
zaterdag dient u donderdags
i/oor 15.00 uur aan ons op te
geven. Bel 020-6.805.805.

911 Turbo VELGEN, 3-delig,
BBS RS model + banden. 1 jr.
oud. 9 J 225/50VR15. P7. 11 J
345/45ZR15 Yokohama. Zeei
breed, ’2600. Impala Auto's,
Zoetermeer, 079-163661.
Porsche 911 SC CARRERA,
blauw, '80, zeer mooie auto,
mr. auto of motor mogelijk.
05443-76274 of 06-52919181.
GEBRUIKTE onderdelen voor
Porsche: plaatw., motoren e.d.
Wams Eindhoven, 040-521283.
Porsche 944, 1986, diamant-
zwart, orig. Turbo uitv., 76.000
km, als NIEUW, veel extra's,

’ 34.950. Inr. mog. 040-128877.
Sloopdelen 924, 944, 911, 928.
OMBOUWSETS van 924 naar
944,’ 1000. Inl. 08380-11951.
911 TARGA 2.7, kent. '92, nw.
gesp., intens geel, diamanthard
Bj. 74,’ 31.450. 08855-78410.
PORSCHE 911 SC, speciale
uitv., i.z.g.st., vr.pr. ’45.000.
Inl. 01155-64087.
Originele 911 Cabrio 3.0, nov.
'83, rood, Carrera II velgen,
elektrisch, zwart leder inter.,
nieuwstaat, ’ 59.950. Inr./
garVfin. RODENBURG 8.V.,
Voorschoten, 071 -323450.
Porsche 911 Carrera Coupé,
antracietgrijs met., bj. '85, abs.
in nw.st., ’49.500. INRUIL
mog. Telef. 010-4717971.
924 TARGA 1981, 2e eig., zeld-
zaam mooi, alleen ser. gegad.
s.v.p. Renault-dealer v.d.
Boom, 04242-83905.
9ÏÏ CARRERA Turbo-
look, '85, Gemballa leder int.,
sch.dak, nw.st., 132.000 km,
’48.750. 046-331543.
928, 5-'B6, S 4-techniek, zeer
MOOI, ’33.950. Inr. en fin.
01820-18669 of06-52751266.
911 CARRERA Coupé, dcc. '84,
indiarood, Fuchs, airco, el.
schuifd., zwart leer, werk. alle
opties, i.z.g.st. 02153-10030.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen per
week op: 020-585.8030.

Voor alle
mensen die

geen collega
nebben met

verstand
van auto's.

RENAULT
Altijd gegarandeerd

als nieuw " Zekerheid in
bijna geheelEuropa
" Aangesloten bij de
Nationale Autopas

" Gratis sleepservice.

_________£TQp

Alles voor uw Porsche...
UNIEK in de Benelux: de grootste voorraad gebruikte

Porsche onderdelen vindt u bij
Sportwagenspecialist Harrie v.d. Veer Eindhoven, 040-114682

911
Porsche Cabriolet Carrera 2, mintgroen metallic, raf-leder, airco,
17-inch turbo velgen, audio-installatie, electr. kap, etc, etc.
Dec. 1992. 11.000km. Vr.pr. ’ 214.500
Porsche Cabriolet Carrera 4, alpinwit, leder, airco.
Nieuwprijs ’ 272.000. Nu met nul km. Pr. ’ 235.500.
Porsche Coupé Carrera 2, kobaltblauw metallic, leder, airco,
audio-installatie,bouwjaar 1993,1900km. Pr. 197.500.

BMW-dealer Van Ekris Veenendaal
08385-27676

Carrera II
Targa tiptronic, linnencrau met, safran inter., aircond.

tripcomputer, 37.000 km, bj. '91,1e eig. Te bevr.: 04166-1553

f& F3(Z)F=R-=S C-_:r-H E=
1jaarfabrieksgarantie vanafm.j.'B6.

Uitsluitend bij de onderstaande Porsche-dealers.

Wittebrug B.V.
Off. Porsche-dealer

944, beige, 56.500km, st.bekr., rad./cass., alarm '89
944 TU, rood, 89.000 km, leer, airco, ABS, open dak, r.c '89
968 CS, rood, 5000km, comp. car, r.cd '93
911 Targa, leer, airco, cruise contr., rad./cass., beige met '83
911 Coupé, d.blauw, airco, alarm, rad./cass '85
911 Carr., marineblauw, 102.000km, schuifdak, alarm '87
Carr. 2, d.grijs, leer, airco, 54.000 km, alarm, r.c '90
Carr. 2Tiptr., zwart m„ leer, airco, r.c, 60.000 km '91
Carr. RS, blauw, rollbar, airco, alarm, 30.000 km, r.c '92
Carr. 4, nachtblauw met., schuifdak, 66.000 km, m.'9l '90
911 Cabrio, rood, leer, 120.000km, r.cass '86
911 Cabrio, d.blauw, 102.000 km, airco, leer,r.cass '87
911 Cabrio, rookzilver, leer, airco, rad.cass., 47.000 mis.. '87
911 Cabrio Speedster, 5100km, smalleuitv., alarm, r.cass '92
Carr. 2 Cabr., wit, leer, airco, elektr., kap, 70.000km '90
Carr. 4 Cabrio, d.blauw,ABS, airco, leer, 48.000 km '90

Laan van Nieuw Oosteinde 100, Voorburg, 070-3865453

Porsche Carrera II
Van 1e eig., 9-92, dubbele airbags. Met o.a. sperdiff., orig. Car-
rera Cup 17" velgen en Cup onderstel, 14.000 km, Pon geleverd.
Zeer interessante prijs. Inruil mogelijk.

Porsche Wittebrug, Den Haag, 070-3865454

Hoogenboom Waalraven
officieel Porsche dealer biedt aan:

924 1983,wit 157.000km
944 Aut. 1986, blauw 137.000 km
944 S21989, rood 77.000 km
944 S2Cabrio 1991, zwart 74.000 km
911 SC 1981, rood : 157.000km
911 Carrera 1987, wit 135.000km
911 Carrera 4 1990, zwart 111.000km
911 Carrera 2 1991,rood 44.000 km
911 Carrera 2 1993, zwart 10.000km

Telef. 010-4298844

Reliant
ROBIN, bj. 75, i.z.g.st. weinig
<m's, ’ 1950. Bond Bug, bj. 72,
f 2750. Telef. 05717-1909.

Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen per
week op: 020-585.8030.

Renault
Ren. 25 Turbo DIESEL, zwart,
Dj. 1992, 66.000 km, mcl. 1 jr.
opgar. Kroon Houten off.
Renault-dealer, 03403-75555.
Renault 25 2.2 GTX, D.BLAUW
net, 11-'B5, el. ram., st.bekr.,
f 6950. 02274-3478.
=125 V6TURBO, '87, luxe uit-
voering, o.a. leer, schuifdak, ra-
Jio Renault etc. Motor defect.
380-781061. Inr. mog. ’ 8500.

Superaanbieding!! Ren. 25 TX
2.2 Inj., m. '91, antraciet met.,
zonw. gl., grijze velours bekt, 5
versn., doorlock, siervlgn., alles
elektr. etc. Bij „FRED HEHL",

’ 15.950. 023-292400.

19 TR 1.4i, spec. uitv., 3-drs„
bj. 10-'9l, 29.000 km, NW.ST.,
vr.pr. ’ 18.500. 08346-65570.
Speurder? Bel 020-6.805.805

Div. Nevada's, LPG/benz./Die. sel, bj. '90/'9l, v.a. ’15.750. 11
■ Chamade, LPG, 5-'9O, ’ 13.950

19 GTX 5-drs., 11-'B9, ’ 14.750

' 25 TX, LPG, 3-'9O, ’ 16.750. 5:
,21 GTL, HB/Sedan, '90/91
I ’13.750 t/m ’17.750. Inl. ME

KENKAMP AUTO'S, 03405
71384/71119.

■ SCHITTERENDE R 25 GTS
■ blauw metall., 4-'B6, st.bekr: etc. ’ 7900. Inl. 03463-53862.
r Renault 11 GTX, ROOD, LPG

'84, APK-gekeurd, i.z.g.st.

' ’ 3500. Telef. 03447-2888.

" Renault 25, div. uitvoeringen

' o.a. AUT., bj. '89 en '90, v.a; ’ 12.500. Inl. 070-3553030.
Renault 5 GTS, 10-'B7, grij!

f metall., NETTE auto, ’6700
040-120864.
Renault ESPACE Diesel, bj

; 1991, v.v. radio Renault, dakre
) ling, alarminst, 87.000 km
’42.500. ALMU Lease BV

' 03465-51115.

' Zeer compl. Renault 25 TXE 2.2
r Inject. met LPG-inst., m. '92

spierwit, groen gl., dikke vel

" bekl., 4x hfd.st., deurvergr., el
jramen, el. verstelb. stoelen, ra
dio Renault, magn. sportvlg.. ’ 24.950. „HARTMANN Auto's

1 8.V." Woerden, 03480-31234.

Voor alle
mensen die
geen zwager
nebben met
verstand van

auto's.

RENAULT
Altijd gegarandeerd

als nieuw «12 maanden
garantie " APK-keuring

" Vervangende auto
bij reparatie " 14-dagen

omruilgarantie.

_________£KOP
jarjCASiOiy
Door gedwongen

terugkoop
3xßenauult2l HB, D....f 29.95C
1x Renault 19 D ’25.950
IxClio 1.2, 5-drs ’ 20.50C
1x Renault 25 TX ’ 29.50C

RENAULT-DEALER
Hans Mafait BV

Randstad 22-33, Almere Stad
telef. 036-5344676

R. 25 TX 2.2i, WIT, radio Re-
nault, i.z.g.st., eind '90,

’ 15.750. Telef. 02508-1613.
R 11 GTD DIESEL, '86, APK
7-94, 5-drs., 5 versn., 1e eig.,
i.z.o.st. f 3450. 071-175612.

i- RENAULT 19 TR, 1.4i, 5-
-9 versn., 3-d„ 10-'9l, 29.000 km,
). wit, spoilers + spieg. meege-
). spoten wit, 1e eig., zr. mooie +
x eerlijke auto, buiten + binnen, als nw. ’ 18.500. 08346-65570.
:" Renault 25 V6, bj. '85, alles
'" elektr., rad. Ren., Autom. de-_ fectj 3500. 04125-1620.
'■ R. 25 GTX, bj. 2-'B5, 110.000

'■ km, wit, in abs. nieuwstaat,_ ’ 5950. Telef. 033-650450.
i. Renault 11 TL CHEVERNY, bj.> '88, nwe. APK pi. banden,_ i.g.st., ’ 6750. 01720-22493.
i,Renault 9 GTD, bj. '86, MOOIE
i. auto, APK '94, vr.pr. ’4750._ Telef. 030-711958.
s 21 TL, bj. 1986, 96.000 km,
I. GROEN metall., ’7500. Gold-

car Amstelveen, 020-6433733.
\.Rll GTX, m. '85, APK 7-94, 5
i- versn., striping, LPG, I.Z.G.ST.,
i, ’ 3750. Telef. 035-857135.
'. CLIO 5 d., Turbo Diesel, zwart

met., vele extra's, unieke uitv.,
ï 1991, nw.pr. ’52.000. 02522-
I 17062/06-52701826.
i! 21 GTL SYMFONIE 1988, don-
I.kerblauw met., ’6950. 02155-- 12854of 06-52877994.

s Top-occasions
12MND. GARANTIE

" ESPACE RN 2.1 dT, zilvergrijs,
39.000 km, 1991,’ 45.985.
ESPACE RN 2.1 dT, persan-
rood, 63.000 km, 1992,

’ 52.985.
25 TX, diverse kleuren, 1992,
v.a. ’ 36.985.

Kreisel
Autobedr. B.V.

Bergweg, hoek Gordelweg,
Rotterdam, telef. 010-4654444,
off. Renault-dealer,
Company Cars! Safrane RT 2.2
VI, radio Renault, l.m. velgen,
comf. pakket, metall. enz.
11.000 km, ’12.000 voordeel.
Espace RT Alize, airco, dakrai-
ling, bag.dek, intergraal metall.,
radio Renault, 4000 km, ’ 8000
voordeel! Rl9RN 1.7, 5-drs„
radio, l.m. velgen, metall.,
comf. pakket enz. 8000 km,
’30.000. Diverse Clio's met

’ 4000 voordeel. Renault-dea-
ler VELSERBEEK B.V. Urnu-
iden, 02550-10271.
11 TL, m. '85, APK, 5-drs.,

BLAUW met., nieuwst., ’ 2950.
Veencars, 05180-2024.
Renault 25 TXE, 1991, zilver
met., ABS, full options,

I ’26.500. MAZDA BROEKHOF,
lid Bovag, 023-272929.

" R5GT TURBO, 10-'B7, kleur
wit, geel kent., in prima st.,

’ 10.950.Telef. 02208-99440., RENAULT 25 GTS, m. '85, zeer. mooi en goed, ’ 4450. Telef.
j020-6329926. »
) STATIONC. 21 Nevada GTS,

11-'B6, 5 versn., brons met.,
trekh., ’ 6600. 035-235419.
R 5 TL Avenue, 10-'B4, blauw,
APK 7-94, 1e eig., sunr.,
_

2450. 071-175612.
■ Renault 19 TR 5 versn., m. '91,. Ferrarirood, 3-drs., 100.000 km,

LPG, ’ 11.950. 035-830162.
IRENAULT 5 TL, bj. '83, APK, 7-94, koppakking lek, ’4OO.

Telef. 020-6231182.

Voor alle
mensen die

geen buurman
hebben met

verstand
van auto's.

V
RENAULT

Altijd gegarandeerd als nieuw " APK-keuring
" Gratis sleepservice " 14-dagen omruilgarantie

" Zekerheid in bijna geheel Europa
" Aangesloten bij de Nationale Autopas

" Vervangende auto bij reparatie.

I ___________TQp
OCCASION

Renault 5 TURBO 2, '84, orig.
st, parelmoer wit, showroom-
conditie, Tax.rapp. ’ 44.500.
02502-45087.
Clio 14 TS, m. '91, grijs met
Pullman int, 60.000 km, 5-bak,
deurlock, alarm, abs. nieuwst,
’16.950. VLIET AUTO'S, mr./
financ, 01718-77355.
Renault 5 GT TURBO, bj. 1985,
geel kent, verlaagd, zeer mooi,
pr. n.o.t.k 06-52925790 of
05230-56778.
R 25 TX MANOIR 2.2i, 10-'B9,
LPG-onderb., sch.dak,

’ 14.250. 055-669150/666427.
Ren. 25 TX, m. '92, zilver met,
elektr, ramen, schuifdak, deur-
lock, LPG, etc, abs. nieuwst,
’19.950. VLIET AUTO'S. Inr.
financ. 01718-77355.
Te koop gebruikte RENAULT-
ONDERDELEN, R 4t/m R 25.
Telef. 02157-1770, bij Utrecht.

Alpine GT Turbo
3.0 V6, 1989, rood, radio
Renault + CD, ABS. nw.st,

’ 47.500
Automobielbedr.
IMPALAAUTO'S

Zoetermeer, 079-163661
Renault 5 TD DIESEL, kl. rood,
bj. nov. '86, APK 2-94, pr.

’ 4500. Telef. 020-6597867.
Clio, bj. 5-'9l, 28.000 km, in
perf. st v. onderh., ’14.950.
DEN HOUT 023-471047.

. IFUEGO 2.0 GTX, zwart, po-
■ werst., sp.velg., duurste uitv.,
m.'82,/1950. 023-470923.. 25 TXE, m. '91, groen metall.,-

-tradio Renault, airco., I.met
vlgn., trekh., 1e eig., ’ 22.950.
04120-47557.

'V. part. Ren. 25 TX, bj. '88,.ELEKTR. ramen, centr. vergr.,
i.z.g.st, ’ 7450. 020-6825320.

:Renault 25 GTD Turbo Diesel,
m. '90, kl. petrolgroen met, 5.versn., stuurbekr., c.v„ elektr.
ramen, optimale staat. Prijs
’19.950. VLIETSTROOM
Automobielen, 070-3877768.
2x inruil, van 1e eig.!! Ren. 25
GTS Aut, met stuurbekr., m.
'86, petrolblauw met, alles
elektr., doorlock etc, ’ 5950.
Ren. 25 GTX 2.2 Inj., m. '87, zil-
ver met, Pullman bekt, alles
elektr., stuurbekr.,' ’ 6950.
„FRED HEHL", 023-292400.
ESPACE 2.2iRT, 20.000 km,
schadevrij, bj. '93. Inr. mog.
05712-72342 of05703-2084.
Groothandel in jonge auto's:
div. Renaults 19 GTD/TXE/
GTR HB + Sedan, v.a. '89/
'90/'9l, 5-bak, get. glas,
schuifdak, m. en z. LPG, div.
kleuren, als nw., v.a. ’ 9750.
Met boekjes. Gar./inr./fin.
mog. Autobedr. J. LAMME BV,
Nw. Loosdrechtsedijk 167,
Loosdrecht, telef. 02158-
-26778/23246.

Renault STOKMAN Haarlem
K. Doormanl. 3-7, 023-259181
Meer dan 80 inruilauto's, w.o.
4x R2l Hatchb/TL, SD, 1992
10x Rl9Europa, 4/5-drs„ 1992
2x Rl 9Diesel, 3/5-drs„ 1992
Uw voordeel tot "712.000"
Espace: Turbo Diesel, '89/'9O
2000 TSE, GTX '88/'B9/'9l, 7
pers. mog., v.a. ’29.950. 7)

R25 GTX/TX Automaat. R£
GTX, 1989. Express 1.4, 5-'9l
’12.900. R2l Nevada Statior
Manager, 5-92, nw.pr

’ 48.000, nü i.o. cliënt’ 33.000.
RENAULT 19 GTS, 7-'9O

’ 12.500. 21 Nevada TL, 8-'9O

’ 14.000. 21 Turbo Diesel
5-'9O, ’14,500. 25 Turbo Die
sel, 6-'B7,’ 8500. 075-212529.
Bijzonder nette Renault 25 TS
m. '86, spierwit, blauw stof in
ter., 5 bak, LPG-inst., prime
onderhouden, ’ 2950. CAF
CENTRE HAARLEM B.V
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15u.
Renault 21 NEVADA GTS
Familiale, 7 pers., 1991, donker-
groen metall., cv., w.w. glas
stuurbekr., dakrail, radio Re-
nault, in nw.st. 01869-1033.
RENAULT 5 TR, 1989, blauw
56.000 km, BOVAG-garantie
020-6901875.
Ren. 25 TURBO Diesel, airco
trekhaak, bj. '85, ’9750. Inl
04160-32154/41258.
T.k.a. tegen handelsprijzen
Renault 25 TX 2.2i, zilver met.
10-'B9, ’12.500. R2l TL HB
nw. mod., LPG, 1-92, ’17.500
BEREBEIT, Amsteldijk 25
Adam,-020-6627777.
CLIO 1.2 Day/Night, wit, bj
'92, 20.000 km, vr.pr. ’ 19.500
Telef. 03473-75006, na 18 uui
03408-87041.
Renault 25 GT Diesel, bj. 7-'9O,
159.000 km, wit. KROON
AUTO'S, 02943-1901/3026,
zondags gesloten.
Renault 21 TL NEVADA, 8-'9O
LPG-0.b., roofreck, NAR,

’ 15.950.Telef. 03242-4822.
Schitt. Ren. 25 TX, eind '89,
WIT, als nw., ’ 14,950, Inr./
fin./huurk.m. 010-4565424.
Groothandel in jonge auto's:
div. Renaults 21 GTD/GTS HB
+ Sedan + Nevada + Van,
v.a. '89/'9O/'9l/'92, get. glas,-
schuifdak, stuurbekr., el. ra-
men, m. en z. LPG, div. kleuren,
als nw., v.a. ’10.750. Mei
boekjes. Gar./inr./fin. mog.
Autobedr. J. LAMME BV, Nw.
Loosdrechtsedijk 167, Loos-
drecht, 02158-26778/23246.
Renault 5, bj. 1989, kleur WIT,
vr.pr. ’ 9500. Telef. 02265-2832
of 02207-14852.
R 25 V 6INJ., '85, 119.000 km,
geen 2e zo mooi, alles elektr,,
alle opties, ’ 6450. 03436-3156.
CLIO 1.2, 4-92, 26.000 km, au-
tostereo, moet weg! Vaste pr.

’ 17.500.Telef. 05763-1494.
Rl 9GTS, aut., 5-drs„ bj. '90,
stuurbekr., get. glas, rood, zeer
mooi, ’ 13.900.080-441002.
Ren. 21 TL, mod. '90, WIT, 4-
drs. Sed., 5-versn., nw.st.,

’ 8950. Inr./gar. 020-6195929.
Uniek mooie R5GTL, uitv. '87,
grijs kent., reclamevrij, mot./
mech. 100%,APK-gek., ’ 4750.
06-52.812148/06-52.807349.
19 TS 5-deurs, 6-1991, rood,
als nieuw, schadevrij, ’ 13.750.
Inl. 08385-20651.
Smetteloze Renault 18 GTS 1.6
Stationcar, m. '86, champagne
metall., beige velours inter.,
hoofdst, 5-bak, perf. staat van
onderhoud, ’3500. CAR CEN-
TRE Haarlem 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-15 u.
Renault CLIO S 1.4 3-drs., wit,
bj. 1992, 9300 km. Vr.pr.

’ 21.950. Inl. 03434-52814.
FUEGO GTS, m. 1986, APK-
gek., 87.500 km, perf. st., alle
opties, ’ 4500. 070-3943140.
FUEGO GTL 1.6, okt. '85, perf.
st., 1e eig., recent ANWB-rapp.
Telef. 070-3687822.
Renault 19, m. '91, rood, w.w.
glas, Pullman int., 5 bak, 50.000
km, 1e eig., abs. nieuwst,

’ 15.950. VLIET AUTO'S. Inr.
financ. 01718-77355.
Zeer exclusieve, compl. Ren. 25
TXi 2.0 12-klepperü M. '92,
d.blauw met, get. gl., dikke
Pullman bekt, elektr. stoelen/
ram./schuifd„ magn.
sportvlgn., rad. Renault, door-
lock etc. Bij „FRED HEHL",

’ 25.950. Telef. 023-292400.
Ingeruild: Renault 21 Nevada
STATION, 11-'B7, wit, LPG,
z.g.st, ’ 8900. Rieder-Volvo
Occ, Bussurn, 02159-12638.
Renault 25 TXE met LPG, bj.
okt. '91, orig. 98.000 km, 1e
eig., boekjes t.i., open dak, l.m.
velgen, radio Renault, etc,

’ 18.950. The Jaguar Specialist
Haarlem-N, 023-379760/
287735.
Renault 11 GTX, bj. 1984, APK
7-94, I.Z.G.ST., vr.pr. ’3500.
Telef. 020-6132723.
'"RENAULT s*" 1984, op-
knapper, geen APK, motor
100%,’ 900. Int 020-6476533.
R 25 TX, bj. '89, wit, 80.000 km,
’12.950. Telef. 02940-10861,
mr. mog.
21 NEVADA TL 5-drs. Station,
brons met, 9-'BB, trekh., s-
bak, 1e eig., 98.000 km, perf.
auto, ’ 10.950.03407-3633.
25 V 6Inj., blauw met, 5 j„ als
nieuw, rijdt 1:12, weg. erfenis,

’ 17.500. Telef. 02240-17597.
R 21 NEVADA Diesel, bj. '87,
APK, antracietgr. metall., zéér
mooi, ’ 7750. 03200-48424.
R 5, orig. RS, 11-'B3, 5 versn.,
extra's, geh. echt als nieuw, 1e
eig., ’ 2350. 020-6130206.
Ren. 25 GTD Diesel, m. '92, al-
pinawit, get. gl., velours Pull-
man bekt, alles elektr., stuur-
bekr. etc. Bij „FRED HEHL",

’ 22.950. 023-292400.
Renault 5 TL, t. '83, APK 6-94,
bordeauxrood, vr.pr. ’ 950.
Telef. 02158-28228.
Renault 25 TD, bj. '85, APK
7-94, wit, MOOIE auto, ’ 5000.
Telef. 020-6131585, na 19 u.
Renault 25 TX, luxe uitv., '92,
70.000 km, LPG, trekh., alarm-
inst, ’ 26.500 mcl. BTW. Auto-
bedrijf van Beek, 03242-5191.
Renault 5 GT TURBO onderde-
len w.0.: getunede motor/bak,
Turbo rolbar. 05230-56778 of
06-52925790.
REN. 18 GTX Stationcar 2.0 Itr.,
28-10-'B3, LPG-0.b., 160.000
km, ’ 2950. 01742-97701.
Zeer mooie Renault 25 TX, aug.
'89, staalblauw met, w.w.-
glas, stuurbekr., elektr. ramen.

’ 14.950. Inr./fin./gar. mog.
„TIENHOVEN", 03469-2296,
ml. tot 21.00 uur.

21 Nevada GTS 17 inj. 3-'9l,LPG, dakrail, bl. met., inwst'
120.000 km, boek t.i. ’ 17.óso'
JO VAN NUNEN Opel',
04241-1437.

:Ren. 25 TX Autom., LPG,
schuifd., bj. '90, km.st. 120.000,
’24.500. AUTOBEDRIJF;BOUWMAN 05291-56247.

\Renault NEVADA Familiale 21
GTX, d.groen metallic, aug.

\ 1990, nieuwstaat. Reniers,
073-212975.
Renault 21 GTS HB, 4-'9O,
donk.groen metall., NAP,

’ 13.950.Telef. 03242-4822.
Renault 18 2.0 AUTOM., bj. '85,
APK mrt. '94, ’2700. Telef.
033-953049, na 18.00uur.
Exclusief mooie Renault 25 TX
2.2 Inj., met LPG, m. '91, alpi-
neweiss metall., w.w. gl., dikke
vel. bekl., Tempomat, deur-
vergr., el. ramen, stuurbekr.,
siervlgn,, ’ 16,950. „HART-
MANN Auto's 8.V." Woerden,
03480-31234.
R3O TX V6, leren bekl., 5-bak,
stuurbekrachtiging, elektr. ra-
men, als nieuw, APK 7-94, m.
'85, ’4750. BOVAG-gar. WIM
OVEREEM, 02513-12484. Ook
zondag geop.van 12-16 u.
Renault 25 GTX, m. '87, rood
met., elek. ramen, 5-bak, abs.
nw.staat, ’ 7950. VLIET Auto's,
inr./fin., 01718-77355.
Renault 5 GTL, 5-bak, kl. wit,
bj. '86, LPG, ’5500. Telef.
03412-58928.
RENAULT 9 GTX, 4-'B5, 5-bak,
zonnedak, APK '94, ’ 3850. Te-
lef. 035-857135.
RENAULT 5 TL, t. '82, autom.,
APK, zuinige auto. Vr.pr. ’ 775.
Telef. 02158-28228.
T.k. Cup Renault CLIO 16 V,
maart '91, klaar voor Clio Cup
'93, ex Wagner, ’21.500. 072-
-622988, b.g.g. 02208-98630.
Renault 21 GTS MANAGER
Sedan, bj. '91, grijs metall., vele
opties, 35.000 km, vr.pr.
’19.750. Telef. 03473-75006,
na 18 uur 03408-87041.
RENAULT 25 GTX 2.2 inj. '86,
antr.grijs, 5-versn., LPG,
sp.vlg., alles el., rad. Renault,
i.z.g.st., APK 7-94, ’ 5950. Inr.
mog. 02507-30217.
Renault 25 TXi, 1991, zwart
met., full options, MAZDA
BROEKHOF, lid Bovag, 023-
-272929.
CLIO RL, luxe uitgevoerd,
blauw met., bj. 2-92, vr.pr.

’ 17.500.Telef. 040-519590.
Renault 5 Alpine TURBO, bj.
'83, zwart, i.g.st, ’5OOO. Inl.
035-561891 of 02159-51164.
RENAULT 9 C, 1983, blauw-
grijs, 98.000 km, zeer zuinig,
’2950. 01742-97701.
Renault 5 GT TURBO, bj. '86,
antraciet, nwe. APK, interc. pi.
regelbare turbo, 08367-81209.
Allernieuwste model!!! Renault
25 V 6Inj. Automaat, m. '92,
darkblue met, w.w. gl., Pullm.
bekl., 4x hfd.st, el. zetels,
schuif/k.dak, climat control,
board/tripcomp., el. ramen,
stuurbekr., orig. radio Renault,
magn. sp.velgen etc. ’ 27.950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden 03480-31234.
Ren. 25 TXE, '91, div. OPTIES,
groen met, 103.000 km, LPG;
nw.st. 040-535522/530348.
Ren. 25 TXE 2.2i, Necam
LPG-inst, m. '92, petrolblauw
met, get. gl., Pullman bekt,
elektr. stoelen/ram./schuifd.,
rad. Renault, magn. sportvlgn.,
doorlock etc. Bij „FRED
HEHL", ’ 24.950. 023-292400..
Renault 11 TD, GRIJS kent,
3-drs„ bj. '85, APK 6-94,
’2950. Telef. 02159-12552.
""KONINGSHOF Auto's*"
Renault 25 V 6Automaat, m,
'90, metallic, elektr. verstelb.
stoelen, get. glas, centr. lock,
radio Renault, airco, elektr. ra-
men, stuurbekrachtiging, l.m.
sportwielen, ’19.950. 02507-
-15824, Zandvoort.
MAXWELL CARS: 25 GTS, bj.
'85, alle opties, groen metall.,
’5950. Inr./fin. 023-249149.
Renault Espace 2.2 GTX Injec-
tion, 7-pers., 1e eig., sept. '90,
rood, roofrack, elektr. ramen,
st.bekr., 1e eig., serv.boekje,
werk. nieuw, ’ 34.950. Autobe-
drijf SCHIPHOL, Badhoeve-
dorp, 020-6041885.
Renault Espace type 2001 '89,
antrac metall., get. glas, centr.
lock, orig. stereo, dakrailing
enz., ’35.950. „Autobedrijf
VERMANEN/ENT", Harder-
wijk, 03410-30200/30600.
19 TR, 3-drs„ 8-'9l, km 99.000,

felrood, LPG, a.spoiler,
’15.950. 19 GTS Chamade,
3-'9O, km 92.000, rood, LPG,
’13.950. 21 TL Sedan, 1-'9l,
km 47.000, felrood, trekhaak,
’17.950. 25 TXE 2.2, 11-'9O,
km 140.000, wit, LPG, st.bekr.,
elektr. ramen + stoelen, radio
Renault etc, ’ 16,950. 25 TXE,
6-'9l, km 61.000, aubergine
met, radio Renault, ’ 27.950.
WITTEBRUG, Rijswijk, Frijda-
straat 47, telef. 070-3954302.
NEVADA Turbo dsl. Stat.wag.
Fam., bj. 7-'9O, rood, airco,
ABS, ’ 25.000. 01835-4050.
RENAULT 5 TL, bj. '86, APK
nov. '93, km.st. 117.000, in pr.
St, ’ 4200. Telef. 05700-42078.
Rl 9TD EUROPA 3-D, get.
glas, mistl., a.wisser, sept. '91,
d.bt, 100.000 km, zr. g. onderh.
zakenauto, dir. v. eig., wegens
overcompl., ’16.950 mcl.
BTW. Telef. 070-3602868.
T.k. fraaie witte RENAULT 5
TR, bj. 1988, APK 12-93,
81.000 km, ’7OOO. Telef.
02995-3853 (kanturen).
Renault FUEGO TL, 10-'Bl,
wit, APK 7-94, sportwielen,
zeer mooi, ’ 1600. 035-833575.
Renault 9, 5-bak, APK 7-94, bj.
'82, I.Z.G.ST., ’1450. Telef.
02290-63068/49520.
25 TX, 12-'9O, ’16.200. 25
GTX, 5-'B9, ’ 14,200. 25 GTD,
4-'9O, ’13.900. 25 GTS AU-
TOM., 10-'B9, LPG, ’12.400.
25 GTS, 5-'B7, LPG, ’ 7900. 21
SD HB, 5-'9l, ’ 14.700. 21 GTS
HB, 6-'9O, LPG, ’ 12.700. 21 TL
Sedan, 11-'9O, ’ll.BOO. 21 TL,
7-'BB, ’ 7600. 21 GTS Nevada,
8-'BB, LPG, ’9OOO. 19 GTS
Chamade, 2-'9l, ’12.900. 19
TXE, 7-'9O, ’ 13.900. Telef.
035-564444/561842.
Renault 25 GTS Automaat, m.
'86, papyruswit, blauw stof int,
el. ramen, centr. port.vergr.,
prima staat, geen roest of
schade, ’4950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondag telef. info, van 11-15 u.
Renault 9 GT DIESEL, m. '89,
zilver met, 5-bak, sportint,
get. gl., siervlg. \enz„ APK ■7-94, i.z.g.st, ’ 6950. Irtr. mog.
02507-30217.

Schitterend mooie Renault 25
V 6Inj., Autom., rood metallic,
cv., w.w.-glas, elektr. ramen,
-'■lurbekr., I.m.velgen, elektr.
verswh stoelen, airco, ABS,rad. Re.-. llti p, afst bedboordcomp., .. eiq ,gi

’ 27.950. 80VAC..5-4R 'OVEREEM 8.V., 'lef. 02510-41232.
Mooie zilver met. FUEGO GTS
7-'B4, APK 8-94, nw. bnd., el
ramen, centr. deurvergr., etc.

’ 2750.023-357250/354641.
Ren. 5 GT TURBO, grijs me
tall., 10-'B6, 99.000 km. Renaul
Nieuwendijk, 02977-29988.
Autobedrijf Strijpcars. Renaul'
25 V 6Autom., ALLE opties
1988, als nieuw. 040-521974.
Renault 19 16V, 3-deurs, blei
sport metallic, sportvelgen
stuurbekrachtiging, c.v„ 72.00C
km, bj. 1991. Pr. ’30.750
Renault Espace 2.2 iRN, don-
kergroen metallic, 28.000 km
bouwjaar 1992. Pr. ’49.950
Renault Clio 1.9 RL Diesel
green metallic, 11.000 km, bj.
okt. 1992. Prijs ’24.750
Renault Clio 16V, blue spon
metallic, sportvelgen, alarm,
16.000 km, bj. 1992. ’35.750
BMW-dealer VAN EKRIS Vee-
nendaal, telef. 08385-27676.
4x Ren. 5 GT TURBO, WB7,
alle v.v, div. ace, met weinig
km's. Telef. 05763-1210.
Renault 5 GT TURBO, bj. '86,
antracietzwart, ’ 6750 ex BPM.
Inl. 05722-2437/2199.
Renault 5 TL, 1983, APK '94,
rijdt prima, ’ 1450. Inr. mog.
023-423906. .
Renault 5 TL, 1988, 88.000 km,
kleur ROOD, prijs ’5750.
Telefoon 020-6893837.
Renault 25 GTX '87, blauw me-
tall., div. opties, ’9950. „Auto-
bedrijf VERMANEN/ENT",
Harderwijk, 03410-30200/
30600.
Bijz. exclusieve Renault Espace
Turbo Diesel DX, m. '92, duur-
ste uitvoer., antracietgrijs me-
tal„ grijs gemel. velours inter.,
hoofdst., getint glas, st.bekr.,
5-bak, el. ramen, draaistoelen,
dakrailing, dubbele schuifdeu-
ren, smettel. staat, ’39.950.CAR CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15u.
Renault 25 GTD, eind '87, div.
ACCESSOIRES, 165.000 km,

’ 9500. Telef. 04120-38286.
Renault 9 TC, orig. '84, rood,
4-drs., APK 6-94, zeer MOOI
en goed,’ 2250. 035-833575.
Renault-dealer Fassbender-
Valks biedt aan: "

CHO 16V
Rood, okt. '92, 26.000 km,
’36.950. Inr./fin. 073-216111.
Renault 21 Nevada, trekhaak,
wit, 14.000 km, bj. 5-92,

’ 28,500. VW/Audi dealer
THOONEN 8.V., 08860-72500.
Renault ESPACE Turbo Diesel,
1e eig., 1987, kleur rood,
02510-23027.
21 GTD, BL. met, '91, 4-drs„
cv., el. ramen, alarm, i.z.g.st.,

’ 14.500. Inl. 02508-1613.
'KANS!! Renault 21 GTS I.7i*
bj. 5-1991, v. part., echt mooi,

’ 13.900. Telef. 055-417204.
Ferrarirode Ren. 5 GT Turbo,
m. 1987, 1e eig., get glas,
rood/zwart sportinter., 5 ver-
snelt, magn. stervelg., door-
lock etc. Bij "FRED HEHL"

’ 12.950. Telef. 023-292400.
Unieke aanbieding Renault Es-
pace GTS, m. '86, zeer compl.
in havannabeige, bruin gemêl.
velours inter., hoofdst., getint
glas, st.bekr., 5-bak, elektr. ra-
men, LPG-onderbouw, smet-
teloze staat, ’ 13.950. CAR
CENTRE HAARLEM BV.,
023-329750. Zondag telef. info
van 11-3uur.
Renault CLIO 16 V, zwart me-
talt, verlaagd, striping, afst.-
alarm, el. deurvergr., el. ramen,
15-inch Atev sportw., bj. 1992,
18.500 km. Showr.conditie,

’ 33.000. Telef. 020-6434063.
Netjes gereden en onderh.: RlB
TURBO, bj, '84, rad. Ren.,
stuurbekr., ’2900. Evt. ruilen
tegen Ren. Dsl. 074-429904.
Ren. 25 V6INJECTION, m. '85,
zilver met, 5 versn.,, Pullman,
APK 8-94, sportvlg., auto verk.
in NW.ST., ’ 5950. 030-610609.
RENAULT 11 GTD 5-bak, APK
'94, goud metall., leuke, goede
auto, m. '85, ’2450. Telef.
023-470923.
19 GTS, 1989, blauw metall., el.
ramen, centr. lock, sp.velgen,
’14.950. Bovag IGLESIAS.
Telef. 02510-41664.
Rl 2(DACIA), 1e eig., '88,
50.000 km, APK 1-94. 08360-
-41111, tijdens kanturen.
Renault 9 1.4 Utres Spring Se-
dan, LPG, m. '88, alles in de
kleur spierwit, w.w. glas, 5
versn., spec. bekt, spoilerset,
siervlg., in nw.st, ’ 6950.
HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden, 03480-31234.
Schitterende, zeer exclusieve
Renault 25 TXE Automaat, m.
'92, zeer compleet in diamant-
zwart met grijs gemêl. velours
inter., 4 hoofdst, getint glas,
st.bekr., elektr. ramen, elektr.
bediende memory stoelen,
schuifdak, smettel. staat,

’ 26.950. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-15 u.
Renault 5 ALPINE, bj. 79, kl.
geel, i.z.g.st, APK-gek.,
f 7500. Telef. 03438-15278.
Renault 5 GTL, bj. 1983, APK,
bordeauxrood, i.g.st, ’1650.
Telef. 01719-10665, na 17uur.
Groothandel in jonge auto's:
div. Renaults 25 TXE, v.a. '90/
'91, LPG, 5-bak, el. stoelen,
get. glas, el. ramen, stuurb.,
schuifdak, div. kleuren, als nw.,
v.a. ’ 14.750. Met boekjes.
Gar./inr./fin. mog. Autobedr.
J. LAMME BV, Nw. Loos-
drechtsedijk 167, Loosdrecht,
02158-26778/23246.
Renault 5 GT TURBO, bj. '86,
parelmoer, 54.000 km, prijs
’7500 ex BPM. Telef. 08342-
-3900 of 08340-45726.
Supermooieü Van 1e eig., Ren.
25 TD Diesel, m. '89, petrol-
blauw met, getint glas, grijze
Pullman bekt, doorlock, 5
Yersn. etc. Bij „FRED HEHL",
f 9950. 023-292400.
FUEGO GTX Aut 2 I, '82,
nw.st, gespoten. Vr.pr. ’ 4650.
Telef. 02260-20978.
5 SL 5-drs„ '88, 55.000 km, wit,
n PERFECTE st, APK 6-94,
/r.pr. ’ 6800. Inl. 045-326381.
=1 18 GTL STATION Versailles,
86, 1e eig., als nieuw, ’6950.
3aragevan Beek, 040-452103.

iRenault SGT Turbo, bj. 1ROOD, 69.000 km, verl.,
kent., sportvlg., sportuitl
mog. Telef. 05202-16682.
25 MONACO 2.2i, rundled
ter., stereo etc, LPG, '87,
12-93,’ 10.900. 04920-46* _-_ - JftiSchitterende Renault 25 ___
2.2. m. '91, rood metallic

" inter.. hoofdst.. ! _
' 2_nt'r *Ï3ekr-. 5 bak, el. Rl 'TaïT « 1.

LPG-install., sn,.?p,orW' ,
: ’14.950. CAR '_*
t HAARLEM B.V. 023-3! 1

Zondagtelef. info van 11-1'
i 21 GTX NEVADA, LPG 1, opties, in nieuwstaat, i

’ 20.900. Inl. 04703-2888/ a
I "*RESIDENCE HilleS 1.Ren. 25 TX, 5-bak. looL) alarm, 4x hfd.st., spoL. blauw met., wiswas-inst.Jß,■ man int., radio/cass., el. r ir, armst, m. '91, ’l9ll. 02520-22865, inr./gar. pi.PI, ring. Eig. huurkoop zonder. Zondags info. 06-52879381

Peug.-dealer A.B. Vissf

' Nijkerk b.a.: 2.5 TXE, v.v.> Renault, elek. bed. pi. '5i
stoelen, l.m. vlg., 4-'9O, 12! j__

" km, ’ 19.950. 03494-54224ft(. RENAULT 25 TXE met vef p,
ties, '91, licht rijb. sd

I 01838-2900/2834. JP.Renault 25 TX, 5-'B9, kifauto, st.bekr., 1e eig«_l

’ 13.950. Inr. mog. 023-423Jj(
.11 GTL, '83, 1e eig., RÉV<

APK, 1e lak, z.m„ st. biflfo

’ 3000. 02159-17285,Bussj

_
(!Renault 5 GT TURBO. Il

antr.grijs, 5-bak, el. ram., <►,
sp.vlg. enz., APK 3-94, 'nw., grijs kent., i.g.st., ff\'. Inr. mog. 02507-30217. __ h,
Renault CLIO RN, nov. t<
blauw, 30.000 km, i.z-|_.

'’ 15.500. Inl. 02153-10979__ _]. 25 TX, 8-'B9, LPG, stuurt»
5-bak, metallic groen, ,
’ 13.950. Telef. 073-565904; 5
Renault 5 GT TURBO, bf *motor '91, i.z.g.st., blauw tt
sp.velgen, 08859-54818 \
Renault 16 TX, LAATSTE «1
jan. '80, grijs metall.. led<_
bekl. Telef. 03499-86633
Renault Fuego TL, 1983.?
auto, net gekeurd, ’ 2450
mog. 023-423906. I 'Renult 5 DIESEL, m. '87, f"; 1
nieuwstaat, ’ 5250, "06-52842522. I
Renault 25 TXi, bj. 1990. 4
111.000 km, ’21.500. Alf-

■ Lease BV, 03465-51115.
Renault CLIO 16V Van, bj.
kl. zwart, vele extra's, ’24'
Telef. 020-6648572.

Ronday B.V.
Plantage Middenlaan 19-_

bij Artis Adam, 020-62372*
Alpine V6Turb0,'88.....’493
25 TXE,'9O, LPG ’231
25 V 6,85 ’ I
21TSE,'87 ’ _|
19GTR,'90 ’l3?
19 GTS,'B9 ’153Express 1.6Diesel,'9l.’ 13JJSTD,'BB ’ n
5 Bestel,'B6 ’ 1
18 GTL,'B6 ’ %
Ford Orion 1.6CL, '90...’ 13-»
Scooter Aprillia,'93 ’ 3>

Zaterdags geopendvan
10.30-16.00uur _,

ESPACE GTX, 3-91, 9_
met, 100.000 km. Rei8
Nieuwendijk,
Renault CLIO 1.2 RN 5-j*. rood, bj. 1991, 46.000 km. vi*

’ 16.000. Int 03434-5281
Renault 5 GT TURBO,
laagd, 15-inch, el. ramen *
’ 12.000. Int
Zeer jongeRen. CABR.
aantr. geprijsd. Info. 022'
1035,Kempeneers, Den O&jv
Renault 11 AUTOMAAT, 1 9° j
APK 7-1994, orig. lak. »"'

’ 3900. Telef.
Renault EXPRESS, '90, ?
schade, rijdbaar, half Kt

’ 5000 mcl. Telef. 04977-B_3Q%
Renault ALPINE A3lO, bj. ij
in zeer goede staat. Inr.
Telef. 045-725555. a
Renault 19 TR, bj. 5-91,4°- ,
km, donkerblauw, perf. SL_
onderh., ’15.950. DEN *W
023-471047. U
R 5GTL, autom., 1e eig.. &
gaaf, 1984, gekeurd, ’*£
Medemblik N.-H., 02274-4gg£;
""KONINGSHOF Auto's
Apart!! Renault 25 V6
maat, nw. model '91,
km, briljantrood metallic
lours inter., elektr. schuit'"'
teldak, centr. lock, elektr. vg
stelbare orthopedische stoei
radio Renault, l.m. "*'?_
elektr. ramen, ’ 27.950. ni°15824, Zandvoort. <-Renault ESPACE RN, J l '
groen met, 25.000 km. P en
Nieuwendijk,
Te koop Renault 5 ALPINE'»
1979, APK 3-94. Telef. n4ï
90625. tij
Ren. ESPACE Turbo D'?"
1989, rood, i.z.g.st, nwe £vr.pr. ’ 22.500. 020-6_4_3j3jsg>
Renault 21 1.7 GTS Hater*»
met LPG-inst, 1991, "*" „
del!! Donkerbl. met, alle ,
ties. Bij "FRED HEn

’ 15.950.Telef.
Reeds 27 jaar een begrip-
nault 21 Nevada Stat.car.
1990, 1e eig., kl. bt ' f
’ 16.500, 4x Ren. 25 TX'. ,
7-1990 t/m 4-'B5, div. i|J«v

|p
kt, ’16.500 t/m ’5500.
gar., ANWB-keur., Nat. >\,
pas info. BILDT Autob""
Bunnik-Utrecht, Prov.weg flBunnik-Utrecht, telef. "">",
61882, zondag 12-16 uur, -
koop zonder gar. ’ 1000J____>
Ren. ESPACE TXE, rood rn«
bj. 1991, 80.000 km, mcl- fl
topgar. Kroon Houten
Renault-dealer,
Nieuw, met dakschade:
nault CLIO 3-drs.,
f 13.900 mcl.
4 GTL '85, 1e eig., rood, 65
km, APK '94, 1e lak z_J1'"
binnen J27so__C______iZ2B^
R 21 GTS, bj. .
CIET, get glas, cv., el. rar
Vr.pr. ’ 5250. Int
25 GTS, bj. "BSrßiawTnw»
APK 1-94, ORIG. 107000
f 5500. 02979-89059______~>
11 GTD DIESEL, bj. '85. s3-drs., 5 versn., i.z.g.st, ’o__2__oj__l___s_________-?yr*
Renault 25, bj. '86. LP"'.,
WIT, div. opties, perfecte «■

f 6750. Inl. 038-s_3____fL----_f
Renault FUEGO GTS, '8 1.7
maart '94, ’750. Telef-
167^12_of__6_____________-^_

EXPRESS 19 Diesell gr. K
|f

ken, e. eig., n.st,’_£■ 'Clio mog. 02520-15252.

zaterdag 31 juli199336



België akkoord met
plannen van Fortis

BRUSSEL/UTRECHT,

' zaterdag
De Belgische overheid is

!tisteren akkoord gegaan met

'let plan van de Nederlands-

"Belgische verzekeringsgroep
fportis (Amev, VSB en AG-
-1froep) om een aanzienlijk be-
lang te nemen in de staats-
I''ankASLK. Vooralsnog gaat
jfe Belgische regering niet
jerder dan de toezegging dat
pet belang van Fortis hooguit
P procent mag bedragen. Dit
Beeft een woordvoerster van
fortis in Brussel gisteren ver-
klaard. Eerder deze maand
.heeft de regering wel de wet-
telijke mogelijkheid gekre-
sen om meer dan de helft van
'e aandelente verkopen.
i De Belgische minister van
financiën heeft het onderhan-
Öelingsmandaat van ASLK
"Het uitsluitend Fortis her-
nieuwd voor een periode die
?5 oktober afloopt. Fortis en

hebben een onderhan-
flelingsprotocol afgesproken
*n zullen proberen de voorge-
[n-omen samenwerkingrond te
«rijgen.

Probleem hierbij is wel dat
{■ortis zich op het standpunt
inlijft stellen dat een meerder-heidsbelang moet worden
verkregen teneinde „eenheid
van management" te krijgen.
"De definitieve beslissing kan
literaard slechts worden ge-
tornen indien enerzijds de ac-
<lüisitiecriteria van Fortis
borden gerespecteerd en an-
derzijds blijkt dat de toe-
komstplannen van beide par-
ijen goed op elkaar aanslui-
,'en", aldus een gezamenlijkeverklaring van ASLK en For-
tis.

Valutamarkten hopen op
maatregel dit weekeinde
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, zaterdag
De chaos op de Europese

valutamarkten was gisteren
zo groot dat valutahandela-
ren er van overtuigd zijn dat
dit weekeinde maatregelen
worden genomen om rust te
brengen. Anders stort het Eu-
ropees Monetair Stelsel
(EMS) in elkaar. De Franse
franc en deDeense kroon ein-
digden gisteren in Amster-
dam op of onder de bodem-
koers, die voorgeschreven is
in het EMS. De dollar was
drie cent beter op ’ 1,9630 en
tal van effectenbeurzen gin-, genfors omhoog.

Al meteen 's morgens gin-
gen weer tientallen miljarden
valuta in andere handen over,
waarbij vooral de Franse
franc en de Deense kroon het
moesten ontgelden. Zowel de
Deense, Duitse en Nederland-
se centrale bank moesten
voor miljarden steunopera-
ties verrichten om de koersen
enigszins binnen de vastge-
stelde grenzen te houden. De
Franse centrale bank zorgde
gistermorgen voor tijdelijke
paniek, door even weg te blij-
ven uit de markt. De koers
van de Franse franc daalde
daarop meteen naar het laag-
ste interventiepunt, maar
toenkwam de Franse centrale
bank opeens weer terug. Als

gevolg van de valuta-onrust
steeg de prijs van een troy
ounce (31,1 gram) goud maar
liefst $ 7,75 naar $ 401,75 na-
dat 's morgens al even $ 404
was genoteerd.

Vooral op verwachting van
een verdere snelle renteda-
ling in ons land plus belang-
stelling van het buitenland
begon de Amsterdamse effec-
tenbeurs gistermorgen in een
euforische stemming waarbij
de koersen als raketten om-
hoog stoven. Na enige aarze-
ling volgde ook Londen, maar
Frankfort bleef gedrukt. La-
ter op de dag drukten winst-
nemingen de koersen weer
wat terug.

De Franse franc kreeg een
extra duw naar benedentoen
bekend werd dat de beruchte
Amerikaanse speculant Geor-
ge Soros plotseling van me-
ning was veranderd ten aan-
zien van het speculeren tegen
de franc. Eerder deze week
had hij tegenover de Franse
krant Figaro verklaard niet te
willen speculeren tegen de
Franse munt. Gisteren liethij
diezelfde krant weten van
mening te zijn veranderd om-
dat zelfs de Duitse Bundes-
bank de Franse franc niet
blijkt te steunen. „Soros voelt
perfect aan dat de valuta-
markten totaal teleurgesteld
zijn door de absoluut onvol-
doende renteverlagingen van
donderdag," aldus een Am-
sterdamse valutahandelaar,
die er op wees dat interven-
ties in deze omvang niet kun-
nen doorgaan.

Tegen het einde van de
middag lag de Deense kroon
in Amsterdam op zijn bodem-

koers, samen met de Spaanse
peseta en de Portugese escu-
do, en lag de Franse franc
daar zelfs onder op ’ 0,328475.
Uit de VS kwam nog steeds
veel aanbod in de zwakkere
EMS-valuta. Maar vreemd ge-
noeg was nog niets bekend
van maatregelen om de on-
rust te bezweren. België ver-
hoogde enkele rentetarieven,
maar dat hielpniets.

Nog geen van de twaalf lan-
den van de EG had gisteren
aan het eind van de middag
gevraagd om een bijeenkomst
van het monetair comité van
de EG, al waren er geluiden
dat Spanje dit wel officieus
had voorgesteld. Ook De Ne-
derlandsche Bank gaf alleen
maar toe in de markt te zijn
met steunoperaties. „Het is
hier wel heel hectisch," ver-
klaarde een woordvoerster.
Die bevestigende verklaring
was opvallend omdat de bank
nooit een interventie beves-

tigt of ontkent. In Frankrijk
verzekerde premier Balladur
maar weer eens dat een deva-
luatie van de franc is uitgeslo-
ten. In een gesprek van veer-
tig minuten met president
Mitterrand besprak hij de si-
tuatie, maar er werden geen
mededelingen gedaan. Toch
denkt de valutahandel dat de
Franse franc dit weekeinde
toch op een of andere manier
naar beneden zal moeten wor-
den aangepast, of dat de gul-
den en Duitse mark moeten
worden opgewaardeerd.

Het Nederlandsebedrijfsle-
ven begint zich inmiddelsgro-
te zorgen te maken over deze
valuta-onrust. „De Neder-
landse gulden is keihard en
dat is wel mooi om de inflatie
te beteugelen, maar hetwordt
een groot nadeel voor onze
exportpositie, dus ook de
werkgelegenheid," zei giste-
ren dr. F. Lempers, directeur
economische zaken van de
werkgeversvereniging NCW.
„Wij zouden liever zien dater
een herschikking in het EMS
komt dan dat tal van zwakke
munten opeens gaan 'zwe-
ven. Dan weet een Neder-
landse zakenman helemaal
nietmeer waar hij aan toe is."

Nagron geïnteresseerd
in handelspoot Verto

ROTTERDAM, zaterdag
De bewindvoerder en de directie van het vorige maand in

s,Tséance geraakte Verto zijn bijna rond met Nagron Natio-
naal Grondbezit over de overneming van vier handelsonder-
nemingen. Het betreft bedrijven die buiten de surséance en
JjUlissement zijn gebleven: Den Haan Handel, Mermens & Co
handelsmaatschappij, Mermens Groningen en Handelmaat-
schappij Staalkabel. Ook koopt Nagron zo goed als zeker de
*ctiva van de gefailleerde Hoogerwerff Staalkabel te Alblas-
Serdam.

Dit heeft Verto-bewind-v°erder mr. J.A.C. Houthoff
Sisteravond bekendgemaakt.

Slagen de onderhandelin-gen dan blijven bij de han-
delsbedrijven de circa 185 ar-
beidsplaatsen behouden, bij

Staalkabel wor-
den dan nog 19 van de 44
banen gered. Houthoff ver-
acht nog meer transacties

af te sluiten. Hij
tl°opt ook de activa van de
*veneens failliete Verto Staal-
kabel te kunnen verkopen

een binnenlandsebelang-
bellende en daarmee nog 40
«!____ de 195 arbeidsplaatsen te

redden. „Maar de onderhan-
delingen zijn nog in een pril
stadium".

Aan de transactie rond de
handelsdivisie en Hooger-
werff Staalkabel aan Nagron
zit echter nog één maar. De
fiscus moet namelijk afzien
van een claim op omzetbelas-
ting van zon ’ 2 a ’ 3 miljoen,
door de gefailleerde Verto-
groep niet als fiscale eenheid
te zien. „De belastingdienst
moet de btw niet gaan terug-
halen op de niet-gefailleerde
onderdelen van Verto, onder
meer de handelsdivisie", al-
dusHouthoff.

De Verto Groep als geheel
kon volgens hem echter niet
in stand gehouden worden.
Houthoff zei langdurig be-
sprekingengevoerd te hebben
met binnen- en buitenlandse
partijen, maar dat heeft tot
niets geleid. Ook de fiscaal
compensabele verliezen van
circa ’ 35 miljoenkonden nie-
mandverleiden.

Trekking NKI-lening
AMSTERDAM, zaterdag

~ Bij de maandelijkse uitlo-og van de renteloze premie-
? bügatielening 1988/1998 van
{J*t Nederlands Kanker Insti-
?*}>_ (NKI) is de prijs van 1
biljoen gulden deze maand
invallen op de obligatie met
Ü_* nummer 031517

Italië vecht voor
EBRD-toppositie

ROME, zaterdag
Italië houdt nog steeds vast

aan de eigen kandidaat, de
vorige premier Giuliano
Amato, voor het president-
schap van de Oost-Europa-
bank (EBRD), als opvolger
van Attali. ~Er is geenreden
om hem terug te trekken",
aldus de Italiaanse premier,
Carlo Azeglio Ciampi, giste-
ren.

De meeste EG-landen steu-
nen echter de andere kandi-
daat, de Fransman Jacques de
Larosière.

Malaise goed voor onze aandelen
door DRS. P. VAN DER TUIN

„' , _ AMSTERDAM, zaterdag
Vorig jaar septemberbarstte devaluta-onrust in volle hevigheidlos. Het Britse pond en de Italiaanse lire moesten het EuropeesMonetaire Stelsel verlaten en zweven nu. Na een korte periode
van relatieve rust is de speculatiegolf nu weer op volle krachtgekomen. En, terwijl ook nog de economischesituatie inEuropa
met het uur verslechtert, floreren de effectenbeurzen en brekenrecord na record.
Die situatie lijkt op het eerste
gezicht onverklaarbaar, maar
in feite is de verklaring tame-
lijk eenvoudig, mits men in
aanmerking neemt dat beleg-
gers anders denken dan „ge-
wone" mensen. Helaaszijn die
gewone mensen, zoals altijd,
als eerste de dupe van al dat
chaotische financiële geweld,
waarop ze geen invloed kun-
nen uitoefenen.
De valuta-onrust is een weer-
spiegeling van deuiteenlopen-
de gang van zaken in tal van
Europese landen plus het
daarbij behorenderentebéleid.
Het is immers duidelijk dat
Europa in een recessie is ver-
zeild met bedrijfssluitingen,
massa-ontslagen, dalendewin-
sten en dus zoals altijd weer
fors oplopende werkloosheid.
In Spanje bijvoorbeeld ligt het
werkloosheidspercentage bo-
ven de 20%, in ons landkomen
er voorlopig per maand 10.000
werklozenbij!
In zon situatie past alleen
maar een razendsnelle rente-
verlaging om het bedrijfsleven
te helpen. Maar de Europese
landen zitten in het Europees
Monetair Stelsel, dat min ofmeer vaste wisselkoersen na-
streeft en dus „verdedigd"
moet worden. In de praktijk
betekent dat dat men gebon-den is aan het rentebéleid van*de Bundesbank, maar die ge-draagt zich alsof zij alleen temaken heeft met de binnen-landse Duitse situatie. Ze
wacht met de broodnodige
snelle renteverlaging, zodat demark, en dus alle daaraan ge-

koppelde Europese valuta, te
duur blijven. Zo prijst heel
Europa zich uit de wereld-
markt en kan de werkloosheid
alleen maar toenemen.
In deze labiele situatie ruiken
speculanten hun kans en be-
ginnen de zwakkere valuta's
aan te vallen. Het totaal van
speculanten heeft zoveel geld
dat de kassen van de centrale
banken daarbij vergeleken
maar heel kleine spaarpotjes
zijn. Doorgaan met intervenië-
ren kan dus uiteindelijk niet
en actie is dus geboden: deva-
luatie van enkele zwakke
munten, al dan niet tijdelijke
verwijding van de bandbreed-
tes voor die valuta of zelfs een
geheel loslaten van de koppe-
lin§ aan de mark. Maar dan
zou dat neerkomen op een re-
valuatie van de mark, met
alleen maar negatieve gevol-
gen voor de Duitse economie.
Geen wonder dat van Duitse
zijde steeds gezegd wordt dat
men koste wat het kost het
Europees Monetair Stelsel in
stand wil houden. Hoe dan
ook, enige aanpassing van de
wisselkoersen is onvermijde-
lijk als men van de valuta-
onrust af wil, maar politiek
schijnt dat weer moeilijk te
liggen, vooral in Frankrijk.
Daar staat tegenover dat de

effectenbeurzen in Europa het
vrijwel allemaal heel goed
doen. Met name de Amster-
damse effectenbeurs breekt re-
cord na record, ondanks de
toenemende malaise, iets wat
voor leken onbegrijpelijk is.
Maar ook hier is de verklaring
simpel. Nu overal de rente
daalt en door zal dalen in de
komende periode, worden
vastrentende beleggingen
minder aantrekkelijk en scha-
kelt men over op aandelen.
Beleggers denken op lange ter-
mijn en kopen nu vast, omdat
de economie wel weer zal op-
veren. Dat is immers altijd al
gebeurd.
De rente is nu de drijvende
factor. Maar voor Nederland
komen daar nog een paar gun-
stige factoren bij. De inflatie is
laag en lijkt nog lager te gaan.
Dat is altijd gunstig voor aan-
delen. Bovendien worden de
aandelen gekocht door institu-
tionele beleggers (verzeke-
raars, pensioenfondsen, beleg-
gingsfondsen enzovoort), die
wel veel kopen maar weinig
verkopen. Dus neemt de rela-
tieve schaarste aan aandelen
toe en dat drijft trendmatig de
prijs op.De Nederlandse inter-
nationals, die veel zaken doen
in dollar-gebieden, profiteren
daarnaast van de stijgende
dollar en die gaat ook al om-
hoog omdat zij een veilige ha-
ven lijkt voor beleggers die de
valuta-chaos in Europa wan-
trouwen. Voor buitenlanders
komt daar nog bij dat de Ne-
derlandse guldenkeihard is en
blijft, zodat beleggers uit lan-
den met een zwakkere valuta

meteen valuta-voordeel heb-
ben als hun munt wegzakt.
Trendmatig komen daar nog
een paar dingen bij. In het
Verenigd Europa moeten so-
cialefondsen worden gevormd
voor o.a. pensioenvoorzienin-
gen naar Nederlands model.
Diefondsen zullen ook deels in
aandelen gaan beleggen, dus is
een miljardenstroom richting
aandelen te verwachten. Nu
vast kopen is dus de bood-
schap. De olieprijs is aan het
dalen en dat is een stimulans
voor de héle westerse wereld,
wat de kans op spoedig econo-
misch herstel vergroot. Dan
kunnen de bedrijfswinsten
weer stijgen en gaan de aande-
lenkoersen weer verder om-
hoog. En ook uit het krachtig
groeiende Verre Oosten zal on-
getwijfeld een miljarden-
stroom richting o.a. Europese
aandelen komen. De perspec-
tieven voor aandelenbelegging
zijn dus uitermate gunstig, al
zijn tijdelijke technischereac-
ties teverwachten.
Voor Nederland komt daar
nog een extra sterk punt bij.
De Nederlandse gulden is het
hardst van alleEuropese mun-
ten. Wil De Nederlandsche
Bank niet gedwongen worden
steedsweer voor miljarden an-
dere zwakke munten tekopen,
dan moet derente in ons land
versneld omlaag. Dat moet
ook al omdat een te harde
gulden onze export gaat scha-
den en dus de werkloosheid
verergert. Die rentedaling is
op korte termijn niet alleen
gunstig voor de aandelen,
maar ook voor eigen huis-be-
zitters die hun hypotheek
moeten oversluiten. De veel
lagererente kan een meevaller
betekenen van misschien wel
honderden guldens per
maand, een mooie verhoging
van hetbesteedbaar inkomen.

Shell Oil boekt
hogere winst
Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, zaterdag
Shell Oil, de Amerikaanse

dochter van de Koninklijke/
Shell Groep, heeft in het
tweede kwartaal van dit jaar
een hogere winstbehaaldvan
$ 203 miljoen tegen een her-
ziene $ 173 miljoen in dezelf-
de periode van vorig jaar.De
herziening houdt verband
met een stelselwijziging. De
omzet daalde licht van
$ 5,455 miljard tot $ 5,452
miljard.

Over het eerste halfjaar
werd nu $ 442 miljoen ver-
diend tegen een verlies van
$ 279 miljoen in 1992. Dat
laatste bedrag was inclusief
een bijzondere last van $ 635
miljoen, die voortkwam uit
een verplichte wijzigingin de
boekhouding.

Speelautomaten kopzorg voorfiscus
Begin mei ontvangen enige honderdenkapperszaken in Zuid-

Limburg een brief. Een controle-ambtenaar van de fiscus
kondigt zijn bezoek aan. Wanneer? Dat zegt hij niet. Wél wat hij
gaat doen. Het betreft geen traditioneel boekenonderzoek. De
ambtenaarzal slechts enkele gegevens opnemen. Hoeveel perso-
neel werkt er in de zaak? Hoe luidt de tarievenlijst? Hoe is het
afsprakenboekingericht? Dan ligt het maarvast.

De ambtenaar zal deze gege-
vens, later, naast de aangifte
leggen. „We schrijven nu op
wat een permanentjekost, dat
voorkomt straks oeverloze dis-
cussies", zo stelt de belasting-
dienst laconiek. De nieuwe
controletechniek van de fiscus
wordt een "waarneming ter
plaatse" genoemd, in ambte-
narenjargon
"een WeeTee-
Peetje".

De horeca,
waarvan wordt
aangenomen
dat er nogal
wat bedienend
personeel bui-
ten de loonlijs-
ten staat, is een
geliefkoosd
WTP-doelwit.
De belastingdienst Hoorn
heeft de plaatselijke horeca-
ondernemers laten weten dat
zijn ambtenaren tijdens de
kermis het personeelsbestand
zullen opnemen. De onderne-
mers worden vriendelijk ver-
zochtvast even een specificatie
van hun personeelsleden te
verstrekken. Ook de horeca-
ondernemers in Enschede en
omstreken hebben een brief
van defiscus op de mat aange-
troffen. Een controle-ambte-
naar wil de loonbelastingver-

klaringen van alle werkne-
mers even komen inzien. Hij
zal ook nagaan op' welke wijze
de ondernemer zijn boekhou-
ding bijhoudt. Dit door, bij-
voorbeeld, het kasboek op te'
slaan. Tot slotwil hij informa-
tie vastleggen die inzicht geeft
in de omzet van de horeca-
onderneming: prijslijsten,
personeelroosters en ...de "tel-
lerstanden van gokautoma-
ten".

Ik besprak de gokautomaten
kortelings. Prompt ben ik aan-
geschoten door de branche-or-
ganisatie van exploitanten, de
VAN. Het ligt nog niet zo sim-
pel met dieautomaten. Menige
burgervader poogt zijn ge-
meente van automaten te
schonen. Er is veel te doen
over het verslavend karakter
ervan. De horeca, die de speel-
baten niet kwijt wil, over-
weegt uit eigen beweging een
soort prikklok aan te brengen.
Na een uurtje spelen moet het
afgelopen zijn. De fiscus heeft
ook zo zijn problemen. Het is
in de praktijk lastig om de
opbrengst van een speelauto-
maat vast te stellen. Ook het
aantal op één locatie aanwezi-
ge of geweest zijnde automa-
ten is moeilijk te achterhalen.
Voeg daar een gebrekkige ad-
ministratie bij, en het pro-
bleem is duidelijk.

Bezien wij een doorsnee
gokkast. Hij wordt gezamen-
lijk geëxploiteerd. Door een
automatenexploitant, die eige-
naar is, en een horecabaas, die
toezicht houdt. Eigenaar en
toezichthouder delen de op-
brengst, gebruikelijk ieder de
helft. In de praktijk blijft de
helft, die de horeca aangeeft,
achter bij die van de exploi-
tant. De fiscus meent hierdoor
belasting te missen. De Twee-
deKamer stelt er zélfs vragen
over. De bewindsman geeft toe
dat er problemen zijn. Maar,
zegt hij, houd moed, ik studeer
erop. Zou er nog iets zijn
waarop in Den Haag niet ge-
studeerdwordt?

Afijn, de bewindsman beziet
onder meer of niet te manipu-
leren tellers zouden helpen. De
studie vergt veel tijd. De ka-
merleden en de VAN worden
ongeduldig. De organisatie
poogt de nering van haar le-
den te beschermen. Zij dringt
in een open brief aan staatsse-
cretaris Van Amelsvoort, aan
op een integrale aanpak. On-
derdeel daarvan: het verplicht
stellenvan een geijkttellerme-
chanisme.

Dit zo zijnde, vraagt men
zich af waar een studie nog
voor nodig is. Gewoon laten
inbouwen, die tellers. Hiermee
kan de volledigheid van de
omzet bij zowel de horeca-on-

dernemer als deexploitant be-
trekkelijk simpel worden ge-
controleerd. Het laat zich den-
ken, dat de fiscus studietijd
spendeert aan het derdenon-
derzoek. De wet biedt deze
mogelijkheid. Defiscus kan bij
exploitanten nagaan waar een
bepaalde speelautomaat ge-
plaatst is (geweest) en hoeveel
die heeft opgebracht.

Afhankelijk van het con-
tract kan dan worden vergele-
ken of de horeca-ondernemer
heeft aangegeven wat hij moet
hebben ontvangen.

Hier stuiten we op een teer
punt. Kan de belastingdienst
voor zon derdenonderzoek ge-
woon bij één exploitant - van-
zelfsprekend het liefst bij een-
tje wiens administratie op
orde is - beginnen? Het gevolg
laat zich denken.De desbetref-
fende exploitant is gezien: zijn
automaten zouden spoorslags
worden vervangen door die
van een ander, bij voorkeur
iemand die voor defiscus wei-
nig toegankelijk is. Het
spreekt dat de eerste exploi-
tant daarvan grote schadezou
ondervinden. Hij wordt ge-
straft voor een deugdelijke ad-
ministratie.

De VAN is, dunkt mij, hier-
op terecht bedacht. De Neder-
landse fiscus wordt met al-
maar meer bevoegdheden be-
hangen - dank u, volksverte-
genwoordiging! - doch moet
dan ook steeds meer letten op
de beginselen van behoorlijk
bestuur. In de speelautomar
tenbranche is een integrale
aanpak geboden. Dit is, in
theorie, voor onze gereorgani-
seerde belastingdienst geen
probleem. Op élke belasting-
eenheid is er een team met de
horeca, respectievelijk de
speelautomaten, in het taken-
pakket. Een gecoördineerd op-
treden is dus mogelijk. Doch
de theorie is één, de praktijk
twee.

door
drs.
P.G. KROON

Joegoslavië strop
voor Wereldbank

Van een onzer redacteuren
WASHINGTON, zaterdag

De burgeroorlog in Joego-
slavië heeft de Wereldbank
geraakt in haar portefeuille.
De bank moest extra voorzie-
ningen treffen omdat de kans
groot is dat de schulden van
de voormalige republiek niet
geheel worden terugbetaald.

Door de stijging van de toe-
voeging aan de stroppenpot
met ruim 600 miljoen dollar
daalde de winst van de We-
reldbank in het boekjaar
1992/93, dat eind juni eindig-
de, van $ 1,65 miljard tot
$ 1,1 miljard, zo is gisteren
bekend geworden.

Joegoslavië was een van de
grootste schuldenaars met
twee miljard dollar aan lenin-
gen. TerwijlKroatië en Slove-
nië hun schuld nog wel terug-
betalen, houden de andere re-
publieken door omstandighe-
den de hand op de knip. De
stroppenpot - een post die is
gecreëerd om niet-betaalde le-
ningen op te vangen - steeg ir
het afgelopen boekjaar met
S 610 miljoen tot S 3,15 mil-
jard. Naast de betalingspro-
blemen van de voormalige
Joegoslavische republieken
kampen Kongo, Irak, Liberia
en Syrië eveneens met terug-
betalingsproblemen.

Om de komende jarenwan-
betalers beter aan te kunnen
is de Wereldbank van plan de
algemene reserves op te krik-
ken. Binnen twee jaar moet
de verhouding tussen reser-
ves en uitgeleend geld opge-
schroefd zijn van elf tot der-
tien a veertien procent. Eind
juni had de bank S 11,7 mil-
jard aan reservegeld in kas.
ofwel 11,4 procent van de uit-
staandeleningen.
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Renault
Spectaculaire zomerkortingen

tot/10.000 op
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Renaultdealer Hans Jongerius BV
Hoge Rijndijk 9, Woerden

03480-12419
—RESIDENCE Hillegom*"
Ren. 25 V 6Aut., radio Renault,
cr.contr., lockslot, grijs metall.
electr. schuifd./ramen/stoelen
w.w.glas.. dubb. spiegels,
ABS. sportvlg., dig. dashboard,
bj. '89, ’ 18.950. 02520-22865,
inruil/garantie pi. keuring. Ei-
gen huurkoop zonder info.
Zondags info 06-52879381.
Express 1.6 D Bestel, 7-'B9,
161.000 km. I. schade, ’5950.
Renault-dealer VAN KALMT-
HOUT, Abcoude. 02946-1206.
ESPACE RN 2.1 DT. '92, demo,
div. opt., 20.000 km, bordeaux,
prijs ’ 49.900. Renault Cappen-
diik. Hulst. 01140-13524.

' Uniek mooi!! Renault 5 GTL, 1.4, m. '88, rood, get. glas, 5-, versn., stoff. int., hoofdst.,, wis/was etc, perf. st. v. on-, derh., 1a eig. + o.h.pap.,, ’7950. „DEN HOFF Auto's",, 02550-11428- MAXWELL CARS: 5 GTS, bj.

" '86, zeer mooi, rood metall.,

’ 5950. Inr./fin. 023-249149.
',Renault 5 GT TURBO, grijs.kent., LPG, type '88. nieuw-- staat, ’ 8950. 020-6386020.

Renault 19 Turbo Diesel, 1991,

" 3-drs., zwart, 88.000 km, als, nieuw, schadevrij. Autobedrijf-ROSIER. Veendam, Renault-
dealer. Telef. 05987-15529.

Rolls-Royce/Bentley
BENTLEY Cloud I 1956. 6-cil.,
moet afgebouwd worden, in-
compleet, goedgestuurd, pr.

’ 16.500.06-52878706.
Rolls-Royce CORNICHE Ca-
brio, '83, 20.000 km, ’ 127.500.
Evt. mr. mog. 023-274333.
RoJls Royce Silver Shadow II
Two Tone. blauw metallic,
blauw leder interieur, 1977,
voorzien van alle extra's,

’ 39.500 mcl. BTW. Nederlands
kenteken. VAN VLIET Perso-
nenauto's BV, Parallelweg Zuid
215, Nieuwerkerk a/d IJssel,
01803-13877.
Door part. RR Silver Spur,
kent. '91. bj. '84, in NIEUW-
STAAT. weinig km. Redelijke
Driis. 01623-21888.

Rolls Royce CORNICHE 2-drs„
FHC, 1975, in perf. cond.. wit
met zwart dak, zwart leder,
r.h.d., ’ 49.500. Inl. 05716-1673.
R.R. Silvershadow I, bj. 1970,
rechts stuur, zeer mooi, mcl.
alle onderh.pap., ’ 36.500.
CARRERA. 02158-27600.
'n jongensdroom werkelijkheid!
Ik heb voor u keuze uit 12
ROLLS ROYCES en Bentleys,
Fin. mog. Exclusive Cars Sam
Kaijer, 072-114000, Alkmaar.
Gar. OOSTERHUIS, voor repa-
ratie, revisie, restauratie van RR
en Bentley, méér dan 20 jr. erv.
Axel, Telef. 01155-61271.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Wij verkopen onze directie-auto's
RoUs Royce Silver Spirit, bordeauxrood, 40.000 km door chauf-
fer bereden, nieuwstaat, ’ 135.000 mcl. BTW.
Bentley T 11. bj. '79, donkergroen, r.h.d., fantastische staat,

’ 70.000 mcl. BTW.
Inl. tijdens kanturen. 010-4361144, weekend 01652-18440

Rover
Exclusief mooie!! Rover 216 S
Executiveü m. '90, ferrarirood,
groen gl.. kalfsleder int., deur-
vergr., schuif/kanteldak, sier-
velgen etc, in nw.st., ’ 12.950.
.HARTMANN Auto's 8.V."

Woerden, 03480-31234.
216 E. 7-'9O, IVOOR, leder, be-
kled., schuifd.. LPG. ’ 11.500.
Telef. 035-564444/561842.
Sterling 6-cil. Aut., metall., v.v.
alie opties, nov. '87, ’11.950.
CARRERA, 02158-27600.

216 GSi
Automaat

bord.rood met., grijs vel. bekl.
v.v. elektr. glazen sch.k.dak
l.m. velg., excl. Rover-grille

radio/cass.sp.. elektr. ramen,
cv., Company-carapril 1993
nw.pr. ’46.500 nü ’ 39.500

KIMMAN HAARLEM
023-339069

Rover 2600 S. '84. in PERFEC-
TE staat, ’ 1950. Garage van
Beek, 040-452103.
Rover 820 E Fastback, (5-drs.).
3-'9O, 1e eig.. + onderh.boek-
je. LPG, 105.000 km, ’14.950
Dealer inruil-auto's J. MEURE.
02908-26061.
Rover-onderdelen nieuw en
gebruikt, vanaf 1970 t/m 1993.
SCHUT-Soest, Industrieweg
29. Soest. 02155-10668/24048.
T.k. ROVER 213 S. LPG, front-
schade, 1983, ’2500. Telef.
02550-37924.
Rover Sterling 2500 V6, 24-kl.,
Necam LPG-install., '88, zilver
met., Pullman bekled., airco, al-
les elektr.. 5 versnell., magn.
sp.velgen. Bij ,-,FRED HEHL"

’ 12.950. Telef. 023-292400.
Rover VITESSE, i.g.st, 1984,
blauw + 2 slopers.waarv. 1 m.
alu velg. en load-a-justers in
één koop, ’ 3900. 04742-1908.
825iSTERLING V6. '88, antra-
cietgnjs met., grijs leder, zeer
cornpl. 0.a.: stuurbekr.. elektr.
ramen, centr. vergr., koplamp-
sproeiers enz., ’11.950. Mer-
cedes-Benz-dealer Centraal
Hoorn BV., Protonweg 2,
Hoorn. Telef. 02290-17541.
ROVER 2300 S '84, blauw met.,
st.bekr., 5-bak, cv., el. ram.
enz.. APK.gek., i.z.g.st., ’2450.
Inr. mog. 02507-30217.

Bijz. excl. Rover 214 Si, m. '91,
zeer compl. uitgev. in racing-
green metall., grijs velours in-
ter., hoofdst., getint glas, s-
bak, siervelgen, LPG-inst.,
smettel. staat, aanrijdingvrij,
’15.950. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondagtelef. info van 11-3uur.
Rover 820i4-drs. Sedan, LPG,
1-'BB, grijs met., i.z.g.st.,
’9950. Opel-dealer MIDDEL-
WEERD. 03483-1353.
T.k. 2600 S, LPG, techn./car-

'ross. in PERFECTE st., bj. '85
t.e.a.b. Telef. 05202-28970.
820 Si 5-'9O 2.0 i 16V, GRIJS
met., elektr. sch.dak, 70.000
km. boek t.i., i.nw.st. ’16.250.
Jov. Nunen Opel, 04241-1437.
Rover 3500 VANDENPUS, m.
'83, APK '94, autom., in perfec-
te st..’ 6000. Inl. 02943-1092.
2600 S AUT, VandenPlas uitv.,
LPG, bj. '84, APK '94, met. lak.
Vr.pr. ’ 3450. Inl. 02550-30049.
NIEUWSTE model '93 Rover
820 Si, 8000 km. Nieuwpr.

’ 65.000, nu weg. omst.
’45.000. 01140-12097/11219.
'"KONINGSHOF AUTO'S"*
Rover 820 I, 4 drs. Sedan, m.
'88, brons metallic, 5 bak, ve-
lours int., get. glas, el. ramen,
spiegels, stuurbekrachtiging,
radio/cass., smetteloze staat,

’ 7950. 02507-15824.
Rover V 8S (SDI), bj. '81,
techn. I.Z.G.ST.. Telef. 08370-
-21758 of 043-430255.
Rover 213 SE AUTOMAAT.
'87, 1e eig.. 12-klepper motor,
zilver metallic, velours inter.,
hoofdst., get. glas, el. ramen,
doorlock, siervelg., enz., in
nieuwstaat, ’5950. BMK 023-
-294072. Inr. mog.
Rover 3500 v.d. PLAS, 155.000
km, LPG, APK 1-1-94, ’4750.
Telef. 070-3522903.
Rover 213 SE Automaat, 2-
-1990. 1e eig.. 4-drs., sch./
kant.dak, echt leder inter., 4
elektr. ramen, sp„ cy. enz., kl.
bl. met.. 12-Valve motor,
i.nw.st., ’14.750. BILDT Auto-
bedrijf Bunnik-Utrecht, telef.
03405-61882.
820iSEDAN, 11-'B7, el. ram.,
cv., l.m. velg. enz., i.z.g.st.

’ 7750. Telef. 02155-28912.
■■* I*

Saab-
Saab 99 GL, AUTOMAAT,
1980, moet weg ’5OO. Telef.
05733-1864.
CABRIOLET! Saab 900 i 16V.
rood, 4000 km, 06-93, vele ex-
tra's. Telef. 045-750531.
Schitterende zeer exclusieve
Saab 9000 Turbo 16 V, m. '88,
zeer compleet uitgevoerd, in
antracietgrijs metallic, zwart
rundieder inter., 4 hoofdst, air-
cond., met climate control,
ABS. schuifd.. sportvelgen,
prima staat van onderhoud,
aanrijdingsvrij, ’16.950. CAR
CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info.
van 11-15 u.

SAAB in- en verkoop. Info:
05480-12343.
SAAB 900, 1987. ’ 7950. Saab
90.1985,’ 4750. Saab 99. 1982,

’ 2500. Telef. 03457-1347.
SAAB 900 GLS. LPG. bj. '84,
kl. antraciet, APK gekeurd, prijs

’ 3450. Telef. 03454-2211.
SAAB 900 GL bj. 1983. alaska-
wit, 3-drs.. Coupé, stereo en
sunroof. fijne en betrouwbare
auto. APK gek., ’3450. Telef.
020-6596810.
Zeer mooie Saab 900 GLS, m.
'85, ruime 5-deurs uitvoer.,
donkerblauw met., blauw ve-
lours int., hoofdst., 5-bak,
schuifdak, ’4950. CAR CEN-
TRE HAARLEM B.V. 023-
-329750. Zondag telef. info van
11-3 uur.
Saab 9000i2 3 16V 5-drs. au-
tom., airco, el. schuifd., l.m.
velg., tempomaat. enz., 75.000
km, ’ 32.750. Inl. 02508-1613.

SAAB 900 GLS, APK 7-94, s-
drs., autom., bj. '81, ’l7OO.
03405-61289.
Saab 900 GLS 4-drs. Sedan, m.
'83, donkerblauw, w.w. gl., vel.
bekl. etc. ’ 2750.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden. 03480-31234.
Saab 9000 TURBO, bj. '86,
135.000 km, met schade, vr.pr.

’B5OO. Telef. 04120-35851.
SAAB 900 GLS Sedan Aut., m.
'84, d.blauw, st.bekr., cv., LPG
enz., APK 7-94, i.z.g.st.,

’ 3950. Inr. mog. 02507-30217.
SAAB 96 L, bj. 1977, uitmunt,
st. v. onderh., APK 5-94, vr.pr.

’ 4500. Telef. 020-6737888.
Saab 9000iCD, Antr.grijs me-
tall., zwart inter., 72.000 km
aantoonb., alle pap. t.i., 1e ei-
gen., ANWB-keur. toegest., t.
'90 (8-'B9), ’25.750. AUTO-
THEKER.O7I-231727
Schitterende, uniek mooie
Saab 900 GLS, m. '87, 1e eig.,
zeer compleet uitgevoerd, in
zeegroen metallic, grijs velours
inter., hoofdst., getint glas,
st.bekr., 5 bak, schuifdak, licht-
metal. sportvelgen, smettel.
staat, aanrijdingvrij, ’ 9950.
CAR CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info.
van 11-15 u.
9001, 3-d., d.groen, '91, 6 mnd.
BOVAG-gar., ’ 33.500 (evt.
met BTW-bon). 073-440142.
Saab 99 GL. bj. 1981, SCHITT.
auto, nwe. APK. Zien is kopen!
’2990. Inl. 04180-14856.
900 Turbo 5 Aut., 6-'B3, v.v.
APC syst., schuifd., cruise-
contr., etc, in perf. staat, nü

’ 5850. ESAM, 01751-15703. |

Bijz. excl. Saab 9000 CS Turbo
Automaat 2.3 16V, m. '92,
duurste uitvoer. (5-deurs),
95.000 km, donker getint glas,
st.bekr., ABS, aircond. met cli-
mate control, el. bedienb. voor-
stoelen, el. ramen, centr. ver-
grend., lichtmetalen sportvel-
gen, geheel in absol. nieuw-
staat, aanrijdingvrij, ’ 42.500.
CAR CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info.
van 11-15u.
Saab 900 GL, 8-'B3, GRIJS
metall., 3-drs., 5-versn., APK,
i.z.g.st., ’ 3900. 033-806612.
Van 1e eig. uniek mooie Saab
9000iCD 2.3 Turbo!! M. '91,
boekjes aanw., astral silber me-
tall, dikke Pullman bekl., ACC
systeem, airco, elektr. schuif-
dak, ramen en stoelen, magn.
sportvelgen, 5 versn., ABS,
doorlock. Bij „FRED HEHL"

’ 38.950. Telef. 023-292400.

Saab duur?
Informeer naar onze prijzen
voor: reparatie, revisie, APK,
schadeherstel, gebr. onderd.,
evt. uitleen-auto. Wisselende
voorr., alle types gebr. Saab.

Rotocars
04120-36737

SAAB 900 Turbo, bj '86, zwart,
i.z.g.st., APK 7-94, vr.pr.

’ 11.500. Telef. 01646-16105.
Saab 900, 3-drs., metall. ZIL-
VER, bj 1987, 163.000 km, LPG,
stuurbekr., nette auto, vr.pr.

’ 9250. Garage Smaling, telef.
05490-17181.
Voor de part. die comfortabel
wil rijden: een prachtige SAAB
9000i, veel voorzieningen, eind
'86, uitst. onderhouden. Richt-
prijs rond ’ 8750. Telef.
03435-73955.
Saab 900 TURBO APC, 10-'B2,
antrac.grijs metall., full options,
verzorgde auto, ’ 4950. Telef.
01751-18667 Of 071-611700.

Saab-sloperij
Elferink, Enter
05478-1539

900 TURBO Cabrio, eind '87.
rood, zwarte kap, handgesch.,
airco, pr. ’ 47.500. 038-225263.
9000 TURBO 16V, 175-pk, bj.
'86, zwart met., leer, vele ex-
tra's, l.m. velgen. Prijs ’ 13.500.
Inr. mog. 01720-20921.
Saab 90 Benzine, bj. '84, APK
7-94, kleur WIT, 165.000 km.
Pr. n.o.t.k. 03405-63214/62132.
T.k. Saab 900 TURBO, eind '86,
el. schuifd., gold met., donker
gl.. 126.000 km, orig. met boek-
jes. Pr. ’10.500. Inl. 038-
-537492 of 06-52918835.
Saab 9000 TURBO 16 V, mod.
'86, parelmoer wit, alle opties,
leer, airco, ACC, enz., ’ 12.500.
Saab 99 Turbo 2, model '81, kl.
wit, 5-bak, 100% , ’ 4500. Telef.
03473-74110.
Saab 900 GL, 1983, LPG, motor
en bak 80.000 km, vr.pr. ’ 3500.
APK-gek. Telef. 02979-81458,
06-52820373.
Saab 9000i, 2-'B6, brons me-
tall., i.z.g.st, sp.vlg., ’14.950.
P&BCARS. 01807-25317.
Saab 900 GLS, '82, LPG, APK
12-93, 178.000 km, mot. ger..
r.t.i., ’2750. 020-6169264/
6844182.
900 TURBO 16 S, zwart, 50.000
km, 1e eig., zeer compl.. 11-'90,
auto is z.g.a.nw. 1 jr. gar. Inr.
mog. ’47.000. Telef. 02240-
-16162.
SAAB 900, 5 versn., sunroof,
11-'B2, APK 5-94, i.z.g.st.,

’ 2000. Telef. 020-6975363.
900 GL, 4 drs., bj. 8-'B4, blauw
met., APK, zien is kopen!

’ 3950. Inl. 03440-31210.

EXCLUSIEVE Saab 900 Turbo
Limited Edition Red Arrow,
1989, werkel. als nieuw,

’ 24.950. Inr. mog. 040-128877.

Saab A.S.M.
Amsterdam-Zuidoost

(langs A2)
Afslag AMC/lkea/

Amsterdam-Zuidoost

Mooiste selektie
van Nederland

900 + 9000

Nu extra scherp
geprijsd!

Indien gewenst faxen wij u een
routekaartje

SAAB-A.S.M.
OFFICIEEL SAAB-DEALER
KLOKKENBERGWEGIS

AMSTERDAM-Z.O.
020-6919291

Dealer of the year
Saab

amsterdam
de Snelheid

Amstelveenseweg 580-582
Amsterdam-Zuid, 020-6445400

SAAB 900i, 3-D. + 5-D.
In alle KLEUREN LEVERBAAR

NOG 2XSAAB 900
TURBO SE CABRIOLET

OCCASIONS:
10x Saab 90/99.
30x Saab 900, '86 t/m '92.
20x Saab 9000/86 t/m '93.
Saab 900 Cabrio Turbo S,
10.000 km,93.

Saab 900, met. GRIJS, gas-on-
derb., nwe. APK, 160.000 km,
1986, ’6500. Krullelaan 2A,
Zeist. Telef. 030-966042.

Saab 9000 i 2.3 AUTOMAAT,
1990, 5-drs., airco, radio/cass.,
l.m. velgen, grijs metall.,

’ 29.500. Van Wijk, Overveen,
Saab-dealer, 023-326340.

Saab 900 4-drs., Sedan, '88,
aubergine met. w.w. glas, 5
versn., velours inter., stereo,
LPG etc. ’ 9950. 071-894994-.

1e EIG., aantoonbaar 98.000
km, serv.pap. aanw., 9000i16V
2.3 Aut., 5-drs„ '91 (6-'9O),
grijsblauw metall., ACC-airco,
ABS, el. stoelen, cruise contr.
etc, schadevrij. ANWB-keu-
ring, ’ 33.500. 071-894994.

Guntur
Saab

WIJ BESCHIKKEN OVER

59
SAAB OCCASIONS

grootste 900-selectie v. Ned.
Modeljaren '83 t/m '92

waaronder div. 900S(LPT)
Kaagweg 33, Abbenes

(bij Nieuw-Vennep)

02524-4245t
Saab 900, '87, APK 7-94, LPG,
el. sch.dak, st.bekr., METALL.,
vr.pr.’ 8500. 080-600290.

U zoekt een gebruikte Saab?
Bel voor info tijdens kantooruren de

Saab Select Data Bank
Saab-importeur, telef. 03473-72604

Seat
Let op, met orig. 40.000 km,
Seat Ibiza 1.2iXL. m. '91, staal-
blauw metall., grijs velours in-
ter., 5-bak, getint glas, geheel
in absol. nieuwstaat, aanrijd.-
vrij, ’11.950. CAR CENTRE
HAARLEM BV., 023-329750.
Zondagtelef. info van 11-3 uur.
Seat MARBELLA, bj. '90, APK
20-4-94, in staat v. nw., vr.pr.

’ 6950. 023-336724.
Seat MARBELLA Special 1990,
kl. rood, 48.000 km, ’ 8750. Te-
lef. 02974-736/02979-83734.
Sëat RHONDA, bj 11-'B6,
APK, LPG, kl. rood, 4-drs., zeer
nette auto, ’ 2450. 023-400705.
Seat IBIZA Spec. Diesel, 6-92,

’ 14.900.Telef. 075-212529.
Seat TOURING 1.5 Injectie, 4-
deurs Sedan, bj. 1990, rookzil-
ver, nieuw model, pr. ’ 8500.
Bovag-bedrijf, 08362-21736.
TOLEDO 1.8 GLX, bj. '92,
40.000 km, blauw metall., cv.,
elektr. ram., alarm, schuifd.
Incl. BOVAG-gar. ’ 29.750.
Seat-Abbing, 02503-40405.
IBIZA, bj. '86, APK 2-94, 5
versn., zwart, striping, i.z.g.st.,

’ 5750. Telef. 035-857135.
Marbella SPECIAL, 4-1990.
Zwart! 5-bak! Parkeerschade.

’ 6250. Inl. 08385-20651
IBIZA 12 XL, bj, '89, APK 4-94,
5-drs., 5 versn., zwart, i.z.g.st.,

’ 8750. Telef. 035-857135.
MARBELLA GL, rood, aug. '88,
55.000 km, APK mei '94,

’ 6750. Telef. 01720-95462.
Seat Ibiza 1.5 GLX, orig. 1989,
5-drs., wit. get. glas, c lock, el.
ramen, magn. sportvlg., wte/
was inst., ’ 9950. Inr./fin. mog.
DELTA Auto's, 02159-10004.
Seat RONDA 1.6 SX, bj. '84,
zwart met., sportv., APK '94.
Vr.pr. ’ 3450. Inl. 02550-30049.
""RESIDENCE Hillegom*"
Seat Ibiza 1.5 GLX, 5-drs.,
sportvlgn., lockslot, el. ram.,
blauw met., w.w. glas, dubb.
spieg., m. '89, ’6950. 02520-
-22865. Inr., gar. en keuring.
Zond, info 06-52879381.
MALAGA 1.5 GLX, 3-1991,
beige met., trekh., l.m. velg.,
brede band., 45.000 km,

’ 13.500.Telef. 033-620224.

De grootste sortering
SEAT-OCCASIONS, vindt u bij
Seat Autocentrum APC! Maak
nu uw keus uit: 9 Marbella's,
div. bouwjaren en uitvoeringen,
12 Ibiza's, 3 Malaga's, en div.
Toledo inruil- en demo-aanbie-
dingen, alles streng geselec-
teerd met volledige BOVAG-
gar., bij Seat Autocentrum
APC, Jarmuiden 43, Adam
Sloterdijk 111, 020-6133333.
IBIZA 1.2 Del Sol, 7-'B6, get.
glas, glaz. dak, sp.inter. etc,
LPG, nwe. band. en uitl.. ree
onderh.beurt gehad, i.z.g.st.,
rek. t.i. ’4500. Telef.
02157-1997, 020-6266441.
IBIZA 1.5 SKi, bj. '91, kl. rood,

’ 15.500. Telef. 02154-14293 of
036-5338149.
TOLEDO 1.8 GL Sport, 12-92,
5000 km, rood, a.spoiler, sport-
int. 1 jr. gar. Nü ’ 5500 korting!
Seat-Abbing, 02503-40405.
Seat Malaga 1500 GL, '91.

’ 8950. Inruil + financiering
mogelijk. 12 maanden garantie.
PARK AVENUE CARS, 020-
-6146200.
IBIZA L, bj. '86, kleur zwart,
70.000 km, i.st.v.nw., ’5250.
02940-10861.
Seat AUTO-KOHLER Seat,
v.d. Madeweg 23, Adam,
020-6686146, Autoboulevard.
En Haarlemmerweg 49, Leiden,
071-214011.
Seat IBIZA Van, bj. '90, motor
stuk, vr.pr. ’ 4600 mcl. Tele-
foon 08880-51298.
Seat FURA GL, 10-'B5, groen,
5 versn., sp.vlg., APK 3-94,
i.z.g.st., ’1950. Inr. mog.
02507-30217.
Seat MARBELLA Special, 8- ■1990, auto, 1e eig., mintgroen,

’ 8950. Inr. mog. 023-423906.
Seat IBIZA, 1986, rood, APK,
grijs kent., 98.000 km, rad./
cass., ’ 2650. 030-315394.
SEAT Marbella de Luxe, bj.
3-92, 1e eig., 10.000 km, kl.
zwart, pr. ’ 9950. 02550-17454. \
Door de bank teruggenomen:
Seat IBIZA GLX 1.2, 5-bak, \
diamantzwart, l.m. sportvlg., i
m. '93. Vr.pr. ’17.500. Inl.
03443-3770. I

Skoda
SKODA-DEALER biedt aan:
div. skoda's, van 1989 tot 1992.
(Financ. mog.). Autobedrijf
Reyerkerk, Lisse, 02521-13059.

FAVORITE Sportline, 1100 km,
3-93, veel opt., weg. omst. Te
bevr. bij Skoda-dealer A. de
Rek, Haarlem, 023-244804.

130 L, '86, APK '94, nwste uitv.,
nwe. banden + uitl., open dak,
5-versn., t.e.a.b. 020-6900244.
Skoda 105 S, 8-'BB, WIT,
40.000 km, 4-drs., APK '94,
i.z.g.st., ’ 2900. 033-806612.
Skoda 120 L, 9-'B6, ROOD,
45.000 km, 4-drs., APK '94,
i.z.g.st., ’ 1950. 020-6124299.

Subaru
LEGACY 2.0 GL, 4-92, 11.000
km, in nw.st. Nw.pr. ’ 40.000,
nu ’ 28.500. Heto 8.V., Daihat-
su Adam, 020-6463390.
Subaru MÏNÏ Jumbo S.d.L,
4-drs„ 12-'B3, i.z.g.st., APK
18-1-94, ’2650, goud/geel
metall. Telef. 02159-30293.
Subaru LEGACY 1.8 GL, juli
'91, brons met., elektr. ramen
en vergrendeling, stuurbekr.,
5-bak, 4 hfd.st., perf. st. v. on-
derh., ’ 16.950. 023-256002.
LEGACY Station 1.8 GL, 12-
-'9O, ’12.400. 1.8 GL, 2-'B9,

’ 8900. 035-564444/561842.
Subaru Justi SL, 11-1986, wit,
goede auto, net gekeurd,

’ 4450. Inr. mog. 023-423906.
Subaru LEGACY 1.8 DL, 10-
-'9O, sportw., 110.000 km, zéér
mooi, ’ 11.900. 03210-16843.
Subaru JUSTY 1000 SL, bj.
'86, 69.000 km, APK juli '94,
i.z.g.st., ’ 5000. 030-735746.
Subaru MINI Jumbo, m. '84,
APK 7-94, 5-drs., nw.st., klein
maar fijn, ’ 1900. 02155-18585.
Van 1e eig. MOOIE Subaru 1.6
GL Coupé, dcc. 1988, 75.000
km, ’ 7900. Telef. 010-4650815.
SUBARU KT Turbo 4-w.d.,
autom., 1987, i.nw.st., ’ 12.900.
Inr. mog. Opelcentrum Veldho-
ven, 040-532503.
JUSTY, bj. '85, 5-bak, in unie-
ke staat, prijs ’ 3950. Telef.
04130-40361.
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 Ï6ÖÖ GLX Sport
Coupé, 5-bak, alle opties, m.
'88, -zuinig en snel, ’5650.
023-470923.
Subaru 1.6 DL Station Benz.,
bj. 2-'9l, wit, 66.000 km.
KROON AUTO'S, 02943-
-1901/3026, zondags gesloten.

Autobedr. Gebr. V.D. POUW
KRAAN, Middelwijkstr. 40-42,
Soest, 02155-14289/13752, uw
adres voor goede, jonge en/of
nieuwe Subaru-automobielen.
Op zoek naar een goede
gebruikte Subaru? SUBARU
AALSMEER heeft per direct le-
verbaar uitstekende Mini Jum-
bo's, Justy's, L-serie's en Le-
gacy's. Autobedrijf Subaru
Aalsmeer, De dealer met 6
sterren voor kwaliteit! Laken-
blekerstraat 54 (bij bloemvei-
ling) Aalsmeer, telef. 02977-
-30170.
MINI Turbo, '84, 1e eig., goud,
APK '94, zéér mooi, ’2700.
02159-17285, Bussurn.
Keuze uit ± 50 Subaru's o.a.
Subaru Justy ECUT Automa-
tic, '88, '89, '90, demo. Jumbo
demo, Legacy demo, Impreza
demo. THEO V.D. ENG, Eind-
hoven, 040-446787.
Garage JaVé BV „SUBARU-
DEALER". Geop. ma. t/m vr.
van 8.30-17.00 u. en zaterdags
alleen in Almere van 10-16 u.
Radiostr. 63-65, H'sum,
854845, en Markerkant 11-14,
Almere-Stad, 5342343.
T.k. Subaru STATION 5-drs.
1.8 4-w.dr. GL, blauw metall.,
'85, ’ 6950. Telef. 08363-1237.
Subaru COUPE 1.6 GLE, 10-
-'B7, wit, 5-versn., st.bekr., cv.,
el. sp., rad./cass. enz., APK
6-94, i.nw.st., ’5950. Inr. mog.
02507-30217.
LEGACY 1.8 GL, LPG, rood,
nette, schadevrije auto, 10-'9O,

’ 13.900. 05782-5350/1132.
Subaru Legacy 1.8 GL Station,
m. '91, brons met., 5-deurs.,
elektr. ram., deurlock, stuur-
bekr., *abs. nieuwst., ’ 18.950.
VLIET Auto's, inr./financ mog.
Telef. 01718-77355.
Sub. JUSTY 1.0 SL, 5-versn.,
rood, m. '88, radio/cass., 1e
eig., ’6500. 02508-1613.

Suzuki
Suzuki ALTO, model '83, nwe.
APK, zilver metallic, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 2250. Inl. 02154-11706.
Suzukidealer (sub) J. Van Tiel,
Schellingwouderdijk 251,
Amsterdam-Noord, telef.
020-4904230, biedt aan: div.
Suzuki Alto's GA, GL, GLX,
v.a. 1986 t/m 1990, v.a. ’6250.
Alto AUTOMAAT, rood,
sp.wielen, pi. div. extra's, 6-'B6,
’7950. Div. Suzuki's Swift 1.0
GA, GL, 1.3 GL, GS, v.a. 1989
t/m 1993, v.a. ’12.500, nw.
mod.! Swift 1.3 GL 5-drs.,
blauw met., pi. div. extra's,
6-'9O, ’15.950. Swift 1.3 GS,
zwart met., pi. a.spoiler, 6-'9O,
’16.500. Swift 1.3 GS, blauw
met., pi. open dak, 2-93,
’23.250. Div. Jeeps in voor-
raad (Vitara). Incl. BOVAG-
garantie + gratis grote on-
derh.beurt bij aflev. Nü zéér
hoge inruil! Telef. 020-4904230.
T.k. Suzuki ALTO, mei '85,
i.z.g.st., 62.000 km, APK 6-94,

’ 4000. Telef. ma. t/m vrij. van
9-17 u. 020-6566753.
Suzuki ALTO GL, okt. '91,
16.000 km, 1e eig., nieuwstaat,

’ 10.750. 023-256002.
SAMURAI, 11-'9l, 13.000 km,
1e eig., antr.grijs metall., geel
kent., ’20.950. Telef. 02510-
-42324. Tev. Vitara, '92.
SWIFT 13 GLX, '87, APK 8-94,
5-d„ 5 versn., el. ramen, str.,
i.z.g.st., ’ 5950. 035-857135.
In nieuwstaat verkerende en
zeer apart uitgevoerde Suzuki
SAMURAI, juli '90, 20.000 km,

’ 16.950. 023-256002.
Suzuki SWIFT GL, wit, 1e erg.,
1990, 21.000 km, ’13.750. Inl.
020-6192683.
PIJNAPPEL BARNEVELD, the
giant Off-the-Road, off. Suzu-
ki-dealer. Nwe. Vitara en Sa-
murai uit voorraad leverbaar.
Div. spec. aanbiedingen: 2x oc-
casion SJ 410, 2x Samurai Blue
Lagoon, '92, 2x occasion Vitara
Cabrio, '89, '91, grijs kent., 1x
Vitara, '91, LPG-install. Bel
Bameveld, 03420-91091, v. Z.
v. Nieveltlaan 77, tot spoedig
ziens in Bameveld.
VITARA Cabrio Sidekick JX
Aut., nw. mod. 1990, blauw
met., dure wielen, in pracht-
staat. ’ 19.750. 03407-3228.
Suzuki ALTO, 1990, 4-deurs,
24.000 km. Autobedrijf Pul,
03417-53819.
„AUTO-NU-SERVICE-8.V."
Autobedrijven Dronten/Lely-
stad. Off. Giant Suzuki dealer
biedt aan: Vitara Wagon '92
v.v. airco, l.m. velgen, 18.000
km. Vitara Cabrio '93, 5000 km.
Swift GS, '92, zwart, 13.000
km. Swift 1.6 GLX Sedan '91,
17.000 km. Swift 1.3 GL Sedan
'90. Swift 1.3 GLX, 5-drs., '91,
22.500 km. Swift 1.3 GL, model
'92, 23.500 km. Samurai Cabrio,
1991, 18.000 km. Samurai Van
de Luxe, '90, 30.000 km. Alto
GL, '91, 26.000 km. Alto GL
Automaat, 5-drs., '88. Inr. +
fin. mog. Bel voor meer info.
03200-27921, 03210-15960.
Graag tot ziens!!!
SWIFT, bj. '88, kl. wit, 100.000
km, grijs kent., met LPG, vr.pr.
’6OOO. 071-316160, Brigitte.
Alto AUTOMAAT, bj. eind '85,
48.000 km, 1e eigen. Vr.pr.

’ 4950. 02550-35809.
Te koop Suzuki ALTO GLX, bj.
1990, 1e eig., i.nw.st., + APK.
Vr.pr. ’ 8750. Inl. 02990-42432.
Suzuki SWIFT 1.3 GL, rood,
1990, 56.000 km, BOVAG-
garantie. 020-6901875.
Suzuki ALTO, '85. Of een van
het nieuwe model, '87. Beide
unieke staat. 01823-83205.
ALTO, wit, bj. 1987, z.g.st.
H.8.5., Heemstede,
023-282822, zat. van 9-13 u.

Talbot
2x Talbot SAMBA, bj. '83,
rood; bj. '85, geel, APK 12-93.
Pr. n.o.t.k. 03405-63214/62132.

Suzuki VITARA JLX, hardtop,|
i.z.g.st., grijs kent., 30.000 km,
wit, 3-92, vr.pr. ’ 24.500. Telef. i
na 18.00 u. 08860-75377.
Van part. Suzuki ALTO GL, 5-:
drs., bj. '87, 33.000 km, radio, in
perf. st.. ’ 7450. 02972-64432.
Swift 1.3 GS, 1e eig., 5-'9l, kl.
rood, 21.000 km, ’ 17.900. Peu- ;
geot-dealer (Haarlem) VAN
LAMMEREN, 023-330660.
Keurige Swift AUTOMAAT, bj. .'87, 48.000 km, grijs kent.,

’ 6400. Telef. 010-4650815.
VITARA JLX Softtop, metall.,'alle opties, 50.000 km, bj. '91,'’ 25.750. Inl. 04194-2399/1469.
Suzuki SWIFT 1.3 GS, zwart
metall., bj. '91, ’12.950. 075-
-313988 of 020-6367429.
Suzuki Alto GL, 10-'BB,
d.blauw, 51.000 km, ’7450.
P&BCARS, 01807-25317.
SWIFT 1.3 GS, 1e eig., '91, nw.
model, zw. met., lage km.st.,

’ 19.000. Telef. 01711-11490.
SC 100 GX, bj. 1980, APK febr.
'94, I.G.ST., kl. rood, ’3500.
Telef. 08384-2036.
'"KONINGSHOF AUTO'S***
Suzuki Vitara JLX, m. '93, Van
uitv., diamantzwart metallic,
brede l.m. sportwielen, velours
int., 5-bak, get. glas, el. ramen,
stuurbekracht., spatbordver-
breding, geh. in abs. nieuwst.,

’ 28.500. 02507-15824.
SWIFT GTI 16V Comm., '93,
3800 km, spec. uitv., ’26.950.
030-711421 of06-52877542.
Samurai Cabrio, gr. kent., '87, i
i.z.g.st., ’8950. FANCY CARS,
08877-2463 of 06-52970964. 'Suzuki SAMURAI Rhino, i
20.000 km, '91, gr. kent. i

’ 17.950. Telef./fax 023-254593
VITARA Commercial, bj. '92, '■cabrio, 16.000 km, ’32.750. Inl. '030-711421 of 06-52877542. :
Suzuki ALTO GL, bj. '87, APK i
6-94, 5-drs„ ’5750. Inr. gr. i
auto mog. 03402-45432. :
Suzuki SWIFT GLX, kl. blauw, 'bj. 1988, getint glas, electr. I
ram., prijs n.o.t.k. 02521-10917. j
Suzuki Swift 1300 GL, 5-d.,
schuifd., wis-was, 5 versnelt,
als nieuw. 2-'BB, ’ 10.750. Inr.
mog. NAP. BOVAG-gar. WIM .
OVEREEM, 02513-12484. Ook
zondag geopend 12-16 uur.
Suzuki SWIFT 1.3 GS, bj. aug. i
'90, in nw.st., kl. rood, 40.000 i
km, ’ 15.950.020-6105478.
VITARA JLX Cabrio, zwart, bj. ''91, LPG, veel extra's, ’28.000. .
Na 18.00uur 03498-65286. j
SUZUKI Vitara JLX, softtop, I
bj. 9-92, zwart, dikke wielen, i
bullbar, stuurbekr., grijs kent,

’ 27.750. Telef. 03403-71249.
SWIFT 1.3 GL, '89, nw. mod.,
’11.750. Alto, bj. '86, nw.
mod., ’5250. Alto, bj. '83,
f 2450. Telef. 03212-2729.
Suzuki ALTO GA, d.blauw '88,
3-drs., 42.000 km, APK '94,
vr.pr. ’ 7400. Inl. 02272-1652.
ALTO GLX, 1990, zwart met.,
18.000 km, in nw.st., ’BB5O.
020-6400940 of 06-52845371.
SJ 413 JX 4x4, 1.w.b., geel
kent., veel extra's, 11-'B6.
f 13.900.05782-5350/1132.
VITARA JLX Cabrio, 6-92,
grijs kent., zwart, veel extra's,
LPG, ’ 27.750. Inl. 076-201705.
Suzuki VITARA Cabrio, bj. I
03-92, 17.000 km, blauw ma- 'lallic, echt leder bekleding, buil .
bar, kluisje, verstralers, striping, .
mintgroen amerik. softtop, .
wortelnoten interieur, Sony ge- ]
luidsinst., lichtmetaal wielen,
spatscherm verbreders, alarm
installatie enz. Auto Haarhuis :
B.V. Almelo. 05490-60101. ,

Tatra ■
TATRA 57 A Sedan, bj. 1938, |
gerestaureerd, Ned. kent., vas- <lepr. ’ 8000. Inl. 01873-2301. I
Een SPEURDER opgeven? Bel (
320-6.805.805. j

Toyota '"STARLET 1.3 XLi 3-drs., bj.
1991, zeer aantrekkelijke prijs.
Telef. 071-696887.
Corolla 1.6 GL, 5-d„ AUTOM.,
12-'B5, stereo, get. glas, 4 nwe.
bnd., ’ 6750. 02274-3478.

STARLET 12 V, kl. wit, bj. I
5-'B5. APK 7-94. Pr. ’4950. <Uniek mooi. 02159-38194. <[ Toyota LITE-ACE 1.8 D, bj. '87, =nwe. APK + gr. beurt, 70.000 I
km, ’ 10.000. Inl. 04132-54267. (

Toyota CELICA 1.6 ST Coupé. I
11-'B3, APK 8-94, geen roest.
vr.pr.’ 2900. 02158-28228.
JONKER Hoevelaken b.a.
Toyota Celica 1.6 ST I, wide
body, 6-'9O. Toyota MR 11, TCI,
16 V, nieuw model, T-bar, '91.
Toyota MR 11, rood, '88. Tevens
nog 450 occasions. ANWB-
keuring. Bovag gar. Inr. en fin.
mog. Jonker Autobedrijf, Oos-
terdorpsstraat 140, Hoevela-
ken. Telef. 03495-35834.
COROLLA Dsl. 5-drs., bj, 10-
-'B6 1.8 GL, radio, trekh., bw.st.,

’ 4950. 023-400705.
Gevr. CAMRY/Carina, nieuw
model, 1990/1991, metallic,
compl. uitv. (airco, stuurbekr.).
Telef. 01722-4170, fax 4932.
Toyota TERCEL, bj. '81, prima
vakantie-auto, geen APK,
vr.pr.’ 1200. 015-133181.
Toyota CARINA II GL, kl. wit,
bj. 1987, LPG, prijs ’8750.
Telef. 04902-46767.
Bijz. excl. Toyota Camry Xü
2.0 16V Automaat, m. '91, zeer
compl, uitgevoerd, in donker-
blauw metallic, blauw velours
inter., 4 hoofdst., getint glas,
st.bekr., centr. port.vergrend.,
LPG-install., perf. staat van on-
derhoud, aanrijdingvrij,
’15.950. CAR CENTRE
HAARLEM B.V. 023-329750.
Zondagtelef. info. van 11-15 u.
Toyota CARINA St\r7 dsC
150.000 km, 1988. Auto's Wel-
graven Oostzaan, 02984-4551.
Toyota CAMRY 2.0 Inj., '85,
H.b„ 5-drs., blauw metall.,
trekh., stuurbekr. Vr.pr. ’6750.
I.g.st. APK 3-94 015-620982.
COROLLA 1.6 XLi 16V HB,
1990, perf. st., trekh., nw. bnd.,
vr.pr. ’ 13.950. 02510-45846.
Toyota CARINA (I Diesel,
2-'9l,f 16.500.075-212529.
Van part. CARINA II Diesel, bj.
'87, 120.000 km, vr.pr. ’7500.
Telef. 05725-1442.

Previa Autom.
1991, d.groenmet., airco enz.

’ 42.900
Automobielbedr.
IMPALA AUTO'S

Zoetermeer, 079-163661
Celica 1.6 STi, 44.000 km, 1992,
’39.950. A.C.N. NOORD, Nis-
san-dealer, 040-427025.
TERCEL Combi 4WD, '87, grijs
kent., 72.000 echte km, 2 kl.,
i.z.g.st. Vr.pr. ’11.500. 035-
-218679, zondag na 11.00 uur.
SUPRA 2.8, 1983, 1e eig-
-80.000 km, airco, nw.st., spec.
pr. Auto Amjo, 02990-54300.
Toyota STARLET, bj. '86. APK
6-94, Rally-uitv., getunede
motor, sportwln. Inr. mog.

’ 6250. Inl. 08894-19282.
Toyota CARINA E Diesel. 1993,
32.000 km, paars met. Auto's
Weigraven Oostzaan, 02984-
-4551.
Celica 1.6 STi, 1991, plus 2.0
GTi, '91. SCHAFTENAAR, off.
Honda, Wezep, 05207-64535.
Toyota STARLET 1.0 Special,
bj. '83, APK '94, i.g.st., ’lB5O.
Telef. 02159-39182.
Wegens aanschaf bedrijfsauto
te koop Toyota CARINA, bj.
1986. Telef. 02992-1675, fax
02992-1436.
COROLLA HB 1.6 GT Twin
Cam 16V, wit, bj. '85, veel ex-
tra's, pr. n.o.t.k. 02155-12854.
Toyota CELICA 2.0 GTI 16, bj.
'90, antr. grijs, 60.000 km, vr.pr.

’ 40.000. 05488-1503 na 18uur.
Toyota Tercel 1.3 SR, '85, is als
2e auto gebr., APK 3-94.
NIEUW, ’ 3450. 02285-11743.
Toyota Carina E 1600 XLi Lift-
back, 22.000 km, als nieuw, juli
'92, nieuwste model, ’33.500.
DIJKSTRA, Almere 8.V., Ci-
troen-dealer, 036-5344944.
MR 2 2.0 GT T-BAR. rood, bj.
'91, ’49.500. Renault-dealer
Stevenaart, 03404-17011.

MR II
zwart, zwart leder, bj. '91

1eeig. Autoparc, 04166-1553
CELICA Liftback ST, nw. mod.
'87, met. lak. stereo. T.e.a.b.
Telef. 02155-12854.
CELICA 2.0 LB, '83, uitgeb.,
spoilers, alles gesp., donkere
ruiten, LPG, Wolfr. velgen 245
x 50 x 14, sportuitl., ’6750.
03410-20823.
Toyota CAMRY, wegens
omst., van part., 1-10-92, nw.
model, ’ 41.000. 01736-99045.
T.k. CELICA Liftback TA 28, bj.
'77, tax.rapp. ’ 7000. pr. ’ 6500.
Inl. 05914-1618, na 17.30 u.
Maar enkele in Nederland:

Toyota
MR2 Turbo

USA-uitv., 1991, 28.000 mis.,
kl. zwart, ABS, airbag, airco,
cruise contr., stuurbekr., T-bar,
alles elektr., High End Alpine
audiosysteem met CD-wiss.,
12 luidspr. 300W, alarm met
afstandsbed. In perfecte staat,

’ 67.500. Telef. 05404-94831.
COROLLA 1.3 Diesel, bj. '83,
5-bak, ’l5OO Veencars,
05180-2024.

MR2 Toyota, alle opties, in
nieuwstaat, ’18.900, p.m.
’3BO, 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.
CARINA II 1.6i 16-kl., '90, 4-d.,
72.000 km, 5 versn., showst.
bl.m., ’ 17.500.02993-71848.

CARINA 1.61 HB, 12-'B9,

’ 10.400. Corolla 1.6 XLi LB,
3-'9l, ’ 15.400. 035-564444.
SUPRA 2.8i, bj. 8-'B4, 170 pk!
supersnel, nieuwst., vr.pr.

’ 7900. Inr. mog. 085-647281.
CARINA II 1.6 GL, 5-'9O, wit.
4-drs., LPG, 5-bak, get. glas.
etc, ’ 14.500. 02274-3478.
Corolla 1.6 16V XLi Stationwa-
gon, juli '90, rood, diverse ex-
tra's, ’ 14.950. Inr./gar./fin.
RODENBURG BV., Voorscho-
ten, 071-323450.
COROLLA 1.8 Diesel, 5-drs.
HB, 11-'B7, wit, in nieuwstaat,
’7950. 02159-12615 zo. geop.
Toyota Supra 3000 i Targa-
uitv.ü 1988, nw. model!! 1e
eig.!! Paarsblauw met., grijs
kalfleer inter., get. gl., airco, 5
versnell. (sportbak) 16 inch
ATEV velgen, alles elektr.,
doorlock etc. Bij "FRED HEHL"

’ 29.950. Telef. 023-292400.
CELICA ST Coupé, nw. model,
'83, i.z.g.st., APK, vr.pr. ’ 3250.
Inr. mog. 03200-46299.
Corolla 1.6 Liftback GL, 1984,
nw.st., 5 versn., mooie auto,

’ 3950. Inr. mog. 023-423906.
STARLET Special,- rood, bj.
1987, i.pr.st. H.8.5., Heemste-
de, 023-282822 zat, van 9-13 u.

Toyota Carina II
Autom., in perf. st.. juli '90,
44.000 km, stuurbekr., liftback,
el. ramen, spiegels e.d., gepen-
sion. eig. Telef. 01179-1992.
CAMRY DX Automaat, '86, als
nieuw, ’ 6750. Garage van
Beek, 040-452103.
Toyota STARLET 1.3 Si, 1991,
rood, 40.000 km. Auto's Wel-
graven Oostzaan, 02984-4551.
PREVIA GL, bj. '91, 8-pers..
buitel, geregistr., 88.000 km,
totaalpr. ’ 49.000. 02156-8480.
Van 1e eig.: COROLLA 1.3 HB,
'86, 68.000 km. I. blauw met., in
onberisp. st. (binnengestald),
vaste pr. ’ 8400. 020-6902245.
Weg. omst.h., Toyota STAR-
LET 1.0 S 12V, 12-'B7, rood,
30.000 km, werkelijk fonkel-
nieuw, ’7950. 100% gar./fin./
APK. Snijders, 020-6124248, na
18.00 uur 6172468 ook zo.
CAMRY XLi 2.0 Stationwagon,
bj. 5-'B9, open dak, 79.000 km,

’ 13.000. Telef. 070-3248399.
Toyota CARINA II DX, 12-'B7,
APK 12-93, goed onderhoud.

’ 9000. 071-123936, v.a. ma.
Toyota CARINA Diesel, bj. '85,
5-drs., APK 5-94, ’3900. Te-
lef. 020-6991661.
COROLLA 1.3, bj. '88, 4-deurs,
Fin./inruil mog. 020-6342423,
of 020-6342426/6312115.
Toyota Corolla 1.3 XLi Injection
Stationcar, m. '92, 5-deurs,
d.grijs met., schadevrij, 1e eig.,
boekjes, i.g.st., ’ 16.950. AUTO
HAGEN, Utrecht, 030-610609.
Onze Toyota TERCEL 1.3 Su-
per, nwste. mod. '85, spierwit,
open dak, ’ 3500. 020-6192566.
CELICA STi, nw. mod. nov.
'90, metall., alarm, cv.,

’ 25.500. Telef. 030-890461.
T.k. weg. omst. Toyota STAR-
LET, bj. 1991, autom., 23.000
km, kl. rood, nw.pr. ’26.350.
nuspoed ’ 17.500! 080-584407.
Toyota CELICA 1.6 GT Twin-
cam, bj. '86, stuurbekr., nieuw-
staat. Inl. 080-241939.
Toyota Corolla 1.3 DX, 9-'B7,

’ 6950. AUTO WEEKERS,
04906-1387.
'"KONINGSHOF Auto's*"
Uniek mooie Toyota Celica 1.6
STi 16 Valve, m. '93, paars me-
tallic, 5-bak, stuurbekrachti-
ging, l.m. sportwielen, get.
glas, dubb. spiegels, LPG-inst.

’ 35.950. 02507-15824.
'"KONINGSHOF Auto's*"
Toyota Celica 1.6 ST Liftback,
nieuw model '87, alpinawit, s-
bak, velours inter., LPG, l.m.
sportwielen, dubb. spiegels etc.
etc, ’ 10.950.02507-15824.
Toyota Corolla 1.3 HB, 3-drs.,
XLI Soleil, l.m velg., el. sch.dak,
58.000 km, bj. 11-'9O, grijs met.
KROON AUTO'S, 02943-
-1901/3026, zondags gesloten.
CELICA 1.6 ST, blauw, dcc.
'86, APK 1-94, 85.000 km,

’ 10.500. Telef. 02155-26863.
COROLLA GT Twincam 16
Klepper Sportw., dcc. '85, auto
moet gezien worden, ’ 9950.
Inr.. fin., gar. mog. 030-420292.
COROLLA 1.3 XLi 4-drs., 4-'9l,
rood. cv, NAP, ’ 13.950. Telef.
03242-4822.
COROLLA Diesel, '83, APK '94,
5-bak, i.st.v.nw., vr.pr. ’ 2950.
Telef. 02159-49905.
Toyota COROLLA, bj. '84, APK
11-94. 4-drs., Hatchback,
benz., ’ 3250. 020-6658433.
Toyota CAMRY 2.21 XL-49, 4
drs., bj. 6-92, groen met.,
33.000 km. Inl. 08856-2626... ,-v, I""""'"

Toyota De Graaf, Kabelweg 42
A'dam-West

Duizenden guldens korting opcompany cars!
Starlet 1.3XLi van ’ 24.475 voor ’ 21.250
Starlet 1.3Si van ’ 30.430 voor’ 24.950

Corolla Hatchback 1.3 XLi van ’ 32.400 voor’ 28.950
Carina E 1.6 XLi comfortvan ’ 40.500 voor ’ 36.500

Carina sed. 2.0 GLi van ’ 45.100 voor’ 39.750
Camry 2.2 GLi van ’ 54.955 voor ’ 48.250

Prachtige aanbiedingenop nieuw en gebruikt
ring Adam afsl. SlO2, 020-6865511

_ TEVREDEN RIJDERS"v*—* HEBBEN
f First Special ■ Economv L

EEK TOYOTA-DEALER.

CARINA Station Executive,
12-'9O en Carina Impact, '92.

Pr. n.o.t.k. 02155-12854.

Toyota MR 11, bj. '91, wit, T-
roof, zeer MOOI, ’49.500.
Toyota Helmond, 03450-14999.

Triumph
TR7-8 SHOP, vandaag open
van 10-17 u„ voor al uw onder-
delen en prijslijst gratis op aan-
vraag. Telef./fax 013-345130.
Triumph TR 6, bj.'72, 100% GE-
REST. (nog iets werk), groen,
soft/hardtop. 02230-19679.
Triumph SPITFIRE 1500 TC
Cabrio, bj. '77, nwe. APK, rood,
i.z.g.st., ’ 9750. 02243-1320. -
T.k. van part. Triumph TR 6,
'76, carmé-rood, in GOEDE
staat. Triumph TR 6, '74, ra-
cinggreen, perf. staat. Telef.
040-860295.
TRIUMPH TR 7, wit, bj. '77,
APK, i.z.g.st., ’6500. Telef.
040-858041.

Yriumph TR 7, orig. 1982, kl.
ferrarirood, zwart kunststoffen
roldak, 5-bak, in perfecte staat,
’10.950. Inruil/financ mog.
DELTA Auto's, 02159-10004.

SPITFIRE 1500, bj. 1977, APK
7-94, in nieuwstaat, ’ 11.950.
Inr. mog. Inl. 05216-1523.
T.k. TR 6, in orig. st., NIEUW-
STAAT, zeer int. prijs. Telef.
03200-44208 of 05228-1769.

1 x TR 7 Coupé, 2x TR 7 Cabrio
1 xTR 8 Cabrio, 1x Spider

NICO BAAS
TRIUMPH CENTRE

Vraag naar onze gratis TR 6
TR 7, Spitfire cat. 02288-3802

TR2SO, bj. 1968. Totale body
off restauratie. Getunede mo-
tor, Weber carb., rvs-uitl., ge-
rev. versn.bak/overdr./diff.
enz. Nieuw leren inter./kap
tonneau enz. Chroom spaak-
wielen. Orig. motor/carbura-
teur/uitl. apart bij auto. Rek.
aanw. ’ 65.000. 036-5361644.
25x SPITFIRE TR 6, TR 4. Ca.
70 cabrio's, ook verhuur! Van
Putten Cabrio's, 03455-75534.
TRIUMPH TR 7, '78, 4-bak.
blauw (parelmoer), i.g.st.,
APK. Telefoon 03410-17230.
Triumph onderdelen en onder-
houd. DAMEN & KROES, Lin-
dendijk 2-4, Sint-Oedenrode.
04138-73950.
Triumph TR7, '78, z.g.st., v.v.
groot canvas schuifd., Recarc
stoelen, l.m. velg. 013-345130.
Spitfire Mk 111, bj. '70. Brg..
i.z.g.st., ’ 9250. FANCY CARS
08877-2463 of 06-52970964.

i TR7 Cabrio. '80, wit. nw. ken- i.z.g.st., ’7750. FANCY CAf- 08877-2463 of ft

' T.k. Triumph TR 7. kl. ROÖt-

' APK 7-94, bj. '78, pr. ’ 575 "_

\ Telef. 043-647817. 'T. Triumph SPITFIRE 1500 jl
1975. rood, mooie auto. hiï

■ jaar-APK,’ 8250. 073-230528
1 Triumph SPITFIRE 1500 1

groen, bj. '76, geh. gertfl.

" Telef. 076-714888. II

' Triumph TR 6, bj. 1971. 31<- deauxrood. PERFEKt»

" ’ 25.000. Telef. 02153-13433JQ

" Triumph SCHUT Soest. V* ft]
koop-Serv.-Onderdelen, niejjlft

-en gebruikt. 02155-1069 J,

" 24048, Industrieweg 29, Soest.) >ft
SPITFIRE 1500, 1976, old Enijj,

" white, bijna alles vernieuw) f' Beauty. Telef. 02159-15066)*

' 020-6000268,’ 14.900. J

SCIROCCO I.Bi GT, 1989.
schuifd.. ’ 18.900. Mazda Lud-
riks. Polderweg 100, Adam, te-
lef. 020-6651420.
Als NIEUW Golf Caddy Diesel
met huif. wit, bj. 1990, ’ 11.500
mcl. 05413-53977.
VW Passat Variant Turbo Die-
sel, '86, rood, zwart inter.,

’ 7950. Audicentrum v.d. AK-
KER 040-541488.
VW GOLF I.Bi CL, aug. '92, 90
pk, 26.000 km, zwart, stuur-
bekr., ’ 29.500. 02522-10450.
VW GOLF GTi, bj. '84, 127.000
km, zwart, met sportv., schuif-
dak enz. Prijs ’6900. Telef.
08342-3900 of 08340-45726.
Door de bank teruggenomen:
VW GOLF 1.31 Manhattan-
uitv., LPG, kl. lichtblauw me-
tall., m. '90. Vr.pr. ’15.750. Inl.
03443-3770.
PASSAT fÜ GT Variant,
1-'B9, antraciet, 80.000 km,
st.bekr., ’ 21.500. 033-650450.
PASSAT Variant Turbo Diesel,
bj. '86, i.z.g.st. van onderh.,
mcl. radio/cass. en sch./k.dak,
vr.pr. ’ 8000. 01720-95779.
JETTA C, bj. '85, APK 3-94,
beige metall., in nw.st., ’ 5950.
Telef. 035-857135.
Zeer mooie VW Passat Variant
Stationcar, aug. '89. nw. mod.,
wit, LPG-o.b. ’16.950. Inr./
fin./gar. mog. „TIENHOVEN",
03469-2296, ml. tot 21.00 uur.
'"KONINGSHOF AUTO'S'"
VW Golf CL Pasadena, org.
1992, diamantzwart dessin int.,
5 bak, get. gl.. dubb. spiegels,
55.000 km, perf. st.. ’ 24.950.
Telef. 02507-15824.
VW GOLF 1.8 GT, maart '93,
18.000 km, brilj.zw. ’33.000.
Telefoon 03425-2380.
VW GOLF 1.6 CL 5-drs.,
blauw, nwe. APK. bj. 1985, pr.

’ 5250. 05413-53977.
VW JETTA CL Diesel, 2-drs„
blauw met., APK t-'94, bj. '90,

’ 10.750. Telef. 01860-19956.
GOLF GTi, 7-'BB, 75.000 km,
antraciet, dig. dashb., ’16.500.
071-418560 of 070-3941177.
GOLF I.Bi GTI-uitv., 10-'BB,
Memphis, el. sch.d., grijs met.,
5-drs„ 1e eig.. i.z.g.st.! 64.000
km. vr.pr. ’16.900. Telef.
01751-11370.
VW GOLF 1.8 CL Diesel. 5-bak,
nw. model, '85, APK 7-94, in
nw.st., ’ 5450. 06-52811366.
Volkswagen GOLF GT, groen,
1992, LPG, l.m. vlg., sch./kan-
teld., spoiler, 23.000 km. BMW
Vandervaart. 030-713625
VW GOLF 1600, 1986. wit, orig.
rondom gespoilerd, sportv. en
brede banden, zr. goed onderh.
Vr.pr. ’ 10.500. 01846-30118.
Originele VW SCIROCCO GLi,
bj. '77, 165.000 km, ’2450. Te-
lef. 02995-2610.
VW PASSAT CL Variant 1.6.
TD Intercooling, '91, w.w.,
trekh., etc. etc, Interessante
prijs. Telef. 03242-4822.
VW GOLF GTi 16V, 5-'B6, v.v.
radio/cass./CD, l.m. velg., ver-
laagd, interessante prijs. Telef.
03242-4822.
Golf 13i MANHATTAN, bj. '89,
boekjes. Pr. ’11.950. Telef.
055-429972.
VW GOLF Diesel, bj. 10-'B6,
metallic antracgrijs, 5-bak,

’ 7950. Telef. 02159-17465.
Uniek mooie VW GOLF 1.8 Inj.,
m. 1992, o.a. w.w. glas,
hoofdst.. 5 versn., gemêleerd
design int., siervelg. etc.

’ 16.950. Inr./gar. 023-358668.
Weg. omst. VW PASSAT G 60
Variant Syncro, bj. half '90, in
abs. nieuwstaat. Prijs n.o.t.k.
Inruil kleinere auto mog.
BTW-fakt. mog. 05219-2021.
Golf 1.8 CL Autom., m. '91,
spierwit, w.w. glas, Pullman
int., l.m. velgen etc, abs.
nieuwstaat, ’18.950. VLIET
AUTO'S. Inr./fin. 01718-77355.
T.k. VW KEVER, rood, bj. '83,
APK mrt. '94, 90.000 km,

’ 5000. Telef. 02290-34837.
Zeer mooie VW Passat Variant
Stationcar Turbo Diesel, grijs
kent., juli 1991, antraciet met.

’ 20.000 ex BTW. Inr./fin./gar.
mog. ..TIENHOVEN", telef.
03469-2296, ml. tot 21.00 uur.
3x Passat 1.8 Variant, '90, '91,
v.a. ’21.950. MEKENKAMP
AUTO'S, 03405-71384/71119.
'"KONINGSHOF AUTO'S"*
VW Golf CL Diesel, bj. 11-'9l,
5-drs. uitv.. Diamantzwart des-
sin int., 5 bak, get. gl., dubb.
spiegels (boekjes t.i.). ’20.950.
Telef. 02507-15824.
AUTOMAAT! GÖlf Diesel.
130.000 km, grijs met., bj. '85.
nieuwstaat. Inl. 040-122707.
VW POLO, 1981, wilt u de re-
gen ontvluchten? Spotgoed.
02982-6130.
VW Polo, 9-1989. 3-drs., LPG,
kl. rood, ’9OOO. Inr., gar.
BILDT Autobedrijf Bunnik-
Utrecht, telef. 03405-61882.
VW Jetta Diesel, 2 drs., 1987,
blauw metallic, goede auto,

’ 8950. Inruil mog. 023-423906.
GOLF GTi, bj. '82, nwe. APK-
keuring, ’5500. Telef. 03473-
-77566/71685. ___
VW Golf Turbo Diesel Inter-
cooler, m. '91, diamantzwart,
get. glas, 5 versn., dubb. spie-
gels, sierv., etc, ’19.950. VW
Golf Turbo Diesel, m. '91,
d.blauw metall., get. glas, s-
bak, dubb. spiegels etc,
’17.950. VW Golf GTD Turbo
Diesel, m. '90, antracietgrijs
metallic, get. glas, dubb. spie-
gels, 5 bak, wiswas, sierv., etc,

’ 17.950. VW Golf Diesel, m.
'90, d.blauw met luxe int., zon-
werend glas, dubb. spiegels,
wiswas, etc. ’13.950. CAR-
POINT, 02510-12651.

2xü VW Golf GTi 16-klepp«r
m. '87. spierwit, magn. vlgc**
verlaagd etc. ’14.950. VVty
Golf GTi 16-klepper, m. 'fl*kt.
petrolblauw, airco, sportvlgn
stuurbekrachtiging etc
’15.950. Allebei 4-drs.uitv- QC
„FRED HEHL".
T.k. GOLF Tour I.Bi AUTO-
MAAT, bj. 1988. Vraagp*ïe

’ 12.500. Telef. 01860-19328^
VW GOLF Diesel, bj. '83, *h
bak, APK 6-94, ’3500. Teie1'020-6996535. f
GOLF Manhattan, bj. '89. -*T'
sel, prima st., APK 7-94, vr.pH-i

’ 11.750. Inl. 02979-41234. Ibi
VW PASSAT 1.6 GL '82. gro«ft<
met., APK-gek., i.g.st.. ’ 195^
02507-30217. , k
VW GOLF GTi. bj. 10-8S y
zwart metall., get. glas,
bumpers, APK-gek., vr.pl "

’ 17.750.Telef. 03483-3837.
Weg. overcompl. snelle i
JETTA GLi, '84, v.v. nwe. bnd
schuifd. en nwe. APK, geh. n» |
gezien, reken, ter inz. Vr.p<-

’ 3750. Telef. 02290-42490.
Groothandel in jonge auto*:
div. VW Passat 1.9 CL Diesej
I.Bi GL Sedan, v.a. W9l/'9*
5-bak, stuurbekr., get. glas i
schuifdak, m. en z. LPG. * I
kleuren, als nw., v.a. ’ 16.75*
Met boekjes. Gar./inr./Jmog. Autobedr. J. LAMME B»-
Nw. Loosdrechtsedijk 16'-
Loosdrecht, telef. 02158'I
VW GOLF 1.3 CL, met kat.. '$■
d.blauw, 3-drs., 106.000 kff I-

nw.st. ’ 9500.
T.k. VW GOLF GTi, bj. 1984. '*prima staat. Vr.pr. ’ 6750. I"1
053-772633.
Volkswagen Passat GL Diese 1

1991. 1e eigenaar, stuurbek'
enz. Inruil mog. 023-423906.
VW JETTA 1.6 diesel, z.g_|
bj. '83, APK 4-94, vr.pr. ’ 275"-
Telef. 02288-4466.
VW Golf 1.8, type Passaden»
12-'9l, 22.000 km, ’19.50»
Off. Nissan-deal. COLIJN
Aalsmeer, 02977-24474. __^

Autovroon
VW/AUDI-DEALER

Continu circa
100 occasions

in voorraad
v.a. ’ 9750

Diverse nieuwe modellenGolf!
Contactweg 47, A'dam-Slote-'dijk, 020-6869611. Lod. "■

Deysselstr. 77. A'dam-Geuzen
veld, 020-6116715. 1
VW GOLF CL Diesel,
grijs kent., rood, 5-bak, ’ 695°-
-03210-16843. __^
Groothandel in jonge auto 5'

div. VW's Polo CL Diesel, ""*''89/'9O, 5-bak, get. g 1
schuifd., div. kleuren, als nw
v.a. ’ 7750. Met boekjes. Ga'
inr./fin. mog. Autobedr. .
LAMME BV, Nw. LoosdrecJ1'sedijk 167, Loosdrecht, 02150
26778/23246. m
Zeer mooie VW Passat Varian
Stationcar Turbo Diesel, °*';1991, grijs met. ’ 28.950. «*
fin./gar. mog.
03469-2296, ml. tot 21.00^^-
JETTA CL Diesel, bj. 1 98,, 1'APK 10-1993, goud meta'

’ 1250. Telef.
VW PASSAT 1.8 CL, mrt. 9 'LPG, echt nw., ’l7 93

BOVAG. 02297-3910. -^r
VW JETTA D, 4-d., 6-;89-
-’ 11.250. VW Golf D. 3-» '’14.750. VW Golf D. 2-0-
-’9500. VW Golf 1.6 CL. 4-» ■’ 17.500. Passat 1.8 CL, 8-» '’ 19.750. Telef.
VW GOLF GTI 16V, 10-36.Jj'
rood. div. extra's, in prima

’ 11.900. Inl.
DOOR INRUIL VERKREGEN
WERKELIJK UNIEK MOU|c

Golf 1 -8i
"gO,

Manhattan. januari .
113.000km. grijs met LX« .
stalt, compl. uitv.. mcl. 6 rn .
BOVAG-gar., ’ 18.400. Bij W
Autocentrum APC. Jarmuio
43. Adam, 020-61
Golf 1600 AUTOM.. 9--3.JJver metall.. 85.000 km. U-9-"
vr.pr. ’ 4000^30;282128:
PASSAT, 8-'B7, KJ
5-d., kl. wit, r./c, APK 5-9
i.z.g.st., ’ 6950.
GOLF Turbo Diesel, blauw rr> e
tall., 1990, ANWB-geK

’ 18.500. Inl. 03448-
VW Golf Manhattan Diese.
6-'B9, d.blauw met., 5-versj;
get. gl.. ’13.950. VW Golf P»_
sadena TD Intercooler, - *
5-drs., bl. metall., get- ,&
’17.950. VW Golf Dieset o "rood, 5-versn., sport. in"= '’10.950. VW Golf Diese, "'87, groen met., get. g". ~
versn ’ t0.950. VW Golf CJ-
Diesel. Manhattan, bj. |f
spierwit, ’14.950. VW G°
Diesel. '85, beige metai.,
versn., ’ 7500. Evt. mrEUMü

CAR Hoofddorp, 020-65334£J^
PASSAT CL
car Benz.. 1988. APK, ’ 16.75"
Inl. 04105-15867. --
GOLF GTi, '86, antr. rnetaH--
alarm, el. 'arne?'sp%
schuifd., Blaupunkt audio, ze»
mooi, ’ 13.500. 0340^54725.
km, in correcte staat, Ar*-

grote beurt juli '93, ’ 7600-
-bevr. 020-686505_9______—--VW Passat 1.8 CL, 5-'9l, e-
rood, LPG 0.b.. ’24.950. AU I
WEEKERS, 04906:1387____r-

’14.950 DEN HOUT U~
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Geenuitkering
United Dutch

ROTTERDAM, zaterdag
De curator van de in mei

jgefailleerde investerings-

'Maatschappij United Dutch. Group (UDG) verwacht dat er
'»p grond van zijn bevindin-gen tot nu toe zo goed als
«eker geen uitkering zal kun-

Hen worden gedaan aan de
jAchtergestelde crediteuren
itobligatiehouders) en de aan-
deelhouders. Uitkering zal
Waarschijnlijk uitblijven,hoewel er vooruitzicht be-

Irtaat op enige batenvan bete-
kenis. Dit schrijft hij in zijn
|tweede tussentijdse faillisse-
'toentsverslag.

De ontwikkeling van de
deelneming in de houtbedrij-
Ven Demarara Holdings en
Öemarara Timbers lijkt veilig
fcesteld, doordat in de finan-
cieringsbehoefte is voorzien.
Pc deelneming van 7,5 pro-
cent in Wembley Plc is ver-
kocht. Ook ICA Projects is
door curatoren verkocht. Debesprekingen over een ver-
zelfstandiging van Scheeps-
verf Maasbracht en Staal-
bouw Maasbracht worden
Voortgezet.

Aantal starters
wil niet groeien
Van een onzerverslaggevers

AMSTERDAM, zaterdag, De promotiecampagne 'On-
derneem het maar' van het
"hinisteric van Economische
«aken heeft in anderhalf jaar
Wet geleid tot meer startende
Bedrijven. Het aantal starten-
de ondernemers is het eerste
kwartaal van dit jaar gelijk
geblevenaan dat van 1992.
Dit blijkt uit nog niet gepu-

bliceerde cijfers van de Ver-
enigdeKamers van Koophan-
del. De stabiliseringis opmer-
kelijk, omdat in tijden van
economische tegenwind nor-
"naal gesproken juist veel
Wensen voor zichzelf begin-
gen.

In de handel en zakelijke
dienstverlening steeg het aan-
tal starters met enkele tiental-
len tot 4800, respectievelijk
5900. De industrie en bouw
daalden licht tot 900 en 750
beginnnende ondernemin-
gen.

Zakendoenin
Oost-Europa

op de eerste rij zitten als de
koopkracht aantrekt. Toch
bespeurt Overweter zelfs bij
deze „grote jongens" grote te-
rughoudendheid bij het
„openbreken" van Polen.
Niet voor niets laten ze eerst
iemand als Overweter met
zijn distributie- en verkoop-
firma DMS de kastanjes uit
hetvuur halen.

„Mijn vader leverde vroe-
ger aan de dollarshops in Po-
len en samen met een Poolse
handelspartner zijn we in
1989 begonnen. De Ameri-
kaanse Mars was één van de
eerste die de mogelijkheden
zag. We gingen de produkten
van Mars op de markt bren-
gen: chocola, ijs, honden- en
kattenvoer en Uncle Ben's
rijst. Toen de organisatie
stond en de verkoop liep heb- Hervorming India hangt

aan een zijden draadje
■ Van onze correspondent
HANS KUITERT

NEW DELHI, zaterdag
De Indiase minderheidsregering is met een krappe marge

donderdag overeind gebleven. En daarmee ook de economi-
sche liberalisering, zo beweert premier Narashima Rao, die
een motie van wantrouwen overleefde.

Officieel werd de motie in-
gediend omdat Rao ’600.000
smeergeld zou hebben aange-
nomen, maar het achterlig-
gende motief gold de econo-
mie. Rao, die twee jaar gele-
den aantrad, leidt een ambi-
tieus liberaliseringsprogram-
ma, dat al heeft geleid tot de
terugkeer naar Indiavan mul-
tinationals als IBM en Coca
Cola. Deze bedrijven waren
in de jarenzeventig India ont-
vlucht omdat het jegens in-
vesteerders onvriendelijk
was geworden.

De oppositie, bestaande uit
twee communistische partij-
en, een handjevol centrum-
partijen en rechtse hindoe-
fundamentalisten, wil 't liefst
de binnenkomstvan multina-
tionals op een laag pitje zet-
ten. Men wil de eigen, ouder-
wetse, vaak genationaliseerde
industrie blijven bescher-
men. Bovendien is men onte-
vreden over het beleid dat
mede wordt voorgeschreven
door het InternationaleMone-
taire Fonds en de Wereld-
bank. India staat bij deze geld-
schieters inmiddels voor 70
miljard dollar in hetkrijt. De
oppositie is daar niet gelukkig
mee.

Het lot van de regering-Rao
blijft aan een zijden draadje
hangen. Zolang Rao's Con-
gres-partij aan de macht blijft
zal aan het economische pro-
gramma niet worden getornd.
Zodra een van de oppositie-
partijen het voor het zeggen
krijgt zal dat anders komen te
liggen. Toch is de politieke
instabiliteit niet het voor-
naamste argument voor veel
westerse investeerders om
een pas op de plaats te maken.

Twee jaargeleden legde In-
dia de rode loper uit voor
buitenlands kapitaal, na 40
jaar de grenzen te hebben af-
gesloten met onder meer im-
port-belemmeringen en een
onaantrekkelijk wisselkoers-
systeem. Die barrières zijn ge-
sloopt, maar het eraan gekop-pelde omvangrijke vergun-
ningenstelsel en dito bureau-
cratie zijn goeddeelsintact ge-
bleven.

ledere week duiken er
nieuwe handelsdelegaties opin India. Westerse investeer-ders ruiken hun kans en ko-
men bij voorkeur in het kiel-
zog van regeringsleiders. In

september zal dat ook het ge-
val zijn als premier Lubbers
een bezoek aan India brengt.
De Indiase regering benut
deze bezoeken om investe-
ringstoezeggingen te krijgen.
In twee jaar tijd zou al voor 2
miljard dollar zijn toegezegd.
Maar hetgrootste deelvan dat
geld is India nog niet binnen-
gekomen.

Hoeveel buitenlands kapi-
taal er is geïnvesteerd in In-
dia, is moeilijk aan te geven.

Nederlandse obligaties
vluchthaven valutachaos

AMSTERDAM, zaterdag
De Nederlandse obligatiemarkt bleef de afgelopen week

Profiteren van de hevige valuta-onrust. De guldensobligaties
bisten daardoor de hoge koersniveaus van de week daarvoor
|e behouden, aldus F. van Lanschot Bankiers in haar weke-
'liksekapitaalmarktoverzicht.

Het rendement jong-
de tienjarige Nederlandse

eindigde de
zelfs nog 1 basispunt

jager op 6,37%. Even daaldehet rendement vrijdag-
entend, toen de

compleet
l6ek, zelfs tot 6,33%.
~ De hele week had de heletlrianciële wereld uitgekeken
ftaar de Bundesbankvergade-
ri.ng van donderdag. De span-
?lrigen binnen het Europese

Stelsel (EMS) wa-
en namelijk zo ver opgelo-

Pen, dat alleen een forse ren-
ledaling in Duitsland het stel-
el nog leek te kunnen red-

pl. Groot was dan ook de
teleurstellingtoen de Bundes-
£ank bekendmaakte dat het
°fficiële disconto niet zouw°rden verlaagd.

Deze stap werd door de
geïnterpreteerd als zou

e Bundesbank voorrang ge-
aan haar binnenlandse

beleid, in plaats
an aan het terugdringen van

£e EMS-spanningen. Dat de
?undesbank wel het

" met een half
Pr°centpunt verlaagde, werd
"amelijk als een loos gebaar
sezien, omdat de Lombard-
ente slechts de bovengrensan de Duitse geldmarktrente

, ePaalt en iedereen momen-
cel alleen maar geïnteres-,eerd is in een verlaging van

ondergrens, zijnde het dis-

onmiddellijk namen de
0^utarnarktspanningen daar-
S(? weer toe. De Nederland-se Bank maakte enkele
s jü.n na het Bundesbank-be-
Veri . Wel een disconto-

van een kwart pro-
cnt bekend, dit in verband

met het feit dat de gulden
binnen het EMS de sterkste
valuta is, maar zij durfde met
het oog op de terughoudende
rente-opstelling van de Bun-
desbank vooralsnog geen ver-
laging van de beleningsrente
aan.

Voor de financiële markten
is nu natuurlijk nog maar één
vraag van belang: hoe gaat het
verder met hetEMS? De Bun-
desbank, schijnbaar toch wel
geschrokken door de heftige
marktreactie, maakte in de
loop van vrijdag overigens
wel bekend dat zij geen maat-
regelen zou nemen als de
geldmarktrente beneden het
officiële discontotarief zou
zakken. Hierdoor nam de
spanning iets af en gaven de
Nederlandse obligaties een
deel van hun eerder op de dag
behaalde koerswinst prijs.

■ UNILEVER — Unilever
breidt in Duitsland uit op het
gebied van bakkerijgrondstoffen
en neemt daartoe de belangen
van Diamalt over. Diamalt houdt
zich bezig met bakprodukten en
moutextracten voor bakkerijen en
de broodindustrie. De transactie,
die nog moet worden goedge-
keurd door het Duitse kartelbu-
reau, zal per 1 oktober effectief
worden. Diamalt behaalde vorig
jaar met zijn bakprodukten een
omzet van 55miljoen mark.

■ RENTOTAAL— Rentotaal,
een internationaal in obligaties
beleggend fonds van MeesPier-
son, heeft een grootte bereikt van
/ 780 miljoen per 31 mei jl. Het
behaalde in de eerste helft van het
boekjaar een nettoresultaat van
4,404%. De intrinsieke waarde
over de periode eind november -
eind mei steeg met 4,81% tot
’37,91.

WESTERSE BEDRIJVEN VAAK NOG ERG TERUGHOUDEND

Verhalen over luie Polen
een hardnekkig fabeltje

door ROB HUISMAN
WARSCHAU, zaterdag

„Waarom betalen bedrij-
ven in West-Europa bij een
overname twintig keer de
winst, terwijl ze hier met een
geringe investering een ge-
weldige markt kunnen aan-
boren? Veel grote onderne-
mingenzijn bang om hier iets
te beginnen, maar als jebezig
bent valt het reuze mee",
weet Alexander Overweter.
Vanuit een villa in Warschau
brengt hij levensmiddelen
van merkgiganten alsKnorr.
Nestlé, Tchibo en Jacobs Su-
chard/Kraft op de Poolse
markt.

Fabrikanten van consu-
mentenartikelen zijn er vaak
als dekippen bij als een nieu-
we markt zich opent. Unile-
ver heeft meteen een promi-
nente plaats in de Oosteuro-
pese markt veroverd, in de
wetenschap dat de aanbieders
met een groot marktaandeel

ben ze het zelf overgenomen,
zo gaat datbij fabrikanten van
A-merken. Ze willen hier dan
ook produceren", zegt Over-
weter.

„Nu komen andere grote
concerns, maar het gaat nog
erg langzaam. Dit is een fan-
tastische markt, ook voor dis-
tributie. Waarom Ahold hier
nog niets doet is me een raad-,
sel", meent Overweter. Zijn
grootste probleem is de zwar-
te markt. De illegale import
van met name alcohol en siga-
retten is fenomenaal, mede
doordat de grensposten zo lek
als een mandje zijn. „Van een
produkt als Mars komt 75 tot
90% illegaal het land binnen.
We zijn ook een tijdlang de
officiële importeur van Marti-
ni geweest, maar weverkoch-
ten geen fles", weet Overwe-
ter.

Toch leert de ervaring dat
alleen export, al dan niet le-
gaal, naar een land als Polen
op den duur geen houdbare
zaak is. Een lokale organisatie
wordt vervolgens noodzake-
lijk. Overweter heeft inmid-
dels vijf groothandels ge-
kocht, terwijl het veevoeder-
bedrijf Provimi uit Rotter-
dam al bijna ’5O miljoen

heeft geïnvesteerd en zes fa-
brieken heeft gebouwd, waar
zon 700 mensen werken. Of
een heel andervoorbeeld:Het
transportbedrijf Nijhof-Was-
sink zag het vervoer van en
naar Oost-Europa in gevaar
komen. Een tarievenslag win-
nen op basis van de loonkos-
ten was bij voorbaat een kans-
loze zaak en dus besloot men
een vestiging in Polen te be-
ginnen.

„Zonder lokale infrastruc-
tuur is zaken doen in dit soort
landen op de lange termijn
niet interessant, fie risico's
zijn natuurlijk hoger, maar de
te verwachten rendementen
ook. Onze" winstverwachtin-
gen waren hoog, maar diezijn
ook uitgekomen", vertelt
Bram Korevaar, export-direc-
teur van Provimi. Korevaar
reist het hele voormalige oost-
blok rond om de hoge kwali-
teit-veevoeders aan de man te
brengen en lokale netwerken
op te bouwen. Naast Polen is
hij vaak te vinden in Honga-
rije, Bulgarije, Estland, Tsje-
chië en Slowakije. „Het draait
allemaalom het leggenvan de
juistecontacten. Dat was hier
in Polen een enorme meeval-
ler. Ik kijk ook regelmatig

rond in Rusland, maar daar
ben ik nog niet de juistemen-
sen tegen het lijfgelopen."

Korevaar signaleert dat
nogal wat bedrijven meer kij-
ken naar te privatiseren be-
drijven dan naar de werkne-
mers. Een soortgelijke erva-
ring heeft transport-onderne-
mer H.M. Nijhof. „We heb-
ben de staatsbedrijven beke-
ken, maar binnen de kortste
keren had ik door dat je hier
geen joint venture moet be-
ginnen.Het gaat namelijk niet
om de activa, die kun je
meestal toch zo naar de
schroothoop brengen. Je
moet de juiste mensen vin-
den, zo jong mogelijk, met zo
min mogelijk ervaring", zegt
Nijhof.

Ook Jos de Wit van ING
Bank in Warschau vertelt dat
hij vooral mensen tussen de
twintig en dertig jaar op zijn
kantoor heeft aangenomen.
„Van de staatsbanken hebben
we geen mensen aangetrok-
ken. Die weten wel wat ban-
kieren is, maar het probleem
is dat ze vooral houden van
een bank zonder klanten. De
service-gedachte is hier hele-
maal nieuw."De hardnekkige
verhalen dat Polen lui zijn
worden door alle Nederland-
se ondernemers met kracht
tegengesproken. „Dat is echt
een fabeltje. De mensen hoef-
den hier vroeger niet hard te
werken, dus deden ze het
niet. Onze ervaringen zijn nu
heel anders", verklaart De
Wit.

Transporteur Nijhof heeft
het bedrijf in Nederland in-
middels aan zijn zoon overge-
dragen en is naar eigen zeggen
een „tweede jeugd"begonnen
in Polen. In het provincie-
plaatsje Kutno laat hij een
splinternieuwe werkplaats
metkantoor annex showroom
bouwen. Net als in Nederland
is Nijhof-Wassink ook in Po-
len actief met de verkoop van
Volvo-trucks, waarbij Nijhof
niet bang is om lease-contrac-
ten met lokale vervoerders te
sluiten. „Als je met goede
mensen zaken doet is dat geen
probleem. Hard werken is
voor een Pool geen probleem,
maar er moet iets tegenover
staan. Bij ons verdient een
monteur of chauffeur twee
keer zoveel als de burgemees-
ter vanKutno."

Overweter heeft het inmid-
dels zo naar zijn zin in Polen
dat hij niet meer terug wil
naar Nederland. „We hebben)
hier inmiddels een hockey-
club opgericht, dus het ver-
maak begint ook te komen."
Voor Nijhof is er in het afgele-
gen Kutno natuurlijk niets te
beleven, zodat het geen verba-
zing mag wekken dat hij ge-
woon in Nederland blijft wo-
nen. Korevaar van Provimi
werkt alleen met lokale men-
sen.

Een Nederlandse tram in Polen. Zonder lokale infrastructuur
is zaken doen op lange termijn niet interessant.

Halfjaarwinst VHS
naar ’ 2,6 miljoen

DEN HAAG, zaterdag
VHS Onroerend Goed

Maatschappij heeft in de eer-
ste helft van dit jaar een net-
towinst behaald van ’ 2,6 mil-
joen of ’ 0,26 per aandeel. In
dezelfde periode van vorig
jaar werd een verlies gerap-
porteerd van zes ton. Wel
heeft het resultaat in vooral
het tweede kwartaal onder
druk gestaan door de kosten
van de eind vorig jaar ter
hand genomenreorganisatie.
Ook het herstelvan deofficië-
le beursnotering en nageko-
men lasten uit de surséance-
periode in 1991 drukten op de
winst.

In het tweede kwartaal heb-
ben onroerend-goedtransac-
ties plaatsgevonden die in het
derdekwartaal zullen worden
afgewikkeld. Het nettoresul-
taat op deze transacties zal
’3,3 miljoen bedragen. Mede
gelet op deze ontwikkeling
verwacht de directie dat het
resultaat, geen rekening ge-
houden met nieuwe transac-
ties, over geheel 1993 ten min-
ste ’6,5 miljoen zal bedragen
(1992 ’ 11,1 miljoen).

Hoog rendement obligaties Zuid-Afrika
Vaneenonzer verslaggevers

BREDA, zaterdag
Nu de obligatierendemen-

ten in heel Europa trendma-
tig aan het dalen zijn, kijken
beleggers uit naar alternatie-
ven. Beleggen in Zuidafri-
kaanse obligaties kwam een
jaar geleden aarzelend op
gang omdat daar weliswaar
hoge rendementen vielen te
behalen, maar het land poli-
tiek nogal onrustig is. „Maar
het is goed gegaan: beleggers
hebben in één jaar20 tot 35%
rendement gemaakt," aldus
beleggingsadviseur Ben Ka-
rel Albada Jelgersma in Bre-
da.

Samen met zijn broer Joost
is hij verbonden aan het com-
missionnairsbedrijf Berben,
dat zich heeft gespecialiseerd
in hoogrentende obligatiebe-
leggingen. Als eersten in Ne-
derland lanceerden zij een
mogelijkheid om de Zuidafri-
kaanse obligaties te verzeke-
ren tegen politieke risico's en
dat trok veel aarzelende be-
leggers over de streep.

„De rente in Zuid-Afrika is
nu gedaald tot ca. 14,2%, ter-
wijl dat een jaargeleden nog
ruim 16% was, ook al omdat
de inflatie daar gedaald is van
16% naar 10,2% nu. Dat bete-
kende duskoerswinst voor de
obligaties," legt hij uit. „Bo-
vendien kopen beleggers in

financiële randen (nu ca. 43
cent) terwijl afgerekend
wordt in commerciële rand
(nu ca. 58 cent). Het blijkt dat
80% van onze klanten het po-
litieke risico verzekert. Zo is
er nog steeds ca. 20% rende-
menttemaken."

De koersontwikkeling van
de financiële rand is bepalend
voor het rendement op de
obligaties, vooral obligaties
van Eskom, de grootste ener-
giemaatschappij van heel
Afrika met een omzet van ca.
’l2 miljard. Het bedrijf
maakte vorig jaar ’6OO mil-
joen nettowinst en heeft lang-
lopende mammoetleningen
tot het jaar 2020 waarin zeer
veel omzet is.

Volgens Joost blijkt de laat-
ste weken dat de rand goed op

koers blijft zelfs als er onlus-
ten zijn. „ledereen ziet dat er
een einde komt aan de sanc-
ties, waardoor multinationale
bedrijven weerkunnen terug-
keren naar Zuid-Afrika. Als
dat gebeurt schuift de finan-
ciële rand op in de richting
van de commerciële rand.
Dan kan de financiële rand
worden afgeschaft, wat in de
periode 1984/85 als eens ge-
beurdis."

Beleggers in Zuidafrikaan-
se obligaties blijken vooral in-
stituten, die met kleinere be-
dragen beginnen om de kat
uit de boom te kijken. Daar-
naast zijn er veel vermogende
particulieren die ook een deel
van hun vermogen in Zuid-
Afrika beleggen, soms ook
met een deel geleend geld

waardoor de rendementen
nog veel hoger kunnen oplo-
pen. „Nooit meer dan 10 tot
15% van je vermogen in dit
soort obligaties steken," advi-
seert Ben Karel Albada Jel-
gersma.

Hij wijst er op dat het nog
wel even politiek onrustig zal
blijven in Zuid-Afrika. „Het
land is in een overgangsperio-
de waarbij partijen allemaal
hun aanhang opzwepen om
een goede uitgangspositie te
krijgen voor het moment dat
de democratie echt begint,"
meent hij. „Maar de vooruit-
zichten verbeteren langzaam
maar zeker. De goudprijs gaat
omhoog en dat levert Zuid-
Afrika extra inkomsten op.
De VS denken er over de
laatste sancties op te heffen.
Buitenlandse investeerders
beginnen Zuid-Afrika te ont-
dekken want het land heeft
grote behoeften op alle ge-
bied. Minister Koos Andries-
sen (Economie) liet zich on-
langs bij een bezoek aan Zuid-
Afrika zeer positief uit over
de economische toekomst.
Dat betekent natuurlijk niet
dat alles vanaf nu perfect zal
gaan, maar wel dat de Zuid-
afrikaanserand niet meer om-
laag gaat en waarschijnlijk
iets kan stijgen. Dat zou voor
beleggers extra voordelig
zijn."

BEN KAREL (L) en JOOSTALBADA JELGERSMA... Investeerders stromen naarZuid-Afrika...

Een droefmaar waar verhaal

door
drs.
M.W. KEYZER

De Bundesbank heeft nu ongeveer wel de laatste nagel in de
doodskist van de Europese monetaire samenwerking geslagen.
Het krampachtige compromis van een, bij gelijk gehouden
disconto, met een half procent verlagen van de beleningsrente
lost niets op, nationaal noch internationaal en vormt het
slechtste van twee kwaden. De Duitse economie bevindt zich in
een recessie waarvan het einde bepaald nog niet in zicht is. Dat
heeft zich de afgelopen maanden wel degelijk vertaald in een
lager inflatietempo, maar de overheid blijft met haar eigen
prijsopdrijvende maatregelenroet in het eten gooien.

Daarbij is deDuitse munt in
toenemende mate overgewaar-
deerd, hetgeen de conjunctu-
rele malaise alleen maar ver-
sterkt. Het is dan ook echt
geen wonder dat een aantal
winnaars van de Nobelprijs
voor de economie eerder deze
week een oproep publiceerde
aan landen als Frankrijk, Bel-
gië en Denemarken deformele

Oosten. Na het toch al uitbun-
dige 1992 belooft dit jaar nog
beter uit te pakken met groei-
ramingen diealleen maar naar
boven lijken te kunnen wor-
den bijgesteld in die regio.
China is hierbij onbetwistkop-
loper met ook dit jaar een
procentuele groei in de dubbe-
le cijfers. Dit gaat gepaard met
toenemende inflatoire span-
ningen, maar het illustreert
het enorme potentieel van de
grootste afzetmarkt van deze
wereld. Voor het overige lijkt
de verwachte groei in geen
van de landen beneden de vijf
procent te blijven, met als eni-
ge uitzondering de Filippij-
nen. Van groot belang juist
voor de toekomst is hierbij dat
de bestedingsimpulsen vooral
afkomstig zijn vanuit het bin-
nenland en de intra-regionale
handel. De export naar weste-
lijke geïndustrialiseerde lan-

band met de
Duitse mark
door te snijden.
Waarom toren-
hoge reële ren-
tes accepteren
als men zelf te
worstelen heeft
met een sociaal
diep-ingrij-
pend werkloos-
heidsprobleem.
Van Duitse zij-
de kan men alleen maar lip-
pendienst aan het ideaal van
Maastricht verwachten. Men
is aldaar niet bereid de daar
uit voortvloeiende internatio-
nale verantwoordelijkheden
serieuste nemen.

Met dit alles kan de situatie
in ons werelddeel en de be-
leidsrespons van de verschil-
lende overheden met recht
dramatisch genoemd worden.
Heel opmerkelijk is daarbij
dan toch wél dat Europese
aandelenmarkten ongebroken
lijken in hun vertrouwen dat
het allemaal op niet al te lange
termijn wel weer goed zal ko-
men. Langzamerhand mogen
we ons wél eens gaan afvragen
of het sombere beeld van 1993
zich in het komend jaar niet
zal gaan continueren, zeker in
ons werelddeel. Onze proble-
men zijn voor een groot deel
ook structureel van aard en
dat blijft de economische groei
onder druk zetten. En wat is
het nut van hoog opgeschroef-
de aandelenkoersen als het zo
moeilijk blijft cyclisch weer
boven de nullijn te komen?
Aandelenbeleggingen staan of
vallen uiteindelijk met econo-
mische groei.

Wat dat betreft is er dan
geen groter contrast denkbaar
dan tussen ons vermoeide Eu-
ropa en het dynamische Verre

den en Japan, hoewel verre
van onbelangrijk, is bepaald
niet meer die motor die het
vroeger was.

Voor de economische ont-
wikkelingen van groot belang
is ook de in die landen naar
onze begrippen extreem hoge
spaarquote, die een hoog ni-
veau van investeringen in
stand houdt. Dat de lopende
rekeningen van hun betalings-
balansen toch tekorten verto-
nen, die met kapitaalinvoer
moeten worden gefinancierd,
onderstreept de dynamiek van
al deze landennog eens extra.

Het is eigenlijk een dwaze
constatering dat de Neder-
landse aandelenbelegger zich
eigenlijk zo weinig gelegen
laat liggen aan de mogelijkhe-
den die dezeregio biedt. Zeker,
we beleggen met zn allen best
wel in beleggingsfondsen die
in dit gebied hun specifieke
arbeidsterrein hebben, maar
kan de lezer van deze rubriek
voor de neus weg een indivi-
duele Thaise, Maleise of Chine-
se onderneming noemen
waarin het interessant beleg-
gen is? Of sterker nog, welke
van de Nederlandse beursge-
noteerde waarden heeft de
grootste belangen aldaar? En
daar zal men het in de toe-
komst toch van moeten heb-
ben. De expansie ligt daar en
niet hier.

Dat dateen waarheid als een
koe is, heeft ten overvloede de
Bundesbank met haar surrea-
listische optreden van deze
week getoond.Dat is een volle-
dig voorbijgaan aan verander-
de krachtsverhoudingen in de
wereld. Door derente hoog te
houden wapenen we ons daar-
tegen in het geheel niet, eerder
het tegendeel. De echte reke-
ning zal ons nog wél worden
gepresenteerd, maar dan, dan
is het wel te laat.

Natuurwinkels
houden Ecover
uit supermarkt
Van een onzerredacteuren

AMSTERDAM, zaterdag
De Nederlandse super-

markten zijn voorlopig ver-
stoken van milieuvriendelij-
ke schoonmaakmiddelenvan
het Belgische bedrijf Ecover.
De natuurvoedingswinkels
hebben zich met succes ver-
zet tegen plannen om deze
produkten behalve via hun
winkels ook via supermark-
ten te latenverkopen.

Ecover wil haar huidige
derlandse omzet van ’4 mil-
joen flink verhogen en is
daarom op zoek geweest naar
nieuwe afzetkanalen, aldus
een woordvoerder. „Super-
markten zijn dan een logische
stap naar het grote pubüek,
maar daartegen protesteerden
de natuurvoedingswinkels
waar onze produkten nu wor-
denverkocht."

De directeurvan de Neder-
landse importeur Natudis. F.
van Bruxvoort, verklaart het
protest van de natuurvoe-
dingswinkels uit vrees voor
omzetverlies. „Supermarkten
zouden Ecover-produkten
10% goedkoper kunnen aan-
bieden, zoals in Zweden is
gebeurd. Daar raakten de na-
tuurvoedingswinkels veel
klantenkwijt."

Tijdens een gesprek tussen
de twistende partijen hoefde
het mes niet op tafel, meent
de woordvoerder van Ecover.
„De natuurmarkt heeft ons
overtuigd dat wij de omzet
ook kunnen doen stijgen in
hun winkels. De spreiding
van deze winkels is zeer groot
en ze zijn veel professioneler
dan natuurwinkels in andere
Europese landen." Toch
waarschuwt Ecover dat zij
binnen anderhalf jaar een
omzetstijging wil zien van
25r ;. „Als wij dat niet halen,
voelen wij ons niet langer ge-
bonden aan de afspraak met
de natuurvoedingswinkels."

De Financiële Telegraaf

(advertentie)
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Beleggen met het oog op de toekomst
Binnen een nieuw te bouwen exclusief appartementencomplex bieden wij een
beperkt aantal luxe appartementen te koop aan, die bestemd zijn voor recreatieve
verhuur. Een zeldzame locatie temidden van schitterende natuur en de solide
bouwkwaliteit staan borg voor een goed rendement en waardestijging in de
toekomst. Het aanvangsrendement bedraagt 9% met een groeipotentieel tot 15%.
Koopsommen vanaf f. 190.000,- tot f. 198.000,- excl. BTW, v.o.n.
Gunstige financiering tot 90% van dekoopsom mogelijk.

Voor informatie, tel . 07 0 - 3502000
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Mint Guaranteed Nederland NAZ

Jzaterdag 31 juli 1993
VOLGENS

BARTJENS...



beurs van amsterdam
actieve aandelen KOERSEN VAN VRIJDAG 30 JUL11993
d,v boeki v.k. o.k. Ut h.k. s.k. omzet l.k. (12 mnd) h.k. (12 mnd)

92/290 s abnamro 59,90f 60,30 59,90 60,60 60,10 f 944298 42,00 02/09 60,60 30/07
92/93/4,68 abnamroall in fund 85,20 85,50 85,50 85,50 85,50 8864 73,40 26/08 88,60 13/07

abn amro l.gr.f. 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 33698 165,40 30/07 176,00 29/07
abn amroobl grfords 199,00 199,10 199,00 199,10 199,00 66861 179,80 07/08 199,10 30/07

92/7,35saegon 87,60 88,00 86,10 90,00 86,30 461408 59,30 25/08 90,00 30/0792s ahold 93,20 93,60 91,80 94,20 9Z50 464041 71,70 22/10 99,80 28/06
92/6,50 akzo 166,30 167,20 167,00 168,80 167,50 237616 123,70 02/11 168,80 30/07
86-87 5% st. alrenta 248.40 248,50 248,50 248,50 248,50 56474 223,40 08/03 248,50 30/07
92/3,20s amev 7210 72,20 71,20 73,40 7200 81028 53,50 26/08 75,30 11/03
92/284 sBolsWessanen c. 41,40 41,60 41,50 4200 41,70 175876 33,92 14/08 45,60 22/04
91 .-92 ’ 2,45s csmcert. 5850 58,80 58,50 59,00 58,60 62929 46,55 30/07 63,80 12/03
92/8.44 dordtsche petr 169.80 170,00 170,00 171,80 171,80 49477 130,50 05/10 171,80 30/07
92/4,00 dsm 95,40 97,20 96,50 100,00 97,00 598793 66,40 02/03 105,20 30/07
91/225 elsevier 137,60 137.90 136,80 138,80 137,20 433236 102,00 08/10 141,40 09/07

fokker eert. 19,80 20,00 19,30 20,10 19,40 379835 8,10 04/02 26,70 30/07
92/1.30Sgist-broc.c. 46,00 46.50 45,90 46,90 46,20 219974 29,20 02/11 47,10 20/07
92/3.50 heineken 17230 172.50 171,20 173,40 17200 122664 162,90 25/01 197,60 06/04
92/3,50 heineken hold. 151,30 151,30 150,60 152,30 151,60 136732 140,70 28/01 17270 06/04
90/4,40 hoogovens 4210 43,00 4270 43,80 4280 367725 19,00 30/10 47,00 30/07
92/1,50shunter douglas 61,40 63,30 6240 63,50 63,50 100033 31,00 05/11 64,30 06/0892/3.20sint.nederl.gr. 67,40 68.40 68,00 68,90 68,60 1691492 41,90 10/09 68,90 23/04
91.-92’ 1.00 kim 33,50 33,70 33,60 34,50 33,90 673219 21,00 05/11 34,60 23/07
92/0,55 kon. knpbt 34,20 34,50 34,10 34,70 34,60 508784 27,60 25/05 34,70 30/07
92/8.45 kon. olie 183,30 184,90 184,90 185,70 185,30 915152 140.10 25/08 185,70 30/07
89/3,30snedlloyd groep 43,00 44,00 43,60 45,40 45,20 1021426 2290 24/02 45,90 30/07
92/2,25 océvd grinten 55,50 56.20 56,00 58,00 56,00 165939 36,20 26/10 65,30 30/07
92/1,75 pakhoed 43.00 43,30 4290 43,50 4290 338293 31,50 19/10 43,50 30/07
89/200sPhilips 31,10 31,20 30.90 31,30 31,20 1868003 16,90 05/11 3230 16/07
92/0.65 polygram 57.40 57,50 56,10 57,80 56,40 158207 41,70 19/10 58,30 27/07
92/3.- postb. beleggf. 6250 6260 6260 62,60 6260 49830 54.60 27/08 62,60 30/07

rg florente fund 127,40 127,50 127,50 127,50 127,50 17160 116,60 06/08 127,50 30/07
92/3,52 robeco 114,40 115,70 115,70 116,00 115,70 50091 85,70 05/10 116,00 30/07
92.93/3.20s rodamco 55,90 56,20 56,00 56,80 56,80 199789 41,40 08/09 58,10 01/07
92/3,04 rolinco 114,10 115,60 115,60 115,80 115,60 61030 86,10 18/08 115,80 30/07
78/4,40-s%st. rorento 9220 93,00 93,00 93,50 93,40 236930 73,20 02/09 93,50 30/07
92/0.80 stork 37,50 38,00 37,10 38,10 37,10 233893 23,50 17/11 40,80 05/08
92/5.78 umleverc. 190,50 191,30 190.80 191,70 191,20 407811 176,20 26/08 217,50 11/03
92/1,95 van ommeren 37,60 37,80 37,80 38,40 38,10 346128 30,70 27/10 38,70 20/04
92/3,60 vnu 128,00 130,00 128,70 130.00 129,50 146888 68,70 24/08 130,00 30/07
92/1.32Swolters-kluwer 97,70 98,00 97,10 98.90 97,40 235525 73,10 30/07 98,90 30/07

binnenlandse aandelen vk- ok- lk- hk «""«■ «m« u«. (i2mn_) h.k. (i2mnd)

92/135 Saalberts 50,00 50,00 50,00 51,70 51,70 10223 39,00 23/12 53,00 23/0492/0,475 abn amro hld prf 6,47 6,49 6.49 6,53 6,51 169292 6,09 16/09 684 07/0592/1,75sacfh 41,10 41,20 41,10 41,40 f 41,20 29437 30,00 04/08 4270 14/0492/2.00 ahrendgrc 83,20 84.00 84,00 84,00 84,00 2217 67,00 24/02 128,00 05/08'92 NA ’ 22,50 ant. verff 380,00 — — 380,00 21/04 400,00 03/1190/1,25s asdopt.tr. 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 3200 6,80 09/09 1170 26/0791/0,10 asd. rubb 235 e 2,40 240 240 240 1339 '1,70 05/03 3,45 31/0792/4,10 atag holde 121,50 121.50 121,50 121,50 121,50 — 104,50 05/01 134,80 02/1091/2,30 athlongroep 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 — 36,00 09/12 48,50 11/0891/2,30 athlon groep nrc 4200 42,00 4200 4200 4200 — 39,00 19/01 48 50 31/0791/ZOO aut. r'dam 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 100 46,00 17/02 8100 03/0891/3,25 aut r'dam ep 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 — 44,00 29/07 47,00 25/0292/5.25 bam groep 93,00 93,00 93,00 93.50 93,50 150 7200 01/12 108,00 12/0592/6.80 batenburg 134.50 134,50 134,50 134,50 134,50 — 130,50 18/02 15300 1404
92/750 beers 111,90 111.90 110,90 111,90 110,90 276 99,00 19/05 129,00 06/1092/200Sbegemanngr. 40,50 41,00 40,50 4270 40,50 54771 25,10 07/06 121,00 03/08belindo 310,50 311,00 311,00 311,00 311,00 485 272,00 25/02 31200 19/0291/200 blyd.-wil 25,70 25,70 25,70 26,00 26,00 52 19,00 05/02 36,70 04/0892/0.30S boerboekh.kon. 23,50 22,90 2290 23,00 23,00f 5200 16,00 05/02 26,40 07/0492/2.40 de boer winkel c 7260 72,60 7250 7260 72,50 570 56,00 19/08 79,50 19/0492/3,40 borsumywehry 96,00 96,80 96,30 96,80 96,30 3199 47,00 27/10 9800 19/0792/0.65 boskalis w 3270 3270 3250 33,00 33,00 21388 20,20 11/08 35,20 28/0592/1.70sbraat beheer 27,10 27,10 27,00 27,30 27,30 682 23,00 03/12 33,00 09/03breevast 10,10 10,50 10,40 10,50 10,40 31050 7,40 28/08 15,40 11/0189/90,00 burg-heybr. 1750,00 1550.00a — 1550,00a — 1000,00 04/01 2600,00 18/09

f0',1%%, 1257,00 1257,00 1257,00 1257,00 - 1130,00 12/10 1350,00 15/03Ca^! C , 12j&°° I£°'°° 1260'°° 1260'°° 1260'00 - "-W-00 12/10 "1360,00 15/0392/54 00 calvépref 820.00 820,00 820,00 820,00 820,00 - 770,00 04/06 84000 01/0292/250 cmdu intern. 88,80 88,80 88,80 88.80 88,80 — 77,00 17/05 13900 14/09£~_ claimmdo 297,90 297.90 297,90 298,00 298,00 1160 265,00 22/02 SOöioO 09/11contentbeh. 23,00 23,10 23,10 23,30 23,30 1000 20,00 23/11 24,00 23/0490/1-J5 credit l.b.n. 27,20 27,10 26,00 27,10 26,50 17411 20,00 06/11 2940 13/07Ïï/J's°,,_. crownv.gel.c 120,00 120,00 120,00 120,00 120.00 4700 100,00 29/01 12500 22/07IJ, 92/2-45 S csm 58.00 58.00 58,00 58,70 58.60 4302 46,25 31/07 63,20 11/03£tt "
S delft mstrum. 19.00 18.90 18,90 19,40 19,40 27850 11,50 20/10 23,50 30/0792/ .90 dorp-groep 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 — 32,80 29/07 3980 14/0492/ ,00 draka holding 29,40 29,40 28,70 29,40 29.20 5550 20,70 12/02 2940 29/0792 !_?-, econosto 20.80 20.80 20,60 20,80 20,60 39386 16,60 25/02 26,30 31/0789/149,00 emba 186,00 — — — —— HOOO 30/12 20500 14/08g/5.35 erikshold. 79,10 79,00 79,00 79,00 79,00 480 65,00 09/12 8500 11/0392/80 lexovitint 47,50 47,80 47,80 48.80 48,80 - 43,00 01/12 55,00 26/0392/130 fugromcclel. 32,80 32,80 32,60 3280 32,80 3995 21,50 27/08 34 80 05/08ga"" 83,50 84,00 84.00 85,00 85.00 7880 71,70 10/03 10850 30/0792/0,45 gamma pr 5,80 5,80 5.80 5,80 5,80 — 5-50 21/05 600 06/05„,„„ garzarelliS 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 - 9,50 23/11 1350 29/06S/ags , getronics 38,00 38.00 37,90 38,10 38,10 56321 28,10 19/08 39,00 20/04I\{}^Ü- geveke 19,40 19,70 19,40 19,70 19,40 15813 12,20 17/02 26,50 04/08

02^!2 0̂ giessenden. 232,50 232,50 230,50 232,50 230,50 100 86,00 07/09 24500 12/0781 Z 5'00 goudsmit 28,50 f 27,50a — — 27,50 a — 1600 02/10 3490 11/08grolschcert. 37.30 37.00 37.00 37,60 37,60 17005 3450 15/07 4500 10/0892/9,08 gti-holding 160,50 160,50 160,50 160.50 160,50 200 160,00 26/07 22200 19/08

92/6,00 hagemeyer 90,00 90,50 90,00 90,50 90,00 31922 53,55 30/10 9150 20/079250.50 haltrustb 15.00 14.90 14,90 14,90 14,90 53375 12,50 14/12 1530 29/0792S 050 hal trust un. 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 26400 12,40 02/11 15,10 29/0792/9.70 Shbg 263,00 b 265,00 b 267.00 267.00 268,00 b 4735 174,00 16/12 267,00 30/0789/5.50 hes beheer e 20,50 20,50 20,50 20,90 20,50 23200 7,50 16/02 41,30 11/0892 235s hoeks mach. 73,00 73,20 73,00 73,20 73,00 1018 5250 14/12 74,00 23/07holl.seas. 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 43500 0,21 24/11 0,49 10/08
92/250 holl-md-mij 4290 43,00 43,00 43,00 43,00 2620 31,90 13/04 44,30 28/0592/0.45shoopeff.bk 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 12900 5,60 05/10 9,30 05/0592/0.1075s hunter dougl. pr 200 — — 1,51 18/11 2,50 06/0192/420 ihccaland 31,90 3240 3200 3260 3260 93508 18,60 03708 34,30 18/0692/1,00 mt.muller 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 1526 49,50 12/02 65,00 31/03int.ned.groep 8.05 8,05 8,04 8,05 8,05 90987 7,60 25/05 8,08 15/0692/2,95 kas-ass. 50,50 50,70 50,60 50,90 50,90 2993 26,60 10/09 5200 20/0792/93/270 kbb 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 42314 51,00 23/10 87 50 21/0492/0.50 kempen & co 10,50 10,50 10,50 10,50 10.50 1200 6,50 19/08 10,50 29/0782/250 kiene holding 85,00 85,00 85.00 85,00 85,00 — 83,60 29/07 103,00 13/089192/1,80 kondorwess 34.50 34.50 34,50 34.50 34,50 300 28.00 03/09 35,20 25/0392/18,00 koppelpoort 395.00 395,00 395,00 395,00 395,00 — 300,00 21/09 470,00 23/0392/I.OOs krasnap. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 — 160,00 29/07 238,00 14/08

92/a2os landré&gl. 44,20 44,20 44.20 44,50 44,50 1216 33,00 02/03 50 50 05/0292 290 maas franse. 51,70 51,70 51,70 51,70 51,70 1"625 39,50> 02/03 75,30 04/0892/225 macintosh 44,50 44,80 44,80 44,90 44,80 8660 24,50 01/12 50,00 20/04
maxwell petr. 145,50 145,50 146,00 146.50 146,00 3750 113,50 28/10 14650 30/0792/79,00 mendesgans 9200,00 9150,00a — 9150,00 a — 6150,00 29/09 10500,00 12/1192/8212 moearaenim 1465,00 1475,00 1475,00 1485,00 1485,00 40 1150,00 05/10 148500 30/0792/10,768 moeara opr. 187500.00 189000,00 189000,00 190000,00 190000,00 — 148000,00 12/08 190000,00 30/0792/1076,80 moeara opr.c. 18500,00 18600,00 18600,00 18600,00 18600,00 — 14900,00 07/10 1860000 30/0792/1148,80 moeara winst 20330,00 20530,00 20530,00 20600,00 20600,00 11 16050,00 07/10 2060000 30/0782/1.20 moolenhold. 36,00 35.00 34,00 35,00 34,70 6250 2250 13/11 36,00 29/0792/1,75 mulder bosk. 43,00 43,00 43,00 43;00 43,00 — 30,00 19/03 5000 20/1091 ’ 0,05s murtihouse 270 2,60 260 260 260 22393 200 10/02 450 "30/0792’ 20,00s naeff 427,00f 407,00 b 405,00 e 405,00 e 405,00 e 50 405,00 e 30/07 469,00 07/0192/3,25snagron 59,70 59.70 58,00 59.70 58,00 1881 51.50 30/07 65,00 27/1032/4,00 nat.mv. bnk. 90.00 b 92,00 b 9200 9200 9200 844 57,80 19/08 9200 30/0792/0,50 nbm-amstell. 1200 1200 11,90 1200 11,90 29550 6,50 02/12 1200 29/0792/1,20snedap 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 — 28,00 25/11 47,70 29/0792/200s nedcon groep 63,30 63,30 63,00 63,30 63,20 27810 40,00 30/10 6700 15/04

staatsleningen
v.k. s.k.

1235n18692-96 110,85 110,85
103; nl8091-00 113,90 113,90
1035 nl86 92-96 106.30 106,30
103; nl87 93/97 10680 108,80
93i nl 90-00 117,10 117,00
9nl 79 85-94 102,70 10270
9nl 83 89-93 100,35 100,30
9nl 901-11-00 114,95 114,90
9-nl 9CNII-C0 115,10 115,05
9n1901V-00 115,45 115,40
9nl911-11-01 115,60 115,65
83.nl 7980-94 101,95 101.95
8* nl84 90-94 101.30 101,20
835 nl90-00 113,50 113,45
83;nl90ll-00 113,70 113.608% nl 911-11-01 114,80 114,90
_?; nl 92-07 116,50 116,45
835 nl 83 90-94 100,74 100,74Bini 84 90-94 100.90 100,90
#5 nl 87 92-95 102,40 102,40
8% nl 8995-99 108.00 108,05
B_nl9ll-11-INOI 11270 11280ffinll-ll 91-06 ' 114,25 114,25
«nl 85 91-95 10243 10243«nl 90-00 110.55 110,50
83;rri921-02 111,85 111,85
B>.nl 9211-02 11225 11225aCj.nl 921-11-07 11230 11225&5n1921-11-07 11260 11262Bnl 85 91-95 101.85 101,90
T% nl85 91 -00 104,00 104,00
7*{nl 90-00 108,05 108,00
735 nl 86 91-95 101.25 10125
73; nlBsll 91-95 101,75 101,75
735 nl 89-99 106,53 106,60

SII-98 106,70 106 85
■3023 106,20 106,25

T% ni 93-23fase. 645,00 715,007V.nl 89-99 105,35 105,45

7n18592-96 101,10 101,10
7n187p93 100,02 100,02
7nl 89-99 104,03 104,15
7nl 89111-99 104,00 104,15
7n1891V-99 104,15 104,25
7nl 93-03 104,25 104,30
63; nl 851-1191-95 100,60 100,60
ö;nl86l- II 92-96 100,85 100,85
SI nl 88-98 103,17 103,20
6£ nl 89-99 . 103,05 103,15
9*5 nl 8880-94 99,90 99,90
635 nl86-96 101,70 101,70
6? Nl 87-94 100,35 100,35
6Vnl88-96 101,85 101.85

-8-98 10210 10210
39» 101.85 10200
■3-03 100.85 100,90
37 97 101,82 101,82■ 32-96 100.25 100,25
-6-96 101,13 101,13
«95 100,35 100,35
" 1-95 100,35 100,35

37-97 101,15 101,18
«V,n1871-95 100,53 100,55
6V, nl 8711-96 100,58 '100,60
6V.nl 87 98-02 100,05 100,05
6'/, nl 88-94 99,88 99,88
635 nl 88 94-98 100,20 100.20
635 nl 93-98 101,24 101.35
6 nl 87-94 99.86 99.86
6 nl 88-94 99.86 99,86

6nl 88-95 100,05 100.05
6nl 88-96 100,45 100,45

Bank Ned. Gem.
83; bng 7990-04 103,70 103,70
BV, bng 8495-09 104,20a 103,80
7Übng 7384-98 101,40 101.40
63; bng 88-98 10250 102,80
65; bng 86 97-11 98,50 98,50
635 bng 6879-93 99,50 99,50
635 bng 86 97-11 97,60 97,60
635 bng 8798-12 97,50 97,90
635 bng 88-98 101,40 101,40
0 bng 90-02 54,20 54,40
0 bng 91-03 51,20 51,25

overheid en
publiekrechtelijke
lichamen
Staatsleningen, kleine coup.

635 nl 68-944100 99,90 99,90

Obligaties overheid e.d.

7ïantil~l 101,40 101,90

pandbrieven
9rabohyp"-" 108,00 108,00
BV. rabohyp."-" 106,20 106,20
7rabohyp"- 9' 10290 10290
7rabohyp."-" 100,20 100,20
835W.U.1V92-" 106,30 106.40
7V.w.u.h."-" 10200 10200
6Xw.u.h."p" 101,50 101.60
635w.u.h"-" 100,10 100,00

banken, handel,
industrie
l2sabnamro"-"A$ 110,60 111,00
1235abn amrok"-" 109,40 109,40
12abn amrok"-" 115,90 115,90
11 abnamro"-0' 113,20 113,20
11 abn amro92- 01 115,40 115,40
10abn amrok"-02 11200 11200
9?i abn amrok" 106,00 106,00
935 abn amro" 10210 10210
9!5 abn amro k9

2 110,10 110,10
935 abn amrok"-03 109,80 109,80
9V, aa amrok"-" 111,00 111,00
9!; abn amro"-00 115,50 115,50
9 abn amro"-" 109,00 109,00
9 abn amro bb9-" 106,90 106,50
835 abn amro"-" 105,00 105,00
835 abn amro80.3 -'3 100,10 100.10
835 abn amro bb"-" 10265 102708", abn amro bb"-" 106,75 106,80
835 abn amro'9 -" 103,60 103,60
8)5 abn amro"-"ecu 101,80 101.70
8V2 abn amro"-" 109,60 109,80
835 aa abn k"-03 105,70 105,70
835 aa amro k9

3 105,80 105,80
abn amrok"" 106,70 106,70

Babnamrobb"-" 100,50 100,60
Babnamrobb"-" 103.70 104,00
T/2abn amro"-" 101,00 101,00
TX abn amro"-00 102.75 102.50

7f abn amro"-99 105,80 105.80
T'4abn amro93 -" 106,40 106,40
T/, aa amro bb"-" 104,00 104,20
735 abn amro"-99 104,30 104,30
7 abn amro'9- 04 101,80 101,80
635 abn amro"-00 101,00 101,30
635 aa abn k"-" 99,80 99,80
635 abn amro"-" 10230 102.30
635 abn amro93 -" 10245 10245635 abn amro bbr"- 93 99,80 99,80
635 abn amro"-" » 101,30 101,30
64 abn amro"-" 101,70 101,70
6'/2 abn amro93 - 00 101,80 101,80
635 abn amro"-" 100,15 100,20
6 abnamro bb"-" 99,60 99,65
6 abn amro"-" 99,60 99.65
5 abn amro"-95 98,00 98,00
835 abn amro spB-" 119,10 119,00
83; abn amro sp9-" 12280 122708% abn amro sp91 -" 131,90 131,90
7 abn amro sp*5-" 170,80 171,00
abn amro sp"-" 68,40 68,30
7 aegon"p*ser. 103,00 103,00
gbrnh"- 9" 101,75 101,75
gbrnh90 - 9' 108,40 108,40
735 bmh"-" 101,70 101,90
7bmh"-" 10250 10250
Obmh"-" 68,00 68,20
ObmhB-" 4200 4200
6X bp capital"-" 96,00 96,40
635 bührm"-'7 99,25 99,25
13ceehorn"-" 116,50 118,00
12^ceehorn'2-" 115,50 116,00

63J coopagfin"-" 91,90 91,90
11 dbn"-*' 11225 112,25
9clbn"-°' 111,60 111,70
735clbn"-" 10210 10220735clbn"-" 103,40 103,50
Aclbn"-" 105,15 105.15
clbnkap9-" 6210 62,10
clbn kap"- 95 84,55 84,55
9Ï hoogov"-" 91,60 91,95
73; hoogov"- 9' 95,80 95,80
7'/, hoogov"- 83 99,70 99,70
Il3jintnedb"-" 106,20 106,20
11V, intnedb"-" 106,20 106,20
11 int ned b9O- 09 113,50 113,50
11 intnedb"-02 116,20 116,20
9'/4 int ned b"-M 107.20 107,70
9 intned b"-" 104,15 104,15
9 intned b9O -" 104,15 104,15
835 int ned b" ecu 99,50 98,30
835 int ned b" ecu 99.50 98,30
835 int ned b9l -" 105,85 105,85
835 int ned b"-" 105,85 105,85
7 int ned b"-" 100,60 100.60
7 int ned b"-" 100,60 100,60
7 int ned b"-" 103.00 103.10
63; int ned b"- 93 99.90 99,90
635 int ned b"-" 97,00 96,70
635 int ned b bb" 100,30 100,35
535 int ned b bb" 99,45 99,35
6!5 int ned b sp" 119,80 143,00
lOintnedor- 0' 119,15 119.20
435 kim zw*-" 88.60 89,00b
6 mees pierson83-" 100,10 100,10
63; meneba"-9?"2 90,50 90,50
738 mijnb werk"-" 88.80 89.50
735 n.0.b."-" 106,20 105,00
735 n.o.b"-9" 10240 10240
735 n.0.b."-" 105,20 105,00
6'/. n.o.b"-" 100,00 100,00
735 n.wat.s.b"-" 103,10 103.10
6!J n.wat.s.b"-05 95,95 96,05
735 nedll.gr."-" 97,50 97.70

7pakh.hold"-" 100,50 100,80
635 Philips"-95 100,00 100,00
635 philips"-" 99,75 99,75
4 philips"-" 97,50 97,20
9lspiers.h-p'9 10265 10265
6V. postbank"-" 99,95 99,95
TX ptt kon.90-" 105,20 105,20
7!5 ptt kon.99-" 104,25 104,25
7üsrabo"-" 104,40 104,50
10,4shv'2 -" 111,00 111,00
10,4shv.h.'3 -' 3 113,00 113,50
7shvh"-" 101,20 101,20
9th-born."1-'" 102.00 10250
8 ver.spbank"-9' 104,80 105,00
TV, ver.spbank"-" 10250 10270
6V, ver.spbank"-" 99,95 99,95
935 vsb groep90- 96 108,00 108,30
7vsbgroep93 -03 103,80 103,80
63i vsb groep93 -" 103,00 103,00
svan ommeren"-" 100,40 100,90

gezondheidszorg
835ant.ijss. 101,80 101,00
B!sant.hove 10255 101,50
735 losser h. 100,00 98,00
9openank 101,70 10200
8% prot.z.dracht. 102,50 102.50e83i westfr.g." 101,50 10210
83iz.heerenv. 10210 102,10

premie-obligaties
2% amst"-"-' 93,45 92,00i235amst"-"-2 11245 110,30235 amst"-"-3 110,55 112002V2amst.59 -" 90,00 88,00
2V2breda"- 03 85,50 85,50
235 dordt"-" 9250 9250
ned.kanker inst."-" 100,00 10010235 rodekr"-" 97,50 97,502? r'dam"-" 108,00 108,00
235z.-hol"-" 108,00 107,502?z.-hol."-" 106.00 104,20
Europese aandelen

montedison 1275,00 850,00
Buitenland overige aand.

hitachi 100,00 100,00

beleggings-
instellingen
abn amro aandel.f. 91,10 91,90
abn amro albefo 54,20 54.50abn amro america f 76,20 77,40
abn amro europe fund 78,70 79,60
abn amro far cast f. 70,70 71,70
abn amro neth. fund 97,50 97,50
abn amro rent.div 161,10 161,20
aegon aand.f. 41,70 42,00
aegon aand.f. s.p. 5,20 5,20
aldollar bond f.S 30,90 30,90
alg. fond.b. 244.00 248,50
alliancefund 9,90 9 90
amvabel 110,60 111,80
asia.pac.gr. fund S 33,50 33,00
asian cap. fund $ 51,30 51,50
asian sel fund 82,70 84.00

tigersfund 85,20 86,60

asas-fondsen
v.k. s.k

albert fisher gr. 0,60
alcatel alsthom comp.636,00 633,00
alt. signal md. 68,50 71,00
am. brands 33,00 33,20
amer. express 33,10 33,10
amer. tel & tel 63,80 64,20
ameritech 79,80 80,80
amprovest cap. 13,20 —amprovest mc. 181,00 —asarco 19,00 19,10
atlantic richf. 115,10 115,30
aus cons inv.aS 0,20 —
austria globelinv. 1137,00 1137,00
aat industries£ 4,30 4,30
sell atlantic 59,20 59,80
Dellsouth 57,50 58,10
aeth. steel 15,20 15,20
Doeing comp. 38,50 —:dl hotels int. 240 —;entocor 7,80 7,30
:hevron corp. 82,50 —
:hrysler 42,60 4270
;hiltern capital 0,90 —:iticorp, 32,80 33,10
:olgate 49,50 50,50
Domputer task gr 7,00 6,50
Jaehankorean tr. S 8,00 —
jaieiyen 500,00 —Jai-ichikang. yen 2210,00
Jaiwasec. yen 1330,00 1310,00
jowchemical 60,50 60,00
Ju pont 47,20 47,50
aastmankodak 52,30 53,70
jxxon corp. 66,50
irst pacific hkS 1,12 —
luor corp. 43,50 43,60
ord motor 52,00 53,30
oster's brewgr 1,00 —
jaia hedge II $ 156,00 165,00
jeneralelec. 97,70 99,00
jeneralmotors 47,50 47,90
jillette 50,50 51,00
joodyear 41,00 41,20
jrace&co. 41,20 41,20c
litachiyen 100,00 —ïoneywell mc. 35,00 35,60
en pharmac. 8,00 —

ind.cap.fd. 8,60 8,60
int. business mach. 43,40 44,80
int. flavor 113,20 114,20
int. paper 64,30 64,30
itt corp. 87,30 88,70
klemw.benson pr £ 4873,50 —
litton md. 65,40 65,80
lockheed aireraft 66,80 —makita corp. yen 1900,00 —matsushita el.md. 500,00 —minnesota mining 108,00 108,00
mitsubishi electric 300,00 —mitsuiyen 500,00 —mobil oil 72,50 —
morgan &co 71,70 73,00
nee corp yen 1000,00 1020,00
nestlé zw.fr. 1050,00 1045,00
nomura securities 1900,00 —norskhydro 17250 178,00 anynex 89,70 89,70

occ. petr. corp. 21,00 21,40
pacific telesis 49,00 49,10
p & o. nav. £ 5,50 —pepsico 37,00 37,00
perkin foods £ 0,97
philip morris c. 47,50 47,70
phillips petroleum 30,50 30,60
polaroid corp. 37,00 36,70
quaker oats 67,00 —reed int. £ 6,50 —ricoh company 780,00 —
samt-gobinfr.f. 52200 521,00
sanyo electric 447,00 —saralee corp 23,00 23,50
schlumberger 64,30 63,20
scottish & newcastle 4,20 —sears roeb. Co 50,00 50,40
sekisui house (yen) 1230,00 —sth. west. bell c. 40,20 40,60
suzuki motor (yen) 600,00 —tandy 28,50 28,80
tdk 3500,00 —texaco 63,50 63,50
the coastal corp. 27,40 28,10
tip europe 0,40 —
toshiba corp. 725,00 . 730,00
unioncarbide 18,80 19,00
union pacific 62,50 63,00
unisvs 10,30 10.30

jsx marathons 17.70 17,20
jswest 46,70 47,10
/vestmgh. el. 16,30 16,10
/voolworth 25,20 25,50
(erox corp. 73,00 74,30

amerikaanse eert.
alcan al 33,50 36,80 b
all.pow 98,50 99,00
ill.signal mc. 130,00 136,00
amax 46,50 46,50
am. brands 62.00 6200
amer. can 88,00 —am. cyanamid 102,00 10200
am. express 61,00 61,00
am. home pr 117,70 —am. tel&tel 119,50 121,00
arklainc 15,00 15,00
armco 12,00 12,20
asarco.kl 33,50 33,00 b
ashland 52,00 53,00
itl.richf. 219,00 223,00
>eil tel can 59,90 58,00 b
jethl.st. 30,00 29,00
xaeing 76,00 —:an. pacific 26,00 26,50
;hevronc. 164,50 168,00b
:hrysler 84,20 84,20
:iticorp 59,20 61,10
:olg.-palm 93,10 95,10
:olgassyst 40,00 41,00
:ons edison c 64,50 65,50
:ons. nat.g 97,00 98,00
«al corp. 71,00 70,50
iowchem 113,60 115,00
(upont 90,00 90,00
lastm. kodak 98,00 101,00e
ixxonc.kl 128,50 125,50
lorida progr. 63,00 63,50
luor c. 79,80 80,00b
ien. electric 184,00 190.00 b
jen. motors 86,00 88,50
)en. pub. ut. 60,50 61,00
lillette 97,00 98,00
irace &co 69,00 76,50b
|te 67,50 b 67.50b
E industries 24,00 —-nperial oil 59,50 60,00
ico 35,00 36,00b
ngersoll-rand 35,00 —

inlandnatgas 16,90 16,90
int.busin.m 82,20 81,60
int. flav.&fragr 216,00 220,00b
int. harvester 4,00 a —int. paper 12200 121,00
itt. corp. 168,00b 170,00ekroger 34,00 34,00
lockheed 130,20 —maydepst 13250 —mcdonn douglas 159,00 —merck &co 63,00 63,00
minnes m&man 206,00 209,00
mobilcorp 137,40 140,00
monsantocomp 108,00 108,00
norf south corp 120,00 120,00
occ pet corp 36,00 —
pac gas i elc 64,00 64,50
pac lighting 43,80 44,00
pepsi c 67.70 69,50
philip morrisc. 93,00 93,00
phillips petr 55,20 56,20
polaroid c 62,00 6200
procter & gamble 91,80 —quakeroats 126,00 —
quantum chem corp 34,00 35,00
rockwell int c 60,20 —santa fe pacific 32,50 32,50
schlumberger 121,00 120,00b
searsroebuck 117,00 118,00bshell canada 48,20 48,20
south cy 79,00 79,00
sun comp. 48,10 —
tandy corp 52,50 53,00
texaco 121,00 121,00
texas inst 137,00 136,00
texas utilities 89,00 90,50
transamc 101,00 105,10
union carb 34,00 —union elec 78,00 79,50
union pac c 118,00 120,50
unisys corp 20,50 20,50
usx marathon 29,00 31,00bvn techn c 103,00 —varity corp 3,30 —west union c 1,10 —westinghouse 28,50 29,00
woolworth 46,00 4600
xerox 138,00 140,00

v.k. o.k. l.k. h.k. s.k. omzet l.k. (12 mnd) h.k. (12 mnd)

92/248 ned.part.mij 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 365 47,70 09/06 55,70 07/0189/200,00 ned.spr.f. . 6550,00 a 6200,00 a — — 6200,00 a — 6550,00 21/06 7300,00 23/1192/5,00 nkf holding 13200 13250 13250 13250 13250 1733 95,00 28/01 175,50 10/08
92/o,lBs norit 17,70 17,70 17,70 18,40 18,40 83017 13,00 26/10 21,20 12/0692/2,90 nutriciagb 125,50 126,20 126,20 128,00 128.00 2040 103,00 . 17/12 134,00 15/04
92/2,90 nutriciavb 133,00 133.70 133,70 135,00 135,00 63380 108,50 17/12 139,00 15/04
92/4,00snijverdal 80,50 80,50 80,50 81,00 80,50 101451 66,50 04/03 100,80 17/08

opgeert. 39,90 40.00 40,00 40,00 40,00 11111 30,00 29/12 45,00 09/03
92/9.00Sorcobankc. 81,50 81,70 81,70 8220 8200 7495 70,30 31/08 90,00 11/0592/11,50 otra 267,00 268,00 268,00 269,00 269,00 3265 208,00 25/02 348,00 10/08
89/200 pirelli 14,90 14,90 14,10e 14,90 14,10 e 178670 9,90 02/03 27,80 08/09
92/6,85 polynorm 119,30 119,50 119,50 121,00 121,00 1183 106,50 24/06 158,00 31/08
73/200 porcfles 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 29,80 27/07 75,75 01/09
92/1,84 randstad 53,00 b 53,50 b 54,00 - 54,50 54,50 10601 40,00 11/11 54,50 30/07
92/4,90 reesink 86.00 86,00 85,00 86,00 85,50 3100 71,50 10/12 87,00 07/05
91/92/1,25 samas groep 41.00 41,20 41,00 41,20 41,00 11083 18,50 11/11 41,30 13/07
91 $1.00 sarakreek 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 1399 11,70 15/03 15,70 12/0392/55,00 schuitema 1590,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 — 1590,00 29/07 1760,00 20/11
92/1,25sschuttersveld 30,00 30,00 30,00 30,20 30,20 144753 24,00 12/02 49,50 19/08
91/0,40ssmit intern. 25,00 25,00 24,70 25,00 24,70 300 17,50 04/03 36,50 30/07
92/93/ 1,50s sphinxkon. 47,50 47,50 46,50 47.50 46,50 127402 38,50 30/10 60,00 08/04
92/0,50 staal bank. 14,80 14,80 14,80 15,30 '15,00 2100 . 13,00 16/12 16,50 01/04
92/1,73sstad rotterdam e 40,10 40,20 40,10 40,30 40,10 29273 36,50 27/08 45,10 11/03

92/3,92 telegraafde 116,50 116,80 116,40 117,20f 117,00 23780 81,00 25/08 119,70 25/06
92/3.40 textielgr twente 74,30 74,30 74,30 75,30 75.30 — 70.00 06/05 88,50 10/08
91/I,oos tulipcomp. 13,20 13,20e U2oe 13,30 13,30 15999 7,20 02/11 15,80 06/08
92/4,45stwent. kabel 168,00 168,00 167,00 168,00 167,00 271 111,00 22/12 17200 17/06
92/1,60 übbink 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 — 59,00 09/03 85,50 29/07
92/5,78 urnlever 189,80 191,00 191,00 194,00 193,00 1090 178,00 02/09 216,70 11/03
92/70,00 unil. 7%pref 1050,00 — 900,00 18/09 1150,00 05/07
92/7,00 unil. 7% pre 105,10 105,10 105,10 105,10 105,10 — 93,00 12/10 106,50 23/02
92/6,00 umi. 6%pref 9210 92,10 9210 9210 92,10 11 81,00 06/10 9250 01/07
92/4,00 unil. 4%pref 61,40 61,40 61,40 61,50 61,50 1112 53,20 25/09 6200 29/07
92/1.50Sunionfiets. 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 270 40,70 09/07 73,50 24/08
92/18,40 ver. glas 514,00 514,00 514,00 514,00 514,00 — 478,00 04/06 53200 10/08
91/1,40 vnuver.bez. 2200 — — 17,50 30/12 22,00 28/07
92/3,20 volker stev. 7280 73,00 73,00 74,00 75,00 b 27598 43,00 '18/12 74,00 30/07
92/1,45 volmac 20,00 19,80 19,60 19,90 19,60 20860 10,40 19/10 23,60 04/08
92/0,70svredestein 11,80 11.90 11,90 1200 11,90 13984 11,30 10/12 18,90 31/07
92/229s wegener 87,00 86,00 86,00 86,70f 86,30 25387 59,20 25/08 90,00 11/06
91/92’ 2,45 s wester suiker 6280 62,80 62,80 62,80 62,80 — 50,00 04/08 68,00 19/03
91cl+r west invest fortress 5,80 6,00b — 6,00b4,70 08/07 10,00 18/09

west mv. fortr. wb. 85,00 75,00a — 75,00 a — 85,00 06/04 105,00 21/10
92/4,50 wolterskluw. 385,00 390,00 390,00 390,00 390,00 — 295,00 30/07 390,00 30/07
73/74/8,00+4%st. wyers 17,10 17,30 17,10 17,30 17,10 35 14,50 18/02 34,00 14/09

Parallelmarkt, top-15
v.k. o.k. I.k. h.k.. s.k. omzet l.k. (12mnd) h.k. (12mnd)

artu biologicals 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 3000 3,60 23/12 5,40 30/06
92/0,90 berghuizer pap. 35,00 35,10 35,00 35,10 35,00 6361 26,00 22/01 36,50 14/09
91/2,10 besouw, van 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 — 21,00 15/02 44,60 11/08
91/92/0,30 free record shop 20.80 20,60 20,60 20,60 20,60 610 10,80 24/11 23,20 12/07
92/200 gelderse papier 51.00 51,10 §1,00 51,10 51,00 1141 42,50 15/06 64,90 04/08
92/o,Bos groenendijk-yellowc. 27,20 27,20 27,20 28,50 28,50 20,50 23/02 31,00 31/07
92/1,70sgrontmij 47,20 47,10 47,10 47,10 47,10 5576 35,00 24/11 50,80 01/0492Jj3eCs lei computer group 2,50 2,50 240 250 2,40 49952 220 16/12 4,60 20/04
91/0,84smelle.vannrc 60,00 60,00 60,00 60,30 60,30 3028 45,10 14/08 64,00 12/0592/210 nedschroef holding 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 47 44,20 22/02 82,30 05/08
924%5t. s ordina beheer 14,00 14,20 14,00 14,20 14,00 4700 11,00 17/02 20,70 10/08
92/225ssligro beheer 70,20 70,10 69,90 70,10 69,90 2909 48,00 10/11 70,20 29/07
92/1,50svilenzo 34,00 34,30 34,30 34,50 34,50 4644 14,00 24/12 34,80 13/07
921,25swelna 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 220 31,20 08/12 60,70 06/08
91/0,90 wewelercert. 25,80 25,50 25,10 25,50 25,50 5425 11,50 19/02 41,30 30/07
Parallelmarkt overige aandelen
92/1,20 alanheri (eert.) 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10 100 24,30 15/09 29,00 30/10

asn aandelenfonds 5200 5220 5220 52,20 52,20 968 50,00 29/04 5220 15/07
92/0,65 de drie electr. 11,10 11,50 11,50 11,50 11,50 8,40 18/03 13,20 10/08
91/4,60 dioo intern. 6280 62,80 62,80 62,80 62,80 2000 47,50 16/03 74,10 30/07
92/0,10 doe data 240 2,40 2,40 2,40 240 2,20 23/06 6,80 30/0791210sehco-klm kleding 32.40 32,40 3240 3240 32,40 — 29,80 14/06 41,40 13/0892/200 gouda vuurvast e. 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 — 38,00 17/11 65,70 21/0890 £0.055 grt.west.res.inc.£ 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 — 0,15 18/08 0,40 25/06
91/260 groothandelsgeb. 12200 12200 122,00 122,00 122,00 — 108,00 19/02 128,50 05/08
91 ’ 1,20 heivoet holding 27,50 27,50b27,50 b — 26,00 04/05 37,60 03/0892/1,45 holland colours 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 — 41,00 19/10 51,80 28/06
92/0,10 inter/view europa 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,70 26/11 4,40 05/0492/1,52 kühne + heitz 31,00 31,10 31,10 31,10 31,10 — 26,00 16/11 -37,30 17/08

management share 250 250 2,50 2,50 250 1,90 13/01 4,60 04/0991/50,00 ned. elevator 2400,00 2410,00 2410,00 2410,00 2410,00 — 1680,00 07/05 5590,00 30/07
neways 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 — 4,20 30/11 8,30 07/0992/93/1.70 p&cgroep 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 — 74,30 12/08 91,60 14/07
piemedical 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 8940 3,70 28/06 5,90 17/09
satcom holding eert. 26,00 26,30 26,30 26,30 26,30 — 23,50 12/05 26,60 20/07

92/0,45 simac techniek 10,80 10,80 10,80 11,00 11,00 1448 7,70 02/12 1280 05/08
89/0,60s VHS Onr. Mij 3,70 3,70 3,70 3,80 3,80 12350 0,30 12/10 4,40 17/06
92/0,50 vigilanter hold. 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 — 67,00 06/01 134,00 25/08
90/5,40 wolff 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 — 43,00 06/01 71,00 10/02

austro hung. f. S 5,30 5,30
beleg.f.ned. 75,30 75,60
bemco rentselect 61,60 61,60
bever holding 3.00 3,00
cap. int. fund. $ 109,50 —cln obl.div. f. 117,80 117,80
cln obl.waardef. 129,90 129,90
colonialgr. sh. 22,50 22,50
delta lloyd invest 31,10 31,50
dpam.gr. fds 36,00 36,00
emf rentefonds 84,40 84,40
ems. growth fund 106,20 106,30

i ems. income fund 100,80 101,00'
ems offshore f. 106,40 106,70
eng.hol.bel.trl 11,00 1200beng.hol.bel.t2 11,00 1200b
eng.holl.bel.tr. 186.00 186,00
envir.growthfund 46,20 46,20
esmeralda part. 37,60 38,40
egf investments 136,00 136,50
coc index fund 369,00 371,00deur. ass. tr. 7,30 7,30
europe growth fund 51,80 51,80
euro spam fund 8,10
far cast selfund 74,50 75,50
fidelity tr. f. 65,00 —fondak DM 72,50 —fondis DM 60,00 —e fondra DM 98,50 —gim global conv.f. 63,90 64,00
goya fund 36,30 37,50
groeigarant 1,50 1,50
holl.fund 76,80 78,30
holl.eur.fund 55,00 55,00

e holl.oblig.fonds 140,50 140,70
holl.pac.fund 125,50 129,50
holl.sel.fonds 94,90 95,10
idsmutual 15,50 —ing bank dutch fund 51,60 52,00
ing bank geldm.fnds 58,32 58,33
ing bank global fnd 50,40 50,80
ing bank obligfnds 37,00 37,10
ing bank spaard.fds 103,71 103,73
ing bank rentegr.f. 132,00 132,30
ing bank vastg.fnds 30,30 30,30
innovest 64,30 64,20
interbonds 520,00 520,00
intereffekt500 25,80 27,00
intereffektwts 56,10 56,60
investa part. 75,30 75,30
is himalaya f.S 8,70 e 8,90b
jade fonds 195,00 201,50
Japanfund 21,00 21.10
jap.ind.alphafd 748200 —iap.sect.rotf.yen 5815,00 —korea pac. trust S 10,50 10,00
leveragedcap 60,90 6210liquirent 5245 5245
malcapf. $ 1220 1220
mees obl.div.f. 124,10 124,50
mexico mc. fund 24,50 24 50
mondibel 80,90 81,10
nat. res. fund 74,60 d 76,20
nedufoa 159,00 162,50
nedufob 159,00 16250
nevas 68.50 70,50
nevas 17cumpref. 64,50 66,50
nwasiafundS 7,40 7,70
oamf rentefonds 15.35 1540
obam bel. 297,50 300,00
orangefund 2220 22,20
pacific dimensions "106,00 109,00
pacific prop sec f 33,60 34,50
pierson rente gr.f 126,20 126,30
postb.aandf 54,20 5440

postb.obligatief. 53,00 53,00
postb.vermogensgr 61,40 61,40
rentalent, bel.mij. 167,80 168,10
rentotaal nv 39,50 39,60
rg america 128,50 130,70
rg divirent 54,60 54,70
rgeurope 113,10 115,30
rg nettorente 100,60 100,70
rg pacific 123,70 127,00
rg sp groen 6260 62,70
rgsp blauw 61,70 6200
rg sp geel 59,40 60,00
rodin prop.-shareS 78,00 78,00
rolinco pr. 87,80 —schrod int.propf. 29,50 29,70
sci tech. s.a. S 13,20 13,20
suez liq.groeif. 193,50 193,60
tech. fund 17,00 17,00
tokyop.h.(seabd)S 188,00 189,00
tokyop. h. S 241,00 242,00
trans europe fund 80,40 81,10
trans pac.fund 370,00 382,00
uniinvest. 19,90 e 20,10
unico 80,70 80,70
unifonds DM 32,00 32,00
univ.fund kl.Zwfr 110,00 —
universalfundZwfr 95,00 a
vastewaarden ned. 54,00 54,00
vast ned 105.40 106,00
vibnv 59,00 59,10 'vsb mix fund 58,50 58,60
vsb obl.groeifonds 110,80 110,80
vsb rente fonds 110,70 110,70
wbo int. Nv 76,00 77,00 'wereldhave n.v. 108,00 108,50 'yenvalue fund 90,00 91,00
zom florida fundS 29,50 29,90 \
zonnespectrum, het 9,30 9,30 ;
parallelmarkt
beleggingsfondsen
abf 116,00 116,00
austna globalinv. 1137,00 1137,00
biogrondbel. 10,70 10,70 j
columb. sec. Nv 149,80 150,80
comm.argeus fonds 96,30 96,40
comm.benacus fonds 97,10 97,20 !
comm.cea fonds 97,10 97,20 'comm.delos fonds 95,60 95,70 ,
comm.elea fonds 95,30 95,40 'comm.floreo fonds 97,50 97,60 "delta lloyd dlr f. 68,10 69,00 'delta lloyd ecuf. 59,40 59,30 i
delta lloyd mixf. 68,60 69,10 'delta lloyd rente 62,30 62,40 3
dutch take over t. 40,00 41,80 'e&l 1 aand.ned. 77,00 77,30
e&l2act.beh.ned. 80,50 80 70 'e&l 3 gulden rente 113,40 113,40
e&lkap.rentefonds 117,50 117,60 i
e&l4port.ned. 8260 82,70 i
eur.devel.cap.cor 7,60 7,60 'germancity est. 31,40 31,40 '<ipna 3 nrc 580,00 — <ohra aand.fonds 58,90 59,30 <ohra liq.groeif. 52,30 52,30 <ohra obl.divfonds 57,20 57,10 <ohra obl.groeifonds 54,80 54,70 'ohraonr.goed f. 63,90 64,40 'ohra totaal fonds 57,80 57,90 'pan pacific 10,30 — i
phoenix aand. b 458,00 460,00 'suez growth fund 53,20 53,40 '

wereldhave 4,30 —
aiw-fondsen
63;ahold 93-03 99,90 99,85
635 comm.overs. 93 -" 100,20 100,30
6!sdenemarken93-" 99,90 99 90
4fokker 93-99 11270 112506V, int.ned.verz93 -" 100,25 100.30

buitenlandse
obligaties
9commw. austr. 105,20 105,30
835 cw.austr"-" 106,00 106,00
7V, cw. austr"-0' 10250 10250635 cw.austr."-" 100,20 100,20
12C.C.COOP.1" 105.50 105,50
635 cred.fonc.9' 101,90 101.7063j denem"-85 101,20 101,30
S^e.e.g"-"-2 101,40 101,40
735 e.g.k.s.93 10290 10290
835e.i.b"-" 10230 10230
815 e.i.b"-92 100,50 100,50
Be.i.b."-°° 105,30 105,30
7V.e.i.b" 101,05 101,05
6!5e.i.b"-" 101,40 101,40
63j e.i.b"-°2 99,70 99,70
7?finl.~-~ 101,85 101,85
6V lerland"-" 100,70 100,70
T% intamdev"-" 101,25 101,25
BÖS int b.r&d." 100,85 100,85
6t.int.b.r.&d"-06 99,70 99,70
6V. int.b.r.&d"-05 95,10 95,20
635int.b.r.&d"-8 ' 101,20 101,20
9mort.b.denm. 101,20 101,20
9zweden"-" 101,30 101,30
835 zweden" 10250 10250

niet officieel
genoteerd
air holland 0,40 0,40 a
brederoaand. 3,90 4 00
llbredero"-'3 58,00 50,00 a
daf 0,46 e 0,45
63; daf 88-93/96 25,25 25,257V, nederh'3- 59 64,00 64,00Snederh."-'' 40,00 4(100
palthe 1,30 1,30
ravast 4,20 4,50
un.dutch gr. 0,04 0,04 a
6un.dutch" 1,20 a 2,00 b
verto 1,00 1 00
635 verto 85 a. 7,50 6,00 a
warrants, e.d.
aab holding warr 53,70 55,00 !
austro hung. f. 0,05 0,03 a
citibankc.japlOwarr 87,10 87,40 :citibankp.japlOwarr 2,15 2,10 ,
Citibankc.s&psoowarrl2,ls 1260 j
citibank p.s&psoo warr 2,85 280 j
er.suisse fin.prod. 278,00 296,00 ;
econosto 1,50 1,50 :
inbc-dax 223 2,08 ,
inbp-dax 0,41 0,46 |
inbc-cac4o 0,74 0,87 i
inbp-cac4o 0.22 0.20 .
inbc-ftloo 14,40 15,00 ;
inb p-ftlOO 0,64 0 56

int.ned.gr. 1,59 1,64
kon. Knp o,oBe o,oBe
mal. cap. fund. " 240 2,40
mitsub. met. 0,14 0,14
mitsub.petroch.B9 250 250
ned.BV, 9211-02 fase. 955,00 970,00
philips warrants 6,45 6,45
pirelli tyre hold. 4,90 4,40

claims, stockdiv.
acf holding 1/39 e 1,04 1,04
amevl/60 1,20 1,20
begemann4%st 1,64 1,64
eur.mon.inc.f.s%st. 5,10 5,10
hbg 2%% st. 6,38 6,62
hoop eff. keuzediv. 0,39 0,39
hoop eff. 5%st. 0,45 0.45
hunterdouglasl/33 1,78 1,78

10,12 10,12
ordina beheer st. 0,56 0,55
rodamco 7%st. 0,55 e 0,55e
sphinx 1/30ec. 1,59 1,57
stad r'dam 1/60ec. 0,75 0,67
twent.kabel I%st. 1,70 1,70
vastned 5%st. 5.20 5.20

incourante fondsen
alg mij handen md. 81,00 81,00
bosch & k.e. 45,30 45,30
bnll, boekh. 7200 7200
brons 1,30 1,30
homburg holding eert. 0,01 0,01
kbb pref.rechten 0,46 0,46
maastr.zinkw. 508,00 511,00
mogen eert. 6,80 6,70
multi bintang 11,10 11,10
rood testhouse e. 0.75 0 90

euro-obligaties
93; abn amro91 113,60 113,70
9V. Abn amro9' -II 114,30 114,50
BV, abn amro92-0' 109,20 109,20
7abn amro austr.93 aS 100,50
&i abn amo"-" 101,80 101,90
7V, abn amro 93 104,20 104,20
335 abn amro"-"S 96,00 96,00
3V, abn amro"z.w $ 95,15 95,15
7,19aeg0n82-" 108,80 108,80
83; aegon92-9' 107,20 107,20
0 aegon"-00 6250 62,40
6akzo"-" 99,60 99,60
8V bmh92 - 02 111,40 111,70
855 bng92 -"ecu 104,75 104,50
Abng92 - 02 106,60 106,60
7V, bng99-" 103,55 103,75
7bngB-" 103,70 103,85
7 bng93-03 102,20 102.30
655 bng93-0' 101,55 101,55
0 bngB-05 46,00 46,00
835bnat par92 - 9' 106,70 106,70
7bayr.vereinsb. 93 -03 10200 102,00
9V.bührm-t.ant.9' 105,70 105,70
835cncagr92 107,10 107,10
63idresd.b.'3a. 100,10 100,25
9dsm?2-" 109,80 109,80
7'/el france 82 -" 105,20 105,20
535 eib"- 8' 100,20 100,20
SV.en.beh.n"-" 110,90 110,90
10fokker90- 8' 105,30 105,20
9V. iadb"-"° 115,20 115,30
6% iadb"- 03 100,25 100,50
835 ibr&d"-8 ' 106,80 107,20

Verklaring der tekens: v.k.: slotkoers vorige dag; 0.k.: openings-koers; 1.k.: laagste koers; h.k.: hoogste koers; s.k.: slotkoers; a:
laten; b: bieden; c: ex-claim; d: ex-dividend; e: gedaan en bieden;f:
gedaan en laten; g: bieden en ex-dividend; h: laten en ex-dividend;
k: gedaan en laten ex-dividend; I: gedaan en bieden ex-dividend; st:
stockdividend; s: dividend gedeeltelijk in aandelen.
In deze koerslijst zijn opgenomen de noteringen aan de Amsterdam-
se effectenbeurs van alle aandelen en van de obligaties waarin
handel tot stand is gekomen.

7% ibr&d"-97 105,90 106.00
T/, ibr&d"-" 104.60 105,20
&, ibr&d'3- 03 101,50 101,60
6V, ibr&d"-9" 101.10 101,109V, int.ned.b.83 -03 114,30 114,30
8% int.ned.bk" 111,60 111,60
2Y, int.nedVDM 97,90 97,90
7 knp bt antil.93 98,30 98,30
8 1/.n.i.b M-" 106,00b 107,50
7?! n.i.b."As 106,75 106,50
6% n.i.b.93 -" 102,20 102,20B?nibo9l-06 111,80 112,55
7ïnibo 92-02 106,70 106,70
9 ngu 90-95 111 105,85 105,85
6Ü ned.wat.bnk" 100,70 100,656£ oostenrijk83 101,70 101,80
9?rabo"ecu 104,00 104,00
B£rabo"-" 107,50 107,50
63jrabo83- 03 101,35 101,45
6% rabo"- 8" 100,30 100,30
635 rabo93 -" 100,80 100809%shv"-<>0 -!-ll 111,50 111,70TXint"-" 99,00 99,00
5% unil."-" 99,75 99,75
Sunil.*0- 00 113,90 113,90
T% wereldh."- 99 103,00 103,00
7 aegon cnv ag91 $ 126,30 126,00
6icn pharm"ag 97,80 97,00

binnenlandse
converteerbare
obligaties
635 acf hold"-98 98,70 98,90
535atagB'-* 11250 11250B!ia.i.r*-oouitg. 96,60 97,80
535 boskalis'3-* 105,50 105,20
senr.-non.~-'" 88.20 88,30
senr.-non"$-'"uitg. 98,00 98,00
4% fokker"-" 87,05 87,00
635 frans maas9-" 98,50 98,30
5y4grolsch"-<" 113,50 114,00
6V, hagem"-"ag. 150,00b 150,00.
4Ï hagem"-" 176,20 177,00
8 holl.sea.search" 86,00 —6 hoogov."-" 96,50 96,70
shoopeff.bk"-8 ' 94,50 94,50
5% indus.mi).**-" 81,50 —7 kon. knp--"a 210,00 —s?!kon.sphinx"-" 111.00 110,60
el/, nkf hold"-98 100,50 100,50
435 nutri."-" 143,00 144,00
63; nijv."- 02 101,50 10230
6% o.v.d.gr.' 3 -" 119,00 119,00
635 rolincokl." 96,70 —5% samas"-86 98,20 98,50
7 schuttersveldB-" 90.40 90,40
V3i tipfin.*0- 00 100,00 —8% volk.st."-"3 100,00 100,00
4y!vrg"-" 96,30 -
T% west mv.f"-86 39,50 —

■ STEMMINGSINDEX
29/07 3&J'

algemeen 121,30 122»
internation 120,00 121»
lokaal 121,20 121,*
fin.instell 145.10 145} ,
niet-financ 116,60 11791
industrie 118,60 11911
transp/opsl 91,80 SJ* i

-* 1■ HERBELEGGINGSINDEX )
29/07 30/Oj

algemeen 359,90 362»
id excl.kon.olie 315,50 316* I
internationals 381,80 386, J,
lokale ondernem. 335,60 336.J «idfinancieel 308,50 309,* I
id niet-financ. 370.50 370,* V

■ VREEMD GELD 1 \(prijs in guldens)
Verk. Aar* (

amerik.dollar 1,895 201'
austr. dollar 1,27 1,3
belg.frank (100) 5,25 5.»
canad.dollar 1,460 1,6* j
deense kroon (100) 27,45 29,*
duitse mark (100) 109,80 113,9 j
engelse pond 276 310
firtse mark (100) 31,40 33.9 J.franse frank (100) 31,35 34.JJ I
grieksedr. (100) 0,73 os. 5
ierse pond 259 29» 'rtal.lire (10.000) 11,00 12,1» I
jap.yen (10.000) 182,50 18_g
noorse kroon (100) 24,75 27,2».
oost.schill. (100) 15,69 16,2
port.escudo(loo) 0,99 I,l]
spaanse pes. (100) 1,26 I,*
turkse lira (100) 0,0130 0,02*
zweedse kr. (100) 22,20 24,7»
zwfts.fr. (100) 125,50 130, C
(Advieskoersen - Bron: GWK)——————————————————————— '■ GELDMARKTTARIEVEN.
Daggeld 6,6875- 6,6875
Kasgeld Overheid Overigen

1 maands 6,45-6,55 6,55-6,76
2maands 6,35-6,45 6,45-6,56
3 maands 6,25-6,35 6,35-6,45
6 maands 6,05-6,15 6,15-6,76

12 maands 5,90-6,05 6,00-6,10
30/07 (Bron: Wallich en MatthèSl
Particulieren kunnen bovenstaand*
tarieven niet gebruiken als rictf'
snoer voor de deposito's. fi

__-_______-___--_-_------B_______________-___-_>---^^

BTOKIO rÖ37%}
NDJ'92 16.980,20 " 29/07 20.456,85 «30/07 20.380,1*.

canon 1350.00 1360.00 nomura 2080.00 2100*
dainippon 1700.00 1680.00 pioneer 2740.00 2690*
fujibank 2510.00 2500.00 ricoh 789.00 793.*
fujifilm 2610.00 2610.00 sakura bank 1670.00 1680*
fujitsu 768.00 754.00 sanyoelec 450.00 459*
hitachi 861.00 869.00 sekisui prefab 1280.00 1280*
honda 1380.00 1390.00 sharp 1370.00 1380*
japanairl 795.00 794.00 shiseido 1390.00 1400*
kajima 815.00 790.00 sony 4590.00 4600.*
kirinbrew 1330.00 1290.00 taiseicorp 684.00 676.*
komatsu 828.00 820.00 takeda - 1330.00 1320*
kubota 640.00 630.00 tdkelec 4120.00 4170*
matsushita 1320.00 1330.00 tokio marine 1300.00 1320*
mitsuifudco 1260.00 1260.00 tokyoel.pow. 3720.00 3690*
nippon steel 372.00 370.00 toshibaelec 699.00 714*
nissan motor 726.00 728.00 toyota motor 1650.00 1640*
_^_^_^_^_^^

mLONDEN . n.u._
FT SE 10092 2.846,50 "29/07 2.917,60 "30/07 n.o.
alliedlyons 568.00 574.00 gen.electric 349.00 352*
barclays-bank 485.00 483.00 glaxo holdings 555.00 547.*
beech.amsmithkl46_.oo 445.00 grand metrop 417.00 413^
bass 480.00 486.50 guest keen n 477.00 494.*
bat industries 459.00 461.00 imp.chem.ind 666.50 667$
blue circle 264.00 266.00 kingfisher 616.00 630$
boots 450.00 450.00 lloyds bank 58100 557.*
brit.aerospace 415.00 417.00 lucas md 146.50 146$
baa 770.00 776.00 marks&spencer 345.00 352*
brit.airways 330.00 338.00 p&o navig 657.00 663$
brit.gas 307.00 311.00 reuters , 1433.00 1441*
brit.petrol 306.00 308.00 rio tinto zinc.' 668.00 672.*
british steel 110.00 113.50 rolls royce 137.00 139$
brit.telecom 415.00 414 00 shell transport 639.00 641$
cadbury schwep47200 470.00 tigroup 345.00 350$
coatsviyella 238.00 239.00 unilever Itd 977.00 986$
courtaulds 546.00 55500 vickers 147.00 147^
!▼!FRANKFORT rTêéSL
DAI '92 1.545,05 " 29/07 1.833,70 "30/07 1.803^

aeg 161.20 157.10 karstadt 568.00 561*
basfag 255.30 250.00 kaufhof- 522.00 516$
bayerag 296.30 289.50 lufthansa 13200 12$
bmw 553.00 543.50 mannesmann 30250 29$
commerzbk 316.00 311.00 mercedes 680.50 6fc»^
cont gummi 237.00 23050 nixdorf 11450 -,
daimler 677.20 662.00 philips 27.50 2/-£
dtbank 740.00 737.00 royal dutch 162.00 16*3,
dresdnerbk 394.50 391.50 rwe 423.50 41/^fokker 17.40 17.50 siemens 659.50 64/-^
hoechstag 275.80 270.00 thyssen ag 213.00 2W> 0
hoeschag 143.80 141.10 veba ag 405.50 3»s
horten ag 189.00 182.50 vw 356.00 34»'
kaliundsalz 136.50 136.00

IAISYDNEY [TöJIS
AO'92 1.549,90 "29/07 1.806,80 "30/07 18**M-

v.w. 30/07 lend lease 16.38 1^boral 3.04 3.08 mim hold. 2.09 J:s
bramb.indust. 13.14 13.10 nat.aust.bank 1030 '^broken hill 1474 1480 newcrest min. 4.65 g4j
btr nylex 2.92 2.88 newscorp. 8.49
burns, ph&co 3.90 3.98 n.broken hill 2.80
centr.norseman 0.90 1.05 pifcific dunlop 5.04
coles myer 4.85 4.78 placer pacific 3.42
era 1382 13.96 tnt 124 &flucsr 4.57 4.62 west.min.corp 5.83
fosters brew. 1.21 —
BPARIJS t__si2
CAC'92 1.858,77 " 29/07 2.036,00 «30/07 tvo,—<

1764^
accor 662.00 68500 michelin b 174.70 \L-rfl
air liquide 767.00 775.00 moulmex 99 80 'Sqü
alcatelalsth 665.00 683.00 460 00 »' ~bsngervais 867.00 872.00 Pemer 1300.00 10
carrefour 2940.00 3050.00 pernodneard 390.00 ££$
clubmedit. 390.00 409 90 peugeot 647.00 "grfl
elfaquitaine 426.00 432.00 pmault prrntemps JgjoO
eurodisneyl 57.75 58.80 rousseluclaf 560.00 jXJqo
eurotunnel 39.30 38.60 samt gobain 572.00 *£$
imetal 454.50 463.00 seb 438.50
legrand 4589.00 4640.00 soc.generale 629.00 ?£#
Ivmh 3991.00 4125.00 'o"1 297.°0 *"
lyoneauxdum 484.90 505 00 _
BBRUSSEL 1]353|
H81'92 5.568,08 "29/07 6.672,92 "30/07 6773^~~ 9600*

cockerill 126.00 129.00 petrofina 9410.00 **£$
delhaizelion 1278.00 1300.00 lambertgrp 3390.UU 13475.00
electrobel 6070.00 6110.00 sofina ]?££s 1800*
gbinno 1250.00 1268.00 solvay a 1500.00 < 76rjo
gevaert 7510.00 - ucbunion 21800.UU
hoboken 9530.00 - wagons hts 5850.00
kredietbank 7480.00 7480.00

Mzurich jSSSL
CSI'92 427,00 "29/07 556,30 "30/oj_-SZ-jS^

brownboveri 4260.00 - la roche 8260.00 8240$
ciba-geigy 718.00 719.00 nestl e 104500 I^n'OO
es holding 2845.00 2830.00 sandoz basel 3240.00
forbo 1925.00 1920.00 union bank 1195.00 1^

landis&gyr 540.00 535.00

■ AMSTERDAMSE WISSELMARKT
29/07 30/07

amerik.dollar 1,93125-1,93375 1,95875-1,96125
antill.gulden 1,0750-1,1050 1 0875- 1 !!"austr.dollar 1,3015-1,3115 1,3370-1,3470
belg.frank (100) 5,4290-5,4340 5,3735-537»
canad.dollar 1,50175-1,50425 1,52275-1,5252 b
deense kroon (100) 28,910-28,960 28.860-2891"
duitse mark (100) 112,4050-1124550 1126050-1126b0u
engelse pond 2,8890-28940 29010 290W
franse frank (100) 33,005-33,055 32825-328/5
grieksedr. (100) 0,7680-0,8680 O'7710:??/*!
hongk.dollar (100) 24,8550-25,1050 25,1560-25,4UOU
iersepond 2,7105-27205 2.7070-27 70
ital.lire (10.000) 12095-12145 12.125-^2.1^2jap.yen (10.000) 181,790-181,890
nwzeel.dollar 1,0575-1,0675 I'°?J£i_««
noorse kroon (100) 26,306-26.355 2°£?,?'mv>
oostenr.sch. (100) 15,9730-15,9830 16'°°i&,ÏÏ70
port. escudos (100) 1,0950-1,1350 1,0720-l.vi*'
spaansepes. (100) 1,3890-1.3990
zweedsekr. (100) 23,985-24,035 23^635-23,0»
zwits.frank (100) 127,785-127,835 "Ï&T,sk
e.e.u. 2,1820-21870 21425-2147&
(Bron: GWK)
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VOORAL CYCLISCHEWAARDEN FORS OMHOOG

Onrust helpt beurs

DSM

AMSTERDAM, zaterdag
De chaotischetaferelen op dewisselmarkten en deverwach-

ting van maatregelen rond het Europese Monetaire Stelsel
(EMS) hebben gisteren gezorgd voor nieuwe forse koersstij-
gingen op de beurs van Amsterdam. Grote favorieten waren

de cyclische aandelen, met name DSM, Hoogovens en
Nedlloyd.

Direct na de openingvan de
handel op Beursplein 5 was
sprake van een ware run op
Nederlandse effecten. Meest-
al is de vrijdageen ergrustige
dag op de beurs, maar giste-ren kwamen handelaren han-
den tekort om de binnenstro-
tiende orders uit te voeren.:; De gulden wordt be-
schouwdals een van de weini-

ge muntsoorten waarin nog
Veilig kan worden belegd,
donder hetrisico van een plot-
.Selinge scherpe afwaardering.
Integendeel, bij een herschik-
king van het EMS of bij het
'uiteenvallen van het stelsel

de gulden vrijwel zeker in
baarde stijgen ten opzichte
Van andere Europese munten

dat betekent internatio-
naal gezien tevens een waar-
destijging van Nederlandse
aandelen en obligaties. Aan
de anderekant werd de beurs
ook geholpen door de bijna
drie cent hogere dollarkoers
Van gisteren, op ruim /1,96.

De EOE-index steeg dan
Ook in zeer snel tempo naar
een hoogste stand van 342,71.
Dat was liefst 4,82 punten ho-
ger dan het slot van donder-
dag. Bovendien lag volgens
technische analisten een be-
langrijk weerstandspunt op
een niveau van 341, dat dus
gepasseerd werd. De CBS-
stemmingsindex bereikte een
top van 123,3, of twee volle
punten hoger dan het voor-
gaande slot. De koersstijgin-
gen waren des te opmerkelij-
ker omdat van de andere Eu-
r opese beurzen alleen Parijs
°okflink hoger noteerde.

Gedurende de rest van de
dag moesten de koersen ech-
ter geleidelijk terug. Het na-
derende weekeinde, een te-
rugvallende obligatiemarkten een ronduit flauwe stem-
ming op de Duitse beurzen
(de DAK-index verloor 30
Punten of ongeveer anderhalf
Procent) maakten de beleg-
gers voorzichtig.

Uiteindelijk bleef voor de
EOE-index nog een winst
over van 1,03 punt op 338,92
en voor de stemmingsindex
een stijging van 0,7 punt op
122,0. Deze slotstanden bete-
kenden nieuwerecords.

Vooral cyclische waarden
stonden in hetbrandpunt van
de belangstelling bij beleg-
gers. Chaotische taferelen
speelden zich opnieuw af
rond DSM, die donderdag
zeer slechte cijfers en dito
vooruitzichtenvoor het derde
kwartaal bekendmaakte. Des-
ondanks steeg de koers opeen
gegeven moment liefst ’4,60
naar 100 gulden. Naderhand
deed zich een terugval voor,
maar het slot kwam toch

’ 1,60 of 1,7 procent hoger uit
op ’ 97.

Het transportconcern Ned-
lloyd voegde ’2,20 aan het
vorige slot toe op ’ 45,20. Ver-
der won het staalfonds Hoog-
ovens 70 cent op 'n koers van
’42,80. „Cyclische fondsen
worden momenteel gekocht
omdat men ze beoordeelt op

' hunpotentieel winstniveau in
betere tijden, niet op de slech-
te resultaten van dit moment.
Op basis van de uiterst lage
koers/cash flow verhoudin-
genkan de hele cyclische sec-
tor nogflinkverder omhoog",
meende een optimistische
beursman.

Daarentegen was het op-
merkelijk hoe slecht de voe-
dingssector en de „merken-
fondsen" het gisteren deden.
Ahold zou eigenlijk sterk
moeten profiteren van de om-
hooggeschoten dollarkoers,
maar het aandeel daalde giste-*
ren 70 cent naar ’92,50. Hei-
neken moest 30 cent inleve-
ren op ’ 172, terwijl BolsWes-
sanen op ’41,70 precies on-
veranderdbleef.

Van de internationalsprofi-
teerde vooral Kon. Olie van
de hogere dollar. Via een
winst van ’ 2 werd een nieu-
werecordkoers neergezet van

veranderd tot zelfs 0,05 punt
lager. Volgens obligatiedes-
kundigen waagden maar wei-
nig echte beleggers zich op
deze markt, vanwege degrote
onzekerheidaan het valutaire
front. „Het is allemaal profes-
sionele handel vandaag, er zit
geen klant tussen", aldus een
handelaar.

De lokale markt was verge-
leken bij de actieve sector erg
stil. Bovendien was de stem-
minghier niet echt vast. Voor
Aalberts werd ’ 1,70 meer be-
taald op ’51,70. Aandelen
Randstad sloten na enkele
biedkoersen ’1,70 hoger op
’54,50. Norit steeg 70 cent
naar ’ 18,40.

Tegenover deze winsten
stond onder meer een verlies
van ’ 1,30 op ’ 34,70 voor Van
derMoolen. De cijfers diehet
hoekmansbedrijf heeft gepu-
bliceerd waren uitstekend,
maar Van derMoolen-topman
Kroon heeft zich bezorgd ge-
toond over de vooruitzichten
van de handel op de Amster-
damsebeursvloer.
De Boer Boekhoven ver-

loor 50 cent op ’23 en voor
Sphinx werd een gulden min-
der betaald op ’46,50.

Klaas Steenhuis

’185,30. Verder steeg de
koers van Akzo ’1,20 naar
’167,50 en wist Unilever 70
cent aan te trekken naar

’ 191,20. KLM steeg 40 cent
tot ’33,90, maar Philips liet
het bij een dubbeltje winst:
’31,20. De magere winst viel
samen meteen opvallende da-
ling van de koers van Polyg-
ram, de muziekmaatschappij
die voor 80 procent in handen
is van Philips. Dit aandeel
verloor tegen de markt in een
gulden op ’56,40.

Op de rest van de actieve
markt was de stemming over-
wegendeveneens vriendelijk.
Bij de financiële fondsen wist
ING’ 1,20 aan te trekken naar
’68,60. ABN Amro kwam bo-
ven de 60 gulden via een
winst van 20 cent op ’60,10.
Aegon moest na een aanvan-
kelijke stijging echter ’ 1,30
terug naar ’ 86,30.

De obligatiemarkt kon eerst
circa 0,1 punt aantrekken,
maar uiteindelijk noteerden
de meeste staatsleningen on-

OPTIEBEURS
6rmelding van de 300 meest actieve series.

c serie omzet laag hoog slot
"JETOP-300pon amro 60,10p <*t 52,50 190 7,80 7,80 7,80c °kt 57,50 132 3,00 3,30 3,00
0 okt 60 00 127 '1,50 1,80 1,50c °kt 62,50 168 0,80 1,00 0,80c ion 60,00 250 2,50 290 260bP a Pr 62,50 53 220 250 2,30bJ96 5250 137 9,30 9,60 9,30
Jokt 52,50 150 0,20 0,20 0,20
PaPr 60,00 83 280 3,10 3,10p J95 45,00 65 0,50 0,50 0,50
ae9on 86,30P °kt 85,00 124 3,50 5,40 3,50
Jokt 90,00 118 '„50 220 1,40ap 196 80,00 64 13,50 13,90 13,00ap °kt 85,00 82 1,30 1,40 1,90bj?"old92,50
1 °kt 95,00 111 200 2,60 210: °kt 100,00 123 CBO 1.00 0,80
: !ar> 95,00 66 360 4.30 3,80
plan 100,00 73 2,00 2,50 2,10p °kt 9000 171 1,00 1,90 1,70
'"«0167.50P a og 170,00 186 2,30 2,80 250
: au 9 175,00 60 1,00 1,00 1,00
: okt 150,00 158 19,50 20.50 20,50
? a og 160,00 94 0,70 1,00 0,90? aog 165,00 87 1,50 240 2,30p okt 160,00 52 250 3,00 280arnev 72.00?°kt 70,00 62 2,90 4,20 3,00bP B9emann groep 40,50„ au 9 40,00 84 2,80 4,00 3,00afjug 45,00 55 4,50 5,40 5,40
oolswessanen 41,70
I»" 42,50 68 220 230 230?°llar 196,30
: a "9 190,00 102 6,50 7,00 6,90a"9 195.00 508 250 3.20 3,00
! a"9 200,00 259 0,70 . 1,15 1,00
P Sa P 180,00 129 16,00 17,00 16,70. S<>P 185,00 76 11,20 1250 1250P«P 190,00 690 7,30 8,00 8,00. ScP 195,00 413 4,00 4,60 4,50P scp 200,00 117 1,90 2,20 2,20
r oec 185,00 78 13,80 14,50 14,00
1«K 190,00 745 9,70 10,50 10,50
: °>c 195,00 210 6,70 7,50 7,40: oec 200,00 159 4,50 t,90 4,90
:** 205,00 573 2,80 3,10 3,00
: m't 195,00 110 9,00 £.90 9,90Jm1 200,00 116 6,50 700 7,00: !un 195,00 61 11,00 1120 11,20
.Wn 200,00 81 8,30 900 8,70~ a"9 190,00 124 ' 0,40 0,30 0,40
£ a"9 195,00 530 1,30 1,80 1,30: Se P 175,00 127 0,10 0,10 0,10
n

se P 190,00 257 1,00 1,30 1,00. p.e P 195,00 109 2,20 255 2,25"oec 185,00 50 1,50 1,50 1,30a" Oec 195,rj0 160 4,00 4,50 4,10b"Jun 200,00 135 8,50 8.5 C 8,50
°*«n 97,00
l <*» 95,00 186 6,10 7,70 6,30
c

okt 100,00 526 3,50 5,00 3,80c*> 105.00 165 200 3,10 2,00. pkt 110,00 129 1,10 1,60 1,10
eS" 95,00 88 9,30 10,70 9,50ï £ 10°.°0 61 10,70 12,20 10,80
J* 75,00 68 29,00 31,00 29,00
n*' 85,00 214 1,20 1,50 1,50
a p*' 90,00 205 2,00 2,60 250
Z ?kt 95,00 348 3,20 4,10 4,00
o °k' 100,00 151 5,50 6,80 6,50oan 85,00 51 2,20 2,90 290
oBn 90.00 62 3,00 4,00 3.90_,)an 95,00 205 5,20 6,30 £.00«Isevier 137.20. pkt 140,00 53 2,70 3,30 270
c )an 125,00 104 14,20 14,50 14,50aP 135,00 100 10,80 11,00 10,30aJ°« aandelen index 338,92- °u 9 320,00 114 19,80 2240 20,00
c a"9 325,00 154 15,00 17,50 15,00
r fu9 330,00 205 10,20 13,00 10,80
c au9 335,00 611 7,00 9,90 7,20
c au9 340,00 741 4,00 7,00 4,30
c au9 345,00 1057 2,20 3,30 2,40
c ?pP 305,00 66 33,00 33.50 33,00
c ppP 335,00 1765 8,50 11,00 8,60
c ppP 340,00 89 6,40 7,30 6,30a
cnv 34500 159 4,10 4,90 4,20a
c X 32000 90 22.00 24,70 2200
c S 330,00 292 14,20 16,00 14,50b
o tan 5S' 00 251 5,50 6,50 6,00
tS 290,00 150 53,00 54.50 53,00
1 300,00 150 44,00 44,00 44,00
Can SS' 00 92 20,00 2200 20,50b
Can, 2500 51 HOO 15,70 15,00
c X 222'00 108 17.50 19,00 17,60
c nq2 522' 00 & 55.00 57,50 55,50
en* ??S'°° 10° 68,50 68,50
Paun ?IS'°° S 9 "7.00 48,00 48,00
P anS IS 00 322 0,50 0,70 0,60
Paun1 o^' 00 243 070 110 1.00PanS «7 1,00 220 1,90
P !_£ _£22 751 2 °o 3,80 3,40a' 340.00 878 3,00 6,00 5,40

p aug 345,00 332 5,50 8,20 8,20
p scp 320,00 51 1,80 200 200
p scp 325,00 335 2,50 3,00 3,00
p scp 330,00 362 3,20 4,50 4,10
p scp 335,00 451 4,80 6,30 6,00
p scp 340,00 266 6,20 9,00 8,50
p scp 345,00 68 9,30 11,20 11,20
p okt 310,00 102 1,60 220 220
p okt 320,00 75 3,00 3,80 3,50
p okt 325,00 98 3,80 4,80 4,30
pokt 330,00 280 4,50 6,50 6,00
p okt 335,00 1314 6,20 8,00 8,00
p okt 340,00 320 8,50 10,50 10,10
p jan 290,00 95 1,70 200 200
p jan 300,00 98 250 3,00 3,00
p jan 310,00 116 3,30 4,00 3,90
p jan 320,00 241 5,00 6,00 5,60
p jan 330,00 1085 7,50 9,00 8,50
p jan 340,00 192 10,00 13,00 12,50
p apr 320,00 107 6,70 7,50 7,50
p apr 330,00 125 9,00 9,00 9,50b
p n94 290,00 500 4,60 5,70 5,40a
fokker 1940
c okt 20,00 498 1,00 1,40 1,00
c jan 17,50 145 3,00 3,20 3,00
c jan 20,00 197 1,80 2,00 1,80
c jan 22,50 232 0,80 1,00 0,90
c apr 20,00 72 2,30 280 260
p okt 20,00 87 1,30 1.50 1,50
gist- brocades 46,20
c okt 47,50 112 1,50 1,90 1,60
c jan 50,00 548 1,40 1,60 1,40
goud 403,05
c aug 360,00 81 40,50 45,50 4200
c aug 380,00 489 20,50 26,00 23,00
c aug 385,00 50 18,00 18,00 18,00
c aug 390,00 271 13,00 17,50 15,00
c aug 400,00 557 7,00 10,70 9,00a
c aug 405,00 78 6,00 7,10 6,00
c aug 410,00 479 4,00 5,70 5,00
c aug 420,00 256 2,60 3,00 2,60
c scp 370,00 93 3250 36,50 36,50
c scp 390,00 81 19,00 21,50 19,00
c scp 400,00 84 10,60 16,00 14,40
c scp 410,00 418 9,50 11,00 9,90
c scp 420,00 118 6,50 7,70 6,50
c okt 410,00 125 14,50 15,00 15,00
c nov 350,00 56 60,50 60,50 58,00a
c nov 380,00 130 30,00 35,00 3200
c nov 390,00 86 22,50 27,50 26,50
c nov 400,00 191 18,00 22,00 21,00
c nov 410,00 115 15,00 17,00 15,60
c nov 420,00 143 11,50 13,40 12,50
c nov 430,00 214 9,00 10,00 10,00
c nov 440,00 207 7,00 8,20 7,50
c feb 370,00 56 48,50 48,50 47,50a
c feb 380,00 212 35,00 39,50 39,00
c feb 390,00 104 3200 33,00 3200
p scp 390,00 60 4,00 4,20 4,20
p scp 400,00 97 7,50 8,50 8,50
p nov 380,00 50 5,50 7,00 5,50
p nov 390,00 60 8,50 9,50 8,50
p nov 420,00 75 23,50 23,50 23,50
heineken 172,00
pjan 180,00 200 11,00 11,00 10,80a
hoogovens 42.80
c okt 40,00 106 5,20 5,80 5,20
c okt 42,50 276 3,80 4,40 3,90
c okt 45,00 459 260 3,40 280
c jan 35,00 112 10,30 10,80 10,30
c jan 45,00 53 4,50 5,00 4,70
p okt 2250 110 0,20 0,20 0,20
p okt 25,00 150 0,20 0,20 0,20
p okt 35,00 59 0,80 1,40 1,00
p okt 40,00 416 200 2,80 240
p okt 4250 79 3,40 3,80 3,80
p jan 27,50 55 0,80 0,80 0,80
pjan 30,00 286 1,10 1,30 1,10
pjan 40,00 99 3,50 4,10 3,80
papr 45,00 129 6,50 7,50 7,50
int.ned.groep 68,60
c okt 60,00 103 8,10 9,00 8,60b
c okt 65,00 732 3,70 4,30 4,00
c okt 70.00 739 1,00 1,30 1,20
c jan 47,80 130 20,30 21,30 20,80
c jan 65,00 191 4,40 5,00 4,80b
c jan 70,00 260 2,00 2,30 220
c apr 70,00 80 290 3,20 3,10
c j95 47,50 121 20,80 21,50 21,20
c j96 55,00 348 14,40 15,30 14,70
p okt 65,00 429 0,90 1,20 1,20
p jan 47,80 64 0,10 0,10 0,10
pjan 65,00 54 1,50 1,70 1,50
kim 33.90
c aug 30,00 100 4,00 4,00 4,00
c okt 30,00 72 4,40 5,00 4,70
c okt 3250 84 2,70 3,00 270
c okt 35,00 69 1,20 1,50 1,20
c jan 35,00 76 240 260 250
c apr 35,00 54 3,20 3,40 3,40
c 096 30,00 122 9,50 10,00 9,80b
c 096 4000 322 5,00 5,60 5,30
p okt 35,00 61 220 2,50 250
pjan 30,00 58 1,10 1,20 1,20
p095 20,00 103 0,60 0,70 0,70
p 096 30,00 69 3,50 3,80 3,70
p097 25,00 81 2,40 2,50 240
knpbt34,6o
c okt 3250 55 280 3,10 290
c okt 35,00 248 1,60 1,80 1,70
n okt 30,00 56 0,70 0,70 0,70
pokt 35,00 104 2,20 2,20 220
kon. olie 185.30
c aug 170,00 80 16,00 16,00 16,00

'75.00 87 10,50 11,00 10,80

c aug 180,00 146 6,00 6,70 6,70
c aug 185,00 138 260 3.00 3,00
c aug 190,00 156 1,20 1,50 1,30
c okt 115,00 206 70,50 70,70 70,50
c okt 165,00 72 21,00 2200 21,80
c okt 170,00 100 16,50 17,00 16,80
c okt 175,00 147 11,50 1200 11,80
c okt 180,00 284 7,30 8,00 7,70
c okt 185,00 753 4,20 5,00 4,70
c okt 190.00 1391 240 290 240
c jan 180,00 77 9,50 10,50 10,40
c jan 190,00 219 4,60 5,20 5,10
c apr 190,00 98 7,00 7,00 7,00
c 094 145,00 116 4200 43,50 43,00
c 095 135,00 73 52,00 53,00 52,20
c 096 160,00 317 3250 33,40 33,00a
c 097 145,00 235 44,00 44,80 44,50
p aug 180,00 77 0,90 1,00 0,90
p aug 185,00 73 2,20 250 240p okt 170,00 92 0,90 1,30 0,90
p okt 175,00 631 1.70 1,90 1,80
p okt 180,00 546 3,00 3,60 3,40
p okt 185,00 714 5,50 6,00 5,90
p jan 150,00 53 0,30 0,40 0,40
p jan 170,00 81 1,70 200 200
p jan 180,00 51 4,80 5,00 4,80
p 096 160,00 166 6,10 6,30 6,20
ned 7 1/2 1993 per2023106,25
c nov 104,00 90 290 290 290
p aug 105,00 50 0,30 0,30 0,30
p aug 106,00 1000 0,50 0,50 0,50
p aug 109,00 50 3,00 3,00 3,00
p nov 105,00 50 0,90 0,90 0,90
p feb 109,00 50 3,50 3,50 3,50
nedlloyd 45,20
c okt 27,50 60 17,50 17,70 17,90bc okt 30,00 74 14,50 15,60 15,60
c okt 3250 59 11,90 13,00 13,00
c okt 35,00 75 10,40 10,90 10,60
c okt 37,50 272 7,30 8,60 8,30
c okt 40,00 105 5,50 6,80 6,80
c okt 4250 190 3,60 5,00 4,90
c okt 45,00 250 280 3.90 350
c jan 35,00 82 10,50 1250 11,50
c jan 40,00 83 6,50 7,50 7,70b
c jan 45,00 363 3,50 5,20 5,00
p okt 37,50 64 0,50 1,10 0,80
p okt 40,00 215 1,10 1,50 1,30
p okt 42,50 113 200 230 200pjan 35,00 60 1,40 1,40 1,40
pjan 45,00 56 4.00 4,80 4,00
oce-van der grinten 56.00
c okt 60,00 63 1,00 1,60 1,20
pakhoed 42,90
c aug 4250 120 1,80 1,80 1,50ac nov 45,00 102 1,30 1,50 1,30

philips 31,20
c aug 3250 360 0,60 0,60 0,60
c okt 30,00 811 230 260 260
c okt 32,50 143 1,10 1,30 1,20bc okt 35,00 113 0,50 0,70 0,50
c jan 32,50 55 200 220 210
c apr 35,00 100 2,00 200 200
c 095 20,00 276 1280 13,40 1290
c 096 35,00 169 4,90 5,10 4,90
p aug 30,00 273 0,60 0,60 0,60
p okt 27,50 131 0,40 0,50 0,50
p okt 30,00 293 1,00 1,30 1,10
p okt 35,00 50 4,20 4,20 4,20
p 096 35,00 124 6,00 6,10 6,10
p 097 30,00 104 4,30 4,50 4,40
polygram 56.40
c aug 55,00 126 2,40 3,00 240
p nov 50,00 55 1,00 1,00 1.00
stork 37.10
c nov 37,50 57 2,50 3,00 250
c nov 40,00 62 1,50 1,50 1,50
p aug 35,00 74 0,30 0,40 0,40

top-5 index 624,35
c aug 570,00 200 57,50 57,50 56,50a
c aug 610,00 98 16,50 19,00 17,30
c aug 620,00 353 10,00 12,50 11,00
c aug 630,00 106 5,30 6,80 6,00
c aug 640,00 263 2,60 3,50 280
c okt 620,00 54 18,00 18,00 1800
p aug 590,00 80 0,60 0,80 0,70
p aug 600,00 164 1,00 1,40 1,40
p aug 610,00 215 2,40 3,30 2,80
p aug 620,00 174 5,60 7,00 6,20
p scp 630,00 58 14,80 16,00 14,80
p okt 620,00 62 11,50 1230 1200
unileverl9l,2o
c aug 190,00 72 3,70 4,20 3 90bc aug 195,00 57 1,60 2,00 190c okt 120,00 100 7250 7260 7260c okt 190,00 137 7,30 750 750c okt 195,00 112 4,70 490 490c okt 200,00 151 2,70 „10 300p aug 190,00 93 210 230 220pokt 120,00 100 0,10 0,10 010p okt 180,00 56 1,10 140 l'lOp okt 185,00 179 2,20 230 220pokt 190,00 168 3,90 3,90 380ap jan 180,00 52 250 2,70 250
wolters kluwer 97,40
c nov 100,00 57 2,50 3,50 270
P nov 103,00 62 3,50 4,50 4.50

Omzet in contracten: 67929waarvan calls: 42044puts 25885Aanibl uitstaande contracten: 1504031

CBS-KOERSINDICES
Hoger 153 = 57,2%
Gelijk 82 = 30,5%
Lager 33 = 12,3%

ultimo '92 29/07 30/07
algemeen 198,00 236,20 237,50
excl.kon.olie 189,20 221,10 221,80
internationals 200,20 239,90 242,00
lokale ondernem. 197,40 234,20 234,80
id financieel 159,50 190,40 191,30
id niet-financ. 234,80 277,30 277,70

Obligatie-indices en -rendementen
28/07 29/07 30/07

rend. staatsl. 6,38 6,40 6,38
waarv. 3-5 jr 5,90 5,92 5,90
waarv. 5-8 jr 6,20 6,21 6,21
5 langstlopen.de 6,85 6,87 6,84
bankleningen 6,42 6,41 6,37
supra-nationaal 6,42 6,42 6,41
Omzetten in miljoenen guldens

28/07 29/07 30/07Aandelen 674.7 955.7 1280.3
Obligaties 4.553.3 2513.2 2.078,0

OMZET TOP-20
In devolgende aandelenfondsen werden de
hoogste bedragen omgezet:

Eff. x ’ 1000 Aant stuks

Kon Olie 169.550 915.152
Int. Ned.Gr. 115756 1691.492
Unileverct 77.986 407.811
Elsevier 59.639 433.236
DSM 58.668 598.793
Philips 58.061 1.868.003
ABN Amro Hold. 56.780 944.298
Nedlloyd Gr. 45.895 1021426
Ahold 43.187 464041
Aegon 40.741 461.408
Akzo 39.869 237.616
Wereldhave 23.805 220.365
Wolters KI et 23079 235 525
KLtvl 22842 673.219
Rorento 22039 236.930
Heineken 21.111 122.664
Heineken Hold A 20.701 136732
VNU 19003 146.888
Kon. KNP BT 17.498 508.784
Hoogovens nrc 15 864 467.725

28/07 29/07 30/07
Parallelmarktindex 161,70 161,60 161,80

Wall Street
moet terug

Van een onzer redacteuren
NEW VORK, zaterdag

Winstnemingenzorgden er
voor dat Wall Street gisteren
het nodige terrein moest
prijsgeven. Na de vaste stem-
ming van donderdag stak nu
weer twijfel dekop op, onder
andere over de rente en de
inflatie. De Dow Jones-index
sloot daardoor met een ver-
lies van 27,95 punten op een
totaal van 3539,47.

De twijfel betrof met name
de wijze waarop president
Clinton het overheidstekort
wil aanpakken, de zwakkere
obligatiemarkt na derally van
donderdag en de hernieuwde
angst voor een aanwakkeren-
de inflatie. Bovendien was de
markt onder de indruk van de
vrije val van Microsoft, tot
voor kort toch een echt gla-
mourfonds.

Donderdag maakte Micro-
soft bekend dat de prijzenvan
software het komende jaar
onder druk komen door
scherpe prijsverlagingen van
concurrenten. Prompt zagen
tal van analisten zich genood-
zaakt hun winstverwachtin-
gen voor Microsoft te verla-
gen.

Een fraaie uitzondering
werd gevormd door de lucht-
vaartsector, zols bijvoorbeeld
UAL. Grote stimulans was
hier de lagere olieprijs. Eer-
der deze week leken de olie-
prijzen op te lopen, maar gis-
teren zakten de noteringen
weer. Een vat Brent-olie voor
levering in september kwam

r' stèren uit op $ 16,80, tegen
17,25 eerder dezeweek.
Het goudwas wederom niet

te stuiten en bereikte gisteren
een niveau van $ 407 per oun-
ce. Donderdag noteerde het
edele metaal voor het eerst
sinds tijden weer boven de
grens van $ 400. De dollar
hield ondertussen goed stand.

De XMI-index zakte 3,15
naar360,10.

(opgave PrudentialBache):
Kon. Olie 94% - 94% (943/8 -94Yï), Unilever 96% - 96 %

(97Ye - 97%), KLM 16% -17
(17 - 17%), Philips 15% - 16
(15% -16).

Omgerekend in guldens is
dit, $ 1 is ’ 1,9620 (vorige dag
’1,9590):

Kon. Olie 184,67 - 184,92
(184,88 - 185,13), Unilever
189,33-190,07(190,76-191,25),
KLM 32,86 - 33,35 (33,30 -33,79), Philips 30,90 - 31,39
(3J .10-31,34).

Uni-Invest heeft goed
halfjaar achter derug

Het directe beleggingsresultaatvan het vastgoedfonds Uni-
Invest zal over de eerste helft van dit jaar op ongeveer acht
procent uitkomen. In dat percentage zit het indirecte beleg-
gingsresultaat niet verwerkt. Dat zei topman Richard Hom-
burg gisteren op de buitengewone aandeelhoudersvergade-
ring van Uni-Invest in Amsterdam.

AMSTERDAM, zaterdag

De juiste cijfers over de
eerste zes maanden worden
volgende week gepubliceerd.
Over het resultaat van dit ge-
hele jaar worden in één keer
alle kosten ten laste gebracht
die voortvloeien uit de ko-
mende fusie tussen Uni-In-
vest en de vastgoedfondsen
Nedufo en Nevas. Dat legt wel
druk op de resultaten, maar
het zal geen schommeling van
belang veroorzaken, aldus
Homburg.

De overnemingvan de twee
fondsen lijkt een hamerstuk
geworden. Uni-Invest heeft
de afgelopen tijd via de beurs
aandelen in de beide bedrij-
ven aangekocht. Daardoor
heeft Uni-Invest nu een be-
langvan 97 procent in Nedufo
en 91 procent in Nevas. Uit
het biedingsbericht blijkt dat
het bod gestand wordt gedaan

als 95 procent van de uitstaan-
de aandelen zich heeft aange-
meld. Als dat percentage niet
wordt gehaald, houdt Uni-In-
vest zich het recht voor het
bodtoch gestandte doen.

Op de vergadering bleek
dat de Belgische Descamps-
groep, die 200.000 aandelen
Uni-Invest in portefeuille
heeft, zich tegen de overne-
ming keert.

AVONDHANDEL
AMSTERDAM, zaterdag

In de avondhandel kwa-
men gisteravond de volgende
koersen tot stand (tussen
haakjes de middagslotnote-
ring):

DSM 97,00-97,20 (97,00)
Kon.Olie 184,50 (185,30) Ned-
lloyd 45,10 (45,20) Philips
31,10 (31,20) Unilever 190,10-
-190,30 (191,20)

EUROBONDS
Midden-Rende-

-30 07 93 koers ment
US dollars
EIB 8 2001 111,95 6,12
Oest Kontrollb 7% 1996 106,40 4,98
Toyota Mot TV, 1996 106.11 5.21
Canadese dollars
Prudential 8% 1995 104,14 6,29
GECC 9 1997 107,16 6,99
Pr ofOntario 9% 2001 109,69 8,08
Duitse marken
KFW 6% 2003 99,55 6,68
ABNAMRO B/4 1996 105,75 6,46
Ned Gasunie 8% 1998 107,95 6,54
LKB ff/4 2001 108.90 6,80
ECU's (Eurodaalders)
Kon. Zweden 7% 2000 10203 6,87
EEG 9% 1996 106,98 6,62
EEG 9V. 1998 109,27 6,83
Yen
Kon België 6 1998 107.26 4,44
Kon. Italië 5% 2003 99.33 4,91
Wereldbank VA 2000 100,13 4,53
Pond Sterling
EIB 8 2003 10234 7,65
Guinness 10H 1997 110,03 7,20
Wereldbank 11% 2001 118,38 7,80

Australische dollars
ABNAMRO 7 1998 100.70 6,82
SA FA 7% 2003 101,88 7,47
RB.I Bank TV* 2000 10262 7.26
Bron: ABN/AMRO

BEURS VAN NEW YORK
v.k. s.k. du pont 47% 46% nynex 90* 89%

29/07 30/07 dukepow 42% 42X occid pet 21% 21*
abbott lab 24% 24% eastm kodak ' 53? 53% ogden ep 26 26%
adolphcoors 19% 18% eaton corp 45% 45% olm corp 43% 42%
advsemicond 0% 1 emerson el 58 57% oraclesyst 51% 50%
aetnalife 60 58% exxon 66* 65% ppg md 69% 68%
alcanalum 19% 19% fedders 5 4% pac gas el 34% 34%
allegh powe 54* 54% fed nat mortg 83% 82% pac light 25% 25%
allied signal 71% 70* fstchicp 46% 46% pac tel 49% 48%
alcoa 71% 71% first inter 65 63% painewebber 30% 30%
amaxinc 24% 25% fluor 43% 43% penneyjc 45% 45%
amerada hes 50% 49* ford motor 53% 52% pennzoil 65* 65%
amer brands 33* 32% fostwhlr 29* 29% pepsico mc 37% 37%
amercyanamid 52% 52% frpt mem 18% 19 pfizer 61% 59/
amer el power 38% 38% gte corp 36% 36* phelps dodge 47% 30%
amer express 33* 32% genlcorp 16* 16% phil morris 47% 47
amer home pr 64% 62% genldynam 89% 90% philips 16 15*
ameritech 80* 81 genl elee 98% 98% phillips pet 30% 30*
amer tel tel 64* 63% genl milis 60% 60% pitney bowes 41* 41%
amgen 36 35* genl motors 47% 48* pittston co 19% 19%
amococorp 54% 54% genl public 32% 32% polaroid 36% 36%
amreorp 64% 65% ga pacific 61 61% polygram 29* 28*
anheusrbsh 47% 46% gillette 51% 51% price co 31% 31%
applecomp 27% 27% goodrich 46* 46% pnmerica 54% 53*
armcoinc 6% 6% goodyear 41% 41% proct gamb 49% 48%
asaltd 49 49% graceco 41% 40 promus 55% 56%
asarcoinc 19% 19* grt atl pac 31 30% publ serv 35* 35*
ashlandoil 28% 29 gruman 40% 41% quaker oats 64% 64*
atlrichfd 115% 115* halliburton 40% 39% ralst purina 38% 38*
autodesk 42% 41* heinz 35% 35% raytheon 59* 58%
avery 28% 28* hercules 82 82% reynolds met 50% 50*
avon prod 57% 56% hewlett-pack 71 72 rjr nabisco 5* 5
baker hughes 26% 26% hilton htl 43% 42% rockwell int 33% 33%
bank boston 24* 24* homestake 21% 21% royal dutch 94* 94%
bank ny 55% 54% honeywell 35% 35% salomon mc 40* 40
bankamerica 45* 44% household int 74% 75 sfesopac 17% 18*
bank trust ny 78% 77% inco 20% 21 sara lee 22% 23
baxter intern 26* 26% itt ep 88% 88% scher plgh 63 61*
bearstearns 23% 24* ingers md 33* 33 schlumberger 63% 63%
bectondick 36* 35* inland stl 25% 25% scott paper 31* 31%
bellatlan 59% 59* intel corp 53 52% seagram 25% 25%
bell south 58* 58 ibm 43% 44% sears roeb 50% 50
bethlsteel 14% 14% intlflavor 114% 114* sensormatic el 39 39*
black deck 21% 21* intl paper 64* 63% smkln beech 29% 28%
boeing 39* 39% italyfd 10* 10% scecorp 24* 24*
boisecasc 21* 20* jeffpilot 52* 52% southem co 41* 41*
borden mc 15% 16* iohnson 36% 36* swst bell 40* 40*
brmyers-squ 55* 54% k mart ep 20% 20% stone container 7% 7*
brunswick 13% 13* kaufmn broad 19% 19% sun comp 27% 27
burlnorthe 56 56% kellogg 49% 48% tandem comput 10% 10*
epe intl 41 40% kerr me gee 53* 52% tandy corp 29 28*
csxcp 76* 75* kim 17% 16% trw mc 64% 65%
campblsoup 36% 35% kimbl clark 46% 46% telecomm 24* 23%
cap multi media 10% 11 lillyeli 47* 46% teledyne 24% 24*
caterpillar 77% 76% lm broadcast 101% 100 telmex adr 50 50%
ceridian 15 15 Irtton 65% 67 tenneco 49% 49%
championint 32% 32% lockheed 67 67% texaco 62% 62%
chasemanhat 31% 31% loews ep 90 90 texas instr 71* 70%
chemny 41% 41% lone star 1% 1% tex util 48 47%
chevron 88% 88% lotus develop 38% 35% textron 52% 52%
chiquita br 12% 12* lalandexpl 48% 48* timewarner 38% 38%
chrysler 43% 43% mapco 58* 58% timken co 34* 34
cinmilcm 21* 21* martin mar 81* 81* travelers 31% 31*
citicorp 33% 33 masco 28% 28% val 139 144
clark equip 40* 40% mattel mc 25* 25% usx marathon gr 17% 17%
coastal ep 28* 27% mecaw cel com 47% 47% usx steel group 31% 30
coca cola 44 43* mcdonalds 52* 51* unilever nv 97% 96%
colg palm 51* 51% me don doug 86% 86% vn camp 43% 43*
columbgas 21* 21% megraw hl 65% 65* vn carbide 19 18%
commonw cdi 30% 29% mei comm 28* 27% vn pacific 63% 63%
commsat 30% 30% mead corp 43% 43% unisys ep 10% 10%
compaqcomp 46* 46% merek mc 30% 30% uswest 47% 46%
comput ass 29% 28* merrill ly 87% 87 vn technol 54% 54* .
conagra 24% 23* microsoft 79 74 unocal 29 28%
consedison 36* 36% minn mng 108* 105 upjohn co 28% 28
coming 33 32% mirage 43* 43% valeroenr 24* 23%
crane 30% 30% mobil 73% 75% varco 6% 7
crayres 21* 22 monsanto 57% 57% vanan 52% 52%
curtis wr 37 36% morgan jp 73 73 wachovia 35* 35*
dana corp 54% 55* motorola 89* 90* wal-mart 25% 25*
data genl 8% 8% nl indust 5* 5% warner lamb 67% 67%
deereco 64* 63* nalco chem 32% 33 wellsfargo 115* 115*
delta airl 50 50* nat md ent 11% 11* westingh el 16 15%
detedis 35% 35% nat semi 16* 16* wmxtechn 31% 30*
dial 36% 36* navistar 26% 26* wyershsr 39* 39
diebold 55% 56 newrxiont mng 57* 58 whirlpool 62 62%
digequipm 36 35* nordstrom 27* 27* whitman corp 14* 14*
disney 38% 37* norfolk sou 63% 64* whittaker 14* 14%
dolefood 32% 32% northrop 39% 40 woolworth 25* 24*
dowchem 60% 60 norwest 26* 26* xerox ep 73% 72^
dresser md 24* 24* novell 20 20% zenith elee 7% 7%

■ DOWJONESGEMIDDELDE (in
CToog lo"" IST&POOR

industr. transp. util. obl. aand. tot hog. lag. alg. md.
21/07 3555.40 1573.21 246.84 106.17 254438 2564 903 1046 44718 50774
22/07 3525.22 157599 246.84 10601 249761 2563 759 1199 444 51 50449
23/07 3546.74 1592.46 247.10 105.13 219315 2568 1020 868 44708 50744
26/07 3567.70 159486 24888 105.22 223 253 2573 1224 752 449 08 50949
27/07 3565.46 1581 12 248.35 105.23 253664 2547 836 1050 44824 50841
28/07 3553.45 1588.81 24881 106.03 270.448 2562 918 985 44719 507 00
29/07 356742 1594.15 25086 10704 262161 2574 1233 727 45024 50965
30/07 3539.47 161381 250.07 107.10 252054 2555 920 1007 44813 507.08

BEURSVANTORONTO
29/07 M/07 domtar 6% 6% 29/07 M/07

alcanalum 25% 25/4 inco 26% 27 nova-a 9% 9'A
bce 43% 43 inlandgas 15% — placerdome 28 28%
car,.pacific 19% 19% noranda 20% 20% shellcana M 36%

BELEGGINGSFONDSEN
v.k. l.k.

aaigf-bef 2229.00 2233.00
aaigf-dem 101,37 101,38
aaigf-nlg 111,30 111,32
aaigf-usd 5239 5238
aand. belegg.pool 217,04 218,31
abc(theodgiliss) 56.57 56.57
abn amro obl.fonds 186,41 186,51
aepex bel. fonds 16,17 16,31
ah vasteklant.f 59,09 . 58,63
amev aandelenfonds 24,92 25,23
amev vastgoedfonds 20.87 21,06
amev rentefonds 26,33 26,32
amevdepositofonds 23,89 23,90
amev mixfonds 25,01 25,19
athenaltdS 10,30 10,30
belegg.f. vd7 23.29 23,50
bemcoaus.wa. 90.00 90,00
bemcodyn.beh 69,80 69,80
bemco jap.wa. 61,50 61,50
bemcorendem. 109,80 109,80
curr.man.fnd nlg 1074,73 1074,91
curr.man.fnd bfr 105,618 105.636
curr.man.fndmix 106,722 105,766
dl top 20 fonds nl 153,09 153,95
dl netto groeifonds 103,90 103,95

eagle green st 1,431 1,432
eagle blue star 1,282 1,278
eaglepurple st 1,645 1,647
eagle orange st 0,999 0,996
eagle red star 1,197 1,198
eagle star dep 1,472 1,473
eagle ned obl 1,423 1.421
eagle japan obl 1,388 1,379
eagle europ.obl 1,295 1,294
eagle usa obl 1,340 1,335
eagle u.k. obl 1,201 1,203
eagle nederland 1,836 1,842
eagle japan 0,776 0,779
eagle europa 1,147 1,158
eagle n.amerika 1,158 1,146
eagle engeland 1,194 1.185
eagle verre oos 1.200 1.187
eagle milieu 1,278 1,280
ecu fund a 579,98 580,68
ecu fund b 976,66 977,85
emi.neth.ind.plusa 583.39 583,43
emi.neth.ind.plus b 583,39 583,43
equiflex usa 16,85 17,22
e & I vgf vastr. 36,41 36,43
e _ I vgf depos. 24,97 24,97
e 8.1vgf aki. b. 49.91 50,05
e&lvr.valuta 23,50 23,51
e&lvgfkomb. 21,55 21,60
e & I vgf vastg. 16,15 16.24
e & IS vastr. 15,90 15,85
e&lvgffn.sct 20,12 20,23
e & I vgf cll.bh 15.74 15.78
e&lvgfrobeco 15,60 15,67
e&lvgfgrgar 13,07 13,07
euro fut.fund usd. 6,10 6,10
euromix gr.(ffr) 2802 2812
euromix div. (Ifr) 2161 2169
fidelity americaS 1,498 1,504
fidelity europedm 3,030 3,027
fidelity japanyen 148,1 150,9
fidelity seasiaS 1,801 1.809
fidelity aseanS 13,94 14,06
fidelity france ff 73,21 73,88
fidelity germany dm 15,22 15,23
fidelity hongkongS 28,23 28,26
fidelity iberia pts 1,114 1,141
fidelity itaty lir 11,658 11,706
fidelity malaysiaS 20,63 20,64
fidelity nordie skr 89,43 89,59
fidelity smgaporS 16,27 16,39
fidelity thailandS 17,56 17,87
fidelity uk stg 0,794 0,796
fid europebond ecu 11,09 11,11
fid.int'l bond S 1,047 1,045
fid.yen bond yen 1,707 1,707
fid.usdollarbondS 5,879 5,894
fid.sterlbond stg 0,278 0.279

gaf engelse aand 4,266 4.339
gaf amerik. aand. 4,871 4,970
gaf Japanse aand. 2474 2545
gaf pacific basin 5,018 5,168
gaf europese aand 4,037 4,095
gaf eng.pond obl 3,019 3,030xd
gaf am.dollar obl. 4,396 4.458xd
gaf jap.yen oblig. 3.688 3,762xd
gaf dm obligaties 3,406 3,392xd
gaf europese obli. 4,811 4,800xd
gaf eng. pond lig. 2747 2743xd
gaf am.dollar Ik). 3,543 3,579xd
gaf jap. yen Ik). 3,488 3,566xd
gaf dm liquiditeit 3,226 3,213xd
gaf global managed 5,231 5,366
gim cgf (vs dlr) 1675,56 1675,56
gim gref 826,44 826,44
gimwbobb 4156,26 4156,26
holl. dlrf 65,85 66.05
holl.groen rente 58,95 59,00
holl. intrente 63.35 63.30

holl.stall.rek 106.20 106,22
ttcoge huys aand 12.76 1288
hooge huys aand nl 11,72 11 77
hooge huys oblig 1298 13.01
hooge huys vastg 10,96 10,99
hooge huys totaal 12.26 1232
hooge huys opttm 1259 1261
hooge huys vastr 1299 13,02
hooge huys deposi 1218 1218
immocorp.(dm) 98,00 97,00
inca futures fund 109,61 109,61
intereff-futures $ 53,18 53,18
int.aand.fonds 62249 629,58

kb caprtal fund a 10,051 9,299
kb capital fund b 15,461 15.456
kb high mt.f.cap 27.355 27,255
kb high int.f.div 19,134 19.064
kb income fund div 1,642 1.64V
kbluxfund'a' 514,53 5 515.05
kb lux fund'b' 688.07 688.67
kbluxobli-frfrf 2278.92 228221
kb renta guldenr.a 1100,24 109917
kb renta guldenrb 1100,24 109917
kbstr cur.f.cap 28,561 28,616
kbstr.cur.f.div 24,163 24,209
ffm emerg.mf dm 1065,43 1065,43
rfmemerg.mfS 1075,69 1075.69
limakos pool 31,18 31,18
limako f&f pool 35.16 35,16
limako stock md 47,34 47,34
mediterr.f.ecu 11.23 11.04
mees Japanfonds 84.77 87,49
mees obl.rente f 109,27 109,48
meesuiterboei. 96,80 97,38
meesguldensfonds 1138.34 1138,44
mees aud fonds 983,66 99202
mees esbfonds 958.63 950.43
mees gbpfonds 997.85 1001,94
mees usd fonds 1058,22 1065,75
mees xeu fonds 1057,74 1056,10
mees dutchtr fd 1116,23 1116.35
mint guar.ned. 23,38 23,38
mintrtd(usdlr) 48,74 48,74
nn rente fonds 14,06 14,07
nn intrente fds 14,63 14,63
nnaand. fonds 14.64 14.W
nn ver.oost.fds 14,14 14,29
nnvastg.fonds 9,71 9.81nnobl.plus fonds 11,33 '133
obliflexmul 15,22 15,29
oblig.beleg.pool 61.95 61 96
oblirenta cap. 31,227 31,281
oblirenta div 22876
optimix 388,41 39317
pierspectief 73,02 73,02
profirent obl.f.dm 1387,30 1388 6Ö
prudential g.d. 111,1031 111.1236
prudential s.d. 1084072 1084256
reaal-beheer 13,32 13.35
reaal-vastgoed 8,86 889
reaal-obligatie 15,50 15.50
reaal-aandeel + 11,89 1202
reaal-protect 1284 1284
reaal-garant 1257 1263
reaal-t1997 87,27 87.28
reaal-t2002 63,39 63.40
reaal-t2007 43.50 43,51
reaal-t2012 30,84 30,85
reaal-t2017 21,80 21,82
reaal-t2022 15.57 15,57
rg money plus nlg 108.35 108.38
rg money plus dem 106,67 106,72
rg money plus usd 10203 10209
rg money plus sfr 103,64 103,65
ro-totaal 116.87 118.10
royal obligatie 13,31 13,30
royal aandelen 15,61 15,68
royal combinatie 14,12
royal europees 13,97
royal intern. 10,25
royal deposito 1267
royal garantie 11,95 V.9E
royal austr.dlr 1228 1224
royal amer. dlr. 1252 1251
royal brits pond 1234 1236
scandin.guar. S 974,32
sns obl.groeifonds 55,12
sns obl.dividendf. 55,70 55 71
sun alliance depos 116,55 116.67
sun alliance oblig 184.64 185.02
sun alliance vastg 88.67
sun alliance aand. 100,32
sun alliance paras 121,18 12249
umcodem-invfund 74,50
unico dem-reserve 103,20 10223
unrfonds 33,30
van eekasia dyn. 11,07
van eek goldres 6,45
van eek int'l mv. 15.71
vpv strategisch 54,05 54 05
vpv int. geldmrkt 59,40 59 40
webefo 163.30 163.30

GOEDERENMARKTEN
29/07 30/07

index termijn 130.42 130.40
indexspots 124.16 12416
NewYork
termijnmarkten (metalen)

29/07 30/07
GOUD (S ounce)
aug 396,50-01,00 406,30-07,50
okt 398,80 408,70-09,80
dcc 401,50-03.00 411.00-11,70
feb 404,20 413,80-14,50
KOPER ($ et Ib)
aug 87,25 87,80-88,00
scp 87,60-87,70 88,20-88.40
okt 87,75 88,30
nov 87,80 88,30
PLATINA (S ounce)
okt 414,50-15,00 418,50-19,50
jan 415,90 420,00
apr 416,90 420,90
jul 417,70 421,70
ZILVER (Set ounce)
aug 520,4 539,2
scp 521,0-523,0 540,0-541,5
dcc 526,0-529,0 545,0-547,5
jan 528,0 547,0

termijnmarkten (diverse)
29/07 30/07

CACAO ($ ton)
scp 937-942 938-941
dcc 978-984 977-980
mrt 1010-1014 1011-1012
mei 1034N 1032 N
HEATINGOIL(S 100gallon)
aug 50.70-50,90 49,00-50.50
scp 51,60-51,75 50,70-50,95
okt 5260-5270 51,80-52.00
nov 53,55 5275-5285
UGHTCRUDE(S barrel)
scp 18.09-18.15 17,86-17,90
okt 18,30-18,37 18,14-18.17
nov 18,45-18,54 18,32-18,35
dcc 1855-18.63 18,44-18,46
KATOEN ($ et Ib)
okt 60,55 59,50-59.70
dcc 61,75-61,90 60,73-60,90
mrt 63,10 6210-6220
mei 63,706-63,71L 62758-6276L
KOFFIE (S et Ib)
scp 73,95-74,20 76,30-77,00
dcc 76,60-76,80 78,80-79.25
mrt 78,80-79,00 81,10-81,20
mei 80,108-80,50 L 82408-BZBOL
SUIKER (S et Ib)
okt 928-9,29 9.35-9.36
mrt 9,70-9,71 9,67-9,70
mei 9,78-9,79 9,76
jul 9.838-9.85L9,81

Chicago
29/07 M/07

TARWE (Set bushei)
scp 308,00-09,00 304,25-03.50
dcc 317.50-16,50 313,00-1200
mrt 320,00 315,50-15,00
MAÏS (Set bushei)
scp 239,25-38,75 236.00-35,50
dcc 245,00-44,25 24200-41,50
mrt 251,75-51.50 249,50-49,00
HAVER(Setbushei)
scp 14325-43.00 140.50-40.25
dcc 148.50-48,75 145,00
mrt 153.508 150.00L
SOJABONEN (Set bushei)
aug 689,00-90,50 686,50-84.50
scp 69250-91.50 688,00-86.00
nov 693.50-92.00 689,00-87.00
jan 696,00-95.00 691,00-M,OO
SOJAMEEL (S short ton)
aug 228,20-28,50 226,50-26,10
scp 22500-25 M 22230-2250
okt 223,00-23,20 220,00-21,00
dcc 22250-2200 219,50-19,00
SOJAOLIE (S et Ib)
aug 23,18-23,20 23,20-23,22
scp 23.35-23,33 23,35-23,33
okt 23,48 23,48-23.50
dcc 23,70-23,68 23.70-23,72'

London (metalen)
29/07 M/07

ALUMINIUM (S perton)
spot 1197,50-98,50 1196,00-96.50
3-maands 1220.50-21,00 1218,50-19.00

KOPER A (S metncton)
spot 1960.00-6200 1971,00-7200
3-maands 1965,50-66,00 1967,00-67.50
LOOD (S metricton)
spot 39250-393.00 391.50-39205
3-maands 405,00-405,50 404,50-405,00
NIKKEL(S metricton)
)spot 4970-4980 4883-4893
3-maands 5025-5030 4935-4945
ZINK(S metricton)
spot 920,00-921,00 925.00-926,00
3-maands 936,00-937,00 941,00-941,50
TIN ($ metricton)
spot 4860-4870 4835-4840
3-maands 4915-4920 4885-4890
London
termijnmarkten

29/07
CACAO(£ metricton)
jul 733,00-736,00 747,00-748,00
scp 743,00-744,00 763.00- 764.00
dcc 755,00-756,00 780.00-78200
GASOUE(£ ton)
aug 161.75 L 159,00-149,25
scp 163,006 161,001
okt 164,50-164,75 163,50-163,75
KOFFIE (S ton)
scp 1013,00-14,00 1037,00-38.00
nov 1017,00-19,00 104200
jan 1011,00 1035.00-36,00
SUIKER (S ton)
okt 255,20-256.00 257,00-257,40
dcc 257,50-258,30 257,20-257.50
mrt 260,00-261.00 260,70-26»,»
SOJAMEEL(£ ton)
aug 173,00-176,00 175,00-178,90
okt 173,00-176,00 175,00-178,00
dcc 174,00-177,00 176,00-179.00
Amsterdam

28/07 29/07
AARDAPPELEN (’ 100kg)
apr'94somm 15,90-16,10 14,20-14,30
mei'94somm 16,50-17,40 15,50-15.60
SLACHTVARKENS(/ kg)
aug 2085-2090 2090-2098
scp 2155-2160 2160-2166
okt 2155-2165 2160-2166
BIGGEN MARKT (I stuk)
aug 49,50-50,00 48.50-51.00
scp 54,00-55,00 5200-56.00
okt 50,006 55.0 C
ZILVER (’ kg)
onbewerkt 275,00-345,00 280.00-350,00
bewerkt 390.00L 390.00L
GOUD (’ kg)
onbewerkt 24,070-24670 24,260-24860
bewerkt 26.270L26.460L
fta-fts 624,35 v.k. s.k omzet
aug 621,25 m 625.00 243
scp 620.25 m 624.00
okt 62225 m 626,00 m
fta-fti 338,92 v.k. s.k. omzetaug 338,93 339,27 2953
scp 338,00 m 338.20 141
okt 339.20 339.20 46
jan 343,04 343,06 74
apr 345,00 m 345,00 m
j94 343.00 m 344.50 m
fta-fto — v.k. s.k. omzetscp 103,92 m 103.85 m
dcc 103.79 m 103.75 m 35
mrt 103,65 m 103.60 m
jun 103,53 m 103,48 m
fta-fus 196,30 v.k. ».k. omzetaug 195,60 m 196.75 mscp 198.1Om 197,25m 173
okt 196,55 m 197.65 m
dcc 197,35 m 198.50 m
mrt 198,30 m 199.50 m
jun 199,05 m 200.30 m

WISSELKOERSEN NEWYORK
2907

londen 1,4810-1.4820 1,4855-1,48-5
brussel 36,20-36,35 36.70-36.8C
montreal 1,2867 1,2872 1,2851-1,2835
parijs 5,9420-5,9470 5,9680- 5.97QE
milaan 161390-16.55 160690-095E
amsterdam 1,9590-1.9600 1,980
bern 1.5285-1,5295 1,5215-15225
frankfort 1,7405-1,7415 1,7400-1741(
tokio 106,40-106,50 104,60-104,71

FINANCIËLETERMIJNMARKTEN
29/07 30/07 29/07 M/07 29,07 M/07

T-BILLS TREASURYBONDS EURODOLLARS
scp 96,M-96,89 96,88 scp 115,19-15,20 115,17-15,15 scp 96,66-96,67 96,64-96,65
dcc 96,68-96,67 96.658 dcc 114,14-14,13 114,11-14,10 dcc 96,24-96,23 ,96,20-96,21
mr 96,46 96.448 mrt 113,11 13.10 113,09-13,07 mrt 96,12-96,11 'J6.08-96.09

De Financiële Telegraaf
(advertentie)

ZUID AFRIKA 16 7.%
INCLUSIEF POLITIEKE RISICOVERZEKERING

Beleg nu in Êuidafrikaanse oyerheidsobligaties. Huidig rendement
1872%.
Wij behandelen obligatierekeningen vanaf ’ 100.000,-
Uw rekening blijft bij de bank op uw naam. <ffll

Berben's Effectenkantoor $KJ _uk
Ulvenhoutselaan 67 irrrmfr^^^^^^4835 MB Breda &fe^l/y"—
tel.: 076-655262 fax: 076-600703 ö\f_T
Uw deposito vrij?
Vraag vrijblijvend advies. commissionairs in obligaties

Ook op zaterdag kunt u ons bellen van 10.00-14.00 uur

41

(advertentie)

H zaterdag 31 juli 1993
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HfiZ? __k Tel: 020-6 805 805 Fax:o2o-585 80 30 Postbus 376, 1000EB Amsterdam
Volkswagen

AL MEER DAN 70 JAAR BETROUWBAARHEID IN AUTO'S...
VOOR UW VEILIGHEID

Kost B.V.
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

'Altijd 180 jonge, tot zeer jongeoccasions in voorraad
'Onderhoud en service
'Voor probleemloos schadeherstel en vervangend vervoer
'Geautoriseerd PTT-Telecom dealer
'Quick-service
'Bedrijfswagens/lease

Valschermkade 16, Amsterdam telef. 020-6174934
Amsteldijk 10,Amsterdam telef. 020-6734666
Ruysdaelkade 243,Amsterdam telef. 020-6768033
Ophelialaan 92, Aalsmeer telef. 02977-24550
Gooilandseweg 2, Weesp telef. 02940-12517

De VW/AUDI dealer voor Amsterdam en Aalsmeer

Wegens annulering ordert.k. diverse VW PASSAT en AUDI 80
VW Passat 1.8Autom., 4-deurs, 90-pk,rood met., rijklaar

mcl. afleveringskosten, van ’ 46.200 nu voor’ 42.000
VW Passat 4-drs. 1.9Diesel, 68-pk, tingrijs met., rijklaar
mcl. afleveringskosten. van ’ 48.500 nu voor ’ 44.250

VW Passat Variant 1.8, 90-pk, zilver met., dakrel., cv. rijklaar
mcl. afleveringskosten, van ’ 47.750 nu voor’ 41.000

VW Passat 1.8,4-drs., 90-pk, zwart met., rijklaar
van ’ 43.000 nu voor ’ 38.750

VW Passat 4-d. VR6 Autom., el. ramen, zwart met., rijklaar
van ’ 86.000 nu voor ’ 65.000

Audi 80 2.0 90-pk, zwart met., rijklaar
van ’ 50.200 nu voor’ 43.950

Audi 2.0, 90-pk Avant, groen met., rijklaar
van ’ 57.700 nu voor’ 46.950

Volledige fabrieksgarantie, 100%financiering mogelijk
Bel voor informatie AUTO BECKERINGH B.V.

Amsterdamseweg 9,1422 AC Uithoorn, telef. 02975-63418
VW en AUDI DEALER

GOLF GTi, '86, APK '94, s-
versn., sportwln., elektr. ram./
antenne,’ 10.750. 020-6739900
REMAR, voor al uw gebruikte
Audi- en VW-onderdelen v.a.
'83 t/m '93. Peerdebaan 145,
Hechtel (B.), 09-32.11735438.
GOLF GTS, m. '85, sp.vlg.. kl.
wit, in nw.st. ’ 7750. Inruil
mog. 020-6192683.
VW JETTA 1600 CL Benzine,
'85, 4-drs.. blauw met., get.
glas,’ 4950. 023-354644.
GOLF 1800 iManhattan, 7-'B9.
sp.velgen, get. glas, 5-bak, wit,

’ 14.750. 020-6456977.
PASSAT 18i GL, 8-'9O, blauw,
luxe uitv., van 1e eig., met on-
derh.boekje, inr./gar., nü

’ 18.500. Telef. 03408-70527.
VW JETTA Diesel Pacific, m.
'91, 4-drs., bijz. mooie st.,
snowwhite, get. glas, 5-bak,
centr. slot, trekh., ’15.750.
Inr./gar. Telef. 02503-38470.
VW Golf Turbo D Intercooler,
groen metallic, getint glas, 80
pk, 52.000 km, bj. 1991,

’ 27.950. BMW-dealer VAN
EKRIS Veenendaal. Telef.
08385-27676.
GOLF GTi. antraciet grijs me-
tall., sch.d. sportvelgen, spec.
uitgeb. APK, bj. '86, pr.

’ 11.900. 05413-53977.
VW GOLF 1800 GTI, '86, dia-
mant zwart, G6O uitgev., get.
gl.. 5 bak, sportw., afstand
alarm, zeldzaam mooi.

’ 10.950. 023-354644.
GOLF 16V, 15" sportvelgen,
verl., get. glas, schuifdak, cv.,
stuurbekr., zwart, bj. 1986,
vr.pr. ’ 8650. Inl. 055-223194.
VW GOLF 1.6 Manhattan, bj.
'89, bl. met., 5-drs., nwe. APK,
nw.st., ’ 13.500. 020-6798304.
VW GOLF Turbo Diesel Van,
dcc. '89, ’8950. Telef. 02522-
-11849.
Te koop VW POLO. 1981, APK
februari '94, kleur oranje,
t.e.a.b. Telef. 02995-2716.
PASSAT I.Bi CL, 5-'9l, LPG-
o.b., sch./kanteldak. antr. met.,

’ 20.750. Inr. mog. 04103-1736.
VW GOLF Diesel, GTS-Look.
div. extra's, '86, afstandsalarm,
sportvelgen, ’ 7950. Inruil mo-
gelijk. Telefoon 023-358016.
VW GOLF GT Special, 11-'90,
uniek in Nederl.. 1e eig., groen
met., schuifd., l.m. velgen,
alarm, RDS radio, sportint.,
w.w. glas, 37.000 km, ’ 23.000.
03494-52153 of 03495-71467.
"*VW GOLF GTi 16V"
8-'B7, schuifd., CD-wiss.,
nw.st., ’ 14.950.085-434923.
PASSAT Variant Turbo Diesel,
groen metallic. 28-4-89, veel
ace, ’ 20.750 mcl. BTW. Telef.
055-426262.
VW GOLF diesel, bj. '80, niet
gek., motor goed, voor onder-
delen,’ 450. Inl. 020-6465292.
Bijz. sportieve exclusieve VW
Golf 1.8 GTi, m. '91, petrol-
groen metallic, zwart gemel.
stof inter., hoofdst., getint glas,
5-bak, centr. vergrend., licht-
metal. sportvelgen, smettel.
staat, aanrijdingvrij, ’ 22.950.
CAR CENTRE HAARLEM B.V.
023-329750. Zondag telef. info
van 11-15u.
VENTO 1.9 Diesel CL, 6-92,
zwart metallic, schadevrij,
stuurbekr., 1e eig., ’29.500.
Autolux B.V. 035-833866.
VW KEVER, bj. '68, turquoise,
halfautom., verchroomde mo-
tor en wieldoppen, i.z.g.st., ra-
dio,’ 7250. Telef. 06-52707257.
GTI GOLF, o.a. 3-drs., 5 versn.,
blauw met., unieke nw.st., m.
'91, ’ 21.950. Inl. 036-5349495.
KEVER 1200, wit, bj. '82, APK
7-94, pi. verz. Vr.pr. ’3500.
Telef. 020-6392453.
VW PASSAT 1.8 CL, orig. '85,
LPG, wit, 5 versn., 140.000 km,
i.z.g.st., ’ 3250. 035-833575.
GOLF 1.4 CL, 6-92, wit,
nieuwste mod., 21.000 km, l.m.
velg., 3-drs.. ’26 500. Inr. mog.
Bovag-bedrijf, 08362-21736.
3x GOLF 1.3 Manhattan, 1-'9l,
60.000 km, NAP, v.a. ’ 16.950.
Telef. 03242-4822.
GOLF 1.8 GL, 5-drs., 8-'B9,
blauw, 78.000 km, 'boekjes t.i.,
’17.500. Telef. 02993-68281.
BOVAG.
I.v.m. lease-auto, witte GOLF i
1.6 D, okt. '90, 98.000 km, in ,
perf. st., APK 12-93, alle o.h.,
boekjes, ’ 16.900. 020-6125330. ■
Exclusieve diesel! Zéér mooie
VW Passat 1.9 GLD Diesel,
orig. m. '91, o.a. ferrarirood met
get. glas, 5 versnell., centr. por-
tiervergrendeling, ABS rem-
systeem etc, etc, nw.pr. j
f 57.750, schadevrij en in prima
staat, ’19.950. Met gar. Inruil/ |
fin. en ANWB mogel. AUTO- ,
SERVICE HAARLEM, gespe- j
cialiseerd in jonge, gebruikte,
auto's. 023 392024.

Complete VW Passat 1.8 GLi
injectie, orig. m. '91, o.a. dia-
mantzwart metallic, zonw. glas,
5-versnell„ elektr. schuif/kan-
teldak, velours interieur met 4x
hoofdst., central lock, alarm,
LPG-installatie etc, nw.pr.
’51.750, schadevrij en in prima
staat ’ 19.950. Met gar. Inruil/
fin. en ANWB mogel. AUTO-
SERVICE HAARLEM, gespe-
cialiseerd in jonge, gebruikte
auto's, 023-392024.
T.k. GOLF GTi, bj. '82, i.g.st.,
15" sportv., get. glas, Kamei-
uitv., ’3lOO, iets techn. werk.
Telef. 075-175568.
VW CORRADO G 60, bj. 3-'B9,
rood, ’25.000 ex BPM (BPM

’ 7500). Telef. 05225-2754.
VW LT BUS, ingericht als cam-
per, ook op kent., lekt die,
’4250. Inl. 085-513051.
VW GOLF Turbo Diesel, bj.
1983, APK, metall. groen,

’4750. Telef. 04104-78448.
GOLF GTI 16V, bj. '86, wit,
sportvlg., w.w.-glas, APK '94.

’ 12.750mcl. 055-331363.
Passat STATIONCAR, bj. 1992,
1e eig. BOVAG Auto Vossen-
brink, Delden, 05407-62555.
VW PASSAT CL Variant 1.6 D
Stat., bj. 10-'B3, bl. met., nette
auto, ’ 2950. 072-622988.
VW GOLF Turbo Diesel Man-
hattan, 77.000 km, 2e eig., bj.
'89, vaste prijs ’ 13.500. Telef.
030-420292.
VW GOLF C 1.3 5-drs„ 02-'B6,
88.000 km, wit, ’9750. Off.
Opel-dealer Havéka 8.V.,
Mijdrecht, telef. 02979-82046.
VW Jetta 1600, 4-drs., 1988,
groen metall., get. glas, sportief
inter., LPG, ’ 10.950. Inr. mog.
EUROCAR Hoofddorp, telef.
020-6533475.
VW GOLF Automaat, 5-drs.,
GL, stuurbekr., etc, uitzonder-
lijk mooi, ’29.500. Evt. zonder
inruil ’28.000. Auto Service
V.d. Velden, Zoetermeer, telef.
079-417711.

VW PASSAT 1.8 CL, bj. '90,
kleur rood, 94.000 km, met
LPG-0.b., schuifd., ’ 18.750.
Bovag-bedrijf, 08362-21736.
VW GOLF I.Bi Manhattan, m.
'90, 5-drs., LPG, bijz. mooie st.,
blauw metall., get. glas,
schuifd., ’15.950. Inr./gar.
02503-38470.
VW GOLF 16V, 2-'B6, ’ 13.750.
VW Golf GTi, 1-'B5, ’10.750.
VW Golf GTi, 5-'B3, ’6500.
Golf Syncro 4-'B6, ’13.950.
Inr. mog. Telef. 08878-1485.
GOLF I.Bi, bj. '90, zwart metal-
lic, 5 versn., LPG, beslist geh.
nw., ’ 13.750. 070-3949007.
VW GOLF 1300 1990, vr.pr.

’ 18.500. Tev. Honda 500 1973,
moetweg. 072-158750.
VW Passat, '82, 5-drs., 5 versn.
Groen met., APK 8-94, MOOIE
auto,’ 1250. Inl. 035-833575.
2x Golf GTi, '90, zwart met./
rood, div. extra's, verk. in
nw.st., v.a. ’21.950. Inr./gar./
fin. RODENBURG 8.V., Voor-
schoten, 071-323450.
GOLF 1.3 LX, rood, 144.000
km, schuifdak, dubb. koplam-
pen, ’ 3900. 03200-61104.
KEVER 1200, bj. 1983, van 1e
eig., 49.000 km, z.g.o.h. Vr.pr.
f 6000. Telef. 02998-3902.
""KONINGSHOF AUTO'S""
VW Polo Coupé Sensation, m.
88, wijnrood metallic, 5 bak,
get. glas, dubb. spiegels, ach-
terwisser, perfecte staat,
f 7950. 02507-15824.
VW Golf GTI cabriolet. Specia-
e auto. K-88. ’ 18.950. Inruil +
'inanciering mogelijk. 12 maan-
den garantie. PARK AVENUE
_ARS, 020-6146200.
/W POLO 1.3 CL, bj. '90, s-
sak, i.z.g.st., ’10.950. 03402-
-14840 Of 03465-74014.
v"W JETTA 1800iPacific, grote
jumpers, bj. '89, Vialle gasinst.,
Doekjes aanw., mr. mog. Vr.pr.
f 14.750.Telef. 05202-23589.
rransporter CAMPER Diesel,
11-'B4, km 67.000, blauw, ver-
loogd dak, voortent, ’ 14.950.
WITTEBRUG, Rijswijk, Frijda-
itraat 47, telef. 070-3954302.
/W Polo 1300 cc STATION-
2AR, m. '86, kl. blauw. Vr.pr.
f 6250. Inl. 033-622858.
30LF CD, bijna '85, wit, 5
rersn., get. gl., trekh., boekjes,
)erf, ’5950. 02993-71848.

OPENINGSAANBIEDING
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Weiieder TECH GmbH

Helmond. Telef. 04920-26546
.et op!! Uniek mooi!! VW Golf
1.8 GTI Inj., m. '88, blauw me-
all„ get. glas, 5-versn,, Recaro
jportint., magn. sportvlg., c
ock, afst. alarm etc. Perf. st.v.
inderh., ’ 13.950. „DEN HOFF
Auto's", 02550-11428.

'GOLF 1.6 CL. 7-'9O, 5-drs., 5
bak, LPG, ’11.400. Golf 1.1

'Madison, 8-'9O, LPG, ’ 12.400
Golf 1.6 D, 7-'B9, 5-bak
’11.900. Jetta 1.6 D, 7-'B9, 4
drs., 5-bak, ’ 10.900. Passat 1.1
CL, 10-'B9, LPG-0.b., ’13.500
035-564444.
VW JETTA 1.6 Diesel, blauv
met., 99.000 km, bj. '88, ’ 9950
Telef. 030-436667.
GOLF GTi, bj. 10-'B5, zwar
model, '88-uitv., alarm, sp.vel
gen, nwe. uitlaat, perfecti
auto! APK 6-94, ’ll.OOO
08340-41860/33669.
GOLF 1.6 TD Madison Kat.
4-'9O, zwart met., ’19.950
Goldcar A'veen 020-6433733.
GOLF GTi 1.8, '83, wit, 159.00(
km, l.m. velgen. Vr.pr. ’ 8500
Telef. 02940-31613.
TURBO Diesel, bj. '84, grij!
met., in nw.st., trekh., APK
gek.,’ 7500. Telef. 013-340251.
PASSAT Turbo Diesel, bj. '86
5-drs., rood metall., trekh.

’ 5750. Telef. 03212-2729.
Superluxe zéér complete VW
Passat Stationcar 1800 GLS
Special Editionü LPG-onderb.
'91, saffierblauw met., dikke
Pullman bekl., hfd.st, schuifd.
roofrack, 5 versn., doorlock
stuurbekr. etc. Bij "FREC
HEHL" ’ 24.950, 023-292400.
VW GOLF 1.3 CL, bj. '84, nw
model, rood, 135.000 km. Vr.pr

’ 4750. Inr. mog. 03418-57778.
VW GOLF 1.8 GTi, m. '85, grtji
metallic, ’ 8750. Telefoor
01723-9384/8276.
GOLF GTD Miljonair Specia
Edition, 12-'BB, sportvlg., w.w
glas, 16-V antenne, sportgrille
spec. int., blauw met., in nw.st

’ 14.450. 06-52779647.
GOLF Diesel 3-drs., antracie
metall., plus opties, i.z.g.st. bj
'88, vr.pr. ’ 11.950. Telef
05296-4295.
Golf CL 1400, 3-drs., 5 versn.
rood, '92, ’26.995. Golf CLC
Diesel, 3-drs., signaalrood
117.000 km, '90, 5 versn., get
glas, ’17.750. Golf CL 1400
nw. model, dcc. '92, blauv
met., 27.750. AUTOVROOr-
VW/Audi-dealer,020-6869611.
Golf 1.3, 5-'9l, 20.000 km, abs
nieuw, ’15.950. DEN HOUI
023-471047.
VW POLO D Van, bj. '87
km.st. 119.000, ’4500. Telef
02154-14293 of 036-5338149.
VW GOLF CL Diesel, bj. 1-'9O
kl. wit, 110.000 km, 5-bak

’ 13.950.Telef. 02159-17465.
15" ATS velgen (nieuw) -i
banden ’ 1050. VINCENT, 06
52801360 of023-374448. Fin.
VW Golf 1.6 iMadison, 1e eig.
m. '91, wit, 5-drs., donker get
glas, 5 versn., br. banden, abs
nw., ’16.950. VW Golf 1.6 Cl
diesel, 1e eig., nw. mod. '89
wit, 5 versn., w.w. gl., wis/was
slechts ’ 9950. Inr./fin./gar
Autobedrijf SCHIPHOL, Bad
hoevedorp, telef. 020-6041885.
VW Passat Diesel '90, wit, get
glas, centr. lock enz., ’ 19.950
„Autobedrijf VERMANEN
ENT", Harderwijk, 03410
30200/30600.
GOLF G 60 Ed. One, Uniek
21.000 km, '91, aubergine
Vr.pr. ’ 51.500. 023-387947.
GOLF GTi 1.8, m. '88, elek. dak
sportwln., ’ 16.900. Telef
020-6592654/6597486.
VW GOLF Diesel CL, 1990
met. blauw, 3-drs., 125.000 km
BOVAG-garantie. Telef
020-6901875.
GOLF GTi 16 V 2.0, '91, kent
'92, imp. USA, uniek in NL
ferr.rood, 26.500 km, 1e eig.
rek. t.i., ANWB-rap., in perf
st., orig. VW USA-opties, Re-
caro-int., BBS vlg., airco
schuifd., close ratio versn.
alarm, 6 spkr., Kenwood ste-
reo, etc. Nw.pr. ’64.000 ni

’ 36.950. Telef. 02159-49467.
T.k. VW JETTA, 4-drs., bj. '86
antrac metall., trekh., APK me
'94,’ 6500. Telef. 02269-3425.
VW JETTA 1600 CL, LPG, 4-
drs., '84, nw. mod., APK, vr.pr

’ 4250. Telef. 020-6942417.
POLO 1.3 Coupé Sprinter
3-'B5, sp.velg., APK 6-94

’ 6650. 020-6478872, na 17uur.
VW Golf Manhattan, m. '90,
spierwit, 5-drs., w.w. glas,
sportint., LPG, abs. nieuwst.

’ 14.950. VLIET AUTO'S, mr
financ. 01718-77355.
GOLF CL Diesel, 8-'B5, beige
met., 174.000 km, APK 2-94,

’ 5500. Telef. 04249-9527.
T.k.a. VW GOLF 111, GT-uitv.,
bj. 5-92, kleur rood, prijs
n.o.t.k. Na 18 u. 05483-65013.
"'KONINGSHOF AUTO'S"'
VW Passat GL 66 Kw, nw.
mod. '92, petrolgroen metallic,
velours dessin int., 5 bak,
stuurbekrachtiging, dubb. spie-
gels, get. glas, centr. lock,
65.000 km (boekjes t.i.), perf.
staat, ’ 28.950. 02507-15824.
VW Golf GTD Turbo Diesel, m.
'85, diamantzwart metall., grijs
sportinter., hoofdst., get. glas,
5-bak, sunroof, spec. magn.
velg. enz., supermooie auto,
’8950. VW SCIROCCO GTi,
nw. model '83, wit met zwart
sportint., hoofdst., get. glas,
5-bak, verlaagd, met magn.
velgen, roest- en schadevrij,
’7950. VW Golf 1.6 GL Multi-
point Inj., 1e eig., m. '89, d.grijs
metall., stof inter., hoofdst.,
get. gl.. 5-bak, LPG, magn. vel-
gen enz., ’12.950. BMK 023-
-294072. Inr. mog.
"'KONINGSHOF Auto's"'.
VW Passat 1.8 CL 66 kW, ge-
heel GL-uitv„ m. '91, diamant-
zwart metallic, 5-bak, velours
inter., dure stereo-inst., get.
glas, dubb. spiegels, LPG on-
derbouw, 85.000 km, ’20.950.
02507-15824. Zandvoort.
Werkelijk unieke aanbieding!
VW Passat Variant 1.8 Edition,
luxe Station, GLi, rood, 1e eig.,
nw. mod. '91, roofrack, LPG-
onderb., 4x hoofdst., wiswas,
geh. nw., si. ’23.950. VW Pas-
sat Variant 1.9 GL, luxe combi
Diesel, diamantzwart metall.,
w.w.-glas, doorlock, wiswas,
design int., zeer compl., si.
’23.850. VW Bus de Luxe
kleinbus, 9-pers„ nw. mod. '90,
rood, w.w. glas, ideale vakan-
tiebus, schitterende auto,
nw.pr. ’ 51.000, nu si. ’ 16.950.
Inr./fin./gar. Autobedr.
SCHIPHOL, Nieuwe Meerdijk
350, Badhoevedorp (langs
Ringvaart) 020-6041885.

Golf VR 6
10-92,wit, 15.000km.
Nw.pr. ’ 64.000 ’ 54.250

! GTII6-V
12-'B9, zwart met., 78.000 km.- 1e eig ’27.750

GTIIO7-pk
t 11-'B9, bl. metall., 100.000 km.- 1e eig / 24.750
I

Vento 1.8 90-pk- 7-93, tornadorood, 800 km,

' ’ 3000 korting.
HOUTSMULLER &

VAN DORSSEN1 Off. VW/Audi-dealer
Gladiolenstr. 39,Lisse

Telef. 02521-14507
;KEVER 1302, bj. '71, APK

1-94, tax.rapp., geheel gerest.,. i.z.g.st., ’ 5000. 045-708994.

'PASSAT 1.Si CL, m. '92,

' LPG-onderb., bijz. mooie st.,. zwart metall., get. glas, 1e eig.,

' 80.000 km (boekjes), ’21.750.. Inr./gar. 02503-38470.
IVW PASSAT 1.6 C, m. '85,

groen met., 1e eig., ond.b.

' aanw., APK 7-94, i.z.g.st.,
| ’4250. Inr. mog. 02507-30217.

VW GOLF Madison 1.6, zwart

' met., bj. 1991, 85.000 km, pr.

’ 19.500.Telef. 01726-17457.
T.k. VW PASSAT 1800i. Telef.

: 05784-1635.
i GOLF GTi, '83, grijs, G6O bum-

pers, zeer snel, met vele ex-
jtra's, Pioneer install. Prijs
n.o.t.k. 01658-2608., VW GOLF GTi, bj. '85, blauw. met., div. extra's, moet RDW-
gek.,’ 5950. Inl. 01713-15770.

i VW GOLF GTI 16V, wit, 6-'B7,, 1.m., alarm, i.z.g.st. Vr.pr.. ’ 18.500.079-417711 (Dirk).
SCIROCCO GTX 16 V (USA)
zwart, bj. '87, veel extra's 0.a.:i airco, ’ 17.950.04763-1889., GOLF Diesel, wit, bj. '84, APK

■ 7-94, i.g.st., ’3850. Telef., 03410-17123.
! Schitterende VW Golf 1.6, m.

'83, zeer sportief uitgevoerd, in- zilvergrijs metallic, grijs stof in-; ter., hoofdst., 5 bak, getint glas,
honinggraat sportvelgen,
’2950. CAR CENTRE HAAR-;LEM B.V. 023-329750. Zondag. telef. info. van 11-15u.
POLO, wit, '87, APK, 58.000
orig. km, nwe. band., i.z.g.st.,, ’ 5500. Telef. 020-6140560.
VW Camper, 5 pers, bj. '85.■ Vr.pr. ’ 14.950. AUTO UNIE
ALMELO, 05490-25015.
PASSAT 1.8 Variant, LPG,
6-'9l, grijs metall., ’29.950.
Goldcar A'veen, 020-6433733.
POLO Shopper, blauw, 80.000

■ km, nw.st., nwe. APK, '86,

’ 6450. 020-6430704, A'veen.
GOLF 1.6 Manhattan, bj. 1989,
blauw met., 5-bak, div. extra's,

’ 16.500. Inl. 02522-10450.

" Zéér mooie Golf 1600 Diesel,
nov. '85, ’ 7750. Inr./fin./gar., mog. „TIENHOVEN", 03469-
-2296, ml. tot 21.00 uur.
Passat CL diesel Variant Van-

■ uitv., 9-'9l, 1e eig., aantoonb.
45.000 km, ’21.750 mcl. BTW.
Dealer muilauto's. J. MEURE,. 02908-26061.
GOLF Manhattan Diesel, 1990
model, 1e eig. ’16.900.
02155-12854 of 06-52877994.
In pr. st.: PASSAT 1.8 CL, blue
met., LPG 0.b., 2-'B9, cv., s-
bak, ’ 14.950. Inl. 03463-54106.
VW Passat Variant (5-drs. Sta-
tioncar), m. '82, wit, deelb.
a.bank. etc. ’1950.
„HARTMANN Auto's 8.V."
Woerden 03480-31234.
VW PASSAT 1.8 CL Autom.,
79 kW, st.bekr., rood metall.,
83.000 km, 1990. Dealer Avi-
fauna, 01720-20990.
VW GOLF Diesel, wit, 5-bak,
3-drs., 1991, ’ 16.000. Golf Die-
sel, wit, 5-bak, 3-drs., 1984,

’ 5500. Golf Diesel, met. blauw,
5-bak, 3-drs„ 1981, ’2500.
Krullelaan 2A, Zeist. Telef.
030-966042.
VW GOLF GT 4, 1988, d.bl.
met., schuifd., get. gl. enz.,

’ 14.950. Inr. mog. 040-128877.
GOLF C 3-drs., 7-'B5, nwe.
APK, rood, veel extra's, zeer
mooi. Vr.pr. ’ 5750. Inr. mog.
035-856405 / 06-52.881195.
Uniek mooie VW GOLF CL
1600-uitv., '85, brons, APK-
gek., 91.000 km, mot./mech.
100% , ’5950. 06-52.812148/
06-52.807349.
Golf 1.6 D, bj. '89, 5 versn., get.
glas, stoff. inter., stereo, onbe-
risp. st„ ’ 10.950. 02240-16912.
„DE WAAL" Automobielen.
VW GOLF Diesel, bj. '81, APK,
weinig km's, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1750. Telef. 03403-71249.
Polo 1.3, 5-'B9, km 17.000, tor-
nadorood, ’11.950. Golf 1.8
CL, 55 KW Aut., 6-92, km
27.000, d.rood met., st.bekr.,
’28.950. Golf 1.9 D CL, 6-92,
km 44.000, tomadorood,
st.bekr., ’28.950. Jetta 1.6 CL,
4-drs., 7-'BB, km 102.000,
groen met., LPG, ’10.950. Jet-
ta 1.8 CL, 4-drs„ 4-'B9, km
114.000, wit, 4-drs„ ’12.950.
Passat 1.8 CL, 90-pk, 5-'9O, km
119.000, wit, ’17.950. Passat
1.8CL, 90-pk, 5-'9l, km 30.000,
d.rood met., stuurbekr.,

’ 27.950. Passat 1.8 CL, 90-pk,
5-92, km 34.000, grijs met.,
stuurbekr, ’ 30.950.
WITTEBRUG, Rijswijk, Frijda-
straat 47, telef. 070-3954302.
Groothandel in jonge auto's:
div. VW Golf 1.6 CL Diesel/1.6
CL Manhattan, v.a. '90T91, s-
bak, get. glas, schuifdak, m. en
z. LPG, div. kleuren, als nw.,
v.a. ’10.750. Met boekjes.
Gar./inr./fin. mog. Autobedr.
J. LAMME BV, Nw. Loos-
drechtsedijk 167, Loosdrecht,
telef. 02158-26778/23246.
GOLF GTi 16V, 1986. Golf GTi
16V, 1988, div. access. Garan-
tie/inruil mog. 08893-2645.
PASSAT 1.8 CL, 8-'B9, LPG,
wit, ’13.750 mcl. BTW.
04163-76502.
VW GOLF 1.3 bj. '88, rood me-
tallic, i.z.g.st., GTI-uitvoering,
vr.pr.’ 11.250. Inl. 035-284401.
VW PASSAT Variant Edition
Turbo Diesel Intercooler, m.
'90, 15" vlg., el, dak, 4 hfd.st.
etc, ’ 23.500. 035-830162.
VW KEVER, bj. '74, APK juni
'94, pr. ’ 2900. 071-153749.

Van 1e eig. GOLF CL Diesel
2-'B9, APK 2-94, 115.000 km
i.g.st., ’11.500. Telef. 020
6111887 of 06-52.825183.
VW KEVER, kl. groen, bj. '83,
60.000 km, 1e eig., nog nw.

’ 5950. 023-314955.
VW Passat CL, m. '89, spierwit
w.w. glas, 4-drs., sedan, LPG
etc. Abs. nieuwst., ’14.950
VLIET AUTO'S, inr./financ
mog. 01718-77355.
VW JETTA, '81, 2-drs„ roo(
metallic, APK 8-94, techn
100%,’ 950. 035-833575.
JETTA CLD, m. '89, 4-d„ wit
get. gl., 5-bak, trekh., 148.00C
km, ’ 11.950.02993-71848.
Golf G6O EDITION ONE, kl
zwart metallic, 1991, vr.pr

’ 32.000. Inl. 05207-65100.
VW PASSAT CL Diesel 5-drs.
5-bak, grijs metall., APK, bj
1986, ’ 6750. 05413-53977.
VW KEVER 1300, bj. 1971, me
APK dcc. '93, oranje, i.z.g.st.

’ 3500. Telef. 071-153728.
"'KONINGSHOF Auto's"
Let op!! VW Passat 1.8 CL Va
riant, nw. mod. '93, diamant
zwart, get. glas, 5-bak, dakrail
stuurbekr., LPG onderbouw

’ 34.950. 02507-15824,
VW GOLF I.Bi Cabrio, wit Ie
der, l.m. velgen, 04-'B3. VW
Golf I.Bi Cabrio, bruin met. Alle
mogelijke extra's. Heel speciaa
en mooi, 06-'B4. 04780-41945.
VW Vento 1.8 CL, 10-92, met
rood, lichte schade. 9000 km

’ 28.950. AUTO WEEKERS
04906-1387.
GOLF Diesel CL, bj. '90, 1eeig.
5-versn., 101.000 km, nw.st.

’ 15.950.Telef. 02207-44919.
Stationcar! Exclusieve VW
Passat 1.8 GLi injectie Varian
met LPG-installatie, orig. m
'92, o.a. staalblauw metallic
zonw. glas, 5-versnell., alarm
central lock, velours interieu
etc, nw.pr. ’55.750, schadevri
en in prima staat ’ 25.950. Me
gar. Inruil/fin. en ANWB mo
gel. AUTOSERVICE HAAR
LEM, gespecialiseerd in jonge
gebruikte auto's, 023-392024.
Golf Manhattan 1.3 CL, m. '91
wit, w.w. glas, Pullman int.
etc, abs. nieuwst., ’15.950
VLIET AUTO'S, inruil/financ.
01718-77355.
T.k.a. VW PASSAT GL Varian
TD 1.6, kl. rood, 65.000 km
1990, getint gl., sch./kanteldak
trekh., ABS, mooie auto. Prijs

’ 31.500. 075-179125.
9 maanden oud! VW Passat 1 .£
Diesel GL-interieur, stuurbekr.
24.000 km, slechts ’ 32.900, pc
maand ’ 655, 60 mnd
LOKHORST Zegveld (Woer
den), 03489-1868 of 1853.
T.k. VW JETTA GTi 1.8, me
CD-inst„ bj. '86, vr.pr. ’B5OO
Telef. 02990-47323.
GOLF 1.6 D, 12-'BB, 3-deurs
blauw, ’10.250. Teief
04125-5468.
GOLF CL Diesel, bj. '85, 5-drs.
APK 5-94, vraagprijs ’6950
Telefoon 085-518962.
*"2x VW KEVER"* kleur wit
bj. '72 en '75, vr.pr. ’ 3250 p.st
Telef. 06-52842174
WITTE Golf GTi 16V, bj. '86
div. opties, vr.pr. ’ 14.000. Inl
02260-14888.
VW GOLF 1.3i Madison, bj
5-'9O, 1e eig., 60.000 km, wit
rad./cass., serv.boekje, i.z.g.st.
vr.pr. ’ 17.500.020-6430412.
VW GOLF GTI 1.Si, bj. 10-'B3
div. extra's, APK, boordcomp.
prijs ’ 5950. Telef. 035-857123.
VW Golf 1.8 GTI 16V, 9-'B6
rood, 70.000 km, ’14.950
AUTO WEEKERS, 04906-1387.
VW JETTA CL D, '88, 2-drs.
als nieuw, ’9500. Golf D, '84
perfecte staat, ’ 4950. Garage
van Beek, telef. 040-452103.
VW GOLF LX, bj. '83, PRIM/i
in orde, APK 6-94, ’ 3650. Te-
lef. 070-3238112, proefr. mog.
VW GOLF 1.6 D, donkerblauw
bj. 1989, l.m. velgen, ’11.900
Telef. 08811 -64884.
Variant GL TTj W), rööd
110.000 km, i.z.g.st., ’29.750

LEEN BUCHNER AUTO'S B.V
Weg en Land 17 en 17A, Berg-
schenhoek, 01892-18220.
Zr. mooie Scirocco 18 GLT, '86
ROOD, Ned. auto, APK 8-93

’ 10.500. Inr. mog. 040-816624.
GOLF Diesel, bj. 1984, APK tol
juli 1994, striping, sp.vlgn., s-
bak, vr.pr. ’ 6200. 08850-14204.
GOLF CL Diesel, bj. '87, don-
kerrood metall., APK-gek., s-
bak, ’ 9450. Inl. 02155-28315.
VW JETTA Diesel CL, m. '90,
4-drs., 5-bak, get. glas, polai
wit, met boekjes, in nw.st..

’ 11.950. 023-354644.
VW JETTA 1.6, '84, 4-drs„ uit-
gebouwd, met vele spoilers,
alum. velgen, zeer mooi,

’ 6750. Telef. 040-439693.
VW GOLF GTi 16 V, '86, groen
met., 80.000 km, Duits kent.
06-52927703.

Golf GTi 111
bj. 1-1993, groen met., 12.000
km, infrarood alarm, l.m. vlg.
etc. Info POUW 8.V., Zwolle,
VW/Audi-dealer, 038-219310.
Uniek!! Zéér exclusieve VW
Passat Stationcar 2.3 E Syn-
chro 4x4 w.d„ 7-pers. uitv., '92,
1e eig., slechts 50.000 km,
boekjes aanw!! D.groen me-
tall., get. glas, dikke Pullman
bekl., stuurbekr., ACC systeem,
airconditioning!! Alles elektr.,
doorlock etc. Bij „FRED HEHL"

’ 42.950. Telef. 023-292400.
GOLF C Autom., '85, beslist
nw„ techn. 100% , weg. over-
compl., ’ 6950. 02521-11782.
GOLF GTI, bj. '86, sportvelgen,
getint glas, schuifdak, ’ 10.750.
080-241939.
VW JETTA CL Pacific 4-drs.
Diesel, APK 8-94, bj. '90,

’ 13.250. Telef. 01860-19956.
16V GTi VW Golf, schuifdak,
A.T.S. velgen, zeegroen metal-
lic, 1e eig., alle boekjes aanwe-
zig, gewoon nieuw! ’ 19.900,
p.m. ’390, 60 mnd. LOK-
HORST Zegveld (Woerden),
03489-1868 of 1853.
VW PASSAT 19 Diesel Sta-
tioncar, m. '91, bijz. mooie st.,
tingrijs metall., get. glas, 5-bak,
dakrailing, 1e eig., ’22.950.
Inr./gar. Telef. 02503-38470.
SCIROCCO 1.6 GT, '80, perf.
st., nwe. APK, div. ace, l.m.
vlg., vr.pr. ’ 4550. 03498-64595.
10x GOLF GTi en 16 V, v.a. '83
t/m '86. Alle v.v. vele access.
Telef. 05763-1210.
VW GOLF GT, bj. '87, in perf.
staat, APK, ’14.500. Telef.
071-322333, na 18.00 uur.

, 8x GOLF GTi 16V, 3x '86, 2», '87, 3x '88, v.a. ’ 11.900. Telef.

" 05225-2754.. GOLF 1.6 D, 10-'B6, 1e lak er
eig., onderh.boekjes aanw.,
i.z.g.st., ’ 7250. 070-3819138.
Uniek mooie VW Passat 1.8 Inj.
Automaat, met LPG-onder-
bouw, m. '91, diamantzwarl
metall., st.bekr., deurvergr., vel.
bekl., hoofdst., getint gl. etc.
’19.950. „HARTMANN Auto's
j 8.V." Woerden, 03480-31234.
VW GOLF GTi, '83, zeer mooi,
met veel extra's, kl. rood, Duits- kent. Telef. 06-52.927703.

i GOLF GTi 16 V, 1987, rood,
sportw., als nw., schadevrij,

■ ’ 14.500. Telef. 04920-23716.
Bemidd. voor part. (geen mr.)

CORRADO VR6, airco
dcc. 1992, 11.500km

nw.pr. ’ 82.000 nü ’ 58.500
VW Ackermann Wageningen

08370-19030
VW Scirocco GT, rondom ge-
spoil., sportv., zeer exclus. st.,
zien is kopen, m.'B4, ’12.950.
Inr./fin./gar. AUTOHUIS BRA-
BANT, 04125-5185, zo. open.
T.k. een echte VW GOLF GTi
1.8, bj. '86, 68.000 km, antraciel
metall., l.m. velgen 15", nwe..Pirelli's, schuifdak, sportuitl.,
sportstuur, ’12.950. Inr. mog.
Inl. 053-760786.
Passat Station CL 66 kW,
7-'9l, diamantzwart, w.w. glas,

" Pullman, roofrack, l.m. velgen,
LPG-onderb., 5-bak, abs.
nw.st., ’25.950. VLIET AU-
TO'S, inr./fin., 01718-77355.
VW JETTA 1600 GL, m. '85,
4-drs., brons metall., siervelg.,
LPG, APK 8-94, auto verk. in. nw.st., ’ 5950. Inl. 030-610609.. VW GT TURBO Diesel, bj. '86,
sportvelgen, get. gl., schuifd.,

’ 10.750.080-241939.
Variant 2.0 GT!! Zéér exclusie-
ve VW Passat 2.0 GT injectie
Stationcar met LPG-onder-
bouw, orig. m. '92, o.a. antra-
ciet metallic, zonw. glas, 5-ver-
snell., stuurbekrachtiging,
elektr. ramen, central lock, af-
stand alarm, boordcomputer,
lichtmetalen velgen, velours in-
terieur met 4x hoofdst., dakrai-
ling etc, nw.pr. ’ 72.750, scha-
devrij en in prima staal

’ 29.950. Met gar. Inruil/fin. en
ANWB mogel. AUTOSERVICE

'■ HAARLEM, gespecialiseerd in
jonge, gebruikte auto's, 023-
-392024.
VW GOLF Diesel, 5-bak, nieuw
model '85, APK, zeer mooi,

i ’ 5950. Telef. 020-6329926.
VW GOLF GT 1.8 3-deurs, 01-
-'9O, 48.000 km, zwart metallic,
l.m. velgen, brede banden,
dubbele koplampen, verlaagd,

’ 21.950. Off. Opel-dealer
Havéka 8.V., Mijdrecht, telef.
02979-82046.
VW GOLF Diesel, wit, bj. '87,
model '88, 5-bak, radio/cass.,
sportvelgen, ’ 8750. Inl.
03443-3770.
PASSAT Turbo Diesel, 5-bak,
5-drs., 1986, stuurbekr., rood,
’7500. Krullelaan 2A, Zeist.
Telef. 030-966042.
PASSAT 1.8 CLi, 1991! antr.-
grijs. stuurbekr., get. gl., 1e eig.
boekje aanw., werk. als nw„

’ 24,950. Inr. mog. 040-128877.
Zeer mooie VW Golf 1800 GTi,
nov. 1987, antrac met., 5-drs.,
met boekjes, ’ 14.950. Inr./
fin./gar. mog. „TIENHOVEN",
03469-2296, ml. tot 21.00 uur.

■ VW POLO Sprinter Coupé, bj.
'85, grijs met., nwe. APK, 1e ei-
genaar, nieuwstaat, prijs

’ 5500. Telef. 020-6798304.
PASSAT 1.8 90 pk CL, bj. 9-
-1988, LPG-0.b., grijs met., s-
bak, w.w.-glas, APK tot 7-
-1994, ’ 14.900. Inl. 04139-1923.
VW GOLF, 2-drs., 85.000 km,
mrt. 1984, APK-gek., prima on-
derh., ’ 3500. 02907-3439.
GOLF D, bj. 10-'B5, 5 versn.,
blauw, nwe. schokbr. en kopp.,
i.z.g.st., ’ 5900. 035-236317.
VW GOLF 1300 CL, bj. 1984,
kleur zwart, i.z.g.st., ’ 4500.
Telef. 020-6598142.
VW GOLF 1.3 C, kat., 10-'B7,
wit, 84.000 km, zéér mooi. Pr.

’ 7950. Telef. 030-660853.
4x GOLF GTi 1.8, '87 + '88,
metallic lak, zonw. glas, ABS,
radio/cass. enz. ±80.000 km,
nwe. APK, schadevrij, nw.st.
V.a. ’ 12.750.02977-28012.
Uniek mooie!! VW Passat 1.8
CL 4-drs. Sedan met LPG, m.
'91, d.blauw, get. glas, 5 versn.,
stoff. inter., h.steun, c lock
etc, 85.000 km, 1e eig. +
o.h.pap., ’ 17.950. „DEN HOFF
Auto's", 02550-11428.
GOLF CL Diesel, bj. '90, don-
kerblauw, l.m. velgen, dubb.
grille, 120.000 km, vr.pr.

’ 14.750. Telef. 03443-3676.
PASSAT Variant GL 90 pk!
Groen, 1-'9l, 56.000 km,

’ 34.900. V.A.G.-dealer, telef.
02159-13713.
GOLF CL TD, bj. 5-'B4, blauw
met., 5-bak, APK, nw. mod.,
i.nw.st., ’ 7350. 02159-34741.
VW JETTA CL Diesel, 2-drs.,
bj. '89, groen met., APK 1-94,

’ 10.250.Telef. 01860-19956.
GOLF D 11-'9O Madison,
zwart, 140.000 km, boek t.i.,
i.nw.st. ’14.975. Jo v. Nunen
Opel, 04241-1437.
LET OP! Golf D, 6-'B6, wit, 5
versn., sportieve striping, in
prima staat, ’8950. Autobedr.
02526-89918.
VW PASSAT Variant 5-drs.
dsl. stationcar, '92 (nwe. letter-
combinatie DJ), antracietgrijs
met., w.w. glas, zwart verlours
inter., stuurbekr., schuif/kan-
teld., Blaupunkt stereo boekjes
+ NAP aanw., schadevij,

’ 26.950. 071-894994.
JETTA CL Millieu Diesel, 8-'9l,
blauw metallic, trekhaak,
88.000 km, ’27.500. V.A.G.-
dealer, telef. 02159-13713.
POLO Van Diesel, wit, aug. '91,
60.000 km, uitst. st. v. onderh.,
serv.pap. aanwezig, ’ 11.750.
023-256002.
VW GOLF Diesel Turbo, '88,
APK, 5-drs., 5-bak, boekjes,
i.z.g.st., ’ 12.950. 033-653365.
VW PASSAT C, 1983, 185.000
km, LPG, ’1250. Lichte lak-
schade, 100% . 030-322715.
GOLF 1600 CL, bj. '85, kl. grijs
metall., 5 versn., APK 4-93, pr.
n.o.t.k. Telef. 05280-70464.
Golf 1300 CL VAN, 4-'B6,
ond.h.boek t.i., APK-gek.,
i.z.g.st. Vr.pr. ’4750. 02154-
-20774.
VW PASSAT Variant, 3-'B9,
d.blauw, schuifdak, hd.st. ach-
ter, keurige auto, vr.pr.

’ 22.500. Telef. 070-3553030.

: VW PASSAT CL Diesel, 5-drs.,. zéér mooi, bj. '82,’ 3750. Telef.
03480-17272.

) Vovo
Volvo 740 GL STATIONCAR
Diesel, goud metall., okt. '86,
5-bak, stereo, trekh., perf.
auto, ’ 14.950, Inl. 03407-3633.
Volvo 740 GL 2.3, 3-'9O, 69.000
km, donk.blauw, 1e eig., NAP,
interssante prijs. 03242-4822.
'"KONINGSHOF Auto's"*.
Volvo 245 GL Stationcar, m.
'92, diepdonkerblauw, 5 bak,
get. glas, centr. lock, stuurbe-
krachtiging, ’ 32.950. 02507-
-15824, Zandvoort.
Volvo 740 GL ESTATE Diesel,
1987, sp.wln., sch.dak, i.nw.st.,
mr. mog. 03417-57044.
Volvo 740 GL STATIONCAR,
'90, LPG, 118.000 km, ’ 29.750.
Inr. mog. Telef. 01846-15979.
Volvo 66, bj. 1984, MOTO-
RISCH goed, rood, prijs n.o.t.k.
Telef. 01135-1938.
Volvo 740 GL Autom., m. '91,
antraciet met., Pullman inter.,
el. ramen, deurlock, airco.,
schuifdak, l.m. velgen, Volvo
stereo, abs. nieuwst., ’ 24.950.
VLIET AUTO'S, inruil/financ,
01718-77355.
VOLVO 360 GLS, '85, 80.000.
km, i.z.g.st., ’ 5750. Garage van
Beek, 040-452103.
Volvo 340, 5-drs., Van-uitv.,
grijs kent., LPG/benz., 81.000
km, als nieuw, m. '87, ’ 4750.
BOVAG-gar. Wim OVEREEM,
02513-12484. Ook zo. 12-16u.
Volvo 245 GL 2.3 Stationcar,
m. '83, zeer compl. uitgevoerd
in zilvergrijs metallic, grijs ve-
lours inter., hoofdst., getint
glas, st.bekr., 5 bak, schuifdak,
LPG-onderbouw, lichtmetalen
sportvelgen, keurige staat,
’5950. CAR CENTRE HAAR-
LEM B.V. 023-329750. Zondag
telef. info. van 11-15 u.
VOLVO 740 GL, bj. 1989, LPG,
prijs ’16.500. Inl. 038-537492
of 06-52918835.
745 GL Stationcar, 11-'87, met.
groen, dakrail, 1.m.v., stereo,
vr.pr.’ 17.900.070-3553030.
340 DL Sedan Diesel, '85,
’4950. Nette 240 GL (motor
defect), '80, ’950. VOLVO-
NIEROP, 020-6183951.
480 ES, bj. '86, SMOKE ZIL-
VER, ’ 15.750. Inl. 030-711421
Of 06-52877542.
Estate Automaat Volvo 940
GLE, antraciet metallic, central
lock, 1e eig., slechts 40.000 km,
m. '92, ’ 46.900, p.m. ’ 940, 60
mnd. LOKHORST Zegveld
(Woerden), 03489-1868/1853.
Volvo 345 L VAN, '83, APK
7-94, rad./cass., i.g.st., ’1950.
Telef. 072-159792.
Volvo 240 GL, bj. 1986, km.st.
92.000, veel EXTRA'S, mooie
auto, ’ 6750. Inl. 070-3943140.
Volvo 340 DL, '83, APK 5-94,
open dak, in PRIMA staat,

’ 2500. Inl. 079-212011.
Bijz. excl. Volvo 745 GL Blackli-
ne Stationcar, m. '91, zeer
compl. uitgev. in petrolgreen
metall., zwart velours inter., 4
hoofdst., getint glas, 5-bak,
centr. vergr., elektr. ramen,
stuurbekr., l.m. sportvelgen,
smettel. staat, aanrijdingvrij,

’ 29.950. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-15 u.
740 GL BLACKLINE, 1990, wit,
’24.750. Inl. 030-711421 of
06-52877542.

VOLVO 66, bj. 1981, 77.000 km,
APK juli 1994, ’1950. Telef.
030-311140.
VOLVO 240, bijna '86, LPG, in
zeer goede staat, ’ 5450. Telef.
020-6329926.
Volvo 440 GL, '90, rood, 5-bak,
LPG, get. glas, trekh. enz., in
perf. st., ’12.950. AUTO V.D.
BERG, telef. 040-535681.
Volvo 440 1.7, bj. '91, kl. ROOD,
km.st. 47.000. Pr. ’ 17.250. Te-
lef. 020-6425099.
Volvo 940 GL autom., LPG,
rood, 1992, 56.000 km. NIEU-
WENHUYSE, 05700-30349.
T.k. Volvo 244 GL, bj. '81, APK,
AUTOM., LPG, st.bekr., radio,
vr.pr. ’ 2650. Inl. 02290-41831.
144 DL, '73, d.groen, GETINT
gl., elektr. ramen, B2OA, APK
1-94, ’ 2950. Inl. 01620-55218.
Van part. Volvo 245 GLi Over-
drive STATION, l.m. velgen,
schuifdak, trekhaak, get. glas,
techn. 100% , bj. 7-'B3, APK
7-94, ’ 9500. 03200-88779.
VOLVO 265 GLE Ambulance,
autom., airco, 1987. Telef.
01720-41689.
940 GL, antraciet, 50.000 km,
spec. velgen, LPG, 11-1991,
’43.500, inruil mog. HOFMAN
Auto's, 05430-30201.
Volvo 240 GL, m. '87, kl. wit,
BLACKLINE uitv., schadevrij, 5
versn., zonw. glas, auto verk. in
nw.st., ’ 8950. Inl. 030-610609.
'"Volvo 240 STATION*"
7-'9O, LPG, veel extra's. Telef.
020-6713224/6717188.
Volvo 245 2.3 GL Stationcar
met Necam LPG-0.b.!! M.
1992, 1e eig. Boekje aanw.!!
Antraciet met., get. gl., dikke
Pullman bekl., hoofdst., sport-
velg., stuurbekr., schuifd., alles
elektr., doorlock etc. Bij „FRED
HEHL" ’ 32.950. 023-292400.
T.k. Volvo 345 DLS 2.0, APK
gek., bj. '82, in bijz. GOEDE st.,
vr.pr. ’ 3250. Inl. 08883-1506.
440/460, RUIME keuze, 1988
t/m 1991. Volvo-dealer Van
Asperen, Alblasserdam,
01859-14088.
Volvo 740 STATION, grijs ken-
teken, benz., bj. '87, 5 versn.,

’ 14.900 mr. mog. 03405-76036.
VOLVO-ONDERDELEN, ge-
bruikt, 200, 300, 400, 700. Telef.
040-535398,fax 040-530091.
Volvo 340 SDL, 4-'B5, ZILVER-
GRIJS, ANWB-APK 5-94,
87.000 km, ’ 3950. 023-288520.
Volvo 340, bj. '85, LPG, goed
onderhouden, 190.000 km,

’ 3000. Telef. 05407-65385.
Volvo 340 1.7 DIESEL Sedan,
m. '88, d.grijs, v.v. get. glas, 5
versn., ’ 4950. Mazda-dealer
A.C.S., 020-6936935.
VOLVO 340 D, APK 1-7-94,
recent gr. beurt,, 11-'B4, trekh.,
vr.pr. ’ 2250. 020-6647648.
Volvo 240 GLE AUTOMAAT,
dcc. '83, trekh., i.z.g.st., ’ 5600.
Telef. 02550-18816.
740 GLE, blauw met., alle ex-
tra's, 1988, ’13.950. HOFMAN
Auto's, 05430-30201.
Volvo 345 DIESEL, 5-drs„
blauw met., '85, perfecte auto,
APK, ’ 2600. Inl. 04116-84386.
Volvo 340 DL, bj. '86, 5-drs,,
nwe. APK, BLAUW, ’5250.
TeUf. 030-940065.

GEVRAAGD: Scirocco GLi,
'80, met werk, liefst zwart.
Telef. 03420-15461.

Volvo 740 GLE, airco, central
lock, cruisecontrol, l.m. velgen,
4 hoofdsteunen, metallic lak, 1e
eig., weinig km's, m. '91,
’27.900, p.m. ’560, 60 mnd.
LOKHORST Zegveld (Woer-
den), 03489-1868/1853.
Volvo 760 GLE, bj. '83, APK
7-94, pr. ’6500. Telef. 01608-
-17582.
Goudeerlijke Volvo 480 ES,
BLAUW metall., bj. 1988, pr.
’23.950. BOVAG-gar., 100%
financ. mog. 01650-42650.

440 GL
bj. 91, blauw metall., airco, vele
andere opties, 80.000 km, vr.pr.
’22.750. Telef. 03473-75006,
na 18uur03408-87041.
'"KONINGSHOF Auto's*"
Volvo 745 GL Estate, m. '91,
groen metallic, airco, schuif-
kanteldak, LPG-onderbouw,
centr. lock, dubb. spiegels,
orig. 100.000 km, ’33.950.
02507-15824. Zandvoort.
Volvo 340 DL, '83, 1e eig.,
groen, APK '94, z.m„ ’2500.
02159-17285, Bussurn.
Volvo 460 GL I.Bi, 4-drs., WIT,
7 mnd., 24.000 km, met LPG,
nw. ’44.314, nü ’29.500. Inl.
010-4529433 of 01820-38410.
VOLVO 440 GL, bj. 1990, m.
rijdbare zijschade. Autobedrijf
Svenska 08860-75574.
Groothandel in jonge auto's:
div. Volvo's 440 GLT + GL, v.a
'90/'9l/'92, 5-bak, get. glas, el.
ramen, stuurbekr., schuifd., m.
en z. LPG, div. kleuren, als nw.,
v.a. ’14.750. Met boekjes.
Gar./inr./fin. mog. Autobedr.
J. LAMME BV, Nw. Loos-
drechtsedijk 167, Loosdrecht,
telef. 02158-26778/23246.
2x 480 ES Turbo, beiden 1eeig.
en 40.000 km, airco, sportvlg.
etc. etc, mcl. serv.boekjes, bei-
den mei '90, p.st. ’ 32.950. 740
Blackline, '90, ’20.950. 740
Blackline, juni '89, ’ 16.950. 740
Autom., mei '89, ’ 16.950.
CARRERA, 02158-27600.
440 GLT, 5-'9O, LPG, 118.000
km, metall., als nw., ’16.750.
440 DL, 9-'9O, LPG, 115.000
km, als NIEUW, boekjes t.i.,

’ 14.500.Telef. 03494-59299.
Let op! Volvo 360 GLT INJEC-
TIE Sedan, m. '86, 100.000 km,
APK, als nw., ’3950. Inl.
072-113203 of 06-52.801963.
VOLVO 440 GLE, bj. '90, met
LPG, kl. wit, 117.000 km, vele
extra's, stuurbekr., ’ 18.750.
Bovag-bedrijf, 08362-21736.
Volvo 850 GLT, 10-92, bor-
deaux met., 21.000 km. Volvo
850 GLT, 9-92, antraciet met.,
24.000 km. Volvo 940 Turbo SE
Estate, nieuw. v%lvo 460 GLE,
5-92, smoke met., 14.200 km.
V. HOOFT Volvo Uden.
04132-54000.
Volvo 740 GLi 2.3 BENZ., nw.
model, 1990, veel extra's, als
xw.,f 17.950.03410-23116.
Volvo 360 Injectie SEDAN, bj.
'88, LPG, kl. antraciet. Inruil 740
mog. Telef. 055-422104.
340 GL Diesel, 8-'B5, 248.000
km, ’ 2750. Renault-dealer
VAN KALMTHOUT, Abcoude,
02946-1206.
""KONINGSHOF Auto's*"
Volvo 945 GL Estate, m. '92,
groen met., LPG-onderbouw,
elektr. ramen, centr. lock, s-
bak, stoelverwarming, hoofd-
steunen, smetteloze staat,

’ 41.950. 02507-15824.
440 DL, 3-'9l, ANTR. met., s-
bak, LPG, abs. nw.st. ’ 15.750.
02159-12615, zo. geop.
Stationcar!! Diesel!! Volvo 745
GLD, 6-cil. Estate, m. '87, tur-
quoise metall., get. glas, stuur-
bekr., 5-versn., stoff. int.,
hoofdst., stoelverw., c lock
etc, 1e eig. + o.h.pap.,
’14.950. „DEN HOFF Auto's",
02550-11428.
Volvo 240 DL, bj. 1983, LPG,
trekh., nwe. kopp.platen, lichte
schade. BETROUWB. vakan-
tie-auto, ’ 3750. 020-6848600.
Volvo 360 GL, '87, laser rood,
1e eig. en dealer 0.h., ’6950.
Audicentrum v.d. AKKER,
040-541488.
AUTOMAAT!! 340 m. W,
d.bl., 113.000 km, i.v.m. lease,
z. mooi, ’ 4950. 02550-36881.
262 C BERTONE, bj. '80, goud
metall., beige leder, alle opties,
in nw.st. Telef. 015-617731.
440 DL 1.7, 1991, zwart met.,
28.000 km, ’22.500. 240 Sta-
tion Autom., zilvergrijs met.,
115.000 km, alarm, beurt, nwe.
band., 3e bankje, in abs. nw.st.,
1985, ’15,500. KIMMAN
A'foort 8.V., 033-620224.
940 2.3 i GL, '91, bord.rood,
alarm, LPG, schuifdak. Nü

’ 39.500. DREISSEN Auto's
B.V. 010-4585303. Off. Alfa
Romeo-dealer
Volvo 240 Stationcar, 9-'B7,
LPG-0.b., antraciet, schuif-
/K.DAK, z.g.st. 04920-34318.
Zéér exclusief!! Nieuw model!!
Volvo 740 2.3 GL, m. '91,
d.blauw, get. glas, 5 versn.,
stoff. inter., 4x n.steun, el.
schuifdak, stoelverw., c. lock,
afstandalarm etc, 1e eig., met
o.h.pap., ’22.950. „DEN HOFF
Auto's", 02550-11428.
Volvo 940 GL 2.3 iAut., airco,
led. int., el. ram., metall., cv.,
w.w. gl., 4x hfdst. + arml.,
50.000 km, 1e eig., m. '93,
’54.950. De HEUVEL A'foort,
033-620228.
Let op!! Zeer compl. Volvo 740
GLE Turbo Diesel Estate (5-
drs. Stationcar), m. '89, rese-
dagroen metall., groen gl., vel.
bekl., 4x hoofdst., deurvergr.,
stuurbekr., magn. sportvelgen,
’24.950. „HARTMANN Auto's
8.V." Woerden, 03480-31234.
740 GL STATIONCAR, 11-'9O,
rood, ’31.500. 940 GL, 2-'9l,
LPG, ’32.500. 240 GL, 1-'9O,
LPG, ’18.500. 240 GL Diesel,
4-'B9, ’15.750. 480 Turbo,
4-'B9,’ 22.750. 460 GLE, 3-'9l,
LPG, ’19.500. 440 GL, 7-'9l,
LPG, ’16.500. 440 GL, 8-'9O,
LPG, ’ 14.500. 440 DL, 6-'9O,
LPG, ’13.500. 340 GL Diesel,
5-drs., 6-'9O, ’9500. Telef.
033-635589 of 06-52862563.
VOLVO 262 C Bertone, zeer
mooi, perf. st., airco, cruise
contr. enz. Inruil mog. ’ 14.800.
Telef. 09-32.3.60.51.366.
Door inruil verkr.: 2x Volvo 340
DL 1.4, 3-drs., met LPG, m. '88,
alpineweiss, i.nw.st., ’7950, en
Volvo 340 DL 1.4, 3-drs., m.
'87, resedagroen, deurvergr.,
koplamp wis/was, in nw.st.,

’ 6950 HARTMANN " Auto's
B V." Woerden 03480-31234.

VOLVO 240 GL Station, pi.
LPG, APK tot aug. '94, vr.pr.

’ 9500. Telef. 070-3244104.
Volvo 940 ESTATE 2.3 GL,
02-92, kl. wit, 48.000 km, radio, ,
De Koning Jaguar, 085-234567. (
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(Ind.ter. Westerhout)

Tevens gevraagd:
jongeSLOOP-VOLVO'S

Verzend, door geh.Nederland
Reeds 27 jaar een begrip, 5x
Volvo 0.a.: 5x 440 GL, DL, alle
1e eig., div. kl. en uitv., 2-1991
t/m 6-1990, in onberispelijke ;
st„ ’17.500 t/m ’14.500 enz.
Inr., gar., ANWB-keur., Nat.
Autopas info. BILDT Autobe- i
drijf Bunnik-Utrecht, Prov.weg
114, Bunnik-Utrecht, telef.
03405-61882, zondag 12-16
uur, aankoop zonder gar.

’ 1000 kort.
Volvo 740 GL 2.3, 4-'B9, dief-.
stalschade, LPG, ’13.500.
AUTO WEEKERS, 04906-1387.
Volvo STATION 245 GL, m.
'80, APK 8-94, techn. veel
nieuw, ’ 2100. 04180-16407. :
760 GLE, bj. 1984, nwe. APK,
autom., LPG, alle extra's o.a.
airco, ’ 7950. 05270-98125.
Volvo 440 GL, centr. vergr.,
LPG, PULLMAN, i.z.g.st., 1989,

’ 13.950. Telef. 04929-64501. ;
Volvo 240 DL Station, blauw
met., LPG-ond.b., bj. 10-'B5,
161.000 km, st.bekr., l.m. vel-
gen. KROON AUTO'S, 02943-i
1901/3026,zondags gesloten.
Allernieuwste model Volvo 460 ]
GLi 4-drs. Sedan, m. '91, paars
metallic, velours bekl., 4x 'hoofdst., d.vergr., 5 versn., etc.
’18.950. „HARTMANN Auto's "8.V." Woerden, 03480-31234.

Stationcar
Volvo 940 GL Estate 2.3 Black- :
line, '91, vuurrood, 90.000 km,
elektr. ramen.
745 GL Estate 2.3 Blackline, '91,
d.blauw, elektr. ramen, 4
hoofdst., magn. velgen,
111.000 km.
245 GLi Station, '82, LPG,
groen metall., stereo, ’ 4950.
Telef. 02943-3292.
""KONINGSHOF Auto's*" ■Volvo 245 Estate Diesel, m. '91,
rood, get. glas, 5-bak, dessin
int., stuurbekr., dubb. spiegels,

’ 28.950. 02507-15824.
940 Turbo ESTATE 03-93, 940
GL 2.3iEstate 03-'9l, beide au-
to's zeer compleet en als nw.
Volvo-dealer Van Asperen, Al-
blasserdam, 01859-14088.
240 STATION Diesel, '85, m.
extra's, geel kent., I. park.scha-
de, ’ 5950. 05720-58846.
Volvo 360, m. '85, LPG, s-
versn., i.v.m. lease, z. MOOI,

’ 3950. 02550-36881.
Volvo 340 DL, '85, WIT,
122.000 km, APK 1-94, radio,
onderh.boekjes aanw., ’3500.
Ma. t/m vrij. 053-330314.
6-cil. D STATION '85, 200.000
km, grijs met., get. glas, roofr.,
sunroof, trekh., stuurbekr.,
APK maart '94, ’8750. Telef.
023-321114.
Leder interieur Volvo 460 GLE,
aubergine metallic, stuurbekr.,
elektr. ramen, schuifdak, cen-
tral lock, l.m. velgen, abs. in
nieuwstaat, m. '91, ’23.900,
per maand ’475, 60 mnd.
LOKHORST Zegveld (Woer-
den), 03489-1868 of 1853.
T.k. Volvo 480 ES, ROOD, bj.
'87, 108.000 km, nieuwe APK
'94, alle extra's, vr.pr. ’ 15.950.
Telefoon 02240-13553.

Volvo 240 GL STATION Diesel,
bj. '88, in prima st., ’ 16.500.
Telefoon 08338-54474/54901.
440 GLT Inj., 11-'B9, m, '90,
I.Z.G.ST. Zeer scherpe prijs.
055-218932.
VOLVO 340, autom., kl. antra-
ciet, 80.000 km, APK-gekeurd,
i.z.g.st., pr. ’ 2950. 03454-2211.
Volvo 940 GL AUTOMAAAT,
maart '91, schadevrij, ABS,
58.000 km, ond.boekjes aan-
wezig, ’ 37.500. Inruil mog. Te-
lef. 01846-15979.
Volvo 480 ES, aug. 1987, wit,
83.000 km, SPORTIEVE auto,

’ 15.500.Telef. 02153-13178.
VOLVO 740 GL Estate, 1988,
stuurbekr., cv., 3e bank, werk.
als nw., boekje aanw., ’22.950.
Inr. mog. 040-128877.
VOLVO 760 GLE Turbo Diesel
Automaat, 7-'B7, zilvergrijs
met., voorzien van alle extra's.
Telef. 08811-63808.
Volvo J.C. VAN BRUGGEN
b.a.: 245 GL Estate, '89, 69.000
km. 745 GL Estate Dsl., '87/
'88/'B9. 340 Autom., '87 t/m
'90. 1x 480 ES, 1990. 1x 460
GLE 1.8, demo, '92. 1x 440
GLT, st.bekr., injectie, '91. Di-
verse 440 DL-GL, v.a. W-I.
Volvo-dealer J.C. van Bruggen
8.V., Van Usendijkstr. 178, in-
dustr.terrein „De Koog", Pur-
merend, 02990-30251.
Volvo 240, 4-drs„ LPG, trekh.,
sch.d., zeer NETTE auto, 1984,
nieuwe APK, ’5500. Telef.
01751-18667 of 071-611700.
Volvo 240 STATIONCAR,
1984, prijs ’6500. Inl. 038-
-537492 of06-52918835.
Exclusief mooie Volvo 440 GL j
met LPG m. '92, antracgrijs, -groen gl., vel. bekl., hoofdst., 5
versn. etc. ’ 16.950.'„HARTMANN Auto's 8.V." {
Woerden 03480-31234. !
Volvo 245 STATION, 5-92 '70.000 km, LPG-0.b., ’ 33.90Q
Telefoon 03437-1306/2006. |
8x Volvo 340: diesel, benzin», j
bj '85-'B9, diverse KLEUREN,
tot ’ 5500. Telef. 01713-15770 .
244 Stationcar, 1981, rmêT
bnd., LPG o.b„ goed! ’1750. .
Medemblik N.-H., 02274-4999 !
Volvo 440 GLD, '86, APK 3-94, ,
pr. ’ 3450. Peugeot 205 D, '85, J5-DRS. ’ 5450. 020-6831007 ,
Schitterend mooie Volvo 240 ■GL 2.3, m. '92. Zeer compl. uit- -gevoerd in donkerrood met
zwart velours inter., hoofdst.,
getint glas, st.bekr., 5-bak,
schuifdak, LPG-inst., lichtme- !
tall. sportvelgen, smetteloze
staat, aanrijdingvrij, ’ 54.950.
CAR CENTRE HAARLEM B.V. t
023-329750. Zondag telef. info ;
vanll-15u. \
Volvo 940 GL ESTATE Autom., [
kl. rood, 2-92, 34.000 km, air- 1
co I m. vlg. Volvo-dealer Ja- I
cob Schaap, ml. 03200-32000. j
740 GL BLACKLINE, an:r. met., \
'89, 129.000 km, i.z.gst., zr. 1
scherpe pr. 055-218932. 1

JAN DE BOER heeft gebruikte.

Volvo-onderdelen 5
02260-14157 a

Volvo 460 TURBO IntercóÓM
90, wit, 78.000 km, ond.boe? 9£
jes aanwezig, schadevrij. Q
f21.750. Inruil mog. Tele'Q
01846-15979. J5-
Bijz. excl. Volvo 245 GL Sta-
tioncar, m. '91, 1e eig., zeer rur —me complete 5-deurs aut*»
donkerblauw met grijs stof i"- del!
ter., hoofdst., getint g135, at,
st.bekr., 5-bak, LPG-onde* . g
bouw, smetteloze staat, aarr Irns
rijd.vrij, ’ 28.950. CAR CENTRt \ E
HAARLEM 8.V., 023-329750- „
Zondag telef. info van 11 pi e,
Volvo 440 DL, dcc. '90, SPIER'k e
WIT, 5-drs. 1e eig., nette au», t '<
f 8950. Telef. 01713-15770J , (
VOLVO NIEROP b.a.: 240 GL v 0
Station, LPG, wit, div. extras, r_ <
91. 460 Turbo, silver met., '9°' KJe
940 GL Sedan Aut., LPG, *f-
-940 GL Sedan, groen met.. '9Jh .740 GL black-line Sedan, '9°- J,
440 DL Automaat, '91. 440 G*r "
LPG, '89-'9O. 440 DL/GL, BIL
t/m '91. 340 GL, 5-drs.,
88. Vancouverstraat 2-I'.)
A'dam-West, 020-6183951. .5,
T.k. Volvo 440 GL. 1-'9O, v* lï
LPG, NIEUWSTAAT, ’ 14.600 (.

Inl. 04902-14561. 'Volvo 940 GL AUT., '91, groe" P°
met., radio/cass., LPG, 110-000 mi
km, ’ 32.750. Fiat-dealer Bod. "a
Alphen a/dRijn,
740 GL, '86, LPG, airco, trekh-.
I.groen met., i.z.g.st., ’ 10.500-
SCHMIDT Auto's, 04922-1
Let op!! Volvo 740 GLE Turbo
Diesel Estate (5-drs. station-
car) m. '87, rauchsilber meta''
lic, groen gl., kalfsleder in" )■[
deurvergr., schuifdak, stoer
verw., magn. sportvlg. etc" 5'
f19.950. „HARTMANN AutoS
8.V." Woerden, }n
Volvo 440 DL, bj. orig. '89, nwe- (~
APK, LPG, weinig km's, in P'
st., vr.pr. ’ 10.950. 078-185384,
440 GLT, LPG, 6-'9O, ’ 16.95°
240 DL Station, 10-65'
f 11.950. 240 2.3 GL Blackline. ~
cv., w.w., l.m. velg., sch.da*
etc, 4-'9l, ’ 19.950. 360 2»
HB, 1984, ’25"
MEKENKAMP AUTO'S, teie>-
-03405-713840f71119. _-.fr
240 GL Station, bj. '84, LPG' tv
o.b„ TREKHAAK, gerev. Rn
tor. Vr.pr. ’ 4300. |
T.k. Volvo 440 GLT, bj. '90, gnJs h
metallic, mcl. GAS, 145.000 km. *i
Vr.pr. ’ 23.000. Inl 05476J7P
940 GL 2.3 SEDAN, 4-92, au- «
tomaat, grijs, 31.000 km. 94" ,
GL 2.3 Sedan, d.groen, 91-OW 2.
km, ’34.500. 740 GL, 3-9?' *blauw, 114.000 km, ’24.500- t

Telef. 02943-3292. _ *j
262 C BERTONE, bj. '78, va"
part., techn. 100% , vr.pr- ~f 13.000. Telef. 03439-1675. .
740 GL 2.3, 8-'B7, get. gl- 4 in
hfdst., cv., st.bekr., trekn.. j.
LPG, ’10.750. 03404-58890'
61535. d
240 DL STATION Benz., bj. '87. [
bijz. goede st., 122.000 km.
f 13.750. Jt

VOLVO 740 GL, 8-;9]' &
’25.000. 440 GL 1.8, 11"91' ,
f 19.750.Telef. 075-212529____ ~Volvo 940 GL 2.3 Executïve. (j
1993, zilvergrijs, 18.000 km, g) S
rectie-auto. " NIEUWENHUYSt
Deventer, 05700-30349. __
Volvo 66 DL VARIOMATÏC
'77, 1 jaar APK, i.z.g.st., ’ 8'
Telef. 036-5346563. __ - d
Volvo 244 GLE AUTOM., ty
1980, schitterende auto, Af .
11-'93, ’ 18.500.
Uw oude Volvo kan best een
nieuwe motor waard zijn. u "specialist: AUTOBEDRIJF J£'
MOEN, nw./gebr. onderdeie' r
en'auto's, APK, taxatie, repa <■
tic, plaatwerk en restauratie.
02908-21298 of
Volvo 264 DL AUTOMATIO'
1980, APK 4-94, schuifdak
LPG, ’ 1850. Telef. 033-6533^__ _____ —— 'ofj
Zeer nette 340 NL, nw m. "£"
APK, 3-d., 86.000 km, stère".
trekh., ’ 2950. 023-40070j1_
Volvo 245, bj. 1979, wit, LPG'
technisch in GOEDE sta*
f 1950. Inl. 035-837771_______
'"KONINGSHOF Aut°Lt
Volvo 745 GL Estate Autornaw,
m. '91, metallic lak, airco, ad "l.m. sportwielen, elektr. rarner,
centr. lock, perfecte su» ■’ 34.950. 02507-15824:^___^.
T.k.a. Volvo 740 z
OVERDRIVE, bj. '84, 140.000
km, lichte plaatschade, )''*030-3:9512 of
Volvo 240 GL STATIONCAR.
3-'B4, rood metall., met ">

bankje, als nw. Auto Scholing.
05280-64120/65420J

__
Groo:handel in jonge auto|.
div. Volvo 340 GL, va. w
'89/'9O, 3+5 drs., get-
schuifd., m. en z. LF^\ 7so.
kleu-en, als nw„ v.a. ’*' .Met boekjes.
mog. Autobedr. J. LAMME bv,

Nw: Loosdrechtsedijk
Locsdrecht, telef. O^loo

26778/23246. —-Vovo 740
Stationcar, '88, DIRECTIE-AU
TO, lichtgroen met., alum. y_
gen, cruisecontrol, get- 9' 'elektr. overdrive, 140000 km'’20.000. TeleU)3«l-16j!0^__
440 GL 4-'9l, antr. met., 170°
LPG, 140.000 km, nW-s'
'15.950. JO VAN NUNEN
Dpel, 04241-1437. .—
/olvo 340 GL, Ï^TneTg 6'
(eurd, goede auto 5-deurs.
f 2950. Inruil mog. 023-423906^
360 GL 2.0i
t\PK 160.000 km, trekh., boru-
ood] ’ 6950. 03402-519g3____-
/olvo 480 ES, ifTÖNBÉMSP.
it„ dcc. 1987, 78.000 km (auto
jas), blauw/groen metaii.,
,r pr ’ 20.000. 058-152058___,
/OLVO 240
Iblauwe bekl., APK,6-9»'
.z.g.st., t.e.a.b. Oiege^gTjg^
/olvo 240 GL Sedan LPG
stuurbekr., 131.000 km, ie eig-.

ood, bj. 3-'9O, boekjes aanw
<ROON AUTO'S, 02943
1901/3026, zondags

/olvo 240 STAIÏÖTiWAGEN,'j okt 1984, donkerblauw,
.PG-onderbouw, perfect on
lerhouden, zeer gaaf, ’ M=";
j-he Jaguar Specialist Haar
em-N, 023-379760g87735___
i4T-GirATJT7
54.000 km, rood, rookvrij, weg-
,ertr. buitenl. ’24.500. 020
5891911 ■ --i6O GLE, 8-'9ÓrLPGTsLbekr.
m velgen, lichte schade.
MO 900

1989, LPG, in zeer goede staat,

' 29.000. Inl. 08856-2626.
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«gMAUTOMERKENSPEURDERS
JS-llEl __k" Tel: 020-6 805 805 Fax:o2o-585 80 30 Postbus 376, 1000EB Amsterdam

ï[ Volyo
* exclusief!! Allernieuwste
"■Hel!! Volvo 760 GLE Auto-
*9t, m. '91, antraciet metallic, 'J " glas. stuurbekr., get. glas,J 'man inter., 4x h.steun, air-'*! El. sch./k.dak, 4x el. ra-

-1 2x el. spiegels, verw._ Piegels, koplampwissers, c I*ketc. etc, nw.pr. ’ 108.500,i
ft ’26.950. „DEN HOFF Au-
J. 02550-11428.
;L so 340 1.7, bj. 6-'BB, LPG,
j»-.ST., APK 7-94, 4 nwe.
°' Men, ’ 9000. 020-6363917.
II GL BLACKLINE EstateiIl '89, d.bl. met., el. schuifd., :1 1., 5-sp.velg., 140.000 km,
flir. ’28.500 mcl. BTW. :
3 Imidt Auto's, 04922-1578.

15~ STATION Autom., airco, ;
Q, bijna '89, APK, cv., 'C tekr.. ’ 24.900. 03405-76036.

'■' t- mooie dealer-onderhou-II Volvo 240 DL, m. '84,
n' 000 km, bordeauxrood, grijs i0 I inter., hoofdst., getint glas, i1 Ha staat, ’ 3950. CAR CEN- :IE HAARLEM B.V. 023-l
'j'7so. Zondag telef. info. van ]| ' 15 u. I5" DL, 2-'9l, km 119.000,
5«, LPG, ’16.950. 440 GL, <. 's., 3-'9l, km 69.000, fel- ■~ Ö, elektr. schuifdak, + ra- ;
I, ’19.950. 460 GL 4-drs„

!H, km 93.000, grijs met., \'S, get. glas, cv., ’ 19.950. "\ i 2.3. 1-'9O, km 94.000,
tIW, ’19.950. 740 GL 2.3, ;

km 140.000, zilvergrijs
I, ABS, elektr. ramen, l.m. :
9en. ’ 19.950. WITTEBRUG,

i'wijk, Frijdastraat 47, telef.
t-3954302. i
Volvo-sloperij
Elferink, Enter
05478-1539

\f chique(ü). Nieuw model!!

' fco 740 2.3 GL Blackline,; S-inst., m. '91. antraciet me-I get. glas, stuurbekr., ve-. !■*> inter., 4x h.steun, el. ra-
*n, magn. sportvelg., c. lock
I 1e eig., met o.h.pap.,
«.950. „DEN HOFF Auto's",
■350-11428. 'k. excl. Volvo 740 GL Turbo
teel, orig. 126.000 km, M&P
tracietgrijs met., grijs velours
kr., 4 hoofdst., getint glas,
"ak, stuurbekr., el. ramen,
Itr. port.vergrend., smettel.
<*»t, ’13.950. CAR CENTRE
WLEM B.V. 023-329750.
'ndag telef. info van 11-15 u.
Ivo 740 2.3 GL Station, auto-
*at, m. '88, kl. grijs metallic,
*ekr., cv., getint glas, luxe\< 4x hoofdst., LPG-onderb.,
B ’ 16.950. VLIETSTROOM
'tomobielen 070-3877768.
"0 GLE 2.3 AUT., nov. '89,
*üw met., LPG, alle opties,
*9rt leder, verw. stoelen,
jj-st.’ 29.500. 02153-10030.
'Koningshof Auto's"*gvo 940 GL Turbo Diesel, m._ Automaat, blauw metallic,
faurs int., get. glas, airco,
Jtar. ramen, dubb. spiegels,
'"tr. lock, radio cass., (boekje
f Nw.prijs ’84.850. Nu

M. RIEDER Volvo Occasions
Bussurn/Het Spieghel. Aanbie-
ding! Volvo 740 GL, Automaat,
nieuwste model 1991 (11-'9O),
wijnrood metall., geen LPG,
120.000 km, 1e eig., ’22.950.
740 GL Blackline, nieuw model,
2-'9O, antraciet metall., sportv.,
geen LPG, 170.000 km, 1e eig.,
’19.950. 745 GL Stationcar,
4-'B6, LPG-0.b., metall. lak,
190.000 km, 1e eig., ’15.500.
240 DIVGL, 5-'9l, LPG, fel-
rood, 2300 cc, stuurbekr.,
140.000 km, 1e eig., nieuw-
staat, ’ 19.950. 240 GL Diesel,
2-'BB, wit, 170.000 km, 1e eig.,
’12.950. 460 GLE Sedan,
2-'9O, alle extra's, petrol me-
tall., 97.000 km, 1e eig.,
’16.900. 440 DL, model 1991,
(12-'9O), extra's: zwart metall.,
getinte ramen, LPG-onder-
bouw, 120.000 km, 1e eig.,
’14.900. 440 GL, model 1990,
(12-'B9), felrood, spoiler,
sportvelgen, 100.000 km, 1e
eig., ’13.900. Graaf Florislaan
21, Bussurn (Het Spieghel),
02159-12638 en 06-52.862751.
Stationcar!! Volvo 240 GL o.a.
5-drs., LPG-0.b.. st.bekr., nwe.
motor, i.nw.st., m. '85, ’7950.
CAR TRADE HOLLAND 8.V.,
Almere-Haven, 036-5349700.
340 DL AUTOMAAT, m. '85,
APK juli '94, rad./cass., in
nw.st. ’ 2950. 020-6275640.
Volvo 480 Turbo, 1990, wit,
ABS, airco, ’ 29.950.
VICTORY, Urnuiden, 02550-
-37373 b.g.g. 06-52.809067.
In NW.ST.: 440 GL, mei '90,
petrol metall., LPG, 5-bak, cv.
etc, ’ 13.950. Inl. 03463-53862.
Volvo 740 2.3 ESTATE, LPG,
bj. mei 1986, 165.000 km, grijs
met., autom., st.bekr. etc.

’ 19.500. Telef. 03404-54839.
Exclusieve, sportieve Volvo 480
Turbo, m. '89, zeer compl., in
diamantzwart metallic, st.bekr.,
5-bak, el. ramen, airco., stereo,
sportvelgen, smetteloze staat,
’25.950. CAR CENTRE
HAARLEM 8.V., 023-329750.
Zondag telef. info van 11-15 u.
VOLVO 740 GLi Blackline 1989,
2.3 i motor, sch./kanteldak, el.
ram., ABS, alu. velg., zilv. met.
Vr.pr. ’ 17.950.08865-3139.
VOLVO 740 Stationcar Autom.
Turbo Diesel Intercooler, blauw
metall., div. extra's, t. '89.

’ 25.950. 740 Turbo Diesel Au-
tom., 1985, ’B5OO. 740 Turbo
Diesel, t. '87, ’9OOO. 740 GL
Autom., 1985, ’6OOO. 245 GL
Diesel, '84, ’ 7500. 245 GL Au-
tom., LPG, ’4OOO. 760 GLE,
1983, LPG, ’6OOO. Marans BV.
040-535398.
Volvo 360 GL INJ., bj. til,
LPG/benz., wit, 200.000 km,
dealer-0.h., NAP/APK aanw.,
i.z.g.st. Telef. 02502-46920.
Volvo 245 SL STATION, 198-,
i.g.st., 162.000 km, ’3500.
Telef. 02520-21980 of 19907.
240 2~3 GL, 5-'9O, LPÖT
’16.200. 240 VAN 2.3 D, 11-
-'B7, ’9600. 440 DL, 7-'9O,
f 11.500. 035-564444/561842.
Volvo 240 GL DIESEL Station,'
antr.grijs met., 5-bak, stuurb.,
trekh., get. gl., 11-'B7. Inr. mog.
( -ik oen ns>;-'Wï?ll

u_su/-i3ö_4. | ’ 1 a.aou. uaoooa-1 ■ ■
Volvo Topmodellen

jj3.0 i, antracietgrijs, 75.000 km '"||J
J>GLT Estate, zwart, 6500km 7-93
JJGLT, rood, 55.000 km 11-,9iJjTurbo Estate, antracietgrijs, 3500 km 7-93
10 GL 2.3, donkergroen, 45.000 km 119 1

Veel extra's, interessante (lease)prijzen
De Mijl Car Volvo Dordrecht

078-322280

Algemeen
Peugeot 309 GTI 16V

*Wart, maart 1992,40.000 km. Nieuwpr. ’ 48.000, nu ’ 32.000
Audi 80, 2 Itr., automaat
rood, januari 1991, 75.000 km, ’ 36.450

Audi 100 2.3 Itr.
signaalrood, september 1991, ’ 49.900

Toyota Starlet Diesel VAN
grijs met., juli 1992, 23.000 km, ’ 19.950

Joh. Zijl BV
VW EN AUDI DEALER

Kanaalweg 1, Beilen, telef. 05930-24422
c Toyota De Graaf, Kabel weg 42 en
Schakelstraat 2, Amsterdam-West

Ring Adam, afsl. SlO2, 020-6865511/6847232<?r|et 1.3 XLi, 3x '90-93, v.a. ’16.750. Corolla 1.3 HB 89,

«l5 -950. Corolla HB Autom., '88, ’ 14.950. 2x Corolla 1.6XL HB.
S'/ 14.950. Corolla 1.3XL HB, '89, ’ 15.950. Corolla HB 1.6 XL,

_"'B9, ’14.950. Corolla LB 1.6 XLi PS Autom., '90, ’20.500.
i?f|na 1.6 GL, '87, ’7450. Suzuki Swift 1.0 GA, '89. /J 1-750
C*da 626 HB, '87, ’ 9900. Fiat Abarth 130 TC, '85, ’ 4750. Mat
C nua 1000 cl '86, ’ 5250. Volvo 340 DL automaat, 84, ’ 4/-SU.

1.4CL,'B6, ’ 7750.

Lease voordelig
onze Company Cars

Leasetarief
p.mnd. excl. BTW

iN 19RL 1.44-drs., d.bl., trekh., 20.000 km, '93 v.a. ’ 715,00

CI9RL D 4-drs„ d.bl., trekh., 25.000 km, '93 v.a. ’ 899,00
C- 1 9 RL D 4-drs„ d.bl., trekh., 25.000 km, '93 v.a. f 899,00
C- 1 9 RL D 4-drs„ d.bl., trekh., 25.000 km, '93 v.a. ’ 899,00

Flomeo 155 1.8TS L div. ace 20.000 km, '92 v.a. ’ 015,00

C Safrane RN 2.2, d.bl., div. ace, 20.000km, '92..v.a. f 225,00

C- Safrane RN 2.2 VI, div. ace, 20.000km, '92 v.a. ’ 335.00
C- Safrane RN 2.1 DT, div. ace, 25.000km, '92 v.a. ’ 429,00

C Safrane RT 2.2 VI, div. ace, 20.000 km, '92 v.a. f 550,00
C- Safrane RT V6Aut. div. ace, 20.000km, '92 ...v.a. ’ 1845,00

C- Safrane RXE V6Aut. div. ace, 20.000 km, '92...v.a.’ 2550,00

C RT2.I DT, div, ace, 25.000 km, '91 v.a. ’ 465,00
6rc 190D, bord. met., div. ace, 25.000km, '91 v.a. ’ 1455,00

"ijrj varieertvan 24 t/m 42 mnd.

Almu Lease B.V.
Energieweg 3, 3606 AW Maarssenbroek

Telef. 03465-51115, fax 03465-51015

sjjüttfs, ALLE merken, spée I TTtoSp Mngeboden ""?Tv'5K mr., finan. mog., ook rie Porsche 91 Cabrio + div.

Cel v.a. ’4OOO -’ 10 000, 6 ond. Ford Fiesta 1. S, 980.
!ilen pw open Telef Volkswagen Caddy 1983.
§6- 173

P
6T; Tgg. 06- Renault SGT Turbo 1988 (gr.

C°3411, Steekteweg 70 A, kenteken). GARAGE AVAK,
K&Uanden Rijn. Enschede, telef. 053-326310.
«Për Stealth Twinturbo SPEURDERS kun, u opgeven
\S. 4 wd en 5 ws, parelwit van maandag Vm «.jdag, van
«8 v --wart. ’55.000. Telef. 08.00 t/m 21.00 uur via
_* 14.21.4225. 020-6.805.80fc

Autostad B.V.
; 020-6372440

Vuurwerkerweg 1, A'dam-N.

730iAutom.. '90, zilvergrijs metall., get. glas,, el. ramen, centr. vergr., airco,, afst.alarm, 4 hoofdst., m.a., steun, l.m. velgen etc ....’ 32.950
520i24V

[ '90, donkerblauw, getint glas,- centr. vergr., schuif/kanteldak,
dubb. el. spiegels etc ’ 32.950

" 324 TD Touring
nov. '90, zwart metall., getint
glas, centr. vergr., 5 versn., l.m.

'. velg., el. schuif/kanteldak etc

’ 37 950
318 i

[ nov. '90, zw. metall., get. glas,
dubb. sp., 5 versn., radio/cass.,

' centr. vergr., LPG etc....’23.950
324 D

' '90, darkblue, get. glas, centr.
vergr., trekhaak etc ’ 19.950

730iAutom.. '91, darkblue metall., get. glas,
■ centr. vergr., elektr. ramen, el.

" spieg., l.m. velgen, weinig km,, als nieuw ’ 57.500
318iTouring

' '91, zwart metall., alum. vegen,
el. sch./kanteldak, LPG-onder-- bouw etc ’ 29.950

524 TD- '90, lakzwart, centr. vergr., luxe
stoff. inter., schuif/kanteldak,

" get. glas. 5 versn. etc ....’ 32.950
PORSCHE

911 C4, bl. m. '92 uitv..’145.000- 944 groen m„ '88 ’ 39.750; 928Schamp. m.'BB ’39.750
MERCEDES

' 500E'92, zw. met ’157.500. 3005L24V91 ’174.500' 230EAut.,'87 ’23.950
1 230EAut., '87 ’ 22.950■ 250DAut.,'91 ’49.950

TAXFREE: Alfa ES 30, nieuw ’ 95.000: 911 RSR mintgr. nw..../ 140.000■ 328 GTS rood, nw ’137.500RR Silvercloud '83 ’ 67.500
EXCLUSIEF. Testa Rossa rood '91 ..’ 325.000. 348 TE Impala'9l ’225.000Opel Cabrio GSi '90 ’ 29.950- Thunderbird LX '90 ’ 29.500

|RR Silver Spur '87 ’ 125.000
Cadillac Cabr. '88 ’ 79.750

' Jaq.Sov. 4.0 '91 ’ 59.750, Jaq.Sov. 4.0 '91 ’ 60.000
Alle auto's verkeren in abs.

] nw.staat. Boekjes aanw. en
veelal van 1e eig. Incl. BTW en

' garantie.

Autostad B.V.
020-6372440

Vuurwerkerweg 1, A'dam-N.~ Sportwagens - PORSCHE 944. Turbo 26.000; Toyota MR2
11M; Pontiac Fiero V 611.000- en vele andere. Telef; 09-32.14.214225.. T.k. BMW 1.6, bj. '83; Daihatsu
Diesel, bj. '84; Peugeot 205 XE,

" bj. '86; Mercedes 240 Diesel, bj.
'79; Gilera City Snorbromfiets,

' bj.'93. Telef. 05212-1797

Uw Speurder bij
de automerken

faxen?
Dat kan, 24 uur per dag op
020-585.8030. Houdt u er wel
rekening mee dat uw Speurder
per fax opgegeven op vrijdag
voor de zaterdaguitgave

TOT 12.00UUR
behandeld kan worden.
Uiteraard kunt u nog
telefonisch tot 13.00 uur uw
Speurder opgeven op

020-6.805.805
REGENSPOTPRIJSJES! Nu of
nooit! Subaru Busje 7-pers., bj.
'86, zeer mooi, ’ 5950. Chero-
kee 4.4., kl. zwart, autom., air-
co, bj. '86, vr.pr. ’ 16.500. Peu-
geot 205 GTi 1.9, kl. zwart, bj.
'91, zeer mooi, ’22.000. Peug.
XS, kl. rood, schuifd., 225 bnd.,
sp. velg., pr. ’21.000. 205 Ac-
cent, bj. '85, blauw, LPG, br.
velg., pr. ’ 5950. 205 GTi 1.9, kl.
rood/zilver, schuifd., alarm, bj.
'87, spec. pr. ’ 13.750. 405 GLD
Break, bj. '89, kl. blauw, zeer
mooi, ’ 14.950. Ford Escort
1800 diesel Bravo, bj. '89, kl.
zwart, 1e eig., boekjes aanw.,
pr. ’10.750. VW Golf 1.8, bj.
'90. 5-drs., zeer mooie auto, pr.
’17.500. Opel Corsa 1200i, bj.
'92, kl. wit, pr. ’ 15.250. Renault
Express, bj, '91, 28.000 km, kl.
wit, grijs kent., spec. pr. ’ 9950.
Opel Kadett Combi, bj. '91,
LPG, grijs kent., pr. ’ 11.750.
Inruil mogelijk. 020-6320578 of
06-52845862.

Particuliere LEASE, 36 mnd.,
± 50 stuks o.a. Scorpio 2.0 GL,
5-'9O, p.m. ’440. Sierra 2.0
CLX, 11-'9O, p.m. ’415. Escort
1.8 D, 1-'9O, p.m. ’328. Corsa
1.3, 6-'B9, p.m. ’293. Peugeot
405 6-'9l, p.m. ’399. Mazda
626, 8-'9l, p.m. ’393. Mazda
323 D, 9-'9O, p.m. ’328. Golf
1.6, 7-'9O, p.m. ’393. Holla Au-
to's, Badhoevedorp, telef.
020-6592654/6597486.

"*DE AUTOCENTRALE"*
Alfa Spider 2000, '80. 75 T IC,
'87. Audi 80, LPG, '90. BMW
320i, '88. 520i, '88. Citr. AX 1.4
GT, '88. CX 22 TRS, '87. KM
2.0i, LPG, '91. Fiat Panda Tac-
chini 1.0, '91. Ford Sierra Com-
bi, '88. Sierra Cossworth, 4x4,
'90. Honda Civic 1.5 i GL, '89.
Accord 2.0 EX, PS, '89. Mazda
323 1.6 I, 16 V, Turbo, '91. 626
2.0 GLX, HB, LPG, '87/'BB.
Merc. 190, aut., '86. 190 E 2.0,
'89. 250 TD, aut., '86. Mitsubis-
hi Lancer GL, '88. Galant HB,
2.0 I, GLS, '91. Nissan Sunny
1.4 SLX, '91 en '92. Opel Corsa
1.4 I GL, '90. Kadett E 1.3, '85.
Kadett 1.4 I LS, '90. Kadett 1.8
I, GT, '89. Astra Station, 16 I
GL, '92. Calibra 2.0 I, '92. Peu-
geot 205 XS, '88. 505 V6, '87.
Renault 5 GT Turbo, '87 en '88.
Clio 16 V, '92. Seat Toledo 2.0
GLX, '91. Suzuki Swift GTI,
'91. VW Polo Jeton, '90. Golf
Cabrio, '80. Golf GT 4, '87. Golf
GT I, '85 en '86. Golf 1.8I Pas-
sadena, LPG, '91. Golf 1.8 GL,
'92. Jetta TD, '87. Passat GT,
'88. Passat GL, TD, '89. Volvo
240 GL, LPG, '86. Koop of ver-
koop. Fin. mog. 01180-12281.

Cabriolets
I GOLF Cabrio GLS, APK juli '94. bj. '81, automaat, d.groen met' ’ 13.500.Telef. 01751-78473

' h.a.iTbaT
DIVERSE CABRIO'S

Alfa Spider, 5000km 1992
MercuryCapri, 24.000 km.. 1991- Kadett GSi, 45.000 km 198Ê
Porsche 911, 102.000 km ...1986- Ferrari Mondial 198*DIV. JEEP WRANGLËRSJEEP-CHRYSLER-DODGE

01718-29224
356 B Cabrio, '61, ged. gerest
laswerk gereed, ’ 39.000. Post-bus 36, B-3920 Lommei.
Nu Mini Cabriotets v.a. ’ 15 00C
bij CABRIONI, Huissen. Telef085-252586.
VW KEVER Cabrio, 1972, Por-
sche motor, Wolfrace vlg.carr.kit, nwe. kap etc, vaste
prijs ’23.500. Freriks BMW-
dealer, 05440-61360.
GOLF Cabrio 1.8 GLi, mod. '85

" perf. st., APK '94, div. extra's

’ 13.500. Telef. 02153-16489.
ALFA ROMEO, bj. '78, rood
Nicky Lauda Limited Edition
alle opties, absoluut roestvrij

' ’ 18.500. Telef. 02963-1219.
\ Z.g.o.h. GOLF Cabrio 1.8 GLi

'87, Karmann design, d.grijs, met., witte kap, wit led. int.jafst.bed. alarm enz Prij*
n.o.t.k. 03417-63616, na 18 u.
TOYOTA Celica, 1983, blauv,
met., zwarte kap, gas-inst.
perf. staat, pr. n.o.t.k. 02522-
-17062/06-52701826.
VW GOLF Cabrio I.Bi, bj. '86
st.bekr., airco, leren bekl., nwebanden, ’ 16.500. 02976-428.
LANCIA Bèta Spider Zagato
1981, Ned. kent., i.z.g.st Vrpr

’ 12.500. 070-3870160.
IMG B, 1972, ongerest., chr

bumper, pr. ’6750. Autobedr., P. NIJHOFF, 035-243772.
) SAMBA Cabrio, rB3~i brons
) met., el. ramen, get. glas, nette
1 auto. ’8950. Inr. bespreekb
) 02523-76196 of 06-52875284.

' NISSAN 280 ZX Targa, bj. '82) lak matig, ’3950. Telef. v.a> maandag 05970-21630.JOPEL Kadett 1.6 Cabrio, E. versn., 5-pers., zeer apart; ’8950. 02297-3910.
) CORVETTE '88 3600 GL; Maz-

da RX7 '89, 22.000; Chrysler LeBaron 18.000; Golf '88, 18.000:MG; Triumph. Telef
09-32.14.21.42.25.
Ford Escort XR3i, 1984, DUITSlichte achterschade, kopp
Slipt, ’ 8500. 08346-64993.
MERCURY Cougar Cabrio, bj
'69, APK 7-94, vele opties- ’ 13.950. Inr. mog. 05216-1523.

' VW GOLF, Cabriolet, wit, 1980

' goede staat, ’ 11.500. Telef

' 085-252586.
! VW GOLF Cabrio, rood, 1979,, l.m. velgen, perfecte staat

’ 11.500. Telef. 033-615916.
i Gisteren binnengekomen: Mer-i cedes 450 SL, '73, 2 tops. VWi1Kever Karmann Cabrio, '80 Inl02550-20776/34802.

,ALFA Spider 2.0, zomer/win-, terkap, bj. '75, wit, i.z.g.st.

’ 17.750. Na 13 u. 05782-3473.

" GOLF Cabriolet GLi, bj. '82, Ca-
lif. import, vele extra's, i.z.g.st.,

’ 12.500. Inl. 023-280796.
VW GOLF Cabrio 1.8 GLi, '83

l (nwe. auto), zilvergrijs metallic,
I vr.pr. f 16.500. 08362-21847.
I BMW 320 BAUR, bj. '81, sport-

> velgen, metallic, werkelijke
> nw.st. 080-241939.

BMW 325iCABRIOLET bj. '86,
Ned. auto, 15", verlaagd,. w.w.glas, el. ramen, Recaro's, enz., nw. APK, in prachtstaat,- ’ 31.500. 055-332597.- CORVETTE, zwart, full options,

5 grijs leder, m. '88, ’ 55.000. Inr.
■ mog. Telef. 03406-63266.. GOLF Cabrio 18 GLi, bj. '85,- wit/wit, 15" sportw. etc., z.g.0.h., ’ 13.750. 055-331363.- Golf Cabrio '91

ATB, zwart met., getint glas,
alarm, 54.000 km, ’29.500.[ Telef. 02993-72068. Nieuw!
KADETT Edition Cabrio, bj. '93,

" metall., stuurbekr., sportvlg.,
[ ’ 39.500. Telef. 02522-10450.
\KEVER Cabrio 1303 LS,

U.S.A.-uitv., technisch alles- nw., sportv., nw. inter., etc, bj.

' '77,’ 13.250.080-786291., Rode KEVER Cabrio 1302, in
5 perf. st., ’13.600. Garage Vic-

toria, 072-117634 of 157506.~ Fiat Spider, blauw, 1973,
chroom bumpers, ’ 6950. Fiat

' Spider, zwart, ’ 9950.
VICTORY, Urnuiden, 02550-- 37373 b.g.g. 06-52.809067.

' BMW 325 i CABRIO, bj. '88,
zwart, Amerik. uitv., veel extra- o.a. leer, airco, cruise contr.

■ enz. Pr. ’ 40.000. 030-883742.

' GOLF 1800 GTI Cabriolet, m.- '85, zwart met., 5-bak, ver-

" laagd, 15 inch Borbet velg., air-

■ co, rad./cass., get. gl„ verstra-
lers enz., abs. nw., APK 7-94,

5 kent. '92, USA uitv., ’16.950.; Inr. mog. 02507-30217.

" VW GOLF 1800iCabrio, bj. '85,
kl. wit, sportvlg., vaste pr.

' ’ 13.750. Telef. 06-52715307.! Golf CABRIO GLS 1.6, 11-'Bl,
16" wielen, stereo 100 W, uitb.

5 set, iets werk, vr.pr. ’ 5900.
Telef. 02158-28228.
PLAATJE!!! Zwarte Escort Ca-; brio, '85, nieuw dak, 1 jr. APK,

3 extra's, ’ 12.750. 055-556835.

" BMW 320iBAUR TC, '85, grijs. met., stuurbekr., 5-bak, alarm,
sportvlgn., leer int., als nieuw,- ’19.750. Inruil/fin. Safe Cars,

' 070-3650620.
XR3i Cabrio, 10-'B9, turqouise- met., 44.000 km, Recaro int.,
15" RS-velgen, i.z.g.st. Pr.

' ’ 29.250. TELEF. 04759-2406.- 2x VW KEVER Cabrio, '78,

' blauw, '79, wit, i.g.st., ’ 12.500.

' Telef. 03480-13000.
Golf Cabriolet

■ 1981, rood, 72.000 km. Inr. en
financ. mogelijk. AUTO BAAS- 8.V., 01820-13933.

/ Ford Fiesta Cabrio, wit, '86. Nü

" ’17.950. DREISSEN Auto's
B.V. 010-4585303.

VW Golf Cabrio GLi, 87, zw.
met., zw. lederen bekl., stoel-
verw., sp.velg., i.z.g.st.
f19.950. AUTO VAN DEN
BERG, Veldhoven, 040-535681.
GOLF Cabrio Quartett, bj. '90,
wit, el. kap, 50.000 km,
f 29.750. 02159-16002.
PEUGEOT 205 CTi, 10-'B6, wit,
15" velgen, in nieuwstaat, nw.
kent., ’19.750. inr./fin. mog.
08385-53489.
Jaguar XJ-SC V 12, antrac-
grijs, in GOEDE st., bj. 1986,
100.000 km. 03465-72711.
Prachtige Ford ESCORT XR3i
bj. '84, APK '94, vr.pr. ’12.500.
Inr. mog. Inl. 05427-24926.
T.k. wegens omst. Mercedes
280 SL Autom., bj. 10-77,
mooiste van Ned. 040-122614.
Ford ESCORT Cabrio 16i,
i.z.g.st., bj. '83, ’12.500. Telef.
01620-56288 of06-52776318.
VW GOLF Cabrio I.Bi, bj. '85,
d.rood met., linnen kap, alarm,
5-bak. verl., 15", elektr. ramen.
Vr.pr. ’ 14.950. 055-415556.
Ford MUSTANG 5.0 V 8GT
Cabriolet, bj. '86, kleur rood, el.
kap, in nieuwstaat. Prijs

’ 24.750. Telef. 05427-23548.
Golf 1.8 INJECTIE, bj. '82,
60.000 mijl, groen met., met
nwe. kap, airco, speedcontr.,
sportwln., Am. uitv. Inr./fin.
mog. ’ 12.950.02503-40405.
ESCORT 1400 CLX Cabriolet
Nieuw, '92 model, rood,
’39.900. Official Ford dealer
Terwindt en Hekking BV,
Nijmegen, telef. 080-563244.
VW KEVER Ï3Ö3 Cabrio
Karmann, bj. 1975, i.z.g.st., met
taxatierapport, vr.pr. ’ 17.000.
030-517915.
"'RESIDENCE Hillegom*"
Opel Kadett 2.0 GSi Cabrio, di-
gitaal dashboard, sportvelgen,
dubb. spiegels, w.w.glas, ste-
reo, metallic, 52.000 km, iets
aparts, bj. '90, ’ 28.500.
02520-22865. Inr., gar. + keu-
ring. Zond, info 06-52879381.
'"RESIDENCE Hillegom"*
Peugeot 205 CT Cabrio, 5-bak,
antraciet met., dubb. spiegels,
sportvelgen, verlaagd, 57.000
km, als nieuw, '90, ’ 24.950.
02520-22865. Inr., gar. + keu-
ring. Zond, info 06-52879381.
GOLF, '80, APK 4-94, blauw,
zwart dak, ’7250. 085-816518
of 06-58189371 (semafoon).
205 CABRIO CTi 1.9, 11-'9O,
rood, 30.000 km, elektr. cabrio-
kap, stuurbekr. Off. Peugeot-
dealer Autobedr. H. Knaap
Naarden 8.V.,02159-47614.
""RESIDENCE Hillegom"'
VW Golf 1.Si, Cabrio Quartett,
5-bak, stoelverw., w.w.-glas,
sp.velgen, stereo, 54.000 km,
dubb. spiegels, maroonrood,
i.nw.st., bj. '90, ’28.950.
02520-22865. Inr./gar. + keur.
Zondags info 06-52879381.
ALFA ROMEO Spider, '84,
antr., i.z.g.st., leer, airco, el.
ramen. 035-243772.
Zeer jonge Ren. CABR. 16V, z.
aantr. geprijsd. Info. 02271-
-1035, Kempeneers, Den Oever.
Knalrode Porsche 911 Cabrio-
let!! Sportvelgen, zwart inter., 5
versn., achterspoiler etc, Bij
„FRED HEHL" ’29.950. Telef.
023-292400.
GOLF Cabrio, '80, wit met witte
kap, 1.8 GLi, i.g.st, ’12.000.
035-561891 of 02159-51164.
VW BUGGY, kleur rood, 1971,
prijs- ’7500. Telef. 02902-
-61697/61981.
T.k. CORVETTE Cabrio, bj. '86,
kl. geel, Kenwoodparket,

’ 46.500. Telef. 076-218982.
PEUGEOT 205 CT Cabrio, wit,
65.000 km, dcc. 1986, l.m. vel-
gen, nwe. banden, radio/
cass.rec, in nw.st., vr.pr.

’ 15.950.08895-41568.
Weg. overcompl. MERCEDES
380 SL, rood, bekl. leder, aut.,
ABS, airco, elektr. ramen,
Becker Mexico radio, i.nw.st.,
evt. mr. bespreekb., pr. ’ 57.500
mcl. BTW. Inl. 05150-22059.
VW Golf Cabrio 1.6 GLi, A.T.S.
velgen, alles wit, ook interieur,
zeer exclusief, ’ 17.900, p.m.
’355, 60 mnd. LOKHORST
Zegveld (Woerden), 03489-
-1868 of 1853.
VW Golf Cabrio Quartett, bj.
'90, d.blauw met., gr. kap,
stuurbekr., in nieuwst., 40.000
km. Vr.pr. ’31.500. Telef.
040-482527.
GOLF Cabrio bj. '80, nw. kap,
alle extra's, Holl. auto, ’ 14.450.
Telef. 08380-36775.
GOLF GLi, bj. 1985, Automaat,
airco, leer, l.m. velgen, i.z.g.st.,

’ 15.950.010-2621227.
JONKER Hoevelaken b.a.
BMW 316 Baur TC, '87. VW
Golf 1.8 i Cabrio, '87. Toyota
Celica 2.0 GT Cabrio, '89. Maz-
da MXS Cabrio, '90. Mercury
Capri Cabrio, '90. Chrysler Le
Baron Turbo Cabriolet, '90. Te-
vens nog 450 occasions.
ANWB-keuring. Bovag gar.
Inr. en fin. mog. Jonker Auto-
bedrijf, Oosterdorpsstraat 140,
Hoevelaken. 03495-35834.
BMW BAUR 323i, grijs metall.,
verl., 15" vlg., Recaro-stoelen,
bj. 1978. Inr. nieuw model 1983
6-cil. mog. Vraagprijs ’ 9500.
Telef. 05945-49416.
PEUGEOT 504 Ti, 4-cil., 1969,
i.z.g.st., bordeauxrood, div. ex-
tra's. Geen koopje. 04746-2206.
Rode Ford MUSTANG 3.8 I 6-
cil., witlederen bekl. pi. dak, bj.
'86,’ 21.000. 020-6168792.
CABRIOLET! Saab 900i 16V,
rood, 4000 km, 06-93, vele ex-
tra's. Telef. 045-750531.
GOLF Cabriolet, bj. '81, rood
metall., APK, in nieuwstaat,

’ 11.750. Telef. 03443-2445.
BMW 325 iCabriolet, bj. '86,
ANTRACIETGRIJS metall.,
APK-gek. Telef. 077-870120.
Fiat SPORT Xl/9, origineel '81,
geheel gerestaureerd, ’ 6950.
Telef. 020-6329926.
GOLF GT4 I.Bi '87, omge-
bouwd, uniek in Ned. Helios-
blauw, in zeer goede staat, on-
derh.boekjes aanwezig. Vr.pr

’ 24.500. Telef. 03242-3719.
2x GOLF GTi, '83, interess. pr.
Ned. kent., U.C.8., grensover-
gang Tilburg, 09-3214650351.
VW GOLF 1800 GL Cabriolet,
8-'B4, 85.000 km„ spec. inter.,
in nieuwstaat. 04116-84386.
PERFECTE Alfa Romeo Spider
2.0 QV, juni '88, rood, div. ac-
cess., 72.000 km. 05780-15082.
ESCORT KR 3i, mauritiusbl.
met., nwe. kap, sportv., nw.st.,
'86,’ 14.950.030-420292.
VW Golf GLi Cabriolet Quar-
tet!! '90, alpinewit, get. glas,
Recaro bekl., stuurbekr., airco,
sportvlg., bij „FRED HEHL",

’ 27.950. 023-292400

'"RESIDENCE Hillegom"*
Ford Escort KR 3i Cabrio, 2
kleuren, 5-bak, sportvelg.,
dubb. spiegels, koff.spoiler,
stereo, w.w.glas, 61.000 km,
nieuwstaat, bj. '90, ’ 27.950.
02520-22865. Inr./gar. + keu-
ring. Zondag info 06-52879381.
T.k. VW SCIROCCO Cabrio,
rood m. zwarte kap, verlaagd,
l.m. velg., m. tax.rapp. ’ 30.000,
nu ’ 10.750. 06-52751398.

Astra Cabrio
div. kleuren uit voorraad leverb.
OPEL-RIJKS, ROTTERDAM

010-4115715
Opel KADETT Cabrio, 1982,
rood, tax.rapp. aanw., omge-
bouwd 1991. Inl. 08897-73974.
Ford ESCORT KR 31 Cabrio.
'85, wit, witte kap, kent. '92,

’ 10.500. 03200-48424.
'"RESIDENCE Hillegom"*
Ford Escort 1.6 GTi Injection
Cabriolet, 5-bak, achterspoiler,
sportvelgen, 49.000 km, bj. '87,
prijs ’18.950. 02520-22865.
Inr., gar. + keuring. Zondag
info 06-52879381.
ESCORT XR3i, kat., m. '89,
45.000 km, div. extra's, ABS,
vr.pr.’ 24.500. 01184-63861.
Volkswagen KEVER 1303 Inj.,
'79, ’ 11.950. Puntgaaf.
03495-72941.
Orig. KEVER 1303 Cabrio. 1600
cc, bj. '73, nwe. kap, leuke
auto, ’ 7950. Inl. 01713-15770.

Golf Cabrio 1.8
AUTOM., '85, Amer. uitv., air-
co, stuurbekr., kent. '93.

Inr. mog. *’ 18.000
020-6630275/6950213

RENAULT 5 GT Turbo, '87,
nwe. APK. U.C.8., grensover-
gang Tilburg, 09-3214650351.

325 i
diamantzwart metall., beige le-
der, 1e eig., 84.000 km, 4x el.
ramen, abs. schadevrij, okt. '86,
vr.pr. ’ 39.500. 04166-1553.
4x Golf CABRIO, Alfa Spider.
'85, 2x Fiat Spider TR6, 30x MG
B, 3x Midget, 2x MG C, Healey
kikkeroog + MX 11. HOFMAN,
05908-13716.
GOLF Cabrio, aut., bj. '80,
scheur in dak, ’ 5950. Telef.
v.a. maandag 05970-21630.
GOLF Cabrio, ’8950. Inruil
BMW mogelijk. Telef. 076-
-811438.

Te huur! Te huur!
Mazda

MX-5 Cabriolet
Tegen aantrekkelijk
dag/week-endtarief.
Rij exclusief „open"
Rij MX-5 Cabriolet

Auto Palace deBinckhorst BV
(dealerbedrijf)

Telef. 070-3489206/3489268
PEUGEOT 304 S Cabrio '71.
do.gr., H en S total body off
restored fotosessie, rek. t.i.
Vr.pr. ’12.500. Telef. 071-
-125439/133002.
MG B, '79, AUTOMAAT, wit,
sportst, spaakw. en winterkap,
i.z.g.st. ’ 21.500. 02153-10030.
Pontiac CATALINA, 1969, VB,
el. kap, prachtstaat. ’16.950.
Inruil mog. 06-52.948157.
RUILEN: VW Golf Cabrio 1.6
GL Autom., bj. 1984, nw. dak,
GTi stoelen, hoofdst. etc. Rui-
len tegen gr. auto (Audi, Maz-
da, geen cabrio). 04750-36395.
T.k. Talbot SAMBA Cabrio, bj.
10-'B3, ’3950. Bellen na 18 u.
05980-23916.
VW GOLF 1 .Si Cabrio, bj. 1985,
vuurrood, l.m. velgen, vr.pr.

’ 15.000. Spoed! 04998-73027.
MG B, ROOD, goede staat,

’ 12.500. Telef. 085-252586.
BMW 325iCabrio, '90, 5-bak,
zwart met., crème leder, Reca-
ro sportstoelen, ABS, el. ra-
men, alarm, tempomaat, sport-
velgen enz., 1e eig.. absoluut
nieuw, ’49.950. AUTO VAN
DEN BERG, 040-535681.
T.k. Pontiac TRANSAM Ca-
briolet, orig. imp., z.g.a.n.,
t.e.a.b. 020-6734943/4204259.
Chrysler LE BARON 2.2 Aut.
Cabrio, digital dashb., alles
elektr., nieuwe kap, zwart, crui-
se control, stereo, airco, kl.
blauwgrijs metall., King cross
int., met kent., bj. '84, in nw.st.,

’ 12.500. 04920-14064.
Van clublid: VW 1303 S Cabrio.
bj. '73, kl. rood, bekl. en kap
nieuw, kl. hellsand crème, ver-
laagd, ATS, CIBIE, i.st.v.nw.,
vr.pr. ’ 19.500.05280-30711.
ASCONA I.Bi GT Cabriolet,
47.000 km, bj. 1985, rood. in
nw.st. ’22.500. BOVAG-Auto-
mobielbedrijf Van Kwawegen,
Benedenrijweg 180, Ridder-
kerk. Telef. 01804-13033.
GOLF Cabrio, rood, sportwie-
len, bj. '83, ’ 13.750. Inruil mog.
Telefoon 05116-2085.
Spider 2000 Fiat, ferrarirood,
nieuwe kap en interieur,
’14.900. p.m. ’295, 60 mnd.
LOKHORST Zegveld (Woer-
den), 03489-1868 of 1853.
Golf Cabrio, '80, iets werk, pr.
’6900. Escort Cabrio 1.6, bj.
'84, spuitwerk, ’11.750.
08342-3900 of 08340-45726.
2x Cadillac DE VILLE Cabrio.
1967 en 1969. Eldorado, 1976.
In prima staat. 01745-15253 of
06-52.709791.
MG MIDGET, bj. '77, APK
nieuwstaat, vaste prijs

’ 20.000. 01820-80559.
2x PEUGEOT 205 GTi, '84/'B5,
ook Dino-uitv., nwe. APK.
U.C.8., grensovergang Tilburg,
09-3214650351.
PEUGEOT 205, 1e eig., 5-bak,
80.000 km, spierwit, dcc. '86,

’ 14.950. Inr., fin., gar. mog.
030-420292.
Opel KADETT 2.0 GSI Cabrio,
bj. 1991, vele access., rood
met., roomkl. kap. Vr.pr.

’ 30.500. Telef. 08338-54657.
Fiat Xl/9 BERTONE Cabrio, bj.
1978, jub.uitv., in nw.st., vr.pr.

’ 11.500. Telef. 08878-1485.
4x Kever Cabrio. U.S.A.-uitv.,
v.a. ’7BOO. 3x Golf Cabrio
Quartett-uitv., '86, '88, v.a.

’ 14.850. Escort Ghia Cabrio.
'86. ’14.900. 2x Alfa Spider
2000. '80. '85, v.a. ’ 12.850. 2x
BMW 323iBauer, '85, '88, v.a.

’ 22.400. BMW 325iVol Cabrio,
'86, ’ 32.950. Chevrolet Eldora-
do, '75, ’11.900. LENFERINK
AUTO'S BV, 05492-31166.
Ford ESCORT 1600 Ghia, nw.
type, '87, bordeauxrood, zwar-
te kap, ’ 16.250.02158-27754.
T.k. GOLF Cabrio GLi 1.6, bj.
'81, veel opties, Vr.pr. ’ 13.500.
02503-51898.
TR 6, DONKERROOD, 100%

’ 19.300. Telef. 085-252586.

CHRYSLER Le Baron, 1986,
Turbo/lnj., ’ 12.999. Telef.
070-3649975/3973434.
Chrysler LE BARON 2.2 Ti,
5-'BB, alle opties o.a. airco,
cruise contr.. cv., stuurbekr.,
el. dak/ramen/spiegels, ver-
keert in abs. nw.st., vr.pr.

’ 29.750. Telef. 01748-20922.
GOLF Karmann Cabrio, rood
metall., 1979. witte kap, radio/
cass., ’ 8950. 04164-3157.
MERCEDES 230 SL. bj. '65,
gebr. wit, zomer- en winterkap,
in nw.st., APK, ’75.000. Telef.
na 18.00 u. 01803-15928.
BMW 325 i Cabriolet, bj. '86,
km.st. 90.000, veel extra's, pr.
n.o.t.k. 043-624776.
MUSTANG LX Cabrio, rood
met., div. extra's, bj. 8-1988.
Vr.pr. ’28.750. mr. mog. Telef.
070-3638421.
BMW 325iCabriolet, eind 1987.
ABS, LEDER, sportvelg.,
verwarmde stoelen, el. ramen,
128.000 km, boekjes, ’34.750.
Telef. 038-225263.
2x Golf, bj. '80, nw. dak, GLi,
v.a. ’6950. FANCY CARS,
08877-2463 of06-52970964.
'76: Fiat 124 SPIDER, rijdende
Ned. auto voor onderd. Geen
kent., ’ 4500. Inl. 020-6458089.
'"RESIDENCE Hillegom"*
Opel Kadett 2.0 GSi Cabrio, di-
gitaal dashboard, sportvelgen.
dubb. spiegels, w.w.glas, ste-
reo, metallic, 52.000 km, iets
aparts, bj. '90, ’28.500.
02520-22865. Inr., gar. + keu-
ring. Zond. info 06-52879381.
KEVERS 1303 LS. bj. '74.
nachtblauw. voll. gerestau-
reerd. ’ 14.950. Inl. 08877-2463.
VW GOLF Cabrio 1.Si, wit, bj.
'88, 48.000 km, ’ 22.950. Opel-
dealer Mareehal Ridderkerk, te-
lef. 01804-28055.
VW GOLF 1.8 GLi, wit/wit, bj.
'86, alle opties. plaatje.

’ 16.500. Telef. 02993-61596.
SUPER CJS, als nw., bj. '84,
alle denkb. ace., vr.pr. ’ 23.500,
mr. kl. cabrio mog. 073-122131.
FORD Escort 1600 Cabrio, '85,
paars, nw. model, i.z.g.st. Prijs

’ 11 500. Telef. 04104-80178.
P&P CABRIOLETKAPPEN en
lederinterieurs. Duitse topkwa-
liteit voor vriendelijke prijzen.
Vakkundig gemonteerd. Cabrio
Hoods, telef. 08385-40550.
1991, MAZDA MXS Miata, zeer
spec. uitv., ferrari-rood, airbag,
airco, niet ingevoerd, APK,
vr.pr. ’ 28.000. Géén inruil,
cash only! 070-3232312.

Mustang Cabrio
2.3 AUTOM., '89, in nw.staat,
41.000 km, wit, airco, el. ramen

Inr. mog.' ’ 34.500
020-6630275/6950213

Schade! CABRIO 1303, inj., ±

’ 450 schade, prijs ’ 8950.
02208-98498.
Fiat SPIDER, '79. 2 I, wit, blauw
int., sportvelg., roestvrij en
strak, ’ 8750. 070-3563377.
GOLF 1.8 GLi Cabrio, met
nwe.kap, grijs met., luxe uitv.,
'85, z.g.0.h., bod gevr. boven

’ 13.000. Telef. 05762-1680.
MERCURY Capri Convertible
Hard/Softtop, 11-"91, grijs
met., airco, airbag, el. ramen,
l.m. vlg., 19.000 mijl. ’35.700.
E.S.S., 035-564444/561842.
GOLF GLS Cabrio, bj. '82, zeer
mooi, APK-gek., 7-94. Telef.
08338-53815.
MAZDA MXS, 1992, 1e eig.,
weinig km'è, weg. aank. huis.

’ 42.500. Inl. 070-3877673

SAMBA Cabrio, mooiste van
Ned., in orig. staat, wit, l.m.
wielen, ’ 9750. Inr./fin. mog.
08385-53489.
GOLF Cabrio, '82, zilver met.,
zwarte kap. sportvlgn., radio/
cassette etc, i.z.g.st.. ’12.750.
Telef. 02153-10030.
VW 1303 KARMANN Cabrio-
let, '78. blauw, in nw.st.. 71.000
km, ’17.500. Van Roosmalen
Maastricht, 043-215154.
Zeer PUNTGAVE Lancia Bèta
Spider 2.0. '81, rood, elektr. ra-
men, aircond.. led. bekl..

’ 19.500. Inl. 03438-17851.
GOLF Cabrio, '81, m. '82, bl.
met., nwe. kap en kent. Wega
Cars, Vlijmen, 04108-17100.
KEVER 1303 Karmann 1600i,
1979, Champagne Edition, wit.
wit. wit, Cal. imp., Ned. kent.,
erg mooi, strakke, eerlijke auto.
’18.950. Inl. 070-3234008
01749-12129.
FIAT 124 Spider, Calif. imp.,
roestvrij, paar deukjes, ’ 8650.
Moet weg. Telef. 02520-29208.

Cabrio-Time
5x Golf 1800 GLi 15.250
'84/'B7, d.blauw/zwart/rood/
wit, div. opties, leer, stuurbekr..
airco. perf. staat.
Triumph Spitfire,'77 ’ 12.750
British yellow, conc.conditie
Alfa Spider 2.0i.'85 ’18.750
Chevy Caprice, '75 ’ 10.750
Tev. ca. 60 Europese topoccas.

AUTOHUIS BRABANT
Telef. 04125-5022
Zondag geopend

BMW 320iCABRIO, 1988, grijs
met., v.v. l.m. vlg., alarm, ex-
tra's, nw.st.. winterkap.

’ 39.500. 058-153636/673731.
380 SL, 1981. zeer goede st.,
leer, airco. Borbet. vr.pr

’ 35.000. Telef. 04180-12697.
PEUGEOT 205 CTI 1.9 Cabrio,
rood metallic, 1992, elektr. kap,
CD frontlad., mistlampen,
35.000 km. BMW Vandervaart.
030-713625.

2x VW Golf
cabrio

1985, 1986. grijs + grijze kap
leer. 1.8 Inj., airco, ’ 19.900

wit + witte kap 1.8 Inj.
airco, ’ 20.900

IMPALAAUTO'S. Zoetermeer
Schinkelweg 25. 079-163661

TALBOT Samba. '83, ’6250.. Golf 1600 GLS, '80, ’7850.
Beide rood. mooi. 02206-4433.
GOLF Cabrio Quartet, '89, wit.
wit leder, pi. alle extra's,
’26.500. Inl. 03480-13000.. Ford ESCORT KR 3i, antrac
met., vele extra's, sp.vlgn..
dure stereo etc. in nw.st., bj.
'85, ’ 14.950.020-6172005.
""Supermooie*", orig. Ned.
Ford Escort XR3i Cabrio. div.

■ extra's o.a. ELEKTRISCH dak
;en ramen, cv., bj. 8-'9O,

’ 31.950. Telef. 03406-21871.

" 190 SL MERCEDES, rood, in
gloednieuwe staat, bj. 1956,

1p.0.a., géén dromers s.v.p..LOKHORST Zegveld (Woer-
t den), 03489-1868 of 1853.
1Zwarte Ford ESCORT XR3i Ca-
-1brio, bj. '85, perf. st. Golf GLi.

'85, i.z.g.st. ’ 9950 per stuk. Inl.
i013-421044 of 363051.

' MERC. 380 SL Cabrio, 1984
1 USA-uitv.. z./w.kap, i.nw.st.
■ mr. Merc. mog. 03417-57044.. GOLF Cabrio TTsl Quartet

' nw.st., 9-'9l, bl. metall., elektr

" kap, BBS vlg, afst. alarm, cv.

’ 33.750. 02159-37747., TOYOTA Starlet Cabriolet, bj

■ '91, zeer exclusief, ’21.500
Toyota Helmond, 03450-14999.

Klassiekers en old-timers
MERCEDES 280 SE 3.5 VB,
1971, gerev. motor, rekeningen
t.i., in prachtstaat. pr. ’18.950.
Inr. mog. Inl. 06-52.948157.
VW BRAZILIA, 1976, kl. geel,
’4500. Telef. 01832-3100.
Opel KADETT 1100 SR Rallye
Coupé, bj. 1968, 40.000 km, in
orig. st., z.g.a.n. 05990-15447.
FORD Pick-Up, enige in Ned.,
8-C Big Block, bj. '78, ’ 15.000.
Telef. 02990-27627.
CADILLAC Fleetwood, 1965,
Ned. kent., rijdbaar, vr.pr.
’5950. Inl. 05703-1899.
T.k. JAGUAR XX 150 FHC, bj.
1959. overdrive, spaakwielen.
02205-3587.
T.k. PEUGEOT 403 L Commer-
ciale Mixte 1957, nauwelijks
gerestaureerde, bijna perfecte
auto. onderhoudspap. aanw.
Keuringen toegest., ’12.500.
020-6236654, tijd. kant.u.

TRIUMPH ONDERDELEN
van TR2 tot TR6 + Spitfire
Anglo Parts b.v.
Veenendaal 08385-51334

MASERATI Biturbo, '83, au-
bergine, airco, perf., ’ 16.750.
Inr. mog. 020-6846787.
Chevy BEL AIR, 1956, i.g.st.,
APK juli '94, motor gerev.,
’lB.OOO. Inr. Porsche 924 of
motor bespreekb. 04498-59710.
MERCEDES 200 D, bj. '71, in
orig. staat, kl. groen. Vr.pr.

’ 5900. Telef. 04108-16936
FIAT Xl/9 Cabrio, '78, voor
restauratie. T.e.a.b. Telef.
023-367870.
TATRA 57 A Sedan, bj. 1938,
gerestaureerd, Ned. kent., vas-
te pr. ’ 8000. Inl. 01873-2301.
CITROEN DS Super 5, bj. '73,
vr.pr. ’ 11.500. Telef. 08385-
-51361 of 09-3211621821.

Volvo 164 1969
6-cil. automaat, geh. gerest.,
als nieuw, met nieuwe LPG,

wegens inruil verkregen
verzekeringstaxatie ’ 14.500,

prijs n.o.t.k. Telef. 04120-28464
Weg. omst. unieke LINCOLN
Continental Mark 111, Cartier-
uitv., bj. '71. airco, ABS. leder,
alles elektr., i.g.st., techn.
100% . ’ 17.500 (tax.rapp.
aanw.). 06-52.737114.
Skoda 1202 Stationwagen,
1965, i.g.st., Ned. auto, APK
gekeurd. Daimler, type EL 24
Charlesworth de luxe met Ned
kenteken, te restaureren
GARAGE JAN JACOB, Maas-
tricht, 043-637629.
EXCLUSIVE CARS HOLLAND
8.V.. voor al uw Amerikaanse
klassiekers en old-timers, var
1920 tot ... Ook voor onderde-
len. Showroom en werkplaats
Kwadijkerkoogweg 12, Pur-
merend. 02990-31177/31651.
MERCEDES Sport 450 SLC, bj
1978, Pullman, in prima staat

’ 23.950. Inl. 035-212948.
VOLVO 144 DL, '73, d.groen
get. gl., el. ramen, B2OA, APK
1-94, ’ 2950. 01620-55218.
MG B CABRIOLET, i.z.g.st.
moet weg! Telef. 043-639042.

PEUGEOT 504 Cabriolet, bj
'70, 4 cil. inj., st.bekr., mech.A
techn z. goed, APK 7-94, ex-
ter. dient opgeknapt, ’13.500
023-290810, zo. na 12 u.. MERCEDES 350 SLC, bj. '73
rijdbare auto. voor loop o
sloop, Dts. kent. Vr.pr. ’ 4750
Telef. 01646-15683.
JAQUAR MXI onderdelen 2.4
handgeschakeld, 1959. Telef
03405-67993.
1932, Ford Cabriolet, plaatwerl.
gereed ’28.500. 1935, Forc
Convertible VB, gerest.
’55.000. 1930, Pontiac Si»
Roadster, gerest, ’ 62.000
1930. A-Ford Roadster, gerest.

! ’48.000. Inl. Vintage Collecte
i Cars, Winterswijk, 05430
i 22560.

JAGUAR XX 140 DHC, 1956
■ wit, zwart lederen bekleding

autom., geheel orig. gerestau

" reerd m. nieuwe chroom wie
len. banden etc. ’ 115.000. Fa)
01184-61140.
T.k. mooie VW KEVER, bj. '73. kl. groen, in perf. staat, geh

" gerestaureerd. 04937-93565.

' CITROEN D Spécial, laatst ir. Nederland afgeleverde van di. type, dus een echte Nederl. historie, 1975, blauw, mcl. orig
f werkplaatshandboek, ’ 12.500

Kruisheer Auto's, 05130-32455.
1T.k. Auto UNION DKW 1000 J

' Sedan, kenteken 61-96-VH. moet geheel gereviseerd wor

' den. 020-6593410.

' T.k. VW KEVER, bj. '73, Jeans- bug, geen APK, vr.pr. ’ 2500

" Telef. 033-801709.

' BMW 3.0 CS COUPE, 1973- geh. nw. gerest., zeer mooi

" alum. velgen, alarm, stereo etc
Tax.rapport aanw. Telef. 01880-46272,01824-2703.
CITROEN DS Special, rood
i.z.g.st., met vele onderdelen
APK6-'94, bj. '72, ’lO.OOO. (1(
km v.Tilburg) 09-3214656174.
BMW 1502. bj. 1973, z.g.o.h.
groen, ECHTE km 84.000, APK
jVaste prijs. 05902-3566.- T.k.a. Opel BLITZ, bj. '54. Zwit. serse imp., is reeds ingevoerd

" geen kent. Telef. 05207-61988

' STUDEBAKER Dictator, 1935. 6-cil., Ned. auto; Chevr Bel, Air, 1955, autom.. 8-cil.: MG B
J 1979. Inl. 05970-12970/12256.
1CITROEN DS 23 Inj. Pallas

' LPG, APK mei '94, met werk
; ’ 4000. Telef. 080-223454.

VOLVO 164 E, '73. d.blauw
ï sch.dak, leer, tax. '91 ’ 1200C; vr.pr. ’ 7500. Inl. 08340-45926.
i VW CABRIO Karmann 1501- 1967. Amer. uitv.. met. antr: zwart, ’ 16.500.03405-67993.

" BMW 1800, bj. '70. d.blauw- mooie auto, iets werk, ’ 250C

" VW SPIJLBUS, bj. 1964, gec

" kent., 1500 cc, 12 V, rood/grijs
75.000 km, ’5500. Beide API, atgel., brengen mog.. prijzei

( vast. Telef. 05430-12200.. T.k. Lancia FULVIA 1.3 S, alum. onderd.. sportuitv
sportvelg. Telef. 01718-12830.

Fiat onderdelen
Gratis PRIJSLIJST

500,600.850. 124 Sp.. 126
Euromobil B.V.

05995-2336 „. Ter Apel
03418-53130..:....-. Putten
AUSTIN „Golden" Healey 3000
Mk. 111 voor zeer interessante
prijs te koop. Volledig geres-
taureerd, met fotoreportage.
02155-28494 of 06-52.863213.
TRIUMPH TR6, Cabrio, '74,
voll. gerestaureerd, nieuw dak,
ruit. banden, licht enz. 2500 cc,
nieuwe staat, ’16.000. Telef.
09-32.3.315.88.03.
DODGE Challenger 440, bj. '70,
i.z.g.st., nwe. centerlines, m.
265/50 bndn.. Telef. 02286-
-1693 of 02290-61783.
Opel ASCONA 2-drs. Sedan,
'72. ’650. Rekord 2-drs. Se-
dan, '73,’ 650. 03440-23658.
TRANS AM. bj. '71. APK 6-94.
nw. interieur, gerev. 400 HO
motor, wit/bl.. i.z.g.. orig.st..
vr.pr. ’ 16.500, mr. Chevr. PU.,
bj. '55-59 mog. 01807-16402.

Beëdigde taxaties
Keuring bij u thuis, ’ 250

De Autoconoom BV
Telef 076-206 206

Canadees mobiel KANON 3.7,
luchtdoel Vickers 1942 en Duit-
se Flak 2 cm. Half track OTBIO.
Duits model. Gevraagd Stier-
man tank. Telef. 05486-
-10432/13351. fax 13446.
BUICK Eight Rivièra Roadmas-
ter Hardtop Coupé. 1952, 8 cil.
in lijn, m. iets werk, rijdt goed.

’ 18.500. 035-563278. na 16 u.
DS ADVIES b.a. div. Franse
Citroëns DS in abs. roestvrije
staat, gerenov. plus RDW-gek.
Molenwerf 2. 020-6815093.
T.k. AR GIULIA Nuova super
1600, bj. '78, opknapper, prijs
n.o.t.k.Telef. 073-563378.
T.k. BMW 1502, PASTEL
blauw, '75. APK 8-94, vr.pr.

’ 2950. Inl. 030-343769
DAF 33. 1974. in GOEDE staat.
60.000 km, ’2750. Telef.
02502-46130.
MERCEDES 220 S, bj. 1958.
Telefoon na 18.00 uur 04120-
-36978.
Rl 6TX AUT., '79, i.z.g.st.,
nwe. APK, d.groen met..

’ 3850. Rl6TX. '79. i.g.st., met
iets werk, bruin met., ’1950.
Telef. 05183-1757.
TATRA, '42, geh. gerenov.
Opel. '35, geh. in orig. st., moet
opgekn. worden. 04116-78810.
TRIUMPH TR2SO zie rübT
Triumph. Inl. 036-5361644.
DATSUN 260 Z. 2-zitter,
blauw, USA-uitvoering. bj.
1977, airco, i.z.g.st. ’7950.
020-6595124 of 02505-2117.
2x FIAT 500 L, bj. '71, kl. wit en
roodbruin, prijzen ’ 6000 en

’ 7000. Telef. 045-258082.
Italiaanse FIAT 500. 1972. in
goede orig. staat, kleur ivoor.

’ 4000. Telef. 035-242060.
Weg. beemd, hobby t.k. BMW
2002 Tii, bj. '72, ronde a.licht.
BMW 2002, bj. '74, goed rijd..
BMW 2002, bj. '75. voor loop of
sloop. Veel nwe. en gebr. on-
derd. van BMW 2002. Prijs
n.o.t.k.Telef. 02510-32276.
DODGE WC 51. WC 52, WC 54
Amb., bj. 1943. Alles met ken-
teken. Telef. 04976-41475_^
FORD Cortina MX I, 1964.
stuurversn., 95% gerest.,
t.e.a.b. Inl. 01106-3117.
T.k. aang. Alfa Romeo 1300
BERTONE, '76, in goede staat,
recent, gerest., alle rek. t.i.,

i ’ 7500. 02152-69227 of 69249.
Absoluut gave DS 23 PALLAS.

1bruin met.. 1973, RDW 5-4-
-1993, zwartled, bekl., get. glas,

’ 12.500.Telefoon 013-632507
MB 280 CE AUTOMAAT, bj.
'77, zilvergrijs. Telefoon.08360-41111, tijdens kant.uren.
SINGER Vogue 1963. Ned
kenteken, ’BOOO. Telef. 0932-
-89416786.
PlBOO, dashboard, klokken,
bumpers, achterl., grille, 818 +
overdrive enz. 04192-13798.
VW KEVER 1300, bj. '72. wijn-
rood metall., in nieuwe staat,
APK-gek., sunvisor, spat-
bord-uitbouw, sportw., sport-
stoelen, staat in showroom,

’ 7950. Telef. 01793-2342.. MB 230 SEDAN, bj. 1965. orig
65.000 km, 1e eig.. ged. gerest.

’ 7500. Telef 03481-2808.

■ T-FORD, mooie en degelijke
auto, bj. 1924, prijs ’25.750; Telefoon 01803-13729.. T.k. nieuwst., GEREST. ME

" 280 S, bj. '74. APK 7-94, sp.w.
vr.pr. ’ 9500. 055-336194.- BENTLEY Cloud I 1956, 6-cil.

' moet afgebouwd worden, in.
compleet, goedgestuurd, pr- ’ 16.500.06-52878706.

J JAMBROES BV., wij zegger
niet alleen dat wij het hebben
maar wij hebben het ook echt
Meer dan 100.000 nieuwe on
derdelen uit voorraad leverbaa. voor uw Amerik. old-timer> O.a. waterpompen, benz.pom, pen. autom.versnell.bakken

■ draaiende gedeeltes, kopper
en vele andere delen. Tev. ver

; zorgen wij Amerik. chroom
werk voor bumpers e.d. Indiër
mog. op ruilbasis. Bel geh. vrij- blijvend 01853-4187.

' VW KEVER 1600 met schade

' bj. '73. met tax.rapp. ’ 14.500

' nu’ 4000. Telef. 085-814460

' MERC.BENZ 300 SEL. '71, V8- Autom., ’11.500 Volvo 164 E
1 '73. Autom., leder, t.e.a.b.. mr
;DS Pallas mog. 078-314521.

FIAT Xl/9, Europees model, bj- 1977, rood, ’7250. Telefoor
■ Q4120-44213 b.g.g. 46839.

' T.k. Opel Rekord OLYMPIA bj- '56. perfecte staat, beige. Telef

" 03402-61314.
'In onderd. of compl. CAPR. 3000. Corsair, '65. Chevrole. Nova, '74 Honda CRX, me

" schade. '84. Peugeot 205 1901. GTi. Telef. 04258-1700. VOLVO Amazone 122 S, bj. 1965, ’2350. Telef. 04104. 78448.. Weg. gebr. aan ruimte: VOLVC, Amazon, 1968, B-20 motor, ii, rest.-fase, Inl. 036-5312712.
.Uw OLDTIMER verzekerei
) vanaf ’ 110 per jaar? Dat kan
/ acceptatie tot bouwjr. 198C

geen tweede auto verplichl
gratis taxatie, ook all-nsks dek
king. Assurantiekantoor Diks
jtelef. 03408-63700., MERC. BENZ 250 S, bj. '67

r. zwart, grijs int., 1e eig.. 87.001
i km, orig. NL. veel ace. boekje:

aanw.. ’ 19.750. 04242-8875:

" of 09-3214658894. JAGUAR XJ 4.2. 1978, API
4-94, ’ 3750. Inl. 040*521523.

AUTOBEKLEDING repareren
Bel

Utrecht. 030-889020
"OPEL 1900 GT'
_g.st., nwe. APK. ’14.500

iB-20503
T.k. OPEL Rekord C 1900 2-
drs Sedaji, i.z.g.sl, pr. ’ 3500
Telef. 04935--97113.
Schitterende, orig. PORSCHE
912, '67. in perf. st. vaste prijs
’19.800. Telef. overd.: 01740-
-25400.
Weg. omst. ïk. KARMANN
Ghia, bj. '63. wit, in perf. staat.
APK juni 94. 01720-20320
Alfa Romeo Giuha 1 6 carros-
seriewerk, '75. ’ 3900.
INTERAUTO. 043-256582.
TRIUMPH Spitfire, 1965, Mk 2.
carross. prima st., motor gerev.
Moet afgebouwd worden. Vas-
te pr. ’ 7500 Inl. 023-291691.
VW KEVER, 1977, geheel ge-
restaureerd, in orig. staat, per-
fecte auto, ’ 6750 Telef. 06-
-52.712382.
Prachtige MERCEDES 280 S.
1970, schuifdak. APK 7-94. ie-
dere keuring mog. ’11.500.
Telef 045-422364.
Ford RANCHERO. 1978, big
block 429. C-6 bak, erg mooi.
Prijs ’ 14.900 mcl. BTW. Telef
071-141765
VOLVO 142. 1968. 818, schuif-
dak, d.blauw, APK 9-93. moet
weg. T.e.a.b. 070-3505205.
A.R. Gulia SUPER '79. grijs
met., bijz. mooie en nette auto.
’13.000. Inl.: 070-3642166
(antw.app.).
T.k. KEVER 1303 S, gerev. mo-
torblok 1600 cc. 0 km gel . geh.
gerestr. auto. bl. met. Pr.
n.o.t.k. Telef. 02153-89290
T.k. VW SCIROCCO. bj. '78.
zonder APK. motorisch 100% ,
plaatwerk matig. Moet weg.
Loop of sloop. 020-6171016.
Fiat 500 L. '72. APK. div. od-
knappers Fiat 500 en 600. Tau-
nus 12M P4, '65. Onderdelen
Fiat 500, 600 en 126. Nwe. bekl.
Fiat 500 en 600 013-426737.
T.k. VW KEVER, kleur rood, bj.
'74. technisch goed. Telef.
01722-5010 of 01720-33257.
DELAHAYE, bj.
motorpomp. 2-wielig, ’l5OO.
Citroen C6, bj. 1930, met
houtgas-inst., ’ 7500. Telef.
08872-2475.
T.k. FIAT 500. bj. '69. lichte
blikschade, techn. goed. vr.pr.

’ 3950. 01719-17217.

Kadett A
bouwjaar '64, in prima staat,
wit, APK 7-94. orig. boekje +
kenteken, ’ 4500. Telef.
02240-15844. na 17.00 uur en
zondag 06-52802886
—TAXATIE Klassiekers"*
Post en Kots B.V. 020-6475171.
AUSTIN Healey, 1960. 3000
MX I, 2-zitter, bijzonder fraai
gerest. Inl. 05220-58688.
WILLYS Jeep, bj. 1943. in zéér
goede staat. Pr. n.o.t.k. Tele-
foon 01891-20224.
Buick Roadmaster. 1957. geel.
perfekte staat, ’ 22.500. mr.
mog HOFMAN Auto's.
05430-30201.
Te koop CITROEN DS 19A. bj.
'67, grijs met., rood stoffen in-
terieur, groen syst.. '93 RDW
gek. en op kenteken, in uitz.
goede stata. Richtpr. ’ 24.000.
Telef 080-500565.
Holl. KEVER, bj. 1959, dus zon-
der wegenbel. rijden! APK '94.
prima st. ’ 7750. 04162-1281.
Om te restaureren, MINI 1000.
1975, met partij onderdelen. Inl.
05723-1248.
KEVER VW 1303. i.g.st.. bj. '73,
met extra's, vr.pr. ’ 4200. Telef.
010-4320342/4358194.
MERCEDES 190. ..bolhoed".
bj. '57, spoedprijs ’ 5500. Telef.
053-359773 of06-52.935841.
Austin Healy 100/4 1955. 2x
Austin-Healy 3000 MXIII 1968.
Alfa Romeo Giulietta Spider
1963, MG B 1967. Midget 1975,
z.g.st., TRIUMPH TR3a, 1959.
te rest., ’B3OO. TR4 1964.
TR2SO 1968, TRS PI 1968. TR6
1973. Lotus Europa Spec. 1974
m. werk, Triumph Vitesse Con-
vertible 1965. Spitfire '1965 + MXIII 1969. Stag 1974.
Jaguar MXII 3.8 L 1960 en an-
dere. Redelijke prijzen. Racing
Box België: 09-32.12.23 34.76.
Fiat 500 R. wit. bj. '73. 100%
orig.. PERFEKT, vr.pr ’7650
Telef. 05112-8690.
T.k. OPEL GT, bj. '72, i.g.st..
chassis en carrosserie roe-,

i 04992-1528.
VAUXHALL Viva. bj. '73. APK
gekeurd, t.e.a.b. Tev. oude

' tractoren. 02244-2078

' SIMCA Plein Ciel Coupé. '57.
i.z.g.st. Facel carr., spaakwie-
len. 65.000 km. 03465-76011.

1PORSCHE 356 Roadstar. 1600
.S, bj. '60. geheel orig.. voor
rest., ’35.000. Tev. 356 S 90

■ Cabriolet, bj. '61. orig. Ned.
auto, i.z.g.st., rijklaar. Div. 356
Coupes, van restauratie tot

' zeer mooi, evt. inclusief restau-.ratie tot concoursstaat. Inl.
1 Joop Stolze. 01745-13304.

' VOLVO 262 C Bertone. zeer
mooi. perf. st.. airco, cruise e
enz... Inruil mogel. ’ 14.800.

'Telef. 09-32.3.60.51.366-356 B Cabrio. '61. ged. gerest.,
laswerk gereed, ’ 39.000. Post-

' bus 36. B-3920 Lommei.

■ Chrevolet CAMARO V 85.0,

' '79. lichte schade, vr.pr. ’ 7500
[ Telef. 077-821146.

PORSCHE 356 B. bj. 1960,res-

" tauratieobject. Vr.pr. ’ 12.500., Telefoon 01793-2474.
Uw MG verkopen bel CLASSI-

' CO BV wegens uitstekende
verkopen zoeken wij goede MG
voor in- en verkoop Uw auto

t in onze showroom, constant' ca. 15 MG te koop. Nederl. best! geselecteerde showroom op! MG-gebied. Bel voor info 078-

-' 125070/136600. 01840-13400.- FIAT 500 Luxe, bj. '70. APK juli
■ '94, nwe. banden, do.blauw.

' stereo, ’ 4950. 020-6850704.- DAF 66 Coupe 1300 Marathon,

' C-klasse, bj. 1975, pr. n.o.t.k.
1Telef. 043-433970.- FIAT 500, 1973. okergeel. zeer1 verzorgde auto. o.a.
■ dakje, remmen, ’ 5500. Telef.

' 01751-18667 of 071-611700.
'. TRIUMPH TR 6. by~

RDW-gek., uitst staat.

’ 23.500. TR 7 Cabrio, '80. perf

" s\.,f 11.500. 08373-14208
) T.k. Opel OLYMPIA Rekord
5 Cabriolet, bj. 1954. pr. n.o.t.k.
2 Telef. 023-262873.
_

T.k. MORRIS Oxford MO
( bj. '53. voor restauratie, vr.pr

’ 3000. Telef. 04120-3*514.
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Klassiekers en old-timers
2x MAZDA 1500 Sedan, bj
1969. Vr.pr ’3500. Telef
05763-2144.

MG ONDERDELEN
MGTD-MGTF

MGA & MGB - MGC & Midget
Anglo Parts b.v.
Veenendaal 08385-51334

T.k. Magirus Deutz, bj. '61. zeei
GAAF, APK, vr.pr. ’ 9250. Tev
motorschuit. 2-cil. Volvo-Pen-
ta. vr.pr. ’ 6500. 02285-16899.
1x GTO 400 VB, bj. '69, Ned
kent., ’ 12.500. Ford Torino V8
bj. '69, Ned. kent., zeer mooi
’15.000. 1x Camaro (m.
haaienbek), bj. '73, Ned. kent..

’ 12.500. Camaro (m. haaien-
bek), bj. '72, Ned. kent.

’ 14.000. Telef. 01824-2703.
MB 280 SE, bj. '74, in PERFEC-
TE st., metall. blauw, APK.

’ 5000. Na 18 u. 02207-46461.
JAGUAR E type '70, hardtop,
orig. Holl. auto, rood, zwart
leer, kompl. gerestaureerd en
gereviseerd, A Icond., vaste
prijs, ’ 98.000. Jaguar E type
'64, FHC serie 1, met. grijs mei
rood, orig. Holl. auto, kompl.
gerestaureerd en gerev. dooi
Engels bedrijf, concours! 0 km,
vaste prijs, ’ 92.000. beide au-
to's geen inruil. Te bevr.
02280-19101.
Mercedes Benz 230 Automaat
type 114, d.blauw, wit inter.,
96.000 orig. km, div. opties,
tax.rapp. aanw., ’ 15.000.
Telef. 05620-3861.
304 SLS. bj. '78. SCHUIFD..
beige, mot. 100%, carross. 70% ,
APK, vr pr. ’ 1000. 04243-3804.
ADMIRAL, 6-drs., bj. '71. Kapi-
tan '71. Kapitan '56. Kapitan
'60. Plaatwerk Commodore A
nieuw en gebruikt. Telef.
08340-25673 of 05452-1707.
BITTER Diplomat CD VB, 1978,
rood, leder int., i.g.st. ’22.950.
Inr. bespreekb. Telef. 02523-
-76196 of 06-52875284.
T.k.a. Chevrolet STYLELINER,
1949, m. 1503, compleet, moet
gesp. en afgeb. worden. Inl.
020-6400940 of 06-52845371.
VAUXHALL Victor Super, bj.
'65. grijs metall., in orig. staat.
Pr. n.o.t.k.Telef. 03448-2051.
DAIMLER SP 250 Roadstar,
goede rijdende auto, voor res-
tauratie, ’17.500. Mini Cooper,
1972. i.g.st.. APK, blauw, wit
dak, t.e.a.b. 01745-13304.
OLDTIMER-STALLING blT7
3x Volvo Amazone 4-drs. 4x
Amazone Combi. 8x Amazone
2-drs. Volvo 545 Katterug. Vol-
vo 145. koopje! Volvo 66. Volvo
245, grijs kent., autom. Volvo
340, bj. '86. Opel Kapteyn, '54.
VW Kever, '82. Plus div. andere
oldtimers v.a. ’lOOO. In- en
verkoop, bemiddeling. Telef.
02274-3567.
Weg. omst. 1 Citroen BREAK,
ID 19. bj. '66. 1 Pallas, bj. '64,
aHe metwerk. 02208-98498.

MERCEDES 450 SLC Aut., bj.
'76. lichte schade, vele extra's,
kleur groen metallic, ’ 15.500.
Bovag-bedrijf, 08362-21736.
T.k. FIAT 500, mintgroen, '71,
RDW-gek., vr.pr. ’4950. Telef.
020-6326815 of 6335614.
Fiat 500, wit, 1969. ’ 5950. Vol-
vo PlBOO, 1969, rood, ’ 13.950.
VICTORY, Urnuiden. telef.
02550-37373 of 06-52.809067.
VW KEVER 1200, 1983 (Mexi-
co). ’4400. Telef. 02975-
-64882
MUSTANG Mach I, bj. '70. 429
Cobra jet.. Perfect. 02290-
-12154 of 02286-1693.
BMW 2002 TARGA Cabriolet,
bj. 72, i.z.g.st., nwe. cabriokap
en dak,’ 22.500. 03436-3156.
T.k. gevr. goede VLEUGEL-
TJES-MERCEDES 190 D, m.
sch.dak, d.blauw. 04784-2497.
Te koop: Peugeot 504 COUPE
V 62.8i, alle extra's, kl. grafiet,
bj. '78, in perfecte staat. Vr.pr.

’ 18.500. Telef. 045-213059.
T.k. schitterende DS 20 PAL-
LAS, 73. mooie en zeer goede
staat, ’9750. 020-6737364 of
06-52860058
JAGUAR XX Ï4Ö Roadster
MC, zeldzaam! Een bijzonder
mooie auto voor de echte lief-
hebber. Andere XX's tevens le-
verbaar. Roadster Group BV..
03463-53440.
T.k. mooie VOLVO Amazon
met frontschade, mcl. kent., bj.
70, 820 motor 05490-62307.

BMW 3-ltr. L. bj. 1977, ROOD
metall., i.g.st., APK-gek., vr.pr.

’ 2950. Inl. 075-282015/213405.
JAGUAR E-type Series 2 Cou-
pé, bj. '69. i.z.g.st. Vr.pr.

’ 45.000. Inruil mog. Telef.
04130-53159.
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.
MERCEDES 220 SE BC Coupé
schuifd., autom. 6-cil., bj. 1963,
blauw, leder zwarte bekl. Inl.
045-244853.
MERCEDES BENZ L407-28,
brandweer pomp/spuitwagen,
1965, 22.000 km, i.z.g.st. Evt.
voor camper, ’ 8500. 035-
-563278, na 16 u.
Voor de LIEFHEBBER! Citroen
2CV6 Club, bj. '83, prijs n.o.t.k.
Telef. 05712-76225.
VW BRILKEVER, zwart, '53/
'56, i.z.g.st., vr.pr. ’ 15.000. Te-
lef. 04138-72288.
T.k. MERCEDES BENZ 190 SL.
sept. '58, orig. Ned. kent., uitst.
conditie, APK-gek., lichtblauw,
zwart lederen int., motor 1992
compleet gereviseerd. Br.
28C-53160bur. bl. Adam.
VAUXHALL t. Diva, 23 jr. oud,
1e eig.. puntgaaf en goed.
’2250. Telef. 05443-76274 of
06-52919181.
CITROEN DS Super, motor en
vering 100% , bj. '72, prijs

’ 2500. Telef. 02290-31168.
Bel de FIAT 500 infolijn! Evt.
antwoordapparaat inspreken.
Telef. 045-258082.
FIAT onderdelen 124 Spider +
500, nw. en gebr. Verz. mog.
Martin Willems, 05910-29040. .
""GOEDKOPER kan niet*"
T-Bird, '65, is ingev., ’7950.
T-Bird, '63, sloper, ’3500. 'Buick, '61. rest.obj., ’2950. i
Olds.. '59, rest.object, ’7950.
Telef. 070-3808377. |
FIAT 850 Siata Spring Cabrio- i
'et, gerest. 1971, 06-52961180,i
alleen za; zo. bereikb.

AUTOMOBILIA, trapauto's,
benzinepompen, kennisauto's
enz. Telef. 04242-88752 of 09-
-3214658894.
RESTAURATIE: Mercedes 280
S, bj. 1978, in redel. staat, grijs
met., ’ 4500. Inl. 02977-45428.
Triumph TR4a, bj. '67, royal-
blue, 95% of veel nieuwe on-
derdelen. MG B, bj. '72, in-
dischgeel. RDW, veel nieuwe
onderdelen. GEEN koopjes, in-
ruil voor Golf of Mitsubishi Colt
bj. '89 of '90 mogelijk. 03410-
-22961 of 17260.
JAGUAR XJ Vl2, 1978, wit,
abs. roestvrije auto. techn.
i.z.g.st., interieur minder netjes.
Vaste prijs ’10.500. Telef.
01751-18667 of 071-611700.
Rl 2 (DACIA), 1e eig., '88,
50.000 km, APK 1-94. 08360-
-41111, tijdens kant.uren.
BMW 1602, bj. '71, GOLFGEEL,
2e eig., als nieuw. Alle papieren
ter inzage. Telef. 04990-72094.
MERCEDES 280 S Automaat,
schuifd., bj. 1971, zilvergrijs,
auto verk. i.z.g.st. Autobedrijf
van Haasteren, 071-414199.
SPITFIRES, TR 6, TR 4, MG B,
124 Spider, Kever. Keuze uit 70
cabrio's. Ook verhuur! Van
Putten Cabrio's, 03455-75534.
CITROEN DS 21, '71, 2e eig.,
LPG, leren bekleding, trekhaak.
Prijs’ 8750. Telef. 01654-2998.
OPEL GT, 1970, i.z.g.st., rood,
pr. n.o.t.k. Autobedr. P. Nijhoff,
035-243772.
Ford Thunderbird Coupé, bj.
'66, APK 12-93, i.z.g.st. ’ 9950.
Inr. mog. 05216-1523.
T.k.a. diverse FIATS 500, bj. '70
en '72, opknappers. Telef.
01720-41276.

190 SL
1959, USA-imp., gave uitvoe-
ring, ’ 39.500. AUTO VAN DEN
BERG, Veldhoven, 040-535681.
Austin Healey 3000-ONDER-
DELEN, nieuw en gebruikt. Inl.
01693-1270.
HERFSTRALLY 25-26 sept.
Ardennen + Eifel ± 400 km.

’ 798 all-in. Info 040-623340.
T.k. GMC KIEPERLAADBAK,
origineel + lier en diverse on-
derdelen. Telef. 01843-2507.
T.k. FIAT 500, 1971, APK-gek.
'94, kleur rood, i.z.g.st., ’ 7800.
03408-81482/70620.
TR 6, bj. 1970, 150 pk Injectie
model, groen met beige int.,
i.z.g.st. 03484-5122.
OLD-TIMER VERZEKERING,
gratis taxatie. Neder Veluwe
BV., 08380-35748/24530.
T.k. FIAT 500 F, bj. '65, wit,
APK 4-94, sportvelgen, ’ 5500.
Telef. 02991-3539.
BMW 1502, bj. 1975, UNIEK
verzamelaarsobject, slechts
1000 km gereden na volledige

restauratie. Als nieuw. Pr.
’13.750, is onder tax.waarde!
Kruisheer Auto's, 05130-32455.
T.k. CITROEN D Special voor
loop of sloop, motorisch 100% ,
'73. 038-531434, 085-231430.
VOLVO 544, bj. '63. voor dagel.
gebruik, mooie wagen, ’ 9000.
Telef. 01878-4292.
FIAT Spider 5000 GL; MGB; 3x
Triumph TR3+4+6: VW Ke-
ver Cab. '59 en '74; Mercury
Cougar Cab. '71; Sunbeam Al-
pine '67 en 20 andere. Telef.
09-32.14.214225.
CADILLAC Fleetwood, bj. '61,
kl. roze, interieur roze, alle op-
ties, ’19.750. Telef. 04242-
-88752 of 09-3214658894.
T.k. ESCORT RS 2000, bj. '79,
gerest., veel extra's o.a. sper-
diff,’ 8750. 05499-64827 n.o.z.
Volvo AMAZONE Combi, 1967,
groen, in goede staat, ’ 7750.
Telef. 04181-2443.
Aangeb. Austin HEALEY 3000
MX 111, 1967, ferrarirood, abs.
nw.staat, deskund. onderzoek
toegestaan. 02945-1610.
T.k. SAAB Sonett Serie 3 V4,
bj. 1974, parelmoerwit, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 15.000. Event. mr. mog.
Telef. 01745-17332.
VWKEVER 1300, bj. 1973, 1600
cc, APK 3-1994, i.z.g.st. Pas
opgeknapt, zr. apart. Vr.pr.

’ 6500. Telef. 076-200012.
20, 21 en 22 augustus ""Old-
timer Jaarbeurs VEHICEL***,
10-17 uur. Telef. 030-328808.
T.k. FIAT 500, bj. 1966, kl. wit,
met APK, sportvelgen, prijs
’4OOO. Inl. 02902-61856.
Alles moet weg! Voor de liefh.:
SAAB 96, '65, 2x Opel GT, 72,
Borgward, '58, Triumph 111, '61,
A. Healey Sprite, '64, Porsche
924. 77. 02550-14909/14529.
GILBERN 1800 GT, bj. 1962,
rest.object, RHD, voor hist. au-
tosport, ’ 8500. 05210-89190.
T.k. VW KEVER, '72, rood,
APK 7-94, carrosserie 100% ,
’ 3500. Telef. 020-6949576.
Van part. MERCEDES 280 C
Coupé, '81, aut.. Pullman bekl.,
elektr. sch.dak, elektr. deur-
vergr., radio/cass., nieuwst.,
verzam.object. Vr.pr. ’ 17.500.
Telef. 070-3457151.
Rover P4, R.H.D., i.z.g.st., '59.

’ 14.000 INTERAUTO,
043-256582.
BEL AIR, '55, 2-d„ ’28.500.
Bel Air, '57, 2-d„ ’ 22.500. Evt.
inruil mog. Telef. 075-179199.
TA gevraagd STALLINGS-
RUIMTE, min. 4 x 6 m, in Mer-
catorbuurt. Inl. 020-6125608.
Reis met bezoek aan DE OLD-
TIMERSMARKTin HERSHEY

Amerika
i/ertr. 3 oktober. Info Tulip Tra-
vel SGR/ANVR, 03407-4377.
Buick RIVIERA Boattail, bj. '72,
lechn. en uiterlijk i.z.g.st. Prijs
xo.t.k. Telef. 02209-1661.
1969, BMW 3.0 CS Coupé
imodel 2800), ORIG. NL, APK, .
.z.g.st.. moet en zal dit week-
snd verkocht! Vr.pr. ’ 12.500,
nr. mog. 070-3232312. J
MSU PRINZ, 30 jaar oud, rood '/. kleur, gerestaureerd, met
nieuwe keuring, ’ 4950. BMK. ')23-294072. .
vIERCURY, '57, 4-drs„ V8Au- 'om., i.g.st., evt. mr., ’ 14.750 'net APK. CIA, 04498-57540. |
-lAT 500 L '69, in nw.st., kl.
ionkerblauw, een plaatje, ''5950.020-6105478. j
"ransman verk. CITROEN DS, ï
) Super 5 '73, Super en ID 19I
53. Nu in Ned. 010-4767036. j
3PEL GT 2.0 E Automaat, bj. :
969. zeer speciale uitvoering! i
/leer info bel: 04113-3389. j
'ERCEDES 230 SL, bj '65, zo- =ner- + winterkap, ’28.000.'"elef. 070-3805409. t

KRIELKIP (caravan), i.z.g.st.,
; ’1950. VW spijlbus '66 (op-

knapper), ’ 2500. 033-724931.. T.k. VOLVO Amazone, bj. '69,, type B 18, iets opknapwerk,
3 vr.pr.’ 1950. Inl. 072-339316.- B-MANTA, bj. 1979, in goede

staat, nwe. APK, t.e.a.b. Telef.
D 072-614819.

3 PORSCHE 914, geheel geres-
taureerd, nwe. motor, rekenin-: gent.i. Telef. 02285-16888.- Nagenoeg nwe. VOLVO 144,- bj. '73, wit, aut., weinig km,

3 tax.rapp.,’ 6950. 020-6649443.
: DAF 126 VA, RADIOWAGEN,

1959, kent., kleinrijbewijs,

' ’ 1500. Telef. 020-6928414.- T.k. TR 6, in orig. st., NIEUW-

' STAAT, zeer int. prijs. Telef.
03200-44208 of 05228-1769.

' FIAT 500, bj. 1971, kleur
d.blauw, in zeer goede staat,- prijs n.o.t.k. 03438-17569.

; Austin HEALEY 3000 Mk 111, bj.
1966, donkerblauw, leer,- spaakwln., in perfecte st.

■ 08340-23512 of08345-2654.
1VW KEVER 1303, bj. '74, bolle- voorruit, prima staat, APK juli
■ '94,’ 5250. Inl. 020-6208530.
jPEUGEOT 504, bj. '73, wit, orig.

130.000 km, i.z.g.st., ’5900.- Telef. 01608-22073.
jVOLVO 144 S, 8208, '72, LPG,: schuifdak, leer, ’ 950. Telef.
020-6649443.- STUDEBAKER Champion

■ Coupé, '50, drives like a champ,
■ i.g.st., ’ 13.500. 02982-6249.- BUICK Rivièra, 1971, type

' Boattail, in pr. st., Ned. kent.

' 01745-15253 of 06-52.709791.- ALFA ROMEO 2.0 GTV, bj.

" 1977, 47.000 km, zilver metall.,
■ ’17.500. Goldcar Amstelveen,. 020-6433733.
1Volvo AMAZONE, bl ÜêT

' i.z.g.st., APK, kl. d.blauw, vr.pr.. ’ 6500. Telef. 020-6980247.
Aangeb. in abs. nw.staat,. Austin HEALEY 3000 MX 111,

I 1964, blauw/wit, desk. onderz.
toegestaan. 02945-1610.

'. Veiling. Gevr. inbreng klassie-
kers en oldtimers. Basis no cure

no pay. Voor ml.- APELDOORNS VENDUHUIS,
055-413050, b.g.g. 553780.
Diverse TR 6, div. MG" B,- chroom en kunststof bumper.

; Telef. 03410-17260/13493.
Ford RANCHERO, bj. 1977, 351- c.i.d., VB, i.z.g.st., nwe. APK,

’ 12.750.Telef. 02286-3894.
AH 3000 Mk I, bj. '60, compl.- rijdbaar, gerestaureerd, alleen
schilderen en bekleden, pr.

1’ 31.500. Telef. 02963-1219.- DODGE Aries, '81, bijna geh.
I gerev., moet weg weg. tijd-

gebr., ’ 2000. Inl. 020-6652605

■ T.k. MG TD, volledig origineel
len goede staat, bj. '51, moet

gerest, worden, vr.pr. ’ 27.500.: 01140-12097/11219.
: MERCEDES 280 CE, bj. '77,
! motor gerev., prijs ’ 2500.

Telef. 020-6928414.

DIDIER CITROEN, "diverse
Franse import Citroëns ID/DS
en andere Franse klassiekers.
Telef. 020-6942797.
JAGUAR Mk VII M, 1956, Hol-
lands gestuurd, volledig nieuw

iConnolly leder interieur, mcl.
hemel en vloerbedekking, rem-
men vernieuwd, motor gere-

" vis., vr.pr. ’ 27.500. Inr. evt.
mog. Telef. 05733-1864.
CORVETTE, 1977, rood,
i.z.g.st., tax.rapp. ’35.000,
vr.pr. ’ 24.500, APK-gekeurd
tot 1994. 02520-17108.
CADILLIC Sedan De Ville, '69,
alles el. + airco, kl. geel, APK,
i.g.st., ’ 15.000. 070-3634982.
T.k. MERCEDES 280 C, '73, ge-
rest. '92, vr.pr. ’ 19.500. Telef.
045-251437.
Ford MERCURY, bj. '81, km.st,
130.000. Prijs n.o.t.k. Telef.
077-541196.
LINCOLN Continental, 1966,
suicidedoors, i.g.st., zwart.
01745-15253 of 06-52.709791.
UNIEK! Skoda Popular, bj.
1938, verk. in perf. st., 50.000
km, van 1e eig., met boekjes.
Telef. 03480-31812.
RUBBER profielen? Maak voor
de folder ’ 8 over op gironr.
3490323 t.n.v. PSB Bode-
graven en vermeld uw naam en
adres. Ook zaterdags open van
12-16 uur. Kerkstraat 103 te
Bodegraven, 01726-18127.
CADILLAC 4-drs„ roze, '59.
MB 450 SL, '73. Corvette, T-
roof, '81. T.e.a.b. 06-52963682.
DS 21 PALLAS Hydro, 1971,
voll. gerestaur. mcl. interieur,
vr.pr. ’ 22.500. Evt. inruil mog.
Telef. 05733-1864.
Chevr. CAPRICE Coupé, bj.
'72, VB, headers, sperdiff. APK
'94, ’ 6750. 02290-30418.
MERCEDES 350 SLC, '72, kleur
rood, zonder kent., ’ 14.750.
Inruil mog. 01742-94456.
TRIUMPH Spitfire MX 111, 1967,
i.g.st., mcl. enkele onderd. en
garageboek. Uiterste prijs

’ 12.500. Telef. 01740-25746.
BMW 518, 1976, APK 9-1993,
BLAUW, 4-drs„ i.z.g.st., 80.000
km, ’ 2250. Inl. 01606-3983.
T.k. MG TD, bj. 1953, concours
cond., profess. restauratie,
clipperblue, prijs n.o.t.k. Geen
dromers. 01140-12097/11219.
T.k. VW KEVER, semi-auto-
maat, bouwjr. '76, kleur geel.
Telef. 038-654402.
Mercury COUGAR, '79, ’ 3950.
Mercedes 450 SEL, '79, ’ 9950.
Telef. 01742-94456.
Elke zaterdag bij ons

oldtimerdag
9.00-16.00 uur, plm. 20 stuks.
Postduifstr. 3, Mill (N.-Br.).
MB 280 CE, bj. '79, airco, ver-
laagd, sportvlg., vr.pr. ’ 10.500,
mr. mog. 05202-26198.
Volvo AMAZONE Combi, '67,
imp. Noorw., d.blauw, carross.
pi. chass. geh. gerest., mot. ge-
rev., techn. 100%. 04709-86348.

Personenbusjes
' '"SERENA 2.0 SLX Diesel**'

7-pers., dcc. 1992. Telef
08385-29555, Nissan-dealer.
FIAT Minibus lang + hoog
'85, rolstoeluitvoering, wit

’ 9500. Telef. 05133-4200.
: "'KONINGSHOF AUTO'S**'

VW Bus Van Agon 1.9 Benz.
9-pers. uitv., rood, radio/cass.
w.w glas, in nw.st., m. '90, m
’17.950 mcl. BTW. 02507-
-15824, Zandvoort.
TOYOTA Hi-Ace Diese
pers.bus, nov. '88, i.z.g.st.

’ 13.500mcl. Inl. 02153-10979.
VW TRANSPORTER, taxi-
uitv., bj. '80, APK 7-94, ’ 1750
045-311088 of 043-256162.
VW Transporter D, 9-pers.,
1985-1986-1988; Ford Transil
D, 9-pers., 1989-1992; Ford
Transit, 12-pers„ 1989;
Peugeot J 5Diesel, 13-pers.
JOBACARS, 01838-2555.
T.k. VW TRANSPORTER Ca-
ravelle C Diesel, 1988, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 14.750 mcl., telef.
02291-1244.
SUZUKI Carry busje, geil
kent., met ramen, '82, APK '93,

’ 1400. Telef. 02152-55524.
TOYOTA Hi-Ace 9-pers., bj.
'86, APK 7-94, in prima st., kl.
wit, ’ 10.900. Inl. 05224-2745.
MERCEDESBUS 207 D, verl.,
grijs kent., bj. 8-'B7, APK 12-
-93, in uitst. st., vele extra's o.a.
nwe. bnd., extra ruiten, trekh.,
eenv. campeeruitrust., vr.prijs

’ 19.000. Telef. 030-446872.
VW TRANSPORTER Turbo D
8-p. Vanagon, 1990. Beltman
B.V. Rijssen, 05480-14414.
1e eig. Suzuki Carry MINIBUS,
bj. '83, APK 7-94, wit, 726 kg,

’ 2500. Inl. 070-3808377.
T.k. CHEVY Van 20, 9-pers„
1982, LPG, airco, in prima staat,

’ 10.500. Telef. 03430-13484.

VW Transporter Caravelle Cl
1.9 Diesel, nw. mod., wit, 1991
AUTOHAAS 8.V,, V.A.G.
dealer, Apeldoorn, 055-330945,

T.k. MERCEDES 207 pers.bus
bj. '78, i.z.g.st., plus originele
stoelen, zonder APK. Vr.pr

’ 3750. 085-513354, na 18.00 u.
MERCEDES 207 D, bj. '86
verlengd, 9-pers„ tev. rol
stoel-uitv., ’22.000 ex. BTW
Telef. 045-753636.
VW, 9-p„ Kleinbus 1.7 DIESEL
42 kW, mei '88, 130.000 km, kl
wit, stereo, ’ 16.500 mcl. BTW
Met BOVAG-gar. 02269-1203.
VW Personenbus, geel kente
ken, i.z.g.st., 9-pers„ '84

’ 8950. Inr./fin./gar. AUTO.
HUIS BRABANT, 04125-5185
zo. open.
Neoplan 16 p„ ook rolstoel, '83
Transit, '89 en '86; Toy. Hi-
Ace, '88; DAF Jonckheere, 5C
p„ '76; Isuzu D, '89; MB 100 D
'89; Caravelle, '87. MANDERS
Kruisstr. 152, Veldhoven (bi
Eindhoven), 040-534216.
T.k. VW TRANSPORTER S
pers., benzine, 1986, i.z.g.st.,
vr.pr. ’10.500 mcl. telef.
02291-1244.
VW Transp. DIESEL, 9-p„ eind
'89, 90.000 km, wit, ’15.950
mcl. BTW. Inl. 02508-1613.
MERCEDES 208 D, verlengd,
1990, moet gespoten worden.
Autobedrijf Pul, 03417-53819.
Mitsubishi L 300 2.5 DIESEL
GLX; 9-p., two-tone blauw
met., st.bekr., 72.000 km, 1991.
Dealer Avifauna, 01720-20990.
SUZUKI Carry Minibus, bj. '83,
APK-gekeurd. ’l5OO. Telef.
02510-49662.
VW TRANSPORTER, 9 pers.,
orig. busje, 1989, diesel, oker-
geel, plaatje. 02510-23027.

Schade-auto's
ALFA 75 1.8, '90, zware voor-
schade, ’3250. Telef. 03412-
-53768.
Astra GSI, bj. '92, lichte scha-
de. GOLF 1 .Si Cabrio, bj. '92,
lichte diefstal-schade. Nissan
Sunny, nw. type, bj. '91. Volvo
440 GL, bj. '89, ’ 5750. Alle met
compl. kent. Telef. 05410-
-16553/10769.
T.k. GOLF 1.9 Dsl., 6-92, rood,
voorschade, evt. met onderd.,
pr. ’ 8750. Inl. 02990-60301.
GOLF GTi 16V, '87; Golf GTi,
'88; Renault 5 GT Turbo, '86;
Kadett GSi 2.0, '87/'B6; Honda
CRX, '90. Inl. 05722-2437/2199.
Met rijdbare schade Honda
CIVIC 1.51 GL, bj. '91, ’14.250.
Telef. 05225-3490.
Volvo 850 GLT, '92. Opel Astra
16i, '92. Renault 19 TD, '92.
Honda Civic ESi, '92. BMW
316i. '88. Nissan Sunny 1.4, '90.
040-110094 of 06-52877004.
RICHTBANK, zelfbouw, com-
pleet, werkt perfekt. ’3500.
01892-19567 of 01802-2519.
T.k. MERCEDES 280 S, bj.
7-'B2, diefstalschade, zonder
motor en bak, kl. blauw, ’ 4500.
Telef. 072-405795.
AUDI 80 GTE, '84, compl.
kent., in onderdelen of met car-
ross., vr.pr. ’ 2750. 079-416136.
T.k. BMW 318iS, bj. '90, 16V,
met diefstal schade, vaste prijs

’ 9975. 04754-87999.
MAZDA 626 GLX, bj. '93, zwa-
re schade, nummer geb.,

’ 4900. Inl. 04997-76060.
T.k. ESCORT 1.8 CLD, 10-'B9,
± 91.000 km, rijdb. voorsch.,

’ 7100 ex. Inl. 036-5320781.
T.k. gevraagd SUZUKI Alto, bj.
'84/"85, met blik-, motor- of
bakschad,':. Telef. 043-215838.

!!!De mooiste blikschades!!!
M.C. VOS Schade-auto's 8.V.:
10x luxe Combi's o.a. Omega,
Kadett, Peugeot, Florida, Pri-
mera, Toyota, Passat en Clip-
per. Verder ± 50 Luxe, Au-
tom., Van, Sport, GTI. Alfa '90.
BMW 325 i Aut. 2x Nissan
Sport. 3x VW Polo Coupé, '89,
'90, '92. Uno 45i ES, '93. Audi
80 D, '90, B 1.8 S, '91. Escort
1.4, '89. Sierra, 5-drs. TD CLT,
'91. 2x Sonata V6Aut, '89/92.
Sunny Sedan, '88, Sedan D,
'90. 1.4 SLX NM, '91. Kadett,
'88. Fiat Fiorino D, '84. 205,
WBB. 205 Van D, '91. Opel
Astra 1.7 D, 3-drs. HB, '93. Co-
rolla Sedan 5-drs. Aut., '89 en
'86. VW Golf, '85 en '90. Jetta
D en B, '90 en '89. Vele andere,
ook div. inruilers zonder scha-
de, vele plaat/bumperdelen,
bok Japans. 2x dag. aanvoer
schades, al 25 jaar, ± 60 stuks.
Grotestraat 160, Waalwijk,
telef. 04160-35420.
Honda Civic CRX, nw. type,
'92, fikse schade, ’12.500.
BMW 320 i Cabrio, '89. Opel
Omega 2.0i, '90, compl. kent.,
’6OOO. Peugeot 106 XN, '92.
Suzuki Swift, '92. Fiat Panda,
'92, ’ 4300. Opel Astra GSi, '93.
Opel Corsa, '92. Nissan King-
cab TD, dubb. cab., 4-w.d., '92.
Peugeot 405 GRD Break, '93.
Citroen BK, '91. SJAAK
STUURLAND, Oude Ros 8,
Nistelrode, 04124-1941/3000
b.g.g. 06-52.971074.
Toyota Previa, '91. Div. Golfs
+ 2x Cabrio. BMW 520i, '88.
Nissan Patrol GR TD, '91, geel
kenteken. Pontiac Trans Sport,
'91. Ford THUNDERBIRD, '91.
Telef. 02502-48981.
Opel SENATOR 2.2iAutomaat,
bj. '85, voorschade, half kent.
Telef. 05498-58492.

i PEUGEOT 405 GR 1.9, '88,

> m.k„ ’3600. Hyundai Sonata. 2.0iGL Aut., '90, m.k., ’ 2750.
Opel Omega 2.0 i Station, '88,

" m.k., ’6500. Volvo 440, bj. '91,, half kent., ’ 5250. 02246-1465.. Honda ACCORD EX, '90. Ford

" Sierra 5-drs., '92. Opel Omega
■ Combi Dsl., '91. 205 Accent,. '89. Golf GT, '92. Corolla Sport,

'88. BK Dsl., '88. Volvo 345 GL,, '90. Suzuki Carry, '91. Subaru, Justy, '92. Telef. 040-521974.
IRenault-dealer Fassbender-

Valks biedt aan:

" Espace 2000-1

' Lichtmet. vlg., radio Ren.,- blauw met., maart '88, voor-

' schade, ’ 17.950. 073-216111.

' BMW 728 i AUTOMAAT, '81,- met voorschade, d.blauw,

" t.e.a.b. Telef. 040-853186.
AUDI 80 1.8 S, '87, voorscha-- de, half kent., 70.000 km,

' ’ 6000. 040-515333.

' Mazda 626 GLX 2.0 '92, 323 F- 16 V '92, 121 16 V'9l. 2x Star-
; let XLi '91/92. Daihatsu Ap-

' plause 1.6 '91. Primera 2.0 SLX
'92. Peugeot 106 Ace '93, 205. XLD '90. Renault 25 TXE '91.

" Omega 2.0 i Combi '90. Astra. 1.7 D Combi '92. Kadett 1.7 D
■ Combi '90. Scorpio 2.4 i '93.
iVW Ventc 1.8 CL. BMW 320i
i Cabrio '89. Mits. Colt GTi '92.
i Volvo 440 GL + LPG + delen

'91. Hilux dubb. cab. 4-WD '92,

' enkel cab. '91. Telef. 01838-
-2900-2834.
AUDI 80 Turbo Diesel, 2weken
oud, voorschade, 400 km,

’ 25.500. 05417-70277, n.o.z.
BMW 325 i Coupé, '92. BMW
325 i Cabrio, '90. BMW 318i,
LPG, '90. Sierra 2.0iGhia Sta-; tioncar, '91. Toyota Carina II
Sedan, LPG, '89. Omega 2.0i,: LPG, '89. Honda Shuttle 1.9
GL, LPG, '90. Mazda 323 1.6i
GLX Sedan, nw. mod. '89. Co-■ rolla 1.3 S, 3-drs., '85. Corolla
1.3 GL Sedan, LPG, '83. Corsa
1.4iSwing, '90. Kadett D 1.3 S,

1 '85. Fiesta 1.1 CL, '85. LUNEN-. BURG, 04103-3694.
Te koop Toyota LANDCRUI-

-1 SER, hardtop, long, mei 1993, 4
WD 4.2 Diesel, lichte schade.

i Telef. 04781-31534.
T.k. met lichte rijdbare schade
SUZUKI Alto, bj. '87, pr.
’4250. Renault 9, bj. '86,

’ 2200. Beide kentekens compl.
020-6320578 of 06-52845862.
Opel KADETT GSi, bj. '86,
zwart metall., lichte v.schade,
vr.pr. ’ 4950. Inl. 03410-23330.
KADETT GSi, '85, spuiter,

’ 5900. Golf GTi 1 6V, '86, lich-
te sch., ’ 7950. Audi Coupé GT
5E 2.2, '84, nw. mod., lichte
sch., ’8950. Peugeot 205 GTi
1.9, '87, v.sch., ’7250. Kadett
GSi, '89, v.sch., ’ 12.950. Telef.
08362-21611.
MAZDA 121 Cabrio Top, 1990,
alu velgen, rechtsvoor schade.
Telef. 05225-1527.
Te koop Marini BRUG-RICHT-
SYSTEEM, compl. met trek-
inrichtingen, ’ 6500. Inl. Josam
Richttechniek, 038-228040.
Audi 80 1.6 S, '88. 80 GT, '86.
Alfa 33 1.7 lE, gas, '92. Fiat
Croma TD 1.9, '91. Ford Escort
1.6 CL Autom., '87, Ford Escort
1.6iCLX, '91. Escort Clipper 1.8

Diesel, '91. Ford Orion 1.6 CL
Diesel, '89. 3x Sierra 1.6 CL Se-
dan, '89/'9O/'9l. Sierra 2.0i
CLX Autom., '91. Sierra 2.0iCL
Autom., '91. Scorpio 2.0 GL,
'86. Fiesta Van 1.8 Diesel, '92.
Hyundai Pony 1.5 GL, '89. Lan-
tra GLS 16V, '92. Scoupé GTX,
gas, '92. Isuzu Midi, '89. Lancia
Prisma 1.6 i.e., '87. Mazda 323
HB 1.3 Autom., '85. Mazda 323
LX Sedan, '88. Mazda E 2200
D, chass./cabine, '91. MB 190
D, '84. MB 280 SE Autom., '84.
MB 208, aann.uitv., '89. Mits.
Lancer 1.8 GLD Van, '86. Nis-
san Primera 2.0 DLX Van, '92.
300 ZX Turbo T-bar, '88. Opel
Corsa 1.4iSedan, '90. Ascona
1.6 LS, '87. Kadett 1.7 D Beau-
ty Sedan, '91. Kadett 1.8 LS
Sedan, '88. Astra 1.7 D Van,
'92. Veetra 1.6iGL Sedan, '91.
Veetra 1.7 DGL Sedan, '90. 2x
Rekord, 2.0 S, WB6. Omega
1.8 LS, '89. Omega 2.0i Van
Combi, '90. Omega 2.0iGL, '90.
Senator 2.5 E, '84. Senator 3.0i
CD Autom., '83. Combo 1.7 D,
'92. 2x Peugeot 205 Accent,
W9O. 205 XL 1.1, '89. 306KR
1.4, '93. 309 XRD Van, '91. 3x
405, GLi/GR, '89/'9O. 405 GLD
Combi 1.9, '91. 405 GLX Diesel
Combi, '91. 605 SLi, '92. 2x
Porsche 924, '85/'BB. Renault
19 Chamade TS, '92. 21 TXE,
5-drs., '90. 21 GTS Nevada,
'91. 21 GTL, '88. 25 TS, '87. 25
TX, '90. Suzuki Alto GL, '86.
Swift GL, '91. Swift GA Van,
'92. Toyota Starlet 1.3i 12V, 3-
drs. HB '91. Starlet 1.3 DL Au-
tom., '87. Corolla XL 3-drs. HB,
'89. Corolla XLD Combi, '92.
Corolla DX 1.3 Sedan, '86. Vol-
vo 440 DL, '89. VW Santana
CX, '84. Polo CL 1.3, '92. 2x
Polo CL Coupé, '91/92. Golf
1.6 CL 5-drs. HB, '88. Golf GTi,
'88. 2x Golf Diesel Van, '91/92.
Jetta CL 1.6 '90. Passat Variant
1.8 CL, '93. G.A. BRAS BV,
Noordkade 44, Waddinxveen,
telef. 01828-13033/12388.
T.k. JAPANSE onderdelen en
sloperij v. jonge schade-auto's.
Japparts 8.V., 04120-30404 of
fax 46660.
Schade-auto's AD SUOS 8.V.:
Mazda 323 GLX Sedan, '93.
Suzuki Swift 1.3 GL Sedan, '92.
Opel Kadett GSi, vol leer, '91.
Opel Kadett GSi, '88. Mercedes
200 D, '90. Mercedes 190 D,
'88. Mercedes 300 SE, '88.
Mazda 121, '91. Peugeot 205
KR, '88. Renault 25 TX, '89.
Nissan Bluebird 2.0 Diesel Sta-
tioncar, '88. Ford Sierra 2.3 D
Stationcar, '89, Ford Escort
XR3i, '88. Ford Escort, 5-drs.,
'86. Opel Kadett 1.6 i Sedan,
'89. Opel Kadett Sedan, '86.
Fiat Tipo TD, '89. Renault 5,
'89. Seat Marbella, '88 en '91.
Renault Nevada GTS, '88. Opel
Corsa 1.3, '87. VW Jetta D, '91.
Opel Veetra D, '91. Fiat Fiorino,
'91. Peugeot 309 Van Autom.,
'91. Heukelomseweg 10a, Ber-
kel Enschot (Tilburg). Telef.
013-333666.
BMW 318i, 12-92, voorschade,
compl. kent., ’ 33.750. Peugeot
205 XS, 1986, I. v.-schade, half
kent., ’4500. BMW 318i, 5-'9l,
voorsch., ’28.500. 076-214918
of 06-52775646.
Opel KADETT GSi 2.0, 2-'BB, li.
plaatsch., rijdb., compl. kent.,

’ 14.300. Inl. 08878-1485.
Mercedes 200 Benz., '85. Ford
Scorpio 2.0 CL, '86. Renault i
EXPRESS, '90. 04977-86033. .
OPEL Corsa 1.4 SI, 4-93, '’14.750. Toyota Corolla 1.6.
GTSi, 12-92, ’16.500. Citroen I
BK, bj. '86, ’2250. Telef. ]
02154-14293 of036-53381<*9. i

DE GROOT Schadeauto's:
Peugeot 605 SLD, 66.000 km,
'91. 405 GL, '89. Mazda 323 F
1.6iGLX, '90. 626 2.0iGLX HB,
'91. Opel Veetra 1.7 D GL, m.
access., '92. 2x Corsa 3-drs.
Swing 1.2 en 1.41, '88/'9l.
Omega 2.0 i Combi Pearl,
LPG-0.b., '90. Daihatsu Cuore
TS, '90. Volvo 240 GL Aut., nw.
type, stuurbekr., als nw., '83.
740 GL, LPG, m. access., '90.
Toyota Hi Ace 2.4 D 4-drs.,
2-WD, '91. Lite-Ace Diesel,
'87. Corolla 1.6 XL Combi, '88.
Escort 1.4CL, '89. Sierra 1.8TD
CL 5-drs., '90. Sierra 2.0iCLX,
5-drs., '90. Scorpio 2.0 CL, m.
ace, '89. Bluebird 2.0 D SLX
HB, '87. Sunny 1.7 D Trend,
'88. VW Polo Pointer, '86 Jetta
1.6 C, LPG, '88. Honda Accord
2.0 i EX, '90. Renault Express
Diesel, '89. Noordeloos (Z.-H.),
01838-1425/1306. N.o.z.
GOLF GTI, '87,’ 4950. Peugeot
205 XL, '89, ’8450. Volkswa-
gen Golf Match, '85, ’2950.
Honda Civic, '88, ’6450. Peu-
geot 205 XS, '88, ’ 7450. Telef.
074-435198 of06-52.932661.
FORD Fiesta 1.4iGhia, bj. '91,
5-deurs, hier en daar klein
deukje, ’13.750. Inr. mog.
070-3902849 of 06-58265995.
Met parkeerschade: AUDI 100,
m. '84, LPG, 5-bak, APK '94.
Vr.pr. ’ 2250. Inl. 03486-4283.
HAVERKAMP AUTO'S biedt
aan: Volvo 240 Station, LPG,
'89. Mercedes 190 D, '91. Nis-
san Bluebird Diesel, '89. Ci-
troen BK Break RD Diesel, '88.
Citroen C 15 D, '92. Sierra
Combi, '88. Toyota Hi-Lux, 2
wd, '91. Kadett GSi 16 V, '89.
Kadett GSi 2.0, 4-drs., '89. Ka-
dett GSi 2.0, '87. Porsche 924
S, '86. Golf Cabrio GLi, '86. Re-
nault 5 GT Turbo, '86, koppe-
ling defect. Renault 5 GT Tur-
bo, '87. Escort KR 3i, '83. BMW
316, 4-drs., '85. Kadett 1.6 D,
5-drs„ '85. Hyundai Pony GLS,
'89. Mercedes 250 benz., scha-
kel, schuifd., '80. Ook export.
Evt. tax-free. Woudweg 7,
7395 SH Teuge, 05763-1210.
GSi Opel CORSA 1600i10-'BB,
rood, 35.000 km, boek t.i.,
I.portier schade, ’ 9650.
04241-1437.
Ford SCORPIO 2.0 GL Diesel,
bj. '89, zijschade, + kent.,

’ 3900. Inl. 04997-76060.
„SCHADEAUTO'S UDEN",
Saxofoonstraat 7, 5402 CD
Uden, 04132-52172, b.g.g.
04132-51891 of 06-52960111.
Volvo 440 DL, '92. Ford Orion
1.ei Sedan, '88. Ford Sierra 2.3
Diesel Sedan, '90. Fiat Uno 70
lE, 3-deurs, '91. Fiat Uno Die-
sel, 3-deurs, '91. Seat Terra
Van, '91. Daihatsu Cuore 850
TS, '86. Daihatsu Charade Tur-
bo Diesel, '89. Nissan Sunny
SLX 1.3 Van, '87. Toyota Cam-
ry Turbo Diesel 4-deurs Sedan,
'86. Toyota Starlet, 3-deurs,
'90. Daihatsu Charade CS, '88.
Opel Omega Turbo Diesel Sta-
tioncar, '87. Opel Kadett 1.2,
3-deurs, '86. Opel Kadett Sta-
tioncar 3-deurs Diesel, '84.
Opel Kadett 1.6 Diesel, 3-
deurs, '86. Opel Kadett 1.6 Die-
sel, 5-deurs, '86. Nissan Sunny
Diesel, 4-deurs, '88. VW Polo
Diesel, '89. VW Jetta Benzine,
3-deurs, '88. -Steeds wisselen-
de voorraad-
ALFA 75 1.8, bj. '87, met scha-
de, voor onderdelen, ’ 2250.
Telef. 05437-51906.
OPEL Astra 1.41, bj. '92, antr.-
grijs, met zijschade, ’ 12.250.
Telefoon 01623-18090.
AUDI 80 Coupé Quatro, '85,
a.plaatschade, rijdbaar, evt. on-
derdelen, vr.pr. ’B6OO (excl. ±

’ 700 8.P.M.). 04759-1781.
3x VW GOLF 1.4i, nw. type '92;
TD, '89; 1.8, '91. 2x Audi 100
2.3 Aut., nw. type '91. 2x Mer-
cedes 250 D, '87; 200 TD, '87.
2x Opel Kadett Station 1.41, '91.
Campo 4-drs., '91. Renault 19
TR, '92. Nissan Sunny 5-drs.,
'93. Steenweg 35a, Zaltbom-
mel, 04180-15328.
Citroen ZX 1.4, '93. Citroen ZX
Volcane 2.0, '92. 3x Fiat Uno,
'93. Chrysler Voyager, bj. '90.
Peug. 309, '86. Nissan Primera,
'92. 2x VW Polo, '91. Renault
Clio, '92. Opel Kadett 14i, '90.
Fiat Uno Diesel Van, '92. Hon-
da Concerto, '91. Alfa 33 1400,
'92. Peug. 205, '90. Mits. Lan-
cer Autom., '89. Ford Escort
16V, '93. Honda Civic Aut., '90.

Ren. Express Diesel, '90. Ren.
21 SD, '91. Renault 19 Chama-
de, '92. Peug. 309, '90. Toy.
Starlet, '91. Citroen CX Break
TGD, '90. 2x Citroen BK, '88.
Citr. AX, '89. Fiat Uno Diesel,
'89. Fiat Uno Turbo, '86. Fiat
Tempra, '92. Lancia Ypsilon,
'91. 2x VW Golf Diesel, '86/,89.
2x Nissan Sunny Diesel, '87 en
'91. Mazda 626 Sedan, '91. Nis-
san Micra, '92. Nissan Micra
Autom., '89. BMW 316, '85. 2x
Subura Mini Jumbo, '91. Old-
smobile Cutlass Saloon, '85.
Isuzu Midi, '87. Caravan Hobby
350 T. Caravan Caravelaire, '89.
Caravan Swift Challenger, 4.70
m, '91. Rudy Schreurs Auto's
BV, Handelsweg 2, Rijssen. Te-
lef. 05480-13744.
HEESBEEN AUTO'S. Öpü
Veetra 16i GL, '91. Mazda 323
GLX Sedan, '90. Merc. 190 D
2.5, '86. Nissan Micra, '87. Mit-
subishi Canter, blanco kent.
Mazda 626 HB 1800 GLX, '92.
Nissan Micra, eind '91. Subaru
Jumbo SLX, '92. Fiat Uno 60 S,
'88. Ford Transit D, '91. Ford
Escort 1400 CL, '88. Ford
Escort D, '89. Merc. 200 D, lich-
te schade, '90. Kadett Combi,
'91. Mits. L2OO, 4-wh.dr., '91.
Passat Turbo Diesel, '87. Ford
Sierra 2.0 iAut., '91. Merc. 300
D, geboord chassisnr., '88.
Honda Civic DX, nw. mod., '92.
Chrysler Voyager, '90. Jetta
I.Bi, '88. Peugeot 605 SLD, '91. :
Fiat Panda CLX, '92. BMW 316,
'84. Nissan Blueb. Station, '89.
Fiat Ducato, '90. Passat 1 .Bi,
'90. Golf Van B, '91. Inl. '04120-47067 of 04125-3455, ,
Gasstr. Oost 18, Oss. 'T.k.a. gesl. bestel Toy. HI-ACE i
Benz., bj. mei 1993, l.v.schade,
compl. kent. Vr.pr. ’11.500
mcl. BTW. Telef. 02979-85307. i
VOLVO 440 DL ISi Aut., 11.000
km, l.v.schade, bj. '92, ’ 12.750.
Nissan Primera 1.6 LX, bj. '91, ]
v.schade, ’13.750. Renault 25:
GTX, lichte l.v.schade, bj. '87,
LPG, ’4250. Ford Escort 1.4J
Bravo 3-drs., bj. '88, r.v.scha- .
de, ’ 5300. Renault 9 GTX, bj.
'88, hagelschade, ’ 5900. Telef. ■05230-16052 of 16067. ]
MAZDA 323 LX Sedan autom., :
f6750. BMW 316i, zwart me- |
tall., '88, ’8750. Golf D, '88, <f7250. Escort 1.6 CL, plaat- ;
daar,’ 6750. 02940-10861.
MFA 164 TD, bj. '89, linksvoor (
schade. Telef. 04974-1887. I

:2x DUITSE Mercedes 124,, 1986, met lichte voorschade.: 260 E; ’ 12.750. 300 E, ’ 9750., Telef. 05125-1572, n.o.z.
Keuze uit plm. 200 schade-au-
to's w.0., Opel Astra 1600iGL,
3-drs., '93, ’18.750. Fiat Cro-

-1 ma 2500 TD, '93, 1200 km, li.: v.schade, ’ 26.000. Nissan Pri-
mera 2.0 LX Autom., 5-drs.,
'91, li. schade, ’15.500. BK
Break TGD, '91, ’ll.OOO. Swift. Sedan 1600, '92,’ 8000. Mazda- 929, '90, ’ 5000. Panda, .'9O,

’ 3500. Kadett Caravan, '86,
1 5-drs., LPG, ’ 2750. Fiesta 1100
Van, '85, ’1750. Tipo Diesel,

; '90, ’ 5250. Mercedes 250 Die-
-1 sel, '86, ’12.500. Sierra 2.0i,

5-drs., '88, ’4500. Alto, '93,
\ ’ 8000. Golf 1600, '90,’ 10.000.
1 Golf Diesel, oud type '92,
'’12.000. Golf, nw. type '91,
’15.000. Veetra Diesel, '91, li.
schade, ’13.750. STIJVERS

: AUTO'S 8.V., Larenseweg
183A, Hilversum. 035-856157.
TOYOTA MR 11, Calif. imp.,
motorschade, ’10.750, bj. '85.
05970-30679 of 06-52827825.
PATROL R, nw. mod.. bj. '92,
lichte a.schade, met., bullbar
etc,’ 23.950. 03406-62662.
Chrysler Beretta, '91. Peugeot. 605 3.0 V6Automaat, '90. Re-
nault 19 Diesel, '92/'9l. Mazda
626 Hatchback, n.t. '92. Veetra
1.8 GL, '90. Peugeot 405 Diesel,

: '90. VW Jetta Diesel, '91. Alfa
33 1.5 i.e. Sportswagon, '91.
Sierra 2.0i, '90-'9l. Honda Ac-
cord 2.0 EX, '92. Escort Diesel,
'90. Honda Prelude Automaat,
'89. Mazda 626, '90-'9l. Re-
nault 21 Nevada Diesel, '90.
VW Golf Diesel, '89. VW Pas-
sat, '91. Alfa 33 1.71 QV, '91.
Escort Clipper Diesel, '91. Peu-
geot 405 Break Diesel, '90.
Honda Civic 1.5 DXi, '92. Sierra
2.0 GTi, '92. Kadett 1.7 D, '90.
Mazda 232 LX, '90. Mitsubishi
Wagon L 300 2.5 D, 1993. H.F.
V.D. BERGH, 073-313040, 06-
-52965270. De Bloemendaal 27,
Ind. De Vutter, Den Bosch.
MB 280 TE, '84, alle extra's,
ZILVER, l.v.schade, geen BPM,
’7250. 03410-13129, n.o.z.
Voorschade. BMW 316, bj. '86,
rood, rondom SPOILERS +
sportvelgen, kent. compl. Vr.pr.

’ 6250. Inl. 05493-3130.
Alfa SPIDER, '85, met schade.
Telefoon 09-32.3.658.0974.
Te koop RENAULT 5 Campus,
1992, lichte voorschade. Telef.
04781-31534.
Porsche 911 CARRERA, '86,
donkergroen, vol acces., met
lichte schade. 05763-1210.
T.k. gebruikte onderdelen van
alle types BMW. MERCEDES
en Peugeot. Garagebedrijf O
Schrauwen, Teteringsedijk
134, Breda. Telef. 076-214918.
Opel CORSA GSi, bj. '90, linker
zijschade, ’ 10.900 mcl. Garage
v.d. Linden, telef. 03465-62557.
OPEL Omega 2.4 i LS, '89,
I.voorschade, kleur wit. Vr.pr.

’ 14.500. Telef. 08383-6617.
Mazda 626 1.8 GLX, 5-drs„ '92,
blauw met., alu velgen, 20.000
km, ± ’ 4000 schade, ’ 26.750.
LEEN BUCHNER AUTO'S B.V.
Weg en Land 17 en 17A, Berg-
schenhoek, 01892-18220.
Opel Kadett 1.6i Sedan Auto-
maat '90. Peugeot 205 1.1 '92.
Mazda 626 GLX '91. Opel Ka-
dett 1.7 D Stationcar, 5-drs.
'91. Renault Clio 1.2 RL, 4-drs.
'91. Opel Corsa 1.5 D '90. Alfa
33 1.5 i.e. '91. BMW 318 i'92.
Renault 19 TD, nieuw type '92.
Opel Veetra 1.7 D '92. Opel
Astra 1.6i tailgate, 3-drs. '93.
Autobedrijf JAN JANSSEN &
dochters, Orthen 206, 's-Her-
togenbosch. Telef. 073-411811.
JAGUAR Serie 3, bj. '90, 4.0i,
’9750 ex BPM. Inl. 085-
-513051.
OPEL Veetra ISi GLS, '92, lich-
te I.voorschade. Opel Kadett
2.0 GSI 16V, '89, lichte voor-
schade. VW Golf GTI, '87, lich-
te zijsch. 05483-61813.
Voorschade: Mercedes 208 D,
1993, AANNEMERSUITV.
Autobedrijf Pul, 03417-53819.
PORSCHE 928 S Aut., bj. '84,
v. + a.schade. Vr.pr. ’ 22.000.
070-3663070/06-52.716545.
2x CORSA Van 1.5 D, '91, ±

’ 500 schade. Escort Bestel 55
D, '91, nw. type. 04163-74800.
Suzuki Swift, Nissan
Micra, '88. Fiat Panda, '89. Ford
Sierra, '89. Ford Escort, '85.
Golf D, '90. Suzuki Jeep 413,
'89. Peugeot 205, '90. Suzuki
Swift GL, '88. Suzuki Alto,
'84/'B6/'B7/'BB/'9O. Inl.
013-432800/06-52.961608.
Volvo 340, bj. '90, kl. blauw
metall., 4-drs., LPG, m. lichte
voorschade, ’ 5000. Opel Ka-
dett 1.2 SC, bj. '86, kl. groen
metall., 3-drs., achterschade,

’ 4250. Inl. 073-139731.
Gebruikte RENAULT onderde-
len service Eindhoven. Ren. 21
Nevada TD, '87, ’6750. Ren.
19 GTD, '90, ’ 3950. 2x Ren. 25
TS '86, v.a. ’ 1850. Ren. Espa-
ce 12-'B7, ’4900. Ren 11 '84,
koppeling defect, ’ 1450. Car-
rosserie Ren. Clio en Ren. 5.
Telef. 040-523441.
AUDI 100 2.8 V6, 12-92, 20.000
km, blauw met., linksvoor en
linksachter schade, compl.
kent. ’ 39.500. 08362-21611.
PEUGEOT 405 1.9 SR D, '91,
linkervoorschade, ’13.900. Te-
lef. 03412-53768.

Mazda
JONGE GEBR. ONDERDELEN!

Hensgens B.V.
04498-53055

Alfa 75 1.8 IE INDY, 4-92,
brandschade, kent. compl.,

’ 8500 inkl. Telef. 02993-68281,
Volendam.
NISSAN Sunny 2.0 Diesel, s-
drs„ rood, bj. 5-'9l, 30.000 km,
a.schade. Telef. 05225-1527.
AUDI 80 TDi, bj. '92, lichte
voorschade. 01623-20013.
Schade-auto's, Lancia Ypisilon
Fila 1988, 2x Fiat Uno 1.1 - 1.4
1992, Opel Kadett 13 S 1988,
Citroen AX GTI VAN 1992, AX
Image 1991-1990, Peugeot 405
GRI 1992, 405 diesel 1992,
Honda Shuttle 1986, Audi 80 18
S 1991, Suzuki Swift 1991,
Mercedes 200 D 1988-1986,
Mercedes 190 D 1989-1988,
Volvo 340 GL Aut. 1991, VW
Polo VAN Diesel 1992, Chevro-
,let Corsica 1992, Opel Kadett
GSI 1986, Opel Astra VAN Die-
sel 1992, Ford Escort 14i CL
1991, Peugeot 205 Diesel 1991,
Lancia Dredra 18 ie 1991, Hon-
da CRX, 6000 km, 1992, Nissan
Sunny 16i 1990. Colt GLXI
1990. Autobedrijf H. VAN
OORSCHOT, Roderweg 33,
Lirjmpde. Telef. 04113-1426.

, "'RICHEL B.V."* Lagedijk
11, IJsselstein (Utr.), telef.
03408-82291 of fax 70454. Plm.
130 stuks schadewagens 0.a.:

; Audi 80 Diesel, '87. BMW 316i
(E36), '91. Chevr. Corsica, '89.
Citr. C 15 D, '91. Citr. BK 1.4 E,
'91. Citr. ZX 1.4iReflex, '93.
Charade TD „Van", '92. Panda,
'88. Tipo AGT, '91. Uno 1.5 SX: „Van", '92. Uno Turbo i.e., '90.

'. 2x Escort 1.8 D, '90. Escort 1.6i, Stationw., '89. Fiesta 1.3 CLX,
'93. Scorpio 2.9i, '91. Metro 1.3,
'88. Corsa D. '89. Kadett D Se-

i dan, '87. Omega 2.0i, '91. 2x
Peug. 205 1.1/1.4, '90/'B9.; Peug. 309 1.6 KR, '88. Ren. 19
GTR Sedan, '91. Ren. Clio RL
„Van", '92. Ren. Express D,
'91 Ren. Trafic T 1100 D, '93.
Seat Terra „Van" D, '92. Tole-
do I.Bi GLX pi. leer, '92. Swift
GS, '84. Corolla 2.0 XLD, '93.
Starlet 1.0, '86. Starlet 1.3iGL
Automaat, '93. Golf GTi, '88.
Golf TD Van, '86. Volvo 340 GL
Automaat, '90. 2x Volvo 44 GL,
'89. Volvo 740 GLD Estate, '89.
Nissan King Cab, dubb. cabine
2.5 D 1992, zware zijschade,
’15.000. GROJO 8.V.. Kerk-
driel, 04183-1397.
Met rijdbare zijschade GOLF
1.9 Turbo Diesel, GL-uitv„ bj.
'92, ’ 23.500. Inl. 05225-3490.
SIERRA XR4i 2.8, '83, verl., nw.
sp.w., lichte zijschade, ’5900.
08330-15330, 06-52.940976.
VW GOLF 16V, bj. '88. bl. me-
tall., brandschade, + kent.,

’ 9750. Inl. 04997-76060.
Met VOORSCHADE: Peugeot
309 KR, 7000 km, rood, '92, mr.
mog. ’ 8650. Inl. 05250-2610.
BUS Isuzu, dubb. cab., lichte a.
klepschade, 1992, 52.000 km.
Opel Calibra 2.0 lichte p.scha-
de, LPG, 1990, kl. rood. Opel
Veetra 1.6, 1991. Kadett Com-
bo 1991, 50.000 km, met boek-
jes, geen schade, ’ 12.750 mcl.
Renault 21, 1987, LPG, lichte
a.schade. Ford 2.3 D, 1989. Te-
lef. 04120-46800.
T.k. schade AUDI 200, bj. '82,
met gereviseerde motor, prijs
n.o.t.k. Telef. 01722-4010.
PEUGEOT 106 1.1, '92. Ford
Scorpio 2.4i, '88. Volvo 440 DL
Aut., '93. VW Golf CD, '88.
Peugeot 309, '89. VW Polo, '92.
BMW 520i, '85. Toyota Lite
Ace, '92. Opel Kadett 1.6iAut.,
'90. Ford Sierra 2300 D Sedan,
'88. Mitsubishi Lancer Wagon,
'87. H. v.d. Heuvel, Knegselse-
weg 2, Steensel, 04970-13569.
Defect: MB 280 Coupé, '77,
LEUKE auto, ’3250. Charade
CS aut., '88, ’6950. Fiesta, t.
'90, rijdbaar, met kent., ’7650.
040-832299.
BMW 316i, bj. '92, rood, 20.000
km, blikschade, prijs ’ 26.950.
Telef. 01823-87316.
Toyota COROLLA 1600 XLi
HB, bj. '91, groen metall., vr.pr.

’ 7900. Inl. 05493-3130.
MAZDA 626 HB, LPG, 10-92.
Mitsubishi Lancer GLi Station-
car, 5-93. Suzuki Alto GL,
4-93. Telef. 05490-66995.
Opel CALIBRA 2.0 16 V, bj.
1992, lichte schade, Duitse
auto. Inl. 04707-3536.
OPEL Corsa 1400i, nw. mod.,
3-drs., '91. Ford Escort Diesel,
'88. Mazda 323 1.3 LX Sedan,
nw. model, '91. 013-360856.
A.S.C. IMPORT/GROOTH.
Kadett 18i, met opties, 4-drs.
Sedan, '91. Kadett GSi 16V,
met opties, '91. Kadett GSi 2.0i,
met opties, '90. Manta GSi 2.0i,
met opties, '88. Escort Stat.,
105 pk, ABS, '88. Audi 100 CC,
'84. Sierra Cosworth, 4-drs.,
'88. Porsche 944, '84. BMW 325
4x4i Touring, '88. Toyota Celica
2.0 16V, '88. Citroen AX 1.4,
opties, '87. Peugeot 309, '88.
Nissan Cherry Pulsar 1.7 D, '85.
Escort Cabrio, '86. Golf 18i, '86.
Corsa 12 S Excl., '89. Ind.terr.
Dombosch II Sterrekroos 11a,
Raamsdonksveer, telef./fax
01621-23495.
FIAT Panda 1000 CL, '88, voor-
schade, ’ 2800. Renault Fuego
GTS, '83, achterschade,

’ 1200. 080-790186.
ALFA 33 1.7 i.e., lichte plaat-
schade, '89, vr.pr. ’ 11.950. Te-
lef. 055-660857.
Renault 21 Nevada, '93. Alfa 75
Imola, '92. Volvo 440 Aut., '93.
VW Golf Cabrio, geen schade,
'80. Mazda 626 Sedan, '89.
Ford Escort 1.4 CL, '87. Suzuki
Swift 1.0, '89. Fiat Panda 1000
i.e., '90. Seat Ibiza 1.21, '90.
Opel Omega Combi I.Bi, '87.
Volvo 440 DL, '92. Suzuki Swift
1.3 GS, '91. VW Golf 1.4 CL,
'93. Suzuki Swift 1.3 GL, '92.
Seat Marbella, '90. Renault 21
GTD, '90. Mitsubishi Lancer
Combi Diesel, '90. Isuzu
Sportscab D, '89. Suzuki Alto,
'90. Fiat Uno, '85. Peugeot 405
GRi Aut., '92. Peugeot 405 GL.
'90. Opel Veetra 1.6 i Sedan,
'89. Toyota Corolla 1.6 XL LB,
'87. Subaru Jumbo SDX, '88.
Fiat Panda 750, '86. Mercedes
207, verlengd, '84. Mazda 626
GLX Diesel HB, '88. Renault
Express Combi, '88. Nissan
Bluebird, '89. Toyota Carina,
'88. Audi 80 1.8S, '87. OpelKa-
dett 16V, '89. Peugeot 405 Die-
sel, '92. Mazda 323 F, '91.
Toyota Corolla 1.6 LB, '87. Dai-
hatsu Cuore, '91. Peugeot 605
SLi, '90. Suzuki Alto GL, '87.
Citroen KM Aut., '90. Toyota
Dyna Pick-up, '90. Toyota Co-
rolla 1.8 D, '89. Isuzu Trooper
TDi, '90. Peugeot 205 XLD, '90.
Ford Sierra 2.0, '88. Motorfiets
Honda VF 1100, '85. Suzuki 600
GSX, '89. MAN truck 12-92, bj.
'90. Caravan Gruau Espace 37
DT, '88. Autobedrijf JOOP
ELINGS, Ambachtsweg 24,
Andelst. 08880-52957.
Toyota Starlet '89. Toyota
Camry '90. Mazda 626 2.0 Die-
sel '90. Citroen BK 16 TGi + 14
'90, '89. Mazda 626 '89. Mazda
626 GLX 2.0 '90. Mazda 323
Sedan LX '90. Audi 80 Diesel
'88. Audi 80 Turbo Diesel '88.
Hyundai Pony '92, '92, '90.
Ford Sierra 2.0 Automaat (Se-
dan) '90. Ford Sierra 2.0 DOHC
'91. Nissan Sunny Diesel, 4-
drs. '87, '88. Nissan Sunny, 3-
drs. Trend '88. Suzuki Alto '90.
Toyota Corolla '88. Renault 19
TR '89. Renault 21 GTS '90.
Peugeot 405 '88. Peugeot 205
Van Diesel '91. Volvo 440 DL
Automaat '92. VW Polo '88.
VW Golf D '90. VW Golf 1.8
Automaat n.m. '92. Opel Veetra
1.ei (HB) '89. Fiat Panda '89.
Fiat Tempra '91. Fiat Tipo '89.
Seat Ibiza '90, '89. Seat Ibiza
Crono 5-drs. '90. Seat Malaga
'90. Seat Marbela '90. VAN DE
LAAR Schadeauto's, Schuts-
boomsestr. 14, 5763 BR Mil-
heeze (N.8.). Telef. 04924-
-3054/1515. Zondags gesloten.
Met lichte schade, ESCORT KR
3i, bj '88, zw., 76.000 km, APK
3-94 Pr n.o.t.k. 01899-26114.

Peugeot 405 GRD, plm. ’ 1000
schade, 15.000 km, met compl.
kent., '93, ’26.500. Peugeot
605 Turbo Diesel, r.dakschade,
'91, ’16.500. BMW 518, r.v.-
en r.a.schade, '90, ’10.500.
Opel Omega 1.8, v.schade, '87,

’ 3500. Opel Corsa 1.2 S, lichte
dakschade, '86, ’ 3500. Nissan
Florida Diesel, v.schade, met
compl. kent., '87, ’4OOO. VW
Polo, voorschade, '84, ’l5OO.
Ford Sierra 1.8 CLX Turbo Die-
sel Combi, r.v. schade, '92,
’16.500. Ford Escort 1.6 CLX,
3-d„ v.- en z.schade, compl.
kent., '93, ’ 12.750. Suzuki Alto
Aut., rolschade, compl. kent.,
'92, ’ 6000. Fiat Uno, l.v.scha-
de, compl. kent., '91, ’7250.
BMW 316, r.v.schade, '87,
’6OOO. Ford Escort 1100, links
l.z.schade, compl. kent. '85.
’2750. Peugeot 205 XLD, zij-
schade, compl. kent., '90,
’6750. Audi 100, l.v.schade,
'87, ’4750. Renault 21 GTD,
rolsch., '93, ’ 6750. Citroen BK
Chique, v. schade, '92,
’12.500. Opel Omega 2.0 GL
Combi, compl. kent., '92,
’23.000. Renault 25 GTX,
rolsch., '92, ’ 9000. Opel Kadett
D, lichte v.- en a.schade,
compl. kent., '91, ’10.500.
Ford Orion, v. schade, '90,

’ 6250. Volvo 340, daksch., '90,
’5500. Ford Escort 1.6 CL,
zijsch., '90, ’B5OO. Suzuki
Swift, rolsch., '90, ’ 5000. Ford
Scorpio, links voorsch., '90,
’7OOO. Ford Escort D,
voorsch., '90, ’7750. Peugeot
405 GLi, linksvoorsch., '89,

’ 6250. Peugeot 309, brandsch.
onder motorkap, compl. kent.,
'89, ’5250. Citroen BK 1400,
plaatsch., compl. kent., '89,

’ 3750. Nissan Bluebird, zijsch.,
compl. kent., '89, ’B5OO. Ford
Scorpio 2.0 CL, daksch.,
compl. kent., '89, ’7OOO. Ford
Escort 1900i, links v.sch.,
compl. kent., '88, ’7500. VW
Polo, zijsch., compl. kent., '88.
’4500. Opel Corsa 1.2 N,
a.schade, compl. kent., '88,
’5250. Opel Corsa 1.2 N, wa-
tersch., compl. kent., '88,
’4750. Citroen BK 19 TRi,
a.sch., compl. kent., '88,
’6OOO. BMW 318, rechts
a.sch., compl. kent., '85,
’5750. VW Polo Coupé, links
a.sch., compl. kent., '85,
’3500. Ford Escort 1100,
a.schade, compl. kent., '86,
’3750. Citroen BK 16 RS,
zijsch., compl. kent., '86,
’2750. Opel Ascona 1.6 S,
zijsch., compl. kent., '87,
’4750. Renault 21 GTR.
voorsch., '88, ’ 5000. Alfa 33, I.
voorsch., compl. kent., '87,
’5OOO. Subaru Justy 4x4, I.
voorsch., '86, ’ 3750. Vraag
info: HAAYER, Zuidmaten IP.
Beilen, telef. 05930-24582.
b.g.g. 05927-12966.
RENAULT 5 GT Turbo, bj.
1986, compl. geel kent., flinke
achterschade, ’ 4600. 06-
-52925790, 05230-56778.
Ford Mustang CONVERTIBLE
(Cabrio), '85, motorschade,

’ 10.950.Telef. 08877-2463.
MB 300 CE, '89, zeer mooi,
’52.500. R 19 16 V, '91,

’ 13.750. BMW 525i24 V, aut.
en airco, '90, ’ 13.750. Land-
cruiser Turbo D, '91, ’13.500.
405 GRi, '92, ’ 14.500. MB 200
D, '89, zware schade, ’7750.
Lancia Dedra, '90, ’ 7600. Jet-
ta, 4-drs. Pacific, '90, ’B5OO.
Veetra 2.0i GT, '89, ’13.750.
Prelude EX, '87, rijdb., ’B6OO.
Rover 111, '92, met kent.,
’4950. Astra, '91, brandsch.,

’ 3750. BRABANTSE HOEK,
Schaarlo 15, Waspik, 04168-
-3926/3983.
MAZDA 323 GLX, '92, groen
met., 3-drs., voorschade, met
onderd.,’ 7500. 01623-18090.
FORD Escort XR3i, 10-'BB,
rood, l.v. schade, div. extra's.
Telef. 05225-1527.
KADETT Combo 1.7 D, 5-93,
wit, rijdb. schade, '/4 kent., als
nw.,/12.750. 05766-1711.
Ford Sierra 2.0, '88. Peugeot
309 Magnum, '91. Mercedes
230 E, '88. Ford Fiesta 1100,
'86. VW Golf Autom., '90,
Benz. Peugeot 405 1600, 11-
-'B7. Renault 21, '88. Mits. Ga-
lant, '90. Nissan Sunny 3.drs.,
'85. Telef. 04167-74944.
Opel CALIBRA 2.0 i '91. Veetra
I.BiGT '91. 2x Veetra 1.6i '91.
2x Kadett 1.6 iLife '90. Kadett
1.8 S GL, 5-drs., '88. Kadett 1.3
N Club, 5-drs„ '87. Corsa 1.5
Dies. '92. Kadett Combo 1.7
Dies. '92. VW Golf GT, airco,
'92. Golf Dies. Madison '90.
Passat Variant 1900 Diesel GL
'90. Jetta Diesel GL, 4-drs., '90.
Audi 80 1.8 S '91. 2x Audi 80
1900 Dies. '90. Audi 80 Turbo

Dies. '91. Porsche 944 Turbo
'87. Mercedes 200 Dies. '92.
Peugeot 205 GTi '89. 205 1.11
Accent '90. Honda CRX '89.
Daihatsu Feroza Softtop EL
'93. Daihatsu Cuore TS '92.
Mazda 323 1.6i, st.bekr., 3-drs.,
'93. Mazda 323 1.6i Aut. '90.
323 1.3M6V '90. Mazda „F"
Coupé I.Bi '92. Mazda 626 2.0
GLX, 5-drs., '90. Mitsubishi
Galant GLi, nieuw model '93.
Nissan 100 NX Aut. '92. Nissan
100 NX '91. Nissan Micra Aut.
'90. Toyota Starlet Aut. '93.
Toyota Starlet XLi '92, '91. Co-
rolla Liftback 1.6 XLi '92. Celica
Liftback 1.6 GTi '89. Toyota
Starlet Van Dies. '92. Celica
Liftback STi, rood, '87. Corolla
Liftback 1.3 XLi '91. Suzuki
Swift 1.3 GL '93. Zondags ge-
sloten. JTI, Hammerweg 79,
Vriezenveen (Ov.), telef.
05499-65009.
VW GOLF GTi 16 V, bj. '88, div.
extra's, ’10.500 (excl. ±

’ 2750BPM). 05295-7462.

Ten Dam Rijssen
Autosloop
05480-13685

FORD Escort 16 CLX, 5-drs.,
bj. 2-'9l, rechts voor flinke
schade, met kent., ’6850. W.
Muye, Deventer, 05700-55567
of 06-52926570.
VW PASSAT Variant GT Inj.,
'89, rechter voorsch., Duitse
auto, ’ 7750. 040-515333.
ALFA ROMEO 164 TS, 1992,
lichte voorschade, grijs metall.,

’ 24.500. Telef. 080-225449.
DË HAAS AUTO'S, Zeven-
bergschenhoek, 01685-2567.
Merc. 200 D, 11-92. Mitsubishi
L 300 GLX 2.5 D, '91. Audi 80
D, '89. 205 GR, '90. 309 GR,
'88/'9O. Datsun Bluebird 2.0,
'88/'B9/'9O. Ren. Express D.
'90. Volvo 245 Van, 88. Volvo
440 GLE, '89. Renault 19 TD,
'90. Sunny 1.6 SLX Coupé, '89.
Manta GSi Aut., '86. Lancia
Dedra, '90. Fiat Tipo 1.6, '90.

VW POLO Van Diese fcvoorsch., '89. ’4700. Info *~
na 18.00 u, 023-421132 en]
8MW325i,'91,’ 26.750. 19( w
'90, ’19.500. Porsche 9281
'84, ’21.750. 924 Testaro L
uitgeb.. ’6750. Passat 18 J--'B9, ’8950. Golf 1.3, '84. a'1.4, '88. Honda Accord 2.0, Jr"
’6250. Vlijmen-N.8., 041 I*;
12987of 06-52959683. fIC
MERCEDES 190, '88, 43J j'
km, rood. a.schade, ’ 12.( JL
Corsa 1.5 Turbo Diesel 'nov. '90, nieuw mod., ’ 11'J[
Opel Kadett 1.41 Life, '90. 44 t
sedan, lichte beschfr"?

’ 11.750. Telef. 08362-2173& , '2x SCHADE-CARAVÏ g Q'Beyerland en Chateau, bj. |rjs
p.st. ’ 6500. Telef. 055-3357? _-.
Schade-auto's met cofl
kent.: Opel Senator 25 E ' Qtorn., '88, ’ 7000. Suzuki j«
Samurai, '91, ’8750. Fiat U Jh45 S iE, '90, ’6750. Dalhal ;a
Charade, '90, ’ 4750. VW P J?
Van Diesel, '90, ’4750.
Alto GL, '88, ’5250. Kail
Sedan 16 S, '86, ’3750. P"ne
geot 405 1.9 GR, '89. ’ 60j J4,
Honda Accord, '87, ’ 2750. ' C5
Panda 1000 iE, '93. ’ 7500. * dkl
Golf 13i, '91, ’ll.OOO. F° o;
Fiesta 14i, '90, ’7750. F' F;
Fiesta 18 D, '90, ’4750. H u
Lancer 1500 GLi. '90, ’ 57 |:
Peugeot 205 Accent, ' p
’7500. Renault Clio 12 RN. I
’B5OO. Opel Veetra 18i Aj ;s(
'90, ’8750. BMW 316 'fl L__
’4500. Mits. Galant HB, 'J'’ 4750. Seat Ibiza, '88, ’ 35« ts<
Inl. Autohandel W. «0 7<
MEIER, Schoolstr. 162. (M £[
selkanaal. 05994-16226. f a
MADISON 18i, bj. '90, boeKjl iM
+ kent. compl., 51.000 * jtj
i.st.v.nw., lichte zijschad !rc
vr.pr. ’ 12.250. Inl. 055-42993 8
OPEL Kadett 1.3 GLS, 6-' j*[k
automaat, 3-drs., si. 13.000 Jvoorschade. 05225-1527
PEUGEOT 405 SRi
d.groen met., voorscha<«'
5-'9l, 59.000 km, ’ 13.750 i%
Autobedrijf Middelwee"P
03483-1353. _I
PATROL 3.3 D, bj. '89. zv*4fe
70.000 km, rijdb. schade, i.n.'fts

’ 14.750. 05766-1711. j&
PEUGEOT 605 SV 3.0. ~*3
schade, rijdbaar, interessar" Jl
prijs. 01686-4561.
BMW 315, bj. '83, rondom Is,
te schade, vr.pr. ’2750. '\070-3663070/06-52.71
MAZDA 323 1.6i GLX SedaJ SD|
voor-/zijschade, compl

’ 5900. Telef. 03412-53768 >■
BK TRD Turbo Diesel, Brefh
met ABS etc. bj. 1989. BK I*M
bj. '89. Visa 11 RE, 1986. BXJfcRS Break, grijs kent., bj. «[?
C25 Diesel, kamp.auto, zvvajfjj;
sch., bj. '84. BK 14, grijs kelk
bj, 1987. BK 19 GT, bj. 19%
Autohandel Ras, 071 -411755jt,
MAZDA 626 GLX Coupé, e«Jm1985, APK, LPG,
Vr.pr. ’ 2150. 020-6191842.J'3
JEEP Cherokee 4.0 iLimited. ?£'91, grijs metallic, leer,
l.v. schade, compleet kentek^'"

’ 27.500. Inl. 030-610609.
OPEL Corsa 1.2 Swing, bj. ls
'87, 61.500 km, zwart, I. zijsch* 3
de. Telef. 05225-1527. Jti
T.k. ALFA ROMEO 33 1.7 Om
bj. '88, achterschade, 'voor lichte schade, kei 1 i
compl., ’ 3750. 08352 <
PEUGEOT 205 XLD, bj. '\f 5700. Renault 25, LPG. bj. {
f 2950. 05930-24055/25392-J;
PRIMERA 1.6, '91. Sunny 'i )
SLX, '91; 1.7 D, '90; 1.4 SL>(
'89. 4x Sierra 2.0, '87/'9l UJ '60 S, '88/'B6. Jetta, '87. Me""'
'90. Alfa 75. '90; 33, '88. Pes I
309, '90; 405 GL, '87. Volvo ;
GLT, '86. R. 5, '89; Escort I.'
'87. BMW 316, '87. MB 190"'
'88. Colt, '87. Inl.
JAPANSE auto-onderdelen *|i
-sloperij Tonnie van Deyn'Volkei, 04132-73073. 4
Alle auto's met lichte scrif*'Honda Accord 2.0i EX %
'88, ’6750. Alfa 33 1.7 "3
zwart, '88, ’5750. Alfa 33J.
S, ’250 spuitw., '89. ’Alto Aut., '89, ’5600. Alto,
’3500. Swift 1.3 GL, nw.
'89, ’6500. Subaru Coupe
GL, '90, ’6900. Kadett I.'-S
Combo. park.schade, ,$
’8250. Citroen BK 14 E. ?..
’4500. Citroen AX, pa"k-fn

a
de, '88, ’ 4600. Nissan Mie
nw. type, '93, ’ 8500. Micra °

’ 4000. Sunny 1.4 LX, ,°g

’ 6250. Sunny Trend, ja

’5250. Lada,'B7, ’ 1500. lanc d
Prisma TD, '89, ’4600. "*%
Fiesta, '86, ’ 3750. Fiat Uno
S, '87, ’ 3250. Fiat Panda, °
’4850. Mazda 626 4-drs.. =7
’7750. 323 D, 3-drs.. 7

S 323 GL
A
X
UT

3
O

dBIOB.J
BLOEM, Doesburgseweg 'Loil (bij Didam),
CHRYSLER Voyager 3.3 j= ;
automaat, bj. '92, grijs *e' %e
ken, groen met., el. ramen,
pakket, ABS, airco, l.v. + 'schade, ’ 19.500.
MANTA GSi, '86, alle extra*
lichte parkeerschade, j' ° 4fl.
Inl. 08342-3900 of OöJ
45726. -gj*
VOLVO 244 GL Diesel.
lichte voorsch., airco, 7f*
08330-15330, 06-52.94097°^

Citroen sloperij
BART

VW Golf GTi 1985,
sportvelgen, deur- en scn
schade, ’5900. GROJO °-
Kerkdriel, 04183-1397.
MAZDA E2200 Diesel, 1-L,;
126.000 km, ’7OOO excl. o>
02207-43670. -^SAAB 9000 Turbo, bj. '85, ,
lichte schade, ’ 9500.
05703-1899. -"
Citroen, Peugeot

Van de laatste 6 jr. 5
SLOPERIJ De
VW Golf CABRIOLET, '6'diefstalschade. Telefoon
32.3.658.0974. _-<;
TOYOTA Starlet 1.3 XL. Au'maat, 1992, 15.000 km. T e'01843-1346. =^ST^CITROEN BK 1.9 TZi, 91. r

,
part., lichte br.schade moi«

f 12.500. 01720-j792j___^sg-
PANDA 1000 CL i.e ■ ■rolsch., rijdb. Mt.pt. ff>
070-3663070,
OPEL Corsa T5Dl dcc.
rechtervoorschade, ’/'=""
lef. 03412-53768___ r-s-r
VÖT_VÖ^4ÓGi79T^iéJ n

K
cl.opties, rijdb. sch., ’ 24.t>uu

31838-2900/2834:_____--gg
PEUGEOT 405 SRD j
Break, 1991. vee! opöes.
rechter zijschade 2 P"
met onderdelen. 08866-lb/
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Scania, Volvo, Mercedes, Daf,
Man, Iveco. Import/export.
SPOORZICHT TRUCKS,
Veenweg 55-56, Apeldoorn,
telef. 055-335980.
150 bestelwagens, pers.bussen
en terreinauto's. MANDERS,
Kruisstraat 152, Veldhoven (bij
Eindhoven), 040-534216.
PUKA B.V. '83 DAF 2800 trek-
ker, luchtgev., ’14.000. 010-
-4585050.
T.k. KOELWAGEN, MB 1114,
1e eig., '88, ’39.000 ex.
08347-82002/84421.
RENAULT 35 D, chass./cab.,
'86. 2x Seat Terra (1x diesel, 1x
benzine), '92. 05486-16095.
OPRIJWAGEN Ford Transit
190 Diesel, m. '88, APK 2-94,
el. lier, laadv. 1680 kg, kleinrij-
bew., auto verk. i.g.st. ’ 16.500
mcl. BTW. Inl. 030-610609.
Opel KADETT Combo 13 N, bj
'86, APK, 59.000 km, in
nieuwst., ’ 5500. 03443-2445.
MERC. 410, I. + h„ i.st.v.n.,
'90. Merc. 207 D, 60.000 km,
nw.st., '88. Merc. 309 D, I. +
h„ i.z.g.st., '86. Merc. 409 D, I.
+ h„ '83. Merc. 508 D Bestel,
lang, '82. Merc. 207 D Pick-up,
'85. Merc. 206 D, nw., APK, '78

’ 3750. Telef. 01662-2680.
Bedrijfswagens SCHOONDER-
WOERD b.a.: MB 508 met
laadklep, 1985. MB 709 meu-
belbak, 1987. MB lang, hoog,
308 3x, 1990, MB, lang, hoog,
208 Ix, 1990. MB 308 dubb.
cab., 1990. MB 410, bak met
huif,-1990. MB 409, bak met
huif, open laadbak, 1988. 409,
met ventbak, 1988. Iveco 45-
-10, open laadbak met huif,
1990. Renault Master, lang,
hoog, 1988. Fiat Ducato, lang,
hoog, 2x, 1991. Mazda E 2200,
dubb. cab., Pick-up, 1988.
Toyota Corolla, 1988, benzine.
Renault Express Benzine, 1986.
Mitsubishi L3OO, 1989. Toyota
Dyna, 1986. Mitsubishi L3OO,
2x, 1986. Transit, lang, hoog,
1990. Transit Benzine, 1984. Inl.
038-537492 of 06-52.918835.
OPEL Omega 2.3 DTR, laat
1989, Turbo Intercooler, Van,
gebl., diesel, 02510-23027.
Ford ESCORT 55 Van 1.3
Benz., v.a. '84 t/m '86, v.a.

’ 2800, i.g.st. 01803-12311.
Ford Transit Diesel, 9-'BB, lang,
hoog, blauw, ’ 13.450 excl.
AUTO WEEKERS, 04906-1387.
Met plaatschade: DAF 95 400
ATi trekker, met slaapcab., '91,

’ 47.500. Transit D, 9-pers,
bus, '91, ’19.000. MANDERS,
Kruisstraat 152, Veldhoven (bij
Eindh.), telef. 040-534216.
MB 1619, '86, met schuifzeilen-
bak ± 7 m, en alu borden,
i.z.g.st, ’ 18.750.01803-12311.
OPLEGGER 3-asser, luchtgev.,
1 as optrekbaar, huif gesloten,
1989, alu zijborden, i.st.v.nw.
02510-23027.
Weg. omst. t.k. mijn niet van
nw. te ondersch. MERCEDES
200 TE U9, '90, 61.000 km, vele
extra's (stat.wagen) met o.a. 7
pers. bank of grote laadvloer.
Nw.pr. ’115.000 mcl. BTW.
Vr.pr. ’57.500 excl. BTW.
TeL/fax 05960-26076 of 06-
-52704465, bij voorkeur 's av.
'"RESIDENCE Hillegom""
Mazda E 2200 Pick-Up, Vk
tons dubb. lucht, hagelnieuw,
5-bak, 13.000 km, '92,’ 15.750.
02520-22865, inr./gar. pi. keur.
Zondags info. 06-52.879381.
LET OP! MB 309 D, 5-cil., bj.
1987, wit, 100.000 km, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 17.750. Inl. 02995-2540.
Gebr. 2- en 3-ass. luchtgev.
OPLEGGERS, 12.40 en 13.60
mtr. Nw. DAF 95 bakw., 430
pk. Div. DAF 95 trekkers, 310
pk, 1988. Volvo 611, 1989, 9
mtr. bak. DAF 2800 FAS koel-
wagen met aanh.wagen, '87.
DAF*2SOO FA koelwagen m.
aanh.wagen '84. Div. DAF 2500
trekkers, '85 en '87. 2x Volvo
Fl2 bakw., sleepasser 6x 2, '88.
Div. andere gebr. bedrijfswa-
gens. Nw. Iveco bakwgn., gesl.
kastenw., nwe. chassiscabine.
Neerakkers BV, 04920-53506,
04927-62121 of privé 63646.
TX AUTO-AMBULANCE,
Mercedes 306, '77, i.g.st. Vr.pr.

’ 4250. 070-3204044/3279373.
TOYOTA Hi-Ace D, '89/'B5.
Lite-Ace Benz., '84/82/'Bl.
Nissan Vanette Benzine, '86,
P.M. Interauto Imp./Exp, Hae-
len-Limburg, 04759-1028.
OPEL Kadett Caravan Van Die-
sel, 12-'B7, 103.000 km, wit,
’8975 mcl. BTW, event. zon-
der inr./gar. ’7500 mcl. BTW.
(niet geblindeerd). Autoservice
V/D VELDEN, Zoetermeer. Te-
lef. 079-417711.
PEUGEOT 305 Bestel Benz.,
rood, APK, 1988, zeer mooi,
’4900. Telef. 03405-70148,
06-52.880338.
DAF 400 D, lang, hoog, PERF.
auto, ’ 9750 excl. DAF 400 D,
enk. cab., open laadb., 4 m
lang, ’ 9950. Telef.
01726-17373.
Mercedes 207 Diesel, juni '85,
dubbelcab., pick-up met af-
dekzeil, 5 zitpl., groen, nw.
APK, i.z.g.st., ’B5OO excl.
BTW. ALTING AUTO'S,
023-254944.
Citroen BK Diesel Station, grijs
kent., 6-'9l, wit, ’ 15.950 mcl.
AUTO WEEKERS, 04906-1387.
SCHADE. DAF 95 FT9S-380,
bj. '89, ’ 17.000, excl. De Jong,
telef. 013-339106.
T.k. zeer mooie VW Bus met
dubb. cabine (DIESEL), bj.
1988, vr.pr. ’9OOO ex. BTW.
Telef. 05275-3039.
DAF 1600 container/kabel af-
zetsysteem NCH. Inl. HAHEBO
8.V., 08856-2626,fax 2033.
2x Toyota HI-ACE D, '89,
blauw, i.g.st., ’lO.OOO. Spren-
gelmeyer Trucks, 01803-12311.
Opel KADETT Diesel Combo
Bestel, '87, Automaat, ’7500.
01742-94456.
OPLEGGERS semi enkelassen,
luchtgev., laadklep, 1983, spe-
ciaal voor volume vervoer.
02510-23027.
Renault 5 DIESEL, grijs kent.,
bj. '89, 5 versn., wit, nieuw-
staat. 04104-92620.
Mitsubishi L 300 D Long, 12-
-92, dubb. cab., nw.st. (Nw.pr.
t ’35.500) Prijs ’20.750 ex.
Automobielbedr. IMPALA AU-
TO'S Zoetermeer, 079-163661.
10x TRAFIC, 7-'9l, ± 50.000
km, ’ 14.750 mcl. Autolux 8.V.,
035-833866.
PUKA B.V. Constant 150 trek-
kers, bakwagens, opleggers en
aanhangwagens in voorraad.
Hoofdweg 10, Cap. a.d. IJssel
310-4585050.
PUKA B.V. '82 DAF 2100 kip-
ierf 16.500.010-4585050

SUBARU ElO Bestel, '88, higl
roof, met ramen, 5 versn. enz.

’ 7000. 070-3949007.
MITSUBISHI L3OO Diesel Be
stel, m, '88, i.z.g.st., APK '94

’ 7750. 01726-17373.
MITSUBISHI L3OO Diesel Aan
n.uitv., t. '91, 120.000 km, L -H, ’ 16.500.01662-2680.
MERCEDES 409 Diesel, bj. eini
'84, chassiscab., 4.50 m, meu
belb., APK, ’15.500. Telel
06-52877492.
Renault TRAFIC T 1100 D
std.-gesloten, 11-'B9, i.nw.st.
Van Burikß.V., 055-213318.
Toyota HI-ACE Diesel, bj. '89
1e eig., kleur blauw, zéér mooi
110.000 km, schadevrij

’ 10.750excl. 03480-17272.
Te koop geïsoleerde aluminiun
LAADBAK merk Lücker, afm
inw. 7.20 x 2.43 x 2.12 m, me
hydr. 1500 kg laadklep. Telel
08893-1698.
EXPRESS 1.4, 5-'9l, ’ 11.00C
Nissan Urvan verl., dubb. cab
5-'BB, ’9OOO. Nissan Vanetti
1.5 dubb. cab., 7-92, ’ 17.00C
Renault Stokman, Haarlem, K
Doormanl. 3-7, 023-259181.
T.k. nieuw model IVECO 35.8
verh., geïsol., bj. '90. Fiat Duca
to, lang, hoog, bj. '88. Fiat Fio
rino Bestel D, 1992. 2x Merce
des 207, bj. '86 en '88. 6x Fon
Transit, semi-verhoogd, bj. '8'
t/m '89. Telef. 05780-16154 c
06-52926792. .
Merc. 100 D, 3-'9l, ’ 18.50CPeug. J5, dubb. cab. + laad
bak, 8-'BB, ’ 9000. Fiat Ducati
glasbak, 7-'BB, ’ 9000. Patrol C
'81, ’BOOO. Transit 100 D, '9C
’13.000. Kadett 1.7 D, 11-'9C
’BOOO. Escort 1.8 D Van, 10
'90, ’B5OO. VW Transportei
10-'9O, ’lO.OOO. VW Pick-up
dubb. cab., '88, ’ 6000 ex BTW
Telef. 075-212529.
MITSUBISHI L 300 D, verl. ■verh., 11 mnd. '91, stuurbekr
iets bumperschade, ’ 14.75C
06-52811366. 'MITS. Canter FE 35, bj. '89
chass.cab., 83.000 km, vr.pi

’ 19.500. Telef. 085-635660.
VW TRANSPORTER Diese
m. '84, ’4950. Telefooi
02522-11849.
Te koop NISSAN Vanette Die
sel, bj. 1990, 51.000 km, grij:
met., l.m. velgen, getint glas
5-versn. Vraagprijs ’13.501excl. BTW. 05225-1059 b.g.g
06-52919761.
VW LT 28 D 6 cil., '86, verh, ei
verl., met reklame, zéér GOED

’ 7750 excl. BTW
03480-17272.
Race/rally AUTOTRANSPOR
TER, ook voor motorfietsei
gesch. Merc. m. 9 m bak, waar
in: keuken, douche, slaapr. ei
plaats v. auto, trekh. voor ver
voer 2e auto, v.v. werkbank, la
denkast etc, buitentent 50 m:
hydr. lift etc. ’29.500. 072
622988, b.g.g. 02208-98630.
VOLVO 740 Van station Turb<
D, bj. dcc. 1987, blauw metallic
l.m. velgen, stuurbekr., al:
nieuw, ’ 13.950 mcl. BTW. Me
BOVAG-gar. 02269-1203.
ISUZU Bus Bestel, 9-'9O, 2.2 D
wit, recl.vrij, i.z.g.st. 100.001
km, boek t.i., ’ 10.250 ex. BTW
Jov.Nunen Opel, 04241-1437.
MB 608 D, '86, gesl. BESTEL
WB 350, 185.000 km, i.z.g.st.
gesch. v. camperinb., ’13.000
Telef. 01803-12311.
"*VANS"*bestelletjes*" i
Peugeot 505 GLD, '90, ’ 975C
Citroen BK D, '90, ’ 8750. W
Polo D, '88, ’ 5750. Golf Turb.
D, '90, ’8750. Ibiza B, '87
’2750. Prijzen excl. BTW
03480-17272.
Mercedes 208D, 1990, m
stuurbekr., ’ 17.950 excl. Au
tob. Wolterman, 03474-1201.
Toyota DYNA 100 D, orig. '88
v.v. meubelbak, achter- en zij
deuren, 98.000 km, serv.boekj.
aanw., 1e eig., reklamevrij

’ 13.950. Telef. 023-359046.
VW LT 28 DIESEL, dubb. cabi
ne, open laadbak, bj. '82
groen,’ 1950.02997-1271.
Nissan VANETTE Diesel, '89
vr.pr. ’ 8950 mcl., en Renaul
Trafic B, '88, vr.pr. ’ 4950 mcl.
Beide lichte rijdb. schade
055-552801.
Fiat DUCATO 35 oprijwagen
1983, elektr. lier, zwaailichten

’ 7500. Telef. 080-780892.
TOYOTA Hi-Ace, lang, Diesel
m. '87, dubb. cab., APK, alle:
nw.', ’ 8500. 036-5345193.
VW TRANSPORTER, 2 liter
benz., autom., gas, grijs kent.
rondom ramen. 02510-23027.
FIAT Ducato Bestelbus, pi
LPG, bj, '83, APK, zr. goed

’ 2750. Telef. 02159-12552.
Renault TRAFIC benz., lang
dcc. '88, met imp., nieuwst.

’ 7950. 01726-17373.
MERCEDES B. 1217 L, bj. '83
laadb. 7.40 m, huif gesl., pallet
breed, laadklep, luchtgev.
i.pr.st., APK 11-11-93. Weg<
Cars, Vlijmen, 04108-17100.
Iveco Daily 30-8, type '91. Va
nette '91, '89. Fiat Ducato all
bak, '90. Isuzu Crewcab D
dubb. cab., t. '89. Transit 120 C
dubb. cab., t. '89. 307 D, '90
VW Transp. Turbo D, '89. Dai
hatsu 850, '89. Mazda E2200 D
'87. Lite-Ace, '85. L3OO, '85
Landcruiser LX TD, '86. LEEf>
BUCHNER AUTO'S BV., Wee
en Land 17 en 17A, Bergschen
hoek, 01892-18220.
Mitsubishi L3OO 2.5 D, lang
hoog, 8-'9l. CO BORST Be
drijfswagens, 02207-19010,

FORD Transit, semi-verhoogc
met koeling, type '87. Telef
040-522847.
SUZUKI Carry, 1987, 65.00C
km, APK 12-93, ’2750. Inl
05240-16420.
MITS. Canter FE 35, bj. '90
chass.cab., 68.000 km, vr.pr

’ 27.500. Telef. 085-635660.
SPIJKSTAAL elektr. wagen
hydr. kipper met goede accu er
lader, bj. 1980. 03498-61691.
RENAULT S Ï7Ö gesloter
laadbak, m. klep, laadklep9-'B5, ’ 9750 excl. BTW. Telef
08387-4060.

Koop een Daf!
Gloednieuwe Daf bussen, 40(
serie met Turbo Diesel motor
Verhoogd en verlengd. Stuurbekrachtiging, trekhaak, lux<
afgetimmerd. Van ’ 51.00(
voor ’ 27.500. Ook nog enkele
cabine chassis modellen vana

’ 25.500. BEL 04124-3074/3044
RENAULT Master T35 Diesel
bj. juli '89, orig. 80.000 km. ex
tra verlengd. 4.48 w.b., rechte
schuifdeur, 2 openslaande ach
terdeuren, 1380 kg laadv.

’ 18.950 mcl. BTW. Met BO
VAG-gar. 02269-1203.

i DAF FA 1300 DNTD 4.60, 1987,, al. gesl. LAADBAK
(6.50x2.30x2.15), ondervouw-: klep. 073-413322/076-787235., Nissan Sunny 2.0 LX Diesel,
3-drs„ 12.000 km, 1992,: ’19.750 mcl. JOBA CARS,. 01838-2555.
T.k. BESTELWAGEN Fiat Du-ï cato Turbo Diesel, bj. '89, zeer- luxe uitv., dubb. cab., sportvlg.,. trekh., stereo-inst. pr. n.o.t.k.
Inl. 02521-10917.

', VW TRANSPORTER 'Turbo,Diesel, bj. 10-'9O, 130.000 km,
i.z.g.st. Inl. 04180-12113.

', VW LT 40 bj. '82, chassis-cabi-, ne, 6-cil. diesel, 5 versnell.,, dubb. lucht, ’3750 excl. BTW.
ALTING AUTO'S, 023-254944.

i T.k.a. VW LT 28 DUBBEL Cab.. Pick-up, bj. 12-'B6, benz., ex
t min. van Justitie, 82.000 km,. ’6950. Telef. 02522-13346.. T.k. MAGIRUS 4x4, 3-zijdige. kipper, metkraan, bj. 1982, zeer, mooi. Telef. 05276-1400.
s VW TRANSP. Turbo D, aann.-
-■ uitv., 1989, ’10.500 excl. Au-
■ tob. Wolterman, 03474-1201.. Nissan VANETTE Diesel, bj., '90, 1e eig., 79.000 km, rood,- schadevrij, zéér mooi, ’10.750- excl. 03480-17272.

" CAR DISCOUNT B.V. Peugeot
'J 5 Diesel, '89, verhoogd,
f ’10.500. Transit Benz., '87, ra-

men, semi-verhoogd, ’ 7950.- Iveco Turbo Daily, dcc. '88, ex-

" tra verl./verh., ’15.500. Iveco

" met meubelbakje, ±4.5 mtr.,

' '83, ’B5OO. M.A.N, met grote

" gesl. bak + laadklep, ’9500.

" VW LT3I Benz. '88, ’10.500.
"VW LT3I Benz. '86, ’8950.

" VW Aut. Pers.bus '89. ’ 11.500.
■ VW Transp. Benz. '85, ’ 4500.

" VW Transp. Benz. '82, ’ 2500.

" Mazda E2OOO Benz. '87, ’ 6500.
Isuzu Midi Van, '87, ’5500.: Mazda E2200 D, dcc, '89, met
werk, ’7500. Citroen Cl 5'86,

' ’ 2950. Opel Omega 2.3 D Van
'88, ’ 10.950. Escort Van Diesel- '87, ’ 3950. Escort, orig. hon-

' denwagen, '84, ’ 2500. Leyland

" Pers.bus, ’ 2500. Daihatsu Hy-- Jet '89, ’ 4950. Merc. 608 '83,. extra verlengd, ’ 9500. Merc.
1 508 '79, 200.000 km, +4 m

open laadb. klein-rijbew.,- ’3500. Merc. 1419 Autotrans-; porter, 8 auto's, nw. garantie,, ’22.500, Mitsubishi L3OO, 1e
) eig., 70.000 km, ’3500. Mitsu-. bishi Canter FE2I4, '86, Auto-

transporter, ’ 15.500. Iveco- 65/10, laadklep, volumebus1 ’6500. Chevy Van 2.0 '88, 8-

' cil. Aut., LPG, ’17.500. Chevr.

' Astro pers.bus, '87, ’ 18.500.. Chevr. Blazer 4x4,'88, taxfree,- ’14.500. VW pers.bus, '81, 9-
-1 pers., ’3OOO. VW Transp.- Benz., '82, 6-pers„ cab.,
i ’2500. Transit Pick-Up, dubb.
■ cab., diesel '83, ’ 3500. Saviem

" Takelwagen, dubb. lieren,, ’ 7500. Alle prijzen exclusief

" 17.5% BTW. Vele gebruikte on-
derdelen van bestelbusjes.
jDag. geop. van 9 tot 17.30 uur,, zat. geop. van 10 tot 17 uur.; Haagweg 77, Monster, telef.
t 01749-48213 b.g.g. 43144, au-

totelef. 06-52714157, (5 min.- van Den Haag).
j Isuzu Sports Cab Diesel, 1991,
wit, pol. huif, nw.st., ’16.250.Automobielbedr. IMPALA AU-- TOS Zoetermeer, 079-163661..
Toyota Hi-Lux Diesel Pick-Up,
11-'B7, 95.000 km, ’11.950
mcl. AUTO WEEKERS,- 04906-1387.
Peugeot J 5DIESEL, verl. en

/ verh., bj. '84, wit, ’ 3950. Telef.
; 03210-16843., MB 100 DIESEL, verlengd, bj.

" '89, stuurbekr., i.z.g.st., vr.pr.. ’ 18.950 mcl. 023-331596.
■ Mitsub. CANTER Diesel, nw.

" model, geisol. meubelbak, 4.25
x 2.15 x 1.85 m, bj. sept. 1989,, hydr. laadklep, 2500 kg laad-- verin., st.b., als nw. ’ 22.950

1 mcl. BTW. 02269-1203.

' RENAULT Master 35 D, '90,. 85.000 km, verlaagd chassis,- met meubelbak, ± 4 m,, ’ 16.750. Ducato D, '91, h. + 1.,
st.bekr., 80.000 km, ’16.500.~ Renault Master 35 D, chassis

t cab. dubb., verl., '85, vr.pr.
i ’6950. MB 409, '84, hg., 2x

verl., dubb. lucht, ’9950. Re-
nault Trafic, '87, ’7250. DAF- 1100, '83, meubelbak ± 6 mtr.,

' hydraul. laadklep, ’ 6500. Prij-
zen excl. BTW. Telef. 038--. 224102 of 06-52920477.
; Fiat Ducato Turbo Diesel, '92,

' dubb. cab., open laadbak, 1e
_

eig., trekh., 38.000 km, perf. st,, ’25.950 mcl. Inr. mog. EURO-. CAR Hoofddorp, 020-6533475.- Mercedes 100 D, 4-'9O, 1e eig.,

" 90.000 km, blauw, ’ 14.950 ex.■ Dealer inruil-auto's J. MEURE,. 02908-26061.

' FIAT Ducato, m. '89, ’9450.'VW Transporter, m. '89, met. ramen, ’8750. 2x Mitsubishi L, 300 Diesel, m. '86, ’5450.- Transporter D, m. '84, pi. ra-, men, ’3950. LT 28 benzine,
l '83, ’3950. Peug. J5, m. '85,

benzine, ’4950. Citroen C25: Diesel, m. '84, nwe> APK,, ’3450. Lite-Ace, '84 benz.,
dubb. cab., ’ 5250. Lite-Ace,

| m. '87, dubb. cab. D, ’ 6950. En
nog 20 verschill. soorten bus-. jes. Valkenburg (Z.-H.), 5 min.
van CS. Leiden. Telef. 071-

-' 176489, na 19uur.
I MERCEDES 407 Diesel, bj. '88,
I extra verl. en verh., type 307,■ kleur wit, zéér mooi, ’ 14.750.
excl. 03480-17272., Nissan URVAN 25 D, m. '91,

■ aannem.uitv., verh., stuurbekr.,
5-bak, bijz. mooie st., blauw, 1e

jeig., ’ 17.500, mr. gar. VW
Transp. Pick-up 1.9 Benz., m.
'84, techn. perf., carr. iets werk,

j 90.000 km, tr.h., ’2650. VW
Transp. Turbo Diesel, m. '89,
bijz. mooie en goede st„ rood,- 80.000 km (boekje), ’11.500,■ inr./gar. 02503-38470.
Mercedes 208 6-pers. Combi,- lang + hoog, eind '91,

' ’ 21.000. Merc. 609 D Ecol., ex-' tra lang + hoog, '90, ’ 22.500.. VW Transporter Turbo Diesel,
l '87, ’7250. Citroen Cl5D, '91,, nw.st., ’7BOO. Opel Combo 1.7■ D, wit, 5 versn., 12-'B9, ’7500.

Prijzen excl. BTW. Inl. H.O. 'T

" WOUD, 02999-428, fax 253.
For sale more than 100 used

' Scania's. ALEX VAN KEULEN,■ 06-52867907 of 033-630204.
] VW TRANSPORTER Benz., bj.
j'85, APK, wit, pr. ’2750, mcl., Telef. 01719-12435.
I Mercedes 207 D., verl., verh.,

automaat, 1e eig., nw. motor]- 1987, kleur wit. 02510-23027.
! FORD Escort 1.3 Van, benzine,- bj. '86. Mazda E 2200 Diesel,. dubbele cabine, bj. '90,
’15.750. Toyota Lite-Ace]

! Benzine, bj. '90, ’11.750. Pr.
mcl. BTW. 013-360856

Isuzu Midi, m. '86, 5-bak, ste
reo, trekh., dubb. tussenwand
etc, ’ 4950. Gar./inruil/financ
mogelijk. Telef. 02240-13712
Autobedrijf EHRENSPERGER.
Opel CORSA 1.5 D Van, 1-92
blauw, trekhaak, prijs n.o.t.k
320-6940447.
DAF FTS 3300 6x2, '86 en '87
luchtvering, SLAAPCAB
373-413322/076-787235.
GROTE OPRUIMING! Nissar
Urvan 2.3 D, '87, ’ 9000. Merc
207 D, kort, '82, ’6OOO. 207
pers.bus, '80, ’ 5250. 308 B
verl., '78, ’3OOO. 308 B Kieper
80, ’ 2500. 207, dubb. cab., '86
f12.500. VW LT 50 Turbo
oloemenbak, '85, ’ 9500. Fia
Ducato, '87, ’BOOO. DAF 400
import, '91, ’ 12.500. Ford Sier
ra Van, '87, ’7OOO. DAF 400
snkel cab., lange laadb., '89
f 11.000. Chevrolet Piek Up
90, ’ 28.500. DAF 2100, laadb.
83, ’ll.OOO. Scania trekkei
lype 82, nw.st., '82, ’ 11.000
MB 207 Camper, extra verh.
iw.st.. 1982, ’ 14.500. Golf Var
B, '84. ’4250. Van Nierop
Veenland 5, Wateringen
31742-93062/93322 of 06
52703805.
Peugeot J52.0, 12-'9O, 70.00C
<m, ’ 12.950 excl. AUTO WEE
KERS, 04906-1387.
VW LT 40 TURBO Diesel
loog, lang, dcc. '89, ’II.OOC
axel. Telef. 02522-11849.
Vierc. 409 D., met meubelbak
<euze uit 2 stuks, 1985-1986
BE rijbewijs. 02510-23027.
'VW Transporter PICK-UP'
91, 65.000 km, ’20.000 excl
BTW. Telef. 04105-13853.
Mercedes 309 D, verhoogd
verlengd, gesl. bestel, '89
spierwit, rekl.vrij, ’21.950 mcl
Inr. mog. EUROCAR Hoofd
dorp, telef. 020-6533475.
MERCEDES 409, open laadbak
/VB 3.70, bj. '85, i.z.g.st., wit
M 3.250. 02522-13346.
FIAT Ducato, t. '86, verhoogd
verlengd, dsl., APK 6-94
Irekh.J 7500. 079-417116.
Peugeot 405 Diesel Station
grijs kent., 6-'9O, wit, ’ 15.95C
nel. AUTO WEEKERS
34906-1387.
Peugeot 205 KA Diesel, grijs
Kent., 9-'B9, ’12.950 mcl
AUTO WEEKERS, 04906-1387.
ASIA Motors bestelwagens
BV UAB off. dealer Midder
Ned., Topic bestel: v.a
f26.950. Top. dubb. cab.: v.a
’29.950. STD.: chassis
st.bekr., radio, el. ramen stri
Ding etc. B.V. Utrechts Autc
Bedrijf, Laagraven 3, Nieuwe
gein, telef. 030-881512.
VW LT 28 Turbo Diesel Piek
Up, dubb. cab., '90, trekhaak
serf. staat, nwe. motor
M7.950 mcl. Inr. mog. EURO
CAR Hoofddorp, 020-6533475.
MITS. L3OO, 5-'B2, APK 5-94
«it, gesl. wagen, dealer-on
derh., i.g.st., ’2950. 020
5111887 of 06-52.825183.
DAF FA 1900 TURBO, met 2
Plywood afzet gesl. laadb. Re
nova, ± 6.70 x 2.60 m, me
laadkl., bj. '88, vr.pr. ’ 52.50C
bx. 05780-12716, na 18 u. 1413S
of 06-52.927186.
Chrysler VOYAGER 2.5 Lonc
89, LPG-onderb., wit, recla"
mevrij, ’15.000. 02993-68281
BOVAG.
DAF FA 1000 CB 4.40, 1990
HUIFLAADBAK (6.30 x 2.45 )
2.40), 105.000 km. 073
413322/076-787235.
MB 1213 OPRIJWAGEN, '79
si.cab., 6,50 m bak + oprijpl.

’ 9500, i.g.st. 01803-12311.
VW LT 40 A Turbo Diese
Pick-up m. glasopb., 3-90
st.bekr., dubb. lucht, ’ 17.95C
mcl. BTW. Telef. 02159-17465.
Merc. 608 D met MEUBEL
BAK, bj. '79, vol jaar APK, kleu
blauw, ’ 6750. 02520-24095.
NISSAN Urvan, extra verh.
39.000 km, nov. '91, park.scha
de, ’ 14.950. 01662-2680.
Mercedes 1933/1935, TREK
KERS, v.a. '86, luchtgeveerd
i.z.g.st. 01803-12311.
Te koop MITSUBISHI L3OO
februari 1985, prijs ’3750
Telef. 020-6828460.
Fiat DUCATO 18 Turbo D
verh. en verl., Grand Volume
kleur wit, bj. '90, ’ 10.750 excl
BTW. 03480-17272.
Daf TREKKER 2500, topsl., nw
mod., '87, ’15.000. Daf 210C
vrachtwagen, chas.cab., topsl.
87, ’15.000. Beide niet ge
keurd voor Ned. 01640-65216.
Opel Omega 2.3 Diesel Station
grijs kent., 4-'B9, wit, /15.95(
mcl. AUTO WEEKERS
04906-1387.
V. Hooi TOURINGCAR më
airco, luchtvering, 50-pers
Vr.pr. ’ 15.000. 08854-2140.

VRB Breukelen
voor vracht- en bestelauto's
trucks/export, shipping
33462-50505 of 02521-11136.
MAZDA E 2200, nw. mod.
3-'9O, gesl. bestel, 2 schuifd
ichte park.schades, ’ 11.50Cnel. BTW. Inl. 033-806612.
TOYOTA Dyna diesel, dubb
:abine, grijs kent., '88, ’ 13.00C
3x BTW. Import USA-cars
Keurenplein 9. Amsterdam
Dsdorp, telef. 020-6670121.
MERCEDES 2219 6x2, bj. '83
defecte motor, chassis cab
Fiat 7914, bj. '85, defecte kop
Dakk. Samen ’lO.OOO. Telef
345-460262.
T.k. RENAULT 4 F 6Bestel
3-'B4, LPG, geen roest, zee
zuinig, ’ 1500. Inl. 02974-428.
MERCEDES 913. bj. '84, me
schuifzeil, APK. Telef. 076
311836/874496.
Merc. Benz 310 D Pick-up, '91
Toyota Hi-Ace D, '90. Toyot;
Lite-Ace D, W9O. 2x Nissar
Vanette D, '88. Nissan Urvan D
dubb. cab., '89. MUNTEN Be
drijfsauto's, 03495-38588.
Mercedes MB Ï0Ö DIESEL
1990, wit, i.z.g.st. ’15.000 ex
Telef. 02153-10979.
SCANIA 82, gesl. bak, koelinc
+ laadklep, 1981. Telef
04164-2327.
MITSUBISHI L 300, bj. einc
86, APK, aannemersuitv.
f 4750. Telef. 06-52877492.
Mooie TRANSIT 100 D, me
89, dubb. cab,, grijs kent., nwe
band., trekh., luxe uitv., 1e eig.
f 17.900 mcl. BTW. Ma.-vrijd.
023-325212.
Mitsubishi Specawagon I.{
SLX Turbo Diesel, grijs kent.
5-'B7, ’ 8950 excl. AUTO WEE
KERS, 04906-1387.
Ford TRANSIT, verh.. Diesel
Dj. '89, i.g.st., ’17.500 mcl
BTW. Inl. 04194-2399/1469.

Renault Master Turbo D, '90.
Fiat Ducato Turbo D, '89. MB
308 DL + H + laadkl., '91. MB
307 D, open laadb., '86-'BB.
VW Transporter aannem.uitv..

' '90. Iveco 35-8, meubelbak, '90.
Nissan Urvan aannem.uitv.,
benz., '92. VW Caddy D, '87.

■Renault Expr. benz. + D„ '89,
'90. Opel Combo 1.6 D, '88.
Ford Escort Van D, '88..KROON AUTO'S, 02943-
-1901/3026, zondags gesloten.

;VW TRANSPORTER 20 L
Benz., dubb. cab., open laadb.,
'87,’ 5750 excl. 03480-17272.
Fiat FIORINO Bestel, '89, Die-
sel, 1e eig., nw., ’5950. Telef.

; 023-314955.
DODGE Mini Ram, '89, in.nieuwst., gas, schakelbak, kl.
def. aan motor, ’12.000.
01742-93062/93322.
Ford TRANSIT 100 D Long,
dubb. cab., bj. 5-'9O, ’16.900

'ex. BTW. Telef. 05176-41232.
MB 307 D, verl., verw., wit, z.
red., bj. '87, ’12.750. 05240-
-13749/12809. ■■
VW TRANSPORTER Turbo D,
bj. '89, geïsoleerd, nieuwstaat.
Van Burik BV., 055-213318.

;Mazda E 2200 Diesel '86,
blauw, 110.000 km, ’ 7950 mcl.
AUTO WEEKERS, 04906-1387.

■FIESTA 1.6 D Courier, bj. '89,
mot. defect, ’4950. Telef.
02940-10861.

■.Let op!! Uit faillissement ver-
kregen: 58x dcc. 1991 gebruikte
Daf VH 428 ET Bestelbussen.met Turbo Diesel, zeer geschikt
als camper, verlengd/ver-
hoogd, stuurbekr., div. access.,.v.a. ’ 14.750 excl. BTW. Op is
op! Groothandel in jonge au-
to's. Autobedrijf J. LAMME
BV, Nw. Loosdrechtsedijk 167,
Loosdrecht. Inl. 02158-23246/
26778.

'CITROEN C 15 D, gesl. bestel,
bj. 12-'B7. APK, ideaal voor va-
kantie en/of werk, grijs kent.,

' i.z.g.st., ’ 3450. 023-284775.
Bedr. Auto V.d. HURK, Goor-
wal 5, Mierlo-Hout Helmond

' 04920-36652. Toyota Hi-Ace D
i dubb. cab., '90. Hi-Ace LPG,
'91. Lite-Ace D, '86/5x'90. Nis-
san Urvan D pers.bus, '89.■ Mits. L 300 dubb. cab., '86. Pa-

-1 jero Turbo, '89. Peugeot JSD
dubb. cab. open laadb., '90..Merc. 609 meubel B, '87. 207 D,
'83/'B4/'B5/'B6. 914 Chassis

[ cab., '87. 809 vriesauto, '85. 207
D pers.bus '84. VW LT 28 D,
'85/'Bl. LT3S LPG dubb. cab.,
open laadb., '87. Transp. Turbo

' Pick-Up, '88/'B9. Transp. D
1pers.bus, '84. Citroen paarden-
verv., ’2250. DAF ITOO paar-
denverv., ’ll.OOO, '79. Ford:Cargo Scanlift '83/'B6. Fiat Du-
cato D, '87/'BB. Fiorino B, '89.
VW LT 40, chassis cab., w.b..365, '88. Mits. Canter meubelb.,
'87. Mits. Lancer GLX, '88.

' DAF 1300, 7 x 2.20 x 3.40 m
(Ixbxh) met laadklep, 1e eig.,. '83, ’ 14.000excl. 013-442124.
Scania 112, open laadbak, m.

;3-ass. aanh.wagen, '85. HENK
; BRANDT Jr, 02270-1386.
t Fiat FIORINO, bj. dcc. '86,
l blauw, zeer mooi, ’ 2450. Telef.
I 02159-17465.

MITSUBISHI L3OO Benz., '88,
[ met achteroverkieper, ’ 9250.\Telef. 01803-12311.. MAN 14.172 met 670 bak, pal-

let br. laadklep, 1987, zijdeur,- aanhang aansluiting, geheel;kompleet. 02510-23027.

'PEUGEOT 205 XAD, bj. 1991,
wit. Autohandel Ras,

■ 071-411755.
[ MERCEDES 207 Diesel, kort,

laag, bj.' '86, prijs ’ 9750.
i 04922-2544/1140.
Ford Transit 100 Diesel, =91,

I kort en laag, v.v. rondom ra-
men, keurige staat, ’19.950- mcl. Inr. mog. EUROCAR;Hoofddorp,telef. 020-6533475.
T.k. i.z.g.st., AFZETBAK

' BDF-systeem met huif. Telef.
! 01650-45940.

Citroen C 25 Diesel, 9-'B9, ver-- hoogd, 80.000 km, ’12.950
excl. AUTO WEEKERS,

' 04906-1387.-T.k. MERCEDES 508 oprij-au-
to, '79, lang chassis, 410 w.b.

’ 5750. Telef. 06-52840797.- VW Caddy Benzine, '87. VW

'LT 28 D, '85. VW LT 28 D, '81.

'VW LT 40 met meubelbak, '83,
prima staat. VW TRANSPOR--TER Benzine, '88. P.M. Inter-

■ auto ImpVExp., Haelen1(Limb.), telef. 04759-1028.;DODGE Ram Van-uitv., groot
mod. bestel, d.blauw, nov. '88,. i.z.g.st. ’ 17.500. 02153-10030.

'MAZDA T 3500, '87, nwe. APK,
Ned. kent., meubelverv., spot-

-1 prijs. U.C.8., grensoverg. Til-.burg, 09-3214650351.

'MB 1617, '87, met Renova af-
zetsyst. en ondervouwlaadklep,.w.b. 480, i.z.g.st. 01803-12311.
Diverse TOYOTA'S Hi-Ace en
Lite-Ace, t.k. v.a. ’4OOO. 010-

-14523599, fax 4532877.
FORD Transit 100 L Diesel,- dubbel verhoogd, verlengd,

' 1988, ’ 14.000.08863-1585.
i MITSUBISHI L 300 D, dubb.
cabine, bj. '90, iets plaatschade,

"’ 11.750. 06-52811366.
IRenault JK 75, koelwagen, '83,

’ 11.000. DAF 1300 Turbo, bak
! pi. klep, '83, ’B5OO. MB 1213,

bak pi. klep, '84, ’ 12.500. DAF-400, bj. '91, hoog en lang,
1 50.000 km, ’16.000 excl. Va-
nette 2.0 D, '88, ’ 8500. Nissan
Vanette D, verh., '86, nw.st.,
’6500. Mercedes 307, '87,

’ 14.000 excl. VW LT 28 D, '89,,’ll.OOO. VW LT 28 D, '84,

" dubb. cab., ’ 6500. Volvo 408.
bak pi. klep, nieuwst., '85.
j’ 12.500. Daihatsu Hi-Jet, '89,.’ 5000. Ford Sierra 2.3 D Van,
'88, ’B5OO. VW Transporter- Diesel, '83, ’ 5500. Nissan Pa-

' trol Diesel, '84, geel kent.,
'’ll.OOO. Renault Trafic, hoog
'en lang, '91, 35.000 km,

'’ 19.000. Toyota Hi-Ace Diesel,
extra hoog, '92, 40.000 km,
’22.500. Prijzen excl. BTW.,KOGGELAND, Westeinde. 353A, Berkhout, 02295-1944..MERCEDES 207 Diesel, bj. '79,

Igesl. bestel, prijs ’ 3250. Telef.. 06-52877492.
Nissan KINGCAB 2.5 Diesel, bj.
i '88, Pick-Up, 2WD, zéér mooi,,’ 9750 excl. 03480-17272.

T.k. IVECO 6x2 trekker, type
i 220-36 PT, luchtgeveerd, 360. pk, bj. 19-10-'B9. 162.000 km,,veel extra's, i.z.g.st. RJ. Sin-
dorf, telef. 05255-2156.

.Te koop VOYAGER 3.0 SE
iVan, bj. 10-'9l, automaat,
LPG-onderbouw, 97.000 km.
Telef. 04123-2904.
AUTOTRANSPORTER VW LT
40 D, bj* '88, alle toebehoren
aanwezig, in nw.st., ’18.750.
06-52811366.

MB 914, 16-12-'B5, Plywood
gesl. bak en klep, 6.65 x 2.43 x
2.05 m, 100,000 km, ’ 16.000.
I.Z.G.ST. Telef. 01803-12311.
Nissan VANETTE 1.5 Benz.,
wit. '90, 2 schuifd. Beltman
B.V. Rijssen, 05480-14414.
PUKA B.V. Bedrijfsauto's. Au-
totransporter '84. DAF 2500,
met slaapcab. en '78 Vogel-
zang, middenas, ahw, voor 8
auto's. '86 Mercedes 914, alum.
gesl., met ld.klep. '84 Mercedes
3328, kipper, Bx4. '86 Mercedes
1625. diepvries, Id.b., metter-
smoking. '87 Mercedes 609 D,
gesl. bestel, ’ 18.000 excl. BTW
Hoofdweg 10, Cap. a.d. IJssel,
010-4585050.
Mitsubishi L 300 2.5 D, verl. en
VERH., 4-'9l, trekh., 100.000
km. 02902-61697/61981.
VW LT 28, bj. '87, dubb. cabi-
ne, Ken laag, i.z.g.st., ’ 7750.
06-52811366.
JSUZU Bestel, lang, aann.uitv.,
6-pers., '89, zeer mooi, ’ 9750
mcl. BTW. Telef 04758-2176.
VW POLO Van Diesel, wit, ge-
blindeerd, aug. '90, 61.000 km,
’11.875 mcl. BTW event. zon-
der inr./gar. ’ 9900 mcl. BTW.
Autoservice V/D VELDEN,
Zoetermeer. Telef. 079-417711.
NISSAN Vanette. benz., 1989,
dubb. cab., ’B9OO. 03412-
-53768.
MERCEDES 309 D, 5 cil., verh.
en verl., 1e eig., bj. '87, gaaf,
schadevrij, ’ 13.250 excl. BTW.
03480-17272.
MERCEDES 207, APK, nwe.
motor, bj. '82, pr. ’ 6400.
02290-63068/49520.
Toyota LITE ACE Benz., bj. '88,
werk. nieuwst., ’ 7750 excl.
b.t.w. 03480-17272.
Mitsubishi L 300, d.blauw, 5
versn., stuurbekr., '90, ’ 13.950.
Inr. mog. EUROCAR Hoofd-
dorp, 020-6533475.
NISSAN Vanette Diesel, dubb.
cab., nov. '88, nw. model,

’ 12.000 ex. 02153-10979.
Opel KADETT Combo Diesel,
'89, ex-GEB, 60.000 km aan-
toonb., APK '94, zéér mooi,

’ 7250. 01726-17373.
VW Bus Dsl. Pick-up (6-pers.
+ bak) als nw., '88, ’9900.
Medemblik N.-H., 02274-4999.
Ford Transit 2.0 Benz., juni '87,
rood, bestelbus, LPG-inst.,
105.000 km, 5 versn., i.g.st.,
’BOOO excl. BTW. ALTING
AUTO'S, 023-254944.
RENAULT Bestel R4F6, bj. juni
1985, wit, i.g.st., APK-gek.,
vr.pr. ’ 2500. Inl. 020-6472543.
120 BESTELAUTO'S: Ford-
Mercedes-Toyota-Nissan-VW.
Van Burik 8.V., Spoorstraat 37,
Apeldoorn, 055-213318.
3-assige SEMI-DIEPLADER,
merk Bulthuis, tautliner, laad-
verm. 31.260 kg, 1980, i.z.g.st.
R.J. Sindorf, 05255-2156.
MITSUBISHI L 300, bj. 10-'BB,
kort, laag, iets werk, 110.00C
km, ’ 6900. 04922-2544/1140.
POLO Van Diesel, wit, aug. '91
60.000 km, uitst. st. v. onderh.
serv.pap. aanwezig, ’11.750.
023-256002.
VOLVO 240 Station 2.3 D, 11-
-'B7, ’9600. Peugeot 205 1.8
XRD, 5-'9O, ’ 9400. Opel Ome-
ga 2.3 D Station, 5-'9l, stuur-
bekr., 5-drs., ’15.000. Kadetl
1.6 Combo, 2-'B9, ’7500. Ka-
dett Van 1.7 D, 7-'9O. ’B6OOTelef. 035-564444/561842.

Ondernemers
opgelet!

Unieke kans om uw bedrijfs-
auto te vervangen. 2x gloed-
nieuwe DAF VH 431 EN Diesel
verlengd, verhoogd, st.bekr.
5-bak, normale prijs ’ 44.00C
excl. BTW, nu ’27.000 excl
BTW. 1x DAF 435 Turbc
Diesel, verlengd, dubbel ver
hoogd, dubbel luchtvering, s-
bak, st.bekr., laadschot, rolluik
Normale pr. ’ 56.000 excl., m

’ 30.000 excl.
CAR CENTRE HAARLEM B.V.

023-329750
Zond, telef. info van 11-15 u.

Opel Combo 1.7 D, zilver met.
1990, sportv., ’B3OO excl
BTW. HOFMAN Auto's
05430-30201.
MITSUBISHI oprijwagen DÏë
sel, kraan + lier, in zeer goede
staat, ’ 6250. 010-4773242.
Div. MB 1624 TREKKERS, v.a
'83 t/m '86, bladgeveerd, i.g.st
Telef. 01803-12311.
Heftruck Still R7O-30, 1990
Diesel, 5 m mast. JOBA CARS
01838-2555.
MERCEDES 207, kort/laag
dubb. cab., en imperial, m.'B6

’ 11.500.Telef. 04929-64730.
DAF FA 2100 DH 5.05, me
VEELAADBAK, 2 lager
(7.20x2.30x2.40). 073
413322/076-787235.
2x Mitsubishi L3OO D, bj. '89
pick-up met kipper. VAtv
BURIK BV, 055-213318.
Prachtige RENAULT Expres:
1.6 D, 7-'B9, APK 7-94
i.z.g.st., metfact. 08376-12531.
FORD Escort 55 Van 1.3, bj
'86, 50.000 km, metall. blauw
i.z.g.st. ’4750, APK 2-94
Telef. 02521-13566.
MAZDA El6OO Bestel, Üï
dubb. lucht, benz., ex-brand
weer,’ 2450. 04164-3157.
VW LT 28 D. verlengd/ver
hoogd. rechtsvoorschade

’ 7500 mcl. BTW 08387-4060.
""Dubbele cabines*"* Nissar
Vanette D, bj. '91, ’13.750
Mazda 2200 B, bj. '91, ’ 13.750
Fiat Ducato, bj. 90, ’12.750
Fiat D, bj. '89, ’8750 excl
BTW. 03480-17272.
MAZDA 2200 E, bj. '86, ver
lengd, def. motor, + onderd.

’ 4900. Inl. 04997-76060.
Scania 112 T, ex-Telegraaf
'84. HENK BRANDT Jr.
02270-1386.
VW LT 28 Diesel, ROLSTOEL
VERVOER, 1989. Ford Transi
D, 9-pers.. 1988.01654-1485.
VOLKSWAGEN LT 40 D
3-'9O, wit, B-rijbewijs, l.w.b.
stuurbekr., gr. b.tank, alum
opb., I. 4.60 m, lat om lat be
timm., trekh., stuurbekr.
’25.900 excl. BTW. Goldca
Amstelveen. 020-6433733.
VW TRANSP. 1.9 Aut., bj. '87
verhoogd, 76.000 km, ’ 600C
excl. BTW. 02207-43670.
VW Transporter T4, 1000 kg
Diesel, 20.000 km, 6-1992, wit
’19.500 excl. BTW. HOFMAf>
Auto's. 05430-30201.
SRV WAGEN Spykstaal, bj
75, in abs. nw.st.. ’6950. Ge
schikt v. div. doeleinden. Inr
mog. KUN BV 078-186835.
MAZDA E2200 Diesel, 1987
126.000 km, ’7OOO excl. BTW
02207-43670.

DAF VX 435 Turbo Diesel
nieuw, extra verh., verl., com
fort pakket, stuurbekr.

’ 28.000 ex. Dealer inruil-auto's
J. MEURE, 02908-26061.
MERCEDES 608 Diesel, orig
camper, geh. compl., TV, gei
ser,’ 8950. Telef. 02522-11849.
Opel COMBO Diesel, 1991
’10.500 excl. Autob. Wolter
man. 03474-1201.
VOLVO F7. 02-'B5, v.v. slaap
cab.. isolatie laadbak 750 x 25C
x 220 met deuren. Atlas laad
klep, Thermoking koelaggre
gaat, 1e eig. Vr.pr. ’ 25.00C
excl. BTW. Telef. 045-754575.

j 70
bestel-
i.; wagens en
: personeniDusjes
- Gar. Rijsenhout, lid BOVAG.- Bennebroekerweg 17, Rijsen-
-3 hout, bij Aalsmeer. Meer dan- 50 jaar gevest. 02977-24229
■ Ook gevr. Geop.: zat. van 10-163 u.,werkd. v. 8.30-17.30 u.

De grootste in klein bestel
TEKOOP GEVRAAGD VOOR EXPORT

DAF 2800, trekkers en kiepers
Merc, kiepers, trekkers en bakw.
bj. 1978 t/m 1983, tevens verkoop

A. Schoehuys. J. Huisman, Trucks
Industrieterrein De Liede (Vijfhuizen). Haarlem

Telef. 023-331632/364258

Auto Veeneman Oost
OFFICIAL NISSAN-DEALER

Polderweg 104.A'dam-Oost. Telef. 020-66 50 551

NISSAN URVAN 2.0 1 w.b., dubbele cabine VAN
Bouwjr. '89, 74.000 km, mcl. BOVAG-gar.

NISSAN Q-BIC 1.7D VAN. 1992, 18.000 km
Demo aanb. mcl. div. ace. + fabr.gar.

NISSAN Patrol 2.8 TD VAN
Bouwjr. 1993,11.000km. Demo aanb.

mcl. access. + fabr.gar.

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.

Neem de bus eens!!
VW Transporter CL Caravelle 2.4

5 cil. Diesel, 1991, blauw. 68.218 km

’ 39.950
inclusief BTW

Kost West BV
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

Valschermkade 16.Amsterdam, 020-6174934
De VW bedrijfswagen dealervoor Amsterdam en Aalsmeer

Onderdelen, accessoires en reparaties
GARAGEDEUREN, 2.70 x 2.55
m en 2.35 x 2.85 m. ’ 1950 pst.
070-3663070/06-52.716545.

Japanse sloperij
S. Gerrits

030-292528
Fornheselaan 164. Den Dolder

JAPANSE autosloperij J.0.5.,
Heining 105, A'dam-Sloterdijk.
Telef. 02907-5411.
T.k. orig. Golf CABRIO Quartet
compl. bumperset, spatb.verbr.
grill enz. ’ 1250. 085-232269. -REVISIE

benzine- en dieselmotoren
Toros Motor

alle motorrevisie-onderdelen
Weesperzijde 98, Adam

020-6651403
Extra zat.service 9-13 uur

Japanse Sloperij
Japparts B.V.
04120-30404
Galliërsweg 9 te Oss

Gebr. AUTOBANDEN zolang
de voorraad strekt: 13, 14, 15,
16 en 17 inch en 45, 50, 55 en
60 serie. Telef. 075-213405.
R.A.S. Sloperij, na bij Venlo.
Onderdelen Alle merken.
04767-4055.
Stuntverkoop van autobanden
en sportvelgen! Nu kopen is
geld verdienen. Bel en verge-
lijk! 17 inch velgen met banden,

’ 1850. 15 inch met banden,
div. auto's, ’ 1450 mcl. sloten.
De allernieuwste Borbet is bin-
nen!! ± 6000 stuks gebruikte.banden met ± 90% profiel, 13
tot 17 inch. BUDGET TYRES.
Argonstr. 94 (wijk 18, ind.ter-
rein Lansinghage. vlak langs
Al2),Zoetermeer, 079-618474.
Voor starters en dynamo's +
motoren van OPEL en VW-die-
sel, bel 04758-2154.

Aut./handgesch.
versnell.bakken

A.T.S Den Haag, Van Gijnstr.
14D,Rijswijk, 070-3991494.

'Voor al uw auto-ond. naar Fa.
DE JONG, Twijzel. Gr. vooraad
van alle jonge, courante mer-

:ken. Tev. iedere week nwe.
aanv. van jonge schade-auto's.

[ 05115-41966/42496. Lid Stiba.
Met de ONDERDELENGIDS
goed op weg. Hét adressen-
boek voor de onderdelen die i
zoekt! ’31,50 excl. porto. Be

■ nu070-3989845. Visiedata.
BETAALBARE reparaties, las-
werk en inkoop/inruil defecte-auto's. Inl. 020-6410348.
T.k. complete MERCEDES 30C
E. 24V motor + autom. bak
Inl. 085-513051.

' Autosloperij DE GRAAF B.V
! Diverse onderdelen van jonge

schade-auto's. Inl. 071-314141; STIBA-lid.
JAPANSE onderdelen nodig'
Bel De Waal-Langerak. Tele

;foon 01843-2550.
BMW-SPECIALIST: ruilmoto-
ren. benz. en diesel, cilinder-
koppen en onderdelen, nieuw
en gebruikt, reparatie en tuninc
alle types. CS. Motorsport: 01880-14000.
Sloperij RECSO, onderdeler
VW, Audi, Opel, Ford, plaat-

' werk, motoren etc. Krekenburc
[ 13. Montfoort. 03484-4418.

Engelse auto-onderdelen
'. nieuw en gebruikt, van Jaguar
tRover, MG, Triumph, Austin

SCHUT-Soest, 02155-10668- 24048, Industrieweg 29, Soest.,Lancia Thema, Prisma, Delta. van KOPLAMP tot bumpers
■ rep. 06-52150942. Adam.. T.k. onderdelen van jonge

' schade-auto's. GEBROEDERS. VAN WANROOY. 02272-2543.
■ EXCLUSIEVE sportvelgen

6x14", voor Alfa, nieuw ir
doos, ’175. B&B. Borculo. 05457-73076.

i Ten Dam Rijssen
Autosloop
05480-13685

T.k. onderd. v. jonge schade,
auto's. AUTOSLOPERIJ V.D
WAL. Joure, 05138-16484

Chrysler - Jeep
ONDERDELEN Chrysler Voya-
ger, Le Baron, Saratoga, Jeep
Cherokee. Plaatwerk, motoren:
2.5i. 3 01. 3.3i, 4.0i. 030-610609.
AMERIKAANSE auto-onder-
delen van: Chevrolet, Pontiac.
Buick, Cadillac, Oldsmobile,
Ford, Chrysler, Plymouth,
AMC, Jeef. V.a. bj. 1970 t/m
1993. Gebruikt, grote voorraad.

Luijben, Soest, 02155-12478/
13617, Industrieweg 26, Soest.
AUTOBANDENUITVERKOOP
zeker de laagste in prijs, ook
div. velgen. Gen Vetterstr. 69,
A'dam-Schinkel, 020-6157233.
Verkrijgbaar bij PROFILE
TYRECENTER STOOF. Pomp-
molenlaan 33, Woerden.
03480-31717: div. sets wielen
m. banden, zolang de voorraad
strekt: Mercedes 190/200-300
W2Ol W124, BBS RD 7 x 15
vijfspaak antr./gepol. Uniroyal
R340 195/60HR15,’ 2750. RGB
7x16 imi. Alpina. Fulda Y2OOO
205/45ZR16. ’2225. RGIO 7 x
15 vijfspaak grijs/gepol. Dunlop
Le Mans 195/60HR15. ’1650
Mercedes 200-300 W124.
RGI6 7 x 16 antrac./gepol.
Bridgestone SF3SO 225/50-16
92v, ’3150. VW Golf 1-2,
Technocast 7 x 15, vijfspaak
grijs/gepol. Dunlop Le Mans
185/55HR15 81v, ’2OOO. BMW
E3O VW Passat. Technocast 7
x 15 vijfspaak grijs/gepol. Con-
tinental CV9O 205/55-15 90v,
’2350. Fiat Uno, RGI3 6X14
vijfspaak grijs Dunlop Le Mans
165/60-14 75H. ’ 1525 Peu-
geot 405. xG2I 7 x 15 spaak
zwart/gepol. Kleber C5Ol
205/50-15 85v, ’2250. Alfa
164, RGI6 7 X 16 vijfspaak
antr./gepol. Bridgestone SF3SO
225/50 ZRI6, ’ 3875.
KEVER. div. uitbouwsets. spoi-
lers etc. Spotprijzen, alles moet
weg! Inl. 010-4322194.
Onderdelen ROVER. Triumph,
MG, Princess, Mini, Allegro en
Maxi. 01719-11288/17594.

Japanse Sloperij
ROGGEN. WIRDUM
05967-2992

SPORTVELGEN (nieuw), mcl.
banden, per 4 vanaf ’ 795
Banden Petersen, Nieuw Bui-
nen (Drenthe), 05990-16423.
Radio CD-spelers Pioneer DEH
670. PHILIPS DC 924. nieuw in
doos, v.a ’ 620. 03494-60187.
T.k. MERCEDES dieselmoto-
ren, nieuw en gebruikt, met
garantie. Telef. 01647-3534
FIAT Xl/9-onderd„ nieuw en
gebruikt. Tev. revisie van
versn.bakken. 04975-72722.
Gebruikte ALFA ROMEO-on-
derd. w.o. Alfa 75 T. Spark mo-
tor + bak. Kop + kont Alfa 75.
Kop + kont Alfa 33, nieuw +
oude type. Zwart leder int. voor
Alfetta, Alfa 90 of 75. Koplam-
pen 75, 33, 164. Spoilersets,
Alfa 75, 33 etc. etc. 035-
-834573 b.g.g. 06-52807576
Gebr. MOTOREN, bakken en
motordelen. Europese en Jap.
merken, bj. '82 t/m '93 Tot 6
maanden garantie. Ophalen/in-
bouw. Motorenspeciaalzaak
Okesion, 04118-3320.
CITROEN Sloperij Bart Ebben,
Lindenlaan 59. Molenhoek.
Telef. 080-583612.
T.k. van Volvo 440 Turbo
VERSN.BAK, stuurhuis, sub-
frame, aandr.assen. draagarm
en naven. Inl. 08892-1776.
Te koop en te koop gevraagd
onderdelen van VW Golf II en

1 111, Opel Kadett E en Astra.
COMBICAR. 010-4519190.

Renault sloperij
04122-2971

Onderdelen van jonge SCHA-
DE-AUTO'S. Autosloperij
Slootstra, Gorredijk, telef.
05133-1896
JAPANNERS, alle onderdelen.
V. Leeuwen - Wilco BV Mont-
foort. 03484-1779/4715.
SLOPERIJ GERRITS, onder-
delen van alle jonge schade-
auto's, los op voorraad
08897-75106.
TT gêbr AUTOBANDEN,
min. 5 mm profiel, m. gar., ’ 50.
Min, afn. 20 st. 06-52.756059.
CARROSSERIE Golf Cabrio
van 1992. kaal. met faktuur.

’ 3250. 040-515333

2enj Bedrijfsauto's te koop gevraagd

°' jj ;9evr. VRACHTWAGEN3
t m ' meubelbak, voor kleinrij-

%. Telef. 05493-2339.
■84 "aagd TOYOTA'S Hi-Ace '2 0 Li 'e Ace, tot 1987. 010-

-041 g599, fax 4532877. 'PC. 613 D, open vrachtwa--43J. goedlopend, v. export,
M2T1 APK nodig. Dhr. Aning, i,
=oi'r696oBBl,tuss. 19-21 u.

Met spoed Vans, Jeeps, BE-
STELBUSSEN, vrachtauto's,
prima prijs. Inl. 02295-1944.
MERCEDES 207, 307 etc. Alle
uitvoeringen. 03474-1201. Au-
tob. Wolterman, Lexmond.
Gëvr PERS./BESTELBUS-
SEN, alle bouwj., alle merken, a
contant en off. vrijwaring. Inl.
071-176489, 06-52708679.

isei » —~ .-w~. .« -. M. ... .■■ -—,

fo 1 4^Bedrijfsauto's te koop aangeboden
iasr.WK^~—■~"■~"~—i^■■■"~i"~"■~^___—^__—————^

1736? 80°. ALU !aadb., 4.20 m,
-httt laadkl., '90, 140.000 km,,h!AV! '000 excl. BTW. Telef.
>35

J77
——-jj inangwagen Groenewegen,. p '80, I. 8.20 m, HUIF gesl.,,

ij »gev. 076-811836/874496.
:iat l 1700 DNTD 4.45, 1989,
3a ,ha 'laadbak (5.90x2.25x2.00),
'W P 'motor, halve laadklep.

Sul j-413322/076-787235.
Ka( f~D OPRIJWGN., zwaail.,

0. PMnekl., Ramsey l„ 8-'Bl, APK
’6O \f 795Q. Q2159-42893.
sn°.5
n°. \ W F 613, gesloten bak en
0Ü

P dklep, '84. HENK BRANDT

rj fM LT 28 Diesel, lang, hoog,
f5 7#4, wit. ’6950 excl. AUTO
' #EKERS, 04906-1387.
\n\ T~ TRANSPORTER Türbö
ji Ai «el, 1989, ’9500 excl. Au-
-6 j 03474-1201.
B. 'J i~ TRANSPORTER Türbö
f3» «el, gesl. bestel, 12-'B6,K0v5O mcl. 08373-17295.

M' feubishi L3OO D, '90, voor-j tade, compleet kenteken.'oeW NBURIKB.V., 055-213318.

° j ÖCKS & CARS imp. en exp.c"f 'cedes 207 D, 307 D, 407 D,
f!_- 9 D, 208 D, 309 D, hoog, lang

6-8 'kort, + alu. bak, '82 t/m '91.
30 l«_6 met vriesbak, '83. 609, met

Ésbak, '89. 409, '90. 307 D
r glasverv., '83. MB 100,

MB 2628 6x4 kipper, '86.
1417 D, grote bak plus~

Nee<§P. '85. Graafmach. LiebherrjP. '84. Ford Transit, '83 t/m
—JJ£. I. pi. h. VW Transporter,
zW iPers., dubb. cab., pick-ups,
'■"■'Jsel, '85 t/m '89. Peugeot J5,

Mitsubishi L3OO, '86, '88,
dfll en '91, benzine en diesel.;sar» JF trekker 2800, '86 en '87._JP 2500 chass. cab., '85. DAF

t lic"'"O kipper, ’B5OO. Jonckhee-
i liï touringcars, 54-pers. Re-
;' "Jult trekker 310, '82. Talsön-<J '85. Terberg 6x6llé ?Per. ’ 11-000. DAF 2500 Bo-KBl *Vlift, ’14.000. St. Oedenro-
_-j weg 1, Best, 04998-99799.T^LT 28 ° 6 ci| -. Bi- '9°.dubt>-
■yffc. met huif, kleur wit, zéér
"*rf. ’3750. excl. b.t.w.

■'JO-17272.JKSTRA Bedrijfsauto's B.V.
Iggf erde b.a.: 140 bestelauto's
5 ? Vans 0.a.: Renault Express
-^«i. '5.000 km, '91. 4x Opel Com-„u? 1.7 D 30+40.000 km '91.

„°Vota Hiace 2.4 D, aann.uitv.,
--iiT 92- 7x Isuzu Midi D Ixh,

km, '91. 2x Citroëen CD '9l. C25 Dmeubelbak'9l.
'5 D '90. 3x Escort 55 1.8 D

' '90, '91. 2x Transit 100 D
l''l°n 9 '91. 3x Transit D '91. 5x

dt-$ü Midi D kort '91. Ducato D
Ducato TD l+h '91. 2x Ive-

-gv ~ 30.8 D l+h '89 en '90. Maz-
■H» <*T 2200 D pick " uP '91. 5x E:ed v°o D gesl. '89 en '90. 2x MB. Jj* D '90. MB 410 D chass.JP- 370 wb '90. 5x Mits. L 300
"! rj 8s en '89. 2x Mits. Canter 3.3B ö'Jeub. '86 en '87. Kadett Van

jp.9l- Corsa D Van '88. Omega
Ij y.u'LPG '90. 2x Peugeot 205

IL* |I(?D '90+91. 4x Renault Tra-
J"°'9fl D '90. 4x Master D '85, '89,
if* 'o, 2x Express D schade
ivSaC9- 7x Toyota Hiace D '89
fi j„n ,92. 5x Lite-ace '86 t/m '91.
\f i* Wv T 4, 5-cil., 11-'91. VWD v 35 D meubelb. 10-'9O,. s*'°oo km. Polo Van Benz. '90.
et I,k Vw T 4. 4-cil-. Pick-up,

n« ;h
Qb- cab. 8-'9l. VW LT 28 D

J '90. 2x VW Transp. pers.
£(R '85 en Telef.J Fax 5411.
)V ioQ

F 'at Ducato Maxi Diesel,
|.3 5. . wit. Seat Terra Van
)0 jjfj?-. 1990, rood. VERHOEF
|6. oi'.'OBEDRIJF A'veen, telef.
p«
■p kans! DAF 400 Tur-
ii veri esel- nieuw, mcl. kent.
'. L ■ verw., diverse extra's, rij-
f oS voor ’27.500. Telef.»

l Used Trucks

5 Anema
0 Mercedes - MAN - DAF
", . Volvo - Scania
1 IN EXPORT
" UVER 500 USED TRUCKS
'■ ~. HEILOO
f l<!0 min. from AMSTERDAM)
1, jfr. 072-33 54 54
, l^va 2200 Diesel, '89, geslo-
:■ j^rt bestel, spierwit, rekl.vrij,- r»,'' staat, ’13.950 mcl. Inr.

' teS' EUROCAR Hoofddorp,
6533475.

- ansPorter. iuni '88. 9esl-■ Celb- benz., 1.9 57 KW,
1e eig., 42.000 km,

' Alfuf'' ’9750 mcl. BTW.
023-254944.

bj 'HATSU 850, met ramen,
45300 ' f175- |n|- 02159"

vJC° Turbo D, '86, nwe. APK,
l„r ' verh., i.z.g.st., ’ 11.000.7>-?!ga02975-69885.
'88 a MAZDA E 2200, bj. orig.
km' ,9® sl- Best., kl. wit, 75.000

02522-13346.
Beliable used

Trucks
1500 top

occasions
Kleyn
Trucks

Bel nu!

l32Q
2"ass. SEMI-DIEPLADER,

l.6rj m
m. 'ang, 25 t. Ivm, met

&en " 'ange hydr. vouwklep-
trTi., Verbreders- Event. met

1624 S, VB, bladge-:fY^!!!_o^llB-3753.
NenERCEDES 608 D, oprij-

Telef.

VanSsi9e SEMI-OPLEGGER
LnW st * k met oPtrek-as, '88,
rvïgSr^--gg^og_o34 lo-26656.
?WAr!°' bi- '89, 85.000 km, kl.
/l 8 snn - ,stuurbekr., vr.pr.'s°o. Telef. 085-635660.

Ford Transit 190 D., '91, gesl.
laadbak + elektr.hydr. laad-
klep, nieuwstaat, weinig km's,

’ 34.750 mcl. Inr. mog. EURO-
CAR Hoofddorp, 020-6533475.
Heiwo VRIESTRAILER Ther-
moking -20 , hangwerk, bj. '76,
vr.pr. ’ 8750. 010-2141433.
Peugeot J 5Diesel Pick-Up,
dubbele cabine, 12-'BB,
’11.450 excl. AUTO WEE-
KERS, 04906-1387.
PEUGEOT J 5Diesel, bj. '84,
met lichte schade. P.M. Inter-
auto, 04759-1028. "_
DAF 2100 orig. verhuiswagen,
1e eig., 1981, halflang zijdeur,
dubbele cabine, 02510-23027.
Scania 112 m. 2-ass. gesloten
trailer m. laadklep, '84. HENK
BRANDT Jr., 02270-1386.
Toyota Hi-Ace Diesel, long
w.b., okt. '91, gesl. bestel,
dubb. schuifdeur, signaalrood,
’17.950 mcl. Inr. mog. EURO-
CAR Hoofddorp, 020-6533475.
VW BUSJE Diesel, 6 p„ APK
4-94, bj. mrt. '84, lage km.st.,
nwe. motor, zéér goed onderh.
Vr.pr. ’ 8000. 02507-30810.
NISSAN Vanette 2.0 D, bj.
1990, kleur wit, 140.000 km, s-
versn., ’ 9500 exclus. BTW.
Bovag-bedrijf, 08362-21736.

VW-bussen
De specialist voor alle typen

VW-bussen, meer dan 75 stuks
ABC, Gustoweg 83, Schiedam

010-4263333
Voyager Van, 1990, blauw
met., ’15.900 ex. Automobiel-
bedr. IMPALA AUTO'S Zoe-
termeer, 079-163661.
RAVO 4000 staartveegmachi-
ne, 1987, i.z.g.st. Sprengel-
meyer Trucks, 01803-12311.
"'RESIDENCE Hillegom*"
Peugeot 205 XAD, grijs kent.,
rood, 5-bak, wis/was install.,
dubb. spieg., 40.000 km, als
nieuw, '92, ’13.950. 02520-
-22865. Inr., gar. en keuring.
Zond, info 06-52879381.
ISUZU benz., dubbele cabine,
op. kent., dcc. '87, 1e eig., zéér
mooi, APK '94, ’7950. Telef.
01726-17373.
MERCEDES 609 met meubel-
bak vanaf 1990. Reacties naar
fax 05180-1975, Bruinsma
St. Annapar. ■
Bedr. Auto V.D. HURK, Goor-
wal 5, Helmond, 04920-36652.
Mits. Canter meubelb., BE rij-
bewijs, '87. Merc. 309 D, 1./h„
'89. Ford Cargo meubelb., '86.
Merc. 609 meubelb., '87.
Ford Transit 100 VAN bus, grijs
kent., rood, bijna '90, 87.000
km, 5-bak, perf. auto, ’ 14.950
mcl. BTW. 03407-3633.
Nissan VANETTE 2.0 Diesel,
dubb. cabine, 2x elektr.
schuif/kanteld., l.m. velgen, br.
banden, twotone kl., 80.000
km, m. '89, zeer mooie bus.
02294-4044 of 06-52804790.
3x Toyota Hi-Ace Diesel, lang,
'88/'B9/'9O. CO BORST
Bedrijfswagens, 02207-19010. .
T.k. TOYOTA Pick-Up Hi-Lux,
enkele cab., benzine, 1986,

’ 8500. Telef. 02523-76016.
Volkswagen LT 35 D, chassis
cabine, koelwagen, 11-'B9, km
117.000, wit, v.v. koeling en
verwarming, ’26.950 ex BTW.
C 25 D, verlengd, verhoogd,
9-'B9, km 153.000, wit, ’ 11.950
ex BTW. WITTEBRUG, Rijs-
wijk, Frijdastraat 47, telef.
070-3954302.
MERCEDES 208 Diesel, bj. '90,
gesl. Bestel, stand, uitv., kleur
wit, schadevr., ’17.250 excl.
b.t.w. 03480-17272.
DAF 400 BUSSEN, nieuw, ver-
hoogd, verlengd, stuurbekr.
enz. Inruil mog. 08880-54129.
Fiat Ducato Diesel, '90, Grand
Volume, verlengd, verhoogd,
1e eig., 38.000 km, ’16.950
mcl. Inr. mog. EUROCAR
Hoofddorp, 020-6533475.
Citroen BK 1.4 Van (grijs
kent.), aug. '91, 1e eig., 23.000
km, blauw metall., 5-deurs, ge-
blindeerd, i.z.g.st., ’11.750
mcl. BTW. ALTING AUTO'S,
023-254944.
FORD Transit Benz., '85, gesl.,
1e eig., APK 5-94, ’3500 mcl.
BTW. Inr. mog. 023-358016.
Opel Kadett Diesel Combo,
8-'BB, wit, ’8950 mcl. AUTO
WEEKERS, 04906-1387.
1x Ford, 1x MAZDA 1.6 Benz.
bus met ramen, LPG-installa-
tie, geel kent., kleur rood,

’ 6450. Telef. 02520-24095.
PEUGEOT 405 GRD Van, 1-'91,
zwart, ’15.250 excl. BTW.
Goldcar A'veen, 020-6433733.
Nissan Urvan 2.5 D, lang, 1991,
wit, 1e eig. CO BORST Be-
drijfswagens. 02207-19010.
Opel OMEGA Station 2.3 Die-
sel, bj. '87, APK 5-94, grijs
kent., lichte parkeerschade.
Vr.pr. ’ 8250. 03440-12086.
KADETT Combo D, '90. Kadett
Van B, '90. P.M. Interauto,
Haelen-Limb. 04759-1028.
IVECO 35-8 Bestelbus Diesel,
verlengd + verhoogd, bj. '85,
’6250. 080-790186.
DAF FA 2105 DH 4.45, 1987,
luchtv., schuifzeilen, onderv.-
Klep, laadbak (6.70x2.47x2.45).
073-413322/076-787235.
DAF 400 Turbo Diesel Pick-Up,
nov. '90. CO BORST Bedrijfs-
wagens, 02207-19010.
Fiat DUCATO 18 Maxi Turbo
Diesel, Grand Volume, 6-'9l, in
nw.st., wit, ’ 1.5.750 excl. b.t.w.
03480-17272.
Ford TRANSIT 2.5 D, dubb.
cab., 4-92, 27.000 km,
’23 500. excl. BTW. Wilhelmi-
na Garage, 02159-48807.
Mercedes 407 D KOtLWA-
GEN bj. '85, in prima st. Auto-bedr.'Korterink, 05226-1346. _
VVV TRANSPORTER, rB7,
Pick-Up, dubb. cabine, open
laadbak, benz., i.z.g.st., ’ 5750.
Telef. 01803-12311.

VOLVO F 7tandemasser
met Leebur haakarmsysteem
en Hiab laadkraan, deze auto
verk in nieuwst. Telef.
010-4255309/4290933.

zaterdag 31 juli 199345



Onderdelen, accessoires en reparaties
T.k. gevraagd onderdelen voor
67-68 CAMARO. T.k.a. Chevy
454 4-bouts bare block. nieuw
in krat, ’l5OO. Telef. 06-
-52810757 of 06-52812510.
T.k. alle onderdelen JAGUAR 3
Serie 4.0i, Bj. '90. Inl. 085-
-513051.
T.k. onderdelen TRANSPOR-
TERS. alle onderdelen, telef.
02291-1244.
Te koop geventileerde REM-
SCHIJVENSET voor Kadett O
Ascona/Manta B, plus stoelen
A MantaGTE. 05454-75554.
Onderdelen van recente scha-
de-auto's. Ford, Audi, Opel en
complete voorkop Ford Scor-
pio en div. andere merken.
Sinds veertig jaar Autosloperij
JANNES VELDHOVEN, telef.
040-534977.
Nieuwe Recaro autostoelen
v.a. ’ 450 p.st., exclusief
hoofdsteunen. Alleen SERIEU-
ZE kopers. Telef. 05470-71947.
Uw (sport)velgen weer ais
nieuw. ZANDSTRALEN v.a. 4
stuks’ 150.020-6157233.
GOLF 11, Recaro lederen int.,
d.blauw, stoelverw., geh.
compl. ’ 2500. 08897-75289.
Autosloperij P. Zwakhoven
b.a.: alle typen MOTOREN, on-
derd., spec. Merc, Ford, Opel,
Japarm., Peug.. BMW .en VW
Transp. motoren. Suz. Jeep.
030-282391/03404-60562.
T.k. + 400 gebruikte motoren
en bakken van jonge schade-
auto's. Sloperij DE VEER,
Heesch, 04125-1620/3680.
DIKKE bumpers Golf 1-Cabrio.
Uitbouwsets BMW, Mercedes,
Opel, VW. Ford. 02974-677.
Sloperij KORENDAL, Jap. en
Europ schade-auto's, onderd.
los op voorraad 08896-1607.
Autosloperij Onne van de
Stadt, inkoop van sloop- en
SCHADEWAGENS. verkoop
auto-onderdelen. Rijshoutweg
4, Zaandam, telef. 075-165272.
JAPANSE en Europese on-
derd., tev. onderd. Japanse
Jeeps. 080-776648/443060.

Peugeot-sloperij
Telef. 05276-2372/2625

BORBET. type O 7x15" of
7.5x16", nieuw v.a. ’245.
B & B, Borculo. 05457-73076.
AUTOMAAT defect? Wij repa-
reren/reviseren direct, 1 jaar
garantie.T.S.S.. 02522-20492.
15" sportvelgen (nieuw) +
banden, ’lO5O. VINCENT 06-
-52801360 of 023-374448. Fin.
Voor alle onderdelen van uw
Amerikaan, nw. en gebr., revi-
sies, onderhoud moibren, APK
enz. KAREL OTO Katwijk,
01718-28938.
SUPERVELGEN voor de laag-
ste prijzen. Bel de superlage-
prijzen-lijn en vraag naar Luuk.
06-52.837088.
Zelf sleutelen of autospuiten
doe je bij HEINING HOBBY-
HAL. Telef. 02907-6999,
A'dam-Sloterdijklll.
BMW RUllVrevisiemotoren en
cilinderkoppen op voorraad,
o.a. speciale motoren voor 4
cil., M 3(2300 cc), 735, 732,
3000 CS, 728, 528, 525 ETA,
524i, 520i, 520-6, 327i, 325i,
324i. 323i, 320i, 318, 318i, 2002
Tii, 2002, 1802. Motorrevisie
Hollanders 8.V., Someren, te-
lef. 04937-94102, b.g.g. 06-
-52968600.
AUTODEMONTAGE De Laat.
Voor al uw gebruikte auto-on-
derdelen, van alle Europese en
Japanse merken, tevens bus-
jes. Telef. 04125-3963/4130.

BEUKERS WIERDEN
autosloperij

BMW enz. Inl. 05496-74422
T.k. gevraagd REMTESTERS,
rally, trip- en twinmasters. Te-
lef. 030-443577.
Mitsubishi COLT-onderdelen,
nw. mod. Telef. 020-6114123

Motoren
versnell.bakken
Gebruikt-reparatie-revisie

Bel CARREC: 078-166609

Polyester kappen
en overige vormstukken, voor
alle merken pick-ups. recht-
streeks van de fabriek, vanaf
’lO5O ex BTW. Telef. 02274-
-1933 b.g.g. 02289-1977.

Japanse sloperij
V. Deyne - Volkel

04132-73073, fax 74384
JAN SMIT. Grootste, overdek-
te autosloperij van Noord-Hol-
land. 075-314314. Lid STIBA.

Mitsubishi
sloperij

Eric deKort, 04167-80179
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.
Gevr. FORMULE-AUTO'S,
oud en jong, incompl. of defect
geen bezwaar. 05996-2742.

Renault Sloperij
lid STIBA. 05130-77250

T.k. in nw.st. CONTAINER-
UNIT van Toyota Hi-Lux,

’ 2250 mcl. Telef. 06-52926273.
AUTOSLOOPBEDRIJF

Hijlkema
Onderdelen van jonge schade-
auto's, Europ. en Jap. Tevens
in- en verkoop schade-auto's.
Zat. tot 12.00 uur, 05610-
-88234/88236. Lid Stiba.
André Schoehuys, Mercedes-
sloperij. Ind. De Liede (Vijfhui-
zen), HAARLEM, 023-364258.
Gevr.: sloop en schade MB's.
Heeft u problemen met uw au-
tomatische VERSNELLINGS-
BAK??? Bel dan direct: Trans-
go. de specialist op dit gebied.
1 jr. gar. en zr. scherp in prijs.
010-4771555 en 06-52808379.
T.k. MERCEDES BENZ 2.3 mo-
tor + bak. Tev. 190-onderd.
035-565095.
Sportvelgen, enorme partij. 14
inch, ’5OO. 15 inch, ’590. 16
inch. f 690. 17 inch, ’ 790. Alles
nieuw in doos. Handelaren
speciale condities. Fa. GREG
HEEREN. Telef. 04255-3374.

Autosloperij Vos
Wij zijn gespecialiseerd in Ja-
panse en Duitse schadeauto's.
Tevens vele onderdelen los op
voorraad. Telef. 08897-74921.
Voor alle merken revisie/ruil-
motoren, cil.koppen en alle
voorkomende REVISIE-
WERKZAAMHEDEN. M.R.H.
03403-50343.
Verkoop DAIHATSU-ONDER-
DELEN en motoren, nieuw en
gebr. Gespee. 4x4. 01745-
-17060/12530,fax 01745-18157.
T.k. compl. z.g.a.n. ONDER-
BOUW Necam LPG-install.
voor VW Passat GT Variant,

’ 950. Telef. 072-337140.
KADETT GSI bekleding + on-
derdelen, + chassis + Duits
kent. Inl. 05133-1674.
Onderd. van schade-auto's:
Volvo. Ren., Peug. en Citr. Gr.
voorraad. 035-216083/244222.
T.k. gebruikte onderdelen van
alle types BMW, MERCEDES
en Peugeot. Garagebedrijf C.
Schrauwen, Teteringsedijk
134. Breda. Telef. 076-214918.
T.k. MOTORBLOK VW Golf
1.6 Diesel, ’750. Telef. 02294-
-2402.
Autobedr. A.S.H., gespeciali-
seerd in VW-, Audi- en
Porsche-onderd. 075-171505.
Autosloopbedrijf BROEKHUIS
in Albergen (Ov), telef.
05494-41166. Tijdens vakantie
normaal geopend.
VW GOLF-SLOPERIJ Interau-
to, alle onderd., inkoop, scha-
de, sloop, Golf Jetta, Scirocco,
Passat 16V, Debussystr. 31A,
Eindhoven, 040-515333.
Voor onderd. van jonge
schade-auto's belt u sloperij
DE VEER, 04125-1620/3680.
Te koop gereviseerd MOTOR-
BLOK Chevrolet 327, bouwjaar
1969. Telefoon 01748-19107
b.g.g. 01748-12651.
AUTOSLOPERIJ Verberk:
BMW. Opel. VW en Ford.
04132-61993/72623, lid Stiba.
Mercedes houtsets, Zebrano,
190, 4-delig, ’425; 11-delig,
’750. Alles voor MERCEDES.
Info: High Speed. 070-3541227.
SPORTVELGEN BBS 17 inch
+ Pirelli banden, nieuw, voor
BMW E36, ’2590. Fa. Greg
Heeren, 04255-3374.

Turbo reparaties
Telefoon 033-551011

Automaat aan reparatie
of revisie toe?

Onderdelen en automatische versnellingsbakken van
de gangbare merken opvoorraad

Bel voor advies of gratis diagnose:
ATT Scherpenzeel 03497-7744

ATT Capelle a/d IJssel 010-4422006

Lichtmetalen wielen
BWA * Melber * MIM" Racingline * Stil Auto

Aanbiedingen ' Inruil * Montage* Verlagingssets
Hogendoom Autobanden B.V.

Uithoorn, 02975-64708. Mijdrecht, 02979-81363. Zat, tot 12 u.
GEBRUIKTE ONDERDELEN VAN JONGE SCHADE-AUTO'S

Audi-Opel-VW-Seat
W. Busink

DALWEG 46A. ZEIST, TELEFOON 03404-22000

Aanhangwagens en trailers
T.k. 6'2-tons AUTO-AAN-
HANGER, bj. '85, APK, lengte
8.50 m, merk ATM, vr.pr.

’ 14.500 02285-16899.
MOTOR toch mee op vak!
Huur Motormuis aanh.wagen
zeer goedkoop. 033-650362
METZELAAR aanhangwagens.
Voor open en gesl. wagens.
Tevens rep., verhuur en lease.
Houtrakkerweg 29, Halfweg.
Telef. 02907-7029, fax 2099.
T.k. gegalv. TANDEMASSER,
bak boven de wielen, kieper,
metkent., bj. 88. 03449-1586
Gebr. BOOTTRAILERS. kiel-
trailers, speedboottrail., alle
soorten en maten. 030-622087.
T.k. 2-prds. trailer, '/2 jaar oud,
’6950. 1/2 prds. Wesco,

’ 2900 Tandemasser 4.00 x
1.80 m, met alu kleppen,

’ 3950 Gesl. aanhangwag.,

’ 1950. Inl. 03484-1493.

"FABRIEKSVERKOOP" van:
tandemassers, nw. v.a. ’ 2400.
Enkelassers, nw. v.a. ’1250.
Autotransp., nw. v.a. ’4395.
Alle prijzen zijn excl. BTW. Met
garantie, gratis thuisbezorgd.
Ook reparatie, onderdelen en
onderhoud. Solide, 078-180408
of fax 078-187973.

AANHANGWAGENLAND jö
Knops, Sittard, Flamingo- en
Saris-dealer voor Zuid- en
Midden-Limburg. 046-512718.
Geremde tandemas aanhangw.
stalen opb.. 4.50 x 1.50 x 1.70,
oprijklep, '90. Nw.pr ’15.000
ex, nü’ 5000 ex. 05277-4657.
MOTOR TRAILER RENT,
neem uw motorplezier mee op
vakantie. Info 02522-10649.
Gebr. KIEP-AANHANGWA-
GENS, I. 2.75 x 1.55 m, hand-
bed. en elektr. 030-622087.

Torsie-assen - landbouwassen- geremd en ongeremd - tele-
scoopcilinders - steunwielen -steunpoten - trekogen vast en
draaibaar - neuswielen - klep-
sluitingen - klepscharnieren -lasduimen - touwhaken
kogelkoppelingen - verlichting- spatborden - CO2 lasdraad.
SOER 8.V., Meppel, telef.
05220-51740, fax 61985.

TANDEMASSER, bak boven
de wielen, voor glasvervoer,
’1950 excl. Tevens opknap
tandemassers v.a. ’ 850 ex. Te-
lef. 03445-2226.

Verkoop, inruil, verhuur, repa-
ratie. HOLLAND TRAILER.
Hoofddorp, 02503-33133.

i VERVLOED aanhangwagens.
■ Nwe. paardentrail. v.a ’ 5950
■ mcl. Hoofddorp, 020-6533442.
i TANDEMASSERS, gebruikt,

' v.a. ’ 950. Schamelwagen, 6 x

' 1.8x1.8met huif. 030-622087.

'RABBE, uw aanhangwagen-

' specialist. Off. Hapert/Saris/

' Flamingo-dealer. Tev. verhuur.

' Schiphol-Zuid, 020-6534345.. T.k. GEVRAAGD kanteltrailer,
i voor visboot van 5 meter. Telef., 05771-1530.
i T.k. GEVRAAGD enkelassige
■ aanhangwagen, m. huif, ca. 2.5

x 1.25x 1.30m. 070-3870346.

" Nwe. boottrailer v.v. 4 a 5 m
boot, torsiegev., m. lier en ver-

■ lichting, verst.baar, laadverm.
400 kg, ’975. 035-240114.

Theo Stet aktie
2-tons tandemasser, 3 m, ’ 3290. Auto-ambulance, kompl.

’ 4595. Engelse paardetrailer, ’ 9300. 2.5-tons kip-aanhangwa-
gen, ’ 6250. Doe-het-zelf aanhanger, ’ 695. Tev. div. gebr. ba-
gagewagens, keuze uit de merken: Saris, Hapert, Anssems, At-
lanta, Ivor-Williams enz. Theo Stet BV, meest gesorteerde adres
in nieuwe en gebr. aanhangers/boottrailers van Nederl. Keuze
uit 300 stuks, dir. uit voorraad. Adres: Pascalstr. 16, Ind.terr.
Zandhorst, 02207-18088, tst. 23 en 24, Heerhugowaard.

Auto- en motorrijles
ALBLAS verkeersscholen

in 5 dagen
UWRIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361
—RIJBEWIJS halen?**" Snel
en gemakkelijk in het buiten-
land. Vraag nu onze folder en
inschrijflijst aan ’ 1,75 op giro
3174566 ten name van: ABLV,
Delft.

'SPOEDCURSUS voor het
theoriecertificaat A/B, overdag
op 9 en 10 aug., 11 aug. exa-
men. Inl. Dorland, 020-6110672
of Safety First, 020-6444555.
MOTORRIJBEWIJS in 1 dag
mogelijk, ’ 840. Erv.: rijbewijs B
en schakelbrommer (wachttijd
7 wkn.). ANWB/Bovag-rij-
school Ran Hanoman, 03402-
-37111/06-52877299/fax 43222.

Rijbewijs in 10 dagen
De ANWB organiseert voor jongeren overal in Nederland een
nj-opleiding, die zon 10 dagen duurt. Speciale methode.
Meer weten? Bel ANWB, 06-8991161.

Verhuur auto's Autoleasing
Te huur per week/mnd. VW-
TRANSPORTER, Turbo-D.,
zonder reclame. Peugeot 205,
Turbo-D. Telef 020-6188624.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

BMW 535i, '89 ’ 274 p.w.
BMW 318i, gas, '90 ’ 196 p.w.
Kadett HBLife,'9o ’ 138 p.w.
525iA,'91 ’ 323 p.w.

P-Lease
03405-67755 of 62611

(Brom)fietsen
AC IklDI 111 CriCr-rOCTM ~- «- r-ir-i r-.-_:_i_ r\ i I

45 INHUIL-MblbfcN, vr.pr
’1350. 10 x Honda: 2 MTX, -MT, 2 MB, 1 MBX (incpl.),
Trike opknapper, defect blok,
Zündapp RS '84. ’750 p.st.
partij ’ 6000. 04108-15094.
T.k. ± 25 OUDE bromfietsen
ongerestaureerd. Telefooi
045-317395, Zuid-Limburg.
T.k. VESPA scooter, t. PK 51
XL, bj. '90, rood, 1170 km
z.g.a.nw. vr.pr. ’ 2500. Telel
tijdens kant.uren, 020-6272088.
T.k. 4-takt HONDA C5O, loop
goed, prijs ’ 500. Telefooi
020-6157428. .
T.k. RAPIDO, zwart/mint, zee
snel. Vraagprijs ’l5OO. Telel
020-6996046.
YAMAHA Yamy, nov. 1992
f 1600 Telef 04162-3612

r. PEUGEOT Rapido, 9 mnd. oud,
4 zwart, 500 km, nieuwstaat,
1 vr.pr. ’2750. 013-636843.
1 FIETS-ALARM, per Stuk
'' ’ 69,50. Tevens dealers ge-_ vraagd. Telef. 075-157044.
■" T.k.a. 8 ST. CLAIRES. Telef.n 020-6842090, tijdens kantoor-_ uren. Leidseplein Beheer,
0 Schakelstr. 17.

!' TM. KREIDLER Ei-tank, bl
' 1960, met kickstarter, ’ 1250.
- 05705-1301.
n T.k. zeer excl. CITTA Naughty

'92. Alle ace. pi. kickstarter. Nu- voor??? Bel 077-829653.ir
f. T.k. ZUNDAPP KSBO, bj. 1982,

met kentekenbewijs, ’ 1750.
j- Inl. 04709-87083.

"' Soeurder? Bel 020-6.805.805
| lUUU. IPIPI. U-!----»!-. _p„-,_-, . w~, >~_„

Motoren te koop gevraagd
Gevr. MOTO GUZZI California
met 1,5 pers. zijspan. Telef.
055-424649.
SHADOW 600, '91, ’lO.OOO,
1100, '86, v.a. ’lO.OOO. 750,
"o4rS5, v.a. f 6250, '86. ’ 8500.
Magna 750, WB5, ’ 6500. In-
truder 750, '86, ’9OOO. LTD
454, 3x v.a. ’5750, 650/750 v.a.

’ 4250. Radion 600, '88, ’ 6500.
GSX 750 R, 750 F, 600 F, GPX
600/750R, RP 350, FZ 700, FZR
600/750. Virago 535, 750/1000.
CBE NTV 650. VFR 750 Pro.
Venture 12 T. Voyager 1200
etc. Zeewolde, 03242-2006.

Ruil uw motorfiets in bij aan-
koop van een AUTO. Safe-
Cars, 030-623400.
HARLEY DAVIDSON motoren
t.k. gevr. tegen direkte kontan-
te betaling. 076-710719 (Jan).
Nieuwe container binnen!!! 3x
SHADOW 700, bj. '87. 2x Su-
per Magna Vulcan 750, '86, '88.
Magna 700, bj. '86. Virago
700/1100, bj. '88. VT 500/800/
1100, Maxim enz. enz. Zondags
open. Inl. 03242-1197/5826.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Motoren te koop aangeboden
BMW

T.k. BMW K 75, bouwjaar '87,
m. kuip en kotterset, ’10.750.
Telef. 02992-1501.
BMW KlOO LT ABS Lim.ed,
SPEC. UITV.. 04-'9l, 28.000
km, alarm, handv.verw., ra-
dio/cass., verh. ruit, extra
dashboard, vraagpr. ’ 24.000.
Telef. 030-721902.
BMW R 80 RT, in zeer GOEDE
st„ bj. '86, d.bl. met., 42.000
km. Telef. 01619-2759.
BMW R 65 RT, 50.000 km, bj.
1985, zeer mooi, m. kotterset,

’ 9000. Telef. 03462-50310.
BMW R 100 GS, rood, 1991,
7100 km, orig. kotterset, mcl.
verzek., ’ 14.900. 02206-4268.
2x R 90 S DAYTONA, compl.,
met extra motorblok en div. an-
dere onderd. Tezamen ’ 7750.
Inl. 010-4797069.
BMW R 60/6 CUSTOM, veel
nw. onderd. en R.V.S., lage zit,
zeer aparte „Harley-look",
i.z.g.st., ’ 7000.070-3107179.
BMW K 75 RT, bj. 3-93, 4000
km, PRIJS ’22.000. Telef.
070-3974279.
BMW R6O/7, '77, nwe. banden,
el. ontst., rev. cil.kop, nw. gesp.
e.d. Vr.Dr. f4500. 01106-2678.

|BMW KlOO LT. Lim. Ed„ bj.
1991. 13.000 km, kleur parel-
groen metallic, orig. radio, EX-
TRA temp.- en brandstofme-
ters, compl. set kotters, orig.
tanktas, nwe. bnd., ’22.500.
Telef. 045-227080.
Te koop GEVRAAGD BMW K,
Honda GL 1200 of GL 1500 met
2-pers. zijspancombinatie.
05229-2255.
TJI BMW-EML-EZS zijspan-
combinatie, 2-pers., bj. '80,

’ 10.750. Telef. 03495-72960.
BMW Air 90 S, met Squire zij-
span; bak evt. los t.k., bj. '74,

’ 12.500/f2500. 02285-19132.
BMW K 100 RS, bj. '84. blauw,
mcl. KOFFERSET, vr.pr.

’ 11.500. Telef. 075-311785.
BMW K 75, kleur zwart, volle
Schürgers-kuip geel, zijkoffers,
altijd dealer-0.h., bj. '89, 36.000
km, ’ 11.500. Inl. 010-4736329.
BMW KlOO LT metall.
GROEN, bj. '89, km.st. 35.000.
Telef. 020-6321392.
BMW R 100 GS-PD '89, in
perf. st., net gerevis., rood/wit,
WP-veer, deal.onderh., 57.000
km, ’ 13.300.023-318464.

Ducati
T.k. Ducati INDIANA 750, bj
'90, 7000 km, prachtmotor, vee
chroom, Chopper-model, prij;
n.o.t.k. Telef. 05914-2650.
DUCATI 900 SS Car. 1992

’ 19.500. Telef. 08851-18597.

j.900 SD, '82, zr. spec. en MOOI-
iI STE v. Ned, tax.rapp. ’21.500,
s nu ’ 16.000. 03463-51277.

CAGIVA MITO, 125 cc, febr.~ '93, 5000 km, ’BOOO. Telef.
01154-1953.

Harley Davidson
SPORTSTER 883 Hugger, bj.
'88, km.st. 20.000, prijs

’ 13.500. Inl. 05219-7415.
Een motor HUUR je bij Garage
A. van de Meeberg te Baarn,
o.a. Honda, Yamaha en Harley
Davidson. Info: 02154-13902.
*** KONINGSHOF *** Harley
Davidson Softail Custom, m.
'92, 2800 km, v.v. div. ace, veel
chroom, nw.pr. ’ 46.850, nu

’ 34.950. Geheel in nw.st. Evt.
inruil auto mog. 02507-15824.
Harüy Ï34Ö LÖW RIDER,
Texas orange, showmotor,
concoursst., 1e pr. World on
Wheels '91, hoogste bod boven

’ 18.500. Telef. 023-274333.
Electra Glide FLHTC, '86, two-
tone color, DIV. extra's, i.z.g.st.
vr.pr. ’ 22.500. 010-4191714.
T.k. Harley SPRINGER met
voorschade, bj. 1990, ’22.000.
Telef. 02233-2994.
LOWRIDER FXSTC, bj. 1985,
roodbruin, veel chroom, i.z.g.st
Vr.pr. ’ 30.000. 02521-17474.
SPORSTER 883, bj. '90, 6800
km, showroom cond. zwart.

’ 14.500.05231-2783.
FXSTC SOFTAIL Custom, '89,
inruil FXR EVO mogelijk.
08856-1205, na 13.00uur.
HARLEY 883 Sportster, bj. juni
'88, perf. staat, zwart, mcl. ac-
cess., 10.000 km, pr. ’14.500.
03430-17091.

HD ELECTRA. bj. '76, kent. '93,
i, z.g.st., veel nieuwe onderd.,
pr. ’ 16.250. 03434-51789.
LOW RIDER SPORT., custom
paint, '90, snelle, perf. motor.

’ 27.500. 02908-21188.
HERITAGE Softail Classic, bj.
'90. veel ace , zeer excl. nw.pr.
’55.000, nu ’34.000. 020-
-6010837/6570432.
LOW-RIDER. 1985. Low-rider
1979. Fat Boy, 1991. Reliant
850, 1976. Telef. 03486-3893.
HARLEY DAVIDSON, '84,
EVO FXRS, vaste prijs ’ 18.500.
Telef. 03472-2322.
Harley Davidson TOURGLIDE
Classic, '84, compleet met kof-
fers. Inl. 02902-61697/61981.
Harley Davidson FLH Electra
Glide, bj. '78, in PRIMA st„
vaste pr. ’ 19.500. 072-121609.
FAT BOY, '93, nieuw, ’ 39.500.
Fat Boy, geel/crème, '91,

’ 36.500. Heritage Classic, crè-
me/geel, '91, ’37.500. Softail
Custom, '91, Custombike,
’34.500. Softail Candy Ruby,
'90, ’ 31.500. Official dealer
HCS Harley Davidson, Sions-
weg 70, Rijswijk, 015-144946.
Unieke SPORTSTER, bj. '86,
veel access., in nw.st., prijs
n.o.t.k. Telef. 023-378026.
Wie wil Cad. Eldorado Cabr.,
'75, gerest., ruilen v. z.g.a.nwe.
Harley Davidson. 070-3950900.

Weg. omst. t.k.a. 2x HAR
LEY-D, 1x XLH 883 DL, '9'
Fat-Bob look, veel ace, vr.pr
’23.000. 1x FXLRC, '88 auber
gine, vr.pr. ’ 28.000. Beide zéé
mooi. Telef. 02990-48311.
WEST COAST MOTORS
Harley Davidson, nog enkek
nwe. Harley's: 3x Fat Boy, 1:
Dyna Bide Glide. 3x Sportste
1200. Tev. + 50 gebr. Harley's
Marconistr. 16, Alkmaar. 072
110629, ma. gesl.
Weekaanbieding, 1979, elektra
100% , zeer mooi, zwart, laag
slechts ’ 17,950. 25 Harleys 0|
voorraad. HERITAGE Classics
Beerten 15, Hilvarenbeek
04255-4642. Zondag ook aan
wezig.
FXB STURGIS, 1981, zeldzaan
mooi, ’22.000. Alleen ser
reacties. Telef. 04125-3007.
Harley Davidson SERVICAR
1973, in originele staat, nog nie
gerestaureerd. Pr. n.o.t.k. T.
bevragen bij Easy Ride
Motoren: telef. 04241-3661
1944of 06-52959207.

Harley FXST
'82, 1340 cc, Shovel, 12.00(
km, zwart, geh. orig. Vr.pr

’ 18.000,Telef. 079-317602.
DUO GLIDE, 1964, i.z.g.st.
orig. Hydra Glide + Liberator
als nw. Pr. n.o.t.k. 078-213330.
Te koop gevraagd Fat Boy o
Heritage van ± ’ 30.000
HOFMAN Auto's 05430-30201.
Harley XLH 1000, 1982, zwart
met SPAAKWIELEN, 8500 mijl
i.z.g.st. Telef. 033-621528.

I- H.D. FLH. bj. 73. bijzonder (
1 mooi. 100% in orde, two-tone r

r. colour, vr.pr. ’ 20.500. H.D. '- FLH. bj. '67, EARLY SHOVEL, ;
ir als nieuw, 100% gerestaureerd, >vr.pr. ’ 19.500. Telef. 030- 'r 941220 of 06-52879222. !
b HD FLH, '81, 2 tinten ROOD, \
x met koffers, extra chroom, gde. ',r staat, ’ 21.000. 023-246876. 'I. Soft CUSTOM, bj. '90, 11.000 ''■- km, perfecte staat, Al, bor-_ d.rood.’ 29.000. 05231 -2783. I
'. HD ELECTRA GLIDE, bj. '72, 'I. 1200 cc, aubergine, geh. gerev. \
P + gerest., in abs. nieuwstaat, I
;■ pr. ’22.500. 04192-14381. t
]: Harley DÜÖ GLIDE, 1958, i

nw.st., ’26.000. Liberator, I- 1942 (leger), 0 km, pi. nwe. t. versn.bak, mcl. kent., ’16.750. j

' FLHT Classic, 1983, full dres- j
- ser, ’23.000, Wide Glide '81, ,
'" ’23.000 etc. etc. Harley Shop,(
'* telef. 03463-54333.g,r HD Softail, met chopper (
I kenteken, zeer mooi, moet .gezien worden, vaste prijs -_ ’ 27.000. 020-6109599. (

HD HERITAGE Softail Classic, 'g bj. 3-93, orig. Ned. import, -. 3800 km, div. access., in
nieuwstaat. Inl. 02522-17598.

" Bestel zelf uw HARLEY uit de
-, VS. Bespaar duizenden

guldens! Bel voor info of
l offerte met Altranet, Haarlem,, telef. 023-340384,fax 424051._ MXRS LOW-RIDER, 1985,
t, zwart, chromen frame, nieuwe
I lak, véél extra's, 20.000 mile,

' ’ 22.000, Inl. 040-462541.

Honda
Tt cruincnni nuuiMC m I _ _
i .K. aonrtue-uuLuvv.iNu ul

1100, bj. '81, pr, ’lOOO. Telef.
072-621125.
CBX 550, I.Z.G.ST., bj. '84, ge-
rev., nwe. kett. + tandw., vr.pr.

’ 4250. Telef. 03210-18223.
TRANSALP Honda 650 cc, t.k.,
1987, 20.000 km. Prijs ’7OOO.
Inl. 01140-10431.
CBR 900 RR FIREBLADE, met
schade, met kenteken, mrt. '93.
Telef. 03487-1287.
MIAMI MOTORS: Magna V45,

’ 5950; 535, '90, ’ 6450. Intru-
der, '88, ’9250. Telefoon
01683-2302.
Honda SHADOW 700, bj. '85,
kl. rood, verk. in prima st.,

’ 7750. Telef. 02208-98050.
Honda VFR 400, bj. 1987, in
NW.ST., zeer goed onderh.,

’ 9000. Telef. 076-710928.
Honda KR 80 CROSS, pr.

’ 800. Telef. 085-343052.
T.k. Honda VFR 700, bj. '87,
9800 miles, 4 in 1 uitlaat, vr.pr.

’ 9500. Telef. 043-616431.
Honda VT 600, bj. '92, met div.
EXTRA'S, rood met., vaste pr.

’ 11.500. Telef. 075-179860.
Honda SHADOW 750, '84,
14.000 ml., mooie motor.

’ 5950. 03495-72941.
Honda VT 600 SHADOW.
Plaatje! blauw, bj. '92, 8500 km,
tassen/windscherm, ’11.950.
Telef. 02220-10111 of 15821.
Honda NIGHT HAWK 750 cc,
1991, echt nieuwe motor, 1500
km, ’ 11.000. 03463-54333.
Te koop ST 1100 Pan Eur,
z.g.a.n., 26.000 km, ’18.500.
Telef. 02550-23364.
SHADOW Honda VT 600, als
nieuw, 5000 km, rood metall.,
vr.pr. ’ 8750. Inl. 045-459791.
KUIPSCHADE, VFR 750 F, '91,
nw. type, rood, 17.000 km,
scherpe prijs. Inl. 05920-47529.
GL 1200, bj. '89, 32.000 km, in
nw.st., m. EXTRA'S, zien is ko-
pen voor’ 17.250. 040-416291.
Honda CB 550 FOUR. bj. '78,
orig. en i.z.g.st., ’ 2350. Telef.
02154-11987.
T.k. HONDA Supermagna VF
700 C, bj. '87, Candyrood.

’ 9750. Inl. 03420-15827.
T.k Honda KR 500 Off the road,
i.z.g.st., bj. '84, met schijf en
nwe. banden. Vr.pr. ’ 2950. Te-
lef. 02206-7599.
T.k. Honda MAGNA, bj. 1984,
700 cc, zwart, i.z.g.st., slechts
5500 miles. Vaste prijs ’ 7450.
Inl. 04920-36425.
HONDA CBR 600 F, '92. zwart-
grijs, 19.000 km, vr.pr. ’ 15.750.
Telef. 036-5332971.
Honda MAGNA 1100, '85,
rood, 14.000 ml., prachtstaat.

’ 6950. 03495-72941.
VFIIOO CUSTOM (V65 Mag-
na), 29.000 km, bj. 1983. Vr.pr.
’8250. Inl. 02510-52540.
HONDA VT 500, chopper, bj.
1983, vraagprijs ’5750. Telef.
08330-14840.
HONDA VT 750 Custom Chop-
per, 1985, zwart, 44.000 km,
i.z.g.st., ’ 6500. Inl. 075-216736
Honda AFRICA TWIN, 750 cc,
2 cil., bj. '92, 3000 km, als
nieuw, ’13.900. Telef. 053-
-778099 of 06-52931843.
T.k. Z.G.O.H. Honda CBR 1000
F, nov. 1990, wit/rood.

’ 15.950. Telef. 01899-29200.
T.k. Honda CBR 600 F, bj. '91,
zwart/groen/rosee, rvs derrv-
per. Pr. n.o.t.k. 023-362479.
Honda SHADOW 1100, 10.000
ml., ’ 8950, prima staat, '86.
03495-72941.
Honda VT 1100 SHADOW, '86,
zwart, in mooie en goede st.,

’ 9750. Telef. 04164-3157.
T.k.a. HONDA CB 750 KZ, bj.
'78, uitst. staat, v.v. wind-
scherm, Krauser kotterset,
’4250. Telef. 038-657188.
HONDA VF 1000 R, bj. '85, prijs
’7950. Telef. za.avond 19.00-
-21.00 uur 072-340083.
HONDA XL 600 V Transalp, Off
the Road, 1990, zeer mooie
staat, nwe. banden, el. start.
Vr.pr. ’ 7250. Inl. 070-3609270.
Honda Pan European, bj. 1992,
rood, NW.ST., ’21.950. 072-- 110629, na 19 u. 02205-3005.
SHADOW VT 1100 C, 1e eig.,
m.'92, i.nw.st., 5000 km. Vr.pr.

’ 17.750.04929-64730.
HONDA VT 1100 C, bj. '86,
6900 mis, in perf, cond. Prijs
n.o.t.k. Telef. 05113-3339.
Honda KR 600 R, bj. '91, in
NIEUWSTAAT, 6000 km,

’ 7800. Telef. 04180-12288.
Te koop HONDA CBR 1000
onderdelen + kuipdelen. Inl.
05133-1674.
Weg. nieuwkoop t.k.a. SHA-
DOW VT 700 C. '85, i.z.g.st.,
vr.pt. f 7000. 03408-81156.
HONDA Magna V45, '83, 4000
miles, als nieuw, ’ 5990. Honda
Goldwing, ’ 3750. Honda
Custom 400, ’ 3250. Honda CX
500, '79, ’3750. 070-3973434/
3643345.
SHADOW VT 1100, 1990, 7655
mijl, ’ 16.900. Shadow VT 600,
1992, 4100 km, 1 jr. fabr.gar.,

’ 11.700. 02507-12345/12347.
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Honda CHOPPER VT 700, bj.
1984, i.z.g.st., 20.000 km,
’7OOO. Inl. 04182-1736.
Honda SHADOW VT 600, bj. .
'89, z.g.a.n., 3000 mis, ’9500.
Telef. 01731-6723. .
Honda CX 500, I.Z.G.ST., bj. ''78, zeer betrouwbare motor.
Pr. ’ 3250. 035-219775/237807. 1
CBR 600 F, bj. '92, km.st. ]
±8000, kl. ROOD/zwart, met 'Bosch demper, vr.pr. ’13.900. 'Telef. 04746-4839. ;
Honda GOLDWING 1500 GL ;
Aspencade, slechts 9000 miles, J
bj. '90. Autobedrijf van Haaste- <ren BV., 071-895000. I
GL 1000 K3, '78, mcl. MT-zij- i
span met LPG, kuip, koffers,
luchtv., ’ 5000. 02977-20548. <
T.k. MOOIE Honda CX 500 C, ;
sept. '87, 89.000 km, ’4750.
Telef. 02158-21835 (na 18uur), i
GOLDWING 1200 SE-i Special !
Edition, in perf. st., bj. '85, I

’ 17.500. 035-219775/237807. i
Honda VT 700 SHADOW, bj. !
1986. vr.pr. ’9750. Telef. '02990-24120. 'T.k. z.g.o.h. Honda PAN EU- 'ROPEAN ST 1100, bj. '92, 't.e.a.b. Telef. 05275-2809. 'Te koop GEVRAAGD BMW K, :
Honda GL 1200 of GL 1500 met !
2-pers. zijspancombinatie. .
05229-2255. i
T.k. Honda GOLDWING GL '1100 Interstate, met veel I
access., t.e.a.b. 05231-3023. i
T.k. met kuipschade HONDA I
CBR 1000 F, zwart/rood, '87, i
40.000 km, vr.pr. ’BOOO. .
05486-12639. |"
Te koop HONDA CBR 900 RR, I
met schade, bj. '92, prijs '’ 13.500. Telef. 04160-40528. i
CB 400 N, 79, blok '86 450 N, 'alles nieuw, met ace, mot. .
100% , ZEER mooi en goed, i

’ 2950. 08380-52487. |
T.k. Honda VT 500 ASCOT, bj. ''84, 7500 mijl, i.z.g.st, ’6500. i
Telef. 08380-20579. I
T.k. Honda MAGNA V3O, bj. I
1986, uitzonderlijk mooi! 4260 ;
mis. Vr.pr. ’ 6500. 074-501703.
T.k. Honda SHADOW VT 800, 'bj. '90, prijs ’ 9500. 02949-3756. j
Honda REBEL CMX, bj. '86, i
450 cc, 4000 mijl, i.z.g.st., vr.pr. ,
’ 6950. Telef. 033-807174. j
CB 450 Twin, '72, type na Black I
Bomber, abs. LEKVRIJ, perf. i
st., ’ 1975.Telef. 075-218847. j
Honda GOLDWING 1100, met .
Vetterkuip, bj. '81, 33.000 km, 'mooi en goed, ’ 8250. Telef. I
03418-51730, na 15 u. j
CB 750 NIGHTHAWK, kl. rood, i
bj. '91, 4000 mis. Abs. in nw.st. |
3 mnd. BOV.-gar. P.A.M.-Cus- j
toms, 030-944385. i
Honda CBR 1000, '89, ’ 11.500. i
Shadow.lloo, '86, ’ 10.500. KR '600, '91.f 7500. 04922-1259. j
Honda MAGNA 750, bj. '83, I
23.000 . mis., zwart, ’ 5500. |
Telef. 077-736152. \
REBEL 250, bj. '86, als nieuw, ;
met blanco kent, vr.pr. ’ 4750. .
Telef. 05788-6038 na 16.00 uur. ;
Honda VFR 750 F, bj. eind '88, ;
rood, z.g.a.nw., ’lO.OOO. Fin. i
mog. 070-3807007, na 16uur. i
T.k. Honda CB 750 F 11, bj. '1978, rood metallic, i.z.g.st. |
Vr.pr. ’ 2750. Inl. 02522-11996. l

Honda CBR 600 "bj. 1989, 8400 mijl, als NIEUW. ;
Vr.pr. ’ 10.500. 03200-55615.
MAGNA Super 750, bj. 3-'9O, |
weinig km, rood, veel extra's, :
’ 13.000. 075-159769 na 18 u. j
VEEL CHROOM!! Honda,
Shadow VT 700, 9-'B7, 12.000,
mijl, extra chroom en andere |
snufjes, ontzettend mooi! Nor- .
maal + ’ 11.000, bij mij maar I

’ 9950. Inl. 04920-13552.
Honda Shadow 600 VLX, 1989 ;
(geh. mod. '91), d.blauw met., !
13.000 km. P&B CARS, '01807-25317. "T.k.a. Honda MAGNA V 30, i
500 cc, i.z.g.st., bj. 1985. Vr.pr. '’ 5800. Telef. 03465-70280. 'GOLDWING GL 1500, met orig. .
zijspan, veel extra's, 4000 mijl, 'in nieuwst., nw.pr. ’ 65.000, pr. '’ 35.000. Telef. 071-893900.
SUPER MAGNA V45, dicht:
a.wiel, 4700 mijl, '88, i.z.g.st., !

’ 12.500. Telef. 02155-18552. j
Honda GOLDWING 1500/6. :
1989, wijnrood, 26.000 km, pr. i
n.o.t.k. Te bevragen bij Easy
Rider Motoren: telef. 04241- :
3661/1944 of 06-52959207. (
HONDA VFR 750 F, bj. '86, pa- J
relm./violet/paars/roze + ex- I
tra's, ’ 25.000 km, weg. studie, ;
vr.pr.’ 8250. 071-314915. I

CBX 6-cil., '79. CB 1100 F,
nw.st., '83. 2x NT 650 Hawk,
'88. 2x CB 1, '89. 10x VT 500,
700, 1100, Shadow, '84, '86, 6x
VF 500, 700, Interceptor, '84,
'86. VF 1100 Sabre, '84. 6x VF
500, 700, 1100, Magna, '82, '86.
2x CMX 450 Rebel, '86. VT 600
Shadow, '89. 8x CB 650, 750,
Nighthawk, '84, '86. CM 400
Aut., '81. PIET v. EKEREN Im-
port, Apeldoorn, 055-417696.
HONDA XL 600 R, bj. 1987, kl.
rood, geen terrein gereden, pr.

’ 5600. 03404-59727.
HONDA KR 250 R, '90, nw.
band. + kett. + tandw. ’6150.
08857-1448.
HONDA XL 500 S off the road,
bj. '81, i.z.g.st., kl. rood, pr.

’ 2700. Inl. 02505-2147.
HONDA VT 700 CG, bj. '86,
rood, in perf. st., ’ 7750.
04181-1568.
T.k. Honda CBR 1000 F, bj. '91,
kleur rood/zwart, 10.000 km,

’ 14.900.02990-72043.
GOLDWING K 3, '78, H.D. kuip
en koff., diamantzw., perf. st.
Vr.Dr. r 8250. Inl. 075-218847.

GOLDWING, op gas, 1976,
i.z.g.st., verchroomd frame,
28.000 km, ’ 5450. 03436-3156.
T.k. Honda CB 750 F, bj. 1976,
met STERWIELEN, prijs
’2500. Telef. 045-740817.
Honda Super MAGNA, bj. '88,
18.000 km, kl. rood, vr.pr.

’ 10.750.Telef. 030-711958.
Honda SHADOW VTBOO, 1990,
i.z.g.st.. ’11.750. Inr. mog. Inl.
033-944271.
CHOPPER VT 1100 Shadow,
bj. '86, i.z.g.st., 17.000 mis., za-. deltas,’ 10.650. 05430-69270.
Honda V3O MAGNA '85, zwart,
sissybar, scherm. Moet weg,.’ 5500. 02279-3287.
Honda 1100 MAGNA, zwart,
prima staat, bj. 1983, ’6500.
Telef. 04164-3157.
Honda CBR 1000 F, bj. 1991,
NIEUWSTAAT, vraagprijs

’ 14.000. Telefoon 045-425275.
Honda CBX/6, bj. '81, 45.000
km, kl. GRIJS, ’B5OO. Telef.
01180-35043, b.g.g. 40235.:T.k. Honda CBR 1000F, '91,
rd./wt„ Z.G.A.N., ’17.250. Te-
lef 02503-41332
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Safe Motors

Meer dan 1000 nieuwe en
gebruikte motorfietsen

Da's pas kiezen
Amsterdam, 020-6145339. Apeldoorn, 055-427000. Groningen,
050-423732. Nederweert, 04951-34255. Ommen, 05291-52990.
Rotterdam, 010-4928500. Schiedam, 010-4738222. Staphorst,
05225-2233. Veenendaal, telef. 08385-24466.

Safe Motors
Nergens zoveel motormoois te zien

Kawasaki
Kawasaki GPZ 1000RX, bj. '89,
13.500 km, ZWART/rood,

’ 13.500. Inl. 075-125481.
Kawasaki KZ 1000 CLASSIC,
oj. 1980, 4000 km, is nog als
nieuw, ’ 8750. Inl. 023-280681.
ZZR 1100, bj. '92, ZWART,
3500 km, alarm, in nw.st., Laser
4 in 1. Telef. 01804-31126.
ZXR 750 R, met SCHADE, 1991
plus div. onderdelen. Vr.pr.
f 10.000. Na 19 u. 04113-2762.
T.k. 440 LTD met beltaandrij-
i/ing, bj. '81, zeer leuke custom,
f 2990. Inl. 020-6971867.
T.k. KAWA 750 Zephyr, rood,
ingevoerd, bj. '92, 4 in 1, ’ 9000.
D2O-6893265.
Kawasaki ZZR 600, bj. 1992,
vraagprijs ’12.950. Telef.
02979-89022.
T.k. KAWA 1000 GTR, bj. 1987,
43.000 km, met koffers, extra
ruit. Vr.pr. ’ll.OOO. Inl.
02271-1474 na 17.00 uur.
T.k. weg. omst. KAWA KRI-S,
zeer snel, by. '92, z.g.a.nw.,
5000 km. mcl. 3 mnd. gar. Prijs
/;10.750. Inl. 05782-2579.
KUIPSCHADE; ZZR 600, m.
'92, kent. '93, 5000 km, scherpe
prijs. Telef. 05920-47529.
GPX 600 R, '89, nw. ketting en
kopp., Yoshim. 4-1 uitl., 14.000
mis., zeer speciaal, kl. zwart,
f 10.000.02503-12788.
Kawasaki VULCAN 7507
bouwj. 1993, ’12.950. Telef.
06-52777109 of 01623-12475.
Supersnelle ZZR 1100, 3 mnd.
oud, ZWART, ± 3000 km,
f 19.950.Telef. 01720-76659.
550 GT, ROOD, bj. 8-'9l, stuur-
kuip, i.z.g.st., ’BOOO. Telef.
02979-86479.
Kawasaki GPZ 1100 Inj., '85, in
PRACHTIGE st„ ’BOOO. 020-
-6184509, na 16 u. 02990-32505.
ZXR 750, bj. '90, i.z.g.st., groen,
± 16.500 km, vr.pr. ’ 13.750.
Telef. 04954-1389.
KOOPJE: Kawasaki KR 1 S,
model '90, 12.000 km, zeer snel,
f 6950. Telef. 030-892525.
KAWASAKI KR-1, 1989, per-
fecte staat, ’7450. Telef.
03480-13946.
GPX 250, ’7OOO. ZL 900,
f 10.500. Jan Smit Motoren,
Wandelweg 62, Wormerveer,
075-211006.
KAWASAKI GPX 600 R, '89,
nog géén 10.000 km, nw.st.,
prijs ’ 8250. Inl. 071-213129.
Kawasaki VN 750 VULCAN
Chopper, 4-'B9, 13.100 mis.,
i.z.g.st., particulier, ’10.750.
Telef. 03473-75550.
KAWASAKI KLX 250 W-
the-Road, bj. 1980, opknapper,
prijs ’ 850. Telef. 03480-13946.
CHOPPER Kawasaki 454 LTD,
zwart + veel chroom, bj. 1987,
vr.pr. ’ 5500. 020-6335357.
GEVRAAGD onderdelen Kawa
ZXR 750, '93, zwart/lila, o.a.
compl. kuip. 03418-61363.
VULCAN 750, kl. zwart, bj. '86,
7000 mis, sch.vrij. Met 3 mnd.
BOV.-gar. P.A.M.-Customs,
telef. 030-944385.

T.k. Kawasaki GPZ 600 R, 6200
km, bj, 1990, I.Z.G.ST. Telef.
02230-17853.
Motorservice AMSTELVEEN
biedt aan: ZZR 1100 '91, zwart,
als nieuw, ’18.500, GPZ 1000
RX '87, zwart, ’ 11.750, Z 650
'77, origineel, ’3950, Z 250
LTD belt drive, '82, ’ 2950. GPZ
400, nieuw, ’ 9998. Wagenweg
10,telef. 020-6457477.
ZZR 1100, bj. '92, 6500 km,
zwart, 147 pk, weg. omst.h., 3
mnd. gar., 020-6102293.
KAWASAKI GPZ 1000 RX,
nwe. tandwiel., nwe. a.banden,
ketting, laser uitl.-syst., orig.,
mcl. ’ 10.000. Moet weg!!!
Telef. 020-6620618.
Kawasaki ZXR 750, 1993, 121
pk, 5600 km, kleur wit/groen/
blauw; laatste nieuwe model,

’ 18.950 mcl. BTW. VAN VLIET
Personenauto's BV, Parallel-
weg Zuid 215, Nieuwerkerk a/d
IJssel, 01803-13877. I
T.k. KAWASAKI Z 1000, 1982,
Laser Excaust, prijs ’ 5500.
020-6892339.
Op mcd. advies: Kawasaki ZXR
750, GIFGROEN, bj. 7-92. 800C
km, nwe. achterband, Yoshi-
mura uitl., orig. uitl. ook aan-
wezig, héle lichte kuipschade,
mcl. handsch., helm, jas, res.-
band, ’ 16.750. Inl. 033-652355.
Kawasaki 454 Ltd., bj. '87,
zwart, in PRIMA staat, ’5500.
Telef. 04164-3157.
T.k. EGLI Kawa, bj. 1974, res-
tauratie-object. Evt. ook in on-
derdelen t.k. Inl. 055-665880.
Kawasaki 1500 A, bj. '90, ir
NIEUWSTAAT, pr. ’ 15.500
Inl. 02907-6777.
Kawasaki ZZR 600, april '91, ir
NW.ST., nwe. ketting en tand-
wielen, ’ 15.500. 02240-98773.
ZZR 600, bj. '92, zwart/rood,

’ 13.500. Inl. 05913-14697.
Kawasaki GPZ 750, bj. '84, zeei
MOOI, kleur rood, ’ 5200. Te-
lef. 01110-14679.
Te koop ZZR-600, '92, zwart,
als nieuw, ’13.725. Kawa XP
IS, '92, groen, als nieuw

’ 8950. MOTROMA: telef
05246-1907 of 1339.
KAWASAKI GPX 600 R, bj
'91, km.st. 27.000, 4 in 1-uitlaat
pr. n.o.t.k. Telef. 02262-1669.
T.k. Kawasaki Z 650. bj. 1981
GOEDE motor. Vr.pr. ’4250
Inl. 020-6146472.
Kawasaki 454 Ltd, 1985, mooi
met. rood/chroom, 14.000 ml

’ 5500. 05157-6910.
ZXR 750, '92, bordeaux, 110QC
km, Red Alert alarm, ’ 17.500
Inl. zondag: 023-284622.
VANDAAG: moet weg! Kawa-
saki ZZ R 1100, bj. '92, als
nieuw. Telef. 020-6228597.
Kawasaki VN 750 VULCAN
9-'9O, 10.000 mis., rood/zwart

’ 12.750.Telef. 02526-73843.
T.k. KAWASAKI Tengai 65C
cc, off the road, bj. 1991, 500C
km, ’ 9750. Telef. 02159-47606
b.g.g. 06-52869319.
Kawa ZIB, bj. '75, 19.000 mijl
NWE. banden pi. orig. uitl.

’ 6000. Inl. 05161-2500.

Moto Guzzi
LE MANS Phase 11. bj. '81,
i.z.g.st., ’8750. Laboba 175 cc,
bj. 1958, ’ 6500. 010-4797069.
Cal. 2, 850 T3Cal., 1000 SP2,
V5O C, V7, V75, 850 T, V35 I,
850 T3Pol. Hét adres voor de
scherpste prijzen. L.B. MOTO-
REN, 05280-70529/75841.
MOTO GUZZI 1000 SP 2, juni
'89, 16.000 km, ’9500 mcl.
Wilhelmina Gar., 02159-48807
Moto Guzzi 850 LE MANS 111,
i.z.g.st., bj. '81, kleur rood,

’ 9750. Telef. 072-610303.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

V 65 FLORIDA, wit, bj. '90, zij-
en topkoffers, 18.000 km,

’ 12.750. 073-411032 na 18u.
MOTO GUZZI V5O 111, bj. 1982,
si. 12.000 km, als nieuw. Telef.
05735-1801.
MOTO GUZZI V65, 650 cc, in
goede staat, bj. '84, mcl. kof-
fers. Vr.pr. ’ 6400. 033-650589.
850 T5, toermotor, bj. 1985, in
NIEUWSTAAT, prijs n.o.t.k.
Telef. 02990-31715.

Chrysler LopZ BV
Moto Guzzi V65 Florida, 10-'B9,
8400 km, mcl. div. ace,

’ 11.950.Telef. 04166-3993.

Suzuki '*"*DR 600 Off the Hoad""" bj.
'87, i.z.g.st., kl. rood, vr.pr.
f 5400. Telef. 023-294573.
T.k. Suzuki GSX 1100 F, bj.
5-'9l, zeer MOOI, kl. rood, pr.

’ 14.500. 045-740817.
T.k. SUZUKI GSXR 1100,
i.pr.st., bj. '89. Telef. 04707-
-1965.
T.k. SUZUKI LS 650 Savage,
dcc. 1990, zwart, ±2500 km.
f 8000. Inl. 020-6851404.
Suzuki GSX 750 R, bj. '88,
ZWART/rood. Prijs ’9500. Te-
lefoon 08336-31369.

Suzuki GS 1000, '80, NW.ST.
Nwe. bnd., kopp. en tandwie-
len enz., ’ 3450. 023-280993.
SUZUKI GS 400, in heel goede
staat, 18.000 km, nwe. band. +
accu, mcl. schermpje, ’4500.
Telef. 03452-8665.
INTRUDER 750 cc. bj. '88, me-
tallic paars', extra scherm en
hoes, ’ 11.500.01831-2038.
Suzuki INTRUDER 750, bj. '91,
kl. blauw metall., abs. nw.staat,
’12.950. Inl. 030-719646 o!
03407-3000.

Suzuki 1400 INTRUDER,
14.500 km, 1987, bord.rood,

’ 14.900.02507-12345/12347.
INTRUDER VS 750, 1991, 3000
km, kleur rood, in nieuwstaat.
Telef. 06-52.712382.
Suzuki INTRUDER 750, bj
1991, kleur blauw, 2600 km,.’ 13.950. Inl. 04780-11113.
SUZUKI DR 500 S, i.z.g.st.,
weinig km's, ’ 2950. Telef..02285-14949.
Suzuki INTRUDER VS 140C
GLP, 1993, 1900 km, gloed-
nieuw, ’19.000. Inr. mog. Te-
lef. 02520-21980.
VX 800, 1991, zwart, mcl. ruil

"en kotterset, ’ 10.500. 073-
-212336.
T.k. Sukuki GS 550, m. zijspan.

' sept. '82, in st. van NIEUW.

’ 7500. 08347-82002/84421.
T.k. van part., 1e eig. Suzuki
i INTRUDER 1400, '92, sidepi-
pes, stokstuur. Vaste prijs
’17.500. Telef. 070-3293311,

"3669406 of 06-52710534.
Suzuki INTRUDER 1400, bj
1992, 5-bak, 9000 km, paars/

'zwart./ 17.950.04780-11113.
Suzuki GSX-R 7.5, bj. '91, lich-
te schade, Devil-uitl., I.Z.G.ST.

’ 11.450.Telef. 03485-1432.
Suzuki INTRUDER VS 1400
1987, bordeauxrood, perf.
staat, ’ 13.450. 03480-13946.
GSX 750 F, bj. '91, vr.pr
’11.250. GSX 1100 F, '91
NIEUWE banden, 19.000 km
pr. ’ 14.500. Telef. 01832-2681.
INTRUDER 700, zwart; h.stuur
sp. wiel. 6100 mis., bj. '87, mei
3 mnd. BOV.-gar. P.A.M.-Cus-
toms. telef. 030-944385.
SUZUKI GT 650, '82, ’3500
GS 750 L, '81, ’ 3750. GS 850
'82, ’ 5000. Telef. 04164-3157.
Suzuki VS 700 Intruder, rooc
metall., 9200 miles, 1986, nieu-
we banden, Al4O VlOO, cardar
aandrijving, technisch en cos-
metisch 100% . Prijs ’9500

1VAN VLIET Personenauto's
BV, Paralleleweg Zuid 215
Nieuwerkerk a/d IJssel. Telef
01803-13877
T.k. SUZUKI GSX R 750 W, bj
'93, 900 km, spec. uitlaat

■ ’ 19.500.Telef. 080-601415.

, Suzuki INTRUDER 800. bai, 1993, ’13.950. Telef. '52777109 of 01623-12475.,
j 2x LS 650 Savage, '87 GV?

Madura, '85. GS 450 L, '86.
GSX 600 F, '90, '91. P. v. E_- REN Import, Apeldoorn, tel

' 055-417696. I
INTRUDER VS 700, bj. 1- kent. '90, als nieuw met exW

" bordeauxrood. Vr.pr. ’ 10.5"

" Telef. 020-6435707. J- Suzuki VS 1400 INTRUDER]
> '87, 6500 km, geen 2e zo rtw

" ’ 12.950. Telef703485-1432j

" GSX 1100 F. bj. '90, 24 OÖÓI2mcl. KOFFERSET, i.roM
t vr.pr. ’ 17.000. 03465-67845J

" Suzuki INTRUDER 700,~«*
metallic, stervelgen, nieu*3

" bj. '86. ’ 9500. VLIETSTROO
Automobielen 070-3877768^
BLOEDMOOIE GSX 6ÖOJj 7-92, Yoshimura uitl., 15.». km, ’ 12.950. 02159-47059_j

5 Suzuki INTRUDER, in nw.J/ 1989, 700 cc, 1800 km. Te*
03463-54333. _^i

" ZEER goed onderh. Suzuki Ö/ 500 E, bj. '91, 17.000 km. vaS
prijs ’ 6750. Inl. 05490-1530^; Suzuki INTRUDER VS 14°
Amer. uitv., blue met., blaf

' kent., ’ 18.250. 070-395090^- VS 1400 INTRUDER, z. mo«■ Zwart, div. opties, ’ 13-99■ 02158-26827 of 06-5288033- T.k. Suzuki VS 700 INTP1
■ DER, pas 2 jaar op de weg.

" bordeauxrood, in nieuwsö. met roltas, scherm, slot, h<*
vr.pr. ’10.900. Telef. "'~ 411057, b.g.g. 01728-9466.

t T.k. SUZUKI GS 500 E, bj. 'S" kleur rood/wit, prijs n.o.U
Telef. 070-3659235.

". SUZUKI VS 1400 Intruder M, roon, 11.000 km, abs. nieü

’ 13.250. 04181-1568.
jTe koop SUZUKI GSX 750 E- bj. '89, met schade, ’ 5500, 1-1 lef. 04160-40528. 3- T.k. Suzuki DR 600, bj. '86, j*. MOOI en goed, vr.pr. /4W3 Telef. 02510-27461. j■ SUZUKI GS 750 toermot■ technisch 'en uiterlijk i.z.g'
_
’ 1950. Telef. 030-800329; ;

'■ GSX IMPULSE 16V, 1#. 13.000 km. nieuwstaat. ’59-
Telef. 05212-2443.

; Triumph. Triumph 650 cc BONNEVILLE, ■technisch en uiterlijk i.z.g.st., ,
j’ 4900. Telef. 030-800329. ,,Uitdagend en verslavend!!! ;
IDAYTONA 1000, 4-cil.. 121 pk, ■I 1992, zwart, 13.000 km, fabr.- ,
) gar. t/m 11-94, nw.st., vr.pr. .: ’ 16.799.Bel: 02522-16799.
i —————_____—_—________—_—_—_—■

Triumph 3 TA 350. 1964. 9<£orig. motorordonnans, geh. SF'
rest. Vr.pr. ’ 3950. 058-67032^,
Bekend v. LEVrS-reklarrj?
Triumph Bonnie, '81, perf. or»
st., ’ 8200. Inl. 02155-14085^
Speurder? Bel 020-6^os^. Yamaha

'"Yamaha RD 500 YPVS***
bj. '84, i.z.g.st., VR.PR. ’7750.
Telef. 02945-3741.
YAMAHA RD 500. bj. '87,
wit/rood, i.z.g.st. vr.pr. ’ 8750
Telef. 01806-13882.
Yamaha. kleinste miniracer,
COLLECTORS ITEM, als
nieuw,/1750. 04164-3157.
YAMAHA XJ 600 S, 4-93,
3300 km, mcl. valbeugels, vr.pr.

’ 11.000. Telef. 03450-20957.
Yamaha FZR 400 RR EXUP,
mei '92, rood/wit, 13.000 km.
BSM carbon fiber uitlaat, zeer
mooi, ’ 15.000. 08350-25437.
V-MAK, 1985, 31.000 km, kl,
rood, in goede st., ’ 10.250. Te-
lef. 015-136721.
YAYAHA XJ 900, bj. '93. 1600
km, wit/blauw, kuip, cardan,
pr. n.o.t.k. Telef. 01726-11638.
Yamaha XV 250 CHOPPER,
'93, 800 km, ’6950. Telef.
020-6368341.
T.k. Yamaha KT 550, bj. 1982,
I.Z.G.ST., ’ 3500. Telef.
02945-3700.
Yamaha XJ 600 Diversion,
1992, rood, ’10.950. Yamaha
Virago 920, 1987. INRUIL-
KOOPJEÜ 03200-27921/
03210-15960.
YAMAHA XV Virago, bj. '91,
met diefst.schade, ’ 10.900. XV
700 Virago, '84, voorschade,

’ 4250. 04997-76060.
TX '"YAMAHA XS 750"**
bouwj. 1978, loopt goed,

’ 2900. Telef. 08855-74886.
Yamaha VIRAGO 700, bj. '87,
prijs ’ 8500. Begin juli grote
beurt gehad. Inl. 03465-63264.
V-MAK 145 pk, rood/zwart
metall., bj. '88, nw. model,
11.000 mijl. Vr.pr. ’14.750. In
perf. st. 05720-57164.
Yamaha YZF7SO R, bj. 1993,
met VOORSCHADE. Inl.
04139-3711.
Yamaha FZR 1000 EXUP, bj.
1991, wit/blauw, 13.000 km,
nieuwe banden, öhlins vering,
prijs ’ 18.500. Inl. 04132-62756.
FZR 400 RR, '92, 1400 km,
NW.! Weg. omstand., ’12.000.
Harry Myer, 020-6592580.
Yamaha XV 750 VIRAGO, 2000
km, '92, ’11.950. RD 500 LC,
'85, ’ 8750. Inl. 01726-85430.
Yamaha FZR 1000 XUP, 1991,
weg. fam.omst.h., 22.000 km,
vaste pr. ’ 18.500.04705-1474.
FZR 1000 GENESIS, bj. '92,
6600 km, lichte schade,

’ 14.250. Telef. 05116-1647.
Moet weg! Voor de liefh.: YA-
MAHA Virago 920, bj. '82,
25.000 km, i.g.st., dumpprijs

’ 4000. 02550-14909/14529.
Yamaha XV 750 VIRAGO,
1988, zwart, ’ 7750 mcl. Telef.
013-554900.
XVZ 1200 VENTURE, '83, ma-
roon, 15.000 miles, lichte kuip-
schade, ’ 8950. 05700-27011.
T.k. zeer mooie Yamaha FZR
GENESIS Excup 1002 cc, bj.
'90, pr. ’ 14.750. 02993-61596.
WëgT omst.h. t7k~ YAMAHA
Maxim 700 cc, '85, kl. rood,
watergekoeld, met cardan. Pr.
hoogste bieder. 04920-28669.
YAMAHA FJ 6ÖO bj
zwart/rood. Vr.pr. ’ 7250.
Telef. 02977-44357.
Yamaha VIRAGO 750, bj. '92,
4000 km, ’10.750. 02158-
-26328 of 035-560836.
T.k. YAMAHA FZR 1000 Gene-
sis, bj. '87, km.st. 19.000, vr.pr.

’ 12.000.02263-51157.
Yamaha FZX 750, '91, 5000 km,
kl rood/zwart, NIEUWSTAAT,
vr.pr. f 12.950.01720-35524.

Yamaha MAXIM, 1982, per» Jte motor, ’42.500 pi. div. J* Jpen. 03463-54333. *XV 750 VIRAGO Custom, J>J j,
zwart, kardan, vr.prijs ’Telef. 02510-27676. \
2x XV 535 Virago, '86, '&7 %K
YX 600 Radian, '87, '90. 8x *= \
650 SE, '80. '83. XTZ 660 Tef*'
re, '93. 4x XJ 550. 650, /"£
Maxum, '81, '85. FZX 700, F*
zer '86, 5x XV 700, 920 Virago'
'83, '87. P. v. Ekeren ImP0"'
Apeldoorn, telef.
UNIEK, voor de snelle besliss?''
Yamaha Virago 1000. ].9?,'
i.g.st., 34.000 km, ’B5OO. Tel»'
03499-81382 of 021 jl
YZF 750 SP. '93, 4100.km. 9^f!
circuitmotor, ’23.950. Telß' \
08892-2001 b.g.g. 2397. J ,
Yamaha 600 KT, in zeer GO* s
DE en orig staat, 1986. vr-P'.,

’ 4750. 03463-54333. . >
YAMAHA V-Max, '85, too-\
145-pk, 4500 mijl, *>&" |
nieuw, ’ 11.500. 04164-3157^,
YAMAHA Virago XV 535. j*
'87, rood met., weinig K

i.g.st. ’ 6500.
Yamaha XZ 550, bj. '82, ke"''93. rood, ZEER goed on*""''
vr.pr. ’ 4950 Inl. 02290j7jHj_'>
Yamaha VIRAGO 700 c'■'
nieuw m. '87, spaakwiel.
nw., ’ 8750. 035-280207_ _^
SLEUTELOBJECT: 1x Yaman
YZ 500 Cross. 1x YZ 500 En*
ro, met kenteken, compleet,
gezandstraald. T.e.a.b. 'e

02206-7599. £
T.k. YAMAHA FJ 110°. &
i.z.g.st., volle kuip, pr- / '*"Telef. 085-343052. ______--^-
YAMAHA Virago 750 *'d.blauw metall., bj. '91, *'''5000, ’ 11.250.
Yamaha KT 600. 1984. inze*
GOEDE staat. Pr. ’ 3250. Teie
04113-1775. ______-^
Te koop YAMAHA KT s "bouwjaar 1981, prijs / J

Telefoon 02503-50575_______--
XVZ 12 TD
1200 cc, '85, California, tZ-9-

-’ 13.500. Telef. 01
XS 650 SE Heritage Spec- zee;
zwart, veel nwe. on°era

n'o 4g4-
-mooi ’7250. Telef. <»4

52002, b.g.g 06-52JS814_1_a-
VIRAGO 750 cc. m. 82 m f
mooie st, vr.pr. ’4250. '035-856405 of
MAXIM 700X20-Valve. bL «
persnel, m. weinig km. J-e- 'P.A.M.-Customs^OSO^SSS^.
YAMAHA XS~~6SÓ^ S'°o
spec, bj. '81, nw.st.,. )"*
03402-44840 of
Yamaha KT 600, bj. 5"

T;
rood/wit, in NIEUWSTAA
9200 km, ’T.k. Yamaha FJ 1200, b|. **8500 km, pi. garantie, v v
’l6 000, evt. kotterset me
Krauser. 05410-3086_1_ ï
Yamaha FZR 1000; bj-_92j s'15.000 km, kl. ZWARTGRIJ
vr.pr. ’ 16.250. lnj104£_4451_4_t
T.k. z.g.o.h. YAMAHA FZR
Genenis, bj. 87, ro""L nO,
blauw, + kled., krn.st. 16.0"

’ 10.500. Teief^p^e^erLviivfüßTxvrirïwMW:
bj. 1986, nieuwstaat ’ls.suu
Telef^4243^3Jl6oni4o____^.

Smit Motoren, Wandelweg 6_-

Wormerveer, 075:
DIVERSION, bj. 6-92, 7800
km rood, nwe. achterband.r pr. ’ 9500. Inl. 033-952595^

Algemeen
BMW R 75/5, met zijspan EML,
vrpr ’7200. HONDA CX 500
Sport, bj. '82. ’3250. Honda
CB 750, Rat-bike, ’ 1250. Hon-
da CB 400, met schade, ’ 600.
Telef. 01672-2800.
2x Porsche 944, bj. '84. MB 200
D '88. VW Speedstar. Inr. mo-
torrijw. mog. BRUGGEN MO-
TOREN, Jubbega,05165-2634.

Honda NSR 250 R, ’ «»£
Honda NSR 400.
750 Magna, ’6OOO. Shadow
500, ’5700. Yamaha FZ6OU,

f5400. Yamaha Kb °}4500. i 40 motoren v£
’ 3700, alle types. JAWE MU
TOR-IMPORT, 08359-869'
b.g.g. 08342-2826.
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Algemeen
ORVERZEKERING met
*le winterstop voor mo-
| tot ’50.000. Ass.kant.

fran, 01853-2295.
EKART 125 cc, Tecno/l '89/'9O, + onderdelen,
JO. Telef. 070-3817567.

Motors, uw adres v.
tier- en CUSTOMMOTO-
[Rep., onderh., kleding en
Welen. Jan Kriegestraat
'oerden, 03480-13946.
RjÖR zware aanhanger
vervoer van motor. Telef.

JJ0Q4569 of 023-470239.
[~KART 100 cc, netjes,
f-, goed, ’ 950. Maas Mo-
Woerden, 03480-13946.
I en bromfietssloperij
I aan: VULCAN 1500,» Z 900, Kawa Z 1000,
Pa CB 1, bj. 1991, Night-
«, 250 cc, bj. 1991, Honda
'50enz. enz. 02510-26981.
OP! Let op! Nü bij ons

6n 2 containers! motor-
6"i: choppers. sport-
een, b.v. 8x Shadow VT
Vm 1100 cc, v.a. ’3950. 6x
8o 500 t/m 1100 cc, v.a.
00. 3x Intruder, 750 t/m
l cc, v.a. ’8950. Daarbij
LTD's, Maxims, CBR, VER
Te veel om op te noemen,
fin. en mr. mog. Motorslo-
Badhoevedorp, Sloterweg

; telef.
6594069/6594987.
öop: 2x Russische motoren
zijspan Oeral DNJEPR, ge-
Jieuw. 05137-51475.
5 motoren van ’ 650 tot
00. Ook veel gebruikte on-
felen. WEGMAN Motoren,
'"neerderweg 315, Aals-
'■ 02977-27285. n.o.z.
AULT GT 5 Turbo Interc,
6, perf. staat, ’10.950. Inr.
"r mog. 01721-7781.
JAWA motor Twin Sport,

«c, bj. '91, 1200 km, ’ 3000.
102990-42312.

ff 125, Yamaha BZ, alles
"*, zit geen krasje aan.
ftO. Inr. mog. 05996-2742.
" PILOTENHELMEN met
vizier, univers. maten, kl.

M wit, ’ 375. 02152-61347.
grootste sortering

;MEN, div. aanb. met 40%
'Hg. Nu ook Arai-dealer.
Irner/De Jong, Haarlem-
beerstraat 49-53, bij het
"lameplein. 020-6157188.

' RACEKART Dino-Rotax,
j* snel, jr. oud, 2Vz seiz.

nette kart. 050-413549.
René Cortie

motoren
ï?üw en gebruikt met
pVAG- en unieke omruilga-
'ntie (14 dagen proefrijden)
?0r de occasions, ± 190 st.
Jfcenden guldens korting
Jpgelijkü
pk voor al uw onderdelen,
Jiden,accu's, uitlaten enz.
*goedkoopste en uit
■naad.*'i beheren één van de beste

van Europa.
Confuciusplein 6-8, Adam

Telef. 020-6117038
Siv! NIEUW! Sloperij Bad-
J'edorp, schades, b.v.: CBR5°,91. Z 1000 RX, '87. ZRX
& '90. 2x Goldwing 1200
jf. '84, '85. Div. choppers.
ff frames met pap., b.v.: FJgf, '86/'BB. FZ 750,.'87. 1000
& '87. GSX 750 R, '90. NH
£GT. '88. VT 1100 SH, '85
£ Ook groot assortiment div.
kardelen, 020-6594987/
L°4069. Sloterweg 420 A,

Sr-aanbieding! UITLATEN:j5’ 1129, nü voor ’ 595.
.'S, Hoofdweg 53, Ernst, te-

fax 2389.
I«v. ANDEL Motorrijwielen,
J1motoren, i.z.g.st., v. ’ 200»
5, ’ 9000. Leyensteinstraat

04183-4513.
y°P nieuwe aanvoer FIRST-

custom motoren. Lage
jijen. Abs. mooie mot. m.

Inr. en fin.
jjp. P.A.M.-Customs, 030-- voor al uw rep. en
HTtrk - i __!:___

Zelf sleutelen aan je motor-
fiets? Wij hebben de grootste
sortering werkplaatshand-
boeken, ook voor grijze of
parallel import + alle onderde-
len, banden en accessoires. De
postorderservice is razendsnel.
Vandaag besteld, morgen in
huis. Onderdelen STRUIK,
Hooigracht 51-53, Leiden.
Telef. 071-120525.

05776-1814
KNIP UIT, WANT

WIJ BLIJVEN NIET
STEEDS ADVERTEREN!
125 motoren op voorraadvan^öOO-j1 10.000

alles even goedkoop!
Honda Magna 500, ’ 4500. 750,
’4950. 1100, ’5950. VT 500
Shadow, ’3950. VT 750,
’4500. VT 1100, ’B9OO.
Supermagna, ’B9OO. Goldwing
1100 ’7750. Kawa Vulcan,

’ 69Ó0. 454 LTD, ’ 5250. Suz.
GSXR 1100, '88, ’7750,
Intruder, ’ 6750. GS 500 E, '89,

’ 5250. Yam. Fazer, ’ 7250.
Virago 500/750, ’3950. KTM
600 '87, ’3500. Verder FZR/
CBR/GSXR 750/VFR 750 enz.

M. Boeve, Garderen
T.k. HONDA Goldwing 1200
Aspencade, bj. 1984, in perfek-
te st., ’16.000. Kawasaki 454
Ltd bj 1986, ’ 7300. Kawasaki
Ninja GPZ 600 R, bj. 1985,

’ 6250. 02230-13183 of 16568.
SCHADE: ZZR 1100, '93. Kl
1200, '93. GPX 600, '93. GP2
1000 RX, '87. Tevens inkoop
schademotoren. 04922-1259.
T.k. partij massief ZlLVhHbix
ringen, spelden» 163 stuks, in-
teresse sfeer motorrijders/bi-
kers. Telef. 070-3237858.
TJt nwëT JAWA-MOTUHbI\
2-cil., 350 cc, ’ 2250. Nwe. CZ
175 ce-motoren, ’l9OO. Telef
02907-8110, na 18 u.
2x Honda VT 1100 Shaaow
'86-'9l. Yamaha V-MAK, '89
Honda GL 1500, 6 cil., '92. Su-
zuki Intruder 750, '91. Hond£
Supermagna, 2x, '94-'B7. Su
zuki VX 800, '90. BMW K 10(
RT, '90. Top-occasions in ab
solute topconditie. Zonder in
ruil hoge KORTING. Moto
Service Beukers, Jollesweg 3
Ind.terr. Dollegoor, Almelo. Te
lef. 05490-21183.
RACE-KART!!!! Weg. omsx.h
race-kart Dap 100 cc, i.g.st.
vr.pr.’ 1750. 02503-50990.
HONDA Shadow 500, '84
14.000 km, ’5650. Yamah'
Maxim 650, '83, 23.000 km

’4600. Yamaha Maxim 55C
'82, 19.000 km, ’4300. Suzul«
GS 500 E, '90, 16.000 km

’6400. Suzuki 550, iets werk
'82, 42.000 km, ’2750. Telel
05284-2128 b.g.g. 1619.
SUZUKI GS 1000, '8C
40.600 km. Yamaha XJ 65C
'83, 68.000 km, beide zwar
t.e.a.b. Info 070-3660270. ___

Letop...nieuwT
VECA MOTOREN IMPORT

Alle motoren tegen zeer schei
pc prijzen. Ook handelarer
Geop. v. ma. t/m vr. v. 9-21 i

Za. v. 9-18 u. Zond. kijkmidda
van 12-16 u. Postweg 511
Soesterberg. 03463-52154__
HONDA VFR 750, '93,
Yamaha XJ 600, '87, ’5901
Suzuki GS 500 S, '89, ’ 590
Kawasaki ZXR 750, 8!

’ 12.750. Telef. 04997-73935_
Voor snelle beslissers: Hond
VT 500-600-700-800 v;
’ 6000. Yamaha XV 535’ 695
Honda CBR 600 v.a. ’ 13-15
Kawa LTD 454 v.a. ’7OO
Intruder, als nw., '88, f u °fZL 1000, als nw„ '87, ’ 12-1W
Check vs out or we both loos

money! WATERLAND IMPb
BV, Slobbeland 30, 1131 «
Volendam,
T.k.a. lederen HARLEY moto
jacks, nieuw, in een kooi
„Apache", mt. 48, „Vanguar
mt. 46, „Cycleking", rnt. 4i

’ 2900. Telef. 08850J6034:__
U.P.S., Ernst. Hèt adres vo<
gebruikte motoronderde e
DYNAMO-REVISIE £*
steem), startmotor-rw«H
U.P.S., Hoofdweg 53, <='"-
ns7ft7-?442. fax 2389.

t. idiiye waunuijueii. | 'Greydanus Motoren Bussurn
80 MOTOREN IN VOORRAAD

Zondag kijkdag
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
TELEFOON 02159-11866- J ♦" 24-UUR-SERVICE:06-52.878206^___———

' Stunt-uitverkoop
!: &iki Intruder VS 1400 \W V Zgs

>ki Intruder VS 700 1986 i If?S_
; >a Supermagna 750 9f .. 10.950
.1> V65 984 ’>a Magna VF 700c2x 986 ’- Shadow VT 1100 J9Bb 7■ Sa Shadow VT 800.. |88 -./^Or Ca Shadow VT 500 984 ’' Ca CX6SO 983 /- avX7ooce 984 ’r 2x \f* I 6950

Vulcan EN 450 987 7

Qasaki Vulcan EN 450 98b 7: <>saki Vulcan VN 7503x 9°° ) 8750y>saki vulcan EN 500 987" ? 9950r>ha Virago XV 1100 ]f' ) 7750- r>ha Virago XV 700 2x 9°=" } 8500' Virago XV 750 '„"
AUDICENTRUM V.D. AKKER

Broekweg 213,Veldhoven
] w 040-541488 ——_____

v Klassieke motoren
■

iSr
ln9- Gevr. inbreng klassie- :" s en oldtimers. Basis no cure

i\pt ho pay. Voor ml. .VENDUHUIS,
b.g.g. 553780.

Trjj'. R35, OFFICIERSMO-
/j>' 9eh. compl., bj. 1937,
K 5o- Autolease-Mij Haarhuis
x!Almelo, 05490-60101..l(jL fabrieksnieuwe HESKETH
?5rT Cc- bi- '83. BSA-lightning
Sqq <*, bj. '72. BSA Gold Star
%r, cc' '72- Prijs n.o.t.k.
tó*er Boxmeer, telef.

Cc ]"P GUZZI Airone Sport 250
*0< 195°- Tev- div- klas sieke
O'ietsen zoals: Mosquito,
(3ij'ni Eitje, Solex, Lohmann,
?1 9*' Gardellino etc. Inl. 035--v~92, overdag, n.o.z..
liL HARLEY DAVIDSON
lnr *r ator, '43. HD 1200, bj. '50.
% Willys jeep of Liberator

05286-1685.
hti9e gerestaureerde

BENZINEPOM-
IbJ pl- betaalbare jukeboxen,
l*,! 1,?. ~Back to the good old
b.r ■ Telef. 055-335440,a'906-52924032.

Alles moet wegi vw ■-» ■■-":

TRIUMPH 650, 63/64, les

f 5950 H. Davidson, hardtan,
4ri00%,/12

n0-b'Telef. 02550-14909A14529__
TTrzüNDApT^^óqrbT 29'kenf'l 2,3,nieuwstZundapp
u- ?-ril bl. ± 3J' IooPT--0

Nimbus me. of zonder
zfspan, i.g.st. 05974-1421.
ZUNDAPPTTgirArieI, 1929.
Jap London, 1929 Jawa, 1956.
Teleio4lJfr7BBlo.=rr—HariêvDavidson, bj. üti.Si «,^- 9eheel'nr n o.t.k. 0229f>45256_

scooter bromfiets eh hulpmo-

tor. Inl. 05723-1248.
HARL^"r3Av^SÖir^9sB
CÏÏs mOOO.

9 Te,ef.

04405-2925.
iHARLIY

_
cc,

V_29 zeldzaam model, restau-
r 1a9
,est„ met invoer, ’ 5500_ _vn
dapp Bella Scooter, 1957 ge-. mot kent ’2500. Mon-rest., met keni., j

dial 125 cc Sport, 1965, ’2750.
Inl. 040-521523.

Ruilen is niet altijd huilen!!! Te I
ruil mijn mooie gereviseerde i
NORTON Commando 850 cc, :
omgeb. tot Ranger, racing-
green, wel met de orig. spullen ;
er nog bij. Voor een goed rij-
dende liberator met kent. Uiter- !
lijk mag slordig zijn. Mijn Nor- ]
ton is getaxeerd op ’ 12.000
Wie durft? 01180-42214.
URALS (nieuw), solo of met :
zijspan, 650 cc, pr. v.a. ’4500
(met kent.). Info 053-761114.
BSA DBD 34 GOLD STAR, '58,

’ 25.000. Alleen ser. geg. Inr.
ree. motor mog. 074-439610.
BSA type Cl 5250 cc, 1959
GERESTAUREERD, Ned.
kent., pr. n.o.t.k. 04781-31615.
SUZUKI GT 750, 1976. Honda
CBX 6-cil., 1979. Telef. 055-
-417696.
LAVERDA 750 SF, bj. '72,
rood, i.g.st. Pr. ’5500. Telef.
071-314076.
F.N. SAHARA 350 cc, bj. '29,
BMWR 35 + réservemotor
035-218256.
T.k. aang. BSA C 11, bj, 1952,
geheel GERESTAUREERD.
Telef. 05232-62577.

EYSINK tandem bromfiets, F
uniek exempl., goedlopend, bj. d
± 1947, i.z.g.st., prijsidee E

’ 2250. Inl. 071-411906. "

GREEVES Trial, bj. '61, i.g.st., v
prijs n.o.t.k. Telef. 02152- h
53457. f
HD PANHEAD, bj. 1949, ver- 1
keert in orig. st., kl. blauw/wit, \
’24.800. Inl. 076-145390. 1
EXCELSIOR 1000 cc Twin,[j
1916, zeer zeldzaam. Telef. J--02152-53457.
HD SERVICECAR, bj. '66, in 1
nieuwst., 100% orig., elektr. \
start., telescoop, ijzeren bak, m. )
kent., ’ 22.000. 071-893900. "KAWASAKI Mach IV 750 cc 2
takt, bj. '73, i.z.g.st., uniek! Zeerr
snel, ’ 5995. Inl. 01858-17802. JKAWA KZ 900, orig., '76, f
’6750. Honda CB 750, orig.,
'75,’ 4250. 038-219848.
HARLEY Davidson FLHTP
„police special", 3-1990, (
1340CC, i.z.g.st. 04754-82075. ,
BMW R 90 S BLACK SMOKE, t
bj. 1974, i.z.g.st., ’10.500. (
Telef. 04138-77772. .
Div. BSA MOTOREN M 20 en
M 21, bj. '38, '43 en de jaren 50. .
Inl. telef. 020-6127887. I

Invalidenwagens j
i Voorhaar MOBILITY Hilver-

sum. Specialist in accuscoo-■ tersü Ruime keuze nieuw en
i gebruikt. Showroom Mussen-, straat 3. Ook demonstratie bij u
aan huis. Bel 035-838486. Bro-

[ chure mog.
;Renault Trafic T421, invalide-, verv., 6-'B4, geel kent., 35.000

km, ’ 6250. 01751-13755.
iROLSTOEL, el., joystick, nwe.- accu's plus oplader, ’ 3000.- Wordt thuis gebr. 035-244893.. FORTRESS FS 2000, electri-i sche 3-wielers, i.z.g.st., nieuwe, accu's, ’ 3850 en ’ 4150 (wordt. bezorgd!). Van der Meer

02159-48066.,FORD Transit voor zelf-

" besturing invalide, 1987, 70.000- km, automaat, elektrische
i schuifdeur, elektrische lift,- gehele bediening aan stuur, als
) nieuw, ’ 19.500 rijklaar. Telef- 04404-1888 (L).

" Rode AROLA, 40 km, rijbewijs-

' vrije wagen (automaat) voor■ ’ 4750. In mooie en goede

" staat. Wordt gratis gebracht
desgewenst. Bel 035-838486.

■ SIEBERG B.V. Aalsmeer, imp.■ Amica invalidenwagens, 20 en
40 km biedt aan: div. gebr. in-, validenwagens. Service doora geh. Ned. Telef. 02977-44207.

!' Weg. omst. nieuwe lichtge-

' wicht vouwbare ROLSTOEL

' REA 703 Luxe, compl. m. hoe-
,' pels, zitkussen enz., eenv. de-
|' mont. Nw.pr. ’ 3200 voor

’2200. Tev. nw. opklapb._ wand-douchestoeltje, nw>. ’ 550 voorf 200. 01713-13168.

T.k. elektr. invalidewag., merk 'FORTRESS 2000 FS, compl. i

’ 4250. Telef. 03410-20182. i
T.k.a. SEAT Terra Automaat,
voll. inger. voor een rolstoel,
elect. lier, bj. 1989, km.stand
48.000, APK tot maart 1994, als
nieuw, prijs ’16.900. Telef.
05206-42288.
BATRICAR, 3 wiel accuscooter ;
met rond stuur. Incl. oplader en
twee nieuwe accu's! ’ 3750
mcl. bezorging. Fa. Voorhaar.
Bel 035-838486.
I.z.g.st. verk. Ford Escort Van
1.6 D, '86, aangepast KNIK-
SYSTEEM, APK 7-94. Telef.
01892-19724.
T.k. elektr. 3-WIELER, snelh.
20 km p.u., in zeer goede staat.

’ 2250. Inl. 02293-3004.
Nieuwe r.v.s. ROLSTOELEN,
nieuwprijs ’ 1250, nu van ’465
tot’ 650. Telef. 020-6977781.
Van part., weg. omst. t.k.: VW
KNEELCADDY, 29.000 km, wit,
'87, met el. rolstoel, Ligtvoet
Products (LMD), bj. '89. Auto
Rooij Soest, 02155-19064.
Stijlvol Nederlands produkt en
voordelig in zijn prijs! Met grote
wielen, de SOLO 380, chique
accuscooter, snelheid 0-12 km
p/u, op 2 volle accu's kunt u 60
km afleggen, v.v, comfortstoel,
boodschappenmand, verlich-
ting, wordt geleverd met opla-
der etc. Voor ’ 8695 compleet
thuisgebracht. Voorhaar Mobi-
lity, 035-838486. Bel voor de
gratis brochure.
Div. elektrische 3-WIELERS,
vanaf ’ 1900. 02159-48066.

'. _—___———_____—____——_______^____________________________ 1

1 Opleidingen/(club)lessen
Leer WORDPERFECT 5.1 of
MS-DOS (beide ook in het En-
gels) bij Creative PC Training.

'- Bel 020-4201963.
,' Bel voor een bevoegd muziek-
g docent De Kon. Ned. Toon-
y kunstenaars Ver. 020-6238202._ "INTERLANGUAGE*" TalërT-
) cursussen in het buitenland:
j' Spaans-Engels-Frans-Duits-
j Italiaans-Portugees-Grieks.
j' Cursussen het hele jaar door

V.a. 2 wkn. tot 1 jr. Bel vooi- onze brochure: 010-4777455.aj Speurder? Bel 020-6.805.80£

\ Zwemles
LEER ZWEMMEN IN 'N WEEK

Zwemschool Pierre Zenden
Gratis info: 043-212211

T.k. TAALCURSUSSEN- Spaans, Frans, Engels, Ital.,; Duits, Russ. Met boeken en 7; cass. Wegens herdruk van
’430 nü ’l4O. Andere talen,
Hindi, Thai, Pools enz., ’220.

" Uitgeverij Sitas, 05147-1700.r Sneller uw MOTORRIJBE-- WIJS v.a. 1 of 2 dagen bij Euro> Drive, 020-6840154/6828426.
x Sport en fitness
} - "3 T.k. dokter Stauffer 6-in-1 BE-
j' WEGINGSBANK, voor afslan-
e ken/gezondh„ nw.pr. ’ll.OOOx nü’ 5000. Telef. 03429-4679.
B BRUININGSCENTRUM BÖ&j

Colour te Diemen, zoekt mede-- werkster tot 25 jr. voor afslank-
-3 apparatuur, geh. zelfstandig
f', werkend (gratis cursus). Telef~ 020-6001374.

T.k. z.g.a.n. PING ZING, blauw,zr 11 ijzers, 2 t/m s.w. + p w +nl 1.w./1700. 02522-32771.

Massagepraktijk WEST, ge-
opend maandag t/m zaterdag.
Bel voor Inl. 020-6155796.
STUDENTE geeft heerlijke
massage, 7 dgn. p.w. 10-23 u.
020-6181331.
MAI-THAI. Traditional Thai
massage for men and women,
12.00-22.00 h. Rijksstraatweg
86 A, Haarlem-N., 023-391973.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

t Kampeer- en sportartikelen
Grote collectie Tai-Chi enKung-Fu ZWAARDEN. Metaal
en hout, ’4O tot ’4OO. Aziati-sche Kunst, Damstraat 7, Am-
sterdam, telef. 020-6240724.

ALPENKREUZER Super GT, bj
1989. Pr. ’3200. Telef. 02513
15990, na 18.00uur.
Speurder? Bel 020-6.805.80E

Woninginrichting
DE VRIES: wii stofferen hank. -."_._ . .. -__ ,-__
~_ ..... . ...j oiuiiciCH UCUIK-,
boot- & caravankussens gratis.
Velours overgordijnen van

’ 39,95 voor ’ 9,95 p/m gratis
gemaakt. Vitrage v.a. ’4,95
p/m. Vele bedrukte gordijnen
v.a. ’ 4,95 p/m. Ook vele soor-
ten meubelstoffen v.a. ’ 9,95
p/m. Haarlemmerdijk 168Adam, 020-6220981 of Nieu-werijn 42, Leiden, 071-149618.
Meubels van LES ARCADES
uit Scheveningen. Salontafel,
vitrinekast, nw.pr. ’9OOO nu

’ 2950. Telef. 020-6331785.'
WATERBEDDEN. Compleet,
alle maten, 9 kl., verschillendestabilisaties, mcl. onderdekenvan ’2350 voor ’1595. Telef'
020-6712650 of 073-134176.
Orig. Engelse CHESTERFIELD
Voll. handgemaakt en op maat
te leveren (hoge en lage mo-dellen). Keuze uit 30 kleurenleder. Eigen import (kwaliteit
spreekt). Temfay B V
Hoofdweg 629, Hoofddorp-Noord, 02503-13354, dag.geop. v.a. 10u. (vrij, koopav.).
T.k. weg. samenw., modern
donker pastel 2-zits + 3-zits
BANKSTEL. Nw.pr. ’4200, nuvoor’ 1850. 020-6847030.
Lodewijk SALONKAST, gêTT
bewerkt, ’ 2750. Bar/W-kast,
geh. bewerkt en beschilderd,

’ 1500.010-4503355.
TAPIJTTEGELS!! Wie?? Kela
Piet van Heugten, rechtstreek-se verkoop. Amersfoortsestr.
22, Soesterberg, 03463-51838.
CHESTERFIELD bankstel, 2x
1-zits en 1x 3-zits, goudbruin,

’ 5000. Telef. 070-3281157.

Directe import orig. tng.
CHESTERFIELDS, Piet van ■Heugten, Amersfoortsestraat
22, Soesterberg, 03463-53290. ■
WEG. verhuizing aangeb. alpi- (
newit sl.k., z.g.a.n, m. grote (
spiegelkast, antieke eiken .
melkkast, Miele vaatwasma- I
chine, strijkmach., IBM comp. <Na 19.00 u. 03435-76198.— I

Ruime keuze in gebruikte i
chesterfields

bij „Goedkoop"
Overtoom 30C, Westzaan/
Zaanstad, 075-704775. .
T.k.a. grote KELLER-keuken,
60'er jaren, 9 kasten, 1 aan-
recht, el. inb. kookpl., afzuig-
kap etc, ’ 950. 01804-13915.
Uw LAMPEN aan/uit, met af-
standsbedien.? Zelfs laten dim-
men? V.a. ’ 95:075-157044.
A.s maandagmorgen v.a. 10.00
uur INBOEDELVEILING w.o.
schilderijen, klokken, veel
kleingoed, zilveren sieraden,
horloges, kristallen hanglam-
pen, beeldlampen, solarium,
tafelbiljart, hoekbankstellen,
wandmeubels, eethoeken, 2 le-
ren oorfauteuils, secretaires,
bureaustoelen, slaapbank,
vloerkleden. En wat verder ter
veiling wordt aangeboden. He-
den zaterdag kijkdag, 10.00-

-■ 16.00 uur. Veiling De Westerto--1ren, Bilderdijkstraat 66-70,
Amsterdam, 020-6120837.
Ruime keuze in gebruikte: CHESTERFIELDS bij „Goed-
koop", Overtoom 30C, West-
zaan/Zaanstad, 075-704775.

Doe-het-zelf(artikelen)
l.k.a. gebruikt VLOEREN-
HOUT en balken. Telef.
02982-3204, dag, v. 9-17 uur.
NwT C.V.-RADIATOREN met
lichte schade. Dorpsstraat 101,
Broek op Langedijk. Telef.02260-17197. Maandaas aesl

De GOEDKOOPSTE van
Nederland voor cv.-materiaal:alle cv.-ketels o.a. Vaillant +
Nefit. Radiatoren 50% korting.
Telefoon 03486-2373.

TV, audio/video-apparatuur
NUMARK/PPD DM '1775A, 4kan. mengpaneel pi. digitale
sampler, delay reverse, equali-zer, crossfader etc, i zq st’ 1100.070-3899980

T.k. ACCUPHASE DP7OV CD,

’ 9250. M. Levinson JC2 voor-
versterker, ’2500. 010-
-4777723, na 18 u. 010-4295445.

RTL-4 DECODER, ’229, van-
daag besteld, morgen in huis.
BBZ BV., 04926-1565.

RTL-4 DECODER ’ 229,
vandaag besteld, morgen in
huis. MB CONSUMER
PRODUCTS 055-226301.
10-50% HiFi op = opruimkort.:
Yamaha, Technics, Sony/ES,
Teac, JBL + norm.: Audioart,
Infinity, B & W, Harm Kardon.
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruy-
terw. 131, Adam, 020-6837362
Te koop CAMCODER Grundig
VS 160 (M 5 Ponasonic),

’ 1100.Telef. 038-659143.

T.k. FILMTOESTEL met flits, jr.
'50, z.g.a.n. Filmcamera met
leren tas, proj.scherm en tafel,

' jr. '70, z.g.a.n. 075-173740.
Partij LUIDSPREKERS o.a. B &

IW, Infinity, Elac enz., hoofdte-. lefoons. Alles nieuw in doos!: Winkelwaarde ’ 8400; nu. slechts ’ 4200. Bel of fax naar. MDS, 05230-15394 b.g.g.
■ 13843, ook 's avonds (tevens- partijen gevr.).- NTSC PAL(M) SECAM(ME)

' Videotransfer v.a. ’ 0,39 p. min.

' 020-6959124, ook per post.

Uniek in Nederland
Nog 148 stuks complete satellietset, 62 cm schotel met bevest.
matr., Micro Wave LNB 1.25 db, zeer bekend merk receiver digi-
taal, 2 scarts, 100 kan., decoderaansl.. afstandsbediening en
handleiding.

****’ 299 mcl. BTW****
RTL-4 decoder leveren wij uit voorraad, tevens coaxkabel.
diverse ontvangers en schotels in elk formaat. Natuurlijk alleen
bij MB CONSUMER PRODUCTS. TELEF.: 055-226301. FAX:
055-225703. Ma. t/m vrijd. van 10.00 t/m 16.00 uur!!!

Foto en film
Pak ze mee, Death becomes
her. Unforgiven, The
Bodyguard en Delicatessen.
Onbeperkt te huur bij
VIDEOTHEEK Oosterpark, 1e
Oosterparkstr. 190, Adam.
T.k.a. INFRAROOD nachtkij-
ker, ’1350. Brieven 52-53209
bureau blad Adam.
FILMCORNER, de enige S8
filmzaak in de EEG. Maar ook
het grootste assort. erotische
video's. Marnixstr. 263,Adam.
Wilt u uw gebruikte fotoappa-
ratuur verkopen of inruilen?
Ook dan naar CAMEX, de
grootste fotozaak van Neder-
land, Parnassusweg 202-204
Amsterdam-Zuid.
Een SPEURDER opgeven? Be
020-6.805.805.

Inkoop-inruil
FOTO PROFESSIONAL
dealer alle grote merken. vele spiegelreflexaanbiedingen

' Nieuwendijk 113, 020-6246024- Dubbeloog nachtkijker, ’l5OO.
]KIEV 88, div. lenzen, ook los

(Russ. Hasselblad-kopie).. Sony GPS, ’ 1250. 01873-2301.
Pro Used

! in- en verkoop prof. foto-app
Hoogoorddreef 80, Adam. Ma.- t/m vrij. 10-17 u. 020-6966016.

r Nikon FBOl S, z.g.a.nw. ’ 1250.

* Evt. + Sigma 3.5/28-70 +- par.tas, ’ 1550.036-5336834.

' T.k. partij VHS FILMS, veel
toptitels, 2000 st. Uitzoeken

Ij 1000 st. ’17.500. 500 st.,

’ 12.500. Telef. 072-152572.

Muziekinstrumenten/apparatuur
ACCORDEONS, ±200 instru-
menten op voorraad, zowel
nieuw als gebr., ± 35 gebr.
Hohners, op voorr. Aanbieding:
5-korige Fratelli Crosio, met
klankkamer, ’ 9995. B. Coolen,
Piusstr. 74, Tilburg. 013-423816
TERPSTRA Muziek. Vakan-
tieprijzen 10-40% korting op in-
strumenten! Bel 020-6596858.
T.k. KNOPACCORDEON, merk
Accordiola, type Gramaton V
Grand Lux. Weg. omst.heden.
Isnognw. Inl. 05717-1206.
T.k. semi-akoust. Rickenba-
cker gitaar + koffer, USA '69,

’ 1600. Fender Mustang basgit.
USA '68,’ 900. 020-6939173
Te koop PIANO Geyer, bruin,
zo goed als nieuw, ’ 2950. Te-
lef. 030-717752.
T.k. antieke Amerik. PIANO
van begin 1900, in goede staat.
Vr.pr. ’ 1850. Inl. 01721-7819.
T.k. gevraagd TECHNICS SL
1200-MK II draaitafel, telef.
046-374973.
Di nieuwste GEM WK 2
Karaoke keyboard. Nu
doorlopende demonstraties bij
Dirk Witte, Vijzelstraat 45,
Amsterdam, 020-6264655.
T.k. Roland EB6 KEYBOARD,
de sensatie!!! Fabr.nw. m. gar.

’ 3995!!! Telef. 01185-2005.
BARITONSAXOFOON Welt-
klang B & S, z.g.o.h. Vr.pr.
’2750. Inl. 02271-2247.
SAXOFOON Alt Selmer Su-
peraction 2, zwart epoxylak
met gouden graveersel, als
nieuw, ’2950. Telef. 073-
-221026/41
RUE D'ACCORDEON. het ge-
zellige ontmoetingscentrum
voor accordeon liefhebbers.
Alle topmerken bijeen in het
hart van het Mega Muziekwa-
renhuis Poppeliers/Culemborg,
Plantijnweg 29, ind.terrein Pa-
vijen, ma. t/m za. 03450-20999.
T.k. BAS + versterker, Aria
Pro 11, met koffer en Peavey
Combo 300 W, Black Widow,

’ 2000, i.z.g.st. 08340-35174.
ROLAND Keyboard Ë 70,
f 1950. Flightcase, voor E 70,

’ 150. 05109-2095.
GUITAR WORLD - een wereld
apart in het Poppeliers/Culem-
borg Mega Muziekwarenhuis.
Alle gitaren en versterkers voor
de laagste prijzen van Neder-
land. Plantijnweg 29, ind.terrein
Pavijen, ma. t/m za.
03450-20999.
Te koop gevr. oude PAUKEN.
Telef. 020-6633797.

Blaasinstrumenten en slag
werk, grootste keuze. Saxo
foons v.a. ’ 695. Dwarsfluitei
v.a. ’ 250. Drumstellen v.a

’ 495. ADAMS THORN
04756-1324.

KOPEN DUUR-HUUR!
Metrecht van koop

Alle muziekinstrumenten
Dijkman B.V.

Rozengracht 115
Amsterdam, 020-6265611

Muziekhandel KEES VAf
WILLIGEN & Zn. De keyboard
speciaalzaak van middei
Nederland, met ruim 70 model
len uit voorraad leverbaar. Ooi
ruim gesorteerd in accordeon:
en trekzakken. Langstraat 72
Bameveld. Telef. 03420-13571
fax 03420-21676.
T.k. DRUMSTEL Sonor Perfor
mer, 7-d. met Zildjan bekkens
i.z.g.st., ’ 3000. 036-5365283.
T.k. prof. ZANGINSTALLATIE
ingebouwd in flightcase, pi. <
Dynacord boxen, 2 jr. oud. Te
lef. 04244-3114.
T.k. RIPPEN piano, exclusie
model, uit 1960. T.e.a.b. Telel
05613-2539.
T.k. elektrisch ORGEL, 2 toet
senborden, ritmeboxen, ’ 675
Telef. 02155-25342.
ALTSAX Selmer (Paris), ve
zilverd, gravure, zeer moo
vr.pr. ’ 2750. Inl, 058-128674.
ACCORDEONS, alle soorten
De grootste van het Noorden
Muziekhuis Leo. 05990-12346.
Selmer BESKLARINET, 1 j
oud, verzilv. polsters, ’ 2250
Telef. 072-614409.
Grootste FENDER speciaalzaa
van Ned. Mels, Achterom 59
Hoorn, 02290-14283/16132.
TTkT MARSHAL git.combo
’750. Hardfield Fender, el. g
taar, met eff., ’ 750. Yamah
boxen met ingeb. verstr., 40(
W, a ’ 450. 6-kan. mixerve
sterker, 100 W, ’525. Dr
mixers, versterkers, lichteff.
rookmach., halve prijs. Tele
02230-22550.
KORG CX 3 + leslie box
’1750. Gem WS 2 module
’1250. Elka OMB 5 begele
dingsaut.,’ 500. 020-6769086.
Goed onderhouden zwar
STEINWAY & Sons, 211 cm
70 jr. oud. .Telef. 01820-18043

TechnicsKNlooo
Moeskops Muziek, Hoorn

Inr./drive ’ 2990. 02290-19991

Jukeboxen
T.k.a. FLIPPERKASTEN, 50 tot
80 in voorraad. Ook levering
onderdelen. Telef. 01682-2034.
BETAALBARE jukeboxen, ook
opknappers, neons, bolle koel-
kasten, benz.pompen enz. Te-
lef. 055-335440, b.g.g. 06-
-52.924032.
T.k. nwe. Amerikaanse KOEL-
KAST, General Electric, dub-
beldeurs, ijs en water, vr.pr.
’4350. Inl. 02990-28176.
Schitt. juke-boxen voor weinig
geld: Capeheart, 1928!! Rock-
Ola's, 1937 en 1939. Milis, 1939.
Plus div. emaille RECLAME-
BORDEN. Inl. 05280-66849.
FLIPPERKASTEN, göëd ên
goedkoop! Onderdelen/repara-
ties. Hoogstraat 151 A, Eindho-
ven, 040-552627.
Flipse FLIPPERKASTEN vooi
spelende flippers, onderhouc
en rep. Elke dag: 01608-12567.

WURLITZER 600 te koop. In
meer dan perfecte staat! Vaste
prijs ’ 10.000. Bellen tussen

" 19.00 en 21.00 uur. 070--; 3832008 (niet i./h. weekend).. Cavalier COCA-COLA flesjes-. automaat, jaren '50, i.z.g.st.
Telef. 08385-42834.

; JUKEBOXEN v.a. ’6OO, plus
Jukeboxen 50'er jaren v.a.

' ’ 1500:09-32.11.526.034.
Te koop GOKKAST Casino-Royal, jaren 60, ’5OO. Telef.

I 075-311396.

' FLIPPERKASTEN, gespee. in; flippers 1985-1990. Replay,
Hoogstraat 151A, Eindhoven,.040-552627. Zat, geopend.

1T.k. in één koop JUKEBOX,

" i.z.g.st., Ami 1958 en ± 1000
singles, jaren '50 t/m '90,

_
’ 12.500.08367-66294.

t Bolle KOELKAST, merk Linde,
1 hoog model," nog niet gerest..

’ 599. Telef. 04120-52228.

Kunst en antiek
BIEDERMEIER sofa, ± 1840.
palissanderhout, groen, ’ 5500.
Telef. 03200-26652.
Fraaie bloemmah. breakfast-
tafel, doorsn. 1.20 m, uit 1830.
PERF.ST. ’ 5400. 01807-20061.
KOLONIAALSTIJL- Neder-
landsch Indië, antiek-look en
antieke meubelen: 700 stoelen,
div. mod. tafels, ook met mar-
mer, kasten, banken, vitrines,
buro's, decoratie enz. Jan Best,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
TJT ÏÓ4 oude GRAVURES
„Varia". Prijs ’ 600. Inl.
05700-55336.
T.k. gevraagd door verzamelaar
SCHILDERIJEN v. Ned.-lndië.
Telef. 01829-3492.
Zaterdag 7 aug. 9.00-15.00 uur
speciaalbeurs voor technisch
ANTIEK, 1920-1960. Oude ra-
dio's, huidh. app., techn. curio-
sa, telefoons, grammofoons,
oude boeken enz. enz. Tech-
niek Museum Nijkerk, Markt-
plein 2. Inform. 03494-59220.

Verdriedubbel uw GELD in 2 jr.
Serieus/betrouwbaar/discreet.
Info gegadigden 070-3477859.
TEMFAY-ANTIEK. 9ÖÖ m5
showroom met antiek in huise-
lijke sfeer geshowd, o.a. Fran-
se, Mechelse, Belgische, En-
gelse en Hollandse kasten, eet-
hoeken, salontafels, tv-kastjes,
bureaus, secretaires, klokken,
excl. verlichting enz. enz.

' Hoofdweg 629, Hoofddorp-N..
1 02503-13354. Dagelijks geop. v.

' 10-17 u. (vrijdag koopavond).
1Tevens weekendshow.
: JANSEN ANTIEK. Gespeciali-
seerd in 17e- en IBe-eeuwse

' Engelse eiken meubelen,- speciaal voor de handel, ledere
rl 4 dagen nieuwe import.

" Molenstraat 5. Ulvenhout (bij
Breda), aan de A5B, Tilburg-

f Antwerpen. Telef. 076-654334.
i HH. handelaren, BOERENTA-- FELS en kasten van oud gre-
nen, alle maten, door eigen im-, port uit Engeland zeer voorde-- lig. Ben Fugers. Middelwijkstr.- 38, Soest, telef. 02155-10538.

Ook winkel voor particulieren!

HH. handelaren. SPIEGHEL
TRADING B.V. krijgt wekelijks
binnen: containers geloogd
grenen meubelen, winkelklaar
in de was. Tevens eigen pro-
gramma oud hout. meubel
w.0.: eettafels en salontafels
met ronde of tapse poot en veel
andere modellen. Ook grote
sortering pitrieten eetkamer-
stoelen en fauteuils met kus-
sens. Nijverheidsterrein 21,
1645 VZ Ursem. Telef. 02202-
-2894. Fax 02202-2961. Dage-
lijks geopend van 9.00-16.00
uur. Showroom: Home Trade
Center Nieuwegein. stand: C99
(iedere maandag open).
Antiek Veiling DOMBURG.
Veiling 2 en 3 augustus, aan-
vang 19.30 uur. Kijkdagen
30-31 juli en 1 augustus.
Theater van ~de Parel" te
Domburg. Org.: Veilingen'An-
tiekhandel de Pagter b.v. Telef.
01180-34133 of 06-52771665.
Gevraagd 2 Hollandse Horrix
VOLTAIRES en vlindercanapé.
Telefoon 070-3281157.
STOELENMATTERIJ, stof-
feerder v. uw riet., bies. en ro-
tan st. Antiekrest. 020-6107470
HH. handelaren Engelse grenen
TAFELS, dressoirs, hoekkasten
en ladenblokken, van oud hout
gemaakt, blank of in de was.
Marcel van Dam Antiek lm/
Exp., Goudsestraatweg 41, Ou-
dewater. 03486-5432.
Schitterende GOBELINS, ge-
maakt in Frankrijk en Italië, ab-
soluut vakwerk. Vraag vrijblij-
vende informatie: Gobelix De-
coration, Postbus 2158, 4800
CD Breda of telef. 076-427449.
Rolluik-SECRETAIRE, 1.40 x
0.90, noten/eikenhout, vr.pr.

’ 17.500. Inl. 020-6475799.
Door eigen imp. ontv. uit Eng.
en Schotland zeer gr. zending
mah. en eiken meubelen, alles
19e-eeuws. SPITS ANTIEK,
Nwe. Stationsstr. 4, Ede,
08380-10107/19697,ma. gesl.

Het GROOTSTE adres op de
Veluwe voor landelijk antiek,
Frans, Spaans enz. Gespee. in
tafels, direkte import. R. Meer-
wijk, Koningsweg 54. Garde-
ren, telef. 05776-1626.
ANTIEKBEURS Amsterdam
700, alle stijlen, 1000 nr. Van
Slingelandtstr. 24 (zijstr. van
Haarlemmerweg), A'dam-W.,
020-6864372. Dond. koop-
avond, wo. gesl. Ook inkoop.
Zaterdag a.s. VRIJMARKT in
de Looier, Elandsgr. 109, Asd.
Kom ook en verkoop al uw
antiek en curiosa van een gratis
tafel. Voor ml. 020-6249038.
Woensdag dealersbeurs.
ANTON HEYBOER winkel.
Prinsengr. 578, Adam, etsen,
tekeningen, schilderijen, Dag.
geopend 10-18 u. 020-6247691.
Ook inkoop en taxatie.
HH. handelaren, voor al uw
mahonie, noten, eiken, essen
en kersen meubelen, gerestau-
reerd en ongestaureerd, iedere
week nieuwe aanvoer „DE
SLINGER", Wierdensestraa
156 A, Almelo, 05490-25064.

Fabricage en restauratie van
kristalverlichting

specialist in snel schoonmaken
ook antieke lampen. Fa
Wouters & Bakker, Weverij 12
1185ZG A'veen, 020-6402569.
Zéér grote ZELDZAAMHEID!!
Antieke, Chinese kamer, kasl
tafel, 4 stoelen, bureaufauteuil
alle deuren en lisenen met de
mooiste ivoren inlegwerken
meer dan 150 jaar oud
Verkoop tegen het hoogste
bod, niet onder DM 1 miljoen
U kunt loto's aanvragen
Brieven "onder nr. 54-53327
buro bladAmsterdam.
Antiek geloogd grenen winke
en wooninterieurs bij Dl
WINCKELAER, Chr. Huygens
straat 3, Strijen (Z.H. Eil.
01854-3000. Fax 01854-4583.
T.k. antieke PAARDEWAGEN
zgn. verhuiswagen, ’ 1500
Telef. 08872-2475.
VEILINGGEBOUW Amste
veen, heden inbreng voor ve
ling 16 en 17 aug. Frans Hals
laan 33, telef, 020-6473004.
Te koop gevr. SECRETAIRE o
ladenkast. Telef. 070-3680397.

3alace Auction Scheveningen.
edere eerste zondag van de
maand kunst- en antiekveilin-
jen. Kijkdag zaterdag 31-7. 10
:ot 22 uur. Veiling zondag 1-8.
aanvang 14 uur. Gratis taxatie,
nbreng mogelijk. Palacestraat
3-12,01892-19822.
n- en verkoop antieke GRAM-
MOFOONS en speeldozen.
Suido Severijns. 043-649494.
3ratis dok. over tafels v. oud
grenehout en koloniale tafels
[oud teak). Inf. UNIANTIEK.
Arnhem, telef. 085-511625.
T.k. partij antieke grenen meu-
belen, w.o. prachtig grenen bu-
reau met opb., commodes en
ladenkasten. DE SPINDE AN-
TIEK, Werkhoven. 03437-1595.
35 kg oude Hollandse gekeurde
ZILVEREN lepels en vorken.
Telef. 08367-80238.
SLAGZIN.' „Rommelmarkt
Looiersgracht, ik heb plezier
om al je pracht en die geweldi-
ge vondst is de gedachte die
steeds weer door m'n hoofd
heen gonst." Lever ook een
slagzin in en win een Looier-
kadobon van ’ 25, ’5O of

’ 100. Wilt u J. Gosen informe-
ren dat dekadobon klaar ligt.

GEZOCHT!! 2 gebruikte
Chesterfield fauteuilstoelen.
Telef. 05240-15601 of 17914.
T.k. exclusieve BIEDERMEIER
mahoniehouten banken, v.a.

’ 4500. Telef. 01713-14376.
Te koop gevraagd: TURMAC
art., uit jaren '20 en '30 zoals si-
garettenblikjes en vlinders,
goede pr. 02153-89474 na 13 u.
Een prachtige lijn grenen, repro
antiek. Vraag de kleurenfolder.
JAN VREDEVELD.
Emmeloord, telef. 05270-
-16751, fax 98813.
Kop-, kerk-, KAARS.STAND..
19e eeuw. Eik. dek.kist, 18e
eeuw. Engst, horloge gesign.
Eik. mech. buffet, led. wapen.
D. fauteuil. Te bevr. telef.
01620-22322 na 18.00 uur.
WEEKENDSHOW Antiekbeurs
Vinkeveen - unieke sortering:
gebeeldhouwde meubels, an-
tiek geloogd grenen, mahonie,
noten en eiken meubels. Veel
kleingoed, verlichting. Dagel.
open, vrij entree. Demmerik 47,
Vinkeveen. 02972-64649. Let
op het juiste huisnr. 47.
G. BIERENBROODSPOT Üt>
hos, voor meer info, 020-
-4203973.
„HET SCHOUWENHUIS", 200
antiek marmeren schouwen. J.
Bernardusstr. 4, 020-6921145.
Geop. van di. t/m vr. v. 10 tot
17 uur, za. v. 10tot 15 u.
ART-DECO. Nu 2 echte
art-deco winkels in Breda, met
grootste collectie originele
art-deco meubelen van de ja-
ren '20. Tafels, stoelen, dres-
soirs, vitrines etc. Art & Deco-
ration. Wilhelminastr. 11. Bre-
da, telef.. 076-221763 (maan-
dag gesloten). Si-Zo, Ginne-
kenweg 71. Breda, telef. 076-
-205159. Open: dond. t/m zater-
dag van 13tot 18uur.
Kuifkast, mah.; Willem 111 buro,
kersenh., Friese klok, kort-
staart, dikkop. 03451-15630.
Aangeb. div. antiek uit nalaten-
schap w.o. credenza, butler-
spiegel enz. 035-241701.
Gevraagd NAUTISCH antiek
en curiosa, modelboten. Aan-
biedingen: 020-6235066.

Schilderijen
vindt u bij Kunsth. ROELOFS.
Amstelzijde 61 A, A'veen to
Ouderkerk aan de Amstel
Geop. do./vr./za.. 11-15.30 u.
In- en verkoop ant. WAPENS
uniformen e.d. W.J. Bierman
03200-49047 of05253-2964.
KROONLUCHTERS. antieke
verl., alle stijlen, eigen atelier +
showroom, HPV, Wandelw. 44
Wormen/eer. 075-216373.
Y.M. Kunsthandel, in- en ver-
koop van NETSUKES. Telef
03473-73982, fax 20682.
Partij gesign. Franse KLOK-
KEN, versch. met Comtoise er
rep.uurwerk. Inl. 05133-3543.
Copy e.a. (moderne) SCHIL-
DERIJEN. Low-budget Art
020-6462769.

Opruiming grenen
Dm plaats te maken voor onze kollektie houden wij een specta-
:ulaire opruiming. Op ruim 4000 mJ vindt u de meest fantasti-
sche aanbiedingenin oud en nieuw geloogd grenen meubels.

HETKABINET, Rumpsterweg 1-5, Bunnik (langs deAl 2)
Telefoon 03405-67068

Mode
MODE-ACADEMIE in Adam
te koop mcl. machines, mate-
riaal e.d. (leerlingen en leer-
krachten aanwezig). Voor ml.
020-6254855 tijdens kant.uren.

T.k. TROUWJURK (Guns n'
Roses), maat ± 38. Telef.
070-3940817.
Speurder? Bel 020-6.805.805

Kap- en schoonheidssalons
T.k. schoonheids-, massage-,
en PEDICURESTOELEN, de-
momodellen. 04923-66561.
ZONNESTUDIO verkoopt haar
apparatuur. 2x combi 20-
-lamps, 1x 24-lamps met 400
Watt gez.br., 1x 38-lamps m.
1000 watt gez.br., 1x decolletée
br. 2000 Watt. Inl. 05410-
-11280, sema: 06-58338511.

T.k. INTERIEUR kapsalon,
Wella design, kleur zalmwit, 4
jr. oud, best. uit: 3 pompstoelen
a ’ 600, 3 kaptafels a ’ 500, 2
wastroggen a ’ 500. 1 balie

’ 500. 2 hoekkasten a ’ 100. 1
zwartleren droogbank mcl 3
indolair ’ 750. 077-820302.
Speurder? Bel 020-6.805.805

Dieren(benodigdheden)
r.k. JACK RUSSELLPUPS.
jntw. Tev. E-pony, 1.54 m en
4-j. ruin. Telef. 04976-42321.
Dierenpension De Oude Meye
D.a.. HUSKY teef, ’475. Spa-
niëls ’ 285. Leuke bastaardjes,
f 285. Rondweg 56, Zegveld
(Woerden). 03489-1391.
Te koop: Quarterhorse VEU-
LENS, hengst + merrie, vader:
Brio Pat Bars. Inl. 01802-3775.
T.k. 5-jarige E-PONY en Friese
paarden, zowel merries als
hengsten. Telef. 030-439987.
DUITSE HERDER, reutjes, met
stamb., geb. 12-5-93, ing. en
ontw. Telef. 02286-1394.
BASSETHOUNDPUPS, m.
st.b., lid N.B.H.C, evt. vak.reg.
mog. Géén hand. 040-519271.
CAIRN en Yorkshire terriërs.
Maltezers, Shih-tzu's, toypoe-
dels, Franse bulldogs en Boo-
mertjes. Keucheniusstr. 32,
Veenendaal, 08385-24587.
TTkT GOLDEN RETRIEVER,
teefje, 11 wkn.. ing., ontw.,
stamb. Inl. 04959-1011.
Nest SCHOTSE COLLIES (las-
sie). zeer mooi. v. boerderij.
Telef. 04105-12575.
T.k. zeer mooie 6 wkn. oude
JACK RUSSELS, laagbenig.
Telef. 05430-64506.
T.k. BOXERPUPS, ing., ontw.
en getatoeëerd, m. prima
stamb. Kennel Beekdal. fam. H.
Pieters, telef. 05998-35910.

FOX-TERRIERPUPS. ruwharig
3-kleurig. topkwaliteit, stamb..
ing./ontw. Telef. 04183-3267.
Zw. KONINGSPOEDELPUPS,
ing., ontw., met stamb.. in huis
grootgebracht, evt. vakantiere-
geling mogelijk. 08357-7595.
T.k. WEST HIGHLAND WHITE
TERRIËR, reu, 10 rnnd., stamb..

’ 1250. Inl. 04959-1011.
MALTEZER LEEUWTJES. 7
wk., ing., ontw.. moeder aanw.
Telef. 020-6635709.
Amerikaans/Canadese witte
HERDERPUPS, ideale gezins-
hond, ’ 500. Telef. 013-422181.
Nu pups van onze BEAGLES.
Soft Coated Wheaten Terr.,
West Highland White Terr. en
Tibetaanse Terriërs. Alle ou-
ders aanw. 03450-20606.
T.k MASTINO NAPOLETANO.
15 wkn.. + Rottweiler, reu,
groot soort, 17wk. 045-221510.
PUPS: Maltezers, Jack Rus-
sels. Yorkshires. teckels, krui-
sing schapendoes x Maltezer
Telef. 04108-17040.
T.k. 2 Geelvleugel ARA'S, kop-
pel. Telef. 036-5348011.
T.k. 4-jr. E-PONY, goed gere-
den. Tev. 6-jr. D-pony. m-spr.
M-dressuur. Inl. 02505-1863.
Wie wil mijn 22-jr. merrie als
GEZELSCHAPSPAARD Géér
fokmerrie. Bij voork. midder
van het land. 03465-60212 m
8-8: b.g.g. 03464-2302.

Wij zoeken een lief gezin voor
Dnze HUSKY-PUP met blauwe
sgen. Zeer redel. prijs. 020-
-3237579. Na 18 uur 6962129.
Voor een babypapegaai, ara of
kaketoe, gaan we natuurlijk
naar DENNIS, de enige echte
papegaaienspeciaalzaak in
Ned. Babypapegaaien met
garantie. Den Haag. 070-
-3463430/A'dam, 020-6657658.
T.k. zeer goed SPRING-
PAARD, met paspoort, heeft
intern, gesprongen. 12-jarige
ruin, pr. n.o.t.k. 046-529162.
T.k. MALTEZER LEEUWTJES
en langh. Teckelpups. Ing..
ontw.. met gar. 023-276537.
Engelse STAFFORDSHIRE
bull-terriërs (pups). Informatie:
derasvereniging, 030-434832.
T.k. PUPS: grote Zwitserse
Sennenhonden met paspoort
gevr. grote Zwitserse Sennen-
reu en Berner Sennenreu.
N.o.z. 05220-54307.
T.k. 4 AMSTAFF reuen. 7 wkn.
oud, vader: X-Pert Red Cloud.
Telef. 079-314186 (na 18u.).
T.k. grote MUNSTERLAN-
DERPUPS met stamb.. ing. en
ontw., zwart-, bont- en schim-
melkleurig. Telef. 04180-13921.
HAFLINGER ruin, 2,5 jaar oud.
zeer braaf. prijs ’ 2600.
Telefoon 033-619689.
T.k. 6-jarige MERRrE D-pony.
met 1-jarig veulen. Telef.
05480-21187.
Te koop aantal jonge SPORT-
PAARDEN (met papieren).
Telef. 03425-1612.
Arabische volbloed MERRIE, 2
jaar, vos. Nakion x Nabeg, telef.
020-6365142.
Aangeb. Dobermann en Staff.
Bullterriër. GOED tehuis be-
langr. dan prijs. 05208-55848.
T.k. PERZISCHE kittens in div.
kleuren o.a. goldens. stamb.,
ing, en ontw. Inl. 023-335956.
Staat ter dekking, uitmuntende
ROTTWEILER dekreu. import
Duitsland, HD-. Voor meer in-
formatie: 04929-61617.
T.k. betrouwb. 6-j. MERRIE.
D-pony. stokm. 142 cm, ver-
keersmak, ’ 3500 (mcl. zadel
en hoofdstel). 02991-3353.
T.k. d.groene MARATHON-
WAGEN, als nieuw, ’5500.
Tev. E-pony. 05762-1371.
AMERIK. COCKER SPANIELS,
blond, zwart, black/tan. Telef.
05286-1842.
T.k. Duitse Staande DRAAD-
HAAR-PUPS. zeer goede af-
stamming, beide ouders aan-
wezig, vakantieregeling moge-
lijk. Telef. 04756-5404.
T.k. SHAR-PEIPUPS, ingeënt.
ontw., stamb., garantie, vad.
imp. Amer. 05186-2331.
T.k. zwarte en apricot

met stam-
boom. Telef. 05285-1985.
T.k. weg. omst. prachtige
GOLDEN RETRIEVER reu, zeer
betrouwbaar. 03436-2512
T.k. BORDEAUX-DOGPUPS.
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. Inl. 04125-1966.
/oorkom teleurstelling! Koop
jw MASTINOPUP via de ras-
rereniging.ini. 035-245134.
r.k. van part. GOLDEN RE-
rRIEVERPUPS, ing., ontw. er
stamboom. Telef. 04130-42746.
r.k. witte HERDERPUPS.

stamboom, in-
geënten ontw. 075-165146.
Div. ras + bastaard HOND-
JES. o.a. West HighL Boxers
3tc. 8 wkn. Tev. Shetl. merrie. 1
r.. stamb. Gedipl. Kennelh.
32262-3363 (N.H.).

T.k. prachtige BERNER ,SEN-
NENPUPS. m. stamboom, ont-
wormden ing. 04125-1966.
T.k. NEWFOUNDLANDER-
PUPS. met kampioensafstam-
ming. Ze zijn ingeënt en ont-
wormd en afkomstig uit HD-
vrije ouders, met 'n zeer liet
karakter. Nog bruine pups aan-
wezig- 04138-77354/72718.
T.k.a. afgenchte ANDALUSI-
SCHE paarden. Telef. 036-
-5363521/5362321.
T.k. prachtige „Black Neck"
broed STRUISVOGELS. Vooi
ml. fax 070-3944629.
T.k. JACK RUSSEL, pup. reu.
11 wkn., kortbenig. 2 kl., ing.,
ontw., met reg. R.V.B. ’5OO.
Telef. 040-520135.
T.k. Engelse BULLDOGPUP.
teefje, ouders m. stamb.. in
huis opgegroeid. 033-619272.
T.k. HENGSTVEULEN Westta-
ler, goede afstamming. Telef.
02940-12942.
T.k. D-PONY 1.48. m, C-pony
1.37 m en knuffelpony. alle
apart, lief en braaf. 01712-8576.
T.k. VOSRUIN, 13 jr., h. 1.72 m.
Z-springer, Duits gefokt, goec
leerpaard. 035-238163.
Mooie apricot en zwarte
DWERGPOEDELTJES. ing. er
ontw. Telef. 04923-63719.
Prachtige lERSE SETTER-
PUPS, m. en z. stamb.. gevacc
en ontw.. redel. prijs. Telef
09-32.3.5681833 of 5689637.
Kennel DE LUSTHOF biedt de
mooiste rashonden aan o.a
Yorkshire, Malthezer. Westly
Schotse Cairn en Jack Russe
terriërs, Keesje. Pekingees
Poedel, Teckel, Franse- en En-
gels bulldog. Duitse Staander
Munsterlander, Huskey's. La-
brador, Boomer en leuke
kruis.hondjes. Alle m. stamb
en 1 jr. gar. 09-3214679708.
E-PONY. merrie, met pap., 1.5E
m hoog, 7 jr. oud.. L-dress.
veel spr.cap. Zevenaar x Natu-
rel x Lucky Boy. 076-600093.
Prachtige zwarte en blonde
BOUVIERPUPS, stamb., in-
geënt, ontw. Inl. 04920-42724.
T.k. CORNISH REK. ing.
ontw.. plus stamboom. Telef.
01158-1672.
Jonge YORKSHIRE terriërs
ing., ontw., moeder aanw.
vak-regel, mog. 04103-1661.
T.k. jonge BOUVIERS, ingeënt
ontwormd, stamboom. Telef
03417-51733.
T.k. KNPV Mechelse herder
reu, 2. jr.. eert. 417 punten mei
lof, ’ 2500. 05920-70814.
T.k. 8-jr. d.bruine MERRIE, 1.6C
m, L-spr., B-dressuur. geer
pap., goed betrouwb. karakter

’ 3750. Telef. 03417r59724.
Mini Yorkshire TERRIËRS. 7
weken oud, lief voor kind., ing.
en ontw., ’ 300 04138-78174.
T.k. CHIHUAHUAPUPS. ou-
ders chihuahua's. grootouders
chihuahua en reu schippertje.

’ 225. Telef. 013-440422.
i T.k. weg. annulering ge-

stroomde BOXERPUP, m.
stamb.. reu, ’ 550. 04764-1540.. T.k. 7 weken drachtige Engelse
BULLDOG. 04925-1265.

BUUVIbHh'UKi. zwan en
gestr., gefokt op karakte
en ontw. 03420-17292/13781.
T.k. BOSTON TERRIËR. 5
mnd. oud, kampioensafstam-
ming. Telef. 04992-3147/1833.
T.k. DUITSE-DOGPUP. reu.
gestroomd, gek. NDDC. Va-
kantie-opv. mog. 05163-1746
T.k. Siberische HUSKYPUPS.
blauwe ogen. ing. en ontw..
ouders aanw. Inl. 05613-1794.
DUITSE STAANDE draadh.-
pups. 2 r., 2 t.. met stamb.. M.
Duitse afst.. vader Heioords
Doublet. 04958-92134.
T.k. uit eigen fokkerij, chique
zwartbrume 5-jr. stamboek
MERRIE, stokm. 1.62 m, (afst.
Fasco x Marinier), L-dressuur
met w.p., 100% betrouwbaar: 2
op dressuur-gefokte hengst-
veulens, zeer goed bewegend,
vader Gregor: 1-paards tan-
demaspaardetr. 01738-8783.
T.k. bruine E-PONY 1.56 m., ±
12 jr. M-dress en L-spr.. veel
spr. verm.. klin. en röntg. 100%
Prijs ’ 5950. Telef. 05705-1778.
T.k. drachtige, zw. PONY. met
roodbont merrie-veulen. Met
zadel en toebeh. 02153-12423.
5-jr. E-PONY. st.m. 156. 6-jr.
pony, st.m. 137. 4-jr. baccarat,
ruin, st.m. 146. v2-jr. tuigpaard.
hengst. s:jr. mini pony. hengst,
76 cm. 08387-1606.
T.k. BOXERPUPS, met stam-
boom, ingeënt en ontwormd.
Telef. 08866-1497.
Wij zijn gespecialiseerd in de
verkoop van langharige
BOOMERHONDJES, in alle
kleuren en kruisingen. Allen 8
weken. kil. 040-863946.
T.k. jonge rode PERZEN, plus 2
Colour Points. v.a. ’ 450.
Telefoon 036-5327996.
BOBTAILCENTRUM
pups, herplaatsing en andere
Bobtailzaken. 05202-16325.
HONDJES en katjes, fretten,
spaniëls. Maltezers, Vorken.
020-6190351 of036-5340185.
T.k. 2 MECHELSE HERDERS,
teven. 8 wkn.. ing. en ontw..

’ 250 p.st. 04998-73884.
T.k. Duitse Staande DRAAD-
HAARPUPS. ouders bejaagd,
met stamboom. 01887-3848
Pracht mech. HERDERPUPS. 6
wkn.. ing., ontw.. ouders eert..

’ 175.076-140144
T.k. jonge BOXERS, 8 weken,
met stamboom. telef.
08342-1423.
7-jr. bruine RUIN. hg. 1.68 m.

’ 4400. 2-paards Westeria trai-
ler. ’ 3800. Inl. 033-945511.
T.k. GOLDEN RETRIEVER-
PUPS. met stamboom, in-
geënt, ontwormd en gezond-
heidscertificaat. 04160-36582
Tk. GOLDEN RETRIEVER-
PUPS met stamboom. Telef.
08383-6148, n.o,z.
T.k. mooie jonge FRIESE
STABIJ hondjes, ingeënt, goe-
de jagers. Telef. 05117-21292.
Laatste pup v. Fr. BULLDOG. 8
wkn.. meisje, zonder stamb.
\/r nr f 7RO n?n-fi9r>Rß2fi

BABY-AHA b. kaketoes, ama-
zones, grijze roodstaarten. uit
eigen kwekerij, met de hand
grootgebracht.. Van Norem-
borghstraat 104. Den Bosch,
telef. 073-147783.
Mooie RUIN v. Heidelberg, 1.70
m.. m. dress. + wp.. voorh. Z.
dress. 02247-1328. '__
D. HERDERPUPS. m. stamb.,
ing./ontw.. ouders HD-vrij.
fraai pigment. 01184-18532.
T.k. Perz. langh. KITTENS. in
div. kleuren, voll. ing., met
stamb. Telef. 03200-45244.
SHETL. HENGST. 4 jr., 86 cm.

’ 650. Mini hengst veulen,

’ 400. Telef. 05732-1-36.
T.k. 3-jar. NEW FORREST
pony. h. 1.37 m. met pap., licht
aangereden, zeer mooi. ’ 3500.
Tev. t.k. lichtbruine ruin 3 jr., h.
1.66 m, is perfect aanger..

’ 6000 of ruilen v. pony v. + 5
jr.. h. 1 1.55 m. moet min. LL
en zeer betrouwb. zijn. is v.
meisje dat licht motorisch ge-
stoord is. Voor ml. 05145-1437.
T.k. BERNER SENNENPUPS.
met stamb.. ing. en ontw., ou-
ders HD-vrij. 01842-1362 n.o.z.
T.k. PERZISCH shaded/silver
kater, met point faktor. 3 jaar.
CAC. Telef. 02520-25417.
T.k. Perzische KITTENS, sha-
ded silver. met stamboom. Te-
lef. 075-288720.
ROTTWEILERPUPS. ingeënt,
ontw., HD-vrij,, schotvast. van
boerderij. 03434-52016, n.o.z.
T.k. 5-jarige VOSMERRIE.
hoogte 1.30 m. zeer mak. telef.
03432-1675.
T.k. 2-jr. zw. MINI Shetl. mer-
rie, + 3-jr. sch.a-welsh merrie.
Telef. 035-235846.
APPALOOSA merrie, drachtig,
plus hengstveulen, ’ 2500. Of
ruilen voor grote pony. Inl.
020-6313406. na 18 u.
T.k. 3V4 jr. bruine RUIN. h. 1.67
m, v.: Bayard. onbeleerd.

’ 3600. En 2-p. Weyer trailer.
1991. Inr. mog. 08850-12944.
TTkT iüxë 2Ïr ARABISCHE
volbl. hengst en merrieveulen
met super beweging. Telef
05934-2218.
T.k. pracht nest NEW FOUND-
LANDERS. m. stamb.. pi
schrift, garantie. 05204-6389.
T.k. 10-jr. WPN-RUIN. 1.62 m
Z-dress. pi. WP. ongeschikt als
spr.prd.. mooie versch., geen
handel. Ellen. 02288-4401.
Colliekennel Friends For Eve
b.a. prachtige PUPS. ing.
ontw.. stamb. 05914-2211.
BERNER SENNEN- en Golden
Retriever pups, met stamb.
ing., ontw. Telef. 05720-57306
T.k. schitterende Duitse Staan
de KORTHAARPUPS. Geb
24-5. stamb., ing. wormvri
schotvast. uit de beste moe
derlijn ter wereld. Beverwijk
telef. 02510-43319. b.g.g
02298-2774 of 06-52807424.
"GOLDEN RETRIEVERPUPS
t.k., met stamboom, ingeënt en
ontw. Telef. 04241-1463
Fokker b.a. 2 jonge FRANSE
BULLDOGS. reutjes. 'A jr. oud
met stamb. Telef. 05933-31808.
T.k. zeer mooie MECHELS
HERDERPUPS. mg., ontw
ouders aanw. Inl. 02510-43853.
T.k. LHASA APSO. reu, 2 jaa
oud. met stamboom. Tele
036-5331191.
T.k. SUFFOLK Ooi + Ramlam
meren, van part., zwoeger-vr
metpapieren. 03425-2296.
T.k. BOUVIER-pups ingeën
ontw., + stamb.. zwart/ge
stroomd. lid NBC. 035-835934.
T.k. BABY grijzeroodstaarten

’ 850. geboren 5-93 zijn reed.
handtam. Inl. 08894-15832.
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Stichting examens vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit

Hiermee de officiële aankondiging dat de inschrijving voor het
najaarsexamenter verkrijging van

HETBEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID
zoals vermeld in artikel 10, vijfde lid, van het Honden- en Katten-
besluit 1981, is opengesteld.
Het examen zal plaatsvinden op woensdag 10 november 1993 te
Arnhem. Het inschrijfgeld bedraagt ’ 200 per kandidaat. De ui-
terste inschrijfdatum voor het najaarsexamen is 1 oktober 1993.
Aanmeldingsformulieren voor het examen op 10 november zijn
verkrijgbaar bij: Stichting Examens Vakbekwaamheid Honden-
en Kattenbesluit, Postbus 10271, 7301 GG Apeldoorn, telef.
055-661266.
Koop nooit een GOLDEN RE-
TRIEVER zonder eerst de ras-
vereniging te raadplegen. Inl.:
Secr. Golden Retriever Club
Nederland, 04750-26326.
Tk. möölë ABESSIJN-KIT-
TENS, stamb., ing., zeer gesch.
v. shows. Inl. 02233-3313.
T.k. 3-kleurige BOERENFOX-
JES, ingeënt en ontwormd.
Telef. 04241-1348.
Veelbelovende roodwitte
BULL-TERRIERPUP, reu,
unieke bloedlijn. 033-558082.
SHIH-TZUPUPS, ing., ontw.,
lijkend op Maltezer Leeuwtje,
moeder aanw. 073-429841.
T.k. jonge, tamme GEELKUIF-
KAKETOE, mcl. messing kooi
en voer, ’ 1500. 02153-17095.
T.k. div. SIAMEESJES en Oos-
terse korth. kittens. Tev. teh.
gez. v. 2 katers (Castr). 09-
-3214656228 (bij Tilburg).
JACK RUSSELPUPS, 2- en
3-kleurig, laagbenig, ing. en
ontw. Telef. 04241-1348.
T.k. mooie WEST HIGHLAND
WHITE TERRIËRS, pups, ing.,
ontw. Vr.pr. ’550. Telef.
04243-2289.
T.k. schitterende MAINE
COON kittens, div. kleuren,
stamb., ing. 01819-18521.
T.k. D. Doggenpup, 555 mnd.,
zw.. TEEFJE, zindel., superkar-,
akter, m, stamb. 08850-13368.
4-j. stamboek-MERRIE V Zal-
hen, h. 1.68, ruime bewegingen
vr.pr. ’ 6500. 02510-26885.
T.k. MALTEZER leeuwtjes-
pups, ’ 350. Tev. Jack Russel
kruising boerenfoxpups, ’l5O.
Inl. 03443-3003/2169.
NEWFOUNDLANDERPUPS te
koop van kamp.afst., met
stamb., ingeënt, ontw. en ge-
tat., met schr. gar., zwart en
bruin. 04974-2631.
TjTaT 2-jarige HAFLINGER
merne, V. Marschal, spierwitte
manen en staart, kan super
bewegen. Inl. 05976-2889.
T.k. LABRADOR RETRIEVER-
PUPS, blond en zwart, met
stamb., ingeënt, ontw. Vakan-
tieregeling mog. 05240-15334.
Tk. MASTINO NAPOLITA-
NO-PUPS, teefjes, met stamb.,
ing, én ontw. Inl. 03423-1765.
Ruwharige TECKELPUPS,
stamb. Teckelkennel „Oister-
wijks Hoekje", 04242-83628.
Gez. dierenvriend voor bast.
LABRADOR, reu, 7 wk., ing. en
ontw, ’ 150.03429-5013.
Te koop Schotse COLLIE-
PUPS, ingeënt en ontwormd.
Telefoon 04138-77784.
T.k. LEONBERGSEPUPS, m.
res.kamp. clubmatch '92, v.
Noors Imp., beide uitm., HD
achtergrond, voor ser. liefh.
Telef. 02991-1650
Kr. herder/labrador, 8 weken,

’ 200. Kruising bouvier/herder,
7 weken, ’2OO. FOXJES,

’ 100. 01826-2270, Z.Holland.
Weg. omst. 1 paar blauwgele
ARA'S plus Geelkuifkaketoe
man. Telef. 02240-12052.
Jonge GOLDEN RETRIEVERS
en New Foundlanders, stamb.
en ing. Telef. 04110-1313.
T.k. WEST HIGHLAND WHITE
terriërpup, reu, met stamb., ing.
enontw. Telef. 04132-73411:
T.k. PERZISCHE kittens, 13
weken, met stamboom, in de
kleur Red Smoke en Blue Tab-
by. Telef. 02526-87061.
Tk. CHIHUAHUA'S, wëg"
beëindiging kennel, reutjes, 2
en 3 jr. Goed tehuis belangrijker
danprijs. 05130-24817.
Cattery heeft mooie HEILIGE
BIRMAAN KITTENS t.k. met
stamb., ing. en ontw. Telef.
05910-18279.
T.k. nestje YORKSHIRE TER-
RIËRS, 9 weken. Telef. 04138-
-77615.
BORDEAUSE DOGPUPS, met
stamb., ing. en ontw. 04929-
-63889. b.g.g. 04992-2028.
Weg. omstandigh., div. koppels
PAPEGAAIEN en jongen te
koop. Telef. 053-320284.
T.k. BERNER SENNENPUPS,
ouders prima stamb., voll. ing.
enontw. 04104-74851.
FRANSE BULLDOGPUPS, 2
reuen, prima stamb., lid H.B.C.
Telef. 04108-12610.
GEELKOPAMAZONEPAPE-
GAAI. 6 jr., met kooi en toe-
ben., ’ 1500. Inl. 020-6367033.
Engelse BULLDOGPUPS, met
stamboom, ingeënt en ontw.
Telef. 04162-1164.
Zwart-zilveren DWERG-
SCHNAUZERS. reutjes,
stamb., ing., ontw. 080-786896.
T.k. 7-jr. luxe E-PONY, super-
gangen, geen beginners, L-2
dressuur. 02981-1328.
T.k. West Highland White Ter-
riërs. PUPS, met stamboom,
ing, en ontw. Inl. 04997-75258.
T.k. van Rijks-gedipl. kennel
langhaar TECKELS, div. leeftij-
den, m. stamb. Prijzen v. ’ 150
tot ’ 300. Telef. 045-251099.
Tk. 2-jarige bruine KWPN
MERRIE, mak en eerlijk, veelzij-
dig en best bewegend,
afstamm. V. Linards x Impor-

tant x Gondelier. 05976-2889.
T.k. Engelse Bulldog-PUPS, m.
stamboom, vader div. keren
kampioen. Telef. 02510-43375.
T.k.a. prachtige AKITA INU-
PUPS (Japanse poolhond), m.
stamb., vrij van HD-TC, 6 wkn.
Telef 020-6190920.
Tk. nestje schattige mini-
YORKSHIRE terriërs, ingeënt
en ontw. Telef. 020-6901256.
Franse BULLDOGPUPS en bl.
bouvier, reu, 3 mnd., ’450 Te-
lef. 01606-2862.
Nieuwe HONDEKENNELS, ge-
galvaniseerd, voor spotprijzen.
Telef. 05770-1473,fax 1853.
Zéér mooie SHIH TZU-PUPS,
9 wk., ing./ontw., ouders
aanw + stamb. 04117-2952.

'AIREDALE TERRIERPUPS
met stamb., ing. en ontw., geb.
30 mei. 04128-1050.
Nestje West Highland White
TERRIËRS, stamb., ouders
aanw. Amersfoort, 033-722766.
Zoekt u een HOND? Neem er
een uit het asiel. Bel Bond tot
bescherming van honden,
070-3556981.
T.k. JACK RUSSELPUPS, tev.
leuke boeren foxhondjes. Telef.
03431-1471.
T.k. pracht. BOSTON Terriërs.
8 wkn., ing./ontw., m. honden-
pasp. en off. stamb. 05724-
-1461 b.g.g. 05486-54406.
T.k. Super E-PONY, merrie, V.
Formateur, 1.56 m, 11 jr., M2-
dr. pi. w.p., L-spr. pi. w.p., zeer
veel springvermogen. 03210-
-12319, liefst na 18 u.
T~k. DALMATISCHE PUPS
met uitm. stamb., ing. en ontw.
Inl. 013-354369 b.g.g. 368012.
T.k. GEVR. alle soorten pape-
gaaien, ara's en kaketoes, puur
voor de hobby. 033-632001,
even geduld a.u.b.
T.k. met stamb., ing. en ontw.:
mooie, gezonde DUITSE DOG-
GENPUPS, 2 zwarte reutjes, 1
zwart teefje. 04926-1497.
Let goed op! Verkoop uw pa-
pagaai NIET aan hobbykwe-
kers waar u niet zeker van

'bent! Dennis, de enige echte
papagaaienkweker in Ned.
koopt ook papagaaien voor zijn
erkende papagaaienkwekerij en
geeft de hoogste prijzen. Den-
nis, bel voor gratis infoboek
020-6657658 en 070-3463430.
T.k. BERNER SENNENPUPS,
m. stamb., ing. en ontw., ou-
ders HD-vrij. Inl. 03211-2397.
T.k. PAPILLONPUPS, 8 wkn.,
ing. en ontw., met stamb.
Telef. 05480-21187.
SCHIMMEL. 8 jr., kar. 100%,
stokmt. 1.64, merrie, vr.pr.

’ 4900. 05250-4738/2727.
Rottweilerkennel' van Schwai-
ger Tor heeft prima PUPS voor
liefh., enkele weg. foutje red.
pr. Inl.: 040-520905.
Weg. omst. prachtige BERNER
SENNEN reu, 2 jr„ stamb.,
HD-vrij. 05960-20262/27951.
BULL TERRIERPUPS, stamb.,
ing., ontw., geen handel. Info
na 18.00 uur, 04902-14433.
T.k. KAKETOE, witkuif; ara,
bl./geel, beide handtam, eig.
kweek. 01184-61423 v. 18-19 u.
T.k. nest DWERGDAS-
TECKELTJES met stamb., ing.
en ontw. 08362-24481.
T.k. DWERGARA, geelnek,
man, ’l2OO. Brk. Sur. amazo-
ne, ’ 1500. Telef. 05788-5441.
T.k. LHASA APSO-PUPS, met
stamboom, ingeënt/ont-
wormd. Tev. teefje, 2 jr. met
stamboom. Inl. 01621-12154.
T.k. 4-jarige donkerbruine
MERRIE, stokm. 1.63, V. Le-
gaat, springt zr. apart, klinisch
en röntgologisch goedgek.,
vr.pr.’ 9000. Inl. 02290-45145.
Br. MERRIE, 3 jr., hoog 1.66 m,
vader Columbus x moeder Li-
nards. V.m.: Gurioso. Extra .be-
wegingen. 053-319705 (Ov.).
GOLDEN RETRIEVERPUPS,
voldoen aan alle eisen des tijds.
Telefoon 04242-82650.
T.k. Franse BASSET (hush-
pups), m. stamb., kindlief, ing.,
ontwormd. 05480-15332.
T.k. prachtig nestje KOOIKER-
HONDJES, met prima stamb.,
ing, en ontw. 05944-1983.
Nu z.m. LABRADORPUPS met
pr. st.boom, ing./ontw. ouders
HD-vrij. 05495-2544, n.o.z.
5-jar. d.br. MERRY, vader Li-
nards. 2'/2-jar. vosmerry, vader
Julio Marmer. 05133-2813.
T.k. DOBERMANNPUPS met
stamboom, van HD-vrije ou-
ders., ing., ontw. en ogentest.
Telef. 04997-75220.
BOUVIERPUPS, gestroomd, 3
teefjes, 3 reutjes, met stam-
boom. Inl. 03410-14733.
T.k. JACK RUSSELPUPS, 8
wk., 3 reutjes, 2 teefjes, laagbe-
nig en kortharig, 2- en 3-kleur.,
ing./ontw. Telef. 05243-1509.
Tk. Hollandse KOOIKER-
PUPS, met stamboom. Telef.
04138-73113.
PERZISCHE kittens m. stam-
boom, mogen half sept. weg,
v.a. ’ 400. Telef. 013-366883.
T.k. prachtige BOXERPUPS. 6
wkn., reutjes, met stamb., ing.
Telef. 02293-3169.
T.k. PERZ. kittens met stamb.
en ingeënt, shaded-silver en
shaded-golden. 02290-19740.
T.k. DIREKT van eigen fokker,
zw. zwanen, pauwen en jonge
nandoes, uitsl. goed tehuis
komt in aanm. Telef. 077-
-769208, b.g.g. 06-52107519.
T.k. weg. werkomst. DOBER-
MAN 5V4 mnd oud, reu, zw.
met stamboom, tatoeages, alle
vaccin., luistert goed, is lief en
gezond, ’ 1500. 020-6181109.
TX mijn K.W.P.N-MERRIE,
dress. L pi. 8, 9 jr., 1.60, v. Ecla-
tant, v.m. Watteau. Telef.
020-6456659.
T.k. DOBERMANNPUP met
stamb., ingeënt en ontw., reu,
geb. 19-04-93. 03474-1290.
T.k. weg. omst.h., MALTEZER
Leeuwtje 6 mnd. + Vork Ter-
riërpup. Ing./ontw. 023-
-276537.
LABRADORPUPS, chocolade-
bruin, 3x reutjes èn 1 blonde
reu, stamb., ing. Vakantiereg.
mog. Tev. ter dekking chocola-
debruine labrador. 04905-2103.
T.k: MERRIE, 3'/j jr„ Legaat x
Marco Polo, goudeerlijk,

’ 8500. Telef. 02520-19226.
Bijz. mooie Perz. KITTENS. ex-
tra langh., 13 weken, roomkl.
+ stamb. etc 02158-21380.
T.k. MERRIE, 3V4 jr., Legaat x
Marco Polo. goudeerlijk,

’ 8500. Telef. 02520-19226.

T.k. PONY 1.40 m hoog, vr.pr.
’lB5O mcl. zadel en hoofdstel.
16 jr., zr. gesch. v. beginn. rui-
ters. 04243-2289.
Staat ter dekking: Franse
BULLDOG, met stamboom.
Telef. 05418-80376.
KEESHONDJES, dwergpoe-
dels, dwergpinschers en ge-
kruisde hondjes, v.a. ’ 125. Te-
lef. 08387-1775.
DOBERMANNPUPS, zeer
goede afst., 7 wkn., ingeënt en
ontw.Telef. 04108-12350.
T.k. JACK RUSSELL pup, 3
mnd. oud, reu, ing., ontw., prijs
’4OO. Telef. 02240-17573.
T.k. luxe MERRIEVEULEN, v.
Kafu xx - m. Ster. Geen telef.
pr.opg. 05430-62290 na 20 u.

Span MINI-PONY'S, 4 + 5 j
roodschimmel hengstjes, :
mak, ’ 3900. Recr.paardji
merrie, 4 j., bruin, g. bet.
ber., z.braaf, m. zadel + tuit

’ 3500. Telef. 023-314955.
TM. RIJPAARDJE, Arabic
merrie, 12 jr., stokm. 1.43, mi
zadel en trens. Spec. pr. Gee
handelaren, 02155-22575.
BULLTERRIERPUPS, geb. 2
juni, m. stamb., ing. en ontv
Inl. na 20 u. 020-6823938.
T.k. BORDER Terriër reutjes,
wkn., ing., ontw. en i.b.'
stamb., ’ 750. 04160-44577.
Leuke kruising HONDJES va
kennel, ± 8 wkn., lang/korth
grote, kleine soorten, ± 50 si
ook Boomers, ing./get. Karst
89, Huissen, 085-250786.

BLIKKEN Bjng stoomboot, 60
cm, ± 1910, 3 schouwen. Pr.
n.o.t.k. 03465-73591 's avonds.
Oerdegelijke BOLDERKAR!
Uitneembaar of met vaste bak.
Vanaf ’ 295 excl. BTW. Prakti-
kar Vught, Industrieweg SD,
073-571554.

Postzegels,
munten e.a.

verzamelingen
Hoogste bod op uw collect./
partijen POSTZEGELS, vellen
frankeergeldige postz., munten
en ansichtkaarten. Gratis taxa-
tie. W. Tieman, N.Z. Voorburg-
wal 300, Adam, 020-6263243.
T.k. zeldzame kollektie oude
BENZINE-AANSTEKERS op 8
aug. Arnhem (Rijnhal), vóór
kassa! Inl. 05120-31175.
TTkT STRIPBOEKEN-
VERZAMELING, 1450 st.,

’ 3250. Telef. 023-367885.
C.Scope en Fisher METAAL-
DETECTOREN. Voor eerlijke en
betrouwbare informatie en de-
monstratie, 3 jr. garantie. Gelan
Detectoren Import 8.V., telef.
04105-12949
T.k. prachtige verzam. RUS-
LAND, in 3 banden, t/m '79,
30.000 Y.Fr. Info: 020-6130073.
Gevr. poppen van ANNETTE
HIMSTEDT, cont. bet. 040-
-125664, na 17u. 040-123052.
VIETNAM oorlog. T.k. unieke
13-delige videodocumentaire
„Vietnam": a TV history. Niet
ondertiteld. Amerikaans VHS-
NTSC systeem. Vaste pr.

’ 375. Na 19uur 04950-40639.
T~k7 verzameling KAPITEIN
ROB-boekjes, van 1 tot 56 de-
len, 2e druk. 035-563397.
T.k. gevr. gouden tientjes e.a.
gouden munten/penningen,
Krugerrands. Jul. zilvergeld en
munten. KEVELAM, Garderen,
telef. 05776-1955. Lid N.V.M.H.

Boeken, CD's
en platen

T.k. gevr. BIGGLES-pockets.
Telef. 05700-17519, na 18.30
uur! ’ 1 per deel.

Diversen
HELDERZIENDE Seeland.
Relatieherstel, fotolezen. Den
Haag, telef. 070-3684001.
Heden 1-8 uur. Lijn 2-6-13.
HELDERZIENDE mevr. Wiserat
ofticeel erkend, geeft 100% be-
trouwbare consulten. Tevens
meditatie mogelijk voor de op-
lossing van uw problemen!!!
Diskretie! Inl.: 080-603700.
Terug in Nederland: erkende
HELDERZIENDE, gespeciali-
seerd in relatieproblemen, her-
eniging na fotobewerking,
100% resultaat. Ook bij zaken-
advies en andere problemen.
Briefconsult of consult na af-
spraak. Telef. 080-451349.
WHITE'S metaaldetectors.
Classic 111, ’675. Spectrum,

’ 1650. CWT 8.V., 023-319240.
Mr. IBRO, beroemd helderz.
helpt u bij al uw probl. liefde,
geluk, herenig., handel, klant.,
examens, geld/zaken, besch.
tegen alle gevaren, onttov. en
werk. Bel nu, uw wil wordt ge-
lijk ingewilligd. 020-6933520.
Zie uw toekomst GLASHEL-
DER met zon persoonlijke ho-
roscoop (70 pag.!!) van Drs.
Vos. Bel daarom 013-564232
(24 u.) voor gratis folder.
CARANAIN, helderziende, me-
dium, onthult toekomst, biedt
hulp bij problemen, zaken, lief-
de, bescherming, rusteloos-
heid, werk, examen enz. Dis-
cretie verzekerd. Consultatie
gratis. Telef. 020-6169654.
Mevr. . Maria M. Geerling,
HELDERZIENDE. Consult na
afspraak. Telef. 075-355423.
HELDERZIENDE komt bij u
thuis v. alle problemen, fotobe-
werk. en bescherming, uw ge-
liefdesnel terug. 075-354322.
Grote MARABOUT, uniek,
maakt wonderen waar, lost alle
soorten van problemen op,
conflicten, liefde, geluk, terug-
keer van geliefde, succes met al
uw aktiviteiten, herkenning
en/of ontmoeting van de per-
soon uit uw dromen, telef.
020-6124686,9-17 u.
MAGIE. Hereniging van part-
ners; bevorderen van geluk etc.
(Betaling na resultaat). Hulp-
verlener is zeer begaafd Indo-
nesisch medium, snel een blij-
vend resultaat! 046-757595.
Wint u nóóit 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.
*KEBA, hoog begaafd medium,
helpt u met liefde, problemen,
zaken, extra bescherming
tegen slechte invloeden.
Resultaat gegarandeerd. Telef.
020-6860740.
HELDERZIENDE schenkt in-
zicht in uw leven en geeft raad
m.b.v. o.a. tarot, fotolezing,
ook schrift. Weekend/avond,
Linda, 020-6113820.

*Te koop*
Keramiek gasoven (aard- en
butaan/propaangas), elektri-
sche oven, elektrische klei-
draaischijf, kleingereedschap,
porselein kleien elektrisch
mix-apparaat. Vraagprijs
’1950. Info tussen 19.00 -21.00 uur, 072-625346.

HELDERZIENDE mevr. Wise-
rat, off. erkend, bewerkt oplos-
sing voor uw partnerproblemen
en hereniging. Inl. 080-603700.

De Speurderrubrieken:
Correspondentie-en contactclubs
Relatiebemiddelingsbureaus
Huwelijk, kennismaking enz.
Trouwservice
Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden
Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd
Woningruil (huur)
Bedrijfs-onroerend goed te huur aangeboden/gevraagd
Bedrijfs-onroerend goed te koop aangeboden/gevraagd
Zaken en transacties
Horecatransacties
Textieltransacties
Verzekeringen, hypotheken, geldzaken
Agenturen en vertegenwoordigingen
kantoor- en winkelbenodigdheden
Computerapparatuur/programmatuur etc.
Telecommunicatie
Machines en gereedschappen
Diverse clubs
Personeel diverse clubs
06-lijnen
Parenclubs
Postorders
VINDT U V.A. PAGINA TA 2.

De SPEURDERAFDELING kunt u 24 uur per dagfaxen op

020-585.8030

Personeel /
V77c_V_lJiOr_r/ï7£r7
ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 1986 redactionele computer-
systemen voor met name dagbladuitgevers.Zij neemt daarbij op de Neder-
landse markt een vooraanstaande plaats in met een marktaandeel van ca.
20%. Daarnaast doet Mediasystemen ook internationaal zaken in o.a. Bel-
gië, Duitsland, Engeland en Zuid-Afrika.
Door de explosieve groei in onze internationale contacten zijn wij op zoek
naar een full-time

COMMERCIEEL COÖRDINATOR m/v
(aanvangssalaris max. ’ 57.000,-)

Werkzaamheden
De nadruk zal liggen op zowel het — Engelse en Duitse spreek- en
opzetten als geven van demonstra- schrijfvaardigheid (Frans is een
ties aan nationale als internationale pre)
contacten alsmede het beantwoor- —een auto-didactische instelling
den van (technische) vragen tijdens t.a.v. automatiseringspakketten
de demonstraties. — representatief voorkomen
Daarnaast zal de commerciële bin- — leeftijd ca. 30 jaar
nendienst t.b.v. de internationale — woonachtig in deregio Haarlem,
verkoop door de commercieel coör- ofbereid daarheen te verhuizen
dinator worden bemand. Onderdeel — b.v.k. niet-rokend
van dit aspect vormt het schrijven
van offertes aan internationale con- _

_»■"_. i
_

i

tacten Een psychologische test zal deel uit-
maken van de selectieprocedure.

Functie-eisen
Van de kandidaten wordt verwacht: Heeft u belangstelling?
— een technische opleiding (HEAO Voor meer informatie kunt u con-

81, HTS tek, E ofHl) tact opnemen met Trudy Neeven,
— enige jarencommerciële ervaring afd. P&O, tel.: 023-319075.
— bekwaamheid in het zelfstandig Aan haar kunt u ook tot 15 augus-

voeren van commerciële cor- tus uw schriftelijke sollicitatie rich-
respondentie in de Engelse en ten.
Duitse taal Het adres is— kennis van actuele computertoe- Mediasystemen B.V.
passingen (b.v.k. in de graf. in- Postbus 4932
dustrie). 2003 EX HAARLEM
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Peugeot Talbot Nederland N.V. te Utrecht is een dochteronder-
neming van Automobiles Peugeot te Frankrijk en importeert en

distribueert auto's, onderdelen en accessoires. Peugeot neemt
een innoverende plaats in op het gebiedvan technologische en

kwalitatieve ontwikkelingen. De Peugeot organisatie verkoopt
jaarlijks circa 40.000 auto's op deNederlandse markt. Wij zijn op
korte termijn op zoek naar een:

REGIOCHEF AUTOVERKOOP M/V
FUNKT7IE-OMSCHRITVING: " adviseren en begeleiden van

onze dealerorganisatie op het totale commerciële terrein " het
gaat in principe om de verantwoordelijkheid voor het rayon
Noord-Holland.

FUNKTIE-EISEN: " opleiding en ervaring op HBO niveau,
commerciële richting (ook technici die zich commercieel heb-
ben ontwikkeld en bewezen kunnen reflecteren) " leidingge-
vende capaciteiten en ervaring " goede contactuele eigenschap-
pen " affiniteit met de autobranche " leeftijd vanaf 28 jaar.

Wil BIEDEN een verantwoordelijke en zelfstandige funktie in
een klein team van medewerkers bij een succesvolle onderne-
ming. Daarnaast uitstekende primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden waaronder een 13e maand, premievrij pensioen,
studiekostenregeling, personeelsregeling automobielen en een
auto van de zaak.

SCHRIFTELITKE SOLLICITATIESkunt u binnen 14dagen richten
aan: Peugeot Talbot Nederland N.V., t.a.v. afdeling Personeels-
zaken, Postbus 2097, 3500 GB Utrecht.

JE VOELT TE LEKKERDER BIT PEUGEOT. PEUGEOT

I Sensormatic
Winners to Winners!

We are the worldwide leading company in the loss prevention industry. With our complete product
range ofElectronic Article Surveillance systems, Electronic Asset Protection systems and Closed
Circuit Television Systems we enable our customers to efficiently reduce their losses caused by theft,
fraud and lack of organization and to increase their earnings. For more than two decades we have
been extremely successful in servicing the worldwideretail companies in more than 45 countries.
Recently we have started to penetrate the various commercial and industrial markets in Europe with
our unique and highly competitive product lines. For these high potential markets we are today
looking for a sales and marketing oriented

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Loss Prevention Solutions

Commercial & Industrial Markets
who will develop, drive and coordinate this new business unit in Central Europe (Germany,
Netherlands, Austria, Switzerland). He will report directly to the European Business Development
Manager for the Commercial and Industrial Markets and work closely with our country managers in
the respective countries.
His core responsibilities will be

f "to develop this new business unit successfully to a fast growing profit center unit,

" to hire, direct and coach our sales force,

" to establish and implement professional business plans,

" to personnally approach and sell to key accounts in the various market segments,

" to identify potential alternate distribution of joint venture partners and to organize joint sales and
marketing concepts.

Our ideal candidate would have the following proflle:

" Experienced Sales or Business Manager with proven successful sales and business development
records

" Experience in setting up and support of distributor networks is j^elpful

"Key Account experiences in investment good or service related industry

" Dynamic „driver", motivator and coach

" Professional Self-Órganizer and Communicator

" English and German fluent, Dutch desirable

" Mobile, i.e. ready to travel over 50% of his time
If you have this profile of a winner personality with skills of a pioneer let's discuss the details in a first
meeting. Please send vs your meaningful application (mcl. CV, photo, salafy expectation and the
month you could join vs). We look forward to meeting you.

SENSORMATIC "Broichhofstrasse 5
D-40882 Ratingen A
Tel: 49-2102-431-104
Fax:49-2102-431-150

Aan onze
adverteerders!

Wilt u zo vriendelijk zijn uw
schriftelijke

advertentie-opdrachten
uitsluitend te adresseren aan:

Advertentie-afdeling

_Dg 9tU%tMf
Postbus 376,

1000 EB AMSTERDAM.

LOOKIN'FOR A BETTER JOB?
Kahn's Mode is de inkoop- Kahn's Mode zoekt voor haar hoofd-

organisatie van Cool Cat kantoor in Breukelen jonge, ambitieuze
Nederland 8.V., een van de mannen of vrouwen voor de functie van

bekendste modeketens van mtmm.mm.am ■». "".----r«m /__/w\

Nederland, me» bijna 50 ASSISTENT INKOPER (M/V)
vestigingen in vele steden. leeftijd maximaal 25 jaar.

In de organisatie heerst een Opleiding: HEAO CE/IM HTS Confectie.
informele sfeer door de Taal: Engels in woord en geschrift/Frans.

jonge mensen, die ildi sterk Taakomschrijving: Assisteren van de Inkoopster
identificeren met het bedrijf. voor deWomen/Girls range

Bij Cool Cat kopen jonge " Correspondentie leveranciers
mensen de kleren die zij " Orderverwerking

mooi vinden, zoals jeans, * Assisteren bij het verwerken van de collectie
jacksen t-shirts. 'Stressbestendig.

Sportieve, stoere scherp- ADM|N|STRAT|EF

ÏÏÏ2Z" MEDEWERKER (M/V)
andere bekende merken. voor de afdeling Personeels- en Salarisadministratie.
Naast de Cool Cat-stores Leeftjid maximaal 30 jaar. „

heeft Cool Cat spedale Opleiding: HAVO/VWO/MEAO.
CoolCat Junior-winkelsvoor Taakomschrijving: verantwoordelijk voor de salaris-

kinderen van 4 tot 12 jaar. administratie en contracten registratie van de
medewerkers. Werkervaring: relevante ervaring bij
voorkeur in de salarisadministratie.
Schriftelijke sollicitaties met cv. en recente pasfoto
zenden aan Cool Cat Nederland BV,
afd. Personeelszaken, t.a.v. José Hogenberg,
Postbus 245, 3620 AE Breukelen.

1.J.1.1.1H
MODE B *

'
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Present Press is een dynamische uitgeverij die
voor bedrijven en instellingen in Nederland en
Duitsland promotionele magazines vervaardigt.
Ons enthousiaste team bestaat uit acht
medewerkers die hard werken aan de
succesvollegroei van het bedrijf. Voor de
opstart van ons nieuwe kantoor in Duitsland
zoeken wij een

Duitstalige account-manager met
management-ambities M/V
De functie houdt o.a. in: het maken van
afspraken bij potentiële opdrachtgevers, het
geven van presentaties in Duitsland, het
organiseren van de produktie en planning van
de magazines en in de eerste fase ook de
verkoop van advertenties.
Deze functie is weggelegd voor een enthousiast
persoon met aantoonbare commerciële
vaardigheden diegewend isresultaatgericht te

werken, vloeiend Duits spreekt (als moedertaal)
en mensenkan motiveren.

"Deze manager werkt in de eerste fase vanuit
Nederlanden zal later in Duitsland hetkantoor
gaan leiden.
Het salaris is gedeeltelijk gebaseerd op provisie,
en is zonder meer uitstekendte noemen.
Wij zien uw .schriftelijke reactie graag tegemoet:
Present Press, t.a.v. Dhr. R. A. Kriegsman,

23, 3511 HB,Utrecht.

Speelgoed en modelbouw
1949 Hitler MERCEDES, ’650.
1949 Schuco 1010, metaal,

’ 650. Flipje, ’ 650. 013-700283.
DINKY TOYS en blikken auto's
gevr. door verzamelaar. Betaal
goede prijs. 02942-64884.
T.k. gevr. door verzamelaai
Marklin TREINEN, speelgoed,
mag oud en/of defect zijn.
Telef. 02972-1929.

zaterdag 31 juli 199348



VROUW
LEVEN MET DE OORLOG OP JE HIELEN

door MARTIN VAN PUTTEN

De zielepijn
VAN

SERA ANSTADTAMSTERDAM — „Mijn nieuwe boek 'De
donkere rails' gaat over de tragedie van een
joodse vrouw, die niet in staat is haar jonge
dochter op te voeden. Ze wordt uit de ouderlij-
ke macht ontzet. Het is deels gebaseerd op
waarheid. Mijn zoon was bevriend met de
vrouw, ik vond haar erg aardig. Op een feest
deedze ineens een servet over haar hoofd, toen
bleek dat zeknettergek was.

Ik heb haar opgezocht in de inrich-
ting, waar zij een man ontmoette van
wie ze een kind kreeg. Jaren later
kwam ik haar weer tegen en kwam ze
bij mij eten. Zekwam steedsvaker. De
laatste keer midden in de nacht, zoals
ook in het boek staat. Toen gooide ze
een stapel foto's van haar kind in mijn
brievenbus. Daarna heb ik haar nooit
meer gezien.Pas drie jaarlater hoorde
ik dat ze zich diezelfde nacht nog voor
een trein had gegooid."

'Dan zal ik of het een bed is me op de
donkererails laten vallen en ze vastpak-
ken tot detrein me alseen dekenbedekt',
luidt de laatste zin van haar afscheids-
brief.

Het is dezielepijnvan de jongejoodse
vrouw die Sera Anstadt herkent en die
haar heeft gedreven opnieuw over de
wreedheid van de werkelijkheid te
schrijven.

„Als ik in de winkel sta,krimpt mijn
hart ineen als ik een Turks meisje de
boodschappen hoorvertalen voor haar
moeder, die geen Nederlands spreekt.
Toen mijn ouders uitPolen vluchtten
en ik als 7-jarig meisje hier belandde,
moest ik ook alles vertalen voor mijn
moeder. Het verpest de band, je moe-
dermag nietzon hulpeloos wezen zijn.
Als ik nu hoor dat onze regering alle
vreemdelingen wil laten integreren,
danben ikblij datik met mijneigen lot-
genoten op een kluitje kon wonen. Op
schoolwerd ik enorm gepest en ik voel-
de me toch al zo eenzaam in dit vreem-
de land. Bovendien was mijn moeder
erg ziek."

Sera Anstadt is één van de weinigen
die het verraad van de beruchte Ans
van Dijk heeft overleefd. Veel wanho-
pige jodenzochten in deoorloghun toe-
vlucht op het onderduikadres van Ans
van Dijk in de Amsterdamse Jeker-
straat. Zon negenhonderd vluchtelin-
gen hebben haar 'hulp' met de dood
moeten bekopen.

s*J ERA ANSTADT
werd in 1983 in een
klap bekend met
haar debuut'Al mijn
vrienden zijn gek',
het tragische verhaal

over haar zoon die
aan schizofrenie lijdt.
Haar nieuwste boek
'De donkere rails'
verschijnt binnenkort
bij Bzztöh. Boven-
dien komt er na lang
aandringen van le-
zerseen herdruk uit
van 'Een eigen plek',

dat al vier jaar is uit-
verkocht. Daarin ver-
haalt ze van haar op-
gejaagde jeugd in de
oorlog.

Maar het zijn niet
alleen de verschrik-
kingen uit'4o-'4sdie

haar nog dagelijks
op de hielen zitten.
Ook nu nog wordt ze
geconfronteerd met
nieuw leed: „Het le-
ven is te verdragen
omdat het stap voor
stap gaat."

■ Ans van
Dijk tijdens
derechts-

zaak in
1947 waar

Sera
Anstadt

tegen haar
getuigde.

FOTO:BEN
fN MEERENDONK

AHF/St. lISG

■ SERA ANSTADT: „Ik kan alleen
maar over joden schrijven. Ik ken
hunpijnen, hun zuchten."

FOTO: RUUD VAN DER LINDEN

■ Joodsefamilies melden zich in

1942 op de hoek van de Gaasp-

straat en Uiterwaardenstraat in

Amsterdam-Zuid voor vertrek naar
kamp Westerbork. foto: Rijksinstituut

VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE

■ Joden op hetVictoriaplein (na-oorlogse naamgeving) in Amsterdam. Ruim negenhon-
derd werden er in de nabijgelegen Rivierenbuurt door Ans van Dijk verraden.

FOTO: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE

Schuldig
Als dooreen wonder wist Serate ont-

snappen. „Dat ik de oorlog heb over-
leefd, heeft niets te maken met uitver-
kiezing. Het was treinen vullen tot de
laatste man. Dat ik niet ben wegge-
voerd, betekent dat er een ander in
mijn plaats de dood vond. Ik voel me
nog steeds schuldig over alles, over
mijn ouders, mijnzus... Schuldig omdat
ik nog leef."

Voor Sera begon de ellende pas echt
toen de oorlog voorbij was. Haar ou-
ders en haar zus kwamen niet terug,
haar vrienden ook niet. Alleen haar
broer overleefde de oorlog. Ze was een
eenzaam mens. „Plotseling ontdek je
dat jein jeeentjeverder moet leven.En
leven heeft alleenmaar zin als je ande-
re mensen hebt. Ik ken ook maar één
pijn en dat is zielepijn. Ik kan ook al-
leen maar over jodenschrijven, ik ken
hun pijnen, ik ken hun zuchten."

In deoorlogwerd ik alseerste door de
Duitsers opgeroepen om mij te melden.
Ik wastoen een jaarof zeventien. Vanaf
mijn dertiendewas ik al lidvan de com-
munistische jeugdbewegingen diewist
me teredden met een bewijs dat ik voor
de Joodse Raad werkte." Sera hoefde

zich niet te melden bij de Sicherheits-
Dienst en wist zo voor de eerste keer
aan het concentratiekamp te ontsnap-
pen.

De tweede keer lukte het niet zo ge-
makkelijk. „Ik moest mijn schuilplaats
geven aan een hoge communistische
functionaris. Mijn zus Selma en ik be-
landdenopeen zolder, dieniet zo veilig
was.

Via de ondergrondse zouden we een
beter adreskrijgen: dat was bij Ans."

Ik voelde me niet prettig bij haar.Ze
wasverschrikkelijk grofenkeihard.Ze
stelde vragen die je niet stelt aan een

onderduiker, dat vond ik al vreemd.
Als communist had ik geleerd wat ge-
heimhouding is, dus ik speelde het
naïeve meisje. Ik voelde dat ik in het
holvan de leeuwzat. Maar ik kon niet
vluchten, want Ans of één van haar
vriendinnenzou me ongetwijfeld scha-
duwen en erachter komen waar mijn
vrienden zaten van de communistische
beweging. Volgens mij was het haar
daar ook om te doen. Om met mij een
hele groep te pakken. Daarom heeft ze
jniiookzo lang gehouden, veertien da-

gen, ze wachtteop de grotevangst."
's Avonds was ze altijd dronken. Om

haar geweten te verzuipen natuurlijk.
Ik was zo bang voor die vrouw, dat ze
me 's nachts zou bedreigen. Ik schoof
meubels voor mijn deur. De onder-
grondse wilde haar afmaken, maar dat
lukte steedsniet, er warente veel solda-
ten in destraat. Afen toe hingze uit het
raam en vroeg ze aan een van haar
vriendinnen of het wel veilig was voor
haar op straat, er waren zoveel mensen
diehaar bedreigden.

Uiteindelijk besefte ze dat ik haar
door had, het duurde dan ook niet lang
of de Duitsers kwamen Selma en mij
halen. In de Hollandse Schouwburg,
waar alle joden werden verzameld,
drongpas totmij door hoeveel mensen
Ans aan de Duitser overleverde.

Nu wij weg waren, haalde ze haar
achterstand in. Er kwamen steeds
nieuwe mensen binnen in de schouw-
burg. „Ik kom van Ans van Dijk", zei
de een, „ikkom van Ans van Dijk", zei
weereen ander. In één dag had ze der-
tig joden verraden. Het grootste ge-
deelte van de schouwburg bleek door
haartoedoen te zijn opgepakt."

Rode petje
Binnen een week werden Sera en

haar zus Selma op transport gesteld.
„We zaten in de trein en twee jongens
speelden gitaar. Dat er een rij soldaten
met mitrailleurs op het perron stond,
wilden we gewoon niet zien. Er kwam
een jongenbinnen en die zei. „Jij bent
toch dat meisjemet datrode petje?" Dat
droeg ik normaal altijd. „Wil je vluch-
ten?" vroeg hij. Ik moest tien coupes
naar voren lopen, daar een band om
mijn arm doen van de Joodse Raad en
dangewoon hetperron opstappen alsof
ik er niet bij hoorde. Daarna moest ik
mij in de trein er tegenover verbergen
onder een bank tot de jongen mij zou
komen halen. „Maar ik wil welmijnzus
meenemen", zei ik tegen de jongen,
maar die antwoordde dathij na mij Sel-
ma zou helpen. Dus ik al die treincou-
pés door. Een WA-man hield mij aan,
maar ik zei dat mijn oom voorin zat. Ik
liep door en verwachtte elk moment
zijn hand in mijn nek. Er gebeurde
niets. Doodsbang liep ik door de gewa-
pende soldaten naar de andere trein
waarin ik mij verborg.

'sAvondskwam de jongenmij halen.
„Waar is Selma?" vroeg ik. Ikwas kapot
van zijn antwoord. Ze hadden haar niet
kunnen helpen. Ik voelde me een ver-
raadster van mijn eigen zuster. Ik
schaamde me, ik was gevlucht en zij
niet. Ze hebben later geprobeerd mijn
zuster te redden uit Westerbork. Het
was te riskant.

In 1947 was ik een van debelangrijk-
stegetuigenin derechtszaak tegen Ans
van Dijk (Ze werd ter doodveroordeeld
en op 13 januari1948 geëxecuteerd). Ik
heb nog nooit iemandzo gehaat als zij.
Ikkwam haar tegen op de stenen trap-
pen van het gerechtsgebouw. Met mijn
nagels had ik haar gezicht wel willen
openkrabben. Ze zei dat ze me nietken-
de. Ik moest voor haar uit de trap af lo-
pen. Ik had het gevoeldatze meelk mo-
ment naar beneden zou schoppen om
zo een belangrijke getuige kwijt te ra-
ken. Nog een maand lang droomde ik
elke nacht dat ik haar in hetwater gooi-
deen haar zwarte schoenennaar boven
dreven. Ze had van die lompe dingen
aan, weet je. Na al die jaren zie ik ze
nog duidelijkvoor ogen..."
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m SPEURDERS
\\J Tel: 020-6 805 805 Fax:o2o-585 80 30 Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Voormeer informatie zie eerste Speurderpaginaof
Bel ons op bovenstaand nummer.

Speurders f| worden gespeld
Correspondentie- en contactclubs

Voor een DATE bel je de Dutch
Dating Club, door onze unieke
formule snel contact verzekerd.
06-34030050, 100 et. p.m.
Rest. DÉ MOF, Leusden,
03498-61403. ledere zat. bal
metorkest v. alleenstaanden.

Huwelijks-
lijn: 06-91122366

50 c.p.m. GRATIS TEKST
INSPREKEN: 023-386339.
Kennismakingsvakanties PO-
LEN, verzorgd/verzekerd. Alle
leeftijden. Telef. en fax 04920-
-49896. of Postbus 6035. Hel-
mond. Leuke dames wachten
op u in Polen.
Bestel ons bestand met pers.-
beschr., foto's + telef.nrs. en
kies zelf uw partner. Stichting
~DEKETEN", 010-4200958.

Sociëteit
25-50 B.C. organiseert alle
vrij.-, zater.-, zon.- en feestda-
gen ontmoetingsparty's voor
alleenstaanden v.a. 25 jr. en
ouder. Geop. v.a. 20.30 u.
Kruisweg 1043. Volg borden
Hoofddorp-Centrum. Geen
spijkerkleding/gymschoeisel.
Zomertijd is extra gezelligheid,
iedere zondag, bij Noordhol-
lands best bezochte dans- en
alléénstaandenclub D.S.V.A. in
de sfeervolle entourage van
dancing ~Turbo 2000" te Uit-
geest (achterzijde bowling), lft.
v.a. 25 jaar, correcte kleding
gewenst (geen spijkerkleding).
Zaal open 21 uur. 02513-15862.
UFOT organiseert op 14 aug.
een romantische kasteelnacht.
Adres: kasteel Duurstede te
Wijk bij Duurstede. Inl.:
03435-71303 of 020-6437533.
EROTISCHE contacten voor
dames, heren en paren, info
020-6656115. 24 u p/d.

1000 leuke MEISJES uit Ne-
derland, Skandinavië, Europa,
Polen, Azië, N./Z.-Amerika,
enz. willen korresp./kennism./
vakantie./huw. met u. Vraag de
gratis kleurenfotobrochure!
Corr.Club'7o/T, Postbus 8177,
3009 AD Rotterdam.
Nog geen plannen voor 't
weekend? Bel „BLIND DATE"
070-3524030.
Een leuke VRIEND(IN) uit Ne-
derland of het buitenland vindt
u bij Corr.Club'7o/T, Pb. 8177,
3009 AD Rotterdam. Vraag de
gratis kleurenfotobrochure!

Ufot
Exclusief dans- en ontmoe-
tingscentrum op niveau. Elke
zaterdagavond. Min. leeftijd 30
jaar. Correcte kleding verplicht.
Aanvang 20.30 uur. Van Heu-
ven Goedhartlaan 22, Amstel-
veen, 020-6437533.
ALLEMAN, zondag dans/
kont.avond v. alleenst. v.a. 35
jr.. aanv. 20.00 uur, A'veen, t.o.
Sporthal Bankras 020-6453945.
Landgoed DENNENBURG.
Zaterdags hét 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!!! St. 'Vrienden van
Dennenburg', Engweg 34-36,
Driebergen, 03438-14900.
Ladies! MAN (bj. '53) jongens-
achtig type, good looking, be-
schaafd, ontwikkeld, commu-
nicatief, biedt zich aan als uw
begeleiding bij "social events"
als recepties, schouwburg, di-
ners etc. Geen sexuele escapa-
des. Centrum des lands. Dis-
cretie geboden. Telefnr.
030-340841.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Tropical Night
Sociëteit „De Manege" Zandvoort

presenteert vanavond voor ongebonden mensen
Een Zuid-Amerikaans dansen muziekfestijn

PROGRAMMA
20.00-22.00uur starten wij met ..onbeperkt Sangria drinken"
21.00-01 00 uurBARBECUE (weer of geen weer)
Salsa- en Merinque tot 3 uur in de nacht

ENTREE ’ 25ALL-INN
Kom vroeg, ofreserveer 02507-16023

Nieuw! Anders!
Elke zaterdag feest bij C.M.A.

Swingende party-avondenvoor gezellige
alleengaandenv.a. 30 jaar.De sfeer is ontspannen

dus een nette spijkerbroek mag (geen gympen)
Aanvang 20.30 u., Beijersweg 28, Adam, 020-6683800

(achter de Middenweg, zijstraat van de Polderweg)

Relatiebemiddelingsbureaus
DATE-SERVICE; discr. en snel
'n afspraakje? 06-320.325.29,
75 cpm. met eigen tel.nrs.
Cliënten van CUPIDO blijven
doorgaans niet lang alleen.
Vraag nu onze folder aan. Te-
lef. 03451-11486 (automatisch)
of 03451-10369 (telefoniste).
Cupido, Postbus 22, 4140 AA
Leerdam. Erkend door de VTR.
OCTOPUS, voor alle rel./kont.
Alle m/v-v/v-m/m relaties.
Ook platonische kontakten.
Unieke, betaalbare werkwijze.
Ons systeem biedt 100% ga-
rantie op korrekte service. Info
Postbus 426, 2160 AK Lisse.
Telef ./fax 02521-19209.
POOLSE dames. 20-60 jr., zkn.
een nette, eerl. levenspartner,
via bem.kant. H. Arnoudstr. 19,
6882 CLVelp. 085-635804.
Zoekt u een partner, die écht bij
u past? Psycho-astroloog Drs.
Vos heeft al duizenden paren
tot elkaar gebracht. SUKSES-
KANS 85% !!! Bel 013-564232
(24 u.) voor gratis folder.
Relatieburo BOLLENSTREEK,
Postbus 367, 2160 AJ Lisse, het
buro op nivo. De manier om de
juiste partner m/v te vinden.
Telef. 02521-21741.
SUPERSNEL een afspraakje?
06-320.340.42, 75 c.p.m. met
eigen tel.nrs.
Land. Stichting v. alleenstaan-
den, velen slaagden via onze
discr. pers. relatiebemiddeling,
geen winstoogmerk. Inl.
02155-16310.
Persoonl. relatiebemiddeling bij
uitstek v. partnerzoekenden
van HBO/Acad. of vergelijkb.
denknivo. GRATIS brochure!
Erk. Consumentenbelangen.
Nederlands Contact Centrum.
Inl. 02518-54211/57598.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Relatielijn
Zoekt u een man?

06-320.325.27
Zoekt u 'n vrouw

06-320.321.37
van STICHTING DATE 75 cpm
Mogen wij ook u voor een wer-
kelijk betaalbaar bedrag aan
een blijvende relatie helpen?
Jongeren en 55+ extra laag
tarief. Landelijk rel.bemidd.bur.
„DE CIRKEL" (regio Utrecht-
Gooi-Gld., Brab.). 033-944336.
—JUST FOR YOU*" bemid-
deling bij alle soorten relaties,
voor iedereen betaalb. Dames
gratis inschrijven. Postb. 233.
1130 AE Volendam. Telef.
02993-69226 of 68478.
ASIAN Contact begeleidt u
optimaal bij het vinden van uw
Filippijnse droomvrouw. Bel
085-252845.
Relatieburo 'SUN'. beste kans,
laag tarief, alle leeft, en nivo's.
071-225550.
Waarom alleen? Inzet, profes-
sionaliteit en resultaat zijn be-
taalbaar bij: TOGETHER, Lan-
delijk Relatiebemidd. bureau.
Info 08385-52559 ook za. en zo.
Blind Date buro KLAVERTJE
VIER. Gratis folder, bel 071-
-232355.
Erkend Relatiebureau
„d'Amour" voor partnerzoe-
kenden van ACADEMISCH/
HBO-niv. Vrijbl. ml. en pers.
behand. op niv. 079-511563.
'Asian ladies seek marriage".
Details to: ICE BREAKERS, 545
Orchard Road 10-03, Far East
Shopping Centre, Singapore
0923. Teleph 09-65.7328745.
Fax 09-65.2353780.

Together? Happiness!
Uiteraard lieten we onderzoeken
of onze naam wel „mocht"
Maar in al hun dikke boeken
hebben ze niet goed genoeg gezocht
Achteraf bleek „TOGETHER" al te bestaan,
zodat wij nu als „HAPPINESS" verder zullen gaan

Een nieuwe naam, maar geen enkele verschil,
want wie via ons echt „happy" worden wil,
kan nog steeds terecht bij ons kantoor
Betrouwbare relatiebemiddeling
daar staat HAPPINESS voor!
Happiness. Ambachtsweg 25 G, 2222 AJKatwijk ZH.
Telef. 01718-30215.

RELATIE ADVIESBUREAUS VOOR HBO/AC SINDS 1968

Constance Sars j
Professionele, probate en persoonlijke bemiddeling voor
partnerzoekenden van niveau.

Amersfoort: 033-944711. Amsterdam: 020-6817668
Alkmaar: 072-332415, Apeldoorn: 05784-1590

Den Bosch/Tilburg: 04118-2340. Breda: 076-410305
Enschede: 053-334033/282398,Haarlem: 023-355429
Loenen/'t Gooi: 02943-1511, Maastricht: 043-641760 i

Nijmegen 080-585092 Erkend AVR Rotterdam: 010-4768891 I

Samen sta je nooit alleen
Stichting Date brengt u met elkaar in kontakt. Heel snel als u
wilt. Onze regiomedewerkster vertelt u graag meer over onze
relatiekring van circa 5000 partnerzoekers (m/v)
AMSTERDAM 020-6792218 HEERENVEEN (omg.) 05126-1219
ALKMAAR 072-123867 's HERTOGENBOSCH 073-212264
ALMERE 036-5366022 HOOGEVEEN 05280-71374
AMERSFOORT 033-612036 HOORN (omg.) 02293-3185
APELDOORN 055-225331 LEEUWARDEN 058-161162
ARNHEM 085-456655 LEIDEN 071-212830
BEVERWIJK 02510-10872 LELYSTAD 03200-28100
BILTHOVEN 030-281490 LOOSDRECHT 02158-27070
BREDA 076-220748 MAARSSEN 03465-62851
DELFT 015-626789 NAALDWIJK 01740-23382
DOETINCHEM 08340-23605 NAARDEN 02159-51277
DOORN 03430-14138 NIJMEGEN 080-223496
DORDRECHT 078-176358 OSS 04120-22229
DEN HAAG 070-3678618 ROTTERDAM 010-4180000
EDE 08380-32733 ROTTERDAM 010-4121120
EINDHOVEN 040-512090 SPIJKENISSE (omg.) 01890-13476
EMMEN (OMG.) 05913-14423 TIEL 03440-19276
ENSCHEDE 053-332437 UTRECHT 030-884638
EPE 05780-13563 VEENENDAAL 08385-12795
FRANEKER 05170-95590 VOORBURG 070-3864982
GOES 01100-14123 VOORTHUIZEN 03429-2253
HAAKSBERGEN 05427-26844 WAALWIJK 04167-79000
HAARLEM 023-314615 ZAANSTAD 075-178075
HAREN (Gr.) 05906-2524 ZWOLLE 038-548000

U vindt ons ook in de Gouden Gids

Stichting Date
Niet zonder reden

Nederlands grootste relatieburo
Erkend door de Stichting Consumentenbelangen

RELATIEBEMIDDELINGSBUREAU
Vera Lemm

Gezien de gróte belangstelling, nu een LANDELIJK BUREAU
Professioneel, integer, VOOR lEDEREEN BETAALBAAR

W.G. Plein 700. Telef. 020-6850922
Aangesl. bij Stichting Consumentenbelangen bij Relatievorming

Huwelijk, kennismaking enz.
Weduwe, 69 jr., van goed ni-
veau, onafh., z.k.m. nette we-
duwnaar, van goed niveau,
leeftijd TOT 72 jr., om samen
het alleen zijn te delen. Br.
44-53273 bur. bl. Adam.
Modern PAAR, 60+, vrouw I.
gehandic. zkt. paar voor vakan-
ties en gezelligh. Midd. v.h. L.
Br. 44-53214 bur. bl. Adam.
Aantr. si. VROUW, 45 jr„ 1.69
m, blond, sport., vrolijk, HBO,
omg. Apeldoorn/Deventer, wil
graag die ene bijzondere man
ontmoeten met een opgewekt
karakter, HBO, stijlv. en onder-
nem. lft. tot 50 jr. Doel ser. rel.
Br. 44-53278 bur. bl. Adam.
ZAKENMAN (geb.) 34 jr.,
knap, atletisch gebouwd, char-
meur, geboren minnaar, zkt.
langb., mooie vrouw voor
avont., intieme relatie (omgev.
Randstad), geheimh. verze-
kerd. Brief met foto! Br. 44-
-52860 bur. bl. Adam.
Vrouw, 70 jaar, i.b.v. hond,
zoekt eerlijke MAN. Br. 44-
-53323 bur. bl. Adam.
DEN HAAG. Lesb., begin 40,
zkt. jongere, spannende vrien-
din lfst. met lang haar. Hou jij
van een ouder iemand en staan
liefde en vriendsch. bij jou op
de eerste plaats? Schrijf dan
een uitgebr. br. o. nr. 44-53144
bur. bl. Adam.
MAN, 32 jr./1.71 m, zelfst. on-
dern., HBO, met vrijst. bunga-
low, z.k.m. lieve, jonge vrouw,
Sur./Antill. of mixtype om ser.
rel. op te bouwen. Br. 44-53279
bur. bl. Adam.
Dit leven is veel te mooi om al-
leen te leven. Jongeman 41/
1.87, alweer enige tijd single,
zoekt een spontane, aantr.
JONGEDAME. Ik woon en
werk in Gelderland als zelfst.
ondernemer (bouwbedrijf). Ik
kijk uit naar jouw reaktie. Pret-
tig weekend en tot ziens! Br.
44-53319 bur. bl. Adam.
Intelectual, executive and sen-
sible Dominican LADY,
39 years, is looking for Dutch
gentleman (age 36-45) to be-
gin a serious, stable relation-
ship. Br. 44-53183 bur. bl.
Adam.
Ik, MAN, 44 jr. heb vakantie in
de week van 7aug.-15aug.
Deze week breng ik graag door
met een jonge vrouw, event.
kind welkom. Hopende dat er
een fijne relatie uit voort komt.
Ik ben in het bezit van een goe-
de auto, woon midden van het
land, kom met voorstellen,
event. foto retour. Br. 44-53328
bur. bl. Adam.
2 zakenvrienden zijn op zoek
naar 2 charm., spont, goed-
lachse VRIENDINNEN, lft. 40
tot 55 jr. Hou je van zon, terras,
auto's, romantiek en vrij je
graag, dan zijn jullie het hele-
maal (evt. geb. geen bezw.).
Kom en pak je pen, discr. verz.
Br. met foto en telef.nr. o. nr.
44-53359 bur. bl. Adam.
J. ZAKENMAN, 44 jr., wonen-
de omstr. Adam, zoekt langs
deze weg betrouwbare levens-
partner. Brieven met telef.nr.
Br. 44-53252 bur. bl. Adam.
Aantrekkelijke, gebonden za-
kenman, 49/1.81/80, zoekt
hartstochtelijke vaste relatie,
met slanke, getinte of buiten-
landse VROUW, 35-45 jr. Br,
44-53353 bur. bl. Adam.
Vr., 50+, zkt. man voor serieu-
ze relatie, omg. EINDHOVEN.
Br. 44-53285 bur. bl. Adam.
CHARMANTE vrouw, 38 jr.
zkt. stijlvolle gentleman, 40-45
jr., om haar leven zinvolle invul-
ling te geven. Beslist zeer goed
niveau. Br. gaarne met foto on-
der nr. 44-53241 bur. bl. Adam.

Zin in vakantie?
Man zoekt slanke vrouw, tus-
sen 30 en 45 jaar, met humor,
pit en romantiek, om maatjes te
worden en wie weet wat er van
komt. Brieven: 44-53362 bur.
blad Adam.
ZAKENMAN, 60tiger, ongeb.
zoekt vrouw, voorl. als reis-
vriendin en LAT-rel., 50-60 j.,
brieven graag met telef.nr. on-
der nr. 44-53072 bur. bl. Adam.
Trouwe geloofszuster zkt. lieve
nieuw-apostolische BROEDER.
Br. 44-53129 bur. blad Adam.

Beslist repr. DAME, wed., v.
stand, lief, charmant, verzorgd,
mooi figuurtje, zkt. dito heer,
ong. 60 of -plus. N.-Holland of
omstreken. Br. liefst met fo-
tootje: 44-53187 bur. bl. Adam.
Wij ADVISEREN reflectanten
die, mogelijk op verzoek van de
adverteerder, een foto, getuig-
schrift, geld etc. insluiten, de
nodige voorzichtigheid in acht
te nemen, aangezien wij voor
het retourzenden en afhande-
ling hiervan niet verantwoorde-
lijkzijn.
VROUW uit Moskou, 35 jr.
(dochter van 5 jr.), goed opge-
leid, engels sprekend, zkt. voor
serieuze relatie aardige man.
Br. 44-53212 bur. bl. Adam.
Charm. vr. met lief, vrolijk ka-
rakter, 58 jr., in haar 2e jeugd,
houdt v.d. natuur, wandelen,
winkelen en romant. tafelen.
Zoekt een lieve, gezellige, re-
pres. MAN om warmte te delen
in een fijne relatie. Br. 44-53197
bur. bl. Adam.
Leuke JONGEN, (23) zoekt
een leuke, eerlijke en spontane
vriendin (± 23). Pasfoto mee-
sturen = antwoord. Br. o.nr.
44-53229 bur. bl. Adam.
Grensstreek zuiden, Ned.
DAME, wed., 60+, blond, mol-
lig, goed niveau, in bezit auto,
zoekt gezellige, beschaafde,
niet rokende vriend ± 60-65 jr.,
liefst weduwnaar v.a. 1.80 m,
goed niveau, b.v. HBO, dieren-
vriend. Voornl. voor weekends
om samen uit en thuis te zijn.
Graag technische man. Br. 44-
-53236 bur. bl. Adam.
POOLSE vrouw, 38, met kind,
zoekt ser. kennism. met Nederl.
man. Br. graag met foto o. nr.
44-53324 bur. bl. Adam.
Moderne, BESCHAAFDE
vrouw, slank, probleemloos,
financ. onafhankelijk, 57+, zkt.
graag kennism. met een heer
van hetzelfde niv. Br. met te-
lef.nr. 44-52819 bur. bl. Adam.
Na een verdrietige periode in
mijn leven wil ik, slanke, goed
uitz. weduwe, van in de 60 jr.
(geen doetje) thans de draad
weer oppakken. Mijn belang-
stelling gaat uit naar (lfst.) een
weduwnaar tot ca. 68 jr., goed
ontw.niv., die houdt van huise-
lijke gezelligh., lezen, dieren,
gevoel voor HUMOR heeft,
kortom een aimabel mens. Br.
44-53227 bur. blad Adam.
DAME (59 jr.) z.k.m. heer voor
gezelligheid, uitgaan, week-
ends enz. Br. 44-53253 bur. bl.
Adam.
Buitenvrouw, 63 jaar, vrolijk en
optimistisch van aard, Noord-
Holland, zoekt VRIEND met
humor en intelligentie. Br. 44-
-53011 bur. bl. Adam.
Jonge, knappe zakenman (34,
slank, blond, 1.86) z.k.m. aantr.
LADY om spannende en ont-
spannende avonturen mee te
beleven. Trefw.: gezelligheid,
sport, romantiek, humor, rei-
zen, cultuur. HBO-niveau,
omg. Randstad. Br. 44-53283
bur. bl. Adam.
Nooit gereageerd? Doe het nu!
Vr. 40+ 1., bl., lang hr., music-
minded, high heels, ook jeans,
KNUFFELGRAAG, zkt, vriend
HBO-nivo. Br. 44-53244 bur. bl.
Adam.
SI. man, 1.77, wil SER. rel. met
si. vrouw, ± 35-60 jr., heb zelf
nwe. flat/auto en nog goede
job pi. enige jaren AOW. Maar
je hoeft niets te bezitten. Br.
44-53275 bur. bl. Adam.
Welke spontane, POOLSE
vrouw tussen 40 en 47 jaar, die
Ned. spreekt en ook een vaste
relatie zoekt, wil met zakenman
van 47 jaar, 10 dagen naar Po-
len. Alleen serieuze brieven met
foto worden beantw. Br. 44-
-53365 bur. bl. Adam.
JONGEMAN, 36 jaar, zoekt
lieve vrouw, om een nieuw
leven mee te beginnen. Br.
44-53368 bur. bl. Adam.
Holl. slanke man, 60 j., 1.75 m,
niet-roker, vlot, muziek, zin-
gen, natuur, zoekt leuke, slanke
vrouw voor een FIJNE relatie
(het er-zijn-voor-elkaar). Leef-
tijd tot 55 jaar. Huidski. onbel.
Br. 44-53277 bur. bl. Adam.

Aardige ZAKENMAN, 48 jr.,
1.80 m, houdt van strand, uit
eten, en de leuke dingen, zoals
een fijne relatie, zoekt een mo-
derne vrouw, 40-55 jr. Br.o.nr.
44-53348 bur. bl. Adam.
EXTRAVAGANTE, aantr.
she-male, 34 jaar, 1.78 m, is het
alléén zijn beu. Zoekt niet on-
bemiddelde partner die weet
wat verwennen is en mijn leven
weer inhoud geeft en net als ik
van luxe houdt. Foto's o.e.r. Br.
44-53373 bur. bl, Adam.
Repr., sportieve VROUW, 55
jaar, 1.65 m, zoekt dito vriend
voor LAT-relatie, (niet-roker),
W. des lands, MBO-nivo. Br.
44-53284 bur. bl. Adam.
Welke leuke, vlotte VROUW
wil met sportieve heer, 1.85 m,
58 jr., goed nivo, gezellig mee-
varen op zijn boot bij mooi
weer en bij slecht weer uit te
gaan, etentje, etc. Br. 44-53370
bur. bl. Adam.
Nette, goed uitziende MAN, 35
j., gevestigd omgeving Leiden,
met mooi gelegen woonhuis,
zoekt net meisje of vrouw met
goede bedoelingen om samen
iets op te bouwen. Br. 44-
-53280 bur. bl. Adam.
Goeduitziende, gevoelige
MAN, z.k.m. leuke, vlotte
vrouw, lft. 35 t/m 48. Br. lfst.
met foto altijd antwoord. Br.
44-52915 bur. bl. Adam.
MILJONAIR, industrieel mët
landgoed, zoekt vrouw. Br.
44-53276 bur. bl. Adam.
Jongeman, 39 jr., z.k.m. leuke,
gezellige VROUW. Kind. geen
bezwaar. Omg. A'dam-Almere.
Br. 44-53213 bur. bl. Adam.
Welke VROUW speelt öök
graag Zero Buren? Br. 44-
-53309 bur. bl. Adam.
Ex-dir., 59 jr., zkt. (evt. geb.)
VRIENDIN voor gezelligheid,
etentje etc. Br. 44-53371 bur.
bl. Adam.
Leuke, charmante VROUW,
50er, ongeb., niet roker, donker
blond, bruine ogen, romantisch
en oprecht zou graag keurige
heer leren kennen die van het
leven houdt en later misschien
ook van haar. Alle brieven met
foto worden beantwoord. Br.
44-53216 bur. bl. Adam.
VROUW, 41 jr., z.k.m. eerlijke
man, leeftijd 41 tot 48 jr. Br.
44-53220 bur. bl. Adam.
Zakenman, GEBONDEN, 29 jr.
zoekt contact met leuke, liefst
oudere vrouw voor erotisch
contact. 100% diskreet. Br.nr.
44-53286 bur. bl. Adam.
SPORTIEVE, slanke weduwn.,
50+, zkt. lieve, charm. vrouw,
lft. 40-50 jr. Wie weet... Br.
44-53318 bur. bl. Adam.

Bent u ook eenzaam en alleen?
Reageer dan op deze adverten-
tie, ik ben een VITALE vrouw
van 60+, die houd van dieren
en tuinieren, zit op een leuke
buitenlok., ben in bezit van een
auto en zoek een leuke vriendin
van 60+ (alleen vriendschap).
U krijgt eerlijk antw. Tot ziens.
Br. 44-53119 bur. bl. Adam.
Vlotte WED., net 73 j. gegoe-
de? óf goede middenstand,
zoekt relatie met heer. Br. 44-
-52387 bur. bl. Adam.
Gevr. AARDIGE vriend/partner
door 54-jarige vrouw. ledereen
krijgt antwoord. Br. 44-53181
bur. bl. Amsterdam.
Omgeving AMERSFOORT.
Zakenman, 53 jaar, wil graag
kennismaken met vlotte, slan-
ke, charmante vrouw, leeftijd
40-50 jaar, voor een duurzame
relatie of samenwonen, geen
avontuur. Zie graag jouw brief,
liefst met telefoonnummer en
foto, tegemoet. Br. 44-53326
bur. bl. Adam.
Eerl., betrouwb., Indon./Chin.
vr., 41 jr., zkt. ser. rel. m. Ned.
MAN, evt. huw. niet uitgesl., 45- 60 jr., react. uitsl. in Eng. Br.
44-53234 bur. bl. Adam.
Aantr. charm. Antill. vrouw, 27
jr., houdt van dineren, gezellig-
heid, z.k.m. een ongebonden,
zeer bemiddelde, beschaafde
man met een hart van GOUD
voor een duurzame relatie evt.
huwelijk. Ser. br. m. foto/tel.nr.
krijgen welgemeende reacties.
Br. 44-53249 bur. bl. Adam.
Ben jij de gentleman die mij
weet te RAKEN, niet dun/dik/
kaal, wel 38 tot 48 jr., ± 1.90 m,
eerlijk, goede job, stijl, soms
jongensachtig en trekt een
langbenige, 1.80 m, slanke,
aantr., soms maffe lady, 41 jr., 2
grote kinderen, die dol is op
muziek, je aan? Try me! Br. met
foto 44-53301 bur. bl. Adam.
MAN, 63 jr., VUT-er. MBO-ni-
veau, hobby's: fietsen, jazz,
klassiek conc, koken, kortom
veelz. interesse, zoekt dito
vrouw voor een fijne relatie.
Voorl. LAT. Wie weet? Br. 44-
-53248 bur. bl. Adam.
Welke heer (tot ± 65 jaar) wil
met dame, 59 jaar (wed.) een
ser. relatie aangaan om samen
nog wat van het leven te genie-
ten. Omg. Adam/Zaanstreek.
Br. 44-53134 bur. bl. Adam.
Jonge vrouw, 50+, ziet er echt
jong uit. Zij is blond, slank,
full-time baan, goed karakter
en eerlijk. Welke donker-
gekleurde MAN reageert? Br.
44-53377 bur. bl. Adam.
Weduwe, 63 jr., z.k.m. heer
voor VRIENDSCHAP, omg.
Amsterdam/Amersfoort. Br.
44-53308 bur. bl. Adam.
Aantrekkelijke J.MAN, 33/1.96
mtr., acad., sportief, gevoelig,
lief, zkt. aantr. vrouw (20-35
jr.) om verliefd op te worden. In
1e instantie v. leuke weekends,
als 't klikt misschien meer.
Event. kind geen bezwaar. Br.
m. foto, telef.nr. o.e.r. o.nr.
44-53250 bur. blad Adam.

Ben jij misschien ook in dezelf-
de situatie als ik (vrouw), net
gescheiden, met kind., en je
wilt nu je sociale leven weer
opbouwen? Ik zoek een be-
schaafde vriendin (niet lesb.)
om samen uit te gaan naar
clubs, dancings, cafés enz. Ik
ben heel vrolijk en hou van uit-
gaan. Heb je interesse en woon
je in het midden v.h. land, lft.
27+, schrijf dan een brief o.nr.
44-53270 bur. bl. Adam.
Spontane jongen (25) zoekt
leuke, gezellige MEID. Lfst. met
foto. Altijd reaktie. Br. 44-
-53372 bur. bl. Adam.
Man, 49 jr., is het alleen zijn zat,
zoekt leuke VROUW tussen
40-50 jr., voor vaste relatie, 2
kind.' geen bezwaar. Br.
44-53349 bur. bl. Adam.
Goed uitziende jonge man, on-
gebonden, 57 jr., met mooi ei-
gen huis, omg. van prachtige
natuur zoekt goed uitziende
vrouw tot ca. 40 jaar, br. met
foto op erewoord retour, nr.
44-53028 bur. bl. Adam.
Aardige, niet onaantrekkelijke
34-jr., met flat in 't Gooi, fiets
en leuke baan, zoekt gezellige
VRIENDIN om samen de leuke
dingen van het leven te ont-
dekken. Ik ben huiselijk, houd
van de natuur, dansen. Wil je
me leren kennen, zet je aarze-
ling opzij en schrijf. Alle brieven
(foto zou leuk zijn) krijgen ant-
woord. Brieven 44-53345 bur.
bl. Adam.
Ben je op zoek naar een aan-
trekk., onafhank. en spontane
BLONDINE (39, 1.77 m) om
samen leuke dingen te onder-
nemen (uit, reizen, gewoon
niets doen), pak dan nu je pen!
Mijn ideale man: 40 jr., 1.85 m,
attraktief uiterlijk, goed stel
hersens, optimistisch, gevoel
voor humor, niet-roker, en
zonder al te veel verplichtingen,
omgeving Randstad. Mocht je
aan dit profiel denken te vol-
doen, schrijf dan (wel met foto
s.v.p.) 44-53375 bur. bl. Adam.
Ex-KM-OFF., 58 jr., 1.87/80,
kop van N-H, sportief, aantr.,
z.s.k.m. slanke, knappe vrouw,
niet-rookster tot ± 50 jaar. Br.
uitsl. met foto (0.e.r.) onder nr.
44-53217 bur. bl. Adam.
JONGEN, 24 jr„ z.k.m. spont.
jongedame, evt. kind g. bezw.
Br. 44-53153 bur. bl. Adam.
Goed uitziende Spaanse MAN,
30 jr., niet-roker, zoekt vrouw
20-30 jr., om een fijne vriend-
schap te bouwen. Alle brieven
liefst met foto. Br. 44-53177
bur. bl. Adam.
Wedn., eig. home, tuin,
Midd.-Ned„ zkt. VRIENDIN,
slank, nivo, ± 60-65+. Ik zend
u brief m. uitv. inf. over mijzelf.
Br. 44-53325 bur. bl. Adam.
Goed uitziende, eerlijke, be-
trouwbare, ongebonden, zelfst.
ondernemer, net 40 jr., 1.70 m,
wil graag kennismaken met een
aantrekkelijke, jonge dame
zonder kinderen tot ± 30 jr. Ik
verwacht van jou dat je niet al-
leen mooi bent maar ook be-
trouwbaar, intelligent, eerlijk,
spontaan, sportief etc. en een
goede algemene ontwikkeling
hebt. Wanneer jij denkt dat jij
dat MEISJE bent, aarzel dan
niet en schrijf me een spontane
brief met recente foto en evt.
telef.nr. m. misschien wel tot
ziens. Br. 44-52939 bur. bl.
Adam.
Aantr. vrouw, 35 jr., intell.,
wervelend, charmant, humoris-
tisch i.b.v. huis, auto, jong kind
& paard, heeft lange tijd als
secr. gewerkt bij groot bedrijf,
zoekt: vlotte, repr,, romant. on-
dernemer, langer dan 1.80,
leeftijd tot ± 50 en niet rokend,
om hem te begeleiden in zijn
carrière, zijn drukke leven ver-
aangenamen met gezelligheid
en kameraadschap uit te laten
groeien tot serieuze, liefdevolle
relatie met veel knuffels en
goede wijn. Ik weet dat jij dit
leest, aarzel niet, schrijven!
Liefst wel met foto. Br. 44-
-53247 bur. bl. Adam.
Jonge VROUW, 1.65 m, 57 kg,
donker haar, blauwe ogen, met
tijdrovende baan en goed hu-
meur, zoekt een slanke manne-
lijke partner tussen de 40 en 50
jaar, met voldoende intelligen-
tievermogen en humor om een
goede relatie op te kunnen
bouwen. Brieven met foto on-
der nummer 44-53172 bur. bl.
Adam.
Spont. vr. wil op herhaling niet
afgek. maar vrijw. afgezwaaid.
Welke man 35/40 wil na zijn
werk met mij op OEFENING.
Br. 44-53264bur. bl. Adam.
Heer, 55 j., 1.93 m, si., zoekt
VRIEND, all-in, g. fin. bedoel.,
bew. mooi huis Centr. land, kan
Dntv. en verpl. Br,, lfst. m.f.,
hoeft niet, wel telef.nr. s.v.p.,
44-53343 bur. bl. Adam.
J.man v. 27 jr. zkt. VRIENDIN
lussen 23-36 jr., kind. geen
oezw., b.v.k. een buitenlandse.
Br. 44-53354 bur. blad Adam.
i/Velke bl. j.dame tot ± 25 jr. wil
net mij (eenz. j.man) motorr.?
3r. 44-53321 bur. bl. Adam.
Weduwn., 69 j„ 1.76, 75 kg,
«nd. Adam, i.b.v. auto, zkt.
VROUW tot 68 j. voor 1.a.t.-rel.
3r. 44-53274 bur. bl. Adam.
M.-VELUWE, aardige, niet on-
aantr. weduwe, 72 jr., 1.65 m,
ïkt. een vlotte beschaafde
neer, met ook de trefwoorden:
natuur, zon, zee, vakantie en
jjezellig thuis. Br. 44-53168 bur.
jladAdam.
Heer, 63 jr., niet onbemiddeld,
;ou graag na veel teleurstelling
«ennismaken met eerlijke, be-
rouwbare, lieve VROUW, om
samen weer iets moois op te
souwen. Br. 44-53380 bur. bl.
Vdam.
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Faxen kan ook: 020-585.8030

Trouwservice
DROOM-TROUWPAKKET:
trouwreportage met 50 foto's
vervoer in nieuwe Rolls Royce
bruidsboeket, 25 corsages ei
50 bedankkaartjes op naam
Compl. ’ 1095. 020-6442592.

"TROUWFOTO'S nodig?"
'■ Bel voor info: Studio Krimp,
»■ 020-6263919.n
\. Een SPEURDER opgeven? Bel

020-6.805.805.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

SCHEVENINGEN v.a. 15 sept.
tot 1 mrt., mooie hotelk., v.v.
douche, toilet, TV, gebr. keuk.,
borg ’ 500, huur ’ 650 mcl.,
min. verbl. 4 mnd. Hotel Corel,
Badhuisweg 54, 070-3559939.
PENSION in Aalsmeer heeft
nog kamers vrij. (Tevens ka-
merverhuur). 02977-40755.

AMSTERDAM, omg. Merca-
torplein, mooie 3-k.etage voor
2 pers. met 2'/z jr. urgentie. Hr.

’ 409, overname ’ 7500. Inspr.
op antw.app. 020-6166654.
T.h. centr. AALSMEER, kamer,
’7OO, mcl. g./w./CA.I„ gez
gebr. badk./gemeub. keuk.-
woonk. 02977-24789/25474.

Adam Oud-West, compl. furn.
! HOUSEBOAT, with terrace.
i All-in ’ 1325. Single person
■ only. Contract for 1 year. Inf.:
■ Moerdijk, 020-6830698.
1TK. nabij Adam, 2/1-kap

' HUIS, 2 badk., 3 toil., 7 kam.,

' gr. tuin, ’ 4000 p.m. excl, evt.

' gesch. v. bedr. 02907-2574.I2ADAM, aangeb. luxe gestoft.
appartementen, met uitzicht op
Damrak, v.a. ’ 1250 tot ’ 3000

i p.m. Telef. 020-4201185.
; HARTJE C, ruim, mooi gem.. 2-kam.app., mcl. serv.kosten

’ 1575p.m. 020-6732489.

' A'DAM-C, luxe 2-rm.apt., 11
i months or shorter, fully furnis-
i hed, ’2250 p.m. all-in. With

sunny roofgarden, ’ 2500 p.m.
Teleph. 020-6260334.

' T.h.a. 2-kamerwoning op de
PRINS HENDRIKKADE. Telef., 020-6187705.

i T.h. 6 mnd. gem. 2/3-k.ben.--:woning A'DAM-Z. ’1750 p.m.
mcl. 2 mnd. borg. 020-6620146.
3-kam.woning t.h., VONDEL-

i PARKBUURT-West, 1-pers„
i’ 900. Telef. 020-6122075.
1 T.h. mooi vrijstaand woonhuis-

' je Vinkeveen, a.h. WATER, rui-
me living, slaapk., keuk., nieuw
en voll. gestoft., gemeub. (o.a.

! koelk., magnetr., tv, telef.
enz.), bijkeuk., ruim terras a.h.
water. Zolderverdiep. Parkeren
op eigen erf, roeibootje. Rustig
gel. 1x p.w. werkster. Ideaal
voor man/vrouw alleen, wer-; kend stel. Huurprijs ’ 2400 (al-
les mcl., geen bijk. kosten). Te-
lef. 02972-63328 of 06-
-52825283.
Tijdelijk goed geoutill. woonr.
nodig? 1- a 2 pers.app. in mooi
BEEKBERGEN. 05766-1370.
ZAANDAM, bij station, luxe
2-kamerapp., gestoft., ’ 1050
mcl. 075-171806/158811.
SOEST, Vz jaar t.h. een gest.
zit/slaapkam.etage op 1e verd.,

'27 m 2, met woonkeuken v. +
a. balkon, huur ’9OO p.m. a.i.,. borgsom’ 2000. 03499-85248.
PARIJS, flat t.h. voor ± 1 jr.,
wijk XVI, 2 kam., douche,
keuk., gemeub., huur ’1950
mcl. serv.kosten. 070-3563103.
A'veen, gem. MAISONETTE, 3

"kam., balk. op Z., ’1975 p.m.
mcl. Telef. 020-6439988.

.Fraai gemeub. 2-kam.app.. ’ 1550 en studio ’ 1350, in his-
i torische villa, op 1e klas lokatie

te BAARN. 02154-13842 of
085-332730.

i Den Haag, 2-kam.parterre, met
TUIN, gemeub./gestoff.,

’ 1100 p.m. excl. 070-3924279,
bellen tussen 16.00-18.00 uur.
T.h. voor langere tijd bungalow

i rustig recreatiepark in
l EGMOND A.D. HOEF, ’l4OO

p.m. all-in. Inl. 023-283493.
'.KAMER gezocht? Bel di
i Nationale Kamerlijn:

06-340.330.10 (’ 1 p.m.).
SELECT zkt. voor u betrouw-

" bare huurders. V. verhuur van
i uw app./etages. 020-4204237.

SOEST, beg. grond, etage voor
half jaar. Pr. ’llOO p.m. Borg

I’ 2500. Telef. 03499-85248.
T.h. AMSTELVEEN, Kostverlo-
renhof, gem. zeer mooi, 50 mtr.

' studioapp., op 1e etage, uit-
zicht op siervijver, aparte w.c,
badkam., complete keuk., va.

■ 31-08, ’2OOO p.m. Incl. alles.
Sabine Beheer 8.V., 020-
-6611886, fax 6441416.

; Etage t.h. in BLOEMENDAAL,
voor 1 pers., ruim 50 m 2,eigen

\ k./d./t., gr. terras, ’950 mcl.
p.m. Telef. 023-262506.
ADAM, Brouwersgracht: per
1-9, pakh., sout., 45 m 2, 2 k„

i parket, hr. ’ 1300, 3 mnd. borg,
I overn. ’ 7500. 020-6206250.

!" Rots-Vast
VERHUUR O.G.

Amsterdam-Rotterdam-
Delft-Utrecht-

Den Haag

■ Apartments/
studios/rooms

9-17 hrs. Saturday 10-14 hrs.
1 020-6391149

■ T.h. per 5-8, voor langere tijd,
in ADAM, luxe gestoft, en
gem. 2-k.app., m. ligb., mcl.
warm water, verw., serv.kstn.
en beveiligde parkeerpl., ’ 1050
p.m. excl. G.E.8., 2 mnd. borg.

' Br. 16-53175 bur. bl. Adam.
"WOONBEMIDDELING"

iLouis Abels, gespee. in tijdelij-
ke woonruimte in Noord-Hol-
jland. Telef. 02990-45667.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

'Echtp. z.k. zkt. leuke, gemeub.- BOERD./woning (privacy) per
ca. 25-9-1993 op max. 90 km v.. Adam. Telef. 05223-2314.
2 werk. meisjes zoeken
WOONR. Adam, min. 3 kam.1 max. hr. ’ 1200. 020-6227597.
2 meisj., 24 en 26, 1 werkend, 1

■ stud., z.m.s. woonr. in ADAM.
Belon. ’2OO. 04125-1677.
ARTS zoekt woonruimte per
1-9 of 1-10. Voorkeur: Z//W/

| C, tot ’ 1000. Inl. 020-6720378.
GEZOCHT woonruimte in

! Adam, plm. ’5OO, telef.. 020-6840237.
Student UvA z.m.s. een kamer
in ADAM, tot ’550. Telef.

I 04160-31593.
SERIEUZE Friezin uit goed mi-
lieu, 34 jr., woont en werkt nu
nog in Leeuwarden zkt. woon-
ruimte in Amsterdam (liefst in; centrum). Huur ± ’ 550 p.m.,
(event. financ. beloning) Br.. 17-53219bur. bl. Adam.
Werk. jonge vrouw zoekt

' ZELFST. woonr. in Adam, hr.
1±f 600. 020-6621638.

' Nette studenten zkn. met
spoed woonruimte in ADAM
Z of in de omg. van het Amstel-
station, ± ’ 1400 per maand.
Telef. 03465-50803.
Gevr. ETAGE Adam omg.

IZuid, i.b.v. 2VÏ! jr. urg., opkn./-
overn. g. bezw. 020-6624357.

! SPOED: j. werk. vrouw z. kam.
of appart. in Z'streek, P'rend/

: Alkmaar/Adam, 055-331392.
Vrolijke meid, 25, net terug uit
buitenl., zoekt met spoed.WOONR. regio Adam, A'foort,
Utr„ goed O.V. bereikb., 020-
-6433563, Marjan.
STUDENTE zkl in. spoed
kam., evt. bij gastgezin, in
Adam e.o. 05417-70477.
Student zoekt voor 7 maanden,
i.v.m. stage, kamer in PARIJS.
Telef. 02153-87329.
Werkende man, 25 j., zoekt
rust., zelfst. woonr. in ADAM,
Haarlem, A'veen, max. ’ 750.
Dhr. E. Poort, 030-939811.

' Jonge VROUW, 26 jr., stude-
rende voor binnenhuisarchitec-
te, zkt. voor zich en haar 6-jari-
ge zoon, betaalbare, zelfst.
woonruimte in Adam of omg.,
m.i.v. 1 sept. evt. later, borg
aanwezig en genegen stoffe-
ring/inboedel over te nemen.
Telef. 05780-12335.
Personeelsfunctionaris zoekt
2/3-kamerwoning in ADAM,
geen ZO., voor max. ’ 1000
mcl p.m. Telef. 070-3924583.
Rustige 2-jrs. stud. zoekt KA-
MER in Adam, goede bel.,
033-943710.
Studente GENEESKUNDE
zoekt met spoed kamer in
Amsterdam. 03426-1709.
Gevr. v. j. Engelsman, m. baan,
(Ned. spr.), woonr. in ADAM,
±f 500 p.m. 020-6828335.
STEWARDESS zkt. m. sp.
zelfst. woonr. A'dam/H'lem,
tot’ 800. 020-6275287 na 18u.
HUISARTS in opleiding zoekt
m.i.v. 1 sept. woonruimte in
A'dam-C. Telef. 05700-46074.
HEAO-theoloog, 40 jr Ikt
dringend kamer/woonruimte
in/rond ADAM. 050-142276.
Org.adv. (KPMG) zoekt
woonr., studio, DRINGEND,
Adam bijv. C/De Pijp, huur tot

’ 600. 020-6764900 na kant.u.
T.h. gevr. woonr. in omg.
Adam v. STUDENTENSTEL
uit Leeuwarden. Tot ’ 800 mcl.
058-159884/670879.
Afgestud. HEAO stud. + 2 jr.
HBO stud. zkn. m. sp. 3-k.won.
tot ’ 900. 020-6867602.
BELONING ’2500 voor nette
woonr. in A'dam-C/Z, hr. ’ 700
a’ 1000 mcl. 020-6256832.
Met SPOED gez. zelfst. woonr.
in Hilversum of omg., v. werk.
jongevrouw. 072-332852.
Businessman wants STUDIO
in Amsterdam. Telephone
020-6122897.
Jong, Deens stel zkt. app. in
ROTTERDAM. Telef. 020-
-6382931.

Woningruil (huur)
MAASTRICHT, ruim 3-k.app.,
bj. '90, hr. ’ 590, tegen woon-
ruimte Adam e.o. 043-613196.
Gevr. etage, ben.won. of app.
A'DAM-C. of Z., hr. max. ’ 750
p.m. Aangeb.: luxe grote
3-kam.flat, A'veen/Westwijk,
hr. ’ll5O p.m. Br. 18-53342
bur. bl. Adam.

Buro Start heeft voor u 1400
RUILWONINGEN in Ned. Bel
nu 020-6476697 of 030-941099.
Gevraagd: flat of woning, voor
1 jr„ in centrum UTRECHT.
Ook te ruilen met mooie flat
centrum Nijmegen. Brie-
ven:lB-53341 bur. bl. Adam.

Aangeb. 3-kam.won. in
SOEST, 1e et„ zolder, c.v„

’ 492. Gevr. 3-k.won. omg.
Huizen, Nijkerk, Zeewolde of
Harderwijk. 02155-25342.
Aangeb. luxe 3-k.won., 2 min.
van CS, ’1234 p.m., ’9500
overn. Gevr. 2-k.won., omg.
Centrum ADAM, ca. ’5OO
p.m. Telef. 020-6201805.
Aang. GRON., 2-k.flat, 70 m 2, 2
balk. + berg., bij Centr., NS,
’450 mcl. Gevr. 2/3-k.app„ ±

’ 800 mcl. A'dam/Utr./D.
Bosch e.o. 050-733149.
Aangeb.: etage in ZUTPHEN.
Gevr. etage in R'dam/Arnhem
en omstr., hr. max. ’5OO mcl.
Br. 18-53149bur. bl. Adam.

Bedrijfs-onroerend goed
te huur aangeboden/gevraagd

T.h.a. WINKELPAND, Huizen
(Noord-Holland), A-1 locatie,
70 m 2 winkelopp. plus 70 m 2
magazijn. Inl. 05759-2270.
Ti). A'dam-C. (Zeeburger-
pad), plm. 200 m 2 KAN-
TOORR., hr.pr. ’2500 p.m, Inl.
Appel Beheer, 020-6621181.
Bedr.ruimte. 180 m 2,hr. ’ 1310,
met overname, omg. DÉ PIJP.
Voor ml. 020-6157468.
T.h.: SASSENHEIM, 500 m 2
winkelruimte met tegelvloer,
toiletten, elektrische installatie,
voor ca. 1 jaar. J. Martens, te-
lef. 02513-12766.
Gemeubileerde kantoren
(zowel tijdelijk, als permanent,
mcl. receptiefaciliteiten),
ZAKENADRES, telefoon-
service, bijhouden van uw
agenda etc, in Amsterdam,
Utrecht, Maastricht. Bel Euro
Business Center 020-5207500.
T.h. ±750 m 2 op- en OVER-
SLAGRUIMTE aan A7, Wierin-
gerwerf. Inl. 02272-3350.
A'DAM-W„ t.h. winkelruimte
45 m 2, met kelder 50 m 2, hr.
’876, overn. ’lO.OOO. Géén
horeca. 02997-3240 na 18 uur.
T.h.a. winkelruimte met 2
woonetages, hoek Utrechtse-
straat/KERKSTRAAT, Adam,
huur ’2145 p.m. Overname
n.o.t.k. Telef. 020-4200089.

Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Hoofddorp, Leiden,
Eindhoven, mod. gestoff./ge-
meub. luxe KANTOORUNITS,
Al-locatie. Incl.: gratis telef.-
serv./receptie- en vergaderfa-
cil. Telef./telex/fax/kopieerfa-
cil. Voll. secretariële onderst.
H.T.C, 010-4252500.
T.h. AMSTERDAM-ZUID in
goede winkelstraat, winkel 60

:m2 plus magazijn 60 m 2, met
grote bedrijfswoning. Br. 21-
-53340 bur. bl. Adam.
T.h. BEDR.RUIMTE pi. won.,
voor b.v. schoonh.salon, met
overn. Inl. 02290-43423.
T.h. grote LOODS, ± 1800 m 2,
zijhoogte 7.00 m, evt. ook in
gedeelten t.h., met veel verhar-
de parkeerruimte, in het mid-
den van het land. Postbus 882,
3700 AWAusterlitz.
T.h. opslagruimte 500 m 2, hef-
truck- en transport aanwezig,
NEDTRANS Ammerzoden,
04199-2855.
T.h.: UMUIDEN, in het haven-
gebied, 3000 m 2bedrijfsruimte,
te verdelen in units vanaf 150
m 2, met goede laad- en los-
voorzieningen. J. Martens,
02513-12766.
TTöTa" OPSLAGR. A'dam-C
ook als kantoor in te richten,
overn.kost. 020-6186084.

Te huur: HAARLEM tijdelijk
bedrijfsruimtes vanaf 300 m 2. J
Martens, telef. 02513-12766.
Nieuw Vennep t.h. een be
dr.opslagruimte, 225 m 2, gëïs.
verwarmd, met grote inrijdeur

’ 100 per m 2p.j. 02503-31880.
Ti hüüT BADHOEVEDORP
kantoorunits vanaf 30 m 2. J
Martens, telef. 02513-12766.
T.h. winkelruimte
APELDOORN-CENTRUM,
A2-locatie, 35 m 2, hr. plm

’ 1700p.m. excl. 05700-53620.
T.h. winkelruimte te NIJKERK
± 75 m 2, gel. in het centrum
ruime parkeergelegenh. aanw
03494-52428 of 03211 -2003.
T.h. A'dam-C, 550 m 2 BE-
DRIJFSR., 4 m hoge inrijdeu-
ren. Inl. Appel Beheer, telef
020-6621181.
T.h. te AMSTELVEEN, opslag-
ruimte, reuze geschikt vooi
marktkoopman, 30, 60, 90, 18C
en 400 m 2. Tev. 3 garage-
boxen. 020-6187054, overdag.
Per direct t.h. gevraagd i.v.m
verkoop/sloop huidig winkelp.
WINKELRUIMTE ± 250 m 2
omg. 't Gooi. Fax: o? 3-316675.
T.h. HEEMSKERK, 2 winkel-
units van 90 tot 120 m 2, in win-
kelcentrum bij drukke super-
markt (geen horeca). J. Mar-
tens, 02513-12766.
ABC-GEBOUW, te Amster-
dam, Donker Curtius-/Var
Hallstraat, kleine kantoorunits
v.a. ’ 500 per maand excl
BTW. Inl.: HBT Adam
020-6865551, VHS Den Haag
070-3854077.

< T.h. in HOOGERHEIDE - N.&'. 2 aaneengesloten ex-bussl*
tionpercelen, resp. 90 m 2 'T 130 m 2, mcl. elektra en wat*
v.v. 2 afz. stalen deuren, staa£de op 365 m 2 eigen gr., ze*
roy. inrijmogelijkheid. Voor ve»- doeleinden geschikt. Evt.

' /toepassingen voor rekenli 3" verhuurder. Totale huurpif. ’ 1450 p.m. Inl. 01721-9349.___________________________________ ——"""l
T.h.a. WINKELRUIMTE. Woerden-C, 45 nr. van n?
vember t/m februari. Br. '- 53367 bur. bl. Adam.

! T.h. UMUIDEN winkelunit vj '■. 36 m 2bij ing. grote superr
J. Martens, 02513-12766. _,■ T.h.a. vrij grote WINKELRu*- TE, A. Cuypstraat 182, AW

■ Tropische produkten + inve
taris te koop (prijs in overie?'- Telef. 01899-27830/27822, T.h. voor periode van 1 i 8?

J Amsterdamse FOTOSTUDIO
400 m 2. Incl. inventaris.. p/m ex BTW ’2450. Inlicht"1■ gen 020-6230923.
Dansschool zoekt DAl*

' OEFENRUIMTE, lfst. Adam- 1

: of omg. 020-6812863. ,- T.h.a. KELDERRUIMTE 240 «- fac. bedrijfskeuk. en toiletten- groep. Telef. 02521-10076. _,
.T.h. gevr. OPSLAGRUIMTE ;- 600 m 2 of meer, vnjgelege
i eventueel met woonruirn'e, 023-401879 of 06-52836322^,
'Te huur HAARLEM kanto»''

' units vanaf 20 m 2. J. Martel"5

' telef. 02513-12766.
KANTOOR T.O.V. HETAMSTELHOTEL

1e en 2e verdieping, 4 kamers, twee kamers ca. 27,5 nv en W*?
14 m 2, huur’ 1600 per mnd. Desgewenst plus 3e verd.. 40 <"■

’ 400 per mnd. excl. BTW. Bij uitstek geschikt voor PR' .
reclamebureau, dokters, advocaat, notaris. accounts"
admin.kantoor of praktijk/woning. Beschikbaar per 1 aug. 1993.

G. Arnold Teesing B.V.
P.b. 20246, 1000 HE Amsterdam, 020-6263615 Fax 6267955^

Damesmodezaak, Eindhoven
T.o.a. exclusieve zaak in betere genre, B-locatie centf"
Eindhoven. Opp. winkel ca. 120 m 2, compl. stijlvol interim
Centrale verwarming. Alles 1 jaar oud. Vraagprijs ’ 60.000"

Voor informatie telef. of fax: 020-6464437. :;_ _Jt^-
T.h.: bedrijfsruimte

± 250 m 2te Dieren (nabij A4B), ideaal voor: kantoor, maga*
showroom. Detailhandel is toegestaan. Grondopp.: 500 m 2e*'buiten terrein, bespreekbaar tot ± 2500 m. Oplevering: t °rjj
'93 (nog beperkte inspraak). Huurprijs ’6O p/m 2 excl. Bi
Info: telef. 08303-16582.

Bedrijfs-onroerend goed
te koop aangeboden/gevraagd

mmmmmmmmmm^mmmmmmm^mmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm--
WIERINGERMEER, t.k. be-
drijfspand, voor vele doelein-
den geschikt, A/B-locatie, in
groot dorp, thans winkel.

’ 150.000 k.k. Br. 22-53296 bur.
bl. Adam.
T.k. vrijgel. LOODS, 12 x 5 m
op 300 m 2 grond, omg. Heer-
hugowaard-N., ’45.000 k.k.
Info: 02294-1758.
ZAANDAM, Westzijde 354~
Aan de Zaan gel. bedr.ruimte
met fraaie bovenw. Vr.pr.
’395.000 k.k. "Gerard Wijma
V.G.A.** Telef. 075-285528.
Tk. BEDRIJFSHAL (timmer-
werkplaats) op ruim 800 nv
grond.Te bevr. 03419-1337.
T.k. BEVERWIJK showroom/
bedrijfsruimte van 900 m 2 mei
150 m 2 kantoor naast grote
supermarkt. J. Martens,
02513-12766.

" T.k. prachtig grachtenpand■ DEN HELDER. Ruime boven
i woning. ± 230 m 2 bednp

■ ruimte b.g., zowel geso"!,■ voor bedr. als particulier. Vr-P,
’260.000 k.k. Inl.: 022^
j 12230/14849. *>- T.k. gevr. R'dam en omg.. -PPg. compl. en winkelp. Wij geven
a 9x de jaarh. 010-4187371_^
Te koop vrijstaand zakenpan.

) centrum Groesbeek, Molen***
.5. Mogelijkheden: wonB'1ikamerverhuur, kantoor, win* ;

horeca enz. EBBERS Onroe
: rend Goed, 08891 -71985.

Te koop gevr. (evt. te huU|. LOKATIES gelegen in of w*.
I het centrum van grote sted
t t.b.v. horeca of andere doeie',
I den. Opp. v.a. 600 m 2 tot ', 1500 m 2, hoogte min. 4.00

Telef. 035-241283

Zaken en transacties
T.k. DIERENSPECIAALZAAK,
opp. 200 m 2, breed assortim.,
goedlopend, weg. omst., Den
Bosch, telef. 073-136750.
BUNGEE JUMPING! Nieuwste
rage over de hele wereld. Benl
u geïnt. in de expl. van deze ra-
zend populaire ondern. met een
min. invest., schrijf naar G-For-
ce Promotions, Postbus 2339,
5202 CH Den Bosch.
RUBBERMAT in vele maten,
dikten en kleuren voor veestal-
len, paardeboxen, werk- en
sportvloeren/wanden. Weder-
verkopers gevraagd! Info:
04950-44079.
TURBO 87v7 aangeboden.
Unieke combinatie B.V. (houd-
ster) GmbH (dochter). Totaal
te compenseren verlies

’ 800.000 en DM 700.000.
Leningen aandeelhouders
idem. Indien u interesse heefl
verzoek ik u mij uw bieding te
faxen: 055-225111 of te schrij-
ven brieven 23-52813 bur. bl.
Adam.
Spotgoedk. stalen HALLEN,
Prijs bijv. 10 x 20 m, ’ 19.995.
Br. tot 25 m, lengte is onbe-
perkt. Delta Arkel, 01831-3397.
T.k.a. GROENTEWINKEL mei
levensmiddelen in Amster-
dam-West. 020-6180841.
Spotgoedkope SPILTRAP-
PEN, in onderdelen, direct van
fabriek. 020-6315807.
Heren winkeliers/handelaren,
weggooiaanstekers, ’ 0,28, bij
10.000 stuks ’0,25 excl. BTW
(5 kleuren). Turbo-aanstekers,
versch. modellen ’ 1,75. 47-de-
lige serviezen ’ 69,50, porse-
lein. MICO, telef. 073-143329,
fax 143330.
T.k. ± 90 KLAPSTOELEN
’BOO en 6 lange tafels ’3OO,
liefst in 1 koop. 03200-45159.
LIMITED? Wij leveren UK-Ltd.
voor minder dan ’ 500, direkt
uit Engeland. Tev. alle tax-free-
lokaties. Ned. documentatie:
09-44733893455 (Engels). Fax:
09-44733892512 (Ned.).
T.k. in centrum Zandvoort da-
mes- en HERENKAPSALON.
Br. 23-53339 bur. bl. Adam.
'NOODVERLICHTING*, nieuw
in doos, hotel goedgekeurd,
mcl. accu. Telef. 020-6811578.
SPIJKSTAAL SRV-wagen, z.
inter., maar met luxe Trend-
wall-syst., techn. in uitst. st..
ree zijn motor en chassis geh.
gerev. door truckservice te Em-
men, ideaal v. rijdb. tentoon-
stelling of omb. tot camper.
moet weg, t.e.a.b. Telef.
02153-15061/12828.
Minimale investering, maximaal
resultaat: „DE ZEVEN-
SPRONG". Schrijf voor gratis
info naar Postbus 1977,
2280 DZ Rijswijk (Z.-H.).
GENOEG van Nederland? T.k.
in Ft. Lauderdale bij Miami
(speed)boot-charterbusiness,
zeer goede cashflow, alle ver-
gunn. etc. Aantr. overn.prijs.
Bel/fax 070-3232312.
T.o.a. STICHTING, v.v. doel-
einden gesch. Reacties: p.b.
52264. 3007LG Rotterdam.

’99
Voor vestiging van uw

bedrijf in België!!!
Zakenkantoor Verhulst

09-32.11.28 35.90

. 1500 KUNSTSTOF, ten/kado/creditcards in 2 *le
)ren bedrukt, ’295. Teve'

prijskrt. magneetplaten etc; zoeken nog enkele zelfst. Ag
jten. SCN, 04902-40550 of 0'. Burger, 02510-43641.
iKWALIPAK BV, gespeel*- seerd in het herverpakken „, ondermeer melkpoeder, he

nog ruimte voor opdracht; Telef. 03423-2869.'3x2870^
■ 'BRANDKAST met
1Div. occas. Bel MB Saté
■ 010-4804113, fax 01: Major MULTINATIONA. looking for leaders and mf'

" gers to pioneer expension. "■ in Europe, very excitmg mc?
1 potential. Phone 020-618187»^,. —— iB' Perfect PROJECTTAPIJT: ’12.45 per m 2 ex BTW. p

| voor afspr. Artifax 035-2305g2>
! Te koop posters en kaarten■ DINOSAURIËRS, ook voor. clame/promotie-acties/licen-

ties. Artimedes,

" T.o.a. goede LIJST pl. MAKERIJ (huur of koop)-^- woonr. (huur). Div. mog-
opleiding. Inl. 020-6278226^,

t Te koop bedrukte T-s hirt*■ PARFUMS en partij V H=
deobanden. 06-52.84_629_^■ HOT-DOG-. popcorn" en »

1kerspinmach. Verh./yerk- ,. v.d. Vaart, Baarn. 02f5^20f>
i Opruiming

' PARTIJ TEGELS EN MARMC, Marmer v.a. ’25 p.m2. vioe

" gels v.a. ’l5 p.m2 . 03454^t|g;■ T.k.a. diverse HOUTBEWC,■KINGSMACHINES '*. 05233-26591T.k. partij luxe DESIGN a*

' len (o.a. Danese) en sieraa- Telef. 03438-12627. -^[ T.k./t.h. ZEECONTAINERS; !
6, 9, 12 m. Pieterse Conta'n"

'. handel, 01722-4343.: Vero Import heeft nieuw a
PLUCHE beesten. Voor n- info bel ma. t/m za. w

' 166228, b.g.g. 06-52831707^.Nieuw op te zetten Mt ,
; PARK te Wijehen heeft nw

units te verdelen voor poe" f

' bedrijf en kaas/notenhano>- units zijn reeds verhuurd.

_
" 08894-11603. __^<

' T.k. ISOLATIEPANELEN 9*. schikt v. koel/vriescellen,

■ werkingsruimtes, 100d56,1!',■ v.a. ’3O p.m2. OJfr-OJ^gO^■ SCHILDERIJEN Groothan g- nwe. collectie. Marconiiaa' fl.
hk. Boschdijk Eindhoven. v

I 432081 + ma.

' T.h. Utrecht-Centrum: WINKELPAND, beveiligd- 0.■ grond. Prijs n.o.t.k. Telef.. 328795 of 03450-20862 1: ZELFVERDEDIGING:1 breid programm. e.schOK, » 9.
enz v. h.h. Gratis info °»"

' 2841-26531. -jf
WOL-POLYAMIDE 5Q- ni- d.blauw, 150 cm br., ± 800-

-' lang, 60 rol, p.st. ’ 125 ex. e^." gert Legerdump, Hallenweg |g.. Leiden (naast Gamma),
foon 071-230184^^_____^j-
T.o. goedl. BIÓÊMÉNiggI
hartje van Adam,
bedrijven, goede omzei-
omsth. 020-6331785, na 19 u

2 zaterdag 31 juli 1*993



Amerikaanse carrièremaaksters nu ambitieuze moeders

HUISVROUW
het nieuwe

STATUSSYMBOOL

door
MARCELLA
VAN
DER WIEL

NEW VORK — De huisvrouw is in Amerika het
nieuwe statussymbool voor de jaren negentig. Wie
ervoor kiest thuis te blijven bij de kinderen en full-
time moeder te zijn, oogst afgunst en bewondering
bij buren, familie enkennissen. Een echtgenote zon-
der baan buitenshuis zegt tegenwoordig in dit land,
Waar 57procentvan devrouwen werkt, meer over de
financiële statusvan de man daneenvoor de deurge-
markeerde BMW.

Invilla-dorpen zoals Scars-
dale,even buiten New Vork,
wordt een thuisblijvende
moeder 'chic'genoemd. Daar
zijn het de gezinnen in iets
minder goede doen waar zo-
wel deman als devrouw een
baan heeft.Maar zodra ze het
zichkunnen veroorloven om
van één inkomenrond te ko-
men , zegtvaak devrouw haar
baan op. Vrouwen die het
geld niet nodig hebben en
toch hun carrière verkiezen
boven dedagelijksezorgvoor
de kinderen worden met net
zoveel minachting bejegend
als in de jarentachtig de 'ge-
wone' huisvrouw.

FOTO'S:
MATTY

VAN
WIJNBERGEN

■ Niet alleen breidt het le-
gioen huisvrouwen zich uit
in Amerika, ze hebben ook
een hogere dunk van zich-
zelf gekregen. Ze zien zich
niet langer als degene die
de klusjes opknapt, de ra-
men lapt, hetkind zijn tan-
denpoetst of de bood-
schappen torst, maar als
managervan hethuishou-
den.

STREISAND
geen fan
meer van
CLINTON

van onze
redactie Vrouw

HOLLYWOOD — Barbra
Streisand gaat een film ma-
ken over hetleven van
Greta Cam-
öiermeyer,
die drie jaar
geleden uit
het Ameri-
kaanse leger
*erd ontsla-
genomdatze
lesbisch is.
jje afgelopen maanden heeft
«arbra diverse gesprekken
gevoerd met de ex-kolonel die
het volste vertrouwen heeft
"Jat „haar zaak op de juiste
banier zal worden belicht."

De film kan president Clin-
|onbehoorlijk in verlegenheid
brengen. Het is volgens de
Amerikaanse wet verboden
jds homofiel of lesbienne in
"et leger te gaan. Clinton be-
loofde in zijn verkiezingscam-pagne deze wet te veranderen.Maar al zijn pogingen faalden
tot nu toe.

Barbra Streisand heeft haar
Voorkeur voor het president-
Schap van Clinton nooit onder
boelen of banken gestoken.
Geruchten gaan dat Bill Clin-
ton alles uit zijn handen laat
Vallen om een telefoontje van
°arbra te kunnen beantwoor-
den. Maar de liefde kon hier-
door wel eens over gaan.

Tegelijkertijd met het le-
vensverhaal van Greta Cam-
jttermeyer maakt Barbra een
film over aids. De opbrengst
v«n 'The Normal Heart' zal
ten goede komen aan de be-
vrijding van deze dodelijke
«"lekte.

■ Barbra
Streisand.

Klusjes
In de afgelopen twintig

jaar bleef het percentage
vrouwen dat hun baan zou
opzeggen als ze het geld niet
nodig hadden, volgens het
onderzoeksbureau Yankelo-
vitch Partners stekenop der-
tig procent. In 1991 schoot
hun aantal ineens omhoog
tot maar liefst 56 procent.
Arm Clurman, medewerk-
ster van dit bureau, zegt dat
hetlegioenvan huisvrouwen
nietalleensterk isuitgebreid
maar dat de huisvrouw ook
een veel hogere dunk van
zichzelf heeft gekregen. „Ze
ziet zichzelf niet meer als ie-
mand die de klusjes doet die
nu eenmaal gedaan moeten
worden, maar als de mana-
gervan het huishouden", al-
dus Arm Clurman in een re-
cent interviewmet de serieu-
ze krant voor de zakenman,
Wall Street Journal, diezelfs
een artikel op devoorpagina
wijdde aan het nieuwefeno-
meen van de zogenaamde
'Moeder Macht.

Clurman ontkent dat de
verrassende ommezwaai die
vrouwen het aanrecht doet
verkiezen boven het bureau
een stap terug is in heteman-
cipatieproces. Feministes
moeten het volgens haar juist
zien als de kroon op hun
werk. „De boodschap van de
vrouwenbeweging was altijd

dat een vrouw moest kunnen
zijn wie of wat ze wilde zijn,
zonder in haar keuze te wor-
denbelemmerd. Nu isbereikt
dat een vrouw ervoor kan kie-
zen thuis te blijven zonder dat
ze zich daarover schuldig
hoeft te voelen", aldus de on-
derzoekster.

Dat de Amerikaanse huis-
vrouw anno 1993 niet meer
over zich laat lopen, bleek
overduidelijk toen 'First La-
dy' Hillary Clinton opmerkte
dat zij niet het type was „dat
thuiskoekjes bakt". Zo groot
was de verontwaardiging on-
der Amerika's koekjesbak-
kende moeders over deze laat-
dunkende opmerking datHil-
lary uiteindelijk eieren voor
haar geld koos en verklaarde
dat het bakken van koekjes
haar niet te min was, sterker
nog, ze onthulde haar 'eigen'
favoriete recept.

Ook de reclame-industrie
heeft de huisvrouw heront-
dekt.Was het totvoor kort mo-
de om vrouwen af te beelden
als succesvolle carrièrema-
kers opkantoor, nu tonen tele-
visie-commercials de vrouw
weer als moeder diethuis met
haar kinderen dolt en verant-

woorde maaltijden op tafel
tovert. Zelfs de omstreden
'soap'-serie 'Murphy Brown',
die door de voormalige vice-
president Dan Quale nog werd
verguisd als een verheerlij-
king van het één-ouder-gezin,
haakte in op de 'goede moe-
der-mode door de hoofdrol-
speelster onlangs korter te la-
ten werken, zodat ze meer tijd
met haar kinderen kan beste-
den.

NEDERLANDSE
EMMENTALER,

DUITSE GOUDSE
EN DEENSE FETA

Vermelding herkomst GATENKAAS

doorWIL VAN BARNEVELD

DEN HAAG — De Zwitserszijn wanhopig: deEuropeaan ziet straks
niet meer ofhij een echte ofonechte Gruyère ofEmmentalerkoopt.
Door nieuwe maatregelen van deEuropese Gemeenschap dreigt
Zwitserland het alleenrechtop deproduktie van Emmentaler en
Gruyère teverliezen.De EG wil verbieden datnog langer op kazen
het land van herkomst wordtvermeld.
„De nieuwe maatregelzorgt
voor chaos", zegt een verbol-
gen mevrouw H. Tagliacini
van de Zwitserse ambassade
in Den Haag. „Onze nationale
produkten moeten be-
schermdblijven." Het is vol-
gens haar meer een politieke
aangelegenheid dan een
kwestie van smaak. Mevrouw
Tagliacini vindt de Neder-
landse imitatiesvan de Zwit-
serse gatenkaas overigens niet
slecht. „Ik vind deLeerdam-
mer zelfs lekkerder dan de
Emmentaler", geeft ze
schoorvoetend toe. De Duit-

sers denken er net zo over: de
Zwitserse kaas is daar van de
markt gedrukt door de Leer-
dammer.
De Nederlandse Zuivelbond
vindt dat de Zwitsers zelf om
de problemen hebben ge-
vraagd. „Ze weigeren bij de
EG te komen. Eigen schuld,
dikke bult. En diebult zien ze
nu aankomen omdat ze niet
langer het alleenrecht heb-
ben op Gruyère en Emmenta-
ler", aldus een woordvoerder
van debond.
De Amsterdamse kaasspecia-
list Robert van Houtenvindt

de organisatiein de branche
al jaren gatenkaas. „De Zwit-
serse Emmentaler, een grote

zoete kaas met grote gaten,
wordt in deFranse Jura
Gruyère genoemd. En daar

heb jeweer twee soorten van
deBeaufort en Comté. Het
verschil is dat de Zwitserse

vastig met rechtop staande
kant is en deFranse soort een
ronde onderkantheeft, leg
dat maar eens uit! De smaken
liggen ook nog eens dicht bij
elkaar."
Niet alleen deZwitserse gaten
leveren raadsels op. De chau-
vinistisch ingestelde Grieken
weten waarschijnlijk niet
eens dat hun Feta veelal uit
Denemarken komt. De De-
nen maken de Feta, in Grie-
kenland bereid van schape-
en geitemelk, al jarenvan
koeiemelk.
Marcel Schuttelaar van de
Consumentenbond kan niet
wakker liggen van de kazen-
oorlog. „Het belangrijkste is
datop hetetiketprecies staat
wat erin zit. Daarnaast is het
interessant om te weten waar
de kaas vandaan komt."
De Europese Gemeenschap is
echtervan plan nog veel
meer overhoop te halen.De
landenruziën over een lijst
metvoedingsmiddelen die
wel en niet door iedereen mo-
gen worden nagemaakt.
Voorlopig mogen Goudse,
Edammer, Cheddar, Brie, Ca-
membert en Emmentaler on-
beperkt door wie dan ook
worden gemaakt.

■ De
Amsterdamse
kaasspecialist

Robert van
Houten:

„Emmentaler
wordt in de
Franse Jura

Gruyère
genoemd."

FOTO:
FRANS JONGEN

Voorleesmoeder
De rollen zijn omgedraaid.

Vrouwen diewerken, worden
door huisvrouwen nagewezen
als slechte moeders, wier kin-
deren opgroeien voor galg en
rad omdat ze overdag versto-
ken zijn van ouderlijke zorg.
Het nieuwe modewoord is
'maternally correct' wat zo-
veel wil zeggen als 'goed moe-
derschap. Maar de drang om
succesvolte zijn, zit de carriè-
remaaksters van vroeger ken-
nelijkzo in hetbloed datze het
ook thuis niet kunnen laten.
Het wordt bijvoorbeeld 'ma-
ternally correct' geacht om
voorleesmoeder in de klas te
zijn,vaak en veel geld in te za-

melen voor de school van je
kind, de beste verjaardags-
feestjes te organiseren, actief
te zijn in sport- en andere
clubsvoor kinderen, inzetbaar
te zijn voor liefdadigheidsin-
stellingen en culinaire hoogte-

punten te creëren voor man-
liefen zijn zakenrelaties.

Zo druk zijn sommige 'ma-
nager-moeders' hiermee dat
zij de hulp van een werkster,
au-pair en tuinman nodig zeg-
gente hebbenom thuisdeboel
niet te laten verslonzen. Spe-
ciaal voor hen komen er nu

piepers en mobiele tele-
foons in modieuze kleu-
ren op de markt die het
de drukbezette huis-
vrouw mogelijk maken
om van hot naar her te
vliegen en toch bereik-
baar te blijven voor het

' thuisfront.
Een enkeling begint

inmiddels in te zien dat
deze bewijsdrang om
een super-moeder te
zijn, weinig of niets
met liefde voor het
kind te maken heeft.
Jan Touchstone, een
ex-manager bij een
verzekeringsbedrijf
en nu full-time moe-
der, verzuchtte: „Ik
hebeindvorig jaarzes
uur in de keuken ge-
staan om de prachtig-

ste versieringen aan te bren-
gen op zelfgebakken koekjes
voor het school-kerstfeest. De
ouders waren de enigen die er
metbewondering naar keken.
De kinderen zagen het niet
eens en schrokten ze gewoon
naar binnen. Soms denk ik
wel eens: voor wie doe ik dit
eigenlijk?"

FEEST

Janssen

J

Klokslag half elf staat hi]
voor de deur. Breed stralend
smoeltje. Hoogrode kleur
van opwinding. ~Ik heb met
alle meisjes geslepen!" is het
eerste wat hij zegt.

„Geslepen?" houd ik me
dom. „Wat is dat nu weer?"

„Kom hier," ijvert hij.
„Dan doe ik het voor."

Job trekt me de woonka-
mer in. „Door jeknieën zak-
ken," commandeert hij.
„Armen om
mijn nek.Zó
ja."Hijkrult
twee armen
om m'n
middel, be-
gint lang-
zaam dei-
nend te
draaien. Ik
draai gehoorzaam mee.
„Dat is slijpen," zegt hij.
„En dat is hartstikke leuk."

„Doe jedat wang aan
wang met een meisje?" in-
formeer ik.

„Bèjje!" schrikt hij.„ Waarzie jeme voor aan?
Nee. Jekletst gewoon. Slij-
pend kletsen. Heel gezellig.
Ja, dat deed jijniet toen je
twaalf was hè? Toen zat je
nog in de luiers zowat. Jullie
mochten niks vroeger. Wel
zielig hoor."

Hij zakt op debank. Ra-
telt zijn hele feest af. Van
binnenkomst tot afscheid.
Een feest van slijpen, hou-
sen en hiphoppen. Vanklet-
sen, springen, goeiemuziek
en discolichten. Van lachen
en héél serieus zijn. „ Want
ik voel me best al volwassen
nu ik naar de middelbare ga.
Vind jeook niet dat ik ver-
ander? Dat ik erg volwassen
word zo langzamerhand?"

„Je wordt groot," geef ik
toe.

De volwassene gaapt hart-
grondig. „ Wat ben ik moe!
Ik ga maar naar bed. Breng
je me even?"

We gaan naar boven.Hij
laat, doodmoe, zich instop-
pen als een kleuter. Zegt nog
één keer hoe leuk het alle-
maal was, troggelt de belofte
afom zelf óók een feest te
mogen geven als hij jarigis,
en zakt dan weg.

Twee feesten hebbenwe
die avond. Twee klassefees-
ten wel te verstaan. De jong-
ste komt alleen thuis van
een feestje om de hoek. De
oudste moet om twaalf uur
worden afgehaald, ergens in
Haarlem. Het levert een
zoektocht op door nieuw-
bouwbuurten, waarbij het
huiszich toch nog vinden
laat op de oorverdovende
prestaties van e&h ingeblikte
band.

Nog een paar rode wan-
gen. Nog een brede glimlach
wacht mijop.„lk heb ge-
schuifeld," verzaligt m'n
dochter van dertien.

„Zo! En verder?"
Ze kijkt in verre verten.

Ze hoort me niet. Ze zwijgt
in alle talen dieze zich sinds
dit jaareigen maakt.

„ Was het leuk?" vis ik.
„Eindeloos."
„Vertel eens."
„Ik heb twee keer geschui-

feld," weidtze uit. En dat is
dat. Ze straalt tot thuis.

Zakt op de bank waar zoe-
ven nog haar broertje zat.
Lichtjes in de blauwe ogen.
De mond diesoms zo treurig
zakken kan als haar het le-
ven overmant, krult nu aan
beide hoeken. Haar blonde
haren glanzen. Haar stem
klinkt jongen blij: „Ik heb
twee keer geschuifeld!"

Ik bedwingeen lach.
„Verder niks?"

„Eh... Het was een einde-
loos feest," vat ze samen. En
begint weerte staren.

„Goeie muziek?"
..Eindeloos."
..Plezier gehad?"
..Eindeloos."
~Lekker gekletst.
Ze zucht. „Moet jenou al-

les weten?" vraagt ze ont-
stemd.En begint dan toch.
Over de buurman dieover
de muziek kwam klagen ter-
wijl de muziek toch hele-
maal niet hard was. Over
een heel lieve hond die bang
was en die zich door haar
had laten troosten. Over
vriendinnen dievan alles
zeiden. En wat zij dan zei.
En over iedereen die daar
aanwezig was.

„Met wie heb jegeschui-
feld?"

Ze snuift. Noemt een
naam. En zegt in een adem:
„Ik ga maar eens naar bed.
Het is al zó laat.Breng je me
mam?"

„Lieve griet," denk ik
vertederd als ik het hoogro-
de snuitje op het kussen kus.
En:„Mam," zucht het
grietje.„Hoe oud werd jij
verliefd?"

„Dertien," zeg ik.
Zeknikt langzaam. Lacht

nog een keer haar stralende
lach. En slaapt.

MARIANNE JANSSEN
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Camping a.d COSTA BRAVA
op 1500 km v. Ned., 2,5 ha
groot, 10 jr. in bedr., veel cliën-
ten, nog veel uitbr. mog. De
Ned. eigenaar zkt. een comp./
partner om samen 50/50 de
camping te runnen en uit te
bouwen (overn. 50%
’1.000.000). Ser. gegadigd.
met vold. financ. midd. wordl
verzocht te reageren. Fax 09-
-34.72757409 of telef.
09.34.72758204.
Intern. KOERIER biedt zich aan
voor persoonl. diensten. Br.
23-53334 bur. bl. Adam.
Wilt u ESCORTSERVICE be-
ginnen in Groningen/Zwolle/
Arnhem of Friesland? Br. 23-
-53289 bur. bl. Adam.
KERSTBOMEN, Ditia Amorica,
± 1500 stuks. 04979-2039,
ma.-vr. na 18.00 uur.

Meer omzet
Nieuwe klanten

Wij vinden uw nieuwe klanten,
zorgen voor bezoekafspraken
en meer omzet. Een storm-
achtige marktbewerking van
Telemarketing Sales Force uil
Apeldoorn. Voor informatie ol
een bezoekafspraak
055-666002. Prijzen v.a. ’ 2500.
Tk~a. ZONNEBANKCEN-
TRUM, lok. Den Haag. Hr. v.
pand ’ 900 p.m. Prijs ’ 45.000.
Info van 10-13u.: 070-3291501.
T.o.a. FITNESSCENTRUM in
Brabant. Inl.: Postbus 121, 5720
AC Asten.
Techn., plastic spuit/g.werk,
volgens tekening of model, te-
gen redel. tarieven, snelle leve-
ring v. matrijzen. 03440-19518.
T.k.a. Random Runner SPEEL-
AUTOMAAT, zonder merkte-
ken, ’ 3950. Tev. t.k. grote par-
tij pornofilms, 2500 st., ’6,50
p.st. Ook per 10 leverb. Telef.
070-3360498.

Voor de juistetax-free
naar onder andere

Antillen-Andorra
Jersey of Man
residentie c.g. domicilie

Sark
Bel dan:

Adcomp-Groep, 04920-45575
PARTIJ enveloppen A4, faxrol-
len, diskettes enz. Telef.
04138-73922, fax 77935.
Te koop ± 13.000 mooie haag-
en SIERCONIFEREN tot 20C
cm, één koop, zelf rooien.

’ 40.000. Telef. 05780-12502.
Gevr. houten DECORATIE-
ART./tonnen enz. Tevens rest-
partijen (rage-art.) uit elke
branche gevr. Aanbiedingen:
telef ./fax 035-855559.
Kunsttijdschrift met exploita-
tietekort zkt. FINANCIER, P.B.
94721, 1090GS Amsterdam.
Start nu uw eigen UITZEND-
BUREAU in samenwerking mei
een uitzendorganisatie aktief in
geheel Nederland. Geen hoge
investering noodzakelijk. Br.
23-52550 bur. bl. Adam.
T.k. 6 LICHTBAKKEN, afm.
275 x 58 x 20 cm, ’5OO pst
Telef. 040-573550, tst. 183.
Duitse fabrikant van hoog-
waardige merkartikelen zoeki
ingev. HANDELSVERTEGEN-
WOORDIGINGEN/importeurs.
Afzetmarkt: privé huishoudens
sport en vrije tijd, cosmetica
apotheken, artsen, klinieker
etc. Multi-Med GmbH, Pau-
lusstr. 27-31. 33428 Harsewin-
kei (Duitsland). Telef. 09-
-49.5247.1654, fax-10351.
MAGIC-RAINBOW spiraa
(groot), v.a. ’1,55. Nieuw
excl. sleutelhangers, rugzakker
v.a. ’5,50. Telef./fax 02285-
-12167 of 02274-3228.
T.o. LIMBURGSE vlaaienzaal*
met koffiecorner in groot win-
kelcentrum midden Nederl. In-
vent, in perf. staat. Pr. n.o.t.k
Br. 23-53316 bur. bl. Adam.
Een UITGELEZEN mogelijkheic
voor een goed (extra) inkomer
met een uniek fotolijst produkt
Agenten, part. en free-lance
fotografen, bel 02154-22342.
Voor PARFUMS en cosmetica
bellen naar telef. 020-6795134,
Behnia Holland Cosmetics.
USA STUNGUNS, elektrisch
verdedigingsapparaat, v.a.
100.000 V, ’99. Superprijzen
voor dealers. 020-6764503.
Scherp geprijsd! SIGNS: neon,
lichtbakken, reklameborden,
spandoeken. Inl. 02977-23975.
T.k. gevr. gr. hoeveelh. SIGA-
RETTEN m. maandel. cont. Br.
23-53184 bur. bl. Adam.
ONDERNEMERS, werk niel
langer voor uw schulden. Begin
opnieuw en maak direct weei
winst. U neemt mee, wat u
weer nodig hebt uit uw bedrijf,
dan neem ik, jonge zakenman,
de rest. Hoe groter het pro-
bleem, des te prettiger de uit-
daging van de rest. Br.o.nr.
23-53358 bur. bl. Adam.
OPRUIMING! Byoux zomer-
voorr., halve prijs. Opruimings-
pakket ’ 250. 01652-17503.
T.k. PRODUKTIEBEDRIJF,
omzet + 10 miljoen. Niel
plaatsgebonden. Zonder
contanten niet reageren. Br.
23-53070 bur. bl. Adam
DRAAIORGEL, 40-toets, mü
boeken, inruil mogelijk.
f 20.000. Telef. 023-353551.
Zéér fraaie, weinig gebruikte
MARKTKRAAM met luifel, rui-
me werktafel en beweegruim-
te. Tot. opp. 12 m 2.Eenv. mon-
teerb., klaar v. gebruik. Compl.
met aanh., ’ 7000. 071-218302.

Plafonds
vanaf/23,50p.m2

excl. BTW, mcl. montage
Helix, Avenhorn, 02294-3608

fax 02294-3221
Zoekt u in DUITSLAND: adres,
telefoon en/of kantoor? Bel
„Sekretariat + Sprachen
Busmess-Centers". Telefoon
09-49.201.79900.
T.k. 2 st. KANTOORGEBOU-
WEN: 12x 12.5 m en 18 x 20 m.
Opgebouwd met schakelunits
6.14 x 2.54 m. Merk De Meeuw.
Voorzien van div. ruimtes, cv-
installatie, sanitairinrichting,
airco's en zonwering. Gunstige
prijs! Voor inlichtingen: ver-
huurbedrijf Sjaak Moens, telef.
D 1157-2431.
WOONARKEN!! Koop nieuw
i.p.v. gebruikt. Richtpr. ’lOOO
D/m2, ook zelfbouw, korte le-
vertijd. Delta Arkel 01831-3397.
T.o.a. compl. inger. univers.
gar.bedr./keur.stat. (huurp.),
Dp GOEDE lok. in Adam. Zon-
der financ. midd. onn. te refl.
Br 23-53355 bur. bl. Adam.

Voor export: t.k. grote variatie
TASSEN van Italiaans merk;
div. mat. (o.a. leder, nat. mat.,
pu, lak) en designs in elke prijs-
klasse. Telef./fax 020-6921809.
Telef. bereikb. vanaf 2 aug.
Te koop gevraagd: gebruikte
DIRECTIEKEET, ± 10.00 x 6.00
m. Telef. 072-125928.
Wegens omstandigheden t.h.
of t.k.a. AUTOSLOPERIJ,
Oosten des Lands, alle vergun-
ningen en voorzieningen vol-
gens milieunormen aanw. Brie-
ven: 23-53306 bur. bl. Adam.
T.k. 600 tray gemalen ROOD-
MERK-KOFFIE, 1e kwaliteit.
Telef. 06-52905067.
T.k. weg. overl. nwe. COMPU-
TERFOTOGRAFIE-set v. wink.,
markten, beurzen. 053-338720.
OORBELLEN, 600 paar, ’250.
Haarmode, 600 st„ ’ 150. Mon-
sterpakket v.a. ’ 150, mcl. BTW
en verzendkosten. Inl. 04750-
-26305. Showroom aanwezig.
Inkoop, verkoop, verhuur en
verplaatsingen van Romney-
loodsen, nissenhutten en dir.-
keten. H.B. Loodsenbouw b.v.
Inl. 01891-15603/18368/16874.
T.k. WOONKEET, 8 x 5 m,
demontabel, compl., ’ 2750.
Telef. 05660-1844.
T.k. partij KRUIWAGENS, in-
houd 90 dm3, laadverm. 130 kg,
60 stuks, ’2600 ex BTW. Inl.
Soveo, 02940-31613.
RADARDETECTORS, o.a. Bel
Express 3, ’ 750 mcl. Gratis
info. Telef ./fax 04758-2416.
T.k. partij AUTOWAS-SET-
JES, 4-dlg., ± 1350 stuks,

’ 1,85p./st. Inl. 070-3237858.
500 groene KUIPSTOELEN
Hartman Regency club, lichte
transportschade, bij enkele ver-
koop ’39,95 nu ’15,50 ex.
BTW. Houten slangen, ver-
schillende maten, handsnijwerk
en handbeschilderd al vanal

’ 10. 073-143329,fax 143330.
T.k.a. zeer grote partij gebr.
KLEDING en huisraad. Inl.
072-401735, na 19.00 uur.
STAALCONSTRUCTIE. vooi
loods gebruikt, 4 spanten, 10 m
vrije overspann., 3 m hoog,

’ 4250. 04108-15094 of 18227.
Goedkoop HORLOGE, Jëük
assorti (monster), ’9. Telef.
08360-27145.

Te koop/te huur aangeboden
units

Div. afmetingen en indelinger
van 18 tot 5000 m 2.Snel lever-
baar. Interessante prijzen.
Vraag vrijblijvend onze doku-
mentatie aan. Container-Units
JAN SNEL 8.V., 03484-3741.
T.k./t.h. 30 kantoor/schaft-
units v.a. ’2OOO, ± 1C
SCHAFTWAGENS v.a. ’5OO
05225-1023 n.o.z.
Te koop gevraagd voor exporl
„used PRINTING equipment"
Betaling per L.C. Aanbiedinger
en specificatie naar faxnr
04997-74084, t.n.v. O. Pouw.
Fabrikant/trader biedt aan ir
containers, voor binnen- er
buitenland, exclusief en de
goedkoopste verdeler in Euro-
pa van original JEANS LEVI'S
501, voedingswaren, Portlanc
cements, zijden hemden, pal-
lets, alcoholische dranken enz
Voor info bel: 09-32.11.873407.
Te koop TL-ARMATUREN
div. soorten en maten. Tele-
foon 08340-23912.
Te koop VERHUISDEKENS er
verhuisdozen. 05150-13488.
Fraaie houten STELLINGEN
nu zeldzaam goedkoop. Be
nu!! Delta Arkel 01831-3397.
Schitterend mooie BATIK
schilderijen, 90 x 70 cm, ’ 2£
per stuk. Telef. 05140-4206.
Kristal MINIATUREN, v.a. ’ll
proefpakket onder rembours
mog. 080-565606. Nijmegen.
***Te koop gevraagd""'
WANDSTELLINGEN vooi
winkel. Telef. 05700-12411.
AANBIEDING! Damwandpro-
fielplaten, nw. kleur, nu var
’16,50 voor ’l2 p.m2. Telef
01810-13722.
Creatief consult: als u zaak
FAILLIET dreigt te gaan. Telef
03438-32992, fax 15388.
UITZENDORGANISATIE, ak-
tief in geheel Nederland, biedi
loonbedrijven en aannemers
van werk de mogelijkheid on-
zelf een uitzendbureau te ex-
ploiteren naast het eigen loon-
bedrijf. Geen investering nood-
zakelijk in de aanschaf van ver-
gunning en of dure automati-
sering en kantoorpersoneel. Br
23-52548 bur. bl. Adam.
Partij bureaustoelen en diverse
gebruikte KEMBO projectmeu-
belen. Telef. 03420-93212.
BRANDWERENDE, geïsol
systeemwanden met deuren er
ramen, als nieuw, hoog 240-
-340 cm. 70 compl. slaapk.a-
meubl. Dakpannen m. 30 j. gar.
a ’ 1,25. Stenen v.a. 24 et. Aar-
lesew. 26, Best, 04998-73796
T.k. 4-wielige KEETWAGEN,
met keuken en toilet, pr. ’ 850.
Inl. 020-4904223.
T.k. BLOEMENWINKELIN-
VENTARIS, compleet, toon-
banken, kassa's, aardewerk-
voorraad, rozenmach., verrijd-
bare stellingen, werkbanken,
enz., ’12.500. 05483-63094 ol
05490-22860.
R.v.s. SPOELTAFELS met gro-
te bakken. Jan Parijs Occa-
sions, 08854-1572.
T.k. KUNSTPALMEN, bomen,
planten voor al uw interieur.
Telef. 05700-23133.
Ondernemer zoekt nieuwe
UITDAGING. Overname en/of
compagnonschap en/of parti-
cipatie. Alle branches welkom.
Br. 23-53298 bur. blad Adam.
VHS VIDEOBANDEN, porno-,
sport-, kinderfilms v.a. ’ 3,50.
Onder rembours mogelijk. Leon
Nijmegen, 080-565606.
We hebben t.k. uit faillissement
div. 1 jaar oude invent. voor
CD- en VIDEOWINKELS.
Zoekt u zo iets? 02153-11850.
WINKELPUI mët dubbele
draaideuren elektrisch, alsmede
enkele elektrische schuifpuien
en handbediende draaideuren.
Telef. 05291-54522.
SIERSMEEDIJZEREN hekwerk
t.k. en inrijpoorten, uit voorraad
leverbaar. Telef. 05221-2571.
2500 st. VHS PORNOFILMS,
lange speelduur, 10 voor ’ll5,
1000 voor ’6500, toezending
onder remb. mog. T.k. Random
Runner, t.e.a.b. 06-52700953.
T.k. GROENTEWINKEL + no-
tenbar in Landsmeer, als enige
in het dorp. Inl. 02908-25501.
HH. handelaren PALETS m. al-
lerl. markthandel, uitz. per pal-
let slechts ’ 150. 05190-94314.

Nieuwe SYSTEEMPLAFONDS
v.a. ’ 15 p.m2 inkl. ophangsyst.
(v.a. ’22.50 inkl. nieuwe inb.-
verlichting). U.M.B. Tiel 8.V.,
Edisonstr. 13, Tiel, telef.
03440-22888, fax 19001.

Delaware BV
Bestudeer de mogelijkheden

en vraag om gratis
oriënterende informatie
Stichting bedrijfsbehoud
055-666663 fax 667500

T.k. nieuwe ZEECONTAINER,
6 mtr., met inbouw van verlich-
ting/stoffering. ’ 25.000 excl.
BTW. Schouten Containers,
01720-34031, b.g.g. 73226.
Tk. WEDSTRIJDBILJART,
230 x 130 cm, verwarmd, pi.
access., ’ 3000. Tev. emaille re-
clameborden. Inl. 08811-64884.
T.h. en t.k. luchtkussens +
KINDERDRAAIMOLENS etc.
Elburg Carrousel 05250-2343.
T.k. partij massief ZILVEREN
ringen, spelden, 163 stuks, in-
teressesfeer motorrijders/bi-
kers. Telef. 070-3237858.
ASBEST in uw bedrijfspand of
woning? Wij verzorgen voor u:
analyse-rapport, verwijderen
en afvoeren van het asbest vol-
gens de normen van de ar-
beidsinspectie, de asbestvrij-
verklaring. Uw partner bij as-
best: Schijf Sloopwerken B.V.
Voor meer informatie 02975-
-61012. Boterdijk 39, De Kwakel.
T.o.a. in het zuiden des lands
een jonge één-uurs FOTO-
ZAAK met uitstekende moge-
lijkheden. Zeer goede cliënten
op vakgebied. Perfecte locatie
en zeer mooi, groot pand.
Overnam, evt. op korte termijn.
Br. 23-53235 bur. bl. Adam.

Rage!
Punching Puppet, de pop die
écht kan boksen. Falcom Tra-
ding, 04902-18429, fax 18972.

Voor uw fiscale route
BV en/of Limited

Adcomp-Groep, 04920-45575
UNITS, Fort, Wagenbouw etc.
zeecont., schaft-toil.wagens.
Ook div. opknapkoopjes. Tev.
heftruck en stapelaar. 03404-
-20479 of 06-52.873524.
NOODWONINGEN te huur, 2-
en 3-delig v.a. ’ 600 p.m. excl.
BTW. Tevens vele soorten
kantoor/winkelunits te huur of
te koop. Tijdens kant.uren en
zat. tot 12 uur 01862-1000.
LICENTIE-PARTNER gezocht
voor uiterst lukratief reklame-
medium. Telef. 09-49.251.931-
-4130, fax 09-49.251.311.778.
Drukkerijmachines
VAKANTIEOPRUIMING: off-
setpersen A 4tafelmodel, 4
stuks, één koop ’ 1950. Papier-
snijmachie Ideal 38 cm, ’ 950.
Elektr. nietmachine Rinak

’ 550. Vergaarmachine ’ 450.
Copyproofapp. ’ 250. Copyra-
pidapp. ’ 450. Reprokamers
’750. Waxcounter ’l5O. De-
collator type 1600, 4 stat. (voor
scheiden en schoonsnijden van
computerformulieren ’ 2500.
Telef. 073-221026.
Te koop 5 RANDOM Runners,
zonder sticker, plus 2 opvoer-
kasten. Telef. 085-210574.
Export naar OOSTBLOK. Ge-
reedschappen en auto-ace, di-
rekt uit eigen import, prijslijsl
op aanvraag. Gebro Sales BV,
v. Usendijkstr. 373, Purmerend,
02990-37000/37226. Fax 36610.
T.k. Franse KRASLOTEN, mei
zeer goede winstmogelijkhe-
den, mcl. bezorging in gehele
Benelux. Telef. 010-4218944.
POSTADRES, statutaire be-
drijfsvest., tijdelijke directie-
voering, rechtspers. zonder
pers. aansprakel. 030-211176.
1500 PARFUMFLESJES 100
ml, ’ 6750 mcl. Tev. videoban-
den, alle lengtes. 040-859349.
KERKBANKEN, mass. eiken, I.
5.20, in te korten tot hal/tuin-
bank, ’ 195p.st. 040-533141.
Nog 2 BUNGALOWS te Erme-
lo, semi-perm., 66 nf
’137.000, op 400 m 2 pachtgr.,
30 jr. Delta Arkel, 01831-3397.

Limited/lncorp.
wel voordelen/geen nadelen
van de B.V. Telef. 040-515149.
Anglo Dutch Business Service.
Voor jezelf beginnen, maar
géén VESTIGINGSPAP?
Commerc. j.man heeft alle
pap., mode en aanverwante
branches, hulp en advies op
alle fronten. Schrijf naar: br.
23-53344 bur. bl. Adam.
SYST.PLAFONDS, nw„ ’l5.
Inb./opb. TL, v.a. ’7. Gebr.
buizen, ’ 0,75. 03440-13051.
T.k. ca. 300 bistro TUINMEU-
BELSETS (4/1), hout/metaal,
donkergroen, eigen produktie.
Telef. 020-6427547.
AMBULANTE handelspapieren
aangeboden. Br. 23-53300 bu-
reau blad Amsterdam.
HH. handelaren. SEKSUEEL-
LOKSTOF Pheromoon, puur of
als parfum. Info monster, 077-
-547189, fax 547192.
Gevraagd PARTNER m/v, mei
ervaring voor escortbedrijf.
Geen investering. Br. 23-53157
bur. bl. Adam.
Ambitious, self motivated
PEOPLE required to set up a
distributionnetwork in Holland,
Belgium & Germany. Please te-
lef./fax 04998-72022.
Goedkope nieuwe (NOOD)-
WONINGEN, 6 x 720, ’ 12.950.
Delta 01831-3397.
T.k. gevr. bungalowpark of
BOUWGROND voor recreatie-
bungalows. Benzet 8.V.,
Koemarkt 38, 1441 DD
Purmerend, telef. 02990-37999.
T.k. AFZUIGINST. v. 4 hout-
bew.mach. ’lOOO. Gevr. vaat-
wasmach., ker. kookpl. en
koel/vr. comb. 072-128593.
Tk. nieuwe TAPIJTTEGELS
v.a. ’ 2,50 p.st., geschikt voor
showroom, kantoor en horeca.
Telef. 085-257623/812715.
Uitzonderlijke RENDEMENTEN
voor uitz. zaken. Ook voor M +
M partners. Info: 076-218295.
Br. 23-53332 bur. bl. Adam.

T.O.A.

Privéhuis
te AMSTERDAM

Prijs-indicatie goodwill/invent

’ 175.000
Telef. 020-6995986.

Te koop gevraagd TAXIBE-
DRIJF in West/ZW./midden
van het land. Br. 23-533374
bur. bl. Adam.

T.k. KANTOORGEBOUW: 2
verdiepingen. Begane grond:
31 x9m, 11 schakelunits 7.4 x 3
m. Bovenverdieping 25 x 9 m:
10 schakelunits 7.4 x 3 m.
Voorzien van binnen- en bui-
tentrap, div. kantoren, sanitair-
inrichting, verlichting, airco,
zonwering en cv-installatie. Di-
rekt beschikbaar! Gunstige
prijs! Voor inlichtingen: ver-
huurbedrijf Sjaak Moens, telef.
01157-2431.
KAVIAAR! Topkwaliteit Iraan-
se Beluka. Telef. 020-6122897.
Aangeb. op lease-basis, 36
mnd., PAARDEBOXEN van
Plywood. Zeecontainers, 4 box
eenheid. Geheel kompleet
’6OO p.m. inkl. BTW. Schou-
ten Container, 01720-34031.
VULPEN-INKTPATRONEN,
grote partij, 16 stuks in 1 zakje,
kleuren blauw, zwart en rood.
Inl. 020-6979878, na 18 u.
T.k. dem. WERKTAFEL I. 300,
br. 175, h. 100 cm. Ind. knoop-
aanz.mach. met wikkelmach.
Snij-afval v. meubel en kle-
ding/leder, ca. 200 kg. Te bevr.
01620-22322 na 18.00 u.

BUITENKANS. T.k. complete
sneldrukkerij

in A'dam-Nieuwendam. U kunt
zo beginnen! Info 020-6327542

T.h. knalrode Engelse DUB-
BELDEKKER voor uw feest of
promotie. 06-52840797.
Tk. öüdi BESTRATINGS-
MATERIALEN. Huiskamp 8.V.,
Enschede, 053-359559.
Nwe. voorraad BATTERIJEN
AG-1. Per 1000 st., ’O,lO p.st.
excl. Eva. art. 01711-12700.

TE KOOP:
Rolex

Daytona
goud ’29.900

Cartier
Pasha

goud ’21.500
staal f 4750

VOORTS ROLEX HEREN
Date Jubilé

goud ’11.950
Juweliersshop, Cronjéstr. 83

Haarlem, 023-250296
Rage!!! Originele U.S.A.
MAILBOX, perfect voor markl
en braderie. Laagste prijs. Be!
nü 02159-35304.
Laminaatvloeren v.a. ’ 29. Ei-
ken lamelparket, 4 mm toplaag,
van ’ 89 voor ’ 39. Hardhouten
deuren, ’ 79. Meranti kozijnen,

’ 37,50. Eiken keukenkastdeur-
tjes, ’ 39. Velux dakramen,
’299. VAN PUTTEN Deuren,
Strijkviertel 59a, De Meern.
03406-64569.
Te koop in grote plaats in Bra-
bant, in groot winkelcentrum,
GOEDLOPENDE kantoorvak-
handel annex verkoop tijd-
schriften, sigaretten, staatslo-
terij, foto en film. Omzel

’ 750.000. Vaste prijs ’ 300.000
Br.nr. 23-53261 bur. bl. Adam.
TUINDERSKASSEN, tunnels
van 100 m lang en 15 m breed
Alles gegalvaniseerd, zwaai
materiaal, 5 jr. oud. Geheel ge-
bouwd ’ 9000 per stuk francc
geleverd. Tevens 7000 m holle
buis, 7 cm doorsnede, 3 mrr
dik, geheel gecoat, lengte 10 m

’ 1,50 per meter franco thuis
Inl. 03435-71203.
TRAININGSPAKKEN met eer
balletje, de nieuwste rage!! Di-
verse kleuren, op voorraad. Ni
’25. Rabia Int., 070-3997927
fax 3191213.

Samen sterk
Gezocht: 5 bedrijven die samer
met ons in september aan eer
landelijke business-to-business
mailing willen meedoen. Evt. te
betalen met systeemplafond o
elektr. installatie.

DRUKPUNTWYCHEN
08894-20436,fax 23168

Drukwerk tot in de
puntjes verzorgd!

AFNEMERS gezocht van diep-
gevroren zeevis uit Z.-Amerika
Maandelijkse aanvoer. Inl
04183-3546 of 1124.
Plm. 300 alumin. WISSELLIJS-
TEN, 50,5 x 71 cm en kleiner
’lO p.stk. In één koop ft
p.stk. 04132-54086.
Uw ZWITERLAND connectie
Transacties, financiering var
bedrijven en 0.G., vermogens-
beh. VDH Financial Business
Services Inc, 020-6969682.
Gr. partij HEKWERKEN, zware
kwaliteit, bijv.: inrijpoorten
normaal ’ 1500, nü ’ 800, toog-
model. Gr. partijen lantaarnpa-
len, brievenbussen, tuinsets
enz. enz. Nergens goedkoper
vakantievoordeel. K.S., Tuin-
straat 49a, Zwaagdijk-Oost
02291-1647.
T.k. grote PARTIJ afslankpro-
dukt op natuurlijke basis, kleine
afname mog. Inl. 04920-26196.
Tk. 12 verschillende PAR-
FUMS, a 100 ml, goede kwali-
teit, 80% alcohol, ’7B excl
BTW plus porto. 077-873601.
RADAR-DETEKTORS als bes-
te getest. Vraag gratis doku-
mentatie. Fax 04990-77180.
ONDERNEMERSDIPLOMA-
Detex evt. met medewerkinc
aangeboden. 020-6167259.
INVESTEERDERS gezoch
voor escortservice. Br. 23-
-53288 bur. bl. Adam.

$ $ knaller $ $
'OpblaasbareReuze Hamers
"Disco-brillen, Pluche
"LichtgevendeKettingen
"Springveren, Knalstokken
DEMOSTOCKS, 02159-38850

Louvreluiken/vensterluiken,
hardhout/kunststof/alum.
ISOLUIK Luikenspecialist
telef. 05913-15456, fax 17136.
Gezocht: kleine ZAAK in de
volgende steden: Den Haag
Rotterdam, Utrecht, Eindho-
ven, Amsterdam. De zaak moei
in de buurt van een station zijr
resp. in een omtrek (station;
van max. 20 min. te voet be-
reikbaar zijn. Aanbiedinger
richten aan: telef. 09-
-49.611.419724, fax 09-
-49.611.9410288.
Te koop zeer luxe merbai
BUITENDEUREN, 14 modellen
alle maten, 1e-klas kwaliteit
min. afname 10 stuks ass.
’225 pst. excl. Telef. 02232-
-1400, fax 02232-2604.
T.k. VIDEOTHEEK, 1250 films,
interieur, players etc. Telef.
04784-2935.
Te koop OPTIEKZAAK
centrum Rotterdam. Telef.
070-3559271.

How to legally obtain
a second foreign 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 insider facts
about Andorra/Gibraltar/Monaco/Campione/Switzerland. New
luxury cars: how to buy tax tree. Send forfree brochure to:
Scope, Box no. 3530, 62 Murray Road, Waterlooville, POB 9JL
UK. Teleph. 09-44.705.592255 orfax 09-44.705.591975.

Please quote box no. when replying

Compete with
the phone company

IDT - The world leader in discount
Telecommunications is seeking

INDEPENDENTREP FIRMS
AND ALSO INDIVIDUAL SALES AGENTS WORLDWIDE

TO SELL INTERNATIONAL TELEPHONE SERVICE
AT HALF THE RATES OF STATE PHONE MONOPOLIES
Interested parties please contact IDT by fax in the USA at:

09-1.201.928.1057 or phone 09-1.201.928.1000
Must speak English

T.k. in Oost-Nederland zeer goedlopende
dames- en herenkapsalon

Hoge omzet ±’ 600.000. Zond. cont. onnodig te reflect.
Br. 23-53195 bur. bl. Adam

Interbanking & Management
Bedrijfskredieten (ook risicokapitaal) vanaf’ 25.000

Voor info telef.: 04162-2191

Klein Holland V.O.F.
Spectaculaire OPRUIMING haarmode- en bijoux, tot 75% kor-
ting. Maandag 2 aug., Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgeb., 1e verd.,
stand C349, telef. 030-941294, Purmerend 02990-35793.

Een nieuw leven
T.O.A. MARBELLA-PUERTO BANUS

KERAMIEKZAAK
op unieke locatie, frontline, zeer drukke, compleet ingerichte

keramiekzaak. Redelijke huur, hoge winst, monopoly
Seizoen: maart/oktober. Evt. (huur-)huis met zwembad aanw.

Overname ’ 85.000
Inl. S.E.B. 8.V., 070-3646517, Den Haag, Holland

Business contact
An efficiënt well-established firm in Ghana is looking for
CONTACTS/partners in the Netherlands to supply building
materials, stationary, computers, pharmaceutical products etc.

1Our address: Ofrasway Limited, P.O.box 6973, Accra North,
Ghana. Teleph. 09-233.21.229608. Fax 09-233.21.220926.

H^BHB^^^^^^^^^^^H^^B^^^Mn____n____a__n_i--------------------M-_----------H-B_-__H_Ma_--

Horecatransacties
T.h. VERKOOPAANHANG-
WAGENS voor snacks, vis,
kaas etc, v.a. 1 dag. Jozua
Verhuur, 03413-2311.
HORECAMEUBILAIR, van
eenvoudig tot zeer excl., 1001
barkrukken, tafels op maat,
Mammoethoreca, De Clercqstr.
4, Adam, 020-6167205.
Öw SNACKBAR verkopen?
Bel Adviesburo v.d. Meiden v.
aan/verkoop. 020-6152532.
T.k. gebruikte SNACKVER-
KOOPWAGENS en ijsventwa-
gens. Blonk's Occasioncen-
trum, Z. Dwarsweg 1, Wad-
dinxveen (Z.-H.), 01828-16240.
T.k. een SNACKWAGEN, merk
Renault Master, geheel compl.
Telef. 02159-36249.
In pacht aangeb.: modern
CAFE-RESTAURANT in
Adam, alleen voor degene die
in bezit is van de vereiste pa-
pieren pi. ervaring in de horeca.
Liefst jong koppel. Inl. 020-
-6868957, na 18 u. 6270220.

Italiaans
Rest./Pizzeria

t.k. in Noord-Holland, met ter-
ras, ruimte 200 m 2. Ook voor
andere horecadoeleinden ge-
schikt. Pr. n.o.t.k. 023-350761.
T.o.a. perfekt, multifunk HO-
RECAPROJECT (1200 m 2),
hoge omzet, lage lasten, groot
terras, Al-loc, aantoonbare
uitbreidingsmog. Z. contanten
onnodig te reflecteren. Br.
23A-53382 bur. bl. Adam.
DURBUY, Ardennen (B.), t.k.
hotel-rest. in gerest. 18e-
eeuwse boerderij. Eén v.d.
mooiste in de streek. Pracht,
omg., 6 kam., open haard. Vas-
te cliënteel. 09-32.86.32.21.34.
Stalen vetvang-afscheiders,
cap. 2 Itr. per seconde, goed-
gek. volg. NEN 7087-normen,

’ 1675 excl. BTW. DE VET-
PUTCENTRALE, 01653-83078.
HORECABEDRIJF in Adam
C. Kopen of pachten. Geheel in
goede staat. Inl. 020-6381231.
FRITUUR-RESTAURANT in
Antwerpen (B). Zeer goedlo-
pend. Rijkelijke kostwinning.
Boven zeer ruime flat met alle
comfort. Omzet ’690.000 per
jaar, aantoonbaar, uitbreidings-
mogelijkheden aanwezig. Netto
verdienste per jaar ±
’350.000. Huurprijs ’1950 per
maand, flat inbegrepen. Wordt
tijdelijk aangeleerd. Telefoon
09-32.3.830.43.98, fax 09-
-32.3.827.94.45
T.k.a. EETCAFÉ a.d. rand van
centr. Adam, ruime park.gel.
aanw., pr. n.o.t.k. Telef. info
dag. op werkdag, tussen 10 en
15 uur, 020-6223214.
Te koop OUDEWATER, crois-
santerie & ijssalon mcl. terras,
hr. ’ 300 p.w. Vr.pr. goodwill
en inventaris ’125.000. Post-
bus 107, 3420 DC Oudewater,
o.v.v. croissanterie.
Ter overname aangeboden
goedlopend café in uitgaans-
centrum van EINDHOVEN. Br.
23A-53281 bur. bl. Adam.

TÖ~K.

Privéhuis
te AMSTERDAM

Prijs-indicatie goodwill/invent

’ 175.000
Telef. 020-6995986.

HAARLEM-C, goedl. jeugd-
café, grote boyenwoning, hoge
omzet. Prijs ’ 200.000. Ged. fi-
nanc. mog. BCN, 023-245993.

Vis/frituurovens
rvs afzuigkappen
spoel/werktafels
zitjes/barkrukken
occ. horeca-app.
Eigen fabricage. 03480-14681

T.o.a. goedlop. VLAAIENWIN-
KEL annex coffeecorner in
franchiseketen in midden v/h
het land. Onnodig zonder kont.
te reflect. Telef. 020-6763925.
BONNEWITS Horecacenter,
in- en verkoop van slagerij- en
horeca-inventarissen. Telef.
01891-16769.
Specialist in saté, hamburgers
en fruitsappen zoekt op fifty-
fifty basis WINKELRUIMTES
op A 1of A 2lok., of bij water-
sportcentr. Succes verzekerd.
Br. 23A-53361 bur. bl. Adam.
Aangeb. HORECAPAPIEREN.
Telefoon 05750-30187.

T.k. zeer druk bekend staande
FRIETZAAK, omz. ± 80 dzn.
friet p.w., boeken t.i., koopsom
’125.000, huur ’450 p.w. m.
gedeelt. medew. v. eig. Zonder
cont. onnod. te refl. Br. 23A-
-53346 bur. bl. Adam.
Bruine TAVEERNE, hartje Ant-
werpen 0.t.n., gelegen aan de
Grote Markt. Vergaderzaal,
groot terras, speeltuin. Voor ml.
alle dagen na 19 uur. Telef.
09-32.3.225.07.15.
Snackbar/Petit Restaurant
toplocatie ARNHEM-Centrum.
Hr. ’ 1750 p.m. Overname

’ 450.000 Gegadigden dienen
■een bewijs van hun financiële
gegoedheid te overleggen.
Buro LBZ, 085-214770..T.k. weg. overcompl. el.
SALAMANDER Zanussi t. SLE
901, 220 V, 3,9 kW., nw.waarde
’3OOO, vr.pr. ’l6OO, i.z.g.st.,
nauwelijks gebr. Tev. magne-
tron/oven Philips t. 1310 C,

’ 150. Telef. 02294-2844..Ardennes Belges a DURBUY:
jolie auberge a vendre, B.Frs. 7
millions. 09-32.71.36.00.44.
(Frans spreken a.u.b.).
Jong echtpaar met eigen

■ vermogen, in bezit van diplo-
ma's, zoekt EETCAFÉ of lun-
chroom in Amsterdam op goe-

■ de lokatie. Br. 23A-53193 bur.
bl. Adam.

t Te koop of te pacht SNACK-.BAR in Centrum Maassluis.
i Vraagprijs ’ 190.000. Omzet in-

dicatie ’ 450.000 p.jr. Minimum
eigen geld ’60.000. Br. 23A-

' 53381 bur. bl. Adam
"Te koop vin SHOARMA-

ZAAK: pitagrill, 2-pans frituur,
draaigrill, 9 soorten foto's met
verlichting. Telef. 020-6658367..Duitsland: te huur en te koop,, div. zeer goede restaurants,
pensions, hotels, vanaf 10 ka-
mers, ook in optimaal 2 seiz.
gebieden. Fin. mog. Geen vak
dipl. nodig. SEVAGO Int. BV.,

; 01833-2576 of080-541693.
i T.k.a. div. HORECA-APPARA-

TUUR. Telef. 020-6842090, tij-
[ dens kantooruren. Leidseplein

Beheer, Schakelstr. 17.
Voor plaatsing en exploitatie

i van speelautomaten CONTI-■ NENTAL AUTOMATEN 8.V.,

" Nieuwe Hemweg 3A, Amster-
i dam, telef. 020-6825800.
; Horeca-ondernemer, 28 jaar

ervaring, vraagt te koop (te
1 huur) HOTEL (pension) met 10
1a 20 kamers. Voorkeur: de kust.
Contanten aanwezig. Br. 23A-. 53369 bur. bl. Adam.

1Stoelting model 100 SLUSH.PUPPY, pr. n.o.t.k. Telef., 01184-15219.
Voor in- en verkoop van al uw; SLAGERIJ-, horeca- en groen-
temachines, bel naar MAZU,

i telef. 04244-2222..Tb~a. LUNCHROOM, Spui-, straat, Adam (nabij Dam),
huur ’ 2550 p.m. Overn. pr.- n.o.t.k. Telef. 020-6255253.
i. T.k.a. gerenommeerd GRAND

CAFE/restaurant, ±250 m 2,
omzetind. ± ’ 900.000 p.j., gel.- op A-loc in grote plaats Zuiden
v/h land, vr.pr. ’475.000.
8r.23A-53379, bur. bl. Adam.
IN/VERKOOP gebruikte appT
Inl. Kruijswijk Horeca BV, De
Flinesstr. 20, Adam, t.o.
Makro, 020-6656428.
Te koop: Luna pasteuriserende

' IJSMACHINE in werking te, zien ’ 2500. Inl. 010-4848233.

" T.k. 150 blik ROODMERK snel-
filter koffie a 5 kg ’ 42,70 mcl.

'BTW. 079-515175.
*Café-Taverne-Restaurant*
gel. in toeristisch recreatieoord,
LILLO-FORT (bij Ned.). Vrij
van brouwer. B.Frs. 6.500.000.
Met woning, lage huurprijs.
Telef. 09-32.3.568.82.92.
T.k. CAFE-INVENTARIS o.a.
eiken buffet met hemel, 9.00 m,
60 stoelen en 20 tafels. Telef.: 04764-1859.

i In Amsterdam oder Rotterdam.
iHOTEL GARNI oder Coffee-

shop mit Wohnung zu pachten
gesucht sp. Kauf möglich.

"Herrn H. Loose, Postfach 1551,
iD-88105 Lindau, Deytschland.

T.k.a. RESTAURANT op A-1
loc. in Zeeland, bijz. inricht.

i hr.pr. ’ 1800 p.m., omz. plm.

’ 500.000 p.j. (is op te voeren).: Goodw. + mv. ’ 300.000. Br.. 23A-53291 bur. bl. Adam.
Kiëin LOW-BUDGET hötëï
t.k./huur gevr. A'dam-C., re-
novatie geen probleem. Aan-
biedingen telef. 070-3461908.

Torremolinos
t.o.a. Ned. café, 90 m 2,pi. 30 m2
terras, 50 m v. strand, lage huur
’llOO p.m., vraagprijs

’ 95.000. Telef. 09-3452563383.
T.k. gerenoveerd restaurant +
ruime woning in dorp Gelderl.
± 35 zitpl. + gr. tuin + terras.
Vr.pr. ’750.000 k.k. Br.o.nr.
23a-52987 bur. bl. Adam.
T.o.a. restaurant in centrum
grote plaats TWENTE, ± 45
zitpl., onlangs geheel gereno-
veerd. T.e.a.b. Reacties br.
23A-53224 bur. bl. Adam.

T.o.a. wegens omst.h. CAFÉ-
BEDRIJF nabij centrum van
Arnhem. Telef. 06-52.940528.
U zoekt een goed horecabedrijf
in het noorden, oosten, westen
of zuiden? Bel voor een af-
spraak of vraag om toezending
van onze bedrijvenbrochure.
VAN DE WEERD Makelaardij
8.V., telef. 05202-28810.
T.o.a. PIZZERIA/shoarmazaak.
Vr.pr. ’ 125.000. Inl.
085-645356, 10.00-14.30 u.
T.k. SNACKBAR in centrum
SITTARD. Hoge omzet. Br.
23A-53347 bur. bl. Adam.
KAANDORP KOELTECHNIEK
biedt aan: div. gebr. koel-,
vriesapparatuur, gekoelde
toonbank, wandstelling, com-
pressoren, vaatwasmachine,
schakel- en verdeelinrichting.
02992-1675,fax 02992-1436.

T.k. KOELCEL, 4 x 5 m. * !
goede staat, ’ 900. Telel
08385-29348. JO.t.n. brasserie (café) QU"
VADIS, Van Ertbornstraat *B-2919 Antwerpen, goed I»
pende zaak (17 j. dezelfd*
baas). Prijs o.t.k. 0*
32.3.2320055, gel. centrul*
Antwerpen (zijstraat Keizer!»
dichtbij Centraal Station).

; Hoge kwaliteit

' AFZUIGKAPPEN, WERK- EN
SPOELTAFELS

ALLE MODELLEN OP MAAT
LEVERBAAR; Telef. 02290-11846

_^\ STEAKHOUSE op het mooi"-
-zonnige eiland Kreta in het toe-■ ristenoord Gouves. Invent. en

' goodw. 16 milj. drachmen. P
i Roggers, telef. 09-30.89742188.

na 18.00 u. (Eng. gespr.).
1 SCHOONEBEEK (Dr). GÓÓ?: will/inventaris van, in . hartje
centrum a. druk winkelpui". gelegen, goedlopend café-bü'
jart annex snackbar met royal"
boyenwon. Jaaromzet
’600.000. Pand in huJ'-■ ’40.000 p.j. excl. BTW

1 Vraagpr. ’ 275.000. Beziet*
uitsl. na afspr. met: Arnold va"
Beest Vastgoed Adviseurs; Nieuwleusen (lid VBO), 05296-4190* .

i T.k. goedlopende SHOAR'

" MA-ZAAK in Belgisch Lim-
burg. Lage huurpr. voor zaa«
m. boyenwoning, tuin en gara-
ge. 09-32.89501333 na 13.00 U-

Zomeraanbiedingen
Enkeldeurs bedrijfskoeling r.v.s., gastronorm, ’ 2995. Dubbel*
deurs bedrijfskoeling r.v.s, gastronorm, ’ 4495. Dubbeldeur"
bedrijfskoeling wit, gastronorm, ’ 4295. Saladière met onderkoe-
ling SMO-95, ’ 2595. Saladière met onderkoeling Alpeninc*
’2995. Ijsblokjesmachine 20 kg/etmaal r.v.s., ’1595 IJsbloK'
jesmachine 30 kg/etmaal r.v.s., ’1995. Ijsblokjesmachine 4"
kg/etmaal r.v.s., ’2795. Ijsblokjesmachine 50 kg/etmaal r.v.s-t

’ 2995. Ijsblokjesmachine 60 kg/etmaal r.v.s., ’ 3595. Ijsblok-
jesmachine 92 kg/etmaal r.v.s., ’ 4295. Gebaksvitrine tafelmodel*
van ’2095 nu voor ’1595. Gebaksvitrine staand 250 Itr., va»

’ 4395 nu voor ’ 2895. Gebaksvitrine staand 400 Itr., van ’ 449'
nu voor ’ 3495. Gekoeld saladebuffet Europa, ’ 4495. Slagroom-
machine Swhip, ’2395. R.v.s. koeling 400 liter, ’ 1985. V-iezeJr.v.s. 400 liter, ’ 2495. Koelcel 166 x 191 x 216 cm, comple;S mei
koelunit, ’5750. Horeca-vriezer 14 laden, ’1995. Hon
ling 500 liter/wit, ’ 1595. Koelvitrine met gebogen ruit, top/riodPj
150 cm, ’3750. Koelvitrine met gebogen ruit, 200 cm. ’ 425<
Koelvitrine met gebogen ruit, 250 cm, ’ 4995. Koelvitrine m*
gebogen ruit, 300 cm, ’ 5750. Vaatwasser voorlader, dubbe*
wandig, absolute topklasse, ’ 3995. Pizza-ovens dubbele uitvoe-
ring, vanaf ’ 3250. Pizza bereidingstafel gekoeld, ’ 3495. Piz2*
lopende band ovens, vanaf ’19.995. Espressomachines 2'
groeps topmerk, ’ 4495. Werktafels r.v.s. met r.v.s.-frame en uil-
neembaar rooster, zware degelijke uitvoering: 140 x 70 cm ’ 835.
190x7ocm ’ 950, 240 x7ocm ’ 1225, 290 x7ocm’ 1350. Kanti-
ne bakwanden topkwaliteit leverbaar in elke gewenste uitvoerinjj
met 0.a.: bakplaat friteuses, bain marie,-Kookplaat neutrale vn"
onderbouw vanaf ’ 3995. Serveerwagens -vol kunststof 2-blat»
f 350. Bain marie 3-pans, ’ 550. Groentesnijmachine, ’ 1395. Af-
zuigkap met motor 150 cm ’ 1250. Afzuigkap 200 cm ’ 1350, 250
cm ’ 1495, 300 cm ’ 1595. Werktafel beuken blad, epoxy frame
125x 70cm ’ 475, 150 x 70 cm’ 525, 200 x 70 cm ’ 600, 250 x 70
cm’ 975.

Hotelporselein
Meer dan 1.000.000 stuks hotelporselein direkt uit voorraad
leverbaar tegen de scherpste prijzen. Onder andere pannekoek-
borden 30,5 cm, slechts ’4,95. Pizzaborden 30,5 cm, me
rood/groene rand, slechts ’4,95. Schitterend assortiment
borden,kop en schotels, schalen, vaasjes etc. etc.

Uit ons Snuffelcentrum
Ca. 150 magnetrons, diverse merken, modellen en uitvoeringen
vaatwassers, afzuigkappen, fornuizen, ijsblokjesmachines.
friteuses, bakplaten, shoarmagrills, pizza-ovens etc. etc.

Hakvoort Horeca BV
Gildenweg 14, Emmeloord, 05270-17202

Hakvoort Horeca Noord BV
Protonstraat 9, Groningen, 050-181600

Hakvoort Horeca Zuid BV
Venrayseweg 44, Venlo, 077-874242

Hakvoort Horeca Zeeland BV
Kuipersweg 19, Middelburg, 01180-37289 -- TE KOOP PIZZA BEZORGCENTRUM nabij centrum Groningen

overn. mv. ’ 100.000, huur’ 1800p.m.
- TE KOOP EETCAFE/DAGZAAK nabij centrum Groningen

overn. ’ 125.000, huur’ 3000 p.m.
Info: HEMELRIJK & KRAL BEHEER
Bieslookstraat 31, Groningen. Telefoon 050-411049.

TE KOOP:
prof. Poccino espresso-machines

SHOWMODEL:
Normaal ’ 1395 nu ’ 595 mcl. BTW
METINGEBOUWDE KOFFIEMOLEN: .
Normaal ’ 2295 nu ’ 995 mcl. BTW
VOLAUTOMAAT: _,
Normaal ’ 3495 nu ’ 1995 mcl. BT»»

Alle modellen zijn met stoom voor cappuccino en
water voor thee enz.

1 jaargarantie
Evermes B.V.

Zaltbommel, telef. 04180-14747 _^

Voor een van onze opdrachtgevers zoeken wij gegadigden rn«
voldoende financiële middelen voor de overname van cc
bloeiende

privé club
Het bedrijf is gevestigd aan een doorgaande weg in een kleine'
plaats, centraal gelegen in Limburg, vlak bij de Nederland
Duitse grens en op een steenworp afstand van een aan'
Europese snelwegen.

De club rendeert uitstekend dankzij
* een in de loop van vele jaren opgebouwdegoedereputatie in

de omgeving
* een 'vaste klantenkring uit deregio en een goede

bereikbaarheid voor passanten
* een recente uitbreiding
* een volledig nieuw en smaakvol interieur met een ruime'bar en

een aantal op privacy afgestemde zithoeken
* exclusieve kamers die van alle comfort zijn voorzien.

De inrichting en voorzieningen voldoen ruimschoots aan de ve
tigingseisen die naar verwachting in de toekomst gesteld zuil
worden. Mogelijkheden tot verdere uitbreiding zijn aanwezig.

Uitsluitend ter bescherming van de belangen en privacy v
onze opdrachtgever maken we gebruik van de mogelijkheid
de uitgever daartoe biedt. Wij verzoeken u daarom uw reaci ■die uiteraard vertrouwelijk en met discretie behandeld
worden, te sturen aan FMC, br. 23A-53260 bur. bl. Adam.

Textieltransacties .
P.D.M. LINGERIE, voor party
en boutique. Proefpakket v.a

’ 150. Inl. 02207-45412/20063.

! Peggy's Lingerie
Levering uit voorraad

Raamsdonksveer... 01621 -19980
iT-shirts, 25 kleruen. Transfers
en machines. Polo's, 13 kl.

■ handdoeken. Borduur-, TEX-
TIELDRUK. 070-3585645.
T.k. partij SPIJKERBROEKEN,
model 501, per 100 ’2500, in
één koop 400 st., ’ 8000. Partij
mooie herenbloeses, 2500 st.,

’ 25 p.st., min. afn. 250 st. Par-
tij alum. lijsten, aantal onbep.,
laagste prijs, div. maten., We- hebben regelmatig leuke han-
del, div. markt-textiel, leuke
partijtjes. 020-6372506.
SENSO UNICO. Van fabrikant

■ uit Italië bieden wij u aan: he-
rentruien, div. modellen, ’ 12
Dames- en herenjeans, v.a.

1’ 13,50. 071-413242/893860.
THERMO-BODYWARMERS,
katoen, ’ 4,75. Partij rode ral-

■ ly-overalls, ’ 20. 08850-22570.
T.k. café/bar met nachtver-
gunn., in R'DAM-C, 100 m 2,
vr.pr. ’ 139.000, ben. eigen geld

’ 50.000. Telef. 06-52743458.
T-SHIRTS mcl. uw reclameop-
idruk. 25 st. ’ 8,35. 50 st. ’ 6,45,

100 st. ’5,75. 1000 st. ’4,35.
Per st. ex BTW prima en snel.
072-337955, fax 339377.

T.k.a. 12
(damesbuste), de helft van "
nieuwprijs. Inl.
Gevr. excl. AGENCY voor pre
a porter, chique en casual °meskleding voor Am. en ">
panse markt. 035-243594.
Voor baby en KLEUTER "(£
mt. 122. Scherp geprijsd,
shirts uni ’ 1,20. Dessin pan"«
v.a. ’4,50. 2-delige kostuum5

va ’ 50. Witte overhemde'.
lange mouw, ’ 2,50. Bermuda *
’2,50. Haarbanden/diadeen'
’4. 2-delige setjes v.a. ’ ;
Feestjurkjes satijn v.a. ’ sb. r'cessoires v.a. ’ 4. Uit voorraa°
leverbaar. Telef. ma.-vnjd. »-'
uur, 070-3673412. Fax 0/"
3677408. -T-

-1 Namen en spreuken bordure -Borduuratelier , W/^N"T
\ Telef. 05443-76304Ifax_7Bg^;:

T-shirts en sweaters op.voor-
raad prima kwaliteit. FINEU*

T.k. div. assortiment KLEDIN >' ± 2000 stuks
SA, Utrecht. Telef-jgOjgOSg^
1000 THAI-SILK excl. h-o£hemden, I. pi. k. mouw 25 a

sins. Telef ./fax
T-SHIRTS. org-
prints, ± 500 st. Telef. °_

6714834/6730786; ___
Weg. reorganisatie,
voorqesort. gebr. m-c f
(cxcl

9
), pr.n.o.t.k. Sluisweg6

Katwijk.ol7lB-13398/15926

Zaken en transacties
Gevraagd goederen in COSIG-
NATIE voor Oost Duitsland.
04169-1692.
ZWOLLE, A-1 lokatie to. t.h.a.:
winkelpand, opp. plm. 50 m2,
pi. bovenverdieping. Br. 23-
-53335 bur. bl. Amsterdam.
22 meter Heras HEKWERK
plus 2 gekoppelde bouwketer
metplavuizen. 02159-33718.
T.k. KERSTBOMEN, P. Abis, P.
Omorica en blauwsparren. Te-
lef./fax: 04951-26134.
Zat. 18 sept. BRADERIE, cen-
trum Geldermalsen. Nog enkele
kramen vrij. Inl. 03455-76641.
T.k. 5 Random RUNNERS zon-
der sticker + 2 opvoer kasten.
Telef. 085-210574.
Wij KOPEN grote en kleine par-
tijen, winkelrestanten enz. enz.
Betaling kontant, discretie ver-
zekerd. Telef. 04130-65518
maandag t/m vrijdag 8.30 tol
10.00 uur. Fax 04132-50259.
Tö~a. WINKELPAND (huur)
mcl. inboedel antiek grenen +
excl. verlichting, Centrum-Der
Haag, interessante prijs. Inl.
070-3648318/3465422.
T.k. ROLEX GMT, type 16713,
nieuwpr. ’ 9000, prijs n.o.t.k.
Inruil mog. Telef. 010-4763973.
Ter overname aangeboden
klein electronica ASSEMBLA-
GEBEDRIJF. Met goede op-
drachten voor rest van het jaar
en 1994. Tevens eigen ontwerp
en producten. Br. 23-53305
bur. bl. Adam.
Mr. A.J.J. v.d. Heiden. Incas-
so op NO-CURE NO-PAY ba-
sis. 02230-16509 (fax 20531).
Popcorn- en suikerspinmachi-
nes + toebehoren. H.T. AU-
TOMATENSERVICE HENGE-
LO, 074-772707, fax 770205.
To. in Den Haag: zonnebank-
centrum, cafetaria, winkel in
grenen meubelen, restaurant.
Luxe zalencentrum te Maars-
senbroek. BELPAR BV., telef.
070-3694001.
Echtelijke ontrouw, alimentatie
onderzoek, bedrog, fraude,
oninbare nota's, bedr.spionage,
geldtransporten Detectiveburc
„DR. WATSON" 8.V., 02280-
-17625/13008,fax 02280-13928.
MARMER! Goedkoop v.a. ’ 50.
Partijen vloer- èn wandtegels.
Le Dada 8.V., Loosdrecht,
02158-26571 of 06-52.871850.
Vrijbl. t.k. ca. 250 polyetheen
Phoenix VATEN. ca. 200 liter,
met schroefdeksel, ongebruikt,

’ 20pst. Inl. 01718-13069.
TJt KLEDINGBEVEILIGINGS-
APP., merk: Checkpoint
Counterpoint, compl., 1 jr.,
nieuw ’5OOO pst., nu ’l5OO.
02992-1675, fax 02992-1436.
ROL(KLIM)STEIGERS, nieuw,
werkelijk spotgoedkoop v.a.
f 395. Bel Delta, 01831-3397.
T.k.a STAALCONSTRUCTIE
voor hal, plm. 5000 m 2. Vrije
oversp.. ook in gedeelten.
05233-2659of 06-52943340.
Ter overn. gevr. BEDRIJVEN in
B.V.- of N.V.-vorm, B.V.'s en
N.V.'s. financ. problemen geer
bezwaar Telef. 06-52.923304.
fax 05210-12431.
PREFAB Betonbouw
Nederland. Het adres vooi
paardestallen, schuren, lood-
sen, garages en schuttingen in
diverse kleuren, modellen er
afmetingen. Ook in houtcombi-
naties. Bel voor inlichtingen ol
dokumentatie naar: Prefab Be-
tonbouw Nederland, of schrij!
naar Postbus 348, 5660 AH
Geldrop, 040-863058.
DEKBEDDEN plus kuss., 140/
200, ’27.50: 200/200, ’37,50;
240/200. ’ 55-Bij aantal be-
zorg, mog. Leon, 080-565606.
Kleine, actieve handelsond.
zoekt een nieuw PRODUKT,
direct van uitvinder ol
producent. Telef. 070-3625358,
fax 070-3625359.
Te koop diverse grote partijen
MAGAZIJNSTELLINGEN. Te-
lel. 08340-23912.

Te koop/te huur aangeboden
ZEECONTAINERS

KOEL/VRIESCONTAINERS
Plywood/staal/aluminium

Geïsol./vloeistof-dichte vloer
Binnenzijder.v.s./brandwerend

Eigen staalconstructie, om-
bouwmogelijkheden tot ver-
koopwagen etc. Leverbaar in
elke gewenste lengtemaat.
Vraag vrijblijvend onze prijzen
op. Container-Units

Jan Snel B.V , 03484-3741
DIENSTEN (telefoon, telex,
fax, secretariaat en/of domici-
liering) met/zonder kantoor-
ruimte centrum Antwerpen.
Inf. 09-32.3.233.42.27.
BRINKHOF Investment rTV.
zoekt bedrijven ter overname.
Slechte financiële positie geen
bezwaar. Postbus 204, 3720 AE
Bilthoven.

$$ BEL MAUS $$
1000p. voetbalschoenen

4000wenskaarten t.e.a.b.
$$$05478-3741 $$$

MARKTHANDEL: partij bijen-
was, vloeib. in plastic flacon
A-merk. Info fax 020-6822338.
B.V. B.V. B.V. B.V. B.V B.V.
t.k. leeg. schoon met vrijwa-
ring. Info 05120-42384.
Van 2 aug. t/m 14 aug.
gesloten!!! EURO BIJOUX B.V.
Modesieraden. Euro Bijoux
B.V. Importeur & Grossier,
Strevelsweg 102-104, Rotter-
dam-Z., telef. 010-4851569.
Zondag 8 augustus geopend!!
Vanaf 15 augustus: iedere zon-
dag van 11 tot 16 uur, van
maandag t/m vrijdag van 8.30
uurtot 16.30 uur
T.k.a. grote partij 2e-hands
MEUBELEN. Telef. 01621-
-22618, telefax 01621-12232.
GEOPEND tijdens vakantie!
Horloges, ambervision zonne-
brillen, 25 modellen turbo-aan-
stekers, handnaaimachines.
calculators, fietsradio's, alles-
knip-scharen, trollen, porselei-
nen clowns, messenblokken,
professionele krultangen, ven-
tilatoren, pluche 15 cm, wand-
klokken, databanken, elektr.
tandenborstelsets, zijden blou-
ses, vaasje met zijden bloemen,
magie spnngs, ghosthammers,
suckerballsets, fotocamera's,
radio's, fietsalarmen, radarde-
tectors, stopwatches, reiswek-
kers, copieer- en faxmachines
voor kinderen, laser zonnebril-
len. Nieuw... dinosaurus op
skateboard en nog veel meer bij
Interpre Uitslagweg 26A, Hen-
gelo. 074-501158, fax 422904.
Tk. gevr. alles o.h. gebied van
HOUTEN artikelen, b.v. wijn-
tonnen/wandborden/dekoratie
etc. Telef./fax 035-855559.

MEER dan 1000 gereedschap-
pen - tuinartikelen - ijzerwaren
kunnen wij u steeds uit voor-
raad en tegen de scherpste
prijzen leveren. Openingstijden
magazijn: ma., do., vrijdag van
2 tot 5 uur, di. en wo. van 9 tot
5 uur en eventueel in de avond-
uren na telef. afspraak (nu be-
ter bereikbaar!). Bel of fax voor
meer informatie: WB Industrial
and D.I.V. Quality Tools, 079-
-511268/316999, fax 079-
-521727. Fokkerstraat 48, 2722
NKZoetermeer.

CD7.
ONGELóóóóFLIJK

Wij drijven de spot met CD's in
prijzen, continu assortiment
50/60/70'er jaren hits, klassiek,
sprookjes. Alles origineel, top-
kwaliteit. 100 stuks gesorteerd,

’ 426 ex, ook 90'er jaren hits.
030-200590, fax 030-211646.

CD ONE
T.k. DIEFSTAL-PREVENTIE v.
kleding, merk Nedap, 1 jr. oud,

’ 3000. 072-624027, na 18 uur.
T.k gebr. WATERSPEEL-
GOED, opblaasbaar. Vervorex,
telef. 08360-23571.
T.k. KERSTBOMEN, Picia,
Abis en Amorica's, 1.25 m.
Telef. 077-872149.
Gevr. to. FITNESSCENTRUM
in het zuiden van het land. Br.
23-53138 bur. bl. Adam.
ZWEMBADEN, sauna's, whirl-
pools en alle benodigde appa-
ratuur, ook afdekkingen, 25 jaar
ervaring. Showroom 700 m2.
l'Ami Zwembaden, De Lasso
46-48, 2371 GX Roelofarends-
veen, telef. 01713-13023.
Luxe mini PARTY-KRAMEN.
Voor u op maat gemaakt. Inl.
023-390748, fax 390933.
ROLEX, herenhorloge, briljan-
ten ring, briljant op wijzerplaat,
boomschorsband, ’ 12.750. In-
ruil mog. Telef. 02526-89022.
Import/export v. gebr. KOEL-
VRIESAPP., voor md. en su-
perm. G.W.H. BV., telef.
05124-4041, fax 4832.
UNITS, 8 x 3 m, met keuken en
toilet, zeer mooi ’13.500 excl.
BTW. Tijdens kanturen en za.
tot 12 uur. 01862-1000.
T.k. weg. omstandigh., nwe.
prof. FITNESS-APPARA-
TUUR, t.e.a.b. 05127-2550.

Grote financiële problemen
uw bedrijf

bijna failliet?
Wij hebben dè oplossing

Middels onze unieke
(sterfhuis)constructie draait u

met uw bedrijf
probleemloos verder

Info: 076-149999
TL-ARMATUREN, z.g.a.n., 2x
58 Watt + buizen, snoer en
stekker, ’25 p.st. ex. Telef.
02975-60643.

T.k. DIERENSPECIAALZAAK,
gem. Utrecht. Omzet 1992

’ 340.000, bruto winst
±’ 100000. In huurpand, huur
’B4OO p.jr. T.e.a.b. Br. 23-
-53297 bur. blad Adam.
EURO- en wegwerp PALLETS
verkoop-ruil-reparatie, levering
franco huis. Tara GmbH. Telef.
09-49.202.464051, fax 09-
-49.202.466172.
Zuid-Holland. T.o.a. Leonidas
CHOCOLATERIE met moge-
lijkheid tot uitbreiding tearoom
of i.d. Huur ’1063 p.m. Over-
name’ 50.000. 070-3466515.
6 alu LICHTMASTEN, compl.
met arm. Hydr. knijpbak voor
autolaadkraan. Inl. 04183-4561.
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.
Te overname aangeboden:
project ELEKTRISCHE fiets.
Bestaande uit: importeurschap
Benelux, monstermodellen,
folders, adressen, beurzen, div.
markt/produktinfo. Voornaam-
ste doelgr.: zakelijke markt, in-
stellingen. Financ. afhandeling
bespreekbaar. Reacties fax
04192-10391.

T.o.a. goedlopend
aannemersbedrijf

op BONAIRE
Br. 23-53331 bur. bl. Adam

GRANDIOOS + goedkoop:
prefab woningen, bungalows,
kantines, hout. stacar.. woon-
arken, tuinhuis/blokhutten/ga-
rages, stalen hallen, veldschu-
ren. Bespaar duizenden gul-
densü! Delta, 01831-3397.
ZEECONTAINERS, 3-6-9-12
mtr. T.k./t.h. Piet Schouten,
01720-34031.
VERKOOP/verhuur Romney
loodsen en nisse'nhutten. Telef.
01892-18148.
T.k. weg. omstandigh., 3 rollen
Bonaparte PROJECT-TAPIJT
280 m 2, t.e.a.b. 05127-2550.
Uw eigen buitenlandse OFF-
SHORE N.V. of A.V.V e.d.
Voor info, 030-282982.
SCHIJF Sloopwerken biedt
aan balkonhekken per 50 stuks
’l5OO. Louvre deurtjes 2 m

’ 20. Lichtmasten ’ 200.
Vouwdeuren Bruynzeel ’ 75.
Buro vanaf ’ 50. Tafel ’ 25.
Dubbel glas per 10 m 2a ’ 35.
Iroko spiltraptrede a ’lO. Alu-
minium puien 170x160 a ’75.
Staalconstructie 9x9 6 m hoog

’ 4300. Kerkbanken - deuren -sanitair - hout. Telef. 02975-
-61012. Boterdijk 39, De Kwakel.
VERLADER(S) gezocht met
regelm. verv., natVint. Jong
transportbedr. kan investeren
om uw verv. efficiënt en tegen
minim. kosten te verzorgen.
Inf. naar de mog.heden voor u
bij Roller BV., P.b. 29, 1399 ZG
Muiderberg. 02942-64420.
Nieuw cassette KOPIEER-
APP., nw.pr. ’16.000, nu
’lO.OOO mcl. Merk telex, cap.
t 52 st. per uur. 4 sporen night
speed. Telef. 023-403413.
Bestel nü cosmetica, 250-dlg.,
f 220. PARFUM, 70-dlg„ ’ 270
excl 05490-10881, fax 21103.
Mountainbikes: 16"-20"-24"
+ 26", v.a. ’ll5. Hybrides 28"
Alu ’269 excl. Importeur
R.C.C.-ELBURG. 05250-3939
KOELCELLEN, nieuw en ge-
aruikt. Ook huurkoop mogelijk
310-4733946 of 06-52753269.
Telefoniste a ’lO per dag èn
met uw bedrijfsnaam beantw.
Direct Teleservice, 085-422246
2 KANTOORUNITS mët
stroom, water, telefoon, ver-
warming, toilet, ’ 2950 en
f4950 ex. Inl. 01830-27874.
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Jonkvrouwe waarschuwt
voor dreigende

teloorgang
aanspreekvorm

doorBABETTE WIERINGA

U uitgeJOUwd

Auteur jonkvrouweAgnies Pauw van Wieldrecht
maakt bezwaar tegen mensen als Hans Kazan en
zijn „Ik magzeker welJaapzeggen". Hans Kazan
vindt het op zijn beurt maar niets dat zijn kinde-

ren Kees tegen de leraa
zeggen.
Hoewel in de etiquette-
boeken staat dat men
ouderen, onbekenden,
personeel en onderge-
schikten nimmer be-
hoort te tutoyeren, lap-
pen steeds meer
mensen deze om-
gangsregelsaan
de laars. Op televi-
sie jijt en jouw-t
iedereen er op los
en ook in winkels,

■ restaurants en an-
dere openbare ge-
legenheden dreigt
jijhet van u te

I winnen.

AMSTERDAM — De aanhef van een brief af-
komstig van jonkvrouwe Agnies Pauw van
Wieldrecht, oftewel mevrouw Beelaerts van
ölokland-Pauw, be-
gint met Zeer Geach-
te Mevrouw. En in
«aar schrijven wordt
consequent u ge-
oruikt, want Agnies
**auw van Wiel-
drecht weet hoe het
boort en wil graag
"*«u neizo oiijnnoren, ue jonkvrouwe: „Vroeger werdenouderenaangesproken
met dagmevrouw, dagmijnheer X,hoe maaktu het? Tegenwoordigis het da-ag,
doei, doeg hallo, hai en wel zonder enig onderscheid tegen zowel jong als oud,
boog als laag, hij komen of gaan. Wat tegenwoordig normaal is, wordt doormij
en vele ouderen als uitermate storend gevonden. Jongekinderen zouden weer
moeten leren u tegen onbekende ouderen te zeggen, anders gaat opnieuw een
nuance teloor!"

In Nederland wordt de aan-
spreekvorm u steeds minder
vaak gebruikt. Volgens velen
Js televisie en radio daar voor
een groot deel debetaan. Wim
T. Schippersdeed hetvast niet
°tti problemen te voorkomenmaar als Jacques PlafondsPrak hij in zijnradioprogram-ma steevast over You. Het is
misschien een idee, want
wordt niet menigkandidaat of
geïnterviewde op tv met jij
aangesproken terwijl ze daar-op eigenlijk geen prijs stellen?

jonkvrouwe weet het ze-
ker: „Als optvwordt gezegd ik
mag zeker wel Jaap zeggen,voelt Jaap daar in zijn nart

niets voor. Het is slechts een
enkelingdieervoor durftuit te
komen door rustig te zeggen
Ach nou nee, daarzie ik het nut
niet van in."

■ JonkvrouweAgnies
Pauw van Wieldrecht:

„Jonge kinderen zouden
weer moeten leren u tegen
onbekende ouderen te zeg-
gen, anders gaatopnieuw

een nuance teloor!"

■ Etiquette-boekenschrijfster
Inez van Eijk heeft zich in-
middelsbij het getutoyeerneer-
gelegd.

■ Robert ten Brink kan het
woord jijtegen sommige men-
sen niet eens over zijn lippen
krijgen.

■ HansKazan vindt het heel on-
prettig als ouderen of onbeken-
den hem verzoeken hen aan te
spreken met jij.

■ Goedele Liekens: „Het
woord jijklinkt ons, Belgen,
raar in de oren. Typisch Neder-
lands."

■ VolgensBart Peters is het
verval van onze u-vorm met
het verval van de Belgische gij-
vorm te vergelijken. „We gaan
steeds meer over op ge."

TEKENIN
CHRIS ROODBEE

Schijn
Bij de tv-presentatoren

Hans Kazan en Robert ten
Brink lijkt hetwoord U niet in
het woordenboek voor te ko-
men. Maar schijn bedriegt.
HansKazan voeltzich zelfs on-
prettig als ouderen of onbe-
kenden hem buiten het
scherm verzoeken hen met jij
aan te spreken. „Ik ben heel
conservatief." En Robert ten

Brink kan het woord jij tegen
sommige mensen niet eens
over zijn lippen krijgen. „Als
ik bij de supermarkt een tasje
nodig heb, zal ik het niet in
mijn hoofd halen de winkel-
juffrouw toe te spreken met
heb jeeen tasjevoor me?Dat is
in mijn ogen onbeleefd."

Volgens beide tv-persoon-
lijkheden heeft hun ge-jij op
tv alles te maken met de pro-
gramma-formule. Robert ten
Brink: „Daarin klinkt het
woord u bijna ouderwets.
Maar dat we jijzeggen, heeft
niets metonfatsoen te maken.
We vragen mensen vooraf al-
tijd of ze akkoord gaan." Het
verwijt richting televisie-
mensen dat zij schuldhebben
aan hetverval van de u-vorm,
doen beide presentatoren af
met onzin. Hans Kazan: „De
televisie is toch een afspiege-
ling van de maatschappij?"
En Robert ten Brink: „Er is
een hemelsbreedverschil tus-
sen televisie en het echte le-
ven."

GEVAARLIJK SPEL
DEN BOSCH — Bijna tachtig procent van de speeltuinen en

speelgelegenheden in Noord-Brabantzijn onveilig. In sommige
gevaüen heeft de Bossche Keuringsdienst van Waren levensge-
vaarlijke afwijkingen geconstateerd.

Het jaarverslag van de keuringsdienst meldt de inspectie op
deveiligheid van speelgelegenheden.Bij 187controles werden
in 149 gevallen grote of kleine afwijkingen geconstateerd. Ook
elfklachten over speeltuinen in de provincie bleken gegrond.

Zo blijkt er aan de ontwerpen van speeltoestellen nogal het
een en ander te mankeren. Een onjuiste constructie was er de
oorzaak van dateen 8-jarige jongen met dekoordjes van zijn jas
aan het platform van een kabelbaan was blijven haken en zich
dreigde opte hangen. Gelukkig kon hijdooromstandersworden
9ered.

De keuringsdienst gaat ook speelgelegenheden van cam-
pings, restaurants en café's inspecteren.

Belgen
De eerste ervaring van de

Belgische seksuologe Goedele
Liekens met de Nederlandse
televisie was een ontdekking.
„Jullie Nederlanders zijn zo-

veel vrijer en brutaler. Het
woord jijklinkt onsraar in de

oren. Typisch Nederlands."
Haar landgenoot Bart Peeters
vult aan: „Sommige Belgen
proberen de Nederlanders na
te apen door ook jij te gebrui-
ken. Maar dat klinkt erg ach-
terlijk. " Volgens dezangervan
deRadio 's is hetvervalvan on-
ze u-vorm met het verval van
deBelgische gij-vormte verge-
lijken. „We gaan steeds meer
over op ge. Maar bij ons maakt
het niet uit welke aanspreek-
vorm jegebruikt. Het is in een
zin heel normaal het over ge,
gijen u te hebben. We hebben
andere aanduidingen van be-
leefdheidsvormen zoals me-
neer de directeur." Goedele:
„Belgenblijven in ieder geval
beleefder dan de Nederlan-
ders. Het is bij ons volstrekt
ondenkbaar dat een leraar
door zijn leerlingen bij de
voornaam wordt genoemd."

Etiquette-boekenschrijf-
sterInez van Eijk heeft zich ja-
renlangverzet tegen het getu-
toyeer op iedere hoek van de
straat. Inmiddels heeft ze zich
erbij neergelegd. „Jij kunt
welhonderden boekjes volre-
gels schrijven, maar met re-
gels schiet je niets meer op",
zegt de Amsterdamse. „Vroe-
ger twijfelde ik bij sommige
ontmoetingen, tegenwoordig
zeg ook ik in dergelijke situa-
ties gewoon jij.Dus vrienden
van vrienden zijn nu jij. Ook
als ik ze de eerste keer ont-
moet en ze volgens de regels
eigenlijk met u behoor aan te
spreken. Maar politieagen-
ten, doktoren en winkelbe-
dienden zullen voor mij altijd
u blijven."

Jeugddroom
Gekleed in een discreet

mantelpakje, dat wegens een
verborgenrevolver een lichte
zwelling bij de ceintuur ver-
toont, gezeten achter een in-
drukwekkend groot en statig
bureau, vertelt Martha Rocha
over haarbliksemcarrière. „Ik
kwam eigenlijk per ongeluk
bij de politie terecht. Ik had
veel liever bij de rechterlijke
macht gezeten. Maar destren-
ge toelatingseisen belemmer-

den de verwezenlijking van
mijn jeugddroom. Achteraf
was dat mijn geluk, want ik
heb het nu uitstekend naar
mijn zin."

De supercommissaris van
Rio de Janeirobegon tien jaar
geledenbij depolitie als admi-
nistratief medewerkster. Drie
jaar terug legde Martha met
succes het examen voor com-
missaris af. Haar eerste taakin deze nieuwe hoedanigheid
was het op poten zetten-van
een speciaal politiebureau
voor beroofde en anderszinsgedupeerde toeristen. De 'Rio
Tourist Police' geldt als een
model van efficiency binnen
het machtsapparaat van dedoor misdaad geplaagde me-
tropool, die vorige week nog

in net nieuws kwam door de
moord opvijfentwintig zwerf-
kinderen.

Deelstaat-secretaris voor
Openbare Orde en Veiligheid,
Nilo Batista, maakt geen ge-
heim van zijn bewondering
voor de 'ijzeren dame.

De secretaris gaf zijn hoofd-

commissaris een onbeperkte
volmacht om het politieappa-
raat van de stad te reorganise-
ren.

Martha Rocha's privé-leven
blijft bij dit alles een gesloten
boek. Zij is ongehuwd, woont
in bij haar oudersen loopt zon-
der lijfwachten over straat.

Vooral dat laatste is voor een
politiechef vanRio de Janeiro
uitzonderlijk. „Als hetnodig is
kan ik heel goed overweg met
mijn vaste vriend, het dienst-
pistool."

De onderwereldvan Rio de
Janeiro kon vorige maand
kennismaken met de politie-
nieuwe-stijl. Voor het eerst in
vele jarenwaagden zwaar be-
wapende agenten zich in de
Borel-krottenwijk. Een nest
van drugdealers en roofben-
des. Het saldovan de operatie
was hoopgevend. Twee be-
ruchte misdaadbaronnen
dood, zeventien bendeleiders
gearresteerd en de inbeslagna-
me van een indrukwekkende
hoeveelheid wapentuig en co-
caïne.

„Zo zal het in de toekomst
gaan. Mijn agenten blijven
niet achter hun comfortabele
bureau zitten. Ze gaan de
straat op om de misdaadte be-
strijden. "

Dinky toys
Vandermolen, denaam doet

het al vermoeden, is van oor-
sprong Nederlands en dus ei-
genlijk Van der Molen. Toen
ze vier jaaroud was emigreer-
den haar ouders vanuit het
Limburgse Geleen naar Cana-
da. Daar studeerde Mimi aan
de Universiteit van Ontario
voor industrieel ontwerper.
De keuze voor deauto werd ge-
stimuleerd door een profes-
sor. „Van huisuit hadik algro-
te interesse voor alles wat
reed", zegt Mimi nu in haar
kantoor in Detroit. „Mijn va-
der was voortdurend bezig
met motoren en ik kreeg van
hem dinky toys in plaats van
poppen."

Miss Vandermolen trouwt
volgend jaar,daarvóór lijkter
geen tijd te zijn geweest.
Want de positie die ze nu be-
kleedt, is alleen te bereiken
door kei- en keihard te
werken.

„Dagen van zeven tot zeven
zijn heelgewoon", verteltze in
de drie kwartier die ons voor
het interview ter beschikking
staan, „maar tot tienuur door-
halen is geen uitzondering.
Het Probeproject, dat we sa-
men met Mazda deden, heeft
ongeveer drie jaar in beslag ge-

nomen. In die tijd heb ik een
jaar in Japan gewoond. Dat
was heel inspirerend, want de
maatschappij daar is nog dyna-
mischer dan hier in de States.
Het isverrassend hoesnelpro-
dukten er verouderd zijn en
worden vernieuwd."

Mimi en haar staf zijn al be-
zig met auto's voor de volgen-
deeeuw. In de studio, waarfo-
tograferen ten strengste isver-
boden, staat een voorbeeld
van zon concept car. Een
middenklasser met opvallend
bolle vormen, veel zitruimte
en spleetachtigekoplampen.

SHERIFF MARTHA MAAKT KORTE METTEN MET ONDERWERELD RIO
door WIM ROMEIJIN

SAOPAULO —Rio de Janeiro, stad van zon, strand, carnaval en misdaad, heeft een nieuwe
commissaris van politie. Martha Rocha, 34 jaaroud en van origineonderwijzeres, gaat de strijd
aanbinden met Rio's onderwereld. Zij vervangt de wegens corruptie heengestuurdeoppershe-
riff Elson Campello.

De benoeming van eenvrouw tot hoofd van Brazilië's
meest gestaalde politiemacht
baarde opzienen veroorzaakte
een storm van protest in het
college van commissarissen.»Ik vertik het om een barbie-pop te gehoorzamen,"zo licht-
te Antönio da Costa, directeur
van de narcoticabrigade, vrij-
dag zijn onmiddellijkevertrek
toe. Sinds het aantreden van
Martha Rocha, namen al zes
hoge politieambtenaren ont-
slag.

dergeschikten die denken be-
velen van een vrouw te kun-
nen negeren. „Zij die nietmet
mij kunnen werken, doen er
verstandig aan zo snel moge-
lijk hun biezen te pakken."

De nieuwbakken hoofd-
commissaris laat zich door de-
ze kritiek niet van de wijs
brengen. Gewapend met een
glimlach en een zachte stem
verzekert Martha korte met-
ton te zullen maken met on-

■ MarthaRocha loopt zonder lijfwachten op straat: „Ik heb een
vaste vriend, mijn dienstpistool." foto: fernando lomes/abril imagens

NEDERLANDSE AMERIKAANSE ONTWERPTAUTO VAN DE TOEKOMST

Mimirijdt al
in het jaar2000

door JACK KRUGER
DETROIT — Detroit is ondanks de grote malaise nog steeds dé auto- en dus de man-

nenstadvan deV.S.Want deauto, en helemaal deproduktie ervan is een zaak die vooral
door mannen wordt beheerst. Op één model na: de Ford Probe. Die is ontwikkeld door
een vrouw, Mimi Vandermolen. Zij isDesign Executive SmallCar and Concept Studios
bij Ford. Ofwel debaas op de afdeling die de kleine auto'sbij dit concern ontwerpt en
ontwikkelt.

Nu is 'klein' een betrekke-
lijk begrip. Helemaal wat
Amerikaanse auto's betreft,
want de Probe is 'n ruim vier-
enhalve meter lange twee-
deurs auto met vloeiende,
slanke lijnen, veel glas en een
uitermate elegantvoorkomen.
Een vrouwelijke auto dus?
„Nou nee", zegt de 46-jarige
Vandermolen, „zon auto is
een kwestie van teamwork.
Daar vind je weinig tot geen
persoonlijke zaken in terug.
Het is wel zo dat ik verant-
woordelijk ben voor hettotale
concept, zowel van binnenals
van buiten."

■ Mimi Vandermolen met op de achtergrond de Ford Probe. „Op
feestjes houd ik zo lang mogelijk stil dat ik wat met auto's te
maken heb."

Mode
Hoekan ze weten dat ditmo-

del aanslaat over een jaar of
zes, zeven? „We proberen on-
ze informatie opallemogelijke
gebieden te vergaren. Veel op
autotentoonstellingen, maar
ook de gewone mode geeft ons
ideeën. Daarnaast hebben we
rekening te houden met demo-
grafische ontwikkelingen.
Hoeveel jongeren en ouderen
zijn er in de volgende eeuw?
Wat zijn deverwachtingenin-
zake inkomens en bestedings-
patronen? Hoeveel geld wordt
er dan nogaan deauto uitgege-
ven."

„Zo verwachten we dat het
aantal werkende vrouwen in
die periode enorm zal zijn ge-
stegen. Daarmee moeten we
rekening houden in verband
metzowel stylingals het feite-
lijke gebruik en onderhoud.
Nu al blijkt de Amerikaanse
vrouw een duidelijk eigen en
nogal verrassende autokeuze
te hebben. We verkopen
steeds meer pick-ups en jeeps
aan vrouwen. Wist u dat de
Corvette (een zéérwildesport-
auto. J.K.) in dit land het
meest door vrouwen wordt ge-
kocht?"

De overigens geen woord
Nederlands sprekende Mimi

Vandermolen voelt zich kip-
lekker in deze typische man-
nenbranche. Tothaargrote ge-
noegen ziet ze steeds meer
vrouwen in de stylingafdelin-
gen komen. Van haar ruim

'dertig personeelsleden zijn er
zeven vrouw. Ze houdt veel
van haarberoep en is duidelijk
trots op haar unieke functie.
Maar toch: „Op feestjes houd
ik zo lang mogelijk stil dat ik
wat met auto's te maken heb.
Als de heren dat eenmaal
doorkrijgen..."

NON OP DE BRES
ROME—Ze zijn lang stil ge-

weest, maar ook de Italiaanse
vrouwen in de kerk roeren
zich. „Weg met het 'maschi-
lismo', meer achting voor de
rol van de vrouwen." Het zijn
stellige woorden van de non
Marcella Farina, docente
theologie aan de pauselijke
wetenschappelijkefaculteit irj
Rome.

Onlangs schreefzij een arti-
kel voor het theologische vak-
blad Testimoni: „Net als in de
samenleving wordt er ook in
de kerk nog veel gediscrimi-
neerd. Zoals het 'nee' tegen
vrouwelijke priesters." De ka-
tholieke kerk doet veel aan de
vertegenwoordiging van de
nonnen op het gebied van
missiewerk en het apostel-
schap, voor de sociale opvoe-
ding en liefdadigheid, maar
dan houdt het op. „Voor zelf-
ontwikkeling is geenruimte",
schrijft zuster Farina.

Zij laat weten dat bij de bis-
schoppensynode over het
geestelijk leven volgend jaar
denonnen beter zouden moe-
ten zijn vertegenwoordigd.
Tot nu toe waren er nooit
meer danvijf nonnen bij aan-
wezig. Voor de volgende sy-
node zouden het er minstens
20 moeten zijn.
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Magazijnopruiming TRAI-
NINGSPAKKEN v.a. ’ 25.
Jeans ’ 15. Div. kleuren en ma-
ten. Rabia Int., 070-3997927,
fax 3191213.
WINTERJACKS ën parka's,
’32,50. Schuilenburg 8.V., Hel
Zuid 43, Drachten. Telefoon
05120-13873.
Zijden STROPDASSEN,
nieuwste dessins, ’ 5 p.s.
Agent gevraagd. 05140-4206.
AFNEMER zoekt leverancier
voor witte T-shirts (50% pol./
50% kat.) voor laagste prijs.
Telef. 03412-62284, fax 57650.
***SCREENSTARS*** Laagste
prijzen, beste voorraad. O.a.
premium-wit. ’ 4,95; fullcut-
wit, ’ 3,60. Vraag infopakkel
aan: Int. Basics, 04998-93755.
SENSO UNICO. 1500 Lycra
rokken, ’l2 p.st., 10 kleuren.
071-413242/893860.
T.k. wegens omst. complete
winkelvoorraad en/of inventa-
ris LINGERIE. Inl. 080-789900.
Kinder BODYWARMERS.
Mooi uitgewerkt. In div. kleu-
ren leverbaar. Telef. ma. 9-
-16.30 uur 040-544018.
T vk. gevr. VLEECE JACKS.
Aanb telef. 01751-19081.
Fabrikant in vrijetijdskleding
heeft regelmatig aktuele
STOCKPARTIJEN, in 0.a.:
sweaters, broeken, fantasie-
sweaters, T-shirts. Voor info:
073-218246, na 18.00 uur
073-212536.
DEKBEDDEN plus kuss., 140/
200, ’ 27,50; 200/200, ’ 37,50;
240/200, ’55. Bij aantal be-
zorg, mog. Leon, 080-565606.

Textieltransacties- ""DOBBER Jeans"*,. 501 model, ’ 39,50, mooie- washing. Telef. 06-52.809191.

" K.M. KHAN FASHION, groot-
handel dames-, heren- en kin-, derkleding. Mathenesserweg

t 49 A, 3027 HE Rotterdam, open
i v. 10-19 uur. Zomercoll.: t-

shirts, leggings, bodystockings,

" bodytops, bloezes, bermuda's

' enz. Alles lage prijzen v. markt

' enwinkeliers. 010-4159779.
: T-SHIRTS, wit, 126 gr„ pr.
/ kwal., M-XXL, 1000 st/f 2,10,

10.000 1,95. 072-337955.
Wij hebben regelmatig REST-

-5PARTIJEN leder en bont, jas-
sen, rokken, broeken, vanaf

'.f 15 voor export. Telef. 04920-
-t 22923,fax 26865.

Partij viscose OVERHEMDEN,
l korte mouw. Telef. ml. 020-

-6680473.
SUEDE spijkeroverhemden/le-; ren jassen van groothandel/im-. porteur, levert uit voorraad,
goede kwaliteit, goede prijzen.- Geen part. 070-3623664.- UITVERKOOP: leggings, lycra,- ’ 3. Housepakken, 3-delige set,
’25. Singlets, ’3. Big shirt,- ’5. Kindersetjes, ’8,50. da-
messetjes, ’ 11,50. Alles moet- weg. Timpex Textielgroothan-

\ del, 075-156299.

' T.k. partij TRAININGSPAK-
KEN, 1e klas kwaliteit, v.a.. ’ 29,50. Telef. 010-4515136.

r Filiaalbedrijf met meer dan 35
WINKELS in Nederland, zoekt

/ in consignatie, leren tassen,
; hoeslakens, bedovertrekken,
'. etc. etc. etc. Aanbiedingen via

fax: 04920-26865.

Verzekeringen, hypotheken,
geldzaken

SPAARBRIEVEN/Verzilveren.
Wij betalen u direct voor lopen-
de en aflopende spaarbrieven
de hoogste dagwaarde, ver-
trouwelijk, zonder legitimatie,
contant uit. Bel de Spaarbrie-
vencentrale, Eindhoven, 040-
-119413. R'dam, 010-4669447.
SPOED. Part. vraagt ’6OOO,
maandelijkse aflossing ’ 450.
Telef. 04160-38043.
U heeft geld nodig maar u wilt
eerst anoniem informeren naar
uw. mogelijkheden? Bel dan de
Frisia KREDIET-INFOLIJN
06-350.300.11. 24 uur p.d., 7
dagenp.w. (50 c. p.min.).
MONEY-INVESTMENTS: bê~-
drijfscred., fin., schuldsan., in-
casso, failliss. voork., sparen,
rechtsvorm opr. en beleggen.
Info: telef./fax 070-3360900.
AUTO-, boot- en caravanverz.
Concurrerend tarief. Betaling
ook in termijnen. 01804-13758.
AUTOVERZEKERING v. ’63.
Dorsman blijft toch goedkoper.
Bel nu: Dorsman, 02507-14534.

GRATIS advies! Slimme, stipte

" betalers met een vaste betrek-
i king lenen nu tegen een super

" laag tarief. Uw (te) duur door-, lopend krediet kan door ons

"kosteloos worden omgezet!!!. Bel nu 05169-1750/1941 (ook
's avonds en in het weekend).

' Toetsing en registr. BKR in
1Tiel. Intermediair De Haan,
Bakkeveen (Fr.).
jSSSNVG-VERZEKERINGENSSS. Heeft u een kapitaalverzekering, en betaalt u meer dan ’ 50 per
jmaand dan maken wij van uw
■ verzekerd kapitaal 2V4 keer zo

veel op kosten van de fiscus.. Inf. NVG-Verzekeringen,

" 01820-37916. Fax 01820-38832.
'Te LEEN gevraagd ’20.000.1Rente + terugbetaling be-

spreekbaar. Br. 24-52865 bur.
bl. Adam.
SPAARBRIEFBEURS, Eindho-

I ven, 040-457080. Discrete ver-
zilvering van waardepapieren

' aan toonder. Advies voor
discreet sparen i.v.m. EG-
maatregelen. Boschdijk 363.
I

Agenturen en vertegenwoordigingen
Fabr van nw. produkt vraagt
weg. enorme belangst, op de
beurs DEALERS, i.b.v. kleine
showruimte (niet noodz.),
N.-H.. Brabant, Limb., Overijs-
sel. Invest. ’5OOO. Alleen ser.
gegad. gelieve te schrijven on-
der nr. 25-53330 bur. bl. Adam.
AGENT toeall on shops, area
N- en Z.-Holl., excell. commis-
sion. Dutch prod. Phone sat. till
16.00 hrs. and monday from
9.00-16.00 hrs.. 02990-36969.
Importeur van exclusieve cos-
metische accessoires zoekt
voor het westen en zuiden van
het land, goed ingevoerde
free-lance VERTEGENWOOR-
DIGERS voor het bezoeken
van schoonheidssalons en/of
kapsalons. Schrift. reacties
naar: Eastern Cosmetics, Post-
bus 1132, 7550BC Hengelo Ov.
Nederlandse ZAKENMAN in
Brussel heeft weer tijd voor
nieuwe opdrachten. Telef./fax
09-32.2.762.5955.

WONINGTEXTIEL groothandel
zoekt

vertegenwoordiger
voor N.-Holland/Utrecht, tot
35 jaar, branche-ervaring en
bewijsbaar verkooptalent ver-
eist; goed inkomen, goede
auto, gezellig bedrijf. Sollicita-
ties aan: EHAGé b.v., Postbus
98, 2250 AB Voorschoten.
AGENTEN gezocht. Alleenimp.
v. sportkleding, bestaande uit
prof. ballet- en fitness en een
uniek type sport BH, zoekt
contact met zelfst. agent/on-
dern. voor de regio's Friesland,
Drenthe, Groningen, Limburg
en België die hun huidige
progr. willen uitbreiden. Voor
info R. v.d. Berg privé 01864-
-3112 (werkdag na 18.00 u.).
Nederlander, sinds 1986 ge-
vest, in BARCELONA, Spanje,
b.z.a. voor het oprichten en lei-
den van handelsvest. en/of
repres. Kontakt: K. Hoeksema,
telef./fax 09-3432741611.

ULTRA PURE NEDERLAND TE HOORN
een jong en snel groeiend internationaal georiënteerd bedrijf

op het gebied van: zuiver water (geen filters), zuivere lucht,
anti-kalk apparatuur, spaardouchesen airco's.
Voor diverse rayons zoeken wij met spoed

FREE-LANCE MEDEWERKERS M/V
die een goede toekomst willen opbouwen in een aantrekkelijke
markt. U zorgt voor inzet, representatieve auto en telefoon. Wij
zorgen vooreen goedebasisopleiding en produkttraining.
Bet snel 06-52809707 of tijdens kantooruren met 02290-41000,
vragen naar de heer Hoeve ofTiret.

Kantoor- en winkelbenodigdheden
INFRA, gebruikte en goedkope
kantoormeubelen. Piersonstr.
23. Diemen, telef. 020-6992115,
fax 6999914. Vraag onze gratis
koopjeskrant.
Drukkerijmachines
VAKANTIEOPRUIMING: off-
setpersen A 4tafelmodel, 4
stuks, één koop ’ 1950. Papier-
sntjmachie Ideal 38 cm, ’ 950.
Elektr. nietmachine Rinak

’ 550. Vergaarmachine ’ 450.
Copyproofapp. ’ 250. Copyra-
pidapp. ’ 450. Reprokamers
’750. Waxcounter ’l5O. De-
collator type 1600, 4 stat. (voor
scheiden en schoonsnijden van
computerformulieren ’ 2500.
Tetef. 073-221026.
We hebben t.k. uit faillissement
div. 1 jaar oude invent. voor
CD- en VIDEOWINKELS.
Zoekt u zo iets? 02153-11850.
KOPIEERMACHINES vIT

’ 350 met volledige service. Inl.
020-6934609 of 6795906.
Fraaie houten STELLINGEN,
nu zeldzaam goedkoop. Bel
nu'! Delta Arkel 01831-3397.
Gebruikt en nieuw. HABEMA
UTRECHT, nwe. tekenladen-
kast AO nu voor ’685. Grut-
tersdijk 22-23, 030-719304. Ka-
taiogus op aanvraag.
Grootste voorraad van Mid-
den-Nederland KANTOOR-
MEUBELEN. Nieuw en ge-
bruikt. Eurma BV., Strijkviertel
37. De Meern, 03406-67171.
WESJON, directie- en kant.-
meubelen, kantoormachines,
tekentafels en ladenkasten.
Klein en groot project, aparte
afd. inruil + lichte schade goe-
deren, 2000 m 2showr. Lijnbaan
44, Heemskerk, 02510-40434.
Gebruikte COPIERS. Minolta
v.a. ’ 850, A3/A4, met zoom,

’ 1795 excl. BTW, 3 mnd. gar.
Nicad Centrum, 02993-63385.

DERKSEN B.V. KANTOOR-
INRICHTINGEN, het adres
voor gebruikte, renovatie- en
nieuwe meubelen. Ook spuiten
wij de meubelen in de door u
gewenste kleuren. Direct uit
voorraad leverbaar! Ook voor
grote projecten. Amsterdam-
seweg 21-23, Arnhem, 085-
-421498, na 18 uur 085-423394.
KOPIEERMACHINE, Gestet-
ner, 9025 Z, A3/A4, Zoom, sor-
teringsvak 10.02206-3241.
Z.g.a.n. glazen, draaiende, af-
sluitb. VITRINEKAST, nw.pr.
’3200, nu ’l5OO excl. BTW.
Telef. 03436-1505.
Gebruikte MAGAZIJN- ÉN
PALLETSTELLINGEN. Info:
Vabema, Kinderhuisvest 31-33,
2011 NP Haarlem, 023-343520,
fax 023-343429.

Alles op het gebiedvan
winkelinrichting

w.o. groot assortiment
vitrines

tegen zeer lage prijzen
Ook gebruikt

en magazijnstellingen
1000 m2showroom

A.S. WINKEUNRICHTERS
AMSTERDAM Slijperweg 7

Telefoon 020-6370477
WATERINGEN/Den Haag

Noordweg 16C
Telefoon 01742-96947

Ook maandagavond geopend
T.k.a. weg. verbouw. WINKEL-
INTERIEUR, t.e.a.b., alles in
prima staat. Telef. 02290-
-30363, b.g.g. 02290-70350.
VITRINES in alle soorten en
maten. Ook speciaal voor u op
maat gemaakt, kost niets méér.
Tevens gebruikt, tegen scherpe
prijzen. Vraag naar onze
doe.map. Safe Store Systems
8.V., 03455-77366, fax 77480.

MEINEMAPROJEKTINRICHTING houdt nu

opruiming
kantoormeubi lai r

gerenommeerde merken, met25 tot 50%korting
Nu ook opzaterdag open van 10.00-15.00uur

Wibautstraat 135, Amsterdam, telef. 020-6680541

Computerapparatuur/
programmatuur enz.

VALLEYSOFT BD & SHARE-
WARE. Cat. nr. 2-93 is er, nu
met goedkope budget disks en
cdrom's. Stuur ’ 3 postz in en-
velop o.v.v. 3.5 of 5.25 aan Val-
leysoft, Middellaan 37, 3904 LD
Veenendaal.
VERHUUR en lease van nieu-
we Acer Computers. Bel/fax
Acerlease: 023-319190/319267.
***TITAN BBS 7 Gb online*"
6x14k4 v. onbep. downloaden
24 u/d 06-350.320.20 (75 cpm.)
KCA COMPUTERS biedt aan:
KEI 386 SX 33, 1 Mb ram, 40
Mb h.d., 3.5 drive, 512 SVGA
kaart, SVGA colourmon., muis,
’1318; KEI 386 DX 40 1 Mb
ram, 106 Mb h.d., 3.5 drive, 1
Mb SVGA kaart, SVGA cou-
lourmon., muis, ’ 1518; KEI 486
DX 33, 1 Mb ram, 106 Mb h.d.,
3.5 drive, 1 Mb SVGA kaart,
SVGA colourmon., muis,
’2068; KEI 486 DX 50, 1 Mb
ram, 106 Mb h.d., 3,5 drive, 1
Mb SVGA kaart, SVGA colour-
mon., muis, ’ 2368;KEI 486 DX
66 11, 1 Mb ram, 106 Mb h.d.,
3.5 drive, 1 Mb SVGA kaart,
SVGA colourmon., muis,

’ 2518. Meer prijs per 1 Mb ram

’ 125. Printers: Star LC 2420,
’549; HP Deskjet 510, ’699;
HP Laserjet 4 L, ’ 1349. Bel of
kom langs. 020-6343323. KCA
Computers, W.J. Knoopstraat
4-B, Adam. Prijzen excl. BTW.
1 MB SIMM ’l5O. Telef. 071-
-221014.070-3271000.
SOFTWARE voor uw PC, al
voor ’ 1 per programma. Stuur
voor een gratis catalogus een
briefkaart naar P.S.N., Postbus
459, 4530 AL Terneuzen.
HP PRINTERSTUNTÜ! Deskjet
510, ’658; 500 C, ’988; 550
Colour, ’ 1298. Laserjet 4

’ 2895; 4M, ’ 3895; 4L (nieuw)

’ 1368; IMP ’ 1785. Prijzen excl.
BTW. XT-Autom., Emmaweg
2, Maarssen, 03465-69043.
WEANS snelste systemen, bij
ons met geheugen, 256 cache,
170 Mb harddisk (met DOS 6
zelfs 345 Mb) SVGA-krt. 1024
en SVG-mon. mcl. div. softw.
386-40 DX, ’1145. 486-33,
’1285. 486-40, ’1399. 486
VESA lokalbus, razend snel, nu

’ 1499. 486-66 VESA nu of
nooit, ’ 2295. Vakantiesets met
SVGA en mon.: 386-33, ’699.
386-40, ’799. 486-33, ’925.
Harddisks 106 Mb, ’299. 30
Mb ’339. 180 Mb, ’379. 240
Mb, ’489. Boards: 386-33,
’149. 386-40, ’lB9. 486-33,
’299. 486-50, ’745. Minito-
wer, ’ 79. VGA-krt. ’ 59. 3.5 dr.
’6B. soundbl. pro ’199. Fax-
modem ’ 92. Simm volop le-
verbaar. Jumbo streamer 250
Mb. ’ 359. CD Rom ’ 389 excl.
BTW. Weans, Kettingstraat
12A bij passage D.H. STC
Copernicuslaan 97-D.H. Telef.
070-3456750.
FRANS HOFFSCHLAG 8.V.,
46 jaar jong, dus vertrouwd,
heeft zaterdag 31 juli de vol-
gende aanbiedingen voor u:
HP-Deskjet 510, ’799. HP-
Deskjet 550 color, ’1550. HP-
Laserjet 4L, ’1650. HP-Laser-
jet 4ML, ’ 2750. HP-Laserjet 4,

’ 3499. HP-Laserjet 4M,
’4995. Epson Stylus 800,
’B5O. Canon BJ-200, ’825.
BJ-10SX, ’615. Tulip 386 SX.
Stunt: DC-386SX/40Mb/mo-
no, ’1895; idem met SVGA
kleur, ’ 2295. DC3B6SX/
80Mb/mono, ’1995; idem met
SVGA kleur, ’2395; Tulip
DC-486SX/4Mb/80Mb/mono.

’ 2695; DC-486SX/4Mb/
80Mb/kleur, ’ 3095; meerprijs
170Mb, ’345. Nieuw: Tulip Po-
cketbook 386SL/2Mb/80Mb,

’ 3750. Laser computers: stunt!
Laser 386SX/100Mb/mono,
’1825; idem met SVGA kleur,
’2290; 486SX/100Mb/mono,
’2325; idem met SVGA kleur,
’2795. Stunt! Laser 486DX-
USL/33/100Mb/mono, ’3295.
Philips Fax PFC 35, ’ 1250;PFC
45, ’1595. Nieuw: Canon su-
perkleine Copier FC-330,
’1595. Colorado Tapestreamer
120Mb, ’395; 250Mb, ’495.
Parallel Tapestreamer 250Mb,
’1095. Tevens IDE harddisks,
Philips monitoren, modems
etc, uit voorraad. Let op: totale
opruiming van Flexistand com-
puter- en printertafels vanaf

’ 100. Philips CDI voor jong en
oud, ’ 1699. Onze aktie „uit rij-
den en uit eten" geldt nog
steeds. Deze maand staat er in
onze showroom een exclusieve
BMW Z1 Cabriolet uit 1990 ter
bezichtiging. Alle prijzen inclu-
sief 17,5% BTW. Kom dus snel
bij ons langs. Alle stadsbussen
stoppen voor onze deur: Jans-
kerkhof 5 te Utrecht. Telef.
030-313268. Fax 030-341464.
Ma. t/m za. geopend. De koffie
staat klaar!
Loonberekeningsprogramma,
alle bedrijfsverenigingen, mcl.
percent., bouw m. RBS, ’ 105
mcl. BTW. SIBIE Software,
072-640065 (fax 640665).

HP VECTRA 486 DX 670 Mb,
10 Mb int. Nw.st. Nw.pr.

’ 15.000 nu ’ 7500. Gratis Uni-
sys 17"mon. 020-6997692.
FAXMODEMS 14K4, intern

’ 425; Pocket ’ 549. 24-uurs
lev. 050-412347/053-317648.
WEANS alles verpletterende
stunt van systemen met: 4 Mb
geheugen, 16.7 miljoen XVGA
kleurenkaart, 1 Mb/Super VGA
kleurenmon. 28 Non.interl./170
Mb harddisk (2 jr. gar.), muis,
div. software. Nu de extra
krachtige 486-50/2 Intel, voor
nu of nooit prijs ’ 1995, in zelf-
de samenstelling 486-33 DXL
nu of nooit ’ 1685!!! Of zelfde
systeem in VESA-lokalbus,
’lB3O excl. BTW. Weans
070-3456750, voor adressen zie
elders in rubriek.
3865X33, 4 Mb, 106 Mb HD
kleurenmonitor, ’2100;
386DX40, 4 Mb, 106 Mb HD
kleurenmonitor, ’ 2200;
4865X25, 4 Mb, 80 Mb HD
kleurenmon., ’2200; 486DX33,
4 Mb, 106 Mb HD kleurenmon.,
’2700; 1 Mb SIM, ’145; 4 Mb
SIM ’425 mcl. BTW. TELEC
COMPUTERS Zoetermeer,
telef. 079-422611.
VERHUUR per week van o.a.
MultiMedia presentatiesyste-
men, m.b.v. 3M LCD data dis-
plays, Barco en Mitsubishi
grootbeeldmonitoren (70 cm
tot 1.70 m diag.) en projectoren
voor data/graphics en video.
Meestal binnen 24 uur beschik-
baar. Euro Electronic Rent,
080-776644.
BBS 69 heeft de software die je
zoekt! Modem: 06-340.320.55,
100 cpm, 25 uur, 8 dagen,
25CT, 14.4K. Gratis toegang tot
GlGABYTEnewhotfifs.

AANBIEDING: elke set met:
luxe minitower, 4 Mb ram
60ns„ 256 Kb cache, 170 Mb
HDD 13ms 3.5", 1.44 Mb, 1 Mb
SVGA Vesakrt., SVGA mon.,
Intel Inside, MS-DOS 6.0, Win-
dows 3.1. 2 jr. garantie.
386DX-40 ’l5BO. 486DX-33
’lBOO. 486DX-33 2x Vesa LB
’1995. 486-50 ’2085.
486DX2-66 2x Vesa LB ’ 2480.
1 Mb Ram 60ns ’ 125. CD-Rom

’ 365 (Kodak). Fax/modem
’l2O. Excl. BTW. Ramdon
Computers, 1e Jan Steenstraat
104, telef. 020-6798272, Am-
sterdam. Korte Smeestraat 8.
Telef.: 030-302773, Utrecht.
HP LASERJET 4 M, ’3995
excl. BTW. Telef. 03420-93212.
***PC TRAINING op video***
Nu ook Ms-Dos 6.0. Al meer
dan 100 opleidingen. Neder-
lands of Engels gesproken o.a.
MS Windows 3.1, MS Word
2.0, Excel 4.0 for Windows,
Novell 3.xx, WordPerfect 5.1,
WordPerfect for Windows, Lo-
tus, Dbase, Pagemaker, Ventu-
ra, Quatro pro, PC virus,
Works. Vanaf ’ 99, prijzen mcl.
BTW, voor levering onder rem-
bours ’l5 bezorgkosten. D-
systems 8.V., Treubstraat 35,
Rijswijk, 070-3192407/3908741,
fax 3192430.
NINTENDO 260 in 1 (8 bit). 13
in 1 (8 bit toppers). 68 in 1 (ga-
meboy). 70 in 1 (gameboy
nieuw). Sega 10 in 1 (16 bit).
06-52970222 of 040-450997.

weet u dat u voor

’795
een Apple

computer heeft staan?
Informeer naar onze
laatste aanbiedingen

AOC Nederland
In- en verkoopcentrum van
gebruikteApple apparatuur
Berkenweg 50, Amersfoort

Telef.: 033-611591
Super NINTENDO-GAMES,
alle spellen op diskette verkrijg-
baar. Schrijf voor lijst naar:
T.S.C. (SNES), Postbus 40087,
1009 BD Amsterdam.
NINTENDO: 1200 spelen in 1
cass., ’ 150. Gameboy: 50 spe-
len in 1 cass., ’175. Levering
onder.remb. Inl. 074-502460.
D.T.P. & P. DESKTOP Publish-
ing & Presentations. Een nieuw
maandblad voor o.a. WordPe-
rfect gebruikers. Nu bij de boek-
handel of proefnummer a ’5.
Stuur briefkaart: Nanton Press
8.V., Postbus 93, 3720 AB Bilt-
hoven, 030-290644.
A4-SCANNERS 600dpi v.a.

’ 1650 ex. BTW; IBM pi. Apple
mcl. softw. oer pi. foto, handel-
korting. ***AMK-elektronika,
Oldengaarde 19, 020-6444416.
De CD-ROM collectie van de
USA vind je bij Tecdata Media.
Bel voor catalogus tijdens
kantooruren 08308-21543.
NINTENDO en Sega copybox,
om zelf uw spellen te kopiëren
op diskette! Vanaf ’449. Inl.
010-4330481 of 06-52753804.
GAMEBOY, 68 games op 1
cassette, Nin. 260 of 13/1,
Sega 10/1, 06-52876780.
MacHouse: 3500 produkten
voor de Mac. Attentie APPLE
prijzen per heden sterk ver-
laagd, er is nu geen reden meer
om geen Mac aan te schaffen,
bel of fax ons uw aanvragen en
informeer ook naar onze ge-
spreide betalingsmogelijkhe-
den. MacHouse Woerden.
03480-31142 (di.-za.), fax
03480-24195. Geautoriseerde
Apple Dealer met eigen TD.
MacHouse voor de prijsbewus-
te Apple gebruiker.
SOUNDBLASTER, ’129.
Galaxy-NX-pro, ’ 249. Pro
Audio spectrum-16, ’399. 1
jaargarantie. 040-623435.
ATARI ÏÖ4Ö ST zwart/wit
scherm, mcl. vele progr. en
joystick,’ 495. 02153-14250.
Nieuwste FAXMODEMS (s/r)
14K4 met 16550-UART! ’449.
Fax 9600 modem 2400: ’lO9
excl.BTW. Bel 020-6127536.
BUBSY the Bobcat (SEGA),
Streetfighter 2 (SEGA), Mortal
Combat (SEGA, SNES, GB).
Bestel nu voordat het te laat is!
PMR Haarlem, 023-420554.
Apple Mac SE 4/20, ’ 750. Por-
table 2/40, ’B5O. Im.Wr.ll
’4OO. Pers.LW II NT ’lOOO.
033-803212.
FlO comp. 80486, 120Mb, HD-
drive, IMb, SVGA color mon.,
kompleet voor ’1799. Nog
enkele 19 inch color mon. +
2Mb Hires kaart slechts ’ 1500.
Zaterdags verkoop inruilcomp.
Prijzen excl. BTW/toeslag IC's.
TELEDON, Theresiastraat 93,
Den Haag, telef. 070-3854053.
Forellendaal 300, Den Haag,
telef. 070-3977868. Technische
dienst + service: Goudenre-
genstraat 272, Den Haag, telef.
070-3609539.
Bestel nu pakket met 10 HD-
DISKETTES vol met 18+ gifjes
fotokwaliteit. Bestellen d.m.v.
eurocheque of giro ’ 39 te zen-
den aan Keistad Automatise-
ring, Postbus 473, 3800 AL
Amersfoort. Telef. 033-637490.
Of onder rembours, ’ 5 extra.
De grootste CD-ROM collectie
vindt u bij Microscan. Bel voor
een catalogus 02503-32286.
WEEKAANBIEDING EASI.PC:
4865X25/4/130/kleur ’2395
mcl. BTW. Telef. 02990-32929.
ALDUS-COLLECTIE NL Page-
maker + freehand + persua-
tion ’ 1395 ex. 03420-93212.
T.k. complete LOI-CURSUS
voor de AMBI-modulen, HPI,
HP6, HS2, HS3 en HS4 +
exam.opg. + boeken, i.z.g.st.

’ 150per module. 072-332618.
OPRUIMING!! KCA Compu-
ters biedt aan: IBM PS 1 386
SX 16, 40 Mb h.d., colourmon.,
’1299; Amstrad Mega PC SX
25 40 Mb h.d., colourmon.,
Sega spelcomp., ’1399; Nee
P7O, ’899. Bel of kom langs.
Telef. 020-6343323, KCA Com-
puters, W.J. Knoopstraat 4-B,
Amsterdam. Prijzen excl. BTW.
9600bps, 730cps, KM2SC, NBl.
Intensive Care voor 7500Mb
GRATIS software. Modem:
06-350.330.50, 100cpm. Onbe-
perkt downloaden!
Tk. ATARI STE2 + mon.
(’750), Spectre GCR (’750);
samen ’1250. Telef. 020-
-6956170 (na 18.00).

WEANS aanbiedingen syste- Bij aanschaf van het 5 Genera-
men. Door dagelijks sterk stij- tion pakket bestaande uit:
gende prijzen van Simm's/ge- Fastback Plus, Disklock en Un-
heugenmodule berekenen wij touchable voor ’ 595 ex BTW,
een toeslag voor geheugen, twee GRATIS vliegtickets (re-
Weans heeft 1 Mb Simm reeds tour) met de volgende bestem-
voor’ 54. Bel 070-3456750. mingen naar keuze: Tenerife,
Ruim 2000 ADRESSEN van Portugal, Costa del Sol, Floren-
computer- en softwareleveran- ce, Parijs, Genève of Gibraltar,
ciers in Nederland met postco- Zolang de voorraad strekt,
des, telefoonnummers en leve- Incubi Int. 8.V., 01722-5642,
ringsprogramma. Met veelzijdig fax 2189.
MS-DOS database programma ..... T,.■--,,. n„mn ,„;„„ m.
op diskette voor direct mail en MULTIMEDIA Computmg Ma-
marktanalyses. Levering onder 9a*ne. m

H
et

h»rembours ’ 195. 070-3667368. med'a 'nde . Nu in de
'- boekhandel. Vraag proefnum-

Gevraagd met spoed 1 Mb mer g ’5 of introductie-abon-
SIMM, liefst grote aantallen. nement ’ 75. Nanton Press BV,
Telef. 08894-50632. postbus 93, 3720 AB Bilthoven.
In- en verkoop gebr. Sega en Telef. 030-290644.
Nintendo SPELCASSETTES Uw Vakantiespeurder voor de

PZf wekelijkse REISKRANT van
P

A
y

F zaterda 9 dient u donderdags151-A Eindhoven, 040-552627. »
Nu ook in Breda: Haagdik 176, __~__ □„, mn K artC- „ns
076-200800. Goedtkoop!)' 19even'Bel 02°-6 805805-PC stuntdag

zaterdag 21-8, Expohal, Hilversum, demonstraties en verkoop
van hardware, software en supplies tegen bodemprijzen

Open 10-17uur. Info standverhuur 01740-22269

Hacom Computers
386/33 SX, 2 Mb, SVGA + mono monitor, 1 dr„ 40 Mb ’ 1475
386/40 DX, 4 Mb, SVGA + mono monitor, 1 dr„ 130 Mb ’ 1999
486/33 SX, 4 Mb, SVGA + mono monitor, 1 dr., 130 Mb ’ 2249
486/33 DX, 4 Mb, SVGA + mono monitor, 1 dr., 130 Mb ’ 2799
486/50 DX, 4 Mb, SVGA + mono monitor, 1 dr., 130 Mb ’ 3199
486/66 DX, 4 Mb, SVGA + mono monitor, 1 dr., 130 Mb ’ 3349
486/66 DX, LOCAL BUS " ’ 3999
Meerprijs SVGA kleurenmonitor ’ 350
Canon BJ 200 Bubble-jet printer 248 cps ’ 775
Epson EPL 5000 Laserprinter, 6 PPM ’ 1449

Ook postorders. Prijzen mcl. BTW. BBS 033-803 610
Hilvertsweg 87 b, Hilversum, telef. 035-219520, fax 035-219521

NEC inkjetprinter ’ 499
286/12, IMb, 40Mb, I*FDD, VGA P/W monitor, DOS ’ 999
386SX/33, 2Mb, 100MB, I*FDD, VGA P/W monitor ’ 1795
486DX2/50, 4Mb, 100MB, I*FDD, S-VGA kleurenmon ’ 3495
EXEQ-MultiMedia Kit met PAS-16, CD-ROM & CD's ’ 1295
"HP-DESKJET 510 ’799. *HP-4L laserpr. ’1699. *Luxe mouse
kit ’ 49. *24008. modem ’ 149. *Pro Studio 16’ 595.
Alles met 1 jaar garantie! De prijzen zijn inclusiefBTW

8.C.E., Weesperstraat 103,1018VN Adam, telef. 020-6203239

Het eerste grafische BBS systeem
GoGo! BBS

2400 tot 14400 baud
Alleen EGA/VGA. 06-320.331.80. 100 cpm

DaßoPa
386-33SX, 2Mb, SVGA + mono monitor, Idr, 40Mb ’ 1449
386-40DX, 4Mb, SVGA + mono monitor, Idr, 40Mb ’ 1799
486-33DL, 4Mb, SVGA + mono monitor, Idr, 120Mb ’ 2399
486-33DX, 4Mb, SVGA + mono monitor, Idr, 120Mb ’ 2749
486-50DX, 4Mb, SVGA + mono monitor, Idr, 120Mb ’3149
486-66DX, 4Mb, SVGA + mono monitor, Idr, 120Mb ’ 3499
Meerprijs SVGA kleurenmonitor ’ 375

Voor andere configuraties bel!!
ALLE 486 SYSTEMEN METVESA LOCAL BUS

VERZENDING DOOR HEEL NEDERLAND/PRIJZEN INCL. BTW
Telef. 05220-57971,fax 05220-53531

Opgelet!!
SEIZOENPROGRAMMA COMPUTERBEURZEN

Computerbeurzen voor hobbyist en zakelijke gebruiker
PC - AMIGA - ATARI - MIDI - VIDEO GAMES

Hardware, software, supplies tegen de allerlaagste prijzen
Tevens ruilbeurs met aanbiedingen voor privé-gebruikers

OVERZICHT: COMPUTERBEURS
4 september 1993 Noord-Brabant, Brabanthallen, Den Bosch.
24-26 september Benelux Computer, Beursgebouw, Eindhoven.
9 oktober Zeeland, Zeelandhallen, Goes.
6 november Zuid-Holland, Sporthal Bras, Delft.
4 december Gelderland, Jan Massinkhal, Nijmegen.
11 december Flevoland, Sporthal Centerpoint, Almere.
8 januari 1994 Noord-Holland, Imbema sportcentre, Haarlem.
28-30 januari Benelux Computer, Beursgebouw, Eindhoven.

Voor info, aanmeldingen of deelname aan ruilbeurs:

■Computercreatief
Postbus 142, 5500 AC Veldhoven, telef. 040-430141.

Niet te geloven!!
APPLE MACINTOSH ACTIE

QUADRA 800 8/230 ’7999
CENTRIS 6104/80 ’2999
LC 1114/80 ’ 2099
LASERWRITER SELECT 310 (postscript) ’1499
6 MBGEHEUGENUITBR, powerbook 140/145/170 ’ 395
ABACUS financ. administratie ’ 495
Meerprijs: Apple 14"trinitron kleur ’ 699
Standaard toetsenbord ’ 199

Bel nu
Intra Direct

(geautoriseerd Apple reseller)

06-8212344
Prijzen excl. 17,5% BTW, zolang de voorraad strekt. Aanbiedin-
gen geldig t/m 1 aug. '93. Prijzen onder voorbehoud.

Telecommunicatie
T.k. draadloze telefoon
MOTOROLA AS 550. Alleen
t.k. bij Megro Ned. Niet afluis-
terbaar, gescrambled, dubbel
toetsenbord, 10 kanalen, po-
cketformaat, uitklapb., hand-
free speakerphone, intercom,
batterijspaarknop, dig. beveil.,
etc. 02207-44204, fax 41719.
ATF-2 portable (Benelux)
PTT-CARVOX 2453, ’ 1495 ex
BTW. Inl. 03402-53916/48099.
Complete SERVICEMANUAL
Funai SCT-3000. Telef. 030-
-940094. En draadl. telef. ’ 80.
TELEFOONKOSTENTELLERS!

’ 30 p.st. 02502-48171.
TELEFAX: Toshiba, Mita,
Canon, Ricoh, Okifax, Philips.
Zéérvoordelig. 04138-73922.
DRAADLOZE telef. Funai 1002,
STC 710, 9000, 2203. Thuisbe-
zorgen mog. 04120-28148.
VERHUUR p.d. van semafoon,
zaktelefoon, fax en portofoon.
Tev. in- en verkoop tweede-
hands. Teletools 020-6240714.
Fax met antw.apparaat, ’ 895
Fax met select, v.a. ’ 525 excl.
NICAD Centrum, 02993-63385.

PTT POCKETTELEFOONS,

’ 48, p.m. ex. BTW, partikulie-
ren ook financiering mogelijk.
MD Products, Neuweg 211,
Hilversum, 035-211837.
Koop of lease bij TELECO:
Autotelefoon, ’ 895; Zaktele-
foon, ’1195. Alle merken auto-
telefoons en faxen zeer hoge
kortingen. Telef. 03418-61113.
T.k. PTT POCKETLINE Colum-
bus Plus, compl., snellader,
dikke batt., hoes, autosn., 3
mnd. oud, nw.pr. ’4OOO, vr.pr.

’ 2750. Telefoonkoffer PTT
Carfox, ’l5OO. Semascript
PTT, ’ 750. Inl. 06-52844181.
T.k. gevraagd DANCALL
draadloos telefoontje met klep-
je.Telef. 06-52775641.
Te koop, in zeer goede staat,
TELEX, type Telescript 32 E.
Telef. 033-617570.
AUTOTELEFOON, Storno 940,
draagbaar, zeer goede ont-
vangst. ’ 1250. 03200-31735.
SUPERPRIJZEN! Voor alle
merken zak- en autotelefoons.
Bel ACDC, 033-806809.
STC 710 en 9000. Premier 2203
en 2603. Funai 1000. Jetfone en
Panasonic. Inl. 06-52.957298.

Machines en gereedschappen
T.k.: * 4-koloms hefbruggen 'schaarbruggen * CO-testers 'verfmengmachines * gereed
schapswagens * garagekrikker
* Ingersoll Rand mobiele com
pressor, type 130 W * mob
waterkracht hogedrukreiniger 'Weiger papier/karton-balen
pers * Richer torenkraan, type
1295 * enz. Inl. HAHEBO B.V.
telef. 08856-2626,fax 2033.
ROL(KLIM)STEIGERS, nieuw
werkelijk spotgoedkoop, v.a

’ 395. Bel Delta, 01831-3397.
T.k. weg. omst. z.g.a.nwe
PALLETPOMPWAGEN. Vr.pr

’ 750. 035-832967.
Nieuwe stroomaggregaten m
KAWASAKI motor, 2500 W
nu ’ 1595 mcl. BTW. HNZ lm
port, telef. 03404-57890*"
Matrex alum. SNELBOUW
STEIGER, nw., 7 mtr., ’ 320C
ex, 2.50 x 1.35 m. Tev. alle ma-
ten op wens leverb. In/verk.
repar., verh., keur. 076-872113
b.g.g. telef./fax: 076-421082.
Tk. PALLETWAGEN. Telef
01845-2693.

" Te koop Schaeff GRAAF-

" LAADCOMBINATIE, bj. 1976,- 4x2, ’ 7500. Telef. 02510-13766
1 op za. en zo. 25805/32436.

' 2 kolom ZWENKKRANEN, uit-
'; lading 5 m, met elee. 1 tons

kettingtakel. Dubb. bovenloop
kraan, 15 m h.0.h., 6 tons De-

' mag’ 7500. Telef. 04123-2277.
Techn., plastic spuit/g.werk,- volgens tekening of model, te-

' gen redel. tarieven, snelle leve-

' ring v. matrijzen. 03440-19518.
" HYDROGRAAFM. RH6 bic, +
■' '75, prima st. ’ 14.000. Diepla-

' der, ’ 4000. 05970-24842.
" TJT DRAAIBANK Super 7- Myford met Norton kast en div.
'. hulpstukken. 08894-14257.

Partij kunststof AFVALROL-: CONTAINERS, 240 en 120 I,
) merken Kliko en Omnium. Inl.- 040-454971.

" Te koop LADDERLIFT 36 m

" Paus met Honda benz.motor,
volhydr., ’14.500. Telef.
02510-13766 op za. en zo.
25805/32436.

T.k. IHC 744 met comfortcab.
i.g.st., ’9OOO. IHC 685 XL,
’19.000. ATLAS 1302 D, '78,

’ 16.000.Telef. 03429-3131.
Grootste keus uit de regio:
MINI TREKKERS, gazonzit-
maaiers en vele andere tuin- en
parkmachines. Kapel-Avezaath
bij Tiel, 03446-1294 of 1350.
Te koop aangeboden GOLF-
SOLDEERMACHINE, Streck-
fuse type E 011/300. E.Z.C,
zeefdrukttafel, halfautomaat.
Hotair levelingmachine. Silicaat
meettoestel. Te bevr. telef.
05970-24436.
NOODSTROOMAGGREGAAT
6-cil. Bedford D, 55 kVA,

’ 5500. 05146-4016.
Te koop Clark VORKHEF-
TRUCKS, 2,5 en 3 ton, vanaf
’4500. Telef. 02510-13766 op
za. en zo. 25805/32436.
HOOGWERKER, hydraul.,
trapged. m. bak, bordeshoogte
5m,/ 1750. Inl. 02513-15987.
T.k. 1 LAADLIER, 2-4 ton met
dieselmot. 1 laadboom. Nwe.
staaldraad 10 mm. Delta Flipper
ankers a 1000 kg. Off-shore
woonunit. Partij stalen blokken.
Dikw. pijp. Telef. 05153-9434.
T.k. HYSTER heftruck, 2.5 ton,
LPG, i.z.g.st., vaste prijs ’7500
mcl. BTW. Telef. 023-311062.
Te koop gevraagd: betonnen
BEDRIJFSVLOERPLATEN,
200 x 200 cm. contante beta-
ling. 03440-31909
Div. nwe. en gebr. HEF-
TRUCKS, o.a. 12-tons Clark;
el. 21/2 ton Vale heftr., bj. '87,
masth. 6 mtr. etc. Div. draai-
banken, Ahlmann rupsgraaf-
mach. Neerakkers BV, telef.
04920-53506/04927-62121, of
privé 04927-63646.
De WERKMATERIEELVERZE-
KERAAR van Nederland is Van
Deijk Ass. B.V. Bel voor een
scherpe offerte en uitgebreide
voorwaarden 01100-51816.
Te koop mobiele 3,5-kuubs
COMPRESSOREN. 1x Maco
MV 61, bj. 1986. 1x Sullair F4O
D, bj. 1980. Tezamen één koop
’7900. Telef. 02510-13766 op
za. en zo. 25805/32436.
Bij GEERT LUBBERS ENS
moet u wezen. Voor 2- en I-
wielige tuinbouwfrezen. Moto-
ren, onderdelen, banden &
wielen, maaibalken, ploegen,
karretjes, waterpompen e.a.
tuinbouwbenodigdheden. Inl.
05275-1728, Noordoostpolder.
T.k. INFRAROOD droger Ro-
wit, weinig gebruikt, ’ 2750 ex
BTW. Telef. 02220-15786.
Grote voorraad gebruikte
Toro-wheel Horse zitmaaiers
en tuintrekkers. Zeer groot as-
sortiment nieuwe aanbouw-
werktuigen voor zitmaaiers.
Zeer grote keuze uit nieuwe
houtversnipperaars. Bezoek
onze permanente tentoonstel-
ling van 3500 m 2 nieuwe tuin-
machines. Topkwaliteit, goede
voorlichting, enorme keuze,
perfecte service en onderde-
lenvoorziening. Inruil oude ma-
chine mogelijk. LOZEMAN
Tuinmachines 8.V., Bemmel-
seweg 64, Eist (Gld.), 08819-
-71423; Markt 14, Lottum (L),
04763-2341; Tjabbekamp 9,
Donkerbroek (Fr.) 05168-1445.
STILL R9-14-25 st.bekr., shift
v.a. ’ 4500. Mitsubishi 2.5 t dsl.,
nw. mod., ’ 10.750. Toyota 2.5
dsl., ’5500. Komatsu 1.5 t,
LPG, ’ 5250. 01626-83249.
Weg. overcompl. LANDERT
Tormax, hydraul. pompkolom,
links- en rechtsdr., 3 kW, 220/
380 V, Hz.so. Nw.pr. ’15.000,
nü’ 2500! Inl. 075-352305.
Voor betonnen bedrijfsvloer-
platen 200 X 200 x 12, 14, 16
cm, CONSTAR BETONWA-
REN 8.V., Haarlem-Tiel,
03440-11222.
Te koop autospuit/DROOG-
CABINE, 7 x 4 m, nog in bedrijf
te bezichtigen, in perfecte
staat. Inl. 013-701931.
HOOGWERKER, merk Fokker,
werkh. 11 m, ook krachtstr.,

’ 3500 excl. Telef. 05733-1842.
COMPRESSOR Atlas Copco
380 volt. Roldeur Westland,
6.30 x 3.80 m. Inl. 08878-1221.
C.R.M. VORKHEFTRUCKS:
Nissans o.a. elektr., diesel,
LPG. Recente data: '88, '89,
'90, met cabine, hydrauliek,
compl. verlichting, triplo mas-
ten. Telef. 079-611040, na
18.00uur 071-891327.
T.k.a. SCHAAR 2000 x 2'/? mm,
kantbak 2000 x 3 mm (moet
nagekeken worden), plasma-
snijder tot 15 mm, pen en gat
werktafels, puntlasmachine,
draadsnijset 2" elektr., aam-
beeld, schaar 1000 x 2 mm,
ponsknipmachine, grote draai-
bank, div. aanhangers, brand-
zaag, brugpomp elektr. 2" enz.
Telef. 010-4343944, fax 010-
-4604230.

DAMES, wil je ook van je laten
horen? Bel dan 010-4953079.
Dan ben je te beluisteren op
onze adressenlijn: 06-96.88.
CLUB 77, het symbool voor to-
lerantie, voor paren en alleen-
staanden, geopend woensdag
en zaterdag. Gratis loterij, 1e
prijs ’lOOO. Mauritsstraat 77,
Eindhoven, 040-437613. Zat.
optreden bekende pornoster.
V.a. aug. ookop zondag geop.
Super, slanke BLONDINE, 18
jr. D-cup, voor heerlijke sex.
Escort, 020-6633306, 24 u. p.d.
SBIC bestaat nu al 9 jaar, de
volgende meesteressen staan
voor u klaar Wij verzorgen bijna
iedere S.M.-wens, u gaat bij
ons weg als een heel nieuw
mens. Scarlet, Marian, Tina,
Denise en Shiva aanwezig
ma.-vr. v.a. 12.00 - 22.00 u.
Marnixstr. 48 HS, Adam, telef.
020-6242988.
8 topless TRANSSEXUELEN,
Rosita 18 j. Bali, Sjakira uit In-
dia, Nikki superbl., Lana, 18 j.,
Beverly uit Colombia, 19 jr.
(esc. privé). 020-6201175. ma.
t/m za. 12-24 u. All cred.c. ace.
Lady DOMINA-SM, discreet,
v. compl., boeiende erot. SM-
wensen. 020-6182197, ma.-zo.

Erotic massage
Nieuwe meisjes

W. de Zwijgerlaan 70hs, Adam
7 dgn., 11-23u. 020-6184069

Mooie MAN, (31 jr., 1.89 m,
bruine ogen), hoog nivo, alleen
voor dames. Telef. 020-
-6982574.

Delight
ESCORT en STRIP

020-6336046
STUDENTEN ESCORT. Info:
020-6757584.

T.k. STILL Heftruck R9, Vh ton
elektrisch, ’ 6500 ex BTW. Te-
lef. 01845-2693.
T.k. VORKHEFTRUCKS en
ruwterrein-heftrucks. Telef.
05472-92216.
DÏvT gebruikte HEFTRUCKS,
benzine, LPG, diesel. Frans v.d.
Veen, Staphorst, 06-52924101
of05225-1310.
T.k. RANSOMES volhydr., 5/
7-del. kooimaaier, op hef. Ford
3000 met gazonbanden, zeer
gesch. voor het maaien van ga-
zon-, sport- en golfterreinen,
Weinig gebr., nw.pr. ’ 70.000,
nü ’ 15.000. 3-cil. Grasso com-
pressor, 1.2 m 3, 600 Itr. tank,

’ 2200. Telef. 073-421060.
Te koop aang. Wagenbouw
KANTOORUNITS, afm. 12 x 34
m, i.g.st. Inl. 02240-14239.
Te koop zelfrijdende HOOG-
WERKER, 20 m, Grove AMZ
66, bouwj. 1990, weinig uren,

’ 59.000. Telef. 02510-13766 op
za. en zo. 25805/32436.
T.k. grote partij hydroliek on-
derdelen, Samé TREKKER,
4-w.d., 120-pk met voorlader.
Mechanisch aangedreven lier.
Telef. 05296-2636/1881.
T.k. weg. omst. z.g.a.n. TA-
PI JTREINIGINGSMACHINE.
Vr.pr. ’ 750. 035-832967.
T.k. 2-ass. SEMI-DIEPLADER,
12.20 lang, 25 t. Ivm, met 4.60
m lange hydr. vouwkleppen pi.
verbreders. Eventueel met MB
trekker 1624SVB, bladgeveerd.
Telef. 04118-3753.
Tk. ZITMAAIER MTD, s~-
speed, zo goed als nieuw. Inl.
04125-4521.
SNAP-ON, steek- en ringsleu-
tels, inch-maten, alles nieuw,
tot 80% korting. Boogert Le-
gerdump, Hallenweg 11, Lei-
den (naast Gamma), telef.
071-230184.
Regelmatig te koop, edelstaien
geïsoleerde dubbelwandige
TANKS met mangat en kraan.
Inl. 08388-2961 fax 08388-5283
Pröï Duitse CO2-LASAPPA-
RATUUR, v.a. 140 Amp., voor-
delig! HNZ Imp., 03404-57890*
LUCHTCOMPRESSOR Atlas
Copco, type 508, 5500 l/p.min.,
met 2x 2000-liter tank en 2x
vriesdroger. 03417-51451.
Volvo 4400 BM SHOVEL, '86,
7-tons koni hefbrug, ’ 2950.
05255-2201, b.g.g. 2148.
METAALMARKT r.v.s., alu,
koper, in buis, plaat, profiel enz.
Alles op maat. 030-310975.
T.k. weinig gebruikte, elek-
tronisch gestuurde, KRUKAS-
SLIJPBANK. Merk: Zanrosso
Mito 230. In bedrijf te zien na
afspraak: telef. 01751-12826.
CO2, Mig/Mag en Tig las-app.
gebr. v.a. ’ 275. Tev. compres-
soren v.a. ’ 350. Robland com-
binatiemachines. KAPPERT
MACH. Raalte, 05720-53279,

OFFSET AM-1650 A3, kom-
pleet/modern, startklaar. ITK
023-281076.
2x Jörg elektr. platenscharen
1000x2 mm en 2000x1.25 mm,
ook ZETBANK. 06-52962715.
6 alu lichtmasten, compl. met
arm. Hydr. KNIJPBAK voor
autolaadkraan. Inl. 04183-4561.
AUTOWASTUNNEL, mcl. zee-
container, res.onderd. en stof-
zuiger, ’ 29.500. 075-166793.
Voor magazijn: z.g.a.nwe.
Reats TRUCK, 6 m, pi. draai-
kop, merk Atlef. 05905-92663.
T.k. div. gebr. GARAGE-APP.
0.a.: demonteermachines, ba-
lanceermachines, hefbruggen,
enz. Inl. 03495-72814.
PAPIERSNIJMACHINES
Maxima MM 80-3, L=Bo cm.
ITK023-281076.
T.k. div. gebr. RICHTBANKEN,
o.a. Celette en Cameleon
Bench. Telef. 02280-15772.
T.k. mini-graafkraan Takeuchi
TB 650 S, bj. '87, 829 draaiuren,
schuif, 3 bakken. 05980-21441.
Watkiss VERGAARMACHINE,
45 stations, mcl. niet-inr. Prijs

’ 7500. Telef. 053-305515.
T.k. Morso VERSTEKMACHI-
NE + res. messen, i.z.g.st.,

’ 1950. 01718-29124.
KUBOTA 4-W. pi. voorlader,
’13.500. Mini-tractor pi. ga-
zonmaaier, ’1450. Mini-tract.
D, ’ 5800. Mob. houtversnip-
peraar, met eig. motor, ’ 2750.
03409-1471,03446-1908.
HOUTBEWERKINGSMACH.
Complete werkplaatsinventaris
(alleen mach.). 075-314526.
AGGREGATEN, 2200 W-220
V, 35 kg, Kawasaki benz., nw.!
1 jr. gar. Boogert Legerdump,
Hallenweg 11, Leiden (naast
Gamma), 071-230184. .
Wegens verhuizing aangebo-
den DIKTE/schaafbank. Telef.
na 19.00 u. 03435-76198.

Alle mannen zijn opnieuw uit-
genodigd door Roxy, om on-
bep. en volop te genieten. KI.,
pittig, vurig roodh. meisje, ge-
huld in supersexy latex lingerie,
een sexsymbool, 23, die weet
wat liefde bedrijven is, heeft
per 1-7 dit overgenomen en
laat u kennism. met haar 21 j.
meisjes, de meeste Holl. blon-
dines, 2 halfbl., 2 bruine, 1 hele
donkere, allen strakke meisjes-
lich. met super CC cup, alleen
in jarretel, string-slip met bl.
b..., enkele totaal onerv. meis-
jes die dit werk nooit eerder ge-
daan hebben maar met liefde
ontgroend willen worden en al-
les willen leren. Ook j. lentes.
Zelfs als je voor een drankje
a.d. bar komt zul je het hete ge-
voel krijgen als je deze jonge
meisjes vol erot. beweg. op het
podium elkaar z. taboes ziet
beminnen, beurt om beurt naar
je toekomen, spelen, zoenen,
voelen, alles is toegest.: de in-
tiemste plekjes beminnen
waardoor onze meisjes wild en
vurig worden, daarna langz.
onze jarretel en slip uitdoen, zal
je genieten van een diepg.
Franse massage, dan in het
bubbbelbad met 4, 3 of met zn
tweeën afz. in de spiegelkam.
waar intiem genieten begint.
Wij staan garant dat u nog lang
van ons zult nagenieten. Mees-
teres met wespetaille, strak in
het leer, demonstreert met haar
eigen opgevoede onderd.
meisje een gig. SM-show, kom
vrijbl. kennism. KAMERL. ON-
NESWEG 205, Hilversum, afsl.
Laren/Hilversum, rotonde 3/4,
ma.-zo. 12-03 u. 's nachts.
SOEST, Lange Brinkweg 68,
schandalig verwennen, Club
Second Life, 02155-20058.
Een SUPERESCORT/privé-
ontv. 030-421598, sp. dames in
Utrecht, N./Z.-Ned. gevr.

NIEUW. Tele'Europa'Escort,
ook te zien op Videotekst, Su-
per Channel tafel 706, blad
8-12. Hot Line, 06-52.933532.
HENGELO (O.), Club Roman-
ce, grootbeeldfilm, kam. m.
bad, charm. j.dames aanw.
Geop. ma. t/m vr. van 13.00-
-22.30 u. Za. v. 13.00 t/m 17.00
u. Achter het postkantoor, Em-
maweg 2, telef. 074-423121.
AMERSFOORT, Escort. Een
meisje bij u thuis of hotel. Nwe.
meisjes gevr. '03499-87104*

college girls
strip & escort -

020-66.313.66
NERGENS ZO JONG!!!

ESCORT: Chantal, Bianca en
Sonja zijn" 3 nymfo-meisjes die
je graag verwennen. 020-
-6924868.
Goeduitz. TRAVESTIET met
b., escort of privé. Telef. 020-
-6165363.
*"XADIA SM CENTRE*"
Vand. party-av. 20 u., Ginne-
kenweg 70, Breda, 076-229028.
(H)eerlijke blonde huisvrouw,
DD-cup, bezoekt u, 24 u. p.d.,

’ 175VOL uur. 020-6792854.
Jonge, blonde, mollige zaken-
vrouw verwent nette HEREN,

’ 200 p.u. all-in., voor midden
en zuiden v.h. land., kan ook
ontvangen. 06-52867616.
ESCORT Good Luck heeft alles
voor hem en haar. Tevens da-
mes gevraagd. 02510-51947.
NIEUW!! Meesteres llsé, voor
al uw SM-wensen, telef.
020-6257683.
GEWILLIGE dames v.a. 18 j„
grote b. Alles mog. 24 u. p.d.
v.a. ’ 175 vol uur. 020-6001889.

Chique
ESCORT

020-6847640
'Club UNITED* Graafsebaan
65, Rosmalen, 04192-10565.
Ook zat. en zondag geopend.
ESCORT, volsl., Holl. meisje,
DD-cup, voor een (h)eerlijke
relax, v.a. ’ 175. 020-6769311.
ÜO2O-6631011 & 020-6684778!!
Altijd de jongste en de mooiste
TIENERMEISJES, esc. 24 u/d.

Escort Moonlight
03200-30731, door geheel Ned.

ESCORT: Rijpere dame mei
jong meisje voor trio of apart in
hotel ofthuis. 020-6684784.

Escort Evergreen
03200-32405, 24 u. per dag

Uden, Sexclub/shop DE
VORST, meisjes/boys, ook
escort en striptease, SM, Vor-
stenburg 35, 04132-64194.
WENDY Privé, 2 a 3 meisjes
aanwezig, 7 dagen per week.
Telefoon 076-205456.
SEX op niet-commerciële ba-
sis, uniek! Safe en discreet.
Info 076-219693/223911.
AMSTERDAM Privé, met sexy
Holl. en Ind. meisjes, vandaag
v.a. 10.00-01.00 uur. Overtoom
443,020-6188677.
PRIVÉ 2000 m. nwe. meisjes,
’lOO p.u. Fr. v. Mierisstr. 85,
Adam, 020-6624424.
*"PRIVE 26*" Nwe meisjes
aanw. Haarlemmermeerstr. 26
hs, Adam, 020-6140679.
JONGENS-ESCORT, knappe,
sportieve jongens v. mannen.
020-6181824, in Ned., 24 u. p.d.
DEN BOSCH, 17 meisjes ontv.
u discreet en vrijen echt.
Koestraat 13,073-219032.

Boys Club Try It
sexplezier, steen/, bar. Week-
ends ’125 p.contact. Kui-
persstr. 86, Adam 020-6627091
""PLEASURE ESCORT"*
Meisjes in sexy lingerie
06-52821028.
03200-34551, FLEVO ESCORT,
beslist goedkoop, voor meisjes,
jongens en echtp. Dames gevr.
ESCORT, striptease, gigoio.
body-building, travestie. Boys
gevraagd. Telefoon 020-
-6167441.

Mystery
ESCORT

24 u p.d./7 dgn p.w.
(020)-6633666

Veilig PIERCEN? Schrijf de
piercingfans voor info. Postbus
4397, 3006 AJ Rotterdam.
3 BLONDE en Indischen. Adm
de Ruyterweg 419hs, Adam
Ma.-zo. 11-23 u. 020-6822782.

*Top Striptease*
Felicitatie-Service m/v
"* DE VIKINGS "*

*" bekendvan T.V. "*
020-6635015 of 06-52803819

Nieuw!!
TOPMODELSESCORT '93

viert feest!!
U kunt nu genieten van de
verzorgde meisjes en de mooie
hetero mannen met gevoe
voor gezelligheid en goed be
geleide SM. Bel nü 020-
-6838601 of 020-6335139. Te-
lef.nr. opvraagbaarbij 06-8008.
ESCORT, slank tienermeisje
voor een fijne ervaring, 24 u
p.d. ’ 175 vol uur. 020-6758234.
'"ESCORTSERVICE*" Zoek
u een escort op nivo, in Bra-
bant, bij u aan huis/hotel. Cal
013-444021.
AMERSFOORT. Nieuw. Tijde-
lijk. Wij, 3 jonge studentes
willen bijsparen voor onze
zomervakantie 033-638206.
Nw! SAMARA voor erotic
mass., 7 dgn. p.w. v. 11-22 u.
Orteliusstr. 148, A'dam-W.
020-6185696, ook escortserv.

Fortune Escort
020-6810338

""ESCORT*" Leuke meisjes
in sexy lingerie. Amsterdarr
020-6692514. ■
Slank halfbloedje, 18 jr. + sexy
brunette (OOK Grieks). Escort
020-6633306, 24 u. p.d.
DEN BOSCH, 5 j., sexy meisjes
blond, brun., donker. Joyce
gepierced, onderd., S.M., bad
trio's, Grieks, 7 d., 12-24 u.
Westwal 21, 073-141772.
Lief sexy TIENERMEISJE me
DD-cup in strakke lingerie, v.a
10 u. Overtoom 443, Adam.
Buro CONTACT v. sfeervol re
laxen met dame, echtpaar o
trio, privé/escort. 02290-15809.
KOSTELOZE sêxT Telef
01180-37741.

MASSAGE, 4 masseuses w
dy-to-body of 2 meisjes 1 Pr 'Js
020-6719007. ___^

Nieuw. Huize *"CHERIDA'"
in Vlagtwedde heeft Thaise"
en Braziliaansen. 05993-54741, <
De echte dames v. PLEZIER-
Lief, zacht, rijp en rormS
Alleen escort. 020-6162223
Nwe. meisjes gevraagd! ,
Escort LILLY, een lief meis;
u thuis, 7 dagen, ’ 150 ;

’ 500 hele nacht, avond of rrw'
dag. 020-6418921. 17-01 j
AMERSFOORT. Huize Dian«
goed en ongehaast geniete" 1
met jonge, sexy meisjes i
Grieks/SM mog. V.a. 10 u„ z"- ]
11 u. Woestijgerweg 27, 033' (
638206. Nwe. meisjes aanw.

Teap Bandal
THAISE EN ZUIDAMERIK. I

MEISJES AANW. 040-454290
Dreamgirls

strip, escort & privé 24 u.
all creditc. ace. 036-5371280

Slank, jong STEL, begin 30
z.k.m. ander leuk stel of leu»
meisje, huidkl. onbelangrijk
Postbus 142, Alphen a.d.
Gratis sex: niet
SEXADRESSEN voor mannen
en vrouwen. Pb. 4193, 9701 tv
Groningen.
LOLITA, 18 jaar, D cup v°°'
een perfecte escort. Tele'-
-036-5371280. jL,
Jonge studente, 18 jr., mooi fig-
en heerlijk STRAK. Middenweg
89A, Amsterdam, v.a. 10u.
LEUKE jongens en meisjes v*
len wat bijverdienen voor de
vakantie, v.a. 18 jr., voor escort
Na 13.00 u. 020-6163408. .
2 SUPERKANJERS, 18 en 19
jr., D-cup, escort, 24 uur. Tele'
036-5371280. __,
SAVAGE v. escort & privéonW
in luxe app. m. whirlpo*
02503-21478 omg.
EX-ZAKENVROUW (blond, 27
jaar) komt naar u toe, ’ 100 U
020-6846392. ___--

Utrecht Mona
Charm. j.dames
roman, privé-sfeer, nwe. rn elS
jes,airco aanw. 030-333500_^-

Amersfoort
Carla, Paula en Ester ontv. ij1rom. privé-sfeer v.a. 10 ULi
Stationsstr. 31, „
Voor de leukste felicitatie huu'
je een STRIPPER m/v. Tele'
020-6842178 of06-5903144 t
Escort ISABEL, voor thuis o'

hotel. Ook echtp., stripshows
Telef. 035-235630. _".
Altijd nieuwe klassemeisjes W-
JOY-ESCORT 24 u. p.d. d°°'
geh. Ned. Alles mogeil*
Meisjes altijd welkom! Telei-
-020-6310708, 06-52823916_
MEVAR, voor ontsp.massage
spec. tarief di., do., zat. GeoP
11-22 u. 020-6846294. _i,: = — r"jafl

EINDHOVEN. Gezellig, goea_«*'
betaalb. privé relaxen, altijd 7
8 kanjers aanw., 7 d. P-*j
geop., discr. entree, zat. 31 )u
gratis show om 20.00, 21.00 e
22.00 uur. Hofstr. 87, tele'
040-817246. ___>
Lichtblond TIENERMEISJE e"
superslanke Indische vriendin.
escort. 020-6634699.
Welke ONDERDANIGE *'graag geboeid worden do?
aantr., dom, man. 02159-4903-
ESCORTSERVICE Red flose
voor een leuke jongen/meisj
bij u thuis of hotel, 100%
discr„telef. 020-6658227, o o*
High Society. -.

ARNHEM: Cindy privé. Stun'
BB mass. m. int. f? 7 Nieuw-
Desi 21, Vanessa cup DD, >*"'
Roos Ind. 085-618167,
Ik ben géén beroeps. Deze adv-
plaats ik in een opwelling, da
ik een schuldl. gesch., j. vro""
ben, 26 lentes, ruim 2 j. all- =
barst van vurigheid, si. taii "grote b..., wild, vurig, heel 9

■willig, tikkeltje onderdanig
Heet in het liefdesspel, voo «
i.h. voorspel, lekker lang f.■ liefkozen, zoenen, bevoeie.;
teder en zacht. Uw blote
chaam tegen mijn mooie jjjj
keer op keer elkaar verleiden B

genietend naar het
Geh. in een kort rokje, daaro
der bloot, hoge
zodat mijn I. sexy benen ,

mooie b... goed uitkomen,
ik dat je bij binnenkomst rr
rokje omhoog doet en alles n
mij doet wat lekker is. T°P' itnodig ik jevoor een drankje "in mijn villa, die ik alleen o»

'Donkersvoortsestr. 1, BEEK. DONK, Brabant, langs
Zuid-Willemsvaart bij sluis b
brug over rechts af; met
bocht mee naar links, buiten

' bebouwde kom 2e R. No.
Ma.-zo. 11-24 u. ben
Knappe, slanke BLONDINE,
jr. bezoekt u in sexylmge'
Escort, 020-6658956L24aP^>

"Ffflnir'
ESCORT agency offering

charming sexy ladies
Callnow 023-310850—,--,ESCORT: Wij zijn jong en 9

; willig, komen graag bij je "'I of hotel, ook voor Grieks.. 6684183. -jjj■ Nieuwe Braziliaansen■ —CASA-CHERIDA*** aa
wezig. Telef. 070-3851987__^;EINDHOVEN. massage e
relax, nu ook ma., di. en 00.

11-22 u. 040-126604.
Goodlooking

gigoio's
ESCORT (boys & girls gevr)

020-6654800_______^
:" **Escortine**

020-6162223: MOOIE meisjes/prof.

'Erotische MASSAGE met se*.

' hyg., discr., zat. 10-24 u. Tele'-. 020-6823029. -
'Escortservice "ÓJALÏfT^
leuke meisjes en jongens dij. thuis of hotel, 24 u. 02U

i 6330153. 100% discr. verz. uu
1 v. echtp. SM hard + soft_____-_,
;" P.C. Zwolle,

sexy meisjes, SM, Wfljj£
shows, baden, trios, filrncab;nes, bladen, artikelen, 7 dage, p.w. 10.30-24.00 u., bij Sassei
poort, Sassenstr. 56. -; **Misty**

ESCORT, 24 uur
voor mannen/vrouwen/stnp

" Q2O-6157286 ofj)6Js2J2!_gj--
f BOYS, jong, stoer v.a. «J£Schapenkamp 144, n; 035-218881. Ook escort. J°n

gens welkom.

zaterdag31 juli 19936

Diverse clubs



Pionier
stralingsonderzoek

overleden
Met het onverwachte over-

lijden begin deze maand van
de 71-jarige professor Frede-
*ik Hendrik Sobels, emeritus
-oogleraar Stralengenetica
'"n Chemische Mutagenese in

Medische Faculteit van de
«ijksuniversiteit Leiden, is
«en nationaal en internatio-
naal erkende pionier op het
gebied van stralingsonder-
*oek heengegaan.

Zijn onderzoekrichtte zich
v ooral op de wisselwerking
van stralingen chemische stof-
fen met het DNA, de drager
y an de erfelijke eigenschap-
pen van organismen,van de li-
chaamscellen van mens en
dier.Bij blootstellingvanorga-
nismen aan straling of chemi-
sche stoffenkunnen blijvende
Veranderingen, zogenoemde
ttiutaties, worden aangebracht
in het DNA van cellen. Muta-
ties in geslachtscellen van
"hens en dierkunnenin het na-
geslacht van deze organismen
erfelijke ziektes veroorzaken,
jftdien mutaties aangebracht
borden in andereorganen van
ftiens en dierkan dit leidentot
*en ontspoorde groei van deze
«ellen en uiteindelijk tot tu-
■üorvorming.

Cum laude
Frats Sobels is de grondleg-

ger van dit type onderzoek in
Nederland geweest. Na zijn
studie biologie aan de Univer-
siteit van Utrecht promoveer-
de hij aan diezelfde universi-
teit cum laudeop deresultatenvan onderzoek over geneti-
sche aspecten betreffende de
groei en ontwikkelingvan het
fruitvliegje Drosophila méla-

Dit onderzoek vorm-
de de basis voor zijn eerste
kennismaking met de moge-
lijk schadelijke effecten van
chemische stoffenop het nage-
dacht van proefdieren.

Het baanbrekend onder-
zoek van Sobels leidde in 1959
tot de instelling van de tot nu
toe enige leerstoel in de Stra-
iengenetica aan de Rijksuni-
versiteit Leiden, diehij zelf als
perste mocht bekleden. Zijn
laboratorium voor Stralenge-

en Chemische Mutage-
°ese groeideal snel uit tot een
Nationaal en internationaal
centrum en is nog steeds éénv.an de belangrijkste laborato-
"da op dit gebied.

Internationaal werd prof.
Sobels erkendalseen vooraan-
staand expert op het gebied
der genetische risico-analy-

Se bij blootstellingaan mutage-
le stoffen. Met de 'Sobels pa-
rallellogram methode' kan
Men bijvoorbeeld een schat-
tig maken van de inductie
Van genetischerisico's in men-
den. In de praktijk is een direc-
te risico-schatting als gevolgvan de blootstellingvan de ge-
slachtscellen van mensen aan
Mutagene stoffen niet moge-
lijk, omdat op praktische en
ftnische gronden experimen-
ten, met menselijke geslachts-
cellen niet mogelijk zijn. So-
kels stelde voor op basis van
Mutatie-onderzoek in li-
chaamscellen van een proef-dier (1), mutatie-onderzoek in
geslachtscellen van hetzelfde
Proefdier (2) en mutatie-on-derzoek in gemakkelijk te
fleren lichaamscellenvan de
Mens (3) de positie van het
yierde hoekpunt van het naar
**cmgenoemdeparallellograme.n daarmee het genetische ri-
sico in geslachtscellen van
Mensen te schatten.

Prof. Sobels ontving ver-
spillende internationale we-
£*isch*ppelijke onderschei-
?lr-gen. Hij wasvoorzittervan
Mternationale verenigingen
?? commissies op zijn vakge-
Mcd en een kleine dertig jaar
gleden oprichter van het we-
'Jpöschappelijke tijdschrift

Research', dat nog
steeds geldtals het grootste en
Meest toonaangevende tijd-
schrift op het gebied van on-

derzoeknaar de mutagene ef-
fecten van chemische en fysi-
sche stoffen en verschijnse-
len.

„Zijn vele vrienden en col-
lega's over de gehele wereld
zullen hem node missen en
niet vergeten," aldus zijn op-
volgerprof. dr. ir. P.H.M. Loh-
man.

■ De overledenprof. Frederik
Hendrik Sobels (71).

Geen benul
„Laatst had ik met iemand

een gesprek over de mogelijk-
heidvan het vindenvan dé ge-
heimen van de pincode. Die
persoon meende dat er vele
miljoenen mogelijkheden wa-
ren. Hij was werkelijk stom-
verbaasd toen ik zei dat het er
precies tienduizend waren.
Mensen lijken er geen benul
van te hebben hoeveel tien-
duizend al is. Laat staan een
miljoen of een miljard. Die
laatste twee halen ze ook met
het grootste gemak door el-

kaar. Een miljoen. Een mil-
jard.Wat maakt hetuit. Het is
in ieder geval veel."

De fascinatie van De Kroon
voor statistiek ontstondin zijn
studietijd aan de Universiteit
van Utrecht, waar hij zuivere
wiskunde studeerde. Om zijn
'gecijfer' maatschappelijk
dienstbaar te maken koos hij
uiteindelijkvoor de statistiek.
Structuur en ordening op een
zodanige manier dat de vraag-
stelling op een zinnige manier
kon worden aangepakt. „Om
de juiste samenhangte vinden
is het vooral belangrijk dat je
de goede informatie op een
goedemanierverzamelt," zegt
hij. „Statistiek is geen trucen-
doos. Het is in wezen een
manier van zindelijk denken,
een in goede banen geleid
stukgezondverstand."

In de praktijk blijkt dat er
veel fouten gemaakt worden
bij de selectievan de informa-
tie. De Kroon: „Een arts bij-
voorbeeld krijgt alleen men-
sen op zijn spreekuur die
klachten hebben. Komen er
nu tien mensen klagen dateen
bepaald medicijn niet heeft
gewerkt, dan zegt diearts van-
uit zijn perspectief: 'een
slechte pil. Het kan echter
best zijn dat er duizenden
mensen rondlopen bij wie het
medicijn wel werkt."

De Kroon leest in de krant
op het gebied van statistiek

dan ook bijna nooit iets waar-
van hem duidelijk is of er goed
onderzoek achter zit. De
Kroon: „Het vervelende is
echter dat de argeloze krante-
lezer al die op statistiek geba-
seerde berichtgeving voor
waar neemt, terwijl daarsoms
berichtentussen zittenvan het
niveau dat elke Nederlander
een tennisracket bezit, omdat
een steekproef op een tennis-
baan heeft uitgewezen dat de

mensen daar allemaal over
een tennisracketbeschikten."

„Ook wordt er veel te snel
een 'één op één relatie' ge-
legd," vervolgt hij. „Neem
dat recente KNMI-verhaal
over dievijfjaren,waarvan er
vier te warm zouden zijn ge-
weest. Men spreekt dan over
een extra bewijs voor het
broeikaseffect. Mij lijkt het
nogal gevaarlijk zon uit-
spraak te doen. Waar het om

gaat is het zorgvuldig formu-
leren van vraagstellingen en
daarop dan onderzoek en
analyse afstemmen zodat je
tenminste enige bewijs-
kracht aan jeuitspraken kunt
meegeven."

Ook mag De Kroon er graag
op wijzen dat ons nogal eens
ten onrechte de stuipen op het
lijf worden gejaagd door sta-
tistisch onderzoek inzake me-
dische kwesties. „Als je de
informatie op dit gebied zou
verzamelen dan zou je toch
geen stap meer durvenverzet-
ten. Gelukkig zitten daar een
hoop schijn-verbandenbij."

VolgensDe Kroon leidt on-
gecijferdheid ook tot een on-
kritische houding tegenover
allerlei pseudo-wetenschap-
pen. Er is bijvoorbeeld een
groot aantalmensen datbelang
hecht aan astrologie, homeo-
pathie, glazen-bollenkijkers,
magnetiseurs cri aan volstrekt
betekenisloze samenlopen
van omstandigheden. „Hoe-
veel mensen zeggen bijvoor-
beeld niet: Wat toevallig dat ik
jenu tegenkom. Dat kan geen
toeval meer zijn. En dat gelo-
ven ze dan echt. Maar dan zeg
ik: denk nu eens goed na. De
kans dat morgen zon ontmoe-
ting zal plaatsvinden, is, laten
we zeggen, één op honderd-
duizend. Maar zet nu eens alle
gebeurtenissen die morgen
zouden kunnen plaatsvinden
met een kans van één op hon-
derdduizend opeen rijtje. Dat
zijner zo verschrikkelijkveel,
dat de kans dat één van diege-
beurtenissen plaatsvindt, be-
hoorlijkgroot is. Gebeurtenis-
sen die geen indruk op je ma-
ken, merk je alleen niet op.
Datgene wat eruit springt,

treft je."
Hetzelfde blijkt ook te gel-

den voor voorspellende dro-
men.Per etmaalwordter over
dehelewereld door miljarden
mensen gedroomd. Met een
rekensommetje kun jeaanne-
melijkmaken dathet danhele-
maal niet zo gek is dater enke-
le miljoenen van die dromen
uitkomen. Op grond van een
eenvoudige kansberekening
zelfs wel móeten uitkomen.
Als ze niet uitkomen dan hoor
jeer niets over. Met astrologie
is het van hetzelfde laken een
pak. Een astroloog gaat uitvan
de vooronderstelling dat het
allemaalin desterren staat ge-
schreven. Gebeurt er dan iets
bijzonders dan past dat na-
tuurlijk precies in zijn denk-
beeld.Mensen wordennu een-
maal graag in hun denkbeel-
den bevestigd.

Het verwijt dat De Kroon
vanuit dehoekvan de ongecij-
ferden nogal eens te horen
krijgt, is datwiskundigenkil-
le rekenaars zijn met alleen
maar interesse voor de ab-
stracte wereld van het getal.
„Volslagen onzin," zegt hij.
„Hoe vaak merk je niet dat
achter de wiskundigebijvoor-
beeld een artistiek begaafd
mens schuilgaat. Het is na-
tuurlijk wel zo dat wiskundi-
gen vaak een te veel naar bin-
nen gekeerde houdinghebben
waardoor ze te ver van de
maatschappij zijn komen af te
staan. Ik pleit danook voor de
vermaatschappelijking van
de wiskunde. Dat moet abso-
luut gebeuren. Ik denk dat de
wereld er beter zal gaan uit-
zien als de mensen geleerd
wordtverstandig met getallen
en statistiekom te gaan."

Op 28 juni 1992 was het weer
eens goed raak in Californië.
Ten oosten van Los Angeles
werd een gebied langs een
breuksysteem dat in noord-
westelijke richting afbuigt
van de beruchte San Andreas
Breuk getroffen door een
aardbeving met een kracht
van 7.3 op deSchaal van Rich-
ter. Over een lengte van 85 ki-
lometer vanaf de Camp Rock
Breuk in het noordwestenvia
de Landers Breuk tot aan de
Eureka Peak Breuk in het
zuidoosten kwam de aard-
korst vele meters in bewe-
ging-

De Landers aardbeving be-
tekende het startschot voor
een golfvan seismische activi-
teit in het hele westen van de
Verenigde Staten. Tot op af-
standenvan meer dan 1200ki-
lometer van Landers werden
aardschokken waargenomen
die een direct gevolg waren
van de klap van 28 juni 1992.
Deze ontwikkeling kwam ge-
deeltelijkals een verrassing en
heeft de aardbevingsautoritei-
ten gedwongenhun modellen
tot opzekere hoogteaan te pas-
sen.

DE STELLING
»Het gemiddeldaantal telefoonnummers dat
dooreen telefoonbezitter wordt opgezocht in

een telefoonboek, rechtvaardigt het jaarlijks
hernieuwd uitkomen van ditboek niet."

M.M.P. HermansErasmus Univ. R'dam

ILLUSTRATIE: BENNO VRANKEN

Twee lagen
Het ozonprobleem splitst

zich in tweelagen.In de tropo-
sfeer, waar we leven, zit te
veel ozon. De hoeveelheid hier
is de afgelopen eeuw verdub-
beld. Deze troposfeer reikt tot
een hoogte van tussen de 5 en
de 12 kilometer. Na een over-
gang, de tropopauze geheten,
begint de stratosfeer. Die lijkt
totaal niet op onze troposfeer.
Afwisselingen van weer en
wind zijn typerend voor dit
onderste (instabiele) deel van
de atmosfeer. In de stabiele
stratosfeer is geenbewolking,
en er staat een constante har-
de wind.

De verschillen tussen debeide luchtlagen zijn zo groot,

dat gassen zoals ozon nauwe-
lijks doordeovergangslaagko-
men. Onderzoeker Mare Al-
laart van het KNMI deed de
metingen met ozon-sondes,
die aan een ballon tot zon 30
kilometerde lucht in gaan. Hij
zegt: „Verreweg het grootste
deelvan de ozon, 90 procent,
bevindtzich in diehogere laag.
In deze luchtlaag valt de hoe-
veelheid ozon soms terug tot
een derdevan wat normaal is.
Met alsgevolgteveel ultravio-
lette straling, omdat het absor-
beren van die straling door de
ozon gebeurt."

In de lagere luchtlaag is de
ozon de afgelopen eeuw ver-
dubbeld.Omdat in deze lucht-
laagslechtszon 10procent van
de ozon zit draagt dit nauwe-
lijks bij aan het absorberen
van ultraviolette straling. Al-
laart: „Deze verandering
draagt echter wel voor iets
meer dan de helft bij aan het
broeikaseffect. Eigenlijk moe-

tenwe zeggen, de toename van
het broeikaseffect door toe-
doen van de mens. Het broei-
kaseffect heeft altijd al be-
staan. Zonder deze deken zou
het leven op aarde onmogelijk
zijn. Het deel dat ons zorgen
baart is momenteel nog steeds
veel minder dan een graad.
Wereldwijd wordt echter ge-
vreesd dat de temperatuur in
de volgende eeuw met 4 gra-
denzaltoenemen, wat enorme
klimaatveranderingen tot ge-
volgheeft."

Het tot nu toe als hoofd-
schuldige aangewezen kool-
dioxyde neemt ook nog een
forse 38procentvoor zijnreke-
ning en komt daarmee op de
tweede plaats. Er zit een be-
hoorlijk staartje aan de ont-
dekking dat ozon de grootste
veroorzaker is van het broei-
kaseffect. Ozon heeft een ge-
middelde levensduurvan 100
dagen. De berekeningen die
tot nu toe werden gedaan gin-
gen uitvan stoffen alskooldio-
xyde, die gemiddeld vele ja-
ren intactblijven. Allaart: „Al-
le berekeningen zullen op-
nieuw gedaan moeten
worden, maar dan met deze
korte levensduurvan ozon er-
in verwerkt."

Sinds enige tijd is bekend
dat tijdens onweer de ozon-

concentraties in enkele uren
kunnen verdubbelen. Dit was
een van de redenen voor het
KNMI om naast de wekelijk-
se metingen 'ook bij onweer
ozonsondes op te laten.
Allaarts onderzoek spitst zich
toe op wat de sondes meten.
Allaart: „Na onweer ruik je
vaak die typische ozongeur.
Dan zit er dus meer ozon in
de lucht. Nu dacht men dat
de bliksem deze extra hoe-
veelheid ozon maakte uit
zuurstof. Dit is echter niet het
geval, de bliksem kan niet
zoveel ozon maken dat je het
kunt ruiken. We hebben ont-
dekt dat de onweerswolken,
die tot in de stratosfeer ste-
ken, een soort brug vormen
tussen de hogere en de lagere
luchtlaag. Daarlangs daalt de

ozon alshetware af."
Dat de wind tijdens onweer

allekanten op gaat weet ieder-
een. Allaartheeft datruim een
week geleden nog eens duide-
lijk kunnen zien. „Zon sonde
komt normaal na demetingen
aan een parachute naar bene-
den.Deze werd echter met pa-
rachute en al omhoog gebla-
zen! Daarvoor moet er een op-
waartse wind van tenminste 5
meter per seconde geweest
zijn. Tervergelijking: horizon-
taal zou deze windsnelheid
een kracht van 3 Beaufort be-
tekenen. Bij mijn weten is dit
voor het eerst dat zon sterke
verticale wind echt gemeten
is. Hoewel natuurlijk wel al
werd aangenomen dat zoiets
gebeurt."
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OZONhoofdschuldige broeikaseffect

KNMI deed
verrassende
ontdekking

Onderzoekers van hetKNMI hebben onlangsontdekt dat te veel ozongas debelangrijkstever-
oorzakervan hetbroeikaseffect is.Tot nu toewerd aangenomen datkooldioxyde dezetwijfelach-
tige eer te beurt viel.

We kennen allemaal het
probleem van een gebrek aan
ozon, wat zich uitte in berich-
ten over deozonlaag diein het
voorjaar boven Noord-Europa
dunneren dunnerwordt. Ook
hetozongat boven deZuidpool
is elk jaarin oktober een bron
van zorgen.

Hebben we nu te veel of te
weinig ozon in de atmosfeer?
Het verbazingwekkende ant-
woord luidt: allebei! Ozon lijkt
daarmee het probleemgas van
detoekomst te worden.

■ Sinds enigetijd is bekend dat tijdens onweer de ozonconcen-
traties in enkele uren kunnen verdubbelen.Dit was één van de
redenen voor het KNMI om naast dewekelijkse metingen ook bij
onweer ozonsondes opte laten.
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AARDBEVING
IN BEELD

STATISTICUS DR. JOS DE KROON:
„Mensen vinden ongecijferdheid
niet zo erg als ongeletterdheid"
Een manbelt een vliegmaatschappij met de vraaghoeveelkans hij loopt ineen

vliegtuig tekomen zitten, waarin zich een medepassagier met een bom bevindt.
De vliegmaatschappij antwoordt dat het om een zeerkleine kans van 1:1000.000
gaat. Een paar dagen later wordt de man bij het inchecken aangehouden. Hij
heeft een bom in zijn handbagage. Gevraagd naar het waarom, antwoordt de
man dathij debombij zich heeft omdat dekans ineen vliegtuig tekomen zitten,
waarin zich twee bommen bevinden, welhéél ergklein is.

Zó erg zal het niet zijn, maar
toch weet eenzeergroot aantal
mensen geen raad met de we-
reld van getallen, kansbereke-
ning en statistiek. Niet dat er
op zich iets aan hun verstand
ontbreekt, maar als het om ge-
tallen gaat, lijkt er een groot
schermvoor hen neer te dalen,
een muur van onbegrip.

Men schaamt zich ook nau-
welijks voor 'ongecijferd-
heid', terwijl iemand bijvoor-
beeld zijn eventuele ongelet-
terdheid zoveel mogelijk pro-
beert te verbergen.Komt het
gesprek toevallig op wiskun-
de, dangaat mener nietzelden
prat op nog niet eens het huis-
houdboekjete kunnenbijhou-
den of wordt er op een andere
manier blijk gegeven van een
'vreselijke hekel aan wiskun-
de.

Statisticus dr. Jos deKroon,
oud-directeur van het onder-
zoeks- en adviesbureau Cen-
tre for Quantitative Methods
(CQM) en sindskort erelidvan
de Nederlandse Vakvereni-
ging van Statistiek en Opera-
tions Research (VVS), wordt
hetsoms teveel. „Ikben heter
volkomen mee eens dat onge-
letterdheid in sommige mi-
lieus als iets schandelijks
wordtgezien, terwijl niemand
zich schaamt als hij niet weet
wat de wortel van vier is. En
inderdaad is mener in sommi-
ge gevallennog trots op ook."

■ Statisticus dr. JosdeKroon:
„Ik denk dat dewereld er be-

ter zal gaan uitzien als de men-
sen geleerdwordt verstandig
met getallen en statistiek om
te gaan."
FOTO: JOHN
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■ FOTO 1: De
ERS-radarop-
name van het
Landers aard-
bevingsge-
bied.

■ FOTO 2: De grondverplaat-
singen in beeld gebrachtmet
behulp van een theoretisch
aardbevingsmodel.

FOTO'S: MASSONNET, CNES

Veranderingen
Eentweede verrassingmaar

dan van geheel andere aard
verscheen ruim een jaarna de
Landers aardbeving in Nature
(8-7-93). Een prachtige, zeer
gedetailleerde opname van
het aardbevingsgebied, waar-
op van 300 miljeen punten
met een nauwkeurigheid van
ongeveer 3 centimeter de ver-
anderingen in de aardkorst te
zien waren.

De plaat werd door een
groep geleerden onder leiding
van Didier Massonnet van het
Nationale Centrum voor
Ruimteonderzoek (CNES) in
het Franse Toulouse samenge-
steld uit radarbeelden van de
Europese satellietERS-1. Deze
satelliet passeert het aardbe-
vingsgebied op een hoogtevan
785kilometer en maakte op 24
april, 3 juli, 7 augustus en 11
september 1992 met de zoge-
noemde Synthetische Aper-
tuur Radar (SAR) opnamen
van de getroffen streek. Door
debeeldenals het warevan el-
kaar af te trekken konden
Massonnet en zijn collega's de
bodemverplaatsingen nauw-
keurigvastleggen.

Tot nu toe was het wel mo-
gelijkkaarten temaken waar-
op dezeverplaatsingen aan de
handvan theoretischeaardbe-
vingsmodellen werden inge-
tekend. De overeenkomst tus-
sen het theoretische model op
foto 2 en deERS-radaropname
op foto 1 is opvallend en nog
nooit eerder vertoond. Men
denktmet denieuwe opname-
techniek een mogelijkheid te
hebben om bijvoorbeeld vul-
kaanuitbarstingen te voor-
spellen.
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Diverse clubs
THE SOCIETY. Amsterdam.
Wilt u echt zeker van uw geld
genieten, geen bla. bla. bla, lees
dan maandblad Chick maart
1993 over The Society: de wild-
ste gebeurtenissen en fanta-
sieën beleeft u alleen bij ons.
The Society heeft niet alleen de
draad opgepakt, maar heeft de
gouden trofee ontvangen, be-
treft de beste open sexclub in
heel Europa. We mogen niet al-
les bloot adverteren, maar kom
echt eens gezellig kennismaken
met steeds 14 nieuwe, naakte
meisjes op hoge naaldhakken
voor 1 prijs. Let op! Onbeperkt,
mcl. sauna, drankjes, hapjes en
vooral de opwindende shows
van bl., Hollandse, Arabische.
Indische, Surinaamse, Poolse
en Joegoslavische meisjes,
ma.-vr. 12-24 uur, zat. 14-02
uur. Haarlemmermeerstr.
150hs, Adam, tramlijn 2 en bus
15 (bij het Hoofddorpplein),
do. t/m zat. paren aanwezig.
ESCORT, gewillige brunette
21, DD-cup, de fijnste relax,
v.a. ’ 175vol u. 020-6758300.
PRIVÉ 14 ontvangt topless. 3e
Hugo de Grootstr. 14hs,
Adam. 11-24 u.. 020-6818295.
ESCORT-BOYS. klasse, discr.,
heel Ned., ook Noorden/Limb.
People: 020-6629990, 24 u. p.d.
Select BOYS, 020-6926902.
ROMANTISCH Privé. Holland-
se en exotische meisjes. Van-
daag 10.00-01.00 u., Adam,
Middenweg 89A, 020-6925207.
INDISCH meisje, 19 jr., slank,
knap, intelligent en sexy. Escort
020-6658956. 24uur p.d.

LOLITA, 18 j. en 6 kanjers, ver-
I wenn. u, 19.30-02.30 Stadhou-
i derskd. 64', Asd. 020-6718282.
; PRIVÉHUIS, 10 meisjes, za.

10-18 u. Bos en Lommerweg
177hs, Adam, 020-6824405.,ESCORTDAMES voor thuis of

', hotel, tevens meisjes gevraagd,, van 19-02u. 013-560642.
i UTRECHT: Ellen, Inge en Tina

" zoeken tijdelijke bijverd. Ro-
i mant. privé-sfeer. 030-311195.
1 JASMIN en Maureen, Bilder-
-1 dijkstr. 212huis, Amsterdam.
1 Ma.-zo. 11-24 u. 020-6125245.
i Free erotic INFOPHONE, girls. 020-6648649, boys

' 020-6753026.
i Jarig! Jubileum! Party! Niet
zonder prof. stripshows! De

! echte! BEKEND van t.v.ü Div.
acts. Reserv., 020-6180604.

; Escort BEAUTY meisjes v. 18 j.,

’ 150 p.u.; ’ 500 hele nacht. All
creditc. ace. 06-52876021.

1 DEN BOSCH, Karin ontvangt u
privé, maandag t/m vrijdag v.a.

.10 uur's morgens, 073-220769.
! 18-j. Zuidkoreaans fotomodel,

25-j. brunette en 23-j. blondine,. ESCORT, telef. 020-6336046.
CHARM. vrouw, lief, discreet,
voor rustig plezier, opwindende. ontsp. 020-6182197, ma.-zo.. Nieuw! Lief. erotisch, bl. MEIS-

■ JE, 28 j., voor een gezellig uur-
tje, 020-6264020.

Den Bosch
Privé, HUIZE 49: S. Pelgromstr. 49. 073-422250

THEBESTTHEREIS

Personeel diverse clubs
Met SPOED jonge meisjes
gevr. voor privéhuis, ook alleen
voor de weekends. 04783-2724
(L). Leuke klanten welkom.
MEISJES gevraagd voor
escort, ervaring onbelangrijk.
020-6847640.
Gevraagd voor onze nachtclub
Moulin Rouge Adam STRIP-
TEASEDANSERESSEN en
live-show koppels, goede ver-
diensten, part-time mog. Soll.
telef. 020-6251378 na 20.30 u.
Escortserv. vraagt MANNEN,
verwen dames, verd. ’ 1275.
p.u. (100 pm). 06-350*340*37*
Voor exclusieve clubs in Ne-
derland vragen wij leuke
DAMES. Inl. 01100-51981.
CHAPLIN CLUB. spoed, meis-
jes gevr., ma.-vr. 13.30-01.30,
part-time/intern mog. 073-
-140177, A. der Kinderenlaan 2,
Den Bosch.
Gevr. 2 jonge MEISJES vanaf
18 jaar voor druk privéhuis.
Hoog garantieloon! Telef.
030-310866.

Weg. grote drukte LEUKE mei-
den gevr. voor exclusieve club
omg. Den Bosch. 04192-10565.
Met SPOED weg. drukte blon-
dines en brunettes gevr. v.
"escort." 020-6924868.
ANTWERPEN, raamwerk, 2
kamers, dag pi. nacht. Telef.
09-3217190010.
Hoog garantieloon voor lieve
MEISJES die in een gezellig,
huiselijk team willen werken te
Breda. Telef. 076-811733.
Enjoy yourself now, GIRLS
wanted for sex, modelling,
massage, discret. 020-6365367.

Kanjers 18-40 jr.
Altijd welkom. Full/part-t.
Esc./club. 020-6.222.785. 030-
-944530, 05977-270, v.a. 12uur.
Flair Intl. Escort Agency, now
hiring p.t./f.t. LADIES (style,
class, charm. and smart).
023-310850.
Excl. Club zkt. nette, serieuze,
jonge MEISJES. Erv. niet
noodz. Voor info: E.C.M.. Post-
bus 2340. 6201 DA Maastricht.

06-lijnen
Hans & Mark krijgen de buur-
jongen (18 j.) op visite. „Nee, ik
val niet op mannen!!" Te laat.,
hij staat al voorover gebukt..!!
(75 et/m) 06-320.330.38.

Adrexxxen!
320.320.87
06// 1 p.m. 4753 Sexadressen!
PROSTITUEES. breng ëöh
eens een bezoek, wij doen alles
06-98.48, bel 100 cpm 06-98.48
Op haar knieën knoopt llona
langzaam de broek van beide
negers los! ALLEMACHTIG!!
Zoiets heb ik nog nooit gezien!!
(75 cpm) 06-320.321.43.

’ 1 p.m. WILDE LIVE SEX
06-9714

06*96*08 LESBISCHE meisjes,
Cisca heeft een nieuwe vrien-
din. Op haar kamer ligt een
sexboekje. Kun je dat bij mij
doen Cisca? 75cpm.
ÜSCHOKKENDÜ Juffrouw
geeft haar ... 18 j. sex-les/prak-
tijk (75 cpm.). 06-340.330.66.
DIREKT apart met een kanjer
van een vrouw! Bel 06-9580
(75 cpm).
KOM maar mijn man is weg. Ze
laat haar slipje door die knul.
06-320.326.90, ’ 1 p.m.
DIfIEKT een leuk meisje aan de
telefoon, direkt apart. Bel 06-
-9880 (100 cpm.).
Sexlijn ANONIEM, de naam
zegt het al. u belt anoniem en
vertrouwelijk. 036-5341125.
Hij is BLOND, fors en 18. Zij is
mooi, getrouwd, 34. Ze doen
hel!!! 06-350.250.11. ’ 1 p.m.
■USA" 06-320.331.02. Maak je
broek los en doe je ogen dicht,
Lisa doet de rest... ’ 1 p.m.
DË 40+ BOX. Voor warme
vriendschap, een praatje of in-
tiem apart, alles kan. 06-
-320.327.28, 75 cpm.
06-97.91 Club Top S&M 75 et.
pm. Trek dat rubberpak aan en
smeer je in. -VERNEDERING.

***Telekrant***
*06-320.320.00*
Het allereerste 06-nr. in NL
dagelijks bellen duizenden

mensen v. dating en erotiek

**Wip-Dating**
*06-320.320.76*
Oproepen van Wippers mèt
telef.nrs. voor direct contact
**Hoge Nood**

*06-320.320.89*
Serieuze oproepen voor zeer
snel(sex-)contact. Erg goed
**De Wiplijn**

*06-9555*
De populairste Direct Samen-

lijn in NL. Zeer veel bellers
*Homo Wiplijn*

*06-9556*
Direct samen v. lekkere (sex-)
gesprekken en dir. afspraakjes
*Tieners Wiplijn*

*06-9558*
Je bent JONG en je WIPT wat
**De Wipkrant**

*06-9559*
Sex-adressen (door de dames
zelf ingespr.) en privé-dating

24 u p/d 100 cpm
VERPLEEGSTER. Achter de
gordijnen ga ik je wassen. M'n
knoopjes springen open.
Schaamteloos pak je me 75
cpm. 06-320.330.93.

; Ook dames- Zoeken sex
Niet zo vreemdeigenlijk dat
óók dames 'n voorkeur hebben
als het gaat om een IDEALE
SEX-PARTNER! Nü kunt ook u
100% anoniem toetsen wat uw
hobby's zijn, hoe u eruit ziet,. en wat u verder te bieden hebt.

' Binnen 10sec. zoekt de compu
> de DAME die eerder te kennen

gaf op Uw type man te vallen!

1340(310)10
i

Dames wilt U op bovenstaande

" lijn een OPROEP plaatsen?
Postbus 547/2003 RM Haarlem

; Sex via je; Postcode!
'Zoek je absoluut anoniem een

"PRIVE/ADRES in jouwbuurt?.Toets dan na de piep jeeigen
f P'Code in en maak kennis met
Inu al meer dan 2400 vrouwtjes!

;06.95.46
S Wat u hier hoort, dat hoort u.nergens anders! 06.340.340.40

:Wat kost...
:Een uurtje met rijp, blond of

' donker, wat kost een trio of

' pure S.M.? Waar moet jezijn. voor dingen dieTHUIS niet
!kunnen of (vaak) niet mogen!

;06.96.57
" Zoekt u sex op nÓN/CÖMM
basis? Dus spanningbuiten uw
eigen relatie? 06.340.340.95
i

Sex zoals
Ut wilt...
Nu kunt ook u precies bepalen
wat er buiten uw eigen relatie
op SEX-GEBIED allemaal moet
gebeuren!Toets in wat u wilt
en de compu zoekt razendsnel
het vrouwtje dat precieswil
doen wat u SPANNEND vindt!

340.340.87
100 cpm. red ear productions
Hete MEISJES willen snel sex-
kontakt. Nu met telef.nr. Bel
06-9665 (100 cpm).

N-i-e-u-w Live-sex 100 cpm.

06-9807
Dames die zich overdag verve-
len zoeken SEXCONTACTü
""06-350.340.77'" 100 c.p.m.
LESBISCHE meisjes 75 cpm.
Zachte blanke huidjes trillen
van opwinding. Donzige haar-
tjes. 06*320,33092.

Mogen wij!
Ons even voorstellen, wij zijn
Joke. Miranda, Rosette, Anja
Lidia en Carol! Wij wachten
100%Live in onze CENTRALE
om versierd te worden! Dus
kom op en bel ons maar via:

320.320.84
06/100 cpm. Boven de 18 jaar!
DIRECTE live-sexü Geen
wachttijden. 06-9765, 100 cpm.

Direkt kontakt met een meisje
Druk op de NUL voor mee
meisjes. 06-320.322.05, 75 cpm
TIENERSEX & Dating 100cpm

06-320*321*10
BUURVROUW bukt gewillic
over de tafel heen. Geen slipje
maar helemaal... Kom op! Je
hebt 't verdiend. Grieks...! (7!
c.p.m.) 06-320.325.46.
SM: ELMA geniet van een ge
ketende man, de overheersing
06-320.328.84,75 cpm.
Ben jij een beetje bi of GAY er
zoek je een lekkere boy? 06
320.330.95 (75 cpm).

06-320.330.70
In de sandwich 100 cpm

Mark heeft het niet meer als hi
in de sauna door die 2 NEGERS
te pakken wordt genomen!
(75 et/m). 06-320.322.41.

Griekse sex
Lisa draait z. om. 100cpm
06-320.325.55

Zoek jij hete meisjes? Be
SUPERSEXKONTAKT. 06
320.320.44 (100 cpm).
Nymfomane huisvrouwtje;
zoeken stiekem sexcontact vi'
je POSTCODE. 100 et. P.m
06-340.320.50.
'SCHAAMTELOOS-TRIO* Als
2 meisjes een knul delen... (7J
c.p.m.). 06-340.330.50.
Moet m'n LEREN slipje ook ui
dokter? Nee, dat wil ik goec
zien. 06-320.340.88. ’ 1 p.m.

Erotel 06-
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
75 et. p.min.

Tiener Grieks 100 cpm

06-320.320.07
Ruige STRAATSEX! Vuurrode
lippen! 75 cpm, 06-320.320.77
Hard! Hard! Hard! Hard! Hard!
DATE-SERVICE discr. en sne
'n afspraakje? 06-320.325.29
75 c.p.m. met eigen tel.nrs.
Ze bekeek hem ademloos..
HARDE PORNOSEX. 06
320.320.09,’ 1 p.m.
Je staat achter me... Onder mr
bloesje voel je m'n harde jonge
PUNTJES... (75 et. p.m.) 06
320.320.28.
De BADMEESTER wil alles bi
dr voelen. Op je knieën! Dar
schuift hij haar badpak naar be
neden... 75 cpm 06-320.326.14.
ALLEENSTAANDE vrouwer
zoeken met spoed sexkontakt
(100 cpm). 06-350*310*03*
SM KONTAKTLIJN, strenge
afspraken in de buurt. 06
320.325.80 (100 cpm).
N-I-E-U-WÜ Vrouwen beller
Mannen thuis! Direkt live-ser
vice. 06-320.330.64, 75 cpm.

Sex-adres
06-96.85,’ 1 p.m.

Dames laat ook van je horen
POLITIEAGENTE* 06-97.93. Je
wordt streng aangepakt, me
knuppel en handboeien verne
dertze jou! 75cpm.

Live 340.340.01
06-, direct contact, 100 c.p.m.

06-95.60. Wil jij met mij in bae
schatje en daarna lekker eer
FRANSE massage. 100 cpm.
RIJPE sexy vr. zkt. voor haa
genot jongen 18 j. moet poten
zijn. 06-320.322.27. 1 gpm.

Bij u in de buurt!
Geheime sexadresjes, 100 cpm

Maak discreet uw keuze
06-340.350.99

ALLEMAAL leuke meiden wil
den direkt apart met jou. 06
320.330.77 (75 cpm.).
06*97*44 p.m. 75 et. Nieuw
RIJPE verpleegster. Tijdens he
masseren brandde ze van bin
nen, ze hield het niet meer
Franse massage zei ze.
Nee, m'n zoon is niet thuis
maar kom vast binnen lekkere
knul. Haar badjas valt 'n stukje
open, JARRETELS zonder slip
je!!! (75 et/m) 06-320*321 *47.
In sexy lingerie komt ze voor je
zitten en trekt haar slipje opzij
Doe alles met me zegt ze hun
kerend of wil je op zn FRANS
06-320.328.06 100 cpm
Meer dan 240 vrije meiden zoe
ken jongens voor gratis SEX!
(100 cpm). 06-350*300*09*
De Ruilsexbox voor HETE pa
ren die op zoek zijn naar avon
tuur en nieuwe uitdagingen
06-320.326.99, ’ 1 p.m.
06-97.92. Wö witte zijder
blouse laat ALLES van mr
zwarte bollen zien. 75 cpm.
GAY voor twee, direkt een jon
gen aan de telefoon. Bel 06
9787 (50 cpm).
ONDEUGENDE vrouwtjes er
hete meiden zoeken nu sex
kontakt. Bel 06-9661 100 cpm.
Je vindt ze op de WALLETJES
en bij de Rooie brug! 06-prosti
tutie. 75 cpm, 06-320.323.66.
TRIOKONTAKT, zoek je se>
met meerdere vrouwen? 06'
320.325.04 (100 cpm).

Sex Bijverdienste
Meisjes en jongens, dames en
heren b.z.a. voor sexspelletjes!
Bel & Luister! 06-9559 100 cpm

Live Switch Box
Sex 06-9745

’ 1 p.m. (toets 9 voor uitleg)
Wat is dat. KUIKENTJE doen??
Vier jongens drukken haar te-
gen de grond... Nee, niet zo!!
(75 cpm). 06-320*324*69.
IK ben 'n zwarte, aantr. vrouw
en ik houd van sp. spelletjes. Ik
zoek 'n fantasierijke minnaai
die durft te spelen. Ik kick ei
b.v. op om 'n man flink uit te
dagen en me dan grof te laten
pakken, ’ 1 p.m. 06-320.323.46.
Twee rijpe vriendinnen trekken
dat verlegen joch mee naar bin-
nen!! Ze binden hem naakt aan
het bed en leven zich uit..!!
(100 cpm). 06-320325"28.
Negerinnetje. Ik ben in voor alle
standjes zei ze tegen die 2 jon-
gens. De ene op zn FRANS en
jij lekker zo. . wat een genot.
06-320.323.43, 100 c.p.m.
VINCENT (19) is heet, homo
en heel erg... 06-340.350.31, 75
cpm. De enige echte!
SEX-ADRESSEN. Leuke mei-
den willen wat bijverdienen:
06-96.80, ’ 1 p.m.

Ze leert Frankie hoe net moet...

■ Ze laat zich langzaam op zn
schoot zakken... Frankie pakt

' haar enorme BOLLEN beet...!!
(75 et/m). 06-320.340.34.
06-97.11. Sabrina i.h. pashokje!

I Jij de verkoper. Je komt te
vroeg binnen. Geeft niet, zegt

! ze, pak me, ik buk wel! 75 cpm
1Hete MEISJES willen sexcon-
tact. Nu met telef.nr. Bel nu: (100 cpm). 06-350*320*01*.

'TONG-STREELMASSAGE*
Meisjes 18, zonder slipje

[ Streel ze maar. p.m. 75 et.

06*320*320*52
■ Achterin de vrachtwagen zet

hij Carolientje voorover... Ruw
stroopt hij haar rokje omhoog!. Ze KREUNT het uit als hij...!!

i (75 et. p.m.) 06-320.324.17.
| GRATIS sexkontakt, meer dan

400 ondeugende, hete meiden.- Bel 06-320.330.45 (100 cpm).
Op zn FRANS! Live apart, al-
leen Franse sex! 06.97.33. Lip-
pen. 100 cpm.
DIEFSTAL. Een mooie blonde
meid door 2 boze chefs... 06--r 320.340.69. ’ 1 p.m.
DIREKT-APART: een leuk flat-
je, maar een leeg bed? Met ple-

■ zier voor 2, wordt het ideaal.; 06-9860, ’ 1 p.m.
i ——-VLUGGERTJE, hete meisjes

zoekt gratis sexkontakt. Bel
: 06-9603 (100 cpm).
| De beste sex! 100 cpm. 06-

-320.330.71
i
Met haar mond al vol probeer-
de ze nog te zeggen: „NIETvan
achteren", maar het was al te
laat! 06-320.324.35. (75 cpm).
Studentenhuis BOYSDREAM.
Creatief met klei. Wat heb je nu
gemaakt. Ooooh het is je eigen... Zo groot, dat moet ik contro-
leren. 75 cpm. 06.95.08.
'"HOMO-KONTAKTEN*"
(75 cpm) 06-340*350*30, zelf
gratis inspreken 010-4773791.

! HOMO: Het is wel even schrik-
ken voor die jongens. 06--. 320.327.01 (100 cpm).

1 NIEUW! Direct-Service-Lijn!

' snel kontakt met vrouwen. thuis! 06-320.360.70, ’ 1 p.min.
Live sex. 100 cpm. 06--; 320.330.68. ZOEK je een leuk meisje? Je

krijgt haar direkt! 06-320.330.97: (100 cpm).
[ Nw. TIENER-STELLETJE: nog

zo jong en al zo slecht.... 06-
-340.310.85 (75 cpm).

; 8...K0EK. Als de man dat klei-
ne stukje lingerie ziet begint
het... 06-320.340.75. ’ 1 p.m.

; HOMO-DIREKT-APARTÜ!, Met een lekkere hete knul (18
jr). Bel Gay voor twee, 06-9887

■ (75 cpm).

Live 340.340.22
06-. Direct contact. 100 c.p.m.

Ja, doe het met die 2 NEGERS,
zegt haar vriend. Maar dit
wordt hem toch iets te.. Grieks!
Zo had ze nog nooit gekreund!!- (75 et/m) 06-320.324.21.
jZe is een ERVAREN dame van
38. die van sex geniet, pak dr
maar. 75 cpm, 06-320.323.56.

■ 06-320.323.13 HARDLESBI!
Wij gebruiken de wildste mid-
delen. Gluur mee! 75cpm.
[ SEX'O'FOON*—

DE LEKKERSTE KEUZESEX
LTienersex 2.Sexdating
3.Gaysex+dating 4.Sexjackpot

06-96*06* ’ 1 pm "06-96*06
EFFE vlug! In de bus leun je te-

■ gen m'n bollen, ik leg m'n hand
op je broek. 75 cpm. Lippen.
06-320.331.23.
De dokteres keurt een naakte
KNUL. Zij knielt, toe laat me...
06-320.340.55. ’ 1 p.m.

■ Over de KNIE. Het stoute meis-
je. Zonder slipje bij de strenge
man. 06-320.329.23’ 1 pm.
Lesbische vrouwen die van: HARDE porno houden! Luister
p.m. 75et. 06-320.323.24.
JONGE meiden kontakt. Direkt
een gratis sexafspraakje. 06-

-' 320.326.66 (100 cpm).
'WENDY* 06-320.331.03. Ga
liggen, ontspan je en doe met je
handen wat Wendy je vraagt,

’ 1 P-m-
Direkt gratis Sexkontakt
'"SEX-KONTAKTLIJN*"
06-320*320*32 (100 cpm).
Na het feestje brengt meneer
Smit Anja en Betty thuis. In de
auto doen ze hun rokjes om-
hoog... Wilt u even stoppen..?
(75 et/m) 06-320*328*28.
RUIGE sexmeiden! Wild en lek-
ker strak gekleed! 75 cpm. 06-
-320.323.40.
Tijdens het VRIJEN laat Rob
Evy vertellen wat zij lekker
vindt. 06-320.325.57, 75 cpm.
RIJPE negerin, volle bollen in
een witte BH. Wat glimmen ze.
75 cpm, 06-320.321.87.
VROUWENFANTASIEEN
06.98.68 Wil jij horen waar en
hoe we 't graag doen 100 cpm.
Privé OPNAMES ... real sex, ’ 1
per min., eerst 06-320 en dan
322.72, sexy zwarte tiener,
324.02, rijpe zwarte vrouw.
326.65, rijpe hete vrouw.
326.04, vrouw traint meisje.
331.21, lesbi, agressie.
HOMO: mannen durven zich te
laten horen, elke dag anders,
06-320.328.83, 75cpm.
06-95*91 Hallo hete bink, wil jij
ruige GRIEKSE sex met mij of
een negerin? 100 cpm.
Zoek je 'n heet meisje bij jou in
de BUURT??? 06-350.211.14
(100 c.p.m.).
BUURMEISJE en buurvrouw
die elkaar verwennen met sex!
75 cpm. 06-320*320*37.
Ze neemt je, pakt je, vernederd
je! Bel lady DOMINA, p.m. 75
et. 06-320.321.66.
06-98.66. Serveerster. CARLA,
serveerster in een wegrestau-
rant. Na sluitingstijd geef ik dr
een lift. Haar mini kruipt om-
hoog! Geef je hand. 100 cpm.
HOMO SM. Hans buigt zich
naakt voor de eisen van deze
vreemde man. 06-320.340.77.
’1 P-m.
PROMOTIE. Ida kleedt zich uit
en bukt over de tafel, 2 chefs.
06-320.329.24,’ 1 p.m.

*lntense*
*diepe sex*
320*320*99

06-LET OP 50 cent p.min.

Geen wachttijden
Live live

Onze tv-meiden
TROPICAL GIRLS

06-9520/06-9521
TALITIHA JONG

06-320.320.34
BLOESEM WILD

06-320.320.41
ROMANA HARDE S.M.
06-320.320.42

JAMINDAIBJR.
06-320.320.43
BLONDE STOEIPOEZEN

06-9522/06-9523
BABBEL CLUB LIVE

06-9524
100 CPM

Ik wist niet dat ze ook konden
KREUNEN... fluistert Ineke...!
(75 et. p.m.) 06-320.320.49.
BLACKSEX! Een zwarte rijpe
vrouw. Wat een enorme bolle!
P.m. 75 et. 06-320.331.33.
N-l-E-U-W! Thuisdatingü Live
bellen met hete meisjes thuis!
06-320.327.10,/1 pm.
SEXAFSPRAAKJE met 'n
meisje, vraag naar telefoonnr.
Bel 06-9844 (100 cpm.).
HOMO: luister hoe John ruwe
knullen klein krijgt, oooh! 06-
-320.328.82, 75 cpm.
SEXMEISJES Live! Wel voor-
zichtig doen, ben net 18 jr. U
bent gelijk aan de beurt! 100
cpm. 06.96.36.
06*95*92 Het meisje bukt en
schuift haar rokje omhoog. Jij
trekt haar onderbroekje opzij,
opzn GRIEKS. 100 c.p.m.
LESBISCH SM7 hoor twee
meisjes samen vechten...!! (75
cpm.) 06-340.330.80.
LIFE. 2 jonge stellen doen het
voor het eerst... samen. 06-
-350.250.79,’ 1 p.m.
De 20+ BOX. Voor vriend-
schappen met leeftijdsgeno-
tenü! 06-320.326.37,75 cpm.
NIEUW: plezier voor twee, di-
rekt kontakt met een meisje.
06-9503 (75 cpm).
'"BABBELBOX*" Was de
eerste en blijft de goedkoopste.
Dag en nacht gezellig babbelen
met zn tienen tegelijk voor
maar 50 c.p.m. 06-320.330.02.
HOMO-DIREKT-APART. Öp
zoek naar 'n opwindend af-
spraakje met een knul? Bel 06-
-9613 (75 cpm).
SUPERSNEL een afspraakje?
06-320.340.42, 75 c.p.m. met
eigentel.nrs.

Volle Rijpe
** Negerin

75 cpm. 06-320.320.91
Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken een heet SLIPPERTJE.
(100 cpm). 06-320*350*06*
'VERPLEEGSTER* met haar
supergrote eeee-cup uit bh.
06-340.340.54 (75 cpm.).
Een live sexgesprek met een
heel echte NYMFOMANE.
Geen wachttijd. 06-320.330.78
75 cpm.
Twee jongens en één KANJER.
Plots stopt de lift! Van 2 kanten
wordt ze gepakt!! De één opzn Frans, de ander Grieks. Kei-
hard! 06-320*322*30 (75 cpm).
Zoek je een MEISJE met...!!!
Maak dan een sex-afspraakje.
(100 cpm). 06-350*300*08*
Met hun mond al open kijken
die 2 rijpe vriendinnen toe hoe
de verlegen krantenjongen be-
gint te schokken... FRANS! (75
et/m). 06-320*322*25.
Keiharde Griekse sex 100 cpm

06-320.325.06
SCHOENENVERKOOPSTER-
TJE. Als ik door m'n hurken ga.
zie je zo alles zitten. Pak me!
06-96.40, 75cpm.
HETE vrouwen die alleen thuis
zijn zoeken sexkontakt 06-
-320.330.42 (75 cpm).
Leuke meiden, willen snel
sex-kontakt. ADRESSEN 06-
-95.98, ’1 p.m.
MEISJES, 18 jr„ zoeken een
ervaren man voor sexkontakt.
06-320.330.43 (100 cpm).
Bij u in de BUURT zijn er óók
genoeg meiden die het bed in
willen!! Luister voor 100 c.p.m.
06-350.340.77.
S.M. Meesteres KATJA, zij be-
veelt en commandeert man-
nen. (75 cpm) 06-340.330.95.
SUPER=SEX! Verleidelijke
tiener (18 j.) willen enkele he-
ren live verwennen. 06-
-320.360.90, 75 cpm.
Buurmeisje bukt over de tafel.
BRUTAAL schuift ze dr slipje
opzij! Kom maar op grote jon-
gen!(75 cpm) 06-320*324, 25.
Super Porno Sex 100 cpm 06-

-320.330.72
Op haar knieën. Bea verwent
die jonge KNUL... eindeloos.
06-320.326.70,’ 1 p.m.
"FANTASY-SEXLIJN" nog
steeds de beste live-sexlijn met
de meeste keus!! 02990-29049.

Nymf Linda
Geniet van 2kanten, 100 cpm

06-320.320.14
De MOEDER van zn vriend zit
naakt in bad. Sorry mevrouw,
ik... Kom erbij lekkere knul, dan
zeep ik je lekker in! (75 cpm).
06-320.320.27.
Nieuw! LIVE sex contact.
Super hete box. 06-320.326.27.

’ 1 P-m-
Leer + Rubber

Weekend
SM-CONTACTOPROEPEN
06-340.300.05 (75 c.p.m.)

Zelf inspreken 010-4610600
VINCENT (19) is heet, homo
en heel erg... 06-340.350.31, 75
cpm.De enige echte!
Hallo, wij zijn Tanja en Eva. 2
jonge vriendinnen uit Weesp,
wij hebben pas onze eigen
06-lijn en vertellen jou LIVE
over de allereerste keer dat wij
aan sex deden. 06-340.350.75
(’ 1 P-m.).
SIDDERENDE meisjes, 18 jr. Ik
ga bij je op schoot zitten, schuif
heen en weer. Wat voel ik nou!
75 cpm. 06-320320*66.

Vrouwtjes geven
hun privé-adres

Nu al 844 vrouwtjes vertellen
wie ze zijn, watze bieden en
geven hun telef.nr.! 100 cpm
06-320*340*05*

06-320.323.76. Ik wou dat jij
m'n buurman was, ik heb zo-
veel SEX nodig, net 18, 75 cpm.

Super N*i*e*u*w
De heetste sex in Europa!

06-9707
Geen wachttijden, ’ 1 p.m.

Wilde live-sex. 100 cpm.

06-9808
*Onze Box*

40 et. per minuut
GOEDKOOPSTE BABBELLIJN

06.96.07
NU direkt een afspraakje met
een leuk meisje. Bel snel 06-
-320*322*33 (100 cpm).

Direkte Live Sex
100cpm (boven de 18 jaar)

06-9715
Sex"o"Foonbox

Live sexen met 'n lekkere meid!
Bel voor Grieks of Frans! 1 gpm

06-320.329.50
Dames die zich overdag verve-
len zoeken TELEFOONSEX.
06-320*320*36 (100 cpm).
FLIRTBOX, direkt kletsen met
de allerleukste meiden. 06-
-320.330.01 (75 cpm).
Dennis is een KANJER, hij be-
zorgt jou sexgenot, doe mee.
06-320.328.81, 75 cpm.

Stop maar!
Met zoeken, want jekunt NU
met de D'TOETSEN aangeven
hoe oud ze moet zijn, of ze
dik, lang of slank moet zijn
en wat het p.u. mag kosten!
Dus stop maar met zoeken en
bepaal zelf maar wat je wilt!

320.320.85
Straat-Sex is SEX die puur van
de straat komt! 06.320.320.90.

Kies'n...
(1) voor live met Marloes of
Lisa en 80. Kies een (2) voor
lekker LIVE met meisjes die
anoniem (ook op jou) aan het
wachten zijn en kies een (3) als
je wiltweten wat hun adres is!

340.340.81
24 uur per dag radikale sex en
Pure Porno via: 06.320.320.79.

Toets je
Kengetal...
Inderdaad, toets na de PIEP de
cijfers van jeKENGETAL in en
je hoort onmiddellijk waar in
jouwplaats de gordijnen vaak
(OOK) overdag gesloten zijn!

340.340.86
Öp zoek naar PRIVE/Adressen
die niet in een telefoonboek
te vinden zijn? 06.320.320.80.

Sex binnen
1 Uur...

Nu heb jebinnen 1 uur dekans
om met een echte Escort/Girl
in bed te liggen! Hoe datkan
en hoe dat werkt is een lang
verhaal, dus bel en ontdek dat
het absoluut 100% echt werkt!

06.96.82
100/cpm. 24 uur per dag!

Snelle sexdate?
luister stiekem v. 100 et. p.m.

via je postcode
06-340.350.70

Zeker weten, dat er ook op jou
een MEISJE wacht! 06-
-320.330.67 (100 cpm).
Direkt Sexkontakt met 'n hete
vrouw bij jou in de buurt. 06-
-320.320.55 (75 cpm).
Als het klikt, willen deze meis-
jes regelmatig SEXKONTAKT!!
(100 cpm). 06-350*300*94*.
Lesb. SM. Dominante DAMES
en een blond naakt meisje. 06-
-320.340.45. ’ 1 p.m.
ALLEEN hoge hakjes, meer
niet. Zo gehoorzaamt ze haar
meester. 06-350.250.04’ 1 pm.
Sandra ligt met haar vriendin te
VRIJEN. Waar wil je dat ik 'm
in stop, fluistert ze... (75 et/m).
06-320.324.23.
75 cpm. 06.320.320.63. Ben je
ook zo HEET! Wil je in m'n slip-
jeschat! Kom 'ns met jehand!
Homo: Zoek je 'n hete boy voor
een SEX-AFSPRAAKJE? 06-
-320*330*18 (75 cpm).
ÜMAMA MIAÜ Moeder (42)
en haar vriendje (net 18)... 75
c.p.m. 06-340.340.46.
06*96*25 WINKELMEISJES"
Bea wordt heet achter de kassa
en verdwijnt 't toilet in, jij loopt
er achteraan, pak me! 100 cpm.

Training
Ze maakt van haar
buurmeisje'n

1 g.p.m./06-9778
Een blondje uit Breda buigt
haar kopje om GRIEKS te ver-
dragen. 06-320.326.71, 50 cpm.
De Lesbibox. Heb je ook zon
zin? LIVE sex talk... 06-
-320.327.78. 75 cpm.
Volop leuke meiden willen di-
rekt apart met jou. 06-
-320.322.88 (75 cpm).
NIEUW!! Voor elke beller een
eigen meisje! Direkt! Live!
06-320.360.10,’ 1 p.m.

*06*320*320*62*
op zn Grieks!

Zij 18, naakt bukt ze voorover
jij staat achter dr! 75cpm

Wil je live! 06-95.05

Rijpe
doortrapte
vrouwen

1 g.p.m.-06-9886
Bij jou in de buurt zijn volop
HETE vrouwen voor sexkon-
takt. Bel 06-9709 (100 cpm).
06*96*93. SECRETARESSE**.
Met open blouse en kort rokje
zit ze jou heet te maken. Ze wil
een wip maken. 75 cpm.
PARTNERRUIL privélijn, direkt
apart met vrouwen en mannen
voor 'n hete sexruil. 06-
-320.330.91 (75 cpm).
Lady Bizar! Meesteres! 75 cpm.
06-320.324.68. De kat met 9
staarten en HANDBOEIEN.
ILSE voelt de boeien tegen
haar naakte huid. Haar eerste
SM. 06-320.326.92, ’1 p.m.
De ROSIE-Relatielijn. Alle con-
tactwensen voor paren en da-
mes. In Rosie juli zie je hun
naaktfoto's. 06-320.324.50, ’ 1
p.m.
Homo. Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88 (75 cpm).
SM. Angstsensatie. Yvet bukt
om de ZWEEP te voelen. 06-
-350.250.50,’ 1 p.m.
"HOMO-CONTACT-LIJN*
voor snel contact bel je 06-
-340.340.35 (75 cpm).
"ROMY" 06-320.331.04. Bel mij
alleen als niemand je kan zien
of horen en doe precies wat ik
je vraag, ’ 1 p.m.
Jong en ONDEUGEND, stie-
kem meegenieten met Natasja.
06-320*324*11 (75 cpm).
ONDERDANIGE jongens bellen
met strenge meesters. Bel SM
voor 2 (direkt apart)
06-320.329.99 (75 cpm.).
81-SEX voor twee, op zoek
naar iets anders of zoek je snel
een trio-avontuur? 06-
-320.330.87 (75 cpm).

Nympho Annet 100 cpm

06-320.320.08
Ze zetten je in vuur en vlam!!
ROODHARIGE vrouwen. 100
cpm. 06-98.70.
Rijpe ZUSTER. Ze verpleegt
graag jonge jongens. Grijp me
maar, pm. 75 c. 06-320.321.98.

!! NIEUW!!

Wil je sex!
* 50 CENT* p.min. 06-

-320*320*97
N-l-E-U-W! Sterdienst 21!
Hete meisjes thuis bellen! Di-
rekt, live! 06-320.326.10, ’ 1 pm
06-95.93. Oh juffie, wat heeft u
een volle bollen met harde
puntjes. Maak m'n blouse open
heetBEEST. 100 cpm.

sex-oproepen
snel en discreet 100 cpm

06-340.340.77
SEX voor twee, direkt kontakt
met jonge meiden, en ondeu-
gende huisvrouwtjes. 06-
-320.330.46 (75 cpm).
Als die 2 NEGERS in het park
hun broek laten zakken weet ze
niet wat ze ziet! Van 2 kanten?!
Ik hoop dat ik jullie aan kan..
(75 et. p.m.) 06-320.324.77.
BOEIEN om polsen en enkels,
zo ligt ze klaar voor de meester.
06-320.340.95. ’ 1 p.m.
FREYA 18, in haar blote gym-
pakje de hete stand aan het
wandrek. 06-32033052,’ 1 pm.
Volstrekt TABOE... 1 g. p.m....
06-320.327.20. Slechts voor
boven de 18.

Ruig Live!
Op deze lijn gaat 't er LIVE
nogal RUIG aan toe, vandaar
liever geen amateur/bellers!

320.320.83
06/100 cpm. (Boven de 16 jr.!).
„Mag ik zonder badpak ook
zwemmen?" vroeg het meisje
(18 jr.). „Oh BADMEESTER,
niet zo diep!" 06-340.300.15
(’1 P-m.).
ZACHTJES glijden de naakte
vrouwenlichamen over elkaar.
Steeds wilder en heter gaan ze
tekeer. 06-95.26. P.m 100 et.
DIREKT apart met een meisje
of een lekkere jongen, voor een
live heet sexgesprek. 06-
-320.330.81 (75 cpm).

50 et. p. minuut
Party Fun Box
06-320.327.22

Janneke is LENIG als een katje.
Ze doet 't met de buurjongen.
Ik mag kijken (75 et.p.m.) 06-
-320.325.17.
EENZAME meisjes willen graag
sex per privé-telefoon of thuis
(100 cpm). 06-350*300*83*.
Hete meisjes willen echt snel
SEXKONTAKT. Met telef.nr
06-320*330*66 (75 cpm).
LESBISCH duo met het verle-
gen meisje in de kleedkamer.
Als ze zich bukt pakken ze
haar. Kom op! Je vindt het best
lekker!! 75 cpm. 06-320.326.15.
Bij u in de BUURT zijn er óók
genoeg meiden die het bed in
willen!! Luister voor 100 c.p.m.
06-350.340.77.
GRIEKSE Livesex 06-95.05*"
Alleen apart voor Grieks! Ik buk
wel schat! 100 cpm.
Nieuw, 35 plus sexdating. Vol-
op rijpe vrouwen zoeken snel
sexkontakt. 06-9616 100 cpm.

Live sexbox 24 u. 100 cpm

06-320.320.61

ÜlGrieksü!
Marchav. achter 100 cpm

06-9618
Rijpe vrouwen

zoeken sexkontakt, 100 c.p.m.
06-350.300.88

Huis-vrouwtjes
die zich overdag vervelen
zoeken SEXCONTACTÜ!

Snel en discreet, 100 cpm

06-340.320.25
Een verwend, rijk BLONDJE
krijgt wat ze verdient van de
stalknecht. 06-320.340.41. ’ 1
p.m.

* TopSex *
Volle Bolle! 75 cpm, 06-

-320*325*25
06-96*26 S&M-LIVE-BOX.
Live met je meesteres op een
lijn. Straf voor. 100 cpm.

Griekse sex
Betty achterlangs 100 cpm

06-320.320.06
SEX*DATE*NI. Meer dan 153
sexbeluste vrouwen willen met
jou naar bed!! 06-320.330.35,
75 cpm.
06.320.320.38. Rijpe keurige
klassiek geklede dame die live
alles opneemt. Ik ben gek op
jonge jongens. Op zn Russisch
tussen m'n BOLLE, p.m. 75 c.

Bel en we komen
naar je toe!!!

173meisjes geven hun telef.nr.
aan je door zodat je 'n (sex)af-
spraak kan maken! 100p.m.

** 06-9881 **
LIFE-SEX. Blondje uit Dordt
met 2 jonge knullen... Grieks.
06-320.330.09, ’ 1 p.m.

**Tieners**
Snel andersom en dr op

*06-320*320*10*
Privé sexadresjes. 100 c.p.m.

*06-320*320*50*
HEET halfbloedje in minirokje
zonder slipje. Kom maar, zegt
ze opgewonden tegen de buur-
man. 06-320.350.30. 100 cpm.

Gratis Sex!
320.320.81
06/100 cpm (boven de 18 jr!)

Homosex voor 2
(’ 1 p.m.) Draai eerst

06-320 en dan:
SMvoor2 325.10
Gaysex AMSTERDAM 325.73
Jack offprivé 321.16
Darkroom 324.16
Gay Pervers 329.16
Bi-sex 323.36
Jongens-sex 325.19
Studenten 327.56
Travestie 325.09
Transsexueel 321.36
Bondage 325.18
Sexy tienermeisje 18 j. gpm 06-

-320.330.73
Ruim 300 ondeugende vrou-
wen zoeken een HEET slipper-
tje. 06-320*321*44 (100 cpm).
Strenge MEESTERES straft
live haar onderdanige vriendin-
af. 06-320.330.54, 100 cpm.
Ilona kreunt van genot; De ene
neger op zn Frans, de ander
neemt haar van achter! Zo
groot had ze ze nog nooit ge-
zien! 75 et/m. 06-320*324*88.

Ben jij...
Misschien op zoek naareen
(ont)spannend Prive/Adres of
zoek je stiekem GRATIS sex?
Of heb je trek in een lekker
Live/Gesprek met een meisje
naar jouwkeuze? Bel dan de:

320.320.86
06/100 cpm. Boven de 18 jr.!
Direkt kontakt met meer dan
400 VERSCHILLENDE meisjes.
06-320.322.11 (75 cpm).
WAAROM wachten, zoek nu
de vriendin van je dromen! 06-
-320.320.33, 75 cpm

Adressen
Ze vertellen ietsover zichzelf

en geven hun adres en telef.nr.,

’ 1 p.m.

06-97.89
ONDEUGENDE meiden bieden
zich aan voor „diepe" sex-con-
tact. 100 cpm. 06-350*300*76*.
RIJPE vrouwen zoeken snel
sexkontakt. Bel 06-320*330*60
(100 cpm).
'PRIVE-KONTAKTLIJN* Je
krijgt direkt 'n meisje aan de
lijn. 06-9570 (100 cpm).

Adresjes
We geven zelf ons adres en
telef.nr. aan jedoor,’ 1 p.m.

06-96.88
DIREKT kletsen met een leuk
meisje. Bel 06-320*330*90 en
maak 'n afspraakje (100 cpm).
SNEL het bed in met een on-
deugend heet meisje. Bel 06-
-9602 (100 cpm).
LEKKERSTE privé-adresjes,
06-96.80. Dames kunnen in-
spreken op 010-495.30.79. Ech-
te privé-adr. 06-96.80,’ 1 p.m.
's Middags wachten die twee
lesbische tieners dat verlegen
meisje op! Ze gaan met haar de
bosjes in... Eén houdt haar vast.
(75 et/m) 06-320*350*15.
Van achterlangs, ik sta al
gebukt voor je. GRIEKS!
(75 cpm) 06-320.322.78.
Zij gehoorzaamt naakt en totaal
onderworpen aan GRIEKS,
06-320 325.58, 75 cpm.
LIA zoekt een minnaar voor
hete sex. Bel voor mijn adres
06-320.324.94 (100 cpm) Bel!!

Eééécht gratis 06-9885
100 cpm. NIET-COMMERCIELE ADRESSEN. Meisjesv.a. 18 jr.

Parenclubs
Parenclub I'AMOUR voor pa-
ren en alleenstaanden. Info-
band (zat.) 08334-72048.
'HOT-SHOT' Met zomerinfor-
matie voor paren en alleenst.,
24 uur. Info 030-960049.
FLEVOLAND, v. gezellige doe-
ners, bar. sauna, he./bi., dames
en paren gratis. 03212-3009.

PARADISE club of the year.
zat. en zo. voor paren en al-
leenstaanden. Lingerie strekt
tot aanbeveling. 020-6373416.
LELYSTAD, elke vrij., zat. en
zondag sexparty voor paren en
alleenst., met sauna, zonneh.
enz., he. + Bi„ paren ’3O all-
in, alleenst. ’75 all-in. Info na
18uur 03200-60968.

Parenclub „DE ZAAR". Be-
kend van t.v. Zaterdag thema-
avond voor paren. Zond.,
maand., woensd., vrijd. voor
paren en alleenstaanden met
pornoshows. Voor info: 077-
-821235. Adres: De Zaar 2,
Grubbenvorst, omg. Venlo.
VRIJ en blij: voor paren van
nivo in ongedwongen privé-
sfeer. Inl. 076-211037 na 16u.
UNIEK! Laat u eens gratis ver-
gezellen door een partner naar
een parenclub. Info
076-219693/223911.
Excl. parenclub „VENUS", ge-
opend dinsd. en zaterdag, uit-
sluitend paren. Woensd., don-
derd. en vrijd. v.a. 20.00 uur
voor paren en alleenstaanden.
Niveau gewenst. Heinsberger-
weg 70, Posterholt (omg.
Roermond). Telef. 04742-2977.
PARADISE, club of the year.
meest excl. en compl. club voor
paren en alleenst. Do., vr., za..
zo. paren vrij entree, Schaafstr.
26, A'dam-N., 020-6373416.

Paren zijn GRATIS op onze pri-
vé-party. Zat./zond. v.a. 20.00
u. Schipholweg A979, Boe-
singheliede. Telef. 02505-2023.
„KASTEEL MEERWIJK", za-
terdag 20.00-02.00 uur, zondag
1400-02.00 uur. 073-311469.
Gemaalweg 19, Den Bosch.
ADVENTURE, de erotische
contactgids. Info Postbus
10354.7301 GJ Apeldoorn.

ZATERDAG: privé-avond, |
ren/alleenst., he./bi. Vrijd.l
zond.: experimenteren met}
sex? (ds./hrn.). Bel vrij., za'
zond. 17-20 u. 04929-64293. ,

Amouret'te
al 9 jaar't exclusiefste adrei

voor 'n erotische parenavond
WHIRLPOOL& SAUNA J

warm & koud buffet
ZATERDAGS UITSL. PAREN

ma., wo., do., vrij.
paren & alleenstaanden

Info 03465-71376

Sauna AQUARIUS v. paren Jalleenst., ma, di., wo, vr. 201
u., za. 22 u. Paren gratis. Iwfl
den, Herengr. 96. 02942-649251
PARENAVOND R.V.S.H., e*
zat. Schiedamsesingel 139'
R'dam. 010-4117359.

PAREN opgelet! De gezelligst
parenavond van Nederlafl"
vindt u alléén op zaterdag 'Schiphol Love Club „52" m*
bar, video, whirlpool en'
Aalsmeerderdijk 52, Oude Me*
(a. Ringvaart nabij Schiphor
Oost). Voor ml. 020-6570009. I
PARADISE, zo. 01-08. v.a. Ij
uur: ho/he/bi-party. Schaaft
26, A'dam-N, 020-6373416.
Grote parenparty in THf
SOCIETY, alleenst. ook vwf
kom. Zaterdag 14-02 ■
Haarlemmermeerstraat 1501*;
Adam. bi| Hoofddorpplein.

Bekend van tv
vrijdag-zaterdag-zondag

**Parenparty op**
***Landgoed 84***
teRucphen, Zundertseweg 84, telef. 01654-3280

Vrijdag voor paren en alleenstaanden,zaterdag alleen paren
zondag voor paren en alleenstaanden. Tot ziens

in de beste, mooiste, netste en drukste club van Nederland
Bar-dansvloer-sauna-hotwhirlpools-zwemb.-sex-partnerruik.
Bij de enige, echte parenclub. Heden alleen paren. Do
zo. (v.a. 13.00 u.) ookv. alleenst. REVO MUIDEN. 02942-6.

HOEVE RIETHOF, de grootste en drukstbezochte
parenclubvan België. Geopend wo. t/m zo. v.a. 21 tot 03 uur
ZAT. ALLEEN PAREN, elke 2e ma. v.d. maand paren gratis

Telef. 09-3236051881, Kapelsestraat 54, België
Kapellen, ± 14 km van Roosendaal (N.-B.)_ , *Dolce Vita
sexparty's voor paren en alleenstaanden
gezellig, sfeervol, drukbezocht, live-show

Rijksweg N271, nr. 15. Linne. 04750-11876

Postorders I
~S' EXTASE", het leukste ero-
tische spel. Slechts ’ 37. Te sa-
men met sexganzenbord. ’ 50,
mcl. verz. in discr. verp. Giro
5169024, t.n.v. Game House,
Pb. 9378, 3007 AJ Rotterdam.

Nu zijn 3 nieuwe, super sexy
catalogi 1993 van VENUS
FASHION BV uit met lingerie/
lak/leer/rubber en lieslaarzen.
Maak ’ 15 over op giro 4255072
t.n.v. Venus Fashion, Kleine
Berg 18. 5611 JV Eindhoven.
Thuisblijvers! Lees erotische
KOOPJES van Uitgeverij DP,
teletext p. 322 Superchannel.
Rubber en lakkleding v. dames
en heren eigen atelier. Ook lies-
laarzen, schoenen voorr. Funny
Skin, Wagenweg 16, H'lem-C.
023-421870. Dag. open.

Mail & Female
Erotische artikelen voor en
door vrouwen. De katalogus
kost ’ 15. Giro 4403899, o.v.v.
T. Pb. 16668, 1001 RD Adam.
Winkel: Amstel 47 sout, Adam:
di. t/mvr. 11-18u.,za. 11-17 u.
'"Unieke close-up shots**
KLEURENCATALOGUS vol
met uitstekende wilde video's
of erotische lingerie, keurig
thuisbezorgd in discrete ver-
pakking. Stuur ’ 7,50 of gireer
op rek.nr. 6494817, D.8., P.b.
94686, 1090 GR Amsterdam.
Vermeld lingerie of video!!-3 harde PORNOBLADEN ’25.
Duo Media, P.b. 15885. 1001
NJ, Adam, giro 6364557.
Voor al uw erotische SPEEL-
FILMS: Videofilm Vught. Vraag
nu onze gratis videokrant aan.
Postbus 2205, 5260 CE Vught.

Proefpakk. DUREX Fromms »
blanco verp. door stort, vaj
’25 of ’3O op giro 68148=
t.n.v. Condex, P.b. 6051, 313"
DB Vlaardingen.. New, privé young boyj
VIDEO'S. Postbus 43590. 100*
NB Amsterdam.
Brochure BODY PIERCINÖ
’lO. Marbet, Pb. 10354. 730
GJ Apeldoorn. Giro 328659.
PORNO-aanbieding, VHS me]
11 pornoclips, de animalgi*
'93 pi. info. Zend ’ 20 of giree'op 22.06.01. Topfilm. Weste'-; kade 19. 1015XE Amsterdam.
LEERLIEFHEBBERS opgelet

' de nwe. catalogus m. meer da^500 produkten van absolute e<>
gegarandeerde topkwaliteit '»

' uit! Bestel 'm nu voor f 19.5"
(in mindering bij 1e koop) "iLaetitia. Giro 5088701, Pb. 76*"■ 1000 AT Adam. Winkel: Oude'
brugst. 5, Adam (2 min. C.S■)■
Bezoek ook eens Pin-Up. KIe 1'ne Houtstraat 125, Haarlem.

3 Uur waanzinnige PORf*
voor ’45. Spec. regen-p' 1.!*;I Maak kennis met de voordeliQ; ste van Nederl. Stort op ban»

I 980.459.818 of giro 64251 °■ cheque naar: Cerise Post, P°s

" bus 707, 1440AS Purmerend^,
FILMS voor uw privé-theeK.
o.a. erotische films, aktie- e.
horrorfilms. Maak kennis trv
onze maandelijkse videokra"eZeer groot assortiment. El"
maand prachtige aanbiedinge

" Postb. 10106, 5000JCTilbu^9>
I Privé/imp.films alle genres.

stel nu 4 dikke catalogi. V' 1
Pb. 76, 7740 AB Coevorder^.

Blue & White
Sexkatalogus '93/94

Nu nog dikker en met nog meer informatie! Maar liefst 148 P
full color met meer dan 600 verschillende artikelen. Of ne

|DS
,

■ gaat om kunstpenissen, pornobladen, dameslmgerie, nerensZrepornovideo's, vibrators, open panty's. Spaanse vlieg of and
sexartikelen, BLUE & WHITE heeft 't! Het betrouwbaarste P
orderbedrijf op sexgebied levert al meer dan 20 jaar alles
voorraad, in vele maten en kleuren. Wilt u ook lekkef-cnakkeJ
winkelen? Vul dan vandaag nog de bon in, voeg ’ 8-bl). 0f
girobetaalkaart/eurocheque of postzegels (IN de envelop) jr
stort ’8 op giro 2210396 en u ontvangt onze katalogus
diskrete envelop voor het volgend weekend thuis!

Naam:

Adres:
(9)

Kode/plaats:
CEINTUURBAAN 248, 1072GG AMSTERDAM

meer dan 20 jaar de sexshop bij u thuis!
Blue & White __^

Gratis! 06-Belpocket
*125 SEXLIJNEN* *50 NAAKTE VROUWEN*

Bel en bestel nu gratis de full-colour 06-telefoongids in za"
maat, met de 125 lekkerste sexlijnen, compleet met 50 fotos iQ
heerlijk naakte 06-vrouwen en meisjes, 18 jr. Bel ■ien spreek duidelijk uw straat, het nummer, de postcode ei
plaats in waar U woont. Uw naam willen wij niet weten. Wij

ren z.s.m. een exemplaar naar U toe in een blanco envelop___^-, Waarom, Speurders?
Omdat we van maandag t/m vrijdag bereikbaar zijn van
08.00 tot 21.00 uur,
omdat we meer dan 200rubrieken hebben, n -;omdat we duidelijke brochures hebben over sP eur°®r

rl'lhriek -.algemene, één over de Autospeurders en één over ac ru

Huwelijk, kennismaking enz.. „laateen in
omdat we meer dan 900.000 Speurders per jaar plaatse
De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag, ruirT,
omdat Speurders van maandag t/m vrijdag in een oplage w, 785.000 exemplaren staan en op zaterdag zeits
1.000.000kranten, .„nenqdao De,omdat we 3 deelkranten hebben: De Woonkrant op woensoay
Reiskrant en De Vaarkrant op zaterdag, „,„,..„ en op. omdat we in deze deelkranten foto's en tekeningen plaatse
donderdag, vrijdag en zaterdag ook in de u
omdatwe 48 bijkantoren optal van plaatsenin het land ne-i.

■ uw Speurder kunt opgeven. ,n„.,npn belt u
Wilt u meer informatie of één van onze brochures aanvrage..
dan naar

020-6.805.805
of fax naar 020-585.8030

8 zaterdag 31 juli 1993



WW-uitkering
voor
bijverdienende
WAO-er

SOCIAAL
VERHAAAL
door
MARIUS VAN ELST

Een vaak terugkerendevraag van WAO-
<*s is of, en zo ja hoeveel, zij mogen bijver-
dienen zonder gevolgenvoor hunuitke-
ring. Hiervoor geldt een ingewikkeldere-
Seling, die er ruwweg op neerkomt, dat ie-
mand, dievolledig arbeidsongeschikt is
[>aast zijn WAO-uitkering (70% van het
«atste loon) nog zon 15%van zijn laatste
'ökomen mag bijverdienen.

Pas als verdiensten en uitkering samen
toeer bedragen dan85% van dat laatste loon
*-nnen er consequenties zijn in de vorm
van een korting op deWAO of indelingin

lagere arbeidsongeschiktheidsklasse en
een lagere uitkering. De WAO-er moet

altijd direct bij zijn bedrijfsvereniging (BV)
belden dat hij gaat werken.

Ook Frans Kluver had bijverdienstennaast zijnvolledigeWAO-uitkering. Hij
v.erdiende zon 10% van zijn vroegere sala-
ris bij via werk voor een boekhandel.Dat
■verk, zes uur per week, kon hij zelf inde-

len, alnaar gelang hij
meer of minder last
hadvan de aandoe-
ning, die tot zijn af-
keuring had geleid.

Frans hadzijn bij-
verdienstenkeurig
gemeld aan de BV en
zijn werkgeverhield
aleven keurig pre-
mies en belasting in.

2o ging het al een jaarof tien en er waren
■tooit problemen geweest. Tot de boekhan-
del werd opgehevenen Frans zijn baantje
Kwijtraakte. Hij liet zich inschrijven bij het
arbeidsbureau en vroeg WW aan. In eerste
tostantie kreeg hij dat ook. Maar deWW

weer ingetrokkentoen het tot de BV
doordrong, dat Frans ookeen volledige

ontving.
Daarbij baseerde de BV zich op artikel

19. lid 1, sub b van deWerkloosheidswet
(WW). Daarin staat,;datmensen met een
J[olledige0lledige WAO-uitkeringgeen recht heb-
ben op WW. Frans stapte naar derechter.

de regels toestanden, dat hij bijverdien-
de, dan moesten diezelfderegels ook toe-gaan, dat hij bij verliesvan diebijverdien-
stenWW zoukrijgen, zo vond Frans.

Hij beriep zich op lid5 van datzelfde art.
*9. Daarin staat, dat een volledig arbeidson-
geschikte wèlrecht heeft opWW, als de
baan waaruit hij werkloos is geworden een
andere is dan debaan, „uit hoofde waar-van" hij WAO ontvangt.

Welnu, aldus Frans, het baantjebij de
b°ekhandel had niets te maken met het
Werk, dathij had gedaan tot hij arbeidson-
geschikt werd. Hij was immers pas bij de
?°ekhandel begonnen, toen hij al zes jaar
ln deWAO zat. Daaruit leiddehij af dat
Seen enkel wettelijk voorschrift de BV er-
}"an hoefde te weerhoudenom hem WW

tekennen.De BV zag datanders.Lid 5 van art. 19
p°u niet bedoeld zijn voor WAO-ers zoals

maar uitsluitendvoor werknemers,a*e tegelijkertijd twee (of meer) banen
**aast elkaarhadden en voor één daarvan

arbeidsongeschikt waren gewor-
*Jen- Het zou onrechtvaardigzijn als ook in

situatie heteerste lid van art. 19 zou
Roeten worden toegepast. Want dan zou-

de betrokkenengeen WW ontvangen,
Wanneer zij vervolgens hun andere baan
kwijtraakten. Voor die situatiewas het vijf-
öe Hd bedoeld., Want stel dat iemandtwee halve banen
t * eeft en voor een daarvanvolledig arbeids-
geschikt wordt— en daarvoorWAO— maar deanderebaan welkan blij-
en uitoefenen. Dan is het is in die situatie

*?gisch, dat de betrokkene een WW-uitke-
krijgt, als hij dieandere baan kwij-

lraakt. In totaal ontvangt hij dan immersaan WAO en WW 70% van het loon dathij
in beide banen samen had ver-

eend: 70% van het loon uit zijn eerste baan
als WAO en 70% van zijn loon uit de twee-
de baan als WW.
p Dat is een heel andere situatie dandie bij
*rans: die ontvingviazijn WAO-uitkering
81 70% van het loon, dat hij vroeger had

Als hij ook nogWW kreeg, zou
rij]i aan WW en WAO samen veel meer dan
■0% vanzijn vroegere inkomen ontvangen.
tn dat, aldus de BV, was niet debedoeling

de wet. Uit de toelichting, die destijds
bIJ de parlementaire behandelingwas gege-
Ven, zou duidelijk blijken dat lid5 alleenv°or (- e eerste s ituatiewas bedoeld.

Frans was het niet met die opvatting eens
*& kreeg gelijk van deCentrale Raad van

(CRvB), waar dezaak uiteindelijk
belandde. De CRvB stelde — tot veront-
waardigingvan de BV — datnoch aan het
Wetsartikel zelf noch aan dewetsgeschiede-
nis argumenten waren te ontlenen, die de
stellingvan de BV ondersteunden, dat lid 5

geldt in situaties, waarbij iemand ge-
ljktijdigtweè of meer banen heeft.

De BV voerde ook nog aan, dat niet ge-
*egd kon worden dat iemand— dusook
*r ans niet — WAO ontvangt „uit hoofdeyan" een bepaalde baan, waarvoor hij ar-
beidsongeschikt is geworden. Want een
7 AO-uitkering is, anders dan ziekengeld,
£let gebonden aan één baan. Bij de WAO
«aat het erom, dat iemand niet in staat is

et passend werk hetzelfde te verdienen
ais soortgelijke gezonde personen.
p Daarom kon ook niet worden gezegd, dat

~^ans „uit hoofde van" een bepaalde
een WAO-uitkering ont-

lng. Lid 5 van art. 19 kon dus niet op Frans
an toepassing zijn, omdat daarinwel ge-

broken wordt van „uit hoofde van"., Die juridischespitsvondigheid, diehet
£e le vijfde lid tot een dode letter zou ma-
p£> ging de CRvB te ver. Frans hadWAO
gekregen in aansluitingop en wegens het
r-oeidsongeschikt worden voor zijn vorige
°aan. Juist opgrond van diebaan was hij
L°°r de WAO verzekerd en zonder die
°aan had hij ook geen WAO-uitkering ge-kregen. ë

Dus was de WAO-uitkering Frans wel de-
*elijktoegekend „uit hoofde van" een an-
r-re dienstbetrekking dan diewaaruit hij
werkloos was geworden.En duskon lid5
°l] hem wèl worden toegepast, zodat hij in
aanmerking kwam voor WW.

Parallellen
Breedlove is al 40 jaar

actief in het stimuleren
van kwaliteitszorg in
ziekenhuizen over de
hele wereld.Hoewel A
hij veel Ameri- / ,
kaanse voor- j Jbeelden ge- ___*/
bruikt zijn er i
delijk parallellen te
trekken met de situa-
tie in Nederland.

Terwijl erin Ameri-
ka al een moordende
concurrentieslag
gaande is tussen zie-
kenhuizen is ook in
Nederlandsprake van
een toenemende con-
currentie. Hoewel
hier debeslissing over
het voortbestaan van
zelfstandige zieken-
huizen nog altijd door
de overheid wordt ge-
nomen, groeien we
volgens Breedlove
langzaam toe naar een situatie
waarin de patiënt bepaalt in
welkziekenhuishij wel of niet

wil worden opgenomen. Een
ziekenhuis dat slechte presta-
ties levert zal op den duur ge-

dwongen worden door gebrek
aan patiënten zijn deuren te
sluiten. Ook de verzekeraars
zullen in hun beleid rekening
houden met de prestaties van
een ziekenhuis.

„InAmerika is hetal zo dat
de werkgevers, die een deel
van de ziektekostenverzeke-
ring voor hun rekening ne-
men, aan de hand van reke-
ningen en prestaties bepalen
bijwelkziekenhuis hunwerk-
nemers voor zorgterecht kun-
nen.Dat heeft er toe geleiddat
ziekenhuizen meer concur-
rentiegericht zijn en meer als
bedrijven worden geleid."

Hoewel er ook in Nederland
veel wordt gepraat over de
kwaliteit van de zorg blijft de
praktische invoering volgens
Breedlove nog achter.

„Kwaliteit wordt nog altijd
gezien als een noodzakelijk
kwaad. Als je een ziekenhuis-
directeur vraagt naar toe-
komstplannen of een finan-
cieel overzicht dan tovert hij
dat binnen vijf minuten op ta-
fel. Als jehem vraagt naar de
technologische ontwikkelin-
gen is hij in staat tot over een
periode van vijf jaar te laten
zien welke nieuwe apparaten
er worden aangeschaft en

waar ze komen te staan. Zodra
jeechtervraagt naar dekwali-
teitszorg binnen de instelling
wordt snel doorverwezennaar
iemand van personeelszaken
of iemand anders."

„Vaak is een klein groepje
mensen verantwoordelijk
voor dekwaliteitszorg. Zij stel-
lenrapporten open wijzen an-
dere werknemers op het be-
langvan kwaliteit.Hetzij n een
soortwaakhondenvan dekwa-
liteitszorg. Kwaliteitsbesef is
echter iets dat in alle lagenvan
het ziekenhuis moet doordrin-
gen. Ziekenhuisdirectiesmoe-
ten ook bereid zijn naar min-

der positieve geluiden uit de
organisatie te luisteren. Er
moeteen cultuurkomen waar-
bij kritiek vanaf de werkvloer
naar boven doordringt en
wordt meegenomen in het be-
leid."

MEDICIJN-ENCYCLOPEDIE
W& W
K.O.R.T

Jaarlijks gebruikt men in ons
land voor ruim drie miljard gul-
den aan medicijnen. Veel men-
sen zijn echter niet goed op de
hoogte van dewerking en de ne-
veneffecten van deze geneesmidde-
len.

Zaken als een juiste dosering, moge-
lijke bijwerkingen, houdbaarheid en
toepassing of decombinatievan medi-
cijnen zijn echter van cruciaal belang.

Ruim 500 medici en 165 apo-
thekers hebben hun medewer-
king verleend aan het tot stand
komen van een Grote Genees-
middelen Encyclopedie. Alle in

Nederland vrij verkrijgbare en voor-
geschreven medicijnenworden daar-
in besproken.

De encyclopedie kost tijdelijk

’ 69,50 inclusief verzendkosten. Tel.
uitgeverij Mediboek: 02940-62710.

Balans
„Wat wij in eerste instantie

vooral proberen te bereiken is
de balans in evenwicht te
brengen. Indepubliciteit is delaatste jarenvooral het slech-

te nieuws naar voren geko-
men. De milieuproblemen
worden steeds beter beheerst.
Verder denkt men bij chemie
te veel alleenmaaraan de gro-
te industrieën. Maar chemie
heeft te maken met alles wat
er in en met ons lichaam ge-
beurt. Denk maar eens aan
voedsel, aan gezondheid.Zon-
der chemische kennis is het
gebruiken en gebruiksklaar
maken van natuurlijke stof-
fen niet beheersbaar. Chemie
is de rode draad die door ons
hele leven heenloopt."

De boodschap van dr.
Schlatmannaan jongemensen
is dan ook duidelijk: „Chemie
is maatschappelijk een belang-
rijk vak, dat bovendien heel
leukis. En niet te vergeteneen
vak waarin een leuke boter-
ham verdiend kan worden."

Om te bereiken dat meer
jongemensen zullen gaankie-
zenvoor hetvak chemiewil C3
hen informatie gaan verschaf-
fen. „We willen duidelijk niet

alleen maar een propaganda-
instituutzijn. We zullenzowel
de positieve als de negatieve
kanten moeten laten zien.
Maar wij zijn er van overtuigd
datwe onze doelgroep het ge-
voelkunnengeven datchemie
een leuk vak is."

Totaalvisie
De stichting is opgericht

door de Koninklijke Neder-
landse Chemische Vereniging
(KNCV), een beroepsvereni-
ging van zon 14.000 mensen,
de Nederlandse Vereniging
Onderwijs Natuurweten-
schappen, een lerarenorgani-
satie en de Vereniging Neder-
landse Chemische Industrie
(VNCI). Deze drie werken al
langer samen op onderwijs-
kundig gebied. „We zijn ech-
ter tot de conclusie gekomen
dat er meersystematisch moet
worden gewerkt. Vanuit een
totaalvisie moet een beleid
worden gevormd. Tot nu toe

richtten de organisaties zich
bijvoorbeeld vooral op de ho-
gere klassen van het middel-
baar onderwijs. Nu gaan we
het oog ook richten op het ba-
sisonderwijs en de basisvor-
ming. Verder worden Pabo's
doelvan onze activiteiten."

Om de belangstelling bin-
nen het onderwijs voor het
vak chemie aan te wakkeren
wil C3de leerkrachten instru-
menten in handen geven om
het hen gemakkelijk te ma-
ken het vak zo aantrekkelijk
mogelijk te doceren, maarook
doelmatig. Daartoe worden
softwareprogramma's ont-
wikkelden specialevideo 'sals
aanvulling op lesprogram-
ma's.

Stages
„Maar we denken ook aan

bijvoorbeeld sponsoring van
het NINT in Amsterdam, dat
al *op natuurkundig gebied
educatieveprogramma'sheeft

voor basisscholieren. Verder
gaan we in het toekomstige
Science Museum deelnemen,
dat boven de IJ-tunnelingang
moet gaan verschijnen. Spe-
ciaal voor leerkrachten wordt
'Chemnet' opgezet, een com-
puterverbinding voor leraren,
waarmee ze onderling gege-
venskunnen uitwisselen, soft-
wareprogramma's kunnen
binnenhalen en waarin ook
een nieuwsbrief zal verschij-
nen. Verder staan stages voor
leerüngen op het programma
bij chemischebedrijven, labo-
ratoria, ziekenhuizen, kortom
bedrijvenwaarze kunnenzien
wat chemie betekent in de
praktijk", aldus dr. Schlat-
mann.

Naast het onderwijs zal C3
zich verder richten op de me-
dia, waarde stichtingals onaf-
hankelijke vraagbaak zou
kunnen gaan dienen. Waar
men in de verdere toekomst
bijvoorbeeld terecht kan met
vragen over incidenten als lo-
zingen in de Rijn, zowel af-
komstig van de landbouw als
van de industrie.

Werken Welzijn
De voordelen van kwaliteitszorg
in ziekenhuizen

door
MONIQUE
HARMSEN

TEVREDEN PATIËNTEN
ÉN GOEDKOPER

AMSTERDAM, zaterdag
De gezondheidszorg staat onder

zware druk, niet alleen in Nederland
maarover de helewereld.Hetcentra-
le thema van de gezondheidszorg in
de jaren '90 lijkt te zijn: „meer doen
met minder geld".

De ziekenhuizen lijken te
worden gemangeld tussen be-
ter geïnformeerde en veelei-
sender patiënten en de be-
perkte financiële moge-
lijkheden om aan al deze
wensen tegemoet te ko-
men.

'Kwaliteitszorg' is
volgens de Amerikaan- )
se deskundigeop het ge- /
bied van gezondheids- /
zorg, Thomas H. Breed-
love, het woord waar
het in de toekomst om \
zal draaien. \

ILLUSTRATIE:
CHRIS ROODBEEN

„Chemie looptals eenrode draaddoorons leven "
door DICK HUSSAARTS

C3 VRAAGT AANDACHT VOOR VAK METTOEKOMST

LAREN, zaterdag
Chemie is een vak dat door scholieren

in steeds mindere mate gekozen wordt
in het keuzepakket. De chemie in zijn
algemeenheid staat in een kwade reuk,
niet in het minst door diverse ongeluk-
ken bij grote chemieconcerns. Het ge-
vaar bestaat dat er over enige tijd niet
genoeg mensen meer zijn om vrijval-
lende banen te gaan bezetten. Daarom
hebben verschillende chemie-organisa-
ties de handen ineen geslagen en de
stichting C3opgezet.

Geheel in de stijl van het
vak staat C3voor Communica-
tie Centrum Chemie. C3wil
het imago van de chemie op-
poetsen. „Chemie is altijd al
een vak geweest dat door veel
mensen onbegrijpelijk werd
gevonden. Je ziet moleculen
immers niet zitten. Maar aan-
vankelijk was er toch een flink
enthousiasme over het vak,
omdat er zoveel werd gepres-
teerd.

Nu zijn wat dat betreft de
grenzen wel bereikt en daar
komt het milieuprobleem nog
eens bij. In de jachtop goede
cijfers latenleerlingen chemie
alsvak danmaar alte graag lig-
gen. Maar later zullen zij dan
ook niet kiezen voor een be-
roep in de chemie. Nu is dat
noggeen probleem, zeker niet
nu de bedrijfswinsten sterk
onder druk staan. Maar opter-
mijn zullen de vrijkomende
banen niet meer opgevangen
kunnen worden," stelt dr. J.
Schlatmann, die de stichting
C 3leidt. Dr. Schlatmann is
oud-KNCV-voorzitter en was
tot voor kort werkzaambij Sol-
vay Duphar, waar hij verant-
woordelijk was voor onder-
zoek, ontwikkeling en produk-
tie.

■ Dr. J. Schlatmann: „Wij wil-
len het imago van de chemie
oppoetsen."

FOTO: JAN STAPPENBELD

Besparingen
Volgens Breedlove zijn de

geestennu langzaamrijp voor
kwaliteitszorg omdat hiermee
behoorlijkebesparingen te be-
halen zijn. „Als het proces
goedloopt kun jebeter aan de
wensen van de klanten tege-
moet komen en bovendien
kun je 20 a 30 procent op de
kosten besparen. Dit zijn kos-
ten die gepaard gaan met on-
nodige managementprocedu-
res, overbodige medische tes-
ten, het zoekraken van gege-
vens enz. Er wordt te weinig
gedaan aan het onderzoeken
van de tevredenheid van de
klant. Als je 20 a 30% van de
middelen op een andere ma-
nier inzetkun je besparen en
je patiënten beter tevreden
stellen."

Een andere manier om de
kwaliteitvan dezorg te verbe-
teren is volgens Breedlove het
uitbannen van de nu nog in
veel ziekenhuizen heersende
hokjesgeest. „Een patiënt die
wordt opgenomen moet eerst
allerlei barrières nemen. Hij
gaat via verschillende afdelin-
gen die ieder hun eigen admi-
nistratie en schema's hebben.
De ziekenhuizen zouden er
voor moeten zorgen dat zodra
een patiënt hetziekenhuisbin-
nenkomt hij zo soepel moge-
lijk begeleid wordt naar zijn
behandeling. Verschillende
afdelingen moeten daarvoor
dewerkschema's op elkaar af-
stemmen."

Hoge kwaliteit tegen min-
der kosten is volgensBreedlo-
ve heel goed mogelijk. „Werk
van slechte kwaliteit moet
worden over gedaan,danzit je
op dubbele kosten. Door de
processen goed te beheersen
kun jeeen beterekwaliteit le-
veren tegen minderkosten."

OPGEPAKT... EN DAN?

W&W
K.O.R.T

De politie mag jealleen aanhouden als jeop heterdaad bent betrapt, als
jeverdacht bentvan een strafbaarfeit waarvoor jevastgehouden magwor-
den of als je een valse naam opgeeft. In al deze gevallen kun je worden
meegenomen naar het politiebureau.

Goed om te weten als je onverhoopt met de politie te
maken krijgt als jongeretussen de twaalfen achttien jaar.
Dat isalthans de ervaring van medewerkers bij de Kinder-
rechtswinkel Utrecht. Zij worden regelmatig met vragen
geconfronteerd waarop een jongerehet antwoord eerder

had moeten weten: hoe lang mag jevastgehouden worden, mag jecontact
met je ouders hebben, moet jeop alle vragen antwoordgeven?

Allevragen die opkomen bij een jongere diemet de politie in aanraking
komt, zijn beantwoord in de folder 'Opgepakt... en dan?' De brochure be-
antwoordt, verwijst en informeert in algemene zin. Specialistische vragen
vergen een specialistisch antwoord. Daarvoor moet de jongeretoch naar
deKinderrechtswinkel gaan. De brochure geeft ook adressen van andere
hulpverleningsinstellingenvoor jongeren.De folder is te bestellen bij de
kinderrechtswinkel Utrecht. 030-717883. Er wordt een vergoeding van de
kosten gerekend.
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BOnze opdrachtgever is / Wij vragen: / functioneren zal zijn

"en internationale ver- / " Aantoonbare ruime / " Uitstekende mogelijkheden J
)ersorganisatie actief / operationele ervaring met / tot verdere ontplooiing _K
het gebied van lucht- / wegvervoer in een / " Goede arbeidsvoorwaarden Jf
ht, zeevracht en / vergelijkbare functie / M
'ansport. / " Goed ontwikkeld / Indien u zich in bovenstaand J^Sl/ commercieel gevoel / profiel herkent, ontvangen ëX: wegvervoers- / " MEAO/HEAO-niveau / wij gaarne uw schriftelijke Et HM
ssdivisie / " Beheersing van de moderne / reactie met CV en pasfoto bij

ËNT INTERNATIONAAL WEGVERVOER W/wjgE
gaat / " Een aktieve, uitvoerende / MCG Management MKSjUK Q5

de cliënt/ / instelling / Consultants Group M SfljEjUH
B opdrachtgever en de / " Een uitstekend ontwikkeld / Burgemeester Haspelslaan 29 <S JM

'S wegvervoerder. Hij is / gevoel voor dienstverlening / 1181 NB Amstelveen OSê ___tr9v
mfm zeer goed bekend met / " Verantwoordelijkheids- / t.a.v. de heer F.W. de Wit ÊjËL ■____!

9_Cl_7 de markt van het / gevoel en inventiviteit / Telefoon 02503-22360 JR SC EnSJSjEm internationale wegver- / " Leeftijd 28-35 jaar / ufGSmmmKOofG
8r nieuwe potentiële / Wij bieden: / | k

opdrachtgevers / " Een functie waarin zelf- / MANAGEMENT klk I | \ \
W beschouwt hij als een / standigheid naast een / GROUP "#-#J - _ji 'W extra dimensie aan zijn / gedegenkennis van de / adviezen voor organisatie marketing en personeelswerving M
f taak. / materie onderdeel van het / _P_K__rl*ïC_K__P_F____flPMn__*

Artsenbezoeker
Beter bij Bayer

Bayer BV is de Nederlandse vestiging van Bayer AG Duits- De kandidaat
land, één van de grootste chemische industrieën ter wereld y heeft een (para-)mediSChe of daarmee
waar ruim 160.000 mensen werken. ..... . ... . .-.-. n___

Bij Bayer in Nederland behartigen ongeveer 360 medewer- vergelijkbare Opleiding 0P HBO-niveaU. Deze
kers de verkoop van zon 6.000 produkten en de produktie commerciële functie vergt eigenschappen van u
van Natrena». a|S doorzettingsvermogen, overtuigingskracht,
Het leveringsprogramma bestaat onder meer uit kunststof-
fen.foliên, rubber en rubberchemicaliën, kleurstoffen, orga- inventiviteit en flexibiliteit.
nische en anorganische chemicaliën, pigmenten en kera-
miek, polyurethanen, lakgrondstoffen, geneesmiddelen, Uw sollicitatie
diagnostica, gewasbeschermingsmiddelen, consumenten- Heeft U belangstelling VOOr deze functie en
produkten en veterinaire specialiteiten. voldoet u aan genoemde functie-eisen? Dan

ontvangen wij graag binnen veertien dagen uw
De organisatie schriftelijke sollicitatie op onderstaand adres.
Farma, één van de divisions van Bayer, is sterk VoQr eventue|e nadere informat ie vooraf kunt u
gericht op innovatie en brengt derhalve regel- be||e

_
met mevrouw w c Wardenaar, Perso-

matig nieuwe geneesmiddelen op de markt. neelszaken, tijdens kantooruren telefonisch te
Onlangs werd Adalat® OROS geïntroduceerd, bereiken op te|efoonnumer (02979) 80243.
een preparaat uit de groep cardiovasculaire
geneesmiddelen. De groep Farmaca introdu- Bayer B.V.
ceerde laatstelijk het antidiabeticum Gluco- Afdeling Personeelszaken
bay*. Wegens uitbreiding van activiteiten zoe- Postbus 80
ken wij voor diverse rayons in deRandstad kan- 3640 AB Mijdrecht
didaten voor de functie artsenbezoeker.

De functie
Als artsenbezoeker promoot u de geneesmid-
delenvan Bayer en bent u verantwoordelijkvoor
het bereikenvan deverkoopdoelstellingen in uw __ /^W^\
rayon. U wordt als artsenbezoeker bij Bayer |_J Q\ lf\lf L f) J
grondig op uw taak voorbereid door middel van V V_/l \ "= /
een interne opleiding, gevolgd door training on _r \j__/
the job. Ook daarna wordt u voortdurend S_______________________________Sl getraind en bijgeschoold. J ,

'\ r r r
f r

: BELEIDSMEDEWERKER ZORGINKOOP (m/v)
' Univé Verzekeringen is een landelijk De sector Gezondheidszorg houdt zich bezig met het maken van

W opererende verzekeringsmaatschappij met afspraken en het sluiten van overeenkomsten met instellingen en
f ~, ... , .' hulpverleners, teneinde de rechten van particuliere en wettelijke1,2 miljoen verzekerden en een jaaromzet ziektekostenverzekerden in kwantitatieve en kwalitatieve zin te

f f van ruim 1,2 miljardgulden. garanderen tegen aanvaardbare kosten.
Univé Verzekeringenbiedteen totaalpakket De sector is verdeeld in 3 afdelingen: de afdeling Medische

f zorg-, schade- en levensverzekeringen voor Zaken, de afdeling Zorgbeleid Vrije Beroepen en de afdeling
zowel departiculiere alsde zakelijke Zorgbeleid Instellingen.

mar '' Voor de afdeling Zorgbeleid Instellingen op de locatie Alkmaar
Univé Verzekeringen werkt volledig op zoeken wij op korte termijn kandidaten voor de functie van
onderlinge basis, zonder winstoogmerk. Beleidsmedewerker (m/v).
In de Univé-hoofdkantoren te

Alkmaar, Assen en Zwolle werken ruim Wat houdt uw nieuwefunc,tie in? „,__.,.
„„„ , , " U ontwikkelt, in samenwerking met collega s, het beleid ten900 medewerkers. aanzjen ya

_
Q
_

der andere he( ziekenvervoer.
" U levert een bijdrage aan de ontwikkeling en de uitvoering

Univé Verzekeringen wordt gekenmerkt van het beleid ten aanzien van ziekenhuizen en specialisten.
dooreen hoge graad van dienstverlening " U onderhoudt contacten met instellingen en voert periodiek
aan de verzekerden. Daarbij is gekozen tariefsonderhandelingen..... .... " U participeert, namens Unive, in overlegstructuren met ondervoor een marktbenadering waarbij de overheden en koe pe|organisaties.
verzekerde steeds kan kiezen voor de
voordelen van persoonlijke dienstverlening \yat heeft u Univé te bieden?
bij één van de meer dan honderdaange- " U heeft een voltooide opleiding op academisch niveau, bij
sloten zelfstandige Onderlingen en/ofvoor voorkeur bedrijfseconomie.
de voordelen van direct contact met de ' U heeft 3 tot 5 jaarervaring in de gezondheidszorg.

" U beschikt over aantoonbare commerciële en tinancieel-
maatschappij. economische kwaliteiten.

" U bent zelfstandig, overtuigend en u ontwikkelt initiatieven.
" U bent een tactvolle en representatieve onderhandelaar.
" U bent in het bezit van een rijbewijs B.
" U bent tussen de 30 en 35 jaaroud.
" U bent bereid mee te werken aan een eventueel psychologisch

onderzoek.

Wat heeft Univé u te bieden?
" Een afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een

dynamische onderneming met een prettige werksfeer.
" Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een

vaste dertiende maand, pensioenregeling, studiekosten-
/_, faciliteiten en premiespaarregeling.

> 'rTji r y "N Geïnteresseerd?
V /_T"\ Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae, kunnen

f \ \ < I voor 31 augustus worden gericht aan de Coöperatie Univé Zorg,
| v | i J y '| afdeling Personeel en Organisatie, ter attentie van mevrouw
I V Jr I AL_——' P. Blankenberg, personeelsfunctionaris. Postbus 276, 1800 BJ
1 T C lm Alkmaar. Voor nadere informatie kunt u contact met haar J J.C f \jj\ / opnemen, telefoon 072-277288.

m%i tjnive'''/W/ / V<- j) .C VERZEKERINGEN ____/ f f| ~"

. r r r

I VVAN HUIS UIT
JL WDe Telegraaf Drukwerk Service

(TDS) beschikt over professionele
vakmensen die u over alle aspecten van
drukwerk kunnen adviseren. Van ontwerp
tot verspreiding. Plezierig punt is daarbij
dat u altijd kunt rekenen op een vakkun-
dige begeleiding en een concurrerende prijs.
Of het nu gaat om kleur of zwart/wit,
kleine aantallen of een miljoenenoplage.
Laat dus ook üw drukwerkzorgen over
aan TDS. Bel voor meer informatie of
brochure 020-585.3334.

DRUKWERK SERVICE W IK

Mlfi_nlhrilwßS
I

\s de \u\ste persoon
juiste plaats belangrijker dan ooit!

Mercuri UrvalB.V. is een internationale management-adviesorganisatie. Kernactiviteiten zijn
wervingen selectie, potentieelbeoordeling, niariagement-ontwikkelingen organisatie-advies. Onze opdracht-

geverskomen uit alle sectorenvan hetbedrijfsleven en uitnot-for-profit organisaties. In Nederland werken wevanuit
f zevenregiokantoren. In al onze kantoren, teweten in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen,

f Maastricht enRotterdam zijn vacaturesvoor (m/v)

[\ /Consultants werving, selectie en ontwikkeling \
ondernemende mannen/vrouwen metvisie op mensen en organisaties

v\ De baan: Uw profiel: Geboden wordt:
ü| U start met een gestructureerd opleidings- - Opleiding HBO/academisch niveau en - Een organisatie meteen marktleiders-

ik traject waarin u zowel theoretisch,als leeftijdrond 35 jaar. positie die ude mogelijkheidbiedt een
\ praktischkennismaakt met de filosofie - Circa 10 jaarwerkervaring. breed en gevarieerd inzicht te krijgen in

1,.,/ en adviesdienstenvan Mercuri Urval - U heeft altijd gewerktmet een zeer grote mensen en organisaties.
en haar concepten en methoden. mate van zelfstandigheid en u kunt aan- - Een zelfstandige en verantwoordelijke

llff Na dit traject wordt u verantwoordelijk tonen dat vin uw werk tot uitstekende functie binnen een hecht èn succesvol team.
voor de opbouwvan een eigen advies- resultaten kwam. - Een beloningssysteem dat gelijke tred
praktijk. De eerste jaren ligt het accent op - Leidinggevende ervaring zal u in hoge houdt met uwresultaten.

/A acquisitievan opdrachtgevers en het uit- mate van paskomen.
/M voeren vanwerving- en selectieprocedures. - Het dragenvan commerciële verantwoor- Bent udepersoon metondernemers-

Wr ■ Afhankelijk van uw ambities en kwaliteiten delijkheiden het uitvoeren van acquisitie- kwaliteiten die bij ons professional in human
W ■ ontwikkelt u zich steeds breder op het volle- taken isvoor u een uitdaging. resources managementwil worden? Stuur m
f % digeadviesterreinvan Mercuri Urval, waar- - U bent te typeren als ondernemend, danuw briefmet cv. ondervermelding van M

% door u bijdraagt aan zowel de commerciële zakelijk en weet snel het vertrouwente ref.nr.: 82T1993 en hetregiokantoor waar M
% als de inhoudelijke doelstellingenvan de winnen van directiesvan ondernemingen. uvoor solliciteert naar Mercuri Urval 8.V., M

X organisatie. _ Hardwareweg 6,38218MAmersfoort. M

\ België Denemarken Finland JP Ri Noorwegen Spanje Duitsland S
\_ Frankrijk Engeland Italië l_fu3lM l|lJ_-"j>l Zwitserland Australië
\. Nederland Zweden M-l Mf Verenigde Staten

*i& Wereld Natuur Fonds
WWF

gevestigd te Zeist, is de Nederlandse afdeling van de

grootste internationale natuurbeschermingsorganisatie WWF.

(World Wide Fund lor Nature). Wereldwijd heeft het WWFS miljoen

donateurs, is permanent actief in meer dan 100 landen en heeft in

28 landen een nationale organisatie.

Binnen de afdeling Marketing & Fondsenwen ing

houdt de sectieVerzendhuis zich bezig met in- en verkoop van

WWF-artikelen. via zogenaamde Panda-winkels en mailorder. Deze

activiteiten dragen belangrijk bij aan de communicatie over het natuur-

beschermingswerk van het Wereld Natuur Fonds.Tevens vormen zij

een relevante bron van inkomsten ten behoeve van WNF-projecten in

binnen- en buitenland.

WNF zoekt
ondernemer (m/v)
Het Wereld Natuur Fonds zoekt voor de functie van

Manager In-& Verkoop een ondernemer dieverantwoordelijk /al zijn

voor alle activiteiten van de sectie: samenstelling assortiment, inkoop.

verkoopvoorbereiding, verkoop, stockcontrol, internationale samen-

werking met andere WWF-landen. coördinatie van de verkopen via de

Panda-vvinkels. De Manager In-& Verkoop geeft leiding aan een team

van 7 medewerkers en rapporteert aan de Marketing Directeur.

De sectieVerzendhuis bevindt zich in een dynamisch
veranderingsproces, dat gekenmerkt wordt door professionalisering
van de automatisering, efficiencyverbetering, verder afstemmen van

het assortiment op het WNF-beleid en versterking van de Europese

WNF-samenwerking. Om dit proces verder te dragen verwachten wij

van onze nieuwe Manager In- &Verkoop, naast affiniteit met het werk

en de doelstellingen van het Wereld Natuur Fonds, ruime retail- en

managementervaring,een flexibele instelling en enthousiasme voor het

als „ondernemer binnen het Wereld Natuur Fonds" professioneel
leiden van de sectieVerzendhuis.De functie komt per 1 september a.s.

vacant.

Brieven met cv. kunt uvoor 11 augustus sturen aan:

Wereld Natuur Fonds, t.a.v. de heer D.F. Strietman.

POSTBUS 7, 3700 AA ZEIST, TELEFOON 03404 - 37333
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WERKLOZEN BEËDIGD
TOT ONBEZOLDIGD
HULP-AMBTENAAR:

„Politiewerk
verantwoordelijker

dan verwacht"

door
JAN
COLIJN

HARDENBERG - Voor een aantal cursisten was
Het even schrikken toen de wetboeken voor de dag
■verden gehaald. Tijdens de informatiebijeenkom-
sten vooraf was hen weliswaar te kennen gegeven
dat ze als politiehulp ook processen-verbaal moeten
opmaken, maar als ze dan worden geconfronteerd

'<-Het de gortdroge leerstof valthettoch nogtegen. Na-
dat depolitie van Hardenberg, het arbeidsbureau en

3 de stichting Werk en Scholing onlangs waren begon-
nen herintredende vrouwen en deelnemers aan het
Jeugd Werk Garantiewet (JWG) om te scholen tot
Politieassistent, zijn de kandidaten inmiddels beë-
digd tot onbezoldigd ambtenaar.

[ Na een inwerkperiode gaan
I'!"* 'medewerksters centrale
Rj-blieksopvang', zoals de

officieel heet, na de zo-
pervakantie daadwerkelijk
fan het werk. Metbehoudvan

wel te verstaan.
I Het was korpschef D. van
Jer Struik, diemet het ideeop
'eproppen kwam. Omdat zijn
Politiemensen doorgaans nog-

!*"! wat uurtjes doorbrengen
Tjphter het bureau, lanceerde
pj het plan werklozen op te
leiden tot hulpjezodat er meer
""uimte was voor 'blauw op

ICoördinator Gert Luisman
de stichtingWerk en Scho-

'lr,g zorgde samen met het ar-
beidsbureau voor invulling
'an het plan. Vooral omdat er
*n verband met onder meer

juridisch gezien
"et nodige bij komt kijken.

■ Sjoukje Snijders (zittend) en Tina van
Oenen zijn twee van de aspirant politie-

receptionistes.
FOTO: BERT WIERINGA

Overeenkomst
, Luisman: „Voornaamste
'oei was dat er voor de deel-
?eernsters een vaste baan in
bet vooruitzicht kon wordeneesteld. Vandaar dat we een
°Vereenkomst hebben afge-venmet een particuliere be-
eUigingsdienst, waar derou Wen na afloop van het
r°ject in demeldkamer kun-
.el gaan werken. Bovendienestaat de mogelijkheid tot?eji vaste baan bij de politie."

et project duurt in eerste in-
?tantie een jaar,daarna wordt
Dekeken of er een vervolg
«otnt.

Na een eerste informatie-ronde meldden zichruim der-
J& geïnteresseerden aan,
daarvan uiteindelijk tien
bouwen van 21 tot 47 jaar
°verbleven. Ze hebben voor-
namelijk een administratieveachtergrond. De selectiecrite-ya waren streng, legt mentor
j|°hanvan Eldik uit, die de da-
pes namens de politie bege-
6ldt. Zo ging er onder meer

|j en antecendentenonderzoek
"**« vooraf. „Straks krijgen ze

immers inzicht in alleswat bij
ons gebeurt. Daarom moeten
ze dan ook de ambtseed afleg-
gen."

De dames hebben nu de sta-
tus van onbezoldigd politie-
ambtenaar. In die hoedanig-
heid mogen ze onder meer
aangiften opnemen. Alleen
wanneer er een verdachte in
het spel is, moeten ze de zaak
overdragen aan hun collega's.
De assistenten onderscheiden
zich naar het publiek toe van
de 'gewone' politiemannen
door hun lichter blauw ge-
kleurde uniform.

Marianne Achterkamp (42)
is ruim twintig jaar niet meer
actief geweest op de arbeids-
markt. Toen ze eenmaal weer
in de schoolbanken had plaats
genomen, was heteven schrik-
ken: „Ikhad niet verwacht dat
het werk zo verantwoordelijk
zou worden. Ons was verteld
dat we de telefoon moesten
aannemen en mensen ontvan-
gen, maar we moeten nu ook
aangiften opnemen." En over
haar 'tweede leven': „Op-
nieuw studeren was aanvan-
kelijk even wennen. In het be-
ginheb ik m'n hersensbehoor-
lijk moeten pijnigen, maar je
raakt vrij snel weer in je rit-
me."

Rijk worden de hulpen van
Hermandad niet van hun
werk.Behalve een reiskosten-
vergoeding is er een maande-
lijks bedrag van vijftig gulden
per deelneemster. Voor de
mensen die geen uitkering
hebben of een salaris via het
JWG houdt het daarmee op.
Van Eldik: „Deze mensen
werken duseigenlijkpro deo."

Basisagenda
troef

Al op meerdan vijftien-
honderd scholen gebruiken
°fe leerkracht èn de leerlin-
gen de intercultureleBasis-
agenda.Deze agenda is be-
stemd voor de leerlingen
v3n de hoogste klassen van
de basisschool en de lagere
klassen van het voortgezet
°nderwijs.

De Basisagenda is geen
deyvone agenda. Er staan
9één pop- en tv-sterren in,
9een ongein en stripfigu-
ren. Wel biedt de agendaeen totaalbeeld van alle
feestdagen van de verschil-lende geloven van leerlin-gen, er staan huiswerktips
lr>, verhalen over toekomst-
hoorspellen, klasklussen,handlezen, over geschiede-
nis, ruimtevaart, chemie,
'deeën voor de jaarlijkseaf-
scheidsavond van school.

De agenda biedtzoveel,
dater lessenaan te verbin-
den zijn. De voorbereiding
°P die lessen vindt de do-
cent in de bijpassende do-
centenagenda. Veel ge-
beenten hebben de agenda
centraal ingekocht voor de
al>e scholen, ofde aanschaf
'met donatie van bovenaf)
Verplicht gesteld. De achter-
9rondgedachte:maak leer-
ingen wegwijs in veel cul-
furen, heeft ervoor gezorgddat de boekjes gesubsi-dieerdzijn. De aanschafprijs
'igt daardoor laag:f 5,50voor de leerlingen,f 15,voor de docent. Besteladres

LaVerbe Boek°80 - 22. 63. 65.

Motivatie
Sjoukje Snijders (41) over

haar motivering: „Ik heb
veertien jaar gewerkt, maar
als jeer een tijd tussenuit bent
geweest kom je erachter dat
die ervaring niet meer telt.
Het is uiterst moeilijk jeweer
op de arbeidsmarkt te bege-
ven. De concurrentie is kei-
hard. Zodra zicheen jongerie-
mand aandient, maakt die
meer kans."

„Onlangs heb ik een cursus
exportmedewerkster gevolgd,
maar ik had 'm nog niet afge-
sloten of de economie stortte
in. Toen ik hiervoor werd ge-
vraagd heb ik er graag mee in-
gestemd. Te verliezen heb ik
immers niets. Anders moet ik
hele dagen thuis zitten. Dit is
dus een ideale gelegenheid er-
varing op te doen. Ik zie het
dan ook als een investering
voor de toekomst."

De jongstevan het stel, Tina
van Oenen(21), werktmomen-
teel via het JWG al bij depoli-
tie alsreceptioniste: „Vroeger
hadikgeen ambitiesom aan de
slag tegaan bij depolitie, maar
nu ik er eenmaalzitzou ik daar

voor vast willenwerken.

Als JWG'er maak je echter
weinig kans, vandaar dat ik
aan dit project deelneem.Het
aardige is bovendien dat ik nu
veel meer inzicht krijg in wat
de agenten doen."

De politiehulpen werken
straks gemiddeld twintig uur
per week en worden geplaatst
op de verschillende bureaus
van het district Vechtdal. Ze
beseffen dat na de elf weken

durende cursus (twee dagen
per week) het echte werk nu
pas begint. Mini Ooink (40):
„Ik ga er echter vanuit dat we
voortdurend op iemand terug j
kunnen vallen. Voor de rest
zal de praktijk moeten uitwij-
zen wat ons te wachten staat."

Het arbeidsbureaubetaalde
de kosten voor de opleiding,
die 38.000 gulden bedroegen.
Luisman: „Belangrijkste van

dit project is dat we beginnen
met een werkloze en dat we
uiteindelijk eindigen met een
werkende.En ofdiestraksdan
bij depolitie in dienstkan tre-
denof elders is minder interes-
sant."

De medewerksters centrale
publieksopvang zijn beëdigd.
Na de vakantie gaan zij bij de
politie Vechtdal (voor een
paar tientjes) aan het werk.

BESCHERMENDE
WERKING
VAN THEE

BETWIJFELD
De afgelopen jaren zijn di-

verse studies gedaan naar een
mogelijke relatie tussen het
drinken van thee en het ont-
staan van kanker. Maar tot
dusver is dat verband niet
aangetoond. Aldus een sa-
menvattend rapport van on-
derzoekers van de Rutgers
Universiteit in deAmerikaan-
se staat New Jersey.

Sommige studies suggere-
ren een zeker beschermend
effect van thee, andere een
zwak kankerversterkend ef-fect, en weer andereonderzoe-ken geven geen enkele steun
aan beide thee-oriën.

Als thee beschermend zou
werken, zou dit eventueel
kunnen komen door de intheebladeren aanwezige 'poly-
fenolen'. Deze beschermen de
cellen van ons lichaam tegen
oxydatie-reacties die een rol
kunnen spelen bij hetontstaan
van kanker.

■ De wetenschap bestrijdt el-
kaar, onder het genotvan een
kopje thee

Filosofie
„Tijdens mijn reizen ont-

moette ik fantastische men-
sen. In Nederland maakte ik
kennis met Corrie van Hug-
ten. Zij was leidster van een
kleuterschool en gek op dan-
sen. Maar dystrofie maakte
een eindaan haar loopbaan en
haar hobby. Zij heeft defiloso-
fie „Ik heb altijd veel gereisd
en ook al zit ik nu in een rol-
stoel, ik wil het blijven doen.
Een advies: neem wel eenrug-
zak vol geduld mee. Dan kom
jeerwel. Er isveel meermoge-
lijkdan jedenkt.''Aan dieuit-

spraak heb ik dan ook de titel
van mijnboek ontleend.Als je
zoals ik zelf op onderzoek uit-
gaat, ga je de dingen heel an-
ders bekijken. Dan blijkt dat
het niet zo vanzelfsprekend is
dat je gezonde benen hebt,"
steltMonda Heshusius.

De instelling van mensen
ten aanzien van gehandicap-
ten verschiltvan landtot land.
In de Zuideuropese landen
wordt een dagje uit of een va-
kantie met een lichamelijk ge-
handicapte nogvaak als een fa-
miliezaak beschouwd. In bij-
voorbeeld de Scandinavische
landen is alles veel beter gere-
geld. De gehandicapte is daar
een deel van de maatschappij
en wordt serieus genomen.

„Ik ging in deplaatsen die ik
bezocht naar de VWS voor
informatie. Die was er in de
zuidelijke landen dusniet. Ve-
netië is een uitzondering, daar
kreeg ik een plattegrond spe-
ciaal voor rolstoelers met op-
stapplaatsen er op aangege-
ven. In Rome wist deVVV he-
lemaal van niets. Ik kwam er
zelf achter dater in de Sixtijn-
se kapel een route voor rol-
stoelers was aangelegd. In Flo-
rence kwam iemand na een
uur doorzeuren op de gedach-
te daterin 1981een boekje was
verschenen over de toeganke-
lijkheid van Florence. Het
werd opgediept uit de kelder.
En ja, wat tien jaar geleden
toegankelijk was, is het nu ook
nog. In Portugal zijner nauwe-
lijks voorzieningen. Hetgeld is
er gewoon niet."

„Inrijke landen is alles tech-
nisch goed geregeld," conclu-
deert Monda. „In arme landen
wordt het met een warm hart
gedaan."

„Nederland is zeer goedtoe-'
gankelijk voor gehandicapten.
Alleen het openbaar vervoer
laatveel te wensen over. In En-
geland gaat men ervan uit dat
alles voor iedereen toeganke-
lijk moet zijn, rolstoeler of
niet.En dat is duidelijktemer-
ken. De Scandinavische lan-
den scoren ook hoog. Opval-
lend was dat toen ik inKopen-
hagen vroeg hoeveel gehandi-
capten er in Denemarken zijn,
men mij daar geen antwoord
op kon geven. Ze krijgen een
flinke som geld, moeten zelf
hulp aantrekken en worden
als een deelvan de maatschap-
pij beschouwd," aldus Monda.

Gehandicapten moeten ach-
ter de geraniumsvandaan. Er
isvoor henveel meer mogelijk
dan ze denken, zowel in een
groep alsindividueel.Een goe-
de voorbereiding is echter
noodzakelijk. Ze moeten zich
als een mondigetoerist gedra-
gen, zij hebbenimmers dezelf-
derechten als een ander.

„Ik heb in mijn boek zoveel
mogelijk adressen, nuttige
tips en informatie proberen te
geven. „Je hebt wel een rug-
zak vol geduld nodig," zegt
Monda Heshusius „Maar
daarmee kun jever komen."

Het boek 'Een rugzak vol ge-
duld' is uitgegeven door
Bosch & Keuning, kostf 34,50
en is in de boekhandel ver-
krijgbaar

MEEROVERMEDISCH
ONDERZOEKSBUREAU NIPO ONDERZOCHT:

Het maatschappelijk
oordeel overbedplassen

Slechts 16 procent van de
Nederlanders vindt mensen
met bedplas-klachten zielig,
elf procent denkt dat er wel
iets aan het urineverlies te
doen is en 58 procent beoor-
deelt het als een lot waarop
geen enkele invloed is uit te
oefenen.

Dat blijkt uit de resultaten
van een enquête onder 772
personen doorhet Nederlands
Instituut voor de Publieke
Opinie (NIPO) te Amsterdam.

Zon negen procent van de
bevolking, ongeveer een mil-
joenmensen, kent wel iemand
in zijn of haar omgeving die
met diteuvelkampt. In 31 pro-
cent gaat het om gezinsleden,
in 49 procent om familie en bij
de rest om vrienden, kennis-
sen e.d.

Bedplassen komt vooral
voor in de leeftijdsgroep tus-
sen zeven en 16 jaaren daarna
pas boven de 60 jaar. Volgens
hetNIPOlijkthetprobleem in
het geheel niet te spelenin de
leeftijdscategorie 50 tot 59 jaar.Zeer globaal omgerekend
komt het neer op zon 800.000
mensen die in meer of minde-
re mate last zouden hebben
van dergelijke klachten.

Een overgrote meerderheid
van 84procent meent dat een
doktersbezoek wel op zn
plaats is. Doch 31 procent stelt
hier tegenover dat dit niet per
definitie moet leiden tot medi-
cijngebruik. Deze groep lijkt
eerder voorstander van dok-
tersadviezen inzake het aan-
wendenvan hulpmiddelen als
plaskalenders, piaswekkers

Bedplassen, het ongeremd verliezen van urine tijdens de
slaap, wordt door totaal 44 procent van de Nederlanders be-
schouwd alseen lastige kwaal diezijn oorzaakvindt in psychi-
sche danwel lichamelijkeproblemen.

en blaastraining.
55 procent van de bedplas-

sers zelf is het niet eens met de
stelling dat het ongeremde

urineverlies 'een groot pro-
bleem is waarover ik mevaak
zorgen maak en waarvoor ik
me schaam. 26 procent er-

vaart dit wel als zodanig, 20
procent weet niet helemaal
wat hij/zijn ervan moet den-
ken.

door
RENÉ

STEENHORST

■ Bedplas-
sen komt het
meest voor
bij kinderen
en jongeren
van zeven
tot 16 jaar
en bij oude-
ren boven de
zestig jaar.

Kans op hepatitis-C via seksoverdracht nihil
De kans om de virusinfectie hepatitis C over te dragen via heteroseksueel contact is waar-

schijnlijkafwezig, of in elk gevalzeer klein. Dat blijkt uitNederlands onderzoek datopenbaar is
gemaakt in het medischetijdschrift TheLancet. Tot nu toe was onduidelijkof hepatitis C door
seksoverdraagbaar was.

De studieis uitgevoerd door
deVanCreveldkliniek van het
Academisch Ziekenhuis
Utrecht (het landelijk cen-
trum voor hemofiliepatiën-
ten), het Centraal Laborato-
rium van de Bloedtransfusie-
dienst(CLB), hetAcademisch
MedischCentrum en het Prin-
sengracht Ziekenhuis.

Besmetting met hepatitis C
kan een chronische leveront-
steking opleveren. Het woord
hepatitis betekent ontsteking
van de lever. Hepatitis C
wordt voornamelijk door
bloedcontacten overgebracht.
Daarom is het vooral te vinden
onder bepaalde risicogroepen
zoals drugspuiters of hemofi-
liepatiënten die in het verle-
den met onveilige stollings-
produkten zijn behandeld.

Om uit te zoeken of het he-
patitis C-virus ook door seksu-
eel contact overdraagbaar is,
zijn 50 heteroseksuele part-
ners onderzocht van geïnfec-
teerde patiënten. Gemiddeld
duurden derelaties tussen de
onderzochte mensen al zon 13
jaar. Er was dus sprake van
langdurig - en ook veelal onbe-
schermd - heteroseksueelcon-

tact. Het bloedvan departners
is onderzocht met een zeer ge-
voelige test om het virus op te
sporen. Geen van de partners
bleekbesmet met hepatitis C.

kans om er via een bloedtrans-
fusie mee geïnfecteerd te ra-
ken, is dus minimaal.

Enkele Amerikaanse stu-
dieshaddenal aangetoond dat
hepatitis C waarschijnlijkook
niet door homoseksueel con-
tact is over te brengen. Van
hepatitisB wasbekend dat dat
juist wèl het geval is. Hepati-
tis A wordt vooral overge-
bracht via besmette ontlas-
ting, en komt net als het pas
onlangs ontdekte hepatitis E
vooral voor in tropische gebie-
den.

Besmetting met hepatitis C
leidt in ongeveer 80 procent
van de gevallen tot een blij-
vend dragerschap van het vi-
rus. Het virus is in 1989 ont-
dekt, waarna er snel testen
kwamen om hetaan te kunnen
tonen. Sinds twee jaar wordt
in Nederland al het donor-
bloed er op onderzocht. De

■ Een microscopische opnamevan het hepatitis-virus.

Reisboek voor ouderen en gehandicapten

EEN RUGZAK VOL
GEDULD

door ELLEN VAN GILST

AMSTERDAM, zaterdag
De vakantietijd is aangebroken. Vele Nederlan-

ders pakken hun koffers om er op uit te trekken.
Hieronder bevinden zich ook veel ouderen en ge-
handicapten. Voor deze laatste groep is het plan-
nen van een zorgeloze vakantie soms extra moei-
lijk. Niet in alle Europese landen zijn attracties,
vakantieparken en vervoersmiddelen even toe-
gankelijkvoor de mindervalide vakantieganger.

Monda Heshusius deed een
onderzoek naar de toeganke-
lijkheidvoor gehandicaptenin
diverse Europese landen.
Haar bevindingen legde zij
vast in hetreisboek 'Een rug-
zak vol geduld.

„Ik heb een passie voor rei-
zen en ontmoetingen met
mensen met een andere cul-
tuur," vertelt Monda. „Voor
mijn werk moet ik nogal eens
op reis en door mijn functie
(directeur voorlichting en PR
van de Nederlandse Kanker-
bestrijding red.) ben ik nauw
bij niet-gezonde mensen be-
trokken. Een paar jaargeleden
schreef ik een boek over kuur-
oorden in Europa. Het is me
toen opgevallen dat ik vaak
mensen ontmoette, die in
moeilijke omstandigheden
verkeerden maar daar ontzet-
tend positief mee omgingen.
Toen is het idee ontstaan een
boek te schrijven over de toe-
gankelijkheid van Europa.
Mensen met een lichamelijke
handicap willen net zo graag
opreis als mensen zonder han-
dicap."

Zeventien Europese landen
werden bezocht en bekeken
op hun toegankelijkheid voor
mensen in een rolstoel. Er
werden ook veel gesprekken
werden gevoerd met gehandi-

capten-organisaties en -instel-
lingen.

■ Monda Heshu-
sius: „Als jeer zelf

op uit trekt, krijg
jeaan andere kijk

opdedingen."

FOTO:
ROB

DE JONG

■ Hoe het
wel en
hoe het niet

moet.

FOTO'S:
MONDA

HESHUSIUS
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Archis Executive Recruitment werkt ftk >► secundaire arbeidsvoorwaarden zon-
vanuit functie- en branchegerichte (a BÉT ~ /

der meer uitstekend-
units aan de succesvolle matching van nm /'
kandidaten en opdrachtgevers. /i _ML profiel
Uitgangspunten daarbij zijn de missie £ \Mè> °S JU'St6 kandldaat voor deze functie;

van de onderneming en de plaats " heeft een °P leidin9 °P HBO/Nijen-
," t <. i \_*K_ >y rode-niveau;die een functie inneemt, zowel nu -rs. . , ~ / — - heett ervannq met mkoop-

als in de toekomst. Voor een van / , , _ ,■, . '. onderhandelingen;
onze relaties zoeken wij een \ .... . u , ,

1 \ - is ambitieus en heeft een hands-on
mentaliteit;_ - is een pionier/zelfstarter;, ,-i iL | _,-. _ m—M -is een communicator/organisator enJirßctGur ° ue

l' h-' . paart charisma aan dynamiek;
- is zowel inventief als innovatief;

Onze relatie is een zich sterk ontwik- gebouwd worden. Enkele kerntaken _ koppelt theorie aan praktijk;
kelende inkooporganisatie voor een van de toekomstige Directeur zullen .;s integer en diplomatiek;
groot aantal regionaal gespreide zijn: -is circa 30 jaar oud.
zelfstandige ondernemers in de opti- - het optimaliseren van het inkoopren-
ciensbranche. Tot voor enige tijd was dement voor de aangesloten leden; *jw reactie
dit bedrijf een klassieke inkoopvereni- - het vastleggen van inkoopcondities indien u geïnteresseerd bent in deze
ging, maar de toekomstvisie tendeert in contracten; functie, dan verzoeken wij uuw
naar een modern geleid bedrijf met - het verder positioneren van dit be- q\j met begeleidende brief binnen
een duidelijke toegevoegde waarde drijf. twee weken te richten aan Archis
voor haar leden; hierbij moet onder Veel zal afhangen van de initiatieven, international, Eisenhowerlaan 116,
meer gedacht worden aan de verdere de ambities en de pioniersgeest die de 2517 KM Den Haag. Voor nadere
ontwikkeling van het distributiemerk toekomstige Directeur zelf ontwikkelt, informatie kunt u contact opnemen
en het marketingbeleid. In het kader met Menno F. de la Vienne,
van deze opzet zoeken wij een Het aanbod Archis International, tel. 070-3555050
Directeur. Geboden wordt een zeer zelfstandige, (24 uur per dag bereikbaar),

initiatiefrijke functie binnen een orga- fax 070-3512196 of tel. 085-622121
Functie-inhoud nisatie met ambachtelijke, individua- (privé).
De algehele doelstelling van deze listisch ingestelde leden, waarbij
functie is het verder ontwikkelen en rekening moet worden gehouden ®JL I'^^
positioneren van dit inkoopbedrijf tot met een hands-on situatie. Het bedrijf Xyfc mf mwi I^^
een in alle facetten volwaardig en zal vanuit organisatorisch oogpunt J* lw/
modern bedrijf. Hiermee zal tevens de volledig ontwikkeld moeten worden. rvr/H ITIWC DCT'DI lITk/iCMT
functie zelf verder ontwikkeld en uit- In dit kader zijn de primaire en tAtLU I IVt KtLKUI I IViLÏN I
ARCHIS EXECUTIVE RECRUITMENT STAAT VOORTDUREND IN CONTACT MET DE TOP VAN ONDERNEMEND NEDERLAND. VOOR VEEL KANDIDATEN REDEN

VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP TE NEMEN BETREFFENDE PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN OP KORTE OF LANGE TERMIJN. DEN HAAG 070 - 355505 C

_fl — Nalco Europe is deEuropese Hoofdvestiging van Nalco Chemical Company (U.S.A.), in de "
>>^_fl V wereld marktleider als leveranciervan specialty chemicals, zoalswaterbehandelings- en proces-

V chemicaliën. Nalco geldt als expert op het gebied van chemische programma's t.b.v. raffinage, chemie
r* en petrochemie, olie-en gaswinning, staal-, aluminium-,auto-, voedingsmiddelen-, papier-en elektronica-

industrie. Wereldwijd heeft Nalco Chemical Company circa 7000werknemers, verspreid over 130 landen.
IVI _£V I De omzet bedraagt 1,40miljard U.S. Dollars, waarmee Nalco behoort tot de 300 grootste bedrijvenin de X^■ "■ U.S.A. Nalco Europe is momenteel gevestigd teLeiden, en zal medio 1994haar nieuwe gebouwencomplex %
EU R O P E le Oegstgeest betrekken. In de strategische stafgroepvan NalcoEurope is devacature ontstaanvan (m/v) %

Manager Europese Logistiek & Distributie
Logistiek strateeg & Business Diplomaat

De functie: gesprekspartnervoor de locale landen- - Bereidheid totreizen;
- U wordtverantwoordelijkvoor het directeuren en betrokken stafleden; - HBO- of Academische opleiding in de

analyserenvan en adviserenover het - U rapporteert aan de Manager Bedrijfskunde ofLogistiek, hoewel
volledige logistieke trajectvan alle European OperationalExcellence op chemie niet wordt uitgesloten;
dochterondernemingenvan Nalco topniveau van Nalco Europe. - Relevante werkervaringbv.: Inter-
Europe, met name in U.K., Duitsland, nationale Transportwereld; Multinatio-
Italië, Benelux,Frankrijk, Spanje en Gevraagd: nale ondernemingb.v.k. in de chemie;
Scandinavië; - Een logistiekprofessional met dekwa- - Leeftijd: 30 - 40 jaar.

- Hierbijricht uzich met name op analyses liteiten omzich te ontwikkelen tot
van productielocaties, inventory con- expert en vraagbaak voor deEuropese Spreekt deze functie op niveauu aan,
trol, warehousing, algehele distributie- dochterondernemingenvan Nalco op schrijf daneen korte sollicitatiebriefen
methodieken, intercompanytranfers het gebiedvanvraagstellingen t.a.v. cv. aan Mercuri Urval 8.V.,
en invoerrechten; logistiek en distributie in de meest Boschdijk 60, 5612AN Eindhoven,

- U bent goed bekend met moderne brede zin; onder referentienummer 126.7535.
automatiseringsmethodiekent.a.v. het - Een analyticus met eenflexibele en Leest u deze advertentie opuw vakan-
logistieke traject in bvk de chemische daadkrachtige persoonlijkheid, die tiebestenuning? Stuurt u daneenkaait
productie en distributie; zowel in staat is om duidelijke input te waarin u uw sollicitatie aankondigt.

- U heeft professionele kennis over en leveren aan de strategischeplanvor- De eerste interviews zullen gehouden
visie op het intelligent hanterenvan ming als ook aan de feitelijke realisatie worden inweek 32 en 33.

M intemal costs, waarbij onder iedere en invoeringvan de plannen bij de Telefonische informatie over deze positie m
conditiehet optimaal bedienen van dochterondernemingen; krijgt uop 11 augustus van m

% deklant hoofddoel is; - Goede spreekvaardigeen taalvaardige Drs. T. Willems. Tel: 040-45 65 75. M
- U formuleert mede de strategische kwaliteiten, zeer goedebeheersing W

plannen op het gebiedvan logistiek van het Engels. (Beheersing van Duits, f
en distributie in de meest brede zin; Frans en/ofItaliaans strekt tot aan- Am wfm\ ./- Vanuit uw expertise op uw vak- beveling.) ■ i ' J l3iSi I kT/jl I r
>. gebiedtreedt uop als - Sterke affiniteit met "Europa zonder I^^^^^L^^^^^^^^L^^lJrl

raadgever en binnengrenzen";

zaterdag 31 juli 1993

expertise-buro W. van Braam b.v.
ExQ Be 1700 AG Heerhugowaard/Postbus 288/Tel. (02207) 52811

W. van Braam B.V. is behoeve van de afd. Motorrijtuigen zoeken wij i.v.m.
een middelgroot uitbreiding van onze werkzaamheden in het werkgebied
expertiseburo dat in Utrecht-Gouda een
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v
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a
s
n MOTORRIJTUIGEXPERT (m/v)

maatschappijen Vereisten:taxaties, keuringen en m middelbare beroepsopleiding autotechniek.expertises verncnt op m goec je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.het gebied van # goede omgangSvormen.— motorrijtuigen # bekendheid met computergebruik.- opstaMen en |eeftijd tot 35 ■inboedels/
inventarissen. Geboden wordt een afwisselende en zelfstandige functie met

een goed salaris en gunstige secundaire
W. van Braam B.V. is arbeidsvoorwaarden.
een onafhankelijk buro r. ... ,
en heeft 50 Eigenhandig geschreven sollicitatie met curriculum vitae en
medewerkers in dienst. Pasfoto kunt u zenden tav- de directie'

mm*mm\m%*m\ Altrex BV. is toonaangevend op hef gebied van klimmaferialen voor de
doe-het-zelver en de industriële gebruiker. Ons assortiment omvat onder meer

3 ladders en trappen, steigers, hangbruggen, hoogwerkers en hefsteigers.
Sj% Altrex heeft naast 6 filialen in Nederland, dochters in België, Zweden— m^mmimt en Duitsland. In totaal werken er 270 mensen bij Altrex.

Ter uitbreiding van onze kommerciële aktiviteiten en ter versterking van ons
landelijk netwerk van filialen zoeken wij

É 1 Vertegenwoordigers die weten
wat er op de bouw te koop is
Uw taken jaar oud. Binnen een betrekkelijk
Vanuit een in nader overleg te kleine groep op een filiaal kent u
bepalen standplaats bezoekt u in als lid van het team uw belangrijke
uw rayon klanten en prospects. plaats.
U verkoopt en verhuurt industriële
klimmaferialen, zoals steigers, Wat wij bieden

j i i y hangbruggen, hoogwerkers en U kunt bij ons rekenen op een
hefsteigers. U adviseert met uitdagende funktie waarin u volop

\ betrekking tot het gebruik van deze kansen krijgt u te bewijzen.
1 ]W\ f produkten. Daartoe krijgt ude medewerking van

'*" ' ' uw kollega's en van de organisatie.
-m-—---. Wat wij vragen Doorgroei naar andere funkties zal

U heeft als vertegenwoordiger vooral van uw eigen inspanning
:j ervaring opgedaan met de bouw afhangen. U kunt rekenen op een

t%. en aanverwante sektoren. goed salaris en prima sekundaire
U hebt gevoel voor techniek en voorwaarden, waaronder diverse
kommercie. Uw opleiding ligt op vergoedingen, een autovan de zaak,

B MBO-niveau, u bent rond de 30 bonus en een eindejaarsuitkering.

Hoe u kunt reageren
Inlichtingen worden u graag verstrekt door de heer C.H. van de Streek,

A/ verkoopleider, telefoon 03412-74444, privé 03412-51402.

'-■"J Uw sollicitatiebrief kunt u zenden aan de afdeling personeelszaken,
U ■ Postbus 23, 8070 AA Nunspeet.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank te Zij oefent toezicht uit op het bank- het betalingsverkeer. Bij de Bank zijn
Amsterdam heeft totprimaire taak wezen en de beleggingsinstellingen in circa 1500 medewerkers werkzaam.
de zorg voor de waarde van de Nederland, verzorgt de uitgifte van Voor de Afdeling Chartaalverkeer
Nederlandse geldeenheid. bankbiljetten en munten en bevordert wordt gevraagd een

medewerker centrale distributie m/v

Chartaal verkeer 1 . t- » .
mm* Lotus en rocus programma s te

Deze afdeling is onder andere - J * gebruiken. U hebt aantoon- bare
belast met de zorg voor de __>- JL* analytische kwaliteiten en
dagelijkse uitgifte en ontvangst beschikt over gedegen ervaring
van bankbiljetten en munten in met statistische analyses.
Nederland. Dit geschiedt in J Bovendien bent ukritisch,
directe samenwerking met de J accuraat en produktiegericht
regionale kantoren waar de ingesteld. U hebt leidinggevende
afdeling de functionele verant- capaciteiten en beschikt over
woordelijkheid voor draagt. goede communicatieve en sociale
Bij de sectie Centrale distributie vaardigheden.
van de Afdeling Chartaal verkeer systeem op en houdt dit . , ~ ,. ° ' . r ... ... , . Arbeidsvoorwaardenbestaat een vacature voor een vervolgens bij. U bent belast met
ervaren medewerker. Tot de taak de logistieke besturing van het De bank heefteen eigen, uitgebreid
van deze sectie worden onder muntenproces en de planningvan pakket van primaire en secundaire
andere de bevoorrading van de vraag en aanbodversus de arbeids- voorwaarden, waaronder
regionale kantoren, het beheer produktiecapaciteit bij externe een goedestudiekostenregeling.
van de kluizen, de centrale muntverwerkers. U verzorgt de Aanstelling zal in beginselgeschieden
verschillenadministratie, de boekhoudkundige/ voor de duur van 3 jaar.
administratieve vastlegging van administratieve vastlegging. . ~
de fysieke bankbiljettenstroom en U onderhoudt contacten met de
de muntendistributie gerekend. regionale kantoren, Voor nadere informatiekunt u
Onderdeel van deze laatste taak is muntverwerkers en diverse secties contact opnemen met de Afdeling
het plannen van de transporten van de Afdeling Chartaal verkeer. Personeel en organisatie,
van muntverwerkers naar p f I h f telefoonnummer 020-5242100.
bankkantoren vice versa, het c ... . .~ . . ~,,-, Sollicitatievaststellen van de normvoorraden U beschikt ten minste over een
en het maken van prognoses ten afgeronde havo- opleiding (met Onder vermelding van opleiding,
behoeve van de bestelling van wiskunde en handelsweten- ervaring, leeftijdenz zien wijgraag
munten. schappen), aangevuld met het binnen 14 dagen na

mba-diploma en spdi, dan wel verschijningsdatum van dit blad uw
een afgeronde heao -be opleiding brieftegemoet. Ukunt uw brief

U verzamelt, analyseert en en enige jarenrelevante werk- richten aan:
rapporteert management- ervaring. De NederlandscheBank
informatie ten behoeve van de U beschikt over ruime boekhoud- Afdeling Personeel en organisatie
afdelingsleiding. kundige-en administratieve Postbus 98
Hiertoe zet u een rapportage- ervaring en u bent in staat om 1000 AB Amsterdam

Voor haar Europees Centrum te STRAATSBURG (Klanten Support Groep) zoekt KODAK

ANALYSTEN m/v
(HBO - niveau biochemie)
Na een opleiding van enkele maanden in Frankrijk en deVerenigde Staten krijgt u, als produktspecialistvoor ons scala
aan apparatuur voor medische diagnostiek, tot taak onze klanten (laboratoria voor medische analyse)van dienst te zijn
en specialistische oplossingen-aan te bieden.
U zult zich bezighouden met
" de behandelingvan problemen bij de klant rond de toepassing van produkten
" het uitvoeren van produkt-tests in relatie daarmee
" de verzorging van opleidingen zowel voor klanten als collega's
" het actiefbijdragen aan probleemoplossing binnen ons Europese team.

Voor dezefunctie is het onontbeerlijk dat u naast de juiste opleidingbeschikt over enkele jaren ervaring in een klinisch/
chemisch laboratorium, goede contactuele eigenschappenen affiniteit metkennisoverdracht. Gezien het internationale
karakter van onze onderneming is een goedebeheersing van de Duitse taal en spreekvaardigheid in de Engelse taal
vereist.
Gelieve uw sollicitatie met CV., onder vermeldingvan referentie A/TEL, te richten aan mevrouw Elisabeth BACH, _

RPC - 5 rue Stoeber - 67000 Straatsburg - Frankrijk

\mjm\ CLINICAL DIAGNOSTICS

I iiimiiimmn rf»i« WmiiiWi'HiifWJ'"»/" 1' t'iH'i'm " ,i '* —i

KONINKLIJKE

BRINKERS
MARGARINEFABRIEKEN B.V.

Wij zijn producent van merkartikelen in margarine, haf-J
varine en sausen.
Voor onze, nieuw te openen, vestiging in Zeewolde
zoeken wij een:

(AANKOMEND) HOOFD
VERKOOP-BINNENDIENST M/V 'Naast commerciële ervaring, bij voorkeur opgedaar

de levensmiddelensector, moet deze functionaris
leiding kunnen geven; goed administratief inzicht
hebben; beschikken over goede contactuele
eigenschappen en woonachtig zijn in Zeewolde of
omgeving. Leeftijd: circa 30 jaar.
Hij/zij werkt in een klein flexibel team. Gezien de grote
exportbelangen is communicatieve vaardigheid in
Engels en Duits een vereiste.
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw sollicitatie met
CV. voor 31 augustus a.s. naar:
Koninklijke Brinkers Margarinefabrieken B.V.
T.a.v. dhr. J.A. Kamp
Postbus 209
2700 AE ZOETERMEER

| >
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Voor 50 guldenredt ü een leprapatiënt

Giro 50500
LnPRASTICHTIJVG Amsterdam

GÉÉFOM LEPRA

Reageren
op een advertentie
onder
BRIEFNUMMER?

Adresseer uw brief dan als volgt:

Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Attentiel

Vergeet vooral niet in de linker-
bovenhoek van de envelopP
het briefnummer te vermelden. —
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ZwaargewichtArnold
Vanderlijden lest op
lichtgewichtplank

„IKKAN BLIJVEN STAAN,
NU DE REST NOG"

Van onze redactie Vaarkrant
SITTARD, zaterdag

ï» het jaardat hij hetboksen op een laag pitje heeft gezet heeft Arnold Vanderlijdenkennis
POiaakt met het surfen. Hoewel deboomlange zwaargewicht regelmatig in het water tuimelde,
r*"*aart hij goede herinneringenaan zijn eerste wankele schreden. „Het viel me allemaal nog
?*e- ïk kan hetzeil uit hetwater tillen, kan zelfs blijven staan, maarvan heteigenlijke surfen
:*eb ik nog geenkaas gegeten. Steeds als de wind in het zeil kwam en ik dus mijnvoeten moest
erPlaatsen, viel ik in hetwater."

De immer goedlachse
inwoner van Sittard
kreeg les van detot over
onze landsgrenzen be-
kende Mistral-zeiler Dan-
ny Willems. Behalve be-
genadigd surfer isDanny
ook streekgenootvan Ar-
nold.Vandaar. „Dannyis
eengoedevriend van me.
Ik vind het fascinerendhoe hij bezig is om zijn
doel, de Spelen van At-
lanta, te halen. Die jon-
gen laat echt alles voor
zijn hobby. Surfen heeft
me al heel lang leuk gele-
ken. Ik heb die beelden
van die toppers weleens
op de televisie gezien.
Waanzinnig hoe hoog die
jongens springen. Ik wil
in dit tussenjaar een aan-
tal sporten gaan doen die
niets met boksen te ma-
ken hebben. Toen ik dat
een keer tegen Danny
zei, boodhij spontaan aan
om me eens een keer les
te geven."

„Dat met die wind is
nog het moeilijkste van
alles. Hetprobleem is dat
ik nog nooit iets met wa-
tersport van doenheb ge-
bad. Ik kan me zwem-
mendredelijk boven wa-
terhouden, maar danheb
je het ook wel gehad."
Ondanks het vele vallen
wil Arnold, voor wievan-
wege zijn niet geringelengtevan 1.97 meter een
speciaal pak is gemaakt,
zich het surfen toch eigen
maken. „Ikgain augustus
twee wekenmetvakantie
naar Hongarije. Daar op
het Balatonmeer wil ik
net surfen onder deknie
krijgen. Het is daar on-
diep en lekker warm.
Dan moet het toch wel
lukken, denk ik," besluit
Arnold die de public rela-
tions doet bij Masita
Sportswear en daarnaastde studie Sportmanage-
ment volgt aan de Rijks-
universiteit van Gronin-gen.

JJArnoldVanderlijden:„lk wil in dit tussenjaar een aantal sporten doen die niets met boksen te
hebben." F0T0: PAUL mellaart

Zeilpet vaak
belangrijker
dan boot

door ED DE KEUNING

SOEST, zaterdag
„De zeilpet geeftvaaknog meeraan hoehetkarak-

tervan de schipper is, danhetuiterlijkvan zijn boot.''
Jarig de Boer, beheerder van meer dan tienduizend
uniformen, vertelt in zijn bedrijf Anta BV in Soest
dat hij bij die uniformen ook petten heeft.

Hij verhuurt ze aan film, tv enreclamewereld. Een
pet zegt iets over de functie van de drager.Een pet is
voor herkenning. Je hebt een hoge pet om indruk te
maken. Kijk maar naar foto's uit deEerste Wereld-
oorlog. De petten van de Engelsen, zeerkleurrijk; de
petten van de nazi'smeteen hogevoorkant.Dat was in
dekrijgsmacht. Maar op schepen was eenpet bijna al-
tijd een aanduidingvan derang. Want in zwaar weer,
bij het dragen van oliegoed, zodat de rangtekens niet
zichtbaarwaren,kon menaan depet zien wiehet com-
mando had.

JarigdeBoer: „Een pet is ietsanders daneen muts.
Ook dat geefthet onderscheid
aan. Zo is er het verhaal dal
Friese schippers hun pet spe
ciaal bestelden bij Roos ir
Sneek. WantRoos-petten had
den de reputatie dat zij be
schermden tegen invloeder
van regen en wind. Sommige
schippers droegen hem zelf'
's nachts in hunkooi."

Jarig heeft ook zijn eiger
ideeënover hetwoordpet. Ne
gatief: het is pet. Zou dat mis
schien slaan op slecht weer
want danheb jeeen pet nodig'
Maar ookpositief: petje af! Ol
chapeau, dan bedoel je, het is
prima. En ook, jehebt een ho
ge pet opvan iemand.

Jarig van Anta in Soest
maakt ook mee dat bij hetver-
huurvan uniformen voor een
feest de belangrijkste persoon
graag de indrukwekkendste
en meest gezaghebbende pet
wil hebben.

„Net zoalsaan boord deoffi-
cieren door het dragen van
een pet zich onderscheiden
van de schepelingen. Ook het
embleem aan de voorkantvan
een pet is belangrijk. Opval-
lend is hoe kleiner het land,
hoe groter de pet. En hoe gro-
ter het land, dan slinkt de
pet." Aan dat hoofddeksel
kan jezien wat de functie van
de drager is. Zoals derode ba-
retten van de parachutisten
en de blauwe van de UNO en
de groene van de comman-
do's.JarigdeBoer: „Een witte
pet van een motorboordvaar-
der die plezier heeft, om zijn
gastenof familie rond te varen
vind ik altijd toch een feeste-
lijk gezicht. Mag je in jevrije
tijd een keer plezier hebben?
Net zoals Helmut Kohl zon
echte Hamburgse 'klak' op
heeft om zich te beschermen
tegen weersinvloeden?

■ Jarig de Boer
heeft op zijn
hoofd de pet van
de gezagvoerder
van de Rotter-
damse Lloyd.
Verder van links
naar rechts: ou-
de pekhoed voor
mariniers, daar-
boven zwarte
pekhoed voor
ook mariniers.
Op tafel witte
Amerikaanse
matrozenpet, op
standaard steek
van de Marine,
daarboven tro-
penhoed Konink-
lijke Marine
daarvooreen
Friese schipper-
spet, marinepet,
Spaanse helm,
dieo.a. werd ge-
dragen op de Ar-
mada, daaronder
een Vikinghelm.

FOTO: WILL DEKKERS

PRAMEN ZEILEN GEWELDIG

Sieraad
op het
water

door ALBERT VAN
KEIMPEMA

BROEK, zaterdag
Ook een praam kan een

sieraad op het water zijn.
En dan hoef je er nog niet
eens een vlag opte steken.InFrieslandzijnzes authentie-
ke pramen door enthousiaste liefhebbers in oude glorie
hersteld. Compleet met zwaarden, mast en tuigage. On-
derling organiseert ditgezelschap zeilwedstrijden op de
Friese meren. Eensluidende conclusie: pramenzeilen ge-
weldig!

Een van de praamschippers
is de 42-jarige veehouder
Geert Pekema uit Broek bij
Joure. Hij is de enige van de
club die in vroeger tijden de
praam gebruikte voor zijn
broodwinning. In het water-
land van deBroekster dreven
hadden alle boeren zon vaar-
tuig nodigvoor de uitoefening
van hunbedrijf. Alles werd in
het geïsoleerd gebied met de
praam vervoerd: mest, mate-
rieel, vee en hooi.

■ Een trotse
Geert Pekema
aan de helm-
stoken zoon
Wybe aan de
fok van hun
praam, de Süd-
wide, die tien
meter lang is
en weer geheel
origineel op het
dacron doek
na.

EIGEN FOTO

Buiten dienst
De Pekema's hadden ooit

zelfs drie—kleine — pramen.
Vanaf 1970raakten depramen
buiten dienst. In dat jaarwerd
Broek door een omvangrijke

ruilverkaveling ontsloten.
Boeren hoefden niet langer
vaartochten naar hun lande-
rijen te ondernemen. Over de
weg werd alle land met de
tractor bereikbaar. Geert Pe-
kema laateen foto zienvan de
laatste tocht van de pramen
met koeien aan boord. Een
oud-Hollands tafereel, dat
vandaag de dag gelukkig nog
wel is te zien.

GeertPekema: „Mijn vader
is geen man om zomaar wat te
verkopen. Met de pramen
doen we later zelf wel iets, zeihij in 1970. Zo ver kwam hetaanvankelijk niet. In 1985werd in Joure het JohannesHessel-huis geopend, een mu-
seum waarin onder meer dehistorie van Douwe Egberts is

ondergebracht. Elco Brink-
man zou de openingshande-
lingverrichten.De organisatie
vond het toepasselijk hem in
eenpraam naar het museumte
varen. Daarom vroeg conser-
vator Karel Gildemacher ons
twee pramen af te staan aan
hetmuseum. Daarop verkocht
mijn vader beide vaartuigen
aan het Johannes Hessel-huis.
Hij zei tegen mij: jij hebt het
toch veel te druk."

Vader Sytze had echter niet
in degaten dathij zijn zoon be-
ledigde. Geert kon de haren
weluitzijnhoofd trekken. Het
speet hemzeer, dat depramen
niet langer aan het boerenerf
lagen. Dat liet hij het museum
ook duidelijkweten.

Terugkopen
„Vorig jaarbelden ze me op

een dag. Ikkon dekleine acht-
tons-praam terugkopen. Nou,
daar hoefde ik geen moment
over na te denken," aldus

Geert.
De praam, die veehouder

Uiltje van derLey rond 1935in
Terhorne heeft laten bouwen
en diehij in 1960 overdeedaan
Sytze Pekema, ligt nu weer in
Broek te pronken. De praam is
nog geheel origineel. Zelfs het
oudetuigwas nietverloren ge-
gaan. Niettemin heeft Geert
Pekema een nieuw tuig laten
maken. De enige concessie die
hij deed aan de originaliteit is
het doek van dacron in plaats
van katoen te laten maken:
„ledereen heeft me afgeraden
katoen op het schip te zetten.
Katoen is te duuren gaat min-
der langmee, zei men."

De Südwide, de naar een
water in Broek genaamde
praam, is tien meter lang en
2,60 meter breed. Het schip
heeft een prachtige elegante
lijn. „Netalsskütsjesisergeen
praam gelijk.Erzijn geen stan-
daardmaten.Bovendien is het
een zeldzaam vaartuig. De
meeste pramen zijn in de loop

der jaren weggeroest," zegt
Geert.

Hoezeer depraamtot dever-
beelding spreekt, blijkt bij-
voorbeeld uit de liefde die de
bekende skütsje-schipper
Lammert Zwaga voor het
schip heeft. Hij heeft er zelf
ook een en doet mee aan de
wedstrijden.

de Vaarkrant ELKE ZATERDAG IN

De Selegrttf

Verrassend
De zeileigenschappen van

de praam zijn verrassend
goed.Beeldend kunstenaar en
smid Ids Willemsma, die deel
uitmaakt van de praamvloot,
leverde kort geleden kritiek
op decapaciteiten van het sta-
tenjacht Friso, waarop de
praamclub werd uitgenodigd
vooreentochtje opdeberoem-
de boeier van Eeltsjebaes.

„Die zeilen we er gemakke-
lijk uit," oordeelde Geert Pe-
kema na afloop. Dat zegt ge-
noeg over die tot nog toe iet-
wat miskende praam.

Enthousiasme
Vereniging van Booteige-

naren 'Oude Glorie' isvan een
watersportvereniging diezich
als belangrijkste doel stelde
enthousiasme kweken voor
het varen met oude schepen
en deze te behouden voor de
toekomst, langzamerhand
veranderd in een behoudsor-
ganisatie. Zo is er bijvoor-
beeld een bibliotheek ge-
vormd met veel gegevens van
vroegere scheepsbouw, is er
veel informatie over oude
werven en iser eentechnische
commissie die ledenadviseert
en helpt bij restauraties. Wat
ook is veranderd is dathet ac-
ceptatiebeleid strenger is ge-
worden. Kon in het verleden
iedereendieeen oud schiphad
lid worden, tegenwoordig
worden de schepen van de as-
pirant-leden aan een strenge
beoordeling onderworpen.
„De schepen moeten zo veel
mogelijkorigineel zijn," zegt
Remy Kok. „Een plastic op-
bouw is bijvoorbeeld uit den
boze. Door strengere eisen
wordt de totale kwaliteit van
deverenigingverbeterd. Voor
leden betekent ditonder meer
dat bij verkoop een lidmaat-
schap van de vereniging ga-
rant staat voor een kwalitatief
en ook origineel schip."

„Belangrijk is ook," zegt

EIGEN FOTO

Trudy, „dat 'Oude Glorie'
sindskort lid is van de Stich-
ting Federatie Oud-Neder-
landse Vaartuigen. Dit is het
overkoepelende orgaan van
behoudsorganisaties. Door dit
lidmaatschap hebben we niet
alleen betere ingangenbij gro-

tere manifestaties als Amster-
damse Sail, maar ook bij het
ministerievan WVC. Als een-
lingwordt jeniet snelgehoord,
als grote groep wel. Dat is be-
langrijk voor het binnenhalen
van subsidies." 'Oude Glorie'
slokt nogal wat tijd op van het
jongepubliciteitsduo. Trudy:
„Als we niet varen, gaan we in
de weekends werven af waar
oude bootjes liggen.We probe-
ren danachter denaamvan de
eigenaar van zon oud scheep-
je te komen en sturen die dan
informatie over devereniging.
Het doelis natuurlijk datze lid
worden.In de spaarzame vrije
tijd zijn we ook nog bezig met
de restauratie van een oude
autoboot."

Belangenvereniging viert derde lustrum in Sloten
door RICHARD DE JONGE VERJONGING

BINNEN
'OUDE GLORIE'

KAAGEILAND,
zaterdag

Het begon 15 jaar gele-
den met een aantal vrij-
willigers die allemaal
een gemeenschappelijke
deler hadden: een oude
motorboot. De koppen
werden bij elkaar gesto-
ken en in een oprich-
tingsvergadering was de
'Oude Glorie' een feit.
Waren het in het begin
vooral bakdekkers, te-
genwoordig is ereen gro-
te variëteit binnen deze
belangenvereniging van
oude motorboten van
voor de Tweede Wereld-
oorlog. En, steeds meer
jongeren voelen zich
aangetrokken tot de tra-
ditionele schepen.

Het meest sprekende voor-
beeldvan dat laatste is het pu-
bliciteitsduo van de vereni-
ging, Trudy Boterbloem en
Remy Kok. „Het is deroman-
tiek. De motor van onze boot
alleen al," zegt Remy, wijzend
op debaby-kruiser van zijn va-
der. „De Red-Wing 2 cilinder8
pk sterke motor maakt zon
mooi sissend geluid, daar kan
ik uren naar luisteren. Als je

achter het stuurwiel staat, ga
je letterlijken figuurlijk jaren

terug in detijd. Een oudeboot
heeft meer stijl dan van die
nieuwe polyester dingen. En
er komt natuurlijk ook een
stukje bekijks bij kijken.
Overal waar jekomt sta je in
de belangstelling. En dat is
leuk."

„Er zijn steeds meer jonge
mensen die een oude boot ko-
pen en dieprofessioneelen se-
rieus restaureren," neemt
vriendin Trudy over. „Niet zo
vreemd want terug naar het
verleden is tegenwoordig de
tendens. Je ziet het in de inte-
rieurs. Mensen worden weer
gek van oude auto's en ook in
de kleding is het schreeuweri-
ge eraf. Doe maar gewoon en
dat doe jemet een oude motor-
boot."

■ Trudy Boterbloem enRemy
Kok op hun baby-kruiser: „In
de weekends gaan we werven
af waar oude bootjes liggen."

Verzamelwerk
Het hoogtepunt van het 15-

-jarig bestaan van 'Oude Glo-
rie' is delustrumvieringin Slo-
ten. Morgen 1 augustus zullen
maar liefst 55 historische sche-
pen aan De Gracht in dezerus-
tiekeFriese stadtebezichtigen
zijn. Onder de deelnemende
schepen typen als salonboten,
notarisboten, bakdekkruisers,
maaskruisers en kofferdek-
kruisers. Het oudste schip is
uit 1906. Naast diverse feeste-
lijkheden zal op de zaterdag
het nieuwe verenigingsboek
worden gepresenteerd. In dit
verzamelwerk staan alle sche-
pen van de 220 leden tellende
vereniging uitgebreid om-
schreven. Gegevens over de
werf,restauratie en andere in-
teressante wetenswaardighe-
den zijn gelardeerd met fraaie
afbeeldingenzoals foto's en te-
keningen.
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COMET 11 Plus, 11.74 x
3.60 m, 1.60 m, Bukh. 39 pk,
bj. '86, rolreefzeilen, boiler,
log, ankerlier, plotter etc,
’lBB.OOO. Jachtmakelaardij
Kernpers, Aalsmeer, telef.
02977-24790.
PRINS VAN ORANJE
Heeg-Makkum (ver)koopt
uw boot. Telef. H. 05154-
-42327. Inl. M. 05158-32930.
ZEESTER, 9.00 m, Van der
Stadt ontw., zeer compl.,
pr. ’ 46.000. 020-6231480.
V.D. STADT 30, compl. uit-
gerust, i.z.g.st., ’ 49.500.
Inl. 023-385482.
COMPROMIS 620, Yamaha
8 pk, ster. rad., 2 voorz.
Vr.pr. ’ 9750. 02513-12282.

Flying Arrow
02524-4388

Fries SCHOUTJE 5 m met
toebeh. mcl. b.b.m., 6 pk,
vr.pr. ’ 1800. 071-154978.
T.k. 12 ft. JOL, moet opge-
knapt worden, prijs ’ 3500.
Telef. 01722-3840.
JAGUAR 27, bj. '76, 13-pk
Volvo, perf. st., veel extra's
0.a.: rolfok, Navstar, s.t.lie-
ren, ’ 42.500.01182-2655.
Ruim 200 (sub)rubrieken
bij de SPEURDERS. Bel
voor informatie/brochure
020-6.805.805.
Kolibrie 560, i.g.st., ’ 8500,
Evt. + trail. 01715-1502.
TRINTELLA II A, ’85.000.
Bel: 01834-1681.

lemsteraakl3m
PRACHTSCHIP! ’ 200.000

05178-12655
T.k. zeilj. PRIMAAT, 7 m, 4
51.p1., b.b. 5 pk, vaarkl.

’ 10.000. 09-32.34802359.

Victoire 22
Bj. 1977, nw.st. ’17.500.
Telef. 05109-4872.

Gib'SealosM.
'81/82, 10.80 x 3.60 x
1.20/2.10 m, ophaalb. kiel,
30-pk D, zr. ruim inter., bijz.
compl. uitr. Vr.pr. slechts

’ 129.500. 020-6184339.
SCHOUW, werf Hartog, ei-
ken, met teak dek, 6.00 m,
Yanmar Diesel, i.z.g.st.,

’ 14.000. 02908-21952.
Speurder? Bel 020-6805805

MARINUSVLET met
zwemtrap, kabelaring en
opgedikte kopleguaan.
Ontwerp Th. Gillissen.
Lengte 6.30 m, breedte 2.20
m, Yanmar Diesel, 27 pk,
bouwjaar 1992. Dek, ban-
ken en vloer zijn fraai afge-
werkt met teak en mahonie.
Prijs ’52.500. Inl. 02943-
-2553 Of 070-3962588.
T.k. SPEEDBOOT, zëë-
waardig, met alles erop en
eraan, mcl. kanteltrailer,

’ 7000. Telef. 06-52.840872.
Direkt leverbaar nwe. Presi-
dent, Johnson en Aqua
Stream motorjachten. Ook
div. gebr. schepen w.o.
Princess, Fairline, Sealine
328, Saga 27, Scand 25,
Boorncruiser 35, Marco 860
en div. sportboten. ~DE
BOARNSTREAM", Wes-
sem, Waage Naak 9. Telef.
04756-2903.
WATERLAND motorkrui-
ser 5.50 x 2.00. Kajuitboot
mcl. dektent en nieuwe
50-pk Evinrude. Vraagprijs

’ 9000. Jachtwerf Wolder-
wijd, 03242-1228/1220.
MOTORJACHT, 14.95 x
3.85 m, techn. vaarklaar,
a.k. moet afget. worden.
Inr. motorhome mog. Vr.pr.

’ 65.000. 08894-19772.
Weg. omst.h. ARGO mot-
orkruiser, I. 9.30, br. 2.40, d.
0.90, Perkins 60-pk diesel,
teakh. dek. Havenmeester,
Kon. Watersp. ver., Hr.
Bakker, 02158-24880.
FJORD Selcruiser, polyest,
a.k., 8.5 m, 130-pk Volvo,
gerevis., 1976, uitstek, st.,

’ 42.500. 02993-72736.

Agder
630, '92

Brandsma Jachten
Sneek, telef. 05150-25000

INFINITY Laser 265, bj. '93,
type Miami-Vice, afm. 8 x
2.60 m, 5 vaaruren, 7.4 Itr.
Mercr. 330 pk, cabin met 3
sl.pl. en 4 zitpl. Snel en excl.
speedboot. Telef. 05204-
-6161/6422.
TARGET Expresse, bj.
1973, 9.75 x 3.10 x 0.70,
motor 60-pk, a.k., dinette,
i.z.g.st. Vr.pr. ’62.500. Inl.
02522-30555.
BOEKANIER, 7.40 x 2.70 m,
42-pk Perkins, Hurth k.k., 4
51.p1., geh. compl. vaste pr.

’ 16.000. Inl. 072-625718.
Noorse SPITSGATTER, 6 x
2, zeer compl. weekendkr.,

’ 13.495. Inl. 04192-16562.

Sloepen
specialist

o.a. houten en polyester
sloepen en vletten

proefvaart dagelijks mog.
ARIEWIEGMANS

Scheendijk 6, Breukelen
Telef. 03462-61574

T.k. WATERMAN, 9.50 x
3.20 m, g.s., a.k., Samofa
diesel, boegschr., dubb.
best., douche, vr.pr.

’ 79.000. Telef. 075-313148.
LARSON All American
5000, '79, in perfecte st. ook
techn. Motor inb. 120-pk
Mercruiser, ’ 16.500. Evt.
Riba trailer. 01623-17105.
T.k. speedboot FLETCHER
Arrow, 115-pk inb., LPG/
benz., ’ 7500 mcl. trailer.
05275-2668, 06-52927357.
ADRIA 501 motorsloep, uit
voorraad leverb., mcl. 11-pk
Vetus diesel inb. Proefvaart
mogel. Jachtwerf Wolder-
wijd, 03242-1228/1220.
T,k. TEN BROEKEKR., gesl.
stuurh. met a.k., hydr. bui-
tenbestur., Mercedes mot.
O.M. 636, marifoon, _ gas/
oliekachel, dieptem. afm. 9
x 2.85 x 1.00 m, ’37.000.
Inl. 078-195931.
Partij ex-US ARMY on-
gebr. kunststof boten, on-
verwoestbaar, 3.45 x 1.45 x
0.55 m. Telef. 01862-4061
of 04950-43633.
Werfgebouwde stalen MO-
TORVLET type Beenakker
7.70 x 2.00 x 4,50, Mercedes
diesel 40 pk. Geheel betim-
merd met teakhout, 0.w.-
-toilet, dinette en keuken.
Ruime stuurhut, overal sta-
hoogte. In perfecte staat
van onderhoud. Prijs

’ 28.000. Telef. 04199-1475.
ZWALUWKRUISER, 8.30 x
2.95 x 0.80 m, Peugeot Dsl.,
4 51.p1., roy. inger., motor
gezond, veel extra's,

’ 42.000. 04120-46436.
Pol. De Rijke VLETJE, 4.50
x 1.75 m, 15-pk Yamaha.

’ 3950. Telef. 038-219848.

Scand Baltic
bj. 1986, afm. 9.50 x 3.20 x
1.00 m, Volvo 165-pk Turbo
DIESEL, met veel extra's,
absoluut zonder gebreken,
ieder deskundig onderzoek
toegestaan. Prijs ’ 155.000.
Telefoon 010-4196562, na
19.00 uur 01806-18848.
MOTORKR. g.s./a.k., 8 m,
dubb. best., Ford benz.,

’ 28.500. Inl. 02152-63649.
PROFILE 33, pol., rondsp.,
2x 42-pk D, al. deuren,

’ 125.000. 070-3857819.
AMF-SLICKCRAFT, 188-
-pk Mercruiser, nw. Tega
tandemas trailer, met kent.,
geheel compleet, i.z.g.st.,
vr.pr. ’18.750. 02505-1686
of 02907-5356.

Vaartuigen te koop gevraagd
Holland Marine Service
zoekt voor haar verkoop
grote KAJUITZEILJACH-
TEN en motorjachten van 8
a 9 m. Belt u s.v.p. met
HMS, telef. 03200-88199.
(Naast sluis Harderwijk).
ZEILJACHT, pol. 34-38 ft.,
Diesel, '88/"90. Directe be-
taling. Telef. 013-348143.
Pol. KAJ.ZEILJACHT, 7 a 8
x 2.50, D-mot., oph. kiel tot
1800 kg. 01835-4050.
DOERAK 850 AK of 950
AK. Telef. 08859-54775.
ED PEEK grootste verkoop-
haven van Adam, gratis
ligplaats. Inl. 020-6655701.
Volvo PENTA - Albin, MB
10A, 2-cil. B. 01856-4173.
Pleziervaartuigverzekerin-
gen, Eddy van Ooijik
BOOTPOLIS, 035-234035.
T.k. gevr. pol. SPANKER
0.i.d., bij voork. met b.b.m.
en trailer. 023-289629.

Boot verkopen?
Wij regelen het voor u
Jachtbemiddeling RIVIERA
BEACH B.V. (bij Elburg).
Telef. 03211-1092.

Uw boot VERKOPEN?
Nieuwe vorm van bemidde-
ling. Bel 03440-20273 of fax
13828.
BIG BUSTER of Buster RS,
evt. zonder motor. Aanbie-
dingen: 020-6178325.
Motorkotter, ± 10 m,
event. casco, half klaar.
040-512234, fax 512302.
Holland Marine Service
vraagt boten voor haar ver-
koophaven. Wilt u uw boot

verkopen?
Komt u dan eens praten.
Telef. 03200-88199. (Naast
sluis Harderwijk.)
***POLARIS Bèta*** Telef.
03458-3592.
FRIENDSHIP 22, kielmid-
zwaard of kiel 1 m, inb.
mot. diesel. Telef./fax
02158-24153.
Te koop gevraagd goede
werfgebouwde zeiljachten
v.a. 7 mtr. JACHTWERF
SERRY, 02158-23404.
WERFKRUISER, 9 tot 11
m, b.v.k. werfbetimmering
en dubb. besturing. Snelle
afwikkeling. 05105-52328.

SHOW 29, zeer snel zeilj., 9
x 3.10 x 1.67 m, 6 51.p1.,
nwe. rolfok en motor, pas
geverfd, anti-fouling, koop-
je!’ 69.500. 01687-3377.
HUITEMA Zeeschouw. 8.5
x 3 x 0.8 m. In perfecte st.
Extra's. Vraagpr.: ’31.000.
Telef. 09-49.23.51.83.604.
NEPTUN 20, kaj.zeiljacht,
op trailer, dieptem., snelstr.,
spinn., genua, verlicht.,
kompas, toilet, veel extra's,
Yamaha 9.9, vr.pr. ’ 18.500.
Telef. 04990-75844.
OPTIMA 92, bj. '76, Volvo
23 pk, veel extra's, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 77.500. Telef.
02550-34498.

Inruil
* is veelal mogelijk op:

WESTERLY STORM 33..'90
DUBOIS3S(REDJEKI)...'BI
MOODY 42 Kits,MS,CC...'7B
MAXI 800 en 800 C demo
MAXIIOOO demo
MAXI 909 OC '91
MAXI 999 '91

SKIPSHANDEL Stavoren
op MARINA Stavoren

Gehele week 09.00-17.00 u.
Telef. 05149-2085

CONTENDER H 174, 3 zei-
len, trailer, veel extra's.

’ 3650. Telef. 04904-19060.
BAYLINER Arriva 350 pk,
'91, 1 seiz. gevar., geh.
compl., mcl. trail., slechts

’ 52.500. Inl. 04164-3157.
T.k. BLAZER, bj. 1918, in
orig. staat, afm. 15.72 x 5.16
x 1.25 m, masth. 18 mtr.,
compl. m. zin., DAF D 120
pk, schip is geschikt na eni-
ge aanppassing om te char-
teren. In redelijke staat. Pr.

’ 45.000. Inruil is bespreek-
baar. Telef. 01866-1927 of
06-52114482.
Klassiek NOORS jacht,
5.5-m klasse, 9.45 x 2.00 m,

’ 19.500. 023-338524.
T.k. i.z.g.st. 470 ZEILBOOT
m. trailer, geh. compl., pr.
n.o.t.k. 02274-3533.
FALCON, 7.20 x 2.45 x 0.90
m, Yanmar 8-pk Diesel,
vr.pr. ’ 26.000. 085-817170.
LASER 2, trapeze, spinaker,

’ 3500. Telef. 020-5497371.
T.k. OPTIMA 98 GS, bj.
1982, perfecte staat. Telef.
077-519575.Doornbos Jachtbemiddeling

vr. met spoed ZEILSCHEPEN ter verkoop. 02158-24654

Koopruil"

SPORTBOTEN
Maxum, Glasstream, Ya-
marin, Placom, Zodiac, Ya-
maha b.b. motoren, laatste
'93 modellen speciale prij-
zen. Tevens div. inruilers.
Hans Hurekamp W.S.,
Apeldoorn, 055-332446.
St. WATERMANKRUISER,
8.80 m, 52 pk D., verw.,
boegschr., zeer compl.

’ 65.000. Inl. 01670-64129.

Waterland 700
Pol. WEEKENDKRUISER,
i.g.st., binnenb.mot. 38-pk,
kook- en wasgelegenh.,
chemisch toil., veel extra's,
vr.pr. ’ 16.000. 076-219176.
BOESCH 510, mahonie,
240 hp, volledig gerest.,

’ 32.000. 02158-23143.
Weekeinder, model Been-
hakker VLET (7 m), voorste
helft stalen opbouw. Ma-
honie betimm., 2 51.p1., aan-
recht, w.c, 12-pk Yamaha
(1:100), als nieuw. Vaar-
klaar, ’ 4800. 020-6279658.
Rijkswaterst. SLEEPVLET,
I. 10.50 m, br. 2.75 m,
i.z.g st. Vr.pr. ’ 34.000.
02158-26088/035-217941.
WELLCRAFT 197 Eclips,
175-pk, 61/2 mtr., 1992, mcl.
trailer. Nw.pr. ca. ’66.000,
nu rij/vaarkl. ’ 50.000.
071-214011 of 01721-9323.
GLASTRON V164, 90-pk
inb., ski-uitr., dekzeil, kan-
teltrailer. Alles in z. keurige
st. ’ 9950. Inl. 02991-3074.
T.k. motorjachten, nieuw
en gebruikt, o.a.

Olympic
Bayliner, Marco
Ariadne, Joda

Watersportcentrum UIT-
DAM, Zeedijk 2, Uitdam,
02903-1433.
SPORTBOTENSHOW. Wij
leveren uit voorraad de
meest complete serie
sportboten en kruisers. In-
vader, American Skiër, Dy-
nasty, Chaparral, Molinari
en Sealine. Ook div. inte-
ressante, gebruikte boten.
Sportboot-Centrum van
Nederland Pijl Watersport,
Loosdrecht, 02158-21638.
UNIEKE open teak motor-
sloep, luxe bet., 4-cil. mo-
tor, ’ 95.000. Antieke auto-
boot (Baay-Loosdrecht), in
perf. st., 4-cil. Watennota,

’ 35.000. Teak motorvlet,
2-cil. motor, ’ 35.000.
Scherpel Jachtwerf 8.V.,
Oud-Loosdr.dijk 95A, telef.
02158-21298.
Mooie Noorse FARSUND,
6 m, overn., b.b.m. in bun,

’ 13.500. 020-6002594.
BOESCH 510 de Luxe,
kleur wit, 270 pk, z.g.a.nw.,
’25.000. Inl. 04120-47557.
DOERAK 950 AK, 1970,
goed onderh. Vaste prijs

’ 59.500. Telef. 05287-3248.
DOERAK 700, '77, vaste
prijs ’ 29.500. Telef.
08894-17004.
COMPROMIS 720, bj. '73,
Merc. 9.9, '87, zeer compl.,

’ 19.500. 02513-15594.
BAYLINER Capri, 130-pk
OMC, i.z.g.st., mcl. trailer,

’ 17.500. 06-52834277.
T.k. stalen KRUISER 7x2
m met 18-pk Tomos b.b.m.

’ 4500. Telef. 05253-2341.
Wegens tijdgebrek GLAS-
TRON 190 speedb., 8-cil
Mercury 280 pk, z.g.0.h.,

’ 14.500. 05911-1810.

Waterland EV 85
Nu div. uitvoeringen lever-
baar, prijs v.a. ’115.500.
Jachthaven De Evenaar,
03462-63163.
VECHTKRUISER,
werfsch., met a.k., houten
bovenbouw, m. achterst,
onderh., I. 11 m, br. 3.5 m,
m. Peugeot 62-pk Diesel,
300 draaiuren, vaarklaar,

’ 39.500. Telef. 02270-1708.

Sunbird
Speedbootcentrum
G. Woertman Boten en
Motoren Maarssen. Off.
Sunbird OMC-dealer, div.
modellen voorradig.
G. WOERTMAN Boten en
Motoren, Straatweg 28,
Maarssen, 03465-61362.
St. KAJ. DOMP, 8 x 2.35 x
1.10, b.b.m. Yamaha, 10 pk,
teekh. dek, mah. opb.
02290-33161.

Glasstream
nog enkele 180 SE/Yamaha
130 pk uit voorraad lever-
baar, ’ 28.900. W.C.S. Den
80l Kerkdriel, 04183-1696.
Overnaadse houten
SCHERPELVLET, voll. ge-
renov., in nw.st., bj. '70,
nw.prijs ’150.000 nu
’89.000. Inl. 03465-72711.
CASCO tot compleet, tot
15 mtr. De Hemmes, Kalf
35a, 1509 AB -Zaandam,
075-159474.
Multivlet ’115.000. Super
Van Craft ’lBO.OOO. Blue
Ocean 45 Superluxe.
DELTA VACHT Colijns-
plaat, 01199-5776.
MAXUM KR 1800, 90-pk,
'91, ’ 20.000. 046-742109.

HYUNDAI Lantra GLS 16V,
bj. 10-'9l, 80.000 km, met
gasintallatie, nw.waarde

’ 36.000. Prijsindicatie

’ 20.000. Ruilen voor zeil-
jacht ±8 m. Telef.
04120-36307.
Luxe in perf. staat verke-
rende MOTORTJALK 22 x
4 m. Vr.pr. ’ 225.000 tegen
beslist luxe kotter/vlet e.d.
min. 13 m. 010-4144430.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

RUILEN: zeew. motorzeilj.
st., werf Schotland, klass.,
afm. 10.36 m, tax. ’ 80.000;
tegen motorkr., t.e.a.b. Br.
38K-53267 bur. bl. Adam.
TX. Boeier ZEILTJALK,
1896, 11.70 x 3.25 x 0.60 m,
nwe. Volvo Penta, nwe. da-
cron zeilen. Inr. kruiser
mog. 05208-67908.
ROBBER (racer), flush dek,
in '88 verb. als toerschip,
8.00 x 3.00 x 1.50 m, Yan-
mar dsl. 10 pk, ’ 32.500. Inr.
motor mog. 074-439610.

V.D. STADT 34, staal,
rondsp., '89. Pr. ’125.000.
Inl. 04167-76523 of 72224.
ZEESCHOUW 7.00 x 2.50,
6-8 pk Sabb Diesel,
02510-52021 of 38753.
SPIRIT 32, '79, Volvo 23-
-pk, zeer compleet, vr.pr.

’ 97.000. Telef. 01185-1895.
BM 16, 16 m 2, i.z.g.st., met
meetbrief, ZEILNR. 3003,
’6500. Van Oord, 03465-
-68224. Zon. 030-714417.
WAARSCHIP V. ton, '76,
goed en compl. Vr.pr.

’ 63.500. Inl. 03435-72282.
PIONIER, i.z.g.st., ’36.500.
Telef. 01726-50568.
Hallberg Rassy 38, '79, perf.
st., zeer KOMPL. ’ 225.000.
04160-35464, av. vóór 20 u.
KAJUITZEILJACHT, 3 mm
staal, knikspant, 7.85 x 2.30
x 0.90 m, ca. 26 m 2zeilopp.,
Yam. b.b.m. 9.9-pk 4-takt,
4 51.p1., 100 Itr. drinkwtr.,
tol., etc, vaarklaar, vr.pr.

’ 12.500. Inl. 010-4320165.

Westerley 33
Catch, vinkiel, achterkajuit,
DE BESTE ’ 98.000. Vraag
ml.: 03410-15304, Flevoweg
121, 3846AJ Harderwijk.
ED PEEK grootste verkoop-
haven van Adam, 7 dagen
geopend. Inl. 020-6655701.
Te koop: leuk ZEILAAKJE
van 10 m, vr.pr. ’ 15.000.
Telef. 070-3545529.

Hurley 700
Zeewaardig pol. kaj.zeilj.,
7.10 m, S-spant, 8-pk Yam.
in bun, '78, compl., ligpl.
Loosdrecht, mooie boot,

’ 17.900. Inl. 02152-42372.
SPIRIT 36, 11.00 x 3.66 x
1.75. Nieuwprijs ca.

’ 280.000, tegen redelijk
bod aangeboden. Bouwjaar
1992. Veel uitrusting in de
laatste technische stand,
ledere deskundige keuring
toegestaan. Vraag een
volledige beschrijving aan.
Telef. 01731-7958 of fax
070-3997022.
MIRROR, met trailer, ge-
heel compleet, i.g.st.,

’ 1200. Telef. 02972-61242.

Trintella 38
In uitmuntende st., bj. 1978.
Inl. 058-887287, zo. na 18 u.
T.k.a. 12-voets JOL, mcl.
trailer, prijs ’9500. Telef.
01875-2243.
KIEVIT 27, '79, in perf. st.,
8.40 x 2.70 x 1.40. Volvo 13
pk, saildr., mcl rolgenua,
marif., AP stuuraut., VDO
wind-nav. set, maststr. mr.
Pr. ’ 59.000. 01860-13752.
T.k. ELAN 33, bj. '91, zr.
compl., klaar voor lange rei-
zen. Telef. 01113-2039.
FIRST 27, 8.40 m, diesel-
motor, ’ 52.500. Telef.
05208-67799.
PAVILJOENTJALK De
Dollard, 17 x 4 m. Vr.pr.

’ 150.000ex. 06-52.866471.
CONTEST2S, bj. '76, 18-pk
Yanmar dsl., '91, perf. st.,
voll. uitg., o.a. 4 voorz., au-
tohelm, marif., SSB, stah.
en extra slaappl., ’ 39.000.
01829-4671.
COMPROMIS 909, bj. '80,
23-pk Volvo P. dsl., rolge-
nua, AP, stuuraut. etc.
Vacht. Enkh. 02280-17643.
St. KAJUITBOOT, 8.00 x
2.25 x 1.00 m, 451.p1., 11 pk
diesel, bj. '68, vr.pr.
’24.500. Inl. 03402-39413.
T.k. stalen casco v.d.
STADT type Roberts, 35
Ft., mcl. motor en bootwa-
gen, ’ 25.000. 05151-42004.
T.k. SNEEKERMEER, 10-pk
diesel, 0.w.-toil., 4 51.p1.,
vr.pr. ’ 18.000. 023-325259.
Pol. KAJUITZEILBOOT, 6
m, '76, moet opgeknapt
worden, mcl. b.b. 6-pk
Johnson '92, 6 vaaruren, pr.
’4500. Inl. 03406-65732.
SCHAKEL, 2363, i.z.g.st.,
wedstrijduitv., 2 paar zeilen,
gr./kl. fok, mcl. dekzeil,

’ 3000. Telef. 020-6256585.
LASER II Fun, mcl. rolfok
en wegtrailér, bj. '87, vr.pr.

’ 4900. Telef. 03410-23804.
EDEL 5, 5.40 x 2.25. 8-pk
Marmer b.b.motor, geen
zeilen. Vraagprijs ’ 5450.
Jachtwerf Wolderwijd,
03242-1228/1220.
T.k. FRIENDSHIP 23 m.
8-pk b.b.m., i.z.g.st.,

’ 11.500. 03405-63941.

Zeilboten te koop aangeboden

Houten BM, oude boot,
ZEILKLAAR, m. b.b.m.,

’ 3000. Inl. 020-6939159.
CONTEST 29, bj. '69, in pri-
ma st., 6 zeilen, marif.,
echolood, 18-pk Solé, vr.pr.
’44.000. Inl. 01726-13303.
Compromis 999 ....’ 180.000
Compromis 777 ....f 45.000
Baroudeur7Bs ’ 25.000
Sneekermeer 750. ’ 18.000
Wibo93o ’ 55.000
A10a27 ’ 45.000
CentauerK.M.Z. ...’ 15.000
Talisman ’ 13.500

Zaadnoordijk Watersport
Uitgeest, 02513-19008

Wedstrijd 12-voets JOL
720, bj. 1980, mcl. trailer, pr.

’ 10.500. Inl. 02943-2193.
Weg. gez.uitbr. GRUNDEL
7 m, '81, i.z.g.st., compl.,
’20.000. 02159-52025.
JOUET 32, pracht schip,
i.z.g.st., 10.10 x 3.15 m,

’ 77.500. Inl. 070-3631841.
FRIENDSHIP 28, bj. '80,
perfect onderh., 13-pk Vol-
vo, compleet uitger.,

’ 62.000. Telef. 05219-2964.
JAVELIN, wedstr.boot, tra-
peze, spinnaker, nwe. mast,
compl. m. trailer, ’ 3250.
Inl. 030-204699/715166.
WAARSCHIP 600 kaj.zeilj.
Werfgeb., goed onderh.
snel schip, vr.pr. ’ 8500.
Telef. 05156-9232.
ZEEGRUNDEL, 7.50 m,
stah., 20-pk D, gesl. koel., 3
zeilen, compl. mv., veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 45.000.
03450-16220.
SNEEKERMEER, 8x2.5x1
m, 4/5 sl.p., 4 zin., kuiptent,
tafel + extra Honda 10 pk,
’19.500. Inl. 02153-12743.
FLYING-Dutchman, hoog-
ste bod. Telef. 03413-2566.
KOLIBRI 800, inb. diesel, bj.
'88, verk. in perf. st. Vr.pr.

’ 57.500. Inl. 01713-15540.
ZEILSLOEP Spitsgat met
kajuit, op trailer, 5 m,

’ 6500. 05762-2054.
JEANNEAU Fantasia 27, bj.
1983, kielmidzwaard, div.
extra's, mooi en snel fami-
lieschip. ’ 63.000. Inl.
05160-20602na 18 u.
LASER, i.z.g.st., met nw.
zeil, evt. nw. trolley. Telef.
070-3911762, b.g.g. 070-
-3954532.
Scandinav. VOLKSBOOT,
ovemaads, I. 7.65 m,

’ 10.000. Inl. 035-217165.
KELT 620, i.z.g.st., Honda 9
pk, vele extra's, vr.pr.

’ 22.500. Telef. 05665-2789.
ZEESCHOUW, 9.37 x 3.20
m, bj. 1975, Volvo Penta 18
pk, 1989, g.0.h., ’70.000.
Inl. 05178-12866 (na 18 u.).
ZEILKOTTER, ontw. Huite-
ma, 11.50 m, fraai gelijnd,
werfgeb. schip, 2-master,
veel comfort, Thornycroft
Diesel 62 pk, goede zeileig.,
grote zelflozende kuip, perf.
staat. Telef. 05665-1346.
DUFOUR 2800, '78, 830 x
293 x 120, 13 pk, z.g.o.h.

’ 52.500. Telef. 05963-548.
T.k. pracht houten VALK,
wedstrijduitv., 2 tuigen,
t.e.a.b. Telef. 02977-26492.
WAARSCHIP 730 ais
nieuw, b.b.m. 8 pk, compl.
en vaarkl., vr.pr. ’35.000.
Telef. 02159-16931/38574.
Stalen SCHOKKER, 7x2
m, 15-pk inb.motor, compl.
m. tuigage, geen zeilen,

’ 17.500. Inr. pol. boot mog.
Inl. 05277-6141.
T.o. zeilboot SCHAKEL no.
1088, bouwer Veba, met
trailer, staat van nieuw. Inl.
02982-4874, 02155-25594.
Prijs ’ 3400.
DUFOUR Arpège, uitst. st.,
9.30 x 3.00 x 1.45 m, zeer
compl., ’51.500. Telef.
02521-17833, na 18.00uur.
SPIEGEL-LOODSJOL,
klassiek houten zeilschip,
bj. 1950, afm. 6.60 x 2.20 x
0.90, 8-pk diesel, i.z.g.st.,
pr. ’ 11.000. 01100-32263.

Victoire 34
bj. 1984, Volvo 27 pk, in uit-
zonderlijke goede staat,
zeer veel extra's, vraagpr.
’143.500. Inl. 076-651172.
SAILHORSE H2131,
wedstr.kl., ziet er schitt. uit!
071-149322. Incl. extra's.
Compl. OPTIMIST, zeilkl.,

’ 895, 20-ft. container voor
afb., t.e.a.b. 05976-1900.
T.k. SPANKER, compleet.

’ 2500. Telef. 03200-80841.

SEALINE 195, 6 m, 120-pk,
powertrim, keuk., o.w. toil.,
prima cond., ’ 19.000, weg.
tijdgebr. 020-6258433.
ED PEEK grootste verkoop-
haven van Adam, 7 dagen
geopend. Inl. 020-6655701.
ZEEW. motorschip, afm. 18
x 3.80 x 1.20, 145-pk Per-
kins Turbo Diesel, 9 slp.pl.,
douche en w.c, open en
overdekt zonnedek, ook
geschikt voor charter, v.v.
boegschr., dubb. el. anker-
lier, autopilot, marif., diep-
temeter, 8-pers. redd.vlot,

’ 125.000. Inl. 05217-1435.
SPITSGATSLOEP, 6 m,
grenen-eiken-mahonie,
1-cil. Albin, in perfekte
staat, ’ 25.000. 02995-1266.
ROBALO-Boston Whaler,
22 vt., '86, 150-pk Yamaha
outb. '90. Atlant. kanteltrai-
ler, i.z.g.st. Inr. BMW 3-se-
riemog. Inl. 023-317524.
T.k. nieuwe HOUSEBOAT,
zonder bovenbouw, 14 x
5.80 m, type catamaran,
boegschroef, 220 set, 1500 I
water, 1500 I vuil water,
dieseltank, zwemplateau,

’ 42.000. Geheel afge-
bouwd voor gunstige prijs.
Telef. 04408-3312.
WESTLANDER, 9.50 mtr.,
50-pk Peugeot d., 4 sl.pl.
Telef. 020-6752920.
SLEEPBOOT, 11 x 2.90 m,
A'damse model, gr. stuur-
hut, Daf m. hydr. keerkopp.

’ 40.000. Inl. 02159-46189.

Sealine 390
Statesman

Luxe Sportjacht 12.80 mtr.
x 4.11 mtr., 2x Volvo
TAMD6IA, Eberspacher
verwarming, Autohelm
GPS Navcenter, Radar
stuurautomaat, r.v.s.
Simpson, davits etc,
bouwjaar 1992. Inl. Pijl
Watersport, Nieuw Loos-
drechtsedijk 217, Loos-
drecht, 02158-21638.
"DOERAK Botenbeurs**
Morgen weer in Meppel.
Pro Aqua, 05220-54007.

Target
8.30 x 2.95x 0.60

52-pk Peug. D
i.pr.st., ’ 49.000

Brandsma Jachten
Sneek, telef. 05150-25000

SAGA 27, alles i.z.g.st. van
onderhoud. 070-3211020.

Houseboat
uw varende vakantie-

bungalow
ARIEWIEGMANS ,

Scheendijk 6, Breukelen
Telef. 03462-61574

SPECIALE aanbieding: in-
ruil Saga 20, '92, inkl. ex-
tra's, ’ 45.000. Tevens div.
nwe. sterk afgeprijsde
Noorse schepen w.o. Ska-
gerrak 720, Scand 25, Saga
27 etc. ~De Boarnstream",
Irnsum. 05660-1435/1764.
CASCARUDA, 9.70 x 2.85
x 0.90 m, Renault 40 pk,
dubb. best., toil., a.k., da-
vits, bijboot, vr.pr. ’ 37.500.
Telef. 08385-24296.
WATERLAND 700, i.z.g.st.,
53-pk WM, veel access.,
met wintertrailer, ’20.000.
02977-20318.
SLEEPBOOT 1960, 14.60 x
4.00 x 1.50 m, 200-pk DB,
'71. Inl. 05960-30256.
St. VLET, inb. diesel, 6.02 x
2.00 x 1.15 m. ’13.000.
071-123672,01711-19277.
OCEANE, klassiek gelijnd, 8
m, Yanmar 8-pk '85, z.g.st.
’30.000. Inl. 01640-47475.
SUPERKAAGKRUISER D,
schitter, staat, ’ 57.500.
Info. 05151-42004.
RINKER & ROBALO,
USA-sportboten, kajuit-
kruisers en off-shore toer/
visboten. Bent u veeleisend
en kwaliteitsbewust? Kom
kijken bij: Kroes Boats, Ui-
terweg 245, Aalsmeer,
02977-21984 of Boka Boot-
centrum, Ouddorpse Haven
12, Ouddorp, 01878-1745.
Beide zo. geop. 12-16.30 u.
SPEEDBOOT met Johnson
motor, trailer en toebeho-
ren, ’ 4750. Inl. 03423-2165.
KRUISERTJE met Solo D,
7.00 x 2.20 m, met a.k.
Ligpl. Heukelum, vr.pr.

’ 17.500. 03450-12531.

Valkkruiser
14.50 x 4.10 m,2x DAF 575,
vele opties, z.g. onderhou-
den, vr.pr. ’195:000.
05137-51297.

Bestevaerkr.
9.30 x 3.00 x 0.85 m

bj. '74, Peugeot 62-pk D
2e st.st., douche, verwarm.

boegschroef. Perfect!!

’ 59.500
BOUW VAN WIJK B.V.

Hosangweg 80, 01729-8687
WOUBRUGGE

Stalen MOTORKRUISER
Diesel, I. 10.00 x b. 2.80 x
d.g. 0.90 m, 6 51.p1., koelk.,
42-pk Perkins, 220 I water,
180 I brandst., vak.klaar.

’ 28.500. 08380-39013. ■Speurder? Bel 020-6805805

DEHLER 34, bj. '90, diepg.
1.45 m, topuitvoering, vele
extra's, mr. bespreekb.,

’ 129.000. 05440-65348.
Klepper Condor Trailersai-
ler, Etap 23 1988, ’38.000.
Aldebaran z.g.a.n.,
’32.500. Spirit 36 1986.
Sun Shine 38 1987. DELTA
VACHT Colijnsplaat,
01199-5776.
FRIENDSHIP 23 mcl.
sprayhood, kuiptent, mast-
str.inst., ’10.950. Ligpl.
Friesland. Inl. 03465-70666.
SEAHORSE Glider, i.g.st.
Pr. n.o.t.k. 08380-12274.
FJ, moet opgeknapt, mcl.
trailer en buitenboordmo-

1200. Inl. 05735-1219.
FRIENDSHIP 23 nr. 561,
zeer compleet, vaste pr.

’ 15.000. 08385-18366.
MOET weg: pol. zeilboot,
6.2 m, rolfok, 8-pk b.b.m.
etc. ’ 5750. Inl. 072-335673.
FLYING ARROW (t. Scha-
kel), mcl. trailer, spinnaker,
trapeze. Vr.pr. ’3700. Na
19 u„ 01820-19836.
REGINA I, staal, 7.5-pk
Mercury, opknapper,

’ 5850. 02158-24654.
DUBDAM overn. jol, 2.80,
'91, d.groen, kabelaring, alu
mast + zin., riemen, dekkl.
etc, ’ 2500. 02153-14250.
POL. halfopen zeilb., 6.65 x
2.10 m, vaste kiel, goede
zeiler, groot water, ’ 5500.
01806-18518, 010-4195887.
Speurder? Bel 020-6805805

Voor de liefhebber die snel
beslist. Mooie, originele
ZEILSCHOUW, 6 m. Com-
pleet met 4-pk b.b.m. Moet
weg, geen dekzeil. Vr.pr.
’9OOO. Telef. 020-6391149,
010-4762323.
CONTENDER H 135,
i.z.g.st., 3 zeilen, trailer,

’ 4500. 01711-12791.
WAARSCHIP 600, i.z.g.st.,
vaar- en zeilklaar, ’ 9750.
Telef. 05980-93374.
DEHLER 34 DB2, ’ 69.500.
Inl. 05176-41861 nalBu.
MARIEHOLM IF, 26 ft.,
Volvo Penta Dsl., 5 zeilen,
spinaker, autohelm, toil.,

’ 35.000. Telef. 023-293768.

Aannemelijk
bod

* is bespreekbaar op:
MAXI 39 11.80 '88
JEANN.VOYAGE 12.50..'88

Te bezichtigen bij:
SKIPSHANDEL Stavoren

op MARINA Stavoren
Gehele week 09.00-17.00 u.

Telef. 05149-2085
""SPRINTA 70**"
’26.000. "04990-72120.
DRAAK Borressen, bouwjr.
1978, wedstrijdconditie,

’ 45.000. Telef. 020-
-6465973/6278235.
PIONIER, v.d. Stadt, 9 m,
zeer voll. uitger., Proctor
mast, rolfok, Yanmar 18 pk
D, Taurus zelfst., 2 Auto-
helms, Decca, marifoon,
watchman, richtingzoeker,
radardetector, zonnepan.,
’57.000. Inl. 03438-17161.
T.k. DIVERSE vis-, roei-,
zeil- en skiboten. Telef.
023-311062.
WAARSCHIP, 7.25 m, 3
fokken, spl.nwe. b.b. Ya-
maha 8 pk. Erg goede zeiler
door bouwvoorz. ’19.500.
02290-18287.
ZEESCHOUW 10.68 x 4.96
x 0.90 mtr., Ford 60 pk, vele
extra's, erg mooi schip,

’ 105.000. Inl. 02158-23404.
T.k. LASER, veel extra's, 2
zeilen, weinig gevaren,

’ 2500. 03451-17010.
MARIEHOLM 26 '78, Volvo
Penta Diesel, AP nav., au-
tohelm, Bolle Jan, zeer
snelle zeilen. Prijs ’41.000.
071-213344.01715-4000.
VICTOIRE 822, bj 777
Volvo Penta 13 pk,

’ 46.500. 070-3603308.

T.k. zeiljacht JAGUAR 22,
6.80 m x 2.25 m. 4 51.p1.,
i.z.g.st., nieuwe 5-pk Mer-
cury b.b.m., 3 zeilen, diep-
temeter, vaarklaar. T.e.a.b.
Telef. 01742-98988.
Zeer mooi, klassiek gelijnd
ZEILJACHT, 8.00 m, type
Caranan v.d. Stadt,

’ 20.000. Telef. 04499-2361.
T.k. ZEILBOOT met trailer
en 4-pk Johnson b.b.m.,
4.30 m lang, ’2700.
08347-82002/84421.
T.k. ORION kaj.zeilj., 6x2
m, zéér compl., 8-pk
b.b.m., ’ 8400. 045-
-213226/231319.
DUFOUR 29, '78, compl.,
vaarklaar, vaste prijs

’ 59.500. Telef. 038-551194.
T.k. VALK, 2 stel zeilen, 2
spinn. + extra's, i.z.g.st.,

’ 5750. 02158-26330.
F.J. (3x), pol., v.a. ’650.
Polywood, pol., ’1250.
Volksboot, pol., ’2500.
Schakel H.M. ’B5O. G.st.
Zeilklaar. 055-218709.
LOPER, 9.20 x 2.70 x 1.50,
bj. 1978, i.z.g.st., 6.6-pk
Petter diesel, ’49.500. Inl.
03242-5191.

Drascombe
CRUISER, vr.pr. ’17.500.
Telefoon 01827-8337.
Edel 4, 7.10 m, 1975, 551.p1.,
trailer, ’ 24.000. Optima 101
1986, overcompleet en in
zeer goede staat, ’ 125.000.
HANSE & VERBEEK Ma-
kelaardij, 01 1 1 9-131 4.

DEHLER 34 Nova, bj. 1989,
topuitvoering, vele extra's.
Telef. 05208-54668.
FIRST 26, 1986, 8.20x2.80
x 1.65, ophaalbare kiel, min.
0.65 m, dubb. achterkooi,
ideaal waddenschip, compl.

’ 58.000. 020-4904428.
TM. zeilboot JEANNEAU
Sun Charm 39, 11.99 x 4.00
x 1.50 m, bj. '90, veel ex-
tra's, ’ 270.000. Tijd.
kant.uren + zat. 01131-
-1348 of 09-3236053254.

Draak
Böressen, mah., ’ 16.000.
Böressen, pol., ’38.500.
Evt. m. trailer. 023-312083.
CENTAUR, open pol. zeil-
boot, ligpl. Lsdr., ’ 5600.
Telef. 02977-25283.
SEAMASTER 815 unieke
st., 1977, semi S-Spant,
flushdek, 8.15 x 2.71 x 1.39
m. 05250-4815 na 18 u.
PAMPUS 360, ’ 26.000.
Neptune 20, ’ 16.500. Efsix
1154, ’10.500. Edel 5,

’ 9500. Vrijheid, ’ 2250.
MZ-jol ’ll5O. Vaurien,

’ 1250. Jachthaven de
Oude Werf, Uiterweg 127,
Aalsmeer, 02977-23929.
Van echte liefhebber t.k.
REGINA-1 R4O, z.g.o.h.
mcl. trailer, ’ 10.500. 5.5 pk,
7x 2 m. 05702-1357.
ELAN import, „Jachtwerf
De Slinke" te Workum. Te-
lef. 051-41993, fax 41666.
Inruilschepen. Etap 30, bj.
'86, ’105.000. Alpha 32,

’ 59.000. NAB 32, ’ 59.000.
Friendship 25 TS, ’ 42.000.
Hurley 700, ’17.000. Nep-
tune22, ’ 19.000.
Pol. one off 11 x 3.50 x2m,
ontw. R. HOLLAND, ra-
cer/cruiser, 20 zeilen,
’llO.OOO. Inl. 02299-1715.
T.k. SIMOUN 485, licht-
groen/wit, zeer mooi, vele
extra's o.a. trail., dekzeil en
North-zeilen, spin., trap.

’ 2500. Telef. 04162-2577.
I.g.st. verk. REGINA, kaj.-
zeiljacht, staal, mah. opb.,
spitsgat, afm.: 7 x 2,1 x Im.
Bouw Valk-Franeker,

’ 9500. Telef. 058-800299.
T.k. originele houten VALK,
in zeer goede staat, ’ 6900.
Telef. 01725-74505.
FLYING ARROW Schakel,
b.b.m., trailer, dektent,

’ 3500. Inl. 030-733991.
Speurder? Bel 020-6805805

Catamarans
Califonia Cat

Laagste prijzen op alle parts
en access. Gebruikte Mira-
cles, ’16.850. Inl. 02524-
-4812, fax 02524-4711.
Moet weg, z.g.o. DART 20,
5-'B7, zeilen '91. Telef.
055-788072, na 19.00 uur.
NACRA 5.2 mcl. trailer

’ 3000. 02207-41610.
DART 18, wit, perfecte
staat, mcl. trailer, ’ 5250.
Telef. 058-662915.
Catamaran REFLEX 490,
nwe. tramp. + trail. Vr.pr.
’3250. Telef. 03242-4617
b.g.g. 05776-1823.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

DART importeur voor de
Benelux: Mulder Catama-
rans, Bolbaken 16, Zaan-
dam. Dart-Laser Centre
Muiderzand. Zeilles-ver-
huur-ligpl. Umeerdijk, Al-
mere, telef. 075-156927.
PRINDLE 18-2, bj. '88, trai-
ler pi. opbergkist, ’9500.
Telef. 02208-13722.
JUMPSAILS! Catamaran-
Windsurf en Jachtzeilma-
kerij. Trampolines op maat
voor cats tot 6 m, ’ 500 ex
BTW. Aanb. geldig tot 31/
10/93. Telef. 020-6852809.
NEW CAT F 2met trailer,
demo model, prijs ’ 6950.
05138-16650.
Speurder? Bel 020-6805805

SPEEDKRUISER Sri
535, Mercury 60 pk, b
veel extra's, vr.pr. ’ I'sjf
Gevraagd: Laroc 580. |
023-386307. »

KAJUITJACHT, 7.80 jl
m, m. diesel-motor, ijH
verwarm., geh. cW
vak.kl., verk. in perli

’ 24.500. Inl. 02972-64'

Shandoa
Moderne stalen yachtjß
x 390 x 90 cm. 2x W
Volvo, zeer exdj
’375.000, bj. 1993. f
Jachtbouw BV, Sluij
IA, Hoogezand. üj
91064. Fax 05980-957J-
/ stoere MOTOHV
TER, 6-cil. Kromhout, i
x 3.90 x 1.10 m, 1992 *gerenov. (scheet *■
timm.). Inr. van half "
of met zwaar achtersl
derh. merkschip mog
± 12 m. Vr.pr. ’155
Telef. 08370-12572. J.
SLEEPBOOT, type a|l<
mer, 15.68 x 3.40 x 1.«1
142-pk Cat., vr.pr. ’ 65j0]
Telef. 050-181806. j>y
Pol. SHETLAND, S.ÓG
15-pk Yamaha, ’ 6750r'
trailer, ’ 7750. 01846-1f

Occasionsii-
Enorme sortering occra
sport- en toerbote4r(
tenboordmotoren er
endkruisers, tevens divj
knappers. W.S.C, i
BOL Kerkdriel, 04183-1^
VALKKRUISER Sp(
open kuip, 10.50 m, uk

’ 48.000. 05440-65348.^,
GILLISSEN VLET, 10~|l
3.10 m, a.k., kuip a- sp
zeil, Volvo P. 6r_il.,jP
marif., KTV, koelk;, dop
Nw. teak dek, mah.h<p
salon. Goed onderh. A
'70, f 117.500. 023-244J;
VLET, mah. 5.60 x 2~Üp:
'77, Albin benz., perlis

’ 28.900. Sloep, 7 m, ff:f 12.750. Inl. 01713-155jd
MERWEKRUISER, 12*
3.50 x 0.95 m,'7l, kniksfb
51.p1., Ford D 100 pk, &

’ 95.000. Telef. 01645-jte
CUPIDO de Luxe, I. 1c
m, br. 3.40 m, motor fc
DAF, i.g.st.,

’ 125.000. 010-437370ftE
RIVIERKLIPPER, 44.8-J6.96 m, geen motor, z'
010-4667106. 4j
BOORN kruiser 0.k., 9;,
3.30 m, Merc. OM 63<,
51.p1., alum. " ramer
tem., marif., gasdect <tercom, koelk., wal-sK,
etc, ’ 60.000. 03462-62<]

Onze top 5;
van deze we|

Maxum 2300 ö(
’59.800. Maxum 270Ö5
L. ’ 59.800. Baylin
280 pk, ’49.800
260 pk, ’25.800 Dracfl
stuurstand, ’ 17.500. L
PEEK, Ringweg A'dan*j
slagZeeburg, 020-6655J
SPEEDBOOT met tri;
Mercury 40 pk, plus n
waterski's, 3 zwemve*
pr. n.o.t.k. 01723-8386^
St. MOTORKRUISER]
9.40 x 3.10 m, 5 51.p1., I
Thornycroft D, teakh-
timm./dek, z.g.st. V
’30.000. Inl. 01184-657. <

Maxum
de meest verkochte U$

sportboten en sportcrui?
van dit moment j
IMPORTEUR:

Den 801, Kerkdriel
04183-1696
DEALERS:

Hurenkamp, Apeldoo' 1'055-332446
Nauta, Zoeterwoude

071-410966
Ed Peek, Amsterdar*1

020-6655701
Oolderhof, Rqermoi"1'04750-10763

BAREFOOT Nautique,
kleur rood, 370 pk, in nv

’ 44.750." Inl. 01815-205.
BAYLINER Capri BfJ1850, bj. 1990, 130-pk _|
ger. trailer, ’ 22.500. '*023-362385. Jl
BAYLINER Arriva
'89, 260-pk V 8inb., *Jkoelk., komp., was1* 3'
duurste uitv., mcl. tr*<
nw.pr. ’109.000, 6

’ 47.500. Telef. 01£58911 b.g.g. 06-52771jg|
T.k. BOESCH 15
Luxe, '82, 210-pk
in abs. nieuwstaat. v,
’ 33.500. Inl.
VECHTKRUISER,
2.50 m, b.b.m. 2
Yamaha, el., z-9-t

’ 9800. Telef. 03436:2j>
deKapiteinsslo^

in aanb. zijnde, authen
SPIEGELSLOEP, 7.#>
2.45 x 0.75. Romp V°l\
werking mahonie. °^tschoon!! ’57.500. 00*-'
casco leverb. 02158-&£>

wsc
Belterwiede

Wij bieden aan verscf%
de gebruikte
en b.b.motoren. Ook f
opknappers voor de .
Ook zijn we geïnteres
in de aankoop van QOD
te motorboten
bemiddelingsboten.
sport Belterwiede, fl
wegl93, Wanneperve6^

Port Zélande Yachting
Officieel importeur

AANTREKKELIJKEPRIJZEN!
Bel voor info of afspraak:

Port Zélande Yachtins - Brouwersdam/Ouddorp
Telefoon 01117-1710 / Fax 01117-1697

7 dagenper week geopend!

KOERS OP ZEKER ENKOM KIJKEN
BIJ DE OFFICIËLE IMPORTEURS

T.k. z.g.a.n. DACRON
grootzeil van Prindle 18/2,

’ 950. Telef. 020-6192780.

zaterdag31 juli 1993

O VAARSPEURDERS
Tel: 020-6 805 805 Fax:o2o-585 80 30 Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

VAARSPEURDERS kunnen telefonisch worden opgegevenvan maandagtot enmetvrijdagtussen 08.00-21.00 uur. Teksten,diewoensdag
vóór 21.00 uur in onsbezit zijn, worden geplaatst in de Vaarkrantvan de zaterdag daaropvolgend.
VAARSPEURDERS:worden achter elkaar doorklein gezet over 1 kolom metéén woord in hoofdletters. Prijs voor de eerste 8 mm ’52,30.
ledere mm meer’5,23.
KOMPASVAARSPEURDERS: worden gezetover 1 kolom metéén woord, het type boot, in een grotere letter. Prijs ’7,42 per mm hoogte.
REGELVAARSPEURDERS: worden geplaatst met éénofmeer groot gezettewoorden ofregels naar wens geplaatstover 1 of 2kolom. Prijs
per mm hoogte per kolom ’8,40.
FOTOVAARSPEURDERS: Regelvaarspeurder met bijplaatsing van foto van het desbetreffende object. Formaat van de foto
over 1 kolom minimaal 60 mm of over twee kolom minimaal 40 mm hoogte. Prijs per mm hoogte per kolom ’8,40 mcl. hoogte foto.
Benodigd materiaal voor de fotoplaatsing: foto of scherpe afdruk.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief 17,5% BTW.
Deze Vaarspeurders worden geplaatst in De Vaarkrant, een wekelijkse uitgave bij De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag.
Wilt u meer informatie? Zie de eersteSpeurderpagina of bel ons op bovenstaand nummer.

Speurders |j worden gespeld

14 HOBIE 16, bj. 1987, compl.
met Regenboogzeil en
wegtrailer, ’ 7500. Telef.
01718-14673.

Motorboten te koop aangeboden



Hr.Ms. Maurits geeft
na 53 jaarkanon prijs

Geschutspeelde grote
rol in meidagen 1940

door WIM HOOGLAND
DEN HELDER, zaterdag

.Aanhangers van de theorie 'vroeger was
Ues beter', kregen vorige week weer eens
Mijk, toen na ruim 53 jaar een van de ka-
">us van het in mei 1940 vergane oorlogs-
chip Maurits van de zeebodem werd geta-
nd. Want wat bleek, de 7,5 meter lange
»op van het 15centimeter geschut dat een
«langrijkerol heeft gespeeld bij de verde-
lging van ons land tijdens de meidagen
an. 1940, kon nog met de hand op en neer
?orden bewogen.

r' Verbazing alom dus bij de
lF*perts van de Bewapenings-
jjerkplaatsen (BW) in Den
Tjelder, waar het 25 ton zware
jtukgeschutwordtopgeknapt,jaarna het volgend jaar mei
Ps oorlogsmonument een
i krijgt bij het KIM,
I opleidingsinstituut voor
\ parine-officieren in Den Hel-

[.Wapenexperts sluiten niet
"rj 1* dat het nog altijd soepel
jfu'aaienvan deloop een gevolg
T van de getijdebeweging, die
W voor gezorgd kan hebben
Fat het kanon al die 53 jaren
Veeft staan knikken op dezee-
r°dem. Maar wellichtiser ook*en simpeler verklaring, want

van dezogenoemde eleva-
f-teheuvels uit het kanon ont-bl,eekt.
f >,Feit is dathetvet nogopzn
»Waats zat en ook de koperen
Rchtkijkers waren na al die ja-
|r en nog intact," aldus de ge-
Pensioneerde luitenantter zee
Ger eerste klasse H. Ph. Ro-

Samen met de gewezen
L.E.H. Reeser

■~~ die alsofficier van artillerie'<jP de Maurits dienst heeft ge-
?aan —en degepensioneerde
Kapitein ter zee H. Dekker —jpals adelborst op de Medusaac Maurits heeft zien vergaanr~; vormtRomer het stuwende

achter het 'Fonds Johan
van Nassau meidagen

k '> dat het bergen en op-
lappen van hetkanon bekos-tigt.
, Hetbewuste kanon stond opnet achterschip van dein 1933

in dienst gestelde kanonneer-
boot Maurits, bedoeld als sta-
tionschip bij de Antillen, om
een soortgelijke overvalalsdie
in 1929 op Willemstad te voor-
komen. Lang heeft het schip
daar niet gelegen want drie
jaarlater moest deMaurits de
Nederlandse koopvaardij-
schepen in de Straat van Gi-
braltarbeschermentijdens de
Spaanse Burgeroorlog.

■ Het 15cm kanon krijgt een opknapbeurt bij de Bewapenings-
werkplaatsen in Den Helder, waarna het stuk geschutvolgend
jaar mei als monument een plekje krijgt bij het KIM.

FOTO GLENN WASSENBERGH

■ De Johan Maurits van Nas-
sau, uitgerust met nationali-
teitsaanduidingentijdens de
Spaanse Burgeroorlog. Op het
achterschip kanon 3.
FOTO: ARCHIEF KONINKLIJKE MARINE

Oorlogsgraf
Maar de werkelijke wapen-

feiten van 'kanon 3' van de
Maurits vonden plaats in de
meidagen van 1940, toen het

schip — aanvankelijk pa-
trouillerend in de Zeeuwse
wateren — werd ingezet bij de
verdediging van de Afsluit-
dijk. Daar lag de Maurits 18
mijl uitBreezanddijk voor an-
ker, door de stroming met de
achtersteven richting Korn-
werderzand, zodat alleen met
kanon 3 kon worden gescho-
ten. In totaal werden 98 grana-
ten afgevuurd op de Duitse
aanvallers, die daarmee deels
met eigen middelen werden
bestookt want hetkanon isvan
Nederlands Duits fabrikaat.
De Duitsers hielden hetna de-
ze beschieting die tiende mei
voor gezien.Nadeze actievoer

deMaurits terugnaar DenHel-
der, maar eenmaal aangeland
op de rede, werd bevel gege-
ven naar Engeland door te va-
ren, samen met enkele andere
schepen.

„Reeds in het Marsdiep en
het Schulpengat werden de
schepen doorDuitse bommen-
werpers bestookt. De Maurits
kreeg ter hoogte van Callant-
soog één bom tussen kanon 1
en 2 op het voorschip. Nadat
de munitie-opslag in het voor-
schip explodeerde, zonk het
schip snel. In totaalvonden 17
bemanningsleden de dood,
enkelen direct, andere na en-
kele dagen. Van zeven opva-
renden wordt aangenomen
dat hun stoffelijkeresten nog
altijd in het schip zijn. Daar-
om is de Maurits niet zomaar
een wrak, maar een oorlogs-
graf. Wij hebben dan ook na-
drukkelijk toestemming moe-
ten vragen aan deOorlogsgra-
venstichting, het ministerie
vanWVC en deDienstDomei-
nen om hetkanon datzon be-
langrijke historisch waarde
heeft te mogen bergen," aldus
Romer, die nog altijd op zoek
is naar nabestaanden van de
gesneuvelde bemanningsle-
den.

BOTENHUURDERS
VAREN VAAK ZONDER

VAARKENNIS
door JELLY DE JONG

Doorgewinterde
watersporter geeft
dagcursus varen

AMSTERDAM, zaterdag
De doorgewinterde watersporter Johanvan derHeide (48) uitLeeuwarden is onlangsin Fries-

land gestart met Schippers Start Hulp (SSH), een vaarcursus in notedop voor eerste-keer-boot-
huurders. Zowel verhuurbedrijven als huurders zijn laaiend enthousiast en SSH loopt als de
spreekwoordelijketrein.

„Het is begonnen als pure
hobby, maar we zitten in-
middels als met veertien in-
structeurs op het water." Van
der Heide vertelt dat de in-
structeur huurders de eerste
dagvan hun vaarvakantie ver-
trouwd maken met de boot en
hen leren te manoeuvreren op
het water. Na deze praktische
opsteker wordt 's avonds een
theorieles gegeven waarin de
regels op het water uit de doe-
ken worden gedaan. De theo-
rie wordt met behulp van een
flap-over, minibootje en brug
compleet met lichten, gegeven
in een leslokaalin Lemmer en
Akkrum. Ter ondersteuning is
er nog het SSH-boekje, voor
Duitstaligen (Schiffers Start
Hilfe machtKapitane). Met de
opgedane kennis toegerust
kan de vaarvakantie van start.
Van der Heide benadrukt dat
de SSH-cursus beperkt is:
„Maar de mensen hebbenzelf-
vertrouwen, want ze hebben
geleerd hoe ze moeten aanleg-
gen, hoe ze een brug moeten
passeren en ze kennen de spel-
regels op het water."

Een verhuurbedrijf uit

kostbare kruisers meegeven
aan mensen die nog nooit een
roer in handen hebbengehad.
„En ik denk ook dat alleen
dankzij deonderlingehulp op
het water er zo weinig onge-
lukkengebeuren."

Lemmer zegt blij te zijn met
het initiatief: „Boten waar
een SSH-instructeur aan
boord is geweest krijgen we
doorgaans zonder krassen en
mankemententerug. En dat is
wel eens anders", geeft hij
toe. Volgens Van der Heide is
dat niet verwonderlijk, want
de instructies die de verhuur-
der meegeeft, beperken zich
meestal tot het in de hand
drukken van een handleiding
en in het gunstigste geval
wordt er een kwartier met de
huurdergevaren: „Dat is geen
onwil van de verhuurbedrij-
ven, maar op het wisselmo-
ment hebben ze het gewoon
razend druk en is er geen tijd
om met de mensen mee te
gaan om ze wat wegwijs te
maken." Van der Heide zegt
wel verbaasd te zijn dat be-
drijvenmetzoveelgemakhun

■ Johan van
der Heide laat

ook jongere
bemannings-
ledenvan zijn

cursus en
kennis profi-

teren.

FOTO:
JOOP

FENSTRA

Vrijwillig
De SSH-cursus, ’ 375 per

schip, komtvoor rekeningvan
de huurderen is op vrijwillige
basis. Vooral oudere mensen,
zo tussen de 40 en 60 jaar, ma-
ken er gebruikvan: „Wij moe-
ten het hebben van de catego-
rie diezichzowelvoor zichzelf
als de medegebruiker verant-
woordelijkvoelt." SSH maakt
als 'Schiffers Start Hilfe' voor-
al in Duitsland furore: „Zon
95 procent van de cursisten is
Duitstalig." Er wordt gevaren
met motorboten vanaf negen
meter tot 14.95 meter, waar-
voor geen vaarbewijs nodig is.
Het aandeelvan deFriese ver-
huurbedrijven beperkt zich
tot het bijsluiten van de SSH-
folder bij de eigen brochure.
Maar zodra een huurder te
kennen geefthet IJsselmeerte

willen bevaren stellen de
meeste bedrijven de eis dat
een SSH-instructeur de eerste
twee dagen meevaart. „Het
enorme gevaar van het IJssel-
meer wordt door debeginnen-
de watersporters vaak onder-
schat. We leren ze in die twee
dagendegevarenvan het meer
en de koers uitzetten. Het is
opmerkelijk dat de meesten,
als wij van boord stappen, er-
van afzien om alleen op het
IJsselmeerverder te varen."

Johanvan der Heide, in het
dagelijks leven onderwijzer,
geeft toe dat wat als hobby
was bedoeld, enigszins uit de
hand is gelopen: „Het komt
erop neer dat ik nu van april
tot oktober elk weekeinde in
de weer ben." De eigen krui-
ser heeft hij noodgedwongen
ingewisseld voor een kleine
boot: „Want mijnvrouw en ik
komen door al die SSH-activi-
teiten nu alleen nog maar
midden in de week eens aan
varen toe." Dat ongemak
neemt hij echter blijmoedig
op de koop toe: „Ik heb van
kinds af aan gevaren en ik
vind het prachtig om ook an-
deren met het varen ver-
trouwd te maken. Het geeft
me een kick als mensen tegen
me zeggen: 'We moeten er
nietaan denkendatwe zonder
die instructiehetwater waren
opgegaan'", aldus Van der
Heide.

T.k. weg. omst.h. speedb.
BAYLINER 2052 Capri
Cuddy, geh. compl., 130-pk
inb., m. trailer, plus 1 jr. ver-
zekering, nieuwpr. ’ 46.000,
nü 6 mnd. oud ’ 36.000.
08347-82002/84421.
KAJUITBOTEN, 40 occ:
Shetland, Hardy, Renken,
v.a. ’ 4500. Omtzigt Water-
sport, Industriekade 20,
Sassenheim, 02522-32604.

O VAARSPEURDERS
Tel: 020-6 805 805 Fax: 020-585 8030 Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Motorboten te koop aangeboden

Agder
840

Brandsma Jachten
Sneek, telef. 05150-25000

Weg. stall.schuld teakh.
SLOEP, mcl. motor. Vr.pr.
’lBOO. Moet opgeknapt
worden. Inl. 020-6331090.

MARCO 720, 1978, compl.
inger., o.a. El.lux koelk.,
nwe. stoff., cabrio.kap '92
enz., direkt vaarkl.,

’ 37.000. Inl. 070-3460857.
SEA-ANGLER 31, 210-pk
D dubb. besturing, nieuwe
motor. Grouw Jachtservi-
ce, telef. 05662-4062.
ELNA pol. kruiser, bj. '86. 7
x 2.55, Yanmar diesel,

’ 28.500. Telef. 023-259590.
BAYLINER Ciera Sunbrid-
ge 2455 5.0 V 8230-pk
OMC, 4 51.p1., 0.w.-toil.,
dieptem. enz. I.z.g.st.

’ 48.500. Inl. 03410-21538.
p 7 onderh. MOTOR-
SCHOUW (t. Actania), 8.8
x 3.2. bj. '82. ds., 2-p. kooi
+ 2 in a.k., ’ 42.500. "Telef.
08334-73988.
MAXUM 1800 SR speedb.,
bj. '91, inboard, vr.pr.

’ 21.500. Inl. 01810-10122.
SEALINE 23, sport. '80. 198
pk. Zeer mooi. 09-32.12.-
-74.2359/1857, lang bellen.

Bayliners
Nu direct leverbaar bij

B & M WATERSPORT
7 dagenp.w. geopend

020-6931731
BAYLINER 2051 Capri
speedb., 4.3 I. Mercruiser,
nieuw, 0 vaaruren, m. '92,
voll. gar. mcl. trailer. Vr.pr.

’ 37.000. 03410-17161.
PHANTOM, 6.50 m, 200-pk
Mercury b.b.m., trail., vr.pr.

’ 13.750. Inl. 02908-25100.
VAN WIJK 21, Vetus D 33
pk, '91, binnensl., ’59.000.
02153-14250.

T.k. PRINCESS 32, zeer
compleet, mr. mog., 5 51.p1.,
i.z.g.st. Inl. 05209-3745.
SCAND 25 fü (Noorse
spitsgatter), 3-cil. Bukh
Diesel. 36 pk, geh. als nw.,
’69.500. 05105-52328.
Mooie LUXE-MOTOR, 39 x
5 x 1.40 m, ex-sportvisserij,
200-pk Volvo Penta, t.e.a.b.
04746-6253.
DORY 11, b.b.m. (6-pk), m.
nwe. boottrailer + toebeh.
’4500. Inl. 08385-51473.
T.k.a. SPEEDBOOT Inva-
der 171, 3-liter Mercruiser
inb., bj. 1989, ’ 17.750. Te-
lef. 033-631669.
Speedboot SHAKESPEA-
RE Swallow 5.50 XS, bj.
'90, 115-pk Suzuki power-
trim, nw. ’ 36.000, vr.pr.

’ 12.500. 023-270975.
LEMSTERAAK, 11.65 m,
1979, zeer luxe, ’250.000.
Telef. 05202-13478.
REINELL Vl9Ol, 5.70 m,
170-pk inb. Volvo Penta.

’ 10.950. Inl. 06-52869457.
TJt SHETLAND, inboard
140-pk Volvo Penta, vr.pr.

’ 17.500. Telef. 023-311062.
Werfgeb. st. VLET, 1983,
i.z.g.st., met MB Diesel mo-
tor 40-pk, onlangs geh. ge-
rev.. ’ 17.500. 02260-21139.
Pleziervaartuigverzekerin-
gen, Eddy van Ooijik
BOOTPOLIS, 035-234035.
BREEDENDAM. kajuit-
sloep, 590 x 233, 8,5 pk Die-
sel, bj. 1989. ’195.000.
Telef. 010-4821773.
Speurder' Bel 020-6805805

SPEEDB. „Bayliner", 125-
-pk inb., mcl. trailer, vr.pr.

’ 13.000.02220-10186.
T.k. CURTEVENNE, 8.30
A.K., bj. '79, 40-pk Peugeot
D, i.z.g.st., vr.pr. ’49.500.
036-5314968.
VEGA Tornado, I. 5.50 m,
140-pk Volvo inb. mcl. ski's,
lijnen, zwemvesten, trailer,
vr.pr. ’ 11.500. Telefoon
078-411919/414403.
T.k. luxe MOTOR 33.50 x
5.05 m, bouwjaar 1924,
140-pk. Telef. 04746-2579.

President 555
bj. '92, 200 vaaruren, ligpl.
Shoppingcenter Vilamoura,
PORTUGAL, box Al 9(ei-
genaar is aan boord). Bijz.
mooi. Alle denkb. extra's.
Nw.pr. 1,3 miljoen, nu vr.pr.
’895.000 ex. BTW. 075-
-351847/174355, fax 170658.
T.k. SLEEPBOOTJE, vlet,
opknapper, 30 pk, ’6OOO.
Telef. 075-179153.
BESTEVAERKRUISER,
8.50 x 2.75 m, 33-pk diesel,

’ 28.000. Jachtw. v.d. Laan,
Vrouwgeestweg 71, Wou-
brugge, 01729-8113.
MOTORVLET, 12.00 x 3.50
x 1.20 m, 120-pk DAF, rui-
me accomm., mr. mog.,

’ 49.500. Inl. 05277-6141.
Authentiek DOKTERS-
BOOTJE, 7 x 2 m, orig. mo-
tor type Lister, écht mooi,
voor liefhebber, ’25.000.
Inl. 05277-6141.
BOESCH 510, export, '64,
135-pk, vr.pr. ’15.000, mr.
(klassieke) auto/motor
mog. 01180-12929/34199.
DRAMMER ’39.500. Pas-
sat 600, ’24.500. Ariadne,

’ 22.500. Motorschouw,
’10.750. Jachthaven de
Oude Werf, Uiterweg 127,
Aalsmeer, 02977-23929.
ARIADNE kruiser, 7.25 x
2.65 x 0.70 m, Volvo Penta
benzine, compleet en net
schip, ’ 21.000. Telef.
020-6130293.

T.k. toer/SPEEDBOOT Pla-
com 410 + 20-pk Merc.
b.b.m. motor, mcl. afst.bed.

’ 6000. Inl. 01713-17005.
FAIRLINE, type Mirage,
poly., bj. '80, 130 pk Turbo
Diesel. Gewoon nieuw.

’ 87.500. Telef. 01815-4921.
SLEEPBOOT, 9 x 2.85 m,
85-pk D, nog niet betimm.,

’ 9500. Inl. 020-6419608.
PÖÏ motorjacht PASSAT,
vakantieklaar, 7.35 x 2.85
m, 50-pk Renault benz.mo-
tor, div. access., vr.pr.

’ 29.500. Inl. 070-3661788.
SUPER FAVORIT, afrnT
9.40 x 2.95 x 0.70 m, 45-pk
Mercedes Diesel, zeer
mooi. Telef. 05202-88257.
Zoek Passaat 7.35 of Saga
24 met dsl., ± ’25.000.
05410-12275.
Door de BANK teruggeno-
men. Zeiljacht Vivacity 24,
vr.pr. ’25.500. Speedkrui-
ser Marina 8-cil., ’19.500.
Vletje, opgebouwd, benz.
’9500. ft Telef.
03435-73097/77743.
T.k. speed/TOERBOOT,
Shake Spare 5.20, el. start.,
50-pk Mercury + trailer +
ace, vr.pr. ’4750. 08894-
-11052 of 06-52.946551.
„Oldtimer". Bj. 1932, I. 9.20
x 2.85 m, 6-cil. DAF, vr.pr.
’40.000. Inl. 03455-75183.
D\v. MOTORKRUISERS,
ook voor de beginnende
watersporters, v.a. ’ 7950.
Jachthaven Omtzigt,
Achterbos 24A, Vinkeveen,
telef. 02972-61038.
TARGET Royal, I. 9.75, br.
3.00 m, koelk., onderwater-
toil. Telef. 02977-44357.
Luxe MOTOR, omgeb., 25 x
4.40 m, 120-pk Volvo, pri-
ma staat. Inl. 04408-1408.
RONDSPANT spitsgatkot-
ter, 10.30x3.30/69, 100-pk
Merc, mcl. vele extra's v.p.

’ 125.000.020-6315453.
T.k. TEN BROEKE KRUI-
SER 8 mtr., 4 sl.pl Pr

’ 12.000. Telef. 030-716534.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

Valkkruiser
16.00 x 4.80, bj. 1988, 2x 150-pk Volvo, 19 kV generator,
elektr. koken (keram.). wasmachine, droogtrommel,
oven, ligbad, centr. verw., radar, autopilot enz., enz.
Dit zeer complete schip met schitterende mahonie
betimmering is uitermate geschikt voor langdurig verblijf
aan boord. Inl. 05960-29696 of 06-52903334.

Lengers Yachting
Meer dan

90 werfschepen
te bezichtigen in eigen verkoophaven:

Vreelandseweg 11, Nigtevecht, 02945-_lO2
Ook op zondag geopend

De SPEURDERAFDELING is telefonisch bereikbaar van

08.00 tot 21.00 uur
020-6.805.805

I VOOR

Bayliner
NAAR, Holland Sport

Officieel importeur
Nu al de

1994 modellen
EEN KLASSE APARTjaarorig.fabrieksgarantieRolland Sport Boat Centre

2, AmsterdamH|ng ATOafr.SH 4 Zeeburg
zo. geop.

P% SLOEP, 6.26x2.16 m,
£s'Pk diesel, '93, ’19.750..^■o7s-179153.
> °et Weg! Mahonie
'OURSPEEDBOOT 33-pk.
j 4950. 02907-5344.

210, inboard.'75-pk Mercruiser, bj. '86,
J) nieuwe staat, 2 sl.pl.

onze collectie: Curte-
'enne 950 GS-AK Fly, '86,

Conti Craft Mk 11,
£99.500. 2x Curtevenne
°3n AK, vanaf ’52.500.lrUrtevenne 925 GS-AK,
'49.500. Marco 8107 49.500. Polaris Bèta,

7 36.500. Draco 2100 SC,
f2, ’ 29.500. 2x Waterland■ '°0 v.a. ’18.500. 2x Ten
°r°eke 750, v.a. ’17.500.yrca64o, ’15.500. Onedin
!£0. ’ 8500. BOOTCEN-'RUM BROUWER,
£°rtenhoefsedijk 201 A,

035-(5)62697.
js koop MOTORTJALK,
4-95 x 4.15, nw. bodem,
[*■ stuurhut, mooi gelijnd,

« lasdicht, niet betimmerd,
aarklaar, ’37.500. Inruil

~.e ePb. of scheepje moge-!jMMl_6B-2328.
16 x 4

2 2x 575 DAF, ligpl. Fuen-J'rola (Sp.), zeer gesch. v.
sjyn. bew., recent onderw.«hand. en romp geschil-

yPr(*- Telef. 02907-6339.

Sleeuwijk
Yachting

01833-4511
Kreigermann ’ 98.000
Kilkruiser Sedan...’ 98.500
Spitsgatkotter ’ 110.000
Nidelv2B ’llO.OOO
Weva 11.60 ’115.000
Palma'46 ’125.000
Zwaankruiser 14...’ 125.000
Target 10.50 ’125.000
Tillekruiser 1200.../142.500
Wevakruis. 12.50..’ 145.000
Combikruiser 14 ...’ 155.000
De Lange motorj. ..’ 195.000
Doggersb. 12.80...’ 210.000
Princess 38 ’ 219.000
Stevenvlet ’ 220.000
Grand Banks 36..../ 220.000
Beachcraft 16 m ...’ 225.000
Stevenvlet ’225.000
Rijnlandvlet 1100..’ 230.000
Princess 35 ’ 235.000
Jacabo 15.85 ’ 245.000
Alva3s ’250.000
81. Hand 13.50 ’255.000
Princess 35 ’ 259.000
Super v. Craft ’ 265.000
Birchwood 37 TS ..’ 295.000
Valkbakdek Fly ’295.000
Danish Rosé 33 ....’ 295.000
Almbakdekkruis ....’ 295.000
Van Wezelkotter...’ 325.000
Super v. Craft ’325.000
ValkFalcon42 ’335.000
Princess 45 ’ 365.000
Kokkruiser ’ 375.000
Neptunus 133 ’380.000
Valkbakdek 16.5...’ 395.000
Valk hektrawler ’ 400.000
Mulder casco DM 360.000
Valk Falcon 45 ’ 475.000
Guy Couach 16 m.’ 475.000
Neptunus 145 ak ..’ 545.000
Neptunus 138....DM 500.000
Alm New Line....DM 550.000
Valk 50 Comfort..../ 685.000
Valk 45 Comfort ....} 695.000
Jongert '59 DM 680.000
Jacabo Allure ....DM 900.000
Neptunus 168 op aanvr.
Valk Vitesse 59 op aanvr.
7 dagen per week geopend

Sleeuwijk ligt a.d. A27
bij Gorinchem

Super Favoriet KRUISER
t.k. Prachtschipü Telef.
05915-53749.
Voor de liefhebber: PIRAN-
HA skiboot, 1987, 140-pk
outb. Johnson, teg. zeer
int, pr. Te bevr. 02903-1433.
PRINS VAN ORANJE
Heeg-Makkum (ver)koopt
uw boot. Telef. H. 05154-
-42327. Inl. M. 05158-32930.
DOERAK 950 a.k., i.z.g.st.,
Peugeot D., pr. ’64.500.
020-6366414/6114755.

T.k. WOON/VAARSCHIP,
21 x 3.80 x 0.90 m, gerev.
DAF 120 pk, nw. k.k., as,
tank, alu ramen etc. Moet
nog afgetimm., i.z.g.st.
Vr.pr. ’58.000. Na 16 u.
055-422516,085-616783.

Stabila 11.50 ’ 80.000
Palmal2.oo ’ 79.000
Waddenkr. 12.50../ 89.000
Ulstervlet 11.20 ...’125.000
Darraghs.9o ’ 19.000

BRANDSMAJACHTEN
Sneek, telof. 05150-25000

Speedkruiser
WELLCRAFT 192 Classic,
'87, 165-pk Mercruiser inb.,
5.70 x 2.30 m, mcl. Escort
trailer, zeer mooie en goed
onderh. boot, vr.pr.

’ 22.500. Telef. 01862-2269.
Te koop op bestelling:

pol. casco's TM 7
afm. 7.07 x 2.70 x 0.80 m,
pr. ’16.000 ex BTW. De
eerste 5 kopers bij ons 1 jr.
gelegenheid tot afbouw.
Telefoon 01670-61946.

De
Telegraaf

BAYLINER Capri 1850 '90,
132 pk, trailer, dekzeil, ski-
uitr. 2x, als nieuw, ’ 22.000.
Telef. 05722-3035.
In- en verkoop boten.
Uniek gelegen verkoopha-
ven aan de A 32. GROUW
Jachtservice, 05662-4062.
T.k. st. MOTORKRUISER,
6 m, 20-pk Mercury b.b.m.,
o.w. toilet, 3/4 sl.pl. Vr.pr.

’ 5950. Telef. 023-275753.
3x VLET, Bruys 9.70 m,

’ 69.000. Schelde 9.50

’ 65.000. Schiffart 9.80

’ 59.000. Blei & Hetterschijt
Jachtmakelaars, Zwart-
sluis. 05208-67799.
Speedb. THOMPSON 1900
'89, inb., m. mooie trailer
'91, ’ 19.750. 03463-52154.
T.k. BOESCH de Luxe,
5.10, 1976, 260-pk VB, vol-
komen concoursstaat,
’32.500 mcl. trailer, 020-
-6758447 of 06-52860058.
WATERSPORTCENTRUM
UITDAM b.a. nog enkele
gebruikte sportboten tegen
zeer aantrekk. prijzen, o.a.
Sea Ray, Renken, Glastron,
Bayliner, Arriva, Draco etc.
Tev. nog enige opknappers,
alles moet weg! Zeedijk 2,
Uitdam, 02903-1433.

inruil-
aanbiedingen
STALEN KRUISERS

Pedro, 8.50 m, Vetus D,

’ 32.500. Gouwerok, 8.50
m, Albin B, ’ 24.500. Delta,
7.50 m, Renault B, ’ 16.500.
Brekkenkr., 7.60 m, Renault
D, ’ 22.500. Doerak, 6.50 m,
Yanmar D’ 17.500.

B.C.L
Nw. Loosdrechtsedijk 240aLoosdrecht, 02158-23074

Tot. uitverkoop
Jetstarts en Jet inb., compl.
van ’23.750 voor ’ 17.500.
Div. merken nieuw en ge-
bruikt. Alles moet weg!
ODEC 8.V., Flevostr. 86,
Ind. De Koog, P'rend-N.

Info 02990-38096
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SEALINE, een serie luxe
polyester sportkruisers en
motorjachten van 6 tot 14
meter, welke uitblinken in
kwaliteit, vormgeving en
uitvoering. Diverse model-
len direct leverbaar, ook de
nieuwe 360 Ambassador op
voorraad. Pijl Watersport,
Loosdrecht, 02158-21638.

Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

LAAT OOK IN DE HAVEN ZIEN
DAT UW BOOT TE KOOP IS
De Vaarkrant van De Telegraaf/De Courant Nieuws
van de Dag, de grootste watersportkrant van Neder-
land, helptu bij de verkoop van uw boot. Zet uw boot
als particulier adverteerder tekoop met een Kompas-
vaarspeurder, een Vaarspeurder, een Regelvaarspeur-
der of een Fotovaarspeurder. Dan ontvangt u van
De Vaarkrant twee zeer prak-
tischekunststof bordjes met de —- mM^gUk
tekst: TE KOOP. Zodat u ook TEKOOP
in de jachthaven aan geïnteres- T_ÜLj
seerdepassanten duidelijk kunt ' ■ 'maken dat uw boot te koop is. Deze uitzonderlijke
service van De Vaarkrant, geldt zolang de voorraad
strekt. U kunt éénmaal van deze unieke aanbieding

+ gebruikmaken.

MV Bel voor uw Vaarspeurder:

A ___ 020-6.805.805.

Êm]Mmu deVaarkrant

KEMPALA kotter, 14.00 x
4.20 x 1.40 m, 2x Volvo tur-
bo, boegschroef, teak inte-
rieur, radar, GPS, autopilot,
teak dekken. RVS-railing
etc, Jachtmakelaardij
Kernpers, Aalsmeer, telef.
02977-24790.
VIKING kotter, 13.00 x 4.00
x 1.30 m, 2xFord 100 pk, bj.
'80, autopilot, teak inte-
rieur, davits, ankerlier etc,

’ 285.000. Jachtmakelaardij
Kernpers, Aalsmeer, telef.
02977-24790.



Mercury buitenboordmotoren:
HIGH TECH, KRACHT, BETROUWBAARHEID

Drie kernwoorden waarmee u elke Mercury buitenboord-
motor treffend kunt omschrijven. Dat geldt voor onze
grootste Merc 275, de krachtigste in serie gebouwde V-6
buitenboordmotor. En voor onze Merc 2.5, onze kleinste
motor. Niet voor niets staat Mercury al tientallen jaren
aan de top in speedboatraces. Ontdek de zwarte kracht
van Mercury! Onze dealers staan in de Gouden Gids.

Of bel Marine Power Nederland voor meer informatie:
01720-21211

Stalling, onderhoud en ligplaatsen
Nog geen ligplaats? BOOT-
HUIZEN te Woudsend te
koop en te huur. Bel voor
informatie: 05662-2678.
WINSTERSTALLING öp
de wal tot 18 ton. P.A. v.d.
Laan, Vrouwgeestweg 71,
Woubrugge. 01729-8113.

Jachthaven UITDAM, dir.
gel. a.h. IJsselmeer, heeft
enige ligplaatsen vrij, diepg.
t/m 2.20 m, I. 7 t/m 12 m.
Info 02903-1433fax 3692.
LIGPLAATSEN t.h. bij
Paviljoen Sneekermeer. Te-
lef. 05150-13955, fax 19269.

RUBBERBOTEN-SHOW.
Waarom in Adam van hot
naar her lopen als je ze bij
Hebor allemaal kunt kopen?
Showroom m. ± 60 types,
div. merken, o.a. Zodiac,
Achilles, Bombard, Lode-
star, Sillinger, nieuw en
gebr. Ook voor reparatie.
Marmer en Suzuki b.b.m.
Kompasstr. 42, Capelle a/d
IJssel (west), 010-4420010.
NOVURANIA MX 390, rub-
berboot met pol. V-bodem,
bj. '91, Yamaha 30-pk en
Pega trailer. Geheel in
nw.st. 05204-6161/6422.
Rubberboot ZODIAC Mk 11,
in prima staat, ’ 2500. Te-
lef. 050-515314.
LODESTAR rubberboten,
div. aanbied, en occ Klomp
Haarlem, 023-338524.
TM. rubberb. NARWHAL
360 met pol. v. bodem +
20-pk Marmer en kantel-
trailer. Inl. 05198-1494.
Uit voorraad leverbaar.
Quicksilver en Narwhal
RUBBERBOTEN tegen
aantrekkelijke kortingen.
Jachtwerf Wolderwijd,
03242-1228/1220.

Motorboten te koop aangeboden
BAYLINER 2655. 260pk Cobra, bj. '89 ’ 60.000
BAYLINER 2455, 230pk Cobra, bj. '89 ’ 50.000
BAYLINER 2050, 205 pk Mercr., bj. '92, pi. trailer../ 35.000
BAYLINER 1850, 130 pk Mercr., bj. '92, pi. trailer../ 27.500
BAYLINER 1850,130 pk Mercr., bj. '91, pi. trailer../ 25.000
BAYLINER 1800, 135 pk Merc, bj.'92, pi. trailer..../ 29.000

Diverse inruil motor- en kajuitboten

Wim Goris Watersport
's-Gravenwaardsedijk 78, Tolkamer. Telef. 08365-41692

Prins van Oranje
HEEG - telefoon 05154-42327

De Witkotter 10.50 m, Daf d. 100 pk, bj. '87 ’ 129.000
Dartsailor 27, OK, Volvo P. 37 pk, bj. '80 ’ 89.000
De Vries Lentsch 10 m, Peugeot d. 50 pk ’ 62.500
Palmakruiser 10.50 m, Peugeot 60 pk, bj. '73 ’ 69.000
Smelnekruiser 9m, d.best., alu ram., net schip..../ 55.000
Neptunus 107Volvo Penta 105 pk bj. '76, comp../ 125.000
Schiffartvlet 10 m, AK, 60-pk BMC d ’ 75.000
Heldersevlet 8.50 m, OK, Thornycroft d. 50 pk ’ 75.000
Valkvlet 11.60 m, 2x Daf D475, zeer compl ’ 165.000
Joda Tur 24, pol. spitsgat, Volvo P. 23-pk d ’ 35.000
Brekkenkruiser Bm, OK, 40-pk diesel, nw.st ’ 35.000
Waterland 700, Ford 36 pk, nwe. kap en inter ’ 19.500
StevenkruiserBm, 40-pk Ren. b„ 5 slpl. z.g.o.h ..’ 21.500
Pikmeerkruiser 950 OK, Peugeot d. 50 pk, 5 slpl .’ 39.000
Spitsgatter 6m, pol., 3-cil. Vetusd ’ 19.500

MAKKUM - telefoon 05158-32930 '
Miedemakotter 11.75 m, ms, Daf D575, als nw..../ 200.000
Fairline Sedan 36, 2x Volvo P. 255 pk, bj. '86 ’ 265.000
Kompierkruis. 13 m Daf D475, d.best. b.schr ’ 189.000

ELBURG - telefoon 05250-5922
Akerboomkruiser 17 m, 2x 150pk gerev. compl ..’ 250.000
Valk Sport 10.40 m, AK, 40-pk d., bj. '75 ’ 55.000

Inruil mogelijk
Heeg en Elburg ma. t/m za. geopend

Motorsailers te koop aangeboden

Scheepsaccessoires

T.k. BOMBARD 81, 3 m
lang, met 10-pk Mercury
b.b.m., met losse tank, alles
2 seiz. oud, nw.st., vr.pr.

’ 4250. Inl. 036-5344871.
RUBBERBOTEN-GIGANT:
Zodiac, Bombard, Sillinger,
Metzeler, 35 modellen in
showroom te zien in com-
binatie met Suzuki out-
boards. Zeer spec. prijzen.
Dus kom langs en koop bij
Roomburgh Watersport,
Roomburgerweg 22, Lei-
den. Telef. 071-411906
(zondag gesloten).
ZODIAC, compl. m. ped-
dels, bodem + bestur.
B.b.m. 45-pk Merc, ’ 8000.
02979-87787 of 02974-591.

Boot C. Hoorn
dè opblaasboot-spec. van
Ned. Off. dealer van Zodiac,
Bombard, Serie I, Achilles,
Narwhal, E.V. Boats,
Evinrude b.b.mot.
Div. pol. vis- en toerboten

Oude Doelenkade 55
1621 BH Hoorn

02290-36060, zond. open
ZODIAC Mark 11, 3.80 m,
met besturing, zitbank,
vr.pr. ’ 2750. 02945-2249.

Wij ruimen op j
Bic Tempo Bic

Hip Hop
van/1595 voor/1195

aanbiedingen geldigtot zaterdag 7 augustus

Kater surf center
Hyppolytushoef, Belterlaan 28, 02279-1485

Alkmaar, herculusstraat 57, 072-401428
Hoorn, Protonweg 16, 02290-17861

Daka
Rotterdam, A. v. Stolkweg 66, 010-4150644

Telstar Surfing
Lorentzstraat 16, Harderwijk, 03410-13960

Beach-shop, boulevard Harderwijk, zondags geopend
Eurosurfing

Rotterdam, O. V. Strandweg 29, 010-4553032
Alblasserdam, Ohmweg 42, 01859-30347

Den Haag, Teunisbloemplein 1, 070-3233824

Promotie!?! Sponsoring!?!
Geld verdienen met je surfspora

- Heb je surftalent- Ben jecommercieel- Heb je veel vrije tijd
Stuur dan een kort briefje met je naam, adres

telef.nr. en eventueel de naam van je surfclub aan: 1
SPORTSMAIL, P.B. 1643, 4700 BD ROOSENDAALJ

Ruimt nu op
Ruimt nu op

Ruimt nu op

Telstar Surfing
Lorentzstraat 16, Harderwijk, 03410-13960

Beach-shop, boulevard Harderwijk, zondags geopend]
Algemeen

Te koop gevraagd:
CABRIOLETKAP van
Shetland Shelty 355 po-
lyester motorboot. Con-
tactpersoon dhr. G. Weg-
man, Muiderberg, telef.
02942-61456.
Casco afbouwers opgelet!
Hoge korting op: hydr. be-
sturingen, boegschroeven,
boilers, koelkasten, alu ra-
men, omvormers enz. R&S
Aalsmeer, Uiterweg 153,
02977-45247.
SCHEEPSACCU'S Accu-
handel Utrecht, Draaiweg
52, 030-734157, fax 710341.
SCHEEPSACCU'S 120 Ah,
’175. 150 Ah, ’225. 200
Ah, ’ 270. Bezorging door
heel Nederl. Hoogendijk
Accu's. Telef. 010-4712871.
T.k. 20 ft container, mar.,
SAILOR RT 144, Lewmar
gr.z., overloop, ankerliertje,
35 kg anker. 05976-1900.
HORA-SCHEEPSRAMEN.
Leusden, telef. 033-941295.

DIEPTEMETER Sonar
Dimension 3, nw.pr. ’2lOO,
nü ’ 1250. Inl. 020-6435309.
De zon produceert 10.000
maal de hoeveelheid ener-
gie, die de mensheid op
aarde gebruikt. Pak daar
wat van mee met
ZON/LICHT-PANELEN.
Aantrekkelijke rijkssubsidie,
diverse maten, 12 en 24
volt. Lieuwe Dijkstra. Telef.
05134-31920, fax 31932.
""JACHTSERVICE
NAARDEN*" heeft alles
voor uw motor- of zeiljacht,
500 soorten verf, lak en
epoxyplamuren. Dealer
Yanmar onderdelen. 7 da-
gen geopend. 02159-42476.
Jachthaven Naarden, af-
slag Al, Naarden-Vesting.
Teakh. STUURH., sch.ra-
men + 'n aantal schippers-
vletjes. 020-6936944.
Aang. Raytheon RADARS
v.a. ’ 2950. Div. GPS, plot-
ters. Inl. 072-153533.

DEKSCHUIT, I. 21.00m, br.
5.70 m, in het midden een
opengewerkt dek van 5.00
x 6.00 m waarin een beton-
vloer van 0.30 m, i.pr.st.
Vraagprijs ’16.000 excl.
BTW. 075-179125.
Reageren op een adverten-
tie onder BRIEFNUMMER?
Zend uw brief dan aan:
Dagblad De Telegraaf/De
Courant Nieuws van de
Dag, Postbus 376, 1000 EB
Amsterdam. Vergeet vooral
niet in de linkerbovenhoek
van de envelop het brief-
nummer te vermelden!

DARTSAILER 30, bj. 1980,

’ 123.000. 04199-3115.
LM 28 1986 ’114.000.
Noorse loodskotter 1974,
staal, ’190.000. DELTA
VACHT Colijnsplaat,
01199-5776.
MOTORSAILER LM 2JT
i.z.g.st., ’125.000, veel ex-
tra's, ligpl. Zeeland. Inl.
04756-1677.

Waterscooters

T.k. DAGSAILER 30, bj.
'77. Telef. 05146-4299.
LM 27, perfect onderhou-
den. Info 05613-3085.
T.k. orig. ZEILSLOEP, 4-
pers., romp 9 m, teak, kaj.
stah., Volvo Penta, 35 m 2z.
Dacron bruin, prachtboot!
Pr. ’ 22.000. 02220-15941.
Speurder? Bel 020-6805805

Holland Marine Service
Verkoophaven naast sluis
HARDERWIJK biedt aan
motorboten: Valkkruiser 14
m, Cascaruda 10.50 m,
Princess 32, Motorboot
2000, Houseboat type An-
sjovisjager, mah. overn. ka-
juitvlet, Westlander, Stavo
kruiser 8 m, Placom 460,
versch. toerspeedbootjes.
Zeiljachten: Carter 301,
Cheolee 12 m, 9.50-m kim-
kieler type Golden Hind,
Zalmschouw 8 m, Blok zee-
schouw 8.75 m, Blok zee-
schouw 9.65 m. Telef.
03200-88199.

Voelt u nattigheid in uw
matras? De AIRCOFLEX
ondermatras is de ideale
oplossing! Bel voor gratis
monster, folder 085-436606
Te koop KAARTEN East
Coast Rivers en Zuidel.
Oostzee. Telef. 023-423928.
Erv. watersp. echtp. 52 j. in
bez. geweest van detailzaak
zkt. FUNCTIE in watersp.-
branche (ook alleen man).
Br. 60-53254 bur. bl.
Adam.
OVERLEVINGSPAKKET!!
Mullion, als beste getest!
Dir. v. importeur, v.a. ’ 499.
Tevens BMS zeilkleding.
Bel Fako BV, 05437-73645.
J.P.D. dekkist/zitbank, wit
pol. of m. teekh. zitged.,
135 x 56 x 50 cm, ’675; m.
teekh. ’ 975. 05274-3940.
Te koop gevr.: WATER-
SPORT-OBJEKT, gesch.
als verkoophaven, evt. m.
woning en/of horecagele-
genh., b.v.k. in druk water-
sportgebied. Aanb.:
02158-27453. Fax 26318.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

T.h. FRIENDSHIP 23, ’ 500
p.w., compleet schip. 085-
-518342 of 03200-80841.
TA KAJUITZEILJACHT,
4-pers„ voll. uitgerust. Inl.
03443-2022.
COMPROMIS 720, Friend-
ship 26-22, tevens 2- en 4-
pers. kaj.zeilb. en Valk en 16
m 2. L. van der Pol, Sneek,
05150-11771/21772.
ANDIJK Jacht Verhuur.
Dehler, Jeanneau, Friend-
ship, Hurley. 02289-1399.
JACHTVERHUUR De Jong
Franeker (Frl.), verhuur van
luxe motorkruisers tot 8
pers. Telef. 05170-93245.
Moderne zeiljachten in
Gr.land en Turkije.
SARONIC SAILING, 085-
-435872, fax 085-423638.
MARIEN Vacht Charter
Monnickend., ANWB-erk.
Zeilj. Dehler 22, 25, 28, 31,
34, 36 en 37 CWS, HR 352.
03465-75246, 02995-5636.
R & B CHARTER, zeilen
v.a. randm. met Daimio 23,
Dufour 24/26, First 27, 4/6
sl.pl. 033-724802/727301.

Master Charters
zeilen op de Oosterschelde

en de Noordzee
vanuit Roompot Marina

telef. 06-52776725
fax 01199-5325

ZEILTOCHTEN, IJsselm./
Wadden, Midd. Zee, Tur-
keije, per direkt. Frima
Bootcharters, 05146-4413.
T.h. 2-p. KAJUITZEILJ.,
eenvoud., snel, v.a. 31-7,

’ 600 p.w. 05151-42211.
MOTORKRUISER, 10 mtr.,
6-pers., m. naseiz.korting.
Krikke, 05663-1563, Friesl.
Snel KAJ.ZEILJACHT,
max. 6 pers., in Zeeland,
v.a. heden tot eind aug.
01697-5464, na 18.00 uur.
Nieuwe FRIENDSHIPS 22,
28, 33. De Valk YC Lemmer,
05146-5601, fax 5553.
VAARVAKANTIE!!! Öp
nieuwe, luxe motorjachten
van 11-15 m lengte, zeer
compleet uitgerust met ft.
br., boegschroef, douche,
tv, video etc. Vrijbuiter
Jachtbouw, Scharlo 10,
5165 NG Waspik. Telef.
04168-2358, fax 1510.
IJsselmeer: Dehler 28/31/
34/39. Jeanneau 30/31/
33/36/39. Fr.ship 33/Bava-
ria 350. Palma de Mallorca:
Bavaria 30/350/370/390/
430/51. Dehler 39.
Vachtcharter IJSSEL-
MEER, Lemmer. Telef.
05146-2985, fax 1928.
FINNKLIPPER 35, 6 51.p1.,
72-pk D, vrij v.a. 14-8. Inl.
05910-21736.

Te koop
eiland in de 'Kagerplasssen

groot ± 600 m 2
evt. met boot
02521-14627

Enth. ZEILERS
1/2-tonner voor rest. seizo*
02290-33466 na 19.00 uur.
Knip uit! Knip Uit! Knip J
SCHIPPER, 30 jr. ervarin
zeemanschap, i.b.v. va 3
bewijs 1 en 2, bedienin
certificaat marifoon, breni
tegen vergoeding uw schi
op plaats van bestemminj
Binnen Europa. TeW
08385-25011. I
Ruim 200
bij de SPEURDERS. Bj
voor informatie/brochuij
020-6.805.805. 1
ZWEMVESTEN, direct rf
importeur, diverse uitv., v.*
’67,50 mcl. Bel Fako f3VJ05437-73645. Vraag folder!]
Wie wil MEEVAREN op A
m boot, 3e en/of 4e weekje
sept.? Liefst leuk stel. IW
na 4 aug., 02908-25747^!

OPRUIMING, weg. enorme
voorraad Jetski's Jetboten
Seadoo, Polaris, Yamaha,
Kawasaki. K & K Jet Po-
wer, 04920-22483/26443.
T.k. YAMAHA 500 Jetski
mcl. trailer, z.g.a.n. Telef.
03402-61314.
""WATERJETSHOW***
Yamaha, Sea Doo, Bom-
bardier, Polaris en Bayliner.
Holland Sport Boat Centre,
Adam. 020-6947527zo. op.

TTH M.BLIK v. alle typen
jet-ski's en trailers. Scherp
geprijsd. 02274-4326/5970.
KAWASAKI Jetski 550, bj.
'90, nw.st., evt. met trailer,
pr./5950. 02510-24151.
Waterscooter YAMAHA
500 S, 1-pers. Marinejet,
zéér goede st. 04125-4521.
T.k. BOMBARDIER water-
scooter, bj. 1990. Prijs

’ 8250. Telef. 05275-1305. Zeil- en surfschoien
CATAMARANZEILEN, de
actieve vakantie op Texel.
Zeilschool De Eilander,
02220-16500, b.g.g. 19570.
CATAMARANZEILEN
Egmond aan Zee, boek nu,
1-, 2- of 3-daagse cursus.
02206-1411, 02207-17824.

Pean
ANWB/VT-erkend

Al 25 jaar een vertrouwde
naam. Optimist-, surf- en
kielbootcursussen.

Telef. 05663-1392
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

Officiële Kawasaki Jet Ski dealers
GOMA 's-Graveland, 035-561274
Bikker Motoren Noordeloos, 01838-2200
WCR JetTech Balk, 05140-2540
USA JetCraft Tilburg, 013-441040

Alleen bij deze officiële dealers bent u verzekerd
van volledige fabrieksgarantie

IMPORTEUR:

Kawasaki Jet Ski Europe N.V.
02503-70500

Kano's, roei- en visboten

DE ULEPANNE, ANWB-
erkend zeilcentrum voor
volwassenen. 2/4-pers. ka-
mers. Voll. verzorgd. Uniek
vaargebied. 05140-2982.
HET WIJDE WATER.
Erkende zeezeilschool.
Prof. zeil/navigatielessen.
Wekel. tochten Ned., Eng.,
Can. Arch. Inl. 023-286728.
ALTAIR ZEEZEILSCHOOL:
professioneel in zeezeilop-
leiding. Beginnerscursus,
gevorderden op Noordzee,
Kanaaleilanden en Bretag-
ne. Inl. 02990-47972.
*PRIVE-ZEILINSTRUKTIE*
50+ cursus in sept./okt.
Sloten (Fr.), 05143-1376.

Let Op!
DE VOLGENDE GEBRUIKTE BOTEN

ZIJN NU SCHERP GEPRIJSD
van v00r...

Winner '50 Sport 200 Merc. '88 ’ 53.500.../ 28.750
lnvader2o4 s.7Loverj.gel. '9l ’ 57.000.../ 38.900
Invader 240, Merc. 4.3L'90 ’ 96.120.../ 55.500
Chapparal 23705LVolvo 501/DP ’ 108.015.../ 69.500
Four Wins Viesta 285 2x OMC V 8 ’ 135.060.../ 117.500
Crucero 290 2x Volvo 431/DP'9l ’ 228.655.../ 117.500
Fjord 900 1x Volvo AD4I/DP '89 ’ 272.570.../ 159.000

Inl. PIJL WATERSPORT
Nw. Loosdrechtsedijk2l7

Loosdrecht, telef. 02158-21638

Laat ook in de haven zien
dat uw boot te koop is

De Vaarkrant van De Telegraaf/De Courant Nieuws van
de Dag, de grootste watersportkrant van Nederland,
helpt u bij de verkoop van uw boot. Zet uw boot als parti-
culier adverteerder te koop met een Kompasvaarspeur-
der, een Vaarspeurder, een Regelvaarspeurder of een
Fotovaarspeurder, dan ontvangt u van de Vaarkrant
twee zeer praktische kunststof bordjes met de tekst: TE
KOOP, zodat u ook in de jachthavenaan geïnteresseerde
passanten duidelijkkunt maken dat uw boot te koop is.
Deze uitzonderlijke service van de Vaarkrant geldt zolang
devoorraad strekt.
U kunt éénmaal van deze unieke aanbieding gebruik ma-
ken.

Bel voor uw Vaarspeurder: 020-6.805.805, van 8-21 uur

de Vaarkrant
de grootste watersportkrant van Nederland

Scheeps- en buitenboordmotoren enz. Surfen

T.k. 16 zware SCHEEPS-
RAMEN, in messing lijst,

’ 2000. Telef. 06-52809820.

Scheepsramen in alumi-
nium profiel? TECHNAU-
TIC bellen: 075-212150.

**Bootaccessoires Vinkeveen**
Inbreng/verkoop goede, gebruikte watersportartikelen
Ma., do., vr. van 10-17 uur, zat. en zo. van 10-16 uur

Groenlandsekade 3, 02949-1460

Smaal aluminium scheepsramen
GEHARD EN GELAAGD GLAS

Spinveld 4A, 4815 HS Breda, 076-223022, fax 204233

Boottrailers

Wilt u een gebruikt
pleziervaartuig

kopen?
De Vaarkrant heeft een handleiding samengesteld oVe
het kopen van een gebruikte zeil- of motorboot.
In dit boekje worden aspecten behandeld als: financiên'marktsituatie, techniek, typen, uitvoeringen etc.

U kunt dit 48 pagina's tellende boekje bestellen d<&
overmaking van ’6 op girorekening 533.100 t.n.v.
Telegraaf, Amsterdam. Vermeld daarbij s.v.p. „boeW
Pleziervaartuig".

De Vaarkrant
De grootste watersportkrant

van Nederland
Stunt

Overlevingspakken ....„ van ’ 1150 voor ’ 6
Overlevingspakken van/ 850voor/ *Overlevingspakken van/ 695 voor ’ J

Jacks met drijfvermogen en autom. reddingsvest.:
van/1095 voor ’ 525 g 6Diverse reddingsvesten "»*b- / gj

Autom. vesten v.a- /
SURVIVAL SUITS CENTRE BIARDO B.V.

02510-41256, fax 46932
ma. t/m vr. 9.00-16.00 uur -^

Top Surf
OPRUIMING

Alle merkzeilen/demobords
20-50% korting v.a. ’ 125
Surfplanken v.a. ’ 395
Compl. tuigages....v.a. ’ 195
Surfpakken v.a. ’ 79
Vinkenkade 31, Vinkeveen
langs snelweg A'dam-Utr.

Telef. 02949-1812
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

Bijna nw. REMMAR sport-
boot, demo '93, stuur en
st.kabels, cons. met 15-pk
of 40-pk Yamaha, resp.
’B2OO of ’9500. Inl./fold.
071-172753.
PIONEER 12 en 10 vis-
boten, 2 trailers en 2 b.b.m.,
i.g.st. Telef. 03448-1664.
KANO/BOTEN-STUNTS,
Van Rij Sports, goedkoop-
ste van de Benelux. Noord
80, Schagen, 02240-13202.
Open di. t/m zat. of afspr.
T.k. RANA 17, met 55-pk
b.b.m. en trailer, plus ac-
cess, t.e.a.b. 03498-62248.
DELL QUAY Dory 13
Sport, zelflozend, onzink-
baar, middenbesturing,
25-pk Mercury, '91, nw.pr.

’ 16.500, nu voor ’7500.
Inr. mog. 05162-1540.
POLY BOAT, als beste
getest, nu voor ’ 1995.
Hi-do, telef. 04192-17778.
T.o. overnaadse houten
single -WHERRY, in zeer
goede staat van onder-
houd. Inl. 02982-4874,
02155-25594. Prijs/ 2500.
T.k. PILOT 460 pi. 25-pk
Suzuki pi. Pega trailer,

’ 3500. Inl. 02510-28321.
Prachtige KANO, z.g.a.n.,
winkelw. ’ 1400, nu ’6OO.
Telef. 072-614409.
ORKA 540, met div. extra's,
1 jr. oud, in nieuwst, t.e.a.b.
Inr. mog. 08866-3084.
Speurder? Bel 020-6805805

OPRUIMING van nieuwe
polyester kano's en boten.
Gebr. Nap, Dorpsstraat 14,
Wilnis, 02979-85185.
Werfgeb. VISTOERBOOT,
5 x 2 m, 15-pk Johnson el.,
trailer, afdekz., vele extra's,
’4250. Telef. 08370-15021.
OW Town, 's werelds oud-
ste en bekendste CANA-
DESE kano-merk, ruim 40
modellen, supersnelle roei-
boten & Minn Kota elektri-
sche b.b.motoren. Totem
BV, telef. 079-613445.
T.k. DIVERSE vis-, roei-,
zeil- en skiboten. Telef.
023-311062.
LEGEND 17 type Boston
Whaler, zeewaardige vis-
boot met middenconsole,
fishboxen, fishfinder, diep-
temeter, radio, koelbox,
zelflozend, 90-pk Yamaha
AETOL, '89, tandemas trai-
ler, ’ 25.950 Inruil mog.
05162-1540.
Nwe poly. SLOEP, 4.50 m,
plus nwe 5-pk Mercury,

’ 4950. Los ’ 3500. Resp.

’ 1500. Nap, Dorpsstr. 14,
Wilnis, 02979-85185.
Alum. VIS-TOERBOOT
(Alumacraft Tl4), 4.00 m,

’ 1995. Telef. 02997-4124.
Handgesch. nw. VISBOOT,
echt dubb.wand., afm. 4.50
x 1.80 m, met cons., af fabr.
’4650. Inl./fold. 071-
-172753.
T.k. RANA 17, b.b.m. 20 pk,
met kanteltrailer, pr. ’ 6500.
Inl. 020-6240274.

Damco boottrailers, ruime
sortering, nieuw en
gebruikt, VERHUUR, rep.
onderdelen en mr. Damco
Obdam, 02265-1770.
BOOTTRAILER v. rubber-
boot Sodiac Mark 2, 3 m.
Vr.pr. ’ 600. 06-52805409.
Diverse gebruikte TRAI-
LERS. Jachtwerf Wolder-
wijd, 03242-1228/1220.

BOOTTRAILERVERHUUR,
Karre-Maar, Hommerts,
05154-43582.
PEGA ZB 2000, dubbelas-
ser met kantelachterkant,
bj. '91, nieuw ’ 10.000, nü

’ 6500. Inl. 05150-15825.
Boottrailers nw., gebruikt,
direct uit voorraad. THEO
STETB.V. 02207-18088.

Bootverhuur
T.h. FRIENDSHIP 26/28/35
en Dehler 28/31/34, Jean-
neau 25. Weekend en zeil-
instr. mog. CTS Charter,
Zwartsluis, 05208-67231.
Te huur MODERN zeiljacht,
9 x 3.10 m, 6 51.p1., ’lOOO
p.w. Inl. 01687-3377.
DIESELMOTORKRUISERS
t.h.a. Vraag folder. Fa.
Weling, telef. 03497-2129.
Zeiljachten in Griekenland,
Turkije, Denem., Estland.
NCN Charters, 055-224834.
T.h. MOTORKRUISERS.
05615-1474/1770 (Frsl.).
VICTOIRE zeiljachten, 822,
855, 34, 1044. Info Vacht
Charter Medemblik, telef./
fax 02274-3512.
T.h. 6- en 8-pers. MOTOR-
KRUISERS. Jachtcharter-
bedr. Baaten, 05270-16996.

Voor al uw Volvo, Mercrui-
ser en OMC, inboard on-
derdelen, benzine, nieuw en
gebruikt. Uit voorraad
leverbaar. AQUA ENGINE
PARTS, Visserstraat 38,
Aalsmeer, 02977-25443.
Minn Kota ELEKTRISCHE
buitenboordmotoren, 's
werelds grootste en be-
kendste merk, 50 modellen
vanaf ’ 575. Importeur To-
tem BV, telef. 079-613445.
Lekkende schroefasafdich-
ting? TECHNAUTIC bellen:
075-212150.
AANBIEDING! Diverse
scherp geprijsde aanbiedin-
gen van Yamaha, Mercury
en Honda motoren, ook di-
verse gebruikte motoren.
Pijl Watersport, Loos-
drecht, 02158-21638.
T.k. SUZUKI buitenboord-
motor, 25 pk, mcl. autom.
en brandstoftank, ’ 2500.
Telef. 06-52.840872.
Nooit gebr. YAMAHA 140
pk, pow. tr., r.v.s. schroef,
afst.bed., vr.pr. ’ 9990 excl.
Inr. 80/90-pk mog. 071-
-172753.
-MARINER b.b. motoren,
nog enkele 6-pk kortstaart
van ’3300 voor ’2700.
Langstaart, van ’ 3380 voor

’ 2800. Tevens nog div.
overjarige motoren waar-
onder Force, model 1992.
Watersportbedrijf 't
Vrouwezand, de Schans
42, 3828 AP Hoogland,
telef. 033-807828.

België
heeft een eigen adres voor
't rechtstreeks opgevenvan

Speurders
De Telegraaf België

Horizonlaan 6
1150 Brussel

Inl. telef. 02-7626020
Fax 02-7624620

Kano-vakantie?
Of u nu naar Friesland of Frankrijk gaat, wij hebben voor
u de juiste kano of kajak. Diverse prijsklassen v.a. ’ 250.
Keuze uit 150 kano- en kajakmodellen.
Nieuw, gebruikt en demomodellen voor speciale
~zomer"prijzen. 1000 m2kanoshow bij

Kajakcentrum Arend Bloem, Wormer, 075-218805
(Watersportcentr., Nieuw Weromeri, maandags gesl.)

Rubberboten
SWANKRO, t. Rescue,
zeew., 30-pk Yamaha, '91,
trailer, ’ 9950. 03200-88679.
ZODIAC Futura GT Mark I,
Evinrude 15 pk, extra's, '90,
vr.pr. ’6250. 02155-21522.

T.k. GEVRAAGD b.b.m. +
35-pk langstaart. T.k. 25-pk
kortstraat. 05771-1530.
Gevr. 1-cil. Dieselmotor
merk BUKH DV 10, defect
geen bezw. Inl. 01833-1161.

Drinkwaard
MOTOREN CV.

De specialist in MERCE-
DES, DAF en MITSUBIS-
HI. Tevens marinisatie-sets
en alle toebehoren. Telef.
01840-12332, fax 10977.
YANMAR 27-pk Diesel, ca.
20 vaaruren, vr.pr. ’ 12.500.
Telef. 01660-4458.
YAMAHA, diverse aanbie-
dingen en occ. Klomp
Haarlem 023-338524.
G.M. BEDFORD 6-cil.
130-pk Diesel PRM, k.k.
Vr.pr. ’ 8000. Telef.
01880-24810 na 19.00uur.
T.k.a. JOHNSON 140-pk
V4, defect, bj. ca. 1980,

’ 650. Telef. 04958-92335.
Mitsubishi Diesel
GENERATORSETS van 2
tot 80 kVA, ook in fluister-
uitvoering. jf Marine Power
Nijkerk B.V. 03494-54214,
na 19.00uur: 03494-58933.
YAMAHA 8.8.M. 9.9-pk,
4-stroke kortst., m. afst.-
bed. ’ 2550. 085-811060.
GROTE voorraad gebruikte,
nieuwe b.b.m., onderdelen
en boten. 08876-1489.

P.R.M.
keerkoppelingen
JOHNSON 70 VRO power-
trim, olie-inj. etc, perf. st.,

’ 5500. 035-562697.
6-cil. PERKINS scheeps-
diesel, i.z.g.st., draaiend te
zien. 05927-12319.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

**Lodestar**
11 modellen, in div. kleuren
en maten, v.a. ’ 1250. NEP-
TUNUS, Boeierspad 5,
Adam, 020-6445119 of bel
voor uw dealer in uw omg.

DEHLER 31 (nieuw), 34,
FS-28 e.a., aug./sept. nog
mog. „Cirrus" Jachtverh.,
ANWB-erk. 05216-2187.
OCC-YACHTING 02159-
-50244. Zeil/motorjacht-
verhuur Naarden, Helle-
voetsluis, Griekenland.
Motor- en kajuitzeilboten,
2-6 pers. Fr., BOOTVER-
HUUR WESTRA, 05150-
-23457 of 05157-9275.
Motorjachten voor unieke
VAARVAKANTIES op de
Franse kanalen. Voor info:
VDF, 020-6341741, lid SGR.
Speurder? Bel 020-6805805
MOTORKRUISERS, 4-, 6-,
8- en, nieuw: 10-pers. Zéér
compl. 05157-9297 (Fr.).
MOTORKR. tot 12.50 m.
ANWB-erk. Van der Laan,
Woubrugge. 01729-8113.

VAN DIEMEN WATER-
SPORT Funcenter. Uw
surfspecialist! Met de beste
service en altijd div. aanbie-
dingen!! Inruil en gespreide
betaling mog. Handweg
129, A'veen. 020-6414168.
'SURFSPORT ALMERE*,
Dealer alle bekende mer-
ken. Inruil mogelijk. Dagel.
geop. van 12.00 tot 20.00 u.
Zat. v. 10.00 tot 17.00 u.
Amstelveenstr. 8, Almere-
Stad, 036-5344666.
Ruim 200 (sub)rubrieken
bij de SPEURDERS. Bel
voor informatie/brochure
020-6.805.805.
Klijn Surfing ZANDVOORT
7 dagen per week open van
9.00 tot 20.00 uur, op vrij-
dag van 9.00 tot 21.00 uur.
Inruil en gespreide betaling
mogelijk. Telef.
02507-18600, Zandvoort.
„TRAMONTANA SURF",
Kerkstraat 66 A, 3764 CV
Soest, windsurf spec.zaak.
Div. leuke vakantieaanbie-
dingen, geldig t/m ma. 1
aug. Kom eens vrijblijvend
langs!! en kijk zelf!! Ruime
park.gel. bij winkel, 10 mtr.
SURFBOARDS compl.
’175. V. Rij Sports, goed-
koopste van Ned., Noord
80, Schagen, 02240-13202.
Open di. t/m zat. of afspr.
Wij kunnen geen enkele
aansprakelijkheid aanvaar-
den 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 ont-
staan door onduidelijk
handschrift van de op-
drachtgever, behoeven
door ons niet te worden ge-
compenseerd. Correcties
en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geac-
cepteerd en uitgevoerd.

Diversen

1 — ,

OP 28AUGUSTUS KAN UW BOOT DOOR
2.6 MILJOEN MENSEN WORDEN GEZIEN
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Op zaterdag 28 augustus verschijnt De Vaarkrant traditiege-
trouw met de Bijlage Hiswa te Water. Een evenement dat zee
veel kijkers trekt, maar om door 2,6 miljoen mensen te worde
gezien zult u (ook) in De Vaarkrant Bijlage Hiswa te Wate
moeten adverteren. Bel voor meer informatie en reserveri ë

van een gewone advertentie 020-585.8009 of een Vaarspeurdw
020-6.805.805. De krant van wakker Nederland is thuis bij

meeste watersporters.

_fj> SWej-rotf
DE KRAMT VERKOOPT TENMINSTEJ

DIESELMOTORKRUISERS
t.h., na 15 augustus nog
mogelijkheden. Schepen
tot 12 m. Jachtwerf De
Hippert, Noordeinde 21,
Leimuiden. 01721-9373.
KAJUITZEILBOTEN, 8 m, 4
sl.pl. 05150-18180, Sneek.
Kajuitzeiljacht type
NOORDVAARDER ’ 900
p.wk. Open zeilboten (val-
ken) per dag of per wk. met
tent en b.b. Motorboten
v.a. 10 m. Holland Marine
Service, telef. 03200-88199
(naast sluis Harderwijk).
NORTH-WEST SAILING,
verhuur v. part. motor- en
zeiljachten, ook v. individ.
zeezeilen. Ned., Engeland,
Midd. Zee. 04904-18812.
WAARSCHIP, 1/4 ton, lig-
plaats Den Oever, zeer
compleet, vanaf 14 aug.,
v.a. ’ 550. Inl. 085-334971.
T.h. nieuwe ZEILJACHTEN
Dehler 28/Dehler 31 Top.
Vlaanderen Watersport,
Medemblik, 02274-4545.
KAJ.ZEILJ. a.h. IJ'meer,
7.5 m, ’6OO p.w. 01820-
-32168, vrij vanaf 7-8.
Verhuur traditionele zeil-
boten, Cornish Crabbers/
Shrimpers, 6-p. Contest-
-28/poly Valken. CORN-
WALL BOATS, telef.
05153-9481. Importeur
Drascombe, Crabbers.

Sail-Adventure
Flottielje of bareboat, met/
zonder schipper o.a. Tur-
kije, Griekenland en Carib-
bean. Inl. Sunrise Yachting,
020-6837216 SGR/ANVR.
T.h. vanuit Lemmer, IJssel-
meer, zeer compleet uitge-
ruste ZEILJACHTEN 0.a.:
Dehler, Jeanneau, Friend-
ship, Elan. Van 28 tot 52 f.
Voor vrijblijvende info: Sail-
charter Lemmer, Flues-
senstr. 15, 8531 RE Lem-
mer. Telef. 05146-5363,
auto, 06-52117391.
MOTORKRUISERS, 2/5 p.
Dubb. best., boegschr., tv.
Vrij v.a. 21-8. 05151-42530.
Deze nazomer de FRIESE
wateren op in een gerieflij-
ke motorkruiser tegen ge-
reduc. prijzen. 058-800034.
DOERAK 780 t/m 1050, v.a.
15 aug., diverse mogelijk-
heden. 02230-34075.
FRIENDSHIP 22/28/33,
zeegaande zeilj. Inl. Fleet
Serv. Zeeland, 01651-3046.
ZEILJACHT 5-pers., ’6OO
p.w. 020-6186049 of
02510-26826.
T.h. particuliere zeiljachten.
Info OWN SHIP Verhuur-
bemiddeling, 073-570607.

ALLES MOET WEG BIJ NEDERLANDS
GROOTSTE SPORT SPECIALIST

i_j TigamtfftfCH '93 295 SLALOM 1^8*5^795,-
SCREAMERL.E. 325 SWIFT 995,-
STINGER ;L98«v1395,- ___._.._.-.,- IQO
ENERGY FA NAT IC 93
ESCAPE'92 SHARK 2*^1495,-

I '93 BAFFIN27S J3Ö*V 695,-
IRAP SCATTER29O J3B«v 695,-
-iTEMPO J59-Vll5O,- SUPER FUN 325 J-S'v 695,-

NEILPRYDE '93 Gaartia'93
■ STREET SLALOM 549,- CS II 449,-

STREET RACER V8va 649,- RACE SLALOM 499,-
STREET RAC'92 SLALOM FOIL PRO v.aJ~*9BT- 698,-
-B.° EN8' 499,- R7^ff7W*X7T_________i
NORTH93 t]iXi__l____ïl__L
INFINITY S.E. 499,-
SPECTRO VA> 550,- MISTRAL TRANSF. 199,-
PRISMA 650,- GUL PROMO SINGLE ?£&? 299,-

NEILPRYDE TRANSF. .569> 399,-

GIEKEN, MASTEN, TRAPEZES, SKEGGEN, PAKKEN, ACCESOIRES;
KORTING TOT 80%

zaterdag 31 juli 199316
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FOTO OMSLAG:
LOURA KOK

FOTOFESTIVAL IN BREDA

FOTO-EXPOSITIE

Breda is dezezomer, t/m 19 september, foto
stad. Meer dan 50 fotografen en fotokunste-
naars doe mee aan het internationale Breda
Fotografies '93. Liefst vijftien locaties, ver-
spreid over de hele stad,
staan in het te
ken van de fo-
tografie, met
De Beyerd in de Bosch-
straat 22 als centraal
punt. De andere locaties
zijn allemaal te belopen
en bevinden zich in het
centrum van de stad.
Men heeft voor ditfesti-
val vier hoofdlijnen uit-
gezet: Fotografie en de
Computer; Hedendaags
Nederlands Fotowerk;
Actueel Internationaal
Beeld en Japanse Foto-
grafie in Heden en Ver-
leden. In de laatste cate-
gorie hoort deze foto van
een ietwatverveelde Ja-
panse toiletjuffrouw. Hij
heet Frostbite, en is in
1990 gemaakt door Nori-
toshi Hirakawa.
Te zien: op verschillende
locaties in Breda, t/m 19
september. Info: 076-
-225025.

FOTO: YASMIN HARGREAVES

OLEG POPOV: CLOWN IN HART
EN NIEREN
Een échte clown verbergt achter

elke lach een traan. Dat gaat zeker
op voor OLEG POPOV, de grootste
clown van deze eeuw, die deze zo-
mer met het Staatscircus van Mos-
kou Nederland aandoet. Drie jaar
geleden sloeg het noodlot toe in het
leven van Popov: „We waren in
Duitsland en vlakvoor ik de piste in
moest, kreeg ik een telefoontje uit
Moskou datmijn vrouw Alexandra
was overleden." Door de afstand en
het werk kon hij geen afscheid ne-
men van zijn grote liefde en de
clown was een verslagen man.
„Maar ja, het publiek heeft geen
boodschap aan het verdriet van een
artiest. Hoe hard dat ook klinkt." Te-
genwoordig gaat het weer een stuk
beter met Oleg Popov. Vorig jaar
werd hij door zijn vriend drs. Ed Nij-
pels in Breda in de echt vereend met
Gabriëla, een 30-jarige Duitse cir-
cusfan. „Op een dag zag ik haar in
de tent staan. Ze had geen zitplaats.
Toen ben ik haar een stoel gaan
brengen en was meteen verkocht",

aldus Oleg Popov. Het Staatscircus
van Moskou staat al jaren aan de
top met ruim 80 artiesten, het beste
tussen St. Petersburg en Wladiwos-
tok.
Te zien: za. 31 juli,zo. 1augustus,
CuriesingelZoetermeer; di. 3 en wo

4 augustus, Enschedese straat Hen-
gelo; vr. 6 t/m zo. 8, Rembrandtlaan
Almelo; di. 10 t/m do. 12, Verzetstrij-
dersparkApeldoorn; za. 14 t/m wo.
18, Beethovenlaan Delft. Voor ver-
dere data en reserveren: 02284-
-2848.

EIGENTIJDSE A CAPELLA
MONTEZUMA'S REVEN-
GE is een zanggroep van
vijf mannen, die a capella
popsongs ten gehore
brengen. Dit jaarzijn ze
op tournee door heel Ne-
derland met hun show
Blind Mans Dream. Daar-
in veel nieuweigen werk
en covers: sprankelende,
humorvolle bewerkingen
van bestaande nummers.
In 1988 won de groep de
Pall Mail Export-prijs en
sindsdien gaat het ze bij-

zonder voor de wind, niet
alleen in Nederland maar
ook in het buitenland. De
groepwordt vooral ge-
roemd vanwege het feit
datze het close harmony-
zingen niet alleen perfect
beheersen, maar er ook
nog eens een eigentijdse
draai aan weten te geven.
Te zien: za. 31 juli, 20.30
uur: Openluchttheater
Bloemendaal (023-
-250050).

GROOTS
THEATER-
SPEKTAKEL
OVER ABSURD
LEVEN
In de reprise bij deAmster-
damse kunstenaarsformatie
DOGTROEP: l'Ascension du
Mandarm (De hemelvaart van
de Mandarijn)'. Dit stuk werd
vorig jaar in Tuindorp-Oost-
zaan al gespeeld voor duizen-
den enthousiaste toeschou-
wers. Dogtroep staat erom be-
kend op ongebruikelijke plek-
ken in Europa spectaculaire
gebeurtenissen te laten
plaatsvinden en daar is voor-
noemd theaterstuker een van.
Het is een grootseen absurde
verbeelding van het gewone
leven, waarbij primitieve figu-
ren elkaar te lijf gaan met gro-
tesk wapentuig; een kogelron-
de, zich door het leven slepen-
de figuur tragisch aan zijn ein-
de komt; de postbode zijn

ZONDAG 1 AUGUSTUS

WAKE OF THE RED WITCH
Mooi camerawerk ondersteunt

dit avonturenverhaal van Ed-
ward Ludwig over de rivaliteit

tussen een Oostindische koop-
man en een Amerikaanse kapi-

tein. Vrouwen en parels wek-
ken hun beider belangstelling.
Met John Wayne, Gail Russell,

Gig Young en Luther Adler.
BBC 1,11.30 uur

GREASE II
MichellePfeiffervestig-

de voor het eerst de aan-
dacht op zich in dit on-

benullige vervolg op de
succesvolle schoolro-

mance van JohnTravol-
ta en Olivia Newton

John.Maxwell Caulfield
heeft zijn hart aan blonde Michelle verpand,

maar maakt nauwelijks indruk.
BBC 1,16.00 uur

A FINE MADNESS
Scan Connery liet zien dat hij meer

kon dan gestalte geven aan de
heldhaftige geheim agent James
Bond in deze geslaagde literaire
verfilming over de belevenisser

van een individualistische dichtei
in New Vork. Onder leiding van re

gisseur Irvin Kersher spelen ooi
JoanneWoodward en Jeanbeberg goede rollen.

BBC 1.00.40 uur

TELEVISIE

9.00Samson. Dolle avon-
turen bij Samson en Gert
in de huiskamer. Met te-
kenfilms: Looney Car-
toons, Torn & Jerry en
Babar. 15.30-16.30Spon
extra. Met autosport: 24-
-uurs race van Francor-
champs. Presentatie: Dirk
de Weert. 17.00 Jonge
veearts. (Young Ramsay).
26-delige Australische
serie. Met: JohnHarchea-
ves, Louise Howitt, Serge
Lazareff e.a. Afl. 23: De
kleinste goudmijn. Ken
Murrayweet veel bezoe-
kers te trekken op zijn tot
vakantieboerderij om-
gebouwde stukgrond. Dit
totergernis van zijn buur-
man Ed die het vermoe-
den heeft dat er goud in
die grond zit. 17.50Sam-
sonclip. 17.55Tik tak. Ani-
matieserie. Afl. 213. 18.00
Journaal. 18.10De won-
derjaren. (Wonder years)
Amerikaanse comedyse-
rie. Met: Fred Savage, Al-
ley Milis, Dan Lauria e.a.
Afl.: Alice in autoland.
Wanneer de autovan Ke-
vin het begeeft biedt de
ex-vriendinvan Chuck,
die een oogje op hem
heeft, haar hulp aan.
18.35Undersouthern
skies. 13-delige Australi-
sche documentaireserie
overAustralische flora.
Afl. 10:Appropriate har-
vesting.
19.00De Cosby Show.

Amerikaanse come-
dyserie. Met: Bill
Cosby, Phylicia Ras-
had, Malcolm-Ja-
mal Warnere.a.

19.25Mededelingen,
paardenkoersen en
programma-over-
zicht.

IHJKI'I Journaal en
sport.

19.45 Sportweekend.
20.15The Sunshine

Boys. Amerikaanse
komische speelfilm
uit 1975van Herbert
Ross. Met: Walter
Matthau, George
Burns, Richard Ben-
jamine.a.

22.00 Vandaag en
sport.

22.20-23 00 Ziggurat.
Kunstmagazine.

GEEN UITZENDING.

11.00Eucharistieviering.
11.50Musique ballade.
Onder voorbehoud. 12.00
Les voix de l'été.Klassie-
ke liederen. Presentatie:
Marie-Noëlle de Callatay.
12.55Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.20Ceux de
Cordura. IThey came to
Cordura). Amerikaanse
speelfilm uit 1959van Ro-
bert Rossen. Met: Gary
Cooper, Rita Hayworth,
e.a. 15.20Les carnets du
bourlingueur. Survival-
magazine. (Herh.). 15.55
La mémoire des batis-
seurs. 2-delige documen-
taire. Afl. 1.16.50Nouba
nouba. Kinderprogramma
mettekenfilms. 17.30
Clips è la Une. 17.35Be-
verly Hills, 90210.Ameri-
kaanse serie. Afl.:L'ex-
ploit sportif. 18.30Week-
end sportif. Sportpro-
gramma.______ Nieuws en

weerbericht.
20.10Tète d'affiche.

Amusementspro-
gramma. Presenta-
tie: Joel Alain.

21.10Rendez-moi ma-
man. (Taken away)
Amerikaanse tv-film
van John Patterr-

son. Met: Valérie
Bertinelli, Juliet
Sorcey, Kevin
Dunn, e.a.

**M.V% Nieuws en
weerbericht.

23.00Einde.

5.30Videogenerator. 6.30 Super shop. 8.00 ITN
World news. 8.30 John Osteen ministries. 9.00Key
ofDavid. 9.30Victory. 10.00This is your day. 10.30
Supershop. 11.00The hourof power. 12.00Super
shop. 13.00Charisma TV. 13.30E.R.F. 14.00Video-
generator. 15.00International air fair 1993. 16.00
Powerboat world. 17.00Go international motor-
sports. 18.00Rights and wrongs. 18.30Eco record.
Presentatie: Mark Jeffries. 19.00The image. 19.30
World of sports. 20.00The Sunday movie: Super-
carrier. 22.00 ITNWorld news. 22.30 Todays world.
23.00Talkin' jazz. 0.00Videogenerator. Videoclips.
2.00China news Europe. Met om 2.00 Prime time
news in het Engels, 3.00Economisch nieuws in het
Engels en vanaf 3.30 Herhalingen in het Mandarijn
en Cantonees. 5.00-5.30 Videogenerator.

8.25 Disney Club.Kinder-
magazine. 9.50 Hundert
Meisterwerke. 10.00 Jun-
geKünstler auf dem Po-
dium. Klassieke muziek.
10.30Sonntagsmagazin.
11.30Die Sendungmit
der Maus. 12.00Presse-
club. 12.45Tagesschau.
Met Wochenspiegel.
13.15Neuesvom Süder-
hof. 13.45Degrassi High.
Canadese jeugdserie.
14.10A-ZLifeshow. Geva-
rieerd kindermagazine.
14.30Vier unter einem
Dach (Walter and Emilyl.
13-delige Amerikaanse
serie. 15.00Tagesschau.
15.05SchiffahoiUShip
ahoy). Amerikaanse
speelfilm uit 1942 vanEd-
ward Buzzell. 16.35Film
aktuell. 17.00ARD-Rat-
geber: Recht. 17.30Eine
Weltfür alle -Ernstfall
Bundeswehr. 18.00Ta-
gesschau. 18.05Einblick.
18.10Sportschau. Sport-
magazine. 18.40Linden-
straße. Duitse serie.
19.09 Die Goldenel.
19.10 Wertspiegel.Re-

portages van bui-
tenlandcorrespon-
denten.

19.50 Sportschau-Te-
legramm

19.58 Heute abend im
Ersten

■atitmn_Tages-
schau.

20.15 Eine Frau für alle
Falie (Criminal be-
havior). Amerikaan-
se speelfilm uit
1992 van Michael
Miller.

21 .44Tagesthemen-
Telegramm.

21 45Kulturreport.
Cultureel magazine.
Vandaag uit Ham-
burg.

22.15 Tagesthemen.
22.30 Sowieso. Zon-

dagsshow.Presen-
tatie: Hubertus
Meyer- Burckhardt.

23.0003 Scheidung è
la carte. Tv-spel van
Konrad Sabrautzky.

00.30Berliner Nacht-
schwarmer.ol.ls Tages-
schau. 01.20Zuschauen -Entspannen - Nachden-
ken. In der Provence. Afl.:
Roussillon. 01.25 Einde.

6.00Autovision. 6.15Télétourisme. 6.45 Dossiers
justice. 720Corpsaccord. 7.35 Nieuwsflits. 7.40
Methode Victor. 7.55Nieuwsflits. 8.00Canadees
nieuws. 8 25 Nieuwsflits. 8.35 Les Babibouchettes.
9.00Envoyé spécial. 10.30Musiques au coeur.
11.55 Nieuwsflits. 12.00Référence. 12.30Carre-
fours. 12.40Weerbericht. 12.45Nieuws. 13.10L'é-
cole des fans. 14.00Faut pasrever. 15.00 Montag-
ne. 16.00Nieuws. 16.10Correspondance. 16.15Le
monde est è vous. 17.45Vision 5.18.00 Les fran-
cofolies. 18.30Nieuws. 19.00Trente millions d'a-
mis. 19.30Zwitsers nieuws. 20.00 52 sur La Une.
21.00 Nieuws. 21.40 Madame le juge.23.05 Viva.
0.55 Divan. 1.2SLes arts en liberté. 2.10L'école des
fans. 2.40 Trente millions d'amis.3.00 Montagne.
3.30 Le monde est a vous. 5.00 52 sur La Une.

8.25 Musik-Zeit. Klassieke
muziek. 9.10 Andersfern-
sehen3sat. 9.15ZurZeit.
Religieus magazine. 9.30
Eucharistieviering. R.-K.
kerkdienst. 10.15ETer-
ra-K. Documentaireserie.
11.00ZDF-Fernsehgarten.
Amusementsprogramma.
12.45Heute. 12.47Blick-
punkt. Actualiteiten. 13.15
Damals. Serie oude week-
journaals. 13.30Die Brü-
der Löwenherz. 4-delige
Zweedse jeugdserie.Afl.
2: lm Kirschtal. 13.55Me-
mory. Spelprogramma.
14.15Löwenzahn. Kleu-
terprogramma. 14.45
Kunst undKommerz. Do-
cumentaire. 15.15Aktion
240. Balans. Aansl.: Der
grosse Preis. 15.20Heute.
15.25ZDF Sport extra.
Sportmagazine. 18.15 ML
Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine. 18.57Guten
Abend.
■til'lH Heute en

weerbericht.
19.10Bonn direkt. Po-

litiek nieuws.
19.30 Jager der ver-

sunkenen Schiffe
Documentaire over
expedities naar
schepen en stadjes
op de zeebodem
tussen Tunis en
Peenemünde.

20.15 J» Das Traum-
schiff. Duitse serie.
Afl.: Das Kleid; Der
Simulant;Kiliman-
scharo.

21.15Eine Frau von
Ehre. 3-delige tv-
film van Stuart Mar-
golin. Afl. 2: lm
Schatten derFami-
lies

l-M-lil Heute.
22.50Sport am Sonn-

tag.
22.55Lebenslanglich.

Documentaire over
de briefwisseling
tussen schrijver Jan
Koplowitz en zijn
zoon Daniel de Sou-
za.

23.40 O Unter Aus-
schluss der Öffent-
lichkeit. Duitse
speelfilm uit 1961
van HaraldPhilipp.

1.15Heute.

9.00 Nordtext für alle. 10.00Weiber-
wirtschaft. 10.30Briefe aus Italien.
11.00Klassik: Meisterzwischen den
Weiten - Kurt Masur. 12.00Reisewe-
ge zur Kunst. 12.45Pan Tav... 13.10
Schone Aussichten: Kriegskinder
erzahlen. 13.40NaturWelt: Unterneh-
men Arche Noach. 14.10Der Tiiftler.
14.35OFury. 15.00O Fernandel-
cyclus: Der Backer von Valorgue.
Franse speelfilm uit 1952van Henri
Verneuil. 16.45Streiflichter aus
Mecklenburg-Vorpommern. 17.00
Streifzüge. 17.15Liebe im Angebot.
17.45Augenblicke: Kopftücher. 18.00
Sesamstrasse. 18.30MuziQ. 19.15
NORDtour. 20.00E Tagesschau.
20.15Salto Mortale. 21.15 Stalin.
22.00 Sport 3.23.00 > Almamater,
Duitse tv-film uit 1969vanRolf Ha-
drich. 00.30Nachrichten. 00.35 Nord-
text für alle.

9.00 Morgenröteam Sai Gon. 9.30
Insein Europas. 10.15Playtime. 10.30
Türkei - Land, Leute und Sprache.
11.00Die Religionen desOstens.
11.53 Postdam. 12.00Lander - Men-
schen- Abenteuer. 12.45Sonntags-
gesprach. 13.00Alice. 13.30WDR-
Treff. 14.15Frauenfragenv 15.00ARD
Ratgeber Essen und Trinken. 15.30
Legend, Engelse speelfilm uyit 1985
van Ridley Scott. 17.00Hollymünd.
17.45Ferien mit Zilvo. 18.15Tiere

Suchen ein Zuhause. 18.45Aktuelle
Stunde. 19.40West 3 aktuell. 19.45
Ticket. 20.15Urlaub in Hollywood,
Amerikaanse speelfilm uit 1944van
George Sidney. 22.30West 3 aktuell.
22.40Fenster zur Welt: Ein Exeku-
tionsprotokoll. 23.40Wer Hass sat...
00.20Photoromane. 00.42 Laatste
nieuws.

9.40Denkanstösse. 9.45Klamotten-
kiste. 10.00-11.30Kinder-Kino in
Südwest 3. Met om: 10.00Wer hat
Angst vorm kleinen Mann? Aansl.
Hugo und Josefin, Zweedse jeugd-
film uit 1968van Kjell Grede. 11.30
ZeitZeugen. 12.15Maler der ehema-
ligen DDR. 13.00Reisewege zur
Kunst: Bulgarien. 13.45Barney Bar-
nato. 14.35Ping-Pong. 15.14Heute
abend in Südwest 3.15.15Ab in die
Wüste. 15.45Eisenbahnromantik.
16.30Der musikalische Salon. 17.00
TödlicheRomanze. 17.45'n Abend
Nachbarn. Compilatie. 18.15Macher.
18.45Heiter bis ulkig. 19.15Die Mi-
chael-Schanze-Show. 19.59Heute
abend in Südwest 3.20.00Tages-
schau. 20.15All meine Tiere. 21.00
Südwest aktuell. 21.05 Der Fall Sem-
melweis. 21.50 Flutlicht. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 > * O Morgenwar
Krieg. Russische speelfilm uit 1986
van JuriKara. 00.55 Laatste nieuws.
01.00 Non-Stop-Fernsehen.

06.00Maus reiK aus. 06.20Beverly Hills Teens.
06.45Dink, derkleine Saurier. 07.10 Die Sechs-Mil-
lionen-Dollar-Familie. 07.35Winspector. 08.00Li-
La-Launebar. 08.25 Die Jetsons. 08.50Die Jetsons.
09.15 Scooby Doo. 10.05Kunst und Botschaft.
10.10Wonder Woman 11.00Zurück in die Vergan-
genheit. 12.00Tequila &Bonetti. 13.00 Mem Vater
ist ein Außerirdischer. 13.30Verabredung mit ei-
nem Engel (Komödie, USA 1987). 15.35Big Hawaii.
16.40Internationales Telecom-Sportfest Köln. 18.45

RTL aktuell. 19.30Mord ist ihr Hobby. 20.15 Schlap
pc Bullen beißen nicht (Komödie, USA 1987).22.20
Spiegel TV. 23.05Prime Time- Spatausgabe. 23.25
Playboy Late Night. 23.55Playbo/s Love And Sex
Test.00-5Kanal 4 - Wellenlange. 01.00 MemVater
ist ein Außerirdischer. 00.15 Eine schrecklich nette
Familie. 01.55Wer isthier der Boss? 02.25 Der
Chef. 03.20 Nachtprogramma.

I:UUI
8.00 Teletekst-overzicht.
8.30Wiz bang, anima-
tieserie. 8.40Pigeon
Street, jeugdserie. 8.55
Playdays, kinderprogr.
9.15 Breakfast with
Frost. Act. weekoverz.
(Met om 9.15 en 10.00
Nieuws. 10.15Getting
through. 10.30This is
the day. 11.00Sec hear!
11.30EZW Wake ofthe
red witch. Am. speelfilm
uit 1949 van Edward
Ludwig. 13.10Onbe-
kend. 13.20Holiday ou-
tings, Toeristisch mag.
Vandaag de Bahamas.
13.30CountryFile. 13.55
Weekweerbericht. 14.00
Nieuws. 14.10El Harry
and the Hendersons,
serie. 14.35ESteven
Spielberg's amazing
stories. Serieverhalen.
15.00E EastEnders.
Soapserie. 16.00E
Grease 2. Am. muziek-
film uit 1982vanPatricia
Birch. 17.50Heart ofHot
shots! part deux. 18.20
Lifeline. 18J0Super
dogs.
!____■ r. Nieuws en

weerbericht.
19.25 E Summer

praise. Serie. Afl.:
Firth of Clyde.

20.00 't. Last of the
summer wine.
Eng. comedyserie
met; Bill Owen,
Peter Sallis, Brian
Wilde e.a.

20.30 T. As time
goes by. Serie
met: Judi Denen,
Geoffrey Palmer
e.a.

21.00 T.Strathblair.
Serie met: Andrew
Keir, David Robb,
Francesca Hunt
e.a.

MBH ">Nieuws en
weerbericht.

22.05 E] Resnick.
Misdaadserie.

23.30 03 Everyman
Serie reportages.

00.10The train nowde-
parting. Serie portretten
van spoorlijnen. 00.40A
fine madness. Am.
speelfim uit 1966van
Elliot Baker. 02.20-02.25
Weerbericht.

mngg
7.40Open University.
10.10Teenage mutant
hero turtles.Tekenfilm-
serie. 10.30 Jonny
Briggs. Serie. 10.50Sys-
tem 93. Internat, spel-
progr. 11.15[HRugrats.
Animatieserie. Afl.: Rep-
taronlce;Familyfeud.
11.40nïGrange hill.
Eng. jeugdserie. Met:
Lindy Brill,Lesley
Woods, Michelle Her-
bert e.a. 12.00F.O.T.
Spelprogr. Presentatie:
Mairie McHaffle, Steve
McKenna en Gordon
Inglis. 12.25What'sthat
noise? Mag. voorde
jeugd over alle aspecten
van muziek. 12.50The
O-Zone, muziekpro-
gramma. 13.00 Regiona-
le programma's. 13.30
Sundaygrandstand.
Sportprogramma, met
om 13.35EK Zwemmen:
1 m. plank finale voor
dames vanuit Sheffield;
14.05Motorsport:

Grand Prix van Enge-
land voor 500cc vanaf
Donington: 15.10EK
Zwemmen; 15.30EK
Concours hippique, fi-
nale individueel vanuit
Gijon; 17.15Motorsport,
presentatie: Steve Ry-
der.
20.00 Rough guideto

theworld's is-
lands. Serie por-
tretten van beken-
de eilanden.Afl.:
NewZealand.

20.50 S The prize.
Documentairese-
rie over de ge-
schiedenisvan
olie. Afl.: Crude
diplomacy.

21.45 Summerdan-
ce. Serieover be-
kende choreogra-
fen en hun werk.
Afl.: Ghost dances
and Journey.

22.50 V Moviedro-
me: Django. Ita-
liaansewestern
uit 1966van Ser-
gioCorbucci.

00.30*H Moviedrome:
Grim prairie tales. Am.
western uit 1989van
Wayne Coe. Met: James
Earl Jones, Brad Dourif,
Wil Hare e.a. 02.50 Ein-
de.

6.00Dadaumpa. Amusementsprogramma. 7.40 II
mondo di Quark. 8.30 La Banda delloZecchino Es-
tate. 10.30Grandi mostre. 10.55Heilige mis. 11.55
Parola e vita. 12.15 Linea verde. 13.30Nieuws.
14.00Fortunissima. 14.15Speelfilm. Aansl. Dome-
nica con. 18.00Nieuws. 18.10Giostra dellaQuinta-
na. 19.50Weerbericht. 20.00 Nieuws. 20.25 TG 1
sport. 20.40Ciclo Cinema insieme. Aansl. Nieuws.
Aansl. Un, due, tre. Aansl. La domenica sportiva.
0.00 Laatste nieuws en weerbericht. 0.30Onbe-
kend. Aansl. Speelfilm. Aansl.Nachtprogramme-
ring.

l/wEEKEINDE

Postbus 376
1000 EB Amsterdam
REDACTIE:
Telefoon 020-585.9111
Fax 020-585.2113
ADVERTENTIES:
Telefoon 020-585.2215
Fax 020-585.2216
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hoofd verliest; een tuin tot
bloei komt en de plaatselijke
fabriek besluit op reis te
gaan... Het is te zien, van-
avond om 22.00uur aan de
Meidoornweg in Amsterdam-
Noord. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij het Amsterdams Uit-
buro en de landelijke VVV-be-
spreekburo's en vanaf 21.00
uur op de locatiezelf.

FOTO: CLEMENS BOON

RAD IO
I RADIO 1:Elk heel uur

en om 07.30,08.30,
1 12.30,13.30, 17.30,

18.30en 06.30 Nieuws.
IKON: 07.07 De andere
wereld van zondagmor-
gen. VARA: 08.10 Vroe-
ge vogels. VPRO: 10.05
O.V.T. AVRO: 12.07
AVRO Radiojournaal.
NOS: 14.05 Langs de
lijn. 18.10Aktuele za-
ken. 19.04 Tegengas.
VARA: 20.04Appels en
peren. 21.04Terug naar
de toekomst. 22.04 3 D.
NOS: 23.07 Met hetoog
opmorgen. NCRV:
00.04 Volgspot. 01.02
Nucturne. 02.02 Clair-
Obscur. 04.02-07.00
Tussen gisteren en mor-
gen.
RADIO 2:Elk heel uur
nieuws. AVRO: 07.04
Dag en dauw. 10.04 Mu-
ziekmozaiek. 11.04Ne-
derlands opAVRO
Twee. VPRO: 12.04De
Familie VPRO. 18.04De
oude doos.KRO: 19.04
Country time. 20.04
Razz-ma-tazz. 21.04Kre-
kelzang. 23.04-24.00 Le-
venslief en levensleed.
RADIO 3: Elk heel uur
nieuws. TROS: 06.02
TROS 3-draai (je nog
maar eens om). 09.04
Gouden uren. 12.04 So-
mer-tijd. 15.04De Mega
Top 50.19.04 Dance-
trax. 21.04 De c.d.-
show. 23.04 Nacht-
wacht. VPRO: 02.02 Zo-
ne. AKN: 04.02-06.00
Pyjama FM.
RADIO 4: Om 07.00,
08.00,13.00,18.00en
20.00 Nieuws. VOO:
07.02Ochtendstem-
ming. 09.00 Muziek
voor miljoenen. 11.00
Het ochtendconcert.
NOS: 13.04 Edison Win-
naarsKlassiek 1993.
14.25 Het middagcon-
cert. 16.00De Neder-
landen. AVRO: 17.00
Vijf gemaskerde man-
nen (1), hoorspel.
TROS: 18.04 Muziek uit
duizenden. 19.00Conti-
nu klassiek. 20.02 Spe-
cialiteiten a la carte.
VPRO: 22.00-24.00
Nieuwe muziek. Ives
Ensemble.
RADIO 5:Elk heel uur
t/m 18.00en 20.00
Nieuws (behalve om
10.00en 17.00). NOS:
06.45-06.50 Mededelin-
gen, uitgebreid weer-
en scheepvaartberich-
ten. EO: 07.05 Praise op
zondag. 08.08 Groot
nieuws. NOS: 08.55 Wa-
terstanden. NCRV:
09.02 Woord op zondag.
09.30 Te Deum Lauda-
mus. IKON: 10.00Het
verhaal. 10.10Kerk-
dienst. 10.58Wilde gan-
zen.KRO: 11.00Eucha-
ristieviering. 12.02Aar-
dewerk. IKON: 13.10De
anderewereld van zon-
dagmiddag. 14.02 Het
bestaan. NOS: 15.02
Medelanders Neder-
landers. 16.02Zorg en
hoop. IKON: 17.00Kerk-
dienst. 17.58Wilde gan-
zen. 18.10Bonnefooi.
18.25Mensen. 18.40
Liturgie 8t kerkmuziek.
NOS: 19.00Tambu.
19.30 SuaraMaluku.
EO: 20.02 De muzikale
fruitmand. 20.45 Ik weet
waar gij woont. 21.15
Populaire orgelbespe-
ling. 21.40 De bijbel
open. VOO: 22.00Radio
romantica. 23.00-24.00
Het zwarte gat.

ZONDAG 1 AUGUSTUS
THE SUNSHINEBOYS

George Burns nam de plaats in van de
overleden Jack Benny en zag zijn optre-

den prompt bekroond met een Oscar. Sa-
men met Walter Matthau zet hij een stel

oude, ruziënde vaudeville-artiesten neer,
die ter gelegenheidvan een kort televi-

sieoptreden weer worden samenge-
bracht. Hun bekvechten werd in geestige
dialogengegoten door Neil Simon en re-

gisseur Herbert Ross had daar weinig
aan toe te voegen.

BRT 1.20.15 uur

CRIMINAL
BEHAVIOUR
Farah Fawcett
is op dreef als
een onderne-

mendeadvoca-
te, die op zoek

gaat naar de ware feiten, als haar
cliënte ten onrechte wordt be-

schuldigdvan moord. Regie: Mi-
chael Miller

DUITSLAND 1.20.15 uur

UNTERAUSSCHLUSS DER
OFFENTUCHKEIT

Een procureur eist een nieuw
onderzoek naar een mogelijke
gerechtelijke dwaling, die een
zelfmoord tot gevolg had. Re-

gisseur Harald Philipp had
moeite om zijn eigen verhaal

te volgen. Met Marianne
Koch, Peter Van Eycken tva Bartok.

DUITSLAND 2.23.40 uur

TELEVISIE

wssasm f
13.00 Het Melkhuisje. Open Neder-
landse tenniskampioenschappen
vanuit Hilversum.Finale. Commen-
taar: Jackvan der Voorn. (AVRO).
16.05-17.04NCRV op zondag. Met
om: 16.05 Medeklinker. Religieuze
muziek. Presentatie: Joel Baten-
burg. 16.29 Waarblijf jeanders.
Discussieprogramma. Vandaag:
Reacties van de kerk op vreemde-
lingenhaat. 16.59-17.04Miniatuur.
Overdenking. (NCRV). 17.53
Nieuwsvoor doven en slechtho-
renden (NOS). 18.00 Journaal.
(NOS). 18.09 Nijntje. Kinderserie.
Afl.: Nijntje in de sneeuw (KRO).
18.15Sesamstraat. Kinderprogram-
ma. Afl.: Vakantie. (NOS). 18.33
Leidsekade live. (KRO). Popmuziek-
programma. Vanavond met o.a.

Raymond van het Groenewoud.
19.06 Montecristo: de toe-

komst van een schatei-
land. Natuurdocumentai-
re. (KRO).

K'K'l'l Journaal.
20.15 Nou dit weer. Caba-

retprogramma met opval-
lende reportages en op-
windende muziek. Presen-
tatie: Remi van derElzen
en Marcel Verreek.

21.16 Brandpunt. Actualitei-
tenrubriek (KRO).

21.47 Inspector Morse.
(Herh.) Engelse politiese-
rie. Met: John Thaw, Kevin
Whately e.a. Afl.: De dood
van een diakones. (KRO).

23.34 Albertina Sisulu.
(Herh.) Portret van een
Zuidafrikaanse anti-apart-
heidsstrijdster. (KRO/RKK).

.■IJ"MI Journaal.
00.26 Nieuwsvoor doven en slecht-
horenden.

8.30 Aerobis. 9.00 Golf. De Scandinavian Mas-
ters. 11.00Tennis. WTA-toernooi Stratton
Mountain of OpenNederlandse Kampioen-
schappen vanuitHilversum. 13.00-20.00Zon-
dag live, met om: 13.00 Motorsport. G.P. van
Engeland voor 125, 250 en 500 cc vanaf het
circuit van Donington. Live. Aansl. Motorsport.
Duitse pro superbike kampioenschappen.
Aansl. Paardesport. EK Jachtspringen. Aansl.
Tennis. De Open NederlandseKampioen-
schappen vanuit Hilversum, finale. Aansl. Golf.
De Scandinavian Masters. 20.00 Autosport.
IndyCar races van Brooklyn (USA). Live. 22.00
Atletiek of motorsport. lAAF-wedstrijden van-
uitKeulen of Grand Prix van Engeland voor
motoren. 23.30 Tennis. WTA-toernooi Stratton
Mountain (USA), finale. 0.30-1.30Golf. De
Scandinavian Masters.

e»" 2
11.30 TROS Sport. Sportprogram-
ma gepresenteerd door Jackvan
Gelder. 13.00-13.07 Nieuwsvoor
doven en slechthorenden. (NOS).
17.45Q3Knoop in jezakdoek.
(Herfi.) Thema: Nieuwe hobby's.
(TELEAC). 18.00 Journaal. 18.10
The A-Team (Herh.) (TROS). Ameri-
kaanse actieserie. Afl. 16:Dodelijke
intriges.
19.00Candid Camera. Hu-

mor met de verborgen ca-
mera. Presentatie: Dom
Deluise (TROS).

19.20 De Groot Mogols.
Documentaireserie over
het Mogolrijk. Afl. 1. Babur
(1526-1530), stichtervan
het grote Mogolrijk. (TE-
LEAC).

19.56 Flair. 2-delige mini-se-
rie van Henri Safran warm
alles draait om de modein-
dustrie. Met: HeatherTho-
mas, Andrew Clarke, Ja-
mes Healey, Joseph Bot-
toms, Rowena Wallace,
CharlesTingwell e.a.Afl. 1.
(TROS)

21.33 Ongewnste Liefde in
de spreekkamer. Docu-
mentaireover een jonge
depressieve vrouw uit Den-
ver diena een liefdesaffai-
re naar een beroemde psy-
chiater gaat met wieze een
verhouding krijgt. (TROS).

22.23 Introducing Al Alessi
Een ontmoeting in een
jazzbar in de jaren veertig
met deze talentvolle zan-
ger.

22.53Op zoeknaar de
bronnen van onze be-
schaving. Documentaire-
serie. Afl. 1: Irak: dewieg
der beschaving. (TELEAC).

23.53 De specialist 11. Voor-
lichtingsprogramma. (TE-
LEAC).

fr-frlkf:! Journaal.

06.00-08.00K-tv. 06.00Mark Twain and Me. Familie
07.35Goof Troop. Tekenfilm. 08.00Nothing but
trouble. Komedie. 10.00The big picture. Komedie.
12.00Dream a little dream.Komedie. 14.00Sweet
Talker.Komedie. 15.25-18.00K-tv. 15.25 Herbie
goes Bananas. Familie. 17.00Goof Troop. Teken-
film. 17.30The Whoopie Goldberg Show. 18.00Lo-
ving. 18 30The BillCosby Show. 19.00Key West.
20.00Boyz 'n' the Hood. Actie-drama. 22.00 Een
maand later.Komedie. 24.00 New Jack City. Actie.
02.00Nightbleed. Horror. 04.00 The Mad Monkey.
Drama.

««33
8.00 Villa achterwerk. Kinderpro-
gramma met Babar, Dag meneer de
Koekepeer, Sjoeh!, De berg en de
rots, Presentator Skip, De gebroe-
dersLeeuwenhart en Max Laadver-
mogen. 10.00-10.07 Nieuwsvoor
dovenen slechthorenden. 17.55*0
EK springruiters. Samenvatting van
de finale EK voor springruiters in
Gijon. 18.30 Journaal. 18.35 Socu-
tera. 18.45 m Studio Sport. (NOS).
W-K-Hl Journaal.
20.15 Geleerd in Augustus.

Serie portretten van 5 pro-
minente Nederlandsewe-
tenschappers. De gesprek-
ken met dewetenschap-
pers woden geïllustreerd
met detoepasselijke
frgmenten uit speelfilms
en documentaires. Afl. 1:
DirkJan Struik. Een pro-
gramma van Jessica van
Beek, Kees de Groot van
Emnbden, Jannie Lange-
broek, Henk Onrust, Dicky
Parlevliet, SimonRozen-
daal, Ton Talmon, Carleen
Teensma en Marian Tja-
den.

22.50Laughing mattere.
Rowan Atkinson opzoek
nar vormen van humor.
Afl. 1: Visual comedy — a

lecture by Rowan Atkin-
son M. SC(Oxon).

23.40 Einde.

7.40 Healthworks. 8.10 Showbiz this
week. 8.40Science and technology
week. 9.40The big story. 10.10Pinnacle.
10.30World business this week. 11.15
Larry King weekend. 12.10Showbiz this
week. 13.40Inside business. 14.40 Evans
and Novak. 15.40Your money. 16.10On
the menu. 16.40Newsmaker sunday.
17.10CNN travel guide. 18.00World bu-
siness this week. 18.40International cor-
respondents. 19.10Futurewatch. 19.40
Moneyweek. 20.00 The week in review.
21.00 CNN world report. 0.00This week
in the NBA. 3.00 Special repons.

__________ 4
06.00 HeiElei Kuck Elei. 06.30RTL 4
Text. 07.00 Telekids.Kinderpro-
gramma. 12.00Life Goes on. Ame-
rikaanse serie. 12.55RTL Sport: Au-
tosport. Een rechtstreeks verslag
van de G.P. Motoren in Engeland en
de Marlboro Masters in Zandvoort,
de Renault Clio Cup Internationaal
in België op het circuit van Francor-
champs. 17.00 Ein Schloss am Wör-
tersee. „DerLöwe ist Los". Duitse
serie. 18.00RTL Zes Uur Nieuws.
18.10 JacquesCousteau. „A sound
of dolphins".
19.00Blossom. „Whines

and Misdemeanors". Ame-
rikaanse comedyserie.

ULKÜI RTL 4Avond-
nieuws.

20.00 Jake and thefatman.
„Itaint necessarilyso"
Amerikaanse detectivese-
rie.

20.55 Jambers. „Medische
fouten". Reportages uit het
werkelijke leven. Inhoud:
Jambers praat met men-
sen die slachtoffer zijn ge-
worden van een medische
fout. Hij registreert het
menselijk leed en haalt de
medische fouten uit de ta-
boesfeer.

21.45Rolf X. Alive Persona
lity show van Rolf Wouters
met gastenen een live-op-
treden van de huisband
0.1.v. Lex Zonneveld.

22.40 You bet your life.
Amerikaanse quiz gepre-
senteerd door Bill Cosby.

23.05RTL Sport: Atletiek.
Verslag van de 'Grote Prijs'
in Keulen, een onderdeel
van de 'Golden Four'.

I'l'X'H RTL 4 Laatste
Nieuws

00.20 The Oprah Winfrey Show.
Amerikaanse talkshow (herh.)
01.05 As the worldturns. Ameri-
kaanse soapserie. 01.50 General
Hospital. Amerikaanse soapserie.
02.35 Nachtprogramma

8.00 Bon Jovi weekend. 10.00Bon Jovi-Past, present & future. 10.30News
weekend edition. Presentatie: Steve
Blame. 11.00The big picture. 11.30Eu-
ropean top 20. Presentatie: PipDarm.
13.30 First look. 14.00Sports. Presenta-
tie: Dan Cortese 14.30An evening with
Bon Jovi. Concert van Bon Jovi. 16.00
Billy Idol - The hits. 17.00Bon Jovi - The
hits. 18.00 Midnight Oil unplugged.
18.30 Newsweekend edition. Presenta-
tie: Steve Blame. 19.00US Top 20 video
countdown. Presentatie: Adam Curry.
21.00 120minutes. Presentatie: Paul
King. 23.00 Beavis andButthead. 23.30
Headbanger's ball. Presentatie: Vanes-
sa Warwick. 2.00 Marijne. 3.00-7.00
Night videos.

MENSEN UIT DE KUNST

AMERIKANEN ZINGEN VAN GELUK!
De talentvolle Peggy komt te
laatvoor haar auditie en loopt
bovendien per ongeluk de gro-
te vedette van de showomver.
Het meisje wordt naar huis ge-
stuurd. De vedette blijkt echter
definitief uitgeschakeld, dus
wordt Peggy, die al op haar
trein naar huis wacht, door de
regisseur opgespoord en te-
ruggehaald. Zij blijkt de aange-
wezen persoon om de showte
redden. De musical 42nd
Streef gaat over detypische
Amerikaanse droom: binnen
24 uur van onbekend talent
naar bejubelde ster. Deze week

is deze beroemde musical in
Amsterdam te zien, in een vol-
ledig Amerikaanse bezetting.
42nd Street isvan oorsprong
een film, die in de jaren dertig
uitkwam met o.a. Ginger Ro-
gers. Vijftig jaar later, in 1980,
beleefde de musical haar pre-
mière in het theater. Het was
een pijnlijke bevalling: net als
in het script waren er tal van
verwikkelingen op amoureus
en organisatorisch gebied,
compleet met happy end.
Te zien: zo. 1 t/m za. 7 augus-
tus, RAI Congrescentrum, Am
sterdam (020-6448651).

FRANK GROOTHOF OP
STRAATFESTIVAL VLISSINGEN

FRANK GROOTHOF is voornamelijk
bekend van kinderprogramma's als
Sesamstraat en Het KLokhuis. Ook
legde hij zijn ziel twaalf jaarlang
bloot bij het Werkteater. Wat niet
veel mensen weten is dat Groothof
een conservatorium-opleiding met
als hoofdvak zang achter de rug
heeft. Tegenwoordig is hij druk
doendeopera's te bewerken. Voor
kinderen, tenminste, dat is het uit-
gangspunt, maar goed kinderthea-
ter is voor volwassenen minstens zo
interessant. Dat gaat zeker op voor
zijn twee voorstellingen De Tover-
fluiten Idomeneo. Beide opera's
zijn van Mozart en bewerkt door

Harry Geelen en Frank Groothof. Ze
zijn allebei te zien tijdens het
STRAATFESTIVAL VLISSINGEN.
Met straattheater, projecten, klassie-
ke muziek en ontelbare pop- en
blues-concerten barst dit festival
haast uit zijn voegen. Enkele namen:
Kamerorkest Litouwen, Townes van
Zandt, Walter Trout, Comsat Angels,
Brendan Croker e.v.a.
Te zien:Frank Groothof met 'Idome-
neo' t/m 3 augustus en 'De Tover-
fluit' van 4 t/m 10 augustus. Straat-
festival: van 31 julit/m 25 augustus,
op diverse locatiesin Vlissingen. In-
fo: 01184-15244.

FOTO: FRANK UIJLENBROEK

AANGRIJPEND
DRAMA IN DE
BERGEN

K2is de geografi-
sche benaming van
de op één na hoog-
ste berg van de we-
reld, gelegen in Pa-
kistan. Een op de
drie bergbeklim-
mers die de K2wil
trotseren keert niet
meer terug... Pa-
trick Myers schreef
het toneelstukK 2
en onlangs is er
nog een speelfilm-
versie van gemaakt.l
Twee vrienden, middels een 'life-line' aan elkaar
verbonden, hebben bijna de top van de gevaar-
lijke berg bereikt. Dan maakt een van de klim-
mers een desastreuze val waarbij hij zijn been
verwondt. Het uurvan dewaarheid breekt aan
voor de twee vrienden en een strijd op leven en
dood is het enige dat rest. K2\s een huive-
ringwekkend toneelstuk waar het leven letterlijk
aan een zijden draadje hangt. NICK RAWLING en
CHIP BRAY spelen de rollen, maar aangezien het
stuk zowel fysiek als emotioneel veel van de ac-
teurs vergt, worden ze later vervangen door Nick
Flynn en Chris Clexton.
Te zien: t/m 27 augustus in deBovenzaal van de
Stadsschouwburg, Amsterdam (020-6242311).

FOTO: J. BELL

Geachteheer,
Toenik uw stukje 'Niets aan de

hand' las, was hetalsof ik naar
mijn eigen belevenissenluisterde.
Ik hebhetzelfde meegemaakt. Ik
was toen 11 jaar.De datum 10 okto-
ber 1944staat in mijngeheugen ge-
grift. Het ging precies zoals in uw

stukje. Ook na
een aanslag op
een Duitse le-
Ejertrein.

We begonnen
ook met van al-
les naarbuiten
te slepen: een

schaaltje gekamde boter, dat we in
de tuin zetten en werd leeggegeten
door vogels. De goudvis, die later
weer werd binnengezet om een
paar jassen te halen. Waarom, ik
weet het niet.

Mijn 'moeder'riep: 'Haal je va-
der."Dat deed ik. Hij was hoofd
van een schoolin een klein dorpje
in Noord-Holland en verdiendewal
boter of tarwe bij door boeren te
helpen met o.a. hooien. Luid gil-
lendheb ik hem gehaald, maar we
mochtener niet meer door, want
danzouden ze wel even opons
schieten. Voor onze ogen brandde
ons huis tot op de grond toe af.
Daarnakwam pas debrandweer.
Twee dubbelewoonhuizen werden
in de as gelegd.

Ik ben nog steeds kwaad. Al die
herinneringen aan mijn bij mijn
geboorteoverledenmoeder: weg.
Eten meisje gaf me haar lievelings-
boek. Daar denkik met vertede-
ring aan terug.

AtyKwast-De Vos,
Nieuwerkerk aan de IJssel

De Voogt
Mijnvader was er altijd erg op ge-
stelddat zijn naam goed werd ge-
schreven.Wij heten nietVoogd,
maarDe Voogt. Misschien wilt u
dat corrigeren uitpiëteit tegenover
mijn vader. Hij heeft van juli 1925
tot 1948 in Halfweggewoond en
was chemicus en hoofd van het la-
boratorium van de Suikerfabriek.

mevr. N.F.M, de Jonge-
de Voogt,

Leeuwarden

Dreigement
Intussen probeerde mijn moeder

die van Duitse afkomst was en
daardoor goed in staat met deaan-
wezige Duitsers te converseren, te
weten tekomen wat ze nog meer
van plan waren. Dat was niet mis,
kreeg ze te horen: Halfweg zou vol-
ledig platgebrand worden. Naar ik
later hoorde was hetgeen zij aan de
Duitsers over hun gedrag vertelde,
niet voor kinderoren geschikt. Zij
riskeerde hiermee welterplekke
te worden neergeschoten.

Misschien heeft mijn moederer
toe bijgedragen, maar in ieder ge-
val voerden de Duitsers hun drei-
gement niet uit en lieten zij het bij
vijf huizen.

Bernard van Engelen,
Halfweg
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nist." Tegen de inspannende opna-
medagen ziet hij niet op. „Ik merk
dat ik net zo reageer als Berend,"
zegt hij. „Hoe drukkerhij het heeft,
hoe leukerhij hetvindt en hoemeer
energiehijkrijgt. Omdat de serie he-
lemaal om Nelleke en mij draait,
moeten webij vrijwel alleopnamen
aanwezigzijn. Het is heel intensief.
Maar gelukkig hoef ik aan de shows
die ik voor Veronica presenteer,
niet veel te doen. Die worden alle-
maal perfect voorbereid door een
heel teamvan mensen."

Voor Nelleke zijn de opnamen
met name heel ingrijpendvoor haar
gezin. „Ik heb tweekleinekinderen
en dan is het wel problematisch als
je voortdurend in touw bent. We
hebben maar sporadisch een dagje
vrij. Gelukkig vangt mijn man veel
op. We hebben inmiddels een be-
paald ritme gevonden." Met de rol

van journalisteheeftNelleke niet al
te veel moeite. „Ikken datwereldje
van jongs af aan, omdat mijn vader
journalist is."

Een verrassing op de set vormt
Erik van 't Woud, dieooit alsacteur
debuteerde in succesvolle jeugdse-
ries als Q en Q en De kris Pusaka.
„Door mijn optreden in die series
kreeg ik hetideeom naar defilmaca-
demie te gaan," zegt Eric. „Sinds-
dien ben ik regie-assistent en opna-
meleider geweest in diverse films
en opera-produkties. Bij Cover Sto-
ry hebben ze zoveel vertrouwen in
me dat ik van de tweede reeks een
aantal afleveringen zelf ga regisse-
ren. Mijn samenwerking met Bram
vanErkel strektzich echternogver-
der uit. Ik ga namelijk in 1995 met
hem mee naar Indonesië, om in
Atjeh de serieIn naam derKoningin
opte nemen."

NellekeZitman tijdens opnamen op een fabrieksterrein in
Haarlem. „Marlies Moerman is in hetbegin van de serie vrij ti-
mide, maar groeit sneluit toteen gehaaide verslaggeefster."

" Hij heeft het ver-
schrikkelijk druk,
Mare Klein Essink,
hierbij de opnamer,
van Cover Story
waarin hijeen star-
reporter speelt,
maar hijheeft het
er graag voor over.
Zo hoopt hijin één
klap van zijn dok-
ter simago afte ko-
men.

VLIEGTUIGEN HEBBEN
door JEAN-MARIE MONTALI

ACHTERSTEVOREN
GAAT SNELLER

Larry Cameron
had één grote

droom: een huis
waar hij met zijn
vliegtuig kon ko-
men. Op een dag

begon hij het maar
gewoon te bou-

wen, niet ver van
Los Angeles. En

nu is het een com-
plete stad, waar ie-

der huis in het
centrum een gara-
ge voor een vlieg-
tuig heeft en waar
jemet je vliegtuig
gewoon op de au-

toweg landt!

BEWERKING: JOLANDA JANSSEN
FOTOGRAFIE: RBP/PATRICK WALLET

Bij de kruising met de Boeing-
straat moeten we stoppen: van
rechts komen een vliegtuig, een au-
to en een vliegtuig. In Cameron
Park staat alles in het teken van
vliegtuigen. Alleen denamen van de
straten al: Cessnalaan, Piperplein.
leder gezin heeft minimaal één
vliegtuig. Ze rijden er zelfs van het
vliegveld mee naar huis.De auto ne-
men zealleen alshetvliegtuigpanne
heeft.

De wegen hebben een speciale
markering, zodat vliegtuigen en au-
to's er zonder risico samen op kun-
nen rijden. Er is geen politie op de
weg. Er is evenmin een verkeersto-
ren. ledereen iszowelin de lucht als
op de grond uitermate voorzichtig
en houdt zich keurig aan deregels.
Want stel jevoor dat er wat gebeurt
met die teerbeminden van ze, die
vliegtuigen!

Tot 1966 was hier alleenmaar een
kale vlakte. Toen kwam garagehou-
der Larry Cameron. De verkoper
van tweedehands auto's droomde
ervan rijk te worden. Hij heeft een
stad gesticht, heel langzaamaan. Het
begon met een vliegclubje zonder
pretenties. Daarna werd de grond
langs hetvliegveld verkocht aan pi-

loten, amateurs en beroeps, die er
een huisje wilden bouwen. Tegen-
woordigtelt Cameron Park, zon 20
minuten vliegen van Los Angeles,
20.000 inwoners.Maar slechts enke-
len mogen in het unieke centrum
van de stad wonen: 110 huizen met
iedereen garage speciaal om behal-
ve de auto een vliegtuig neer te zet-
ten.

Cameron Park is geen stad van
multi-miljonairs, al moetje natuur-
lijkwel het een en ander op debank
hebben staan wil je een huis van
300.000 tot 600.000 dollarkunnenko-
pen, plus jevliegtuig kunnen beta-
len. Het is voornamelijk een stad
van fanatici.

Jerry Brandt verhuisde in 1988
vanuit Chicago. Hij isvanberoep pi-
loot op een Boeing 747 en heeft
22.000 vlieguren gemaakt. Sinds
1972 bouwt hij ook nog eens zijn ei-
gen vliegtuigjes. Drie dubbeldek-
kers waren het er tot nu toe en hij
heeft plannen voor een vierde.

Zijn overbuurman Chuck Lisher
is ingenieur in deolie-industrie.Hij
heeft 'slechts'7000 vlieguren achter
zich. Hij is ook lid van het Ameri-
kaanse stuntvliegteamenkanin zijn
Marchetti F.260 met een snelheid
van500 km per uur50verschillende
figuren maken in minder dan 15 mi-
nuten.

Hen-MinHiukomt uitHawaii.Hij

was vroeger piloot bij de lucht-
macht. In Vietnamheefthij 310 ver-
kenningsvluchten gemaakt. Aan die

Achterop een tandem kijk je altijd tegen ie-
mands achterste aan. Niet erg gezellig.

Daarom bedacht Barry Deacon een tandem
waarop er een achterstevoren zit. En wat

blijkt: het gaat nog sneller ook.

FOTO: RBP/lAN McILGORM

VPEZELLIG! Eindelijk zit je achter op een
tandem nietmeertegen derug van devoorste rij-
der aan tekijken en kun jeeen normaalgesprek
van menstot mens houden. Maar dat is maar een
bijkomend voordeel van deze fiets. Hij is zo ont-
worpen in verband met een betere aërodynami-
ca.

„Door devoorste rijder achterstevoren op het
rijwiel te zetten, snijden mannen en machinebe-
ter door de lucht en ondervinden ze minder
weerstand," zegt bedenkerBarry Deacon, een ge-
pensioneerde luchtvaart-ingenieur uit hetEngel-
se Brighton.

Hij schat datzijn Supplemented Safety Tandem
met dezelfde inspanning drie tot zes kilometer
per uur snellergaat dan detraditionelerace-tan-
dem.

HetEngelsekampioensteam GlenLongland en
NevilleStroud maakteeen testrit. Voorsterijder
Neville: „Ik kan het verkeer achter ons in de ga-
tenhouden en stuurman Glen vertellenof er een
auto of fiets aankomt."

De tandem lost ook een oud probleem op: de
voorste fietser kan zien of de achterstewel mee-
trapt als ze berg-op gaan.

oorlog heeft hij een mooie rij me-
dailles overgehouden. En een ver-
wondingaan debenen:zijn vliegtuig

" In Cameron
Park kun jege-
woon in je
vliegtuig van
het vliegveld
naar huisrij-
den, om het
daar in een
speciale gara-
ge te stallen.

TV NIEUWS

Nieuwe serie over de grote
culturen uit de geschiedenis

EEN VAN DE EERSTE
BESCHAAFDE

GEBIEDEN WAS IRAK

door ELS ROES
Teleac begint vandaag (zondag)

met dezesdelige documentaireserie
Op zoek naar de bronnen van onze
beschaving. Daarin neemt de Britse
historicus en schrijver Michael
Wood dekijker mee naar dezes gro-
te culturen die onze wereldkent of
heeft gekend.

Met prachtige beelden toont hij
beschavingen uit langvervlogentij-
den.Resten ervan zijn nog steeds in
de moderne tijd terug te zien. In
Guatemala is in het marktstadje
Chichi in dehooglanden een kerk te
vinden waar op hetbordeseen tradi-
tioneelvuuraltaarbrandt.Reizigers
vragen er vergiffenis bij de Maya-
beschermheiligen. Bij Mohenjo-Da-
ro in Pakistan is tijdens een opgra-
ving een prehistorisch bad gevon-
den uit ca. 2500 voor Christus. Nog
steeds zijn in India zulke bassins
voor rituele baden.

In de eerste aflevering van Bron-
nen van onze beschaving duikt
Wood in de geschiedenis van het
huidige Irak. In het gebied waar de
Eufraat en deTigris hunvruchtbare
slibachterlieten, ontstonden deeer-
ste steden. In 1849 ontdekte de En-
gelsman William Loftus de over-
blijfselen van een grote stad. Hij
vond een murenstelsel met een
lengte van negen kilometer. Op
sommige plaatsen hadden deze nog
steeds een hoogte van vijftien me-
ter. In het midden stonden enorme
piramides, vroeger plateaus voor de
tempels van de stadsgoden. Loftus
had de oude stad Oeroek gevonden,
in debijbel heette deze stadErech.

Een dergelijk verstedelijkt ge-
bied, dat zon drieduizend jaarvoor
Christus ontstond, kon alleen be-
staan dank zij enorme voedselvoor-
raden. Door middelvan ingenieuze

irrigatiesystemen werd gebruik ge-
maakt van het kostbare rivierwater
uit de Eufraat en de Tigris. Dit rijk
noemden deGrieken Mesopotamië,
'het land tussen derivieren.

Na de val van Mesopotamië (2000
v. Christus) domineerdenverschil-
lende culturen hetzelfde gebied. De
opkomst van de islam betekende
een enorme verandering. Op
boeiende wijze schetst presentator
Wood degevolgen hiervan.Het inte-
ressantst zijn de tradities van voor
de islam, dienogsteedsin ere gehou-
den worden. Een groot deel van de
gewoonten van de sji'itische mos-
lims is regelrecht terug te voeren op
het vroege verleden van het oude
Irak.

In deoverige delengaat Wood uit-
gebreid in op de culturenvan India,
China, het oudeEgypte, het pre-Co-
lombiaanseMidden-Amerika en tot
slot, in devorm van een epiloog, het
Westen.

Veel van wat Michael Wood ver-
telt in de documentaires is bekend.
Wat de serie zo aantrekkelijk
maakt, is de verbinding die hij legt
tussen de oudheid en het heden. In
alle landenzijn nog steedsresten uit
een ver verleden te vinden. Niet al-
leen in archeologisch opzicht, maar
ook in bestaandetradities, gewoon-
ten en bijvoorbeeld bouwwijzen.
Op zegels uit 3000voor Christus zijn
afbeeldingen van de hutten van
moeras-Arabieren te zien. Zij leef-
den in het gebied tussen de Eufraat
en de Tigris. Tot de agressievan Sad-
dam Hoessein zich op ditvolk richt-
te waren zulke woningennog te vin-
den in het huidigeZuid-Irak.

" De historicus en schrijverMichael
Woodpresenteert de serie 'Op zoek
naar debronnen van onze beschaving.

FOTO'S: TELEAC
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NAASTAL ZIJN ANDERE WERK
DOET MARC KLEIN ESSINK NU OOK

ALWEER MEE AAN NIEUWE NCRV-SERIE

Cover Story

„ Ik loop
inmiddels
wel op mijn tandvlees"

door
THEA
DETIGER

„Het was een langgekoesterde
wensvan meom nogeens metBram
van Erkel en Jelle van Doornik te
werken," zegt Mare Klein Essink.
„Toen ik voor Cover Story werd ge-
vraagd, hoefde ik dan ook niet lang
na te denken. Een prettige bijkom-
stigheid is dat het script over een
journalistenkoppeldat in allerleiza-
ken verwikkeld raakt, heel goed en
ongelooflijk spannend is. Het is wel
druk naast alleandere dingen die ik
voor televisie doe. Ik loop inmiddels
wel op mijn tandvlees. Maar ik ben
blij dat ik de uitdaging ben aange-
gaan."

Vanaf november zullen we Mare
Klein Essink in een nieuwe span-
nende NCRV-seriezien, dievolgens
hemzelf het beste te vergelijken is
met Totort. Op hetzelfde moment
dat op Nederland 2 in Medisch Cen-
trum West de moord opzijn alterego
dokter Jan van de Wouden wordt
onderzocht, herrijst hij op Neder-
land 1 in Cover Story als verbeten
onderzoeksjournalist Berend Bui-
tenweg. Samen met een vrouwelij-
ke collega maakthij voor opinieblad
'De Ster' coverstory's over uiteenlo-
pende zaken als gifdumping, kid-
napping, zwendel, jeugdcriminali-
teit en moord. Behalve spannende
ontwikkelingen op de plaats van de

misdaad, vallen er ook op deredac-
tie de nodige strubbelingen voor
met collega's en superieuren.

„Ik vind het leuk om veel ver-
schillende dingen te doen," zegt
Klein Essink, „en het feit dat deze
serie op film wordt gemaakt en niet
op videotape, geeft het geheel iets
extra's. De concentratieis groter en
hetresultaat zonder meer beter.Het
is natuurlijk ook een stuk duurder.
Met film neem jemaar driebruikba-
re minutenper dagop tegen9 minu-
ten metvideo. Maarvoor een acteur
is het heerlijk, al die aandacht en
zorg om jeoptimaal in beeld te krij-
gen.

VolgensJellevanDoornik, diezes
afleveringen regisseert tegen Bram
van Erkel zeven, is hetgebruik van
film een goede traditie van de
NCRV. „Kosten noch moeite wor-
den gespaard. Zo filmen we ook bij-
na allesoplocatie.We reizen het he-
le land door en hebben soms scènes
met wel 160 figuranten. Daarnaast
hebbenwe ons per afleveringverze-
kerd van fantastische gastspelers,
zoalsKitty Courbois, Gees Linnen-
bank en TonLutz. De opzet van ta-
melijk opzichzelf staandeafleverin-
gen metvrij veel gasten doetdenken
aan de seriePleidooi."

Marcs tegenspeelster, Nelleke

Zitman, is bij het grote publiek nog
nietzo bekend.Deactrice, dieregel-
matig te zien was in de Haarlemse
Toneelschuur, heeft optelevisie tot
nu toe slechts kleine rollen ge-
speeld, bijvoorbeeld in De Appel-
gaard, 12 steden 13 ongelukken, Het
verhaal van Kees en Help! „Bram
van Erkel kende mij al, maar deson-
danks heb ik heel zware screentests
moeten doen," zegt Nelleke. „Er
zijn heel wat actrices voor deze rol
getest en uiteindelijk bleek ik het
beste te voldoen."

Nellekespeelt de journalisteMar-
lies Moerman, die als kleindochter
van de directeur door de collega's
wordt gewantrouwd. Als Berends
vaste maatje Herman de Graaf ver-
ongelukt, wordtze doorhoofdredac-
teur Armand van Rozenburg aan
hemtoegevoegd met deopdracht ie-
dere week samen voor een opzien-
barende en onthullende reportage
te zorgen. Berend, die het verlies
van zijn collega nauwelijks kan ver-
werken, verzet zich tegen de dram-
merige Marlies, die hij een onerva-
ren stuk onbenulvindt. Het feit dat
ze de kleindochter van de baas is,
een relatie onderhoudt met een col-
lega, en voortdurend wordt opgehe-
meld door de hoofdredacteur die
een oogje op haarheeft, maakt de si-

tuatieernietbeterop. In de loop van
de dertien afleveringen groeien de
beide journalisten echter langzaam
maar zeker naar elkaartoe, niet in
de laatste plaats door de vele span-
nende avonturen die ze beleven en
het succes datze samen boeken.

Terwijl de eerste serie afleverin-
gen pasin decemberhelemaalklaar
is, heeft deNCRV nu albeslotenom
volgend jaardoor te gaan met de se-
rie. „De verhalenzittenzogoed in el-
kaar dat we er nu al van overtuigd
zijn dat Cover Story een groot pu-
bliekgaat trekken," aldusregisseur
Jelle van Doornik. „Je kunt duide-
lijk merken dat hij geschreven is
door mensen die de journalistiek
door en door kennen. JelteRep en
Felix Thijssen zijn allebeizelf jour-
nalist geweest. Thijssen heeft te-
vens een aantal politieromans en
filmscripts geschreven. De vaak
zeer actuele onderwerpen die ze
aansnijden, zijn met zorg uitge-
diept. ledere aflevering zit boorde-
vol informatie en spanning."

Mare Klein Essink ziet in Cover
Story een goedekans om inéénklap
van zijn dokters-imago uit Medisch
Centrum West af te komen. „Na
twee seizoenen Berend Buitenweg
ben ik vast helemaal een journalist
geworden in plaats van een inter-

" Een verrassing
op de set is Erik
in 't Woud. Be-
gonnenalskind-
sterin Qen Q,
nu opnameleider
van Cover Story.
„In de volgende
reeks ga ik ook
een paar afleve-
ringen regisse-
ren."

HIER VOORRANG
werdneergeschoten. Tegenwoordig
houdthij zich bezig met de admini-
stratieve problemen van de buurt-
bewoners, die een vereniging van
mede-eigenaren hebben opgericht.
Er blijft genoeg tijd over voor zijn
twee passies: een oude Cessna en
een oude Citroen TractionAvant.

Mildred Walker, Mille, hield niet
echt van vliegtuigen toen ze hier
kwam wonen.Maar ja,haar hele ge-
zin was 'aan devliegende vogel. Dus
ze werd besmet met het virus. En
toen haarkinderenverhuisdennaar
Los Angeles, bleef ze om te zorgen
voor de Club van Vrienden van het

Vliegveld van Cameron.
En dan heb je nog John Cowley,

een piloot op lijnvluchten die ook
van bergen, jagen en vissen houdt.
Zondags neemt hij zijn vliegtuig om
in San José, 250 km verderop, te
gaan ontbijten.

Een tikkeltje excentriek zijn ze

" De wegen in
Cameron Park

hebben speciale
markeringen en
zijn extra breed,
zodat vliegtui-
genen auto's
zondergevaar
naast elkaar

kunnen rijden.

Hoe gevaarlijk is
de spoelworm?

HUISDIER

door
HenkHuigen

In de achtertuin speelt de
kleindochter met een gras-
sprietje.De hond komt ook
eens kijken en snuffelt aan
haar handje.„Stel dat die
hond wormen heeft," zegt
mijn vrouw bezorgd. Haar on-
gerustheidis heel begrijpelijk.
Die is het gevolg van een voor
lichtingscampagne van de
overheid: 'Spoelwormen bij
huisdierenzijn een gevaar
voor de mens.

Zeker. De eitjesvan de
spoelwormkomen terecht in
dekattébak of in het gras. Via
een kinderhandje en de mond

kunnen ze in het
darmkanaal be-
landen. Vit de
eitjeskomen larf-
jes.Door de
darmwand en via
de bloedbaanra-
ken die door het
hele lichaamver-
spreid. Tot in de
longen bijvoor-

beeld.Cara-patiëntjes kunnen
daar lastvan krijgen. Blind-
heid is mogelijk, al is dat wel
heel erg theoretisch.

„Spoelwormen bij huisdie-
ren kunnen bij de mens een
ontsteking aan het netvlies
veroorzaken," aldus het mi-
nisterievan WVC. „Dan gaat
het om twintig tot dertig ge-
vallenper jaar. Meestal gaat
dieontsteking vanzelf weer
over. Er zijn medicijnen voor.
De pilletjeskunnen echter bij-
verschijnselenveroorzaken.
Geen behandeling toepassen is
daarom beter," aldus desge-
vraagd devoorlichters van de
afdeling Volksgezondheid van
het ministerie.

Twintig tot dertig gevallen
per jaar,op vijftien miljoen in-
woners. Dat is dus eenkans
van minder dantwee op één
miljoen.Acht van de vier mil-
joen jeugdigen onderde ne-
gentien jaar. Van alle peuters
die dezezomer in het gras spe-
len, krijgt dus 0,000002 pro-
cent een rood ontstoken oog.
Een tamelijk onschuldige aan-
doening, dieals regel vanzelf
weer overgaat. Mij bekruipt
dande vraag of er geen ernsti-
ger zaken zijn die de aandacht
verdienen.

Maar goed.Bij katjes en jon-
ge hondenkan het buikje bol
staan van de wormen. Een
kuurtje is dan echt nodig. Niet
uitsluitend omdat zo veel
spoelwormen schadelijk zijn,
er zijn ook andere wormsoor-
ten.De meeste lintwormenbij
hond ofkat gaan niet over op
de mens, maar kunnen de
groeien de gezondheid van hei
dier belemmeren. Als er een
pilletje bestaat om die narig-
heid te voorkomen, waarom
zouden we dat dan niet gevenl
Maar reden tot ernstige be-
zorgdheid heb ik niet kunnen
nntrlpkkpn
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De aanslag
sloeg een gat
in het bewustzijn

EEN MOORD AAN ZEE

van Chris Parievliel. Eerst
voelde ze hoe tanden van prikkel-
draadin haarbovenarmbeten, daar-
na hoorde ze een schot en terwijl
een gloed van warm bloedonder de
mouwvan haarzomerjack trok, zag
ze het gestrektebeen van Bart Boon
laag over de grond zweven in de
richting van de man die henover de
strandwegtegemoet was gelopen.

Zezag dit allesvanuit een onzicht-
baar glazen hokje, waarin haar zin-
tuigen even buiten werking waren
gesteld, behalvehaarogen, diebijna
objectief registreerden wat voor
haar, op het verder verlaten plavei-
sel, plaats greep.

Het been van Bart landde onder
deknie van de man, die geluidloos
achteroverviel.Een om zijn armge-
wikkelde handdoek fladderde door
de lucht, als een stuk wasgoed dat
van de lijn waait.

Het geluid van metaal op beton
bracht Chris terug in de werkelijk-
heid, maarhetduurdenogseconden
voor ze in beweging kwam. Gefasci-
neerd staarde ze naar de snel over-
eind komende gestalte van Bart en
naar de opgekrabbelde man, die
zich op een paaltje in de prikkel-
draadversperringafzetteen met een
onhandige sprong in de duinenver-
dween. Bart volgde hem met een
soepelheid, die hem op een acteur
uit een misdaadfilm deed lijken.

Chris trok voorzichtig de mouw
van haar jack uit het prikkeldraad
en wankelend kwam ze overeind.
Ze volgde met haar ogen de in het
spookachtige duinlandschap ver-
dwijnende schimmen van Bart en
de man, keek even besluiteloosom
zich heen en begon toen in derich-
ting van het strandpaviljoente ren-
nen. Na enkele passen draaide ze
zich om, liep terug naar de plaats
van de aanslag en graaide met haai
ongeschonden arm de handdoek er
een zwaar pistool van de grond. Ze
wikkelde het wapen slordig in de
handdoek en zette opnieuw koer-
naar het strandpaviljoen.

Het was niet ver naar De Uitkijk
hooguit vijftig meter, maar onder
weg liet ze bijna de handdoek mei
het wapen vallen en toen ze de wil
geschilderde houten toegangsdeui
had bereikt, struikelde ze
meer dan ze liep.

Wout en José Boon zaten
aan de stamtafeltepraten met
een dorpsgenoot en aan de
bar hing een vakantievie-
rende Amsterdamse taxi-
chauffeur, die van geen
sluitingstijd wilde weten.
Chris liet de handdoek en
het wapen op de houten
vloer vallen. Er sijpelde
bloed op de hand die on-
der de doorboordemouw
uitstak.

Wout Boon sprong op.
„Waar isBart?" snauwde
hij. De toon van zijn
woorden voorkwam een
huilbui.

„Een man wilde ons.

keek wezenloos naar het wapen op
devloer. „Bart is achter hem aan ge-
gaan."

Wout en de dorpsgenoot doken
zonder een woord te zeggen door de
nog geopende deurde duisternisin.

José Boon was inmiddels opge-
staan om zich over de gewonde
vrouw te ontfermen. Uit niets ble-
ken haargevoelens over het lot van
haar in de duinenverdwenen zoon.
Als er gehandeld moest worden,
schakelden mensen als José en
Wout Boon simpelweghun emoties
uit. Net alsBart dat deed.

José hielp Chris het jack uit te
trekken en duwde haar daarna
zachtjes in een stoel.

„Het valt wel mee," zei ze met een
blik op de gewonde schouder. „Ik
haal even warm water en verband."
Ze gaf een stille wenk aan de taxi-
chauffeur, die het tafereel met be-
langstellinggadesloeg.

De Amsterdammer het zich van
zijn kruk glijden.

„Ik let wel even op haar," zei hij.
„Kom maar hier meisie. Ik heb m'n
EHBO. Dat heb je wel nodig op de
taxi."

Wout Boon en Rens den Hertog
waren jeugdvrienden. Ze waren sa-
men opgegroeid in Noordduin tot
mannen van weinig woorden en ze
konden geblinddoekt hun weg vin-
denin de duinen.Zekozen de kant
van de strandweg, die grensde aan
het deel van de duinen dat op de
centraleparkeerplaats van het dorp
uitkwam. Aan de andere kant van
hetpad strektezich een breed glooi-
end landschap uit, dat grotendeels
alsoefenterrein voor luchtdoelartil-
lerie werd gebruikt en dat als
vluchtweg niet veel waard was.

De beide mannen baanden zich
zwijgend een weg door het helm-
gras, tot ze een oude werkkeet van
Rijkswaterstaat naderden. Wout
riep zijn zoon, wiens naam in de
vochtige avondlucht leek te blijven
hangen.

„Hier pa!" De woorden knalden
alsgeweerschoten.

Ze beenden naar het houten ge-
bouwtje. In het gele schijnsel van
een buitenlamp werd de lange ge-
daantevan Bart Boon zichtbaar. Zo
te zien mankeerdehij niets, maar de
man die voor hem op het gras lag,
was in heel wat mindergoede dochT

Feuilleton door FRITS HUIS / Illustratie CHRIS ROODBEEN

WAT VOORAF GING:
Er spoelt een lijk aan op het

strand van Noordduin. De
politie houdt het op een ver-
dronken Duitse toerist, maar

Bart Boon, zoon van een
strandpaviljoenhouder,

komt achter de identiteit van
de man: Willy Bekkers. Sa-
men met diens vroegere

buurvrouw, Chris Parlevliet,
ontdekt hij dat Bekkers een
spionerende Duitse atoom-
geleerde, Bernd Steinhofer,
chanteerde. Er wordt een

val voor de geleerde gezet,
maar die komt niet opdagen.

Wout en zijn vriend wierpen
nieuwsgierigeen blik op het bebloe-
de gelaat van de groggy in het lucht-
ledige starende figuur en zagen dat
zijnhanden steviggebonden waren.

„Hoe hebjedatzo snelvoor elkaar
gekregen?" vroeg Wout met nauw
verholen trots.

Bart wreef met zijn linkerhand
over zijnrechterpols, diekennelijk
niet ongeschonden uit de strijd was
gekomen. „Je weet toch wel datwe
hier vroeger altijd speelden? Dat
touw ligt er al jaren," antwoordde
hij.

Hij deed kort verslag van het in-
cident op destrandweg. Hoe hij op-
eens had begrepen dat een man
met een om zijnarm gewikkel-
de handdoek op een koele zo-
meravond niet naar de zee loopt
om te gaan zwemmen. Hoe hij
Chris uit alle macht opzij had ge-
smeten en met een zweeftrap de af-
stand tussen hem en de man zo had
weten te bekorten, dat niet alleen
het schotgeen doel trof, maar hij er
ook in slaagde de aanvaller uit ba-
lans te brengen.

„De rest was eenvoudig," zei hij.

I HOOFDSTUK 7

„Dievent liep alseenkip zonderkop
door de duinen. En nog mank ook.
Volgens mij heeft hij zijn enkel ge-
kneusd. Maar hij probeerde me nog
wel hiermeeteraken." Hij trok een
zwart voorwerp uit de zak van zijn
jack.

„Wat is dat?" vroeg Wout. Bart
drukte op een zilverkleurig recht
hoekje en vlijmscherp staal sprong
uithet voorwerp naar buiten.

„Een stiletto." Wout Boon wierp
een blik op de man dieaan hunvoe-
ten lag.

„Een stiletto en een pistool," zei
hij. „Wat is ditvoor een kerel?"

Bart stak de stiletto terug in zijn
zak. „Een en al misleiding," mom-
pelde hij.

De oudere mannen keken hem
vragend aan en hij vervolgde: „Een
en al misleiding.Dat zei Van Eeke-
ren. Volgens mij heeft Steinhofer
van het begin af aan door gehad dat
er een val voor hem werd opgezet.
Hij heeft het spelletje meegespeeld
om opzijn beurt een val voor ons op
te zetten. Ik durf te wedden dat hij
helemaal niet is gevlucht. Hij heeft
alleen maar zijn achtervolgers afge-
schud om de indruk te wekken dat
hij het landprobeerde uit tekomen.
Zo leidde hij de aandacht van ons af
en kon zijn handlanger een moord-
aanslag uitvoeren op Chris en mij."

Hij porde met de punt van zijn
schoen in de zij van de man, dienog
steeds weinig tekenen van leven
vertoonde en vervolgde: „Die knul
heeft gewoon gewacht tot VanEeke-
ren en zijn mensen waren vertrok-
ken en vervolgens heeft hij opzijn
gemakvanaf een duintopDe Uitkijk
geobserveerd, net zolang tot Chris

en ik naar buiten
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WILL THERE REALLY

BE A MORNING
De biografie van filmster Frances

Farmer, die doof haar eigenzinnige
gedrag en de machinaties van haar
monsterlijk moeder in een psychia-

trische inrichting belandde, levert
onderregie van Fielder Cook een

uitstekende film op. Susan Blakely,
Lee Granten John Heard spelen er

opvallenderollen in.
RTL 4, 21.55 uur

KELLY'S
HEROES. Amerikaans!

militairen, onde
wie ClintEast

wood,Telly Sa
valasen DonaU
Sutherland, be
roven achter de vijandelijke linieeen bank in
een (vooral letterlijk) explosieve oorlogsfilm

van Brian Hutton.
DUITSLAND 1,22.10uur

THE FRENCH CONNECTION
Er wordt veel heroïne gesmokkeld

naar New Vork. Een fanatieke re-
chercheur (Gene Hackman) zet alles
op alles om de smokkelaars te pak-

ken. Deze goede actiefilm bevat een
spannendeauto-achtervolging die
inmiddelszelf een klassieker is ge-

worden.
BBC 1.23.40 uur

TELEVISIE

17.30Vuurtoren. Geva-
rieerd kindermagazine.
17.52Samsonclip. 17.55
Tiktak. Animatieserie. Afl.
212. 18.00Journaal. 18.10
Gered door de bel (Saved
by the bell). Amerikaanse
comedyserie. Met: Mark
Paul Gosselaar, Dustin
Diamond,Lark Voorhees
e.a. Afl. 33: Jessie's song.
18.40Vlaanderen vakan-
tieland.Toeristische por-
tretten uit binnen- en bui-
tenland. Vandaag: Bin-
nenland: Oost-Vlaande-
ren - de provincie-
domeinen; Buitenland:
The Borders; Tips voor
trips.
19.20 Joker- en lotto-

trekking, medede-
lingen en program-
ma-overzicht.

_mfclH Journaal en
sport.

20.00 Kapers op de
kust. Zomers spel-
programma met
elke dag een nieu-
we hint om de schat
te vinden. Vandaag
deweekfinale van-
uit Heist. Presenta-
tie: Chris Vanden-
durpel als Scham-
pers.

20.25 Weekendfilm:
Parker Kane. Ameri-
kaanse tv-film uit
1990van Steve Per-

ry. Met: JeffFahey,
Drew Snyder, Stel-
lan Skargarde.a.
Aansl.: Paarden-
koersen.

22.10Vandaag.
22.30Sport op zater-

dag.
23 00 00.30 Nachtfilm:

Weekend war.
Amerikaanse tv-film
uit 1988van Steven
Stern. Met: Stephen
Collins, Daniel
Stern, Evan Mirand
e.a.

GEEN UITZENDING.

11.50Deutsch mitVictor.
Cursus Duits. Afl. 9 en 10.
12.20Spreek met ons
mee.Cursus Nederlands.
Afl. 5 en 6. 12.55Weerbe-
richt. 13.00Nieuws. 1320
Dynam'hit. Muziekpro-
gramma. Presentatie: Jim
Woodie. 14.05O Made-
moiselle striptease. Fran-
se speelfilm uit 1957 van
Pierre Foucaud. Met: Ag-
nès Laurent, Jean Gal-
land, Philippe Nicaud, e.a.
15.30Dunia. Magazine.
16.00 La merveilleuse his-
toire de l'automobile. 6-
delige documentaireserie
over de ontwikkeling van
de auto. Afl. 3:1930-1940.
17.00Nouba nouba.Kin-
derprogramma met te-
kenfilms en series. 17.50
Gourmandises. Culinaire
tips. Presentatie: Louis
Willems. 18.10Télétouris-
me.Toeristisch magazine.
Presentatie: Guy Lemaire.
18.45Génies en herbe
international. Spelpro-
gramma. Vandaag: Ca-
nada-België. Aansl.: Joker
en lottotrekking.
_K*K*H Nieuws en

weerbericht.
20.10Lejardin extra-

ordinaire. Natuur-
magazine. Presen-
tatie: Claudine Bras-
seuren Paul Ga-
land.

20.50 Simenon: Quar-
tier nègre. TV-film
van Pierre Koralnik.
Met: Torn Novem-
bre, Fabienne Babe,
JerömeAnge, e.a.
Bron: Naar de ge-
lijknamige roman
van Georges Sime-
non.

22.30 Contacts. Ver
keerstips. Ansl.: Jo-
ker- en lotto-uitsla-
gen.

22.50 Weerbericht en
laatste nieuws.

23.00-0.25 Ciné-club
deminuit: Cinéma
beige: Isabelle de-
vant le désir. Bel-
gisch psycholo-
gisch drama uit
1973 van Jean-Pier-
re Berckmans.

7.00 Supershop. 7.30Business weekly. 8.00ITN
world news. 8.30Report. 9.00 Supershop. 10.30
Europa journal. 11.00Hello Austria, Hello Vienna.
11.30West of Moscow. Magazine. 12.00C&A mix.
13.00Videogenerator. 17.00Eco record. 17.30Vi-
deofashion. Modemagazine. 18.00Scène on Super.
18.30The image. 19.00Matinee at the movies. Te-
kenfilms, serienoire en om: 20.00 <> Daniel Boone.
Amerikaansespeelfilm uit 1936vanDavid Howard.
21.30Turn of fate. Seriebewerkingen van korte ver-
halen. 22.00 ITN World news. 22.30Scène on Su-
per. 23.00 The golden age of rock and roll. Muziek-
programma. 0.00 Absolute live. Vandaag: Everly
Brothers reunion concert. 1.00Videogenerator. 2.00
China newsEurope. Met om 2.00Prime time news
in het Engels, 3.00Economisch nieuws in het En-
gelsen vanaf 3.30 Herhalingen in het Mandarijn en
Cantonees. 5.00-5.30 Videogenerator.

9.00 Tagesschau. 9.03
Ping Pong. 9.45 JOYrobic
- MitFreude bewegen.
10.00Tagesschau. 10.03
Ruhe sanft in Deutsch-
land-Ost. 10.45ARD-Rat-
geber Unterweges- Das
Reisemagazin. 11.00Ta-
gesschau. 11.030> Ehege-
heimnisse (Happy anni-
versary), Amerikaanse
speelfilm uit 1959van Da-
vid Miller. 1225Vom Pa-
radies ein gold'ner
Schein. 12.55Presse-
schau. 13.00Tagesschau.
13.05Europamagazin.
13.30Die Teufelstaucher
vom Golf - AufPerlensu-
che in Bahrain. 14.00
4Q ODie Tranen des
Clowns(The Clown),
Amerikaanse speelfilm uit
1952vanRobert Z. Leo-
nard. 15.30Orient-Ex-
press - lm Luxuskafig
über die Seidenstrasse.
16.00Tagesschau. 16.05
Disney Club. Kindermaga-
zine. 17.30Sportschau.
18.02Heute abend im Er-
sten. 18.03Tagesschau-
Telegramm. 18.05Week-
endweerbericht. 18.10
Spielergeschichten, serie.
18.40Rudis Tiershow.
19.05Tagesschau-Te-

legramm.
19.10Sportschau, met

2e Bundesliga-voet-
bal.

19.50Ziehung der Lot
tozahlen. Lotto-
trekking.

"mi-Hl m Taaes-
schau.

20.15Das Beste aus
dem Musikanten-
stadl. Volksmuziek-
programma.

21.45 Tagesthemen
22.05ES Das Wort zum

Sonntag.
22.10rJÜ Clint East-

wood-cyclus:
StoGtruppGold
(Kelly's heroesl En-
gelse speelfilm uit
1969van BrianG.
Hutton.

Him**il Tagesschau.
00.35Solo für O.N.K.E.L-
cyclus: Agent aufKanal D
(To trap a spy),Ameri-
kaanse speelfilm uit 1964
van Don Medford. 02.05
Zuschauen- Entspannen-Nachdenken.Afl.: August-
tag.

EïT_
7.00 Mediasud. 7.20 Corps aceoord. 7.35 Nieuws-
flits. 7.40 Methode Victor. 7.55Nieuwsflits. 8.00
Canadees nieuws. 825Nieuwsflits. 8.35 Le village
dans lesnuages. 8.50 Bibi et Geneviève. 10.05Au-
tantsavoir. Magazine. 10.30Terre de foot. 11.30
Questions pour vn champion. 11.55Nieuwsflits.
12.00Teil quel. 12.25Autovision. 12.40Weerbe-
richt.l2.4s Zwitsers nieuws. 13.10Horizon 93.
13.45Teletourisme. 14.10Reflets: Images d'ail-
leurs. 15.05Performance. 15.30Feu vert. 16.00
Nieuws. 16.10Génies en herbes international.
16.30Les débrouillards. 17.00 Jeunessolistes.
17.50Correspondance. 18.00 Lesfrancofolies.
18.30Nieuws. 19.00Découverte. 19.30Zwitsers
nieuws. 20.00 Thalassa. 21.00 Nieuws. 21.40Lance
et compte. 22.30 Les trams pascomme lesautres.
2320 Beauet chaud. 020Nieuws. 0.40Planète
musique. 1.50Nachtprogramma.

8.00 Nachbarn in Europa.
9.00 Tagesschau. 9.03
EURO. Europa-magazine.
9.45 JOYrobic - Mit Freu-
de bewegen. Fitness.
10.00Tagesschau. 10.03
Ruhe sanft in Deutsch-
land-Ost. Documentaire.
10.35ARD-Ratgeber: Un-
terwegs - Das Reisemaga-
zin. Reismagazine. 11.00
Tagesschau. 11.03-12.55
Kinderstudio, met om:
11.03Ferien auf derKra-
heninsel. Zweedse jeugd-
serie. 11.30Biberspur.
Kinderfilm van Walter
Beek. 12.55Presseschau.
13.00Tagesschau. 13.05

"Diese Woche. 13.125
(s)+{B Noch mehrAben-
teuer der Familie Robin-
son in derWildnis (Moun-
tain Family Robinson.
Amerikaanse speelfilm uit
1979van John Cotter.
15.00Mumins. Tekenfilm-
serie. 15.20Mem Vater
wohnt inRio. Nederland-
se jeugdserie. 15.45FM.
Familiemagazine. 16.15
Wie schön istdoch Musik.
16.58 Je früher der
Abend. 17.00Heute. 17.05
Landerspiegel. 17.55Die
grosse Hilfe. Balans Ak-
tion Sorgenkind. 18.05
Die fliegenden Arzte
(Flying doctorsl, Australi-
sche doktersserie. Aansl.
Guten Abend.
-Km». Heute.
19 20 Weerbericht.
19.25rj3 Insel der Trau-

me. Duitse serie.
20.15 DerBesuch.

Duitse thriller van
JürgenRoland.
Met: JürgenGoslar,
JudyWinter, Horst
Frank e.a.

21.55 Heute-journal.
22.10Das aktuelle

Sport-Studio.
Sportmagazine.
Aansl. Gewinnzah-
lenvom Wochenen-
de.

23.30 O DerKommis-
sar. Duitse politie-
serie.

00.30 Heute. 00.35-02.05
American Werewolf (An
American Werewolf in
London), Engelse Horror-
film uit 1981van John
Landis. Met: David
Naughton, Jenny Agutter,
GriffinDunee.a.

5.00Flug-lnformationen. 9.00 Ver
elini Türkiye. 26-delige serie over
Turkije. 9.30 DAS! - Das Abendstu-
dio. 10.15Nordmagazin. 10.45Bran-
denburg Journal. 11.00Hamburger
Journal. 11.30Schleswig-Holstein-
Magazin. 12.00Hallo Niedersachsen.
12.30Buten & Binnen. 13.00Das
rechtzu lieben. 13.30Visite. Magazi-
neover gezondheid. 14.00Profile.
Serie gesprekken. 14.45Das interna-
tionale TV-Kochbuch. 15.00Sport 3
extra. 17.00AbenteuerWissenschaft.
17.45<> Vor vierzig Jahren. 18.00
Sesamstraße. 18.30Musikladen -Eurotops. 19.15NordSchau: Rund
urn den Michel. 20.00U3Tagesschau.
20.15O Kein Auskommenmit dem
Einkommen. Blijspel van Fritz
Wempner. 2220 Hexenkessel. 23.05
17. Jazzfestival Hamburg. 0.35 Nach-

richten. 0.40 Nordtextfür alle.

9.00Korkmazlar - Eine türkische Fa-
milie in Deutschland. 9.3oFamily
Album, USA. 10.00Bon Courage.
10.30Lettersfrom Great Britain.
11.00Das Eismeer ruft. Oostduitse
speelfilm uit 1984.12.30Macel -
Oder die Frage nachderAnpassung.
13.15Menschen Hautnach. 14.15Es
grünt so grün. 14.30Erlebnisreisen.
15.00Vermißt. 15.15Die Eisprinzes-
sin. 16.00Sport 3 extra. 17.00Hit-
Clip. 17.26Das Wochenende in West
3.17.30Markt. 17.45 Hierund Heute
unterwegs. 18.15US Gott und die
Welt: Lebenslanglich. Actuele repor-
tages overmaatschappij en religie.
18.45Aktuelle Stunde. 19.20Das
war's - dieseWoche. 19.25West 3
aktuell. 18.15Tiere Suchen ein Zu-
hause. 20.15Shirins Hochzeit. TV-
film van Helma Sanders. 22.15 West
3aktuell. 22.25Expeditionen in ma-
gische Weiten.23.10 Traumtanzer.
0.00 Monty Pythons Flying Circus.
Engelse satire. 0.30Laatste nieuws.

14.59Heute abend in Südwest 3.
15.00Sport 3 extra. 17.00Das Beste
aus der Hobbythel. 17.30Briefe aus
Großbritannien. 10-delige serieover
historische plekjes in Engeland.
18.00Samstag urn 6. Cultureel ma-
gazine. 18.30Glaskasten.Live Maga-
zine. 19.00 Heimat, deine Stars. Serie
portretten. 19.30Unser Leben is rei-
eher geworden. Reportage. 19.59
Heute abend in Südwest 3.20.00Ta-
gesschau. 20.15Alle meine Tiere.
Duitse serie. Afl. 5: Der Unfall. 21.00
Nieuws. 21.15 Die Entführung aus
dem Serail. Opera van Mozart. 23.50
Oldie night '92. Muziekprogramma.
1.25Laatste nieuws. 1.30 Non-Stop-
Fernsehen.

06.00 Belle und Sebastiaan. 06.25David derKabau-
ter.06.50 Peter Pan. 07.15Piff und Herkules. 07.40
Samurai Pizza Cats. 08.00 Maus reiss aus. 08.15Pi-
nocchio. 08.40Camp Candy. 09.10 Beverly Hilis
Teens. 09.30 Dink, derkleine Saurier. 09.55 Die
Sechs-Millionen-Dollar Familie. 1020Captain Pla-
net. 10.50Der machtige Thor. 11.10Captain Ameri-
ca. 11.30Teenage Mutant HeroTurtles. 11.55Win-
spector. 12.15Harry und die Hendersons. 12.40Full
House. 13.05Der Prinz von Bel-Air. 13.30 Major
Dad. 14.00Polizeibericht. 14.45Knight Rider. 15.45
Das A-Team. 16.4521, Jump Street. 17.45Melrose
Place. 18.45RTL Aktuell. 19.15Beverly Hills, 90210.
20.15Die Scheinheiligen. Lustspiel in 3 Akten. 22.00
Deep Star Six — Das Graven aus der Tiefe (S.F.-
Film). 23.45 Nathalie — Schulmadchen reif für die
Liebe. (Softsexfilm). 01.10 Mannermagazin "M".
01.40 Dr. Who. 03.05Nachtprogramma.

I:1:MI
8.00Teletekst-overzicht.
8.25Nieuws. 8.30 Pinoc-
chio.Tekenfilmserie.
8.50The all new Popeye
show.Tekenfilmserie.
9.10McGee and me.
Tekenfilmserie. 9.35Pe-
ter Pan and thepirates.
Tekenfilmserie. 10.00
Parallel 9. Gevarieerd
jongerenmagazine.
11.55Bugs Bunnyroad
runner movie. Collage
van de beste Bugs Bun-
ny-tekenfilms. 13.27
Weerbericht. 13.30
Grandstand. Sportpro-
gramma. Met om 13.35
Schoonspringen. 14.00
Nieuws. 14.05Schoon-
springen. 14.30Auto-
sport. 14.50Paarden-
koersen. 15.10Schoon-
springen. 15.30Paar-
denkoersen. 15.50
Schoonspringen. 16.05
Paardenkoersen. 1625
Golf. 17.15Synchroon-
zwemmen. 18.00Jj
Nieuws. 18.10Regio-
naal nieuws. 18.15U3
Torn and Jerry- the mo-
vie. Tekenfilm. 18.55E
Dad's army. Engelse
speelfilm uit 1971van
Norman Cohen. Met:
Arthur Lowe, John le
Mesurier,Clive Dunn
e.a.
20.30 ES Open all

hours. Engelse co-
medyserie.

21.00 Txßirds of a
feather. Engelse
comedyserie.

21.30 T. The house of
Eliott. Engelse se-
rie.

■*MM*_ Nws„ sport
en weerbericht.

22.45 [SSpender. En-
gelse serie.Afl.:
The candidate.

23.40El Thefrench
connecton. Ameri-
kaanse speelfilm
uit 1971.Met: Ge-
ne Hackman, Fer-
nandoRey, Roy
Sneidere.a.

01.20 Dying room only.
Amerikaanse speelfilm
uit 1973van Philip Lea-
cock. Met:Cloris Leach-
man, Ross Martin, Ned
Beatty e.a. 2.30-2.35
Weerbericht.

7.40Open University.
16.00Queen of the Star-
dust Ballroom. Ameri-
kaanse tv-filmuit 1975
van Sam o'Steen. Met:
Maureen Stapleton,
Charles Durning, Mi-
chael Brandon e.a. 17.35
The sky at night. Astro-
nomisch magazine. Afl.:
Planetary nebulae. 17.35
SpaceRaiders. Ameri-
kaanse speelfilm uit
1983.Met:Vince Ed-
wards. 18.55Small ob
jectsof desire.
19.15SweetToron-

to. Registratie van
hetToronto Peace
Festival uit 1969.
Met optredens
van o.a. John Len-
non, Chuck Berry,
Jerry Lee Lewis en
Little Richard.

20.15A picture of
health? Gezond-
heidsmagazine.
Afl.: Living with
Tourettes.

"MiltUl E] Nieuws,
sport en weerbe-
richt.

21.00Rhythms of the
world. Gevarieerd
muziekprogram-
ma waarin diverse
muzieksoorten uit
dehele wereld on-
derde loep geno-
men worden.

22.00', TheWexford
trilogy.
3-delige serie.
Met: Ingrid
Craigle, Liam Cun-
ningham, Dervia
Kirwane.a. Afl. 1:
Poor beast in the
ram.

23.25 Teenage dia-
ries.
Documentairese-
rie waarin tieners
een video-dag-
boekover hun le-
ven maken. Afl.:
Cheap talk and
blinker blinker.

0.15Monsieur Hire
Franse speelfilm van
Patrice Leconte. Met:
Michel Blanc, Sandrine
Bonnaire, LucThullier
e.a. Met Engelse onder-
titeling. 1.30-2.00On the
air. Serie.

6.00Gevarieerd programma. 725 Speelfilm.
Aansl.: Concert. Aansl.: Speciale per voi. 10.05 TV-
film. 11.55Weerbericht. 12.00Maratona d'estate.
Afl. 1.12.30Nieuws. 12.35Maratona d'estate. Afl.
2. 1325Lottotrekking. 13.30Nieuws. 13.55TG 1 tre
minuti di... 14.00II ritorno di Lassie. Speelfilm.
Aansl.: Sette giorni parlamento. Aansl.: Sabato
sport. 18.00Nieuws. 18.10Lottotrekking. 18.15Big
box. 19.25Parola e vita: II vangelo della domenica.
Overdenking 19.40Programma-overzicht. 19.50
Weerbericht. 20.00 Nieuws. 20.30 TG 1- Sport.
20.40 Speelfilm. 23.00 Nieuws. 23.05 TG 1 -specia-
le. 0.00Laatste nieuws en weerbericht. 0.30 Speel-
film. 2.05 Nachtprogrammering.
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Wordt
vervolgd

kwamen. Hij rekende erop dat we
met zn tweeën zouden zijn en die
kans was vrij groot, omdat ma en jij
tot sluitingstijd in De Uitkijk moes-
ten blijven. Hij had het wapen on-
der de handdoek verborgen. Als hij
dat ding niet zo idiootom zijn hand
had gebonden, hadik het misschien
niet doorgehad en was het hem mis-
schien nog gelukt ook. Dan had
Steinhofer de vermoorde onschuld
kunnen spelen."

Hij zweegen staardein hetduister
naar de strandweg, alsof daar nog
meer aanvallers vandaan konden
komen.

„Volgens mij is Steinhofer naar
dekroeg gegaan," zei hij toen.

„De kroeg?" vroeg Wout.
„Om een alibi te hebben," ant-

woorddeBart.
Rens, diezich al dietijd niet in de

conversatie had gemengd, plaatste
een van zijn zeldzame, maar altijd
houtsnijdende opmerkingen.

„Wat doen we met hem?" vroeg
hij met een hoofdknik naar de fi-
guur in het gras.

Bart zei: „Ik denk dat we hem
maar moeten meenemen naar De
Uitkijk. Eigenlijk moeten we de po-
litie inschakelen.Het isper slotvan
rekening een moordaanslag. Maar
ik denk dathetbeteris om eerst Van
Eekeren te bellen. Ik geloof dat
Chris een nummer van hem heeft
gekregen."

Zijn gezicht verstrakte bij het
noemen van haarnaam.

„Heeft ze zich bezeerd?" vroeg
hij.

„Een schrammetje," antwoordde
Wout.

Bart keek zijn vader doordrin-
gend aan en WoutBoon haalde zijn
schouders op.

Toen zei hij: „Nou ja, een
schram, maar ze piept niet.

Ze is een beste meid, die
i L-hris.

" Onder een handdoekkwam
eenpistool tevoorschijn. Er
klonk een schot. Bart reageerde
direct. Met gestrekte benen
vloog hijop de aanvalleraf.

RAD I O
1RADIO f: Elk heeluur
en om 7.30, 8.30, 12.30,
13.30, 16.30, 18.30en
6.30Nieuws. TROS:
7.07 TROS Nieuws-
show. 12.05TROS Ak-
tua. NOS: 14.05Langs
de lijn, sport en muziek.
EO: 17.04 Tijdsein. KRO:
18.10Echo. NOS: 19.04
Tegengas. 20.04 Langs
de lijn, sport en muziek.
23.07 Met het oog op
morgen. AVRO: 0.04
Easy listening. 2.02
AVRO nachtdienst. 6.02-
-7.00Van-nacht naar
morgen.
RADIO 2: Elk heel uur
nieuws. VARA: 7.04 In-
tro. 9.04 De tweede ron-
de. 12.04Spijkers met
koppen. 14.04 Uitge-
licht. 16.04 Happy hour.
17.04 Ophef en vertier.
19.04Voorwie niet kij-
ken wil.NOS: 22.04 Po-
dium van de Nederland-
se lichte muziek. 23.04-
-24.00 The bands.
RADIO 3: Elk heel uur
nieuws. VOO: 6.02 Ook
goeiemorgen.8.04
Goud van oud. 10.04
D'Rob ofd'ronder. 12.04
Evers in het wild. 14.04
De Nederlandse Top 40.
17.04Rinkeldekinkel.
NOS: 18.04 De Avond-
spits. VOO: 19.04Rave
radio. KRO: 20.04 New
Music Seminar 1993.
21.04 Leidsekade live.
VARA: 22.04 Twee me-
ter de avond in. VOO:
0.04 Shock radio. 2.02-
-6.00 Oh,wat een nacht.
RADIO 4: Om 7.00,
8.00,13.00, 18.00en
20.00 Nieuws. AVRO:
7.02 Wakker worden...
8.04 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00Caroline.
11.00Kurhausconcert:
Guarneri Trio. 12.00Pla-
tenzaak - Zomereditie.
NOS: 14.00 Hetmiddag-
concert: Vorst Igor, acte
3 en 4 van Borodin.
Aansl.: De Nederlanden.
VPRO: 17.00Het witte
doek. 18.04 De wande-
lende tak. 19.00De kof-
fer. 20.02Avondcon-
cert. 22.00 Jazzop vier.
22.30 Jazzgeschiedenis.
23.00-24.00 VPRO Jazz
opvier concert.
RADIO 5: Elk heel uur
t/m 18.00en 20.00
Nieuws. NOS: 6.45-6.50
Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbe-
richt en scheepvaart-
berichten. EO: 7.05Opo
doro. 8.08 Hallo Neder-
land. 8.32 Ronduit ma-
gazine. NOS: 8.55 Wa-
terstanden. EO: 9.02
Vrouw-zijn. 10.02 Het
meest gevraagd. 11.02
Het interview. 12.02
Meer dan een lied al-
leen...! 12.45Vragen
naar deweg. 13.11 De
verandering. NOS:
14.02 Start. 14.30 NOS
Taal. 15.02 De schrijfta-
fel. TROS: 16.02Finale.
NOS: 17.10Radio UIT.
RVD: 17.45 Postbus 51
op 5: Antilliaanse Actua-
liteiten. NCRV: 18.02
Rondom het woord.
18.30Voor de eerste
dag. NOS: 19.00 Homo-
nos. 19.30 Nieuws voor
allochtonen. 19.45 On-
der de groene linde. EO:
20.02 Jubilate. 20.30
Laat ons derustdag wij-
den. 21.15 Reflector.
21.35 Praiseklassiek.
22.00 Een ontmoeting.
23.00-24.00 Zaterdag-
avonduur.

ZATERDAG 31 JULI
ANGELS WITH
DIRTY FACES

Als gangster JamesGagney
tot de elektrische stoel wordl

veroordeeld weet een priester
Pat O'Brien) hem te overreden

om zich voor te doen als een
lafaard en zodoende als af-

schrikwekkendvoorbeeld voor
zijn jongebewonderaars te dienen. Humphrey Bo-
gart is een minder teerhartige gangster in deze in-

k vloedrijke film van Michael Curtiz uit 1938.
RTL 4.13.00 uur

SADDLE
THE WIND

Boer Ro-
bert Taylor moet met een slechtver-

leden en zijn broer (John Cassavetes)
afrekenen in deze geslaagde western
van Robert Parrish. JulieLondon le-

vert het vrouwelijke aandeel.
RTL 4.16.10 uur

LA SOUPEAUX
CHOUX

Louis de Funés en
JeanCarmet zijn op

dreef in deze anders-
zins flauwe komedie

van Jean Girault over
buitenaardse bezoekers, die door atmosferische
storingen ten gevolgevan het etenvan koolsoep

op aardevoor de nodige problemen zorgen.
NEDERLAND 1. 20.25 uur

TELEVISIE

MBMM 1
8.00-9.41 Alles kits. Gevarieerd kin-
derprogramma. Met om: 8.00
Slaapkamer... wakker worden!,
poppenserie; 8.12 Tekenfilmfestival
1;8.21 Zomerconfetti; 8.46Rescue
rangers, tekenfilmserie; 9.10Press-
gang, jeugdserie;9.36Klimrek-clip.
12.00-16.30Het Melkhuisje. Open
Nederlandse tenniskampioen-
schappen vanuit Hilversum. Halve
finales. Commentaar: Jackvan der
Voorn. 17.53 Nieuwsvoor doven en
slechthorenden. 18.00 Journaal.
18.15 Sesamstraat.Kinderprogram-
ma. Afl.: Humeur. 18.33 World of
golf. Informatieve serieover golf.
Afl. 5.
19.01 03 Hoevoelen wij ons

vandaag? Nederlandse
comedyserie. Met 0.a.: Han

Oldigs, Porgy Franssen,
Lou Landré. Afl. 5: klets-
praat.

19.32 All together now.
Australische comedyserie.
Afl. 5: Are you lonesome
tonight.

H'l'l'l Journaal.
20.25 Een soepzootje. (La

soupe aux choux) Franse
speelfilm uit 1981 van Jean
Girault. Met: Louis de Fu-
nès, Jean Carmet, Jacques
Villeret e.a.

22.08 Paradijsvogels. Serie
portretten van onbekende,
maar aparte Nederlanders.

22.40Prisoner of Rio. En-
gels-Amerikaanse speel-
film uit 1990 van Lech Ma-
jewski. Met: Steven Ber-
koff, Paul Freeman, Peter
Firth e.a.

.'l'fr-frl Journaal.

8.30 Aerobics. 9.00 International motorsport.
10.00Golf.De Scandinavian Masters. 11.00
Atletiek. IAAF-wedstrijden van Gateshead (En
geland). 12.00Boksen. Magazine. 13.00-20.00
Zaterdag live. Met om: 13.00Zwemmen. EK
vanuit Sheffield (Engeland), schoonspringen.
Aansl.: Tennis. De Open Nederlandse Kam-
pioenschappen vanuit Hilversum, halve fina-
ies. Aansl.: Golf. De Scandinavian Masters.
Live. 20.00Tennis. De Open Nederlandse
Kampioenschappen vanuit Hilversum, halve
finales. 22.00Tennis. WTA-toernooi Stratton
Mountain (USA), halve finales. Live. 1.00-2.00
Golf. De Scandinavian Masters.

mS3S3M2
13.00Nieuwsvoor doven en slecht-
horenden. 17.10 After school spe-
ciaal. Amerikaanse serie educatieve
films. Afl.: Eindelijk thuis. Een jong
zwakbegaafd meisje, Geraldine,
komt thuis na een lange periode in
een tehuis te hebben gewoond.
Haar moeder, Audrey, vindt dat het
tijd is haar zelfop te voeden. De va-
der, Ted, is eigenlijk van mening
dat Geraldine beter op haar plaats
is in hettehuis. Maar Audrey zet
door, waardoor het leven van het
gezin drastischveranderdlB.oo
Journaal. 18.20 Top 40. Popmuziek.
Presentatie: Gijs Staverman. 18.55
S.O.S. ter plekke. (On the scène:
Emergency response) Amerikaanse
(USA) serieover reddingsteams
over de hele wereld.
19.20Veronica reisgids.

Vakantiemagazine. Presen-
tatie: Menno Bentveld en
Anita Witzier.

19.50 Step by step. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.:
Vaderlijke bezorgdheid.

20.20Magnum P.l. Ameri-
kaanse detectiveserie.Afl.:
Achtervolgd door de dood.

21. 10 O Veronica goes
Asia. Serie reisverslagen
uit Azië. Afl. 5. Presentatie:
Gert Berg.

21.40Privé-detective Zore.
(Zore - der Mann ohne
Grenze) Duitse actieserie.

Met: Klaus Löwitsch, Mi-
chelleMarian en Karin Dü-
wel.

23.15 Countdown Late.
Muziekprogramma.

00.05 Journaal. 00.10Einde.

06.00K-tv. 06.00 Condorman. Disney-film. Michael
Crawford, Oliver Reed. 07.30 Goof Troop. 08.00Katy
meets the Aliens. Tekenfilm. 10.00Side out.Kome-
die. ThomasC. Howell, Peter Horton, Terry Kiser.
12.00Alice. Komedie. MiaFarrow, Aiec Baldwin.
14.00Neverforget. Drama. Leonard Nimoy, Blythe
Danner, Dabney Coleman. 16.00-17.30K-tv. 16.00
Mio in the landof faraway. Familie. Timothy Bot-
toms, Susannah Vork, Christopher Lee. 17.30Those
incredible animals. 18.00Loving. Soapserie. 18.30
Hirry& theHendersons Comedyserie 19.00The
new Mike Hammer. Detectiveserie. 20.00Robin
Hood, Prince of Thieves. Actie. Kevin Costner, Mary
Elizabeth Mastrantonio, Morgan Freeman. 22.30
Keuzefilm. 24.00 The Playboy Club. 02.00 Love at
Large. Romantische komedie. Torn Berenger, Arme
Archer, Elizabeth Perkins. 04.00 Marilyn and me.
Drama. Susan Griffith, Jesse Dobson, Joel Grey.

wEszm3
8.53-9.00 Nieuwsvoor doven en
slechthorenden. 17.35 Het meisje
uit het jaar3000. Australische jon-
gerenserie. Afl. 4.18.00 Journaal.
18.19Trekking van de lottogetal-
len. 18.23 Dieren centraal. Australi-
sche serieover bijzondere dieren-
tuinen. Afl. 2: Wildlife Park in Was-
hington en Lowry Park in Florida.
18.50Studio sport. Met o.a. EK
zwemmen in Sheffield.
19.21 ES Lingo. Spelpro-

gramma. Presentatie: Fran-
cois Boulangé.

19.44 Trekking sponsorlo-
terij.

19.50Flying doctors. Au-
stralische doktersserie.
Afl.: Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand.

20.40Zappelin. Gesprekken
en reportages. Presentatie:

Pieter JanHagens.
21.30Golden palace. Ame-

rikaanse comedyserie. Afl.
Overbevolkt.

t_M___lßx] Journaal.
22.15 Studio Sport.
22.45 Nova. Actualiteiten-

programma. Presentatie:
Paul Witteman.

23.15Trekking dagelijkse
lotto.

23.21 Kinsey. 6-delige En-
gelse serie. Afl. 5.

00.15 Museumschatten. Prof.
Henk van Os geeft achtergronden
bij voorwerpen uit Nederlandse
musea. Afl.: Jacobavan Beieren.
00.22-0.27 Nieuwsvoor doven en
slechthorenden. 00.27Einde.

8.00World business this week. 11.10
Larry King. 12.40International corres-
pondents. 14.10The big story. 15.10
Healthworks. 15.40 Moneyweek. 16.10
Science and technology. 16.40Style
with Elsa Klensch. 17.10Showbiz this
week. 19.00World businessthis week.
19.40Newsmaker saturday. 20.10
Healthworks. 20.40Stylewith Elsa
Klensch. 21.10Your money. 21.40Inter-
nationaalcorrespondents. 22.40Future-
watch. 23.40 Newsmakersaturday. 0.40
Pinnacle. 1.10 The big story. 2.40 Show-
biz this week. 3.00Reliable sourees. 5.10
Thecapital gang.

-__■__■ 4
6.00 Hei EleiKuck Elei. Luxemburgs
programma. 6.30RTL4Text. 7.00
Telekids.Kinderprogramma, ge-
presenteerd door Irene Moors, met
onder andere MyLittle Pony, Bouli,
Le Cadichon, MapleTown, Cobi,
The Simpsons, Grimms, Bob in the
Bottle, The Flintstones, Three Little
Ghosts, Spiderman, James Bond
Junioren ZuzuPitts & Thelma
Todd. 12.00 Mini Playback Show.
13.00 Angels with dirtyfaces. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1938. Met:
Humphrey Bogart, JamesCagney,
Pat O'Brien, Arm Sheridan, George
Bancroft. 14.40Surpriseshow.
16.10 Saddle the wind. Amerikaan-
sewestern uit 1958.Met: Robert
Taylor, JulieLondon, John Cassa-
vetes, Donald Crisp, Charles
McGraw, Royal Dano, Richard Erd-
man,Douglas Spencer, Ray Teal. "17.35 RTL Sport: Atletiek. 18.00
RTL4zes uur nieuws. 18.10 Expedi-
tion Earth. „Himalayas: Kingdom of
the Sherpa".
19.00 Blossom. „Honor?"

Amerikaanse comedyserie.
Ifcß-M RTL4Nieuws
19.50RTL4Weer
20.00Life goes on. „Udder

Madness" Amerikaanse se-
rie.

20.55Let's have a party.
Aflevering van een spel-
programma waarin twee
straatteams, uit verschil-
lende steden ofdorpen, het
tegen elkaar opnemen.

21.55 Will there really be a
morning. Amerikaanse
film uit 1983, gebaseerd op
de autobiografie van Fran-
ces Farmer. Met: Susan
Blakely, Lee Grant, Royal
Dano, JoeLambie, John
Heard, Melanie Mayron.
Regie: FielderCook.

bl*%lM RTL4Laatste
nieuws

00.30 A bullit for a pretty boy. Ame-
rikaanse film uit 1984.Met: Fabian
Forte, JocelynLane, Astrid Warner,
Michael Haynes, Adam Roarke, Ro-
bert Glenn. 02.00 Nachtprogramma

8.00 Bon Jovi weekend. 9.00Billy Idol -The hits. 10.00Bon Jovi - The hits. 11.00
The big picture. 11.30Yo! raps. 13.30
First look. Presentatie: Paul King. 14.00
Famous lastwords with Billy idol.Inter-
view met Billy Idol. 14.30Bon Jovi
weekend. 16.30Bon Jovi -Past, present
&future. 17.00Dance with Simone.
18.00The big picture. Presentatie: Ray

Cokes. 18.30News weekend edition.
19.00European top 20. 21.00 Saturday
night live vintage. 21.30Sports. Presen-
tatie: Dan Cortese. 22.00The soul of
MTV. 23.00First look. Presentatie: Paul
King. 23.30 Beavisand Butthead. Te-
kenfilm. 0.00 An evening with Bon Jovi.
Concert van Bon Jovi. 1.30 Bon Jovi
weekend. 3.00-8.00 Night videos.

„OUDEREN, OP
NAAR DE KAMER!"

MET HARTZIEL

DOOR JOLANDA JANSSEN

In deze serieeren wij de vele
vrijwilligers die bergen werk

verzetten zonder enige
vergoeding. Vandaag maakt u

kennis met de gepensioneerde
luchtmacht-militair Jo Inslegers

(76) uit Rhenen. Volgens hem
negeert de politiek ouderen

volkomen. Dat prikkelt hem des
te meer om met zijn Unie 55+ bij
de verkiezingen volgend jaar in

de Tweede Kamer te komen.

„Waar ik ookben, altijd draag ik
die partij met me mee en wil ik er
bekendheid aan geven. Ik heb al-
tijd een stapeltje folders bij me. Als
ik in de bus ben en ik zie daar een
rekje met 'mededelingen voor rei-
zigers', doe ik er een stapeltje in.
Zit ik in detrein en zittener achter
me in de coupé twee mensen over
een of anderpunt uit deactualiteit
te praten, datgeef ik even een fol-
dertje: „Misschien kunt u dit eens
even lezen".Hoefik verderniets te
doen. En als ik daarna de discussie
achter me hoor, geniét ik.

Mijn vrouw kan er wel eens
kwaad om wor-
den. Ze klaagt
dat als zij ge-
woon gezellig
over de ver-
hoogde spek-
prijzen zit te praten, ik over de
Unie begin en dat er dan niemand
meer is die ertussen komt. Ik ben
normaalgesproken een zwijgzaam
iemand.Maar als hetover de Unie
55 + gaat, ben ik niet meer te rem-
men. Ik bener degodganselijke dag
mee bezig. Ik sta er mee open gaer
mee naar bed. En 's nachtskrijg je
de heldersteideeën, dusdieschrijf
ik meteen op.

Ik heb veel oudere bekende Ne-
derlanders aangeschreven, ik
schrijf naar de media. Ik reis nogal
veel en als ik ergens ben, loop ik
even een stadsredactiebinnen om
een praatje te maken. Ik heb eens
in Schagen, toen we bij onze doch-
ter op bezoekwaren, in het winkel-
centrum gestaan. Niet met een
kraam, was het maar waar. Ik had
wat dingen tegen een muur gehan-
gen en ik liep daar rond met een
map met documentatie en met fol-
ders. En mijn vrouw en dochter
maar denken: „Waar is die man ge-
bleven?" Want ik was ineens ver-
dwenen en ze wisten niet waar-
heen.

Als ik langseen bejaardentehuis
kom, ga ik even naar binnen om
een praatje te maken. Ik heb mee-
gedaan aan de Vierdaagse in Nij-
megen en al lopende hebik natuur-
lijk aan diverse mensen inlicMin-
gen gegeven. Buiten op straat pro-
beer ik altijd op de een of andere

manier met de mensen incontact te
komen, zodat ikeen praatjekan ma-
ken. Zodat we maar bekend wor-
den.Want er is grote onbekendheid
met ons bestaan. Hier in Rhenen
weten ze het nu zo langzamerhand
wel, maarals ik in een andere plaats
begin overUnie 55 +, denken ze dat
ik het over kaas heb.

Dat is jammer. Wij ouderen zijn
degrootste bevolkingsgroep van Ne-
derland; eenderde deelvan dekies-
gerechtigden is ouder dan 55.En die
groep is groeiende. Maar wij vor-
men ook een groep die het meest
weerloos is. Want we hebben geen

partij. Ja, we
hebben dan de
partijen met
een ouderen-
beleid. Maar
bij behande-

ling zijn ouderenzaken een sluit-
post. En wie krijgen meestal de ou-
derenportefeuille? Beginnende po-
litici, die alles weten van file-vor-
ming, maar die zich niet kunnen
voorstellen dat de weg van het be-
jaardentehuis naar de eerstvolgen-
de bushalte halsbrekende toeren
kan vergen.

Als nou al dieouderen ook de
wijsten zouden zijn en zich zouden
verenigen in een partij die zich spe-
ciaal voor hen inzet, zou dat een po-
litieke aardverschuiving teweeg
kunnen brengen.

Ik heb mevroegernooitzo met de
politiek bezig gehouden, al was ik
wel lidvan een partij. Het begon ei-
genlijk allemaal in 1989. Ik was lid
van een ouderenbond en verschil-
lende dingenvielen mij tegen.

De diverse bonden verrichten
heel goed werk op het gebied van
raad en advies. Maar er wordt nau-
welijksnaargeluisterd. Het is net als
met seniorenradenen bijvoorbeeld
de nota 'Ouderen in tel': voor mij
zijn het zoethoudertjes, dingen
waardoorveel ouderenmisleidwor-
den en denken dat we toch al mee-
praten. Het zet echter geen zoden
aan dedijk. In depraktijk gebeurt er
nietsmee. 'Den Haag' laat deoude-
ren in de steek.

Dan vind ik dat je gebruik moet
maken van de mogelijkheden dieer
zijn en méé moet doen aan de ver-

kiezingen. Dan kom jeop de plaats
waar beslist wordt. Dus toen in fe-
bruari '89 de ouderenpartij Bejaar-
denCentraal werdopgericht, heb ik
me daar meteen bij aangesloten. Ik
werd er propagandist voor Lim-
burg, waar ik indertijd woonde: ik
probeerde aanhangers te winnen
voor onze ideeën.

Rond dietijdwerd dePPO, dePo-
litieke Partij voor Ouderen, opge-
richt. We deden allebei mee aan de
laatste Tweede-Kamerverkiezin-
gen. Wij hadden een verwachting
van 10 a 12 zetels, de PPO iets min-
der. Maar het werd een teleurstel-
ling. We blevenallebeiopdriekwart
zetel steken. Die klap kwam heel
hardaan.

Bejaarden Centraal enPPO hiel-
den opte bestaan. Ik hebcontact ge-
zocht met de oudekernen, die ook
weer aardigop wegwaren om ietste
gaan ondernemen. En eind verle-
den jaar is de Unie55 + opgericht.

Er gaat een enorme hoeveelheid
tijd inzitten. Schrijfwerk, werk-
stukkenmaken, andere stukkenbe-
studeren, vergaderingen voorberei-
den, allesweer uitwerken, de straat
op. Het is echt geen sinecure. Ook
het praten met mensen niet: als je
maar even een slip of the tongue
maakt, valt iedereen erover. Erzijn
mensen die vragen: „Hoe denk je
over die zaak met de wao?" Sorry,
eerst moetenwe in deKamer zitten,
dan willen we erover praten. Zo is
het ook met: „Hoeveel ledenhebben
jullie?" Liever zeg ik dat niet. Dat
begint voor mij pas interessant te
worden als dat een zo respectabel
aantalis datook dekat-uit-de-boom-
kijkers over de streep worden ge-
haald.

We ondervinden een stroom van
tegenwerking. Ouderen in de poli-
tiek wordenbeschouwd alspottekij-
kers. Die moeten er zich niet mee
bemoeien. En men denkt vaak dat
als je65 bentgeweest, jeköppie ook
niet goed meer is. Onzin natuurlijk.
Maar juist daardoor wordt mijn ac-
cu steeds opgeladen. Die ideeën
rond en die behandeling van oude-
ren moeten veranderen. Daarom ga
ik steeds weer door, probeer ik het
steeds weer. En zal ik hetaltijd blij-
ven doen.Tot we er zitten."

" „Den Haag laat
ouderen volledig in
de steek. We on-
dervinden grote te-
genwerking. Oude-
ren worden door
depolitiek be-
schouwdalspotte-
kijkers. Daarom ga
ik door. Tot wein
de TweedeKamer
zitten."
FOTO: FRITS
NEVENZEL
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ZUIDSPAANSE ZIGEUNERJURK

FLAMENCO-JURK:
door MARJANNE WASSINK

M N DE klerenkast van
veel Spaanse vrouwen

hangt ten minste één bij-
zondere jurk: de flamen-

cojurk. Hoewel het dé
Spaanse klederdracht is,

zul je geen Spaanse
vrouw buiten bepaalde
feestdagen er mee op

straat zien lopen. Vandaar
dat veel toeristen denken

dat de fleurige veelge-
strookte flamencojurk
vooral thuishoort in de
toeristenwinkel. Niets is
minder waar. Op een fla-

menco-dansavond, een re-
ligieus feest en niet te ver-
geten tijdens het grootste
Andalusische feest, de Fe-

ria, dragen vrijwel alle
vrouwen dit in- en in
Spaanse kledingstuk.

Jurken met prijzen die oplopen
tot ver boven de duizend gulden,
gaan grifvan de hand om een hand-
vol dagen per jaarvolgens de laatste
flamenco-mode gekleed te gaan.
Hoewel de 'zigeunerjurk' typisch
Zuidspaans is, tref jeookverbuiten
de regio winkels aan die alleen fla-
menco- jurken en accessoires ver-
kopen. In Madrid bijvoorbeeld aan
hetPlaza Mayor doet de daargeves-
tigde speciaalzaak het hele jaargoe-
de zaken.

De mode van de fleurige veelge-
strookte Spaanse jurk is elk jaar
weereen beetje anders: het ene jaar
beginnen de ruches rond de taille;
een jaar daarop moeten de stroken
zijn aangebracht vanaf halverwege
de dijbenen. Zijn de mouwen dit
jaarkort metveel kant, volgend jaar
kan het modebeeldtotaalveranderd
zijn. Ook de motieven veranderen
door de jarenheen, hoewel de klas-
sieke noppenstof nog altijd favoriet
is. Toch koopt bijna niemand elk
jaar een nieuwe outfit. „Dat zou te
kostbaar zijn, maar bovendienis het
niet nodig. Bij het maken van de
jurk wordt met het veranderende
modebeeld rekening gehouden,"
zegt de Andalusische PUar Munos,

" De fla-
menco-kle-
ding is uit-
gesproken
feestkle-
ding, le-
dere
Spaanse
vrouw
heeft in ie-
der geval
een jurkin
dekast
hangen.

" De fla-
menco-jurk
waarin
wordt ge-
danst, is ki-
lo's lichter
danhet
feestexem-
plaar.

'HOFDANSERS'

lAA,komt de nieuwe Golf Cabrio.
Mét een rolbeugel en een keurig,
diep, weggewerkte kap. Maar er is
meer veranderd. Bijna eenderde
van alle onderdelen moest voor de
open versie worden vernieuwd of
aangepast. Dat bracht een extra 100
kilo met zich mee. Nogknap, als de
auto weinig torsie blijkt te hebben.
In de Golf Cabrio kan men kiezen
uitdriemotoren van 75,90en 115pk.
De mogelijkheid van de V6moet
echter niet worden uitgesloten.
Voor prijsoriëntatie: de huidige
Golf Cabrio kost ±’ 40.000,—.

PORSCHE
De Porsche 911 Carrera 2 Speed-

ster behoort ditmoment zonder eni-
getwijfel tot de spannendste cabrio-
lets ter wereld.De speedster is een
40 jaaroudevinding van Porsche en
staat voor een pure tweezitter met
een extreem lage voorruit en oor-
spronkelijk losse zijruiten. De kap
van deze jongste uitvoering ver-
dwijnt (handbediend) ondereen ge-
stroomlijnde deksel van kunststof.
Zoals gebruikelijk bij dit type Por-
sche zit de luchtgekoelde zescilin-
der boxermotor achterin en drijft
de achterwielen aan. Hij heeft een
inhoud van 3,6 Itr. en is goed voor
250 pk en 33 mkg. Hij weegt 1350kg
en trektopvan 0-100km/u in 5,7 sec.

SEVENTY SEVEN
De importeur van de Duitse Se-

venty Seven meldt dat dezesuperla-
ge bouwkitauto naast de al leverba-
re Ford-motoren nu ook met een
Opel GSi-motor is te leveren. Deze
tweeliter aandrijving heeft 16 klep-
pen en een vermogen van 150 tot 185
pk. Deze motor is van een katalysa-

tor voorzien. De bouwkits kosten
exclusief hettechnischegedeelte en
BTW vanaf’ 8950,—.

BMW
Voor BMW is de open versie van

de 3-serie nieuw. De 325icabriolet
heeft de bekende zescilinder, 24-
-kleps motor van 141kW/192 pk. Een
auto zonder rollbar en een centrale
bediening van deruiten. Hijkost op
1200 gulden na een heleton.

AUDI
Zonder een prijs te noemen

maakt de Audi-importeur bekend
dat er naast de vijf- en zescilinder
ook een viercilinder cabriolet te
koop zal zijn. Met een tweelitermo-
torvan 85kW/115 pkrijdt dezeauto
1:14,7 bij 90 km/u. Standaard heeft
deze uitvoering o.a. elektrische ra-
men en deursloten, ABS, stuurbe-
krachtiging, skizak en Jacquard sa-
tijnen bekleding.

AUTOBEKENDE EN ONBEKENDE MERKEN

DAKLOOS!

onder U
redactie van 1

JACKKRUGERI

" Links bo-
ven: Apart:
de Matra
Murena
Biëgo

" Links on-
der: Span-
nend: de
Porsche
911 Carrera
2 Speed-
ster

" Links:
Meest ver-
kocht: de
GolfCabrio

WINDSCHOT
Open rijden is heerlijk, maar jezou
niet die wind in je nek moeten voe-
len. Een klacht die veel meerijders
hebben. Het is de wind die over de
voorruit omlaag valt, gaat wervelen
en de voorinzittenden vol in de nek
treft. De cabriolet-eigenaarzelf is
meestal alover datongemak heen-
gestapt: kraag op en rijden maar!
Wie toch van dienekwind af wil,
kan het windschot eens proberen.
Enkele dure cabrioletmerken leve-
ren ze al, maar nu heeftKamei ze
ook als accessoire. Het doorzichtige
windschot wordt eenvoudig aan de
hoofdsteun bevestigd. Het is voor
de meeste populaire Duitse cabrio-
lets alsmede de Renault 19 lever-
baar. Inlichtingen: Mupro, Delft.
015-125953.

Ook met kap
een sportieve kar

TEST OPEL ASTRA 2.0i CABRIO
Het stondbij Opel al meteen vast

dat de Astra ook met een open uit-
voering moest komen. Een klein
aantal ingewijden kreeg, zon zes
maanden voor de officiële Astra-
presentatie, naast de twee- en vier-
deursversies ook de cabriolet te
zien. Toenalviel opdat derolbeugel
ontbrak en dat de kofferruimte
meer kon bevatten dan de afdek-
hoes.

De door Opel zelf ontworpen en
door Bertone gebouwde cabriolet
ziet er prachtig uit. De lichte wig-
vorm zit er nog steeds in en de kap
verstoort in opgevouwen toestand
die lijn nauwelijks. Met de bijgele-
verde afdekkap ziet de auto er zon-
der meer keurig uit. Wat belangrijk
is, met dekap óp blijft hij er sportief
uitzien.

De constructie van die in drie la-
gen uitgevoerde kunststof kap laat
zien dat er (door Opel, Bertone en

zustermerk Saab)veel aandacht aan
is besteed. De geteste auto had (als
extra) een elektrische kap die in
combinatie met (verwarmde) zij-
spiegels, alarmsysteem en centrale
deurvergrendeling wordt geleverd
voor/ 2950,—.

Het openenen sluitenvan dekap
isechteen fluitje van een cent waar-
bij het bedienen van twee hendels
aan de voorruit feitelijke de enige
handeling is. De kap sluit perfect.
Hij floot nieten lietgeenregen door.
Heel plezierig is devaste achterruit,
dieverwarmd kan worden.

DeAstra cabrioletheeft standaard
o.a. stuurbekrachtiging, 4elektrisch
bediende ruiten, getint glas en een
in delen neerklapbare achterbank.
Die achterbank is een volwassen ex-
emplaar, er kunnen echte mensen
op zitten. De Astra Cabrio wordt
verkocht in twee versies, een met
een 1,4 Itr. (82 pk) en een meteen 2.0
Itr. motor (115 pk). De laatste werd
gereden en deze heeft nog eens een
airbagen absvan huisuit.De eerste
kost ’ 49.500,—, de tweede

’ 58.000, —. De prestaties t.a.v. op-
trekken en wegligging zijn uitste-
kend.

De constructeurs hebben zich
veel moeite getroost om het rijden
in deze dakloze auto zo veel moge-
lijk op dat in een vastdak-auto te la-
ten lijken. Er zijn daarvoor o.m. hy-
draulische antivibratiedempers in
de wielkasten aangebracht. Deze
kunnen echter niet voorkomen dat
die typische voortreintrillingen
doorkomen op een oneffenwegdek.
Storend worden ze overigens niet.
Vanwringing in de carrosserie was
althans gedurende de korte testpe-
riode niet of nauwelijks sprake." Mooie lijn: de Opel Astra
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STERK AAN MODE ONDERHEVIG

MYSTERIEUZE EROTIEK
diegeen feest overslaat om haar fla-
mencojurk uit de kast te trekken.
„Bij allenadenziteenextra stuk stof
verborgen dat eventueel elders in
het kunstwerk dienst kan doen als
ruche aan de mouwofbijvoorbeeld
strookaan derok. Daardoorkunnen
ook flamenco-jurken voor kleine
kinderen soms een paar jaar mee-
gaan."

Wie die typische flamenco-mode
bepaalt, isonduidelijk. „Het aanbod
in de winkels is uiteraard voor een
deel bepalend, maar eigenlijk doen
de vrouwen dat toch voornamelijk
zelf, denkik. Tijdens deFeriakijkje
vooralnaar deanderen. Hoezien die
eruit. Zo doe je ideeën op. Je kijkt
van elkaarhetmooisteaf,"zegt Mari
Ibanez die in Sevilla een winkel
heeft met flamenco-jurken, waar
het alle dagen van het jaar uitzon-
derlijk druk is. Achterin de zaak is
het atelier, waar alle kledingstuk-
ken op verzoek wordengemaakt en
vermaakt.

In elke jurk wordtgemiddeldzo 'n
twintig meter stof verwerkt. De
meeste detailsworden met de hand
aangebracht, zoals de vele kanten
ruches. En wie die jurkenvan dicht-
bij bekijkt, ziet pas echt hoe inge-
nieusze gemaakt zijn. Erzittenuren
en uren naaiwerk in.

De vele kilo's stof betekenen ui-
teraard voor de prachtig geklede
vrouwen dat ze heel wat extra's
moeten meetorsen. „Meestal is het
tijdens de Feria erg warm, zo rond
de 30 graden. Naarmate de dag vor-
dertgaatde jurksteedsmeer wegen,
lijkt het. 's Avonds ben jeecht
bekaf, alleen al doorhet dragenvan
die outfit. Maar ik doe het graag,"
glimlachtPilar, „ik voel me muy es-
pecial diedagen dat ik mijn mooiste
jurk mag dragen. Ik draag bloemen
in mijn haar en een sjaal om mijn
hals, ben eindeloos opzoek naar bij-

passende 'flamenco'-oorbellen en
uiteraard ontbreken ook de klassie-
ke flamenco-schoenen met riempje
niet."

Niet alle 'zigeunerjurken' zijn zo
zwaar als die tijdens de Feria, het
grote voorjaarsfeest, worden gedra-
gen. De exemplaren die tijdens de
traditionele flamenco-dans worden
gedragen, hebben niet zoveel ver-
schillendelagen stofin derok als de
doorsneefeestjurk en is daardoor
veel lichter. Volgens Mari bestaat
ook in ditgenre een heeleigen mode
die per streekverschilt.

„Het flamenco-dansen is de laat-
ste jaren enorm in populariteit toe-
genomen," zegt zij. „Ook buitenAn-
dalusiëstromen de dansscholenvol.
Wij profiteren daarvan, want er is
een toenemende vraag naar dans-
jurken. Niet dat ik daarvanopkeek,
want de Spanjaarden houden im-
mers van feestvieren. Er gaat geen
maand voorbij of we hebben wel
iets tevieren.Wat is er leuker dan je
op diedagenin zon fleurige flamen-
co-jurk te hullen? Spanje is immers
niet alleen het land van zon en zee,
maar ook altijd nog van flamenco."

" Nog een
keer expose-
ren in het des-
sin van de we-
reldexpo die
vorig jaar
werdgehou-
den, en dienu
is vereeuwigd
voor een spe-
cialeflamenco
film.
FOTO'S:
MARJANNE
WASSINK

VAN NOORDGOUWE TREKKEN VAN HEINDE EN VERRE PUBLIEK

De tijd staat stil,
de voeten zweven

door PAUL BOERDAM

Heden en verledenontmoeten elkaar
in Zeeland. In het plaatsje Noordgou-
we, een vlek met nauwelijks 400 inwo-
ners, worden de weekeinden door ou-
derenen jeugdweggedanst.

Historisch weggedanst, wel te ver-
staan. De gaillarde, de courante en na-
tuurlijk het menuet, welke dé dans
voor welgestelden was, krijgen nieuw
leven ingeblazen. Toegegeven: er zijn
geen koningen en koninginnen aanwe-
zig, maar de sfeer isverderzoals diewas
invervlogen eeuwen. Geheel in dezelf-
gemaakte tenues geven de 'hofdansers'
acte de présence, in het dorpsrestau-
rant, bij de kerk.

Volgens de leidster van het gezel-
schap, Vera Baris, docente historisch
dansen aan de Rotterdamse academie,
is er in geheel Nederland een toene-
mende belangstelling voor dansen uit
de Middeleeuwen, Renaissance en Ba-
rok. In het bijzonder voor dansen die
aan dehovenin Italiëen Frankrijk in de
vijftiende en zestiende eeuw populair

waren. „Ze zijn zeer gracieus en een
lust om naar te kijken," aldusVera Ba-
ris. „Een nederige, ingetogenen elegan-
te houdingvan de damestegenovereen
uitdagende, hoofse fierheid van de he-
ren."

De eerste geschrevenchoreografieën
van dehofdansen werdengevonden in
Italiaanse geschriften uit de vijftiende
eeuw. Toenwaren er aan detalrijke ho-
ven al dansmeestersaangesteld. Eront-
stondzo een vast omlijnde choreografie
waarbij speciaal gecomponeerde mu-
ziek hoorde. Het was de hofhouding
van Maria de Medici, echtgenote van
Hendrik de IVde, die de Italiaanse
danskunstnaar Frankrijk bracht.

„In de zestiendeeeuw is er al sprake
van een statige, geschreden dans —ernstig en eenvoudig — de 'Pavane',
echt bedoeld voor deouderen," zegt de
docente.„De levendige Gaillarde werd
hoofdzakelijk door jongerenbeoefend.
Van heinde en verre komen mensen
naar de dansersin Noordgouwekijken.
letswat disco-dansers nog niet voor el-
kaar hebben gekregen."

GOLF
Een van de meest verkochte ca-

briolets terwereld is de Volkswagen
Golf. Bij deverschijningvan deGolf
111 was het danook logisch datte zij-
ner tijd de open variant zou ver-
schijnen. Hoewel, zó vanzelfspre-
kend is dat nu ook weer niet, want
van deGolfII is er nimmereen open
versie geweest. In september, op de

CABRIOLETS TE KUST EN TE KEUR IN ONS LAND, VAN

HEERLIJK

Als de zon schijnt, lijkt
het of er veel meer ca-

briolets in ons land
rondrijden dan vroeger.
Maar de schijn bedriegt.

Vorig jaarwerden er
1760 verkocht en vijf

jaar geleden waren dat
er 1591. Slechts een ge-
ringe groei dus. Aanbod

is er genoeg. Liefst 25
automerken hebben

minstens één cabriolet
in hun prijslijst. De zeer
exclusieve merken ver-

kopen er ook nauwelijks
één per jaar, terwijl kop-

loper Volkswagen er
honderden afzet. Van-

daag toont Weekeinde u
enkele van de mooiste
cabriolets, van bekende
en onbekende merken.

9 Links: Satijnen bekle-
ding: deAudi

" Verbouwd: de Nissan 100NXAirtop

TEST FORD ESCORT 1,6CLX CABRIO

Sturen moet
met veel gevoel

Ford heeft in navolgingvan de vorige Es-
cort cabrio de rolbeugel gehandhaafd. Men
heeft daarbij van de noodeen deugdgemaakt
enin dieversteviging lampjesenhandgrepen
weggewerkt. Door die dubbele functionali-
teit wordt de aandacht wat van die in feite
toch lelijkebeugel afgewend, want de cabrio
zonder de rollbar ziet er beslist fraaier uit.
Volgens de fabrikanten die hem niet nodig
achten, is het watde stevigheidvan de carros-
serie betreft echt niet nodig. En ten aanzien
van het gevaarbij omrollenwijst men op de
statistieken. Het over de kop slaan komt zó
weinig v00r...

De beugel is bepaald geen waarborg ten
aanzienvan destijfheidvan de carrosserie. In
ieder geval in vergelijk met de Astra zit er
flink wat torderende beweging in deze Es-
cort, die alsCLX-versie’ 46.990,—kost. Als
sportievere XR3i (130 pk)/ 59.990,—.

De voortrein, het aandrijfgedeelte, houdt
zich in deze autoredelijk rustig. De stuurbe-
krachtiging is overigens van een type waar
men aan moet wennen. Normaalrechtuitrij-
dend voelen de kleine stuurbewegingen die
wordengemaakt nogal stroef aan. Worden de
stuuruitslagen groter, dan blijkt er wel dege-
lijk een mechanische hulp aanwezig te zijn.
Dan moet men oppassen niet te véél te stu-
ren.

In deze cabriozit de 1,6 Itr. multikleps mo-
tor, die66kW/90 pk bij 5500 tpm produceert.
Een alleszins plezierige motor, die genoeg
trekkracht heeft om de 1240kilo wegende au-
to een semi-sportiefrijkarakter te geven.Dat
daar een nogal harde vering aan vast zit, is
blijkbaar een niet te vermijden bijkomstig-
heid.

Evenals in de Astra is het rijden met geslo-
ten kap ongeveer het tegenovergestelde als
deze is opgevouwen. Hoe maximaal het uit-
zicht in de laatstesituatieis,zo beperkt wordt
het uitzichtingesloten toestand.Bij beideau-
to's is de achterruitvan hethardetype en dus
voorzien van verwarming.

In deFord moest het in- en uitvouwenvan
de kap met de hand gebeuren. Op zich een
kwestie van noggeen minuutwerk, want ook
hierwijst alleszichvan zelf. Het is een kwes-
tie of men er ’ 2890,— extra voor over heeft
om het allemaalelektrisch te laten verlopen.

" Hard geveerd: deFord Escort Cabrio

MURENA
De Matra Murena was een heelty-

pisch vormgegeven auto met een
kunststof body. Er zijner 10.500van
verkocht, dus we kunnen van een
exclusieve auto spreken. Het be-
drijfCarjoyin DenBosch heeft deze
auto nog exclusiever gemaakt door
er een open uitvoering van te ma-
ken. Hij is zelfs te leveren als vol-
waardige cabriolet of als Targa-mo-
del. Deze merkwaardige Murena-
versie heet Biè'go en is te koop voor
de aantrekkelijke prijs van

’ 36.650,—. Desgewenst kan men
bij de Biëgo een speciaal ontworpen
cabriopet kopen, maar ook een bij-
behorende beautycase, picknick-
mand en hondegordel behoren tot
de accessoires. Informatie Carjoy,
Den Bosch. tel. 073-440880.

NISSAN 100 NX
De Nissan 100 NX is oorspronke-

lijk geen echte cabriolet. Hij heeft
een zogenaamd targadak en dat was
Nissan dealer Auto Baas blijkbaar

nét iets te veel. Daar is men aan het
verbouwen geslagen, met als resul-
taat een compleet open 100NX. Men
heeft hem Airtop genoemd en met
dekap open ziet hij er in ieder geval
prachtig uit.De ingreep heeft o.m.
een andere, zeer geslaagde achter-
partij tot gevolg gehad. De zittingen
achter devoorstoelen zijn intact ge-
bleven. De kap gaatvolgens de bou-
wer eenvoudigen gemakkelijkopen
en dicht.De prijs van de Nissan 100
NX Airtop is’ 57.950,— (de norma-
le 1,6 Itr. NX 100 kost ’ 36.595,—).
De auto is in samenwerkingmet Nis-
san aangepast, waardoor de normale
garantie vantoepassing is. Informa-
tie: Auto Baas, Waddinxveen. tel.
01828-17713.
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DENKSPORT

SCHAKEN door LEX JONGSMA

Een intrigerend potje
In het kandidatentoernooi in Montpellier klopte hij

voor het eerst aan depoort. Andrej Sokolov, een jonge
onbekende, diezich prompt plaatste voor dekandida-
tenmatches (bloedstollende laatste ronde tegen Tim-
man), maar vervolgens doorKarpov in Linares Baeza
genadeloos werd gewogen en te licht bevonden:
7V4-2V4. Sindsdien werd weinig van hem vernomen.
Zijn rating is gezakt naar 2555. Sokolov speelt in Bel-
fort. Het toernooi in Clichy, waar deze rubriek over
gaat, kende een heel duidelijke beslissingspartij, die
tussen Goerevitsch en Sokolov. Hetwerd een enorme
knokpartij.

Wit: M. Gurevitsch, Zwart: A. Sokolov.
I. d4, Pf6 2. c4, e63. Pc3, Lb4 4. Dc2. De oudste.

Nooit helemaal weggeweest. 4. ..., d5. Verrassend.
Zwart speelt hier bijna automatisch 4 c55. dxcs,
Pc6. De tekstzet ziet er zo rustig uit, maar kan tot zulke
woeste taferelen leiden. 5. a3neemt de handschoen
op. 5...., Lxc3+ 6. Dxc3, Pe4 7. Dc2, c5. Eén van detwee
mogelijkheden om de ontwikkelingsvoorsprong uitte
buiten.De andere is 7....,Pc68. e3,e59.cxds, Dxdslo.
Lc4, Das+ 11. b4, Pxb4 12. Dxe4Pc2 13.Ke2, Del+, 14.
Kf3, Pxal 15.Lb2 en wie het weet mag het zeggen.

Beide varianten zijn tot op het bot geanalyseerd,
maar blijven linke soep. Dat zal straks blijken. 8. dxcs,
Pc69. cxds, exds 10. Pf3, Lfs. Ziedaar zwarts tegen-
spel. Er dreigt nu Das+ en dan op iedere zet zet behal-
ve Ld2(dat na 11 Pxd2 12. Pxd2, Pb4onmiddellijk
verliest) direct Pb4en wit gaat eraan.

11. b4. Een belangrijk motief, bedacht door Euwe.
Na 11....,Pxf2 12.Dxfs komt het paard nooitterug van
hl, en na 11. ..., Pg3 12. Db2, Pxhl 13. Dxg7, TfB 14.
Lh6, De 715. DxfB+, DxfB 16. LxfB, KxfB 17. g3blijft
zwart uiteindelijk ook met een pion minder zitten. 11.
..., 0-0 12.Lb2.

Nu is na 12 Pg3
het antwoord 13. Dc3,
d 414. Pxd4, Pxd4 15.
fxg3! en een schaak op
c 2is erger dan nutte-
loos, omdat de matdrei-
ging op g7blijft. Vanaf
nu begint de partij pas
goed. 12 b6! Inlei-
ding tot een stukoffer.
Wit heeft weinig keus,
want 13. cxb6, Dxb6 14.
e3, TcB is zeer onfris. 13.
b5. Opnieuw kan zwart 13 , Pg3 overwegen. 14.
Dc3, d 415. Pxd4, Pxd4l6. fxg3, bxcsl7.e3isonduide-
lijk. 13. ..., bxcs! 14.bxc6, TbB! Naar mijn beste weten
is dit een nieuwe zet. Onmiddellijk 14..... Das+ (rond-
om deze mogelijkheid scharniert het hele stukoffer)
15. Pd2, Pg3 16. Dc3, Dxc317. Lxc3, Pxhl 18. Las is
hoogst tweesnijdend. Het paard op h 1dreigt nog
steedsverloren te gaanen wit heeft in zijn vrije e-pion
een machtige troef. De tekstzet heeft twee pointes: het
offer op b2en dewending, die in de partij opduikt. Er
dreigt nu eerst recht het schaak op a515. Pd2.

Inviteert opnieuw tot Pg3, waarna zal volgen 16.
Dc3, Txb2l7.Dxb2, PxhllB. Des en geef mij maar wit.
Zwarts volgende zet is zeer briljant en misschien wel
thuis bedacht. 15...., d4! Verhindert voorgoed Dc3en
dreigt nu eindelijkPg3. Gedwongen zetten volgen. 16.
Pxe4, Lxe4 17. Dd2, vooral nietDxe4, Das+. 17....,Db6
18. Lel, c4. Brengt de mogelijkheid c3en Db2in de
stelling. Dit spectaculaire dameofferkrijgen we niette
zien, maar wel veel ander fraais. 19. c 7, Tb720. f3.
Haalt de angel uit de dreigingc3en Db 2, want dewitte
koning heeft een vluchtveld. 20 Lg6 21. h4, h5. In
alle rust 21 c322. Df4, Db223. Lxb2, cxb2 24. Tdl,
b 1D 25. Txbl,Txbl+ 26.Kf2 deugtvan geen kant voor
zwart. 22. g4, c323. Df4, d3l

Een heerijke stand
voor zwart, omdat de
dreiging d2noopt tot
opening van de e-lijn.
24. exd3, TeB+ 25. Le2.
Valstrik: Lxd3, dan cBD.
25 Txc726.Kfl,Tce7
27. Th2, Txe2. De voor
de hand liggende afma-
ker. 28. Txe2, Lxd3 29.
Ta2, De6. Op Dbl kan
nog Tac2 30. Kf2, Lxe2
31. De3, Dc 632. Df4,
Lc4. Zwarts overwinning isal een feit. Zij is op briljante
wijze behaald. 33. Tal, Te2+ 34. Kg3, Dc535. Le3. Het
blijspel. 35. .... Dxe3 36. Dxe3, Txe3 37. Tel, Lds 38.
gxhs, Lxf3 39. h6, gxh6 en wit wenst niet eens de tijd-
controle meer te halen.Dat vind ik nu een intrigerend
potje schaak.

BRIDGE door MAX REBATTU jr.

Beter leren bridgen
Enkele jaren geleden verschenen er een paar inte-

ressante leerboeken voor beginners op de markt, van
de hand van de Roosendaalse bridgeleraar Mau Co-
hen. Met zijn uitstekende didactische aanpak maakte
hij zijn boeken speciaal geschikt als leerboekvoor de
jeugd. Onlangs verscheen er opnieuw een leerboek
van zijn hand met de ambitieuze titel Bridge naar een
hoger niveau.

Hetprobleem dat talloze cursisten ondervinden, na
het volgen van een beginners- en gevorderden-cur-
sus, is het grote gatwaarin zij daarna vallen. Het boek
probeert datgatte dichten.De auteur schotelt de lezer
65 probleemspellen voor en hanteert daarbijeen leu-
ke formule. Op hetkritieke momentwordt de lezer ge-
confronteerdmet een aantalalternatieven, waaruithij
zijn keuze kan maken.

De gebruikte spellenzijn over het algemeen uitste-
kend en zolang de auteur elementaire en rechtlijnige
oplossingen geeft,verloopt alles vlekkeloos. Naarma-
te de spellen echter ingewikkelder worden of het te-
genspel een grote rol gaat spelen, wil deauteur nog
wel eens in defout gaan.Soms overziet hij varianten,
soms kiest hij niet de meest kansrijke speelwijze. Het
boek wordt daar echter niet minder belangwekkend
door.

Twee spellenwil ik uvoorleggen en het is aardig om
een mening te vormen alvorens verderop de oplos-
sing te bekijken. Zo gaathetook in hetboek, alhoewel
deze rubriek niet deruimte heeft om even uitvoerig te
zijn en alle diagrammen te tonen.

De bieding: oost pas-
zuid 1klaver-west 1 har-
ten- noord 2ruiten- oost
pas- zuid 2 SA- west
pas- noord 3 SA- allen
passen. West komt uit
met hartenheer. Gaat u
op deruiten ofdeklaver
af? Dit zijn de keuzes: a)
Ik neem hartenaas in de
derde ronde en snijd
naar klaverboer. b) Ik
neem hartenaas de der-
deronde envervolg metdrierondjes ruiten, c) Ik neem
direct hartenaas en snijd naar klaverboer. d) Ik neem
direct hartenaas en speel driemaal ruiten, e) Ik neem
hartenaas de derde ronde en geef meteen een ruiten
weg.

Oplossing: Als men (de auteur gebruikt de je-vorm)
metde ruiten begint, moet menvan slagen weet men
niet wie er aan slag komt. Als men naar klaverboer
snijdten dat zit mis, komt oost aan slag. Dat is niet erg
als hartenaas maar de derde slag is genomen. Deze
keer is a) dus de juisteoplossing.

Het tweede spel komt uit het hoofdstuk Eliminatie
en

Zuid opent 3 schop-
pen en noord verhoogt
pardoes naar 6 schop-
pen. West komt uit met
ruitenheer. Hoe moet
zuid spelen?

De auteur geeft de volgende oplossing: Op ruiten-
aas doet zuideen harten weg en troeft een ruiten. Dan
schoppenvrouw spelen.West bekent niet en dan ne-
men met schoppenaas. Zuid troeft een ruiten en na
klaveraas en klaverheer troeft zuid een klaver. Oost
wordt daarna met schoppenheeraan slag gebrachten
moet in de hartenvork spelen ofin de dubbelerenonce
waardoor geen hartenslag verloren gaat.

Dat lijkt goed gespeeld, maar ishet niet. Indien west
op schoppenvrouw een kleine schoppen bijspeelt, is
er groot gevaar.Als de schoppenbeslissingfoutwordt
gedaan en hartenheer zit mis, gaat het spel down.Ten
onrechte. Heeft u de juisteaanpak gevonden,geachte
lezer?

Na ruitenaas troeft zuid een ruiten. Dan klaveraas
en nog een ruiten troeven. Na klaverheer wordt ook
een klaver getroefd. Zuid speelt pas nu schoppen-
vrouw en heefteen 100procent gewonnen spel.Komt
er bij west een lage schoppen dan wordt gesneden.
Oost mag zijnkale schoppenheer maken maar zit dan
ingegooid. Bekent west niet, dan volgt de auteursop-
lossing.

Bridge naareen hogerniveau is uitgegeven doorEl-
marBV en kost / 27,50.

DAMMEN doorHARMWIERSMA

Vuurwerk
Onlangs verscheen een damboek op de markt met

250 praktische combinaties. Samensteller is Harry de
Waard uit Zeist. Van vijf standen geef ik een korte be-
schrijving.Vervolgens moet de lezer proberen achter
de oplossing te komen. De uitkomsten staan onder-
aan.

1. Voorgekomen in
een partij tussen twee
dames. Wit wint.

2. Een formidabele
compositievan wereld-
kampioen Tsizjow.
Zwart wint.

3 en 4. Twee partij-
achtige composities
van Harm Wiersma. Wit
speelten wint.

5. Een onbekende
„zevenklapper"van wit.

Oplossingen:
1:1. 29-23, 18x202. 34-30, 25x34 3. 39x30, 28x48 4.

30-25, 48x31 5. 36x7, 2xll 6. 25x12, 17x87. 26x6 met
winst.

2:1 18-22 2. 27x9,16-21 3. 24x13, 26-31 4. 36x16,
7-11 5. 16x18, 2-8 6. 13x2, 3-8 7. 2xlo, 15x31, een
tienklapper!

3: 1. 37-31, 26x37 2. 33-29, 24x31 3. 44-40, 35x42 4.
30-24, 19x39 5. 49-44, "37x28 6. 48x10, 4x15 7. 44x4,
enz.

4: 1. 28-23, 26x39 2. 36-31, 19x28 3. 31-27, 22x31 4.
29-24, 20x40 5. 35x22, 25x34 6. 22-18, 12x23 7. 43-39,
34x32 8. 42-37, 31x42 9. 48x10.

5: 1. 38-32, 27x47 2. 31-27, 22x31 3. 36x27, 47x22 4.
24-19, 13x335. 39x19, 22x50 6. 19-14, 10x19 7. 49-44,
50x30 8. 35x4.

Het boek is te bestellen voor ’ 20 bij H. deWaard in
Zeist, tel. 03404-56363.

Jong talent
Mensen die over eten schrij-
ven, heten in GrootBrittannië
food writers. Jaarlijks schrijft
het gilde van food writers een
wedstrijd uitvoor jongtalent
en dezekeer ging de eerste
prijs naar Mary JaneDocherty
uitDurham. Omdatze een
volwassen bijdrage had gele-
verd, waaruit een goed ge-
voel voor humor sprak. Mary
Jane bezocht met haar ouders
hetrestaurant Connaught van
maestro MichelBoudin en
schreef: „Mijnheer Boudin
spreekt met zoveel vuur over
eten dat ik denk dathijeen ei
zou kunnen bakken, zonder
het gasaan te steken." En tot
slot: „Lunch bij the Con-
naught kost ongeveernet zo
veel als drie CD's van Guns N'
Roses, duurt ongeveer netzo
lang, maar is veelgemakkelij-
ker te verteren." Mary Jane's
leeftijd?Zij is dertien jaar.

Zappen
In Frankrijk maakt men zich
zorgen. Overal in het land,
zelfs in de kleinste dorpjes
vindt men Chinese, Vietname-
se, Libanese, Japanse, Mexi-
caanse, Indiase, Italiaanse of
Marokkaanse restaurants. En
dat gaat ten koste van de
Franse keuken, vindt men. In
Le Figaro werd onlangs een
uitgebreidartikel gewijdaan
het fenomeen. Want, hoe
moet dat later, vraagt men
zich af? Zullen onze kinderen
nog weten hoe eenpot au feu
smaakt? Want hetzijn niet al-
leen de exotischerestaurants
die in opmars zijn. Ook de
Franserestaurants zelfgaan
er steeds meer toe over uit-
heemse specialiteiten te ser-
veren. Bij deberoemde Parij-
se brasserie Flo bijvoorbeeld
staan nota bene Libanese lek-
kernijen op de kaart. De heer
Bernard Boutboul, directeur
van een bureau dat studies
verricht voor de horeca, ver-
baastzich niet datdezeont-
wikkeling plaatsvindt. Ber-
nard Boutboul: „De jaren 60
en 70 waren de mannelijke ja-
ren. De wegrestaurants deden
het goed. Overal kreeg je gro-
te borden. En veel. De jaren
70 tot 90 waren de vrouwelij-
ke. Het begon met de nouvel-
le cuisine, kleine porties.
Daarna gingmen zelfzijn
maaltijdsamenstellen. Men
hieldeen voorkeurvoor ver-
schillende lichte schotels. Het
resultaat nu in 1993is dat
men graag veelkleine ver-
schillende hapjes op tafel ziet.
Men wil graag zappen, ofte
welzelf graagpakken, van al-
les wat. En dat is nu precies
wat de buitenlandse, exoti-
scherestaurants bieden. Tot
hoe lang dit gaat duren, dat is
de vraag."

Sylvia Borger

ETEN & DRINKEN

GROOT WARNSBORN:

WAAR JEDE VOGELS NOG HOORT
Vroeger woonde er de landheer

die er zijn gasten ontving, uit jagen
gingin zijn eigenbossen, zijn akkers
inspecteerde, en zich, met afstand,
met het gewone volk bemoeide.
Groot Warnsborn in Arnhem heeft
nog steedsallure, maar er is wel wat
veranderd. Het typisch Gelderse
landhuis is een hotel-restaurantge-
worden, denieuwe uitbaterswonen
in hetKoetshuis, de Oranjerie is in
gebruikbij deboswachter, en deka-
pel, ach, in de kapel zijn slaapka-
mers gemaakt. En hetopmerkelijkst
van alles: de nieuwe bewoner heet
De Vries. Lammert de Vries nog
wel. En zijn vrouw? Sjoukje Dijk-
stra! Frieserkan natuurüjk niet.De
hertogen van Gelre zouden zich in
hungraf omdraaien.

Hoewel. Lammert en Sjouk heb-
ben er een prachtzaak van gemaakt
met 29 hotelkamers en een restau-
rant dat een panoramisch uitzicht
biedt op het schitterendenatuurge-
bied rond Groot Warnsborn: eeu-
wenoude bomen, bloeiende strui-
ken ('s avonds is een deelvan datbos
verlicht) en een magnifieke oprij-
laan. En dat alles op slechts enkele
minuten van o.a. het Nederlands
Openlucht Museum, Burgers Die-
renpark, NationalePark Hoge Velu-
we en Museum Kröller-Müller. En
dekeuken? Zeer goed.

Lammert deVries: „Het is prach-
tig hier,elkekeer alsik dezekant uit
rijd, vind ik datweer. Hetvervult je
met trots hier te mogen zijn. Trou-
wens, ik staniet alleen: jaarlijksko-
men hierzeer veel mensen debatte-
rij even opladen. Vooral Belgen en
Fransen (we staan goed genoteerdin
de Michelingids) en Italianen. En

veel eters uiteraard uit Arnhem en
omgeving en uit het westen van het
land."

We keken om ons heen — de
lunch werd die dag geserveerd on-
der de parasols op het brede terras
vlak voor de klaterende fontein —naar de oudere dametjes die hier
een kopje thee drinken, de fietsen-
de echtparen en andere typische
Veluweklanten dieter plekke even
afstappen, en de jonge mensen in
nerveus gesnedenkleding en auto's
die hier, even buiten de Gelderse
hoofdstad, een snelle zakenlunch
nemen.

De kaart was een schoolvoorbeeld
van 'klassiek. Parelhoenterrine
met scampi en tomatendressing
(’ 24,50), salade met lauwwarme ge-
confijte lamstongetjes in rozema-
rijndressing (’ 22,50), terrine van
eendelevermet appel (’ 27,50), dun
gesnedengemarineerde engerookte
eend met basilicumcrème (’ 25),
lamsbouillon metrode bietjes (’ 15)
en grietfilet met witlof in een saus
van witte port (’ 27,50). Stevige
voorgerechten, zullen we maar zeg-
gen. Maar chef-kok Ron Hansen(af-
komstig uit Corona en Des Indes in
Den Haag) weet hoe hij zon schotel
toch nog licht houdt.

Ondergetekende proefde zijn ge-
braden duivefilet (’ 27,50) en die
was perfect. Malsvlees metdietypi-
sche wildsmaak, en een garnituur
van fijngehakte groene kool en mo-
rieljes in een vorstelijke saus. De
reisgenote smulde van een schotel
dungesnedenrauwe tonijn, gemari-
neerdin Sukiyakisaus (’ 27,50).

Op eenkaart in dezehoek van het
landtref jeuiteraardmeervlees dan

visbij dehoofdgerechten. Er waren
gegrilde zeebaars en een gerechtje
van zalm en heilbot, maar de aan-
dacht ging uit naar het vlees. Osse-
haas met licht gebakken groenten
en dragonsaus bijvoorbeeld (’ 45),
of eendeborst met eendelever en
thijmsaus (’ 43,50).

De keuze viel op medaillons van
Hollands lam voor de dame, en
friander-entrecote voor ondergete-
kende (beide schotels’ 43,50). Het
lamsfiletwas botermalsenwerd ge-
serveerd met verse kruiden en een
bijzonder lekkere kruidensaus, en
het stevige en zeer smakelijkerund-
vlees was omringd door geconfijte
sjalotjesopeen heelmooi ingekook-
te paprikasaus. Rob Hansenheeft na
zeven jaar duidelijk zijn draai ge-
vonden in Arnhem, dat proefden
we.

We dronken licht gekoeldeBeau-
jolais bij het vlees, namen de ver-
schillende groentinten van conife-
ren, sparren en eiken in ons op en
genoten van de totale afwezigheid
van herrie op het landgoed. Geen
verkeer en geen horecamuziek: al-
leen maar zingende vogels en een
zacht briesje dat hetzondoorstoofde
terras wat koelte bracht.

Een goeie stek, daar op de Velu-
we.

TON DE ZEEUW
(Relais du Silence-lhotel-restau-

rant 'Groot Warnsborn'. Bakenberg-
seweg 277, Arnhem (085 - 455751).
Dagelijks geopend voor lunch en di-
ner, zondag alleen diner. Menu's
f 52,50 (lunch), f 65 enf 85.

" Lammert en
Sjoukje de
Vries en chef-
kokRon Han-
sen voor hun
Groot Warns-
born, in Arn-
hem, waar jede
vogels nog
hoort en het
bosverlicht
wordt.

FOTO:
WILL
DEKKERS
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PUZZEL
Breng de (etters uit hetkruiswoordraadsel over naar de gelijk-
genummerde vakjes in het balkje onder de puzzel. Bij juiste
invulling leest u daar de oplossing van deze prijspuzzel die u,
UITSLUITEND PER BRIEFKAART, kunt inzenden.
HORIZONTAAL: 3 kruiderij, 7 scheikundige verbinding, 10 peilstift,
14 naar wezen, 15kanteel, 18diffuse klank, 19 stel, 20 controleren,
21 opstootje, 23 boom, 24 gereedschap, 26 punt, 28vlaktemaat, 30
loflied, 32 half, 34 bos, 35 langzaam, 37 jong dier, 38 vooruit!, 40
ingenieur, 42 sluis, 43 schouwburgrang, 44 langzamerhand, 45
kleedje, 47 voorzetsel, 49 geladen deeltje, 51 Bulgaarse munteen-
heid, 53 wegloper, 56 waardeloos, 57 glazen vat, 59 opschudding,
60 plaaggeest, 61 niet degelijk, 62 lagere technische school, 64 toer,
65 Verenigde Staten, 66 plant, 69 netto, 71 triomf, 73 persoon van
adel, 74 hoge stand, 75 aan stukken, 77 inhoudsmaat, 78 op-
sporingsdienst.
VERTICAAL: 1 Arabisch opperhoofd, 2 zijde, 3 honingdrank, 4 voer-
tuig, 5 bestaat, 6 gevangenis, 7belofte, 8 atelier, 9 bende, 11 knor-
rig, 12 soort motor, 13 boom, 15 verpakkingsgewicht, 16 rivier in
Afrika, 17 Nederlands vliegveld, 22 plaats in Noorwegen, 25 hoofd-
stad van Peru, 27 werktuig, 28 werkplaats, 29 brief, 30 beroep, 31
beroep, 33 onvermengd, 36 Verenigde Naties, 39 deel van de voet,
41 nauw, 46 Griekse letter, 48 daar, 50 jongensnaam, 52 plaats in
Noord-Holland, 54 veranda, 55 Amerikaanse munt, 56 vogel, 58
proeftijd, 61 slingerplant, 63 familielid, 65 machinepistool, 67 één
derVerenigde Staten, 68 extremist, 70 Spaanse uitroep, 72 voordat,
74 onheilsgodin, 76 neon, 77 shilling.

DOORLOPER
HORIZONTAAL: 1 plant, 2 Sp.
uitroep - vogel - bijwoord, 3 bij-
woord - tegen, 4 voegen - vreem-
de munt, 5 titel - gelofte - vreemde
munt, 6 gast - nobel, 7 koordans -
oogje van garen, 8 deel van een
zeilschip - ouderloos kind, 9 vogel -
bevel, 10 eetlust - waterkant, 11 hof
- bedehuis.
VERTICAAL: 1 plant, 2 wilde olijf-
boom - biljartstok, 3 vogelprodukt -
Italiaanse plaats, 4 stadium - delfstof- vat, 5 stoker - deel van een jaar, 6
noot - namelijk - lofdicht - grond om
boerderij, 7 hoekpilaster - noot -
Afrikaan, 8 demon - stoomschip -
vaartuig.

DE PRIJZEN
Alleen de oplossing van de prijspuzzel
kunt u inzenden. Deze moet uiterlijk 10
dagenna plaatsing in het bezit zijn van:

Puzzelredactie Telegraaf
Postbus 420

1000 AK AMSTERDAM
Onder de goede inzenders worden de
volgende prijzen verloot: Iste prijs

’ 150,-; 2de prijs ’ 100,-; 3de prijs

’ 75,- en 10 boekenbonnen van ’ 25,-.
De oplossingen en de namen van de
prijswinnaars worden over 2 weken
gepubliceerd.

BREINBREKER
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

OPLOSSINGEN NR. 107
1 lust - straf -afkeer - ereprijs - ijsdansen, 2 muts - tsaar - Amhem - embleem - emeritus, 3keet - etude - akte - teil, rijke - keel,
dédain - Indiana - namiddag, 4fiat - atlas - asceet - ethisch - chemicus, 5 pilo - lorre - remise - seconde - erna - naam, gaar - arme.
Denekamp, 6 Vara - radja - jargon- onnozel - Elsschot, 7 nota - tante - tegoed - edelman - animator, 8 TEKENAAR
drom - omzet - etappe - pergola - lastpost, 9 neef - effen - entree - eetwaar - Ardennen, 10 maan - Andes zege - gein, toog - ogen,
- eskimo - mondain - inenting, 11 papa - pasta - tamtam - Amerika - kampioen, 12 leer - ernst - steppe - para - raar, naaf- afte.
penseel - elastiek, 13neet - etsen - enkele - lexicon - onaardig, 14kano - nogal- Alaska - kakelen - entracte, GEOGRAAF
15 gêne - netto - tomaat - Atlanta - taveerne, 16 ruin - index - exposé - senator - orakelen, 17 tele - lente ir x6O - 960- tehuis - Israëli - lingerie, 18code - decor - orgaan - analist - stamppot, 19vaas - asbak - akelei - eierdop
- oplawaai, 20 list - state - terras - asperge - geleerde, 21 spot - otter - Ermelo - loodsen - energiek, 22 trap * ._ "

- appel - elftal - algebra - radeloos, 23 mest - stoep - episch - cheffin - initiaal, 24 klep - epiek - ekster -
ereloge - generaal, 25 draf - afval - albast - station - ongepast, 26koon - onzin - indigo - Goliath - therapie, 400 -10-48027 slag - agave - verlof - offerte - tentamen. De mens is de maat van alle dingen.
A vluchtkapitaal, B inrichtingswerk, C echtelieden, D onrustzaaier, E halsopening, F boekhandel, G 1 a, 2 la, 3 tal, 4 last, 5
spandoek, H hooggestemd. atlas, 6 plaats.

ZANDLOPER
Elk in te vullen woord be-
staat uit de letters van het
voorgaande vermeerderd/
verminderd één.

1 beroep, 2 het haar orde-
nen, 3 repareren, 4 kreupel,
5 mens, 6 slotwoord, 7 be-
vlieging, 8 raadsel, 9 echt-
genote.

CRYPTOSLANG
Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

A Mikken op goud. B Geen buitenkleding. C
Niet alleen voor NS- en kinderspel. D Luchtkas-
teel. E Die voorstelling is verplicht. F Kleurig
oud geworden. G Gebruikt een vadermoorde-
naar? H Slaginstrument. I Eendelig kostuum.

DE WINNAARS
De oplossing van prijspuzzel nr. 107 is:

DE MENS IS DE MAAT VAN ALLE DINGEN.
De prijswinnaars zijn:

/ 150,- T.J. Mermes-Van Eek, Mossinkserf 5, Houten.
/ 100,-L. Oostdijck, Tweekarspelenweg 13,

Bellingwolde.
/ 75,- A.J. van de Swaluw, Landmetersweg 21,

Den Helder.
De boekenbonnen zijn gewonnen door:

H. Bertoen, Pirola 28, Castricum; J. Roemer, Voornse-
hoek 24,Amstelveen;L. Galema, B.Elkhuizenlaan 4, Hal-
steren; J. v.d. Kamp, Graan voor Visch 15253, Hoofd-
dorp;C. Voormeulen,Bolwerk Zuid 68,Bergen opZoom;
A. Twigt-Groenevelt, Rietmeent 76, Almere; J. Hulshoff,
Schouwstraat 6, Zaltbommel; Maaike Spoelstra, Bollen-
hofsestraat 1, Utrecht; C.H. Houthuijsen,Rhijnestein 54,
Amsterdam; B. van den Akker, Salamander 1, Leusden.

DISCO

door MARIA MEIJER

TUSSENSTOP
IN GOLDFINGER
In de hagelwit gepleisterde discotheek

Goldfinger op de Graafsebaan 158 in Ros-
malen, waar in vervlogen tijden koets-
passagiers een tussenstop maakten,
warmt de disejockey op maandagavond
het 600-koppige publiek op met Neder-
landstalige evergreens. Zijn niet al te
luidruchtige 'stemmingmakerij' is be-
doeld alsvoorproefje voor een midder-
nachtelijk optreden van de zangeres Cor-
ry Konings.

Na hetschrikeffect van de in de hal be-
vestigde waarschuwingsborden met de
tekst 'Drug-en wapenbezit verboden'
doet het eenvoudige interieur met diep
verzonken dansvloeropvallend gezellig
aan. Ook de bezoekers en portiers gedra-
gen zich in dezelfde sfeer. Omdat Corry
komt, is de entreeprijs vijf gulden hoger
dan het gebruikelijke tientje.

Aan de drie bars wordt hetpilsje in een
origineel kraag-glas (22 cl) voor ’ 2,50
geserveerd.Een glaasje fris of borrel kost
hetzelfde. De snackbar in een achteraf-
hoek is zowel qua inrichtingals snacks
een koude bedoening. De hamburger en
hetbroodjewarm vlees (elk ’ 5) zijn
lauw.

Elke discoganger moet op eigen benen
naar huis ofkan een taxi bellen. Op de be-
waakteparkeerplaats is plek voor circa
500 auto's.De house-fanaten kunnen
zich zondags van 06.00tot 's nachts
03.00 uur onafgebroken individueel ver-
maken. Op vrijdag, zaterdag en maandag
is Goldfinger, met zijn keurig schone toi-
letgroepen, van 21.00tot 04.00 uur ge-
opend. Waardering: 7.

BITKIDS

doorALEX ROOS

NIEUW: Gordo (Lynx)
HFT VERHAAL: Jezal maar een

laboratorium-aapjezijn: de hele dag
enge dokters in witte jassenom je
heen, die je het levenzuur maken
doorvieze troep op je gezicht te
smeren of grote naalden in je lijf te
steken. Gordo is een chimpansee
dieook in een laboratorium gevan-
genzit. Op een goeie dag heeft hij er
schoon genoeg van en probeert te
ontsnappen. Wat een mazzel dat er
net een intelligentie-serum is uitge-
vonden, waardoor Gordo zo slim
wordt dat hij niet alleen weet hoe te
ontsnappen, maar ook nog zijn ge-
vangen vriendjes kan bevrijden.
Tenminste, dat hangt van jou af!

SPELBEELD: Voor een platform-
spelletjeziet het er mooi uit, maar af
en toe wel een beetje saai. In het
eerste level moet Gordo over kasten
en tafels heen klimmen om de kooi-
en te bereiken, waar de andere die-
ren gevangen zitten. In level twee
zijn de kasten vervangen door kof-
fers, dus is de achtergrond niet zo-
veel veranderd. Maar Gordo zelf is
een verhaal apart: een geinig aapje
met een lange staart en een rood
petje. Er hangt ook nog iets om zn
nek, maar wat dat nu precies is heb

ik nog niet kunnen ontdekken. Gor-
do beweegt en springtprecies als je
van een aapzou verwachten en
vooral als je 'm laat rennen ziet hij
er bijzonder grappig uit.

MOEILIJK?: Op 't eerste gezicht
niet, maar het valt toch wel tegen. In
de vloer zitten namelijk gaten en als
je daarin valt, kom je in de kelders
van het laboratorium terecht. Daar-
uit ontsnappen is vrijwel onmoge-
lijk, zeker als de sadistische beden-
kers van dit spel in sommige kelders
vlammenwerpers hebben opgesteld
die je meteen tot as verschroeien.

En reken maar dat jeveel in die kel-
ders valt, want Gordo mag dan wel
een aap zijn die goed kan klimmen
en springen, jij moet 'm besturen.

LOLLIG? Redelijk. Een spelletje als
dit ben jeal in honderden andere
vormen tegengekomen (denk maar
aan Mario, Wonderboy etc.) Maar
het gegevenvan een laboratorium-
aapje is origineel en goed uitge-
werkt en maakt dit spel tot een leuk
tussendoortje. Als je een dierenlief-
hebber bent, moet jeGordo beslist
helpen om zn vrienden te bevrij-
den...

POP-AGENDA
YOTHU YINDI 1augustus,
Melkweg Amsterdam.
Australische Aboriginal-band,
dievorig jaarhet Parkpop-pu-
bliek nogverraste met een ui-
terst dansbare en swingende
set. Elektrische gitaren in com-
binatie met eeuwenoude in-
strumenten als bij voorbeeld
bilma's (slaghoutjes), die met
zendermicrofoontjes versterkt
worden. Dat geeft een soort
'back to the future-effect. De
band is 'ontdekt' door— hoe
kan het ook anders — Peter
Garret, de politiek actieve zan-
ger van Midnight Oil.
U23augustus, Goffertpark Nij-
megen.
Ze zijn er weer. Net nu het
nieuwe tussendoortje 'Zooro-
pa' uit is. De vier leren blijven
zich vernieuwen. Wie had ooit
gedacht dat The Edge nog
eens Bono's rol over zou ne-
men, als zanger van de single
'Numb'. Of dit nummer ook in
deZoo TV-show wordt opge-

nomen is de vraag, want „ik
weet nietof ik detekst wel kan
onthouden," aldus Edge. Wel
staat vast dat Bono aan het
eind van de show in zijn creatie
van duivel MacPhisto weer een
onbetaalbaar telefoontje zal
plegen. De vraag is alleen met
wie?
SICK OF IT ALL 7 augustus,
MetalBlast Festival Coevor-
den; 20 augustus, Unitas
Brunssum; 21 augustus. Bol-
werk Sneek;3l augustus,
Nighttown Rotterdam.
Zoals de naam al doetvermoe-
den: punk met de hoofdletter
P. Dat 't nog bestaat! De band
komt uit New Vork en maakte
in '89 de debuut-plaat 'Blood,
Sweat and no Tears'. Met die
plaat braken ze in Amerika
meteen door. Zou Tipper Gore,
devrouw van Amerika's vice-
president, daar ook een waar-
schuwingsstickeropgeplakt
hebben?

" U2: Zoo TVin Nijmegen.

VIDEO

doorERIC KOCH

MYSTERIEUZE
REISGENOOT
Ze zoekt haar ex-man, die hun kind
kidnapte, vertelt Jane Seymour in
'Sunstroke' aan haar reisgezel Ste-
phen Meadows.
Maar als een liftster,
eerder met Jane
meegereden, aan de
kant van de weg
dood wordt aange-
troffen, gaat Mea-
dows twijfelen aan
de verklaringen van
mysterieuze Jane.
Regisseur James
Keach haalde een plezierige film uit
dat gegeven en de acteurs (onder
wie de opvallend sinistere Holly-
wood-veteraan Don Ameche) zijn in
hun element.

VERDWIJNTRUC
Grote truc, kondigt
de kleine goochelaar
aan. En weg is zijn
broertje. Helaas, te-
rugtoveren is er niet
bij. Ook plaatsgeno-
ten beschikken plots
over onvermoede ta
lenten. En ook daar-
bij verdwijnen men-
sen in een groen

icht. vreemde blokken in het nabije
□os zijn de oorzaak, zo blijkt uit
Tommyknockers', een onderhou-
dende Stephen Kinq-verfilminq.

MEEZINGEN
MET DISNEY
Tal van klassieke Disney-liedjes kun-
nen de jongekijkers meezingen bij
de aflevering 'He-ho,
he-ho uit de reeks
Singalong songs. De
(Nederlandse) tek-
sten van liedjes uit
films als Sneeuw-
witje, Lady en deva-
gebond en Mary
Poppms worden in
beeld gecombineerd
met grappige of ver-
tederende scènes. Mooi meegeno-
men voor regenachtige vakantieda-
gen....

REBELSE TIENER
Tieners zullen zich prima kunnen
verplaatsen in de komedie 'Don't
teil mom...', dezer
dagen óók te vinden
in de afdeling koop-
video. De rebelse
Christina Applegate
neemt tijdens de va-
kantie van haar ge-
scheiden moederde
zorg van haar lastige
broertjes en zusjes
op zich.

Wie Feyenoord nog eens kampioen
wil zien worden wordt op zijn wen-
ken bediend met 'De Nederlandse
voetbalcompetitie', waarin de
hoogtepuntenvan het afgelopen
seizoen zijn gebundeld.
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HET BELEG VAN
ZEVENAAR

door ROB HAMMINK
FOTOGRAFIE: LOURA KOK

Dit is duidelijkverboden terrein:
ondoordringbaar gebied. Slechts
een kleine opening in het massieve
groen verraadt de oprijlaan naar
HuisSevenaer. Het schemert, want
de zon wordt in dit kleine privé-
staatjegefilterd door een dicht pla-
fond van bladeren. Tweekonijntjes
zittenverbaasd op het grind, ze zijn
nietgewend aan auto's. Want dit is
een paar hectare Nederland waar
nog steeds eeuwenoude regels gel-
denen daarinisgeen plaatsvoor tur-
bo's.

Na een paar honderd meterknar-
sendsteen openbaart zich het decor
van een griezelfilm. Door deruiten
van het kasteel vecht klimop zich
met succes een weg naarbinnen.De
natuur blijkt sterker dan glas. Het
statige bordes mist hieren daar wat
stenen.

De gemeente Zevenaar is niet blij
met de drie merkwaardige bewo-
ners van deze onneembare vesting.
Zij vindt het een bolwerk van een
paar alternatieve types, van wie de
jonkerdemeest excentriekeis. „Hij
is al decenniabezig met zijn o, zo bij-
zondere biologisch-dynamische
tuinbouw,"wordt gnuivendgesteld.
„Maar op hetgemeentehuis hebben
wenog nooiteen wetenschappelijke
publikatie van de hand vanVan Nis-
pen mogen lezen. Er komt weinig
van de grond. Het enige dat we wel
eens zien, zijn een paar kratjes on-
bespoten aardbeien, die hij aan de
weg tekoop aanbiedt."

Nee, de verhouding tussen de
edelman en de gemeente Zevenaar
is verre van ideaal. Het moeizame
contact gaat terug tot de tijd dat de
jonkereen jongeman was. Meer dan
46 jaren strijd, procederen en onbe-
gripvoor eikaars situatie later, is de
sfeer niet veel veranderd. De ge-
meente staat onder druk van pro-
vinciale richtlijnen en moet jaar-
lijks 150 woningen opleveren. De
plek van het landgoed leent zichbij-
zonder goed voor dit doel. Dit hele
politieke krachtenspel krijgt nog
eens een extra dimensie door een
speculerende project-ontwikke-
laar, diehetook op de gronden van
Van Nispen heeft voorzien. Alles
heeft verstrekkende sociale en fi-

nanciëlegevolgenvoor allepartijen.
Fenomenen als steekpenningen,
misbruikvan bevoegdheid en scha-
declaims van tientallen miljoenen
guldens staan centraal.

Aangekomen bij hetkasteel is nie-
mand te bekennen. Plotseling komt
freule Sloettot Everlo tentonele.Ze
had al staan wachten. Voorzichtig
komt ze de trap voor het huis af:
„Zag u mijn patiënt, die net weg-
ging? Hij was gehandicapt, maar
loopt nu kaarsrecht, nietwaar? Het
is een wonder, zeggen de medici."
De barones is een van debewoners,
zo blijkt. Een Oriental Medical Doc-
tor, althans dat staat op haarvisite-
kaartje. Zelicht toe datzij zich bezig
houdt met Klassieke- en Oor-acu-
punctuur.

In een royale clubfauteuil vertelt
ze over haar medische successen,
haar polsdiagnoses en haar verle-
den. Ooit werdze alsparticulier ver-
pleegsterbinnen demurenvan Huis
Sevenaer gehaald, ze moest een tan-
te van de jonker verzorgen. „De
vrouw was al bijna overleden toen
ik aankwam. Ik kon weinig doen.
Dat is nu dertig jaar geleden. Ik ben
vervolgens nooit meer weggegaan,"
zegt de freule op zachte toon, maar
stelt duidelijk dat ze een puur zake-
lijke relatie met Van Nispen heeft.
„De mensen speculeren toch al zo-
veel over de situatiehier."

Gangen door, trappen af. In dehal
maakt jonkerHuubvan Nispen zijn
opwachting. Een kleine man met
een strijdbaar gezicht. Lange grijze
manen en korte zinnen. Zijn hand
voelt aan alsschuurpapier. Er hangt
eengeurvan grondrondom hem.De
verbazing schijnt hem niet te ont-
gaan: „Twee werelden die goed sa-
mengaan; ik ben jonkheeren boer."
Dan wijst hij op een kromme deur.
„Mevrouw Van Katwijk, die helpt
bij deverzorging van dekoeien, ser-
veert thee. Zuidafrikaanse thee,
want dieblijft lang goed in een ther-
moskan." In de kamer kijken por-
tretten van voorouders nors op de
bezoekersneer. Hetechte joie de vi-
vre heeft schijnbaar nooit een
hoofdrol gespeeld in dit geslacht.
Ooktelg Huub maakt een ongenaak-
bare indruk, alsof hij het vertrou-
wen in demensheid al jaren geleden
in detuin heeft begraven.Niet ver-
wonderlijk als je het levensverhaal

Jonkheer Van Nispen van Sevenaer
verdedigt zijn kasteel al bijna 50 jaar

tegen de aanvallen van de gemeente

Beschermd door dikke
eiken en dichte struiken
ligt in het centrum van
Zevenaar het kasteel
van jonkheer Van Nis-
pen van Sevenaer. Zijn
landgoed is een kleine
enclave waar vanuit
keihard weerstand
wordt geleverd. De si-
tuatie waarin de edel-
man al in 1947 verzeil-
de, heeft opmerkelijk
veel overeenkomsten
met de avonturen van
Asterix, de Galliër.
Streed dit kleine man-
netje dapper tegen op-
rukkende Romeinen,
Van Nispen houdt met
succes zijn landerijen
uit handen van de ge-
meente en een sigaret-
tenfabriek. Alle juridi-
sche instanties in Ne-
derland hebben zich
over de affaire gebo-
gen, zelfs ministers uit
lang vervlogen kabinet-
ten. Dit jaar moeten er
oplossingen komen.

hoort van deze burgemeesterszoon
uithet Gooi.

Het was 1947 toen de jonker het
landgoed in Zevenaar erfde. Hij
trok er met zijn moeder naartoe en
kreeg het voor zijn kiezen. „Direct
werd duidelijk dat de gemeente het
op ons, zo centraal gelegen, bezit
had gemunt. Ze wilden ons hele ge-
bied, meer dan honderd hectare,
domwegonteigenen.Maar ik had de
grond nodig voor mijn biologische
landbouwmethode. Op deHBS leer-
de ik al dat planten tientallen stof-
fen nodig hebben om te groeien. In
kunstmest zaten er maar drie. Ik
wilde experimenteren met gewone
mest," zegt hij met gebalde vuisten.
De agrarische edelman had succes.
Ook wetenschappers erkenden de

revolutionaire probeersels van Van
Nispen, diebekend werd alsgrond-
legger van ecologische alternatie-
ven. „De samenlevingwasrijp voor
mijn anderekijk op landbouw.Dat
sloeg aan."

Behalve bij degemeente. Die was
rijp voor uitbreiding en wilde voort
in de vaart der volkeren. De toen-
malig minister van Volkshuisves-
ting, Hans Gruyters, wilde van de
impasse in Zevenaar af. Hij begreep
de positievan de jonker, bovendien
nam het gekissebis in de provincie
te veel tijd van zijn ambtenaren in
beslag. Er werd binnen drie weken
een compromis bereikt. Van Nis-
pen: „Ik zou dertig hectare voor in-
dustrie en woningbouw afstaan en
kreeg daarvoorin ruil detoezegging
dathet landgoed met aangrenzende
gronden altijd met rust gelaten zou-
den worden. De afspraken werden
contractueel vastgelegd. Het was
een belangrijkmoment in destrijd."

En die strijd heeft duidelijke spo-
ren achtergelaten bij de gemeente.
„Het dossier Van Nispen is bijna
twee meter hoog," zegt een pas aan-

getreden jurist. Ook al zit er nu een
andere generatie ambtenaren, toch
zijn de heren wat gespannen als ze
over de kwestie spreken. De Raad
van State besliste nog nietzo langge-
leden dat de gemeente in deze zaak
misbruik heeft gemaakt van haar
bevoegdheid.

In hetkort komt heteropneer dat
de gemeente jaren geleden goed-
keuring weigerde voor debouwvan
een enorme witlofkwekerij van een
zekere H. Aalbers.Dat bleek ten on-
rechte en Aalbers diende een scha-
declaimvan 40 miljoen gulden inbij
de gemeente. Volgens Van Nispen
hadAalbers opslinksewijzeook gel-
den van het kasteel verduisterd. Er
ontstond een juridische strijd, die
ongekend was voor Zevenaarse be-
grippen. In die chaos zag de uitge-
kookte project-ontwikkelaar Van
Tuyl, een relatie van Aalbers, kans
om Van Nispen te dwingen een stuk
landbouwgrond te verkopen. Van
Tuyl stapte vervolgens naar de ge-
meente met een leukvoorstel: Zeve-
naar kon onder de miljoenenclaim
uit, alszij een bouwvergunning voor

het pas aangekochte stuk grond af-
gaf. Via een Artikel 19 procedure,
waarmee alvast een voorschot
wordt genomen op een nog te ont-
wikkelen bestemmingsplan, kreeg
Van Tuylzijn zin. De overeenkomst
die Zevenaar in 1974 sloot met Van
Nispen — er mocht immers niet
worden gebouwd op die grond —
werdvoor hetgemakevenvergeten.

Zonder succes verzochten de be-
woners en enkele andere belang-
hebbenden van het kasteel bij de
Arob-rechter vijfmaal om goedkeu-
ring van het bestemmingsplan te
schorsen. Tevergeefs, er werd op
het stuk grond een enorme halvoor
de toenmalige sigarettengigant Tur-
mac, nu Rothmans, gebouwd. Via
een procedure bij de afdeling Ge-
schillen van de Raad van State,
kreeg de strijdende groep in 1989
eindelijk gelijk. Er had nooit ge-
bouwd mogen worden. De idiote si-
tuatie doet zich nu voor dat de 3,5
miljoenkostende halconform dere-
gels is gebouwd, maar er nu illegaal
staat. De wens van Van Nispen om
het ding dan ook maar direct af te

breken, werd echter niet gehono-
reerd. Die zaak is nog in behande-
ling.

„Door alhet gedoe stagneert onze
economische groei," zegt wethou-
der Hilberink (Ruimtelijke ontwik-
keling enHuisvesting) met ingehou-
den woede. „Rothmans is onze
grootste werkgever hier. Ruim ne-
genhonderd mensen hebben er een
baan. Okay, er is een overeenkomst
met Van Nispen, maar die stamt uit
1974. Tijden veranderen, we moe-
ten verder. Het wordttijd dat dieaf-
spraak wordt opgebroken. Om dat
voor elkaar tekrijgen, zijn we nu in
hoger beroep gegaan. We hopen in
het najaar op een wijze uitspraak.
Hetkantoch nietzo zij n datéén man
de toekomst van Zevenaar tegen-
houdt? Rothmans heeft nog twee
nieuwehallennodig, anderskan het
bedrijf nietverder. Noblesse oblige.
VanNispen is heteenbeetje aanzijn
standverplicht om rekening te hou-
denmet 'zijn' mensen, debevolking
hier."

De diepgewortelde emoties van
de ambtenaren staan in schril con-

trast met de sfeer die heerst bij de
topvan fabrikantRothmans. Aan de
vergadertafel zit directie-secretaris
drs. C. Foet metvoor zich een koek-
jesschaal vol sigarettenpakjes. Een
man van het type: één en één is
twee. „We zijn een multinationalen
zitten niet vast aan Zevenaar. We
pakken de boel desnoods op." Boze
tongen beweren dat de hele affaire
met de jonkerhet concern welgoed
uitkomt. Rothmans zou naar het
voormalige Oostblok lonken, omdat
daar de werkkrachten goedkoper
zijn. „Nu kunnen ze hun vertrek
verantwoorden omdat ze door een
falende gemeente niet verder kun-
nen." Foet ontkent het gerucht en
biedt met een zelfingenomen glim-
lach nogeen sigaretje aan.

Het zijn politieke "steekspelletjes
waar Huub van Nispen van Seve-
naer eigenüjk niets mee te maken
wil hebben. Hij wil natuur,bloemen
en rust. „Stel, ik verkoop grond,
moet ik dan een Porsche gaan rij-
den? Onzin, ik heb een prima Eend
waarmee ik op en neer naar het land
ga. Trouw ding. Zaaizaad, olieblik-
ken, alles gaat erin." Zijn eelt-vin-
gers schuiven een oud transistor-ra-
diootje (het enige elektrische appa-
raat in huis) over het versleten Per-
zisch tafelkleed. Hij staat op om zijn
domein te latenzien.

Met kordate tred stapt hij met te
korte pijpen over zijn land, klimt
over omgewaaide bomen en wijst
bloemen aan: „Nagelkruid, zuring,
ruige k10kje...." Max, het paard dat
voor de melkwagen liep, is met pen-
sioen en krijgt een aai. Bij de poort
aan deachterzijde raapt hij een leeg
cola-blikjeop. „Het iseen verschrik-
kelijke wereld aan het worden. On-
ze leiders dwingen ons naar meer en
meer consumptie. Ik houd van za-
ken waarin je de man die het heeft
gemaakt, herkent.Het ambachtelij-
ke." Van Nispen wordt, zo in de bui-
tenlucht, iederestapeen beetje mil-
der. „Ze zeggen dandat ik aan detoe-
komst moet denken, maar ik doe
niet anders. Ik bescherm deze laat-
ste echte kasteel-boerderij met
hand en tand. Daar is de jeugdvan
nu straks veel gelukkiger mee dan
met een .onpersoonlijke woonwijk
of industrieën."

Wat gebeurt er als de overeen-
komst uit 1974 wordt opengebro-
ken? Voor heteerst komt er ietsvan
eenglimlach rond zijn lippen. „Dan
procedeer ik door en ga in hoger be-
roep. Maarik hebgoedehoop dathet
niet zover zal komen."

" Jonkheer van
Nispen van Seve-
naer in detuin
van zijn kasteel te
Zevenaar. Het on-
kruid is hoog op-
geschoten en
sluit hem bijna
geheelafvan de
boze buitenwe-
reld.

" Freule
Sloettot
Everlo be-
woonteven-
eens het
omstreden
kasteel te
Zevenaar. Zij
houdtzich
niet bezig
met land-
bouw, maar
met gene-
zen.

31 JULI WEEKEINDEWEEKEINDE 31 JULI12 13



Op slechts
drie uur

rijden van
Nederland

ligt een
klein Cannes

PARIS PLAGE:
Het best bewaarde

geheim van Frankrijk
door WILMA NANNINGA

PARIJS, zaterdag
„Een geheim?" giechelt Sylvie Maerten van het

Office du Tourismevan Le Touquet-ParisPlage, een
&ugatti nastarend die op deboulevard eenRolls Roy-
ce inhaalt. „Ach, we hebben weleens Nederlanders
°p de camping. Toevalligepassanten, die van detol-
weg zijn afgedwaald. Die mensen blijven dan inder-
daad vaak hun hele vakantie hangen. Nee, reclame
toaken we niet in uw land.''

Le Touquet, zoalsParis Pla-
|e officieel wordt genoemd, is
Frans. Erg Frans. Hetrustoord

de noordwestelijke opaal-
KUst, onder Boulogne sur Mer
611 vastgegroeid aan Etaples

schilders uit de hele we-re ld voor de Eerste Wereld-
°°rlog eikaars gezelschap
2°chten, is vol rustige luxe.

t In een glazen oase van rust kan men zich weer snel de oude
voelen door een lekker zeewatermassagebad te nemen.

■ In het chi-
queWest-
minster Ho-
tel komen
de rijke en
bekende
Fransen
graag.

Filmsterren
Geen klikkende camera's

etl drukte om niks, maar wel
gelijke Franse filmsterren?*e er in pompeuze zomerva-
*t.antievilla's de hitte van Pa-

en de druktevan de mon-
toeristenbadplaatsen

°ntvluchten. Op de terrassen
Verder welgestelde Britten 's
Middagsthee nippend. Zij zijn
JJ*et een kleine charter naar

eigen vliegveld van Le
*°uquet gevlogen.

Sylvie van de Franse VVV:
"De afstand is zoklein datwe
anaf deze zomer als extra at-
ractie dagelijks meteen grote
Catamaran uitstapjesnaar En-
»eland gaan maken."

Paris Plage is geen oord
de sterren flaneren,

Delon zit op de tennis-aan gewoon een flesje mine-
raalwater leeg te klokken. En

e Franse televisie-omroep-ervan TFI kom jeer opblote
°eten in badjas tegen in het

.p .iDat is het leuke van Le
V°Uquet," zegt Patricia Rasse,
uf in 'haar' antiek chique
Westminster hotel — sierlijke
Jj-eedijzerenkooiliften en gi-

boeketten bloemenr~~ een deelvan 'la fine fleur'

REISWIJZER
Informatie Le Touquet-Paris

Plage
Office du Tourisme - 09 33

16-21052165
Thalassa (algentherapie) -

09 33 16- 21098600 (voor een
kuur iskennis van de Franse
of Engelse taal noodzakelijk
en vooraf reserveren moet)

Ibis Hotel (heeft gecombi-
neerde arrangementen met al-
genkuur)o9 33 16 -21098700

Westminster hotel (superlu-
xe, tikje roaring twenties) 09
3316-21054848

Sportief
Sp riJke en bekende Fran-

n komen hier graag, maar ze
j*?Uennietopvallen. De toon is
*er meer Sportief. Er WOrdt

in^lfd op schitterende deelsde bossen, deels in de dui-dengelegen banen. De gasten«aan op een paard een middag-
kl °^er het galopperen,
siff ven scnieten> strand-
-0m!?n' wat in Le Touquet is

Zultk ' of boogschieten. Je
kn * niet geloven maar je«nt hier 43 verschiUendep?rten beoefenen."
3at

e VVV-informatrice: „Om
van t

d
°-

n noef Je nergens lid
zrJ n en de prijzen zijn

Een klein onder-
Een rt dat ze geliJk heeft:
sc£ gravelbaan huren in de
'Cl i;erer,d aangelegde tennisiUb des4Saisons' kost 23 gul-
f n per uur. Een hele daggol-
W>°P een van de mooistegolf-
80pfi!iVan FrankriJk rond de
boP den- Paardrijden door de
Pep en of het strand28 gulden
&liitUr'Dit allesinclusief mo-
*»e„i ■ ontm°etingen met het
rijlP e van dezalm van Frank-

n d«n zijn er de algen.

Overspannen zakenlieden,
jonge moeders net na de be-
valling en vakantiegangers
die eens wat anders willen,
maken inParisPlage een „af-
spraakmet dezee". In een gla-

zen oasevanrust op het strand
zijn masseuses en fysiothera-
peuten drukin deweer met al-
gen, warme modderenzeewa-
terbubbelbaden. Een kuur
duurt meestal zes dagen en
houdt in dat je afwisselend
een ochtendof een middagvijf
verschillende ~zee-behandel-
ingen" ondergaat.

Arme Auvray is verant-
woordelijk voor het instituut:
„Het weldadige effect van zee-
water en algen is al sinds de
Romeinen bekend. In Frank-
rijk wordtzon kuur zelfs door
ziekteverzekeringsmaat-
schappijen vergoed. Het is het
beste wat je tegen stress, ver-
moeidheid en overspannen-
heid kunt doen. Voor net be-
vallen moeders combineren
we het algenprogramma met
zeewatergymnastiek zodat ze

zich snelweer de oudevoelen.
En de heren kunnen een spe-
ciaal mannenprogramma vol-
gen waarin behalve ontspan-
ning ook fitness zit."

De sfeer in de algenhemel
vanwaaruit je vanuit alle ge-
zichtshoeken een panora-
misch uitzicht hebt op het uit-
gestrekte strand en de zee is
zeer rustgevend. Het ruikt er
zilt, iedereen loopt er in de-
zelfde badjas en de medewer-
kers praten zachtjes. „Kleedt
u zich maar uit. We hebben in
dit zeewatermassagebad een
speciaal programma voor uw
rugspieren geprogram-
meerd." Of de kuurcliënt
wordt in warme modder ge-
pakt, dan wel door een fysio-
therapeut met algenolie ge-
masseerd.

„De eerste twee dagen voelt

dekuurklant zich steeds ver-
moeider," zegt algen-Arme.
„Het lichaam is niet gewend
aan al dieweldadige aandacht.
Daarnagaat hetopknappenra-
zendsnel. Het lichaam wordt
gestimuleerd afvalstoffen af te
voeren, de doorbloeding
wordtverbeterd."

Een middagjekuren kost al-
levijf behandelingen inclusief
rond de honderdveertig gul-
den.Daarnais hettij dvoor een
glaasje champagne opeen ter-
ras en dan na het diner mis-
schien naar het casino.

~En nu komt ons geheim
dus in een Nederlandse
krant," giechelt Sylvie Maer-
ten van het Office du Touris-
me. Tja,er zijnvan diedingen
die jenietvoor jezelfmag hou-
den.

de Reiskrant ELKE ZATERDAG IN

2)c Selegnurf

Iets anders
Hij vertelt: „Ik wilde niet

mijn hele leven mij alleen
maar bezig houden met tand-
heelkunde. Ik houd erg van
mijn vak, maarwilde het wel
graag met iets anders combi-
neren. Toen ik mijn ouders
vertelde dat ik een camping
in de Ardennen had gekocht,
begrepen ze mij niet. Had ik
nu daarvoor een studievoor
tandartsgevolgd? Toch hadik
wel een half jaar nagedacht
voor ik dit besluitnam."

Nadat de camping gekocht
was, moestRobbert Brouwer
eerst nog zijn wachtlijst met
patiënten in Nieuwegein af-
werken. Dat duurde drie
maanden en in die tijd ging
hij alleentijdens deweekein-
den naar de Ardennen. Zijn
vrouw hieldin dietijd dezaak
zo goed mogelijk draaiende.

Robbert: „De camping ver-
keerdein een slechtestaat. Er
was zelfs geen water en elek-
triciteit. Met hulp van veel
vriendenzijn we dezaak gaan
opknappen. Er moeten nog
steeds veel dingen verbeterd
worden, want we hebben nog
lang geen camping met veel
sterren."

„Het isbij ons allemaalwat
primitief, ook in ons hotel-
letje met 15 kamers. Gezellig
is het wel. Zo hebben dekam-

peerders geholpen bij de aan-
legvan een zwembad en nu is
men bezigmet een jeu-de-bou-
le-baan. Veel mensen hebben
hier een vaste staanplaats. Het
is net één grote familie. On-
langs hebbenmijnVlaamse en
Nederlandse gasten samen de
NationaleFeestdag van België
gevierd. Herdacht werd, dat
de Belgen in het jaar 1830 on-
afhankelijk werden van ons
land."

Actief
Robbert Brouwer krijgt op

zijn camping veel verenigin-
genenbedrijven, diein deBel-
gische Ardenneneen korte ac-
tieve vakantie organiseren.
Kajak varen op een snel stro-
mende rivier bijvoorbeeld,
het beklimmen van een steile
bergwand of cross-country-
rijden met een jeep. Voor al
deze zaken zijn gespeciali-
seerde instructeursaanwezig.

„Om het milieu te sparen,
zijn de eisen dieaan deze akti-
viteiten gesteld worden, aan-
zienlijk verscherpt," vertelt
Robbert. „Terrein rijdenin de
bossen is verboden. Wij heb-
ben zelf drie terreinen, waar
onze gasten met een jeep te-
recht kunnen. En alleen met
een vergunning van de ge-
meente mag je met een kajak
op derivier."

De camping Grand-Bru is

schitterend gelegen temidden
van een heuvelachtig land-
schap met kleine dorpen, bos-
sen,weilandenen akkers.Een
heerlijk gebied om te wande-
len enRobbert heeft daarvoor
zeven verschillende wandel-
routes uitgezet.

TIJDENS DE VAKANTIE
NAAR DE TANDARTS

VILLERS-STE-GERTRUDE - De 45-jarige tandarts Robbert Brouwer, die drie jaar
geleden de camping Grand-Brukocht bij het dorp Villers-Ste-Gertrude in deBelgische
Ardennen, wilbinnenkort kampeerders tijdens hun vakantie gaanbehandelen. In de
boerderij waar hij nu met zijn vrouw Anneke woont, zal hij een spreekkamer gaan
inrichten. _
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„Veel mensen hebben wei-

nigtijdvoor detandarts. Hier
kan ik 's morgens in allerust
devakantiegangershelpen en
's middags gaan we bijvoor-
beeld kanovaren, terrein rij-
den meteen jeepof een oude
moddergrot bezoeken," zegt
hij.

Robbert ging vroeger al
vaak kamperen in het ge-
hucht Grand-Bru met maar
42 inwoners. Toen deplaatse-
lijke camping geveild werd,
besloot hij een bod te doen.

■ Een van de hune-
bedden in de om-
geving van de cam-
ping Grand-Bru.

■ Robbert
Brouwer: „ On-

ze camping is
wat primitief,
maar wel erg

gezellig."

FOTO'S:
RUUD VAN

DER LINDEN

Hunebedden
Heelbijzonder zijn de hune-

bedden in de buurt van de
camping, net als bij ons in de
provincie Drenthe. Bij Weris
is een nederzetting uit het ste-
nen tijdperk nagebouwd. He-
laas is deze gemeente watkrap
bijkas en is aan het onderhoud
de laatstetijd weinig aandacht
besteed.

Wanneer Robbert naast be-
heerder van de camping ook
als tandarts zijn gasten kan
ontvangen, is nog niet precies
bekend.

„Voorlopighebik eerst nog
wat werk op de camping te
doen.Deriolering moet klaar
en ook wordt een oud gebouw
met douches en toiletten ver-
vangen door iets nieuws.
Maar daarnakunnen de men-
sen gedurende enkele uren
per dag ook als tandarts weer
een beroep op mij doen," zegt
hij lachend.
INLICHTINGEN: Camping
Grand-Bru, Villers-Ste-Gertru-
de, België. Telefoon: 09-32- 86-
-49.91.51.
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EXTRA
ZOMERTIPS

IN REISKRANT
AMSTERDAM —De

komende weken be-
steedt de redactie van
DE REISKRANT extra
aandacht aan evene-
menten in het eigen
land. Gezellige tips
voor een dagje uit en
datkan variëren van
een braderie met oude
ambachten, een festi-
val met antieke stoom-
machines, koekhappen
in klederdracht tot een
tochtje met eenrond-
vaartboot toe.

Omdat het in ons
land niet altijd mooi
weer is, komen ook de
evenementenaan bod
diebij een stortbuige-
woon doorkunnen
gaan.

Dus DE REISKRANT
in de hand voor een
aardig dagje uit in ei-
gen land. Sla om en
zoek uit. Veelplezier!

FOTO: JOOPFENSTRA



Vitesse

v.o.s.
bungalows

al 28 jaar kwalitatief het
beste. Zeer gevarieerd
showprogramma (± 40)
w.o. L., dubbel, extra breed
etc. Evt. gebouwd naar en
aangepast aan uw per-
soonlijke wensen. Naast
het grootste aanbod in
houten en kunststof chalets
bieden wij prachtige kavels
aan, zowel koop als huur,
op de mooiste locaties van
Nederland (Harderwijk, Lo-
chem, Betuwe etc).
Arnhemseweg 80A, Otterlo

08382-1600
ALLE DAGEN GEOPEND

BÜRSTNER 430 City, bj.
'84, nw.st., mcl. voortent,

6250. Inl. 072-614690.
Kom naar

Sliedrecht
en bezoek Nederlands

GROOTSTE OVERDEKTE
STACARAVANSHOW

Waar u de 1993-modellen
RIO p.v.c en redcedar
chalets en aluminium sta-
caravans van topfabrikaat
kunt bezichtigen.
Prijzen vanaf ’ 23.000.

MAAT CARAVANS BV
Lelystraat 95, 01840-11933

ma. t/m vrij. 9-17 uur
za. 10-16 uur

LUXE stacarav., compl. in-
ger., op minicamp. te Zee-
land, ’ 6500. 04997-74118.
Caravan KIP of Adria, beide
met voortent en luifel,

’ 3950 p.st. 08385-29348.
T.k. i.v.m. omst.: car., wit, 8
x 2.50 m, 6-pers., standpl.
a.h. water, m. voort./terras
en vele EXTRA'S, interess.
pr. Inl. 05208-54409.
T.k. TEC WELTBUMMLER
Miami 425 TS, bj. '91, zeer
compl. o.a. nwe voort., toil.
etc, i.z.g.st. 055-413226.
CARAVANSTALLING.
Overdekte, droge ruimte,
omg. Alphen a.d. Rijn. Te-
lef. 01722-3840.
T.k. vouwwagen JAMET
Arizona, 1993, zeer compl.,

’ 4950. Inl. 01860-18226.
CARAVANSCHADE. Voor
taxatie/reparatie, Theo Stet
8.V., 02207-18088.

r*\ VAKANTIESPEURDERS
l Tel: 020-6 805 805 Fax:o2o-585 80 30 Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

VAKANTIESPEURDERSkunnen telefonisch worden opgegeven van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-21.00 uur. Teksten, die
donderdags vóór 15.00uur in ons bezit zijn, worden geplaatst in de Reiskrant van de zaterdag daaropvolgend.
VAKANTIESPEURDERS: worden achter elkaar door klein gezet over 1 kolom met één woord in hoofdletters. Prijs voor de eerste 8 mm
’52,30. ledere mm meer ’5,23.
VAKANTIEPLAATSSPEURDERS: worden gezet over 1 kolom met één woord, plaatsnaam of object, in een grotere letter. Prijs voorde
eerste 8 mm ’74,20. ledere mm meer ’7,42.
REGELVAKANTIESPEURDERS: worden geplaatstmetéén of meergroot gezettewoorden of regels naar wens geplaatstover 1 of2kolom.
Prijs per mm hoogte per kolom ’8,40.
FOTOVAKANTIESPEURDERS: Regelvakantiespeurder met bijplaatsing van foto van het te verhuren object.Formaatvan de foto over 1
kolom minimaal 60 mm of over twee kolom minimaal 40 mm hoogte. Prijs per mm hoogte per kolom ’8,40 mcl. hoogte foto. Benodigd
materiaal voor de fotoplaatsing: foto of scherpe afdruk.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief 17,5%BTW.
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.

Caravanhoutbouw»
Klein Paradijs

NIEUW SHOWTERREIN
Gelegen aan de autosnelweg A1Amersfoort/Apeldoor

afrit Apeldoorn-Zuid/Beekbergen, 3x linksaf
Absolute topcollectie redeeder en p.v.c
Mobiele bungalows van briljante kwaliteit

in 9 tot 12 m, L-model of dubbel
Compleet programma Ideal en Willerby

aluminium stacaravans tot 3.70 br.
Gebruikte stacaravans v.a. ’ 3000

Wij beschikken over unieke jaarplaatsenvan 500 m-' 'voor recreatie of permanente bewoning
Ons grote succes is tevreden klanten

Een bezoek aan ons bedrijf is dus zeker de moeite waad
Ook zaterdag en zondag geopend

'"*PARAMARIBOWEG 11, APELDOORN
055-332050 of 05766-2000

Campers
Direct leverbaar kampd
combinatie: Chevrol
Pick-Up Extended cal
K2500, silverado, automai!
airco, stereo, sportvelgel
cruise control etc. + Al*
FW 45 T Stareraft Spec»
edition, campertraiK
voorzien van alle luxe <
benodigdheden zoals zij]
fel. voortent, airco, sterej
magnetron, gas-oven. gaj
stel. afzuigkap, koel/vriefkast, douche, toilet etc]
Ook interessante least
mogelijkh. VAN VLIET Pc
sonenauto's BV, Parall*
weg Zuid 215, Nieuwerk01
a/d IJssel, 01803-13877.
T.k. DEMO fabriekscampÉ
opbouw '92, v.v. alle luxj

’ 49.950. Telef. 02J6336802/6311011. J
Verkoop/verhuur van kar"'
peerauto's. Bel voor
of info CHINOOK SONW
MANS. 04904-13597
DETHLEFFS A 462, nieU<
0 km, blanco kentekei
compleet van ’71.000 "voor ’ 58.000. Glendale b<
venslaper op Toyota H
Ace, in prima stad
’12.750. Info 02230-3363
of 02230-35970. I
Goedlopende IVECO car»
per type 5010, voor grod
rijbewijs, APK mei '9*
vr.pr. ’12.500.
14592, na 19.00 uur 23515.
LMC CAMPER, type 560
Diesel, 4-pers. + vele &
tra's, bj. 1988, km staf
36.000, prijs ’ 49.500. InrD
caravan mog. 05912-1589.
VW LT 31 D, sl.pl. v.
volw. + 1 kind, vr.p

’ 6000. Telef. 02974-859.

-Deze is nieuw-
MAESS 1883, 6-persoor>
camper op Fiat Turf
Diesel, 6-1988, inclusi'
gehele inventaris, absoluN
nieuwstaat, ’49.500. InflJJmogelijk. American C$
Schimmert, 04404-1888.
VW Westfalia JOKER, ";
aug. '81, meest compie"
uitv. met o.a. 4 slaapP'
(groot hefdak), koelkas'
verwarming, elektr. watef
pomp, watertank, chef11

toilet enz. i.z.g.st. ’ 12.95"
Alting Auto's,
CHEVROLET Pick-Llf
camper, grijs kent., P'
n.o.t.k. Telef. 01672-2800-^
T.k.a. i.st.v.nw. camp 6
HOBBY 600, gerede'
38.000 km, 4-'B9, 2.5 I T\
bo Diesel, vele extra'5
Nw.pr. ’120.000, J"’BO.OOO. G. mr. mog. 1l
bevr. 01620-55850, 9-17jj>
OPZETUNIT: Europee
Cruiser, voor dubb. cabin*
3 mnd. oud, ’ 22.500. Rhü 1"8.V.,
T.k.a. FIAT Ducato 2.5 oie'sel, met opbouw Dethletf*
geschikt voor 4 pers.,
luifel en topbox, cruis
contr., km.st. 82.000, bj- -J
1987. Vr.pr. ’29.500. Tele'
03473-74691. - _^x
VW CAMPER, bj. '80. Af"1
4-94, verh. dak, k.k.; er*
Vr.pr. ’ 5500. 03Q-937163>
PEUGEOT J7, net terug *
rondreis, APK 6-94, ie'
werk! ’ 1650. 075-1588jj>.
VW LT 31, orig. CAMP&t
4-pers., 1980, compl. u'gev.: voort., toil., ko- 1^fietsenrek, etc. etc,
nw.st., ’ 9850. 023-35464*— —-~^7-T.k. camper LT 35, bj. 'verh. dak, i.g.st., ’lO.OO- 1
08897-71348. _^
T.k. RENAULT Estafe^
1000, bj. '80, APK 7-'9'’ 2000. Inl. 03481-1380^
*GEEN
kampeerautoverzekering
60% aanvangskorting
gelijk. Bel of schrijf
info: Adviesbureau J- .'
Postbus 218, 7470 AE G°°'
Telef. 05470-737241
TOYOTA Hi-Ace, m.
4-pers. Hefdak, compl ■ 'ny..
een plaatje, ’ 6750. AoVe
ture Cars,
HOBBY 600 2.5 Diesel, J'86, div. extra's, in nw'08342-1190. _^
T.k. z.g.a.n.
camper type 7
657, b. 208, h. 267, bj- g2onderstel Toyota HiU* Ilfl
Inj., zeer veel luxe, o.a-
I. koelk., verw., douche-
vuil- en schoonwatert
enz., ’ 46.000.085-341^
ISUZU Pickup, '84, £ aC
gekeurd, id. voor sl

( pü
camperunit, prima staa
si. ’ 5500. 05224-2745^^-
***VW KOLIBRI*** bj'Telefoon 040-534216-

T.k. MITSUBISHI L 300
Camper, bj. '81, vakantie-
klaar. Telef. 04498-53397.
T.k. Fiat DUCATO Turbo
Diesel Concorde, 6.20 XS,
6-pers., 06-'9O, 22.350 km,
met zijluifel, JVC, CD, ste-
reo, topbox, toilet, douche,
koel/vrieskast, 3-pits gas-
komfoor met afzuigkap,
warmwaterboiler, 220 V
aansl., ringverw., autotelef.,
schoon- en vuilwatertanks,
als nieuw, nieuwprijs
’140.000, nü voor slechts

’ 75.000. Telef. 02975-
-67719, zien is kopen.
Noord-Zuidroute 2, De
Kwakel (bij bloemenveiling
Aalsmeer).
T.k. FABRIEKSCAMPER
Diesel C25, 5 pers., bj. 1987.

’ 30.000. Telef. 05276-1400.
T.k. Amerik. CAMPER, bj.
'78, 6-pers. 04750-40218.
Van part. VW Diesel, orig.
FABR.CAMPER, m. hefd.,
1983, ’ 22.000. 038-654282.
CITROEN C35, verl. kam-
peerauto, bj. 1980, vr.pr.
’17.500. Uden, telef.
04132-63311 b.g.g. 50888.
VW Camper, 5-p., bj. '85,
vr.pr. ’14.950. AUTO UNIE
ALMELO, 05490-25015.

camper Centraal
Bürstner en Hymer dealer
voor Midden-Nederland

Wij bemiddelen bij verkoop
van uwkampeerauto

Houten (Utr.) 03403-53033
EXPLORER camper afzet-
unit, al vanaf ’14.250.
MPH Rekreatie, Amster-
damseweg 47, Amersfoort,
033-640580.
MB benz., '78, APK 1-94,
prakt, inger. voor 2 volw. en
2 kind, ’ 7500. 033-620862.
FIAT 238 E Panorama
camper, bj. '80, APK nov.
'93, afritsb. voortent,

’ 5000. Inl. 010-4264027.
Fabr.camper MITSUBISHI
Suntourer, 1984, alkoof, 4
51.p1., douche-toilet, boiler.,
t.v.-ant., bustent/luifel,
fietsdr., 64.000 km,

’ 24.500. Doetinchem,
08340-30685.
Amerikaanse AFZETUNIT,
Pilgrim, 6 foot, geheel com-
pleet, bj. 1990, past op bijna
alle Pick-Up's, ’ 9750.
08350-29208.
VW Transporter FABR.-
CAMPER, bj. '83, LPG, tv, 4
pers., compl., nieuwstaat,
’15.950. Inl. 01859-15304.
RENAULT Trafic T 1000 D,
bj. '86, inb. '90, vr.pr.

’ 22.500. 05987-15506.
Zeer mooie MERCEDES L
608 D, '81, pi. 60-dgn.kaart,
weg weg. omst., vr.pr.

’ 32.500. Inr. auto mog.
05617-563, vr. naar Leo.

Almere-Campers
VERH./VERK. 036-5327787
LET op! BOVAG-bedr. ver-
koopt gratis uw camper in
showroom. Inl. 02274-4999.
MITSUBISHI L2ÖÖ Pick-
up, dubbele cabine met
Limacon opbouw, 4-1991,
27.000 km, helemaal nieuw.
Nieuwprijs totaal ’ 83.000,
nu ’45.000 mcl. BTW.
Moet u zien. Telef. 04404-
-1888 (L).
Mercedes Camper, douche,
toil., w./k. water, tv, 27MC,

’ 10.500. 05230-56985.
VW TRANSPORTER 2.0
Benz., geh. nwe. opb., 4
51.p1., zeer compl. uitger.,

’ 29.950. Mitsubishi-dealer
Smeeing, 02155-13227.
Kampeerauto-VERZEKE-
RINGEN. Eddy van Ooijik
Camperpolis, 035-234035.
RENAULT Trafic Diesel '83,
geheel compleet, weinig
km, ’ 7900. 033-758995.
MITSUBISHI L3OO, 1986,
verhoogd, 4 slaapplaatsen,
keuken, kachel, ’15.950.
Mitsubishi-dealer Smeeing,
telef. 02155-13227.
MERC. 813 D camper,
6-pers., gr.rijbew., z.g.a.n.
opbouw, nw. APK. Vr.pr.
’24.950. Inl. 01640-52412.
GMC type FLEETWING,
5-pers., bj. 1987, nieuwst.,
grootrijbewijs, alle extra's,

’ 54.500. Inl. 04707-2323.
T.k. VW CAMPER type
Transporter, bj. '81, i.z.g.st.,
gerev., overgesp., gr. beurt,

’ 4850. Telef. 05430-69270.
Te koop KNAUS camper
625TK 2.5 Itr. t.d., Peug.
chass., bj. '91, met alle ace
Nieuwprijs ’125.000,
vraagprijs ’ 80.000. Telef.
01810-12234, b.g.g.
01814-2229.

, Aangeb. op camp., 15 km

■ van Adam, perm. te bewo-
nen zelfgebouwde houten
STACARAVAN, 11 x 3.60
m, met cv., gr. schuur, ron-
dom betegeld terr. en roy.

■ tuin. T.e.a.b. 06-52.844493.
! T.k. CHATEAU 320,

i.z.g.st., met nieuwe voort.,
pr. ’2750. 02153-11528.
STACARAVANS. Goed-
koopste adres van Neder-

■ land. 2 of 3 sik. met douche.
Galaxy 8.5 x 3, ’21.650.
Phoenix 8,5 x 3, ’24.250.. Harlequin 9.6 x 3, ’ 25.650.
King 10 x 3,6, ’32.250.> Montrose 11 x 3.6, ’ 37.650.
Tevens ± 25 occasions. De
Smokkelhoek, Kapelle, te-
lef. 01102-41623.

■ TEC KING 390, m. toebeh.,
9-'B7, i.z.g.st., BOVAG-
gek., ’ 8500. 070-3974076.
TM. VOUWCARAVAN,

’ 350. Telef. 01834-1176.
REDCEDAR, 11 x 3 m, 2
sl.k., douche, voll. inger.,
unieke plek, Ermelo,

’ 24.000. 03417-59941.
TABBERT, 5.70 m, tan-
demass., toilet, ringverw.,
'79, ’ 6250. 05768-2204.
ERIBA Pan, 1985, met luxe
luifel. Telef. 020-6595737.
Last minute: direkt-mee
vouwwagens v.a. ’ 250 bij
PAUW RECREATIE 8.V.,
Pascalstr. 3, Heerhugo-
waard, 02207-41069.
T.k. WILK de Luxe, 5.50 m,
verk. i.z.g.st., bj. '82, geheel
compl., vr.pr. ’11.500. Evt.
huur mogelijk. 033-944870.
CARAVELAIR 416 T, '86,
kachel, koelk., voort., res-
wiel, ’ 6750. 02523-77220.
KIP 470 GL, bj. 1979, ruime
5-persoons, in goede staat,
met '93 keuring, mcl. ka-
chel, luifel en voortent,

’ 5250. Telef. 03438-17425.
Kip HIGHLINE 520, bj. '82,
zeer compl., goede voort.,
geh. vak.klaar, met kent.,

’ 9500. 05224-2745.

Wilk zomeraktie
WILK liefhebbers opgelet!

Als u in de maanden
julien augustus

een Wilk mod. '93koopt
doen wij er voor een bedrag

van ’ 100 het
volgende pakket bij:- SSK-2 stabilisator- antidiefstal kop. kap- Twinny-Load fietsdrager- reservewiel- service-luik

Bovendien ontvangen snel-
le beslissers het camping-
geld van dit jaar tot een
maximum van ’ 600 terug.

Bel voor dealer-adressen
03403-71844

Frans de Witte
Agenturen B.V.

Benelux importeur
voor Wilk

Spoedverkoop
10 TOT 40% KORTING OP

div. houten bungalows
L-vorm, chalet dubbel

alum. stacaravans
CARAVANBEDRIJF

Het Centrum
ZWOLSEWEG 377

WENUM, gem. Apeldoorn
05762-1566, fax 1358

ERIBA Nova 490, met div.
opties. Nw.pr. 22-4-92

’ 27.660, nu ’ 22.500. Telef.
05241-1796.
T.k. HOBBY 460 T, '87, mcl.
voort., 5x 3 wkn. gebr.

’ 13.700. 01745-13896.
ALPENKREUZER Super
GT, bj. 1989. Pr. ’3200.
02513-15990, na 18.00 uur.
Hobby 520 de Luxe, bj. '82,
met Mahler voort., i.z.g.st.

’ 7950. Telef. 02975-65583.
ERIBA Touring Pan, zeer
mooi, '85, compl. m. kachel
koelkast. Inl. 05915-53818.
T.k. STA-CAR., 16 m, wit
PVC, hardhouten kozijnen,
m. thermopane, op een
camping a.d. Friese Meren,
m. ligpl. voor boot, iets spe-
ciaals. 05120-40750/20819.
Let op! Door bemidd. ver-
kregen 25 toercar. 3.30 t/m
5.70 m, v.a. '78 t/m '90, al-
les compl. W. Stuutlaan 10,
Soesterberg, achter Kela
meubel, 03463-54346.
ADRIA 6.75, voll. uitgev.,
v.tent, v. 51.p1., als nw.,
3-'9l, weg. omst.h.

’ 12.500. 020-6010837.
Te koop STACARAVAN
L-vorm, 60 m2. Camping De
Knieplanden. Zweeloo, B.
Jansen, 05917-1599.

Poelman
i

Stacaravans
MULLER

i EMINENT-BATAVIER

Primeur
100% volkern KUNSTSTOF

CHALETS
Zowel kozijnen als dak-

plinten in volkern kunststof
■ in div. kleurcomb. mogelijk

Tevens

Red cedar
chalets

EN
MOBIELE BUNGALOWS

Klein Paradijs 14
Beekbergen

ANWB-borden
Pietersberg volgen
05766-1953/3119

Ook zat. en zond. geopend
BEIJERLAND Vitesse
380/2, -grijs int., bj. '87,
eindk., veel extra's, z.g.st.,

’ 11.000.020-6461455.
T.k. STACARAVAN op
mooie camp. in Garderen,
10 x 3 m. Vaste pr. ’ 17.000.
Inl. 02510-28866.
CARAVELAIR, 5 m, met
voort., bj. 1986, zeer mooi,

’ 7500. Telef. 03463-53392.

Ideaal
VOOR RUSTZOEKERS

12 mnd. recreatie per jaar,
bungalowpark Het Ver-
scholen Dorp B.V. biedt nu
prachtige percelen koop-
grond aan, op een unieke
lokatie, te midden van de
bossen van Harderwijk,
slechts op VA km van het
oergezellige centrum en 2
km van het Veluwemeer.
Naast deze zeer ruime ka-
vels bieden wij tal van bun-
galows in div. afmetingen
en uitvoeringen aan. Al
onze redcedar bung. zijn
v.v. gas, water, 16A
stroomvoorz., c.a.i., telef.
etc. Verder is er op het park
0.a.: verwarmd zwembad,
tennisbaan, wasserette etc.
Zéér gunstige hypotheek
mog. (8,8 %).

Het Verscholen Dorp
Korhoenlaan 3, Harderwijk
03410-12930,08382-1600

Elke dag geop. v. 10-18 uur
zondag v.a. 12 uur

Bij THEO STET 8.V., Hob-
by caravans, geheel com-
pleet met zeer grote kortin-
gen. 02207-18088.
T.k. omg. Roermond, goed
geïsol. chalet, 2 si.kam. en
veranda. Inl. 04749-1291.
DETHLEFFS New Line 395
HK, bj. '93, zeer lichte scha-
de, ’ 12.500. 03242-1197.
Enorme ZOMERSHOW bij
Caravan Import De Grift-
dijk. Als u ons niet bezoekt
mist u de grootste keus in
Ned. van nieuwe en ge-
bruikte stacaravans. Meer
dan 150 stuks op voorraad,
nergens goedkoper, enor-
me korting op nieuwe Atlas
caravans, gratis transport in
Ned. Inr. en fin. mog. Elke
dag geop. v. 10-18 u. Grift-
dijk Noord 27, Lent (bij Nij-
megen), 080-234528.
BEYERLAND Quartz 380,
1985, eindkeuk., rondzit,
toil.ruimte, nwe. voort.
Walker (2x gebr.), Isabella
luifel, gasfl., kluisje, kachel,
koelkast, ANWB-keur.-
rapp. '93 aanw. Vaste prijs

’ 11.000. Inl. 01749-12542.
Alles over caravans, vouw-
wagens, tenten en acces-
soires vindt u in de Vervat
VOORDEELKRANT. Vraag
'm aan of haal 'm af.
Vervat, Stadionweg 31,
3077 AP Rotterdam, telef.
010-4321455.

Swift
kwaliteit met stijl

Ga NU naar uw dealer!
Bel voor informatie
en dealeradressen:

MPH Rekreatie
Amersfoort, 033-640580

ERIBA Familia Fashion,
aug. '89, i.z.g.st., luif., 2 gr.
gasfl., raamhoes etc, vaste
prijs ’ 11.500. 071-218791.
T.k. nieuw, houten of PVC
chalet op rustige camping
in Ermelo, afmeting 9.50 x
3.70 m, ’36.500. MULTI
CARAVANS, 03410-31892.
Weg. omst.heden: t.k.a.
STACARAVAN, met jaar-
plaats op mooie camping,
omgeving Oosterhout,

’ 10.000, met grote schuur.
O.v.v. telef.nr. Br. 32-53302
bur. bl. Adam.

SUNGALOW Caravan-
bouw. Stacaravans/chalets
van hout of kunststof van
topkwaliteit! Zeer geschikt
voor permanente bewo-
ning. Geheel ingedeeld naar
eigen wens. Neem vrijblij-
vend een kijkje in onze fa-
briek, waar wij u onder het
genot van een kopje koffie
diverse modellen en onze
kwaliteit kunnen tonen. Wij
verzorgen inruil en finan-
ciering. Tevens beschikken
wij over mooie plaatsen in
bossen of aan het water.
Sungalow Caravanbouw
8.V., Marconibaan 46,
Nieuwegein (ind.terrein De
Wiers). Telef. 03402-42302.
Koop een HOBBY of TEC
caravan, ’lOOO tot ’3OOO
voordeel. Alle modellen van
Hobby en TEC uit voorraad.
Ook Hermenman vouwwa-
gens, pak- en aanhangwa-
gens. Voortenten hoge kor-
tingen. Zeer grote sortering
access. C.C. Waterland, De
Haal 117, Oostzaan,
02984-4331. Dagel. geop.
van 9-17 u. Do. koopavond.
T.k. z.g.o.h. COLORADO 9
x 3 m, 2 sl.k., ringverw., bj.
'86, vr.prijs ’ 10.900. Ascot
10 x 3 m, 1 sl.k., z.g.0.h.,
vr.prijs ’ 9800. Schutten-
belt Caravanbouw, Vlood-
weg 7, Enter, telef.
05478-1472.
HOBBY de Luxe, 4.60 m,
met voortent, bj. 1992,

’ 16.250. Inl. 033-634671.
****Camp. de Vergarder in
Erichem bij (TIEL) b.a. div.
nw. stacar., f.OO m. me
douche v.a. ’21.500. Nw.
houten chalets, nu ’ 29.500
VERANO Caravanspecia-
list, wegens verbouwing
van de zaak en ruimtege-
brek enorme kortingen, o.a.
Willerby 11.00 x 3.70 m,
normaal ’ 55.000 nü
’48.500, zéér luxe uitgev.,
met magnetron, diepvries
en radio. Willerby Leven
850, normaal ’32.000, nü
’28.000. Willerby 30, nor-
maal ’ 34.000, nü ’ 28.900.
Abby 10.70 x 3.75 m, nor-
maal ’ 49.000, nü ’ 40.000.
Diverse houten mobiele
bungalows. Tevens bieden
wij een zeer uitgebreide
collectie occasions in sta-
caravans en Veluwematen
aan. Dit is maar een greep
uit onze collectie. Dus cara-
vankopers opgelet!!! Ons
adres: Eendenparkweg 3,
Ermelo, 03410-32036. Inruil
en financiering mogelijk

DE NIEUWSTE

1994
Dethleffs

en Hobby's
Tevens nog enige

1993-modellen
Hobby en Dethleffs

INTERNIBER
KRUISWEG 1539

HOOFDDORP 023-285863
Vouwcar. ESTEREL S 39,
kachel, voort., koelk.,
res.w., bj. '81, i.z.g.st.

’ 4500. Telef. 03438-18325.
Tk. 4 VOUWWAGENS 0.a.:
Gerjak, Walker, Vocatour,
v.a. ’ 1250. Inl. 075-283311.
KNAUS Südwind, '87, 5 p.,
nw. voort., BOVAG-gek.
'93, ’ 12.500. 03435-74399.
BEYERLAND Vitesse 470
T, '92, grijs inter., Alko
stab.kopp., voort. grijs,

’ 14.500.015-611256.
SOLIFER de Luxe 4.70, uit-
munt., nwe. gecoate voort.,
cv., luifel, vak.klaar. Vaste
pr. ’ 7500. Evt. zonder tent

’ 6250. Telef. 03465-50485.
RED CEDER chalet, VA jr.,
bosr. omg. Ermelo, 10 x
3.80 m. Telef. 03425-2484.
TM. toercar. HOMECAR,
440 L, bj. '79, nwe. voor-
tent, ’ 3500. 02158-21344.
TOERCARAVAN IT 4085,
4-pers., kachel, koelk., toi-
letr., Isabellavoort., vakan-
tieklaar, ’ 4750. Telef.
03449-2649.
Vouwwagen HOLTKAM-
PER Fam. de Luxe 300, '87,
als nw., mcl. access.,

’ 6500. Telef. 02972-63630.
T.k. DETHLEFFS 465 L
Tour, ringverw., toil.ruimte,
apart slaapvertrek. Vraag-
prijs ’9750. Telef. 01722-
-5040 Of 01720-75669.
HOBBY Prestige 535 T,
sept. '87, voortent, veel ex-
tra's, i.g.st. Inl. 01802-1991.
T.k.a. BEYERLAND 4.70 de
Luxe, bj. '85, compl. m. luif.
en voort. pi. kopp.stab. Pr.

’ 8250. Telef. 08380-53404.

T.k. HOBBY Prestige, 6.10
m, tandemasser, 1984,
z.g.a.nw. Vr.pr. ’13.000.
Telef. 04183-3674.
HOENDERLOO, op gezelli-
ge familiecamping t.k.a.,
enkele stacaravans met 2
si.kam., douche, toilet op
keurig aangelegde jaar-
plaatsen. Tevens een toer-
caravan m. voortent eve-
neens op jaarplaats. Div.
prijzen 05768-1298.
RED CEDAR stacar., 12.00
m, 2 slaapk., douche pi. toi-
let, op aardgas aangesl. In
Drenthe. Inl. 05999-64664.
STACAR., voortent, blok-
hut, bepl., alles nw., camp.
Z.0.-Brabant. 04974-2763.
Zeer EXCLUSIEVE stacar.,
3.60 x 10.50 m, 6 wkn.
gebr., 3 sl.k., bad enz.
’28.950. Inr. mog. Gratis
transport. 030-513758.

Kip
Toer- en stacaravans

V.D. VLIET CARAVANS
Weteringbrug

Telef. 01713-12212
TABBERT Baronesse de
Luxe, I. 10 m, tandemasser,
aparte sl.k., douche, gas pi.
heteluchtverw., mcl. schim-
melvrije vlonder, pi. nwe.
voortent in zomer- en win-
teruitv. 085-510038.
POLAR 445, 1986, i.z.g.st.,
met BOVAG-garantie.
MPH Rekreatie, Amers-
foort, 033-640580.
Door inruil verkregen,
z.g.a.n. toercaravan, TEC
KING 340, 1989, met voor-
tent, ’ 9000 en Sprite Cadet
250, ’2OOO. Excellent Mo-
bielbouw, Keulschevaart 3,
Breukelen, 03462-63774.
TABBERT Baronesse, 6.30
x 2.50, tdm., mei '89, nw.st.,

’ 19.500. 055-420599.
HOBBY Prestige 400 T, '86,
rondz., cass.toil., TV-ant.,
voort., ’ 9250. 01836-1668.
Nwe. en gebr. chalets en
alu stacar. Camping- en
stacar.handel DE WULP,
Kraaierslaan 25, Noordwijk,
02523-72826. Dag. geop.
LET op! BOVAG-bedr. ver-
koopt gratis uw caravan in
showroom. Inl. 02274-4999.
4-p. toercarav. CHATEAU
Victory t. 420, bj. '81,
i.z.g.st., m. veel opties, mcl.
v.t., luifel, gebruikskl.

’ 6900. 08360-26898.
T.k. HOBBY Prestige 460,
geh. compl., als nieuw, bj.
1984,’ 9000. 040-621474.

Uniek
en éénmalig

nu direct uit voorraad lever-
baar, perfect gefabriceerde
aluminium stacaravans uit
eigen fabriek. Nu tegen een
bijz. lage introductieprijs
(v.a. ’19.950), lengtes 7
t/m 11 m. Naast deze revo-
lutionaire serie stacaravans
bieden wij u een 50-tal ge-
bruikte sta- en Veluwemaat
caravans aan. Wij verzor-
gen evt. standplaats en fi-
nanciering (zéér lage ren-
te). v.o.s.

Arnhemseweg 80 A
6731 BV Otterio

08382-1600
Prachtige STACARAVAN
geh. compl., overdekt ter-
ras, aparte bijkeuk., schuur-
tje, prijs ’ 12.000. Camping
Heezerenbosch, Houtsnip
944, 5591 TA Heeze.
ADRIA 380 QSL, bj. '84,
div. access., vak. gereed.
Vr.pr. ’ 6000. 023-336176.
LOOSDRECHT, unieke
plaats a.h. water, nwe. sta-
caravan, L-model, 10 x 7.60
x 3.60 m, 2 si.kam., mooie
tuin, privé-steiger, ’ 69.500.
Inl. Caravanpark De Plas-
hoeve, Nieuw-Loosdrecht-
sedijk 213, 02158-23580.
TEC KING 390, 4-pers„
1989, geh. compleet, vr.pr.
’8750. Inl. 038-665164.
T.k. FENDT F545 T '84,
2-as met Brand 4 seiz. tent,
verlicht. 220-12, gas, boiler
en cv., ’ 6500. Tijd. kant.u.
+ zat. 01131-1348.
OCCASION-VERKOOP
Urnuiden biedt aan: 20-tal
toercaravans, prijzen v.a.

’ 900. Dag. geopend. Dok-
weg 14, Urnuiden, 02550-
-17454, ook inkoop.
Nieuwe, houten VAK.-
BUNGALOWS en stacarav.
t.k., bij recreatiemeer. Park
Overbos, Scheidingsweg 9,
Hoevelaken, 03495-71577.
Award Momingstar, 1987,
luif., rad., etc. In PRIMA st.,
’14.950. Inl. 075-283311.
HOBBY Classic 400 T, bj.
'91, met voortent, ’14.500.
Telef. 03407-3322.
BÜRSTNER 545 tand.as-
ser, toil., v.t., '77, z.g.ond.,

’ 5950. 05768-2204.

Spoedverkoop
10 TOT 20%KORTING OP

NIEUWE MODELLEN
TOERWAGENSO.A.:
Munsterland, Roller en
div. inruiltoerwagens
CARAVANBEDRIJF

Het Centrum
ZWOLSEWEG 377

WENUM, gem. Apeldoorn
05762-1566, fax 1358

WALKER vouwwag., '89,
4/8-pers., i.pr.st., veel ex-
tra's, ’ 3950. 03435-77758.
CHATEAU Cantara 948, bj.
'89. zr. compl., mooi, vr.pr.

’ 13.250. Inl. 05411-25501.
T.k. stacar. met vaste
standpl. op uniek recr.geb.

ENKHUIZEN N.H., o.a.
speeltuinen, sprookjesbos,
surfstrand.. zwembad, enz.
Pr. ’ 8500. 02280-12732.
CONSTRUCTAM, Condor
4, '78, geh. compleet,
’4500. Inl. 02261-3155.
Camp. te LOOSDRECHT,
houten stacaravan, 10 x 3
m, i.z.g.st., aanl.steiger/
slipway en invent. Pr.
n.o.t.k. ml. 08385-17798.
Te koop Amerikaanse CA-
RAVAN, type Rockwood.
Prestige opbouw, lengte
10.5 meter, met twee uit-
schuiven, zeer luxe. Tele-
foon 06-52772681, bellen
vóór 12 uur.
CHATEAU Cantara 908AK,
bj.- 1989, met SSK-kopp.,
luifel, omvormer en accu.
’13.500. Inl. 08385-23764.
ADRIA Forma, bj. '92, ring-
verw., do., wc, zeer compl.,
’13.750. Inl. 03462-61600.

Sprite
vakantie-aktie

Sprite liefhebbers opgelet!
Als u in de maanden

julien augustus
een Sprite mod. '93 koopt

doen wij er voor een bedrag
van ’ 100 het

volgende pakket bij:- SSK-2 stabilisator
- CV rondverwarming- reservewiel
Bovendien ontvangen snel-
le beslissers het camping-
geld van dit jaar tot een
maximum van ’ 625 terug.

Bel voor dealer-adressen
03403-71844

Frans de Witte
Agenturen B.V.

Benelux importeur
voor Sprite

T.k. GEVRAAGD caravans
merk Hobby, v.a. bj. '85 t/m
bj.'93. Inl. 040-621474.
Occasions: Hobby 400T,
42ÖTM, 430TK, 460T,
555TK. 600TL, 610TFM,
Beyerland 380/2, 430CT,
450D. Sprite, Knaus, Ho-
me-Car, Bergland, Tabbert
etc. VAN DER MADEN Ca-
ravans, Eindhovenseweg
138, Best (richting Acht-

■ Eindhoven), 04998-71097.
Uw tweede huis op wielen!
De nieuwste modellen
Avento, Bürstner en Biod.
Nieuw de Euroland lichtge-
wicht caravan. Grote keus
in topoccasions tegen
ANWB-prijzen. Camping-
store Wamo ook de groot-
ste keuze in kampeerartike-
len. Jarenlange ervaring in
service en reparatie.
WAMO-Edam, Oosterhui-
zerweg 7, Edam, 02993-
-71841. Dag. geopend van
9.00-18.00 uur. Vrij. koop-
av. 19.00-21.00 u. Za. tot
17.00 u. Zondags gesloten.
Div. maten ONDERSTEL-
LEN voor stacaravans uit
voorraad leverbaar. Gebr.
Van den Bosch, 4e Indus-
triestraat 23, 3133 EK Vlaar-
dingen, 010-4601905.
BÜRSTNER Holiday 4800
TN, w.c./douche, 4 51.p1.,
'90. ’ 15.500. 020-6158980.
K. SCHOORL stacaravans.
Luxe houten chalets, alle
maten, scherp geprijsd. Evt.
geplaatst op 40+park
naast Veluws natuurreser-
vaat, kavels tot 1600 m 2.
Perm. bewoning, inruil en
financ. mog. 05700-22603.
0.-LOOSDRECHT, XM~a. ■stacaravan, hout, in jacht-
haven a/h water, pachtgr.
Inl. 02159-43203, fax 49825.
Kip GREYLINE KG 45 TLB,
bj. 1987, i.z.g.st., ’17.250.
Telef. 010-4748886.
ERIBA Puck, 1985, k.k., ka- 'chel, luifel, ’5500. Telef.
03429-6346. !
STACARAVAN, ’ 1000. I
Inl. 075-283311. \
Zeer gr. STACARAVAN, 13 I
x 9. tuin, schuur, cv. enz. i
Aan groot water, rand v. i
Adam. ’65.000. Telef. ]
020-6934619/6655701. ,

Hobby \
Caravans geh. compl. met l

zeer grote kortingen l
Theo Stet BV, 02207-18088 ,

Boshoek Houtbouw B.V.
b.a. op mooie, ruime plaatsen, 400-600 m 2ruim aanb. van

mobiele bungalows
De plaatsen zijn v.v. alle aansluitingen mcl. aardgas

Tev. leveren wij PVC en alu wagens van diverse merken
Verkoopkantoor is 7 dagen open van 10-17 u op

Buitencentrum Ruighenrode
te Lochem Gld., telef. 05730-51618 b.g.g. 03429-1297

Nieuwe houten caravans ’ 15.995
Casco, bijv.: 9.76 x 3.50 m, mcl. ramen. Delta: 01831-3397

’ 2500 tot ’ 4000 korting
op caravans modellen '93

Topmerken Bürstner, TEC en Delta caravans, kompleet
uitgerust met prachtige luxe voortent, reservewiel

met beugel, raamhorren, koelkast, kachel, gasflessen
krik, verlengsnoeren, registratiebewijs enz., enz.

Slechts enkele weken gebruikt
Reserveer nu -onder voorbehoud- zon bijzonder
komplete caravan met volledige fabrieksgarantie

Informeer telefonisch of kom eens langs

Campo Caravans B.V.
Ind.terrein te Heinenoord, Langeweg 1, telef. 01862-4000
Filiaal Sassenheim: Teylingerlaan 74, telef. 02522-12597

Carav.-voortenten
voor halve prijs

Door rechtstreekse fabrieksinkoop/import: diverse partij-
en kwaliteitsmerkvoortenten voor halve prijs. Kom kijken
en vergelijken. Ruim 160 modellen staan uitgestald in
onze 4 voortenten-centra. Theo Stet 8.V., meest gesor-
teerde adres in Ned., 3000 tenten uit voorr. Heerhugo-
waard, 02207-18088; Alphen a.d. Rijn, 01720-93844/45;
Duiven/Arnhem, 08303-15152; Eindhoven, 040-482945.

Unieke aanbieding
DE NIEUWSTE CARAVANS EN VOUWWAGENS

MEEST 1993, KORT VERHUURD

duizenden guldens voordeliger!
EN PAS 1 MRT. 1994 VOLLEDIG BETALEN

(2/3 deel met max. ’ 10.000, géén rente)
Profiteer van deze spectaculaire prijsaktie

wie 't eerst komt... Het gaat hier slechts
om per model een beperkt aantal

TOERCARAVANS: KOMPLEET MET LUXE
VOORTENT, LUIFEL, RESERVEWIEL, GASFLES

STROOMKABEL + VERLOOP, REG.BEW., RIJKLAAR
Hobby '93: 11 modellen korting ’ 3355 - ’ 4340
Euroland '93: 4 modellen korting ’ 2840 - ’ 3180
Chateau '93: 23 modellen korting ’ 2600 - ’ 3800
Eifelland '93: 5 modellen korting ’ 2801 - ’ 3651
Adria '92: 20 modellen korting ’ 2546- ’ 3256
Adria '93: 5 modellen korting ’ 2176 - ’ 2886

VOUWWAGENS: KOMPLEET MET VOORTENT
KEUKEN, RESERVEWIEL+ BEUGEL, TAFEL
GASFLES, GAASDEUR, LUIFEL, STOKKEN

RIJKLAAR (+ GRATIS BINNENTENT
VOORTENTHEMEL)

Jamet'93: 6 modellen korting ’ 1350-./ 1750
Deze week reeds de eersten terug en te zien

andere modellen die nog onderweg zijn kunnen
worden gereserveerd onder voorbehoud goedkeuring

na bezichtiging. Vele modellen echter NIEUW wel
te zien in onze showroom

KOMPLETE OVERZICHTSLIJST VAN DE
AANGEBODEN MODELLEN ZENDEN

WIJ U OP AANVRAAG TOE

Caravan Centrum Vervat
Stadionweg 31, 3077 AP Rotterdam

Telef. 010-4321455, fax 010-4793164

Kampeertenten
Theo Stet kampeertentenimport, partij koepel-, pirami-
de- en huttenten, 'A prijs! Verder keuze uit 60 tenten op
show tegen Nederlands scherpste prijzen. Heerhugo-
waard. telef. 02207-18088.

EUROTOUR CARAVANS
biedt na de vakantie t/m
25% korting. Wij zijn gespe-
cialiseerd in occasions
zoals: Knaus, Bürstner,
Swift, Hobby en Munster-
land. Wij hebben ook zeer
grote tandemassers, alles in
overdekte showroom, 7 da-
gen per week geopend,
Harderwijkerweg, Kootwij-
kerbroek. 03423-3262.
Te koop stacaravan (PVC),
aan de KAGERPLAS te
Warmond, met ligplaats
voor boot. Lengte 8.30 m,
breedte 3.00 m, zeer goed
onderhouden, met schuur.
Prijs ’25.000. Inlichtingen
telef. 020-6623612 of
01711-10852.
BÜRSTNER 4300 TN Holi-
day, kent. 1992, zeer compl.

’ 15.250. 01620-31088.
STACARAVAN-BOUW

ook casco
Hagebo, De Meern, Strijk-
viertel 46, 03406-67237.
T.k. vouwwagen OBELINK,
'85, ruime voort. 4 x 5 m,
rits voordeur moet vervan-
gen, ’ 975. 036-5312852.
HOLTKAMPER Flyer Expe-
dition bj. 1990, compl. met
div. extra's. Vr.pr. ’9OOO.
Inl. 01751-18329.
CARAVAN CENTRUM
BOEKEL te Boekei (NB)
wenst al haar klanten (en al
die andere aardige mensen)
een fijne vakantie toe ...en
kom gezond terug!
Toerc. KNAUS Azur 385 H,
compleet m. cass.toilet en
ringverw., veel extra's, bj.
1991. ’ 17.500. 02242-3003.
ESTEREL klapcaravan, 3-
pers., koelk., voort., als nw.,

’ 7750. Telef. 073-423033.
T.k. caravan merk HOBBY
495, bj. 1987, geh. compl.,
als nieuw. 040-621474.
Excl. ERIBA Nova 520 de
Luxe, 1984, nw. mod., alle
opties 0.a.: boiler/douche,
’11.500. Inl. 055-430718.
T.k. luxe CARAVAN Kip
Hy-Line 495 TLBS, met
cv., warm water, zonnepa-
nelen, luifel, skitent enz.,

’ 26.500. Telef. 08877-3132.
T.k.a. stacar. aan
LOOSDR.PLASSEN, geh.
compl., pi. aanlegst., kl.
bootje met b.b.m. Vr.pr.

’ 26.500. Telef. 03484-1711.
BEYERLAND Vitesse 400
CT, 1990, Mehler voortent
en veel extra luxe, i.z.g.st.,
vr.prijs ’ 16.500. Telef.
01714-12182.
ADRIA Forma 465 TLD
(mrt. 1992), si. enkele wkn.
gebruikt + v.luifel etc. Van
’24.940, nu ’15.000. 010-
-4777066 Of 04116-85173.
CONSTRUCTAM, kachel,
koelk, luifel, reservewiel, bj.
'77, ’ 2250. Inl. 08865-3223.

muller
stacaravans

batavier
eminent

vraag folder en dealerlijst
ofkom vooral kijken bij

muller
caravanbouw

kayersdijk 109
apeldoorn-zuid (afrit A-1)

055-332323 (zo. gesl.)
HOBBY cl Bürstner, '93,
div. mod., compl., 15% -20%
Korting!!! 08385-20245.
3-p. caravan Bergland, '79,
mooi, goed, zr. veel extra's,
vr.pr. ’ 3250. 03435-72579.
ERIBA Troll, voor liefheb-
ber, ’ 1750. Inl. 075-283311.
T.k. REDCEDAR stacara-
van, 10 x 3.5 m, „Het grote
Bos" Doorn, no. 490, voll.
inger., dubb. glas, geïsol.,
satell. ontv. ktv, open eiken
keuk., pr. ’50.000. 03438-
-12255 of 078-179209.
Vouww. BOHÈME, mcl.
grondzeil, i.g.st., ’750.
Telef. 075-179905.
T.k. car. EIFELLAND, 4-p.
Telef. 08897-73195na 18 u.
LANDER Graziella 34ÖT
i.z.g.st., techn. 100% , vr.pr.

’ 6000. Telef. 02507-18233.
BÜRSTNER Holiday 3700
TL, 1990, zeer veel extra's,

’ 15.000.Telef. 072-610536.
DETHLEFFS Nomad 350,
bj. 1986, v.v. voort., koelk.,
kach., kluis, i.z.g.st., vr.pr.

’ 8500. Inl. 036-5337523.
T.k. KNAUS Südwind 4.85
m, mod. '88/'B9, licht inter.,
BOVAG-gek. '93, reisklaar,
als nw., weinig gebr. Nw.pr.
’25.100, nü ’15.950.
02154-12493.
ALPENKREUZER Super
GT 1983, perf. staat, zeer
kompleet, weinig gebr.,
’2950. 01720-43002.
Nooit eerder kocht u een
nieuwe STACARAVAN
voor zo weinig geld!
(model '94 al v.a. ’17.000).
Absoluut de laagste prijzen
bij: Mobil Caravans. Wij
bieden u naast scherp ge-
prijsde nieuwe stacaravans
ook een groot assortiment
gebruikte, al v.a. ’ 3000. Let
op ons nieuwe adres: U
vindt het nergens goedko-
per dan op de Groeneweg
33, Bunnik (achter NS-sta-
tion), A-12 afrit Bunnik bij
Utrecht. 03405-64657.
STACAR. + schuur, 2 sl.k.,
do./w.c, camp. a. Veluwe-
meer, ’ 6900. 08819-75044.

Caravans

zaterdag 31 juli 193318 Kortingen op Alpenkreuzer,
Paradiso, Homecar, Deth-
leffs, Chateau, Delta en
Elddis. Ook nog enkele
1992 modellen. Occasions
al v.a. ’ 1500. Enorme kam-
peersupermarkt met scher-
pe „Fan" prijzen en hoge
kortingen. Bijzet- en kam-
peertenten, luifels, voor-
tenten en wintertenten
vindt u op onze bovenver-
dieping. Ook bij ons moge-
lijkheden voor: verhuur,
leasing, financiering, on-
derhoud en reparatie van
alle merken. Lid Bovag. Uw
koffie staat klaar. Vrijdag
koopavond. Erica Recreatie
8.V., Aalscholverlaan 5, In-
dustrieterr. Zeist-West, te-
lef. 03404-53349.

STACARAVANS, specia-
list in chaletbouw, uw cha-
let op maat gemaakt,
nw.ste mod. kunststof/alu-
minium. Tev. ± 40 gebr.
stacaravans, ook grote ma-
ten voor perm. bew. H. Sie-
ders, Alteveer 70, Hooge-
veen. 05280-66217.

Kort verhuurde caravans
met voortent, porta-potti,
gasfles, snoeren met grote
KORTINGEN. Bijv. Hobby
420 TM Ci van ’21.815
voor ’19.300. Bürstner
3900 TN Holiday, van

’ 20.835 voor ’ 18.500 enz.
enz. Tev. ± 50 occasions.
De Smokkelhoek, Kapelle
(bij Goes), 01102-41623.

EXCELLENT Mobielbouw
al vele jaren toonaange-
vend in het bouwen van
redeeder en kunststof sta-
caravans van topkwaliteit.
Geheel naar eigen wens en
geschikt voor perm. bewo-
ning. Komt u gerust langs
in onze fabriek of vraag
folder. Keulschevaart 3,
Breukelen, 03462-63774.

HOBBY 520 TQM, '91, wit
int., voortent, ’ 17.950. Zat.
na 13.00 uur, 03440-10810.

PREDOM toercar., '90, met
luifel en inboedel. Geen ijs-
kast, ’ 4800. 020-6364920.

T.k. Stac. MULLER Bata-
vier 8,5 x 3 m, 2 sik., ring-
verwarm. en dubbel glas,
nieuwpr. ’ 34.000 nu
’21.750 mcl. Transport info
Schuttenbelt Caravan-
bouw, Vloodweg 7 Enter,
telef. 05478-1472.



Kaaike
Boven

Jaarmarkt
De Kaaike Boven Jaar-

markt is een evenement dat
Vandaag, morgen en maandag
Roosendaal gezelligheid en
sportiviteit
brengt.

Vandaag (31
juli) is er op de
Kaai een brade-
rie met ruim 130
kramen, voor de
jeugd begint om
14.00 uur de
Trollenshow,
verder wordt er
gestreden om
het kampioen-
schap ganzen-
borden. Om half
zeven vanavond
begint er een bij-
zondere wieler-
koers, met deel-
name van de le-
gendarischeren-
ners Wim van
Est,GerritVoor-
ting en Jan Jans-
sen.

Morgen (1 au-
gustus) doen an-
dere sportieve-
lingen mee aan
een spectaculai-
re Meerkamp.
5,Er moeten tus-
mn 12.00en 17.30
uur liefst tienonderdelen wor-
den afgewerkt. De prijsuitrei-
king is om 18.15 uur op de ka-
de.

Maandag2 augustus staat ge-
heel in het teken van deDraai
Van de Kaai, een wielerronde
Voor profs, amateurs en vrou-
wen. Alle grotevedettenuit de
Tour deFrance worden aan de
start verwacht. De damesver-
trekken om 14.15uur, deama-
teurs om 16.00 uur en de profs
beginnen om 19.00 uur aan
hun wedstrijd over 100 km.
Het spektakel wordt muzikaal
opgeluisterdin de feesttent op
het Kadeplein door de zanger
Gordon, terwijl op het par-
cours diverse bandjes voor
vrolijke noten zorgen. Entree-
prijs wielerronde/ 15.

■ Lee Towers geeft een
spetterende muzikale
show op de Truckers-
dag.

Truckersdag
De mooiste trucks zijn van-

daag te bewonderen in Hars-
kamp op deVeluwe. De Truc-
kersdag is onderdeel van de
rlarskampse Molendagen die
elke zaterdag in julien augus-
tusworden gehouden,met tel-
kens een ander thema. De
Truckersdag van vandaag
biedt bezoekers de gelegen-
heid van dichtbij verschillen-de (race) trucks te bezichtigen,
jerwijlde trotse chauffeurs al-
Je wetenswaardigheden over
hun „grote liefde"vertellen.

Daarbij staan er op het feest-
terrein ook stands met truc-
kersartikelen, accessoires,
kleding, country-, rock &roll-
en fifties-spullen en gereed-
schappen. Kinderen wordent>ezig gehouden met diverseat-
fracties en wieeven wil uitbla-
zenkan op een grootterras on-
der hetgenot van een hapje en
urankje genieten van live mu-
ziek, met als hoogtepunt om
«1.00 uur een spetterende mu-
zikale showvan Lee Towers.

De Truckersdagvindt plaats
°P het Molencomplex, Molen-
straat 12in Harskamp en duurtvan 12.00-22.00 uur. Entree-
prijs ’ 5,kinderen t/m 12 jaaren6s+'ers/ 2,50.

Kleindieren-
beurs

Elke laatstezaterdag van de
dus ook vandaag 31

Mi, is het in Weerselo (Ov.)
jjjerendag.De Methoeve isvol«leindieren die men als hobby

Kt *nhouden, zoals de 'gewone'
Sanzen, kanaries, geiten, po-nv 's, honden en katten. Maar"°k 'engere' beesten als rat-
*ni stinkdieren, wasbeertjes,

spinnen en zelfs
zijn te kijk en tekoop.

, Kinderen kunnen zich de
cic dag vermaken op de spe-
laal ingerichte kinderboerde-
-1; Waar ze lammetjes mogen

k en > het zachte dons vankui-
ltjes voelen, bokkespron-

1 n °adoen en een gratis ritje
a i

en op een p°ny-Als u een huisdier heeft dat
kwijt wilt, kunt u

te °P deze kleindierenbeurs
Q Koop aanbieden of ruilen.
cc

er ?Ptoe tezien datallesop
geh diervriendelijke manier

oeurt zijn er dierenartsen"^wezig.
Sel " Weer-zo ln de Methoeve (Gunner-
Ur-T 39) duurt van 9.00 tot
khV? Uur- Entreeprijs f 2,50,

tot 12 jaargratis.Ook
S(LZaterdagen 28 augustus, 25

Ptember, 30 oktober en 27
i-eVumber wordt de Kleindie-cnoeurs Weerselo gehouden.

Gratis
racefeest
Zandvoort

HetCircuit Park Zandvoort
staat morgen (1 aug.) bol van
de activiteiten. Naast auto-
sport van de bovenste plank,
waaronder de Formule 3-race
met de Nederlandse favoriet
JosVerstappen, zijnervoorde
toeschouwers tussen 9.00 en
18.00 uur tal van andere at-
tracties. En dat allemaal
GRATIS. Als utenminste een
speciale coupon bezit, die u af
kunt halen bij sigarenzaken,
alleRenault-dealers in Neder-
land en bij het circuit. Tegen
inlevering van die coupon
krijgt u een entreebewijs;
daarop kunt u een Renault
Clio winnen.

Morgenochtend van negen
uur totelf uur mag hetpubliek
gratis meerijden in verschil-
lendetopauto's, zoals deBMW
850i,Alfa SZ,Renault Alpine,
Porscheen Ferrari. Ookkan er
naar hartelust geslipt worden
of supersnel geracet in een si-
mulator. Verdereen race met
televisiesterren van RTL4en
tal van andere demonstraties
opautosportgebied.

Fuchsiashow
Beek en Donk

De fuchsia, een in de 17de
eeuw dooreen Franse monnik
in Amerika ontdekte bellen-
plant en vernoemd naar de
Duitse botanicus Leonard
Fuchs, is op het ogenblik een
van de populairste planten
waarmee defraaiste exempla-
ren gekweekt worden.

Hetresultaat daarvanis van-
afvandaagt/m zondagB augus-
tus te bewonderen in het Bra-
bantse Beek en Donk, waar in
deMuziektuin een gigantische
fuchsiashow voor een kleur-
rijke bloemenpracht zorgt.
Meer dan 8000 bellenplanten,
waaronder 500 verschillende
soorten en variëteiten, zorgen
voor een feeërieke sfeer, ze-
ker 's avonds met romantische
avondverlichting. Dit alles
wordt omlijstmet muzikaleen
culinaireverrassingen.

Openingstijden: vandaag,
morgen, woensdag,vrijdag en
volgende week zaterdag van
10.00-22.00 uur; maandag,
dinsdag en donderdag van
10.00-20.00 uur en zondag 8
aug. van 10.00-18.00 uur. En-
treeprijs’ 5, kinderen ’ 2,50
P-P-

De tentoonstelling is met

openbaarvervoer goedbereik-
baarvanuit Veghel en Eindho-
ven.

Boekenmarkt
Deventer

Wie in deze vakantietijd
iets te lezen wil hebben, kan
morgen — zondag 1 augustus— in Deventer terecht, waar
van 11.00tot 18.00uur langs de
IJsselboulevard en in de histo-
rische binnenstad de grootste
Boekenmarkt van Nederland
wordt gehouden.

Boekhandelaren uit Neder-
land, België en Duitsland bie-
den een scala aan leesvoer op
het gebied van literatuur,
kunst, sport, geschiedenis, po-
litiek, topografie, stripboe-
ken, kinderboeken, techniek,
filosofie etc.

Het gerenommeerde Am-
sterdamse veilinghuis Van
Gendt b.v. verzorgt die dag in
de Openbare Bibliotheek
(Brink 70) een veiling van lite-
ratuur, stadsgezichten, land-
kaarten, geschiedenis etc.
Tussen 11.00 en 13.00 uur
wordtergratisadviesgegeven,. deveiling zelf begint om 15.00
uur. Tijdens deDeventer Boe-
kenmarkt treden op verschil-
lende plaatsen straattheater-
groepen en musici op, o.a. op
een podium aan deWellekadeen bij de Openbare Biblio-
theek.

Teddyberen-
beurs

Sociëteit 'De Vereeniging'in Utrecht is morgen (1 aug.)
een paradijs voor teddyberen-
fanaten. Honderden beren inalle uitvoeringen staan broe-derlijk naast elkaaropgesteld.
Ookmaterialen om zelf teddy-beren te maken zijn in over-
vloed tekoop. Verder iser eentaxateur voor uw oudeteddy-beer aanwezig.

Het berenfeest duurt van11.00 tot 17.00uur. Entreeprijs

’ 5, kinderen tot 12 jaar’ 2
Sociëteit 'De Vereeniging',Manaplaats 14 in Utrecht.

Bloemencorso
Scheveningen
Op vrijdagavond 6 augustus

trekt ereen grootbloemencor-
so door Scheveningen. Het
motto is 'Krachtig en Kleu-
rig. De stoet bestaat uit 12
praalwagens; felgekleurde zo-
merbloemen zoals gladiolen,
rozen, gerbera'sen anjerszijn
verwerkt in abstractevormen
diehetthema uitbeelden. Tus-
sen de grote praalwagens rij-
denruimveertig metbloemen
versierde personenauto's
mee, alsmede koetsen en rij-
tuigen. De fleurige stoet
wordt afgewisseld door zes
muziekgezelschappen.

Het bloemencorso vertrekt
om 18.30uur bij deDoornikse-
straat enrijdt viahetBelgische
Park, het Renbaankwartier,
Oud-Scheveningen, het Sta-
tenkwartier, HavenenStrand-
weg terug naar de Doornikse-
straat. Aankomst daar rond
21.00 uur.

Veluwse
fietsdag

Onder het motto 'Laat de
auto eens één dag staan' roe-
pen de Veluwse VVV's ieder-
een op om dinsdag 3 augustus
dit prachtige stukje Gelder-
land per fiets teverkennen. De
Veluwse Fietsdag is geschikt
voor deelnemersvan alleleef-
tijden. De uitgezette routes
variëren in lengtevan 30 tot40
km, waarbij het niet op snel-
heid aankomt, maar wel op
hetontdekken van de schoon-
heid van dit gebied. Onder-
weg moeten er vragen beant-
woord worden, waarmee
fraaie prijzen te winnen zijn.

Deelnamekosten ’ 3,50.
Routebeschrijvingen zijn te
koop bij alle VVV-kantoren in
de startplaatsen en dat zijn er
liefst 29. De starttijd is tussen
9.00 en 13.00 uur. Uiterlijk om
17.00 uur moet iedereen bin-
nen zijn. Informatie over de
startplaatsen bij de Streek-
VVV. Zuidwest-Veluwe tele-
foon: 08380-14444.

ZOMERT I PS
VOOR EEN DAGJE UIT IN EIGEN LAND

Wandelen op
landgoed
Elswout

Dat deRandstad overvol zou zijn, is
zeker op het landgoed Elswout tussen
Overveen en Aerdenhout niet te mer-
ken. Het schitterende park met land-
huis en oranjerie is dagelijks geopend
en biedt prachtige rondwandelingen.
Op eigen houtjeofaan dehand van ge-
kleurde bordjes.

Het landhuiszelf staat nietopenvoor
de wandelaars. De oranjerie is mis-
schien wel het mooiste bouwwerk van
het landgoed, maar ook de onlangs ge-
restaureerde koetshuizen staan er
prachtigbij. En dat alles voor een toe-
gangsprijs van slechts één gulden. Een
goedkopevakantiebestemmingdus, dit
Elswout dat is te vinden aan de — hoe
kan het anders —Elswoutlaan.

Onder het poorthuis kan men door-
rijden naar de parkeerplaats.

■ De St Bavo-kathedraal in Haarlem waarvan de torens te
beklimmen zijn.

ILLUSTRATIE:
CHRIS ROOD-

BEEN

■ Een
prachtig
kijkje op de
oranjerie
van Els-
wout.

FOTO: GLENN
WASSENBERG

■ In het bakkersmuseum
kunt u onder andere deze
brutale bakkersknecht be-
wonderen.

Bakkerij-
museum
zondags
ook open

Het Nederlands bakkerij-
museum 'HetWarmeLand' in
Hattem (Gld.) is de hele
maand augustus ook op zon-
dag geopend. Tussen 13.00 en
17.00 uur kunnen bezoekers
kennis nemen van de geschie-
denis van het bakkersvak —van de prehistorie, de middel-
eeuwen, grootmoederstijd tot
het jaar 2000. Morgen, zondag
1 augustus, tovert bakkerWil-
lem (om 14.00 en 15.30uur) ve-
le bloemensoorten uit brood-
deegen marsepein.

'Het Warme Land' organi-
seert zondags ook een vesting-
wandeling in en om de oude
vestingstadHattem. Het is een
spannende tocht 0.1.v. een
gids, met als thema 'voeding
en vesting. Aanmelden voor
deze wandeling bij het mu-
seum aan deKerkhofstraat 13
in Hattem. Vertrek 14.00 en
15.30 uur. Kosten ’ 4, kinde-
ren van 4 t/m 13 jaar’ 2,50,
65+'ers/ 3,50.

Het Nederlands bakkerij-
museum is verder geopend
van maandagt/m zaterdagvan
10.00tot 17.00 uur. Entreeprijs

’ s,kinderenvan4t/m 13jaar

’ 3, 65+ ’ 4,50. Vestingwan-
deling en museum samen kos-
ten/ 7,50, kinderen/ 4,75 en
65+’ 7.

St. Bavo-
kathedraal
beklimmen
Een prachtig weidsuitzicht

over Haarlem en omstreken
krijgt u morgen 1augustus als
u de moeite neemt 275 treden
van de kathedraal St. Bavo te
beklimmen. De beide torens
zijn dan voor het publiek toe-
gankelijk. U kunt kiezen tus-
sen de 'vrouwentoren' en de
'mannentoren'. beide 60 me-
ter hoog. Deze namen hebben
de torens gekregen toen in
1906 de restauratie van de
kerk bijna was voltooid, maar
er geen geld meer was om de
toren af te bouwen. Er werd
toen een actie gestart met
spaarpotten in devorm van de
kathedraal. Omdat de vrou-
wen sneller het benodigde
geld hadden gespaard, kreeg
de vrouwentoren „als belo-
ning" het uurwerk. In 1930
werden beide spitsen afge-
bouwd.

De beklimming, onder lei-
ding van een gids, is mogelijk
tussen 14.00 en 16.00 uur. Kos-
ten’ 1, kinderen de helft. De
kerk is gelegen aan de Leidse-
vaart 146in Haarlem. Mocht u
morgen verhinderdzijn dan is
er opzondag 12 september nog
een mogeüjkheid de Bavo te
beklimmen.

Avondje
Ouwehands
Op de woensdagen 4 en 18

augustus is Ouwehands Die-
renpark in Rhenen bij uitzon-
deringook 's avonds van 19.00
tot 22.00 uur geopend. Bezoe-
kers krijgen dan een andere
kijk op de dierentuin en kun-
nen aan de verzorgers alles
vragen, waar overdagnooit ge-
legenheid voor is, zoals „hoe
verzorg je een olifant?" en
„wat is de functie van de lange
giraffenek?" In het terrarium
mag u een echte slang „bevoe-
len", zeeleeuwtjes halen
vreemde capriolen uit en mis-
schien gaat u het nieuwe Be-
renbos wel in. In de Krüger-
zaal is tenslotte een diashow,
gepresenteerd door de dieren-
arts van Ouwehands.

De entreeprijs voor deze
avondenbedraagt ’ 12,50 p.p.

Tropical
weekend

Naast het bloemencorso
vindt van vrijdag 6 t/m zon-
dag 8 augustus in datzelfde
Scheveningen eveneens een
Tropical Weekend plaats. De
boulevard, hetKurhausplein,
de Palace Promenade en het
strand veranderen drie dagen
lang in een exotisch paradijs,
vol opzwepende ritmes en
temperamentvolle klanken
van looporkesten en dans-
shows. Vrijdag begint het
Tropical Weekend om 20.00
uur tot 24.00 uur, zaterdag
duurt het van 15.00-24.00 uur
en zondag van 14.30-18.30
.uur. *iMt*i tr*nr .

Boerendag
inRijsbergen
In het Brabantse grensdorp

Rijsbergen flbij Breda) vindt
volgendeweek zaterdag (7 au-
gustus) de 17de Boerendag
plaats. Het plattelandsleven
van vroeger, hoe ze woonden
en werkten, wordt dan levens-
echt in beeld gebracht, afge-
wisseld met veel amusement.

Boerderijdieren als koeien,
paarden, schapen en geiten
worden in groten getaleaange-
voerd en door keurmeesters
beoordeeld.

Rode draad door deBoeren-
dag is dit jaareen ouderwetse
dorpskennis. Kinderen kun-
nen met een dagkaart, die
slechts twee gulden kost, de
heledaggebruikmakenvan al-
le kermisattracties. Een grote
bezienswaardigheid is de
nostalgische boerenoptocht,
met daarin dansgroepen in
fraaie klederdrachten, blaas-
en accordeonmuziek, straatto-
neel en andere attracties uit
grootmoeders tijd.

Een ander spektakel is het
open Zuidnederlands kam-
pioenschap Touwtrekken,
met deelnemersuitbinnen-en
buitenland.

De Boerendag duurt van
10.00 tot 18.00uur. Entreeprijs

’ 3, kinderen tot 12 jaargratis,
'sAvonds wordt deBoerendag
afgesloten in degrotefeesttent
onder het motto 'Lot de boere
mar dusse'.Rijsbergen is van-
af station Breda gemakkelijk
te bereiken met het openbaar
vervoer (BBA lijn 115).

f\j zaterdag 31 juli1993 19De fj f*% ;/Jj[$ WtffTTl.



O VAKANTIESPEURDERS
Telefoon: 020-6 805 805 Telefax: 020-58580 30

T.h. vakantiebungalow in
SPIER Dr., uniek gel. aan
Dwingeloërveld. Telef.
05930-25556.
T.h. ged. boerderij in bosr.
omg., veel fietsmog., vrij 7
t/m 28 aug. 05919-12486.
Kampeer/GROEPSACC-
BOERDERIJ. Landelijk gel.
nabij Emmen. 05995-1574.
Genieten van Drenthe!!!
„Hotel BOSHUIS***", Em-
men. 05910-12592/41954.

Camping/jachthaven
UITDAM, direct geleg. a.h.
IJsselmeer, heeft nog enige
standpl. ter beschikking
voor sta- en toercaravans.
Tevens verkoop van cara-
vans, nieuw en occasions.
Info 02903-1433 fax 3692.

Campers

Fiets-arrangementen....in het
mooist gelegen hotel van Twente!

Dit fraaie hotel in de bossen, met OVERDEKT ZWEM-
BAD, sauna, solarium en golfbaan, biedt u een heerlijk
verblijf. Uw kamer is v.v. badkamer, telef. en kleuren-tv.
4-dgs. FIETSARRANGEMENT (3 n.), mcl. buffet-ontbijt
en heerlijke diners èn HOTELFIETSEN, kost si. ’ 310 p.p.
NIEUW is ons 6-dgs. VAKANTIE-ARRANGEMENT
(5 n.), met halfpension, hotelfietsen en gratis een goed
gevulde PICKNICKMAND, voor slechts’ 499 p.p.

Dus bel nü voor brochure en reservering: 05415-51567

Hotel 't Kruisselt
Kruisseltlaan 3. De Lutte (bij Oldenzaal en Duitse grens)

Hotel „De Lutt"
HET MOOIE HOTEL IN TWENTE

Speciale arrangementen op kamers met doucheen toilet
Weekend: halfpension vrijdag tot zondag ’ 215 p.p.

Midweek: halfpension maandag tot vrijdag ’ 420 p.p.
Midgetgolfbaan, park met vijver, sauna en zonnebank

Ook luxe kamers en suite beschikbaar
Beuningerstr. 20, 7587 LD De Lutte. Telef. 05415-52525

Utrecht

Reisgenoten

Hotel-Rest. ~De Wapser
Herberg" i.h. BOSRIJKSTE
gebied v. Drenthe. L.o. v.a.

’ 35 p.p. 05211-1278.
Appartementen t.h., gem.
DWINGELOO. 05219-1355.

Weekend arrangement;
rustig fam.hotel in Drenthe,
huur fietsen mog., vrijd. tot
ma., l/o ’9B p.p. Hotel/
Rest. HET CENTRUM, Ver-
lengde Vaart Zuid Zijde 75,
7887 EN Erica, 05914-1391.

Aanbieding van 20/8 tot 3/9
Westerbork, Vak.centr. Het Timmerholt. Weg. annul.
20% KORTING op weken en weekeinden in 2-, 4- of
6-pers. bungalows. Voor info/reservering: 05933-32641.

TONGEREN, Veluwe, 4/6-
pers. zomerh., 1 ha eigen
bos, v.a. 6-8. 05780-88205.

Actieve vakanties

Golfer vr. enthousiast
GOLFSTER om weekje in
Z.-Frankrijk baantjes te lo-
pen, handicap n.v.t. Per
aug./sept., tot ca. 30 jr.
070-3894239.
Meisje, 22 jr., zkt. reisge-
noot om te gaan werken in
PLAYA DEL INGLES Br.
33-53240 bur. bl. Adam.
Geen REISGENOOT? Bel
The Travel Companion
Agency, 020-4201540, 7
dgn. p. week.

Am. man, 30 yrs., seeks
Dutch female, 20 to 30 yrs.,
for weekend travel
COMPANION. I will be in
Holl. for a few months and I
want to sec the Benelux.
Expenses will be covered. If
interested send a letter with
a photo. Letters 33-53243
office of this paper Adam.
Ruim 200 (sub)rubrieken
bij de SPEURDERS. Bel
voor informatie/brochure
020-6.805.805.

STACAR. in bosrijke omg.,
voor 2 pers., liefst ouderen,
geen kinderen, aug. en
sept. vrij. 03439-1885.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

LOOSDRECHTSE Plassen:
bungalows direkt aan de
plassen, v.a. ’ 875 p.w.,
mcl. ligplaats boot. Rien
v.d. Broeke Recreatie,
Nw.-Loosdrechtsedijk 212,
Nieuw-Loosdrecht 02158-
-23401/23402, fax 23403.

Hotel-Restaurant**" HET
AMPT VAN NIJKERK, 3
min. van de randmeerstran-
den, fietsen door de polders
of in de bossen, cultuur-
historisch landschap, div.
spec. arrangementen. Inl.
03494-62222.

'HARDERWIJK* Nog en-
kele schitterende vakantie-
bungalows t.h. (6-pers.),
v.a. 13-8 en 20-8 op één der
mooiste bungalowparken
op de Veluwe, Bungalow-
park „Het Verscholen
Dorp", 03410-12930.

HIERDEN/Veluwe. T.h. na
20-8: 4- en 6-p. vakantie-
bungalows, op park met
zwemb., restaur., winkel
enz. Inl. Vakantiecentrum
Dennenhoek, Parallelweg
25, 3849 ML Hierden (Har-
derwijk), 03413-1415.

VELUWE, stacar. op camp.
m. verw. zwemb., tennisb.,
winkel, 3 fietsen, vrij na
21-8. Inl. 02240-12581.

T.h.a caravan voor 2 pers.
te GARDEREN, voor rust-
zoekers, v.a. ’ 400 p.w. Inl.
05776-1575.

Noord-Holland

3EUGEOT J7Benz., bj. '74
uime 4-pers. camper,
'ak.klaar, APK-gekeurd,
: 3950. Telef. 05224-2745.
'EUGEOT J9, omgeb tot
:amper, geh. compl. inger.,
)j. '80, met 60-dgn.kaart.
/r.pr. ’ 9500. 04183-3674.
/olkswagen Transporter
VESTFALIA, Amerikaanse
iitvoering, 2 Itr. Inj., aut.,
■irco, hefdak, bj. '81.
/raagprijs ’14.250. Inr. pi.
in. mog. Telef. 02979-
-35307 b.g.g. 02975-32256.
/W WESTFALIA, '80,
\PK, ’ 8000. 02523-70081.
rrankia, de nieuwste mo-
Jellen, alkoof en integraal
:ampers. de grootste keus.
Tevens 30 occasions o.a.
:rankia 530 HK B '87. Fran-
;ia 530 HK B '89, Frankia
530 HK B '90. Frankia 570
TME B '88, Frankia 570
TME B '90, Frankia 570
TME TD '90. Frankia.63o
TSL TD '91 en diverse 660
3n 720 met Alko-tandema.
Hymer 534 TD, '87 integ-
aal. Ook uw adres voor ac-
cessoires: dakkoffers, lui-
els en verhuur. FRITZ
3ERGER Recreatie, Indus-
rieweg Ba, ind.terr. De
A/iers, Straat 72, Nieuwe-
-ein, 03402-61314.
T.k. zeer mooie 2-persoons
ÜAMPER, auto MB 100
Diesel met stuurbekrachti-
ging. Opbouw: 1993, kente-
(en 28-6-93, vraagprijs
c 62.500. Inlichtingen:
'8360-31010.
<waliteits-merkbustent
ft prijs. THEO STET
rentenimp. 02207-18088.
vIERCEDES 306 D, 5-pers.,
=\PK en 60 dgn. krt. tot
7-94, trekh., en fietsen-
motorrek, vr.pr. ’ 12.500.
Telef. 01622-2712.
vIB 813 CAMPER, bj. '81, 9
ti, 8-pers., prof. inb. '91,
f 36.000 excl. Telef.
35255-2201, b.g.g. 2148.
DAMPER. voll. inger., rijkl.,
nel. APK. verz.. 60-dg.krt.,
Dpbouw '88, op Saviem '76,
M5.000. Inl. 03435-73824.
2-pers. camper MERCE-
DES 608 D, voll. inger., ge-
schikt voor grote reizen,

' 45.000. Inl. 020-6332829
3MC MIDAS, 6-pers., bj.
1983, nieuw model, alle ex-
ra's, abs. nieuwst., groot-
ijbewijs, vakantieklaar,
f 75.000. Inl. 04707-2323.
Mv nog beschikbaar voc
abriekscampers Peugeot PIL
1990:’ 47.500: type 470, bj. 1
*ijn zeer kompleet en luxe
antie, Auto West BV, Den Ha

"KANOTREKTOCHTEN**
op de Griekse wateren. Info
01184-72007, lid SGR.
IJMUIDER ZEEZEILERS
voor sportieve vakanties
naar div. landen. Reizen van
4 t/m 30 dgn. 02550-35000.
Deltavliegen, para-sailen 1e
brevet in 14 dg. Oostenrijk.
HUSKI Reizen, 03445-1606.
DUIKBREVET in 5 dagen!
Over de gehele wereld
erkend. Slaaggarantie, mcl.
huur compl. duikuitrusting

’ 795. Voor geheel Neder-
land. Adventure Diving,
079-425450 (ook zondags).
Actieve vak. op TEXEL,
cursus catamaranzeilen v.p.
v.a. ’ 535 p.w. Inl. Hotel de
Kievit. 02220-11466.
OUTDOOR SPORTS, ad-
venture op maat. Gratis
brochure, 072-625530.
Avontuurlijke vakantie?
PARACHUTESPRINGEN
doe je op Texel. Telef. ml.
02220-11436/11464.
ZANDVOORT, catamaran-
zeilen. Lessen/verh. Water-
sportcentr. Tim Klijn,
Noordstrand, 02507-17600.
MEEZEILEN en jachtverh.
Griekenl., Turkije en Frankr.
02158-24469, SailAWay.

Dreigt jouw vakantie in het
WATER te vallen? Golfsur-
fen in Biarritz! Bel Aktief
Expres: 020-6262952 of
070-3647818. Of ga naar je
ANVR reisburo.
PRO TENNIS NEDER-
LAND. Tennis-trainingva-
kanties in Duitsland, Oos-
tenrijk en Italië. 02246-3500
Frankr., avontuurl. KANO-
VAREN, 14 dg. all-in ’695.
Huski Reizen, 03445-1606.

Tennis of golf
vakanties

NOORDWIJKAANZEE
1 week v.p. hotel aan zee
3 uur les p.d., div. nivo's

v.a. ’ 1195 p.p.
Voor folder: Club Roelet

telef. 04255-1702
INTO AFRICA 02154-16650
Safari met raften, duiken,
kanoën, bergbeklimmen,
snorkelen. Nw. fietssaf.
AKTIEF vakantie in de
Franse Alpen. Bel 020-
-6910619, 071-221414SGR.
PARACHUTESPRINGEN?
Paracentrum Ameland! Bel
voor de folder 05191 -54880.
MEEZEILVAKANTIES naar
Wad, IJsselm., Zeel., Eng.,
It./Cors., Griek/Turk. Hol-
lands Glorie 010-4114944.

WINTERSWIJK. T.h. luxe
stacaravan, bij boerderij.
Telef. 05430-13479.
TA dëëi van WOON-
BOERDERIJ, in het mooie
bosr. Montferland, kam./
keuk., si.kam., douche/
w.c, kl.-tv, terr. m. tuinst.,
mooiste fietsroutes, reserv.
vandaag nog: 08363-2156.
ACHTERHOEK, Hummelo
t.h. 4/5-p. comf. vak.bung.,
ktv, centr. verw., o. haard.
V.a. 14 aug. 08347-81663.
T.h. nieuwe 4- en 6-pers.
mobiele houten en stenen
BUNGALOWS op schitte-
rend recreatiecentrum in
Voorthuizen met veel facil.
w.o. overdekt zwemb. Spe-
ciale tarieven voor voor-
seiz.wkn., midwk. en wknd.
Nog vrij vanaf 20-8.
20% 55+ korting (m.u.v.
hoogseiz.). Brochure op
aanvraag, Recreatiecentr.
De Boshoek, 03429-1297.

ARNHEM, flat voor 1 pers.,
bosr. omg., 7-8 tot 21-8,

’ 500 p.w. 085-456381.

BERGEN NH, v.a. 21 aug.
nog luxe vak.app. vrij in
app.gebouw „De Bos-
hoek", 02208-12134/98069.
T.h. schitterende luxe wo-
ning gelegen aan water,
AANLEGSTEIGER voor de
deur, direkt gelegen aan de
stranden van het IJssel-
meer, geschikt voor 2/8
pers., prijs afhankelijk van
vak.periode, ’ 900 tot

’ 1800 p.w. Inl. 02288-1491.
T.h. recr.bung. in EGMOND
a.d. Hoef, vrij v.a. 1 aug.,

’ 900 p.w. Inl. 023-283493.
VI. 7/8 th. TUITJEN-
HORN zomerbungalow met
grote tuin, 4 km van zee en
duinen. Telef. 02269-3344.
SCHOORL, gezell. zomer-
huis, vrij v.a 21-8. ’350
p.w. 020-6329353v.a. 16 u.
CASTRICUM aan zee t.h.
fijn huis, tot 5 pers., v.a. 6
aug. Inl. 02518-50482.
BERGEN AAN ZEE vakan-
tie in Hotel Rondom Zon bij
zee, bos en duinen, pracht,
fiets- en wandelwegen v.a.

’ 75 p.p.h.p. Gratis zonne-
bank. Telef. 02208-12675.
Omg. SCHOORL, recr.-
bung., mooi park, na 28-8.
04105-13395, 072-156580.
Kust: vrijst. herenh. 4 sl.k.
zee, surfm. 14/28-8 ’l2OO,
öf ’ 650 p.w. 02269-3467.
ZANDVOORT vrij na 14-8,
2-p. app. 80 m v. zee. V.a.

’ 400 p.w. 02507-17330.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

Fiets- en wandelvakanties

HAARLEM. 11/9-25/9.
Rand centr. t.o. H'hout.
Ben.etage herenh. m. gr.
tuin. Voor 2-pers., ’ 350
p.w. Na 15 u.: 023-315302.
EGMOND AAN ZEE, comf.
vak.woning t.h. van 14-8
tot 28-8. 100 m van zee en
dorpskern. Telef. 02206-
-1092, na 12.00 uur.
Camping/jachthaven
UITDAM, direct gel. a.h.
IJsselmeer, heeft t.h.: mobil
homes, chalets of trekkers-
hutten en toeristische
standpl. Voor info en re-
serv. 02903-1433 fax 3692.
AANBIEDING!!! Houdt u
van zee, bos en duin? Boek
dan uw vakantie voor
slechts ’ 350 p.p.p.w.,
volpension, in Groet, Gem.
Schoorl. Deze aanbieding
geldt van 1-8 tot 4-9.
Folder op aanvraag: Pen-
sion Duinwijk, 02209-1540.
T.h., EGMOND AAN ZEE,
zomerhuis, vrij v.a. 28/8.
Telef. 02206-2511.
HOTEL METAMORFOSE,
Russenweg 5. Rustig gele-
gen in centrum v. Bergen.
Kam. v.a. ’37,50 p.p.1.0.
Telef. 02208-12771.
ZANDVOORT, app! ~4-
-pers., vrij 21-8 tot 4-9, spe-
ciale prijs. Inl. 02507-16122.
ZANDVOORT-C. 2 minT
van zee. T.h. 4-pers. app.,
en 2/3-pers. kamers, met
keuken. Inl. 02507-30838.
St. Maartenszee, nog enke-
le BUNG. v.a. 21 aug. Div.
parken in N.H. 02246-1596.

T.k. CAMPER, 4-pers.,
zelfb., zeer mooi, z.g.st.,
opb. '88. Inl.: 08870-15389.
JAN JONG CAMPERS+
hét adres voor nieuwe en
gebr. kampeerauto's. O.a.
Maess en Valcar. Tevens
ANWB erkend verhuurbe-
drijf. Handelskade 22,
Noord-Scharwoude.
02260-18414, ma. gesloten.
BIBLO-BUS omgebouwd,
sl.k., keuk., toil., kach. enz.,
9 m lang, bj. '73, motor '89.
Inl. telef. 05160-14260.
HYMERMOBIL 900, 136-pk
Mercedes Diesel Automaat,
lengte 9 meter, v.v. zeer
veel extra's zoals airco, ge-
nerator, magnetron, gas-
oven. kl.-TV, radio/casset-
te. CD-wisselaar, zeer luxe,
in- en uitwendig als nieuw,
weinig km. Grootrijbewijs,
prijs ’150.000. Info 02230-
-33639 of 02230-35970.
VW Transporter 2.0, 4-
pers., 1984, verhoogd dak,
WESTFALIA inter., zeer
compl., iets aparts! Nw.st.,

’ 12.950. 023-354644.
VW CAMPER LT 28, 1978,
4-pers., spec. voort., koelk.,

’ 6900. Telef. 03440-22397.
TERMEER MOTORHOMES
Importeur van Autostar;
Laika en Safariways kam-
peerauto's, European Crui-
ser afzetcampers. Doorlo-
pend diverse occasions
voorradig. Ook voor ver-
huur en speciaalbouw. In-
dustrieweg 9a, 5262 GJ
Vught, 073-561575/566277.
VVV CAMPER 2~!Ö
1981, verh., i.z.g.st., compl.,

’ 12.500. 01621-12517.
"Een luxe camper met
hoge korting koopt u bij
TRAVELCAR HAARLEM-
Pilote R390, Diesel, bj. '91.
Hymermobil 544 Diesel, '92.
Hymercamp. 51 Diesel, '91.
Adriatik 610 Diesel, bj. '92.
Adriatik 550 Turbo D, '90.
Elnagh Clipper 571 TD, '89.
Elnagh Clipper 570 D, '89.
Elnagh Clipper 570 B, '90.
Voor info telef. 023-245875.
zondag van 12-15uur.
Fabriekscamper ADRIA-
TIK, benz., '88, 5-pers.,
’45.000. Inl. 02261-3155.
VW TRANSPORTER
Westfalia California, 5-cil.
Diesel, veel extra's, 4-'9l,
nw. ’85.000, nu ’62.500
mcl. BTW. Inl. 05133-2787.

>r uw vakantie: prachtige
.OTE 2.5 Diesel, type 390, bj.
990: ’ 52.500. Deze campers
uitgevoerd. Met BOVAG-ga-
lag, 070-3.61.91.10.

FIETS- en gewone buspen-
dels door heel Europa met
luxe touringcars en goed
geoutilleerde fietsaanhan-
gers. Vraag naar de broch.
Bizz: 050-144255 (lid SGR).

Ruim 200 (sub)rubrieken
bij de SPEURDERS. Bel
voor informatie/brochure
020-6.805.805.

'"Fietsen in Brabant""
„DE NIEUWE ERF", Dies-
sen, nabij Efteling, Beekse
Bergen. Kamers met d./wc.
L.o. ’39,50; h.p. ’59,50
p.p.p.d. In aug. met kinde-
ren op de kamer, speciale
weekaanb. 04254-2761.
T.h. 2-pers. vak.huisje, ’ 80
p.d. Bez. na afspraak. Inl.
Postbus 342, B. OP ZOOM.

VALKENBURG, '"Hotel
Heynen, gr. tuin, eig.
park.pl., alle kam. douche
of bad en toil. L.o. ’ 40 p.p.
Hele jr. geop. 04406-12279.

Mechelen (Z.-L.)
Familiehotel „DE OUDE
BROUWERIJ" anno 1782.
Wij bieden u een goed ver-
zorgde zomervakantie v.a.
’52 p.p., h.p. Prima keu-
ken, goede accommodatie,
frisse kamers en goede
bedden. Voldoende eigen
parkeerplaatsen. Wij sturen
u vrijblijvend een prospec-
tus. Inl. 04455-1636.
KASTEEL GEULZICHT""
hotel voor sfeer en rust,
tussen Valkenb. en Maastr.
Folder? Bel 04406-40432.
Bung.park „Posterbos" in
POSTERHOLT, t.h. schitt.
gel. 6-pers. bung., verw.
buitenbad, tennisb., speel-
tuin, sportveld. Enkele
plaatsen vrij in hoogseiz.
van 13-8 tot 27-8 ’ 735 p.w.
Telef. 04742-2589.
""VALKENBURG*".
8-dgs. reizen april t/m okt.

’ 555 p.p., met halen en
brengen per bus + volpen-
sion + 3 bustochten +
vele extra's. Hotel P.
Hermens, Bondshotel
A.N.W.B."*. Geen annu-
leringsverzekering nodig.
Bel nu!!! Gratis vakantie-
pakket. Telef. 04406-13020.
Heidecamp. BRUNSSUM,
6-pers. stacar., compl.,

’ 300 p.w. Inl. 045-713527.
GEZONDHEIDSARR. in
Hotel Rooland, Arcen, of
het gloednieuwe hotel As-
teria, Venray: 2 overnach-
tingen op luxueuze kamer,
2x ontbijt, 2 driegangendi-
ners en 2 uren relaxen in de
weldaad van 35 mineraal-
water van het kuuroord
Thermaalbad Arcen, v.a.
’192,50 p.p. Kamers met
douche, toilet, tv en telef.
Bosrijke omg. met wandel-
en fietsroutes. Nabij kas-
teeltuinen Arcen. Bel voor
kleurenfolder: 04703-2121
(Rooland) of 04780-11466
(Asteria).
WAHLWILLER Zuid-Limb.,
gezellig familiepension,
douche, prima keuken, ’ 45
p.p.p.d. 04451-1377.
Gulpen, LANDHUIZEN, in
parkachtige tuin, 2-25 pers.
Vrij na 13-8. 04450-1180.
Pension DeLaHaye, Sibbe,
3 km van Valkenburg, 1./o.
’2lO p.p.p.week. Rustig
gelegen bij natuurreservaat,
zwembad, parkeerpl. (nabij
Thermae). 04406-13821.
HEIJEN, v.a. 7/8, 6-pers.
zomerhuis nabij Sporth.
Centrum. Inl. 01115-3801.
THORN, t.h. 8-pers. chalet,
v.a. 7-8. Inl. 04756-2157.

Jeugdvakanties

EXTRA j
vakantiehuizen 1

overal in Nederland
EURO RELAIS J

gids

040-110101
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

ST. GEERTRUID. Z.Limb.
Lux vak.won., 6/8 pers.,
kl.-tv. speelw., peuterb. Gr.
folder. 04409-1486.
EPEN, luxe vak.woning, 2 I
sl.k., 4-6 pers., nieuw, rus- 1
tig gelegen. 04455-2638.
SCHIN OP GEUL, stacar. '\
m. douche, toil., tv, Camp.]
Schoonbron. 04405-2115.
EPEN, luxe vakantiewonin-
gen. Telef. 04455-1941.
VALKENBURG, app./hotel.i
De Heek, rust. gel. met

_
zwemb., kamers met do./.4
w.e., TV, kitchenette. L./o. j
p.p.p.n., ’ 45. 04406-15177.
Hotel „ONS KRIJTLAND
B.V.****, Julianastr. 22.
6285 AJ Epen. Vr. onze
gratis folder. 04455-1557. __ 'ANWB-Bondshotel PIET-j
HAAN, Mamelis 6, 6295 NB
Vaals. Kamers met bad/
douche + w.c, lift. Logies
+ ontbijt v.a. ’ 36. Half-
peltsion v.a. ’ 55. Voor ml.
of folder bel: 04454-61356. __'
VALKENBURG: t.h. op
""camping met overdekt,
verwarmd zwembad, luxe
stacaravans, douche, toilet,
ktv. V.a. 21 aug., 55+ kgr-
ting. Telef. 045-459088. .__ '-BEST WESTERN Hotel*
Jan v.d. Croon, Weert'
Centr. gel. in midd. Lim- 1
burg. Nabij België en Duitsl.
Div. weekend-, midweek-;-,
en weekarr., v.a. ’ 92,50\
p.p. h.p. mcl. subtrop-
zwemparadijs. Voor ml: de
Croon fam., 04950-39655.____
VALKENBURG, 3-sterrën
Hotel „Huis Ter Geul", alle
kamers d.&t., eigen park.pl-,
Info 04406-12032.
BEMELEN Zuid-Limb.: Igxjl
vak.woning, bosrijke omg-.
vrij v.a. 28 aug. 04407-1753^
Op FIETSVAKANTIE in dé
Grote Peel. 3-daags fietsar-
rangement, ’ 199 p.p.h.p- 'mcl. fietsen. ""Hotel
Meijel. 04766-2455. __
SLENAKEN/Heijenrath,
goed verzorgd, kl. ANWB-
erkend hotel Van Oppen.
Mooie bosr. omg. Kam. met
douche, toil., 1.0. ’45 p-P-
-h.p. ’ 62.50 p.p. (óók kam-
met KTV). Inl. 04457-3249__,
Hotel HULSMAN, De
Guascostr. 16, Valkenburg,

telef. 04406-12326, 3-dg. (2
overn.) Thermae arr. op
basis van h.p. hele dag
Thermae. Midweek ’ 170,
weekend ’ 185 p.p.
SCHIN OP GEUL, Hotel
Oud Valkenburg, 1.0. v.a.
’33 p.p., HP mog. Telef-
-04459-1284.
T.h. vak.bung. 12 p„ speel-
tuin en pracht, vijvertuin-1
Seiz. VRIJ. 077-662049.
SIMPELVELD, t.h. app-
met groot dakterras. Inl-
-045-441410.

DE JEUGDSPECIALIST,
nog enkele plaatsen & spe-
ciale aanbiedingen! 8 t/m
18 jaar. Bel snel Pluto Rei-
zen, 020-6140418, lid SGR.

Beekse-Bergen
Tennis, waterski, surf of
superkamp mcl. Efteling,
Safaripark enz. juli/aug., lft.
8-17 jaar. Bel voor folder:
CLUBROELET 04255-1702
Speurder? Bel 020-6805805

The Canadian Adventure.
Kamp Alberik, Unieke
jeugdvak. in N.-Brabant. 6
t/m 17 jr. Bel 045-230406.
SIMPLON JONGERENHO-
TEL Groningen, Boterdiep
73 11. ’15,50 p. nacht. Hele
jaar open; ook voor groe-
pen. Info 050-135221.
Aktieve ZOMERJEUGD-
VAKANTIE Doekamp
Drenthe, ca. 6-15 j. (3 gr.),
v.p. ’ 245, 7 dgn. Boekje:
05212-7666.

Zuid-Holland

ALICANTE-San Vicente en
omg., t.h. gevr. app. voor 1
pers. 073-148968.

T.h. gevr. van 7 t/m 21 aug.
een luxe stacar. of bung.
aan Belgische of ZEEUWSE
KUST. Telef. 040-537537.

BINNENLAND
Slenaken - VVV - Heuvelland
Paradijselijk dorpje in Zuid-Limburgs heuvelland

Folders verkrijgbaar. Info VVV, 04457-3304
""buitenland
België/Luxemburg

Waddeneilanden

Etage, SCHEVENINGEN,
100 m van strand/boulev.,
voor 2 pers., v.a. 1-8 t/m
1-9, hr.pr. ’650 p.wk.,
daarna ’ 300 p.wk. Inl.
033-727648 na 19.00 uur.

De gemakkelijkste manier
om een SPEURDER te
plaatsen, is het nummer
020-6.805.805 te draaien.
Dagelijks van 8-21 uur.

SCHEVENINGEN, Studio's
Carlton Beach Hotel, direkt
aan zee, studio's met kook-
plaat, koelkast, koffiezet-
app„ bestek/servies.
Zwembad, gratis parkeer-
garage. ’ 150 per nacht (2
pers.). Speciale zomerprij-
zen: ’ 950 per week (2
pers.). Toeslag 3e en 4e
pers. p.p.p.n., 1 kind onder
12 gratis. Voor inl./reserv.:
070-3551497.

Amerikaanse kampeerauto
afzetunit Six Pac, 1989, met ToyotaLandcruiser Pick-up

3.4 D, 1989. Prijs ’ 37.500. Inruil caravan mogelijk
Ook afzonderlijk te koop. Rijklaar. Als nieuw!

Caravan Centrum Boekei
04922-1741. Dennenmark 2te Boekei (Oost-Brabant)

Importeur Dethleffs Toercaravans
20 caravan occasions met garantie

Zondag en maandag gesloten

Stareraft
Opzet-camperunits. met of zonder hefdak, voor iedere
Pick-Up, diverse afmetingen, v.a. ’ 15.500 mcl. BTW.
Vouwwagens, zeer ruim en eenvoudig op te zetten.
Div. demonstratiemodellen.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9. Amsterdam-Osdorp, telef. 020-6670121

Huur toercaravans/campers

VIERHOUTEN, gr. landhuis
18 pers. (ook weekends).
05771 -1480 of 070-3870925
Vrijst. BUNGALOWS in
bos vlakbij Zandenplas, tev.
groepsgebouw, zwembad,
kleuterbad, tennisb., zon-
neb., manege, wasserette,
Recr.team Bungalowpark
de Witte Wieven, Nun-
speet. 03412-52642/53163.

NIEUW mini-camping 't
Erve, 10 km van Epe a/d
Usel. Nog plaatsen vrij.
Telef. 05708-1680.
Nog enkele vrij luxe Finse
blokhutten op schitt. lok.
op de Veluwe. Recr.cen-
trum De Paasheuvel, VIER-
HOUTEN, 05771-1336.

Speurder? Bel 020-6805805

Duinrell Wassenaar
Camping met Tropisch Tikibad: 01751-19314

HOME HOTEL SPECIALIZED IN: SHORT/LONG STAY
vakantie-arrangement in R'dam v.a. ’ 55 p.p.p.n.

010-4112121

Zeeland

GEMMENICH bij Drielan-
denpunt: na 13 aug. nog
enkele 6-pers. bung. vrij

met open haard en KTV.
rustig park met overd-
zwembad, mooie natuur,
wandel/fietsomgeving.
MSG Verhuurbemiddeling-
-055-556548. __—
REISDORF (Lux.),
t.h. voor max. 4-pers., V'J
v.a. 21/08. Inl. 071 -31430_j__
Comf. vak.won. t.h. Beslist
goed. Bel voor. gratis gi°-j-
LETZEBURG,

EXTRA
Vakantiehuizen

in deArdennen
EURO RELAIS

gids

040-11010l_
ARDENNEN. familiehotel.
Géromont, Malmédy. Nea-
eig. Telef. 09-32.80330j_3_L
Vakantie in Luxemburg-
Familiehotel in bosrijke
omg., ook per trein bereikD-
Ned. eig., gerenomm. keu-
ken. Inl.: Hotel HUBERjY-
Kautenbach, Lux., teler.
09-352-958551, fa______s£gf^
STACARAVANS t.h. in de
Ardennen, al v.a. ’ 200 per
week all-in. Vrij na 28 au
gustus. Inl. 0445j___1___9_______-.
ARDENNEN, 12 km v. Mal-
médy, 3 km van een meer.
Nieuw Hotel Garni *"- Min.

B.Frs. 950 P-P- , '°
B.Frs. 1500 p.p. (mcl. °n
bijt). Telef. 09-32.80J-4-
Vakantiehuisje t.h. na
in LOMMEL (België), v.a.

’ 300. Inl. 03465j3727__I
____

4-p VAK.WON. bij boerd-
in Voerstreek (B), heuvel-
achji^omg^O^f^TfJ^^
Bezoek ANTWERPEN '93.
mooie kamers met bad vn
gebreid ontbijt. B.Frs. 10uu
pp. 09-32.3.45.41 .339-

AMELAND, hotel Bos en
Duinzicht, 3-, 5- en 8-dgse.
arrangem., HP, mcl. fiets-
en bootretour v.a. ’155.
Telef. 05191-42368.
TERSCHELLING, ÏA
vak.bung., 5-p., in duinen,
Midsland a/Z. 05620-8186.
TEXEL, nabij de Slufter,
rustig gelegen bungalows.
De Muy 8.V., 02220-11433.
AMELAND, Ballum, 6-pers.
bung., vrij v.a. 4-9. Inl.
070-3901352.

TEXEL, weg. ziekte vrijgek.
stacaravan, 4 a 5-pers., van
28-8 tot 11-9. 02220-12513.
TEXEL, stacar. vrij 21 aug.
t/m 4 sept. 05160-12857.
Op TERSCHELLING, weg.
annul. t.h. van 14-8 tot
28-8, 6-pers. app. aan de
Haven, ’7OO p.w., all-in.
21-8 t/m 28-8 luxe 6-pers.
app., ’B5O p.w. Telef.
03407-5406.
T.h. stacaravan op TEXEL,
v.a. 17 aug. 02510-27506.

SUPER USA camper t.h., 9
x 2.40 m, 4-pers., slaap-,
bad-, zitkmrs., video/kl.tv,
airco, magnetron, koelk.,
geh. compl. mcl. brom-
fiets/fiets, tuinstel, Info:
BRS Travel, 01725-73434.
Zeer luxe campers, 2- tot
6-pers., huurt u bij RUCO
RECREATIE. 02550-30919.
Last minute caravan en
vouwwagen VERHUUR:
Vervat, Stadionweg 31,
Rotterdam, ml.
010-4321455. Bel voor
overzichtslijst of kom snel
kijken.
AANBIEDING! Luxe cam-
per t.h., 2 pers., stahoogte,
4 wkn. voor ’ 2000, 15 aug.
t/m 12 sept. 04120-48275.
Weg. arm. Dolphin USA
Camper Aut., 7/27-8. Nor-
maal ’ 5560 nu ’ 3700. Ad-
venture Cars, 02990-30613.
T.h. luxe 5-pers. CAMPER,
nog vrij van 14-8 t/m 27-8.
Inl. 04164-2958/3150.
Door arm. t.h. v.a. 14/8 kl.
camper, ’ 695 p.w. MEU-
LEMAN ' CAMPERVER-
HUUR, 03417-59438.
Van pan7 CONCORDE
camper, 5 pers., v.v. alle
comf. Telef. 077-661850.
KAMPEERAUTO'S t.h. 4-
en 6-pers. In voor- en na-
seizoen extra voordelig.
Reserveer tijdig, vraag fol-
der. Boomberg Autoverh.
Hilversum, 035-243684.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

Friesland
Overijssel

Woonh. in ALMELO, tuin,
balk., 3 sl.k. Voor bijv. fiet-
sen in mooie omgev. ’ 400
p.w. 070-3520787/3555029
OMMEN 2/10-p. bung.'s,
midwVweek(end), zwemb.
veelrecr. Inl. 05291-52926.
T.h. v.a. 21 augustus,
ZOMERHUISJE, hond toe-
gestaan. 074-423231.
HOGE HEKEL, luxe, vrijst.
bung.'s na 20/8, gr. ov.
zwemb. aanw. 01845-2698.

Motel'Vpens./groepsacc.
LISIDUNA Burgh-Haam-
stede aan Zee, 01115-1820.
HAAMSTEDE, Va. 14/8
4-pers huis, 2,5 km v. zee,
300 ha bos. Inl. 01115-3801.
GEZELLIGE vakantiearran-
gementen. Hotel Sanders
de Paauw te Sluis. Bijvoor-
beeld 5 nachten 1./o. ’ 255;
h.p. ’ 380; 7 nachten 1./o.
’345; h.p. ’515. 7 km van
Cadzand en Knokke. Voor
folder: 01178-61224.
VLISSINGEN, t.h. vak.be-
ned.woning, 14-8 t/m 28-8.
01184-16330, na 19.00 u.

CADZAND, 6-pers., vrijst.
vak.won., v.v. cv., vrij na
21-8. tevens 4-pers. cara-
van. Telef. 01179-1341.

Zeeland Recreatie Charter
heeft bung., vak.won. en
stacar. vrij na 13-8, op de
MOOISTE locaties in Zeel.
010-4751466, fax 4751569.

Kamperland: na regen komt
zonneschijn. Wij hebben
nog enkele part. vrijst. bun-
galows bij strand en VEER-
SE MEER. Vrij v.a. 20-8.
Info en res.: René Faasse
Beheer. 01107-2474.

TWENTE, de Tuin van Ne-
derland. Het Wapen van
Delden. h.p. ’ 75 per dag.
Golden Tulip De Broeierd,
Enschede, h.p. ’ 137,50 per
dag. Info 053-359882.

„DE ROSKAMP" bung.'s/
huisjes in Vechtdal. Rusti-
ge, bosrijke omg., met
zwembad, bij Ponypark
Slagharen, vrij v.a. 13-8.
Fam. Veurink, Gramsber-
gen, 05246-1664/1473.

ARDENNEN, 6-p. chalet,
prachtig geleg., sept. ’ 350
p.w. mcl. 01650-55777.
Kamers t.h. HERBERG in
natuurgebied, N.-Luxemb.
Ned. eig. 09-352.98202.
Hotel LE LIDO*" a/h meer
van Genval, 18 km van
Brussel, 5 min. van Walibi.
Uitzonderlijke zomerpro-
motie 1-7-93 - 31-8-93.
B.Frs. 2.225 2-pers. kamer,
ontbijt mcl. .Rue de Limal-
sart 20, B-1330 Rixensart,
België. Telef. 09-32.2.654.-
-0505, fax 09-32.2.654.0655.
TA stacar., ""ANWB-
camp., na 28-8. Gr. folder:
02991-1238.
Hotel-Kasteel CHATEAU
DU LAC"" a/h meer van
Genval, 18 km van Brussel.
Uitzonderlijke zomerpro-
motie 1-7-93 - 31-8-93.
B.Frs. 3900 2-pers. kamer,
buffet-ontbijt mcl. Av. du
Lac 87, B-1332 Genval,
België. Telefoon 09-
-32.2.654.11.22, fax 09-
-32.2.653.62.00.
5 km van MAASTRICHT,
6-p. vak.bungs. bosr. omg.,
Olymp. zwembad, visvijv.,
kantine, disco. Nog enkele
vrij in aug. aantrekk. pr.
043-213710.
Hotel Le Vieux Sart, COO-
STAVELOT, Ardennen bij
de waterval van Coo in een
bosr. en rustgevende omg.,
2-p. kamers, ’ 40 p.p. mcl.
ontbijt. 09-32.80.68.51.20.
ANTWERPEN '93, kamer
met ontbijt voor 4 pers. ’ 35
p.p. Telef. 09-32.3.4499911.
Volledig ingerichte stacara-
van op camp. te KNOKKE,
600 m van zee, v.a. 14-8.
Inl. 03407-1422/4281.
ARDENNEN Gouvy, volle-
dig inger. STACARAVAN
op camping aan zwem- en
viswater, v.a. 14-8. Tele-
foon 03407-1422/4281.

T.h. ZOMERHUISJE, 2 è
4-pers., Z.0.-Friesl., vananf
7 aug. Telef. 05163-1307.
OOSTMAHORN, Lauwers-
meer, t.h. 4/6-pers. chalets,
dir. a.h. water, vrij v.a. 14-8.
Inl. Chaletverhuur Mer-
maid, 05193-21323/21236.
Weg. annul. t.h. aan het
TJEUKEMEER, 4-6-pers.
vak.won. v.v. alle comfort,
visboot aanw. 05144-1020.
HEEG, t.h. mooi app. met
uitzicht op haven, vrij van
14/8 tot 25/9. 05154-69736.
EERNEWOUDE, 6-pers.
bung. dir. a.h. water. Vrij na
30-08-93. 02503-29037.

5 dagen naar het mooie
Friesland en DRENTHE
’4lB. Vertrek elke maan-
dag per luxe touringcar.
Uitstekend v.p. Hotel Ap-
pelscha*", kamer met
douche/toilet. Incl. excur-
sies o.a. bezoek Jopie
Huisman-museum, excur-
sie Dokkum, Stavoren,
Hindeloopen. Afscheidsdi-
ner in Nederland. Vanaf

’ 418 p.p. Meer weten? Bel
01720-38999. Peter
Langhout Reizen, Alphen
a/d Rijn.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

camper Centraal
T.h. campers en caravans
Houten (Utr.) 03403-53033

_uxe Hobby campers, 5-
Ders., douche, WC, luifel
■estant zomerwkn. met 35%
<orting. Naseiz. v.a. ’ 1050.
Overwinteren ’ 2000 p.m.
<ennismakingsweekend
f 300 all-in. Showroom;
Vla./vrij. 8-18, za. 10-14 u.
nd.terr. Weg & Land 10a,
:e Bergschenhoek. Info
D1892-12032 CAMPER-
RENT (Holland) B.V.
V. part. 4-p. KNAUS car.,
geh. compleet, v.a. 15 aug.,
f 395 p.w. Inl. 023-242124.
Verhuur luxe CAMPERS
o.a. Hobby en LMC. Inl.
Sluiswijk Motorhomes,
D2550-14451. Tev. verkoop.
T.h. v.a. 14-8 5-pers. LUXE
:ampers, ’ 795-’ 1295 p.w.
all-in. Inl. 01714-15680 (tot
23.00 uur, ook weekend).
-Huur 'n FRANKIA motor-
nome. Last minute moge-
ijkheden vanaf 6.08. Vraag
je kleurenfolder aan bij:
Fritz Berger Recreatie
Mieuwegein, 03402-61314.
3ovag lid.
T.h. van part. luxe 5-p.
_AMPER, bovensl., vrij v.a.
4 sept. 01858-13269. n.o.z.
CAMPER-VERHUUR,
4-pers., v.a. ’695 p.w. mcl.
3TW, km.vrij. Inl./folder:
320-6322957.
Nieuwe 4-p. MOBILVETTA
;amper t.h. Steer-Wheel,
320-6278612/06-52834621.

Weer of geen weer „Iselmar"
Bungalows, appartementen, subtropisch zwembad,
sauna, whirlpools, bowling, tennis, squash, restaurants.
Alles onder 1 dak! Direkt aan de Friese meren en het
IJsselmeer.

Ideaal voor vissen, surfen, zeilen en vakantie houden!

Bel: 05146-2575, Lemmer
Drenthe

T.h. woongedeelte v. boer-
derij in SMILDE aan vis- en
vaarwater, max 6 pers. Vrij
na 8 aug. 05927-59241.
ODOORN, boerderijtje,
bosr. omg., tevens 4-pers.
caravan t.h. 05919-13186.
EXLOO, vak.boerderij, max.
6-pers., bedstede, vrij 7 tot
14aug.ini. 05910-23333.

Woonboerd., paard of hon-
den meenemen in overleg,
BOSR. omg., grensstreek.
Veel privacy. 05996-1705.
T.h. 2/3-pers. caravan, op
mooie camping bij EXLOO,
per 15-8 t/m 28-8, ’350
p.w. Telef. 05998-35015.
Vak. in een Saks. BOERDE-
RIJ in Emmen, ± 4-pers.,
geen huisd. 05910-30901.

Noord-Brabant
Novotel Eindhoven arrangement
'n sprookjesachtig
familie-avontuur?

Gedurende alle weekends en dagelijks in de
zomervakantie biedt Novotel Eindhoven in dit jaar het
volgende arrangement: overn. in ruime 2-pers. k. met
bad/w.e. en ktv, royaal ontbijt en.... bij de EFTELING
betaalt u alléén voor de kinderen. Prijs ’ 72,50 p.p.p.n.
(toeslag 1-pers. k. ’ 30). Kinderen tot 16 jaar(max. 2, bij
ouders op de kamer) overnachten en ontbijten GRATIS!
Verlengen kan voor ’ 55 p.p.p.n. mcl. ontbijt. Wèl graag 2
dagen van tevoren reserveren. Bel Novotel Eindhoven
voor meer info: 040-526575.

Kleintje Novotel natuurlijk!
T.h. stacar., SOMEREN, vrij
6 t/m 13-8 en na 21-8.
04958-94897.
NULAND, Zomerdorp Vin-
keloord, luxe recr.bung. t.h.
v.a. 21-8. 020-6450857.

T.-h. VAK.HUISJE, v.v. alle
comfort in bos en bij heide.
Inl. 04926-1491, lid SGR.
T.h. comf. STACARAVAN,
10 m, op 5 sterrencamping,
ml. 04243-3569.

De bloemetjes buiten zetten...
In en om ons ""hotel kunt u heerlijk zwemmen, fietsen,
wandelen, een beautybehandeling ondergaan of gewoon
lekker bijkomen van de dagelijkse beslommeringen.

Speciale HOOGZOMERARRANGEMENTSPRIJZEN
v.a. ’ 230per persoon (half-pension)

Bel voor meer info en/of reserveringen 05415-51224
GRAAG TOT ZIENS!

Hotel-Restaurant Bloemenbeek
Beuningerstraat 6, 7587 LD De Lutte (Ov.)

Hotel Dinkeloord Denekamp
Zomer 3-daagse
in het prachtige Duits/Nederlandse grensgebied

3-daags arrangement met 2 overnachtingen
2x ontbijtbuffet en 2x culinair 4-gangendiner

Ontvangst koffie met wegge, één echte Twentse
gaostok, 1x sauna, 1x solarium, gebruik zwembad,
wandel- en fietsroutes, per 2-pers. kamer ’ 229 p.p.

Verlenging op basis halfpension mogelijk
Hotel Dinkeloord, ""hotel met alle comfort

Telefoon 05413-51387

Camperverhuur
Luxe 4-, 5- en 6-pers. PILOTE kampeerauto's

Scherpe tarieven. Reserv. tijdig. Bel voor kleurenfolder:
070-3.811.860;voor reserv. 010-4.65.64.00

ACHILLES CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterdam

20 Campingplaatsenzaterdag 31 juli 1993

Profiteer in de maand augustus van

50% KORTING op de Superpex
tarieven voor elke 2e samenreizen-

de passagier.
Deze aanbieding geldt voor vertrek
lussen 1 t/m 29 augustus op vluchten
van Iberia naar alle bestemmingen

in Spanje.

Wees er snel bij want er zijn maar

een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. Bel voor de voorwaarden

en reserveringen met:

Iberia 020-6850401 pf uw reisburo.

IBERIA*

Gelderland

Vakantieverblijven gevraagd

Kleine groene ANWB-
CAMPING, ****, a.h. water,
Betuwe. 03449-1572/2892.
SPEURDERS kunt u
opgeven van maandag t/m
vrijdag, van 08.00 t/m 21.00
uurvia 020-6.805.805.

Limburg



Magic Show
en

uitbreiding
Tikibad

In het Zomertheater van
brengt illusionist

fans Klok t/m augustus een
Moedstollende 'Magie
"how', waarinhij zijnfraaie
Jssistentes in rook laat ver-

'Wijnen, door de lucht laat
**even en met zwaarden
J°orboort. De show is een

en biedt met name
"aders, dieeen hele dag ach-
*f hun kinderen aanhebben
fcsjouwd, een spannend
*Ukje eigen vertier.

Uitbreiding
Liefhebbers van tropische

kunnen overi-
£fts nu al uitkijken naar het
'"kibad nieuwestijl, dat vol-
end jaaropen zal gaan.Eind
illgustus wordt een begin ge-
haakt aan een forse uitbrei-
Sg, die van het Tikibad in
994 het grootste overdekte
Merpark in Europa zal ma-
ft.
.Er komen tien nieuwe at-
acties, waaronder een be-
**"egbarevloervoor rapdan-
''en een Lazy River, waar-
!& jemet een matje een wa-
'ftDthtje kunt maken.

Mooie reis
langs drie
kastelen

KERKRADE - De interesse
voor vervlogen tijden blijkt
volop aanwezig. Kastelen,
burchten en historische ge-
bouwen dienaast hunverhaal
ook nog een bed en een maal-
tijd bieden, kunnen zich ver-
heugen op een groeiende be-
langstelling. Want wat is er
mooierals men, al is het maar
kort, zich daar even bewoner
kan wanen door er te eten en
te overnachten tussen berus-
tend hout en meters dikfluis-
terend steen.

Kasteelheer Camille Oost-
wegelheeft datgoed begrepen.
Al jaren is hij de beheerder
van een aantal historische top-
lokaties in het verste zuiden
van ons land. Samenwerking
met anderenheeft hij nooit ge-
schuwd en daarom wordt dit
jaar inmiddels een tweede
kastelentocht georganiseerd.

Volgens Peter Triepels, sa-
les & marketing-manager, is
het verblijf 'een ontsnapping'
aan het gejaagde moderne le-

ven. „In de tocht diewe nu sa-
mengesteld hebben maakt
menkennis met drievolstrekt
verschillende kastelen. Zo is
ons eigen Erenstein een ro-
mantisch, door water omge-
ven, kasteel uit de dertiende
eeuw."

m Mijmeren aan de slotgrachtvan kasteel Erenstein.
FOTO: SYLVIA DUDOK VAN HEELSteenworp

„Het kasteel herbergt een
restaurant terwijl het hotel
zich op een steenworp afstand
in een boerenhoeve uit 1713
bevindt. Het Duitse Burghotel

Schnellenberg iseen imposan-
te burcht in het groene Sauer-
landen Schlosshotel Lerbach,
dicht bij Keulen en gedeelte-
lijk opgebouwd uit delen van
een 600 jaaroudewaterburcht,

is een statig kasteel dat eind
vorige eeuw opgetrokken
werd."

Inlichtingenomtrent dezecu-
linair omlijstekastelentocht via
telefoon 045-461.333.

OP JACHT NAAR GOUD
ShO . Miljonair
""> je er niet mee_ |.o,,den. Maar wel

Juinen de deelne-?,ers aan de 'Open- . *reldkampioen-
-3 >PPen Goud-
' die van 8

J 15 augustus inJ"ord- Finlando,,den gehouden,
meemaken

-'t het is om aan
|°üdkoorts' te lij-

' bl""goudzoekers in
' krijgen ieder.- 1 emmer met

! i ld waarin goud-
„orrels zijn ver-

' J*Pt. Ze moeten
i oberen er zo veel

d °Belijk van te vin-
d [J. en daarvoor. bben ze ieder
v "* stukondiep wa-

J1;Van één bij an-
meter en

'-1pan tot hun beschikking ■ Voorzichtig proberen de
deelnemerszoveel moge-
lijk goudkorrels uit hun em-
mer met zand te halen.Opde bodem

k truc is om wat zand in de
:j ** (een soort watjang) te

el, deze gedeeltelijk onder
v*ler te houdenen het geheel

"■j te schudden, zo-
C alleen het water en het

.'-_ "d over derand verdwijnen.
j *Ware goudkorrels moeten

op de bodem van de pan
t_
l-ven liggen. Een wedstrijd-

duurt maximaal twin-
v *"ninuten; voor elké,niet ge-
waden goudkorrelkomt daar
(v< üiinuten straftijdbij.
s. organisatoren hebben in de
n/jfners zand van de deelne-
[ rs een gelijk aantal goud-
(,^r els gedaan. Om frauderen
V te gemakkelijk te maken

er niet aangekondigd
dater zijn. De deelne-

mers worden verdeeld in vijf
categorieën: heren, dames,
kinderen, veteranen en abso-
lutebeginners.
De Finse goudkoorts brak uit
in 1869, toen een paar geluks-
zoekers binnen enkele weken
tijd in deze streekbijna drieki-
lo goud vonden. De Russische
tsaar (Finland hoorde toen bij
Rusland) bepaalde vervolgens
dat iedere rechtschapen Rus
of Fin in Lapland naar goud
mocht zoeken.

Gesmokkeld
Officieel is er sindsdien in de-
ze streekzon 900 kilo goud ge-
vonden. De echte hoeveelheid
is waarschijnlijk veel hoger,
omdat er flink werd gesmok-
keld naar Noorwegen om de
belastingen te ontduiken. Hoe-
wel de meeste vindplaatsen nu

welzijn uitgeput, was detotale
opbrengst van de jarentachtig
nog steedszo'n tien tot vijftien
kilo. Een kilo goud brengt on-
geveer 24.000 gulden op.
De 'Open wereldkampioen-
schappen Goudzoeken' wor-
den gehoudenin Tankavaara,
waar ook een goudzoek-mu-
seum is gevestigd. Het is per
vliegtuig te bereiken metFinnairvia Ivalo, enkele tien-
tallen kilometers naar hetnoorden, of met deauto via de
snelweg naar de Noordkaap.
Een gigantisch hoteldorp met
camping is dichtbij.
Verdere informatie bij het Fins
Verkeersburo, tel. 020-6719876
of bij Finnair, tel. 020-6244799

PASOP
IN

HONGARIJE
BOEDAPEST - Veel Neder-

landersblijken nog niet op de
hoogte te zijn van de nieuwe
verkeersmaatregelen die
sinds kort in Hongarije van
kracht zijn. De Hongaarse
ANWB heeft onlangs dan ook
een waarschuwing doen uit-
gaanaan Nederlandse vakan-
tiegangers.

„De nieuwe regels worden
aan de grenzen aangegeven,
maar worden door de meeste
automobilistenover het hoofd
gezien," aldus de Hongaarse
toeristenorganisatie. „Nu wor-
den wij geconfronteerd met
Nederlandse toeristen die
werden beboet omdat zij niet
van de nieuwe regels op de
hoogte waren."

De Hongaarse organisatie
verwijt deANWB dat deze in-
formatie uit Hongarije niet
aan haarleden heeft doorgege-
ven. De Hongaren proberen de
nieuwe verkeersregels alsnog
in ons land bekend te maken.
Zo is de minimumsnelheid
binnen debebouwdekom ver-
laagd van 60 kilometerperuur
naar 50 kilometer per uur.

Autogordels
Hetgebruikvan autogordels

is zowel voor als achter (als
daar gordels zijn) verplicht.
Buiten de bebouwde kom is
volgens de Hongaren het voe-
ren van gedimdgroot lichtver-
plicht. „Vooral dezeregel is op
dit moment aan controles on-
derhevig." Daarnaast mogen
auto's elkaar zowel links als
rechts inhalen.

Met replica langs
historische

plaatsen in Israël
AMSTERDAM -Een boot uit de tijdvan Jezus, zo noemen de

mensen rond het Meer van Galilea het houten schip dat sinds
kort op het Israëlische meer vaart. Het is een replica van een
schip zoals dat er aan het beginvan onze jaartellingmoet heb-
ben uitgezien. Op het schip zijn netten, die

hetzelfdezijn als dieuit de tijd
dat Petrus zijn geluk op het
water beproefde. In de film-
zaalvan kibboets Ginosarkun-
nen bezoekers zien hoe de
boot is nagebouwd naar deres-
ten van een 2000 jaaroud schip
dat daar in de buurt is gevon-
den.

Met de nieuweboot worden
historische plaatsen langs de
oevers van het Meer van Gali-
leabezocht, terwijl gidsen uit-
leg geven. Op het schip kun-
nen 55 passagiers een plaatsje
vinden. En als er te weinig
wind is, dan kan het schip op
eigenkracht detrip maken. In-
lichtingen: 020-6463331.

■ Het is een replica van een
schip zoals dat er aan het be-
gin van onze jaartellingmoet
hebbenuitgezien.

Center Parcs
heeft tweede

park in
Frankrijk

CHAUMONT-SLR-THA-
RONNE -Dichtbij deberoem-
dekastelen aan deLoire heeft
Center Parcs deze maand
haartweede bungalowparkin
Frankrijk in gebruik geno-
menbij het dorpjeChaumont-
sur-Tharonneeven ten zuiden
van de stadOrleans. Het kreeg
de naam 'Domaine des Hauts
de Bruyères' en is schitterend
gelegen in een bosgebied met
tal van landhuizen.

Een jaar, geleden werd be-
gonnen met de bouw van het
park met een totale oppervlak-
te van 17hectare. Naast debos-
sen zijn er tal van meren, die
geschikt zijn voor sporten als
roeien, kanovaren, waterfiet-
sen en vissen.

Om het bekende overdekte
subtropische zwemparadijs
zijn 650 zand-kleurige bunga-
lows gebouwd, waarvan 75 su-
perluxe met tweebadkamers,
compleet met een Turks bad
en een whirlpool. Zon dertig
bungalows zijn aangepastvoor
gehandicapte vakantiegan-
gers.

Een groot aantal bungalows
is gebouwd op eilanden, die
via bruggetjes en een netwerk
van fiets- en wandelpaden ge-
makkelijk bereikbaar zijn.
Auto's mogen alleen gebruikt
worden voor het brengen en
halen van debagage.

Sportpaleis
Een overdekt sportpaleis

herbergt onder andere drie
tennisbanen, vier badminton-
banen, twee squashbanen,
snooker- en fitness-ruimtes en
achtbowlingbanen.Pare Plaza
heeft zes restaurants, varië-
rend van eenvoudigtot luxe.

Speciaal voor dekleintjes is
er een tuin, waar kinderen
vanaf twee jaar zich kunnen
vermaken. Verder is er een
kindertheater en een kinder-
keuken, waar deeerste begin-
selen van de kookkunst ge-
leerdworden.

Parijs-Eurodisney
First Class Hotel

Résidence HOME PLAZZA
50% reductie
7 nachten ’ 70 p.p.p.n.
3 nachten ’ 77 p.p.p.n.

Suite 1/5 bedden compl.
ingericht. Dir. omg. Bastille-
Opera. Rondom 1500 m 2tui-
nen. Eurodisney op 30 minu-
ten. 74 Rue Amelot Parijs 11e.

Res: 09-33.1.40.212223
Fax:o9-33.1.47.008240

Ib S Reizen
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ONZE AANBIEDING VOOR DE ZOMER
(1 3 augustus - 3 september 1993)

Vakantiehuizen
b.v. 4-persoons huis per dag DM 175.

v ' / All-in prijs, welkomstcocktail,
s ittj aktiviteitendeelname.

v M J_W ' Verdere prijzen en aanbiedingen opaanvraag.
PARK VILLAGE Golfhotel & Country Clubp*7Ik,v*vjt'«.Si 55442 Stromberg. Telefoon: 09-49.6724.600-0.

*"" »■ ó' »■ .=" «o

GOLDEN TULIP HOTELS
Een week lang 'aju paraplu'

voor ’ 495,-!
Wed-arrangement naar Théoule-sur-mer aan de

Franse rivièra. Verblijf in Golden Tulip Horizon Bleu.
Slechts ’ 495,- pp, inclusief logies, ontbijtbuffet

en een azuurblauwe lucht. Bel gratis voor informatie
en reserveer direct 06 - 022 84 79.

GOIDEK' ' KUW 'VFANIÜNS'NTRWEt

*** Nu of nooit ***
Is het reisburo waar u geboekt heeft, in de financiële
problemen gekomen? En is dit buro geen SGR-deelne-
mer? Dan bent u nu uw geld kwijt. Maar geen nood.
Wij wijzen u graag op devolgende alternatieve bestem-
mingen.

Arre MOutrOUVe 2 weekse rondreis v.a ’ 0,00
Les Prumes Sont Sur 10 dgn., v.p., v.a..../ 0,00
BOLlle Gïte 4 wkn., vertrek v.a. vandaag: ’ 0,00
DepeStin 8 dgn. voor het hele gezin v.a ’ 0,00
Dag geld, dag vakantie. y/ l̂^"**Boek nooit zonder SGR-Garantie
Stichting Garantiefonds Reisgelden, VJjJfcr
010-4146377 SGR

LAST MINUTE
& Q=dreizen P^L— ~. iij ij i i, i n" ~ TV_ «-Tl. i

BUSVAKANTIES
LLORET DE MAR

10dagen, vertrek 13/8 en 16/B*, __-
2 kamer app. Fenals Park. logies. /S«f ■

Prijs 17 dagen: 1259 # Jlf
CÖTE VERMEILLE
10 dagen. \ ertrek 13/8, ■*_%_%

2kamerapp. Club Coudalère. logies. lUU
__

Prijs 17 dagen: 1499 ÊMMf
* f 50.- p.p. korting hi| vertrek op maandag. Prijzen p.p Min 2 --"■.tv

Bi| bezetting doormeer pers, nog aantrekkelijkere prijzen.pa
REIZEN

Meer weten ot' boeken?
Ga naar uw ANVR-reisadviseur.reizenverkopende

bank of bel Oad Reizen. 05483-77779.

Elke zaterdag reis en recreatie in

deReiskrant
van

*_Üfc .. "

-~ Zie ginds
komt de veerboot.

De mooiste reis naar Spanje gaat via Engeland met

P&O European Ferries. Met de auto op de boot naar
Dover. Vandaar rijdt u naarPortsmoufh en dan steekt
u over naar Bilbao. Ken comfortabele cruise vanaf

I 550.- per persoon (2 pers. + auto . Meer informatie
vindt u in onze brochures. Vraag ernaar hij uw
bureau of hel P&O European berries: 02503-2

Maak van uw overtocht een cruise.

Büll \l\ dft[\l European Ferries

Vakantie in Denemarken
het hele jaar rond voor het
hele gezin
Voor een week - Een midweek
- Of een weekend
Volledig ingerichte vakantiebungalows en apparte-
menten in de prachtige natuur van Vendsyssel
- vlakbij de Noordzee.

Een vakantieverblijf in Skallerup Klit biedt vele
mogelijkheden voor verschillende uitstapjes binne
een straal van ca. 60 km, bijvoorbeeld :- Dagtochten naar Noorwegen en Zweden
- Vele interessante culturele tentoonstellingen,
musea, artistieke attracties en concerten- Leuke en boeiende uitstapje speciaal voor de
kinderen (maar natuurlijk ook de rest van de
familie) zoals bijvoorbeeld Tivoliland, Fêrup
Somerland & Aquapark, Aalburg Zoo en het
Noordseemuseum
NIEUW LUXE VAKANTIEBUNGALOWS
met o.a. sauna, bubbelbad, houtkachel, afwasma-
chine, kleurentelevisie, fornuis, koelkast en koffie-
zetapparaat.
Het enigevakantiecomplex in Denemarken met:
Duinen - Natuurwandelingen - Zwembad - Sauna -
Squash - Bad-minton - Biljart - Fitnessruimte - Gre-
en-fee afspraak met Hjörring Golfklub - Minigolf -
Speelplaatsen - Tennisbaan (openlucht).
Groot en goed restaurant.
Supermarkt.
Bel voor meer informatie:

*éQr\ Skallerup
Ndr. Klitvej, Sönderlev, DK-9800 Hjörring
Telefoon + 45 99 24 84 00. Telefax + 45 98 96 80 61

Nerdag 31 juli1993

LiniES
"tstreeks vanuit Italië per luxe ferry

,|' Griekenland, de Griekse eilanden[f 0» Wije.. voor informatie of brochure de
agent in Nederland:

~"»______________fc__^_i

% *%ctl INDONESIË
'S ïll___*____i__t ledere maandag, donderdag en zaterdag vliegt Malaysia

■iJP doorverbinding naar Jakarta en Medan drie keer per
Uik * " . - |L week, naar Surabaya éénmaal per week en tweemaal

_Mr ''' er met een Srat *s overnac 'lt ill g in Kuala Lumpur

Bel voor informatie en reservering met uw reisagent ol Malaysia Airlines in Amsterdam: 020-6262420.

De ft [?J /?) fI7»77TT



zaterdag 31 juli 199322

O VAKANTIESPEURDERS
Telefoon: 020-6 805 805 Telefax: 020-585 80 30

België/Luxemburg

H.SAUERLND Landgasth.
Rüppel, D-59909 Rams-
beck/Valme 09-49.2905.-
-774. Prachtig bosr. wand.-
geb. Kam. do./w.c, sat.-tv,
radio. HP met keuzemenu
v.a. DM 49 p.p.p.d. Aanb.
v.a. 15/8: 7 d. HP DM329.
Inf./folder Nl. 03480-25356.

COTE d'AZUR, huis, 8-p.,
prive-zwemb., 31-7/14-8,
’l5OO resp. ’2OOO p.w.;
villa 6-p., zeez., strand 100
m, na 7-8 ’2000; app. 2/
4-p., bij strand, na 31-7,

’ 1750 p.w. 040-124401.
COTE D'AZUR, Hyères,
maisonnette, 3 sl.k., gr. bal-
kons, uitz. zee. Tev. studio
m. patio. Inl. 030-287722.
JONGEREN-REIZEN naar 4
bestemmingen, bus pi.
camp., v.a. ’ 199 p.p. GoGo
Tours, 010-4142599, SGR.
COTE D'AZUR, bij Le
Lavandou, app. en studio's,
m. zeez. en tuin, v.a. 14-8,
2-4 pers. Inl. 01719-10181.
PARIJS, 3-dgs./5-dgs.
luxe busreizen Parijs mcl.
1.0., reisl., hotel in centrum,
3 dgn. v.a. ’ 175, 5 dgn. v.a
’289. Bel De Harde's
Tours, 020-6541100.
Z-Fr. nabij NARBONNE,
bung. t.h. van part., vrij v.a.
21/8-18/9.033-722938.
CAP D'AGDE, t.h. villa's,
appartem., studio's. Telef.
09-33.67262808 (Ned. spr.)
KOUD hè!!! Direct instap-
pen naar Z-Frankrijk, privé
app. t.h., vakantiedorp a.d.
Midd. Zee. 09-33.68861529.

Vakantie in een eersteklas
hotel. Het Ned. Landhotel
GRIMMEBLICK 'heeft een
spec. aug.-sept. aanb.: 5
overn. m. h.p., o.a. fon-
due-av. mcl. kegelmidd.
DM 350. Aank. zondags.
Info: 09-49.2981.7070, fax
-3552, am langen Acker,
D-59955 Winterberg.Korting in juli/augustus in

het ARCADE hotel te Brus-
sel. 2-pers. kamers van ’ 80
voor ’ 70 p.p. p.n. Incl. ont-
bijtbuffet. Voor meer infor-
matie en boekingen verwij-
zen wij u naar uw reisagent
of Trans Vakantiereizen, te-
lef. 033-603140.
Te huur Antwerpen België,
luxe app., 4-5 pers. Vrij
aug., sept., oktober, 14 uur
van Brussel en Brugge.

’ 800 per week ALL-IN.
Telef. 09-32.3.663.38.55.
Aanbevolen door ANWB:
Hotel du COMMERCE,
Houffalize, (Belg./Lux. Ar-
denn.). Midweek in sfeer, 5
cjgn. / 4 nacht. h.p. voor

’ 315 p.p. 09-32.61.28.96.86
Promotie maand augustus.
Komf. vak.hzn. v. 6+B p.,
in bosr. omg. te DINANT,
mooie ligging. 043-252089.

Nog te huur: enkele VIL-
LA'S op het Pare „Chateau
Cazaleres" in Z-Frankrijk.
Voor meer info: Zie „Vrij-
uit" gids, pagina 274. Voor
reserveringen: Vrij-Uit in
Badhoevedorp, uw
reisbureau.
PARIJS: dagtocht v.a.
’49,50, 2 dgn. v.a. ’lO9, 3
dgn. v.a. ’ 155, 5 dgn. v.a.
’309. 2 dgn. PARIJS/EU-
RO-DISNEY v.a. ’199 mcl.
hotel, entree. Vertrek we-
kelijks. Vraag de brochure
bij uwreisburo of

Labeto Reizen
Amsterdam, telef. 020-
-6186633, ANVR/SGR.
AANBIEDING: nog enkele
huizen aan de kusten te
huur v.a. 13/8. Hoge kor-
ting. Nu v.a. ’lOOO p.w.
Vacances France,
020-6462841.
Motorjachten voor unieke
VAARVAKANTIES op de
Franse kanalen. Voor info:
VDF, 020-6341741, lid SGR.
COTE D'AZUR, villa omg.
Ste.-Maxime, 1 ha terrein.
010-4513236, 079-313203.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

Campingvlucht
Corsica

vanaf ’ 615
Op zondag kunt u met de rechtstreekse charter vi
France/Air Charter naar Corsica, een eiland
contrasten. De campingvlucht met vertrek op 15,i
29 augustus 1993 heeft nog plaatsen vrij.

Vraag uw ANVR-reisbureau of bel Air France
(ANVR/SG R) telefoon 020-675 49 26

Gisteravond in de uitzending
van Blind Date

Chateauxreizen in Frankrijk. Een 50-tal kastelen
gelegen door heel Frankrijk met ieder een eigen

bouwstijl, sfeer en inrichting. Stuk voor stuk
historische monumenten waarin u een fantastisch ve

kunt hebben. Vraag de brochure en stel zelf uwre
samen. Bel Frantour: 020 - 623 68 00

Griekenland

KNOKKE-HEIST splinter-
nieuwe luxe studio's t.h.,
voor korte periodes, 2, 4 of
7 nacht. 09-32.50.51.35.28.
Schitt. gel. HOTEL in het
noorden v. Luxemburg.
Mogelijkh. tot paardr., golf,
tennis. Spec. weekend-arr.
Prospectus op aanvr. Ned.
directie Telef. 09-352-
-98616. Fax 98617.
GEMMENICH, 4 km ten
Zuiden van Vaals-NL., vak.
park, uniek gel. in prachtige
natuur, vrijst. bung. 2/8
pers. Perf. inrichting, o.a.
radio, cd, tape, ktv. Nog vrij
na 20-08. 04748-1630.
Vakantie of weekend in
Luxemburg? Gerenom-
meerde keuken, luxe hotel-
kamers met alle comfort.
Ned. eig. Vraag info: Hotel
Des Ardennes, L 9376 Ho-
scheid, telef. 09-352-90077.

Zomertip 1993
PULLMAN LUXEMBURG

’ 99 p.p. per nacht in een tweepersoonskamer, inclusief
uitgebreid ontbijtbuffet. Geldig van 29 juli-12 sept. 1993
Reserveringen/info: HOTEL PULLMAN LUXEMBOURG

Telef.: 09-352.437761 - Fax: 09-352.438658 - Telex: 2751
TOT SPOEDIG ZIENS

Super 4 * arrangement
Sofitel aan de Louisalaan
De elegantste winkelwijk

te Brussel
AANBIEDING voor de maand juli, augustus en w.e.
Overnachting + ontbijtbuffet + toeristenpas.... en dat
voor de prijs van ’ 90 p.p. per nacht (suppl. sgl.’ 45)

HOTEL SOFITEL BRUSSELS
09-32.2.514.22.00

Bezoek....
Antwerpen '93

Culturele hoofdstad Europa

B.Frs. 3850 p.p.
(’214)

3 dagen, 2 nachten, 2 ontbijten, 1 maaltijd +
verrassingspakket (suppl. éénpersoonskam. B.Frs. 1850)

PULLMAN PARK HOTEL ANTWERPEN
Telef. 09-32.3.216.48.00
Fax 09-32.3.216.47.12

Duitsland

T.h. VILLA'S met zwembad
Cöte d'Azur/Provence.
09-3394703338 (Ned. tal.).
T.h. luxe CARAVANS in
Antibes-Cóte d'Azur op de
allerbeste camping 150 m v.
zee. Bel voor folder Duma
Caravaning, 043-253010.
3 dagen PARIJS ’149.
Vertrek elke vrijdagmorgen
per luxe touringcar. 2 nach-
ten in prima hotel mcl. ont-
bijt. Incl. alle excursies:
lichttour Parijs, Versailles,
stadstour Parijs met bezoek
vlooienmarkt en Montmar-
tre. Zondagavond terug in
Nederl. Vanaf ’ 149 p.p.
Meer weten? Bel 01720-
-38999. Peter Langhout
Reizen, Alphen a/d Rijn.
ST TROPEZ: Prachtige
villa, 6/7 pers., zwembad,
tuin 1500 m 2. Vanaf 4 sept.

’ 3300 p. week, mooi zicht.
Telef. 09-33.94.54.34.19.
Heer en Meester in Zuid-
oost-Frankrijk. IRS Vakan-
tiehuizen, bel 030-364718.
JONGEREN let op! Kam-
peervakantie v.a. ’ 225 mcl.
busreis. Bel R&M Reizen,
076-200717.
GARD: huis, 6/8-p., 7-8 tot
14-8, ’ 1000; Mooi huis in
dorpje, 5-p., na 8-8, ’ 1000
p.w. Inl. 040-124401.
AANBIEDING: extra voor-
raad luxe stacar., luxe ten-
ten. Aug. v.a. ’ 79 p.d. v. 6
pers. Kusten, binnenl. 100
campings. Gratis gids.
Vacansoleil. ANVR/SGR.
04990-60777.
CAP D'AGDE, 2/6-pers.
app., 50 m. v. strand, Port
La Roquille, 075-178416.
3 dagen Parijs/EURODIS-
NEY ’269. Vertrek elke
vrijdagmorgen per luxe
touringcar. Prima hotel, lo-
gies/ontbijt, kamer met
douche/toilet, 1 volle dag
entree Euro Disneyland
Themapark, Lichttour door
Parijs, bezoek Sacre Coeur
en vlooienmarkt, afscheids-
maaltijd bij McDonalds in
Nederland op zondag-
avond. Slechts ’ 269 p.p.
Meer weten? Bel 01720-
-38999. Peter Langhout
Reizen, Alphen a/d Rijn.
EUROTENTS heeft fantas-
tische busreizen mcl.
camping: St. Jean de Luz,

St. Aygulf,
Valras en Millau v.a. ’ 369.
Bizz: 050-144255(lid SGR).
Van arts t.h. bung. in de
ARDECHE, na 10-9, v.a.

’ 495 p.w. 03450-12804.
5 dagen naar EURODIS-
NEY bij Parijs ’ 468. Vertrek
elke woensdag per luxe
touringcar. Prima h.p. ho-
tel, kamer met douche/toi-
let. Incl. excursies: 2 dagen
entree Eurodisney, lichttour
door Parijs, bezoek Sacre
Coeur en vlooienmarkt, af-
scheidsmaaltijd bij McDo-
nald's. Vanaf ’468 p.p.
Meer weten? Bel 01720-
-38999. Peter Langhout
Reizen, Alphen a/d Rijn.
DORDOGNE Auvergne
mooi gel. in de heuvels bij
groot meer, sfeerv. gerest,
boerderijtjes met alle comf.,
2/4 en 8-p., na 14-8. 035-
-218784 of 09-33.5527.7066.
DORDOGNE, gezellig
vak.huis t.h. v.a. 14/8. Inl.
09-33.53.36.30.61 (Ned.
gespr.).
BRETAGNE, meer dan
2500 huizen en app., noord-
en zuidkust, ook hoogseiz.
MOC, 030-334112/367102.
COTE D'AZUR, baai v. St.
Tropez t.h. nwe. luxe sta-
caravans op ""-camping
m. gr. zwembad, 900 m v.
strand en luxe stacaravans
in Fréjus op ""-camping
m. zwemb., tennis etc. Alle
stacar. eigen douche/wc,
aparte sl.k. Info/gratis fol-
der: Carazur, 077-517117.
ARDECHE, comf. vrij gel.
vak.huis, bos en water, vrij
v.a. 21-8. Inl. 080-559717.
AUVERGNE: woning met
zwembad, speeltuin, vijver.
Vanaf 14-28/8. Prijs ’ 1385,
ml. 09-32.11.64.58.32.
"*COTE D'AZUR*". App.
80 m van het strand. Riant
zeezicht. Unieke lokatie.
Bel snel: 01843-1541, n.o.z.
of 09-33.94448200, ook zo.
Provence en Dordogne,
V.A.F. VAKANTIEHUIZEN.
Brochure: 05976-1610.
Uitst. hotels in PARIJS, v.a.
’55 p.p. per nacht. Ook
mcl. Eurodisney. Bel nu
Skiline Travel, telef. 020-
-4200100, lid SGR.
ST. TROPEZ, 6-pers. villa
aan zee, alle comfort, vrij na
21-8 en sept. 070-3853033.

Nederlands hotel
IN HET MOOIE SAUERLAND

ZUM HESBORNER KUCKUCK (18 km van Winterberg)
Comf. inger., ANWB/AA-erk. hotel beschikt over 53 k.,
lift, gr. verw. zwemb., sauna, sol., kegelb., bilj. Uniek ge-
legen a.d. voet v.d. Bollerberg (758 m), midden i.d. ber-
gen en bossen van HOCH-SAUERLAND. Wij nodigen
ook u uit een plezierige ontsp. vakantie bij ons door te
brengen! 7 d. v.a. DM 420 h.p. mcl. keuzemenu, ontb.-
saladebuff. Hoge kind.kort. Oelfestr. 22, D-59969 Hallen-
berg/Hesborn telef. 09-49.2984.475 Ned. spr. Fax -573.

Even weg uit de sleur!
Zorgeloze rust, landelijke sfeeren betaalbaar comfort

Even dat gevoel proeven alles achter te laten
Net over de grens en toch verrassend anders

Hotel am Berghang
HET KLEINE VAKANTIEPARADIJS IN BAD BENTHEIM

Idyllisch gelegen, uitstekendrestaurant, zeer luxe
kamers, zwembad (29 C), gezellige bar, etc. etc.

6 dagen ontspannen DM 344 p.p.
Met vorstelijk ontbijtbuffet en variërende keuzemenu's

Nieuw: 3-daags Happy Weekend DM 184 p.p. of 4-
daagse Luxe-Mini-Vakantie DM 254p.p. We zien u

graag. Fam. Toffolo, P.b. 1412, D-48445 Bad Bentheim/
BRD. Info: 09-49.5922.2047, fax 09-49.5922.4867

PFALZ: WANDELEN, WIJN EN RUST
Gezellig hotel in het hart v.h. Pfalzerwoud aan bosrand
Kamers m. do./w.c./balk./telef./TV-aansl. Ontbijtbuffet
voortreffelijkrest., zonneterr., zwemb., sauna, wijnbar

HOTEL AM HIRSCHHORN, Am Hirschhorn 12-14
76848 Wilgartswiesen in Duitsland, 09-49.6392.581

Droomvakantie
IN HETPITTORESKE 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 (30 C), sauna, zonneterr., bow-
ling, biljart, gezellige bar en Konditorei. Wandel- en kas-
telentochten met verrassingen. Fietsen aanwezig. Uit-
voerige documentatie bij aankomst. Eigen parkeerterrein.

Luxe 4-daags arr. DM 285 p.p.
inclusief elke dag ontbijtbuffet en culinair diner

Eveneens aantrekkelijke 3 en 6-daagse arrangementen
Ook beschikken wij over riante appartementen

Postbus 1208, D-48443 Bad Bentheim
Bel voor informatie en gratis prosp. 053-353246 (NL)

of 09-49.5922.828 (D), fax 09-49.5922.4349
VAREND VAKANTIE VIEREN

De laatste plaatsen

’ 50 korting + gratis excursie!
8-daagse Rijn/Moezel-reis met het ms Amsterdam
Vertrek 7 en 14 augustus. Bel uw ANVR-reisburo of

Rijn Moezel Kompas, Baarn. 02154-17245 (ANVR/SGR)

Voordelig weg in het schitterend
gelegen hotel van Bad Bentheim

Het gezellige hotel t.o. het fraaie slotpark biedt u kamers
m. alle denkbare comfort, zoals ligbad/toilet, ktv, telef. &
minibar. Eveneens aantrekk. meerdaagsarrangementen.

3-DAAGS ARR. (2 n.) H.P. DM 185 p.p.
6-DAAGS ARR. (5 n.) H.P. DM 330 p.p.

Hotel Mozart
BEL 05423-88177 of 09-49.59223128voor brochure

Groot-Brittannië en lerland
T.h. SCHOTLAND een half
uur van Edinburgh prachtig
gr. vrijst. huis met uitz. op
Loch Leven. Voor 1 of 2
wkn. tussen 1 aug. en 10
sept. '93. £400 p.w. (Edin-
burgh festival). Telef. 09-
-4459284466, Ned. sprek.
SCHOTLAND, 10-daagse
verzorgde busreizen,

’ 1199. Vertr. 5-8, 12-8 en
23-9. London Travel Desk,
telef. 072-123653/155100.
VORK: „Pink Elephant
Breaks" from £ 33,50 p.p.-
p.d. dinner, bed & break-
fast. Heworth Court Hotel,
brochure. 09-44.904425156.
COTTAGE HOLIDAYS,
vak.won. in Engeland,
Schotland, Wales, lerland.
Gratis broch. 072-121783.
LONDON, Shoppingtours,
vlieg/hotel v.a. ’ 329.
boot/trein/hotel v.a. ’ 229.
3-daagse busreis v.a. ’ 219.
London Travel Desk, telef.
072-123653 Of 155100.
MANCHESTER ’275

Retourvlucht ma. of zat.
8 dgn, Cheshire, ’ 795 (l/o)
YOUTOURS, 020-6323201

H-O-P-P-A! Vol-Vol,
10/17 dg. htl. in Paleoka-
stritsa, LO of HP/luxe bus,
6-13 aug. LO ’ 699//899,
20-27 aug. ’ 599// 759.
Div. app. a. zee! 10/17 dg.
vertr. 6-13-20 aug.

’ 499// 649, 27 aug.

’ 499// 599. Rekro Reizen
010-4142233 tot 22 u. SGR.
KRETA: centrum Ag. Niko-
laos, van part. t.h. mooi
app. v.v. alle comf. Telef.
na 20.00 uur 020-6166779.
MEEZEILVAKANTIES mët
klassieke 2-master of mo-
dern jacht (15 m). Hollands
Glorie, 010-4114944.
MEEZEILVAKANTIES in
Griekenland, Turkije en
Spanje en Bonaire. Zeilerv.
niet vereist. Saronic Sailing,
telef. 085-435872.
AANBIEDING! 14 d. zei-
lend Griekenland verkenn.,
’l6OO mcl. vliegt. Vertr.
13-8. Sportura 043-258805.
CORFU: comfort, appart,
direct aan zee. 078-160831.

Extra vlucht
Rhodos ’899
Vertr. 12/8, 8 dgn. mcl. app.

Kreta ’999
Vertr. 12/8, 7 dgn. mcl. app.

Inl. uwANVR-reisburo of

Sudtours
VanBaerlestraat 91, Adam

020-6640111
Last minute KRETA,
Amoudara htl. Georgia,
vertr. 6 aug. vanaf Brussel
11, 12 of 15 dgn. v.a. ’ 998.
Teletours, ANVR/SGR,
04904-14858.
DISCOVERY, pittige zeilva-
kanties op scherpe jachten,
langs Griekse eilanden.
Geen ervaring vereist. Ook
tochten in Turkije, Corsica,
Sardinië. 02990-47972.
Voor JONGEREN, luxe in-
ger. tent op camping aan/
bij strand en disco's. Bel
voor folder 020-6910619/
071-221414 (SGR).
KRETA, stunt, laatste
stoelen! Vertrek 12/15/19
augustus, 8 dagen mcl.
vlucht pi. transfer pi. app.,
v.a. ’799 p.p., 15 dagen
ook mog. Bel Ticket Easy,
020-6203849, ANVR/SGR.
Ook in september en okto-
ber schijnt de zon op Corfu
en Samos. We hebben
weer appartementen en
pensions vrij vanaf begin
september. Evt. ook cam-
pingvlucht. Vraag de gratis
brochure. ROSS, 05908-
-10019. Lid SGR.
Div. aanbiedingen op de
Griekse eilanden! Flex
Travel, 015-132250, SGR.
Uw Vakantiespeurder voor
de wekelijkse REISKRANT
van zaterdag dient u don-
derdags voor 15.00 uur aan
ons op te geven. Bel voor
opgave of advies:
020-6.805.805.

NRD.- en MIDD.FR.: huis,
8-p„ 7-8 tot 14-8, ’1000;
huis 2/3-p., na 7-8, ’9OO
p.w.; huis 4/6-p. zwemb.,
14-8 tot 21-8, ’1000; huis
6-p., bij rivier, na 14-8,

’ 750 p.w. 040-124401.
LE LAVANDOU, villa's,
app. v. part. t.h.a. (div. met
zwemb.), 09-33.94711088,
fax. 09-33.94712115.
AGDE, t.h. luxe stacar. a.
Midd.zee/Rousillon bung.
m. gr. tuin, 02518-51383.
Op 4-sterren CAMPING in
Z.-Frank, door arm. weg.
ongeval nog t.h. v.a. 14
aug. 2 stacaravans. Voor
reserv. en info 043-214269.
VAK.WON. op domein 40
km van Middell. Zee en
Narbonne, zwembad, ten-
nisb., mogel.h. tot moun-
tainbiken en paardrijden.
Naseiz. v.a. ’ 350, hoogseiz.
v.a. ’7OO. T. en Y. Steen-
bergen: 09.33-67971102.
DORDOGNE. Huis bij kas-
teel, 4/8-p., zwemwater, na
7-8, ’ 1000 p.w.; prachtige
watermolen, 4/6-p., na
14-8, ’7OO p.w.; huis, 2/3-
p., zwemb. en tennis 800 m,
na 14-8, ’750 p.w.; villa
7-p., privé-zwemb., 7-8 tot
14-8, ’ 2000. 040-124401.
DORDOGNE, t.h. st. vak.-
huis, 4/6 pers., in prachtig
natuurgeb. 05780-12528.
Weg. annul. t.h. 6-p. staca-
ravan nabij ST. TROPEZ.
02507-16126/15707.

Aantrekkelijke
last-minute
kortingen

luxe

bungalowtenten
en

stacaravans
op 24 topcampings

'"TOPKWALITEIT***

gratiskinderfietsjes
Nederlandse organisatie

Nederlandse gastvrouwen
kindvriendelijk
kleinschalig

GRATIS
KLEURENBROCHURE:

ROAN COMFORT CAMP
05756-4153

Zuid-Frankr. t.h./t.k. VILLA
1200 m? "vrij vanaf 5 sept.*
09-33.68.46.15.59 Ned. spr.
DORDOGNE, schitt. gël
landhuis, zwemb., Ned.
gespr. Inl. 09-33.53067303.

Vacances
Confortables

Stijlvolle huizen in GEHEEL
FRANKRIJK, (ook Cóte
d'Azur/Corsica), 2-30 p.,
vele met privé-zwemb. of
bij zee.

Inl. 040-112208
Hoge kortingen in augustus
Bretagne/Normandië,
goedverz. won., INTERZON
Vakanties, 080-241064.
LUILEKKER en toch actief
in Z.-Fr.? Ja, dat kan, op
ons landgoed (Haut Miner-
vois), 40 km v.d. Midd. Zee.
Op onze 500 ha bieden wij
u: 9-holes golfcourse natu-
rel, tennisb., zwemb., eigen
rijpaarden, schitt. natuur-
geb., cul. maalt. Half juni
t/m half sept. volgens onze
unieke all-in form. Buiten
deze periode uitsl. app. met
eigen kookgel. Inl. Fam.
Kotterer, Domaine de Mer-
lac, Rieussec, 34220 St.
Pons, 09-33.67970160. Fax
09-33.67971155.
Korting na 7-8, 5-pers. huis
midd.-Fr.: zon, rust, water,
nu ’ 599 p.w. 05780-20634.
A.d. MIDDELLANDSE ZEE,
stacaravans, 1, 2, 3 si.kam.,
voor 4-, 6-, 8-pers., resp.
’845, ’925, ’1245 p.w.
Ook luxe 6-pers. tenten,
VDF, 020-6341741, lid SGR.
T.h. gr. luxe STACARA-
VANS aan Midd. Zee. Vrij
v.a. 14-8.04951-31793.
Voor JONGEREN, luxe in-
ger. tent op camping aan/
bij strand en disco's. Bel
voor folder 020-6910619/
071-221414 (SGR).
RIVIERA, t.h. voll. inger.
4-pers. stacarav., op mooie
camping met zwembad en
tennisbaan. 02208-13521.
BRETAGNE: boerderijtje,
5-p., na 7-8, ’750 p.w.;
huis, 4/5-p., aan strand,
14-8 tot 21-8, ’ 1000; huis,
4-p., zwemb., 7-8 tot 14-8,
’llOO. Inl. 040-124401.

extra fvluchtel
et

Kreta
ieVertrek 13 augustus

div. appartementen
10 dagen

’1195 j
ArCampingvlucht ’ 79!

Kos
Vertrek 12 augustus*
Div. appartementen

12 dagen

’1295 ■Campingvlucht ’ 79|)(
Rhodos

Vertrek 12 augustus'
Hotel Mochos/ontbij!

12 dagen

’1195
Hotel Lito ’ 1395

Campingvlucht ’ 795
Vertrekbelasting ’ 40 P

Inl. en boekingen bij
uwANVR/SGR-reisbur<

bel 01858-15222

Mobiplaj
Kreta ’£_

VERTREK 13 aug.,B/lj
Studio Minas Chersonisj

3 pers.: ’ 995// 119§
2pers.: ’ 1045/f" 12SJ2-kam.app. Marant, Stj
4 pers.: ’ 995// 119J
3 pers.: ’ 1045//
2 pers.: ’ 1095Af 133

VERTR. 20, 27 aug. 8/*

’ 100 p.p. korting
op bovenstaande prij*1

Div. app. en hotels op K 1
Kos, Rhodos in aug./sjj

YOUTOURS: 020-632^Campinj
vluchtefi

Vertrek tussen 2en 18*Athene ’4!
Corfu f 4
Rhodos fi
Kreta fA
Santorini ...’ 9

Prijsexkl. ’ 40vertr.b»
Nog div. mog. voor htl/a(

Boekingen/info bij u*
ANVR reisburo of be

Island World
079-416031/421691;

RHODOS, Faliraki, "klasse-hotel en nabij;
mooiste strand ,
Rhodos. H.p. ’55 p.pj
1.0. ’45 p.p.p.d., sp*
prijs voor kinderen
boven de 12 jaar. Voof
boeken of brocjf,
telef./fax: 02240-96'Boek nü zelf uw carflK
vlucht. Wij bieden
gegarandeerd plaats ifl
hotel. Transfervrij.

For rent fully equipped ap.
in Oban with view on sea
W-Scotland, golf, fishing
and tennis. A. Colthart, Du-
rie Hill Connel Oban, Argyll
PA 37, Ipo. 09-4463171569.
3 dagen LONDEN, ’l9B.
Vertrek elke vrijdagmorgen
per luxe touringcar. Over-
tocht met Sealink-Line Ca-
lais - Dover - Calais. 2
nachten in London Park
Hotel in Centrum Londen,
mcl. ontbijt. Incl. alle excur-
sies: lichttour Londen,
stadstour Londen, bezoek
Canterbury. Zondagavond
terug in Nederland. Vanaf

’ 195 p.p. Meer weten? Bel
01720-38999, Peter Lang-
hout Reizen, Alphen a/d
Rijn.
MEEZEILVAKANTIES mit
klass. 2-master. Hollands
Glorie, 010-4114944.
CITY-EXPRES: diverse ho-
tels en app. v.a. ’ 59. Per
eigen vervoer, vliegtuig,
bus/boottrein. Voor info:
020-6262952, 070-3645836.
Va uur LONDEN-C: goede
kam. m. ontb. bij Holl., £13
p.p. Na 18 uur 023-287436.

Te huur: vakantiewoning in
de EIFEL. Mooie, rustige
ligging. Telefoon 09-
-49.6558.8595 na 18.00uur.
Zou u het niet leuk vinden
enkele ontspannende da-
gen in de Ahr/Eifel door te
brengen? Op uw bezoek
verheugt zich: Hotel Scha-
ter, SCHULD/Ahr. Info. +
prosp. 09-49.2695.340, fax
09-49.2695.1671 of telef.
02503-36900.
ARNSBERG. Parel van het
Sauerl. Privé pens. DM 35
p.p. 09-49.2931.7362.
Hollands Hotel ZUSCHEN-
WALD. (5 km v. Winter-
berg), i.h. mooie Hoch-
sauerland, comf. kam., spe-
c.rest., sauna/zonnefac, 3
dgn. HP v.a. DM 55 p.p.p.d.
Extra aanbieding: 7 dgn. HP
v.a. DM349 p.p. D-59955
Winterberg, Nuhnetalstr. 8,
09-49.2981.3477, fax -3687.
Vraag de prospectus aan!
Omg. WINTERBERG/
Hochsauerland. Prachtig
gelegen familiehotel. Elke
week in sept. t/m nov. 2
.dgn., za. t/m zo., HP, ’79.
3 dgn., vr. t/m zo., HP,
’ll9. 6 dgn., ma. t/m za.,
HP, ’249. 8 dgn., za. t/m
za., HP, ’ 339. Eigen auto.
Prijzen p.p./2 p.k. Hotel
Waldesruh, Hallenberg.
Gebo-Reizen, 04492-1452.
Lid SGR/ANVR.
2 dagen naar het AHRDAL

’ 99. Vertrek elke donder-
dag per luxe touringcar.
Uitstekend hotel HP Hubel
in het gezellige Althenar.
Incl. dansavond met leven-
de muziek en excursies:
tour door de Eifel pi. bezoek
Monschau, tour langs de
Rijn via o.a. Koningswinter.
Mogelijkheid voor wijn-
proeverij. Slechts ’99 p.p.
Meer weten? Bel 01720-
-38999. Peter Langhout
Reizen, Alphen a/d Rijn.
Gastehaus-Pens. HALLER,
Kotnolstr. 6, D-54668
Prümzurlay. Telef. 09-49.-
-6523.558, i.h. Duits-Lux.
natuurpark Zuideifel, rustig
gelegen, alle kam. do./w.c,
tv-aansl., deels balkon,
sauna./sol., bosrijke omg.,
schitterend wandelgeb. 5
dgn. h.p. (ont.buff. en diner
's avonds) DM 300.
MONSCHAU/Eifel, vakan-
tiehuis: 4 sl.k. (6 bedden),
keuken, 2 badkam., kl. tuin,
parkeerplaats. Woonopp.
95 m 2. Telef. 09-32.-
-87.85.27.26, evt. tel.nr. op-
geven, wij bellen terug.
5 dagen naar het ZWARTE
WOUD, ’ 348. Vertrek elke
maandag per luxe touring-
car. Uitstekend hotel Hirsch
HP, kamer met douche/toi-
let. Incl. vele excursies 0.a.:
watervallen Schaffhausen,
bezoek bloemeneiland Mai-
nau, excursie St. Blasien.
Afscheidsdiner in Neder-
land. Vanaf ’ 348 p.p. Meer
weten? Bel 01720-38999,
Peter Langhout Reizen,
Alphen a/d Rijn.

4-daagse Olau-reis Londen
met hotel v.a. ’ 239

Een fantastische reis naar Londen inkl. overtocht
met de luxe 5-sterren Ruimteschepen van Olau

inkl. 2 overnachtingen aan boord en 1 overnachting in
het 3-sterren Kensington International Hotel, dat vlakbij

gezellige winkelstraten ligt. Bovendien eten
uw kinderen t/m 13 jaarin julien augustus

gratis mee van het Captains Buffet. Bel voor
boekingen en/of inlichtingen uwreisburo of

OLAU: 01184 - 88000 POEPEN!

Rotterdam - London Gatwick
met Cityflyer Express

retour vanaf ’ 299 (restricties van toepassing)
Vraag uw reisbureau of bel 010 - 437 99 11

Frankrijk

MIT-Reizen op Maat
GRIEKENLAND EN CYPRUS

nog extra plaats! Per lijnd. of charter, hotels, app-.
fly-drives, cruises, zeezeilen, trouwen in Grieken
Voor alle combinatiemogelijkheden bel uw ANVR-reis"

Of MIT-REIZEN, telef. 035-247845 of 246136^
Zeilen in Griekenland voor de

snelle beslissers!!
Enkele plaatsen vrij. Vertrek 14-21 aug. en 4 e
september, 8 dgn. ’ 595 of 15 dgn. ’ 1190, excl. vli«J|
v.a. ’598. Zeilerv. niet vereist. SAILFUN/KRAS
Vakanties, telef. 04199-3622/01720-91414. _j|

LUXE s*"** ACCOMMODATIE

Poseidon Club Hotel
EEG-ONDERSCHEIDING WEG. SCHOON ZEEWAT

8-daagse vliegreis mcl. vlucht per KLM, transfer5
luxe ontbijtbuffet, lunch en diner met wijn

watersporten gratis, prijs per persoon’ 1895
Vraag uw reisbureau of bel

POLYPLAN REIZEN, 020-6575657 ANVR/SG^
Turkiie

COLLIOURE, appartemen-
ten in villa, met zwemb.,
aan Midd. Zee. 05109-2446.
COTE d'AZUR. T.h. gr. 4-6
p. stacarav. op ""camp.
omg. Fréjus, voll. inger. Gr.
zwemb.-tennis-animatie.
Vrij 28/8-2/10. ’ 360-’ 450.
3e wk. gratis. 020-6333837.
Stacaravans in Frejus, LA
BAUME, 5 zwembaden.
Holiday Green, zwembad
van 1000 m 2. Ryakcamp,
09-33.94.40.72.08, Ned. spr.

COTE D'AZUR, Fréjus, t.h.
stacaravans op ANWB
""camping 100 m 2 eigen
perceel, zwembad. Vrij na
7-8. Bel snel 020-4905017.

T.h. Z-Frankrijk, luxe STA-
CARAVANS op 4-sterren
camping, 2 sl.k., badk., 09-
-33.93.744821 (Ned.talig) of
09-32.14.22.04.33.

MONTREVELLE, luxe 6-
pers. car., geh. inger.,( op
""camp. dir. aan gr. meer,
vrij na 14-8. 02240-12581.
HOLIDAY GREEN, Fréjus
4*-park, zwemb./tenn., 6 p.
stacar./2 sl.k. 02240-16293.

Last minute^
8 dg. vlucht, hotel, tra^/Kusadasi ’ W
Istanbul ’ 5g

AKSOY REIZEN/Hd s
Leidsestraat 61 .

020-6382275/620^
Goedkoper kan niel
daagse RONDREIS. /,
mcl. lijnvlucht + n° f
volpension. Vragen,,
Alp Tour, 020-62228^
Bij KUSADASI, t-h

üf)g.
gemeub. villa en & tf
min. v. strand, v.a-
p.w. 020-6769591, 1/'

Cöte d'Azur
7KM VAN CANNES

Riviera Beach Hotel
MANDELIEU - LA NAPOULE

PORT DE LA ROGUE

Arie de Boom - Marine
KAMERS - SUITES - APPARTEMENTEN

Alle kamers zeezicht, airco, tv, minibar
jachthaven, 2 restaurants, strand, zwembad

motor- en zeiljachtenverhuur

Reserveer nu - Nederl. directie
Fax 09-33-92971210. Telef. 09-33-92971199

SEPTEMBER/HERFSTVAKANTIE
Goede vak.won. en gftes in veel mooie streken, aantr. pr.
gratis gids. SEJOUREN FRANCE 085-257800, lid SGR.

LEENDERS VAKANTIEHUIZEN, telef. 080-558600
t.h. i.d. LANGUEDOC Z.-Fr. na 21 aug. mooi gel. huizen
a. Midd.zee of achterland, al v.a. ’ 350 p/w. Gratis broch.

Last minute KUSADASI,
Mannaris, vertr. 7, 14, 21
aug. 15 dgn. htl. ’998. Ala-
nya 15 dgn. app. v.a. ’ 898.
Teletours, ANVR/SGR,
04904-14858.
NIEUW! Ned. ""vak.park
dir. a. zee, 60 km van Izmir.
Introductiejaar v.h. WyBAS
Foca Holiday Resort. 1 wk.
v.a. ’ 895, 2 wk. v.a. ’ 1095.
Voor info en boekingen
vanaf ma. bel 04132-55601.
LAST MINUTE. Alanya, htl.
Grand Attila*** en htl. Do-
ris*** aan strand, 15 dgn.,
h.p. ’1270. Info/reserv.
040-467371. Verdi Travels,
lid SGR. Vertrek 7-14 aug.

Zon, zee, strand, St. Tro-
pez/Croix Valmer, t.h. luxe
studio's, dir. omg. strand.
Gr. parking, 2/3 p„ v.a. 21-8
nog enkele per. beschikb.
Momitel, 09-3394795577 nl.
gespr. of 020-6716327.
T.h. vak.huis, ’ 450 p.w.,
ZON, vlakbij Montauban/
Albi. 09-3363406341.

SAUERLAND: Hotel
Walsbachtal te Züschen/
Winterberg, Nederlands-
sprekend personeel, mooie
ligging. Vraag om info-
pakket: 09-49.2981.1780.
SAUERLAND, luxe 6-pers.
bung., mooier kan niet!
078-170798 Of 076-427065.
SAUERL. vak. op de boer-
derij, nwe. comf. vak.won.
v.a. DM 55. Fam. Gördes,
D-57392 Schmallenberg-
Oberhenneborn, 09-49.29-
-79264 (09-49.297187264).
6 dagen BEIEREN ’449.
Vertrek elke maandag per
luxe touringcar. Prima hotel
HP Zur Post in Velburg
(restaurant, terras, bar,
lift). Kamer met douche/
toilet. Incl. alle excursies:
natuurtour met bezoek
druipsteengrot, excursie
Altmühltal, boottocht over
Donau, excursie Regens-
burg, bezoek Walhalla, ex-
cursie Rothenburg, mu-
ziekavond in hotel, af-
scheidsdiner in Nederland.
Vanaf ’ 449 p.p. Meer we-
ten? Bel 01720-38999, Peter
Langhout Reizen, Alphen
a/d Rijn.
LAST MINUTE. Kort. van
’lOO op 9-dgse. Rijncruise
naar Basel, 9 aug. 010-
-4118660, Watertransp. B.V.
Bij WINTERBERG, hotel
Zur Post (4 sterren), juli en
aug. nog plaats. 5 dgn. h.p.
DM239, 6 dgn. DM279.
Bel direct 09-49.29812633
of 080-780024.
ZUESCHEN-Winterberg
(500 - 840 m), panorama-
hoogdal-dorp, officieel er-
kend recreatieoord, 2000
inwoners, in een van de
meest romantische dalen
van het Hochsauerland aan
de rand van de Kahler
Asten. Logementen van
luxe hotels tot vriendelijke
pensions. Uitgebreid
animatieprogramma. Actief
zijn, ontspannen, genieten.
„Herademen in de gezonde
berglucht". Inl. Verkehrs-
amt D-59949 Winterberg-
Züschen, 09-49.2981.549,
fax 09-49.2981.7627.
Aanbieding, luxe 4-pers.
appartement in Eifel en
Sauerland met zwembad,
tennis etc. ’ 555 p.w. Bel
nu INTERLUX 072-183.183.
HOTEL L'EUROPE***.
Boppard. Gezell. holl. fam.
ANWB-hotel dir. a.d. Rijn.
Alle kamers met do./wc./
telef./ktv met RTL-4. Hp
v.a. DM 48 p.p.p.d. v.a. 7
nachten. Nieuw nu ook ons
Hotel Bergschlösschen in
het groen, alle kamers met
do./wc./ktv/RTL-4. Kamer
met ontbijt v.a. DM 33
p.p.p.n. v.a. 7 nachten. Bel
(wij spreken Ned.) of
schrijf ons even voor een
folder: Hotel L'Europe*",
Mainzerstr. 4, D-5407 Bop-
pard, telef. 09-4967428020
fax 802802, Fam. A. Pot-
harst.

Ongelooflijk voor direct:
COTE D'AZUR: 3 dgn.
Cannes plus 4 dgn. St.
Tropez, 7 = 5: u betaalt 5
dagen hotel/ontb., ’ 875,
totaal voor 2 pers. Inl. 09-
-33.94796130 (Ned. gespr.),
Momitel, 020-6716327.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

Intertent
verhuurt compleet inge-
richte TENTEN, met surf-
en kanomogelijkheden, ook
geschikt voor jongeren.
Info 05115-43912, ook zat.
CITY EXPRES: Parijs, ho-
tels v.a. ’ 39, per eigen ver-
voer of trein. 3-daagse bus-
reis, mcl. cxc. v.a. ’199.
Incl. Eurodisney v.a. ’ 299.
020-6262952, 070-3645836.
CAP D'AGDE, Midd. Zee,
van part. t.h. comf. vrijst.,
bung., 3 si.kam., 14/8-28/8.
Tevens t.h. luxe studio, gr.
terras en tuintje, max. 4
pers., na 4/9. 04242-84194.
Zomerstunt PARIJS: v.a.

’ 135, mcl. bus, hotel, 1./0.,
excursies, vertr. elke vrijd.
Apollo Reizen, 075-281385.
COTE D'AZUR: t.h., op
""camp., stacaravan mcl.
sanitair, eigen terrein, vrij
v.a. 21/8. Info 078-126194.
LAST MINUTE!! Provence,
app. 2-8 p„ comf. a.h. wa-
ter, w.surf, 2 zwemb., anim.
enz.! v.a. ’B5O p.w. 31/7-
-21/8, na 21/8 v.a. ’5lO.
Kindvriendelijk! Bel 09-
-3342563598! Ned spr.

| 855,"
Goumes, App.Kritzas, logies. 8 dagen
Vertrek: 13,16,20,23,27 en 30 augustus

|I________B______K__| 925,-
Koutouloufari, App. Koutouloufari, logies. 8 dagen
Vertrek: 6,13,20 en 27 augustus

[XJ______________E_J 798,-
Inpakken & wegwezen, logies/ontbijt. 8 dagen
Vertrek: 5,8*, 12,15*, 19,22', 26 en
29* augustus

E_H_______HBES 935,-
Rhodos Stad, Hotel Semiramis, logies/ontbijt. 8 dagen
Vertrek: 22*, 26 en 29* augustus

945,-
Rhodos Stad, Hotel Amphitrion, 8 dagen
logies/ontbijt.Vertrek: 22*,26 en 29*augustus

Kos Süd, App. Penelopy's, logies. 8 dagen
Vertrek: 19 en 26 augustus

Ulil-miHI 868-
Campo International, Bungalows Kiwi, 8 dagen 'logies. Vertrek: B*, 14,15*, 18,21,22*,
25,28 en 29* augustus

UU'HI'HJII 878,-
Campo International, Bungalows Capri, 8 dagen
logies. Vertrek: B*, 14,15*, 18,21,22*,
25,28 en 29* augustus

Hi.iH.WMI 925.-
Benidorm, Hotel Joya, halfpension. 8 dagen
Vertrek: 7,14,21 en 28 augustus

CEJM2_____BS 888,-
Palma Nova, Hotel Tropico Playa, 8 dagen
halfpension. Vertrek:25,27 en 29* augustus

EKE----H1948,-
Puerto Naos, App. Puerto Naos, logies. 8 dagen
Vertrek: 16,23 en 30 augustus

BNECKERMANN
Lid ANVR en SGR. Boekingenen informatie bij uw reisbureau ofbel 020 -569 99 21



zaterdag 31 juli1993 ML TENTVAKANTIES b.a.
compl. campingreizen naar
camping Bon Repos te
Malgrat de Mar, v.a. ’299
p.p. mcl. inger. tent en re-
tour. Telef. 03451-17944 of
01830-31039.
BENIDORM-EXPRESS:
aanb. busreis m. app., ver-
trek 6/13 aug. v.a. 10 dgn.
’4BO p.p., 17 dgn. ’7lO
p.p. Info aanb. aug./sept./
okt.'93. Bel 040-811474.
STUNT/Last minutes en
annuleringsreizen. GTA-
Reizen 020-6126237/
6187585. ANVR/SGR.
Voor JONGEREN, luxe in-
ger. tent op camping aan/
bij strand en disco's. Bel
voor folder 020-6910619/
071-221414 (SGR).
TORREMOLINOS. T.h. van
part. 4-pers. app., vrij v.a.
14 aug. Inl. 08303-15406.
ESTARTIT. Luxe stacara-
van op fam.camping met
zwembad. 02159-10805.
JONGEREN let op! Kam-
peervakantie v.a. ’ 225 mcl.
busreis. Bel R&M Reizen,
076-200717.
ESTARTIT, C. Brava, app.,
won. in park m. zwemb.
08306-42334/05940-3136.

10 dagen naar het machtige
RIMINI ’698. Vertrek elke
vrijdag per luxe touringcar.
Perfect Nederlands hotel,
VP, Brotas, kamer met
douche/toilet. Overnach-
ting op heen- en terugreis.
Incl. excursies: o.a. bezoek
Rome met gids, Venetië,
San Marino, boottocht. Af-
scheidsdiner in Nederland.
Vanaf ’698 p.p. Meer we-
ten? Bel 01720-38999. Peter
Langhout Reizen, Alphen
a/d Rijn.

JONGEREN let op! Kam-
peervakantie v.a. ’ 225 mcl.
busreis. Bel R&M Reizen,
076-200717.
8-daagse vlieg-excursiereis
naar ROME en haar prach-
tige provincie Lazio voor
slechts ’1199. 12-daagse
bus-excursiereis Rome,
Sorrento en Napels ’ 1098.
Nog beperkt plaats op 30/8,
in sept. en okt. Gratis reis-
gids? Bel Speciale Reizen
Centrale 050-120100 (24
uur per dag) of 020-
-6202121, lid ANVR/SGR.

Slovenië

Ontvlucht de regen en ga
naar de zuidkant v.d. Alpen.
SAAS-GRUND, Wallis, 2-6
pers. app. Inl. 01180-13908.
Speurder? Bel 020-6805805

Malta: VOORDELIGE
vluchten v.a. ’ 495. ac-
comm. per week v.a. ’3O
p.p.p.d. Incl. transfer pi.
reisl. Connection Travel,
072-337473/339818(SGR).

Naar Malta tegen de
LAAGSTE prijzen! Bel voor
gids met hotels/app./
rondreis en aanbiedingen
naar llios Travel, telef.
075-179417. Lid SGR.

WALLIS, omg. Meer van
Genève, app. pi. chalets,
v.a. ’ 250 p.w. 023-270465.
CRANS MONTANA: tïv
6-p. chalet. 070-3940892.

TRAVEL TIME. Wij hebben
het grootste aanbod ho-
tels-appart.-villa's. Voor de
dikste gids van Nederland
bel 070-3-106965, lid SGR.
Malta: knus familiehotel, fij-
ne appart. of luxe hotels m.
alle faciliteiten. Vliegreis
mcl. transfer, accomm. en
reisleiding, al v.a. ’ 645.
Gratis broch. PRIMAVERA
REIZEN (SGR) bel nu
079-426350.

Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

Slovenië, ANKARAN a.d.
kust, app. t.h. met of zon-
der ontbijt. 02152-53186.

’399 STUNTS! Div. last
minutes, alles mcl. luxe bus
en htl., vertr. 2-6-13-20-
-23-27 aug., 10/17 dg. Bla-
nes, HP ’ 399/f 569. Lloret
" 10/17 dg., HP v.a.
’399/’629. Benidorm LO

’ 449/’ 729 of VP

’ 549/f929. Div. app. v.a.
27 aug. t/m 22 okt., 10/17
dg. v.a. ’ 245/f359 p.p.
Rekro Reizen, 010-4142233
tot 22 uur. SGR.
C. BLANCA, 6-p. villa, v.a.
28-8, ’ 395 p.w. overwinte-
ren spec. prijs. 079-167647.
„FUTURO ROSAS". 40 km
van de Franse grens aan
Midd. Zee. Wij zitten er al,
komt u ook nog? Er is nog
wat plaats. Wilt u app. of
villa? Belt u nu 09-
-34.72.25-74.68/fax 75.63.
COSTA BRAVA, Playa de
Aro, 3-kam.flat aan zee, vrij
v.a. 3 sept. 02206-2067.
ROSAS, 5-pers. villa, ’ 559
p.w. 10 dgn. bus met app.,

’ 350. CBS, 04929-64555.

Mallorca../1280
VERTR. 11,18 AUG.,IS d.
H. Emperador El Arenal h.p.

LAS PALMAS ’1275
App. Los Salmones, 2 pers.

8 aug., 15 dgn, ’ 1275
15 aug., 15 dgn., ’ 1250
22 aug., 15 dgn., ’ 1175

YOUTOURS, 020-6323201
TENERIFE. Rust en natuur.
T.h. comf. bungalow, dir. a.
zee. Tuin, zwemb. V.a.

’ 1040/wk. mcl. auto. Telef.
09-34.22.577117.

Last minutes...
Ticket Easy, lid SGR/ANVR

020-6205191*
JAVEA-MORAIRA, wij
verh. de mooiste villa's en
bung. met zwembad. Ag.
Rent-a-Villa, 010-4613176.
MORAIRA, riante vrijst. vil-
la, zwemb., gar., nabij zee,
na 4-9. Telef. 030-933693.

Oostenrijk Roemenië

Boekarest
Meerdere vluchten per week, hotels, autohuur e.d.

FONTANA REIZEN 085-425847 (lid Garantiefonds)
VOORDELIGE VLIEGRETOURS BOEKAREST

rondreizen, zakenreizen en kuurreizen
KOTT REIZEN, 020-6421650/6427333 Lid gar.fonds

Polen

ZOMERAANBIEDINGEN
last minute specials.
Kusadasi, "htl., ’ 695.
Antalya, "*htl., ’ 855.
Istanbul, *"htl., ’ 679.
Campingvluchten ’ 595.
Flydrive, 8 dgn., ’795.
Informeer naar vele aanbie-
dingen, volop plaatsen
aanw. Halikarnas Travel,
020-6161522/6161.471.
Campingvl. Antalya, Izmir

’ 499, Istanbul ’ 449. ENKA
Reizen, 070-3803548.
ALLERLAAGSTE prijs
campingvluchten Turkije.
Izmir, Dalaman, Antalya,
v.a. Maastricht, Eindhoven
en Amsterdam, in augustus
v.a. ’499. Bel HTC Super
Reizen 040-436600 of inf.
bij uw ANVR reisbureau.
Voor JONGEREN, luxe in-
ger. tent op camping aan/
bij strand en disco's. Bel
voor folder 020-6910619/
071-221414(SGR).

Last-minute
8 dgn. "hotel log./ontbijt

Kusadasi ’ 695
Extra week ’ 150

8 dgn. ***hotel log./ontbijt

Antalya ’ 795
Extra week ’ 200

8 dgn., 4 pers., Fiat 131

fly/drive ’ 795
of 2 pers. ’ 955

4 dgn. "*hotel, log./ontbijt

Istanbul ’ 599
Extra dag’ 28

camp.vl. ’ 525
met Istanbul Airlines

Alp Tour
020-6222887/6237208

*COSTA BRAVA - Blanes*
vakantiewoningen te huur.
Codaß Reizen, 050-415210.
COSTA BRAVA, bung. t.h.
in een oase van rust. Refe-
renties aanw. Vrij 14-8 t/m
4-9. Telef. 09-34.72837446.
T.h. in DENIA, schitt. vrijst.,
villa aan zandstr., 4 sl.k., 3
badk.,.gr. tuin, veel privacy,
alle mod. comf. Vrij v.a.
4-9. Inl. 03465-64169.
ROSAS, zeer goede app.
aan zee, aug. 20% korting
(Holl. leiding). 02945-2572.

Malgrat
CAMPINGREIZEN camp.
Bon Repos, mcl. bus v.a.
’275. Hotels in Lloret v.a.

’ 399, aug. vrij. 080-780024.
BARCELONA! Boeiende
8-daagse busreis met uit-
gebreid excursieprogram-
ma v.a. ’ 649! Vertrek op
18/9 en in okt.! Gratis reis-
gids? Bel Speciale Reizen
Centrale 050-120100 (24
uur per dag) of 020-
-6202121, lid ANVR/SGR.
ROSAS, a. zee/Pyreneeën,
klein app. en luxe bung., na
20aug.ini. 01828-11187.
Speurder? Bel 020-6805805

SPEURDERS kunt u
opgeven van maandag t/m
vrijdag, van 08.00 t/m 21.00
uur via 020-6.805.805.

POLEN. 10 dgn, ’875,
uniek, verrassend, anders!!
24/9-3/10. Info 020-
-6613535 of 05152-1606.

8 dagen gezelligheidsva-
kantie naar BRIXEN in Ti-
rol, ’568. Vertrek elke za-
terdag per luxe touringcar.
Uitstekend hotel HP Gast-
hof Reitlwirt, kamer met
douche/toilet. Incl. vele ex-
cursies 0.a.: bezoek Gross-
glockner, Tiroleravond, tour
naar Rattenberg, excursie
naar Vipiteno en Innsbruck,
tour naar Wilden Kaiser en
bezoek Kitzbuhl, tour naar
Kufstein, afscheidsdiner in
Nederl. Vanaf ’568 p.p.
Meer weten? Bel 01720-
-38999, Peter Langhout
Reizen, Alphen a/d Rijn.
2 app. t.h. ELLMAU, v.a.
aug., zomer pi. winter, v.a.

’ 400 p.w. 02507-14698.
KARINTHIE. Wörthersee
t.h. nieuwe stacaravans.
Ideaal v. kind. 02158-25533.
Tirol, luxe app.**** op 't Z.,
per direct, spec. aanb. Van
Beek Reizen, 02207-13603.
KONIGSLEITEN, chalet
t.h., 4 en 8 p., prachtig va-
kantiegebied. 013-636057.
T.k. OOSTENRIJKSE meu-
belen. Inl. P.b. 13, 1260 AA
Blaricum, 02153-15974.

STEIERMARK, apparte-
menten v.a. ’ 325. Telefoon
02152-66633.
Millstattersee, comf. camp.,
STACARAVANS m. toilet,
vrij na 14-8. 05120-15242.
Let op speciale aanbieding!
Nog vrij: 16-26/8, 06-15/09,
26/09-13/10, 17-25/10/93.
*TIROL* Wandelen + ge-
zond ademen in bossen en
bergen v. Tirol. 1 Week HP
p.p.: Kamer DM272. Luxe
kam. DM3I7. (Ontb.buff.,
diner: keuze 2 menu's) in
Tiroler Wemhof, Fam. Fink,
Boden 11, A-6300 Wörgl.
Telef. 09-43.5332.72205,
fax 09-43.5332.72205-73.
SUPER! 8 dagen Gletscher
skiën in Solden, mcl. bus,
accomm., h.p. en skipas.
ledere zat. in okt., nov.,
dcc. v.a. ’639. Vol=vol.
Rekro Reizen 010-4142233,
tot 22.00 uur.
BRAMBERG/Salzburgerl.
Gasthof Senningerbrau*".
Vrij: 26/7 - 30/8/93! Half-
pension p.d. ’ 58. Telef.
09-43.6566.312, fax+ 5.
Goedkoop vak.huis omg.
ZELL AM SEE. 073-564486.

Extra
zon

vluchten
Gran Canaria

Vertrek 16 augustus
10 dagen

div. app./bung.

’1195
Appartementen Hartaguna

’995
Campingvluchten ’ 695

Ibiza
Vertrek maand. 9 augustus

11 dagen
Hostal Ripoll

Hotel Abrat"* ’ 1395
Appartementen ’ 1095
Campingvluchten ’ 595

Mallorca
Vertrek 8 augustus

13 dagen
Hotel Saga/Arenal ’ 1295
Hotel Tucan **** ’ 1895
Campingvluchten ’ 595

Tenerife
Vertrek 6 augustus

15 dagen
Hotel Windsurf*** ’ 1595
Campingvluchten ’ 695
Inl. en boekingen bij uw

ANVR/SGR-reisburo of bel
01858-15222

Mobiplan
EUROTENTS heeft busrei-
zen mcl. camping naar Cos-
ta Brava/Dorada v.a. ’ 299.
Bizz: 050-144255 (lid SGR).
Rand LLORET DE MAR, fij-
ne villa, zeezicht, v.a. 21-
-aug. Folder: 04920-41846.
JONGEREN-REIZEN, cam-
ping pi. hotels mcl. bus v.a.
’299 p.p. GoGo Tours,
010-4142599.

*rwen uzelf in warm Tur-
ie- Vertrek augustus.
Pdrum: appartementen
ipirus v.a. ’549, verl.

" Jek ’ 100. Alanya: appar-
menten Helios, bij zee,

nP- ’649. Mannaris: hotel
-,0-’ 649, verl. week ’ 150.
ntalya: hotel L.0., met

’695. Kusadasi:
ijpra ingekocht hotel Sun,jp-, ’649, verl. week
.-"50. Incl. vlucht, hotel,
pnsfers en reisleiding.
-fcOFITEER! Bel HTC Su-
j;r Reizen, 040-436600 of
formeer bij uw ANVR
psbureau.

(F'LEN langs de TurkseIpt op traditionele houten
piepen. Aug., sept. en
Jjl- nog enkele wekens Schikbaar. Bel: Adami °yages, Zeewolde.
Ügfoon: 03242-4635.
UPERCOMBINATIES: 8
'9n. Kusadasi + 8 dgn.

(' n,alya ’ 895; 8 dgn. Kusa-
*si + 4 dgn. Istanbul
,■79; 6 dgn. Kusadasi + 6
"M Antalya ’799. Alle
i zijn 2- en 3-
'e'ren hotels, log./ontbijt,

'ee| versch. combimog.h.
"et Istanbul Airlines. Bel:'P Tour voor meer inform.,

"["■ riante villa bij de Egeï-
zee, en in de buurt van

078-310841.

(Turkije ’995r ERTREK3,IOAUG., 15d.
%nya, 2-k.app. Arden:

2 pers., ’ 995
2-kam.app. Holland:3/4p. ’ 995, 2-p./ 1095

Mannaris, studio Oniz:
2 pers., ’ 1095

' J 2-kam.app. Oniz:
y*4 1095, 2p.f 1195
JIPUTOURS: 020-6323201

Tsjechië
T.h. in PRAAG. roy. huis +
tuin, 5 pers., ’4OO p.w.
Telef. 08370-18518.
PRAAG is onze specialiteit.
Wekelijks vertrek iedere
woensdag en zaterdag met
touringcar. Aanbieding:
6 dgn. vanaf ’299, 7 dgn.
vanaf ’ 349, mcl. excursies
en concert. 10 dgn. Praag,
Z-Bohemen en Reuzenge-
bergte. Vraag de uitgebrei-
de gratis brochure bij
MCeT, 04406-14142. Te-
vens voor bedrijven, scho-
len en verenigingen organi-
seren wij reizen op maat.
EUROTENTS heeft bülT
reizen naar camping Zuid
Bohemen en Campus
Praag v.a. ’ 289. Bizz: 050-
-144255 (lid SGR).
PRAAG, pension-apparte-
ment Zadak. Zwembad.
Folders: 05610-15364.
LAST-MINUTEÜ Praag, 8
dgn., bus, prima hotel 1.0.

’ 350. Vliegretour ’ 450.
Mevo-reizen, 05725-1547.
PRAAG. Pendel juli/aug.

’ 150 p.p. ret., 5 dgs. eksk.
reizen ’ 279. 6 dgs. eksk.
reizen ’319, Inkl. verv./
halfp.eksk. Vertrek ma./
wo./vr. N.I.T. 08819-77744.
040-862633.
SUPERSTUNT! 6 dgn.
Praag inkl. hotel v.a. slechts
’299. Vertr. 8, 15, 22-8,
sept./okt./nov. Winnemul-
ler reizen, (SGR/ANVR)
08880-52245.

Ruime keus
ook direct aan water en
LAST-MINUTE, SGR

JUBOReizen, 015-618313
VAK.HUIZEN in natuur v.
l/o Praag v.a. ’l9. A.C.T.
02942-64683 ook zo.
I.h. GEBERGTE nog logies
vrij, Tsjechische Rep., kam.
do./w.c, halfpens. DM 30,
zwembad i.h. hotel, wande-
len. Telef. 09-42.49.615.414
ma.-vrij. 13-17 uur.
PRAAG: luxe app. v.a. ’ 25.
Special: 5-daagse vliegreis,
mcl. appartement, ’ 580.
"Bohemia** 076-201928.

Cyprus

o/e C k% a>cLt*se

3 x Per week lijnvlueht
retour naar

Alicante en Malaga
v.a. ’ 588,-.

Voor meer informatie
en de folder

kun je terecht bij je reisburo
of bel: 020-6850401.

*m 4 IBERIA GROEP

Last minute nog volop va-
kantiehuizen in Bohemen
en rondom Praag. Bel nu
voor de INTERLUX-
vakantiekrant. 072-183.183.
10-daagse busreis naar
Praag v.a. ’ 289 p.p., mcl.
hotel pi. bus. GEBO REIZEN
038-544968.
Voordelige vliegreizen naar
nieuw Nederlands ***hotel
Carol in PRAAG. 4-daagse
weekend-vliegspecial

’ 699. Gratis reisgids? Bel
Speciale Reizen Centrale
050-120100 (24 u. p.dag) of
020-6202121. ANVR/SGR.
Fascinerende 12-daagse
reizen PRAAG en Moravië
v.a. ’ 975. Nog vertrek mo-
gelijk in aug., sept. en okt.
Zuid-Bohemen: 10-daagse
excursiereis met bezoek
aan de hoogtepunten van
Zuid-Bohemen, Praag en
Wenen voor ’ 799. Nog
vertrek mogelijk op 10-9,
24-9 en in okt. Gratis reis-
gids? Bel Speciale Reizen
Centrale 050-120100 (24
uur per dag) of 020-
-6202121, ANVR/SGR.
Wekelijks 4 verschillende
busreizen naar PRAAG v.a.
’349 tot ’799! Bijvoor-
beeld: 7-daagse busreis
naar ons eigen ***SRC-ho-
tel Carol mcl. excursies en
halfpension ’ 749. Kies de
reis die bij u past! Gratis
reisgids? Bel Speciale Rei-
zen Centrale 050-120100
(24 uur per dag) of 020-
-6202121, lid ANVR/SGR.
PRAAG-C, nieuw pension
l/o, ’3B. Kam. part., ’2B.
Bob Travel, 02290-39762.

Slowakije
MALA FATRA. prachtige
omgeving, vakantiehuis te
huur. Twee slaapkamers,
keuken, badkamer, zitka-
mer etc. Maximaal 6
personen, ’ 375 per week.
Brieven in Duits: MVDr.
Hanuliak Jan, UI Janosiko-
va 134, 01306 Terchova,
Slovakei. Inlichtingen (Ne-
derlands) 040-623953.

Van Ham Reizen!!
BENIDORM

2-pers. app. Acuarium 2, mcl. busreis
Vertr 6/8 9/8 13/8 16/8 20/8
10dgn. p.p ’ 600’ 547 ’ 475’ 475 ’ 475
17 dgn. p.p ’ 825’ 772 ’ 700’ 700 ’ 693

AANBIEDINGEN 2 pers. mcl. busreis:
MALGRAT-SANTA SUSSANA, hotel Europa*

Vertr. 13/8, 17 dgn HP’ 553, VP’ 588 p.p.
Vertr. 20/8,10 dgn HP’ 343, VP’ 357 p.p.
Vertr. 20/8, 17 dgn HP’ 469, VP’ 504 p.p.

CALELLA, hotel Osiris*
Vertr. 20/8,10 dgn HP’ 329, VP’ 336 p.p.
Vertr. 20/8, 17 dgn HP’ 474, VP’ 491 p.p.

LLORET, hotel Imperial Park***
Vertr. 20/8, 10 dgn HP’ 350, VP’ 357 p.p.
Vertr.2o/B,l7dgn HP’ 516, VP’ 533 p.p.

Van Ham Reizen-Venray, 04780-81725
Ook zaterdag 09.00-15.00 uur. Lid SGR nr. 1673

BIJ VAN HAM ZIT U GOED!!

Last-minute
Vertrek: vrijdag 6 aug.

10 dagen Spanje - Lloret de Mar
Hotel ETON PARK, 100 m van strand/palmenboulevard

Zwembad, kamers met d./t./b. Halfpension
Inkl. luxe touringcar, vele opstapplaatsen
Reissom slechts’ 498, kinderen ’ 398!

Bel snel 010-4854411, CBR REIZEN

Concordia Reizen
Voor de allerbeste reisservice met het meeste comfort in
onze excl. HOTELBUS. Elke maandag en vrijdag COSTA
BLANCA v.a. ’250. AANBIEDING: 10 dgn. BENIDORM
mcl. app. v.a. ’ 379. Gratis reisgids, 05213-1333 (SGR).

J;ü naar Cyprus tegen de
ALLERLAAGSTE prijzen!
iln= voor de Cyprus-special
*£*' llios Travel, de
lyprus-kenner bij uitstek!

Lid SGR.
jJVyprus, eiland van zon enr'de, 3*** hotels, 8 dgn.
_w'nel- vlucht, transfers en
P|v: a./1165p.p.,kind.
t£ 12 ir. ’330 korting, verl.
'mf°u' Vraa9 uw reisbureau
C bel POLYPLAN REIZEN,

SGR/ANVR.

fcyprus ....’1175ertrekinaug.,B/15dgn.
„Pp- Sunsmile, Limassol:

27di°2p.,/1175//1375
».y^PP-2p./1275//1475

020-6323201
naa JKS per lijndienst
Q ph CvPrus met een uit-
°~°r- keuze uit hotels, app.,
ai.» u

f|y" drives, cruises en«utohuur Be| uw ANVR.
eisburo, 0f MIT Reizen,1!_£_2478450f246136

Portugal

Extra
vlucht
vertrek 11 en 18 augustus
per 8757 van Transavia

Cyprus
8 dagen

hotel Avlida Beach***

’1295
Hotel Phaenton, ’ 1395

Inl. en boekingen bij
uwANVR/SGR-reisburo of

bel 01858-15222

Mobiplan
Cyprus vertrek elke dins-
dag, nu spec. aanbiedin-
gen! Prima holels en app. al
v.a. ’ 995, vlucht al v.a.

’ 595. Voor gratis brochure:
PRIMAVERA REIZEN (lid
SGR), 079-426350.

Bulgarije
Gezien op de TV in deprogramma's

Vakantieman en Blind Date
BULGARIJE, heel veel beleven, weinig betalen

8 dgn. vjiegvak v.a. ’ 566
8 dgn. rondreis v.a. ’ 649

Voor info: uw reisburo of bel
Balkan Holidays
020 - 6209400

STEIERMARK/Ennstal: va-
kantiewoning vanaf 8 aug.
vrij. Mooi bergligging. Te-
lef. 09-43.3685.23517.

Speurder? Bel 020-6805805

Hongarije
10 dagen naar het BALA-
TONMEER ’628. Vertrek
elke vrijdag per luxe tou-
ringcar. Uitstekend hotel
HP Festival, kamer met
douche/toilet. Incl. vele ex-
cursies o.a. rondtour langs
het Balatonmeer, bezoek
aan Boedapest mcl. boot-
tocht, excursie Hongaarse
Puszta. Afscheidsdiner in
Nederl. Vanaf ’628 p.p.
Meer weten? Bel 01720-
-38999, Peter Langhout
Reizen, Alphen a/d Rijn.
Huis aan BALATONMEER
met zwemb., sauna en so-
larium, ’llO p.d. V.a. 21
aug. 070-3203050/3541985.
Voor JONGEREN, luxe in-
ger. tent op camping aan/
bij strand en disco's. Bel
voor folder 020-6910619/
071-221414 (SGR).
LAST MINUTE Villa's/Ba-
laton. Aug./sept., mcl. luxe
bus 10/17 dg., ’ 499//799
p.p. Rekro Reizen 010-
-4142233 tot 22 uur. SGR.

JONGERENREIZEN, cam-
ping mcl. bus v.a. ’ 225 p.p.
Tenthuur mog. GoGo
Tours, 010-4142599, SGR.
FLORENCE én omgeving,
8-dgse. afwisselende ex-
cursiereis voor slechts

’ 699. Nog vertrek mogelijk
op 4/9, 18/9 en in okt. Uit-
gebreide 10-daagse excur-
siereis naar Toscane v.a.

’ 899. Nog vertrekmogelijk-
heden op 3/9, 17/9 en in
okt. Gratis reisgids? Bel
Speciale Reizen Centrale
050-120100 (24 u. p.d.) of
020-6202121, ANVR/SGR.
RICCIONE, vak.won., na
21-8, v.a. ’559 p.w., na
28-8 ’ 199. 020-6682046.
EUROTENTS heeft
reizen mcl. camping naar
Umbrië, de Adriatische Ri-
vièra en Toscane v.a. ’ 329.
Bizz: 050-144255(lid SGR).
TIGNALE (Gardameer),
6-p. vak.bung., veel
comf./privacy, mooi uitz.
op meer, in park met
zwemb., rest./superm. V.a.
11-9, ’485 p.w. all-in
(meerdere wek. spec.
aanb.). Telef. 036-5318101,
v.a. zond,

HOOGSEIZOEN: compl. in-
ger. vak.won., 2-10 p. Bel
InterEurope: 072-155.177*
UNIEK! Fam.vriend, boer-
derij (l.o.), bij Millstattersee
(Karinthië). 01720-26132.

Denemarken

ALVOR, Algarve, vrij v.a. 6
sept. studio 2 pers. ook
overw. Inl. 02524-4393.
GOLF in de Algarve, 20 tot
40% korting. Golf Associa-
tie Portugal, 03420-22352.
Lagos-ALGARVE, thans
voordelig huizen/app. t.h.
Ned. ml. 09-351.82.768797.
PENTHOUSE t.h./t.k., Al-
garve, Praia da Rocha.
070-3520300.
8-daagse excursiereis naar
Portugal. Vertrek op 15 okt.
en 4 dcc. a.s. We bezoeken
Lissabon, Guincho Beach,
Cape Roca, Sintra en het
Kon. Paleis, Colaris, Que-
luz, Estoril, Belem met o.a.
de toren, het klooster van
Jeronimos, Rosé Palace de
Medina van Alfama Quar-
ter, Caiscais, Obidos, Naza-
re en de Gotische tempels
in Batalha. De bedevaart-
plaats Fatima. We beleven
een Fado avond met dans
en muziek. De reis is mcl.
Hotel Equador BB m. gedu-
rende de dagexc. een lunch
in trad. Portugees restau-
rant. We vliegen met TAP
Air Portugal, mcl. transfers
en reisleiding. Geen 1-p.
toesl. ’1195 all-in. KOS-
TER voor Reizen 03200-
-31733, lid SGR/ANVR.
NOORD-PORTUGAL/kust
en omg. Lissabon, privé-
woonhuizen, nog mog. v.a.
1-8 en later. 04113-1650.
Algarve: Badplaats Monte
Gordo met 16 km strand.
Vertrek elke vrijdag in aug.
en sept. Prima app. 8 dagen
v.a. ’ 695. 15 dagen v.a.

’ 895. Hotel met 1.0., 8 dgn.
v.a. ’745, 15 dgn. v.a.

’ 945. Vliegreis mcl. trans-
fer, ace. en reisleiding. Bel
nü: PRIMAVERA REIZEN,
SGR, 079-426350.

Comfort. VAK.HUIZEN,
gel. op de beste lok. Korting
na 14-8. Spec. sportvis-
sersgids. „Natuurlijk Dene-
marken", 046-525002.
Vak.huizen, hotels, na 14-8
korting, na 21-8 laagseiz.
Bel FLOMY, 04130-53738.

DENEMARKEN, zomer-
huizen vrij vanaf 14 aug.
Telef. 02945-1229.
MEEZEILVAKANTIES mët
klass. 2-master. Hollands
Glorie, 010-4114944.
Speurder? Bel 020-6805805

ie, l STUNT! Hotel aan
+
ö' Balatonmeer 10/17 dg.

6 'JJxe bus/incl. HP, vertr.20-L aU9- f529/f775,
fipiT au 9- f 42W 659.

Reizen 010-4142233IS!j_i_JJjj-GR_
heeft bus-sen naar camping a/h

(C*tonmeer en Campus
v.a. ’329. Bizz:

SGR).

Ba?0, vak.woningen, a.h.
Mevo-

<!__e^IHolten, 05725-1547
60EDAPEST 7.daagse

v.a. ’ 399. 8-daagse
/6oor9dé excursiereis v.a.
dan Rondreis lan9s Boe-, Pest, Eger en het Bala-
l2 10 dagen ’899!
vprt

agen / 1075! Ook nog
inairL en seP'- Gratis reis-C*i Bel Speciale Reizenentrale 050-120100 (24

Sao, Per da9) of 020--/°2121, ANVR/SGR.

comf.
na o9;' Ned- Park' zwemb.,
■Al!_j__u9- 02208-94862.
Bi? c

LLA ltalia! 12-daagse
langs Florence,

1 en Venetië v.a.
'U75. Nog beperkt plaats30/8, in sept. en okt.

reisgids? Bel Specia-
ls-, 2en Centrale 050--o?X ü? (24 uur Per da9) of

etoverend VENETIË;gerende 8-daa9se ex-Cürsierets v.a. ’699. Noggokmogelijkheden22; 11/9, 25/9 en oktl 6* reisgids? Bel Specia-
l2oirS!Zen Centra|e 050-
-020 UUr Per da9) of

ANVR/SGR.
g£>r JONriÈRÊN, luxe in-
b'j 'strei 1t

„0p camPin9 aan/
voor ? en disco's. Bel
07i o-

der 020-6910619/S^!__l_l__4_(SGR).
R gJPiNGRÈi2EN camping
°80 7° 0

n
n
6 + bus va- / 195

busretours.
tenL' ho,els' in 9er- bun9-
en , en stacar. aan meer
iaar-J!6' Nu wordelige na-
'SGSaanbJ ITALIASELECTR ), 01719-48887.

Rusland

BUSRETOURS naar Lissa-
bon en Coimbra in juli/aug.
v.a. ’ 295. Inl. 080-780024.
Particuliere vak.huizen t.h.,
in het rustieke deel van de
ALGARVE. 03480-10745. ,
W.-ALGARVE, 2-k.app.,
rust. omg., prachtig uitz.,
09-3518298949 Eng. gespr.
NOORD-PORTUGAL/kust
t.h. huis m. zwemb., vrij na
11-8, gr. landhuis, 8-pers.,
vrij na 5-8. 04113-1650.

Camping
vluchten

Vertrek 2, 6, 9,13,16 aug.
1~2 of 3 wkn.

(ook 11/12 dgn.)

Lissabon ...’ 499
Faro* ’499
Oporto ’475

* exkl. vrijdagtoesl.
Tevens nog div. app. of

bung. Algarve + Lissabon
Boekingen/info bij uw
ANVR reisburo of bel

Rent a Casa
VLIEGREIZEN

079-416031/421691
OVERWINTEREN in luxe
bung.'s. Nü boeken: 20%
korting! Doe: 04405-1480.
Najaar/winter/voorjaar in
de Algarve: 4 weken naar
de zon al v.a. ’ 695, 8 we-
ken al v.a. ’ 845. Wekelijks
vertrek v.a. 22 okt. naar de
sfeervolle badplaats Monte
Gordo en de schilderachti-
ge vissersdorpen Altura en
Cabanas inclusief vliegreis,
app. en reisleiding. Bel nü:
PRIMAVERA REIZEN,
SGR, 079-426350.

GRATIS gids. 10/17 dgn.
Blanes htl., 13-8, ’349; 9 +
16 aug. ’399. Malgrat***
’499. Calella" ’449. Llo-
ret***/Malgrat" 23/27/30
aug. ’ 399. Boosten Bus-
reizen SGR, 045-227777.
LAPINEDA (Salou), t.h.
app. v. 4-pers., ’6OO p.w.,
voor aug. 020-6715927.
PALS, Costa Brava, 5- en
8-pers. vrijst. bung., vrij v.a.
21-8. Inl. 01880-10925.

Siroco
Benidorm

GEZELLIG EN VERZORGD
Vertrek 6of 13 augustus!!!

10 DGN. ’ 355 P.P.
17DGN. ’ 575 P.P.

Prijzen op basis van 4 pers.
Appart. mcl. luxebusreis

01820-84555
Bel voor een folder, lid SGR
CARIHUELA, uniek dorp bij
Torremolinos, studio's vlak
bij zee. Aug. ’ 75, sept.

’ 65, per dag en per 2 per-
sonen. Folder: G. v.d. Vlugt
Reisservice, 020-6178511.
T.h. nwe. luxe villa, zee-
zicht, privé-zwemb. B-
pers., O del Sol te BENAL-
MADENA. 020-6325576.
COSTA BRAVA, villa's
m./z. privé-zwembad, golf,
app. dir. a. zee, bosr. omg.
020-6448416/6247759.
DENIA, Costa Blanca, ap-
partement bij zee, v. part.,
vrij na 21-8, ook overwinte-
ren. 05947-13950, na 18 u.
LES SCALAS, bij Rosas,
6-pers., kindervriendelijke
villa, na 4-9. 01859-12865.
ALTEA, 4-pers. app. Aitana
t.h. 6 km van Benidorm,
met zwemb., bar/rest. met
live-muziek, Nederl. leiding,
prijs v.a. ’lBO p.w., aan-
trekkelijk voor overwint, en
zomervak. 080-786792.

Zwitserland

Prachtig RUSLAND, 10-
-daagse indrukwekkende
vlieg-rondreis voor slechts
’1899. Moskou en St. Pe-
tersburg, 8-daagse ver-
zorgde vliegreis mcl. vlucht,
goede hotels, excursies en
maaltijden voor slechts

’ 1499. Ook nog vertrek
mogelijk op 19/9 en in okt.
Individueel naar Moskou of
St. Petersburg al v.a. ’ 995.
Vraag gratis reisgids! Bel
Speciale Reizen Centrale
050-120100 (24 u. p.dag) of
020-6202121 ANVR/SGR.

Israël
Campingvlucht Tel Aviv per
Transavia v.a. ’ 665. Vraag
uw ANVR-reisburo of bel
Isropa Reizen, 075-123451.
Speurder Bel 020-6805805

PERESTROJKA REIZEN +
KLM uw Ruslandpartners
voor vakantie - zakenrei-
zen. Maatwerk voor groe-
pen van bedrijven en instel-
lingen. Info/brochures:
030-250040 ook za. 11-15
uur. ANVR/SGR.
ST. PETERSBURG ën
Scandinavië, prachtige
10-daagse busrondreis nog
altijd voor slechts ’1199.
Vertrek op 10 sept. en 1
okt. Gratis reisgids? Bel
Speciale Reizen Centrale
050-120100 (24 uur per
dag) of 020-6202121, lid
ANVR/SGR.

Tunesië
10+17 aug., 15 dgn. mcl.
APPART., ’ 995. Mesker &
Van Wijk, 076-211349, lid
SGR. Of kijk MTV-text 565.

LAST MINUTES, luxe bus-
reizen, 10/17 dg. mcl. hotel.
Lloret de Mar, hotel Reina
Isabel, 50 m v.h. strand,
13-8 ’ 349/549, v.a. 20 aug.

’ 499. Hotel Copaca-
bana***, alle maaltijden in
buffetvorm, 6-8 ’ 599/899,
13aug. ’ 539// 799, 20 aug.

’ 729. Malgrat de
Mar, hotel Reymar, 6+13
aug. ’ 499// 799. Calella,
hotel Coral, 13 aug.

’ 539, v.a. 20 aug.

’ 31 91f 499. Hotel Mari-
sol/Continental, 13 aug.

’ 389// 629, v.a. 20-8

’ 589. GoGo Tours,
010-4142599. Lid SGR.

SOLMAR winstpakker,
busreizen Salou. Hotel Ca-
lifornia Garden, compleet 3
sterren hotel van recent
bouwjaar, VP, uitgebreide
buffet maaltijden, 23 aug.
10 dgn. ’465. Apparthotel
International 11, luxe com-
plex, VP, uitgebreid buffet,
27 aug. 10 dgn. ’385, 30
aug., ’365. 3-6-10-17 sept.
’375, 13-20-24-27 sept.

’ 355. Bijk. kosten Royal
class ’ 40, garantiefonds
’lO, adm.kost. ’5. Bel
040-460560 voor gratis fol-
der.

Torrevieja, t.h. LUXE bung.,
400 m van strand, 4-6 p., m.
kinderzwemb. 079-411565.
Costa Brava, vertr. 9, 13, 16
aug., 10 dgse. busreis, htl**
HP ’ 499. TELETOURS
ANVR/SGR 04904-14858.
SOLMAR winstpakker,
busreizen Salou. Hotel Ca-
lifornia Garden, compleet
3-sterrenhotel van recent
bouwjaar, VP, uitgebreide
buffetmaaltijden, 23 aug.,
10 dgn., ’465. Apparthotel
International 11, luxe com-
plex, VP, uitgebreid buffet,
27 aug., 10 dgn. ’385, 30
aug. ’365, 3-6-10-17 sept.
’375, 13-20-24-27 sept.
’355. Bijk. kosten: Royal
Class ’ 40, garantief. ’ 10.
adm.kosten ’5. Bel 040-
-460560 voor gratis folder.
LLORET DE MAR, 4/5-
pers. bungalow nog vrij v.
13/08-03/09. 02208-96576.
Mooie villa, privé-zwemb.,
mooie tuin, gr. terras, 3
sl.k., 3 badk., KTV, video,
satell.ontv. m. RTL 4, was-
mach., telef. Gel. in MIJAS
bij Fuengirola, v.a. ’ 750
p.w. mcl. boodschapp.auto.
Vrij v.a. 4 sept. t/m 11 okt.,
16 okt. t/m 30 okt. Inl.
04766-4127, 04920-47836.

ALTEA. V.a. okt. riant gel.
vrijst. villa m. zwemb.,
zeez., 1 gr. overd. en 2 zon-
neterr., voll. privacy, comf.,
rust bij strand. 080-221980.
ESTARTIT TORREVELLA,
4/8-p. vak.woning in park,
na 14-8. 09-34.72760895.
JAVEA, grote droomvilla,
privézwembad, Tev. appar-
tem. aan zee. 079-213807.
Nü DOEN! Zon, bergen,
bossen, rust, privéhuis met
zwemb. Noord-Spanje vrij
v.a. 5 aug. 09-34.72428258.

Multi Travel
TOP-AANBIEDINGEN

LAST-MINUTE
030-331225*

Costa Brava, ESTARTIT,
app./bung. in park bij zee.
Telef. 085-426212.
COSTA Blanca/del SoT
Bung., villa's, appart. Nu
10% voordeel. 03458-4343
SALOU, app. a. zee, vrij v.a.
14/8, ’ 745 p.w., sept. ’ 330
p.w., overwinteren ’495
p.m. 01718-26378.
VINAROS, riante, vrijst.
luxe villa aan zee, eigen
zwembad, rust en privacy.
079-311341.
ROSAS, uw bung./villa
m/z privé-zwembad en
fraai uitz. op zee. In park
met rest./bar etc. Parad ise
Villas Service (Ned. leid.),
telef. 09-34.72257153, fax
09-34.72151433.
GESLAAGD! Jongerenreis
Blanes mcl. luxe bus en htl.
LO, 7-14-21 aug., 10/17 dg.
v.a. ’ 769. Go fo it!
010-4142233 tot 22.00 u.
SGR.
COSTA BRAVA, Estartit,
villapark Torre Vella, voor
de periode augustus/sep-
tember nog enkele villa's te
huur. Telef. 09-3472.761110
of 070-3237813.

10 dagen naar het machtige
SAAS-GRUND, ’ 698.
Vertrek elke vrijdag per luxe
touringcar. Prima HP hotel,
zwembad, sauna enz., ka-
mer met douche/toilet.
Overnachting op heen- en
terugreis. Incl. excursies
0.a.: bezoek Zermatt, ex-
cursie Meer van Genève,
bezoek Montreux en Lau-
sanne, excursie Lago Mag-
giore en Stresa, bezoek aan
Brig en Stockalper paleis,
drielandentocht, afscheids-
avond met muziek. Vanaf

’ 698 p.p. Meer weten? Bel
01720-38999, Peter
Langhout Reizen, Alphen
a/d Rijn.
Aanbieding, comf. app. en
chalets in Veysonaz (Wal-
lis) v.a. ’ 525 p.w. Extra
korting tot 50% . Bel nu
INTERLUX 072-183.183.
T.h. app. te SAAS-FEE,
+ ’ 850 p.w. 03450-18591.

TALISMAN, de Maleisië-
specialist. Individueel
maatwerk, variërend van
hoogst avontuurlijk tot zeer
comfortabel. Voor verras-
send betaalbare prijzen. Te-
lef. 078-142788. Lid SGR.
SRI LANKA, 18-daagse
vak. Hotel h.p. mcl. ticket
’1776,50 mcl. 8-dgs. rond-
reis ’ 2165. Inl. 02508-3238.

Comf. chalet, omgev.
Crans/WALLIS, 6-pers.,
vrij v.a. 14 aug. 085-336838.
NENDAZ, chalet, pr. uitz.,
vrij. na 21-8. 08389-15645.
WALLIS, in fraaie, rustige
omg., zonnig comf. chalet,
mog. voor wandelen, toe-
ren; van part. 08370-12391.
VERBIER bij Lausanne,
berglandschap, t.h. studio,
voor 2 tot 5 pers. Vrij aug.,
sept, okt. 09-41.26312404.
Chalets/hotels. Vlieg/bus/
treintickets. Rondreizen.
HELVETIA, 03458-4343.
SARNEN! 7 dgn. per luxe
bus. Inkl. prachtige exkur-
sies. Verblijf in zeer goed
""hotel. Vertr. 23/8, 27/9
en 4/10, nu v.a. slechts

’ 699 HP! Winnemuller
reizen, kwaliteit en niet
duur! (SGR/ANVR),
08880-52245.

Combiticket B.V. Bangkok,
Delhi, Nepal, Jakarta
’2260. Bangkok ’1195.
Singapore ’ 1306. Jakarta

’ 1550. Australië mcl. 4
stops ’ 2223. WORLD
TICKET CENTER telef.
020-6261011 lid SGR.
Naar SRI LANKA? Vraag
de uitgebreide brochures bij
WRC, 020-6205301 (SGR).

VAKANTIEWINKELS ~ __
7 _ vliegreis, inclusiel appartement, gm. mmKPETA 80115dagen.vertrek6.13.18, xUmb,

»***» ■** 20.25en 27augustus, vanal: WW</|

2_ vliegreis, inclusielappartement. " -m-,IBIZA ~d^n- IOQS--■■",»»» vertrek9augustus,vanat: ■-_""*#%^»

5— .i.egreis. inclusief appartement. 'TURKUE 8 0115 dagen, vertrek 3.7.14, _PCU|*%*iwi-tnov 21 en 28 aug_
S|US vanaf: WW%^»

4 vliegreis, inclusief hotel _"_■/"*_/"*_RHODOS met ontbijt, Bof 15dagen. >S U)*-?"-»
"">■ »""'■"'"■"■«' vertrek 12en 19augustus,vanal:

mm &_____! IAn/*A vliegreis, inclusielappartement, _■
vertrek 18.25augustus en 1 september, vanal: w mw%f"

£ I GRAN CANARIA CftQS-lI*■* lOdagen, vertrek 16augustus, vanaf:

’ COSTA DEL SOL bungalow en huurauto, yCR-Oft» f-
-Bof 15 dagen,vertrek 12en 19aug., (bij 4 personen) vanaf: » %mW %_r" ?

ITENERIFE SST- fiaa.li
Bof 11 dagen,vertrek 13,16,20 en 23 augustus, vanal: %#<v*v* u

_t* vliegreis, inclusief appartement, m*± —m* mm |
H CORFU B,lsof22dagen. xUka

"# v«rtrek 16,23en30augustus,vanaf: m%W m*m**m** \
I TTi Ï ' 1^
IC/ COSTA BRAVA hotel met halfpension, >" '780l 15 dagen,aankomst in augustus, vanaf: \0^mw^mw" &

BEL ONZE NATIONALE AANBIEDINGEN LIJN:
rtOCrtO OE 000 elke maandag t/m vrijdagvan
U--OUO " _-3a--_a_- 09,00tot 21.00 uur. elke zaterdag
ol 02503- 26.222 (24-uurs automatischeband) 'a° OMO *' 7-°° GEOPEND!
ólkom naar eên van onze 51 D-reizen Vakantiewinkels, _«fc> _«~rv
NU ELKEZATERDAG tot 17.00 uurGEOPEND! AÏWR PLin "51/ZIEOOKfIr_4TEXTPAG.S2O SsSI *S

23

O VAKANTIESPEURDERS
Telefoon: 020-6805 805 Telefax: 020-585 80 30_________________________________________________

f Turkije

Italië
Spanje

Malta

Azië



Adembenemend Australië:
individueel

jongerenreis (vanaf)
Darwin-Alice 8 dagen p.p ’ 890
Sydney-Caims 14 dagenp.p ’ 1499
Sydney-Alice 14 dagen p.p ’ 1550

mcl. diverse maaltijden en excursies
LET OP: wij bieden tevens de beste

en voordeligste vliegmogelijkheden naar
Australië en Nieuw Zeeland vanaf ’ 1965

Bel: AUSTRALIA EXPRESS
Telef. 023-422020 of uw ANVR-reisburo

REIZEN NAAR DOWN UNDER?
Vraag naar onze brochures voor individuele reizigers

AUSTRALIA/NEW ZEALAND TRAVELCENTRE
Telef. 020-6273653/6209981. Lid SGR/ANVR

Op tropisch CURACAO,
centraal gel., t.h. 2-p. ap-
partementen, voll. inger.,
mcl. radio/tv, sl.k. m. airco,
eig. park.terr. ’ 400 p.w.
all-in! Info 030-286258.
Uw ticket: de ANTILLEN.
Grand Travel Schiphol,
020-6570000. ANVR/SGR

Vraag de REISKRANT met
div. aanb. naar de Ned. An-
tillen bij ATS, 020-6206169.
MADURO Travel - Vraag
om de meest uitgebreide
brochures met vliegtarie-
ven, hotels, appartemen-
ten, bungalows en studio's
op de Nederlandse Antillen
en Aruba. Telef. 070-
-3644938, ANVR/SGR.

CURACAO: t.h. voll. inger.
luxe vakantie-app., 2/4-p.,
prima lokatie. 01807-15510.

China
Per Transsiberië Express
naar China. 15-dgse Rus-
land/China RONDREIS v.a.
’2299. Gratis folder? Bel
Speciale Reizen Centrale,
020-6268636, ANVR/SGR.

ARUBA, t.h. 2 a 4-pers.
vak.huisjes. 02908-24406.
Fax na 18 u.: 020-6313618.

CURACAO MET KLM
vertrek sept., okt., nov.

9 dagen, 7 nachten, pr. p.p.
Las Palmas ’ 1770
HolidayBeach ’l9lO
Princess Beach ’ 1895
Sonesta Hotel ’ 1955

verlenging mogelijk
Interline Travel SGR

02153-15587
ARUBA, 4-p. app. in 4 ""
hotel, ’ 3000 v. 3 wkn. V.a.
8/10-17/12.071-893779.
BONAIRE, t.h. luxe app.
aan de kust, redelijke prijs.
Telef./fax: 02159-39311.
Te huur luxe gem.
2-kamerapp. (ktv en airco)
op CURACAO. Centr. lok.
’7O p.d. Telef. 01720-
-43600 (na 19.00 u.).

FU TRAVEL, 02154-16650.
Avontuurlijke reizen China
en Tibet. SGR.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805. anada

Indonesië
V.S./C

„Voordelig ver vliegen?"
Bangkok, ’1221. Jakarta,
’1479. Kuala Lumpur,
’1364. Singapore, ’1365.
Hong Kong, ’1650. Den-
pasar, ’1589. Manila,

’ 1733, en veel meer!
VLIEGWINKEL, lid SGR/. ANVR/lATA, 023-420680.

1 Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.
NEPAL, 28 dgn. geh. verz.,
$ 900. Himalayan Sherpa,
045-714446, fax 741236.

; BANGKOK ’1250, Singa-
pore’ 1350, Jakarta ’ 1450.
WRC, 020-6205301, SGR.
JAPAN. Voor mensen met
speciale wensen: Info-mid-, dag 29/8. Bel voor brochu-

■ re: TAO, 020-6235067.
Reageren op een adverten-
tie onder BRIEFNUMMER?

I Zend uw brief dan aan:
I Dagblad De Telegraaf/De
I Courant Nieuws van de
I Dag, Postbus 376, 1000 EB

Amsterdam. Vergeet vooral
niet in de linkerbovenhoek
van de envelop het brief-
nummer te vermelden!

Extra's
Cultuurhistorische

ontdekkingsreis door

Japan
24-daagse themareis naar
Japan, in de Voetsporen
van onze Nederlandse

voorvaderen
Vertrek 2 oktober 1993

Prijs p.p. ’ 14.875
Speciale extra's:

Nederlandse Wereld-
contact reisbegeleiding,

kennismakingsbijeenkomst
op de Bataviawerf in

Lelystad (bezoek
VOC-schip), logboek,

scheepsbulletins
exclusieve videoband:

„Het begon met de liefde"
van Jan Dorresteijn

Uitgebreid dag-tot-dag
programma via

Wereldcontact
(lid ANVR/SGR)

03438-30530
03412-56564
04192-19035

Verre reizen met extra's
MET BANGKOK-MANILA AIR

WORDT UW VAKANTIE GOEDKOPER
Ook geheel verzorgde vakanties naar het Verre Oosten,
Ned. leiding.
TOURPRIJZEN + VLUCHT V.A.: Thailand ’1799,
Sri Lanka ’2099, Indonesië ’2695, Filippijnen ’2500,
3 weken Thailand mcl. vlucht ’ 1599!!.
VLIEGTICKETS V.A.: Bangkok ’1125, Jakarta ’1425,
Colombo ’1395, Delhi ’1275, Kuala Lump. ’1350,
Karachi ’ 1125, Kathmandu ’ 1395, Manila ’ 1640, New
Vork ’ 725, Chicago ’ 795. Bel voor folders of kom op
onze spectaculaire info-avond d.d. 20aug.-17sept.,
030-203402. Lid SGR.

20 DGN JAVA
OVERLAND-BALI

inkl. vluchten, 1.0. en
excursies
in 2-pers.kamer ’ 2795pp
verl. Bali pwk l/o ’ 195 pp
vertrek elke dond. in aug./
sept./okt. '93
bij deelname v. min. 2 pers.
vertr. nov./dec. ’ 2895 pp

NITOUR
INTERNATIONAL

Nijenburg 2, Amsterdam
020-6440923/6446254

Fax 020-6463230
Zaterdag gesloten

Avontuurlijke rondreizen
Sumatra, Java, Bali, Lom-
bok, Sunda eilanden en
Sulawesi, 23-24 dgn. v.a.

’ 2895. Incl. vliegreis, een-
voudige -hotels, vervoer etc.
Div. vertrekdata. Folder?
DJOSER, telef. 071-
-126400. Lid SGR.
Uw ticket naar Indonesië.
Ook jeugdtarieven. GRAND
TRAVEL Schiphol, telef.
020-6570000. ANVR/SGR.

Terug naar NIEUW-GUI-
NEA, 32-daagse reis Jakar-
ta, Hollandia, Baliemvallei,
Biak, Manokwari, Sorong,
Ambon, Saparua, Banda-
eilanden en Bali. Vertr. febr.
en nov. '94. Info Stichting
Nieuw-Guinea, (SGR/
ANVR), telef. 02220-17266.
29-dgse. LUXE rondreis,
met individ. vrijheid. Su-
matra-Java-Bali-Lombok,

’ 4395. Ook mog. met o.a.
Celebes. Travel East, telef.
020-6627771. Lid SGR.
28-daagse boeiende rond-
reis Java, Bali, Lombok,
vanaf ’ 3695. Exotische
strandvakantie Bali, 18 da-
gen, ’ 2395. Inl. en broch.
ECONOMIC TRAVEL,
072-155520, fax 072-
-153179. Lid ANVR/SGR.
OVERWINTEREN op Bali.
BTS biedt u keuze hotel/
luxe bungalow op vaste lo-
katie of „hoppen" over Bali.
Vertrek 16 dcc. of 13 jan.
Flex. verbl.duur. Uitvoerige
doe. BTS, 010-4356205.

SEPTEMBERVOORDEEL,
Vancouver, ’ 990; Toronto,

’ 850; L.A./San Francisco,
’1150; Washington, ’825
W.R.C., 020-6205301. SGR.
AMERICAN RESIDENCES
verhuurt uitstekende
vakantiehuizen in Florida &
New England. Telef.
03430-16150.
FLORIDA en 2 wk. auto,

’ 1120. L.A. en 2 wk. auto,

’ 1456. Voor ml. bellen Aco
Travel, 020-6612557, SGR.

Florida
Supervoordelige vakanties!

Strandvakantie, rondreis
per bus, vakantie per

camper of een fly/drive
Vertrek in augustus. 9 dgn.

al voor/1195
Kom langs bij één van de 51

D-reizen Vakantiewinkels
(SGR, ANVR, lATA) of bel

02503-25 2 22
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

**Dutch Village**
Boek nu, ook voor de win-
terperiode, op ons gezellig
en voordelig chaletpark in
Centraal Florida. Vroeg-
boekkorting! Vriendelijke
prijzen voor luxe chalets en
stacar's. Korting Disney
World-tickets. Brochure/
info Giant Recr. Rentals,
030-660302. Of Bon Ameri-
ca brochure (ANVR/SGR).
TARA TOURS, biedt 22
verschillende rondreizen
door Amerika & Canada en
3 rondreizen door Mexico.
Alleen de beste excursies,
eerste klas hotels en de
beste prijzen vindt u bij ons!
Ook voor: hotels, autohuur,
vliegtickets en individuele
wensen. Bel voor brochure:
036-5332300, lid SGR.
VS/Canada INDIVIDUEEL
voordel, vliegretours, fly-
drive, huurauto, bus, trein,
hotels. Brochure Paradise
Travel, 020-6382212, SGR.

Afrika

DOCUMENTATIE over 9
rubriceerd adverteren? 0
woon even uw Speur*
adviseuse bellen! 02'
6.805.805, van 8-21 uur.

WINTERSPORTGIDS is
uit! Bus-, auto- en treinrei-
zen naar Oostenrijk, Italië
en Frankrijk. Gratis gids.
Edelweiss Reizen, 01807-
-14844. SGR/ANVR.

Algemeen (buitenland)

Indonesië, Maleisië
Thailand, Sri-Lanka 1994
DE BROCHURE VOOR 1994 IS ER WEER

25 dagen Java-Bali ’ 3450
30 dagen Java-Bali-Singapore ’3975
29 dagen Sumatra-Java-Bali-KualaLumpur ’ 4275
32 dagen Sumatra-Java-Bali-Singapore ’ 4625
18 dagen Maleisië-Sumatra tour ’ 3275
20 dagenThailand tour ’ 3850
17 dagen Maleisië tour : ’3200
18 dagen Sri-Lanka tour ’ 2885

Dit is een greep uit ons uitgebreide reisprogramma
NEDERLANDSEREISLEIDING

Vraag vrijblijvend de nieuwe kleurenbrochure bij:
Reisvereniging „Selamat Jalan"

Postbus 21
3760 AA Soest. Telef. 02155-15933

Of kom langs op ons kantoor: Korte Brinkweg 32, Soest

DIA PRESENTATIES:
18-10 Maastricht. 26-10 Utrecht. 27-10 Arnhem

1-11 Den Haag. 2-11 Amsterdam en
iedere zaterdag op ons kantoor te Soest

Maak telefonisch een afspraak. Lid SGR nr. 1723

Malaysia Airlines
Retour A'dam-Jakarta/Surabaya/

Medan’ 1679p.p. Denpasar ’ 1749 p.p.
Vertrek elke ma. v.a. 16 aug. t/m 25 okt.

Vlucht + Toba Tour ’ 1850 p.p.
Stopover K. Lumpur vanaf ’ 47

Exotic Top Travel Lid SGR
Damrak 34,1012 LX Amsterdam

Bel nu 020-6385746
E.T.T. is een divisie van Asia Compass BV

Kies voor een verzorgde
overwintering

op Bali!
Wij gaan in jan. '94 voor de 5e keer naar BALI. Keuze uit
negen mooie parken, elk met eigen groepsbegeleider.
Arts en tolken gaan weer mee. GEEN FINANCIËLE
RISICO'S! Prijs v. 42 verblijfsnachten v.a. ’3185 p.p. op
basis 2 pers., mcl. logies, ontbijt, annul.verz., vl.reis KLM.

DIAPRESENTATIE iedere zaterdag in juliom 13.00uur
Inl. D. v.d. Linde, Cultureelcentrum „DE TIPPE"

8381 BK VLEDDER (Drente), Telef./fax 05212-1866

NederlandseAntillen
KLM aktie tarief

Curagao
EN DE REST VANDE NEDERLANDSEANTILLEN

Reizen mcl. vliegreis per KLM, vertrek dagelijks 7/10/
14/20 nachten hotel/appartement, verblijf, transfer, prij-
zen op basis van 2 personen per persoon

*" IN AUGUSTUS "*
* 16 dgn. ARUBA en CURACAO v.a. ’ 2445
* 16 dgn. ARUBA en BONAIRE v.a. ’ 2536
* 16 dgn. CURACAO en St. MAARTEN v.a. ’ 2700
*" SEPTEMBER, OKTOBER en t/m 14 NOVEMBER *"

* 9 dgn. CURACAO v.a. ’ 1695
* 9 dgn. ARUBA v.a. ’ 1785
* 16 dgn. ARUBA en CURACAO v.a. ’ 2278

*" HERFSTVAKANTIE-SPECIAL ***
* 12 dgn. CURACAO v.a. ’ 1895

"* OVERWINTEREN "*
Vertrek 1 november t/m 14 dcc, 15 jan.t/m 28 febr. '94

* 30 dgn. (29 nachten) CURACAO v.a. ’ 3220
*45 dgn. (44 nachten) BONAIRE of ARUBA v.a. ’ 4190

*" KERSTREIZEN *"
12 dgn. Curacao v.a. ’ 2275

Bel voor het programma met het KLM-oor
CaraïbischeReizen '93

Keuze uit meer dan 60 hotels en appartementen

Does Travel & Cadushi Tours
020-6641161/6907766, 070-3615261, 010-4768177

of uwANVR-reisburo. Lid ANVR, SGR, lATA

Afrika Hinterland, 2 wk.,
SAFARI, Botswana/Zim-
babwe. Start: Jo'burg, elke
mnd., ’l3OO. Info: fax/te-
lef. 09-27117820291 of
schrijf p.b. 1629, Honeydew
2040, Z-Afrika.
Avontuurlijke rondreis Ke-
nia, 24 dgn., ’ 3095. Incl.
vliegreis, safari etc. Div.
vertrekdata. Folder? DJO-
SER, 071-126400. Lid SGR.

Zuid-Afrika
Super aanbod!

Geldig tot 30 nov. 1993.
Vliegretour Amsterdam-
Johannesburg, v.a. ’2180;
Kaapstad v.a. ’ 2305. Incl. 6
overnachtingen op basis
van 2-p.kamer in luxe ho-
tels. Bel NU: Protea Tours
(ANVR/SGR) 023-243215,
weekends 023-240039 of
02507-30433.

INTO AFRICA 02154-16650
Safari's door vele landen.
Veel erv. Ned. reisl. SGR.

Extra's!
Vrienden, familie

of zomaar vakantie in

Zuid-Afrika
Bel maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren en

op zaterdag van
10.00-15.00 uur

Wereldcontact
(lid ANVR/SGR)

en vraag om de speciale
Zuidelijk-Afrika Extra

brochure
03438-30530
03412-56564
04192-19035

of bel debrochure-
bestel-lijn: 03438-30540
Verre reizen met extra's

TELETICKET *ring, bifl
fly*. Australië/Aucklan"
’1965. Bangkok, ’ 122H
Californië, v.a. Parijs ’ 89" s
Cancun, ’999. Delhi/BC-r*;
bay, ’1364. Hong Kc-nS I
’1650. Jakarta, ’1479- Jo |
hannesburg, ’1550. Ne* E
Vork, ’ 682. SingapofJ
’1365. Toronto, ’ B*l
Voor bepaalde USA vlurfjL
ten met TWA v.a. ’ 1193, Jf
week gratis auto
CDW). 020-6142886. uï
SGR/ANVR/lATA. \

ZOMERSPECIALS
Recife ’ I?rf[
ri° /;5Cuba ’ J.Cancun ’ ' 9
Jamaica ’ n

SUDAMERICANA
020-6850091 J

"GOEDKOPE vliegtickets
bestellen = Prom bellen.
SGR
6892947. ANVR. J\
'06-REISLIJN!* Azië-iflfo'tips/tickets/kosten/weet- I
jes: 06-34035053:75j-J^_J
Uw ticket naar vs/Ca!L[
da/Verre Oosten/Aus*r*flië/Nw.-Zeeland/Z.-Amen-
ka/Afrika. Q ,&
TRAVEL Schiphol, ma.-v"
020-6570000. ANVR/S<3^>■ "eilVOORDELIGE campmg-
lijndienstvluchten. Terras
020-6730433.
WTC LAST
Griekenl. mcl. 8 d. app- g
13/8, ’895. Portugal mc- g
d. htl., ’855. Turkije me'-
d. app. v. 7/8, ’ 795.
6261011. Lid SGR______^-

Last Minutes
043-649922_J

Karachi, ’llOO. BangWjH
’l3OO. Delhi, / 1275. -J

karta, ’1475. Na'ro

’ 1375. Hong Kong,
New Vork, ’BOO AM?!'
Tours, 020-6867670j5G__>j
TRAVELTOURS, Fl0I!hi.
’925, New Vork ’ 885>'
cago ’ 795, Jakarta 7 ' ĉo.
Kualalumpur ’1395, u

lombo ’l3BO, Bang*
’1225, Hongkong ’ n =
Manila ’ 1650 en vele an
re tarieven. 020-699789^.

Voordelig
naar Florida en

Jamaica of S. Domingo
Week hotel/app. Florida, week hotel Jamaicaof

S. Domingo, mcl. vliegreizen

’1899
Florida Travel 03418-60666*
Vaak weekend/'s avonds bereikbaar. ANVR/SGR

Superaanbieding!
Fun 2 fly! Florida/Bahama's

Kombireis, 1 week rondreis + 1 week strandvakantie
mcl. 3-dgn. cruise Bahamas. Last Minute

tot 14/8’ 2290, daarna’ 1990 p.p. Basis 2-pers.kamer

2/3 wkn. Californië-autorondreis
mcl. alle hotels en auto. Last Minute tot 14/8

’ 2590/3090, daarna 2 weken’ 2390, 3 weken’ 2890
Bel 08346-62225, lid SGR.

Za. van 10 tot 15 uur. Ma.-vrij van 9 tot 17 uur
Zie ook RTL-4 pag. 512/SuperChannel 350

Summerin
America & Canada

Reizen tussen 1 april en 30 november
Een paar voorbeelden uit ons REIS & PRIJS aanbod:

***Cruises***
Het Amerika van de cruise liefhebbers op de Caribbean,
in een heerlijk klimaat langs paradijselijke eilanden, die
allemaal een eigen geschiedenis hebben en mooie blanke
strandjes.
Mr. America nr. -1-/Jan Doets America Tours
presenteert SUN & FUN vakanties in combinatie met een
CARIBBEAN CRUISE.
Onze SUN & FUN arrangementen zijn compleet en
inclusief:
* Vliegretour per NON STOP vlucht van

MARTINAIR HOLLAND
* Gebruik van een huurauto
* Ongelimiteerd aantal kilometers
* Verzekering afkoop eigen risico (CDW)
* Gebruik van kamers met bad, douche, toilet

airconditioning, kleuren-tv
* Cruise per „FUN SHIP" met hut en douche, toilet en

airconditioning
* Tijdens de cruise 3 maaltijden per dag t.w. ontbijt

lunch en diner alsmede diverse buffetten
* Entertainment aan boord
* Touristisch informatiepakket
Een voorbeeld van onze SUN & FUN vakanties inclusief
CARIBBEANCRUISE:
16 dagen Miami Beach, Orlando (Epcot, Disney, MGM-
en Universal Studio's, Sea World) mcl. 5-daagse
Caribbean Cruise per Fantasy met bezoek aan de
Bahamas ’2375
16 dagen Miami, Orlando (Epscot, Disney, MGM- en
Universal Studio's, Sea World), mcl. 8-daagse Caribbean
Cruise per Ecstacy ’ 2805

Alle prijzen „vanaf" en per persoon
gebaseerd op 2 personen die samen reizen

Onze brochure (288 pag.)
SUMMER in AMERICA & CANADA ligt GRATIS voor u

klaar op ons kantoor in Heerhugowaard
Wij kunnen u de brochure ook toezenden. Wij vragen

dan een bijdrage van ’ 4 voor porto- en verzendkosten
Brochures kunt u uitsluitend bestellen via onze
brochurelijn 072 - 62 08 24 of 072 - 61 45 68

(7 dagen/24 uur)
Voor informatie en boekingen (geen brochure aanvraag)

telef.: 02207 - 4 60 60 / fax: 02207 - 4 59 40

Mr. America nr.-1-
Jan Doets America Tours

Gerrit Rietveldweg 1,1703 DD Heerhugowaard
Postbus 1125,1700 BC Heerhugowaard
Zaterdag geopend tot en met 12.30 uur

Aangesloten bij deANVR en
Stichting Garantiefonds Reisgelden

Canada
Holland Overseas Travel

In Vancouver schijnt dezon
Ontvlucht nu even het „natte" Nederland

2-weekse vliegreis naar

Vancouver
voor de zonnige prijs van

’799
Vertrek 11 augustus
Beperkt beschikbaar

Voor langere verblijfsduur, prijzen op aanvraag
Neem snel contact op met uw reisburo of bel:

070-355.1000
HOLLAND OVERSEAS TRAVEL (H.0.T.)

(SGR, ANVR, lATA)

Caraïbisch gebied

8 dagen CAIRO: ’999
'"hotel en mcl. 2 dagen
excursies. Vraag brochure.
TMS, 02977-21810 lid SGR.
Avontuurlijke rondreis
Egypte, 15-22 dagen v.a.

’ 1495 mcl. vliegreis, hotels,
vervoer etc. Div. vertrekda-
ta. Alle Egypte-reizen ’ 100
korting! Folder? DJOSER,
071-126400. Lid SGR.

EGYPTE, scherp geprijsde,
luxe 15-daagse rondreizen
mcl. Nijlcruise en verblijf
aan de Rode Zee, v.a.
’2199. 10-daagse rondreis
Cairo, Luxor, Aswan ai v«a.
’1599. Gratis reisgids? Bel
Speciale Reizen Centrale:
050-120100 (24 uur p.d.) of
020-6202121, ANVR/SGR.

SUPERSPECIALS! V.a. pr.:
Costa Rica ’ 1580. Jakarta
’1499. Curacao, ’1499.
Rio, ’1450. S. Domingo
’1360. Bangkok ’1299.
L.A. ’ 1205. Cancun’ 1205.
Miami ’955. N.Y. ’675.
Alba Travel, 020-6650607.

WERELDWIJD goedkoop
vliegen. Bel Promotie
Reizen, telef. ma. t/m vrij.
020-6611670.
„Voordelig ver vliegen?"
Aruba/Bonaire/Curacao
v.a. ’ 1432. Cancun, ’ 999.
San Juan, ’1365. Santo
Domingo, ’1335. Austra-
lië/Nieuw Zeeland, ’1965.
Johannesburg, ’1550. Nai-
robi, ’1393, en veel meer!
VLIEGWINKEL, lid SGR/
ANVR/lATA, 023-420680.

Camping
vluchten

Vertrek tussen 2en 18 aug.

Corsica*..../ 425
Malta ’525
Cyprus ’625
Tenerife ....’ 595
Mallorca..../465
Ibiza ’475

475
* exkl.’ 20 milieubel.

Nog div. mog. voor htl/app.
Boekingen/info bij uw
ANVR-reisburo of bel

Island World
079-416031/421691

NewYorkv.a. 1 sept..’ 660
Bogota ’1648
Rio/Sao Paulo ’ 1450
Delhi ’1295
Kathmandu ’1430
Bangkok ’1195
Jakarta ’1485
Den Pasar ’ 1760
Singap./K. Lumpur ’ 1375
Australia/Nw. Zeel ’2223

Oriënt Travel
020-6237484, 070-3615078

ANVR/SGR/lATA

Kerala - ZUID-INDIA, 20 of
27-daagse standplaatsrei-
zen. Volpens./Excur.
/2695-/2995. Kerala Rei-
zen - Nijmegen - SGR.
Inl./folder 080-448291.
Speurder? Bel 020-6805805

HAFRE-REIZEN! Vraag
onze nieuwste brochure
aan met diverse reizen naar
India en Sri Lanka (mcl. ex-
clusieve vogel- en motor-
reizen). Prijzen v.a. ’ 2525.
Bel Hafre, de India-specia-
list, 072-152228.

HOTELRONDREIS MET KLEINE GROEP

India
22 dagen, India metRajastan en strand Goa

Nederlandse reisleiding
Vertrek 16 oktober’ 3790

Tevens individuele- en maatreizen met verlengingen
in o.a. Nepal, Sri Lanka en de Malediven

PETER STUYVESANTTRAVEL

020-6261166 .
Weteringschans 269,1017 XJ Amsterdam (lid SGR)

Thailand

CARIBBEAN-SPECIAL.
Curacao ’1514. Jamaica
’1237. Mexico mcl. hotel
’1575. Bel voor meer be-
stemmingen World Ticket
Center. 020-6261011, SGR.
Okt. t/m apr. T.H. GEVR.
huis of app. 01857-2288.
Speurder? Bel 020-6805805

ISLA MARGARITA, het ei-
land voor de kust v. Vene-
zuela, mcl. vliegreis, trans-
fers, reisl. en hotel, 10 dgn.
v.a. ’1499, vertrek aug./
sept. v.a. Adam m. Martin-
air. Ook in comb. rondreis
Venezuela mog. Info/
boekingen: Ticket Easy,
020-6203849, ANVR/SGR.

Zuid-Amerika

Ontdek de PHILIPPIJNEN
met „Guesthouse Angeles"
070-3555833, 010-4504865,
fax 070-3559216.
18-dgse rondreis Thailand
met KLM mcl. JUNGLE-
TOCHT en strand al v.a.
’2199. Gratis folder? Bel
Speciale Reizen Centrale,
020-6268636, ANVR/SGR.

BANGKOK „Kanita" kamer
’l5 per dag. 1 dag gratis.
Inl. telef. 09-66.23.75.58.64.

' INDIVIDUEEL naar Thai-
land/Birma/Filippijnen:

i goedk. retours, hotels,, strandarr., rondreizen. Fol-
der: 020-6382212, Paradise
Travel, Adam. Lid SGR.

Latijns-Amerika specialist
rondreis ECUADOR, kleine
groep, vertr. 22-9-93, 21
dgn. mcl. vl.reis en pension,

’ 4000 p.p. Brazilië (Recife)

’ 999. Asunción/Buenos
Aires/Lima/Bolivia/Monte-
video/Rio/Sao Paolo/San-
tiago ’1738. Voor meer
info en deskundig advies:
Euro Andina Reizen, Telef.
020-6791316

Speurder? Bel 020-6805805

*****Thailand rondreis v.a. ’ 1898
15/22-d. rondreis, veel zien en genieten, uitgerust terug

Ned. beg., 1e klas, vertr. elke week.
aug. nog 7 pi., sept. 11 pi. okt. 17 pi.

TEKKEL AIR, 070-3468700
Strandvak. 10 dg. hp. va. ’ 1595,17 dg. ’ 1775. Unieke
kerstspee, vertr. 18 en 25-12,15/22 dg. v.a. ’ 2998 all-in

Australië/Nieuw Zeeland

Extra's!
Vrienden, familie

of zomaar vakantie in

USA en Canada
Bel maandag t/m vrijdag
tijdenskantooruren en

op zaterdag van
10.00-15.00 uur

Wereldcontact
(lid ANVR/SGR)

en vraag om de speciale
Amerika Extra brochure:

03438-30530
03412-56564
04192-19035

of bel de brochure-
bestel-lijn: 03438-30540
Verre reizen met extra's

AMERIKASPECIALISTEN.
Florida ’966 (N.Y. ’666).
Chicago ’ 1025. N.Y. ’945.
Seattle ’ 799. Californië
’1237 (af Par. ’877).
World Ticket Center, 020-
-6261011. SGR.
10% korting op CAMPERS
in de USA en Canada met
voordelige vliegreis. Ook
Hawaï, Alaska en cruises.
Cross Atlantic Travel
(SGR). Telef. 070-
-3471576/3835866.
Vl.tickets elk reisdoel USA,
voord. v.a. Bruss. W-Tours.
01687-3700. ANVR/SGR.

FLORIDA, 2 wkn. fly-drive,
mcl. verz., ongelim. km's,
v.a. ’llO5. Travel Point,
020-6410850, ANVR/SGR.
Voordelige fly-drives naar
Florida/Californië. GRAND
TRAVEL Schiphol, 020-
-6570000, SGR. Ma. t/m vrij.

Avontuurlijke rondreis
Mexico/Guatemala, 31
dgn., ’ 3795 mcl. vliegreis,
hotels, vervoer etc. Div.
vertrekdata. Folder? DJO-
SER, 071-126400. Lid SGR.
Een BRAZILIAANS avon-
tuur v.h. bruisende Rio de
Janeiro, via de mooiste wa-
tervallen naar een expeditie
in Pantanal, 3 wks. hotelreis
van nov. t/m feb. Bel voor
folder Partout Travel,
03436-1260 (zat.-zon.)

Florida
vertrek 18 augustus

per Martinair
Hotel Palms on the Ocean

Miami Beach
16 dagen

’1495
Inkl. transfer/reisleiding
luchthavenbel. ’ 62 p.p.

Inl. en boekingen bij
uw ANVR/SGR-reisburo of

bel 01858-15222

Mobiplan
„Voordelig ver vliegen?"
Miami, ’920. New Vork,

’ 682. Orlando, ’ 799.
Toronto, ’ 850. Washing-
ton Baltimore, ’849. Cali-
fornië, ’ 899. Met TWA v.a.
’1193, gratis autohuur +
veel meer! VLIEGWINKEL,
lid SGR/ANVR/lATA,
023-420680.

ORLANDO, luxe vrijst.
huurvilla's + privé-zwemb.
Alle comfort, beste ligging,
ca. 7 km v. Disney-parken.
Last min. v. juli/sept. Huur
p.w. ’ 1700 p. villa 3 slaapk.
p.w. ’ 1875 p. villa 4 slaapk.
Huur okt./nov. v.a. ’1450!
Telef. 08308-21144.

USA, stel met ons uw eigen
reis samen, 0.a.: Florida p.p.
vl.reis ’ 1210, na 8-8 ’ 925,
chalets v.a ’ 400 p.w., auto
’230 p.w., htl. ’74 per
kam. (4 p.). Open 7 dagen
p.w. tot 22.00 uur. SUNNY
INT., 074-778384.

23 dgn. Californië/Hawaii ....’ 2495
vluchten, 7 hotelnachten, 19 dagen auto mcl. CDW
* per pers., in 2-pers.kamer, bij vertrek 15/10-21/11

Aurora (SGR/ANVR/l ATA)
020-6199377, zaterdag telefonisch niet bereikbaar

Cruises

De hoogste tijd..!!
voor een echte droomvakantie op een zonnige

cruise
elke do. v. julit/m okt. met ms „SUN" naar de

Griekse eilanden
8fantastische dagen mcl. volpension en vlucht

’llll
bel voor info, folder en reserver., ook za/zo

Eurocruises
043-250808/251999

ARUBA t.h. luxe app.'en,
800 m van strand. Evt. au-
tohuur mog. Info Palm
Apartments, 03200-33037.
CURACAO, „The Pearl",
*"bung.park, compleet,
met veel extra's. Info
01722-4563, 03200-60033.
Een SPEURDER opgeven?
Bel 020-6.805.805.

BONAIRE, luxe vak.bunga-
lows, voll. inger., v.a. ’ 115
p.d. Info 03200-60033.
Flamingopark CURACAO,
10 bung. v.a. ’75 p.d.
Zwemb. aanw. Telef. 038-
-531430. Aug. nog plaats.
ZONNIGE Bridge-reizen,
v.a. ’2400 p.p. 14 dgn. hp,
okt./nov. Inl. 02159-39311.

Pangaea
Motorhome Vacations

Specialist in verhuur van
campers en motorhomes

in Australië en Nw. Zeeland
Bel 020-6433640. Lid SGR

EMIGRATIE naar Nieuw-
Zeeland & Australië. Pro-
fessionele dienstverlening
op alle fronten. Rechtshulp
bij aanvraag van visum, uit-
gebreid jobsearch-pro-
gram. New Zealand & Au-
stralia Migration Bureau
(lid NZAMI). 020-6611239.
Australian working holiday
VISAS valued 1 year (18-
-25 y.only) 020-6611239.

Uw ticket naar Australië/
Nieuw Zeeland, ook jeugd-
tarieven. GRAND TRAVEL
Schiphol, 020-6570000,
ANVR/SGR. Ma. t/m vrij.

Australië - Nieuw Zeeland.
Vele jaren hebben wij ge-
woond en gewerkt in
Nieuw Zeeland, Australië
en de Pacific Eilanden. Nu
als „Down Under" specia-
list in Nederland kunnen wij
u helpen met gedetailleerde
reisplannen, vliegtarieven,
toers etc. tegen scherpe
prijzen. BARRON & DE
KEIJZER TRAVEL B.V. Bel
010-4811011. Lid SGR.

O VAKANTIESPEURDERS
Telefoon: 020-6805 805 Telefax: 020-585 80 30

24 Nieuw!!! Donaucruise
aansluitend 2-daags verblijf Praag

H___W _Mi_* ■ m i.vJ__*-*** 1
■- ""■■■■'■"(.—fttAÖ'

Met het gezellige passagiersschip „Druzba" vaart' I
4 dagen over het mooiste gedeelte van de Donau.
U heeft de gelegenheid om de steden Passau. Lü I
Wenen en Bratislava te bezoeken. Tevens komt u
idyllische stadjes als Krems en Dürnstein, gelegen in 11
Wachau, het beroemde Oostenrijkse wijngebied. A I
boord zijn fietsen te huur, zodat u enkele etappes kij I
meefietsen. De 6e dag reist u per bus naar PRAAG. Hl I
verblijft u twee dagen en bezoekt de Praagse Burd I
Karlsbrug etc. Deze unieke 8-daagse volledig verzorgl I
reis kost slechts ’899 p.p. (2-pers. kamer/hut), irtj
busvervoer, excursies, entertainment, Ned. reisleiding.
Bel voor een uitgebreid reisprogramma naar

B.V. WATERTRANSPORT
Groenendaal 35 A, 3011 SL Rotterdam

Telef. 010-4118660
Lid ANVR en SGR Jl

Fantastische
cruise- I

aanbiedingen I
* ACHILLE LAURO, 2 en 16 okt., 15 dgn. Midd. Zee, VJGenua naar Egypte, Israël, Istanbul. Griekse eiland*

en Barcelona, v.a.

’ 1495, busreis ’ 235
* Op 11 sept. 13 d. met World Renaissance van Nice nm

Spanje, Portugal, Marokko, Tanger, Ibiza,
Mallorca, Menorca en Nice, mcl. vliegreisv.a. ’ 2399-9|

*LE PONANT, luxe zeiljachtcruise op 10 sept., 8 &fk
van Nice naar Corsica, Lavezzi, Sicilië, Elba en NW

’ 2489, vliegreis’ 499.
*JASON, op 2 sept., 15 dgn. Venetië, Pylos, SantoriJKreta, Rhodos, Fethiye, Kusadasi, Istanbul, Canakkali

Dikili, Volos, Athene, Corfu, Venetië,
v.a. ’ 2924, vliegreis’ 550

*AEGEAN DOLPHIN, sept. 10, 17 en 24, 8-d. AtherJIstanbul, Kusadasi, Rhodos, Santorini, Kreta, Patmol
Mykonos-Piraeus, mcl. vliegreis v.a. ’ 1695.

Alle prijzen p.p. in 2-p. hut d./t. en voll. verzorgd
Bel voor info en reserveringen van alle cruises naar 1
Cruise Travel 03418-60700*

Vaak ook weekend/'s avonds bereikbaar. ANVR/SGR

Wintersport J

Super voordelig naar:

Stockholm f\f\C\
(normale prijsOeeST-) \J\J\J*

Kopenhagen/"7A
(normale prijs-6747-) X / V/»

Aanbieding geldt voor vertrek in de
maanden juli en augustus '93.
Dagelijkse vluchten.
Bel voor de voorwaarden inlichtingen
Iberia 020-685 0401 of informeer bij
uw reisbureau.

IBERIJXi

Kuren, afslanken & beauty
Vakanties naar 15 landen, brochure op

FONTANA REIZEN ARNHEM, 085-425847^^^
Fax uw Speurder door op

020-585.8030 j
Vermeldt a.u.b. uw:
* telefoonnummer
* voor de rekening naam, adres en woonplaats
* de gewenste rubriek
* de plaatsingsdatum wNt
* of u een Speurder of Regelspeurder, 1 of 2kolom, <~_
* telefoonnummer waar wij u eventueel tussen 8 en

uur kunnen bereiken. H-maaina -"■
Zie voor sluitingstijden e.d. de eerste Speurderp-y
bel onze Service-afdeling, 020-686.3311.

zaterdag 31 juli1993

Azië

Egypte

India
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