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" Cindy Crawfdtd, pasge-
trouwd met Richard Gere,
krijgt binnenkorteen baby.

Kosto doet niets
aan verjaardag

..pag.4

Centrum voor

overspannen
onderwijzers

Van onze correspondent
ASSEN, donderdag

De School Advies en Bege-
SdingsDienst (SABD) in As-
'b wil binnen een jaar in
«100 een stresscentrum ope-
*n voor onderwijzers. Met
toepsgesprekken en joggen
1de Drentse bossen kunnen
e leerkrachten weer worden
Pgelapt, stelt initiatiefne-
Jer en psycholoog Wim Ka-
*l van deSABD.
Volgens Karel worden te

jonge onderwijzers ar-
*idsongeschikt door psychi-
fhe problemen. „Het is'echt met hen gesteld. Veel
tol hen zitten eenzaam thuis

'kniezen. Het is hoog tijd
öor een gerichte aanpak van

* problematiek", vindt Ka-

Het stresscentrum zou moe-
fe worden betaald door de

het ministerie

'4h. Onderwijs en het Alge-
Burgerlijk Pensioen-

*nds.

Ontslagen
Pas danzal duidelijk zijn hoeveel directeu-

ren en stafleden hunbaankunnen behouden,
hoeveel er kunnen worden overgeplaatst en
wieer zal wordenontslagen.

Want dat er ontslagen zullen vallen, lijkt
onvermijdelijk, zo bleek gisteren uit de
nieuwjaarstoespraak van jhr. mr. A.A. Lou-
don, voorzitter van de raad van bestuur, tot
zijn personeel. „Ik wil de consequenties niet
bagatelliseren", zo zei hij.

Verhuizen
Wat nu al welvaststaat, is hetfeit, dat veel

topmensen zullen moeten verhuizen. Direc-
teuren en stafleden dienu nog over een groot
aantal vestigingen zijn verspreid, zullen on-
derdak krijgen in het hoofdkantoor in Arn-
hem.

Uitgangspunt bij de reorganisatie is het
terugbrengen van het aantal bestuurs-lagen.
Daarvan zijn er nu nog teveel, zo vindt het
chemieconcern. Door ver-
mindering van het aantal be-
stuurslagen moet men slag-
vaardiger op de markt kun-
nen opereren en efficiënter
worden.

Naast een reorganisatie van
de topstructuur kondigde
Loudon gisteren ook een sa-
menvoeging van twee chemi-
sche divisies aan. De zout- en
basischemiedivisie en de che-
miedivisie zullen vanaf 1 fe-
bruari tot één geheel worden
gesmeed. Uiterlijk 1 januari
van het volgend jaar moet
deze operatie, waarbij 16.000
personeelsleden zijn betrok-
ken, zijn voltooid.

Zie verder De Financiële
Telegraaf

Rechter wil onderzoek
oormerken afwachten

Vaneenonzer verslaggevers
DEN HAAG, donderdag

De president van de rechtbank in Den Haag, mr. A. van
Delden, wil het onderzoek zien dat wordt uitgevoerd naar de
problemen die zijn gerezen bij de nieuwe oormerken voor
rundvee.

Pas als hij het rapport
heeft, wil hij uitspraak doen
in hetkort geding dat is aange-
spannen door de Dierenbe-
scherming en dat gisteren
diende.

Staatssecretaris Gabor van
landbouw beloofde november
vorig jaareen onderzoek naar
de nieuwe oormerken die
sinds 1 oktober verplicht zijn.

Het onderzoek is naar ver-
wachting nog deze maand
klaar. De Dierenbescher-
ming, gesteund door veehou-
ders, vindt de nieuwe oor-
merken dieronvriendelijk. Ze
veroorzaken infecties, irrita-
ties en ziekte onder kalveren,
zo wordtbetoogd.

Chemieconcern gaat top drastischreorganiseren
Ontslagen onder
directeuren Akzo

Vanonze financiële redactie
ARNHEM, donderdag

Het chemieconcern* Akzo
gaat opnieuw het mes zetten in
zijn organisatie. Nadat de afge-
lopen jaren al een groot aantal
verliesgevende activiteiten
werd afgestoten of drastisch
werd gereorganiseerd, moeten
dit keer de topmensen eraan
geloven.

Voor de bijna 1.000 directeuren en staf-
leden is daarom een onderzoek gestart dat
moet uitwijzen wat de beste organisatie
voor de Akzo-top moet zijn. Nog vóór het
begin van de zomer moei dit onderzoek
zijn afgerond.

Zieke Bush zet Japan-missie voort

TOKIO, donderdag
Een ordinaire buikgriep is

er de oorzaak van dat de
Amerikaanse president,
George Bush, gisteren een
kortstondige maar hevige
schrikreactie veroorzaakte in
politieke en financiële krin-
gen in bijna de hele wereld.
Bij het beginvan een officieel
staatsbanket in Tokio werd
de president dusdanig onwel
en onpasselijk, dathij uit zijn
stoel gleed en door zijn veilig-
heidsagenten languit op de
vloer werdgelegd.

Na enkele minuten door
zijn persoonlijke arts, dr. Bur-
ton Lee, te zijn onderzocht,
kon een asgrauwe en zicht-
baar geschokte Bush echter

alweer overeind worden ge-
holpen, waarna hij onmiddel-
lijkalweer dekracht vond om
met een flauwe glimlach aan
de ontstelde aanwezigen te
vertellen, dat hij „alleen maar
wat aandacht nodig had ge-
had".

Nadat de 67-jarige presi-
dent, door een menigte van
tierende en dringende ver-
slaggevers en terug duwende
en woest om zich heen slaan-
de Japanse veiligheidsmen-
sen naar zijn limousine en
vervolgens naar zijn bed in
het keizerlijke Akasaka-paleis
was geloodst, werd het door
de Japanse premier, Kiichi
Miyazawa, aangeboden ban-
ket voortgezet.

Tot opluchting van zijn 129
resterend gasten, onder wie
Bush' duidelijk aangeslagen
echtgenote, Barbara, kon
premier Miyazawa echter al
spoedig mededelen dat hij te-
lefonisch van het ministerie
van Buitenlandse Zaken had
vernomen dat de president
het goed maakte en uitrustte.

" Terwijl zijn echtgenote Bar-
bara (tweede v.r.) toekeek,
werd het hoofd van de bij het
begin van het banket van zijn
stoel gegleden president Bush
ondersteund door veiligheids-
agenten en doorzijn gastheer,
de Japansepremier Miyazawa
(derde v.1.). Foto. epa

Overvaller krijgt
na 10 jaarberouw
Van onze correspondent

HAREN, donderdag
De 36-jarige G.W. uit An-

loo heeft tien jaar na dato
bekend dathij verantwoorde-
lijk is voor een gewapende
overval op beheerder van een
slijterij aan de Kerkstraat in
Haren. De overval vond
plaats op 22 februari 1982.
Gisteren meldde W. zich vrij-
willigbij de politie.

Op 26-jarige leeftijd be-
dreigdeW. de drankenhande-
laar met een mes. Toen de
slijter wist te ontsnappen,
deed W. een greep in de kas-
sa. Hij maakte 1.200 gulden
buit. „De overval kostte W.
zijn gemoedsrust", vertelt de
woordvoerder van de politie
Haren. Er is inmiddels pro-
ces-verbaal tegen W. opge-
maakt.

Rel om koninklijk pluisje uit de wereld
door JosHagers

TILBURG, donderdag
Koningin Beatrix heeft

de Tilburgse Tapisserie en
Damastweverij in Tilburg
persoonlijk eerherstel be-
zorgd.

Het bedrijf, dat al sinds
1874 handgeweven tafella-
kens aan het Koninklijk

Huis levert, was twee jaar
geleden in een pittig me-
ningsverschil verwikkeld
met de cheffin van de lin-
nenkamer van het Haagse
paleis Noordeinde over
pluisjes, die na het wassen
van een nieuw damast tafel-
kleed waren ontstaan. \

De cheffin van de konink-

lijke linnenkamer vond, na
de ontdekking van de pluis-
jes op een net gewassen la-
ken, dat het Tilburgse be-
drijf met een nieuw tafella-
ken over de brug moest ko-
men. Bedrijfsleider F. Berg-
mans wees de klacht des-
tijds van de hand. Hij was
ervan overtuigd dat door het
hof een fout bij het wassen

was gemaakt
Hoe het onderzoek van

een te hulp geroepen textiel-
instituut is verlopen, is niet
bekend, maar Beatrix heeft
kortgeleden een grote order
voor nieuwe tafelkleden bij
het bedrijf geplaatst. In de
tafelkleden moet een mo-
dern gekroond monogram B
C worden geweven.

Massaal verzet
tegen verhoging
ziektepremies

Vanonze verslaggevers
AMSTERDAM, donderdag

De particulier verzekerden in Nederlandkomen massaal in
opstand tegen de jongste premieverhoging van de ziektekos-
tenverzekeraars.

Na de politiek dringen nu
ook de consumentenorganisa-
ties, onder druk van veront-
waardigde en in verwarring
gebrachte leden, aan op straf-

ie maatregelen tegen de ver-
zekeraars.

Directeur B. Donia van
Konsumenten Kontakt vindt
dat het kabinet de ziektekos-
tenverzekeraars moet dwin-
gen de premies te verlagen.
Donia sluit daarbij wettelijke
prijsmaatregelen als uiterste
middel nietuit.

Onderzoek
De Consumentenbond wil

dat er zo snel mogelijk een
onafhankelijk onderzoek
komt naar de kosten van de
gezondheidszorg. Dat is nodig
omdat staatssecretarisSimons
(Volksgezondheid) en de ver-
zekeraars (KLOZ) ernstig van
mening verschillen over de
premies.

Zolang de uitkomsten van
dit onderzoek nog niet be-
kend zijn, moeten de particu-
liere ziektekostenverzeke-
raars van een premieverho-
ging afzien, vindt de Consu-
mentenbond.

Vrouw bevalt bij
sociale dienst

Van onze Haagseredactie
DEN HAAG, donderdag

Een 18-jarigevrouw is dins-
dag in een spreekkamer van
de sociale dienst in Den Haag
bevallenvan een dochter.

De vrouw zat te praten met
een bijstandsambtenaar toen
de weeën begonnen. Omdat
er geen tijd meer was de aan-
staande moeder over te bren-
gen naar een ziekenhuis,
werd deruimte van het wijk-
kantoor aan deLeyweg omge-
bouwd tot verloskamer. Per-
soneel van twee ambulances
brachtenbinnen een kwartier
een meisje op dewereld.

De baby zag na de beval-
lingblauwvanwege zuurstof-
gebrek. Ze werd in alumi-
niumfolie gewikkeld om ver-
der warmteverlies te voorko-
men en per ambulance naar
het Juliana Kinderzieken-
huis overgebracht. Het is de
tweede dochter van de jonge
vrouw.

Zie verder pag. 6 kol. 1

(advertenties)

KËÜKEPT
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SMAKELIJK
ETEN!

?t Bieze hoeft u in ieder geval niet
alg te zijn voor het aardappelge-
recht. Keuze genoeg: gebakken

met spek en ui, aard-aPpelblokjes in kruidenboter met
of currysaus met groen-, temix. Of aardappelschijfjes in

Allemaal even lek-
r en zó klaar. U vindt Bieze in het

koelvak bij uw supermarkt.
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Zie verder pag. 6 kol. 1
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'WEDDEN DAT ...?' zes weken lang iedere
donderdagavond bij RTL4van 20.30-22.05 uur
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TELEFAX
J I fUj'excl. BTW |
Schoonvelde Nederland b.v.
tel.: 05224-2930/1540
fax 2975
(tijdens de verkoopdagen van
8.30 tot 22.00uur geopend) ?

De maker van 's werelds meest
verkochte dubbelblad scheerapparaten
lanceert de nieuwe generatie shavers.
De comfortabele Micro Screen Elite
onderscheidt zich door: " super slanke
scheerkop met dubbelblad voor 'n
ongelooflijk glad resultaat «112
diamant geslepen mesjes voor extra
scherpte " automatische voltage ...
selectie"geruisarme
"fraaie, lichtgewicht

Wilt u meer informatie? \\J|
Bel imp. Beska Nederland B.V.;^
Verkrijgbaar bij o.a IgggJ
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VANAVOND VALLEN ER PRpEN
OMDAT HETÉCHT NODIG IS.

Kijk naar het UNICEF TV-programmaKans voor een Kind.
22.05 uur bij Veronica en RTL4.

Leef mee. Doe mee. UNICEFKans voor een Kind. ■ \3I
Steun UNICEF. Word donateur.Bel: 06-300.121.

DEKRANT |||||||||| |
VAN WAKKER
NEDERLAND |||| |||||

8 710404"l00030'9 ' MA-VRIJ.

REGEN L^dozzgr— |
Perioden

1 met regen e£~ 5 J
Later tSy L
opkla- / 6 (
ringen <£&&= \

Matige 15
noordenwind 1

ZON ONDER 16:48, MORGEN OP 08:48
H

Afen toezon, droog. Middag-
temperatuurrond 3 graden
en in de nacht temperatuur
om het vriespunt.
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NEDERLAND
13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden.
13.12 Einde. 16.003 Journaal. 16.07 Torn en
Jerry, tekenfilmserie (AVRO/KRO/NCRV).
16.20 |Tx] Service salon, gevarieerd middagpro-
gramma. 17.28Wordt vervolgd, stripprogram-
ma. Presentatie: Judith de Bruijn (AVRO). 17.58
Boggle, woordspel met Dodi Apeldoorn (AVRO/
KRO/NCRV). 18.23 Forza, lifestijlmagazine. Pre-
sentatie: Jessica Broekhuis en Humberto Tan
(AVRO). 18.52fJ2 De uitdaging, Angela Groot-
huizen probeert een schijnbaar onmogelijkeop-
dracht te vervullen voor een goed doel.
mmm 0 +O Journaal.
20.25 L.A. Law, Amerikaanse serie.Af I.:

Theregoesthejudge. De excentrieke
rechter Adam Biel gedraagt zich erg
vreemd tijdens rechtszittingen. Zijn
voormalige leerlinge Zoey Clemmons
besluit met hem te gaan praten. On-
dertussen moet een zwarte jongen
voor derechtbank verschijnen omdat
hij door het rode lichtreed (AVRO).

21.15 AVRO Televizier, actualiteiten-
programma. Presentatie: Karel van de
Graaf of Ria Bremer.

21.55 Hoevoelen wij ons vandaag?,
Nederlandse comedy-serie. Af l. 2.
Operatie Wouter. Bolke en Rudie pro-
berenWouter bang te makenvoor de
operatie, wat ook aardig lukt.

22.23 Health & beauty, informatie over
deze nieuweAVRO-cursus.

22.33Preview TV, film- en videomaga-
zine. Presentatie: Barbara van Beuke-
ring en Hugo Metsers.

22.58 Hollands decor, een wandeling of
fietstocht n.a.v. een boek. Presentatie:
Willem Nijholt. Afl.: Leiden.

23.10 Opium special. Een jongen edel
schildersduo, documentaireover de
relatie tussen de schilders Jan Lievens
en Rembrandt van Rijn.

VMLVt S Journaal.
23.50 Einde.

NEDERLAND 2
13.00Nieuwsvoor doven en slechthorenden.
13.12 Einde. 15.30 After school special, the-
matisch jongerenprogramma. Vandaag: Noodkreet
(VOO) .16.15 Santa Barbara, Amerikaanse
soapserie. 17.00 Zorro, Amerikaanse serie. Afl.:
Gerechtigheid. Om een onschuldige man van de
galg te redden, voert Don Diego samen met de
andere bewoners van de stad een listig plan uit om
de burgemeester om de tuinte leiden. 17.25
Starstreet, animatieserie.Afl.: Onderdelen onbe-
kend. 17.40Veronica sport: Parijs - Kaapstad,
verslag van deze rally. 17.50 Bouli, tekenfilmse-
rie. Afl.: De rivale (Herh ). 18.00 0 Journaal.
18.15 8.0.0.5., jongerenmagazinemet Bart de
Graaff (VOO). 18.45 (S) Top 40.
19.20 Go Veronicatravel, maandelijks

reismagazine. Presentatie: Anita Wit-
zier.

19.50 Empty nest, Amerikaanse come-
dy-serie. Afl.: Het uur der wrake is
gekomen.

20.15 Tourof duty, Amerikaanse serie.
21.05 Nieuwslijn, actualiteiten. Presen-

tatie: Hans Emans.
21.35H2In deVlaamschepot, come-

dyserie. Af 1.15: De inbreker. Het res-
taurant heeft lastvan muizen en Irma
wordt wakker gehouden door inbre-
kers.

22.05Kans voor een kind, 7 program-
ma's t.b.v. Unicef over kinderen in de
Derde Wereld. Afl. 2

23.30 Stop depersen, mediaprogram-
ma.

00.00 E Journaal. 00.05Einde.

NEDERLAND 3
08.55 Nieuwsvoor doven en slechthorenden.
09.00 Einde. 13.00 Nieuwsvoor dovenen
slechthorenden. 13.12 Einde. 17.55 Nieuws
voor doven en slechthorenden. 18.00@ Journaal.
18.15 Sesamstraat. 18.30@ + H2Jeugdjour-
naal. 18.4032 Hetklokhuis.
19.00 Binnenland, actueel magazine

voor buitenlanders in Nederland.
19.30 Freddy & Max, Engelse serie.

MUMH S Journaal.
20.25 Malcolm, Engelse tv-film.
21 .47 Verhalenvertellers, serie verha-

len.Vanavond: Brer rabbit and iron
hand, verteld door Alexander Bremont
(Domenica).

►MUM § Journaal.
22.15 StudioSportjournaal.
22.30 NOS-Laat, achtergrondinforma-

tie. Presentatie: Maartje van Weegen.
23.00 Kennissystemen, afl. 5 (TE-

LEAC).
23.30 Nieuwsvoor doven en slechtho-

renden.
23.35Einde.

RTL 4

06.55 RTL 4nieuws. 07.00 Cartoon. 07.25
RTL4nieuws. 07.30 Cartoon. 08.00 RTL 4
nieuws. 08.05The bold & the beautiful. 08.30
RTL4nieuws. 08.35 M.A.S.H. 09.05 RTL 4
nieuws. 09.10Love boat. 10.00Goedetijden,
slechte tijden. 10.30 Asthe world turns.
11.15 64.000 Gulden vraag. 11.50 Bios. 12.25
Clips. 12.35Alamo Bay. 14.15 The Oprah
Winf rey show. 15.05 Sons & daughters.
15.35The bold and the beautiful. 16.00 Tele-
kids. 16.30 Happy days. 17.005 uur show.
18.00RTL4zes uur nieuws/weer. 18.20Prij-
zenslag. 18.50Scrabble.
19.00 Rad vanfortuin. Presentatie:

Hans van der Togt.
pHEi'l RTL4avondnieuws. Presenta-

tie: Jeroen Pauwen Loretta Schrijver.
19.50 RTL4weer. Presentatie: John

Bernard.
20.00 Goede tijden, slechtetijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wedden dat. Spelprog.
22.05 Kans voor een kind. Tweede van

een serie van zeven programma's ten
bate van Unicef.

23.25 Match: Barend & van Dorp.
Spraakmakenden onthullend sport-
programma met Frits Barend en Henk
van Dorp. Centrale presentatie: Elles
Berger.

00.15 RTL 4laatste nieuws. Presentatie: Loretta
Schrijver. 00.30 Booker. 01.20 M.A.S.H. 01.45
The Oprah Winfrey Show, Amerikaanse talk-
show. - (Herh). 02.30Alamo Bay (Herh.).
04.05 RTL4Text. Selectie van pagina's uit
RTL4-Text met het geluidvan RTL4Radio.

TELEVISIE

Eigenzinnige agent
Booker in eigen serie

Het leverde hem een gigantische villa, een limousine en
maar liefst vijf Harley Davidsons op. Richard Grieco, half
Italiaans en half lers, heeft het helemaal gemaakt sinds hij
als undercover-agentBooker de serie '21 Jump Streef opluis-
terde. Van daaruit kreeg hij zijn eigen serie. Vanavond
begint RTL 4 met de eerste aflevering van 'Booker', nadat
vorige week '21 Jump Streef voor de laatste keer door dit
stationis uitgezonden.

Toch begon decarrière van
Grieco al lang voordat de
scripts van '21 Jump streef
waren bedacht. In 1980 won
hij de verkiezing van 'Het
gezicht van het Jaar. In de
periode die daar op volgde,
poseerde Richard voor ver-
schillende topontwerpers en
besloot hij te gaan acteren.
Eigenlijk wilde hij profvoet-
baller worden, maar een
knieblessure maakte korte
metten met dieplannen.

In eerste instantie was hij
gevraagd voor zes afleverin-
gen van de politieserie waar-

■ Richard Grieco heeft met 'Booker' zijn eigen serie gekregen.
Foto: HENNY MILTENBURG

RTL 4,00.30 UUR
mee hij door zou breken,
maar Grieco bleek zo bij het
publiek in de smaak te vallen
dathij mochtblijven.

In de eerste aflevering van
'Booker' krijgt de voormalig
agent van '21 JumpStreef de
opdracht een onafhankelijk
onderzoeksteam op te zetten
voor een groot verzekerings-
concern. Vanuit die positie
beleeft de nog steeds even
eigenzinnige Booker het ene
avontuur na hetandere.

BELGIË 2
18.55Nieuws.
19.00Van nu en straks.
19.30 HetCapitool (Capitol), Ameri-

kaanse serie.
19.53 Benny Hill.
20.00 De nieuwsjongens (Drop the

dead donkey), Britse komische serie
Afl. 21.

20.30Tekens.
Vimm Journaal/Sport.
22.00Première Film & Video, film-

nieuws.
22.30Die Venusfalle, Duitse speel-

film.
00.15 Einde.

BELGIE FR
12.10Vacaturebank. 12.25Serie. (Herh.).
1 2.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.35
Starcrash - Le choc des étoiles, Amerikaans/
Italiaanse speelfilm. 1 5.00 Musique. Concert in
het Kremlin, uitgevoerd door het Staatsymfo-
nie Orkest van Moskou 0.1.v. Pavel Kogan met
solisten. Presentatie: Peter Ustinov. (Herh).
Aansl.: Clips è la une. 16.30Nouba nouba,
kinderprogramma met tekenfilms. 17.26Duo
d'enfer, Amerikaanse politieserie. Afl.: Pas de
fuméesansfeu. Met: John Ashton, Richard
Tyson, Floyd R. Westerman e.a. 18.25 Serie
19.00 Cesoir, actualiteiten.

IBimil Journaal en weerbericht.
20.10Autant savoir, consumenten-

magazine. Vanavond: Coup de feu.
20.40 De guerre lasse, Franse speel-

film.
22.50 Grand écran, f ilmrubriek.
23.35 Weerbericht en laatste nieuws.
00.00 Bourse.
00.05 Les chrêtiens dans la vie socia-

le.

RAI UNO

6.55 Gevar prog. 12.00 Piacere Rai Uno.
14.30L'arbero azzurro. 15.00 Primissima.
15.30 Cronache Italiane. 16.00 Big! 18.00
Nws& Padri dellapatria 1 8.40 II mondodi
Quark 19.40 Dagkroniek & Nws. 20.40 Cre
me caramel. 22.45 Nws. 23.00 Speelfilm.
24.00 Nws 00.30 Mezzanotte. 00.50 Film

DUITSL 1

09.00 Heute. 09.03 Der
Denver- Clan. 09.45@
Tele-Gym. 10.00Heute.
10.03Gesundheitsma-
gazin Praxis. 11.00Heu-
te. 11.03Q2 Diese
Drombuschs, serie.
12.35Urnschau. 12.55
Persoverzicht. 13.00
ZDF- Mittagsmagazin.
13.45Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00Tages-
schau. 14.020 Hallo
Spencer. 14.30Es war
einmal... Amerika. 15.00
Tagesschau. 15.03Kein
Tagwie jeder andere.
15.30 In der Traumstadt
ist kein Lacheln steh'n
geblieben. 16.00Tages-
schau. 16.03Mutter &
Sohn. 16.00Tages-
schau. 16.30[H Vale
Tudo - urn jeden Preis.
17.00Punkt 5 - Lander-
report. 17.15Tages-
schau. 17.25 WWF-Stu-
dio. 17.35@ The young
riders. 18.30Hier und
Heute. 18.45 Jetztoder
nie - Dieaktive Show.
19.20 Einde.
19.45WWF.
19.58 Programma-

overzicht.
EJEQ [[2 Tages-

schau.
20.15 Die Jahrtau-

sendspiele.
20.59 Tagesthe-

men-Tele-
gramm.

21.00 02 Der 7.
Sinn.

21.03 DerRuf des
Ad lers (Loneso-
medove), 4-deli-
ge Amerikaanse
serie.

22.30 Tagesthe-
men.

23.00 Kulturwelt:
Günter Wand.

immiil Tagesschau.
00.05 Zuschauen -Entspannen -

Nachdenken.
00.10 Einde.

DONDERDAG

'Wedden dat..?'isnog
aantrekkelijkergemaakt

door JAN-JAAP DE KLOET
'Wedden dat..?', het programma met Jos Brink als

presentatorkrijgt een nieuwe kans bij RTL 4. De eerste
serie afleveringen dievoor de commerciële zender werd
gemaakt, was een co-produktie met de Vlaamse colle-
ga's van de VTM. Maar deze nieuwe reeks van zes
episodes zal uitsluitend bij ons te zien zijn. De opzet is
veranderd „om het programma wat flitsender te ma-
ken," aldus eenwoordvoerder van RTL 4.

Volgens de leiding wordt
het programma nu veel aan-
trekkelijker voor de kijkers.
Het is korter dan de vorige
edities en er is van alles aan
gedaan om de geloofwaardig-
heid te vergroten. Zo zal bij-
voorbeeld de buitenlandse
gast niet meer vertellen dat
hij iemand in Nederlandkent
die een fantastische prestatie
kan leveren. Maar nu wordt
hem deweddenschap voorge-
legd. Daarbij bestaat dan ook
dekans dat de gast wedt dat
de voorgespiegelde prestatie
zalmislukken.

Showblokken
In deze serie 'Wedden

dat...?' is voor de snelheid

RTL 4,20.30 UUR
een aantal elementen uit het
programma gehaald. Zo is er
een pannellid minder, is het
aantal weddenschappen met
een teruggelopen en zijn er
geen showblokken meer.
Volgens Joop van den Ende
(de producent) is dat in veel
gevallen een achterhaald pro-
grammadeel geworden nu er
commerciële tv is gekomen.
„Die showblokken waren
voor de kijkers dikwijls aan-
leiding om even wegte lopen.
Die functie hebben reclame-
spotjes overgenomen. Daar-
mee wordt de spanning van
de show evenverbroken."

De weddenschappen die de
komende weken worden af-

gesloten komen voor een
groot deel uit Nederland.
Maar ook zal er weer worden
geputuithet aanbod aan bui-

tenlandse. Wat dat betreft is
er een uitwisseling tussen
Duitsers, Engelsen, Italianen
en Nederlanders. Daarmee
wil Van den Ende 'Wedden
dat...?' Europesermaken.

Vast onderdeel zal ook de
buitenweddenschap zijn
waar Jos Brinks assistente
Manuela van de Kamp voor
tekent. Jos zelf zal zich weer
wagen aan de zaalwedden-
schap. Daarbij is nu naar een
formule gezocht waarbij Jos
geen gevaar meer loopt. Met
een angstig gezicht haalt hij
zijn avonturen met olifanten
en haaien aan. „Dat doe ik
dus nooit meer. Ik wil er
zonder lichamelijk letselvan-
af komen. Het moet leuk blij-
ven," zegt hij vastberaden.
Joop van den Ende voegt er
aan toe dat hij juist mikt op
weddenschappen waarbij in-
telligentie en vaardigheid
voorop staan en niet zo zeer
de kracht of uithoudings-
vermogen van de kandida-
ten.

■ Jos Brink
zalzich niet
meeronder-
werpen aan
gevaarlijke
zaalwedden-
schappen.

Foto:
Kippa

Amanda Donohoe net zo onorthodox
als J.C. Lambuit 'LA. Law'

Vanonze
RTV-redactie

„Het is belachelijk dat
kinderen niet meervoorlich-
ting krijgen over seks,"
vindt Amanda Donohoe. De
29-jarige actrice die vooral
bekend is als de biseksuele
C.J. Lamb uit L.A. Law
staat bekend om haar con-
troversiële ideeën. „Ouders
zouden hun kinderen uit
moeten nodigen mee te kij-
ken als ze de liefde bedrij-
ven," beweert ze.

Amanda is niet bang dat
sommige mensen haar
ideeën schokkend vinden.
„Ik ben een vrij mens, geïn-
teresseerd in wat er in de
wereld gebeurt, ook met be-
trekking tot erotiek. leder

onderzoek naar de menselij-
ke seksualiteitboeitme. Ten-
minste, zolang het niet om
het vernederen van vrouwen
gaat."

■ Amanda
Donohoe:
„Voor het

eerst ben ikfi-
nancieel onaf-

hankelijk."

Foto:
SUNSHINE

Zelfonderzoek
De actrice heeft jarenvan

zelfonderzoek achter de rug.
Ze heeft zich in het verleden
beziggehouden met alterna-
tieve geneeswijzen, Oosterse
religies en psychotherapie.
Toch komt ze uit een zeer
traditioneel gezin. „Té tradi-
tioneel," vindt ze zelf. „Op
mijn zestiende ben ik het
huis uit gevlucht. Ik heb een
hele tijdrondgezworven met
een groep punkers. Na drie
jaar gezocht te hebben naar

mijn eigen ik, heb ik me
ingeschreven bij een toneel-
school."

Het Amerikaanse publiek
is erg enthousiast over derol
van J.C.Lamb in depopulai-
re advocaten-serie.„Ze is het
no-nonsenstype en dat
spreekt dekijkers aan. Vrou-
wen zien zichzelf in haar te-
rug of bewonderen haar
kracht."

Amanda zelf ziet J.C.
Lamb meer als een zeker-
heid in het leven. „Voor het
eerst ben ik financieel onaf-
hankelijk. Het is maar goed
dat ik nooit eerder zoveel
geld heb verdiend. Vroeger
zou ik alles over de balk
hebben gegooid. Nu ben ik
veel verstandiger geworden,
bijna degelijk," zegt ze.

TELEVISIE BUITENLAND
BELGIE 1

14.30Schooltelevisie.
15.00Bouwstenen van
dechemie. 15.55 O An-
gel and the badman,
Amerikaanse speelfilm.
17.30 Mooien meedo-
genloos (The bold and
the beautiful), Ameri-
kaanse serie. Afl. 334.
17.65 Nieuws. 18.00Tik
tak. 18.05 Plons. 18.10
Draaimolen, kinderserie.
18.20 Prikballon. 18.35
Top Score.
19.03 Buren

(Neighbours),
Australische serie.
Afl. 759. James'
grote geheim na-
dert zijn onthul-
ling. Charlene
neemt een verras-
sende beslissing.

19.25 Mededelin-
gen en program-
ma-overzicht.

tfc*»l Journaal/
Sport.

20.00 Kwislijn.
20.05 Schwarz-

waldklinik, 78-
-delige Duitse zie-
kenhuisserie van
Alfred Vohrer.
Met: Klausjürgen
Wussow, Gaby
Dohm, Sascha
Hehne.a.Afl. 17:
Huwelijksdag.

20.50 Het huisvan
Wantrouwen.
televisieprogram-
ma dat wordt uit-
gezonden.

21.30 Panorama.
22.30 Vandaag/

Sport.
22.55 Brief van

Wardija, docu-
mentaire in het ka-
dervan de Vre-
deseilanden.

23.10 Coda. Praelu-
dium und Fuge,
Bach.

23.15 Einde.

DUITSL. 2.
09.00 Heute. 09.03 Der
Denver-Clan. 09.450
Tele-Gym. 10.00 Heute.
10.03Gesundheitsma-
gazin Praxis. 11.00 Heu-
te. 11.03[H Die Drom-
buschs, serie. 12.35 Ur-
nschau. 12.55Persover-
zicht. 13.00ZDF-Mit-
tagsmagazin met Heute.
13.45GefahrdetePara-
diese, doe. 14.15Ou-
verturen von Weber,
Liszt, Tschaikowsky.
15.05 Unsere Hagen-
becks, serie. 16.00Heu-
te. 16.03 NeueAben-
teuer mit Black Beauty,
jeugdserie. 16.25 Logo.
16.35Die Railers, jeugd-
serie. 17.00Heute.
17.10Sport heute.
17.15B Landerjournal.
17.50Ein Heim für Tiere.
itililil Heute.
19.20Die Pyrami-

de, woordspel met
Dieter Thomas
Heek.

20.15SDievolks-
tümliche Hitpa-
rade im ZDF,
muziekprogram-
ma.

21.15 WISO, so-
ciaal-economisch
magazine.

EJLEÜI Heute-jour-
nal.

22.15 Live. ZDF-
talkshow vanuit de
Alte Oper in
Frankfurt. Presen-
tatie: Elke Heiden-
reich en Rudolf
Radke.

23.30 QDZeit des
Abschieds (Vroe-
ger is dood), Ne-
derlandsespeel-
film. Inez, een
vrouw van in de
veertig, wordt ge-
confronteerd met
de ouderdom van
haar ouders.

01.00 Heute.

TELEVISIEBUITENLAND

IBIHS
05.00 Flug-lnformationen. 09.00 Div. curs.
10.30Reg. prog. 16.30 Beruf: Künstler/in (1).
16.45 Bonner Bauten (1). 17.00 Followme.
17.15 Da fangt man an. 18.00Die Sendung
mitder Maus. 18.30N- HalbSieben. 19.00
DAS! 20.00QaTagesschau. 20.15Werjagt
wen? Aansl. Auf derKugel sytand kein Name
(No name on the bullet), Amerikaanse speel-
film. 21.40 Kultur aktuell. 22.25 Monty Py-
thons Flying Circus, Engelse serie. 22.55
Meine Geschichte ist nochnicht Geschichte,
rep. 23.40Swing-Raritaten. 00.10 Laatste
nieuws.

WDR.
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 2. 09.10
Schooltv. 11.50 Das Recht zu lieben. 12.15
Parlazzo (Herh.). 13.45Sieben Weltwunder
der Technik. 14.15West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.30Landdesspiegel. 16.00
West 3 aktuell. 16.05Wie das Leben so
spielt serie. 16.30 Expedition in magische
Weiten. 17.15 Streifzüge: Hagen. 17.30Tele-
kolleg 11.18.00Aktuelle Minute. 18.01 3:0für
Barte, poppenspel. 19.00Aktuelle Stunde.
20.00 25 Jahre Gott und die Welt. 21.30West
3 aktuell. 21.45LinieK. 22.15 Dempsey and
Makepeace. 23.05 Hieroglyphische Reise.
23.50Laatste nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

SWF
08.15 Div. curs. 09.25Winter im Schwarz-
wald. 09.30 Div. cusr. 16.15Vor 75 Jahren.
16.30 Russisch bitte!, cursus Russisch. Afl. 1.
17.00 Cursus Fysische mechanica.Afl. 13
(Herh.). 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.59 Es wareinmal... das Leben. 18.26Das
Sandmannchen. 18.30Das Südwest-Journal.
19.00 Service urn sieben. 19.15 Die trennende
Brücke. 20.00Lindenstrasse. 20.30 Kinderar-
beid21.00 Nieuws. 21.15 Sport unterder
Lupe. 22.00 Finale Figaro. 23.00© Beine sind
Gold wert (Million Dollar legs), Amerikaanse
speelfilm. 00.00 Laatste nieuws. 00.05 Non-
Stop-Fernsehen, programma-informatie.

SPORTNET
08.00 Eurobics. 08.30 Bowlen. 09.00 Golf.
10.30Eurobics. 11.00 Strandvolleybal. 12.00
Matchroom pro boksen. 14.00Rugby A' Xlll
15.00Eurobics. 15.30 Paardesport. 16.30
Goals!!! 17.00 NHL IJshockey. 19.00The
road toAlbertville. 20.00EK Basketbal.
21.00 Ski report. 22.00 Spaans voetbal.
23.30 IJsracen. 00.30 Winter sportscast-
Olympics '92.01.00 Skiën. 01.30 Bowlen.

BBC 1
07.00 Teletekst-over-
zicht.o7.3o BBC Break-
fast news. 09.05 Kilroy.
10.50 Hotchefs. 11.00
Nieuws. 11.05Playdays.
11.25Pingu.11.35N0
kidding with Mike Smith.
12.00 Nieuws. 12.05
Moneywise. 12.30 Peop-
letoday. 13.20Pebble
Mill. 13.55 Nieuws.
14.30Q2 Neighbours.
14.50Going for gold,
spelprogramma metHen-
ry Ke11y.15.15 Cat Ballou,
Amerikaansespeelfilm
16.50Meivin and Mau-
reen's Music-a-Grams,
serie. 17.10Charlie and
the chocolatefactory.
17.20The further adven-
tures of SuperTed. 17.30
Kevin's Cousins. 17.55
Newsround. 18.0511x1
The Blue Peter, kinder-
mag. 18.3503 Neigh-
bours^
il-KHil T> Nieuws

en weerbericht.
19.30 Regionaal

nieuws.
20.00Top ofthe

pops, muziekpro-
gramma.

20.30(Tx]EastEn-
ders, Engelse se-
rie.

21.00LT2 Last ofthe
summer wine,
comedyserie.

21.30 [H Brit-
tasempire, co-
medyserie.

[Tx] Nieuws.
22.30[T2Dynasty,

2-delige Ameri-
kaanse miniserie.

00.00 Spenserfor hire,
serie. Afl.: Personale de-
mons. Spenser krijgt op-
dracht bewijzen te vinden
tegen eenadministrateur
die een liefdadigheidsin-
stelling miljoenen afhan-
dig heeft gemaakt. 00.50
Weerbericht. 00.55 Ein-
de.

BBC 2
09.00Breakfast

new5.09.15Q2 Mixed
blessings. 09.55 The tra-
vel showtraveller. 10.00
Garrison Keillor hosts.
11.00f) HungryHill, En-
gelsespeelfilm. 12.40
Look, stranger. 13.10
Undersail 13.30 Ayear
inthelife ...serie. 14.20
The adventures ofSpot.
14.25What'sinside?
14.35 Early one morning,
natuurfilm, (herh.).15.00
Nieuws. Aansl.: Darts.
18.00Behind the headli-
nes 18.30Food and
drink.
19.00 Tennessee's

partner, Ameri-
kaanse speelfilm.

20.30 Regionale
programma's.

21.00 Thetweed,
twee ex-schaap-
herders vertellen
over hun levens-
lange ambitie: een
bezoekerscentrum
gewijdaan het
fokken entrainen
van herdershon-
den in een boerde-
rij genaamd
Tweedhopefoot.

21.30 na Perpetual
motion, serie.

22.00na A bit of
Fry and Laurie,
sketchesen co-
medy met Ste-
phen Fry en Hugh
Laurie.

22.30 InsideGren-
donprison, rep.

23.2010x10. serie
korte films van
nieuwe regisseurs.

23.30 Newsnight.
00.15 Darts. WKvoor
profs vanuit Frimley
Green.oo.ss Behind the
headlines.ol.2sWeerbe-
richt.ol.3s Einde.

RADIO
IiETïTTïII NOS: Elk
heel uur nws. AVROI
7.07 AVRO radiojoifl*.
naai (NOS: 7.3oenH
1230Nws. 1255M*
dedelingen t.b.v. laiM
en tuinbouw). NOS:
15.07NOS aktueel.
KRO:l6.O5Echo-mJ
gazine (17.30 Nws.)-
KRO: 19.04Goal. "VARA: 20.04 Voor)[
niet kijken wil. NOS-
-23.06 Met het oogof
morgen. VPRO: 0.(6,
7.ooVPROsnachtfe'
ven. 0.05 Midnight i
hour. I.o2Vivamusii]
exotica. 202After
hours. 3.02 Les heurf
dumal. 4.02 De VPfl»
op herhaling. 5.02-7 J
aoiea
l:Wril»M NOS: Elk
heel uur nws. NCRV
De NCRV staatvoor'
open metom 7.04
Goedemorgen Neder'
land. 7.53 Het leven*
woord. 8.04 Hier en rf
8.20Goedemorgen I
Nederland. 9.04Wie
weet waar Willem V
ver woont? 10.04Ple'
Publiek. 1204Ted's
lunchpakket, metof.
13.04-13.20 Hier en *14.04NCRV'sBelsp«J
15.04Beste Beer. 16!
Discogram. 16.47 lets
anders.VOO: 17.0*
Hollandse hrts.VO©'
18.04Café de Luik-
graaff.2l.oo-07.003
Radio 1.
EESSSB NOS:EIk
heel uur nws. TROS-
-6.02De TROS op 3.
7.04 De havermout-
show. 9.04 TROS
den uren. 120450 P«l
of een envelop. 14.0»
Popformule presen-
teert de nationale top
100. NOS: 18.04De,,
avondspits TROS:
19.04TROSdancetr*<
21.04 De CD show.
23.04-24.00Sesjun. *I;M>H»EI VOO:
Nws. 7.02 Ochtend-
stemming. (8.00 Nv**
9.00Veronica's mees-
terwerken I: Koninklif
Concertgebouworke*
10.34Muziek voorn)»
joenen. 11.59Veroni'
ca's meesterwerken»
13.00Nws. 13.02 Ne-
derland muziekland
klassiek. EO: 14.00
Metronomium 15.30
Zeggen en schrijven,,
VPRO: 16.00De be-
weging. NOS: 1800-
-18.02 Nws; 18.02MU-
ziekjournaal; 19.00
Concert. NOS: 20.0
Nws. VPRO: 20.02 H
podium. 2200 DoWH'
beat. 23.00-24.00AU;
dioArt.

Goed moment
Voor Jos komen de pro-

gramma's op een goed mo-
ment. Hij staat met zijn thea-
termusical 'RevueRevue!' de
komende weken in het Ko-
ninklijk Theater Carré, en
kan zo tussen de voorstelling
door tijd vrij maken voor
repetities en opnamen van
'Wedden dat...?' in Aalsmeer.

De zes afleveringen die de
komende weken zijn te zien,
betekenen voorlopig even
het einde van het tv-werk
van Jos Brink. Hij zal zeker
niet voor de zomer nieuwe
programma's maken. Daar-
bij is het ook nog onzeker of
hij doorgaat met 'De 64.000
gulden vraag. Daarvan is
het definitieve einde nog niet
gekomen. „Ik heb de decors
bewaard," zegt Joopvan den
Ende enigszins geruststel-
lend.

RADIO 5 NOS:
6.30-6.50Scheep-
vaart- en marktberic'''
ten en uitgebreidwe»
bericht. KRO: 8.30DJfascinatie. NOS: 90°
Nws. 9.02 NOS Spor-
tief. 9.25Waterstan-
den. RVU: 9.30 Ma*'
mysteries. KRO: 10"
Dilemma. 11.00Ge- .
zondheid, eenzorg
1200Nws. 1205Aan
dewerk. 13.00Nws.
13.10Emmastraat 52
14.00Gastenvande
KRO. 15.00Ezelsoor
15.30Een ijsje opzoff
dag. 15.50Het leven*
woord. NOS: 16.00
NOS Cultuur special'"
17.00De ronde tafel;
van Pam. KRO: 17.2=
In gesprek met deb*
schop. 17.35PostbU»
51 radio-magazine.
NOS: 17.55Meded»'
lingen en schippers!*
richten.NOS:
Nws. KRO:18.10P*
Eye. IOS: 18.40
miz islam. NOS: 19"
Nieuws voor all. TE*
LEAC: 20.30Indon-
esië, taal en cultuur, j
21.00Russisch, taal'
volk. 21.30Spreken*
over de Middeleeu-
wen. 22 00-2230
Grieks voor beginne1-1

SUPER CH.
Super Channel. 06.30 USA market
wrap06.40 Business insiders. 07.05
view. 07.30 Europereports. 07.55 Super- .
sports news 08.00 News focus. 08.30 Mcd»
Euiope. 09.30 Super shop 10.00Victory wP.
Morris Cerullo.lo.3o The mix.11.50 Music j

news 12.00Super 5h0p.13.00 Japan busin'
t0day.13.30 The travel magazine.l4.oo All
mixed up.14.50 Music news.l6.ooWan- «
ted.16.00 On the air.17.50 Music news. Na '*uur. 18.00Wyatt Earp.lB.3ol 5py.19.30
Inside edition.2o.oo Prime sport. 21.00
Beyond tomorrow. 21.30Eastern Europe 'e'p0rt5.22.00 BBC world new5.22.30
reports.22.4s USA Market wrap up.23.00
Thursday movie.oo.3o Music news 00.35 "
tal hammer hardrock club.
Euiospoit
09.00 Rally Parijs-Kaapstad. 09.30 Best of ,
gymnastics.ll.oo Autorally op het ijs. (Hen*.
12.00 Eurotop evenement.l3.oo Catch.l4 "
Rally Parijs-Kaapstad. 14.30Zaalvoetbal
15.30 Magazine sportif duBenelux.l6.oo B*
of golf. 18.00 Paardesport. 19.00Motor- . I
5p0rt.19.30 Eurofun.2o.oo Basketbal. 21 .#j
Eurosport nieuws.22.oo Rally Parijs-Kaaps' :
22.30Zaalvoetbal. 23.30 Transworld
sport 00.00Rally Parijs-Kaapstad.

RTL PLUS
06.00RTL Früh-Magazin. 06.06 GeldMark»- J
06.30 Guten Morgen Deutschland. 08.30 f-
aktuell. 08.35 Der Hammer. 08.55 Der Eng*l
kehrt zuriick. 09.46 Reich und schön. 10-l"
Wettlauf mit demTod. 11.00Die wildeRos* j
11.45Gemini man. 12.30 Immer, wenner
Pillen nahm. 12.55RTL aktuell. 13.00Ein .
Vater zuviel. 13.30California Clan. 14.20 0*
Springfleid Story. 15.05Dallas. 15.55ChipSjj
16.45Riskantl 17.10 Der Preis ist heiss. I'■
Durchgedreht. 17.55RTLaktuell. 18.00O»
wildeRosé. 18.45RTLaktuell. 19.15 21,
Jump Street. 20.15 Mini-Playback Show.
21.15 Die grosse Freiheit. 22.15 Hero - Der i
Supercop. 23.50RTL aktuell. 00.00Dienst n 1
Vietnam.00.55Kampf gegen die Mafia

TV 5
08.30 Selection One vv<*

channel.oB.ss Eurojournal.o9.ss Caractè''
10.55Reflets, images d'ailleurs. 11.50
Nieuwsflits.ll.ss Einde,l6.os Nws 16.16
Temps présent. 17.15 Magazine culinai-
re.l7.4o Kim et Clip en Casimir. 17.56Bienv
nue en France. 18.10Le jeu desdict. 18.30
Nws. 18.50Weerber. 19.00 Télétourisme.
19.30Zwitsers nw5.20.00 Faut pasrever.
21.00 Nws. 21.30 Santé è laune. 23.00
Nws 23.20Alice. 00.10 Dossiers justice.
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De Telegraaf
Het dagblad De Telegraaf geeft on-

partijdig nieuws, zonder gebonden te|?'l.*an eni9e staatkundigepartij, ker-
""Hjke richting of belangengemeen-
fcnap, uitsluitend in dienst van
landsbelang.

Artikel 3 der Statuten

Ziektepremie
Volgens staatssecretaris Simons

(Volksgezondheid) moeten de
Particuliere ziektekostenverzeke-

hun premies verlagen, on-
ter meer omdat zij minder kosten
hebben nu de vergoedingen voor
Bpneesmiddelen sinds 1 januari
% geregeld via de awbz, de
%emene wet bijzondere ziekte-kosten.

De verzekeraars, daarentegen,
*fllen hun premies binnenkort

verhogen omdat hun kosten
Wist zouden stijgen.

De stellige indruk bestaat dat
staatssecretaris het gelijk aan

% zijde heeft.. voor deverzekeraars is de me-
"Kijnenvergoeding via de awbz
Natuurlijk een kostenverlagende
'actor. Bovendien is er nog het
j>egeven dat zij in veel gevallen

bovenmatige gedeelte van
flure medicijnen blijven vergoe-
den.

Zonder meteen tot een drasti-
ingreep over te gaan als de

door de PvdA geëiste prijsmaatre-
-Bel voor de verzekeraars, kan
temidden van al het gekrakeel in
elk geval worden geconcludeerd

meer concrete cijfers op tafel
boeten komen, teneinde te kun-
nel zienwie er écht gelijkheeft.

Daar hebben de talrijke Neder-
'anders recht op die toch al een
extra grote veer moeten laten als
Sevolg van de hogere awbz-pre-
mie.

Laten de verzekeraars maar
eens aantonen wat hun kosten
%. In dokterstermen: „Kleedt u
?,ch maar even uit."

Kool en geit
Van alle kanten wordt er de

aatste tijd voor gewaarschuwd
°at de toch al slechte verhouding

hef aantal werkenden en
|jiet-werkehden in ons land volle-

'B uit het lood dreigt te geraken.
s niet wordt opgepast, zijn er

frak meer inactieven dan actie-ven.
DJt probleem moet langs ver-

killende wegen worden aange-
Pakt. Het is jammerdat een PvdA-

onderleiding van prof.
°lfson, die voor de partij een

moet maken van het so-
aal-zekerheidssysteem voor het
.°ltend decennium, een belang-
de aanpak — invoering van een

—afwijst.
"* tegenstelling tot wat de

°iirnissie beweert, levert een, ergelijk stelsel wel degelijk een
■idrage tot het betaalbaar hov-en van een degelijk zekerheids-

en tot verlaging van de
/"eidskosten wat weer meer

oplevert. Een ministelselergroot bovendien de eigen ver-
ntWoordelijkheid van de bur-sers.

|(i "et "jkt er dan ook sterk op date PvdA meer uit een korte ter-

rtWr'n angst voor e kiezers, dan
I rationele overwegingen invoe-
U 8 van een ministelsel afwijst..e kool en de geit moeten wor-le" gespaard.; Daarmee blijft de partij zitten, P de koers van pappen en nat-

ve
U(?en in plaats van een echte

in te slaan. Dat
prek aan durf heeft de PvdA in. verleden opgebroken en zalaarblijven opbreken.

Klimaatsverandering
Boersma denkt dat de om-

mekeer in de groei van het
aantal wao'ers voor een groot
deel terug te voeren is op de
hele wao-discussie die in het
najaar van 1991 losbarstte.
Volgens hem is er sprake van
een psychologische klimaats-
verandering. „Zowel bij
werkgevers als werknemers
groeit langzaam hetbesef dat
de wao iets is waar je maar
beterbuitenkunt blijven."

De kleinere groei in het
aantal arbeidsongeschikten is
volgens Boersma het gevolg
van het feit dat steeds minder
mensen volledig worden afge-
keurd. Vorig jaar daalde het
percentage volledige afkeu-
ringen (80 procent of meer)
van 47,5 in 1990 tot 42,3 in
1991. Van de mensen die na

een jaarZiektewet bij de keu-
ringsartsen van de GMD ver-
schijnen, wordt 77 procent
volledig arbeidsgeschikt ver-
klaard. Een jaar daarna blijkt
slechts 42,3 procent nog volle-
digarbeidsongeschiktte zijn.

Bovendien worden er
steeds meer lopende arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen
beëindigd. Dat is volgens cij-
fers van de GMD voor een
groot deel te wijten aan de
verbetering van de arbeids-
markt voor (gedeeltelijk) ar-
beidsongeschikten. Deze
groei was vorig jaarmet ruim
2,5 procent zelfs een fractie
hoger dan de procentuele
groei van de arbeidsonge-
schiktheid(2,5 procent).

In 1991 heeft de GMD voor
93.000 mensen een definitief
keuringsoordeel geveld. In 47
van de 100 gevallen werd het
dossier gesloten omdat de
mensen weer aan het werk
waren. De helft daarvan ging
weer terug naar de oude
werkgever, 29 procent ging
aan de slag bij een nieuwe
baas, 17 procent begon als
zelfstandige en ongeveer 4
procent vond werk in de so-
ciale werkplaats.

Fabriek gaat
half miljoen
ton mest tot

korrels maken
HELMOND, donderdag

In Helmond start op 15 ja-
nuari de bouw van een fa-
briek die jaarlijks 500.000 ton
mest tot korrels kan verwer-
ken. Het wordt de eerste
grootschalige mestfabriek in
Nederland.

Promest, een initiatief van
hetagrarisch bedrijfsleven en
een bankinstelling, heeft de
afgelopen jaren in Helmond
ervaring opgedaan met een
proeffabriek met een capaci-
teit van 100.000 ton. De
nieuwbouw moet begin vol-
gend jaar in gebruik worden
genomen. Omdat de produk-
tie geleidelijk wordt opge-
start, is de fabriek pas eind
1993 volledigoperationeel.

De proeffabriek blijft in be-
drijf. Dat betekent dat Pro-
mest eind volgend jaar be-
schikt over een verwerking-
scapaciteit van 600.000 ton.
Promest maakt daarvan ruim
80.000 ton mestkorrels. Met
de bouw van de nieuwe fa-
briek is een investering ge-
moeidvan 90 miljoengulden.

Promest wil ook in de ge-
meente Zeeland een mestver-
werkende fabriek bouwen.
Die fabriek moet een capaci-
teit krijgen van een kleine
700.000 ton. De procedure
voor een zogenaamde Milieu-
effect Rapportage is onlangs
gestart.

Stroomverbruik
2,4 pet. hoger
Van onze economische

redactie
ARNHEM, donderdag

Het elektriciteitsverbruik
in Nederland is vorig jaar ten
opzichte van 1990 met onge-
veer 2,4 procent gestegen. In
1990 werd er 66,730 Gigawatt
(GWh) verbruikt, in 1991 liep
dit op tot 68.300 GWh.

Dat blijkt uitvoorlopige cij-
fers van de SEP (Samenwer-
kende elektriciteits-produk-
tiebedrijven) die gisteren
werden bekendgemaakt.

Schoonmaken wordt duurder
Van onze economische redac-

tie
ZEIST, donderdag

De tarieven in de schoon-
maakbranche moeten om-
hoog, door zwaar drukkende
overheidslasten en bezuini-
gingen bij de overheid. Deze
voorspelling deed A. Van
Leeuwen-Gijsberts, voorzit-
ter van de Ondernemersorga-
nisatie Schoonmaak & Be-
drijfsdiensten (OSB), gisteren
in haar nieuwjaarstoespraak.

Omdat de overheid de
grootste opdrachtgever is van
deze branche, ontstaat er vol-
gens Van Leeuwen niet alleen

de dreiging van ontslagen in
de schoonmaakbranche maar
dreigen ook de volksgezond-
heid en het milieu te worden
aangetast.

Opvoerenvan dewerkdruk
(meer vierkante meters per
uur) kan volgens Van Leeu-
wen worden vergeten: „Daar
is de rek al uit. Het leidt
alleen maar tot hoger ziekte-
verzuim."

Vorig jaargroeide de omzet
van de georganiseerde
schoonmaakbranche met on-
geveer 3,5 procent. Met
146.000 werknemers is OSB in
grootte devierde werkgevers-
organisatievan ons land.

Margriet Eshuijs
en drs. P. winnen

Gouden Harpen
HILVERSUM, donderdag

De vocaliste Margriet Es-
huijs en de auteur Heinz Pol-
zer (beter bekend als drs. P.)
krijgen de Gouden Harpen
1991 van de Stichting Cona-
mus.

De Gouden Harp is bedoeld
voor degenen „die zich gedu-
rende hun carrière op bijzon-
dere wijze verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de Neder-
landse Lichte Muziek, zulks
ongeachthunnationaliteit".

(ANP)

Hergebruik van
afval succes

Vanonze correspondent
GELDERMALSEN,

donderdag
De helft van het huishou-delijk afval van de inwoners

van het Gelderse rivierenge-
bied is vorig jaar voor herge-
bruik geschikt gemaakt. In
1989lagdit percentage nog op
10.

Volgens het regionaal afval-
verwerkingsbedrijf begon de
stijging na de introductie van
aparte mini-containers voor
glas, groente-, fruit- en tuin-
resten en klein chemisch af-
val.

GMDdirecteur: Wao-discussieheeft remmend effect

Groei aawérs en
waoérsneemt af

Vanonze economische redactie
AMSTERDAM, donderdag

De groei van het aantal arbeidsonge-
schikten lijkt op een keerpunt te zijn
gekomen. Vorig jaar zijn er bijna 26.000
arbeidsongeschiktenbijgekomen die recht
hebben op een aaw- of wao-uitkering. Een
jaareerder (1990) was er nog een toename
van 37.000.

De stijging wordt nog
minder als het aantal ge-
deeltelijke uitkeringen
(voor gedeeltelijk afgekeur-
den) wordt herleid tot volle-
dige uitkeringen. De stij-
ging komt danuit op 18.000
uitkeringen in 1991 tegen
30.000 in 1990.

Eind 1991 telde Nederland
847.000 arbeidsongeschikten.
Omgerekend naar volledige
uitkeringen komt men op
747.000.

Dit maakte de directievoor-
zitter van de Gemeenschap-
pelijke Medische Dienst
(GMD), dr. W. Boersma, giste-
ren in zijn nieuwjaarsrede be-
kend.

Uitwisseling gegevens
zware criminaliteit

Vanonze Haagseredactie
DEN HAAG, donderdag

De procureurs-generaal
van de vijf gerechtshoven in
ons land gaan gegevens uit-
wisselen over zware georga-
niseerde criminaliteit.

De procureurs hebben dat
besloten na een voorstel van
mr. R. Gonsalves, procureur-
generaal van Den Bosch. Be-
gonnen wordt met een inven-
tarisatie van de criminele
groepen die in ons land in
verscheidene regio's actief
zijn.

Stof in huis
grootste bron
van straling

BILTHOVEN, donderdag
Van alle radioactieve stra-

ling die een Nederlander
jaarlijks gemiddeld ont-
vangt, is 42 procent afkomstig
van radon. De dosis radon
wordt vooral binnenshuis
ontvangen en wordt veroor-
zaakt door inademing van
kleine stofdeeltjes. Het ra-
dioactieve radon-gas is af-
komstig uit de bodem en uit
bepaaldebouwmaterialen.

Dat blijkt uit een rapport
van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne (RIVM). De gemid-
delde dosis straling door zo-
wel natuurlijke als menselij-
ke bronnen bedraagt in totaal
2,4 zogeheten millisievert
(mSv). De gezondheidsrisico's
van deze hoeveelheid straling
zijn niet exact vast te stellen.

Aangenomen wordt dat van
alle mensen die over lijden
aan kanker tussen de 1 en 2
procent sterft door stralings-
kanker. Welke slachtoffers
dit precies betreft, valt in de
praktijk echter niet aan te
geven.

Behalve door radon komen
de bijdragen aan de stralings-
blootstelling door onder meer
medische toepassing van stra-
ling (17 procent), natuurlijke
radioactiviteit in het lichaam
(14 procent) en zogeheten kos-
mische straling(9 procent).

(ANP)

Opvang
Verder willen de liberalen

een betere opvang van legale
immigranten boven de leer-
plichtige leeftijd van 16 jaar.
Wiebenga en Dijkstal zijn
bang dat er anders in de toe-
komst nog veel grotere pro-
blemen met migranten ont-
staan dannu.

De liberalen pleiten voor
een samenhangend asielbe-
leid, waarvoor niet twee zoals
nu, maar slechtséén bewinds-
persoon verantwoordelijk is.
Het beleid moet zoveel moge-
lijk samen met de andere
EG-landen worden gevoerd
en zijn gericht op het wegne-
men van de oorzaken van
migratie door de bevordering
van vrede en stabiliteit in de
Derde Wereld en Oost-Euro-
pa. Het asielbeleidmoet echte
vluchtelingen de kans bieden

ruimhartig in Nederland te
worden opgevangen maar te-
gelijkertijd economische
vluchtelingengeen schijn van
kans geven. Het moet samen-
gaan met de bestrijding van
rassendiscriminatie.

VVD wil komst van
familie migranten
aan banden leggen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, donderdag

De WD wil de mogelijkheid voor migranten om hun
familieleden naar Nederland te laten komen (gezinshereni-
ging) aan banden leggen.

Dit blijkt uit het Tien-Pun-
tenplan Immigratie van de
VVD, opgesteld door de ka-
merleden Wiebenga en Dijk-
stal.

De liberalen vinden dat
vooral de gezinsvorming door
tweede en volgende genera-
ties migranten (kettingmig-
ratie) moet worden onder-
zocht. Het gaat de WD voor-
al om het tegengaan van het
'uithuwelijken' waardoor de
aanstaande bruid of bruide-
gom in het kader van de ge-
zinshereniging ook naar Ne-
derland kan komen. Ook uit-
wassen als schijnhuwelijken
en schijnerkenningen willen
de liberalen aanpakken. Het
recht op gezinshereniging
van de eerste generatie mi-
granten met hun echtgeno-
ten en minderjarigekinderen
wil de WD in grote lijnen
handhaven.

De andere punten uit het
plan zijn een toelatingsrege-
ling voor Antillianen en de
krachtiger bestrijding van il-
legale immigratie. Ter bevor-
dering van dit laatste moet er
van de VVD onder meer een
identificatieplicht komen,
moet de opsporing van illega-
le arbeid worden verbeterd
en mag geen hulp worden ge-
geven aan illegalen door bij-
voorbeeld kerkasiel.

Groen Links zet
Surinaamse uit
Haagse fractie

Van onze Haagse
redactie

DEN HAAG, donderdag
Het Surinaamse raadslid

van GroenLinks, Astrid Roe-
mer, is door haar partij uit
haar fractie in de Haagse ge-
meenteraad gezet. Het raad-
slid heeft echter geweigerd
haarraadszetel op te geven.

Volgens Groen Links past
de eigenzinnige schrijfster
Roemer „qua werkstijl" niet
bij haar fractiegenoten en is
het vertrouwen in haar opge-
zegd. Ook zou Roemer teveel
tijd in landelijke activiteiten
steken.

Het raadslid is de afgelopen
anderhalf jaar regelmatig in
aanvaring gekomen met me-
de-raadsleden, burgemeester
en wethouders. Haar zeer
emotionele reacties werden
vaak niet in dank afgenomen.
Roemer, diegisteren niet wil-
de reageren, hield zich vooral
bezig met minderhedenbe-
leid.

Commissie: Nederlands
verplichten overbodig

DEN HAAG, donderdag
Het is onnodig om scholen

en universiteiten wettelijk te
verplichten Nederlands als
voertaal te gebruiken.

Dit is de conclusie van een
speciale commissie die vorig
jaar door ministerRitzen (On-
derwijs) is ingesteld. Die com-
missie gaat met haar advies
lijnrecht in tegen de wens van
VVD en D66 die in de Tweede
Kamer hebben gepleit voor
een wettelijke verplichting
van het Nederlands.

9 januari1992

" De Uithoornse jeugd is deze
dagen druk bezig met het inza-
melen van afgedankte kerst-
bomen. De gemeente Uit-
hoorn verstrekt een sinaasap-
pel in ruil voor iedere boom.

De oude bomen worden niet
verbrand in een vreugdevuur,
maarkeurig verwerkt tot snip-
pers. Met de verkregen hout-
reepjes legt de gemeente weer
paden aan. Zo heeft Uithoorn
een milieuvriendelijke manier
gevonden om de kerstbomen
te verwerken. Foto: Peter Brom
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■ De eerste
Multi Media PC?

WÊ' l|L-,,=

Er isaleen Multi MediaPC vanaf Jü.295-ex. 0.8.

tmiUPi] Phil 'Ps konlt als eerste is- mede dankzij het Irayloader
I '* mot de Multi Media systeem, zó eenvoudig dat ieder-
WÜlilllHn.d PC: de PC om naar te een - van jong tot oud -er direct

kijken èn te luisteren! Deze meeuit devoeten kan. Ga dussnel
nieuwe PC heeft een ingebouwde naar uwdeaiervooreen complete
CD-speler, die niet alleen zorgt PC-demonstratic in beeld en
voor feilloze beeldinformatie, geluid! En... als u nu een Multi
maar ook voor een geluidsweer- Media PC aanschaft, krijgt u al-
gave van absolute CD-kwaliteit. vast 5 CD-informatieschijven en
Voortaan kunt u via uw PC even een luxe hooldtelefoon van ons
makkelijk een talencursus volgen cadeau. Nou: hoe klinkt dat?
als genieten van uw favoriete
muziek. En de bediening? Die LICVCr Vl PhilipS.

Voormeer Informatie:PhilipsNederlandß.V.lnformationProducts.
VB». Antooordnr. 10390. 5600 VB Elndhouen.

PHILIPS Eg
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AKTUEEL, ALTIJD
IN DE ROOS

Slepen voor een sinaasappel

■ SPO E DVE R KO OP
Op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 januari zal in opdracht van Hollandse, Duitse,
Italiaanse, Belgische en Engelse fabrikanten door B.M. Import te Barneveld en IJsselstein
worden verkocht:

1000 BANKSTELLEN WAARONDER 200 ZEER EXCLUSIEVE
Let op! Klassiek bankstel 100% mohair van ’ 8995.- nu f 5500.-

Exclusief leren bankstel van ’ 13.950,- nu ’ 8995.-
Exclusief leren bankstel van f 9500.- nu ’ 6500.-
Klassiek leren bankstel van ’ 10.995.- nu / 7500.-
Modern leren bankstel van ’ 4950.- nu ’ 2895.-
Engelse Cretonne bankstellen vanaf ’ 2995.-
Leren kasteelbanken van ’ 7900.- nu ’ 4250.- enz. enz.

Wij verkopen ook Engelse Chesterfields, de merken Wade en Chapel
Geopend van 9 tot 18.00uur. Vrijdag koopavond tot 21.00uur. —_—^^__

BARNEVELD IJSSELSTEIN AII6S Ouder
Industrieterrein Panoven 21 VOIIeOÏQBHarselaar Oost IJsselstein bij Utrecht FühriPbsMercuriusweg 32 richting IJsselstein Noord, "aüllCHo'

afslag Voorthuizen, borden volgen dan centrum, over de flBPBlltlßB, Industrieterrein Harselaar Oost brug rechts naar beneden.

DE TELEGRAAF



PROFICIAT
Een bom maakte mr.Aad

Kosto, staatssecretarisvan
Justitie, met éénklap tot be-
kend bewindsman. Vandaag
viert hijzijn 54ste verjaar-
dag. „Mijn vrouw was op zes
januarijarig,maar we heb-
ben besloten er dit jaarniets
aan te doen. Onze tijdelijke
verblijfplaats leent zich ook
niet goed voor een feest. Onze
vrienden zullen daar begrip
voor hebben. Straks bij de
wederkomst in ons huiskun-
nen we wel een feest geven,"
zo vertelde de staatssecretaris
mij.

Als vorstverlet er niet tus-
sen komt, hoopt destaatsse-
cretaris in dezomer weerin
zijn huis tekunnen.

Kosto trekt vooral de publi-
citeit doorzijn vreemdelin-
gen-beleid,dat zoals hij zelf
zegt,, geen gram gewijzigd
is" door debomaanslag.

„Mijn vreemdelingenbeleid is
stevig, omdat het duidelijkis.
En datwil ik ook," aldus mr.
Kosto. „Er zijn nogalwat
belanghebbendenals advoca-
ten, organisaties, kerken en
natuurlijk de asielzoekers zélf
zoals deRussische joden, die
veelpubliciteit trekken.En
daar gaik natuurlijk in mee.
Publiciteit rond incidenten.

Maarik doe nog wel meer."
De delinquentenzorg bij-

voorbeeld.,, In de jarenze-
ventig heersteer in de samen-
leving een anti-autoriteiten-
sfeer. Misdadigers moesten
anders wordenaangepakt.
Meer overtuigenen zo. Daar
zijn we wel mooifout in ge-
weest. Wezijn nog steeds cel-
len aan het bijbouwen. En we
hebben deslachtoffers meer
centraalgesteld.Daar staat
nu ook een post op de begro-
ting voor. En erkomt een
wet, die het derechter ge-
makkelijkermaakt bij een
vrijheidsstraf ook een schade-
vergoedingvoor het slachtof-
fer op te leggen. Dat moest tot
nu toe — als het om een
bedrag hoger danf 1500,-
-ging — altijd via een civiele
procedure.

Kosto heeft „ veel sympa-
thie" voor het voorstel van de

Amsterdamse hoofdcommis-
saris van politie Eric Nord-
holt om geldvoor de buiten-
landse veiligheidom te bui-
gen naar debinnenlandse
veiligheid. Met andere woor-
den geld van defensienaar
politie. „ Ik heb daarbegrip
voor. Maar dat is uiteraard
een zaak voor de twee politie-
ministers en de ministervan
defensie. Ik vind het heel in-
teressant. Meer politie zicht-
baar op straat werkt natuur-
lijk heelpreventief."

Ik wens de staatssecretaris
en zijn gezinvandaag een
heel prettige dagtoe.

■ Aad K05t0...54

„Mocht u hier ophet juisteadres
zijn, dan wil ik een echtschei-
ding!!!"

SCHEURKALENDER
Wanneer de lentekomt

En als ik dan al doodben
Zullen debloemen net zo bloeien

De bomen zullen niet minder groen zijn dan
het vorig jaar

De werkelijkheid heeft mij niet nodig.
CAMILO D'AIMEIDA PESSANHA

Portugese dichter.

Oostenrijkse
ambassadeur
met pensioen

Na vijf jaarambassadeurvan Oostenrijk in Den Haag te
zijn geweest, gaat dr.Heinrich Pfusterschmid-Hardtenstein
met pensioen.

Het afscheid van zijn laatste post werd op hetCatshuis
gevierd met diner, gegeven dooronze minister vanßuiten-
landseZakenmr.Hans van denBroeken gisterengaf de
Koningin een afscheidslunch op paleisNoordeinde.

Dinsdagavondnamen de
collega's en vrienden af-
scheid in de mooie residentie
van de ambassadeur aan de
Koninginnegracht. Ik trof er
o.a. de Poolse ambassadeur
Franciszek Morawskiin ge-
sprek met de honoraircon-
sul-generaalvan Oostenrijk
in Amsterdam Willem
Schoemaker.

Schoemaker, een groot
man uithetverzet, had via
zijn inlichtingendienst de
werktekeningen van deV-I
naarLonden gesmokkeld,
terwijl de Polen brokstukken
van deze dood en verderf
brengenderaket viaZweden
naar Londen hadden weten
te krijgen. „We hebbenieder
dus 50% van hetwerk ge-
daan," aldusSchoemaker.

Morawski, een Poolse
aristocraat, is nooit lidvan de
communistischepartij ge-
weest. „Ik mocht mijn baan-
tje op dehandelsafdeling
houden, omdat ik zo goed
mijntalen spreek. Daar wa-
ren er maar weinigvan," ver-
telde de ambassadeurmij.
„Ambassadeur kon ik pas na
debevrij dingworden."
Omwenteling

Onder diebevrijdingver-
staat hij derecente omwente-
ling en niethet jaar1945. „Na
deoorlog stondPolen er even
slecht voor alsNederland.
Dan moet je detwee landen
nu eens vergelijken. Het is
toch evident welk systeem
het bestegefunctioneerd
heeft. Veertig jaarcommu-
nisme heeft Polen meer be-
schadigd danvijfjaar Duitse
bezetting."

Tochzijn er in ons land
lieden — ik denkaan device-
voorzitter van deNederland-
se Verenigingvan Journalis-
ten WimKlinkenberg — die
dat nogsteeds niet inzien.

Op de ambassade-receptie

deed het gerucht deronde,
datKroatië en Slovenië aan
Oostenrijk haddengevraagd
hundiplomatieke belangen
in hetbuitenland te verte-
genwoordigen.De Oosten-
rijkse ambassadeur helderde
datmisverstand onmiddel-
lijkop. „We hebbenaange-
boden humanitaire hulp te
verlenen aanKroaten en Slo-
venen, die in het buitenland

nietbij de ambassadevan
Joegoslaviëterechtkunnen.
Dus uitsluitend — en in alle

FOTO: RUUD VAN DER LINDEN
stilte— assistentiein tragi-
sche gevallenvan mensen in
moeilijkheden."

■ De Oostenrijkse ambassadeurdr. Heinrich Pfusterschmid-
Hardtenstein (midden) metzijn Poolse collega Franciszek
Morawski (links) en zijnAmsterdamse consul-generaal Wil-
lemSchoemaker.

HET WEER VANDAAG
Morgen enige
graden kouder

zonneschijn : 20%
neerslagkans: 10%
min.temp. 0°
middagtemp.: 4'
wind 0-3

BMAANDAG]

VOOR ACTUELE SNEEUWINFORMATIE BEL Se SKI-TELEFOON 06-340.310.80 <50 et p/min.)

zonneschijn : 20%
neerslagkans: 10%
min.temp. 0'
middagtemp.: 4
wind : NW-3

AMSTERDAM, donderdag
Morgen, alsook in het

weekeinde, zal de tempera-
tuur enige graden lagerkomen
te liggen. Zeker in vergelijking
met gisteren, toen hier en daar
nog 10-11 graden werd be-
reikt.

In de loop van de dag trekt
van noord-west naar zuid-
oost een koufront over ons
land met regen. Zodra dat
front voorbij is, is de wind
naar het noorden geruimd en
wordt belangrijk koudere
lucht aangevoerd.

Het grote temperatuurver-
schil zagen wij gisteren al in
Schotland en in Engeland. In
Noord-Engeland was het gis-
teravond nog 10 graden, Lon-
den kwam op 12 graden, maar
op hetzelfde moment achter
het front, werd in Schotland
niet meer dan 3 graden geme-
ten. Daar viel in het hoogland
al een enkele natte sneeuw-
bui. Ook aldaar dertig millime-
ter regen, overdag gemeten in
Schotland.

meter, is er ook een sneeuw-
kansje in de Ardennen, het
Sauerland en de Eifel, tijdens
het weekeinde.

In de komende nachten
komt het tot wat lichte vorst
in het binnenland, maar over-
dag blijft de temperatuur bo-
ven het vriespunt stijgen. Erg
koud is het vrijwel nergens in
Europa, want alle Europese
hoofdsteden gaven gisteren
een temperatuur boven het

Zodra het front voorbij is,
komen een paar gure buien,
een enkele mogelijk met wat
natte sneeuw. Doordat de ver-
ticale vorstgrens belangrijk
daalt, flink beneden de 1000 vriespunt

WEERSVOORUITZICHTEN VAN HETKNMI GEMIDDELD OVER NEDERLAND: (windr. en windkr. boven opengebieden)

|DONDERDAG]
zonneschijn : 20%
neerslagkans: 70%
min.temp.
middagtemp.: 6
wind N-4

H VRIJDAG:!
zonneschijn : 30%
neerslagkans: 20%
min.temp. -2
middagtemp.: 1
wind IMO-4

ITJ ÏRDAGj
zonneschijn : 20%
neerslagkans: 10%
min.temp. -1
middagtemp.: 3°
wind 0-3

| ZONDAG!

GISTEREN
MAXIMUM TEMP./NEERSL. IN MM
Amsterdam onbewolkt 10 0.2

De Bilt zwaar bew. 10 10.2
Deelen zwaar bew. 10 20.2
Eelde zwaar bew. 9 1
Eindhoven onbewolkt 10 0.1
Den Helder zwaar bew. 10 0.3
Rotterdam licht bew. 10 0.2
Twente zwaar bew. 10 01
Vlissingen half bew. 10 0.1
Zuid-Limburg zwaar bew. 10 0

Aberdeen zwaar bew. 4 23
Athene onbewolkt 15 0
Barcelona zwaar bew. 13 0
Berlijn zwaar bew. 8 0.1
Boedapest mist 1 0
Bordeaux zwaar bew. 15 01
Brussel zwaar bew. 11 0.1
Cyprus onbewolkt 16 0
Dublin zwaar bew. 10 0.2
Frankfort zwaar bew. 8 0
Genève zwaar bew. 11 0
Helsinki motregen 3 6
Innsbruck zwaar bew 5 0
Istanboel licht bew. 12 0
Klagenfurt onbewolkt 1 0
Kopenhagen regen 6 0.6
Las Palmas half bew. 22 0
Lissabon zwaar bew. 16 3
Locarno zwaar bew. 5 0
Londen regen 12 2
Luxemburg zwaar bew. 9 0
Madrid zwaar bew. 13 0.9
Malaga zwaar bew. 14 0
Mallorca zwaar bew. 15 0
Malta half bew. 15 0.1
Moskou regen 1 2
München zwaar bew. 10 0
Nice motregen 12 0.2
Oslo mist 1 0
Parijs regen 11 0.1
Praag half bew. 6 0
Rome zwaar bew. 14 0

Stockholm zwaar bew. 6 8
Warschau half bew. 4 0
Wenen mist 2 0
Zürich zwaar bew. 11 0
Bangkok half bew 31 0
Buenos Aires zwaar bew. 30 99
Casablanca zwaar bew 21 0
Johannesburg weerlicht 33 0
LosAngeles onbewolkt 14 1
New Orleans regen 21 6
NewYork onbewolkt 8 3
Tel Aviv onbewolkt 17 0
Tokio regen 15 0
Toronto onbewolkt -8 0
Tunis lichtbew. 15 0
Vancouver zwaar bew. 5 0

Schandelijke prijs
Zij deed dit door hetplaat-

senvan eenpaginagrote ad-
vertentie in dezekrant met
de slogan "...In Den Haag
waar hetbedrijfsleven beter
uit, thuis en welkomis", met
daarbij hetbericht van de
schandelijke prijs dieAm-
sterdamaan deABN AMRO
durftte vragen.

Een medewerker van de
dienstRuimtelijke en Econo-

mischeOntwikkeling in Dei
Haag vindt echter dater gee
sprake is van vergelijkende
reclame.

JOURNAAL

Samenkomst
in Gravenzaal

De HaarlemseKamer vanKoophandel hield haarNieuw-
jaarsbijeenkomstin dehistorische Gravenzaal van het stad-
huis in Haarlem.

Het was jhr. drs. André Testa, directeurvan de streekver-
voermaatschappijNZH en voorzittervan deHaarlemse
Kamer die in zijnnieuwjaarsrede met een zekergenoegen
terugblikte op de economische ontwikkelingenvan 1991.
Onder zijn gehoortal van burgemeestersuit het districtvan
de HaarlemseKamer, bestuurders en zakenmensen.

Zo trofik de Zakenvrouw
van het Jaar 1990 Carry
Geerts. Haarbedrijf produ-
ceert sorteerapparatuur.
Aanvankelijk sorteerden
haar machinesvoornamelijk
kleding, tegenwoordig ook
boekenen CD's.

„We hebbennog niet zo
langgeleden een prototype
van een dergelijke CD sor-
teermachinebij defirma van
HansBreukhovenafgele-
verd. Werkt uitstekend.Daar
zit duseen grote toekomst
in," alduseen verheugde
Carry.

Voor en na de nieuwjaars-

toespraak van voorzitter Tes-
ta was het deeigenzinnige
zanger-gitarist Joop Visser
(alias Jaap Fisscher) dieeen
aantal nummers ten gehore
bracht.

■ Jhr.drs. André Testa
...krachten bundelen...

■ Vier burgemeesters uit deregio Haarlem. V.1.n.r.: Anneke van Dok-van Weele (Velsen), Wil
Velders-Vlasblom (Beverwijk), Liesbeth Dalmhuisen-Polano (Bermebroek) en Elizabehth
Schmitz (Haarlem). foto s fransjongi

Opmerkelijk
Zijn teksten zijn opmerke-

lijk om maar niette zeggen
curieus.Het lied "Freddie
Heineken is een harddrug-
dealer"zorgde in de Haar-
lemse gelederen voor menig
opgetrokkenwenkbrauw.

Ook een trivialiteit als „van
Philipskrijg jegloeilampen,
van Royco krijg jekrampen
en van zingen krijg jedorst"
vermocht dezaal nietaan het
lachen te brengen. Pas bij het
uiterst herkenbarelied "Wie
is de grootste zak in Uw be-
drijf" was er uitverschillen-
de hoeken van de zaal een
lichtgegrinnik te horen.Een
tirade op neurotischeBMW-
rijders toverde zelfs blikken
van herkenningop menig ge-
zicht.

De voorzittervan de Am-

sterdamseKamer van Koop-
handelBob de Vilderwas
ook naar Haarlem gekomen.
Het is nog nietzo lang gele-
den datertussen deKamers
van Amsterdam, Haarlem en
Zaandam een samenwer-
kingsverband werd gesloten
om er voor te zorgen dat er in
regioverband krachtdadiger
opgetredenkan worden.

Een ontwikkeling dieTes-
ta zeer aan moet spreken.
„Als het aan mij ligtmoetefl
allekamers in deRandstad
hunkrachten bundelen."

ADVERTEREN
TEGEN

AMSTERDAM

Stan Huygens

Vergelijkende reclame is in ons landeen ongebruikelijke \
zaak. Het openlijk afkraken van een ander produkt is volgerf
derechtspraak zelfs niet toegestaan.Dit in tegenstelling tot
de Verenigde Staten en hetVerenigdKoninkrijk waar
vergelijkende reclame gemeengoed en heel amusant voor hei
publiek is.

De GemeenteDen Haag
zag in deberichtgeving in
dezekrant over de enorme
erfpachtsom (’ 150miljoen)
die deABN AMRO aan de
gemeente Amsterdam moet
betalen voor haar nieuwe
hoofdkantoor in Buitenvel-
dert, haar kans schoon de
hoofdstad een hakte zetten.

Niet tekort
„Op de eerste plaats wordt

Amsterdam in de advertenti»
nietmetzoveel woorden ge-
noemd en bovendien doen ,
we Amsterdam hierniet te-
kort maar maken we gewoon
gebruik van de actualiteit,
zoals dat welvaker geschiedt

Een merkwaardige reactiei
want de hoofdstad wordt wel
degelijk genoemd enwel in I
ongunstigezin.

DeReclame Code Com-
missieonthoudt zichvan
commentaar: „Want er is
geen klacht over ingediend.'l

4 DE TELEGRAAF

VAN DUIN & ZO

HAGAR

HARFIELD

donderdag 9 januari 19*



Alleen Kroatië en Slovenië wervend
op Vakantiebeurs, want:

„Serviëheefthet te
drukmetoorlogvoeren...”

door
FRANS
RAVEN

UTRECHT,
donderdag

Waarschijnlijk in op-
perste achteloosheid he-
Nn Jaarbeurs-mede-
werkers deze week de
Joegoslavische vlag
fVoor de ingang van het
jj-ornplex waar tot en
|toet zondag de Vakan-
tiebeurs wordt gehou-
den. Het dundoek was
pen lang leven bescho-
Pn. Na een officieel
Protest van het Sloveen-se verkeersbureau werd
i*e vlag onmiddellijk ge-
streken. Vakantiestem-
toing of niet, oorlog en
"Politiek hebben hun ei-
sten stand op de toeris-
tenbeurs.
{"«Dat land bestaat niet

luidt het steevaste ant-
woord van mevrouw Vlasta

medewerkster van
r?t Sloveense verkeersbu-
r®*ü, op vragen van beursbe-

die voorzichtig infor-meren naar een vakantiebe-stemming in Joegoslavië.KMaar 'Slovenië is prachtig!"
Pegt ze, haastig folders van de
r°ofdstad Ljubljana van deze

republiek te voor-
pijn halend.
i. Gingen de meeste Neder-
landers tot verleden zomer
"eWoon naar Joegoslavië met

nu moeten ze kie-
r?n- Twee van derepublieken
PJn op de Vakantiebeursver-
JTpnwoordigd: Slovenië en

En alle twee
j'oen ze hun uiterste best zo-
L eel mogelijk toeristen te
Fekken. „En die geloven
Paar niet dat het bij ons rao-

heel rustig is," zegt
Krulcic, directeur van

et toeristenbureau in Istrië,
aan een oorlogsbe-eld! het zestiende, dat won-,er boven wonder al een paar

dagen min of meer stand
houdt.

„Eigenlijk is ons enige doel
onze aanwezigheid hier,"
stelt Krulcic. Hij heeft alle
tijd voor een gesprek, want
erg veel belangstelling trekt
zijn stand niet. Wel melden
zich opvallend veel scholie-
ren die informatie nodig hebr
ben voor een scriptie.

„Eerlijk gezegd verwacht ik
ook niet dat er de komende
zomer massa's toeristen naar
Istrië komen. We zijn hier
dan ook voornamelijk om in
het hoogseizoen van '93 de
boot niet te missen. En de
Nederlanders zijn de belang-
rijkste doelgroep. Maar liefst
vijftien procent van alle toe-
risten in deregio die ik verte-
genwoordig komen hier van-
daan. Vooral de vakanties in
bungalow-tenten waren ra-
zend populair."

Ook touroperator Phoenix,
één van de grootste 'toeristen-
leveranciers' van wijlen Joe-
goslavië, kijkt de kat uit de
boom. „De gidsen zijn al wel
gemaakt, maar moeten nog
van de persen rollen," zegt
directeur Stjepan Brkljacic,
die in de stand van Istrië/
Kroatië even een kijkje komt
nemen. „Er hangt nu veel af
van het bestand. Houdt het of
houdt hetniet?"

„Vooral nu Duitsland op 15
januari officieel overgaat tot
erkenningvan Kroatië en Slo-
venië, hebben we weer een
beetje vertrouwen in de toe-
komst," vult mevrouw
Grundner van het Sloveense
verkeersbureau aan. „En he-
lemaal als de Verenigde Na-
ties een 'blauwe helmen-le-
ger' gaan sturen om de Kroati-
sche grens te beschermen.
Dan is de kans groot dat de
rust weerkeert en dat is alleen
maar goedvoor ons imago. Nu
de Nederlandse overheid nog

geen georganiseerde reizen
naar ons land toejuicht, ver-
wachten we deze zomer voor-
namelijk individuele toeris-
ten. Vooral de Sloveense ber-
gen zijn zeer in trek."

Hoewel de voormalige
landgenoten proberen elkaar
toeristische vliegen af te van-
gen, zijn ze het roerend eens
over het antwoord op de
vraag waarom Servië geen
stand heeft op de Vakantie-
beurs: „Die lui hebben het
veel te druk met oorlogvoe-
ren!"

■ Drago Krulcic, directeurvan het toerismebu-
reau in Istrië, is voornamelijk in Utrecht om het
gezichtvan Kroatië te latenzien. „ Deze zomer
verwachten we nog nietveel toeristen, maar in
'93 willenwe deboot niet missen."

■ Vlasta Grundner van het Sloveense verkeers-
bureau is er vast van overtuigd dat detoeristen
haar land binnenkort weer weten te vinden.
„Slovenië is, netals Holland, eenklein land met
vriendelijke mensen."

FOTO'S: JOHANNES DALHUIJSEN

MENU van de dag
door MIA SNELDER

Kip braadsticksBienco groentespeghetti. fenco groentespaghetti: 300g
)J*9hetti- zout -kruidenbuiltje -?*9 doorregenrookspek in blok-. j*- 4 eetlepels olie - 7 knoflook-
jantje -1 kleine struikbleeksel-

' 1kleinbloemkoottje -150Zffornpignons - 2 dunnepreien --koriander.
|, °°k de spaghetti in ruim ko -i,®ndwater met zout en het
; üldenbuiltjegaar. Laat op eener9iet uitlekken. Bak de blokjes; J"* in de olie op klein pitje met
Jpsel opde pan (wadjan) lang-: aam uit. Pers het knoflookteen-tL e.efbiJ. Laat even fruiten, deksel
:2°P de Pan- SniJd de bleek"
» e|derie eventueel over de lengte

paar maal door alvorens
« stengels in smalle reepjes te
V')defi Doe ze portiegewijze bij

|p sPek-oliemengsel, ditmaal: V J^S inopen pan en laat onder
omscheppen tel-

l%**slinken. Schepdaarna op
manier de in roosjes

Ijzelde bloemkoolerbij, de
ö

arnpignqns— alleen grote

" gesneden — en de
lsJ**n centimeter stukken ge-
'% tf6n'witte delen van de Prei-"^?8P om en om Giet er een

Scheutjevan het spaghetti-ookvocht bij en laat in geslotenn vijf a tien minuten nasudde-
l Schep dan door de uitgetek-
*Paghetti en breng op smaak

'F~\ Peper, zout en een vleugjePander.

Groningse onderzoekers: juist minder, dan meer ongevallen

Volle maan even
onschadelijk

als zwarte kat

door
KIRSTEN

COENRADIE
en PATRICK

VAN
WEERDENBURG

GRONINGEN, donderdag
Veel ongevalspatiënten zijn ervan overtuigd dat 'het

noodlot' verantwoordelijk is voor hun ongerief. Zoals
een ontmoeting met een zwarte kat, onder een ladder
doorlopen, vrijdag de dertiende èn volle maan. Deze
laatste 'bovennatuurlijke invloed' werd gisteren inieder
geval in dezekrant ontzenuwd.

„De meeste vormen van
bijgeloof zijn nooit te bewij-
zen," zegt arts-assistent drs.
Maarten Nijsten. „Wat we wel
konden nagaan is of er inder-
daad bij volle maan de meeste
ongelukken gebeuren. We be-
schikken in Groningen name-
lijk over een uniek en heel
uitgebreid registratiesysteem
van hier in het Academisch
Ziekenhuis behandelde trau-
mapatiënten. Aan de hand
van de ongevalsdata konden
we dus onderzoeken of volle
maan inderdaad zijn noodlot-
tige sporen nalaat. Daartoe
hebben we van bijna 30.000
patiënten over een periode

van vijf jaar de maanfase op
het moment van het ongeluk
berekend."

Uit het onderzoek van Nijs-
ten en zijn collega Saskia Wïl-
lemsen bleek echter dat er bij
volle maan zelfs minder onge-
valspatiënten op de centrale
spoedopvang werden aange-
meld! Is nu de maan als ge-
luks- of onheilsbrenger ont-
maskerd of strekken haar
stralen verder dan we den-
ken?

Sinds mensenheugenis
wordt de maan in verband
gebracht met de vruchtbaar-
heid van de mens, met de
menstruatie, met de planten-
groei, met het leven na de
dood, met misdaden, met
ziekten (epilepsie werd door
de Franse arts Moreau de
Tours in de vorige eeuw be-
schreven als 'maanziekte'),
met inwijdingsceremoniën en
weerwolven. . Verschillende
stammen in Azië en Afrika
kennen aan de stralen van de
maan heilzame krachten toe,
maar de oude Grieken zagen
diezelfde maanstralen als pij-
len die mensen waanzinnig
maken. Het Engelse woord
lunatic betekent vrij vertaald

Dat er niets met de maan
aan de hand is, kan men de
inwoners van Huizen niet
meer wijsmaken. Vijf jaarge-
ledenging zeven maalbij vol-
le maan een pand in vlammen
op omdat hun plaatsgenoot
Sven H. dan de kolder in de
kop kreeg. Hij móest die
nacht vlammen zien.

Navraag bij een paar grote
brandweerkorpsen leert dat
een eventueelverband tussen
brandstichting en volle maan
weliswaar een hoop hilariteit
opwekt, maar geen ant-
woord. „Niets van bekend,
nooit ietsvan gemerkt en ook
niets over terug te vinden in
de vakliteratuur," laat Gro-
ningenweten. Ook in Utrecht
zijn de spuitgasten niet extra
alert, want: „Wij houden
geen lijsten bij, daar hebben
we het veel te druk voor.
Trouwens, achteraf blijkt
vaak of een brand was aange-
stoken en dan is het politie-
werk. Wij zijn om te blussen,
niet om onderzoek naar de
oorzaken te doen."En in Am-
sterdam? „We weten niet
eens wannéér het volle maan
i5..."

iemand die een tik van de
maan heeft gehad.

„Bij die mensen zit het
domweg niet goed tussen de
oren," vertelt psychiater Jan
Swinkels, verbonden aan het
Academisch Medisch Cen-
trum in Amsterdam. „Maan-
ziekte of lunatisme is een
ziekte die zich uit door toeval-
len, slaapwandelen, halluci-
naties en aanvallenvan waan-
zin. Maar al deze zaken heb-
ben niets te maken met de
maan of haar stralen.Dat den-
ken die mensen alleen maar.
Puur bijgeloof dus. Als er ie-
mand bij volle maan naakt op
de hei gaat staan en heksenuit
hun graf ziet komen, worden
die beelden in zijn of haar
hoofd gemaakt. De patiënt is
ervan overtuigd dat het echt
gebeurt, maar in werkelijk-
heid is er niets aan de hand.
Bijgeloof is altijd heel popu-
lair geweest. Nu, anno 1992,
ook nog.

■ Psychiater Jan Swinkels

■ Volle maan: een geluks-
brenger, een onheilsveroorza-
ker, of is hetallemaal 'ge-
zwam in deruimte'?

„'S MIDDAGS NOG IN HET ZWEMBAD,
'S AVONDS BIJNA DOOD”door

RENÉ STEENHORST
AMSTERDAM,

donderdag
Voor Regina en Henk Bruens uit Weesp was het — en

is het nog steeds — allemaal nauwelijks te bevatten.
Een blikseminslag in hunbestaan!

Zondag22 december jongst-
leden, drie dagen voor Kerst-
mis, gingvader Henk (30) met
Richard van drie jaar zwem-
men. In het plaatselijke
zwembad. Zoals iedere zon-
dag, 's Middags werd het jon-
getje ineens ziek. 's Avonds
vocht een team artsen van het
Academisch Medisch Cen-
trum in Amsterdam op de
afdeling intensive care uren
achtereen om het kind in le-
ven te houden. En dat lukte.
Uiteindelijk...

„Maar op het nippertje! We
konden nog net op tijd anti-
bioticum toedienen. Het kind
had niet ergveel later bij ons
binnengebracht moeten wor-

den," zegt de Amsterdamse
kinderarts drs. Bert Derkx
(35) van het EKZ/Kinder-
AMC. „Anders was ook dit
patientje er niet meer ge-
weest."

Bij Richard Bruens was van
het éne op het andere mo-
ment sprake van een acute
verspreiding van de levensbe-
dreigende bacteriestam Neis-
seria meningitidis in het
bloed. Zomaar; zonder duide-
lijke symptomen vooraf.

De weekeind-huisarts hield
het bij Richard aanvankelijk
— medischgezien heelbegrij-
pelijk — op griepachtige ver-
schijnselen, toen Henk zijn
klappertandende kind voor-
tijdig uit het zwembad had
gehaald en naar huishad gere-
den. „Want Richard had
koorts en er heerst immers
influenza," vertelt Regina (30)
in het speelverblijf van het
Kinder-AMC, dat zij sinds die
22e december nog altijd niet
heeft verlaten. Dag en nacht
zijn de ouders bij hun kind
gebleven.

■ Drs. Bert
Derkx met de
driejarigeRi-

chard Bruens:
„Richard heb-

ben we ter-
nauwernood
kunnen red-

den,voor an-
derekinderen
kwam dehulp

te laat."

FOTO:
JAN

STAPPEN-
BELD

Acute
bloedvergiftiging
bij kinderen
slaat
bliksemsnel toe

Stuipen
Maar ondanks de voorge-

schreven zetpillen, blééf Ri-
chard overgeven, koorts hou-
den en- kreeg hij stuipen.
„Toen hij 's avonds in zijn
bedje lag, viel mij op dat zijn
handjes hevig trilden, zijn
hartje hevig tekeer ging en
zag ik vlekjes op zijn onder-
buik. Als we het waaklampje
niet aan hadden gehad, wa-
ren die dingen mij zeker ont-
gaan." Aan de snelle reactie
van de huisarts was het ten-
slotte te danken dat het jon-
getje daarna binnen ander-
half uur op de intensive care
lag.

Het afgelopen jaar behan-
delden de grootste twee aca-
demische kindereentra van
ons land, hetKinder-AMC en
het Sophia-Kinderziekenhuis
in Rotterdam, totaal 52 kinde-
ren van nul tot 14 jaarmet een
acute bloedvergiftiging, die
volgens dokter Derkx moet
worden beschouwd als het
voorstadium van nekkramp,
ofwel meningitis.

Bij 14 kinderen verliep de
feitelijke vergiftiging van het
bloed in een zo krankzinnig
hoog tempo, dat zij niet meer
te redden waren. De artsen
verloren zowel de race tegen
de klok als het gevecht tegen
het desastreuze micro-orga-
nisme.

Bert Derkx: „Het is ver-
schrikkelijk om heel jonge
kinderen, die enkele uren
daarvoor nog vrolijk speel-
den, nu ineens— zonder con-
crete aanleiding — als zand
tussen je vingers te voelen
wegglijden. Ook als arts, met
dagelijks veel ellende en ver-
driet om jeheen, ben je daar

kapot van. En ook radeloos."
En in diezelfde gemoeds-

toestand, zichtbaar ontdaan
door hetzoveelste verlies van
een kinderleven binnen en-
kele dagen, trok de medicus
aan de bel. Bij de voorlich-
tingsdienst van het AMC.
Teneinde een landelijke op-
roep te verspreiden om zowel
ouders als huisartsen beter te
informeren over de soms een-
voudig te herkennen sympto-
men van dit ziektebeeld, dat
te boek staat als de 'meningo-
kokken septische shock.

Derkx: „De kenmerken van
de 'sepsis' zijn dikwijls een
combinatie van: plotseling
hoge koorts van 40 graden of
meer, gedragsverandering
zoals versufdheid of verwar-
ring, stuipen, aanhoudend
braken en opvallende rode
puntvormige bloedingen in
de huid. Vooral die puntbloe-
dingen zijn kenmerkend voor
dit ziektebeeld, dat bij uitblij-
ven van adequate behande-
ling,binnen enige uren tot de
doodkan leiden. De bloedink-
jes, die overal op het lichaam
kunnen voorkomen, zijn een-
voudig te herkennen met be-
hulp van een simpel drink-

glas. Door het glas op de huid
te drukken, kleurt de huid
wat wittig doordat het bloed
wordt weggedrukt en vlam-
men de puntbloedingen juist
op. Dan is ingrijpen onmid-
dellijk nodig!"

Regina en Henk Bruens:
~De afgelopen weken zijn als
een horror-film aan ons voor-
bijgegaan. We hebben nooit
eerder kunnen bevroeden dat
de dood en het leven zo dicht
naast elkaar staan. Het is
moeilijk woorden te vinden
om iedereen te bedanken
voor het redden van Ri-
chard."

■ De voor acutebloedvergif-
tigingkenmerkende 'punt-
bloedingen'zijn heel gemak-
kelijk te herkennenmet be-
hulp van een simpel drinkglas.

FOTO: AMC

(advertentie)

Compleet systeem
AT-286 (16 MHz)
Harddisc 40 Mb (1 Mb intern)
1 FDD 3V4 inch
Monitor VGA B/W

’ 1.262,-
-(excl. BTW).I jaargarantie.

. . \ ’422,

w^» (exdß"v)

SPEER B.V.
Postbus 172 - 8000 AD Zwolle

Tel. 038-547393 -Fax 038-547393

DIEVEN
AM ■LSDE ENE BOEF door deanderewordt bestolen

en deze vervolgens op zijn beurt tepakken neemt,
zullener weinig eerzame burgers zijn die vinden dat
om dezereden een durestrafvervolging op zijnplaats
is.

Nueenfirma in OudePekéla opzettelijk een besmet
computerprogrammaop demarkt heeft gebracht om
daarmee schadetoe te brengen aan elke hobbyist die
dezefirma niet het vollepond wü betalen voor een
onbesmet (maar duurder)programma, is er geen
enkelereden om medelijden te hebbenmet de bena-
deeldeklanten.

Maarooknietmet diefirma!
Immers: met hetprogramma waarom het gaat kun

jeallerleivertrouwelijk data-verkeerin deether
onderscheppen en ontraadselen.

Een gewoonmens noemt zoiets diefstal. Je pikt
informatiein dieniet voor joubestemd is.

De militaireafluisterdienst in Eibergen doet hetzelf-
de, met ongeveer hetzelfde computerprogramma.

Maar dat is wat anders. Dat is berpepswerk.
HERMAN EETGERINK

donderdag 9 januari 1992 5DE TELEGRAAF
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(advertentie)

KLASSIEKE EN LUXE MEUBELEN
Breng een bezoek aan onze showrooms en maak uwkeuze.

Nu kopen is geld verdienen!
Leegverkoop! Chinese meubelen en kamerschermen.

O.a. massief rose-wood vitrinekasten, eethoeken en
bankstellen, vele soorten lakkasten, dressoirs,

kunstvoorwerpen, boeddha's en waaiers, nu met
GIGANTISCHE KORTINGEN.

[ MEUBELLUXE )
Geheel nieuwe kollektie Chinese karpetten,

HET ALLERMOOISTE NU VOOR SUPERLAGE PRIJZEN!
Bilderdijkstraat, hoek Oosteinderweg 243-246
Kwakersplein, Amsterdam Aalsmeer



Daarop bracht Bush' veilig-
heidsadviseur, Brent Scow-
croft, in plaats van zijn baas
de presidentiële toast uit.

Tezelfdertijd kon Witte-
Huiswoordvoerder Marlin
Fitzwater, de Amerikanen ge-
ruststellen met de boodschap,
dat hun president zich na een
griepaanvalin zijn suite in het
Akasaka-paleis bevond en dat
hij zich goed voelde. Fitzwa-
ter liet verder weten, dat er
geen reden tot bijzondere be-
zorgdheid bestond en dat de
presidentiële ziekte geen ver-
band hield met de lichte hart/
schildklier-aandoening, waar-
door Bush vorig jaar mei was
getroffen en dat hij zijn be-
zoek aan Japan zal voortzet-
ten.

Een prijsmaatregel zoals
Konsumenten Kontakt wil zit
er niet in. Het kabinet wil de
ziektekostenverzekeraars niet
met een dergelijke maatregel
dwingen omdat het daarvoor
te weinig mogelijkheden
heeft.

Gesprek
Staatssecretaris Simons

heeft het KLOZ (de overkoe-
pelende organisatie van parti-
culiere ziektekostenverzeke-
raars) wel uitgenodigd voor
een gesprek op het ministerie
om het meningsverschil over

Humor
Een van haar schrik beko-

men First Lady Barbara
Bush besloot het incident van
de humoristische kant te be-
lichten door de „schuld" voor
de presidentiële ziekte bij de
Amerikaanse ambassadeur,
Michael Armacost, te leggen.
Deze had eerder op de dag nl.
een partijtje tennis georgani-
seerd, waarbij Bush en hij
het opnamen tegen keizer
Akihito en diens zoon, de
kroonprins. „George werd in-
gemaakt en dat zijn wij Bus-
hes niet gewend", deelde
Barbara Bush onder het ge-
lach van haar gehoor mee.

Hoewel ook het Witte Huis
het incident trachtte te mini-
maliseren, houdt de presiden-
tiële ziekte duidelijkverband
met het uitputtende werk-
schema van 16 uur per dag,
waaraan Bush is blootgesteld,
sinds hij 10 dagen geleden
voor zijn handelsmissie naar
Australië, Singapore, Zuid-
Korea en tenslotte naar Japan
vertrok. Ook vraagt men zich
af of hij wel in staat zal zijn
het nog vermoeiender werk-
schema tijdens de voor de
deur staande campagne voor
rijn herverkiezing te door-
staan.

Koersen
Handelaren op de Europese

wisselmarkten hebben giste-
ren na de aanvankelijke
schrik vrij kalm gereageerd
op het bericht datBush onwel
was geworden. Op de Am-
sterdamse wisselmarkt no-
teerde de dollar vlak vóór de
eerste berichten ’ 1,7050.
Toen deeerste mededeling op
de telex verscheen ging de
koers naar ’ 1,7015, maar
toen bekend werd dat Bush
naar zijn gastverblijf was ge-
gaan, krabbelde de notering
weer op tot ’ 1,7060. Gesloten
werd op f 1,7035, dat was nog
geen cent lager dan de

’ 1,7115vandinsdag.
(Reuter/AP)

Handelaar leverde
anti-tankraketten

aan bom-maniakken
Van onze correspondent

HAAKSBERGEN,
donderdag

De politie van Enschede
heeft een 49-jarige man uit
Haaksbergen aangehouden
die heeft bekend veertien an-
ti-tankraketten te hebben ge-
leverd aan de 51-jarige Albert
J. en zijn 22-jarige zoon Rem-
co uit Glanerbrug, die oude-
jaarsnachtin hunwoonplaats
met een zelfgemaakte bom
een miljoenenschade hebben
aangericht.

Bij huiszoeking in de wo-
ning van de Haaksbergenaar
trof het Explosieven Oprui-
mingscommando (EOC) een
grote hoeveelheid, wapens en
munitie aan. De waardeervan
wordt geschat op 15.000 gul-
den. Hoewel de man sinds
kort in het bezit was van een
vergunning, wórdt nu beke-
ken of die ook geldt voor een
dergelijke hoeveelheid wa-
pentuig.

De twee Glanerbruggers,
die aanvankelijk in bewaring
waren gesteld, mochten giste-
ren naarhuis.

de premiehoogte uit de weg te
ruimen. Een woordvoerster
van het ministerie van Volks-
gezondheid sluit niet uit dat
dan ook het instellen van een
onafhankelijk onderzoek ter
sprake wordt gebracht.

Ook vanuit de politiek
blijft er druk op de ketel.
CDA-woordvoerder Lansink
wil dat er zo spoedig mogelijk
eenkamerdebat aan de kwes-
tie wordt gewijd. Hij stelt
verder voor een hoorzittingte
houden waarop de verzeke-
raars moeten aantonen waar-
om de premies omhoog zijn
gegaan. PvdA-woordvoerder
Van Otterloo kwam net als
Konsumenten Kontakt met
het voorstel om een prijs-
maatregel te nemen.

Prijzenwet
Het ministerie van Econo-

mische Zaken kan op grond
van de Prijzenwet echter al-
leen ingrijpen als blijkt dat er
door de premieverhogingen
onverantwoorde inflatoire
tendenzen worden ontke-
tend.

Volgens een woordvoerder
van het ministerie is dat juri-
disch echter zeer moeilijk aan
te tonen. De Prijzenwet is in
1983 voor het laatst gebruikt
en een nieuwe versie ligt nu
bij de Raad van State. Deze
maakt overheidsingrijpen al-
leen nog mogelijk bij absolute
rampspoed.

Ook de Wet economische
mededinging biedt geen op-
lossing. Niet alle ziektekos-
tenverzekeraars passen de-
zelfde verhogingen toe en er
is dan ook geen sprake van
een prijskartel.

Het KLOZ, dat gisteren
nog geen uitnodiging van Si-
mons had ontvangen, houdt
voet bij stuk. Voor een onaf-
hankelijk onderzoek naar de
kosten van de gezondheids-
zorg voelt hetKLOZ, volgens
coördinator verzekerings-
werk W. van der Wel, niet
veel. „Wij zijn bezig met
onze eigen cijfers. De recente
besluiten zijn genomen op
basis van voorlopige cijfers
over 1991. Maar naarmate de
cijfers duidelijker worden,
blijkt toch steeds -meer het
gelijk van de verzekeraars",
aldus Van derWel.

Aidsrisico

POSTBUS 376, 1000 EB AMSTERDAM.

Voor de grote aidsrisico's in
de nieuwe vakantielanden
wordt in de zonnige reispro-
gramma's bijvoorbeeld hele-
maal niet gewaarschuwd.
De helft van alle reizigers
naar risicolanden blijkt ook
geen enkele medische voor-
zorgsmaatregel te treffen.
Medicijnen ter bestrijding
van ziekten zoals malaria,
cholera en hepathitis B, en
de verkleining van hetrisico
voor het besmet raken, wor-
den ook nauwelijks meege-
nomen.

De directeur van de vereni-
gingvan ANVR-reisorganisa-
ties, drs. Gerard Couvreur,
zei gisteren in een reactie,
dat al volgende week wordt
nagegaan hoe de gezond-
heidsvoorlichting in samen-
werking met de reisbureaus

kan worden verbeterd. „We
hebben dat tot dusver altijd
als taak beschouwd van reis-
bureaus die direct contact
hebben met de vakantiegan-
gers," aldusCouvreur.

Drs. P. Aalbersberg, voorzit-
ter van de Stichting Verre
Reizen en Gezondheid, zei
gisteravond dat aan de hand
van de schokkende onder-
zoekresultaten bij de reisin-
dustrie op snelle maatrege-
len is aangedrongen. „We
zullen dat blijven doen tot
sprake is van duidelijke ver-
beteringen", zei hij.

Uit het onderzoek blijkt bij-
voorbeeld, dat reizigers naar
Turkije, Tunesië en andere
landen in Noord-Afrika vrij-
wel geen voorzorgsmaatrege-
len nemen ter voorkóming
en bestrijding van ziekten.

Het is opvallend dat slechts
een derde van reizigers aan-
geeft door vaccinerende in-
stanties te zijn geadviseerd
over welke middelenmen op
reis diende mee te nemen.
„Ook die advisering - buiten
de reisorganisaties om - kan
en moet dusheelwat worden
verbeterd", aldus drs. Aal-
bersberg, die daarvoor met
de nieuwe stichting wil gaan
ijveren nu EG-richtlijnen
goede informatie en verant-
woordelijkheid van de reis-
organisaties voorschrijven.

Wat anderen ervan denken

Kosto is op de goede weg
Laten het CDA en de WD

beseffen, dat destaatssecreta-
ris op de goede weg is en zijn
beleidgesteund moet worden.
Kansloze asielzoekers opslui-
ten is zoiets als het interneren
van mensen die nog niets op
hun geweten hebben. Waar
blijven nu de mensenrech-
ten? Wordt dit laatste nu over
het hoofd gezien? Naast de
asielzoekers komen er steeds
meer illegalen binnen slui-
pen, laten wij daar iets aan
doen. Deze laatste categorie
overspoelt Nederland en
komt zelfs voor de tv hun
verhaal doen. Asielzoekers
zijn geregistreerde personen,
maar deillegalen die overal in
Nederland zijn weggestopt,
daar zouden de VVD en CDA
meer aandacht aan moeten
schenken. Kosto is goed op
weg, hij verdient steun.

AMSTERDAM.
K. Apper

Moederzielalleen
Vunderink moederziel al-

leen bij de huldiging. Waar
waren de heren Veldkamp en
Bos? In het sportjournaal
werd niet gesproken over het
feit, dat"ze reeds per vliegtuig
naar Zwitserland waren ver-
trokken. Menig land is trots
op ons: 'Schaatsrijdend Ne-
derland.Velen met mijzitten
uren aan de buis gekluisterd
om deprestaties van onze da-
mes en heren te volgen. Als
sportleraar (militaire dienst)

genoot ik van de Iste plaats
van Onze Bart. Ik ben ervan
overtuigd dat velen dan ook
de verdiende huldiging mee
wilden maken. Toen ik zag
dat alleen Vunderink bij de
huldiging stond, was ik als
sportman totaal uit het veld
geslagen. Gun tv-kijkend Ne-
derland ook dezehuldiging.

AMSTELVEEN,
C. Sijm

■ Staatssecretaris J<osto.

Ezel
Naar aanleiding van uw ar-

tikel over de ezelposter in de
Haagse tram en bus, heb ik
goed nieuws voor de vereni-

ging Het Nederlandse Ezelst-
amboek en de Stichting Op-
vang Ezels Nederland. Omdat
ik nogal wat gefrustreerde
ezels in mijn naaste omgeving
heb, heb ik het drastische be-
sluit genomen niet langer te
schilderen op mijn schilder-
sezel; ook heb ik mijn kinde-
ren verboden nog langer op
school gebruik te maken van
ezelsbruggetjes en/of ezels-
oren aan hun boeken en
schriften te maken. En ezelen
mogen ze ook niet meer! Zo!
Eén vraagje voor bestuurslid
mevr. Banden: de voorzitter
van uw ezelsclub, is dat soms
de burgemeester van Wezel?

VENHUIZEN,
Mevr. J.Kersten

GeenAmerikaan
Met verbazing en grote er-

gernis las ik uw artikel.'Ja-
panner wil geen Amerikaan.
Het is wel overduidelijk dat
'meneer' Yuji Sato met zijn
uitspraken het. Amerikaanse
autoprodukt wil besmeuren
om zo een wantrouwen bij het
Japanse publiek tekweken en
daardoor deze voortreffelijke
en betrouwbarewagens te we-
ren. Dit vind ik een gemene
manier van doen. Reden "te
meer voor Amerika de Japan-
se auto met hoge tolmuren te
weren, dus: een koekje van
eigen deeg!

ZEIST,
F.D.K. Bosch

Filmagenda

AMERSFOORT
GRAND tel. 6189001 Addams Family 2
Thelam & Louise 3 Hot Shots 4 Don't
teil mom the babysitters dead 5 Curly
Sue/City Slickers 6 Doe Hollywood 7All
Iwant for Christmas
ARNHEM

EURO CINEMA 514514 1 Don't teil
mom the babysitters dead 2 Terminator
23 Doe Hollywood 4 City slickers/Robin
Hood 5 Curly SueREMBRANDT
THEATER tel. 456045 Hot Shots LUXE
All i want for Christmas PALACE tel.
421334 1 Addams Family 2 Drop Dead
Fred
BREDA
CASINO THEATER tel. 217037 1 Ad-
dams Family 2Hot Shots 3 A kiss before
dying 4 All I want for Christmas
GRAND THEATRE Curly Sue MIG-
NON Harley Davidson and the Marlboro
Man CINESOLteI 225351 1 Doe Holly-
wood 2 Don't teil mom the babysitters
dead 3 DroD Dead Fred

DELFT.
APOLLO THEATER tel 123251 1 Geen I
opgave 2 idem DELFIA tel. 123855 1 j

Bingo/Fisher King 2 Hot Shots 3 Don't
teil mom the babysitters dead 4 All I
want for Christmas STUDIO D tel.
123280Addams Family

EINDHOVEN
EURO CINEMA 4337331 Robin Hood/
Terminator II 2 City Slickers 3 Termina-
tor 11/Robin Hood 4 Don't teil mom the
babysitters dead 5 Doe Hollywood
REMBRANDT tel. 449033 1 Thelma &
Louise 2 Addams Family3 Hot Shots 4
Harley Davidson and the Marlboro Man
5 Drop Dead Fred CINEMA PARISIEN
All I want for Christmas
ENSCHEDE!

ALHAMBRA tel 3125251 Hot Shots 2
Addams Family 3 Doe Hollywood 4 A
kiss before dying 5 Drop Dead Fred
LUMIÈREteI. 3197471 Curly Sue2 All I
want for Christmas 3 Don't teil mom the
babvsitter's dead

'sGRAVENHAGE
ASTA THEATER tel. 3463500 1 Hot
Shots 2 All I want for Christmas 3 Robin
Hood BABYLON tel. 3471656 1 City
Slickers 2 Drop Dead Fred 3 Toto Ie
heros CINEAC tel. 3630637 1 Harley

Davidson & The Marlboro Man 2 Eve of
destruction 3 A kiss before dying
HAAGS FILMHUIS tel 36560301 Ro-
ekin' Ramona/Japanse Cinema 2Bodhi
Dharma/Delicatessen 3 Franse Verlei-
ders MÈTROPOLE tel. 34567561 Thel-
ma & Louise 2 The fisher king 3 Dance
with wolves 4 Curley Sue 5 City Slickers
ODEON tel. 34624001 Don't teil mom 2
Doe Hollywood 3 Hot Shots 4 Termina-
tor 2.
GRONINGEN

CAMERA tel. 137200 1 Robin Hood/
Doe Hollywood 2 Don't teil mom the
babysitters dead 3 Curly Sue 4 Toto Ie
heros/The Fisher King CITY tel. 124441
1 Hot Shots 2 All I want for Christmas 3
A kiss before dying CONCERTHUIS tel.
120433The Addams Family FILMHUIS
La doublé vie de Veronique/De tranen
van Maria Machita/Waarom vertrok
Bodhi-Dharma? THE MOVIES Thelma
& Louise

HEERLEN
ROYAL THEATER tel. 714200 Hot
Shots TIVOLI THEATER tel. 714200
Drop Dead Fred MAXIM All I want for

Christmas H tel. 7130301 City slickeers/
"Terminator 2 2 Doe Hollywood 3° Doe
Hollywood 4 Curly Sue 5 Don't teil mom
the babvsitter's dead

Te weinig voorlichting over ziekten op tropische bestemmingen

Gezondheidsrisico's bij
reizen vaak verzwegen

doorArnold Burlage
ALMERE, donderdag

De reisorganisaties doen vrijwel niets aan
voorlichting over de gezondheidsrisico's van
reizen naar onder meer tropische bestemmin-
gen die in aantal toenemen en steeds popu-
lairder worden.

Tot die conclusie komt de
pas opgerichte Stichting
Verre Reizen en Gezond-
heid in Almere, die het
NIPO opdracht heeft ge-
geven voor een groot lan-
delijk onderzoek.

Slechts 16 procent van de
ANVR-reisorganisaties geeft
per land aanbevelingen over
gewenste inentingen en leef-
regels. Niet-ANVR-tourope-
rators doen dat maar in 5
procent van de gevallen.
Zelfs voor reizen met de
grootste gezondheidsrisico's
geeft een meerderheid van
alle reisorganisaties geen en-
kele informatie.

Steeds meer oudere
vliegtuigen in

wereld-luchtvloot

De oorzaak is de snelle groei
van de civiele luchtvaart,
buiten de voormalige Sovjet-
unie en China om, die - als
de trend doorzet - in de eer-
ste helft van de jaren negen-
tig 28 procent bedraagt. Om
die groei op te vangen, zijn
enkele duizenden nieuwe
vliegtuigen nodig, maar de
fabrikanten zijn nauwelijks
in staat devraag bij te benen.

De aandacht voor het pro-
bleem van de vergrijzende
luchtvloot werd binnen de

AMSTERDAM, donderdag
De luchtvloot vergrijst in een snel tempo. Op dit moment
vliegen er in de wereld 3.650 passagiersvliegtuigen rond die
ouder zijn dan 15 jaar.Van de vloot gaat al 6 procent langer
dan 25 jaar mee. In totaal.zijn er in de wereld 11.740
passagiersvliegtuigen die 30 passagiers of meer kunnen
vervoeren. Dat meldt het maandblad Luchtvaart in de
jongsteeditie.

luchtvaartwereld pijnlijk
duidelijk door het ongeval
op 28 april 1988, waarbij een
Boeing 737 van Aloha Airli-
nes ruim een kwart van het
dak en de zijkanten van de
romp verloor.

Het voorval was echter niet
uniek, zo meldt Luchtvaart.
Tussen 1977 en 1990 kregen
ruim 40 vliegtuigen te maken
met draagbalken en huidpla-
ten die het begaven als ge-
volg van metaalmoeheid en
corrosie.

Bedankt
Via deze weg wensen wij

mensen in Nederland een ge-
lukkig 1992 toe van allekleine
kinderen van het kinderte-
huis Warschau, Rosenbergów
2 in Polen. Tevens willen wij
van de gelegenheid gebruik
maken om de diverse Hulp-
Polen stichtingen te bedan-
ken voor de vele giften en
hulpgoederen. Onze dank
gaat uit naar: Stichting Hulp-
Polen te Weert, StichtingLin-
denhof te Schiedam, Stich-
ting Mensen voor Mensen te
Breugel, Stichting Samenwer-
king Warschau-Sittard, fam.
Rutjens, fam. Tadeusz Juch-
nowicz, Henriette Gevers,
Malgorzata Mackiewicz, Ag-
nieszka Hendriks, M.R. Da-
vits, JanRietjens, R.M.J. van
Andel, Cor van der Cooi, en
vele anderen. Ons kinderte-
huis bestaat 44 jaar en wij
verzorgen kinderen vanaf 4
jaar.

Op dit moment wonen er
80 kinderen. Wij willen deze
kinderen een fijne jeugd ge-
ven en dank zij de gullegiften
van mensen uit Nederland
lukt ons dit. Wij zijn u zeer
dankbaar voor deze hulp en
het mooiste geschenk is toch
een glimlachvan eenkind.

WARSCHAU, (P)
mgr. Jolanta Dutkiewicz,

kindertehuisKierownik

Puzzel
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HORIZONTAAL
1 periode, 7 runderziekte, 13 roemen, 14 familielid, 15 stand, 17
getijde, 19 eerbiedwaardig, 21 mager, 23 lage rivierstand, 24 bosje
haar, 26 versterkte plaats, 27 meisjesnaam, 28 verwoesting, 29
huzarenbuis, 30 bid (L), 31 rag, 33 Spaanse ex-koningin, 34 of
dergelijke, 35 beroep, 37 dom, 40 uitgave, 41 levendigheid, 42
biersoort, 43 rivier in N.-Brabant, 45 druppelen, 46 geurig aftreksel.
VERTICAAL
2 overdreven, 3 vogel, 4 afvaardiging, 5 dochter van Cadmus, 6
matigen, 7 deel v.e. huis, 8 tijdrekening, 9 gebarenspel, 10 bouw-
land, 11 soortelijk gewicht, 12 huiduitslag, 16 pi. in Spanje, 18
houtvezelplaat, 20 ultraviolet, 22 lidwoord (F), 23 slingerplant, 25
kilovoltampere, 27 madame, 31 pers. vnw., 32 kiem, 35 pi. in N.-
Brabant, 36 noot, 38 verbinding, 39 drager v. erfelijke eigenschap-
pen, 41 snugger, 44 rechter-commissaris.
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Liefde is...

... haar lekkeregeur
ruiken.

'sHERTOGENBOSCH
EURO CINEMA 1477551 City Slickers/
Robin Hood 2 Curly Sue/Terminator 2 3
Hot Shots 4 All I want for Christmas 5
Doe Hollywood CASINO tel. 125125 1
Addams Family/Spartacus 2 Don't teil
mom the babysitters dead
LEEUWARDEN

TIVOLI tel. 1253721 Hot Shots 2 Don't
teil mom the babysitters dead 3 The
Addams Family STUDIO F tel. 123887
All I want for Christmas CINEMA Curly
Sue CLUB tel. 1252201 Drop Dead Fred
2 Bingo/Dances with wolves 3 Silence
of the lambs/Robin Hood 4 Doe Holly-
wood 5 Thelma & Louise

LEIDEN
LIDO tel. 1241301 Geen opgave STU-
DIO tel. 133210 Geen opgave LUXOR
tel 121239 Hot Shots

MAASTRICHT
CINEMA PALACE tel. 215662 1 City
Slickers/The Fisher King 2 Don't teil

mom the babysitters dead 3 Curly Sue
MABI tel. 215513 1 Hot Shots2Drop
Dead Fred 3 All I want for Christmas 4
The Adflams Family CINE-K Thelma &
Louise
NIJMEGEN
CAROLUS tel. 2305031 Don't teil mom
the babysitters dead 2 Hot Shots CA-
LYPSO tel. 234945 1 The Addams Fa-
mily 2 Curly Sue 3 The Terminator
2/City Slickers
ROTTERDAM

ALHAMBRA tel. 4330293 1 Thelma &
Louise 2 Dances with wolves CALYP-
SO tel. 4131855 1 City Slickers 2 The
fisher king 3 Hot Shots CINERAMA tel.
4115300 1 Addams Family 2 Harley
Davidson & the Marlboro Man 3 Termi-
nator 2 4 Drop Dead Fred 5 Doe Holly-
wood CORSO tel. 4121110 Don't teil
mom LUMIÈRE tel. 4117755 1 Curley
Sue 2 A kiss before dying 3All I want for
Christmas 4 Robin Hood REK tel.
4772793 Jack & Jill THALIA tel.
4111555 Hot Shots
TILBURG

CINEMA HEUVELPOORT tel. 358885

1 Harley Davidson and the Marlboro
Man 2 The Addams Family 3 All I want
for Christmas 4 Drop Dead Freds Curly
Sue MIDI THEATER tel. 422822 Hot
Shots CINECITTA 1 The Fisher King/
The Fisher King 2 Dances with wolves 3
Silence of the lambs/Stanno tutti bene

Bonden vinden oproep
van Philips-president
Timmer te eenzijdig

Bestuurder W. ter Welle
van de VHP-Philips (vakbond
voor hoger personeel) vindt
dat Timmer het personeel te-
veel over één kam scheert
met zijn oproep tot meer
flexibiliteit. De Philips-werk-
nemers zijn volgens hem best
bereid om over te werken als
duidelijk wordt gemaakt
waarom overwerk nodig is.

Het probleem bij Philips is
naar zijn mening nog steeds
dat de informatie van boven-
af niet op de juiste wijze bij
de werknemers terecht komt.
Evenmin dringen signalen
van de werkvloer door tot de
top. Volgens Ter Welle ligt
dat niet aan Timmer, naar
aan het management direct
onder hem. „De Philips-top
moet gewoon duidelijk ma-
ken aan het personeel waar
ze mee bezig is, dan komt de
rest vanzelf in orde."

Vanonze economische redactie
AMSTERDAM, dondert

De oproep die Philips-president J.D. Timmer gisteren defl
aan zijnpersoneel om zich klantvriendelijker op te stellen!
de „9-tot-5-uur-cultuur" los te laten, wordt door vakbond!
alsté eenzijdigbeoordeeld.

Weer control
woonsituatie

studenten
GRONINGEN, donderd

De Informatiseringsbal
in Groningen rondt de
week weer een controleaci
af naar de woonsituatie V
studenten. Deze week b«
ben 31.079 studenten een h<
innering ontvangen met j
mededeling dat ze voor
januari moeten laten wet'
of ze in 1991 uit- dan 1<
thuiswonend zijn gewed
Eerder hebben 335.000 s«
denten dat verzoek gékregti
waarop 303.921 student
hebben gereageerd.

Degene die niet tijdig *ageert, ziet zijn
beurs van 570 gulden f
maand teruggeschroefd n&
335 gulden per maand. T
yens gaat de Informatisering
bank ervan uit dat de beW
kenen ten onrechte over 1$
een uitwonendenbeurs he
ben gehad. Het teveel bèta*
debedrag moet wordentertt
betaald. Hiervoor wol!
maandelijks 219 gulden <j
hun beurs ingehouden. *studentenkunnen tegen dej
beslissing een bezwaarschr1

indienen.
Studenten hoeven niet &

te tonen dat ze uitwoneJ
zijn. Hierbij wordenze dus<
hun woord geloofd. Dat is \«i
het geval als ze na een. conti*
leactie zijn teruggezet op cc
thuiswonendenbeurs en e*
bezwaarschrift indienen. Vt
moeten ze een huurcontr*
of een ander document ov*
leggen waaruit blijkt dat J
niet meer bij hun ouders
nen.

Arbeidstijden
Een woordvoerder van de

Industriebond FNV weet niet
wat Timmer nu precies wilde
bereiken met zijn oproep de
„9-tot-5-uur cultuur" te door-
breken. „We hebben met vas-
te arbeidstijden te maken. Bo-
vendien wordt er ook nu al in
de weekeinden gewerkt bij
Philips."

In het algemeen is, volgens
voorzitter C. Michielsevan de
Unie BLHP, „enige mate van
flexibilisering van de werktij-
den op zich bespreekbaar".
Hij tekent daarbij aan dat er
afspraken moeten worden ge-
maakt met die afdelingen die
hetaangaat.

Vakbonden willen uiter-
aard niet de klok terugdraaien
door bijvoorbeeld (her-in-
voering van een zes-daagse
werkweek. Ook de situatie
waarin een werknemer op
maandag hoort dat hij de ko-

mende zaterdagmoet werkei
is volgens Michielse on»
spreekbaar.

UTRECHT
CATHARIJNE tel. 334400 1 The Ad-
dams Family 2 Drop Dead Fred 3 All I
want for Christmas 4 Don't teil mom the
babysitters dead CAMERA tel. 317708
Curly Sue STUDIO tel. 317708 Doe
Hollywood CITY tel. 314384 Thelma &
Louise MOVIES tel. 314384 1 Toto Ie
heros 2 A kiss before dying REM-
BRANDT tel. 312556 1 Hot Shots 2
Harley Davidson and the Marlboro Man
3 Terminator/City Slickers SPRING-
HAVER THEATER tel. 313789 1 Deli-
catessen/Prospero's Books 2 The Fisher
King 't HOOGT tel. 328388 1 Face
Value/Young Soul Rebels 2 La Stazione
3 La Doublé Vie de Veronique/My father
is coming

Horocoop

VANDAAG (DONDERDAG) JARIö;.
Anderen vinden uw enthousiast
geweldig de komende maand*]
Maak nieuwe bondgenoten vroeg}
het jaar dan kunt u voordeel hebH
van een ongewone kans in de Ie"*!
Een partnerschap dat u laat in \
zomer aangaat kan zeer voordel
blijken te zijn. Weet wat u wilt. ni j
gen te vlug willen doen is een verflj
sing. Lees dekleine lettertjes als u &
contract tekent.
RAM: Uw verlangen er op uw moOj
uit te zien brengt uw creativiten
naar voren. Uw interieur wordt <K
nieuw bewonderd. Deel uw kei"l
met jongeren. JSTIER: Werk of financiële zoW
putten u uit. Laat uw emoties de >JJloop. Twee weten meer dan één. 3]
goed gesprek met uw partner W#l
verhelderend.
TWEELINGEN: U kunt
boeken momenteel. Invloedrijke n
den willen u een handje helpen. Ge"ven kunnen zich verheugen op e
intiemeavond.
KREEFT: Als u teveel aan huis’bonden bent, herzie uw plannen o*
Dit is een uitstekende tijd om "
zakelijke plannen te pousseren
nieuwe contacten te leggen. Kijk
krantenadvertenties na. ~LEEUW: Uw goede humeur ven*
de dagen. Anderen waarderen
gave om optimistisch te zijn-
smeult iets prachtigs achter de sds
men. Deel uwhoop met de uwen.
MAAGD: Begin vroeg en
werk af. Piekeren helpt niets.
als ergens met een vreemde °praten. Verdedig uw idealen.
WEEGSCHAAL: U kunt een
verwezenlijken als u een moeilijk Ij
nancieel besluit neemt. Het ge
van succes straalt van u uit. Bouv»'
het verleden voor een solide l
komst. ,
SCHORPIOEN: Hoewel een f<
ciële overeenkomst gunstig lijkt fl 1 Ju toch het advies vragen van iem*
die u beschermt eer u papieren
tekent. U en een familielid hebben6

betere relatie dan vroeger. 1
BOOGSCHUTTER: U moet *koorddans doen om het resulta3 J'
krijgen dat u beoogt. Doe thuis "Jjl
anders. Reizen verschaft roma n i
en nieuwe vriendschap. Jl
STEENBOK: Toon uw familie 3|
vrienden hoezeer u op hen QP?%
bent. Sta open voor nieuwe ideeëN
zaken. Door een uitdaging te
vaarden toont u anderen uw
gezicht. Romantiek krijgt nie"
glans. ,
WATERMAN: Zelfs als u niet *plan was een record te breken, i 5,

toch waarschijnlijk. Het is al vold°j
de als u uw werk goed doet. '"Jgeldzaken niet verhinderen om *plezier te hebben. ,
VISSEN: Sluit de rijen. Als
werkers hun best doen om een i*\lijke moeilijkheid op te lossen 'profiteert iedereen daar van. Er9*\
niet. Moedig de uwen aan om \
talenten zo goed mogelijk te
kelen.

donderdag 9 januari19*DE TELEGRAAF
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PvdA-commissie wil
meer banen door
laffere belastingen

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, donderdag

De PvdA wil geen verlaging van het wettelijk netto
Wnimum-loon, geen basisinkomen voor iedereen en geen

Seuwe kortingen op de uitkeringen via een ministelsel. Een
einer verschil tussen bruto- en netto-loon moet meer banen

"Pleveren.
Dit blijkt uit het rapport

?ver de toekomst van de ver-z?rgingsstaat van de commis-
|e-Wolfson, dat in opdracht
T*n de PvdA is opgesteld na
j*felle wao-discussie binnen

partij. Dit rapport ver-
fijnt officieel pas komende
"*nsdag, maar is nu reeds in
Stote lijnenbekend.
De commissie meent, ge-

dund door hetpartijbestuur,
Wt er veel meerbetaald werk
toet komen, waardoor meer
tonsen bijdragen aan de pre-
belasten. Om de werkgele-
fcnheid te bevorderen zou

het verschil tussen bruto-
to nettoloon kleiner moeten
f°rden. Dat kan met lagere
tolastingen en premies.
„Bet partijbestuur pleit in
"Jn voorlopige reactie voor
f*n regeringscommissaris die
ruziet op de effectiviteit van
tot huidige uitkerings- en
■«actiebeleid.

In haar concept-rapport
jNt de commissie-Wolfson
J*t 80 procent van de uitke-
ken al op het minimum zit
611 dat verdere verlagingen
Wn stimulans vormen voor

alsnog een baan te
&an zoeken.

Ministelsel
De commissie wijst invoe-
fcg van een zogeheten mini-
*lsel af. Hierbij krijgt iede-
ïWerkloze een kleine basis-
fjtkering. Wie meer wil,
J*°et zich particulier bijver-
ijkeren. Het CDA alsmede

De Vries van
*>ciale Zaken zien onder een
*ntal voorwaarden wel

in zon stelsel.
.Volgens het PvdA-partijbe-

zijn verdergaande in-
| inde socialezekerheid
(?jet meer nodig wanneer

en werknemers
slagen een effectief, opp°ten te zetten.

straffen op het niet mee-
reken van werklozen aan

vinden van een nieuwe
g&n moeten wel strenger
Porden. Ook moeten de be-
dingen en premies omlaag
ipgere brutoloonkosten voor
j/?Werkgevers) en dienen de

een 'cul-
te krijgen door

uitkeringsfabriek een ba-
te worden,

jjerklozen moeten vanaf het
apfin van hun werkloosheid
Ifc er eëele worden bij het
?eken naar nieuw werk.
Jp&rnaast mogen zij een
ijjjjndje geholpen worden met
i ?nkostensubsidies.iyöe fracties van CDA en
AkP vinden echter dat de
emissie-Wolfson om de
j(3e brij heen blijft draaien

duidelijkis dat door de
1 L

o°rtschrij dende vergrijzing

de verhouding werkenden/
niet-werkenden de komende
jaren verder verslechtert.

Nieuw-Zeeland
krijgt ballet

AMSTERDAM, donderdag
De Nederlandse regering

heeft het ballet Vier letzte
Lieder van Rudi van Dant-
zig cadeau gedaan aan het
Royal New Zealand Ballet,
in het kader van het Tas-
man-jaar.

Van Dantziggaat zelf naar
Wellington om het ballet op
degelijknamige muziekvan
Richard Strauss in te stude-
ren met het gezelschap. De
première vindt plaats in het
voorjaar van 1992, tijdens
het bezoek van koningin
BeatrixaanNieuw-Zeeland.

(ANP)

Vermiste Rotterdammer
vermoord aangetroffen
in buurt van Brussel
Van onze Rotterdamse

redactie
ROTTERDAM, donderdag

De 41-jarigeRotterdammer
D.R. die sindseind november
van het vorig jaarwordt ver-
mist, is vermoord aangetrof-
fen langs een snelweg in
Brussel.

Naar nu bekend is gewor-
den, trof de Brusselse politie
devermiste man eind decem-
ber langs de snelweg aan. De
man had schotwonden in het
hoofd. Twee dagen na de
vondst van de man werd zijn
auto langs een rondweg om
Brussel aangetroffen. De toe-
dracht rond het misdrijf is
nog onduidelijk.

Cursussen
Het is voor het eerst dat de

Wegenwacht deze cijfers ten
behoeve van de EHBO-cur-
sussen van de 800 Wegen-
wachters heeft geïnventari-
seerd. „Wij doen deze vorm
van exclusieve hulpverlening

" Onder het
toeziend oog
van ANWB-
hoofddirec-
teur mr. Paul
Nouwen sloeg
minister Wim
Kok (Finan-
ciën) gisteren
de eerste paal
voor de
nieuwbouw
van het
ANWB-hoofd-
kantoor in Den
Haag.

De uitbrei-
ding van het
ANWB-hoofd-
kantoor, waar
in totaal zon
700 mensen
een werkplek
zullen vinden,
moet in 1993
gereed zijn. De
nieuwbouw
vergt een in-
vestering van
zon 36 mil-
joen gulden.

Foto: Ruud
van dar
Linden

altijd als eersten op de plaats
van het ongeval zijn."

Uit de jaarcijfers van de
ANWB, die gisteren tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst
werden gepresenteerd, blijkt
verder dat „ondanks het feit
dat de auto's steeds knapper
en schoner worden, het aantal
pechgevallen toch blijft
groeien", aldus de ANWB.

Kok: Voorrang
voor flitslijn

Het kabinet zal de extra
aardgasopbrengsten uit ex-
port met voorrang besteden
aan deaanlegin ons landvan'de flitslijn, de hogesnelheid-
slijn voor treinen van Parijs
naarAmsterdam.

Ook zal het extra aardgas-
geld worden gestoken in de
aanleg van deBetuwespoor-
lijn, die de Rotterdamse ha-
vens een directe en snelle
spoorverbinding moet geven
met hetDuitse spoorwegnet.
De lijn gaat beginnen op de
Maasvlakte.

Dat heeft ministerKok (Fi-
nanciën) gisteren gezegd op
de nieuwjaarsbijeenkomst
van deANWBin Den Haag.

voor de Nederlandse automobilisten
al jaren, maar we

hebben nu voor het eerst een
duidelijkbeeld", aldus J.Ra-
vesloot, Hoofd Staf Wegen-
wacht van de ANWB. „Het
blijkt dat we een heel belang-
rijke rol spelen; bij 90procent
van de ongevallen is het de
Wegenwacht die de politie
alarmeert omdat wij vrijwel

Brandstof

Nieuwe leden

In 1991 meldt de Wegen-
wacht 720.000 gestrande auto-
mobilisten, die op weg moes-
ten worden geholpen, een
stijging van twee procent.
Opvallend hierbij is de over-
vertegenwoordiging van het
aantal nieuwe automobielen
dat stil kwam te staan. Zo is
13 procent van de auto's met

het bouwjaar 1990, die deWe-
genwacht in 1991 langs de
weg aantrof, gestrand we-
gens verkeerde brandstof of
geen brandstof. Bij wagens
met het bouwjaar 1983 is dit
percentage slechtsdrie.

„Naar mate de auto ouder
wordt, neemt de liefde voor
de auto toe", zo concludeert
Ravesloot voorzichtig. „Een
merkwaardige ontwikkeling
waarvan ik geen idee heb hoe
het komt. Het is dus beslist
niet zo, dat we met al die
nieuwe auto's geen werk
meer zouden hebben."

Nel v.d. Winkel vindt
nieuwe klaver jasclub

LELYSTAD,
donderdag

V '.'Het is laag en
intrekt onrecht-
vj*tig om een lid
(L 1* de klaverjas-
>. "> Weg te sturen

een te
(J'S aantal pun-

>" Dat is de
_stie van voor-

zitter Nanne de
Pree van de kla-
verjasclub de Ha-
venjassers in Lely-
stad-Haven. Toen
hij hoorde dat de
70-jarige Nel van
de Winkel van een
club elders in de
stad was wegge-
stuurd, besloot hij

onmiddellijk haar
op te nemenin zijn
club.

„We zijn met
een man of twintig,
voornamelijk ou-
deren. Mevrouw
Van de Winkel is
hier hartelijk wel-
kom.

Nieuwbouw taboe voor lage inkomens in Groningen
Van onze correspondent

GRONINGEN, donderdag
lOc sociale woningbouwvereniging

in Groningen heeft definitief, alleen nog huurwoningen te
°Uwen voor'middelbare en hoge inko-

-5*ens. „Alleen doorstroming kan men-
met een laag inkomen aan een

ehoorlijk huis helpen", verzucht Gru-
°-directeurB. Noordewier.

o Gruno kan huurders met een beschei-
_*n inkomenniet langeraan een nieuwe

woning helpen. Noordewier: „De stich-
tingskosten van een nieuwbouwwoning
leidden tot hoge aanvangshuren. Nu de
politiek de huursubsidie tot een maxi-
mum van 250 gulden per maand heeft
beperkt, is dat voor gewone mensen niet
meer op te brengen."

Volgens de manager blijft er in de
huidige situatieeen aantal mogelijkhe-
den over. „Je kunt het erbij latenzitten
en niet meer bouwen. Een ander alter-
natief is kleine, volkomen uitgeklede
huizen neerzetten, waardoor de aan-

vangshuur omlaag kan. Deze beide op-
tiesvinden we onacceptabel."

Gruno probeert nu via het bevorde-
ren van doorstroming soelaas te bieden.
„Vorig jaar hebben we succes geboekt
met duurdere nieuwbouw voor senio-
ren. Daardoor kwamen er huurwonin-
gen in oudere wijken vrij. Met dit sys-
teem gaan we verder, alblijft het onjuist
dat door het overheidsbeleid nieuw-
bouw voor lage inkomens taboe is ge-
worden", aldusNoordewier.

Voor de ANWB was 1991
overigens een succesvol jaar.
In totaal werden er 84.000
nieuwe leden ingeschreven.
De koninklijke toeristenbond
heeft nu bijna drie miljoen
leden.

De ANWB kondigde verder
aan dat de Wegenwacht met
eigen auto's service gaat ver-
lenen tijdens de komende
Olympische Spelen in het
Franse Albertville (winter-
spelen) en het Spaanse Barce-
lona (zomerspelen).

Hulpverlening Wegenwacht steeds belangrijker

Veel hoofdletsel
bij auto-ongeluk

doorMartijnKoolhoven

Bij de ongevallen waarbij
persoonlijk letsel te betreu-
ren was, raakte 35 procent
van de automobilisten ge-
wond aan de schedel of het
gelaat. Ruim 15 procent liep
botbreuken op aan de onder-
benen en nog eens acht pro-
cent raakte ernstig gewond
aan de handen.

DEN HAAG, donderdag
De ANWB Wegenwacht heeft vo-

rig jaar de handen vol gehad aan
het verlenen van assistentie bij
grote verkeersongevallen op onze
rijkswegen. Opvallend daarbij was
het grote aantal hoofdletsels bij
automobilisten.

Bij maar liefst 7000 ongelukken was de
Wegenwacht paraat (90 procent van alle
ongevallen op derijkswegen).

Accordeonist Johnny Meijer overleden
doorBerry Zand Scholten
AMSTERDAM, donderdag

De swingende accordeon
van Johnny Meijer is voor
altijd verstomd. De beroemde
Amsterdamse accordeonist is
gisteren, op 79-jarige leeftijd,
aan een hartaanval overle-
den. Johnny Meijer bleef tot
het allerlaatste moment door-
spelen. Twee weken geleden
gaf hij nog een concert met
het Amsterdams Saxofoon
Kwartet, waarmee hij de af-
gelopen weken doorlopend
aan hetrepeteren was.

Met Johnny Meijer is een

van de beste en veelzijdigste
accordeonisten heengegaan.
Hij speelde alle soorten mu-
ziek. Van klassiek tot swin-
gende jazz, van Weense wal-
sen tot Amsterdamse smart-
lappen.

Ruim twee jaar geleden
werd Johnny Meijer ook al
door hartklachten geveld. Hij
kreeg toen in hetAmsterdam-
se Onze Lieve Vrouwe Gast-
huis een pacemaker inge-
bouwd en met veel galgehu-
mor wist hij weer volledig te
revalideren. „Ze hadden ei-

genlijk twee pacemakers bij
mij moeten installeren", was
zijn vaste uitspraak de laatste
jaren, „dan had ik lekker in
stereo kunnen spelen!"

Johnny Meijer was een na-
tuurtalent. Op zesjarige leef-
tijd kreeg hij van zijn 'ome
Jan', een zeeman, zijn eerste
accordeon. Ver voor de oorlog
al vingen zijn gevoelige muzi-
kale oren de Amerikaanse
jazz-klanken op en Meijer be-
gon toen al echt 'the swing' te
maken op zijn instrument.

De Amsterdammer speelde
met alle beroemde jazz-musi-

ei ter wereld en later vooral
met zijn beroemde zwager
Cornelis Pieters, beter be-
kend als 'Manke Nelis', met
wie Johnny vele jaren lang
een opmerkelijk duo vormde.

In 1948 onderscheidde het
vermaarde Britse muziek-
blad 'Melody Maker' hem.
Meijer werd bij die gelegen-
heideen briljant musicus met
een uniek ritmisch improvi-
satietalent genoemd. Meijer
maakte ontelbareplaten, on-
der meer met de Dutch
Swing College Band.

Aanbod aangepast
werk moet na

bedrijfsongeval
Vanonze economische

redactie
AMSTERDAM, donderdag

Werkgevers moeten werk-
nemers die arbeidsonge-
schikt of gehandicapt zijn ge-
worden door arbeidsomstan-
digheden binnen het eigen
bedrijf, aangepast werk aan-
bieden.

Dat blijkt uit een uitspraak
van de Hoge Raad, in een
proefproces dat is uitgelokt
door de FNV.

Het proces werd aangespan-
nen door een werknemer van
een transportbedrijf die door
zijn werk arbeidsongeschikt
raakte. Hij wilde daarna
chauffeurswerk verrichten
met uitzondering van werk
dat zijn slechte rug belast,
zoals laden en lossen. De
rechtbank stelde de chauf-
feur aanvankelijk in het onge-
lijk. Maar de HogeRaad heeft
nu in cassatie bepaald dat de
werkgever verplicht is aange-
past werk aan te bieden.

ZORG
Mijn nieuwe jaar begon

met griep en een brief van de
ziektekostenverzekering.
Over de legpuzzel van Simons
kon de verzekeraar geen defi-
nitieve mededelingen doen,
wegens het ontbreken van
een stukje Haagse regelge-
ving.

Ik zou nader bericht ont-
vangen, vermoedelijk nog
voor de maand februari. Het
jaartal stond er niet bij en ik
wil hopen dat 1992 werd be-
doeld.

Tot dan
moet ik me be-
helpen met
een warrig
verhaal over
voorgestelde
premieverla-
gingen en niet
plaatsgevon-
den hebbende
vaststellingen.
Over uitvoe-
ringsorganen en overhevelin-
gen, over gedeeltelijke scha-
deloosstellingen en nominale
heffingen.

Te midden van die onzeker-
heden kon me gelukkig één
definitieve mededeling wor-
den gedaan. Met ingang van 1
januari 1992 is mijn premie
verhoogd met 140 gulden per
jaar. Dat heeft te maken met
alleen voor ingewijden te be-
grijpenzaken als de Wet op de
Toegang tot de Ziektekosten-
verzekeringen.

Het is merkwaardig hoe
vlot regelgevingen tot stand
komen als er wat te halen valt
en hoe traag als er wat ge-
bracht moet worden. Zo ko-
men de blauwe enveloppen
van de fiscus altijd vroeg in
geval van betalingsplicht en
laat in geval van recht op
terugbetaling.

De griep heb ik ouderwets
uitgeziekt. Onder de wol, op
eigen kracht en op eigen kos-
ten. Dat is beter voor mijn
gezondheid, al was het alleen
maar omdat ik onwel word
van woorden als zorgvragen-
de, begeleidingsbehoevende
en meervan die termen uit de
broedmachine van de wél-
zijnsopleidingen.

De oudere medemens (ou-
der dan wie, zou ik willen
weten), de randgroepjongere
(jonger dan wie, zou ik willen
weten), de zich in een achter-
standsituatie bevindende
(achter wie, zou ik willen we-
ten).

Ze zijn hoog geplaatst in de
scripties van de sociologische
faculteiten. Ze zijn ook hoog
geplaatst op de begrotingen
van de overheid. Als een ver-
plichting dieopons allenrust
in een fatsoenlijke samenle-
ving.

Ze stijgen verder, maar in
een andere betekenis. Niet als
mensen die zorg nodig heb-
ben, maar als kosten die uit
de pan rijzen. Een bekend
gevolg van grote politieke eer-
zucht en gering bestuurlijk
vermogen.

Voor dat gevolg zijn wij als
kiesgerechtigde burgers mede
verantwoordelijk. Aan die
zorg kunnen wij ons niet ont-
trekken, tenminste niet als
we ons kritiek willen veroor-
lovenop de handel en wandel
van wieons besturen.

In die zin wens ik u een
goed enzorgelijkNieuwjaar.

DOOR

CHRISTINA

Kabelbreuk bij
Gouda stremt
treinverkeer

Vaneen onzer verslaggevers
UTRECHT, donderdag

Het treinverkeer in het
hart van Nederland is gister-
morgen volledig in het hon-
derd gelopen. Enige tiendui-
zenden reizigers strandden
op de (intercity)trajecten Ut-
recht-Rotterdam en Utrecht-
Den Haag.

Oorzaak van de chaos was
een kabel, die 's ochtends bij
werkzaamheden aan de
spoorbaan tussen Woerden en
Gouda over een afstand van
zes kilometer kapot werd ge-
trokken. Door de kabelbe-
schadiging viel het hele sei-
nenstelsel uit. Het treinver-
keer kwam daardoor volledig
tot stilstand.

Vanaf 11 uur lieten de
spoorwegen bussen tussen
Woerden en Goudarijden. Na
half één, toen debeschadiging
was hersteld, kwam de trei-
nenloop langzaam opgang.

Zigeunerviolist
Morshi overleden

Vanonzekunstredactie
AMSTERDAM, donderdag

Hoewel hij nooit echt werd
beschouwd als de leider van
het bekende en geliefde zi-
geunerorkest van Tata Mi-
rando, dat ook vaak voor het
Koninklijk Huis optrad, moe-
ten wij toch melding maken
van het overlijden van eigen-
lijk de grootste violist van het
ensemble, namelijk Morshi
(Thomas Weiz).

Morshi wordt in Duitsland
begraven.

Kind overreden
in Eemnes

EEMNES, donderdag
In zijn woonplaats Eemnes

(Utrecht) is gistermiddag de
6-jarige V.H. dodelijk veron-
gelukt.

Het knaapje holde met een
vrachtauto mee. Hij kwam
onder de wielen terecht toen
de chauffeur die het ventje
niet opgemerkte, rechts af-
sloeg. De jongen was op slag
dood.

donderdag9 januari 1992 DE TELEGRAAF 7

(advertentie)

Ik heb werksigaren en ontspan-sigaren.

Kijk, als ik op de set sta

■ J "_x4__P^

SUMATRA CUM LAUDE iJBlgSf
Van cigarillos tot grote coronas, in cederhouten kistjes en in dozen. OUD KAMPEN

. (advertentie)

"vjtgitkombmatie . B

deTouche-dealer in uw plaats/regio ofbel 03450- 21677 voormeer I ECHT M
____.__■_

Het is 04.20 uur
WAAR VIND IK EEN LEUKE DISCO?>

Deze week twee Nieuwe Revu's voor de prijs van één!
EXTRA: DE NACHT6IDS VOOR NEDERLAND ~___Ê_j=r--fc__i __■
Met alleswat open is tussen 02.00en 06.00 uur. ~~"""~————r
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FAMILIEBERICHTEN

kunnen van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot
17.00 uur telefonisch worden opgegeven onder nummer
020 - 585 8006. Na 17.00 uur tot 20.30 uur (op vrijdag van
17.00tot 19.30uur) nummer 020-585 2230 en 585 2231 of
per fax nr. 020-585 2216.
Op zondagavond van 19.00 tot 21.30 uur onder nummer
020-585 8006.

Geboren:
Sophie Juliette

MICHIEL en JULIETTE
DEJONG-

VANZIJVERDEN
OLIVIER

Aerdenhout,
7 januari 1992

Geboren:
MerelLize Maria
DERKJANenCITA

DIKKERS-COELEWIJ
Naarden,
6 januari1992.

Geboren:
Emmelie

Arme Marie
ELISABETH

GARSTENAUER
THIEBOUT

VANDENBERGH
ADRIËNNE

Almere-Haven,
8 januari1992.

Geboren:
Genoveva

Mila Sunce
dochtervan

JEROENBEEN
en

NADAJELACIC

■ 3 januari1992
Spaarndammerdijk 579
1014 AC Amsterdam-Sloter-
dijk

Met grote blijdschap geven

" wij kennis van de geboorte
van onze zoon en broertje
op 7 januari

JimmyBoy
ANNEMARIEKE

en
CHARLES JANUS

ANOUK, 8181 enSUUS
Barnsteen 28
1625RD Hoorn

I

Na een leven van toewijding en zorgvoor allen die
hem lief waren, is juist in de mooiste tijd van zijn
leven van ons heengegaan onze onvergetelijke al-
lerliefsteVriend, vader, opa, oom, broer en zwager

ROELOFBOSCH
in de leeftijd van 60 jaar.

IngridBosch
Manon van Hengel
René Bosch
MargotRademaker
JanKusters
Leny Kusters-Stive
HansKusters
MilaDoerga
JanevanLingen-Kusters
Fred van Lingen
Janet van Lingen
en verderefamilie

Zwanenburg,6 januari 1992
Correspondentieadres:
J.J.M.Kusters
Troelstralaan101,
1161CBZwanenburg
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcen-
trum Osdorp van de Coöperatie PC aan de Ook-
meerweg 273 te Amsterdam, donderdag van 19.30
tot 20.30uur.
De crematieplechtigheidzal plaatsvinden vrijdag 10
januari a.s. om 16.00 uur in het crematorium
Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam (be-
reikbaar metbus 23).
Na de plechtigheid is er gelegenheidtot condoleren
in de ontvangkamervan hetcrematorium.

Onze lievebroer en zwager
ROELOF BOSCH

is niet meer.
AliDinkela-Bosch
Kees Dinkela
Tini Abma-Bosch
Harry Abma

Met ontsteltenis namen wij kennis van het plotse-
linge overlijdenvan onze oud-collega

ROELOF BOSCH
Met respect en dankbaarheid denken wij terug aan
zijn enthousiasme en niet aflatende inzet voor ons
bedrijf. Na een dienstverband van 25 jaar hadden
wij hem meer tijd gegund om van het leven te
genieten. Wij blijven hem in herinnering houden
als een beminnelijke en zeer attente collega. Zijn
familie en vrienden wensen wij alle sterkte toe bij
hetdragen en verwerken van ditgrote verlies.

Directie en medewerkersvan
„PRETEC"Precisie Techniek b.v.
Zwanenburg

Hierbij geven wij u kennis van het overlijden op
64-jarigeleeftijd van onze zwageren oom

GERRIT WILSCHUT
Met veel respect voor zijn inzet voor ons bedrijf
zullenwij hem blijven gedenken.
Zijn doorzettingsvermogen en optimisme zullen
ons altijd totvoorbeeld zijn.

Directie en medewerkers van
Camping deMidden Veluwe
Harskamp

Dankbaar voor de vele jarenwaarin wij van zijn
goedheid en levensblijheid mochten genieten, de-
lenwij u met droefheidmede, dat heden van ons is
heengegaan mijn lieveman, onze vader en grootva-
der

THEODORUS BARTOLDKÖLLING
Commodore van deKoninklijkeLuchtmacht b.d.

Officier in deOrde van Oranje-Nassau
met dezwaarden

Vliegerarts
in de leeftijd van 71 jaar.

C.Kölling-Boogaerdt
Bart en Sigrid
Kora, Dominique
Pieternelen Jaap
Job, Liza, Eva, Abel
Dolly en Ben
Arjan en Gerdy
Theo en Francis

8 januari 1992
Amersfoortsestraat 27
3769 AD Soestejberg
Mijn man is thuis opgebaard. Gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar vrijdag 10 januarivan 19.00
tot 21.00 uur.
De crematieplechtigheid zal zijn op zaterdag 11
januari om 16.00 uur in het crematorium „Noorder-
veld", Structuurbaan 1 (afslag Plettenburg) te Nieu-
wegein.

Verslagen en diep geschokt namen wij kennis van
het overlijdenvan de heer

L.W.HOFFMAN
AlgemeenDirecteur Schuttersveld HoldingNV

en zijn dochter
ELISABETH

Zijnkracht en enthousiasme zullenwij missen.
Wij wensen zijn vrouw en zoon Bertil heel veel
sterkte in dezevoor hen zo moeilijke tijden.

Namens:
Directie enRaad van Commissarissen
Schuttersveld HoldingNV

Velp, 5 januari1992
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden op zaterdag 11 januari 1992 om 11.00
uur in aula 1 van hetcrematorium teDieren.

Verslagen en diep geschokt namen wij kennis van
het overlijdenvan de heer

L. W. HOFFMAN
AlgemeenDirecteur SchuttersveldHoldingNV

en zijn dochter
ELISABETH

Zijn kracht en enthousiasme zullenwij missen.
Wij wensen zijn vrouw en zoon Bertil heel veel
sterkte in dezevoor henzo moeilijketijden.

Namens:
Wolters Schaberg Groep

Velp, 5 januari 1992
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden op zaterdag 11 januari 1992 om 11.00
uur in aula 1van hetcrematorium teDieren.

Verslagen en diep geschokt namen wij kennis van
het overlijdenvan de heer

L. W. HOFFMAN
Algemeen Directeur SchuttersveldHoldingNV

en zijn dochter
ELISABETH

Zijnkracht en enthousiasmezullenwij missen.
Wij wensen zijn vrouw en zoon Bertil heel veel
sterkte in dezevoor hen zo moeilijketijden.

Namens:
Gieterij Doesburgb.v.
Gieterij Needeb.v.
Nederlandse Ijzergieterij Vulcanus
Doetinchemb.v.
Nederlandse Ijzergieterij Vulcanus
Vaassen b.v.
Cetra-Metaal b.v.
IsselburgerHütte GmbH
VanNiftrikb.v.
Norplast b.v.
L.F. Laets S.A.
Rhenania GmbH
Lamaf Kunststoffen b.v.
Reobijnb.v.
Ernst Backhaus & Co.
RichardHeinze GmbH & Co.
VinkKunststoffen b.v.
VinkBelgië n.v.

Velp, 5 januari 1992
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden op zaterdag 11 januari 1992 om 11.00
uur in aula 1van hetcrematorium teDieren.

I ~
Met grote droefheiddelen wij u mede dat

HANSP. M. CLOPPENBURG
mijn geliefde man, onze geliefde vader, broer en
zwager op 7 januari, voorzien van deH. Sacramen-
ten der Zieken, in de leeftijd van 67 jaar is
overleden.

Bremen:KarinCloppenburg-Brendel
Anton
Claes
JanPieter

Wassenaar: OlgaLukowski-Cloppenburg
Wassenaar: Paul Cloppenburg

Oefo Cloppenburg-Weidema
Hamburg: Frits Cloppenburg

Marlies Cloppenburg-Utecht
Wassenaar: Vera Conijn-Cloppenburg

Klaas Conijn
De uitvaartmis zalworden gehoudenop maandag 13
januari om 11 uur in de kerk van Sancta Ursula in
Bremen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvin-
den.I __—__————_—_———_——■——— I

Enige en AlgemeneKennisgeving

t
Met veel verdriet geven wij u kennis van het
overlijden van dezigeunerprimas

TATTA (Morschi) MIRANDO
Wörth amRhein, Boxmeer,
11-3-1923 7-1-1992

Wül
Munsa
Bero
en verdere familie

Corr.adres:
Raamdijk 10
5361JNGrave
Tatta is opgebaard in de aula van het ziekenhuis
„Rijnstate E.G." te Arnhem (ingang Zwarteweg).
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar heden don-
derdag9 januarivan 18.00 tot 19.00uur.
De afscheidsmis zal worden gehouden vrijdag 10
januaria.s. om 14.00uur in deSt. Walburgisbasiliek
aan het St. Walburgisplein te Arnhem, waarna de
teraardebestelling om 15.30 uur zal plaatsvinden op
de R.-K. begraafplaats „Moscowa", Waterbergse-
weg 18te Arnhem.
Samenkomst in de basiliek vanaf 13.30 uur, waar
tevens gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Op 7 januari1992 is overleden onze lieveTatta (geb.
11-3-1923)
Morschi Thomas Weis, zigeunerviolist in hart en
nieren.
Primas van het orkest

TATTAMIRANDO
Zijn liefde en muziekzullen altijd bij ons blijven.
Moge hij derust vinden waar hij zo vaak om vroeg.
Tatta, we houden van je.

Lamla, Mark, Nina, Pim, Troubela,
Wiet, Patrick,Roy, Meisel, Annelieze,
Lupa.

Geheel onverwachts, op weg naar herstel, is mijn
allerliefsteman, onze fantastische vader en schoon-
vader, onze vrolijke lieve opa

PAULROELFZEMA
op 66-jarige leeftijd van ons heengegaan.
Velen metons zullen hem heel erg missen.

AldaRoelfzema-Metzlar
Rob, Désirée, Steven enMarloes
Janneke, JorgenenEnneke
Paul, Henriëtte en Annabelle
Marlies en Jacques

7 januari 1992
WilliamSingerweg 14
1261 EJBlaricum
Onze man en vader is opgebaard in de rouwkamer
„Van Vuure" aan het Melkpad 21a te Hilversum.
Aldaar gelegenheid tot bezoek vrijdag 10 januari
van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Wij zullen afscheid van hem nemen in een samen-
zijn in de Ned. Herv. kerk aan de Torenlaan te
Blaricum op zaterdag 11 januari om 11.00 uur,
alwaartevens gelegenheidtot condoleren.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben tegen
12.30 uur op de Algemene Begraafplaats aan de
Woensbergwegte Blaricum.

Pa
PAULROELFZEMA

7 december 1925 7 januari 1992
Jewasgoudvoor ons.

Pauljr.

Door het onverwacht overlijden van de beste
vriend van onze man, vader en opa, slechts veer-
tien dagen na hun gezamenlijk ongeval, wordt ons
verdriet noggroter.
Wij zullen proberen iets van onze berusting over te
brengen op de nabestaandenvan

PAULROELFZEMA
Blaricum: A. J.Heijst-van Maanen

Amsterdam: H. J. Heijst
Lund: Monique Heijst

Utrecht: Otto Heijst
Marken: M.L. deRu-Heijst

P. de Ru
Maarten, Marjolein, Michiel

Huizen (N.-H.): Evelien Heijst
Blaricum, 7 januari1992.

Met ontsteltenis vernamen wij dat op 7 januari j.l.
plotselingis overleden

ir.L.P. ROELFZEMA
kommissarisvan het

Ingenieurs- en Adviesbureau Inpark
Wij zullen de heerRoelfzema missen alskommissa-
ris, maar meer nog als mens.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe
dit verlieste dragen.

Kommissarissen,
Direktie en
Medewerkersvan InparkB.V.

Leidschendam, 8 januari1992

In memoriam
ARENDPIEST

9-01-1991 9-01-1992
In hetruisenvan debomen
meen ik jouwstemtehoren.

M.C.Piest-Onink
Den Helder, 9 januari1992
Fazantenstraat 61

Rectificatie
In deoverlijdensadvertentievan

LEONARDUS JACOBUSROZENBURG
is abusievelijkvermeld:
Koningin Wilhelminalaan605
2274BDVoorburg
Dit moet zijn:
Koningin Wilhelminalaan 505
2274BD Voorburg

Het is werkelijk ongelooflijk en gewoonweg niet te
begrijpen!
Geheel onverwacht hebben wij maandagochtend
op zon jonge leeftijd afscheid moeten nemen van
onze sympathieke sous-chef van de afdeling serie/
expeditie, de heer

PAUL VAN POORTEN
Met veel respekt blijvenwij aan Paul denken.Zijn
inzet voor het bedrijf en opvallende kollegialiteit
zullenwij missen. Nietswas voor hemte veel!

Direktie en medewerkers/sters
Koninklijke Fabrieken Posthumus b.v.
Amsterdam

Heden is ons, geheel onverwacht, ontvallen onze
geliefde zuster, schoonzuster, tanteen oudtante

CORNELIAARENDS-JONGEJAN
weduwevan GEERT ARENDS

indeleeftijdvan7ojaar.
D. Jongejan
A. M. Jongejan-Bunschoten
J. Jongejan
T. Jongejan-Langendam
G. van derStam-Arends
S. Zwart
J. Arends
M. Arends-Burgstra
S. B. Bakker
H. A. Bakker-Arends
En hunkinderen enkleinkinderen

Rijswijk, 7 januari 1992
Correspondentieadres:
Familie D. Jongejan
Thomsonlaan 103
2565HZDen Haag
Cor is overgebracht naar het uitvaartcentrum van
de Coöp. Uitvaartvereniging CUVO, Ockenburgh-
straat 29 teDen Haag, alwaar geenbezoek.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatshebben op vrijdag 10 januariom 14.45 uur in
de grote aula van het crematorium „Ockenburgh"
aan de Ockenburghstraat 21 te Den Haag/Loosdui-
nen.
Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in

I de ontvangkamer van hetcrematorium.

Onbegrijpelijk was het datHij mij haalde
ik was niet klaar hier op aarde

Geheel onverwachts is van ons heengegaan mijn
lieveman, onze vaderen opa

JANTJARCO WOLDA
* 5 maart 1933 f 7 januari 1992

Naarden: JokeWolda-Molenaar
Harderwijk: Herman en Henna
Amersfoort: Annette enKees

Sanne
Zwanenburg: Maarten enKarin

GoemanBorgesiuslaan 40
1412 CE Naarden
Jan is opgebaard in de rouwkamer van De Jager/
Monuta,Brinklaan 132teBussurn.
Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 10 januari
van 19.00-19.30uur.
De crematie zal plaatshebben op maandag 13 janua-
ri a.s. om 15.00 uur, in het crematorium „Dael-
wijck", Aula 1, Floridadreef 7 te Utrecht (Over-
vecht) afslag Utrecht-Noord.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de
ontvangkamervan het crematorium.

Bedroefd en verslagen geven wij kennis van het
onverwachte overlijden van de heer

J.Tj.WOLDA
Gedurende vele jarenis de heer Wolda als secreta-
ris van het bestuur bij Naarderheem betrokken
geweest.
Wij verliezen in hemeen goed en getrouw bestuur-
der.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen Gods nabijheid
en vertroosting toe.

Directie en medewerkers
Protestants Christelijk Verpleeghuis
Naarderheem

Naarden, 8 januari 1992

Wij ontvingen het droeve bericht dat op 7 januari
1992 isoverleden deheer

J.Tj. WOLDA
De heer Wolda isgedurende vele jarenals secreta-
ris van het bestuur aan Naarderheem verbonden
geweest. We hebben hem leren kennen als een
mens met een intense betrokkenheid bij Naarder-
heemen een warmebelangstellingvoor anderen.
Wij denken met gevoelens van vriendschap, res-
pect en dankbaarheidterugaan Jan.
Moge God Joke en de kinderen troosten en sterken
bij het dragenvan dit grote verlies.

Bestuur Protestants Christelijk
Verpleeghuis Naarderheem
ing. J. T.Schaap, voorzitter
F. H. Bos, penningmeester

Naarden, 8 januari1992

Hij was een bijzonder mens.
Op 5 januari 1992 overleed onze lieve en altijd
zorgzame vader, schoonvaderen grootvader.
24 december 1991werd hij 89 jaar.

Dr. H. J.A.K. MEYER SWANTÉE
weduwnaarvan

CORNELIA CATHARINABENSMAN
Laren: Peter en Joke MeyerSwantée-Taverne

Hans en Yasmine
Christine

Eemnes: Klaus enTineke Meyer Swantée-Lefebvre
Ernest
Olaf
Gijs

Gouda: Evelyn enKees Vaartjes-Meyer Swantée
Carin
Michiel

Correspondentieadres:
Tafelbergweg 35,
1251AC Laren N.-H.
Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie in
familiekring plaatsgevonden.

Zij bleef ons verrassen, zelfs nu nog tot aan haar
doodaan toe

JO-ANNAVAN MEETEREN-TRAAST
13mei 1916 5 januari1992

Aerdenhout:P. van Meeteren
Den Haag:Lou en Arda
Eemdijk: Fieke en Fred

Malou, Masscheroen
Bo.Camila

Koeduinweg 4
2111HW Aerdenhout
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.

Met verslagenheid namen wij kennis van het plot-
seling overlijden van Nederlands grootste jazz-
accordeonist

JOHNNY MEIJER
Zijn virtuoze spel zal altijd bij ons in herinnering
blijven.

Dureco GrammofoonplatenB.V. Weesp

Enige en algemene kennisgeving

In de leeftijd van 79 jaaris uit ons midden heengegaan

Johnny Meijer
koning van de accordeon

Namens familie en vrienden
Dick Meijer
Chris en Olga Huysen

Amsterdam, 8 januari 1992
Correspondentie-adressen:
Oude Hoogstraat 11,1012CD Amsterdam
Haarlemmerplein 23 1, 1013 HPAmsterdam
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum Osdorp
van de Coöperatie PC aan de Ookmeerweg 273 te Amsterdam,
zaterdag van 12.30 tot 14i00uur.
De begrafenis zal plaatsvinden maandag 13 januari a.s. om 13.00
uur op de begraafplaats Vredenhof, Haarlemmerweg 363 te
Amsterdam.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van debegraafplaats.

I Regel
het vi*
defait

Teksten voor
en/of suggesties voor
outskunt u ook via de'
zenden. Da's wel zo
handig, snel en duideür
Voor zon fax naar de
advertentie-orderafdelirf'
van De Telegraaf/De ,
Courant Nieuws
van deDag m— j
belt u gewoon:

020-585221'
En voor een fax

naar de Speurders bel*.1020-585.80?

Daar is geen eind en geenbegin,
het enigezijnde is wisseling.

Na een werkzaam leven, vol zorg en toewijdüÉ
voor zijn gezin en familie is toch nog onverwacW
van ons heengegaan mijn lieve man, onze pap*
schoonvaderen opi

ARNOLDUSKERKHOVEN
op deleeftijdvan 83 jaar.

Bilthoven: J.P. C.Kerkhoven-Koch
Kwadijk:Arne Kerkhoven

CecileKerkhoven-Schreuder
Jeroen
Niels

Vreeland: Ilja Joosten-Kerkhoven
Joost Joosten
Jessica

Nigtevecht: TornKerkhoven
MoniqueKerkhoven-Janus
üja
Rogier

8 januari1992
Correspondentie-adres:
Sluisje 12
3633AC Vreeland
De overledene is overgebracht naar het Uitvaart'
centrum van de Gooische Uitvaartverzorging „De'
Huil", Utrechtseweg 11 te Hilversum, alwaar gee"'
bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrij'
dag 10 januari om 14.00 uur in aula 1 van h**
crematorium „Daelwijck", Floridadreef "
te Utrecht-Noord (Overvecht).

i

Met veel verdriet delen wij u mede dat na een kon
ziekbed is overleden mijn liefste levensgezel, on#
lieve moeder en grootmoeder

NICOLINE CHRISTÏNE THEODORA
VAN JULSINGHA-KLASEN

weduwevan
Dr JACOB VAN JULSINGHA

op de leeftijdvan 81 jaar.
Breda: J.H. L. van Eysbergen

kinderen en kleinkinderen
Rheden: E. B van Julsingha

M. T. van Julsingha-Hudig
AnnaChristina

Heiloo: N. C. T. van Julsingha
I. van Julsingha-van Zuylen
Michel Jaap-Willem
Nicole
Nathalie

8 januari 1992
Bavelselaan 480
4834 TLBreda
Als familieleden zijn wij heel dankbaar voor <*e
gelukkige 10 jaar die zij in de Belvedère Flat rcfi
haar zorgzame levensgezelHerman van Eysberge11

mocht hebben.
De crematie zal plaatsvinden, zaterdag 11 januall
1992 om 11.45 uur in het crematorium aan &
Tuinzigtlaante Breda.
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid i*
dekoffiekamer van het crematorium.

Nieuwe expositie? „—^jjrf

B__E_i_EE-3ÉV \3jts-l>
Bel voor informatie 020-585.8009 ——*"""" ,
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VVDfractiezet
vraagtekens bij
miliaire hulp
aan uriname

Van een <tzer verslaggevers
AMSTRDAM, donderdag

De dinsag op Bonaire ge-
sloten oweenkomst tussen
de Surina.nse en Nederland-
se defensiuinisters Gilds en
Ter Beekover militaire sa-
menwerkg heeft meer be-
roering iiNederland dan in
Surinameeweeggebracht.

In ons nd heeft de VVD-
fractie inle Tweede Kamer
grote moee met de afspraak
dat Nedeandse militaire des-
kundigen gaan meehelpen
met de rrvorming van het
Surinaarre leger. De VVD

" zet ook raagtekens bij de
i uitzendin van een Neder-
i landse mtair attaché en bij

de beloo:e stage- en oplei-. dingsmogijkheden voor Su-
-11 rinaams cfensiepersoneel in
f' Nederlan

In poüek Suriname is
I lauw geregeerd op de geslo-
ten ovennkomst. Minister

~ Gilds het bereikt wat van
hem wei verwacht, is de
algemenepinie. Het Militairk Gezag wie niet reageren op

1 het nieuv dat binnen enkele
1 weken rritaire deskundigen
uit Nedeund naar Paramari-
bo zullenomen om het Suri-
naamse ger te hervormen.
De woorcoerder van het ka-
binet vai bevelhebber Bou-
terse, Biger Breeveld liet
Weten dale militairenafzien
van het oen van politieke
uitsprake.

Maatrichtenaren
fietsn te weinig

Van ose correspondent
MAASRICHT, donderdag
Terwiin de rest van Ne-

derland jna30 procent van
het tota vervoer uit fiets-

-1verkeer >estaat, is dat in
Maastrict nog geen 20 pro-
cent. D Maastrichtenaren
lopen lver of geven de
voorkeuaan de auto of het
openbaavervoer.

( Dit gite verschil is vol-
gens h( gemeentebestuur

il het gevg van de typisch
Limbur/e cultuur. Als fiet-

/ ser tel ; niet echt mee in
Maastrict.

\\ In degisteren in Maas-

* j tricht geresenteerde discus-
ik sienota 'er verkeerstechni-|L sche zaln en leefbaarheidIJ staan verstellen om fietsen
W aantrekllijk te maken. Zo
I wil merde verkeerslichten
1 voor fieers vaker op groen
T laten stai. Tevens komt er
1 een apae fiets- en loopbrug

in de sta

Bouvuilverbrander
op Isse schroeven
Van «ze Haagse redactie

DN HAAG, donderdag
Het ph voor de bouw van

gigaische verbrandings-
*Jn.stallat van huisvuil (kos-
ten ’ 1 miljard) bij Den
fHaag, sat op losse schroe-
[Ven.
I De 3Egemeenten die hunL huisvuivanaf 1995 naar de
f Nieuwevuilverbranding bij

wilden brengen,
fhebbergisteren besloten te
Épnderzcken of de verwer-
king toi niet op een andere
'Plaats In. Ook de provincie
*uid-Hland is bereid alter-
natieve te onderzoeken.

Uit nderzoek bleek on-
'&ngs at door gescheiden

en nieuwetech-
nieuweverbrander

°p "ienburg onrendabel

Uniform
Het Bouwbesluit gaat de

gemeentelijke bouwverorde-
ningen vervangen. Dit bete-
kent, dat in alle 650 gemeen-
ten vanaf 1 julidezelfde tech-
nische bepalingen gaan gel-
den, zodat burgers en bouw-
bedrijven precies weten waar
ze aan toe zijn.

Via het Bouwbesluit krijgt
de burger ookgroterevrijheid
zijn huis zelf in te delen. Er
hoeft op de bouwtekening
geen onderscheid meer te
worden gemaakt tussen een
slaapkamer, woonkamer of
keuken zodat meer speelsheid
van inrichtingkan ontstaan.

Het Bouwbesluit toetst de
vergunningaanvragen voor
bouwwerken van woningen,
kantoren, bruggen, viaducten
en dergelijke op vier grond-
slagen: veiligheid, gezond-
heid, bruikbaarheid en ener-
giezuinigheid.

Vergeleken met de gemeen-
telijke bouwverordening is
het aantal voorschriften met
30 tot 50% verminderd. Dit
betekent, dat de procedures
korter worden en bouwers —
meer dan nu — beter weten
wat wel en nietkan.

Welstand
Hoewel de gemeenten ver-

plicht zijn de technische be-
palingen uit het Bouwbesluit
over te nemen, kunnen zij via
de zogeheten welstandscom-
missies toch aanvullende ei-
sen stellen, bijvoorbeeld op
het gebied van landschappe-
lijke schoonheid.

De invoering van het
Bouwbesluit betekent ook
dat gemeenten na 1 juli het
gebruik van tropisch hard-
hout en aluminium in de
bouw niet langer mogen ver-
bieden. „Zon verbod staat
haaks op het Bouwbesluit",
aldus staatssecretaris Heer-
ma van Volkshuisvesting.
Volgens hem kan hetkappen
van tropisch hardhout welis-
waar grote schade aan het

milieu veroorzaken maar be-
dreigt het gebruik ervan de
gezondheid en veiligheid
niet. Als de politieke wens
bestaat het gebruik van tro-

pisch hardhout aan bandente
leggen, dienen daarvoor an-
dere instrumenten gekozen
te worden zoals wetswijzi-
ging.

Gonstantijnopent Huis
ten Bosch in Nagasaki

Van eenonzer verslaggeefsters
DEN HAAG, donderdag

Pris Constantijn, de jongstezoon van koningin Beatrix en
Mns'laus zal op 16 maart het bij de Japanse stad Nagasaki

paleis Huisten Bosch officieel openen.

. Ditluis ten Bosch-project, dat onder meer een nagebouwd
_eddands stadje omvat en waarin Japanse banken tot nu toe
£Uim miljard guldenhebbengeïnvesteerd, belooft de grootste

attractiete wordenvan Japan.
.Me speciale toestemming van koningin Beatrix is het
**aa£p paleis Huis ten Bosch exact gekopieerd. Het paleis zal
?*s mseum worden gebruikt en een representatieve functie
rijgn alsontvangstruimte., Teverhoging van deromantiek hebben de exploitanten van

Tet iris ten Bosch-project aan de hand van foto's een gouden
bouwen bij een Britse rijtuigenfabrikant. De koets

o gezette tijden door het nagebouwde Nederlandse stadje
getrokken door in Nederland aangekochteFriese paar-den.

, Jaansereisbureaus zijn al een speciale wervingscampagne> egcinen om onder meer bruidsparen te interesseren in een>zok aan het „Nagasaki Holland Village/Huis ten Bosch-Pr ojct" waarbij ook hotelsen appartementen zijn gepland.Kaonprins Willem-Alexander legde in 1990 de eerste steenooj.net in Japan nagebouwde paleis Huis ten Bosch. Prins
y°ntantijn opent nu het gebouwin bijzijn van staatssecretaris*Yo ine van Rooy (Buitenlandse Handel), die met een handels-

in Japan zal zijn.

Bouwbesluit geeft burger grotere vrijheid

Vergunning voor kleine
bouwwerken niet nodig

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, donderdag

Vanaf 1 juli aanstaande is voor een aantal kleine bouwwerken zoals
dakramen, pergola's en schuttingen geen bouwvergunning meer
nodig.

De bouw van dakkapellen, schuurtjes, garages en kleine uitbreidingen aan het huis
moeten dan alleen nog maar aan het college van Burgemeester en Wethouders worden
gemeld. Reageert ditnietbinnen een maand dan mag deburger bouwen.

Voor grote werken blijft
een bouwvergunning noodza-
kelijk maar het stadsbestuur
moet wel binnen drie maan-
den reageren. Daarna is nog
eens een uitstel van drie
maanden mogelijk zodat de
bouwvergunning uiterlijk
binnen zes maanden door de
gemeente dient te worden
verstrekt.

Dit blijkt uit de herziening
van de Woningwet en het zo-
geheten Bouwbesluit die op 1
juli worden ingevoerd. Er is
door het ministerie van
Volkshuisvesting negen jaar
aan gewerkt.

Justitie machteloos
tegen verspreiden

van computervirus
Van onze correspondent

DEN HAAG, donderdag
Het bedrijf HOKA Electric uit Oude Pekela is juridisch

ongrijpbaar voor het in omloop brengen van een verwoestend
computervirus. Om het op grote schaal illegaal kopiëren van
zijn succesprogramma Code 3 af te straffen, speelde het bedrijf
de illegale handel een programma met een voor de computer
fataal virus in handen.

Volgens HOKA-directeur
H. Diesperger zijn er honder-
den 'besmette' kopieën over
het hele land verkocht. De
gebruikers, die op de illegale
markt ruim 400 gulden voor
het programma betaalden,
merken pas naderhand dat de
bestanden zijn gewist.

Het is volgens justitievoor
het eerst dat een bedrijf met
het plaatsen van een 'tijdbom'
in de software het illegaal ko-
piëren te lijf gaat. Zo lang de
nieuwe wet tegen computer-
fraude nog niet is aangeno-
men, kan er echter weinig
tegen het bedrijf worden on-
dernomen, aldus een woord-
voerdervan justitie.

Bij het bedrijf zijn al ver-

schillende schadeclaims van
gedupeerde computerbezit-
ters ingediend, maar daar
heeft HOKA geen boodschap
aan: „Klanten moeten hun
schade rechtstreeks op de
handelaar verhalen." De
meesten nemen hier genoe-
gen mee. „Enkelen waren
wat brutaler, maar dat is op-
gelost", zegt Diesperger.
„Door het fatale virus kon
een illegaal handelaar wor-
den getraceerd en dat is vol-
gens Diesperger mooi meege-
nomen.

De opmerkelijke actie van
HOKA is in de legale softwa-
re-handel ingeslagen als een
bom. Een importeur zegt be-
wondering te hebben voor de
moed van HOKA.

NOB wil saneren: bonden akkoord
Van onze rtv-redactie
HILVERSUM, donderdag

De directievan het NOB en
de bonden hebben overeen-
stemming bereikt over de af-
slanking van het facilitaire
omroepbedrijf. Bovendien is
er een loonsverhoging afge-
sproken van 2% in de nieuwe
cao over 1992.

De bonden zullen volgende
week een positief advies aan

hun leden geven over de wij-
ze waarop de sanering moet
worden doorgevoerd. De di-
rectie heeft een plan per afde-
ling optafel gelegd.

Voor 50-, 51- en 52-jarigen is
een speciale regeling getrof-
fen. Binnen twee jaar moet
het personeelsbestand van
het NOB worden terugge-
bracht tot 1775 medewerkers.
Nu nog zijn dat er ruim 2200.
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p£j?s Volkoren biskwie Sinaasappelsap *J Q
—>- met sesam O Q pal< ' 'iter **r65"

"
pak 250 gram ■+**- 1.Z.7

Plantenmargarine
Siuh Luncheon meat pakje 250 gram 4ft J/fiW blik 340 gram *\
■2r9* _.. f"7 _<—ij_ Rookworst

-<iv-- verpakt, *} QQMilka chocoladetablet 400 gram-SriT* _L«77
melk of hazelnoot, "5 Q
tablet 100 gram -WT I . J7 Boterhamzakjes -fQ„. , _ 200 stuks +2T / 7Kiene muntdrop _1Q
zakje 200 gram ±W_ I .*t7 Afwasmidde|

Frijling appelsterren IJQ 'fof" QQ
pak 6 stuks AS* |/t 7 flacon ' "ter 46» I. ✓ ✓

Toiletpapier 'Estrea
extra tissue "J /Q maxi verband

pak 8 rollen 4#f J.07 pak 20 stuks AW 1.1/

Shiral douche-shampoo
mild of sport, I QQ
flacon 300 ml. AW 1.77

© paTS°gram5W1.39 L_ . f

B diverse soorten, # "\
draagtas 4+r95-___ | / " / J

houdbaar, assorti,
diverse smaken, _1Q
bekertje 150 gram -65" I 7

ggjgl Café Cruz Erwten- of bruine
-«-»- aroma rood I AA bonensoep >IQvacuüm, gemalen, # # blik 800 ml. -4r9» UJ 7
pak 250 gram -3t23" \% w w

Tonijn in pikante saus QQ
Krokante muesli blik 185 gram +#? / /

~_t- naturel, QQ
pak 375 gram 2£rf I"77 Chain borrelkroepoek ~fQ

B
zak 80 gram .<-+*- / 7Rode koolEDAH . _, _.-<u>- met appel QQ

pot 720 ml. -Vfir 77

pak9o gram** boerenkool
ö Hagelmix I7Q =GoU^=Gru^

g Goldberg

_w»? "L 79
~—"" halfvol IQ.— pak 500 ml. 4rW I " I 7

c . ■ __ __ Riche rundvleesggg Fntessaus QQ voor de hond IQQ-— emmertje ** ** blik 1250 gram 46» 1.77
1000 ml. 43» lt / /

ËMH art wasm'ddel
Sun-O-Sun vitamine C —<_.- supergeconcentreerd,
vruchtenlimonadesiroop lOQ pak 1,25 kilo r* QQ
fles 500 ml. ASf I.J/ Irfr D.77

Rode of witte kool "j C I
per stuk — ||

Lagere spekkies I
per 500 gram 6*5 *"« ’.7O |1 per kilo U*o 1

\ Vanffle l 69 \

Maggi magnetronmenu
diverse smaken,
pak 320 gram ÏC
OP=OP4r9B- lt / W

Tappaz hamburgers
diepvries, _tQ
pak 4 x 70 gram 4r6r Li 7
Selleriesalade
schepvers, *\Q
per 100 gram -r£» I . _- 7

PAK ZONPAK
MET 5.-KORTING.

Edah bestaat dit jaar75 jaar

*r iïii'ni liiiiiiiiiiuiiummi minnn iiwimixw m min nmft»—nfWWWMJUUUJtWWM^^

F #f | All Micro

8*l"}/4*i | pak 2,5 kilo

U irQQ
Nu met jubileumcheque w w

flpl \A/|iiv| wam Boterhamworst r Gekookte varkenslever —frWIJN VAN snijvers, per 100 gram A#T / 3 snijvers, per 100 gram 4r5» / D
Dt MAAND:

Brabantse zult "TC Johma huzarenslaatje TfC_<
_

>_ bakje 250 gram-M»- /3 I bakje 150 gram -961 /D

iWie jarg ist
f trakteert. I

I 7CIJP Afwasborstels ' 11
\ 2 stuks -W» 4 ;

bÏïÏ?ïï Gelderse rook'orst
—<_.— verpakt, Qfi
225 gram 42» ' 1.7v
Maaslander
vacuüm verpakt, Sj
pondstuk, / QCi
per 500 gram 49» O. 7
Magere runderlapjes
per 500 gram 9.491 "f QÖ|
per kilo I /./O
Malse runderbaklapje:
per 500 gram
4*45r10.49 Q Qfl|
per kilo 4*9f> 7,70'
Wintersoeppakket T QÖ
ca. 500 gram, per stuk _<D "7 V»i
Suikerbrood I QÖJ
verpakt, 400 gram 44»_ k7'
Wit-, bruin- of volkornbrood
gesneden, verpakt, _lP!
heel -4*» I.T"'

'i

CHOCOLADE CHCOLADE
.;«M 118

ïnSu (Halfvolle) chcoladerW melk T Q
pak I liter _ M

Witte bolletjes
met maan- of sesamzaad, L
zak 4 stuks 4r2» / *
Groko tuinbonen
diepvries, fijn, "7O
zak 450 gram 42» 1./ '
pSjj Dieethalvarine _lQ-& kuipsoogram 4^5-I.T" /
Broccoli "1 U
per 250 gram / "^

Lord Chips I QÜpak 750 gram I " *
/fsh Sinaasappelen
%£■"■ "Salustiana" ~t QQ
net a 2 kilo «-" *
+ïn\ EDAH SERVICELIJN. j
Kt'.imt Van maandag t/m vrijcg van
V,„,/ tot 12 en van 2 tot 4 ur
gratis bellen met onze service-afdling' *■ I
en drukfouten en prijswijziginsn L, &

overheids- en/of fabrikantenmitrege y
voorbehouden. Prijzen geldigt/m
januari 1992 m.u.v. de januari topprs er\ .
wijn van de maand. Ondanks
planningsaktiviteiten kan het sois
komen dat bepaalde artikelen (tijc; lijk) z)

uitverkocht. Hiervoor onze excuse
* Uitgezonderd tabaksartikelen, (ialOvo'melk en brood tegen minimumfijs.
** Of dehelft van de korting via bak of $

(zie voorwaarden op jubileumchque>

*t Is al 75 jaarfeest bij Edahr4PsT'
W-02-03



Neerhalen helikopter
heeft grote nasleep

Van onze correspondent
PRAAG, donderdag

Het neerschieten, op dinsdag jl., van een EG-he-
likopter boven Kroatië door een MiG van de
Joegoslavische federale luchtmacht, heeft ingrij-
pende gevolgenvoor de situatie in het doorburger-
oorlog verscheurde land.

Zo heeft de Europese Ge-
meenschap gisteren haar ac-
tiviteitenin Joegoslaviëtijde-
lijk gestaakt, lijkt in Belgra-
do een machtsstrijd tussen
Servische „duiven" en „havi-
ken" te zijn ontbrand en heb-
ben de VN besloten versneld
waarnemers naar Joegosla-
vië te sturen.

De huidige EG-voorzitter,
Portugal, maakte gisteren
bekend dat de Europese
waarnemersmissie in Joego-
slavië tot nader order alle
werkzaamheden heeft opge-
schort. Die zullen pas weer
worden hervat indien de strij-
dende partijen afdoende ga-
ranties geven voor de veilig-
heid van de ca. 200 Europese
waarnemers.Gevluchte Georgische president

wil strijden voor terugkeer
Vanonze correspondent

MOSKOU, donderdag
De gevluchteGeorgische president Gamsachoerdia en zijn aanhangers in Georgië gevenzich
Og niet gewonnen. Vanuit Idzjevan in Armenië verklaarde Gamsachoerdia gisteren dat hij
bg steedspresident van Georgiëwas.
„Ik ga niet aftreden. We

Wlen onze strijd voor legiti-
miteit en rechtvaardigheid
"Oortzetten, we zullen de pu-
blieke opinie mobiliseren en
'e aandacht van de wereld

trekken", zei een strijdbare
president tegen verslagge-
vers in het gastenhuis in Idz-
jevanwaar hij met zijn gezin
en een groep getrouwen ver-
blijft.

Ongeveer duizend fanatie-
ke aanhangers van Gamsa-
choerdia in Tbilisi negeerden
gisteren een dreigement van
de nieuwe machthebbers om
ze uiteen te jagen. Ze hielden
een stormachtige demonstra-
tie om de terugkeer van de
wettig gekozen president te
eisen.

Een van de sterke mannen
in de regerende militaire
raad, Dzjaba Joseliani, had de
dag ervoor bevestigd dat hij
opdracht had gegeven tot het
uiteenjagen van de vorige
pro-Gamsachoerdia, waarbij
enkelegewondenvielen.

Hij waarschuwde dat zijn
mannen door zouden gaan de
noodtoestand op deze manier
te handhaven, maar de de-
monstratie van gisteren, die
bezocht werd door een groot
aantal Westerse journalisten,
kon na een uur vreedzaam
uiteen gaan zonder inciden-
ten.

Gamsachoerdia weet zijn
val gisteren aan een samen-
zwering van bandieten en een
reactionaire mafia van voor-
malige partijbonzen. Hij ver-
weet zichzelf in het eerste
interview na zijn vlucht uit-
sluitend, dat hij niet hard ge-
noeg had opgetreden tegen de
„zogenaamde oppositie". „De
criminelen hebben vreedza-
me methodes nooit geaccep-
teerd", aldus depresident.

Maar Tengiz Sigoea, de

premier die nu een over-
gangsregering moet gaan lei-
den, zei op een persconferen-
tie in Tbilisi datGamsachoer-'
dia voorgoed van de politiek
uitgesloten zou worden. Als

rechtvaardiging daarvoor
meldde hij het bestaan van
een drietal deskundigen-rap-
porten van Moskouse psy-
chiaters, waaruit zou blijken
dat Gamsachoerdia schizo-
freen is.

1 Aanhangers van de verdreven Georgische president Gamsachoerdia verkondigen vanaf
Ipanborden dat hunpresident wettig gekozen is. Foto: ap

Tengiz Sigoea
„ president schizofreen"

GLOBAAL

* TOURNEE — De militaire
beugel van de anti-apartheids-
Broepering 'Azania Volksbewe-
Sirig' heeft volgens eigen zeggen
'en bomaanslag gepleegd in pro-
est tegen de tournee van de
'anger Paul Simon door Zuid-

Er vielen geen slachtof-
fers.
* OORDEEL — De Palestijn
Mohammed Rashid is gisteren
'taor een rechtbank in Athene
"eroordeeld tot achttien jaar cel-straf wegens moord met voorbe-
dachte rade in verband met een
Wiaanslag op een Amerikaans
'erkeersvliegtuig in 1982. Rashid,
■"'e in 1988 werd gearresteerd,
jtet in beroep tegen de uitspraak.
6 GEVANGEN — Cuba heeft
pzegd drie „contrarevolutionaire

Jrroristen" te hebben opgepakt,
Jje zouden zijn getraind in de VS.
7 drie zouden met een bootje
''in afgezet aan de noordkust van
*t eiland, om vandaaruit aanval-
?fi te beramen.

* BLOEDBAD — In het kruis-er van gevechten tussen rivali-
jerende facties van het Zuidsoe-
Wees verzet zijn naar wordt
pvreesd vijfduizend mensen,

van de Dinka-stam,
het leven gekomen. Een

'Uchtelingenstroom naar buur-
'id Oeganda is op gang geko-V

Bijeenkomst
Een voor gisteren geplande

bijeenkomst van de EG-waar-
nemers met hetfederale leger
en Kroatische vertegenwoor-
digers in Zagreb is niet door-
gegaan. Dit omdat de federale
strijdkrachten geen geschikte
gesprekspartner naar het
overleg hebben gestuurd.

De EG wilde dat op de
bijeenkomst opheldering zou
worden verschaft over het
neerschieten van de EG-he-
likopter, waarbij dinsdag één
Franse en vier Italiaanse mili-
tairen omkwamen. De federa-
le overheid heeft toegegeven
dat het toestel door de lucht-
macht is neergehaald, maar
heeft — hangende een offi-
cieel onderzoek — nog geen
detailsvrijgegeven.

Gisteravond is de als gema-
tigd bekend staande federale
minister van Defensie, gene-
raal Veljko Kadijevic, afge-
treden, naar eigen zeggen om
gezondheidsredenen. Het
door Servië beheerste Joego-
slavische staatspresidium
heeft hem onmiddellijk ver-
vangen door generaal Blago-
je Adzic, een „havik" en tot
nu toe chef-staf van de fede-
rale strijdkrachten.

Gearresteerd
De vrijwel meteen na het

neerschieten van de helikop-
ter geschorste bevelhebber
van de luchtmacht, de Kroa-
tische generaal Zvonko Jur-
jevic,zou inmiddels zijn gear-
resteerd. Plv. minister van
Defensie, admiraal Stane
Brovet had eerder verklaard
dat het neerschieten van de
EG-helikopter deel uitmaak-
te van pogingenvan bepaalde
kringen binnen de strijd-

Aanslag op hoge
functionarissen

van Saddam
TEHERAN, donderdag

Twee hoge Iraakse functio-
narissen, die dichtbij Saddam
Hoessein staan, zijn onlangs
zwaar gewond geraakt bij
een aanslag in Bagdad.

Volgens een sji'itische op-
positiebeweging, SAIRI, is de
aanslag op de bevelhebber
van de luchtmacht, Mozaeb
Hassan, en Saddams persoon-
lijkadviseurHamid Chaaban,
onderdeel van een recent of-
fensief tegen het regime van
Saddam. Bij de aanslag zou-
den overigens verscheidene
luchtmachtofficieren zijn ge-
dood.

Het omschreven incident
verwijst mogelijk naar een
aanslag in Bagdad op 30 de-
cember. Op die dag ontplofte
vlak bij een hotel een auto
waarbij een dode viel. Daar-
naast werd een tiental voer-
tuigenverwoest. (AFP)

RAF-gevangenen
Vanonze correspondent

BONN, donderdag
Bij het oordelen over de

vraag wie voor straftijdver-
korting in aanmerking komt
mogen langdurig gevangen
zittende leden van de ex-
treem-linkse terreurbewe-
ging RAF geen voorkeursbe-
handelingkrijgen, menen de
coalitiepartijen in de Duitse
regering.

De partijleidingen voelden
zich gedwongen een eendui-
dige uitspraak hierover te
doen nadat zich een publieke
discussie over de vervroegde
invrijheidstelling van enkele
RAF-gevangenen heeft ont-
sponnen en CSU en FDP el-
kaar over deze zaak in de
haren waren gevlogen.

krachten om de macht in het
leger over te nemen.

De Servische president,
Slobodan Milosevic, uitte gis-
teravond scherpe kritiek aan
het adresvan Servische natio-
nalisten in Kroatië, die zich,
in tegenstelling tot Servië en
de federale overheid, niet bij
het VN-vredesplan voor Joe-
goslavië wensen neer te leg-
gen.

De kritiek was met name
gericht op Milan Babic, de
sterke man van de „Repu-
bliek Krajina", een Servische
enclave in Kroatië. Deze had
eerder op het aftreden van
ministerKadijevic en Milose-
vic aangedrongen. Krajina en
andere Servische gebieden
zijn erop tegen dat het federa-
le leger zich van hungrondge-
bied terugtrekt en de eigen
milities worden ontwapend,
twee essentiële onderdelen
van hetVN-vredesplan.

Inverband hiermeebesloot
de VN-Veiligheidsraad giste-
ren nog deze week 50 onge-
wapende waarnemers naar
Joegoslavië te sturen. Het
gaat om verbindingsspecialis-
ten, die op de verschillende
hoofdkwartieren van de strij-
dende partijen worden gesta-
tioneerd. Metbehulp van hun
eigen communicatie-appara-
tuur zullen zij proberen om
eventuele schendingen van
het huidige, 15e, bestand zo
snel mogelijk de kop in te
drukken.

Libië maakt zich op
voor treffen met VS

ALGIERS, donderdag
Een belangrijk adviseur

van de Libische leider
Moeammar Gadaffi heeft gis-
teren gezegd dat Libië „Ara-
bieren en andere islamieten
zal bewapenen" wanneer het
land door de VS gedwongen
wordt te vechten in verband
met het geschil over Libische
betrokkenheid bij bomaan-
slagen opvliegtuigen.

„We zullen niet de dupe
worden, zoals Irak", zo zei de
adviseur, Abdel-Salam Jal-
loud. „De Verenigde Staten
willen ons straffen omdat wij
detoekomst van deArabieren
vertegenwoordigen, in een-
heid, islam, vrijheid en demo-
cratie." (Reuter)

Communicatie
De Gemenebestlanden zijn

overeen gekomen dat afzon-
derlijke staten wel een eigen
legermogen hebben, maar dat
de strategische strijdkrachten
onder het centrale commando
van het Gemenebest blijven
vallen. Oekraïne beschouwt
echter alleen eenheden die
met kernwapens zijn uitge-
rust als strategisch en wil alle
overige eenheden, waaronder
de Zwarte Zee-vloot, gebrui-

ken als basis voor haar eigen
strijdmacht.

De legertop vindt dat de
vloot wel degelijk strategi-
sche waarde heeft en alle re-
publieken van de voormalige
Sovjet-Unie beschermt. Op-
perbevelhebber maarschalk
Sjaposjnikov beschuldigt
Oekraïne ervan de Gemene-
best-akkoorden te schenden,
en volgens een kranteverslag
zelfs van het verbreken van
de communicatie tussen zijn
Moskouse hoofdkwartier en
de strijdkrachten op Oek-
raïens grondgebied.

Wel heeft de legertop voor-
stellen gedaan om een deel
van de vloot aan Oekraïne af
te staan voor grensbewaking
en de bestrijding van smokke-
laars. Het militaire personeel
van de vloot bestaat uit 46
nationaliteiten, waarvan het
Oekraïense deel slechts klein
is.

De Russische president
Jeltsin kwam gisteren per-
soonlijk in aanraking met de
gevolgen van zijn harde eco-
nomische maatregelen. In het
stadje Engels bezocht hij een

levensmiddelenwinkel, waar
hij omringd werd door een
menigtevan verontwaardigde
klanten. Op dc televisie to-
rende hij hoog uit boven dc
boze vrouwtjes, aan wie hij
uitlegde dat er geen andere
uitweg was en vroeg om ver-
trouwen. Jeltsin begon giste-
ren aan een rondreis langs
drie steden aan dc Volga om
dc toestand in het land na dc
prijsliberalisatie van vorige
week met eigen ogen te bekij-
ken.

De volgende boze menigte
die Jeltsin moest toespreken,
ditmaal door een megafoon,
was een groep demonstran-
ten in Saratov. Zij demon-
streerden tegen plannen om
de Duitse autonome Volga-
republiek, die door Stalin
werd opgeheven, op hun
grondgebied te herstellen.
Dit had Jeltsin in november
aan Duitslandbeloofd.

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

NEW YQRK: Ëdo Brandt PARIJS: Kees van Bemmelen PRAAG: Hans de Vreij ROME: Henri van der Zee SAO PAULO: Wim Romeijn

Palestijnse delegatie nu
op weg naar Washington

Vanonze correspondent
JERUZALEM, donderdag

De Palestijnse delegatie is gisteren naar de Jordaanse hoofdstad Amman vertrokken,
vanwaaruit zij vandaag naar Washington zal vliegen, waar de derde ronde van de vredesbe-
sprekingenover hetMidden-Oosten wordt gehouden.

Het vertrek volgt op een
mededeling van PLO-advi-
seurBassam Aboe Sharif, dat
alle Arabische delegaties
naar Washington kunnen af-
reizen, nu de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties Is-
raël scherp heeft veroordeeld
voor zijn beslissing twaalf
Palestijnse activisten uit te
wijzen.

De ongeveer veertig leden
sterke Palestijnse delegatie
werd bij de Allenby-brug, de
Israëlisch-Jordaanse grens-
overgang, drie uur opgehou-

den, omdat de Israëlische au-
toriteiten drie Palestijnse
functionarissen wilden ach-
terhouden uit veiligheids-
overwegingen.

Hanan Ashrawi

Excuses voor
bloedbad op
Oost-Timor

DILI. donderdag
Voor het eerst heeft giste-

ren een Indonesische gene-
raal toegegeven dat de schiet-
partij op een anti-Indonesi-
sche demonstratie in Oost-
Timor het gevolg is geweest
van falend gedrag van solda-
ten.

Generaal Sintong Pandjai-
tan, de commandant van de
regio waarbinnen Oost-Timor
valt, zei: „Ik bied oprecht
mijn verontschuldigingen aan
voor het gebeurde en ik vraag
vergiffenis voor de tekortko-
mingen en de fouten van le-
denvan de strijdkrachten, die
al dan niet opzettelijk het
volk van Oost-Timor hebben
gekwetst".

Pandjaitans woorden kwa-
men tijdens de ceremonie
voor brigadegeneraal Rudolf
Warouw, die vertrekt als
commandant van Oost-Ti-
mor. President Soeharto had
zowel Pandjaitan als Warouw
verantwoordelijk gehouden
voor het bloedbad. (AP)

Zaken doen
Nadat de Palestijnse

woordvoerster Hanan Ashra-
wi dreigde dat dehele delega-
tie zou terugkeren als niet
iedereen werd doorgelaten,
lieten de Israëli's de delegatie
de grens oversteken. Volgens'
Ashrawi bestaat er een goede
kans dat tijdens de derde ge-
spreksronde zaken kunnen
worden gedaan in plaats van
de wandelgangen-diplomatie
van de vorigeronde.

Zij zei dat, met toestem-
ming van zowel Rusland als

de VS, de leidersvan de Israë-
lische, Jordaanse en Pales-
tijnse delegaties een inleiden-
de bespreking zouden voeren.
Vervolgens zouden, zo zei
Ashrawi te hebben gehoord,
de Israëli's bereid zijn zowel
afzonderlijk met de Palestij-
nen als afzonderlijk met de
Jordaniërste onderhandelen.

Israëlische functionarissen
verklaarden daarentegen dat
de Palestijnen bereid zijn sa-
men met de Jordaniërs in één
teamop te treden.

Het overleg liep in decem-
ber vast omdat Israël alleen
met een gemeenschappelijke
Palestijns-Jordaanse delega-
tie wilde praten, terwijl de
Palestijnen de delegatie in
tweeën wilden splitsen. De
vredesonderhandelingen, die
oorspronkelijk dinsdag
jongstleden hadden moeten
beginnen, zullen maar van
korte duurzijn.

Aangezien de besprekingen
niet op vrijdag kunnen begin-
nen vanwege de islamitische
rustdag en niet op zaterdag
vanwege de joodse, zal het
overleg niet voor zondag 12
januariwordenhervat.

Het Israëlische delegatielid
Jossie Hadass heeft aange-
kondigd dat de Israëlische
teams al op 15 januariWash-
ington zullenverlaten.

„Libië lonkt naarkennis
Russische kerngeleerden”

MOSKOU, donderdag
Libië heeft onlangs verschillende pogingenondernomen om

Russische kerngeleerden te interesseren voor een baan bij een
project voor vreedzaam gebruik van kernenergie. Dat heeft
eenRussische geleerde gisteren gezegd.

Vjatjseslav Rozanov van
het Koertsjatov Instituut
voor Atoomenergie zei dat
ten minste twee van zijn col-

lega's door een Libiër waren
benaderd. In beide gevallen
wezen de functionarissen het
aanbod, waaraan een salaris
van tweeduizend dollar per
maandwas verbonden, af.

Rozanov kon niet garande-
ren dat andere geleerden in
de toekomst niet zullen be-
zwijken voor dergelijke aan-
biedingen. Hij zei wel dat het
instituut een beroep op zijn
stafleden heeft gedaan derge-
lijke aanbiedingen af te wij-
zen.

Volgens Rozanov hebben
de afgelopen maanden tien-
tallen andere deskundigen
van het instituutbanen geac-
cepteerd in de Verenigde Sta-
ten, Japan en andere landen.
Gevreesd wordt dat landen
die uit zijn op de produktie
van een eigen kernbom,
waaronder mogelijk Libië,
Irak en Pakistan, erin zullen
slagen Russische geleerden
aan te trekken.

Joeri Rogozjin, hoof-
dwoordvoerder van het Rus-
sische Bureau voor Nucleaire
Veiligheid, Gosatomnadzor,
zei zijn collega's geen verwij-
ten te kunnen maken indien
zij besluiten te gaan werken
in het buitenland. Rogozjin
wees erop dat er waarschijn-
lijk „alleen al in Moskou 5.000
teams van geleerden" zijn die
in staat moeten worden
geacht kernwapens te bou-
wen. (AP)

Ruzie om Zwarte Zee-vloot
spitst zich toe

Vanonze correspondent
MOSKOU, donderdag

Oekraïne is gisteren op
vrijwel onoverkomelijk ver-
zet gestuit bij haar pogingen
om zich de Zwarte-Zeevloot
van de voormalige Sovjet-
strijdkrachten toe te eigenen.

De leiding van de vloot legt
een oproepvan de Oekraïense
president Kravtsjoek om de
eedvan trouw af te leggen aan
Oekraïne naast zich neer. „Ik
onderwerp mij niet", zei de
bevelhebber van de vloot, Ad-
miraal Igor Kasatonov gister-
avond vijf keer achter elkaar
op de centrale televisie.

OokRusland, de machtigste
republiek van het Gemene-
best, is tegen. De Russische
president Jeltsin zei gisteren
voor hij vertrok op een rond-
reis langs drie Russische ste-
den, dat de Zwarte Zee-vloot
ondeelbaar was, en onderdeel
van de gezamenlijke strijd-
krachten van het Gemene-
best. „De Zwarte-Zeevloot
kan niet bij één republiek
horen. Zij moet onder cen-
traal commando staan", aldus
Jeltsin.

" Terwijl de gepensioneerden
in Moskou nauwelijks geld
hebben om eten te kopen, ver-
gokken jongere Moskovieten
hun roebels in fruitautomaten.

Foto: Reuter

Troepenbewegingen
in Algerije voor

verkiezingsronde
ALGIERS, donderdag

Het Algerijnse leger en de
veiligheidspolitiehebben gis-
teren in het hele land posities
ingenomen,een weekvoor de
tweede en beslissende ronde
in de parlementsverkiezin-
gen.

Dit meldt het Islamitische
Reddingsfront (FIS), dat in
december de grote overwin-
naar was van de eerste ronde
van de verkiezingen, de eer-
ste stembusstrijd in de Alge-
rijnse geschiedenis waaraan
meerdere partijen mochten
deelnemen.

De tweede ronde vindt vol-
gende week donderdagplaats.
Naar alle waarschijnlijkheid
zal het FIS dan een meerder-
heid in het parlement beha-
len, een vooruitzicht dat het
leger met afschuw vervult.
Het FIS wil van Algerije een
islamitische republiek ma-
ken.

Na de eerste verkiezings-
ronde op 26 december specu-
leerden de Algerijnse media
dat het leger tussenbeide zal
komen om te voorkomen dat
het FIS aan de macht komt.

(AP)
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_3 Kassadienst-theaters verkopen voor elkaar__i

a t/m za 1febr. (dag. beh. op 20 12. za 18. zo 26 jan.) 20.15 uur ,
Petra Laseur en JeroenKrabbé in Liefdes-
brieven van A.R. Gurney; kaartverkoop: AUB Ticketshop

" 020-6 211 211; van 19.00-20.00 uur: 020 - 6 228 993 <
(Amstelkerk) .

" v/a do 9 jan. 20.15 uur (beh. zo/ma) zo alleen matinee 14.00uur '" Revue Revue een musical-extravaganza m.m.v. Jos <
m Brink, Frank Sanders, Lucie de Lange. Pleuni Touwe.v.a. .
" _ 24 uurs info-U)n 020-675 44 11 '" wo Ben Koninklijk Concertgebouworkest <

" do 9 jan. Nikolaus Harnoncourt dirigent; m.m.v Charlotte <
20.15 uur , Margiono sopraan; Marja Bon piano ."gr zaal * Werken van Haydn - Mozart -Beethoven - Schubert

" toeg. f 50.-; CJP I 35,-; evt. resterende kaarten verkrijgbaar a.d. kassa <
" vr 10 jan. Stichting Impulse-Primusic presenteert Judith Mok (. 20.15 uur sopraan en Susanna MoncayO mezzo-sopraan; <W. zaal m.m.v. Reinild Mees piano, met duetten en aria's van o.a.

" Tsjaikowski - Brahms - Schumann - Debussy

" toegang f 35.-; CJP/PAS-65 f 27.50 I
"za 11 jan. Vara matinee op de vrije zaterdag i—15 00 uur Rotterdams Philharmonisch Orkest

" gr. zaal dirigent Valery Gergiev; solist: Naum Grubert piano

" Stravinsky: Scherzo fantastique - Skrjabin: Pianoconcert *4 Rimski-Korsakov: Sjeherazade ,
toegang 129.-; CJP/PAS-65/treinreizigers ( 24.-
zo 12jan. Raiskoff Concert Management

" 20.15 uur Serie meesterpianisten 1991/1992 <
" gr zaai Ronald Brautigam piano iRachmaninoff: Corelli Variaties op. 42 - Schubert:

" Wanderer Fantasie in C gr.t. D 760 - Messiaen: '" Cantéyodjaya - Ravel: Le Tombeau de Couperin I
toegang f 41,- al; CJP/PAS-65 ( 31.- ai. ,
za 18 jan. Vara matinee op de vrije zaterdag

" 14.00uur TsjaikOWSki: TSjarodejka opera inconcertvorm

" gr zaal Radio FilharmonischOrkest - Groot Omroepkoor <— dirigent: Valery Gergiev; solisten: Stefka Evstatieva, ,
Ludmila Shemchuk, Gegam Grigorian. Valery Alexeyev

" e.a.: toegang f 39.-: CJP/PAS-65/treinreizigers f 34.- <
"ma 20 jan. Godfried Hoogeveen cello en Frédéric '" 20.15 uur Meinders piano ikl. zaal Programma: Grieg; Sonate in a op. 36 - Strawinsky: Suite

" Italienne - Schubert: Variaties -Rachmaninoff: Sonate in '" g opus 19: toegang t 35.- i

dagelijks 20.15 uur; zo 14.00uur GuyS & DollS musical met 60

" (beh. ma) medewerkenden. Produktieen regie: Hans Hamstra

" In voorverkoop:*JennyArean. Philippe Elan, NolaRae '. Let op! Na aanvang voorstelling geen toegang ,
Verkoop vanaf één maand voor de eerste voorstelling van een serie

" Muziektheater-Agendalijn: 020 - 551 81 00 i
"vr 10,zo 12, wo 15, vr 17, ma 20, wo 22, di 28, wo 29 jan. 20.00 uur. I_

zo 26 jan. 13.00uur ,
De Nederlandse Opera

" Les Brigands - Jacques Offenbach 'O Nieuwe produktie: regie: Jeróme Deshamps en Macha i
" Makeieff; NederlandsKamerorkest 0.1.v. Louis Langrée

ma 27, do 30 jan. 19 00 uur ma 3, do 6, wo 12,za 15, di 18, vr 21 febr.

" 19.00 uur, zo 9 febr. 13.30 uur 'O De Nederlandse Opera iDie Frau ohne Schatten - Richard strauss (
Nieuwe produktie; regie: HarryKupfer; Nederlands

" Philharmonisch Orkest 0.1.v. Hartmut Haenchen <

" ma 10, dl 11, vrl4, ma 17, wol9, do 10,za22",di25, do 27', vr 28 febr, i
m di 3* en wo4 mrt. 20.15 uur, wo 19,zo 23* febr. enzo 1 mrt. 14.00uur

Het NationaleBallet presenteert zijnRondom
" Balanchine-Programma. Thefour temperaments.
e Theme and Variations, Episodes, Brahms-Schönberg ,

kwartet. Begeleiding: Nederlands Balletorkest 0.1.v. Roelof

" van Driesten Opde met een * gemerkte data wordt i.p.v.

" Thefour temperaments het ballet Themeand variations
uitgevoerd ,

"r [*j t' 11'-^- 1 (h <i
"wo 8 jan. Ockhams Scheermes van/door Han Romer en Titus

" 20.15uur Tiel Groenestege; regie: Helmen Woudenberg; première
"do9 t/m Het Trappenhuis nieuwe one-man-show van Robert— zo 12 jan. Paul. Regie: Paul Vermeulen Windsant; zo uitsl. 14.00uur
" 20.15uur

" v/awols Joke Bruijs met Gepeperd vurig cabaretover brandende

" 20.15 uur kwesties: muz. tSeg.: Hans Stoop en Wouter de Koning
"zo 19jan. Assepoesters poets een sprookjes-opera voor
( 14.00uur jong en ouddoor S.K.O.N.

" I J2_l
" | 3B_
"do 16 jan. 23.00 uur dj Apollo's Fun Night

" vr 17jan. 23.00 uur Swingen op muziek uitde jaren 55 tot 75
"za 18 jan. 23 00 uur Midnight Crisis Show metInez

kaarten kunnen nu ookbesteld worden met Euro-,Visa of Mastercard
vr 10t/m Toneelgroep Amsterdam - Wanneer wij doden

"za 18jan. ontwaken van Henrik Ibsen. Met Catherine ten
0 20.15 uur Bruggencate. Kitty Courbois. Gijs de Lange, Peter

zo 19 jan. Oosthoek, Saskia Temmink en Rik van Uffelen; regie:
" 14.00uur Titus Muizelaar; vertaling: J. Clant van der Mijll-Piepers;

" di 14 jan. dramaturgie: Gijs de Lange; vormgeving: Paul Gallis:_ perspremière licht: Kees van de Lagernaat
"ma 20 t/m Het Nationale Toneel- Slotkoor van Botho Strauss

do 23 jan. Regie: Hans Croiset. Met o.a. Hugo Koolschijn. Josée

" 20.15 uur Ruiter en vele anderen

" | r~>i^FT~rT'T~t~~,~l—i
" 1

Bel voorprogramma-informatie de Muzieklijn: 020 - 693 90 93
vr 10 jan. 20.30 uur CD-presentatie Ensemble Calgija
wo 15jan. IJsbreker strijkkwartetserie: Tale Quartet

" 20.30 uur Werken van o.a. Schnittke en Webern

UITSLAG D-trekking 2e klasse 90e loterij
» VU..Afl Een service voor onze _~^"""^ï"^T"-"^""*^~TUT*-

Nederlandse klanten. QM 1.000.0Q0,- OP lOtnUlTimer 0954855
Neemvoor meer .nformatie of DM 250.000.- OP lotnummer 0705557 '_

|k3L*SJ toezending van de volledige DM 60.000,- op lotnummer 0630696
trekkingslijst kontakt oo met. DM 40.000.- op lotnummers 1112515 157249a

DM 25 000 -OP lotnummers 0050557 0054257 0108445 0276555 0512899 0521857 0646189 0812765
Afdeling Klantenservice 0855850 1081617 1086468 1211181 1510946 1575401 1458009

DM 10.000,-op lotnummers eindigend op 07054 87672 '_
DM 5.0Q0,-op lotnummers eindigend op 17220 61687 90407

o+o*m h_||k| !■■■■% DM 1.500,-op lotnummers eindigend op 0062 52-51 8571 ____
Cr]U||\|[jl EIC dm 800,- op lotnummer eindigend op 149
fceVWI ■ ■■"■ DM 320,-op lotnummer eindigend op 59 (onder voorbehoud)

Süddeutsche Klassenlotterie

I IïTjwss ïl II PI 11 'AV*f M _lf_ l¥ïI Iff ér*' ■ lJlwa.w_!

___r_ÉiJM_S__i
1 Januari 1992
1 vr 10 Purmerend .Purmerijn uitverkocht
1 za 11 Dordrecht Kunstmin 078-148938
1 zo 12 Etten-Leur De Nobelaer 01608-34350
1 di 14 Hoorn Het Park 02290-12529

' wo 15 Meppel Ogterop 05220-54242

' do 16 Assen De Kolk uitverkocht
i za 18 Ede De Reehorst 08380-33741
i zo 19 Den Helder De Kampanje 02230-27774
i wo 22 Roosendaal De Kring 01650-37155
i do 23 Drachten De Lowei 05120-13344
1 Tournee organisatie: Theatre Work Holland

! SCHEEPSTIJDINGEN '*ÈgL
Grotevaart

i AMSTELWAL 7 830 wzw Ge-, raldton nr Rotterdam. CALLU-
NA 7 130 nw Kaapstad nr Dur-

' ban, CARDISSA 11 verw te> Guayaquil, CASABLANCA 7 36C. no Azoren nr Barry, CAURICA 8
te Punta Cardon, CLARISSA 7

' 400 zo Galveston nr Houston,
> DANIELLA 7 43 zzo Tunis m. Rotterdam, DELFBORG 8 vr

Kiel nr Rauma, EEMSBORG 7> 10o Dover nr Paluden. EOS 11
i te Helsinki. ERINNA 12verw te, Niigata, ERODONA 10te Hous-

ton, ETREMAI4 verw te Singa-pore. HEEMSKERCK 7 55 va
i Gran Canaria nr Southampton, JO UND 7 125 w Mekka ni

Gesik (Indonesië). JO OAK 7

' 180 w Jeddah nr Suez. M AAS-
i HAVEN 7 60 n Xp Finisterre ni, Dakar, MAASSTROOM 7 28C

zzo Jeddah nr Yanbu, NATICIN/i
1 8/2 verw te Ulsan, NEDLL BAL» TIMORE 7 220 ozo Madagascai, nrTaomasina. NEDLL DEJIMA:

vn Hongkong nr Pusan, NEDLI

' DELFT 8 te Singapore, NEDLI
) HOORN 7vn La Spezia nr Mal-, ta, NEDLL MADRAS 7vn Iqui-

que nr San Antonia, NEDLI

' MARSEILLES 7 105 w San Die
> go nr Iquique, NEDLL NEER-, LANDIA 7 vn Kingston nr Ric

Haina, NEDLLROUEN 7 vn Tav-

' ranga nr Jakarta. NEDLL SEOUL
> 7 te Port of Spain. NISO 14, verw thv Singapore, NOV/I

KLIPPER 8vn Hachinohe nr Na-

' goya. REGGY DOW 7 370 nw
t Azoren nr Tampa, PRINS, ALEXANDER 7 pass Wight ni

Antwerpen, PRINS FREDERIK

" WILLEM 8 150z Nouadhibou m
I Vado, PRINS PHIUPS WILLEM, 8 vn teeshaven. PRINS WIL

LEM-2 7 21 o Finisterre m» Nouakchott. PRINSES MAR» GRIET 730 zo Huil nr Plymouth
l RUNBORG 845 w Hoek v Hol-

land nr Kemi. SERICATA 12
verw te Aden. SOLARIS 12

" verw te Rotterdam, SPONSA-» LIS 11 verw te Kikuma, SPRING
808 7 55 o Gibraltar nr Haifa
SUNETTA 9 verw te Rotterdam» VILLE DE VEGA 7vn Muscat ni
Singapore. ZARIA 7 390 zw Ka
rachi nr Teloksemanna.

Kleine vaart- ALBLASGRACHT 7 180 o Sa-- vannah nr Tenorife, ALERT 7 vn- Rotterdam nr Frankrijk, AL-
a STERN 10 verw te Holmsund,
3 ALSYTA SMITS 7 100 no Alger
3 nr Birkenhead. AMY 8 10 z
7 Nordvalen nr Boulogne, ANITA
i, SMITS 7 120 nno Bermuda nr
r Algiers, ARTISGRACHT 8 ten Hodeidah. BALTIC SUN 11 te
7 Gavle, BARENTZGRACHTB 820
1 zo Bermuda nr Brownsville,

e BASTIAAN BROERE 7 30 zo -- Marbella nr Huelva. BONTE-- GRACHT 8 20 w Lissabon nr
v Tanger, BREEZAND 8 vn Rot-
i, terdam nr Stockholm. BROU-
r WERSGRACHT 7 180 nw Pte
7 Noire nr Soyo, CHAROLAIS EX-- PRESS 8 te Santos, COMBI
r TRADER 7 15 o Cartagena nr
D Palma de Majorca. CRISPIN 7
\ 360 nw Xp Verde nr Tenerife,.- DUTCH MARINER Bvn Rotter-
r dam nr Purfleet, DUTCH MAS-
-7 TER 7 20 zw Noordhinder nr
L Birkenhead, DUTCH NAVIGA-
L TOR 7 20 z Almeria nr Barcelo-- na, FAIRMAST 7 300 z Athene- nr Las Palmas, FAITH 7 900 zzw
L Acores nr Point a Pitre, HEE-- RENGRACHT 7 vn Santos nr- Purfleet, HUDSONGRACHT 8
s 50 zzw Kristiansand nr Casa-- blanca. HUMBERGRACHT 7
L thv Mauritanië nr Takoradi,
i IGLO EXPRESS 7 20 nw Guern-
\ sey. INDEPENDENT ACCORD 7- 400 wAzoren nr Chester, INDE-
v PENDENT SPIRIT 7 630 zw
ï Fastnetrock nr Antwerpen,
r JACQUEUNE BROERE 7 25 nw
<■ Hoek van Holland nr Tees, JE-
r HAN 7 15 n West Terschelling
1 nr New Holland. JESSICA 7 vn- Valencia nr Tripoli, KAAP-
r GRACHT 7 1040 o Bermuda nr- Mobile, KEIZERSGRACHT 7 80
i, nnw Esbjerg nr Moss, KIEL-- GRACHT 7 250 nw Recife nr
2 Atucha (Argentinië). KLIPPER-
-3 GRACHT 7 200 zzw Lagos nr- Warri, KOGGEGRACHT 7 10 z
3 Xp de Gata nr Bilbao, LELIEG-
i, RACHT 7 150 w Manus Eil. nr
i. Manila, LINGEGAS 7 200 o Sri
r Lanka. LOOIERSGRACHT 7 vn- Tanger nr Gibraltar, UJN-

BAANSGRACHT 8 420 o Mid-
way Eil. nr Kingang, MAGDA-
LENA 13 verw te Basse Indre,
MENNA 7 te Rotterdam, NAU-
TIC 7 300 no Flores nr Kings-
town, NORDIC8 50o Azoren nr_ Rotterdam, NORTHERN EX-
PLORER 7 240 wzw Faro nr
Eemshaven. NORTHERN EX-
PRESS 8 te Lagos. NYANTIC 7
90zzo Kingston nr Philadelphia.
ORANGE KLIPPER 7 780 n Xp
Verde nr Turbo, PALMGRACHT
7 10 zo Cockstrait nr Buenos

-. Aires. PARKGRACHT 8 65 o
Luzon nr Brisbane. PIETERS-
GRACHT 7 ta Antong. RUBY 7
vn Antwerpen nr Leixoes,
SHELLTRANS 7 vn Shellhaven
nr Stanlow. SINGELGRACHT 7
te Willemstad (Curacao),
SNOEKGRACHT 8 125 z Dakar
nr Abidjan, STELLA ORION 7 20
o Pu Aur nr Singapore. STELLA
POLLUX 8 vn Belfast nr Vlissin-

Igen, STURGEON 7 20 o Dover
nr Gonfreville, TAURUS 7 vn
Muscat nr Singapore, THEO-
DORA 8 vn Swansea nr Rotter-
dam, TRIUMPH 7 Greenwich
Boei nr Rotterdam, TWAITE 7
vn Rotterdam nr Duinkerken,
VARNEBANK 7 vn Rotterdam
nr New Holland, WADDENZEE
7 150 zw Ushant, WILHELMI-
NA-V 7 vn Rotterdam nr Gun-■ nes, WILMA 7 vn Gibraltar nr■1 Triopoli, VEMEN PRIDE 7 180

!zw Faial, ZEPHYR 8 10 Hart-
landpoint nr Gonfreville.

VSB Groep
Dankbrieven

VSB Groep N.V.
Gevestigd te Utrecht

Met ingang van 8 januari 1992 voor
beurs is de afeiftekoers van de
'

8V2% VSB Groep Bankbrieven
1990 per 1994
vastgesteld op 99,65%

Effectief rendement 8,62%

8 3/4% VSB Groep Bankbrieven
1990 per 1998
vastgesteld op 101,15%

Effectief rendement 8,50%

9% VSB Groep Bankbrieven
1990 per 2000

vastgesteld op 103%

Effectief rendement 8,48%

Utrecht, 8 januari 1992

VSB Groep N.V.

Executieverkoop
Op maandag 13 januari 1992, om 10.00
uur, vindt een openbare verkoop plaats.
De verkoop komt voor rekening van
Jarino Roden B.V. te Roden,

Eerste Energieweg 2.

Te koop wordt
aangeboden 0.a.:

afd. kantoor: diverse computers en printers,
een telefooncentrale met toestellen, reken- en
telmachines, copieerapparaten, typmachines,
bindsystemen, een fax, kantoormeubilair, afd.
tekenkamer: tekentafels, tekeningkasten,
lichtdrukmachine en een snijinrichting, afd.
vervoer, aanhangwagens, vorkheftrucks,
auto's en vrachtwagens, afd. houtbewerking:
platenpers, houtbewerkingsmachines, takels,
afzuiginstallaties, partij hout, afd.
metaal-werkplaats: handgereedschappen,
lastrafo's, kolomboor-machines, hijsunits,
snijgereedschap, partij ijzer, spuiterij:
droogfilter spuitwand met afzuiging, afd.
installatie: ladders, bouwstelling,
hanHnorciQHcrhan tvA/oo pnmnloto maria7Mnpn

I

WAT IS DE MEEST GELEZEN KRANT
VÓÓR DE BEDRIJFSAUTO RAI?

'm Hl ,__lr

\ ______!

Op 6 februari begint de Bedrijfsauto-RAI. Maar een dag
eerder, 5 februari, verschijnt De Telegraaf met de special
Bedrijfsauto-RAI. Deze special bereikt 2,1 miljoen lezers
waaronder zon 100.000 beslissers op het gebied van bedrijfs-
auto-lease en -koop.
Vóór-informatie is voor beslissers essentieel. Presenteer uw
produkt of dienst daarom in De Telegraaf, de meest gelezen
krant vóór .de Bedrijfsauto-RAI. Voor meer informatie en re-
servering kunt u bellen: 020-585.8009.

%t 3*ietrttf
DE KRAMT VAM WAKKER NEPERIANP

nanagereeusunap, twee uuiiipieie mdyaiijneii

met gereedschappen en materialen, alle
overige voorraden en materialen in de
verschillende werkplaatsen.
De plaats van verkoop is hotel café restaurant

„Onderde Linden"
te Roden, Brink 27.

De goederen zijn zaterdag 11 januari 1992 van
11.00-15.00 uur te bezichtigen op het adres:
Eerste Energieweg 2 te Roden.
Alleen contante betaling. Geen opgeld.
De verkoop vindt plaats in opdracht van de
ontvanger van de belastingdienst onderne-
mingen Emmen, de Weyert 56, Emmen.
De belastingdeurwaarder, A. B. M. Smit,
belast met de executie. Telefoon 05920-37990

Belastingdienst

# _____!Illllli
MILITAIRE MOTORVOERTUIGEN

m De inspecteur derDomeinen teArnhem, Pels Rijeken-
W straat 1, zalop dinsdag21 januari 1992v.m. 10.00uur,

te zijnenkantore in het openbaarbij inschrijving ver-
kopen:

een partijmilitaire motorvoertuigen w.0.:

vrachtwagens merkDat type VA 126 en VA 328,
I 1 combi merk Volkswagen, 1 personenauto merkDAF Kavellijsten eni type VA 66, landrovers en aanhangwagens. verkoopvoorwaardei

zijn uitsluitend tijden:
Aanwezig op het verkoopterrein derDomeinen te de bezichtiging
Soesterberg, Zuiderweg, zijnde een zijwegvan het verkrijgbaar bij
Zeisterspoor. vetoopterrein.

Er worden geen
Bezichtiging op maandag 13 en dinsdag 14 januari kavellijsten per post
1992 van 9.00 uur tot 16.00uur. gezonden.

__■_■■___■__■■-__-_■_- mammmm 11___i

C B nL Drielichts halogeen JÊ

- --J— —11— hW-AIA <^*^NlK—*■SB IN&___i fIU _I ronz??. ■jyiri ___// »
""»—I |!I||P>— ïfH roof #A_*f" p"'"* JnP^
___> HRr'i'vi'v-1"' „Je K:;:::__H ■■ï?- _#|_v.ïi2_i J ~_F —'— W-:' ttS'.Sw?©JHffl'___¥*r — --* Pil ÏÈiÏoW®mSr *■■ ■** _ibC_a!

p*7 I: II r <J|f

I ——— Meialen hanglamp W_\ _ jjll»ISSE f mettrekpendel Vans9r AA CA ll\W__C-**^g-" "* 050 cm. In bordeaux voor JWJV iHP!"^
I ■■■—» -,JF en donkergroen. w#" ~^^

IWfe wffcfom

| mcrcw mnsX
1ficlifxlnfira

I '-*_ Halogeen vloerlamp
____i _Élllllffïlr 'llïllll 'Amsterdam. In wit "I _gÉ[ ___ % en wor'- hkluwf eIg— _■ W halogeenlamp. [s ü l_ Vm99'-_.7 IJO *I H pp-^*- ■ \ voor A# *v

Plafondlamp Halogeen tafellamp \ 5BIJ metmatte glaspunt. 'Amsterdam. In wil \ «L_a en zwart. Inklusief \"""'"""AflOS 20 W halogeenlamp. \ »____i i :r ~S W _ÉLj "oor tl’ JU

/ Opaalglazen tafellamp A J CA %rt-m** / / Hoogte2scm, 019 cm. C/1 JV %

’ ’ IfonW-wor %JT» \ tl

C_s tafellamp 'Pyralight'. \

H__~P_B 'l '?%& m

LU3 JF Halogeen tafellamp , Itete/ioreL__J # 'Swfln'./nmren A itopkoataklspot.
__. '■ fyrt 'n*,üs/e' 20lV H I Inwitenzwart.

_-" f "m59-'iO "**' *' voor l/lV 5— 1 ""t-Yt "
li Metalen wandlamp'Urbol'. IAQCiL»» 026 cm. In wh, zwart, donkergroen |w*±±g enbordeoux. Van 29.95 voor I/" I

'^■%I_^^^»Vj_k Halogeen vloer- jéÊ
"~■ lll^^ leeslamp. In 2 licht- _^TiH^_
f ~S J_f standen instelbaar. ÊÊ _a|~P Ép /n witen zwart.

Kompleet mei |||
50 rV halogeen- m2_ Aanbiedingen geldig t/m f _■ ] ~p___y / omp. ■■#|^*,l'l '''|— ' feir"»"' "92- JS- f(v3® Ko " ,59

<" 11W ■
~*~> Model en/ofprijswijzigin- KLTi V" voor 11 /"

gen voorbehouden. H_—l

■n] Lampenier v/Wf ü/n: LJ J_--LI

f Almere - Amersfoort - Amsterdom - Arnhem - Assen - Borneveld - Bergen op Zoom - Beverwijk - Breda - Bussurn - Delft - Den Bosch -

' Den Haag - Den Helder - Deventer - Dordrecht - Drachten - Ede - Eindhoven - Emmen - Enschede - Goes - Gouda - Groningen - Haarlem
T Helmond - Heerenveen - Heerlen - Hilversum - Hoogeveen - Hoorn - Kerkrade - Leeuwarden - Leiden - Lelystad - Maassluis - Maastnt"
J Nieuwegein - Nijmegen - Oldenzaal - Oss - Purmerend - Roermond - Roosendaal - Sittard - Uden - Utrecht- Veenendaal - Ver 1» -jalffl
- Venray - Vlaardingen - Waalwijk - Weert - Zaandam - Zeist - Zoetermeer - Zwolle. ■ yflTiHÜ^^

Voor nadere adresgegevens kunt u bellen met het hoofdkantoor te Best, tel. 04998 - 97910. flö***^

TELESPORT IS ER VROEG BU
s , - -

donderdag 9 januari 1992]12



Tolerantie
Helemaal verbazingwek-

kend is het gebeurde echter
niet, en in zekere zin zijn de
Franse en vier ItaliaanseEG-
waarnemers het slachtoffer
geworden van een (wellicht
te) hoge mate van tolerantie
van de Twaalf jegens tegen
de waarnemers gericht ge-
weld.

Wat afgelopen julibegon als
een missie die toezicht moest

houden op een wapenstil-
stand in de republiek Slove-
nië, is stapje-voor-stapje ver-
anderd in een missie van een
heel anderkarakter: het waar-
nemen van gevechten in
Kroatië en het ondernemen
van pogingen om lokale be-
standen te regelen. Werk dat
deelsin devoorste Unies moet
plaatsvinden, waarbij de risi-
co's uiteraardgroot zijn.

Ondanks schriftelijke vei-
ligheidsgaranties van alle be-
trokken partijen kwamen de
EG-waarnemers het afgelo-
pen half jaarregelmatig onder
vuur te liggen. Somsgebeurde
dat „per ongeluk" — bijvoor-
beeld wanneer een stad als
Osijek, Vukovar of Dubrov-
nik onder vuur werd geno-
men.

Maar er waren ook gerichte
aanslagen. Zo werd midden
in Zagreb een Deense majoor
van de EG-missie door een
Kroatische militair neerge-
schoten. En er waren zeker
vijf beschietingen van de wit
gespoten EG-helikopters
voorafgaand aan de laatste,
fatale aanval van eergisteren
bij Varazdin.

En waar aanvankelijk on-
der het Nederlandse EG-voor-
zitterschap gespierde taal had
geklonken („Eén schot en we
zijnweg"), werden dereacties
op de schietpartijen steeds
flauwer. Ook de EG leek te
worden meegezogen in de spi-
raal van geweld die Joegosla-
vië overspoelde.

De enige uitzondering
vormde het terugroepen, op
aandringen van de Tweede
Kamer, van ambassadeur
Henry Wijnaendts. Na twee
beschietingenvan helikopters
met Wijnaendts aan boord
leek het de Kamer beter dat
de speciale EG-gezant zijn
werk voortaan op enige af-
standvan hetfront zou doen.

Hulpverleners: Corruptie
in Rusland valt wel mee

doorPhilippe Remarque
MOSKOU, donderdag

„Onze correspondent in Volgograd bericht dat de prijzen van de humanitaire hulp op de
harkten daar heden ten dage alsvolgt zijn: een Duits pak koffie van 200 gramkost 250roebel,

blikje forel van 50 gram 15roebel, een literpakkindervoeding uitBeieren kost 50roebel".
JHt bericht uit deKomsomólskaja Pravda en andere verhalen over gestolenen doorverkochteWesterse voedselhulp baren het Westen grote zorgen.
Vooral de harde beschuldigingen die een Duitse hulporganisatiebegin deze week uitte, als zou in Rusland „het

fer en een mafia van honderdduizenden voormalige apparatsjiks" een groot deel van de hulp stelen om haar door
* verkopen, wektenverontwaardiging.
Er dreigden daartoch men-

IN te sterven van de honger?
Joe kan men dan toelaten

''M dit gebeurt? Westerse

'Verslaggevers die in Moskou-
** winkels de prijzen en de

van de kopers ko-
-1'"en peilen, worden vaak ge-

met boze Rus-
'%, die zich afvragen waar
!Je beloofde hoeveelhedenWesterse hulp nu blijven.

Keurig
I, Inmiddels hebben alle gro-

* Duitse hulporganisaties, '"tkend dat er grote hoeveel-I *den hulp worden gestolen.
I y president van het Duitse
''"de Kruis, dat behalve de
| J'brengst van Duitse particu-

' *'e acties ook nog een groot
'. *el van de EG-voedselhulp
J' Rusland en andere repu-
'ieken verspreidt, zei giste-
*H dat alle voedsel keurig
Nistribueerdwordt.
,>,Wat er achter de deuren

een ziekenhuis gebeurt

' *H ik niet zeggen. Maar ik
Miaal: Laat me bewijs zien

onze spullen op de zwarte
verkocht worden", al-

Botho Sayn-Witggenstein.
Op de markt voor hetKiev-

in Moskou wordt voor
prijzen in de

geheten 'commerciële'
t een wijdekeus aan

spullen verkocht,
I l*i condooms tot draadlozef'efoons. Deze op zich legale

sideltjes worden door Wes-
J*lingen veelal aangeduidp de term 'zwarte markt.

op deze plaats zouden
i'ipgoederen verkocht wor-V

I ;ue Italiaanse spaghetti,
I Emmenthaler, Duitse

H>erwtjes en Hollandse Hot

I?g-worstjes die in de stalle-
fs worden aangeboden ko-lft volgens deverkopers ab-
'lut niet uit de hulpzendin-

Zij vragen echter aan de
Misen die hun dit soort par-
*ft aanbieden nooit, waar
spullen vandaan komen.

Bonbons
M)at kan ons natuurlijk
fts schelen", zegt een ver-
lor boven zijn kacheltje.
| Hot Dog-worstjes bleken
l navraag in Nederland ze-
f niet uit voedselpakketten
fomstig te zijn, maar uit
*ccl legaleruilhandel.
i" erschillende verkopers
pellen losvan elkaar dat af
i toe oude vrouwtjes

spullen uit de door
ij* ontvangen hulppakket-
L' te koop aanbieden. „Ze
kj| en liever brood van de

dan die dure bon-
zelf op te eten. En geef

) eens ongelijk", zegt een

politierapporten van geval-
le Van diefstal van hulpgoe-
F*n maken het niet erg

dat er een net-
jjkvan georganiseerde mis-

achter de ontvreemdin-
fcZit'(5nige tijd geleden werden|*erikaanse transportvlieg-
f&n met hulp met veel
PffVertoon binnengehaald,
"gelost door onder andere

Russische soldaten.
Toen 'nkolonne wegrijden-

devrachtauto's door een poli-
tiepost werd gecontro-
leerd, bleek bijna iedere
chauffeur iets gestolen te
hebben.

Maar niet alleen soldaten,

Giwtnetwerk
mmiiuiï
waarschijnlijk

ook vliegtuig-technici, los-
sers, medewerkersvan de op-
slagplaats, kortom iedereen
die bij het proces van aan-
komst tot verdeling betrok-
ken is, steelt, aldus deKomso-
molskaya Pravda. Maar dat is
nog geen mafia, evenmin als
de adjunct hoofd-arts van een

ziekenhuis in Rostov die sa-
men met het hoofd van de
ziekenhuisgarage 850 stetho-
scopen en 18.000 wegwerp-
spuiten achteroverdrukte.

De hulporganisaties die in
Moskou de EG-hulp verdelen
denken niet dat er op grote
schaal wordt gestolen. Het
Duitse Rode Kruis deelt kin-
dervoeding en melkpoeder
uit via scholen en ziekenhui-
zen, waar een strenge contro-
le op de uitdeling bestaat.

De opslag vindt plaats op
grote voedselbases, die wel
degelijk gevoelig zijn voor
diefstal. „Wij hebben geluk
gehad dat we samenwerken
met een stel eerlijke mensen
op de voedselbasis waar wij
opslaan", zegt een Russische
vertegenwoordiger van het
Rode Kruis.

De heer Schrooien, een
Vlaamse medewerker van
'Artsen zonder Grenzen', die
vanaf september ook EG-
voedsel uitdelen in Moskou,
vindt het hele verhaal nogal
overtrokken. Volgens hem
zijn een paar kleine inciden-
ten opgeblazen door de pers.

„Er is nog nooit een camion
met voedsel van de aardbo-
dem verdwenen", zegt hij.

De Russische media doen
in ieder geval verontwaardigd
over de vermeende diefstal-
len van humanitaire hulp.
Een nieuwslezervan hetRus-
sische avondjournaal vertelde

dat zijn vriend vitaminen
voor diens dochtertjegekocht
had in een 'commerciële' win-
kel, waar duidelijk op stond
dat het om humanitaire gift
ging.

„Ik vind dat mensen die
zich hiermee bezighouden ge-
pakt moeten worden", aldus

de nieuwslezer.Een vrouwtje
voor het Kiev-station zegt:
„Natuurlijk zien wij nooit
wat van die hulp, dit is toch
Rusland. Maar wat maakt het
uit, dat voedsel van u is hier
nog minder dan een druppel
in de zee, we zullen het toch
zelf moeten oplossen".

" Politieagen-
ten en militairen
bewaken geza-
menlijk wester-
se hulpgoederen
op een spoor-
wegemplace-
ment in St. Pe-
tersburg.

De Russische
media berichten
met grote ver-
ontwaardiging
over gevallen
van vermeende
grootschalige
corruptie, maar
westerse hulp-
verleners ter
plaatse vinden
die verhalen
nogal overtrok-
ken.

Foto: Reuter

Emoties
Na wat bekomen te zijn

van de doorstane emoties,
hebben Pompa en zijn echt-
genote, Maria de la Caridad
Carrazana, in de afgelopen
dagen hun verhaal verteld

aan de nieuwsmedia. Ze de-
den hun beweegredenen uit
de doeken om Castro's heil-
staat, ondanks de grote risi-
co's, definitief de rug toe te
keren.

In het afgelopen jaarwaren
meer dan tweeduizend Cuba-
nen erin geslaagd henvoor te
gaan, op vlotten, in kleine
bootjes en zelfs met alleen
maar met een binnenband

van een auto als transport-
middel.

Het verhaalvan de Pompa's
geeft weer hoe snel de om-
standigheden in Cuba ver-
slechteren, nu deSovjet-Unie
nietmeer kan optreden als de
financiële en economische
sponsor van Castro's regime.
German Pompa vertelde dat
het oorspronkelijke idee om
tevluchten afkomstig was van
zijn vrouw. „Zij beraamde het
plan, ik was deuitvoerder".

Offers
Maria Carrazana, 44 jaar

oud en moeder van vier kin-
deren uit een eerder huwe-
lijk: „Vele jaren lang heb ik
de Revolutie gekoesterd. Ik
werkteer hard voor en bracht
er offers voor. Maar vandaag
de dag hebben de Cubanen
geen rechten meer en geen
voedsel en geen afleiding. Er
is geenvrijheid,er is niets".

„Nu kunnen we eindelijk

beginnen te leven. We kun-
nen zeggen wat we willen, we
kunnen kerst en oud en
nieuw vieren, we kunnen
dingenkopen".

Het wegvallen van de mil-
jardensteun van de Sovjet-
unie heeft de Cubaanse eco-
nomie in een duikvlucht ge-
bracht. Voedsel en brandstof
waren al langop de bon, maar
op 1 januariheeft deregering
nieuwe beperkingen afgekon-
digd voor het gebruik van
benzine en elektriciteit. Dit
heeft geleid tot verslechtering
in vele sectoren van het dage-
lijkse leven.

Zo is het openbaar vervoer
ingekrompen, sluiten de win-
kels eerderen zendt detelevi-
sieminderuren uit.

Gealarmeerd door het uit-
eenvallen van de Sovjet-Unie
heeft Castro plechtig beloofd
nooit een politiek te zullen
gaan voeren van glasnost
(openheid) en perestrojka
(economische hervorming),

zoals Michaïl Gorbatsjov dat
heeft gedaan. Hij heeft gezegd
dat Cuba liever verdrinkt in

een poel van bloed, dan het
kapitalisme te omarmen.

Fidel Castro
poel van bloed

Keerpunt
Een persoonlijk keerpunt

kwam voor Maria Carrazana
tijdens het Oktober-congres
van de Communistische Par-
tij. Er waren voor die tijd
signalen over mogelijke poli-
tieke en economische veran-
deringen.

Die hoop werd genadeloos
de bodem ingeslagen, toen
Castro in plaats daarvan gro-
tere opofferingen eiste en een
nieuw revolutionair elan.
„De bevolking voelde zich
verraden. Daarna werd alles
in sneltreinvaart nog slechter
dan hetalwas".

Ongeveer drie maanden ge-
leden begon het plan van een
vlucht bij haar te rijpen. Haar
24-jarige dochter, een fotomo-
del, kondigde aan het niet
langer uit te houden op Cuba.
Ze wilde op een vlot de over-
steek wagen naar Florida, sa-
men met haar dochtertje.

De moeder slaagde erin
haar voorlopig tot andere ge-
dachtente brengen, totdat zij-
zelf een massale vluchtpoging
zou hebben georganiseerd.
Nerveus schakelde zij haar
man in, die altijd een voor-
vechter voor de Cubaanse Re-
volutie was geweest. Maar ook
hij was uitermate teleurge-
steld door de gebeurtenissen
en het ontbreken van ieder
verder perspectief.

Twee eerdere pogingen
moesten door tegenslagen op
het laatste moment worden
afgelast. Uiteindelijk lukte
het wel om ongemerkt onder
de Cubaanse radar door te
vliegen.

Maria Carrazana: „We wa-
ren met een grote groep,
maar er zat geen enkele ver-
klikker tussen. En we hadden

het geluk van een geschikt
vervoermiddel. Ik denk dat
88 procent van de Cubanen
hetzelfde zou willen doen,
maar het is niet gemakkelijk
om te ontsnappen."

Risico's
Voor de „gewone" leden

van de EG-missie ging het
werk echter gewoon door, in-
clusief de soms levensgrote
risico's. Uit gesprekken met
waarnemers in hun hoofd-
kwartier in Zagreb komt er
een beeld naar voren van ui-
terst loyale en moedige man-
nen en vrouwen, die ter wille
van de vrede in Joegoslavië
bereid zijn om het onderste
uit dekan te halen.

Af en toe waren er klachten
over hetgebrek aan politieke
rugdekking uit de twaalf
hoofdsteden en soms regel-
rechte kritiek. „Persoonlijk
heb ik er eigenlijk geen zin
meer in om-mij. ter wtrie van
de carrière van minister Van
den Broek voor m'n raap te
laten schieten", aldus de wat
minder diplomatieke reactie
van een veelvuldig beschoten
waarnemer.

In november en december,
de laatste twee maanden van

de missie onder Nederlandse
leiding, nam de EG cruciale
besluiten. Er werd een econo-
mische boycot tegen Servië
en Montenegro ingesteld en
Joegoslavië werd afgelopen
maand door de EG voor opge-
heven verklaard, door aan te
kondigen dat de onafhanke-
lijkheid van afzonderlijke re-
publieken per 15 januari zal
worden erkend.

Onmiddellijk kwamen er
van Servische zijde nauwe-
lijks verholen dreigementen
tegen de EG-missie, die im-
mers moeilijk nog als een
neutrale partij in het conflict
kon wordenbeschouwd.

Ondanks de daardoor sterk
toegenomen risico's besloten
de Twaalf dat de missie haar
werk als vanouds diende
voort te zetten. Met de dood
van de vijf waarnemers in
Noord-Kroatië is het werk
echter alsnog opgeschort,
waarmee wellicht ook het de-

finitieve einde van de Euro-
pese bemiddelingspogingen is
ingeluid.

Daarover zal vandaag meer
duidelijkheid ontstaan tijdens
een nieuwe bijeenkomst van
de Europese vredesconferen-
tie inzake Joegoslaviëin Brus-
sel. Achteraf beschouwd zou
menkunnen concluderen dat
deEG er misschien goed aan
had gedaan om alle eerdere
(en gelukkig niet-fatale) be-
schietingen keihard te be-
straffen.

Europa eist nu bij monde
van de nieuwe voorzitter Por-
tugal opnieuw schriftelijke
garanties voor de veiligheid
van de waarnemers. Mochten
die er komen dan zullen ze
niet veel meer waard zijn dan
het huidige document.

Henry Wijnaendts

Maria kon het niet langer uithouden op Cuba
doorEdo Brandt

NEW VORK, donderdag
Twee weken geleden ontving German Pom-

pa Gonzalez (27) tijdens een ceremonie in
Havana een medaille voor zijn „voorbeeldige
diensten" als helikopterpiloot aan de Cubaan-
se Revolutie. Nu zit hij samen met dertien
familieleden in de tweekamerflat van een
schoonzusje in Miami (Florida).

Op Cuba hebben de communistische macht-
hebbers een arrestatiebevel tegen hem uitge-
vaardigd. Voor devele duizendenCubanen die
aan een leven in ballingschap in Florida de
voorkeur hebben gegeven boven 't „arbeiders-
paradijs" van Fidel Castro, is hij een ware held.

Verleden week vrijdag in de kleine uurtjes
van de ochtend, klom hij aan boord van zijn uit
Rusland afkomstige Mi-8 helikopter, die nor-
maal wordt gebruikt voor toeristische rond-
vluchten boven heteiland.

Drie uur later, nadat hij 32 familieleden en
vrienden had opgepikt op een weiland en al
laagvliegend de 320 kilometer over de Straat
van Florida veilig had afgelegd, kuste hij de
Amerikaanse grond. Een der-
gelijke massale vlucht via het
luchtruim was nog niet eerder
vertoond sedert Castro in
1959 demacht hadgegrepen.

" Maria Carrazana geeft haar man Germén een
dikke pakkerd als, ongetwijfeld de zoveelste,
beloningvoor de geslaagdevlucht uit Cuba. Foto:

AP

Garanties
Joegoslavië bestaat im-

mers niet meer, het federale
leger is verdeeld in allerlei
fracties; in Servië is een
machtsstrijd gaande, de Ser-
vische gebieden in Kroatië
hebben zich ontpopt als ware
mini-koninkrijkjes met een
eigenzinnig beleid en ook de
Kroatische regering kan geen
waterdichte garanties meer
geven.

Of het de geplande vredes-
missie van de Verenigde Na-
ties beter zal vergaan moet
nog worden afgewacht. In
New Vork lijkt men voorals-
nog geen bijzondere haast te
willen maken met het sturen
van de tienduizend man ster-
ke vredesmacht, zolang niet
alle partijen met de komst
van de blauwhelmen hebben
ingestemd en de risico's dui-
delijkverminderd zijn.

EG-missie liet te veel over haar kant gaan
doorHans de Vreij

PRAAG, donderdag
De put wordt gedempt na-

dat het kalf is verdronken —dat zou een van de conclusies
kunnen zijn van het opschor-
ten van de activiteitenvan de
EG-missie in Joegoslavië.

Op zich gaat het om een
terechte reactie: het neer-
schietenvan een onbewapen-
de, wit gespoten EG-helikop-
ter en de dood van alle vijf
inzittenden kan niet onbeant-
woord blijven. En voor Euro-
pese waarnemers zou het nu
bijna onverdraaglijk zijn om
aan één tafel te moeten zitten
met militairen die voor de
dood van vijf collega's mede-
verantwoordelijkzijn.

Harde strafmaatregelen lig-

gen voor de hand, mocht het
blijken te gaanom een doelge-
richte actie door haviken in
de legertop en niet om een
misverstand over het vlucht-
plan van de helikopter of een
„vergissing" van de betrok-
ken MiG-piloot.

" EG-waarne-
mers dragen in
de Kroatische
hoofdstad Za-
greb de kist met
het stoffelijk
overschot van
een hunner col-
lega's, die dins-
dag om het le-
ven kwam toen
een helikopter
van de waarne-
mingsmissie
door een ge-
vechtsvliegtuig
van de federale
strijdkrachten
werd neerge-
schoten. De EG
heeft besloten
de
waarnemings-
missie te staken
totdat harde vei-
ligheidsgaran-
ties zijn ontvan-
gen. Foto: EPA

(advertentie)
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1SPEURDERS
VyX Tel:020-6805805 Fax:o2o-5858030 Postbus 376 1000EB Amsterdam

Enkele categorieën worden alleen geplaatsttegen contante betaling of bij vooruitbetaling via:
Postgirol33 9000.
Bank H.B.U. Amsterdam, rek.nr. 6255.55.457.
ABN AMRO Amsterdam, rek.nr. 41.11.73.103.

Alle Speurders kunnen telefonisch worden opgegeven van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-21.00 uur. Teksten die vóór 13.00 uur
in ons bezit zijn, kunnen in het algemeen de daaropvolgendedag worden geplaatst.
Sluitingstijd Woonkrant: dinsdags vóór 13.00 uur; De Vaarkrant: woensdags vóór 21.00 uur en De Reiskrant: donderdags vóór
15.00uur. Voor deze uitgaven geldenandere tarieven.
Per fax opgegeven Speurdersvoor dezaterdag uitgavekunnen tot vrijdags 1200uur verwerkt worden.
Speurdersvoor de maandag uitgave kunnen tot vrijdagmiddag 16.00uur worden opgegeven.
De volgenderubrieken voor de zaterdagkrant dienen te worden opgegeven donderdagsvóór 16.30uur:
" Diverse clubs/06-lijnen " Bedrijfs-onroerend goedte huur aangeboden/gevraagd

" Parenclubs " Bedrijfs-onroerend goedte koop aangeboden/gevraagd

" Postorders " Zaken en transacties

" Correspondentie- en contactclubs " Horecatransacties
" Relatiebemiddelingsbureaus " Verzekeringen, hypotheken, geldzaken

" Huwelijk, kennismaking enz. " Agenturen en vertegenwoordigingen

" Trouwservice " Kantoor-en winkelbenodigdheden
" Onroerend goed enwoonruimte te huur aangeboden " Computerapparatuur/programmatuur etc.

" Onroerend goed enwoonruimte te huur gevraagd " Telecommunicatie
" Woningruil (huur) " Machines en gereedschappen

SPEURDERS worden op 1 kolom klein gezet met één woord in hoofdletters. Prijs: eerste drie regels ’41,15. ledere regel meer
’13,71.
REGELSPEURDERS worden naar wens met één of meer woorden of regels groter gezet op 1 of 2kolom. Prijs per mm hoogte per
kolom ’ 8,08.
AUTOFOTOSPEURDERS: (alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag) een Regelspeurder met bijplaatsing van foto of illustratie
van de desbetreffende auto. Minimaal formaat over 1 kolom: 60 mm, over twee kolom: 40 mm. Prijs per mm hoogte per kolom

’ 8,08 mcl. hoogtefoto. Benodigd materiaal voor fotoplaatsing: foto of scherpe afdruk. De foto moet uiterlijk 09.00 uur vóór de dag
van plaatsing in ons bezitzijn.
Toeslag voor advertenties onder nummer ’ 6,00.
Bewijsnummers op aanvraag entegen betaling. Bovenstaande prijzen zijn exclusief 6% BTW.
Alle Speurdersworden geplaatst in de Combinatie De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag.
Wilt u reageren op een advertentie onder BRIEFNUMMER? Zend uw brief dan aan: Dagblad De Telegraaf/De Courant Nieuws van
de Dag, Postbus 376, 1000EB Amsterdam, met in de linkerbovenhoek van de envelop het desbetreffende briefnummer. Brochures,
drukwerken, stencils, monsters, paketten, enz., dieonder nummerworden ingezonden, worden niet doorgestuurd.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist
plaatsen van advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden gecompenseerd. Zowel correcties als vervalorders worden geaccepteerd en
uitgevoerdvoor zover dit technisch mogelijk is.
Wij behouden ons het recht voor: a) tekst en vorm van alle advertenties, die onsvoor plaatsing worden aangeboden, te wijzigen en
b) zonder opgave van reden advertentieopdrachten te weigeren. Zie Regelen voor het Advertentiewezen 1990, gedeponeerd ter
Griffievan de Arrondissementsrechtbankenen bij de Kamers vanKoophandel in Nederland.
Alle Speurders verschijnen in een oplage van méér dan 783.000 exemplaren en komen onder de ogen van ±2300.000 mensen
(Bron: Summo Scanner).

Speurders | worden gespeld
Oproepen (vakantiegangers)

verloren voorwerpen/vermiste dieren
UITKNIPPEN! Voor een blik-
ken speelgoedauto, motorfiets-
je, boot of spoortrein enz., van
voor 1958, betaal ik

’ 250-/ 1000p.st. 05147-1498.
BELASTINGFRAUDE. Heeft u
geprobeerd om de belastingen
te tillen voor enkele tienduizen-
den guldens, maar werd u ge-
pakt? Journalisten zoeken con-
tact voor (anoniem) interview.
Bel 020-6187128 of 020-
-6944653.

’ 2500beloning
voor ml. die leiden tot het te-
rugverkrijgen van BMW 732
GV-38-JB, kl. zilverbl. met.,
extra beloning voor aanwijzing
daders. Gestolen voor sport-
school Shapri, Diemen, 7-1-
-92 plm. 20 u. 02942-1361.
BELONING! Voor het terug- of
informatie geven over een rode
fagot, merk Heckel, nr. 11236,
in zwarte muziekkist, vergeten
25 nov. j.l. in de trein Leiden-
Den Haag, perron 12 toebeho-
rend aan Mexicaanse student.
Bel de ambassade van Mexico:
070-3602900 of dir. met Joel de
Santiago 070-3246326, 's av.
Wij kunnen geen enkele aan
sprakelijkheid aanvaarden vooi
schade van welke aard dar
ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen
van ADVERTENTIES. Fouten
in telefonisch opgegeven ad-
vertenties of fouten ontstaan
door onduidelijk handschrift
van de opdrachtgever, behoe-
ven door ons niet te worden
gecompenseerd.

Hoge
beloning

voor aanwijzingen die leiden tot
terugverkrijging van onder-
staande voertuigen en tot
oplossing van de gepleegde
feiten.

Volkswagen
Passat CL

TK-51-XL
Kleur: blauw metallic.
Gestolen in de nacht van 29 op
30dec. 1991 te Groningen.

Opel Kadett
TL-64-TY

Kleur: blauw.
Gestolen in de nacht van 6 op 7
januari1992 te Veendam.
Opel Kadett GSi

TF-96-NL
Kleur: grijs antraciet.
Gestolen in de nacht van 6op 7
januari1992te Veendam.
Opel Omega 2.0 i

YX-29-JN
Kleur: zwart metallic.
Gestolen in de nacht van 6op 7
januari 1992te Veendam.

Opel Omega
RN-34-GR

Kleur: grijs metallic.
Gestolen in de nacht van 6 op 7
januari 1992te Veendam.

Telef. reactie(s) richten aan
Euro Preventie & Expertise BV

080-237859

- Hoge beloning -
voor aanwijzingen die leiden totterugverkrijging

van één van onderstaande voertuigen
en tot oplossingvan de gepleegde misdrijven

Suzuki Swïft GL YB-55-VS
Kleur grijs,gestolen 5 januari 1992 nabij Brusselflat te Uithoorn

Kleur grijs, gestolen 29 december 1991 vanaf de
Olympiaweg te Amsterdam

Öpeï Kadett HB"ï'.3: f JTai^'kb""
Kleur grijs, gestolen 5 januari 1992vanaf

J. Messchaertstraat te Hoorn

Suzuki Vitara: 9Ï-FH-81
(handelaarskenteken)

Kleur zwart, gestolen 7 januari 1992
nabij Roermondseweg te Steyl

Bijz. heden: grijze striping
Chassisno.: J55TA01C8K4121547

Mercedes D: PK-82-SB
Kleur beige/rookzirver, gestolen 7januari 1992te Papendrecht

YX-Ö4-JZ
Kleur blauw, gestolen in de nacht van 28op 29december 1991

vanaf deWilhelminastraat te Heerlen
Bijz.heden: gegraveerderuiten, trekhaak

Chassisno: WD82010181F789933_____
Kleur groen, gestolen 1 januari 1992 te Dordrecht
Bijz.heden: auto voorzien van lichtmetalen velgen

twee antennes, verlaagde carrosserie

Mercedes 300 D Turbo:'txC^ZW"
Kleur blauw, gestolen 26 december 1991 vanaf

de Engweg te Lunteren
Chassisno: WD812413318140018

Informatie:

Bureau
H.A. vanAmeyde B.V.

Kleine Oord 181,Arnhem, telef. 085-435255
Na kantoortijd 065-455045.Vragen naar de heer Van Schijndel

Felicitaties
OMA DIEN, gefeliciteerd. Kir-
sten, Jillesen derest.
Frans en Jolanda van harte ge-
feliciteerd met de geboortevan
DANNY. Nicky, Cindy, Demsi
en Ritsi.

PRINC. P, bebe 1.1. hartelijk ge-
feliciteerd. Wanneer v.w.h. in
onzetepe. J.W.R.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

50jaar * 50jaar * 50jaar
Leendert Taphoorn

ziet vandaag Abraham
*"VAN HARTE GEFELICITEERD"'

SANDER en FLEUR
50 jaar * 50 jaar * 50 jaar

(Korte) mededelingen
_______——_—_———

VISSEN op zee, dagelijks uit
Scheveningen om 8.00 uur met
de Rederij Vrolijk, 070-3551153.
Onzichtbare HAIRWEAVING
Unieke Engelse
haar-integratiemethode voor
voller en langer haar of kale
plekken. Perfect en niet duur.
Bel Tias 02a6256863

Dienstplicht!?
Juridisch advies inzake

uitstel/afstel. 070-3851466
VLOOIENMARKT Eelde.
Bloemenveilinghallen. Elke za-
terdag 7-16 u. Voor ’ 25 hebt u
(met gebruikte 2e-hands spul-
letjes) al een standplaats. Vita-
lis: 05910-10527.
In naam der Koningin mag ik
mijn kinderen niet zien. Ik
verdoem de RECHTSMACHT.
D.M. Visinescu, Landleeuw 14,
Hoofddorp.

Dienstplicht?!
Het Leids Juristen Collectief

verzorgt uw vrijstelling
Telef. 071 -171757/fax 130986

De Blijde Boodschap van
BEVERWIJK! Elke zaterdag en
zondag mazzel en vermaak aan
twee kanten van de 2200 kans-
rijke kramen. Kooprijpe kansen.
Kleurrijke kooplieden. Inl. &
kraamhuur: 02510-29075.
ledere zondag vrije MERT in
Hamont bij Valkenswaard, m.
topartiesten. 09-32.11.6211.18.
Jantjes Verjaardag presen-
teert, i.s.m. The Vikings felici-
tatiedienst, elke maandag-
avond ladies night, 6 MALE-
STRIPSHOWS, aanvang 2200
uur. Amstelstraat 9, Adam.

Akademie
Kamera
Akteren

De AKA wenst jeeen
goed 1992bij onze cursussen

03465-74679
Paranormale

beursvoorspelling
Moeder Meyers vertelt of u

moet kopen/verkopen, 50cpm
***06-96.93***

SNUFFELMARKT Westland,
Veilinghal Westland-West,
Poeldijk, zat. 11 jan. open 9-17
uur, zo. 12 jan. open 10-17uur.
500kramen. Info: 01640-35916.

ledere zaterdag de grootste
2E-HANDSMARKT van Zuid-
Holland. Groenoordhallen, Lei-
den, van 10-16 uur. Kraampje
huren? 01718-24503.
DE MARKTAGENDA '92 Info
voor standhouders, ’ 57,50 p.j.
De 1e 100 markten nu reeds
verkrijgbaar. Inl. 02505-1426.

Bodyeheek
Voorkomen is beter dan gene-
zen! Uitgebreid lichamelijk on-
derzoek met uitvoerig medisch
rapport. OosteindeKliniek.

Oosteinde 25,020-6260269

Speurders
in

De Telegraaf/
De Courant

Nieuws v.d. Dag
telefonisch via

020-
-6.805.805

maandagt/m vrijdag
08.00-21.00 uur

Brieven naar
Postbus 376

1000EB Amsterdam

Faxen via
020-585.8030

Telexen via
12208

Brochures over gerubriceerd
adverteren in de rubriek Huwe-
lijk, kennismaking enz., de Au-
tomarkt of Speurders in het al-
gemeen? Gewoon even uw
Speurderadviseuse bellen! Te-
lefoon 020-6.805.805.
Bel eens GRATIS met De
Telegraaf: 06-0567 voor een
proefabonnement. Vier weken
De Telegraaf in huis voor maar
’11,95. Vóór 7 uur in de
brievenbus.
Zat. 18 jan. '92 SNUFFEL-
MARKT van 9.30-16.30 uur.
Zalencentr. Arcade, Raad-
huispl. 19, Zeewolde. Opgave
deeln. 03200-41456/47781.
Waarom VRAGEN, jeweet het,
het isaan jouw.2255K

Gezellig uitgaan

Sauna
arr.„RUSTIKA"

’99,50- aankomst vrijdag; - vertrek
zaterdag; - sauna, diner, over-
nachting, ontbijt.

Postiljon Nulde-Putten
Telef. 03418-56464

Reageren op een advertentie
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 briefnummer te
vermelden!

„House Party"
lederedonderdag- en vrijdagavond

vanaf 21.00 uur
lederezondag v.a. 06.00uur 's morgens

tot 03.00 uur 's nachts

Discotheek Goldfinger
Langs rijksweg Den Bosch-Nijmegen, ter hoogte van Rosmalen

Concerten en entreebewijzen
Chippendales Adam, ’ 80. Dire
Straits, trib./veld, ’BO. Phil
Collins, trib., ’BO. 020-
-6732280.

De gemakkelijkste manier om
een SPEURDER te plaatsen, is
het nummer 020-6.805.805 te
draaien. Dagelijks van 8-21 uur.

Aanbod van personeel

MONTAGEBEDRIJF heeft nog
tijd over, loodgieter, dakbedek-
king, cv. pi. div. 040-430289.

W.R. DAKDEKKERSBEDRIJF
voor vakbekwaam dakdekkers-
werk. Telefoon 030-880210.

intelligente jongen, 22 jr., m.
uitst. communicatieve vaar-
digh. en COMMERCIEEL ta-
lent, wil vaste baan, i.b.v. rijbe-
wijs. Telef. 020-6643493.
Heren elektro-install. opgelet!
Accent elektro-installatieburo
zkt. werk v. 2 ELEKTROMON-
TEURS op regiebasis, bijvoork.
in Z-Holland. 079-511850.

AANNEMERSBEDRIJF kan
per direct uw opdracht uitvoe-
ren, metselwerk, timmerwerk,
afbouw. Telef. 02205-3395 of
072-119428.
BARMAN, 30j., ruime ervaring,
met papieren, zoekt werk in
dag/avondzaak. 020-6969855.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805, van 8-21 uur.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Akuut Urtzendburo vraagt een
erv. SERVICE-TELEFONISTE,
die contacten onderhoudt met
klanten en technici. Het is een
leuke en drukke baan in Hoofd-
dorp en voor lange termijn. Info
023-313107 of 020-6229694.
Is uw goede voornemen om in
1992 CARRIÈRE te maken en
uw toekomst zeker te stellen?
Firma Vredenburg geeft u de
kans. Bent u in bezit van auto
en telefoon, bel dan voor een
afspraak. Rayon Noord-Hol-
land: 023-319073. Rayon
Groningen en Friesland:
05170-1700.
Uitzendbureau ARTO z.s.m.
een DEBITEURENBEWAKER
voor ca. 4 mnd. voor een bedrijf
in A'dam-C. De eisen zijn o.a.
HAVO, MBA (dipl. niet nood-
zakelijk), goede communicatie-
ve vaardigheid, beheersing van
Engels in woord en geschrift
enz. Heb je belangstelling, bel
020-6273094 of kom langs: N.Z.
Voorburgwal 158,Adam.
0.g.-beheermaatschappij te
A'dam-C. vraagt administratief
KANTOORMEDEWERKSTER
v.a. 25 jr., erv. Exact 5.0 pi. PD
vereist. Inl. 020-6243517.
Gezocht INTERIM-MANAGER
voor partnership in succesvol
organisatiebureau, eigen kapi-
taal vereist. Br. 03-28408 bur.
bl. Adam.
Voor een farmaceutisch bedr.
zoeken wij een mcd.
SECRETARESSE. Heb je
kennis v.d. mcd. terminologie,
computererv. en ben jij een
initiatiefrijk persoon, bel dan
ManpowerWTC, 020-6625626.
Uitzendbureau ARTO z.m.s.
JUNIOR-DATATYPISTES. De
eisen zijn o.a. MAVO-D-niv.,
leeftijd 19-23 jaar, typen minim.
185 aanslagen en voor onbe-
paalde tijd beschikbaar. Heb je
belangstelling, bel dan 020-
-6273094 of kom langs: N.Z.
Voorburgwal 158,Adam.
Uitzendbureau ARTO z.m.s.
adm. MEDEWERKER m/v,
voor een bank voor de afdeling
documenten. De eisen zijn o.a.
HAVO-opl., beheersing van de
Duitse en Engelse taal, typen
enz. Heb je belangstelling, bel
dan 020-6273094 of kom langs
N.Z. Voorburgwal 153,Adam.
Een grote lease-maatschappij
is op zoek naar 2 (DIRECTIE)-
SECRETARESSES. De belang-
rijkste eis is een goede beheer-
sing van steno in het Nederl.,
Engels en Duits. Het betreft
één part-time functie van 24 u.
p.w. en één full-time functie
van 40 u. p.w. Gedacht wordt
aan kandidaten met een
Schoevers directiesecretares-
se-opleiding en werkervaring.
Leeft. 25-30 jr. Belt u a.u.b.
voor meer info: 020-6910331.
Voor de afd. Onderwijs van een
overheidsinst. zoekt Manpower
voor 2 wkn. een ADMIN.
MEDEW. m/v met ruime erv.
met WP 5.1. Lijkt dit je leuk en
zoek je tijdelijk werk bel dan
Manpower, Amsterdamse
Poort 205, telef. 020-6973601.
Nouveau Métier Werving &
Selectie zoekt vlotte
MANAGEMENT-ASSISTEN-
TE voor een automatiserings-
bedrijf in Utrecht. Secret, en
admin. taken, regelzaken. Enig
cijferm. inzicht. Doorgroeimo-
gelijkh., 23 tot 28 jr. Vast
dienstverband. Inl. 030-870881.
Manpower zoekt een JR.-
SECRETARESSE m/v voor de
afd. P&O van een bedrijf in .
Diemen. Het is een leuke afwis-
selende full-time baan voor
lange tijd. Heb je een secr. opl.,
erv. met WP 5.1 en ben je tus-
sen de 18en 23 jr., ben je geïn-
teresseerd, kom dan langs bij
Manpower, Amsterdamse
Poort 205, telef. 020-6973601.

Klinken enthousiasme, inzet en
klantvriendelijkheid jou als mv- :
ziek in de oren en wil jesnelaan I
de slag? Content heeft het ant- '"woordl Wij hebben namelijk di- 'verse banen met toekomst. Een !
goede TELEFONISTE/RECEP- ;
TIONISTE m/v met ervaring en ]
een stem als een klok kan per |
direct aan de slag. Mogelijkhe- "den full-time, part-time en op |
oproepbasis. Reageer snel en 'bel Content Uitzendbureau,"Bijlmerdreef 95, Amsterdam ,
Zuid-Oost, telef. 020-6910466. ,
Gezocht een SALES- ,
SECRETARESSE voor een ,
dynamisch bedrijf in A'veen. ï
Heb. je een secr. opl., erv. met
WP en Lotus 1-2-3, pi. min. 1'jr. werkerv. bel dan Manpower
WTC, telef. 020-6625626.
Gevr. representatieve RECEP- ,
TIONISTE/telefoniste, tevens ,
voor licht adm. werk, die veel |
dingen in een handomdraai
weet te organiseren en verant-■,
woordelijkheid aankan, fuil- :
time, leeftijd tussen de 25 en 40
jaar, meertalig. Een zeer flexi- 'bele baan midden in het Gooi.
Br. 03-28577 bur.bl. Adam. !
Voor een intern, handelson- 'dern. in Diemen zoeken wij Jvoor langere tijd een erv. ad-
min. MEDEW. HAVO-dipl., ty- \pevaardigh., behoorlijke kennis iEng./Frans/Duits, tekstverw.(
DW-4 gewenst. Vaste dienst(
mogelijk. Bel snel Eurojob Uit- ;
zendbureau, 020-6201121. \
Gezocht part-time adm. ,
KRACHT, erv. met computer |
(boekhouding). 020-6823489. |
Colbuco Imp.-Exp. 8.V., vraagt i
voor spoedige indiensttreding i
een SECRETARESSE/typiste. \
Goede typevaardigheid vereist. 'Schriftelijke reakties t.a.v. dhr.
M.J. Schaap, P.b. 10169, 1001 'EP Amsterdam. 020-6267707. \
Klein bedrijf in Adam zoekt ,
SECRETARESSE tussen 17-19|
jaar, voor 3 è 4 dgn. per week. (
Telef. 020-6628347. ,
Gevr. adm. medewerker m/v
voor 3 dagen per week, voor
een zelfstandige job bij een
VLEESWARENBEDRIJF te .
Adam. Vereist zijn: leeftijd v.a. '23 jaar, i.b.v. praktijkdiploma ;
boekhouden, enige jaren erv., <ook met computerapparatuur,r
zelfstandig kunnen werken. <Voor nadere info kunt u zich I
wenden tot de heer L. van <Splunter, telef. 020-6118476. I
Uw schriftelijke reactie kunt u <zenden aan: Vleesverwerkings- /bedrijf Amsterdam 8.V., |
Jarmuiden 19,1046AC Adam. |
Manpower zoekt een part-time 'ADMIN. MEDEW. m/v voor de 'debiteurenafd. van een van
onze relaties. We zoeken ie- ■mand met cijfermatig inzicht en 'een goede telefoonstern. Het is;
een afw. baan op een kleine, 'gezellige afd., leeft. 18-25 jr.'Ben je geïnteresseerd, bel dan I
Manpower, Amsterdamse I
Poort 205, telef. 020-6973601. <
Voor een importeur van fax- en
telex-interfaces in Amsterdam
(totaal 10 medew.) zijn wij op
zoek naar een SECRETARES- ]
SE. Leeft. 20-25 jr., opl. JMEAO-secr. of Schoevers. (
Goede beheersing van de Ne- I
derl. (i.v.m. het corrigeren van >teksten) en de Engelse taal. De 'werkzaamh. bestaan uit: ad- I
min. ondersteuning t.b.v. 2 ver- <tegenwoordigers, offerte- en 'faktuurbehand., agenda-plan-*ning en voorraadbeheer. Graag <uwtelef. reactie 020-6910331. 'Uitzendbureau ARTO z.m.s. ,
een ervaren DW-4TYPIST(E). J
Heb je belangstelling om bij een
bank in A'dam-C. te werken en
ben jevoor onbepaalde tijd be- "schikbaar? Bel ons dan snel, '020-6273094 of kom langs: N.Z. I
Voorburgwal 158, Adam.

PM/Score j
urtzendburo voor marketingpromotie en de kosmetikabranche, -zoekt met onmiddellijke ingang een 'ENTHOUSIAST KOMMERCIEELADM. MEDEWERK(ST)ER '"(18 - 22 jaar),die aan de volgende eisen voldoet: 'I* I.b.v. type-diploma <* Goedekennis van WordPerfect l
* Goedekontaktuele eigenschappen i
" Prettige telefoonstern I
" Woonachtig regio Amsterdam i
Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met Daphne<Knijpinga, telefoon020-6242426. ;

H.M.C., een multinationaal hotel-marketingbedrijf, zoekt: (
I

sales/promotie ]
medewerkers i

Als enthousiasme, doorzettingsvermogen en commercieel "inzicht kenmerken zijn die uwkarakter omschrijven, dan hebben
wijwellicht een plaats voor u in ons marketing-team.

Geen ervaring nodig, opleidingwordt intern verzorgd. 'Voor een persoonlijk gesprek kunt u op donderdag 9 januari of 'vrijdag 10 januari tussen 14.00-18.00uur langskomenbij
Hilton Amsterdam \

Apollollaan 138-140,Kamer 1032 i
Winkelpersoneel gevraagd

Wij zoeken voor onze vleeswa-
renafd. enthousiaste verko-
pers/sters. Een leuke baan voor
jongens en/of meisjes van 17 jr.
en ouder. Wij bieden een goed
salaris en de werktijden en da-
gen zijn in overleg vast te stel-
len. Wil je ons gezellige team
komen versterken? Kom dan
eens langs of bel voor een af-
spraak: ClOOO Voordeelmarkt,
Buikslotermeerplein 1, 1025 ES
A'dam-Noord, 020-6328349,
vr. naar dhr. W. de Boer.
SHOEBALOO B.V. Schoenen
te Adam vraagt per direkt
part-timer (± 3 dagen p.w.) +
full-time medewerkster m/v,
ervaring in schoenen strekt tot
aanbeveling. Telef. van 10-18
uur 020-6267993.
PART-TIME-STER gevr. voor
1 è 2 dgn. p.w. in groente en
fruitzaak. 020-6150629.

NIVO
Loomans/mode
zoekt PART-TIMER op nivo

Leeftijd tot 50 jaar
Werktijd n.o.t.k. Middenweg
en/ofAmsterdamse Poort
Telef. afspr.: 020-6651442

-—-——- l
GROENTEWINKEL Reguliers- ,
breestraat te Adam vraagt me- j
dewerkster voor 4 dagen per (
week (ma., di., do. en vrij.). Te- \
yens meisje voor zaterdag, van
8.00 tot 18.00 uur. Telef. .
02907-5819. B.g.g. 4908. ■Gevr. JONGEDAME, 19-20 jr., \voor zuivelwinkel, part-time of ,
full-time. 020-6240930. j
Tempo-Team Uitzendbureau ■zoekt een WINKELMEDE-
WERKER m/v voor een groot
winkelbedrijf in Amsterdam,
bent u niet ouder dan 20 jaar,
all-round en weet u van aan-
pakken? Bel dan snel of kom
langs. Informatie 020-6890766,
Yvonne David, Stadhouders-
kade 2 (2e etage), Amsterdam.
Tempo-Team Uitzendbureau ■
zoekt een VERKOPER m/v
voor een hout- en bouwmarkt. .
U gaat zelf een afdeling behe- 1
ren en klanten adviseren over z
doe-het-zerf artikelen. Leeftijd: t
tot 25 jaar. Bent u full-time en hvoor langere tijd beschikbaar? v
Bel ons dan of kom langs. In- sformatie 020-6890766, Moni- c
que van den Berg, Stadhou- i
derskade 2 (2e etage), r
Amsterdam. /

BAKKERIJ MOERKERK vraagt
nette verkopers/verkoopsters,
part-time en full-time. Soll. na
telef. afspr. 020-6171881, na 14
uur: 020-6598432.
Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt KASSAMEDEWER-
KERS m/v voor diverse bedrij-
ven in Amsterdam. Zowel
part-time als full-time werken
is mogelijk. Hebt u interesse?
Bel ons dan of kom langs. In-
formatie 020-6890766,
Monique van den Berg, Stad-
houderskade 2 (2e etage),
Amsterdam.
KINDERBOETIEK LA BOITE,
Zeilstraat 29-31, Adam, zoekt
wegens uitbreiding een trendy
gemotiveerde verkoopster,
vanaf 19jaar.020-6790362
Banketbakkerij Oldenburg,
Beethovenstr., P.C. Hooftstr.
vraagt VERKOOPSTER met
leidinggevende capaciteiten.
Telef. soll. 020-6625520.
Banketbakkerij Cornelis
Groeneveld vraagt part-time
VERKOOPSTER voor ma. en
do. Info: Van Woustraat 32
Amsterdam, 020-6620621.

Daamen
Delicatessen
WINKELCENTRUM

GELDERLANDPLEIN3I
AMSTERDAM-ZUID

BUITENVELDERT
Wij zoeken:

EEN AFDELINGSCHEF
leeftijd tot 40 jaar

Tevenszoeken wij:
DIVERSE

MEDEWERK(ST)ERS
voor

KAAS/VLEESWAREN-
AFDELING
Wij bieden:

" prettige sfeer
' goed salaris

Indicatie netto maandsalaris
leeftijd 17-40 jaar

22 jaar’ 1529
21 jaar’ 1406
20jaar/1318
19jaar’ 1191
INTERESSE?

Telef. 020-6440600/6427173
hHr. Daamen of hr. Nieuwboer

Voor onze kip- en kaasafdeling in D. v/d Broek supermarkt in
Amsterdam-Oost zoeken wijeen actieve

verkoopster
voor 38 uur per week, leeftijdv.a. 16 jaar.
Voor de juiste persoon hebben wij een passend salaris dat hoger
ligt dan het minimumloon.

Telefonische aanmeldingen02522-14452
Kapperspersoneel gevraagd

HAARMODE 2000 vraagt en-
thousiaste kapsters (m/v). Heb
je al enige ervaring in het kap-
persvak, maar zoek jeeen nieu-
we uitdaging? Bij ons filiaal in
Adam krijg je alle ruimte om ie
verder te ontwikkelen in dit leu-
ke vak. Door onze eigen oplei-
dingen, i.s.m. l'Oréal, blijf je
goed op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen. Te-
vens vragen wij leerling-kapper
(Ift. tot 18 jr.) of gevorderde
leerling (m/v). Geïnteresseerd?
Een enthousiast team wil graag
met je kennismaken. Bel voor
meer informatie: 020-6441695,
vragen naar Ellen.
Goed beginnen in 1992? Part-
ners Hairstyling, Amstelveen,
zoekt een KAPSTER m/v, voor
4 dgn. p.w. Ben je vlot en ge-
motiveerd, bel dan even naar
Loes of Gerarda, 020-6433364
of 's avonds 6316333/6999040.

Gevr. ENTHOUSIASTE mede-
werker/ster, full- of part-time
voor kapsalon te A'dam-C. Inl.
tot 21.00uur 020-6272954.
Spoed! KAPPER/STER, zerfst.
basis, hoge verd., dag/avond.
Uithoorn, 02975-63803.
BAS HAARMODE, Apeldoorn
vraagt op zeer korte termijn be-
drijfsleid(st)er, min. 6 jr. erv. in
dames/herenvak, en een he-
renkapper(ster). 055-413010,
na 17.30 u. 055-413309.
Gevr. enthousiaste 1e- of 2e-
KAPSTER m/v, evt. part-time.
Telefoon 020-6473484.
Moderne hairstudio te Amstel-
veen zoekt creative le, 2e en
leerling KAPPER(STERS).
Telef. 020-6452826 of na 21 u.
020-6360147.
Gevr. KAPSTER, plm. 20 jr.
F.J. Sibbelee, Archimedesweg
16, Amsterdam, 020-6940391,
na 18uur 020-6927352

Huishoudelijk personeel/
au-pairs gevraagd

Se necesita SENORA respon-
sable, de 25 a 50 anos. Cinco
dlas por semana. Cuidar de 2
ninos, limpiar casa, lavar, plan-
char. Buen trato, buen sueldo.
Espanola o Portuguesa. Tiene
que hablar holandes. Vecino de
Bussurn. Telef. 02159-40121,
después de 19.00y weekend.
Au-pair PHILADELPHIA, 2
kinderen, 6 en 8 jr., leuk gezin.
I.b.v. rijbew., niet-roker.
04132-67039.

Gevr. werkster voor lunchroom
te A'DAM-C, iedere vrijdag 3■uur (’ 45). Telef. 020-6384035.
Gevr. part-time MEDEWERK- 'STER voor lichte huishoudelij-'■ke en kantinewerkzaamheden.
Prettige sfeer. Bellen tussen
10.00en 17.00uur,023-320367.'De gemakkelijkste manier om ■een SPEURDER te plaatsen, is
het nummer 020-6.805.805 te ,
draaien. Dagelijks van 8-21 uur.

Schoonmaakpersoneel gevraagd
Op Het Amsterdams Lyceum
zijn vacatures voor de functie
van SCHOONMAAKSTER.
Voor het vervullen van deze
part-time functie (10 klokuren
p.w.) zoeken wij dames, die
enthousiast zijn en enige erv.
hebben. De werktijden zijn ma.
t/m vrij., v. 15-17 u. Als deze
functie u aanspreekt, neemt u
conctact op met Mevr. V.d.
Peppel, 020-6627040,na 13u.
Gevraagd SCHOONMAAK-
MEDEWERKSTER, voor de
vroege ochtenduren, in
A'dam-Sloterdijk 111, ± 20 uur
p.w., werktijden dagelijks v.a.
06.30 uur, vervoer wordt ver-
zorgd, nederlands spreken en
schrijven gewenst. Aanmelden
dagelijks tussen 1200 en 16.00
uur: Schoonmaakbedrijf J.J. de
Vroome, Hamerstraat 18,
Edam, telef. 02993-72712

Gevraagd SCHOONMAAK-
MEDEWERKSTER voor een
kantoor, omgeving Weesper-
straat, werktijden 's morgens
van 07.30 tot 09.30 uur, neder-
lands spreken en schrijven ge-
wenst. Aanmelden dagelijks
tussen 1200 en 16.00 uur:
Schoonmaakbedrijf J.J. de
Vroome, Hamerstraat 18,
Edam, telef. 02993-72712
Gevr. schoonmaakster, omg.
A'DAM-SLOTEN, i.b.v. auto, 2
dgn. p.w. 020-6141066.
Reageren op een advertentie■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 briefnummer te
vermelden!

Horecapersoneel gevraagd
Eethuis/café De Generaal te
Baarn zoekt jonge, zelfstandig
werkend KOK m/v. Leuke baan
in jong, dynamisch bedrijf. Bel
voor afspraak: de heer Ruud
Ides 02154-21784
SERVEERSTER voor koffie-
shop te Purmerend, 20 è 30
uur. Telef. 020-6811583.
Repr. enth. MEDEWERKSTER
gevr. voor bar- en restaurant.
Ca. 30 uur p.w. Alleen avond-
uren. Telef. 020-6628278, reak-
ties svptussen 10-12uur.
Gevr. BARMEISJE. Aanm. na
19 u.: Café Wielbar, v. Woustr.
97, Amsterdam, 020-6629168.
Gevr. CHINESE chef-kok met
diploma's en 6 jaar ervaring.
Oisterwijk, 04242-17413.
Gevr. per direct receptioniste/
reserveringen. ASIAN TOWER,
Muntbergweg 14, 1101 ED
Amsterdam, telef. 020-
-6966076, na 16.00uur.

Daamen
Delicatessen
WINKELCENTRUM

GELDERLANDPLEIN3I
AMSTERDAM-ZUID

BUITENVELDERT
Wij zoeken:

EEN KOK
of

AANKOMEND KOK
leeftijd tot 30 jaar

IN ONZE KEUKEN VOOR: i
DE TRAITEURSAFDELING

PARTY- EN CATERING
SERVICE

Wij bieden:
* prettige sfeer
" goed salaris
* werktijden overdag ■(niet op zo.)

INTERESSE?
Telef. 020-6440600/6427173
Hr. Daamen of hr. Nieuwboer

Technisch personeel gevraagd

Timmerlieden
gevr. voor werk in geheel Ne-
derland, zeer goede beloning
en secundaire arbeidsvoor-
waarden, vak.bonnen volgens
RBS. Inl. 030-422334/422405.
WSD zoekt een bouwkundig
OPZICHTER (groot onder-
houd).Telef. ml. 020-6455660.
Gevraagd met spoed BETON-
IJZERVLECHTERS en all-
round timmerlieden. Hoog
loon, evt. bedr.auto beschikb.
020-6159106 tijd, kant.uren.
WSD zoekt een elektrotech-
nisch TEKENAAR (MTS, au-
to-cad en ± 3 jaar ervaring).
Telef. ml. 020-6455660.
WSD zoekt een bouwkundig
WERKVOORBEREIDER. Telef.
ml. 020-6455660.

WSD zoekt een weg- en wa-
terbouwkundig TEKENAAR.
Telef. ml. 020-6455660.
Loodgietersbedrijf Ribbelink
vraagt volslagen LOODGIE-
TER. Veemarkt 45, Amster-
dam, telef. 020-6655523.
Uitzendburo DE WERKBANK
zoekt voor langere tijd een
MTS-er/werktuigbouwkunde,
die bekend is met div. meet-
technieken en tekening kan le-
zen. Voor informatie 020-
-6769135, Van Baerlestr. 45,
Amsterdam.
Uitzendburo DE WERKBANK
zkt. per direkt, voor langeretijd,
een zelfst. werkende AUTO- '.
MONTEUR. Inl. 020-6769135,.
Van Baerlestr, 45, Amsterdam. 1
WSD zoekt een bouwkundig ,
CALCULATOR. Telef. ml.,
020-6455660. i

Automatiseringspersoneel gevraagd !
______________________________________________■__■—____> /

SYCOMGB.V. DIEMEN
Progress-systeemhuis zoekt

VERKOPER m/v
INFORMATIE-ANALISTm/v

PROGRAMMEURS m/v
Info 020-6005151

Dhr. C. van de Vendel

Aangeb. VERKOOPRECHTEN <relatiebeheerpakket MS DOS/ 'Novell. Evt. mcl. bron-code in
clipper. Lage invest, hoge ver-
diensten mogelijk. Telefoon
02949-1426.

Divers personeel gevraagd |
Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt een MEDEWERKER bui-
tenterrein m/v voor een groot-
handel. Bent u enthousiast,
weet u van aanpakkenen wilt u
snel aan de slag? Bel ons dan
of kom langs. Informatie 020-
-6890766, Yvonne David, Stad-
houderskade 2 (2e etage),
Amsterdam.

Een leuke BIJVERDIENSTE: i
verkoop van parfums, recht-
streeks vanaf fabriek. Kleine in-
vestering. Telef. 05614-1883.
Schoonm.bedr. Kaandorp & ■Co. vr. z.s.m. erv. SCHOONM. ,
m/v, ma. t/m vrij. 9.00-1200u., i
omg. Osdorperban. Nederlands|
sprekend is vereist. Bruto uurl. i

’ 13,91. Telef. 023-310088.

Heeft het vak van BEROEPS-
CHAUFFEUR CCV-B goede-
renvervoer uw belangstelling?
Kies dan voor Holland Verkeer!
Niet voor niets het hoogste
percentage geslaagden!
Wij zijn op zoek naar (m/v)
MODELLEN in alle leeftijdsca-
tegorieën voor film en reclame.
Bel voor ml.: Mod'elle, Mar-
nixstr. 360, Asd. 020-6260721.
Gevr. (IeerIing)GLASZETTER,
met of zonder rijb., omg.
Adam. 020-6315885.
Word RU-INSTRUCTEUR! In-
fo-avond 16 jan. Zaterdag-opl.
start 25 jan. in R'dam. Tevens
avond- en dagopl. Cursusgeld
’3200. Gespr. bet. mog. Ook
opl. cat. A/C/D/E. Inl. Kader-
school Knetemann, 01871-
-1752
Gevr. interne vrouwelijke HULP
voor verzorging van paarden,
honden en huishoudelijk werk.
Graag briefje met pasfoto 11-
-28436 bur.bl. Adam.
Gevraagd een full-time
brood/banketbakker en een
banketbakker. BAKKERIJ
HENDRIKSE, Staalstr. 12 Al-
mere-Buiten,03240-20672
Confectiegroothandel in Am-
sterdam vraagt jonge, aktieve
MAGAZIJNMEDEWERKER
(20-25 jr.) i.b.v. rijbew. B/E.
Brieven naar Postbus 90074,
1006 BB Adam.
Dactylo Urtzendburo zoekt met
spoed

produktie- en
magazijnmede-

werkers m/v
voor een relatie op Schiphol-
Centrum. Bent u ouder dan 18
jaar, in het bezit van een tele-
foon en bent u bereid om op
oproepbasis in ploegendienst
te werken, bel dan direkt voor
meer informatie of kom eens
langs bij Marian, Jeroen en
Joycevan Dactylo Urtzendburo
in Amstelveen, Populierenlaan
133-135,020-6412930.

Prima
bijverdienste

Als bezorger van De Telegraaf
werkt u hooguit een uurtje per
dag. Maar dat levert u wel een
prima bijverdienste op. Met
naast het basisloon o.a. fiets-
vergoeding, vakantiegeld en
eenkerstgratificatie.
Bel voor meer informatie over
een bezorgwijk in uw stad of
dorp:

020-585.3319
De Telegraaf

Holland Verkeer CCV-B
GOEDERENVERVOER oplei-
dingen,met slagingsgarantiel
Ben je tussen de 18en 25 jaar,
beschik je over commerciële en
communicatieve eigenschap-
pen, heb je een enorme
werklust en ben je woonachtig
in Amsterdam of omgeving,
grijp dan nu jekans opeen

riant inkomen
bel snel 023-295631

(van 10.00-13.00uur)

DAMF.S, waar vindt een N
vrouw met kleine kinderen <
leuke

part-time job
waarbij zij goed verdiend, Ize|lig met mensen omgaat
toch'haar eigen baas kan b
ven en haar eigen tijd kan in'
len? ADF INTERNATION
introduceert op de Ned. rnt
een nieuwe range parfum G
RICCI en biedt u deze moj
lijkheden. Bel voor meer '08385-43280.
JONK CARS zoekt weg]
uitbreiding van öj
werkzaamheden erw
part-time (m/v)

chauffeur*
die na een inwerkperiode zul
worden ingezet om oude'
lichamelijk gehandicapten
kinderen te vervoeren.
Naast een rijbewijs B(/E)j
enige jaren rijervaring 'goede omgangsvormen
kontaktuele kwalite
noodzakelijk.
Tevens beschikt u d
uitstekende stadskennisJbent u in het bezit van teleffl

Wanneer u wilt reageren en
korte termijn beschikbaar M
neemt u dan 9 januari teW
nisch kontakt op tussen 1*
en 16.00uur: 020-6861265.
advertentieverkoper;
m/v gevr. met erv. voor diw
proj. 02972-1416, tijd. kant.Uj

Verhuurbedrijf;
van lichtapp.

t.b.v. FILM/VIDEO/THEAT*
zkt. MEDEWERKER m/v!

Ift. ± 20jr., i.b.v. rijbew. B/1
en bij voorkeur metenigs*

technische kennis
CompactLight Rental B.V-
H.J.E. Wenckebachweg #

1096ALA'dam, 020-66503
Voor 'n uitgeverij in Adam,
zoeken wij een part-t
POSTKAMERMEDEW., leef
maakt niet uit. Bent u gei'
resseerd, neem dan snel C
tact op met Manpower, H<
geweg 9, Adam. 020-622708
Swrft Koeriers heeft p]*
voor representatieve ALM
KOERIERS (vrouw/mi
leeft. 19-20jr.ini. 020-64636
STADSPOST vraagt jonger»
of jongedame, ± 17 jaar, V
bromfiets - /koer ierswerk,
reid ook andere werkzaarrw
den te verrichten, goede sMj
kennis vereist. Soll. uitsl. na]
lef. afspraak 020-685301
6850094, Overtoom 47, A'djjj
Parfumerie/schoonheidssaM
Iduna te Osdorp vraagt l
full-time SCHOONHEID
SPECIALIST(E) A + B. ft
ven sturen naar:
Iduna 8.V., Beurspassage
1012 LW Adam, t.a.v. de"
Van Nimwegen. J
Gevr. BIJRIJDER, plm. 18j|
Van Harten Transport, V
nenburg, 02907-7367 na Igjj
Uw SPEURDER faxen? 'kan 24 uur per dag, 7 d&
per week op: 020-585.8030,

GEZOCHT
ervaren

glazenwassers
Bel 020-6111241

Beroepsopleidingen —
Holland Verkeer start maandag
24-02-92 met de opleiding
CCV-B GOEDERENVERVOER.
Voor info/brochure: 020-
-6252511, Brenda Embregts.

UNIEKE OPLEIDING ,
MANNEQUIN/DRESSMA 1;

in Houten (Utr.), leeftijd v.fr;
t/m 80 jaar. Info Manne<K
school Audry, telef. W
20530b.g.g. 03403-78203.^

Musici en artiesten

Akademie
Kamera
Akteren

De AKA wenst je een
goed1992bij onze cursussen

03465-74679

Gevraagd voor dansof*3
BASGITARIST en trompe"!
Geen Top-40.
Soundacademy Hilversum. 5
tot STUDIOTECHNICUS/fltenproducer. Inl. 030-2928' 1}
Pb. 486,1200 AL Hitversurrvi
SOUNDMIX-VOICE-KILLtJj
VK II haart stem uit plaat]
cass. 03418-52320,fax 57281

Onroerend goed binnenland
tekoop gevraagd

T.k. gevraagd fiat of eengezin-
woning te ADAM. Telef. 020-
-6837493of 02946-4012

Uw SPEURDER faxen? Jkan 24 uur per dag, 7 d"
per week op: 020-585.8030^

Beleggingspanden te koop
aangeboden/gevraagd

GEVRAAGD: beleggingspan-
den, grachtenpanden etc, ach-
terst, onderhoud geen bezw.
Drs. C. Ouirijns, 020-6420512

Gevr. GARAGEBOXEN, <t
en kl. aantallen door geh. <\
Br. IX-28468bur.bl.A'da|r

Onroerend goed te koop aangebod^
Bemiddeling bij aan- en ver- i
koop van appartementen, flats, -woningen enz. in Adam en
omg. VAN DEN HERIK Make- \laars 0.g., lid NVM, Adam,,
020-6209346. ,
Te koop pand, DELISTRAAT, |
eigen grond, huur ’ 14.500 p.j.,:
vr.pr. ’ 90.500. Br. 14AD-2856C|
bur. bl. Adam.
T.k. pand, Rustenburgerstraat,'
EIGEN grond, hr. ± ’ 20.00 Cp.j., vr.pr. ’160.000. Br. i
14AD-28559bur. bl. Adam. ]
AMSTERDAM-BUITENVEL- i
DERT, Assumburg. Aantr. 2- !
kamerportiekflat met lift en cv.'Koopsom ’ 98.000 k.k. Inl. i
020-6715674, na 19.00 uur:
033-6126220f03404-31061.

LANDSMEER, Schuttefj
13. Uitzonderlijk aanbod! *,
derne hoekwoning v.v-
met beschutte, zonn. tuirW
vatt. o.a. woon/eetk. met "j
meren vloer, rookglazen °U
haard, mod. open keukenJ
app., 3 slaapkamers met PJj
ketvloer enz. KooP*v

’ 230.000 k.k. Inl.: Woning
vicegroep 8.V., Dorpsstraa'»
1121 BZ Landsmeer. 1P

02908-1112 _A
Onroerend goed-,
of hypotheekadvies. Hü .
STRA & VAN ECK b.v., "S
tax. o.g. Leden NVM. Keft
64, Monnickendam,
4000". Purmerend, Water*»1
laan88, 02990-72021". _^>

NVM-Makelaars
voelen zich thuis

in DE WOONKRANT, gesorteerd opregio

Te koop in BELGIË luxe villa,
7000 m*. 7 slaapk., 2 badk., 4
toiletten, dubb. gar., opp.
woonk. 66 mJ, keuken 27,5 m 2,
verl. tennisbaan, verw. zvyem-
bad, sauna, bj. 1975 (40 min.
van R'dam, 10min.van Breda).
Telef. 09-323.6698850 of
09-323.6698143, fax
09-323.6698830.

DOCUMENTATIE over
advertentiemogelijkheden j
De Woonkrant nodig? =>y
ders en „gewone" acNey
ties. Bel de SpeurderafO"
020-6.805.805, vanBtotjV,
SPEURDERS kunt u
van maandag t/m vrijdag f
08.00 tot 21.00 uur,
020-6.805.805. _✓

Zomerhuizen en recreatie
(te koop gevraagd/aangeboden)/

Kompl. vakantiehuisje op cam-
ping in HARDERWIJK, opp. 56
m*, permanente bewoning,

’ 27.000. Telef. 03497-2930.

De gemakkelijkste manie' <een SPEURDER te plaats!??
het nummer 020-6.805.8iPa,
draaien. Dagelijks van 8-_/

Onroerend goed en woonruimte
te huuraangeboden ,

ADAM (Buitenveldert): luxe
gemeub. app. aan het Amstel-
park, per 15febr., voor 6 maan-
den, ’3500 per maand all-in.
Vastgoed Ned., 02290-42296.

INTER LINK VASTGOED »
H'sum, gest. 2-k.app. f M
Vreeland, a.h. water, 1,4
Almere, div. won.'v.a. I -n\
Prijzen excl. Inl. 03240-491»"!

donderdag 9 januari199214



igu üiStaffhorst# ____lPrijzenslag in de muziek staffhorst

4«~»!_"■ ■■ voor Metal-tape,26Watt, voorkeuzevoor ' X 3 'J!L!I Sa w nnArrOftlAlin I"--n6AMz^s — -^?**- Muziek Staffhorst ruimt op! Dat houdt in dat unü jj._MJj|=l:H PROFESSIONELE
SONYCDX.7SBO Kl sg^S0

3o x voorkeuze kunt profiteren van spectaculair verlaagde prijzen I APPARATUUR
SSKffl voor de mooiste apparatuur. Veel televisies È^^^^^^fe'SÏÏSS ffi. £?£■ _*r,S«H.- video's en hifi-apparatuur zijn nu tientallen tot «-»..■ É^^8 -mbüJrfee,i ]kaan soNVTR-50, honderden guldens goedkoper.Kom snellangs in "HIUPSCDtWB

*7' I «ffISÏÏSÏÏ^^.
ji Utrecht,Amersfoort of Nieuwegeinen PROFITEER, Eenbi.cD-speierme.2s6xoversamp- | *"*«« .««r/ 2495,- 29», g

3NYCCD-F355 # «BHHfiHM_M__ ->/ »_ _■ _ l* hng, programmeren van 20 nummers. PANASONIC WJ-MXIO
ll** systeem 6 x motorzoom met || f É Wailt C.e VOOITaaC. IS DeperKt. *"»">- i VHS-montagepaneel/produktiemixer |

FM-Hifi geluidsopname, af- fpl§ M M -399. ■*./ /. pfctnr.au >4«5< Z4ab, 2956, g
Jj "Jfeoediening voor afspelen 2%. S» r 2* HITACHIFP C 2l; m ja&i IAW- P 1 f HICH-END VOOR É ||| f 2/3 Inch EFP-camera. Artnr., 272 .26895-/19990,- 23580,- |

Program AE-en Menu- II? 1 SYNTHESE BRILLIANT ONE % E* 'lüi^Sw"'w"llm'"'TmWr "_ sr~ É HITACHI VY-25E
t ***". draadloze afstandsbediening. *p || || Voorversterker P |jg Mfcfffö liiP"",, i kleuren-videoprinter, composiet jggc . ,734 p

— ! — mM. Ê SYNTHESE BRILLIANT POWER Éy CD Sstótótediening, Random Play, Music Scan, I pSTvISr18 VHS'H'f'gÏRPVLC-690 % '**JÈ Monoeindversterker § E"^?1 analoge en digitale uitgangen. M«2sn Z/7." ,| «eHifVHS-recordef, 4553- 5395. §
Ï?-Ccamcorder,Bxmotorzoom,hoge § Art.nr.s9so ~„,-,,» «O» s=fifttfiM§i3 «im» - - — „NKrtNir irnjan «vTatnsi ' %Slhedeneenvoudigebediening § WÊÊÊ I 2x6.290, / 12.580, j KENWOOD DP-1030 JVC XL-V 221 f voed.ng j
t <n«-,l_ö7_ !i? ü c,mnuon OOJWft- t

E,N °? JD? 03°( u. d i n/* « Bitstreaml-bitD/A-omzetting,Bxover- Metdriestraalsaftasting.afstandsbedie- -*"
/ ’.4ö/,- I ■ bamenvan _2ZïÖ3Or- Tnllmgsvaste behuizing. 1 - bit Pulse D/A-omzetter 444 ü ning en programmeerbaar tot 32 tracks. % JVCBRS-410E/KY-17EL13

<_ W/ m Wk ö -2—T*» % met 1024 xoversampling. Art.nr.34i4 / 777. -»/.<» , 7<W - i 3-Chip EFP/ENG camera met S-VHS doeking
_PffF~"_"~_ fPJI VOOr O» ///""" P p recorder Art.nr.2roi/2K» »' 27795,- 32937, p
t^Tii * % DATJ?FrT)J?DFJc>C f" — _______PWr~f~P~*P~l*V~q~fl ______H É TWEE-RECORDER MONTAGESET, bestaande uit:!IW_TrrTPW P synthese 1 ynfKP»_uiQyco VflNftf l // /" I "W_:Jd[4=J:ir_| % jvcbrs-610 _

ftftrtLuidspreker, Bi-amp. « _A___l__H_Hè___Mitl % VHS/S-VHS player, Artnr.2ll3 Bggo," 10653,r-■■"■—■■—"■■■ Artnr.s9ss » PHILIPS DAT-85 JVCXD-Z505 „-, JVCBRS-810 __
liQDn

a fcl'lPs VR 200/01 Per stukvan w* éié%~\ Wm W Met infrarood afstandsbediening, Long Eenbit A/D-omzetting met 64x over- AUDIOLAB THESIS M| % S-VHS/VHS recorder, Artnr.2ll4 14196, j;B video met afstandsbediening, IJKWKvoor Z.77 /«~ Ui __ Play-mogelijkheid (4 uur). sampling, inclusief afstandsbediening. ' Tweeweg luidsprekersysteem in geslo- JVCRMG-810 ZOOC "c" .'"orkeurzenders, 4 programma's in !-=_#« Êm MM % Artnr-3395 Artnr23l4 «/i*> ten behuizing met 2 basluidsprekers. % control edit unit, Artnr.2lls 5Z»5,- 3905,%

lifè!; É SYNTHESE3 aaf*Pïtffiffi3 BI W I -«99T/ W7- JJ99T/ 7«f/.- | JVCVMR-200PSN Arur.2,,,

C.18 gr/ "* V E Ê _____________-_____.__^_____ M
_ "S.Art.nr. 2603 _ 1 J Professionele Klasse-2 monitor, RGB/S-VHS/ ....

Art.nr.5292 ■JLd_| rïTTTTTTTTTPrWTTjnTWI M-lI.PAUSecam/NTSC3JB. 4990," 5913,
C w i Per stuk van I l 1 JklM lfA} i H i4^l l H HJ H I" 2?PPen;u'tschakebaar display, | OMr 42*D- Wtv//* \ W BNS PROSOUND PRO 2 ly* ■ JVCBY-10EL11,Art.nr.2i(B eoQ

_
lJfe.LCl>.afet.bed.en|ng. Bpro- g voor 77 /.- .-... «J ■__■■______. ïTeeweg WspTkersysteem geschikt f 1-chipcamera 2/3 inch 8289, |& f&r-, 949. - van 10-60 Watt RMS. E enNvnYrmPKiH »ip| B||iM 1 3

s5\SK;r 9995.-na^p
1 ■ 11 au ■■■11— 11 m ". f I£l &A iNiéèft; 1 tl I lÊm': 1 ' sonycma-BCE, _

-ïioc %i^gjjjgyy^,^Jh,y,l^|,|,||^fc ■ OP Lf» 5 I SMiW WHARFEDALE COLERIDCE p voeding DXC-325. Artnr. 2214 1125," 333,

llSaaftas aarall jj II 3 W NAD 7020isterkere van 20 tot 100Wat. Per stuk, Gesloten tweeweg speaker met een p Vraag naar onze interessante Lease-voorwaarden.

ij «gßßyjßgLpt* ]SSSSSt!SSr'''mmHMm* ~"

J. buis, contrastfilter, CTI, stereo 2x 20 MARANTZ SR-50 PHILIPS FR 675 ROCERS LS-2A Pjj B ■WRp VCH.go ''" Watt, 49 x voorkeuze, a Ci,€k Vermogen 2x 60 Watt (DIN), 30 x voor- Vermogen 2x 75 Watt (DIN), tape-dub- Compacte tweeweg basreflex luidspre- ELIPSON COLONNE DUSON _y___A_k_U_fl H^JB-■'...BflSStereo video 39 voorkeurzenders 8 programma's in 1 jaar LCD afstands- Art.nr.2oeo A229T7 / I\^Hl'f — keuze op FM/MG/LG, inclusiefafstands- bing, FM/MG/LG-ontvangst met 30 x ker,voorversterkersvanlstotlooWatt. Slanke zuil-luidsprekers met unieke -mr_i
«■Mninn /■>„„ bediening. *■»__ voorkeuze, afst.bediening. Per stuk, ?~vö fasecorrectie en uitstekend pulsgedrag. PHILIPS F 310 V'""^BS!Vl|üf».!»j,a' ,■■fï 111 1111 II ij / 877- 1.T.T./NOKIA IC-5110 OS/NT Art.nr.42io / /77.- An.nr.6i3s An.nr.5885 >/7.~ Artnr. 5348 zwart, 5007wwit -_»-% MidiHifi-sel metinfrarood afst.bediening, M<~ -_~ | ■»■,)!K: fll'Jïl'lli Met 40voorkeurzenders, 51 cm. beeld- ' Per stuk III»" bestaande uit tuner/versterker 2 x 55 —I ■ ! rj___i

VR 502/01 l^iisss**** buis, Teletekst met 8 geheugenpagi- " Watt(DlNmuziek),surroundsound,FM/

tS° -deo, Long Play.Wex-zoeksysteem, 48 voorkeurzenders, 8 program- "a's, Scart- AFBEELDINGEN KUNNEN LICHT AFWUKEN - ZETFOUTENEN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN «___»mo__ll_»_|Jv"i maand, LCD afstandsbediening. a a&a » ———— A. r>n ,~j., »,.,QÓ q„" —^«i«Émmm° ’ #77 — geïntegreerde CU-speler, twee J-weg E^^M|^M^,^^^' * PHILIPS 14 CR 1221/10 C" ' _, JBi / basreflex luidsprekers. AA£k imi
XÜPIJNKT RTV-540 BLAUPUNKT RTV-750 Portable KTV met donkergetinte 37 cm. V ~,.__»-._ _F / / Jair9hilC> Ari.nr.6l4s ■■^■—■■■■■—l<Jhslart toopwerk, 3 koppen, ACT af- Hifi-stereo video, 4 videokoppen, Long buis, 40 voorkeurzenders, sleeptimer, | f \/|k|r\T DM _r *rfó&smnL NEWS D-505 1 _~i~W^P-P^pßPS^_«i

metbarcode-program- Play, 99 x voorkeuze, 8 programma's in OSD erlalst.bedier" rUA _ \ J VIiN IJ j I Dl I _F -'_fnf"\ Componenten mid,-systeem met 2 x
index-zoeksysteem. 1 maand. Afst. bedieningen barcode- Art.nr.2472 \ V TII Ibr I I fc/IJ _i rf /% 90Watt versterker, 10-bandsequal- ÖÖMT' "___T* _ % M fHfil fflftdllffll zer, tunermet 30 presets, Quick-re- Br'j^—f^BH

JB9T-/ 7*t7. Art.nr.l34o J-999T- - I.^T/, PHILIPS 21 CR 9751/308 %... _T MÉÉR RAO\O verse dubbeldeck met Dolby B/C, >C|
Stereo 2xlo Watt, 55 cm. Flatsquare en 1-bit CD-speler met Multi-disc _Jgp^j^___—__l]|
beeldbuis, CTI, OSD, 60 voorkeurzen- _^ Uitzendingen elke middag van program. An.nr. 4723 =-HHi

2
_
l Hl Kl I -K_ ders, S-VHS ingang, Teletekst, sleepti- Hii_4pl_lS J MJ J ■ 2 tot 5 uur LIVE vanuit het mp»- rx,w u9m AIWA X-80 "—-1k^■""^■^■^■ —̂ meren afst.bediening.4 ■>__ V 1 ~ — CD-Centre. St. Jacobsstraat 8 ?!««_, \^iZ"JXL âam mot Uitstekend getest Midiset, 2x 50 Watt

ÜNDICTSS 540TXT ,m,,,.,mm ....■■i- j Art.nr.3356 7.>77,- , I k d I_■ d ■ ■ ~■ ■ Utrecht. (DIN), met "dubbele 5-bands equalizerKJ xi (t , Pil ""Tl | _ ___. nl _, ~ uitstekenaeconsumententesr en Surround Sound weergave. Tuner>Cmm 55i:m-be6ldnbulS'IeletekSt' . . . . .Dlimrn„ un Al J ■ _L ■ Bekende Nederlandse artiesten met 20 presets en ingebouwdeschakel-49 voorkeurzen- teletekst S^o^45;5^0 «, ,„ a
zijn regelmatig aanwezig. ' klok.SeparateCD-s^elermetprogram-

>ita ■ a,standsbedlenin9- P°rt ,able KTV mrt 45 cm. fat-square Bijvoorbeeld: Met B&W V-202 meren an 20 num^rs |nc^el af .
«" Wl 4 r\A€k beeldbuis, CTI, Teletekst met program- ____H________^■■■^—"■■■■■■i ets groter model >__« <;tanri<!hpriipninn a__7.077,- macodering,afst.bediening. Dinsdag 7 ,anuar,± uur JZA4TT LVftr) tTw W / $77>

L_-——-—— ArtwlBo2 UTRECHT \ _f NIEUWEGEIN dannydemunck v w /#
k P*"-■—"—"—I■ i -ww;- / f-T l, , . m _r o»,—»» Dl 1(11 Woensdag 8 januari+ 15.00 uur . , . ,'_«,-- ■SHlipiW_l|RSMfl9 «Ik Vredenburg 40 % M Passage 81 - lul maywood _mï_______ in '-**■ : J,E !;EF:U

n
N,<EN

cc
sp"222 ![■ Drieharingstraat 5 \ Donderdag 9 januari ±15.00 uur SSraHfJ HtV^RfsTillTair" E_V_m ■ .MSm, -IB_ Medium Planar 55 cm. beeldbuis met r t |n,„l,„trnnt Q IfWA X _T AimCßiruUM KOOSALBERTS ■UAli2__U__Ul_|il__fr IS ■lH_Éi^ Biack Matrix, stereo 2x 15 watt, 40 M. Jacobsstraat ö (iLU s] % Hellestraat 11 -17 KoosALBERTb | mm,.

(f _~CXJÜi S■^"^r^ffiïïE^l!^-* voorkeurzenders, Teletekst met 4 pagi- Drieharingstraat 27-31 (CD S) \ _F Ook Ü kunt erbü ZÜn _ft_^É_M_A_l_MÉ_*_^_l—^—l W~~JÊM

'M , t h..É CRUNDIrSr«oTXT Vredenburgpossage 86 (keyboards) W 030-360211 B ■■■■■nJ vraag naar ons uniek e garantte . /;<^\NukuntublJ CRUNDIC ST63-450 TXT ' W certificaat, voor zes Jaar lang onbezorgd /i» IA AD \' Mnyiol/ Qtoffhnret «f■«' rif !o,S, 6,3qTJÏÏ' luisteren en kijken zonder verrassingen « JAAR -j ''UZiek btanriOrSt square buis, CTI, Teletekst, 49 x voor- w«ten u bent zes laar zeker I TTITPD *ras" I arXsc Meer in Muziek Groot in Geluid Best in Beeld I IiSVI
Onroerend goed en woonruimte

*J. te huur aangeboden
% vJ-ENDAM: vrijst. boerderij, 2

3 sl.k., ’1750 p.m.
-4 to^§°gd Ned., 02290-42296.
S patio-
\ \ o 9' geschakeld, gestoff., v.ttWlV'- /2500p.m. Vast-(s föftgljgderland, 02290-42296.
/^L^N "Br)' pracntig gel-vJ Belboerderij, ’1750 p.m.
■^life Ned., 02290-42296.

luxe 3-kam.-Va -- gemeubil., ’2300 p.m.
ll|§°gdNed., 02290-42296.
IW,7U M: gestoff. 3-kamer-"^ü. 1' / 1600 p.m. Vastgoed
f 02290-42296.
J ter» EN ( G|d), gem. hoekhuis,
J VjBe, o. haard, ’ 2000 p.m.
é 02290-42296.

,elveen- huis/tuin, ’2200./t\l Urn' 2-kamerapp., ’l5OO.
*>'^me6r- vrijst. huis, ’lBOO.

4 C9' bijstaande villa, ’ 3750.jCn' k|assieke villa, ’4500.>'Cr ?ndrecht, h.huis, ’2200.Na^em- huis/tuin, ’l3OO.elen' vil|a "- tuin, ’ 3500.
Atti Um' bungalow, ’2200.villa m- tuin, ’3500.</Keerend, hoekhuis, ’ 775.

930"- /225Q
4-kam.won„

'lC 9rond, met tuin, ’l5OO°pr9 ’4500. Direkt te
Sn* stoff. ’3500.02507-12614.

t)i !e6M"Cen,r- SPUISTRAAT,
if'I|W e gestoffeerd 3-kamer
«V u 6"aPP- °Pen keuk-*'ScJnb°uwaPP-. kale huurV«f o£, Rots-Vast Verhuur, te-

*>

"HOME SERVICE" biedt aan:
kamers en etages, v.a. ’ 350
p.m. Inl. 020-6162195/6162196.
Gem. 3-kam.ben.app., nabij
A'DAM-CENTR., ’l5OO. 020-
-6835230/6836232 App. Serv.
A'DAM-CENTRUM, Jordaan,
gest., 2-k.app. + zolder, ’1375p.m. H.H.S„ 020-6273604.

Gis Apartments
Member of the V.8.0., agent
for rented accommodation

Furnished andsemi-furnished
apartments, villas and houses

in and aroundAmsterdam

Information without obligation.
Keizersgracht 33, Adam,
020-6250071,fax 020-6380475.
Gemeub. 2-kam.app.,
A'DAM-ZUID, ’llOO. 020-
-6835230/6836232 App. Serv.
AMSTELVEEN, mod. inger. 4-
k.app., 3 sl.k., ’ 2500 mcl. Inl.
020-6835230/6836232

Inter Agency
Apartments in Amsterdam
rental prices from ’ 1200
020-6248444

AMSTELVEEN: luxe drive-in
won., gest./gem., ’ 3200 p.m.
Vastgoed Ned., 02290-42296.
BUREN: vrijst. bung., 3 sl.k.,
badk./ligb, per 1 febr., voor
langere tijd, ’l6OO p.m. Vast-
goedNed., 02290-42296.
ZUTPHEN (Warnsveld): vrijst.
gestoff. bung. met garage, per
direkt, ’ 2000 per maand. Vast-
goed Ned., 02290-42296.

Haarlem, nabij station, ruim ge-
meub. 2-k.won., ’l2OO mcl.
Haarlem, royaal gemeub. 3-
k.benedenhuis, ± 126 m 2,
’2250. Zeist, ruime 4-k.flat,

’ 1500 mcl. Beverwijk, ruime
gestoff. 4-k.flat, ’l4OO. Aal-
smeer, gemeub., evt. gestoff.
4-k.woonhuis, ’2350. B.N.L
VASTGOED, 023-338085.
Buro SORRENTO heeft flats,
app. Géén gemeentewoningen.
Telef. 020-6797107.
Luxe, gemeub. flat, lift, uitzicht
SLOTERPLAS, voor 1 dame,

’ 1100incl.020-6533772
Voor exclusief huren van top-
objecten waaronder bunga-
lows, flats en villa's, gestof-
feerde en/of gemeubileerde,
voor korte of langere duur,
„MAROGEJA" VASTGOED,
telef. 030-203411.
ZEIST. Modern gemeub. 4-
kamerapp., op mooi gedeelte,
’l5OO mcl. per maand. Horst
Housing Service, 020-6273604.
T.h.a. WOONR., beneden,
douche + keuken, boven
woonruimte, all in ’ 600 p.m.
Br. 16-28590bur. bl. Adam.
NIEUWEGEIN, 4-kam.app.
voorzien van CV., kale huur-
prijs ’ 750,36, voorschot
stook/sérvicekosten ’ 175 per
maand. Schriftelijke inlichtin-
gen Adelbrecht Vastgoed Be-
heer 8.V., Jan van Eijckstraat
43,1077 LHAmsterdam.
HERENGRACHT, Amsterdam,
2-kam. 65 m 2, luxe gestoff./ge-
meub. app., ’ 1650. Overname-
kosten ’ 20.000. 020-5640353.
T.h. 2-kamerapp. met keuken
en douche, ’ 1350 p.m. mcl.,
KOETSHUIS Overtoom, Am-
sterdam. 020-6533585.

O-Zuid, gr. 3-k.flat m. keld. en
gr. tuin, nw., ’ 1700. Bij Surina-
mepl., nw. 3-k.flat, ’1250. Bij
conf.centr., nw. 3-k.app.,

’ 1150 pi. kl. overn. Bij Over-
toom, gem. 2-k.flat, ’l5OO.
Herengr., 2-k.app., nw., ’ 1800.
Ouderk. a/d Amstel, riant vrijst.
5-k.huis, ’4500. Loosdr., gem.
4-k.app. a.d. plas, ’2500. Inl.
IDEAL HOME, Beethovenstr.
81,020-6649906/6649349.

REALESTATEAGENCY
Roland Smit B.V

forfinding a real home in
Hollandfrom ’ 1500p.m.

020-6791454/6764202
Apollolaan 197,Amsterdam

"nocurenopay"
"member CEI-association*

"rentals-sales-investments*
Per direct te huur luxe gestof-
feerd, gerenoveerd 4-KA-
M.APP., open keuken/cv., 2x
douche/ligbad, 2x toilet, dub-
bel glas, huur ’ 1450 per
maand, omg. Amstelstation.
Telef. 020-6630710/6794828.
"AMSTERDAM HOUSING"
apartments/houses and villas,
Amsterdam and surroundings,
furnished or semi-furnished.
Between ’l5OO and ’9OOO.
Phone (020-)6717266.
A'DAM-C, Jordaan, nog 1 ge-
ren. 2-k.app., ± 100 m 2, ’lBOO
p.m. H.H.S., 020-6273604.
T.h.a. gemeub. APP., voor 1 jr.,
in A'dam-C, ’ 1200 mcl. Telef
020-6208092.
DIEMEN-ZUID, per ± 15-1 of
1,2 luxe kamer, ’ 900 mcl. + 1
mnd.borg.ini. 020-6991194.
Appartement, CENTRUM,
’1650 p.mnd. all-in. Telef.
020-6255095.

Bij Mercatorplein mooi gem.
2-k.et., ’ 1600. Centrum, in
pakhuis mod. gem. 2-k.app.,
’1750. Keizersgracht, goed
gem. 2-k.et„ ’ 1975. Van Baer-
lestr., zeer luxe gem. 2/3-k.et.,
dakterras, ’2700. Tev. kan-
toorruimte, 130 m 2, part.,

’ 38.000 op jaarbasis. B'veldert,
gem. 4-k.mais., ’ 2400. A'veen,
div. luxe gest. 2/3-k.app. v.a.
’lBOO. HOMEFINDERS Int.
020-6392252.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805 van 8-21 uur.

T.h. aangeb. voor per. 9/2 t/m
2/4/92 groot comfort. APP.,
centr. Adam. Hr. ’lOB5 mcl.
p.m. + borg. Inl. 020-6271390.
Te huur gerenoveerde/gestof-
feerde 2-k.flats en maisonnet-
te, Prins Hendrikkade t.o. CS.
te Adam, huurprijs v.a. ’2lOOp.mnd. PRISMAAT Makelaars,
020-6979777.
"WORLD WIDE RENTALS**
for the best apartments/hou-
ses in and around Amsterdam.
Michelangelostr. 101, Amster-
dam, 020-6791100/6761291.

Nabij Golfbaan
Luxe, nwe. 2/1 kap.won. in villawijk, Purmerend-Z. Gestoff., v.v.
parketvloer, grote tuin a.h. water, gel. in landelijke omg. bij na-
tuur-reservaat. Huurprijs ’ 1390p.m., overname ’ 50.000.

Br. 16-28606bur. bl. Adam
Onroerend goed en woonruimte

te huur gevraagd
HELP! Student zoekt met
spoed etage/kamer in Adam,
geen Z. 0.020-6891863.
Met SPOED etage in Adam
per 14-1, v. 2 studentes, max.

’ 900. Beloning! 020-6628667.
Werk. j.man zkt. ETAGE voor
± 1 jr., Adam. Werk: 05980-
-18266,'sav.: 050-145852
Intercity RS HELPT u snel en
gratis aan huurders. Ook koop-
etages. Telef. 020-6750064.
Spoedl ENGELSMAN zoekt
woonruimte te Adam. 020-
-6835230/6836232 App. Serv.
T.h. gevraagd door Nederlands
zakengezin vrijstaande VILLA
of bungalow met minimaal 4
slaapkamers in een straal van
maximaal 50 km rond Amster-
dam, huur tot ± ’ 5000 p.m.
Br. 17-28587bur. bl. Adam.

GRATIS bemidd. bij verhuur
van uw woonr. in Adam e.o.
Buro Sorrento, 020-6797107.
Arts en econoom (verloofd)
zkn. woonruimte in ADAM
Centr. of Zuid. 010-4124002
4 wedstrijd-roeiers zoeken
WOONRUIMTE tot ’l5OO te
Adam. 020-6949151.
Analiste, werkz. i.h. 0.L.V.G.,
z.m.s. KAMERS, eig. kookgel.,
A'dam-Oost/Zuid, plm. ’6OO.020-6651133/5993342, Willie.
ROLAND SMIT 8.V., Apollo-
laan 197, Adam, 020-6791454,
vr. met spoed voor gr. intern,
bedrijven gestoff., gemeub.
flats, huizen, villa's in Adam en
omgeving. Lid V.8.0.
Gevr. 3-kam.won., tot ’7OOmcl.. Dennis, telef. 020-
-6161879.

"WORLD WIDE RENTALS"
Voor onze buitenlandseklanten
zoeken wij met spoed huizen/
flats in Adam en naaste omg.
020-6791100/6761291.
ROTS-VAST VERHUUR,
vraagt met spoed kamers, eta-
ges en appartementen. Geen
kosten voor verhuurderl Bel
voor ml. 020-6391149.
Voor JAPANSEen Amerik. be-
drijven zoeken wij met spoed
gestoff./gemeub. flats/villa's/
huizen in en rondom Adam.
"Amsterdam Housing", 020-
-6717266/6715501/6719841.
KLM-stew. en partner zoeken
met grote spoed ETAGE in
Adam (liefst 0.W., C of Z.),
huur max. ’BOO p.m., bel.

’ 500, 020-6825140.
GIS APARTMENTS, lid V.8.0.,
Keizersgracht 33, Adam, 020-
-6250071, fax 020-6380475,
vraagt voor int. bedrijven,
gestoff. en/of gemeub. flats,
huizen, villa's, inAdam e.o.
ETAGE/woning voor 2 perso-
nen, Adam, per direct, ook on-
derhuur,beloning! 080-443924.
Serieuze horeca-ondernemer
en echtgenoot zkn. dringend
3/4-k.app. Zuid/Centr. Hr. ca.
’l5OO, overn. geen bezwaar.
IDEAL HOME, 020-6649906.
Jonge Engelse computerspe-
cialist zoekt inwoning. Voor-
keur gaat uit naar het delen van
een woning of pension op basis
van logies en ontbijt. Bel tijdens
kantooru. 020-6428118.
Alles zelf doen, is bijna onmo-
gelijk. Als u 020-6.805.805 belt
en uw tekst opgeeft, helpt een
SPEURDER u een handje mee.
U zult tevreden zijn over deze
hulp.

Belichter zoekt dringend zelfst,
woonr. in A'DAM-C/O/W/Z.
020-6251195 antw.app. Valerie.
PR-medew. Hotel Krasnapols-
ky zoekt met spoed woonruim-
te in ADAM. 070-3620769.
Net stel zoekt woonruimte in
ADAM e.0., i.b.v. urgentie,
huur’ 650p.m. 020-6334884.
"HOME SERVICE" vraagt
kamers en etages. Telef. 020-
-6162196, tot 10uur 's avonds.
Voor exclusief huren of gratis
verhuren van uw woonobject,
huizen, bungalows, villa's etc.
Bemiddelingsbureau
DYNASTY, 02153-86679.
2 meiden zoeken woonruimte
tot ’ 1000 in Amsterdam of 't
Gooi. 020-6685557.
Voor verhuur van uw excellent
gestoff. en/of gemeub. bunga-
low, villa of landhuis belt u
„MAROGEJA" VASTGOED,
telef. 030-203411.
Wie kan werk. j.-man tegen
een red. verg. helpen aan min.
2-kam.won., vrije sector in
A'DAM-C/o.Z. of Helmers-
buurt. 020-6892055, na 18.00 u.
Stewardess zoekt zelfstandige
woonruimte, liefst AMSTER-
DAM-ZUID, 020-6760643.
AMERICAN HOTEL zkt.
woonr. te Adam voor me-
dew./stagiaires, te weten eta-
ge, app. of kam. React. afd.
P.Z., 020-6262826.
Jonge Engelse computer-
specialist zoekt gemeubileerde
2-KAMERWONING, Amster-
dam of omgeving. Bel tijdens
kantooruren 020-6428118.
Limburgse ouders zkn. met
spoed etage te ADAM voor
studer. zoon. Huur max. ’ 850
mcl. Telef. 045-315256. na 18u.

„Vastgoed Nederland" 02290-42296
vraagt en biedt aan: huizen, villa's, bung.'s, flats en boerderijen

DOOR GEHEEL NEDERLAND (uitgezonderd Amsterdam)
gestoffeerd c.g. gemeubileerd, voorkortere of langeretijd

in deprijzen vanj 800-’ 50O0per maand
Woningruil (huur)

Aangeb. 3-kam.won., be-
ned.won. in A'damse Poort,
huur ’5OO. Gevr. in A'DAM-
NOORD of omstr. eengez.-
won., huur rond ’ 700. Telef.
020-6913147.
Aang. 1-gez.woning, 3 sl.k., gr.
zolder, tuin aan water, nieuwb.
te ZAANDIJK, hr. ’734. Gevr.
1-gez.woning in Purmerend,
Tuindorp Oostzaan of Adam
W„ hr. tot ’ 500. 075-217946.
De Woningbeurs heeft voor u
1200 RUILWONINGEN in heel
Ned. 072-336508/020-6625627.

Aang. 3-K.W., balk. voor en
achter, lage hr., 1e etage. Gevr.
eengez.won., MAP, Tuindorp,
Sloten e.0., telef. 020-6866226.
Aangeb. 2-kam.woning JOR-
DAAN bij de Lindengracht.
Gevr. eengezinswoning Almere
of Badhoevedorp. Bellen na
18.00uur: 020-6257174.
Aangeb. 5-kam.eengez.won.
LELYSTAD. Gevr. woonr.
Adam 3 è 4kam. 03200-32408.
Aangeb. 2-k.flat met lift, in
JORDAAN. Gevr. grotere won.
in A'dam-C/Z. 020-6271228.

Verhuizingen in
binnen- en buitenland

X.Y.Z. B.V. Verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtserv. 020-6424800.

JATHOMA VERHUIZINGEN.
Goed en niet duur! Met ver-
huislift. 020-6933090.

Woonschepen
Wilt u uw ARK/boot in ver-
koop geven, doe het dan bij
ons: Fa. Burdorf, 023-314129.
A'DAM-WEST, woonboot, 22
x 4.50, goed st. casco, vaste
ligpl. met alle aansl., o.a. gr.
woonk., douche, cv., ’ 89.500.
Hans Kok 8.V., 02940-10506.

Wilt u uw ark snel verkopen?
jBel WIRTZ-VISSER, Muiden,
beëdigd taxateur. 02942-3409.

iBEWIJSNUMMERS voor
iSpeurders en Regelspeurders
worden uitsluitend op aan-
vraag en tegen betaling gele;
verd.

Onderhoud en reparaties

Klein aannemersbedrijf vraagt
OPDRACHTEN, Adam en
omg. Telef. 020-6227820.

LOODGI ETER/klusjesman,
schoonmaak geisers en ka-
chels. Telef. 020-6380481.
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De auto van het jaar 1992. $jk

De eersteVolkswagen die
maareen jaartjemeegaat.

Als Auto van het Jaardan.Als Golf gaat'ie natuurlijk vele jaren mee.

(wu) De nieuwe Golf vanVolkswagen.Wie anders?
Er is al een nieuwe Golf vanaf f 28.690,-. Prijs is een 'vanaf-prijs inclusief BTW, exclusiefkosten rijklaar maken. Importeur: Pons Automobielhandel BV, Postbus 72. 3800 HD Amersfoort. Telefoon: 033-949944.



Cindy Crawforden Richard Gere: PRIVEHenk van

HETDROOMPAAR
VAN 1992

ECHTE
LIEFDE OF
CARRIÈRE-HUWELIJK?

z IJZIETER perfect uit. Eenprachtig figuur, een mooi gezicht, slime& zelfverzekerd. Hij is een verleider, sexy en weibelezen.
Richard Gere en Cindy Crawford, wier prachtige uiterlijk men in kleur inheel ons land op lichtzuilenzag, zijn Hollywoods mooiste paar.
„Als zij samen op het wit-

te doek komen zal dat vuur-
werk zijn," aldus een oude
*ïiendvan hettweetal. „Stel
te haar voor in een film alsPRETTY WOMAN." Het
Was natuurlijk onvermijde-
jjjk dat na de eenvoudige
huwelijksvoltrekking in Lasyegas de geruchtenmachine
J* Hollywood in beweging
*Wam. Men zei: „Dit is zui-ger een huwelijk uit bereke-
ning."

Gere heeft al jaren een
jtevecht geleverd tegen ver-
balen over zijn vermeendehomoseksualiteit die altijd
opduiken als een man inftollywood lang vrijgezel
Wijft.

Wat Cindy betreft: zij wil
allang een carrière opbou-wen als actrice. Op haar zes-
entwintigste weet zij dathaar dagen als model over
Korte tijd geteld zijn. Gere
heeft haaraangemoedigd ac-
teerlessen te nemen en zij
Weten dat zij als filmpaar
Natuurlijk goudwaard zijn.

■ Richard Gere en zijnkersverse echtgenoteCindy Crawford
krijgen waarschijnlijkzeer binnenkort een baby.

Foto: ABC

■ Het zesen-
twintigjarig top-

model Cindy
Crawford wil

graageen carrière
als actrice op-

bouwen.
Foto: RBP

Verliefd
Een Hollywood-insider

2ei: „Hun huwelijk mag dan
*en carrièrestap zijn, zeWerden wel ineens verliefd°P elkaar."

De meest begeerde vrijge-
zel van het witte doek voel-de zich onmiddellijk aange-
trokken tot Cindy toen hij
«aar voor het eerst ontmoet-
te tijdens een barbecueparty
§ het huis van de fotograaf*ïerbert Ritt. Dat was al
'Wee en een half jaar gele-
den.
Niettemin had Cindy nog

enige bedenkingen. „Ik wil
*Jtet beroemd worden, om-
j*at ik iemands vriendin
"en," zei ze. Gere lacht:
«Haar gezicht is beroemder
"Jan het mijne." Hun vrien-
din Holly Mülea zegt: „Ik zag

hen op een van hun eerste
afspraakjes tijdens een pre-
mière van defilm 'Miles from
Home' en ze waren buitenge-
woon gelukkig. Ik dacht,
wow, alszij hem zo verandert
dan hoop ik dat ze altijd sa-
men zullenblijven."

„Cindy wilde al twee jaar
met hemtrouwen," alduseen
andere vriendin. „Ik herinner
me hoe ik haar op een party
zag die Revlon voor haar gaf.
Ze had een grote diamanten

ring om en ieder-
een vroeg haar of
het een verlo-
vingsring was. Ze
zei dat ze wilde
dat het zo was,
maar het was niet
zo."

Er is natuurlijk
nog een andere
eenvoudige ver-
klaring waarom
het toch nog lan-
ge tijd duurde
voor ze trouw-
den. Misschien
wilden zij elkaai
nog beter leren kennen. Ze
wilden waarschijnlijk niet de
vergissing maken waardoor
zoveel Hollywood-huwelij-
ken mislukken.

Beiden komen uitgezinnen
waar hard gewerkt moest
worden voor de kost. Geres
vader was vertegenwoordiger
voor een verzekeringsmaat-
schappij en zijn tienerjaren
bestonden uit de kerk, het
gezin en atletiek. Toen Ri-
chard naar de universiteit
ging bleek hij een opstandige
jongeman te zijn. Hij maakte
zijn studie niet af en werd
acteur.

Cindy groeide ojd in het
stadje Dekalb. Haar ouders
scheidden toen zij nog een
tiener was. Het maakte haar al
snel zelfstandig. Ze ging de
deur uit en met haar slimheid
van de straat startte zij haar
carrière. Het is dieeigenschap
van haar waar Gere zo ver-
rukt van is. In tegenstelling
tot al die andere schoonheden
die Gere tot nu toe omring-

den, waren voor Cindy kle-
ren en geld niet altijd het
belangrijkste. Ze is ook niet
dom.

„Zo wil ik ook door nie-
mand behandeld worden,"
zegt ze. Toen zij nog op school
zat, werkte Cindy al als mo-
del. Zij deed dat voor het
plaatselijke warenhuis. Na
een jaar op de middelbare
schoolgezeten te hebben, ont-
dekte zij dat werken als mo-
del en studeren niet te combi-
neren was.

„Ik wist dat ik een keuze
moest maken en het werk als
modelwon. Zij ging naar New
Vork, waar zij een contract
tekende met het agentschap
Elite. Het succes volgde al
snel. Cindy prijkte meteen al
op de covers van Vogue, Har-
pers Bazaar, Cosmopolitan en
Mademoiselle.

Ze heeft tot nu toe gepo-
seerd voor meer dan 500 co-
vers. Daarna liet zij ook een
fotoserie maken voor PLAY-
BOY.

Ironisch genoeg werd
naaktheid een twistpunt tus-
sen Gere en Cindy. Hoewel
Gere zelf wel bloot op het
witte doek kwam, had hij er
bezwaar tegen dat Cindy zich
hiervoor leende. Hij was de-
gene die 'nee' zei toen Cindy
een rol werd aangeboden in
de Wilde Orchidee met Mic-
keyRourke.

De 26-jarige Cindy be-
schouwt de 15 jaar oudereGere als een goede adviseur.
„Hij beknot haar niet in haar
werk," zegt vriendin Holly
Millea. „Ze kreeg nadat zij
hem leerde kennen toch het
Revlon-contract voor vier
miljoen gulden per jaar, een
style-tv show op MTV en ze
tekende een contract voor
een Pepsi Cola-commercial.
Gere heeft dat allemaal on-
dersteund en gestimuleerd."

Terwijl hij haar helpt
steunt zij hem ook. Zij ging
zich interesseren voor het
boeddhisme dat veel voor
hem betekent. Toen de Dalai
Lama in New Vork was, was
Cindy zijn gastvrouw, op een
party te zijnerere.

De sceptici die menen dat
dit huwelijk niet lang zal du-
ren, zijn in de minderheid.
„Ben jegek," zegt een vriend
van GERE, „hij heeft het
meisje dat hij altijd al wilde;
ze is mooi en hij moet om haar
lachen."

En zij heeft de man van

haar dromen: een minnaar,
een vader en een leraar.

Nu wachten we allemaal op
hun eerste gezamenlijke pro-
duktie; de mooiste baby ter
wereld.

Uit goede bron verneem ik
dat Cindy al vier maanden
zwanger is, waarmee meteen
een einde komt aan alle spe-
culaties over een carrièrehu-
welijk.

HET ULTIMATUM VAN PHILIPPE BLOTAANMARGARETHE VAN DAM

„ Werk voor
mijofik

neem Sylvia
van jeaf”

VAN DAM, de agente die series als ME-DISCH CENTRUM WEST cast en nu ook de niéuwe KRO-7*»e PLANTAGE ALLEE, is geschokt door de scheidingV»Q SYLVIAKRISTEL van deregisseur PHBLIPPE BLOT.
zij is er ook blij om.

„Die man isgelijk heel vreemd. Ikr? 8allang dat het huwelijkvetuet goe(jging ik heb Sylvia
v°B even vertegenwoordigd,
i *ar haar man gooideroet in
j&u en* Hy *** me: ,jy moetr bedrijf in Nederland ver-

en exclusief voor mij
itnf- Werken' Je moet biJ mi3'S «enst treden. Ik zei hem:
J* feen niet gek, ik heb een

zaak. Daar heb ik
hele leven voor ge-

werkt. Ik büjf zelfstandig.'
Toen zei hij: 'Als je nietvoor
mij werkt, mag jeSylvia niet
langer vertegenwoordigen.
Dan neem ik haarvan jeaf.'"

Margarete: „Ik heb er niet
lang over hoeven na te den-
ken. 'Neem haar maar me-
teen terug,'zei ik."

Margarete: „Niettemin
vind ik het allemaal triest
voor Sylvia, die ik toch een
leuk dingvind... Maar het is,
geloof ik, goed dat zij van
deze manaf is."

■ SylviaKristel
...gescheiden
vanregisseur

Philippe 810t...

BART BOSCH BIEDT ED NIJPELS
„Plaat moet kinderen

voor milieu motiveren”
BART BOSCH heeftzijn nieuwe CDBART EN DE KNUFFELPOPS

mogen aanbieden aan ED NIJPELS, die zich volgens hem zo goed inzet
voor het milieu, wat ook hetonderwerp van dezeplaat is.

BART BOSCH, die tot voor
kort het programma SCRAB-
BLE presenteerde op RTL 4
en ook nog TELEKIDS, heeft
zich nu gericht op een carriè-
re alszanger.

Dezer dagen hoorde hij dat
plannen van RTL om Tele-
kids weer te presenteren, niet
doorgaan. Bart: „Niet ge-
treurd, ik ga samen met mijn
partner in de showbusiness —Pieter Nanne Groot, met wie

ik ook mijnplaat produceerde— door. We denken aan een
nieuwe solo-cd, een theater-
show en misschien een nieuw
verfrissend tv-programma.
Plannen genoeg dus voor
BART, die ook zelf het initia-
tief nam om zijn Knuffel CD
aan Ed Nijpels, deburgemees-
ter van BREDA, aan te bie-
den.

Bart stelde Ed Nijpels me-
teen een paar vragen, die een

indruk geven van het privé-
leven van de milieubewuste
burgemeester.„ Zijn dekinderen op de goe-
de manierbenaderd in de lied-
jes?"

Ed Nijpels: „Ik denk het
wel, ik zou het op mijn kinde-

ren moeten uitproberen. Ik
heb de cd gisteravond laat
zitten beluisteren en toen la-
gen mijnkinderen al in bed."

Bart en Pieter vroegen
toen: „Wat doet de famüieNijpels met het lege kuipje
boter?"

■ Bart Bosch
startcarrière

alszanger.

DUBBELE PREMIÈRE
VOOR JOS BRINK

Vanavond start
Revue Revue
in Carré en
Wedden Dat

VANAVOND GAAT VOOR JOS BRINK het doek op in
CARRÉ voor zijn nieuwe musical REVUE REVUE, waar-
voor hij prachtigekritiekenkreeg.

JOS: „Het is een dubbele première, want vanavond start
ik ook weer metWEDDEN DAT."

Vanavond is in CARRÉ
trouwens de voor-première.
Morgen is de feestelijke ga-
la-première, waar ook prin-
ses JULIANA verwacht
wordt.

JOS heeft zin in CARRÉ.
„Daar droom jetoch van, als
je met zon show begint.
Elke keer is er weer die
uitdaging."

JOS moet keihard werken
voor zijn hommage aan de
Nederlandse revue. „Daar-
om ben ik nu met roken en
drinken gestopt. De moet nu
leven als een sportman, an-
ders houd ik het ook niet
vol. Zeker niet nu ik op de
vrije dag, die we eenmaal
per week hebben, WED-
DEN DAT opneem. Ik heb
nu ook een nieuwe assisten-
te, MANUELA KEMP, waar
ik heelblij mee ben. Zij past
bij me en na lange tijd hebik
iemand met wie het hele-
maalklikt."

En Mariene Wouters dan?
Jos: „Die was enorm am-

bitieus. Dat is prima, maar
dan ben je minder geschikt
voor zon functie als assis-
tente. Het was vermoeiend
voor mij met haar te wer-
ken, omdat ze zo graag car-
rière wilde maken met die
job."

„Met Myrna was het ook
geen succes. Het publiek ac-
cepteerde dat niet. Sandra
was de beste tot nu toe. Zij
is ook ambitieus, maar
speelde dat het niet zo was.
Bij MANUELA is het
ideaal. Ik kan alles tegen

haar zeggen en zij stelt zich
dienstbaar op. Ze weet wat
haar werk is. Ik ken haar
goed. Ze is ook mijn assis-
tente bij de 64.000 dollar
quiz."

JOS gelooft weer in Wed-
den Dat. „Het is allemaal
sneller geworden; geen lan-
ge toestanden met het panel
meer, welinteressante men-
sen zoals vanavond RU-
DOLF NUREJEV, dietegen-
woordig orkesten dirigeert
en daar succes mee heeft.
Ook PIPPI LANGKOUS
zien we terug. Zij is nu een
32-jarige actrice.

VOOR JOS EEN SPAN-
NENDE DAG. HET DOEK
GAAT OP IN CARRÉ voor
REVUE REVUE en WED-
DEN DAT start op detelevi-
sie.

Jos: „Allebei grote risi-
co's, maar als je geen risico
neemt, leef jeniet."

■ Jos Brink:
„Ik moet nu
leven alseen
sportman,
anders hou ik
het nietvol."

Foto:
Will Dekkers

ZIJN KNUFFEL-CD AAN
ED NIJPELS: „Een boter-

kuipje is materiaal dat herge-
bruikt wordt."

Bart en Pieter: ..Dus
belandt in deplasticbak."

Ed Nijpels: „Ja, in een aan-
tal wijken in Breda, samen
met nog twee andere steden,
doen wij mee aan een natio-
nale proef voor gescheiden
inzameling. Dat komt ook
omdat ik door een aantal
functies te maken heb met
experimenten op milieuge-
bied."

Bart en Pieter: „Dat bete-
kent dat u thuis drie bakken
heeft staan?"

Ed Nijpels: „Ja VIER zelfs.
Chemisch, papier, GFT en
kunststof. BREDA is, denkik,
wel een voorbeeldstad, maar
niet dank zij mij. Breda heeft
vorig jaar al de nationale mi-

lieuprijs gekregen. Dat waf
niet omdat ik hier zat, maai
omdat er door voldoendewet
houders gewoon een goed mi-
lieubeleid op poten was ge-
zet."

Bart en Pieter: „Wij probe-
ren de kinderen in het land
met onze plaat op een beschei-
den manier te motiveren,
maar hoe doet u dat met uw
eigenkinderen?"

Ed Nijpels: „Door hen
voortdurend op dingen te wij-
zen. Je wijst op papier dat op
straat ligt, je zegt er iets van
als ze iets zomaar weg willen
gooien. Door ze er op te wij-
zen dat jethuis het lichtmoet
uitdoen, de kraan dicht-
draaien... Maar je moet het
nooit overdrijven, je moet je
blijven realiseren dat hetkin-
derenzijn."

(advertentie)

" É*a\ t/iJvir Gratis bij aankoop van Invite Make-up
en Blushers: de hartveroverende geuren
van Amance, Joshi en Miss Sporty in
een handige mini-flacon. Kies nu de
geur die bij je past! ■jy i» i■l |_

CREATED BV (_> GENERAL COSMETiCS BV I\ V I ■

(advertentie)

Lusteloos?... Moe?...
Prikkelbaar?...

Vaak het gevolg van een tekort aan vita-
mine-B. Becoforte bevat alle B-complex
vitaminen. 1 Dragee per daggeeft u weer
eenkrachtige impuls voor lichaamen geest.

Becoforte Becoforte, van Dagra natuurlijk.

Dicofort?
met meer »" Dagra ~har.maB v. Diemen
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f ACTIE-PRIJS

□ geschenkbon
ledere week te winnen: een
geschenkbon t.w.v. ’lOO.-.
Deze kan landelijk worden be-
steed voor een leuke aankoop
of voor een bezoek aan een
dagattractiepark. Een geschenk
van de Stichting Landelijke
VVV-geschenkbon te Gouda
voor onze puzzelactie ten bate
van o.a. de Trombosestichting
Nederland.
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*»** opening» '^[Rrtni Exclusive Eastern Restaurant

IlASM TOW€&
Muntbergweg 14, Amsterdam-Z.O. Tel. 020-6916401/6966076, Fax: 020-6917701

Naast IKEA en MACDONALD.

Het eerste ronddraaiende restaurant van Nederland
* Wij bieden u een uniek uitzicht over de wijde omgeving * T/m 31 jan.'92 bij afhalen boven de
* Per uur draait de bovenverdieping een keer rond ’ 50,- een waardebonvan ’ 5,- cadeau.
* 3 verschillende keukens uit China: Canton, Peking en

Sichuan * Voor iedereklant in ons restaurant een
* Gezellige ronde talels voor 5 tot 10 personen gratis lot, met kans op een reis naar
* Aparte zaal voor recepties en partijen Hongkong.

* Volop parkeergelegenheid op eigen terrein * Trekkingsdatum zaterdag 8 februari 1992
, * Afhalen via aparte ingang omstreeks 18.30 uur. ,

Ons sfeervolle, goed geoutilleerdehotel vindt u midden in .
hetTwentse heuvelland met zn dichte ongerepte bossen.
Heerlijk ontspannen fietsen en wandelenof gebruik maken
van ons zwembad, de sauna, het solarium, de
bowling-en tennisbaan. Een golfbaan ligt j_3|S_ïj_U
vlakbij het hotel. Incl. 4 gangen-diner-dansant,/HiUUUgjßUvfl
éénovernachting,koffie/krentewegge en _t|
brunch. Bel nu voor informatie: 05480-16900 hfigFKi Kf I
gfj Hotel Rijsserberg ffij SSBHe ILt_l Burg. Knottenbeltlaan 77,7461 PA Rijsseii^^^f

ONTSPANNEN AAN ZEE I
Laat u zich na de drukke feestdagen eens lekker
door ons in de watten leggen. Hotel Noordzee ligt
pal aan de boulevard en beschikt over een verwarmd
zwembad, sauna en solaria.

Geniet van onze winterarrangementen, zoals het
Winter-Midweekarrangement van ’ 370,- p.p.
voor 5 dagen, 4 nachten op halfpensionbasis.

Gedurende de maanden januari en februari
_K genieten 55-plussers hierover 20%korting!

4jlg>" Vraag vrijblijvend meer informatie.

Noordzee
Hojfl "=j| hiHsm lul N O O H O W I J K

"Jjpj n|_Hièj sgjg Kon. WilhelminaBoulevard 8
■KI fïnHF wf Noordwijk aan Zee

E-J 5_.F w. Fax 0171") - 167%

(f WINTERARRANGEMENT
IN ZUID-LIMBURG

In één van de mooiste hotelsvan Zuid-Nederland.
Vlakbij Maastricht.Thermae 2000, Aken, Luik,

Düsseldorf, Eifel en Ardennen (ski +
langlaufmogelijkheden). Al vanaf / 156,- per persoon
per dag* (overnachting in luxe kamer, gastronomisch

3-gangen dineren uitgebreid ontbijt)
HOTEL KASTEEL ERENSTEIN

(Kerkrade) tel.: 045-461333
HOTEL WINSELERHOF

(Landgraaf) tel.: 045-464343
* deze unieke aanbieding is geldigvan zondag t/mII donderdag. Ook vele aantrekkelijke weekendarrangementen, Jal vanaf / 175,-per persoon. Jj

Onze planeet voor het leven.
Bekeken vanuit de ruimte.

Milieu vanuit een ander perspektief.

gil IOMNIVERSUM
070 - 354 54 54

(MOE)

W JjerWal / \ ’y V]X

''# 't Olde Koetsnuus
\ s- _—_

* Hotel Spaander < VJ I JPV'!Beeckestijn |% u'-.c/rv. Hotel # Luttikhuis* Hotel Casa 4ÖÖ t Losse Hoes |) " Rest. AsianTower Hotel :--__
/ /\ >' ? Rijsserberg ~V*
(. < ' i mT

Hotel Noordzee J i _^
Hotel Boerhaave # \ Schep #'v # Hotel Edda Huzid

De Soester Duinen # si \
Hotel Schimmel * [ J

otel Gorinchem* __ yjf~ ,
c „„

X. Rest. Hotel de Witte Brug \*XHotel EricaJnTulip Hotel Central * ' \ \
ge Chez André* "1 \
Postelse Hoeve * * Hotel De Keizer

1 ScFTalufiTeri * De Eikelaar i
_. j* Hofstee deTurfhoeve

L'# Poort van Limburg

#" Comfort Party Restaurants 7

Golden Tulip Geleen J V Hotel Winseler Hof
r «X Hotel Kasteel Erenstein

Hotel Tumrners .J Go| den TuMp Heerlen
Grand Hotel Voncken +"„„„„„„ Grand Hote|Heerlen

Bel voor
inlichtingen

omtrent
adverteren

in deze
rubriek

Vesta
Timmer

telefoon:
020 - 5853311

vroeg of laat
draait Harry

020-6.805.805
De Speurderrubriek

'Onderhoud en
reparatie' komt

dagelijks onder ogen
van meer dan 2 miljoen

mensen. Wie net als
Harry uit is op

onderhouds- of
reparatiewerk, belt dus

even Speurders
020-6.805.805.

És_ESZ______3_

Amsterdam: Hotel Casa 400. 020-6651171
"|;| :::-: Anna-Paulowna:Wapen van Holland 02233-1213

""-^wvw*^1 Baarle-Nassau-Hertog: Landgoed Schalumen
04257-9330/9588

1/l InYIÉ*!llï 1 Berg en Dal: Hotel Erica 08895-43514
\S.M.*>M, Den Bosch: Golden Tulip HotelCentral 073-125151PART^-^£3^^TS Deurningen: Luttikhuis 05410-12274

Diessen: De Eikelaar 04254-1238
Gemert: Hotel De Keizer 04923-61252
Gorinchem: HotelGorinchem 01830-22400

JPpTt Hoevelaken: Schep 03495-34225-L/ c' v Meppel: 'tOlde Koetshuus 05220-51753
7 7 '_7 Sevenum: Hofstee de Turfhoeve 04767-2800

gelege7lfiei(l Sneek: Van der Wal 05150-13863

° <=> Soestduinen: De Soester Duinen 02155-12739
nnn Tilburg: HotelDe Postelse Hoeveol3-636335

UUOI tHili Velsen-Zuid: Beeckestijn 02550-14469 (na 11 uur)
Volendam: Hotel Spaander 02993-63595

7*7/ ofl Op Voorhout: HotelBoerhaave, 02522-11483
Ot Voorthuizen: Hotel EddaHuzid, 03429-1661

7 7 " -7 Waalwijk: Auberge Chez André. 04160-32608XCLR,£ll]K£ Weert: Poort van Limburg, 04950-35846
Woudenberg: Hotel Schimmel, 03498-1213

I 06Spr6KlTl§ Secretariaat: tel.:02155-22271, fax: 02155-26576 I

gratisslapen na uwdiner
JR, in ons romantisch hotel. Het gehele jaar ~T 1
"y1 (m.u.v. feestdagen), óók op i Vraag naar or« \

weekdagenl Zeer geschiktvoor uw 1 pec\ale midwee im (familie)feesten in onze unieke 1 arrangernenteo^^j

ITk,hotel 't losse hoes holten (o.)
Vop de Holterberg. Tel. 05483-61353/63333.

4x4 sterren-arrangementen in stijlvol Valkenburg

" Ontspannend genieten in Thermae 2000

" Golfspelen in het Limburgse landschap

" Uw geluk beproeven in het romantische Casino

" Culinair verwend worden in een luxe omgeving
Bel voor infopakket of reservering:
Hotel Tümmers : Telefoon (04406) 13741

Stationstraat 21, Valkenburg a/d Geul
Grand Hotel Voncken : Telefoon (04406) 12841

Walramplein 1, Valkenburg a/d Geul

r ZUID-LIMBURG

GOLDEN TULD?
GELEEN - HEERLEN

" Uitrusten en wandelen in het Limburgse heuvelland.
" Winkelen in de Romeinse stad Maastricht, een van de I

mooiste en gezelligste steden van Nederland
" Ontspannen in kuuroord Thermae 2000
" Een bezoek aan deBelgische Ardennen, Luxemburg, Akfn <f

Düsseldorf
Slapen in Golden Tulip Hotel Geleen of in het Golden
Hotel Heerlenvoor ’ 65.- p.p., inclusief een uitgebreid
ontbijtbuffet op basis van eentwee-persoonskamer.
Deze aanbieding is geldigtot 21 maart 1992.
Vraagt u ook naar onze speciale arrangementen:
dagarrangement, weekendarrangement, Thermae
2000-arrangement, fietsarrangement of midweekarrangement
vanaf ’ 99- p.p.

En verdien een GRATIS weekend.
Voor informatie 045-713333

046-740040
1-persoonskamertoeslag ’ 45.- p.p. in Geleen; in Heerlen is
deze niet van toepassing.

Vergeet uw paspoort niet...!t , ! K

M-jl

B|!lj Restaurant - Hotel +++tH Dr Ulüte Brug
biedt U GRATIS OVERNACHTEN!

na een spec. 5-gangen-menu op basis vanfe
2-p.kamer, mcl. ontbijt ’ 89,00 p.p.

{ Inl. en res. 01805-3344 - Lekkerkerk. f^i

Begin hei nieuwe jaareens verrassend
met ccii jaWtastisch3-daags arrangement
in het 5 starren Pullman Grand Hotel in
Heerlen, Aankomst 24januari, vertrek
26 januqiri. Inklusiefeen mooieplaats

voor de musical ".losephine" in de
feestelijke stadsschouwburg in Heerlen.

Djjjjjfkunt u o.imfverwachj(en:
;V welkömstdrankje

Jt ik versfruit op de k&ner $
k lx gratis entree Holkmd Casino Valkenburg

" k 2 overnachtingen in luxe kamers "'ik 2x 4-gafigen-difier

Prijs voor dit complete arrangement ..,J
f 345,- p.p. Single toeslag ’M~"p\d' "

Bel ons voor h a fonnafijt

PULLMAN-—
GRAND HOTEL

**★ * *\-\cerlen

. i. —l

Bedrijfs-onroerend goed
te huur aangeboden/gevraagd

T.h. 2 WINKELUNITS op abso-
lute A 1winkelstand, te Oud-
Beijerland, ca. 36 resp. 40 m 2
vloeropp. + bovenverd. Front
ca. 414 resp. 5 m. Telef. 01820-
-37555of 020-6612121. ,
Te huur gerenoveerde winkel-
en kantoorruimten, Prins
Hendrikkade 97/98 t.o. CS. te
Adam. PRISMAAT Makelaars,
020-6979777.
± 200 m 2KANTOOR/opslag-
ruimte, Corn. Trooststraat te
Adam, voor diverse doelein-
den te gebruiken. Huurprijs
n.o.t.k. Inlichtingen via AFCO
Beheer, 02975-67564.
BYZANTIUM Amsterdam. Ge-
meubileerde kantoren met tele-
foon-beantwoording, secreta-
riaat, vergaderfaciliteiten.
Flexibel huurcontract. Ook in
Brussel, Parijs, Londen, Tokyo,
New Vork en meer. Bel Regus:
020-6077133.
T.o.a. 2 winkelruimtes op top
Al-LOK., inAlmelo en Ensche-
de, hr. samen ’ 108.280, opp.
160 m2en 110 m 2, alle branches
mog. (beh. horeca), winkels in
perf. staat, overn. ’ 160.000.
Br. 21-28547bur. bl. Adam.
A'DAM-Z, Corn. Trooststr., ±
270 m 2bedr./kant. ’ 6500 excl.
p.m. H.H.S., 020-6276390.
GEVRAAGD bedrijfsterrein v.
opslag c.g. verkoop caravans,
evt. met bedrijfshal. Liefst omg.
Utrecht, A'foort, Zeist. Telef.
03463-54028.
Te huur Bergerweg 14,
ALKMAAR, 85 m 2winkel/kan-
toor/showroomruimte nabij
station, v.v. keukentje, cv. en
wc. Huurprijs ’l5OO p/mnd.
Inl. Vanderßorden Woningbe-
heer: 072-11.11.41.
T.h. AMSTELVEEN: repr. kan-
toor/bedrijfspand ca. 1620 m 2,
uit te breiden met 640 m 2. Be-
drijfsruimte ca. 640 m 2, met
grote sectiedeur, div. indelin-
gen mogelijk. Oplevering eind
1992 Telef. 020-6438465, (tij-
dens kantooruren).
T.h. AMSTELVEEN: uniek
vrijst. kantoorpand ca. 435 m 2.
Bovenste verd. eventueel als
Woonruimte (145 m 2). Reeds
voorzien van alarm -inst., vloer-
bed, en schitterende receptie.
Telef. 020-6438465 (tijdens
kantooruren).
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Te nuur diverse KANTüOR-
UNITS in Amsterdam, vanaf
ca. 90 m 2,gelegen nabij Ring-
weg. Goed bereikbaar met zo-
wel eigen als openbaar vervoer.
Unit-huurprijzen vanaf ’ 20.160
per jaar, mcl. 3 parkeerplaatsen
op afgesloten parkeerterrein.
Inlichtingen: Joseph Elburg
Makelaars, telef. 020-6612161.
BRIEFCASE HOMETIP b.a.
A'dam-W., bedr./kant./app.,
met tuin, nw. gerenov., ’ 1300.
Evt. 1-hoog 2-k.app., in comb.
t.h. ’ 2500. 020-6254443.
Centrum ALKMAAR, tijdelijk te
huur ca. 150 m 2winkelruimte.
Infotelefoon 02207-42520.
Confectiecentrum 3e toren, ge-
stoff. SHOWROOM te huur.
200 m 2, voor korte of langere
periode; Bakkenist & Dupuits,
telefoon 030-343131.
T.h.a. ± 20 m 2 bedrijfs/
OPSLAGRUIMTE (souterrain),
mcl. gas/licht/water/toilet.
Baarsjesweg, prijs ’ 350 per
maand. Inl. 020-6596231.
T.h. gevr. bedr.ruimte, prov.
Utrecht, min. 200 m 2, GOEDE
bereikb.heid. Inl. 03404-32517.
A'DAM-C, Binnenkant, ± 150
m 2, ook als woon/werk. ’ 2500
excl. p.m. H.H.S., 020-6273604.
T.o.a. WINKEL ± 40m 2opA-
lokatie in N.H. toeristisch dorp.
Geschikt voor juwelier/kado/
souvenirs. Mogelijkheden 7
dgn. week open. Huur ’450
p.mnd. Fax: 02990-42989. Br.
21-28591 bur. bl. Adam.
350 m 2 bedr.ruimte t.h. op de
BAARSJESWEG, ’3675
p.mnd. Info Snippe Beheer
8.V., telef. 020-6248424.
T.h.a. WINKELRUIMTE, 's-
Gravelandseweg, Hilversum,
straat ontwikk. zich v. A2naar
Al, ca. 130 m 2, mcl. magaz. en
ca. 30 m 2 kant.ruimte, ’4750
p.m. Inl. 035-850489.
Attentie, ONDERNEMERS met
overcapaciteit kantoor/show-
room. Zelfst. agent (Europa),
i.b.v. voll. professioneel geau-
tomatiseerd administratiesys-
teem mcl. app., zoekt op korte
termijn huur/onderhuur van
nette kantoor/showroomruim-
te in regio 't Gooi. Evt. kan al of
niet wederzijdse timesharing
van kantoorfaciliteiten in aan-
merking worden genomen.
Aantal benodigde m 2tot ca. 50
m 2. Voor info kunt u bellen,
s.v.p. na 20 uur: 02153-17653.

Bedrijfs-onroerend goed
te koop aangeboden/gevraagd

Al-lokatie EHMELO, caravan-
showroom 600 m 2pi. bungalow
op 2800 m 2 gr. Mak.kant. J.J.
v.d. Brink, telef. 03418 53814.
ATTENTIE! Fouten in telefo
nisch opgegeven advertenties
of fouten ontstaan door ondui-
delijk handschrift van de op
drachtgever behoeven dooi
ons niet te worden gecompen-
seerd.

"Te koop gevraagd bedrijfs/
opslagruimte in DEN HAAG of
omgeving, iedere aanbieding
welkom. Telef. 070-3857851
(nalB.oou.).
Spoed: gevraagd voor serieuze
cliënt snackbar/shoarma, met
goede omzet. Inl. IDEAL BUSI-
NESS, 020-6649349.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure020-6.805.805.

l —
Zaken en ti

Echtelijke ontrouw, alimentatie
1onderzoek, bedrog, fraude,
oninbare nota's, bedrijfsspio-
nage, geldtransporten. Detecti-
vebureau „DR. WATSON"
B.V. 02280-17625/13008, fax
02280-13928. 06-52806583.
T.h. winkel, met Surinaamse
kleding, in KINKERSTRAAT,
met overname, ± 80 m 2, met
kelder. Geen horeca. Telef.
020-6891909.
FRED'S FASHION, sweaters,
92-XL M/Z Print, joggingbr. en
T-shirts, vrij indeelbaar. Geop.,
ma. en do. en do- av. 19-21. u.
01882-2052
T-SHIRTS, wit en zwart, korte
en lange mouw. Telef. 020-
-6465464 of 06-52830270.
T.k.a. goedlopende GROENTE-
ZAAK, in Amsterdam-Zuid.
Telefoon 020-6713988.
J.D. Telecom, gespecialiseerd
in AFLUISTER/opsporingsap-
paratuur. Inl. 020-6924173.
""Excl. DRAAGTASSEN**'
o.a. papier, plastic. Sherpa bv,
02260-20044. Fax 20444.
Wij zijn een bedrijf gespeciali-
seerd in PRODUKTIEWERK,
halffabrikaten en inpak voor
grote opdrachten. Wij beschik-
ken over intern en extern trans-
port. Fax. 02297-2094.
T.k. ZEE- en KOELCONTAI-
NERS, 2 3, 6 en 12 m, v.a.

’ 500. CCA BV, 020-611 56 56.
VIDEOFILMS, CD's en casset-
tebandjes v.d. allerlaagste prijz-
en. Videoteam,08894-50342
30.000 PLASTIC-ARTIKELEN
w.0.: slagroomspuit, peper en
zout stel, babyset enz. Nu

’ 10.000. 05111-4748, Friesl.
Mr. A.J.J. v.d. Heiden. Incas-
so op NO-CURENO-PAY ba-
sis. 02230-16509 (fax 20531).
T.k.: LUIERS, boter, ketchup,
shampoo en diverse andere

i partijen. Telef. 020-6880585.
Imitatieieder jacks, heren, ’ 75.
Imitatie-alcantara jacks, kort,
’37,50 en 3/4 met imitatie-
bont, ’ 52,50. Echte herenieder
jacks, kort, ’155. Echte leder
rok, ’ 120. Import-Export PAS-
CAL, telef. + fax 03465-73603.
Gezocht CONFECTIEBEDRIJF
voor het maken van kindermo-
de, met patronenafdeling. Te-
lef. 05276-2960.
'HEREN HANDELAREN T.K.'
i stereotorens

met CD’ 198
stereotorens zonder CD, ’ 98

1Telef. 04122-2208, privé
08866-3964. Geop. do., vrij. en
zat, van 10.00-18.00 uur., 150 paar luxe OORBELLEN,

'’l5O. 100 zonnebrillen, ’195.
f Zilv.kl. set kett./armb./broche,
I in zwart etui, ’1,95. Monster-
pakket ’ 200. Byou Centrum
Holland, telef. 01652-17503.

i 400 nieuwe rollen
t DAKBEDEKKING met of zon-. der leislag, ’45 per rol. Moet
weg!!! 070-3176428.
i PLEXIGLAS, helder en ge-
kleurd, vanaf 3 mm. Inlichtin-
gen: telef. 05111-3610.

ransacties
Style Almere heeft T-SHIRTS,
badstofshirts, sportbroeken,
voor dames, heren en kinderen.
Telefoon 03240-35569.
Goede CHATEAU-WIJNEN,
direkt uit dekelders van de pro-
ducenten in Z.W.-Frankrijk
franco bij u afgeleverd. Vraag
een gratis prijslijst aan J.D. van
Wageningen, Wijnkopers La
Bresquette, 33990 Naujac sur
Mer, France.
Spotgoedk. stalen HALLEN,
Prijs bijv. 10 x 20 m, ’ 19.995.
Leas. mog. voor ’ 450 p.mnd.
Br. tot 25 m, lengte is onbe-
perkt. Delta Arkel, 01831-3397.
VISITEKAARTJES v.a. ’ 49,95.
Bel voor gratis drukwerkcata-
logus. PostPrint: 010-4132988.
T.k.a. enorme partij kleine
KLEEDJES, ± 10.000 stuks.
Ook na te bestellen, afm. 60 x
70 cm, tegen zeer scherpe prijs.
05275-2329, b.g.g. 05274-6543.
3000 plastic SCHALEN, 4 me-
ter, kleur geel, nu ’ 1000. Telef.
05111-4748, Friesland.
Verkooporganisatie met distri-
butienet zoekt als AFNEMER
produkten voor Nederlandse of
Europese markt. Neemt af te-
gen contante betaling en is be-
reid voorraad te houden. 010-
-4531020tijd. kant.uren.
T-shirts, ’ ö,ab, sweaters,
’19,95, bodywarmers, ’45,
prijzen excl. BTW, mcl. opdruk,
eigen logo e/o tekst.
PRINTEDELLIC, 010-4100084.
ACTIEF-ONDERNEMENDE
j.man met ’ 200.000 eigen geld,
genoeg ervaring i.d. branche,
zoekt comp. om samen groot,
goedlopend "massagehuis"
over te nemen. Goed gelegen
in centr. van grote stad, prijs

’ 400.000. leder gelijke inbreng.
Wil mij voor 100% inzetten. Wie
wil met mij veel verdienen? Br.
23-28611 bur. bl. Adam.

Problemen?
Bel DETECTIVEBUROA & M
voor snel en vakkundig werk
020-6621524, van 14-18uur

Ter overname gevr. BROOD/
KAASAFD. in supermarkt.
Telef. reacties 02990-71512.
5380 st. WARMWATER-
HOUDBORDJES, nu ’l5OO.
Telef. 05111-4748, Friesland.
Te koop ZEECONTAINER,
geïsol., 20 feet. Piet Schouten,
01720-34031.

Limited Co.
(Engelse 8.V.) invoorraad

’ 1500. 070-3614590/3456167
T-SHIRTS. Nieuwe collectie
voor 1992, zwart en wit, goede
kwaliteit en prijs. Ook direct uit
Bangladesh in te voeren. Telef.
020-6129627.
Bus vol zwarte-markthandel,
wo. 250 POPPEN, ’l5OO. Inl.
075-284358.
300 Ruiten hard GLAS met
motief, 2 x 1 x 4.20 mm. Vr.pr.

’ 35 per ruit. 070-3176428.
T.k. grote KAKI IJ video- en
audio-onderdelen, t.e.a.b. Te-
lef. 030-881188.

B.V.
ter overn. aang., leeg schoon,
met vrijw., R. & P. Den Bosch,
073-418380,fax 419505.
T.k. KAPSALON, op A-stand,
evt. financ. mog. Inl. 020-
-6630836/6718675.
20-FT. OPSLAGCONTAINERS
Komt u maar... Halen = beta-
len, ex. BTW ’1695. Ook za.
open tot 1200 u. A.M. Zeven-
bergen, Industrie-terrein
Boonsweg 57, Heinenoord, te-
lef. 01862-1000.
Hoe komen ondernemers van

schulden
af?

Telef. 020-6623572
DIAMANTRINGEN (imitatie)
100 stuks in vitrine, ’179.
02290-43925,bezorging’ 15.
1000 paar SKI'S (zonder bin-
dingen), ’4OOO. Telef. 05111-
-4748, Friesland.

T-shirts
topkwaliteit, alle kl., 140 gr.,
prijs’ 250. Inl. 02510-24918.
STUNT: T-shirts, wit, topkwa-
liteit, voorzien van uw naam/
logo in 1 kl. v.a. ’3,95*!!!!!!
T&S Promotions, 030-614506.

Maak geld
voor uw RESTANTEN kleding
(nieuw), snelle afwikk. 010-
-4778752 b.g.g. 01747-4196.
T.k. aangeb. zeer luxe ingerich-
te DAMESMODEBOETIEK te
Zaandam, Al-stand, ± 45 m 2.
Huur ’ 45.000 per jaar, evt. vol-
ledig draaiend over te nemen,
overname vaste prijs mcl. goe-
deren ’125.000. Br. 23-28435
bur. bl. Adam.
B.V. of N.V. GEVRAAGD ter
overname. Inl. tijdens kantoor-
uren, telef. 020-6795251.
T.k. aangeboden in Den Haag
FRANCHISING-WINKEL in
waterbedden. 070-3936010.
OORBELLEN, 1600 pr., ’250.
500 de luxe, ’ 250. Haarmode,
600 st., ’l5O. Kett./br./armb.
assort. 600 st„ ’l5O. Incl.
BTW, verzendk. 04750-26305.
T.k. VLIEGTUIGSTOELEN,
treinst., pilotenst., stewar-
dessst, 023-323703/245000.
LINGERIE voor boetiek, markt
en party. Proefzending mog.
Chapas, 023-274190, 7 dg.p.w.
GROOTHANDEL biedt te koop
aan partij nieuwe meubelen,
waaronder: 20 slaapkamers,
compleet (klassiek), 50 eetta-
fels met stoelen, 36 grenen
bedden mcl. nachtkastjes. Te-
lef. 020-6908226, bellen tussen
9.00-17.00uur.
T.k.a. wegens familie-omst.
DAMESTEXTIELWINKEL in
Adam. Telef. 02940-17845 na
18.00a
5000 paar HERENSOKKEN, alle
maten en kleuren, prima kwali-
teit, ’0,60 per paar exclusief.
Inl. 077-517320/517082 Venlo.
TAPIJT voor kantoren, win-
kels, horeca enz., 5 jr. gar., ’ 8
per m2. Vraag stalen! Inl. Top
Tapijt, 010-4844852

T.k. partijtje leren BANKSTEL-
LEN, modern, kl. gebroken wit,
midden grijs, zwart. Nieuw, in
éénkoop. 03455-76094.
Mobiele KANTOOR-UNITS,
merk Wagenbouw, 10 x 3 m,
moet wegll 070-3176428.
T.k. z.g.a.n. KANTOORINR. (2
pers.), computer MS Dos +
progr. In één koop ’ 4400 mcl.
Ook per stuk. Telef. 020-
-6953168of 6955288.
1000 ETIKETTEN met uw tekst
v.a. ’4l. Vraag dok. Reklam
Speciaaldruk, 023-357517.
Gebruikte Hovuma PALLET-
STELLINGEN, gebr. stapelbare
draadmanden. 074-437218.
T.k. Forbo PROJEKTTAPIJT
w. fusie 2 banken Amsterdam,
500 m2velours van ’ 78 nu ’ 19
p. m 2, directiekantoren 1200 m 2
bouclé v. ’52 nu ’ll p. m 2,

excl. BTW, min. afname 100
m 2.Inl./stalen 02240-13444.
Voor PARFUMS en cosmetica
bellen naar telef. 020-6795134,
Behnia Holland Cosmetics.
500 st. stoffen KUSSENS, nu
’lOOO. Telef. 05111-4748,
Friesland.
SHtüfcL-OPTIEK TL om. op-
bouw p/m 650 st., in orig. ver-
pakking (nw.). 2x 36 W, 2x
58 W, 1x 36 W, 1x 58 W p/m
9000 mtr. flex. buis, 16 mm,
slagvast. 's Avonds 033-
-805018, fax 02154-18773.

B.V.
T.k. div. lege B.V.'s met ruime
doelstelling en vrijwaring. Info
tijd, kantooruren: 030-251366.
NAAIMACH.DETAILHANDEL,
winkel + woning, in goede
staat t.o.a. Lage huur, te
Adam. Telef. 020-6839309.
***************
Te koop/te huur

Portacabins, geschakeld en ge-
stapeld, Portacabins Pullman,
10 en 15 m lang, de Meeuw-
units in alle afmetingen, z.g.a.n.
Tevens div. Fort- en Wagen-
bouw-units, nieuwen gebruikt,
uit voorraad. StarCabin 8.V.,
02974-483. Fax 02974-971.
***************

ROLCONTAINERS voor
su permarktgoederenvervoer,
± 500 stuks, plus stapelschap-
manden, 5000 stuks. Telef.
01608-14446.
TAPIJTTEGELS v.a. ’ 275
p.st., proj.kwal., gesch. v. kan-
toor/showroom/horeca. De
Stunthal, 085-257623/812715.
T.k. 100 ingeruilde MOTOR-
MAAIERS è ’125 p.st., min.
afn. 25 st. Telef. 02207-16100.
RECLAMEVLAGGEN en span-
doeken, evt. met eigen vignet.
Zeer snelle levering. Scherpe
prijzen. Eurovlag, 05716-1838.
Opgelet, opgelet! HH. hand./
winkeliers: ZIJDEN overhem-
den, jacks enz. rechtstr. v.
fabr., zeer inter. pr. 020-
-6755559, fax 02987-3880.

500 pennen

’ 0,29 p.st., met tekst
013-435809

CD-STEREOTORENS ’125.
Draagb. rad./cass./CD ’245.
Stereotorens, excl. boxen ’ 98.
Sharp pocketcomputers enz.
Diverse kantoorartikelen enz.
023-359322 of 02152-55544.
MARMEREN vloeren v.a. ’6O
per m 2. Marmeren tafels v.a.
’2OO. Pr. excl. BTW. Vloeren
gratis thuisbezorgd. Gun Mar-
mer Industrie, Nijverheidsstraat
1-2, Maassluis. 01899-26414.
ISOLATIEGLAS v.a. ’66 per
m 2. Ook voor alle andere glas-
soorten: 05712-74450/73426.
T.k.a. oud bestaand graniet- en
VLOERENBEDRIJF, omg. Am-
stelveen, met materieel en pa-
pieren. Telef. 02976-742
BONTHAARBANDEN dè rage,
20 stuks ’B9, alle kleuren.
02290-43925, bezorging ’ 15.
1000 paar nieuwe HOCKEY-
SCHAATSEN, ’25 per paar.
Telef. 070-3176428.
SYSTEEMPLAFONDS, ’8 p.
m2. Systeemwanden, ’ 17,50 p.
m 2. Lichtbakken, ’ 25. Therm.
ramen, 1.75 x 1.22 m, ’5O p.st.
020-6340342/6951176.
SUJO biedt aan 10 kl. smoke
pakken. T-shirts in zwart, wit,
gekleurd. Sportpakken van

’ 17 excl. 020-6659353.
T.k./t.h. ZEECONTAINERS, 3,
6, 9, 12 m. Pieterse Container-
handel, 01722-4343, Ter Aar.
586 st: bruine kat. ’0,50 p.st.
240 st. bloemenvazen, bruin +
rand, ’ 1,25p.st. 100st. rugleu-
ningen ’ 3 p.st. 440 st. zeepset-
ten (houder + reserve) ’ 3,26
p.st. 180st. glazen schaal (mo-
del vlak) ’ 1,60p.st. 480 st. ka-
lenders (eeuwig doorlopend)
’1 p.st. 5000 st. KAARTEN
(div. soorten) ’ 0,25 p.st. 346C
st. glazen asbak (klein model)

’ 1 pst. 400 paar handschoe-
nen ’ 1 p. paar. 720st. theeglas

’ 0,30 p.st. 660 st. kaarshouder
(glas) ’ 0,75 p.st. 240 st. kan
m. 10/20 (keramiek) ’1,30
p.st. 1000 st. portemonee (3
soorten) ’3,25 p.st. 1200 st.
sierlint, 10 st. per doos è 2 m,

’ 1,50 p. doos. 150 st. cake-
bakvorm ’0,75 p.st. Telef.
05111-4748, Friesland.
T.k. ± 180 rollen restant
VLOERBEDEKKING, ± 100C
mtr. Telef. 05210-14363,

Triomf Consult
IN-EN VERKOOP

machines en partijgoederen
winkel en fabrieksvoorraden

Sluisjesdijk 97, 3087AD R'dam
telef. 010-4953055,fax 4953050

KAASMAKERS: t.k. ± 300
kunststof kaasmallen (recht-
hoekig). Telef. 05210-14363.
Wij adviseren u, indien u CON-
TANT geld in uw aan ons ge-
richte brief bijsluit, uw brief te
laten AANTEKENEN, daar wij
in geval van vermissing niet
verantwoordelijk zijn.
T.k.: nieuwe DAMESFIETSEN,
26", /100/st. ex BTW. Mini-
mum afname 25 stuks. Telef.
02260-14550.
Ter overn. gevraagd ZAKEN en
bedrijven, in BV- of NV-vorm.
BV's en NV's, fin. problemen
geen bezwaar. Telef. 05210-
-11110, fax 05210-16976, auto
06-52923304, dhr. Bosman.
T.k. voor uw blanke vloer, ei-
ken VLOERHOUT, ’ 80 p. m 2.Bentvelzen & Jacobs BV,
Houthavenkade 36, Zaandam,
075-176563.
T.k. PARFUMS, alle bekende
topmerken tegen scherpe prij-
zen. Thuisbez. mog. 02550-
-33731, b.g.g. 06-52803168.
2000 ouderwetse KRUIMEL-
VEGERS, nu ’ 3 per stuk voor
de gehele partij. Telef. 05111-
-4748, Friesland.
Te koop gevraagd verplaatsba-
re UNITS, max. 20 meter lang,
5 meter breed. Aanb.: Moen,
telef. 033-802871. Fax 03380-
-8600.
T.k. REPRO-CAMERA + toe-
behoren. Telef. 053-358888.
GRANDIOOS + goedkoop:
prefab woningen, bungalows,
kant., houten stacar., woonar-
ken, tuinhuis/blokhutt./gara-
ges/carports/paardestall./ser-
res. Delta Arkel, 01831-3397.
Prachtige TRUIEN v.a. ’29.Winterjacks, ’ 39. Sweaters,
’16,50. Trainingspakken v.a.

’ 29. Bedrukte kinder T-shirts,
v.a. ’3,50 Sportshirts, eigen
fabrikaat, v.a. ’ 29,50. Pannen-
sets, ’ 200. Bestekcassettes,

’ 200. Evt. monsterpakket mog.
Lemotex BV, Laurastraat 28,
Eygelshoven, telef. 045-
-462000, fax 045-464040.
T.o.a. middelgr. BEDRIJF in de
dienstverlenende sector, i.v.m.
opvolgingsprobleem, goede
omz., eenvoudige inwerkmo-
gelijkheden. Eig. kap. ver. Br.
23-28403 bur. bl. Adam.
LEVI'S 501, A-keus, ’6O. Mi-
nim. afn. 100 st. Telef. 03200-
-34949, na 17.00uur.

Ruim 200 (sub) rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

GEZOCHT
zakenmensen van nivo

met eigen vertegenwoordigers of agenten
Dacht u dat op marketinggebied alles al uitgevondenwas?

MIS!
Met onze nieuweformule blijft u opkorte- en lange termijn

veel winst maken
Indien u over ca. ’ 100.000 kunt beschikken (evt. ’ 25.000 direkt,
rest in termijnen) en bereid bent om een absolute geheimhou-
dingsverklaring te ondertekenen, dan willen wij graag een per-
soonlijk gesprek met u. Slechts interessant voor zakenmensen,
die de klappen van de zweep kennen. Reakties a.u.b. eerst per
fax: 04750-35612 of 05490-24256.

De Speurderrubrieken:
!Onroerend goeden woonruimte te huur aangeboden
Onroerend goeden woonruimte te huur gevraagd

iWoningruil (huur)
jBedrijfs-onroerend goedte huur aangeboden/gevraagd
;Bedrijfs-onroerend goedtekoop aangeboden/gevraagd
Zaken en transacties
Horecatransacties
Verzekeringen, hypotheken, geldzaken
Agenturen en vertegenwoordigingen
Kantoor- en winkelbenodigdheden

■ Computerapparatuur/programmatuur etc.
1Telecommunicatie
Machines en gereedschappen

1voor de ZATERDAGUITGAVE kunt u tot donderdagmi"!
16.30uur uiterlijk, opgeven. A\

Horecatransacties >
T.k. PIZZERIA pi. 3 etages bo-
ven, Amstelstraat 49, prijs

’ 95.000, 02159-12077.
Kok & Bonnewits Horeca cash
& carry, goedkoopste in Ne-
derland. Horecameubelen, pla-
fondventilatoren, glaswerk, ap-
paratuur, HOTELPORSELEIN,
keukengereedschappen, rook-
luchtreinigers, spoeltafels, vet-
afscheiders enz. Filialen in:
Rotterdam, telef. 010-4661111.
Apeldoorn, telef. 055-225260.
Breukelen, telef. 03462-64373.
Amsterdam (vlak bij Makro en
Huurland), telef. 020-6680661.
Spoed: gevraagd voor serieuze
cliënt snackbar/shoarma, met
goedeomzet. Inl. IDEAL BUSI-
NESS, 020-6649349.
Met spoed t.k. PIZZERIA/
shoarma, omg. Doetinchem.
Telef. 08346-62687.
Te koop gevr.: COFFEESHOP
Centrum Amsterdam. Bellen na
13.00uur 020-6252295.
Uw ZAAK verkopen? Bel eerst
Adriani & Partners, fiscaal ad-
vies, fin. en bedr.bemidd., telef.
020-6795363.
T.k. planeetmenger HOBART
20 I, winkeloven en spiraal-
kneder. Inl. 02940-16040.
Te koop, omg. Enkhuizen, een
CAFÉ-RESTAURANT met
woning. Geen brouwerij-ver-
plichtingen. Pr. n.o.t.k. Inl. Ho-
vast Horeca Bemiddeling, telef.
02280-14626.
T.k. driepans FRITUUROVEN,
2-pens kippegrill, softijsmachi-
ne (koelk.mod.). 04183-3546.
HAARLEM, bar/eetcafé met
goede omzet. Huur ’l9OOp.mnd. Vr.pr. inventaris en
goodwill ’215.000. Westerbos
Horeca, Uitgeest, 02513-
-10197/14061.
T.h. gevr. CAFÉ met kl. keuken
pi. een kleine woonr. met gar.
in Brabant. 02977-44980.
HORECA-APPARATUUR: 2
gr. espressomach. mcl. molen
en aansl., ’ 5950. Vaatwassers:
voorladers v.a. ’ 3695. 1 gr.
espr.mach., gebr. v.a. ’ 2000. 2
gr. espr.mach., gebr. v.a.

’ 2500. Anton Baars-
Amsterdam. Gr. van Prinsterer-
straat 60. Telef. 020-6828489.
Omg. HOORN t.k.: dorpscafé
met privé-woning. Omzet
’200.000 p.j., vr.pr. mcl.
onroer. goed ’ 400.000 k.k.
Westerbos Horeca, Uitgeest,
02513-10197/14061.

Voor alle SHOARMAZAJJ„Den Brabantse BeenhoU*|
biedt aan: shoarmavleefi
spiesen van 20 of 25 kilo.
kwaliteit. Info03443-299M
„Café New Vork" vr. cafjj
MIDD.ST.PAP., leeft. %\
meewerken vereist, Linrjjjïi
straat 83, Adam, 020-66gjg!j

Horeca Burea ü
Nederland B.V. Jj

zoekt (aspirant) onderrwjj
voor div. horecabedif]
Biedt aan: Veluwe, goed|°fj
cafébedrijf, onvername ifjj
plus o.g. Inl. vestiging T
Midden-Ned., 05776-2417y{
T.o.a. KOFFIESHOP, J3
Haarlem. Prijs n.o.t.k. t
eigen middelen onnodig*|
flecteren. 02507-19660.
Te koop, omg. HoorrM
INVENTARIS van een py
ingericht eethuisje/caf%>
Cap.: plm. 30 zitplaatsen. v'
’210.000. Pand te huuj.
Hovast Horeca Bemidd;
02280-14626. J
Omg. ALKMAAR, partY
trum, goed ingericht £met uitbr.mogelijkh., SJomzet, perf. ingerichte ?
woning, vr.pr. voor het
’750.000. Westerbos Hl
Uitgeest, 02513-10197/Ijgf
T.k. of t.h. SHOARMA-#Jin A'dam-Noord gesch. fl
doeleinden o.a. pizzeriw
taurant. Info telef. 3
6839930/6126497.
8.8.A. zoekt voor haar kl I
goede HORECA-BEDr_
en lokaties. Nette en d&
afhandeling gegar. 023-3 g
T.k. of t.h. KOELDIEPVP [
COMBINATIE. **053-358888. J
Omg. ARNHEM, pizzeria
goede omzet, hr. ’1783
woning, vr.pr. /165.0WJË8.8.A. 023-336603. JL
CAFE/PETIT REST. omW
Okura, nieuw
pacht, niet vrij van
ties/automaten. Telef.
52832648.
T.k. BRUINCAFE nabij 'trum van Arnhem, goed*
zet, min. investering

’ 25.000 vereist, evt. met!
boy.won., telef. 055-667601
Adviesburo v.d. Meiden!]
voor een correcte verkoOP?
uw
Adam e.o. Telef. 020-615^'
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CONCERTREIS DENIJS
Rob de Nijs is weer op tournee. 'Hartslag' heet

het rondje Nederland en dinsdagavond is de
halteplaats schouwburgDe Kring in Roosendaal.
De Nijs toont altijd een grote hartstocht voor het
vak. Die bezetenheid gekoppeld aan zn originali-
teit maakt dat hij nog immer in staat is zijn
publiek in het 'hart' teraken.

Info: 01899-23155. Tot begin mei geeft De Nijs
nog zeventienconcerten in ons land.

De tourrese vers Rob de Nijs heet Hert
slag

Sjostakovitsj
centraal

bij Gelders
Het Gelders Orkest staat

deze week onder de leiding
van de Duitse dirigent Hans
Drewanz. Hij was al eerder
gastdirigent bij het Gelderse
gezelschap. In het program-
ma staat het Eerste Vioolcon-
cert van Sjostakovitsj cen-
traal. Solist in dit werk is de
eerste concertmeester van
het Concertgebouworkest
ViktorLiberman.

Het concert wordt geopend
met de Vijfde Symfonie van
Hartmann en afgesloten met
Mendelssohns Vierde Symfo-
nie opus 90. Vanavond in het
Cultureel Centrum van Win-
terswijk (20.00); morgen-
avond Schouwburg Orpheus
in Apeldoorn (20.00); zondag-
middag in de Vereeniging in
Nijmegen (14.15) en dinsdag-
avondin hetArnhemse Musis
Sacrum (20.00 uur).

■ Viktor Liberman

CHRIS BARBER WEER IN LAND
De Chris Barber Jazz and Blues Band doet

deze maand weer tal van Nederlandse steden
aan.

De Engelse Dixieland-specialist weet van
geen ophouden. Met een gemiddelde van 240
optredens per jaar laat hij zien nog steeds
Over een grote dosis energie te beschikken.
Op vier concerten wordt Barber vergezeld
door trompettist Wendell Brunious, terwijl
°ok Harold Ashby degroep tijdens een aantal
uitvoeringen zalbegeleiden.

Deze week is de Jazz & Blues Band te
beluisteren in: Enschede-Muziekcentrum
(do. 9, 21.00), Utrecht-Vredenburg (vr. 10,20.15), Oss-De Lievekamp (zo. 12,14.30), Ede-
De Reehorst (ma. 13, 20.00), Vlaardingen-
Stadsgehoorzaal (di. 14,20.15).

■ Links Pat Halcox
enrechts Chris Bar-
ber.

Bruidsshow
tussen
bet groen

Hortus in Ha-
"Sn organiseertvan-
Jfzaterdag haar
Westelijke bruids-
*ow met exclusieve
trouwjaponnen. Za-
7rdag en zondag
*'jn er diversevoor-
rollingen, waarbij
*Jetoekomstige

alleste weten
*°rnt over bruidskle-ding in het algemeen
9n bruidsboeketten
j*ll -taarten in heto 'jzonder.

Over het ontstaan
bruidsboeketten

Oestaat veel onze-kerheid. Hetkan zijn
heteen overblijf-

'J6' «s van een hei-Jjens ritueel, waarbij
;r6bruid werd be-
rooid met bloemen
j Qraan, symbolisch

Oor de toegewenste
Achtbaarheid.; .De Hortus laat aan

"* hand van een ex-
P°sitie over bruids-
boeketten zien hoe
p verschillende cul-
u 8n hun eigen ge-
kken hebben rond"e|<unstig opge-
maakte boeketten.

J?fo over de bruids-
050-632010.

DE BARBIER
VANSEVILLA

De Staatsopera uit Poznan opent het Rossini-jaar in Nederland
met 'Il Barbiere di Siviglia'. De Nederlandse première die morgen-
avond plaatsvindt in theater de Purmaryn te Purmerend is tevens
de start van een tournee langstwaalf theaters.

De opvoering van 'de Barbier'— Rossini's beroemdste opera— grijptterug op detraditie: een
stijlvolle, sobere enscenering,
een orkest in kleine bezetting
(29 musici) waardoor de zang de
volle aandacht krijgt. De partij-
en van Figaro en Berta worden
gezongen door respectievelijk

de tenor Jerzy Mechlinski en
Ewa Werka.

Vr. 10: Purmerend-De Pur-
maryn, za. 11: Dordrecht-
Schouwburg Kunstmin, zo. 12:
Etten-Leur-De Nobelaer, di. 14:
Hoorn-Het Park en wo. 15: Mep-
pel-Schouwburg Ogterop.

■ Een scène uit De Barbier van Sevilla

Agrarische ambachten
Zondag wordt in het Bra-

bantse Bladel voor de negen-
de keer in successie op tradi-
tionelewijzegedorst.

Het te dorsen graan is door
de leden van de Vereniging
Ouderwets Boeren in de
'Kempen zelf verbouwd, met
dezigt aangemaaid, afgemaaid
met een zelfbinder en bijeen-
gereden in de (dors)veld-
schuur. Niet alleen het ouder-
wetse vlegelen komt aan de
orde, ook het machinale dor-
sen wordt gedemonstreerd.
De draadpers, kaf- en maal-
moens,havenpletters e.d. zor-
gen er voor dat het graan ge-
malen in de zakkant en klaar
bij de bakker wordt afgele-
verd.

Plaats van het evenement is
zoals voorheen rondom de
boerderij en veldschuur op de
Bleyenhoek 79 teBladel. Info:
04977-85240.

■ In Bladel zullende leden
van de VerenigingOuderwets
Boeren zondag ouderwets
dorsen...

OPENING
SEIZOEN
TRACTOR
PULLERS

De openingyanh.
nieuweTractor Pull -sei-
zoen vindt, bijna traditio-
neel inmiddels, zaterdag
plaats in de IJssellhai in
Zwolle. Tijdensdeze Eu-
ropese TractorPull
eertenorm gewicht moet
met eenkrachtige machi-
ne zo veel mogelijk me-
ters worden versleept —nullen Nederlanders,
Duitsers, Engelsen en
Derienom deprijzen
strijden.

De machines zijn veelal
uitgerust met twee vlieg-
tuigmotoren of meerdere
race-motoren, goedvoor
duizenden pk's per stuk
{een normalepersonen
auto levert ongeveer90
pk!). Belangrijkste ma-
chine »s dievan Duitser
Eugen Kiemele, 'Killer',
die is uitgerust métvijf
Arias-racemotoren die
zon $000pk's leveren.
De wedstrijdenbeginnen
om 13.00enom19.30
uur. Info: 038-211843
■ Een van de 'monsters'
diezal meedoenaan cla
TractorPull in Zwolle.

Denk aan de
buren...

In het Amsterdamse Nieu-
we de la Mar Theater van-
avond, morgen-, zaterdag- en
zondagavondRobert Paul met
zijnvoorstelling Het Trappen-
huis. In deze nieuwe show
draait het om zeven persona-
ges, buren, diemet elkaarzijn
opgescheept. Alle typetjes
worden doorRobert Paul zelf
gespeeld. Aanvang20.00uur.

■ Robert Paul speelt zeven
buren...

IN & UIT

VLAAMS-NEDERLANDSE

tot eindfebruari worden gegeven.
De Vlaamse eh Neder1.

sober maar spectaculair
bewoners van slot Elsmör. Segi; leeft

redactie De Telegraaf,
In & Uit,

postbus 376,
1000 EB Amsterdam.

Hamlet ontdaan van
de vastgeroeste in-
terpretatifepatronen,
zonder deziel en de
poëzie van Shake-
spearegeweld aan te
doen.

Deze week te zien:
vanavond om 20.00
uur in het Casino ïh
Den Bosch; morgen-
avond en zaterdag--
avond (20,15) en zon-
dagniiddag (14.00
uu?) in de Rotter!
daihse
burg; dinsdagavond
om 20iOQ uurin thea-
ter : Gèert-Téis in
Stadskanaal en
woensdagavond
(20.00 uur) in Or-
phéus inApeldoorn.

Een schen uit tienler in de regievan Disk Teregive.

JOKE BRUIJS'ONE-WOMAN-SHOW
Net getrouwd, maar toch alweer op de planken

met een nieuwe produktie. We hebben het over
Joke Bruijs, die van woensdag tot en met zater-
dag 18 januariin het Amsterdamse Nieuwe de la
Mar Theater het vurige cabaret 'Gepeperd' pre-
senteert.

Het is een „one-woman-show zonder verhaal
maar wel met een rode draad": mannen. Jaren-
lang moest de cabaretière zich handhaven in een
mannenwereld. Thuis had ze alleen maar broers— haar vader noemde haar Joop — en in haar
werk werd ze ook altijd omringd door mannen.
Deze heren voeren de boventoon maar ook the-
ma's als oorlog, Vera Lynn, Jenny Goeree, (on-
gewenste intimiteiten), Winnie Mandela, kinde-
ren, pin-ups en nogveel meer. Aanvang 20.15uur.

Joke Bruijs wordt in 'Gepsberd"bijgestaandoor gitaristHans Stoop en toetsonist Wouter de Koning

'REVUE REVUE' IN CARRÉ
Jos Brink, Frank Sanders,

Lucie de Lange en Pleuni
Touw vertolken de hoofdrol-
len in 'Revue, Revue', de
nieuwe vrolijke musical die
deze dagen is te zien in het
hoofdstedelijke Theater Car-
ré.

Mevrouw Lydia Hart-Vere
is in 1948 de leading lady van
de eerste grote naoorlogse re-
vue 'EenKoninkrijk voor een
Lach' uitgebracht door 'De
Hollandsche Revue NV.
Ruim veertig jaarlatervertelt
de oude mevrouw Hart de
geschiedenis van die tijd, be-
staand uit veren en glitter,
van plezier en pluche, gebor-
duurd op het stramien van
verlangens en hartstochten,
jaloezieën en vriendschap-
pen. Een verhaal over theater
dus.

Van do. 9 jan. t/m zo. 2
febr., aanvang 20.15 (zo. al-
leen 14.00 uur). Info: 020-
-6225225.

■ Prachtige kostuums en aankleding kenmerken 'Revue
Revue.

Troubadours
van de
20ste eeuw

Singer/songwri-
ters zijn de trouba-.doursvan de20ste
eeuw. Maar liefst
achtvan deze arties-
ten hebben de krach-
ten gebundeld en ge-
ven dezeweek vier
concerten in ons
land. Het zijn Tow-
nes van Zandt, Pat
Mears, David Olney,
Guy Clark, Torn Pa-
checo, Eric Ander-
sen, Paul K en Alex
Chilton.

Deconcerten, on-
der denoemerSin-
gerSongwriter Ma-
rathons, zijn te vin-
den in Paradiso, Am-
sterdam (vanavond);
Tivoli, Utrecht (mor-
genavond); Ooster-
poort, Groningen
(zaterdagavond) en
Willem 2 in Den
Bosch(zondag-
avond). Aanvang
20.00uur. Info:
020-6622735.

Haagse museum-markt
In hotel Des Indes

wordt dit weekeinde
deeerste Haagse
museummarkt geor-
ganiseerd. Hetgeeft
een beeld van de vele
collectiesen deten-
toonstellingen die
her en derverspreid
door de stad worden
georganiseerd.

Het publiek kan er
niet alleenkennis-
maken met de grote
en bekende musea
die de hofstad rijk is.
Want ook de kleinere
musea met vaak hele
specifiekecollecties
zijn vertegenwoor-
digd, zoals bijvoor-
beeld het Museum
voor het Poppen-
spel, het Openbaar
Vervoermuseum, het
Ambachtsmuseu m
en het museumvoor
het Haagse Hopje.

De verschillende
conservatoren zijn
aanwezig om de be-
zoeker aan achter-
grondinformatie te
helpen.

De museummarkt
wordt zondag tussen
12.00en 17.00 uur
gehouden. De toe-
gang is gratis. Info:
070-3323971.
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donderdag9 januari1992 VERHUUR per week van o.a.
Apple, Compaq, HP, IBM (AT,
PS/2), Olivetti en Toshiba
computers. (Laser)printers, en
randapparatuur. Meestal bin-
nen 24 uur beschikb. Euro Elec-
tronic Rent, 080-776644.
A-O KLEURENPLOTTER met
voet, HP-compatible, 1 jaar
oud, pr. n.o.t.k. Micro US.
033-652660.
NINTENDO Supercassette, 190
Nl, 32 Nl, 4 N 1(voor game-
boy). Telef. 06-52746152
Progr. loonberekening netto-
bruto-netto. Bouw + kosten-
ber. Prijs ’ 65 mcl. BRAINWA-
RE, Oostkade 27, 1738 JZ
Waarland. Telef. 02240-14144
(12475fax).
RUAD: computerverhuur v.a. 1
dag. Installatie door heel Ne-
derland. Inl.: 020-6978191.
20 ton COMPUTERNETWERK
app., merk Digital ICL etc, prijs

’ 9500. Telef. 03418-61939.

NIEUWJAARSKNALLER,
Weiman 80386025, 2x drive,
106 MB, VGA 512 kaart, 102
keyboard, ’1999 excl. BTW.
Wie vandaag bestelt, krijgt een
muis kado. Weiman Compu-
ters, 070- 3192956/3995412
EPC Midweekstunt nu of nooit
aanbieding: 486-33 (landmark
158 Mhz) cache t. 512 kb, nu
met Super VGA en 200 Mb
HARDDISK 14 MS, voor dit
komt nooit meer prijs, ’ 2995.
386-33 CPU mey 128 kb cache
on Mb mcl. SVGA HD.dr. enz.,
nu of nooit ’ 1299 idem 386-40
landmark 62 MHZ, ’1465;
286-16 nog eenmaal mcl.
SVGA ’ 799 met gratis co-pro-
cessor, moderboard 286 nu
’99, idem 386 ’399, idem
486-33 ’ 1199, bij ons alles di-
rekt uit voorraad, ook 40 Mb
HDÜ 106Mbhardd. 16 MS, nu
’579 excl. BTW. EPC, Wei-
marstraat 211, D.H. Telef.
070-3562152/3450954.

Falcon computers
286-121 MB, 5,2573,5", 40MB, VGA mono mon ’ 1450
386-33,2MB, 5,2573,5", 100MB, SVGAkleur mon ’ 2675
486-33,2 MB, 5,2573,5", 100MB, SVGAkleur mon ’ 3350
Notebook 386sx-20, 2 MB, 40 MB, LCD VGA ’ 3475

Op alle systemen gevenwij 1 jaarvolledige garantie
Alle prijzen exclusief BTW, Bel 020-6534637

Telecommunicatie
PREMIER CP 1403, 1803, 365.
Funai SCT 1000, STC 710.
Cobra 8521. Panasonic KX-T,
3910, 4000. Jetphone 803.
Spacemaster. Portafoon, de
kleinste 2km telef. Met garan-
tie. Vandaag besteld morgen in
huis. 06-52743071.Ook p.st.

Fax-sensatie!
Telefax v.a. ’ 695 p/st ex BTW
PTT-gekeurd, compleet met
copieerfunctie, journaal etc. en
volledige garantie. Evt. instal-
leren mogelijk. 023-270367.
FUNAI SCT 1000* 710', uit
voorraad leverbaar, zeer scher-
pe prijzen, ook per stuk, thuis-
bez. mog. 06-52805555.
"Autotelefoon-VERHUUR"
per dag, per week, per maand.
Snijders Autoradio Service.
Inbouw, verkoop, reparatie.
Telefoon 020-6650735.
MOTOROLA inbouw autotele-
foon, spec. aktieprijs, ’1595.
Op = op, bel snel: 030-333222
CotelTelecommunicatie.
HUUR/koop/lease. Copiers,
telefax, autotelefoon, compu-
ters. K.E.S., Weteringbrug
(N.-H.), telef. 01713-15616.
Importeur b.a.: alle types
DRAADLOZE telefoons, ook
verkoop per stuk Thuisbe-
zorgd met 6 mnd. schriftelijke
garantie.Telef. 06-52911424.
Let opl! AANBIEDINGSTUNT:
18xVox 2100 centrale, compl. 4
lijnen met 8 toestellen, mcl.
verkort-kies secretaressetoe-
stel, ’ 895. 25x Homevox 1-4 F
huiscentrale, ’ 295. Tevens
doen wij alle uitbreidingen op
uw TR-43 centrale. Wij leveren
alles met garantie, installatie is
mogelijk. Telef. 03480-13396,
ook 's avonds.
Personal phone, ATF 3 zakfor-
maat, bij aankoop ticket 4 da-
gen Parijs gratis. AUTRONIC
BV, 04492-3888.
—AUTOTELEFOON"", ’49
per maand. Bel CTA, 070-
-3501744.
Uit voorraad leverbaar FUNAI
SCT 100, zeer scherpe prijs,
thuis bezorgd. 06-52831343.

T.k.a. FUNAI SCT 1000, afn. 6
stuks è ’lBO, afn. 60 st. è
’l7O. Dichte dozen, thuisbez.,
mcl. garantie. 06-52870867.
- Nieuw - Nieuw - Nieuw -
STC 9000, DRAADLOZE telef.,
dubbel toetsenbord, 10 kan.
wisseling, intercom, speaker-
phone, 10geh., dig. bev., kleine
rubber antenne, kl. wit/grijs.
Bel nu 06-52911424.
Koop of lease bij TELECO, au-
totelef. v.a. ’ 46, fax v.a. ’ 25,
copierv.a. ’ 44. 03418-61113.

Door inruil verkregen:
Vox2loo

CENTRALE
4 lijnen, 8toestellen, compleet

’ 895. Telef. 03418-61939
T.k.a. FUNAI SCT 1000, thuis-
bezorgd, met garantie, prijs

’ 180. Voor ml. 06-52870616.
HUUR een mobiele (autotele-
foon *"v.a. 1 dag"*". Bel Take
a Line, 020-6911159.
HUURKOOP p.m. Fax v.a. ’ 29.
Copier v.a. ’44. Autotelef. v.a.

’ 53. Info HTC, 020-6163046.
T.k.a. AUTOTELEFOONS, div.
merken vanaf ’ 2050 ex. BTW.
Inl. Nils van Hage, telef.
02522-12382 fax 02522-18573.
SUPERAANBIEDINGI Alléén
op 8 en 9 januari geldig. Storno
940 inbouw autotelefoon, com-
pleet met telefoonnummer, be-
kabeling etc, ’ 1295, portable
model, ’1695. Business tele-
fax, compleet met telefoon, ge-
heugens, journaal, kopieer-
functie, normaal ’ 1795 nu
éénmalig door grote aankoop
’775. Ingeruild: 1x Carvox
4000, portable autotelefoon,
’2395. 1x Setelco, ’2595. 2x
Alcatel portable autotelefoon è

’ 2395. 1x munttelefoon,
’1595. 12x Homevox 1-4F
huiscentrale è ’295. 1x Vox
1200 telefooncentrale met 5
toestellen, ’l5OO. Alle prijzen
excl. BTW. Levering door geh.
Ned., ook af te halen in ons
magazijn. Schoonvelde Neder-
land Bedrijfstelecommunicatie
8.V., Industrieweg 11, De Wijk,
05224-2930, fax 2975. Vandaag
van 8.30 tot 2200 uur geopend.

BEURSAANBIEDINGEN!
AUTOTELEFOONS/FAXEN/CENTRALES

Diverse merken. Bel voor uw prijs Fipas, 03465-68641/67477

Machines en gereedschappen
T.k. TELEKRAAN, Liebherr LT
1025, bj. '77, 6x6 aandrijving.
Stratenmakersoppermachine
zgn. Rolmops bj. '89. Houtka-
chel met 2 watergestookte
heaters en dubbelwandige
schoorsteen van 9 m. Telef.
05498-41482.
VORKHEFTRUCKS, Stocka's,
1x 2 ton, ’B5OO. 1x 2 ton

’ 10.000. 1x 25-tons Ford,

’ 5500. 1x 3-tons Clark, ’ 9500.
Allischalmer, motor defect,
’6500. Eder 805, bj. '85,

’ 45.000. Telef. 02963-1989.
Weg. bedrijfsbeëindiging diver-
se machines en gereedsch.,
DRAAIBANK Herbert, leer-
stans Schön, olietank 1000 I,
platenzaag Elcon, zaagtafel, af-
kortzaag Bewo, bandschuur-
machines, persje 81, compres-
sor 2-cil., olieheater, autogeen
snij/lasset pi. div. zaken en mv.
Laatste week. Oude Waag 34,
Beesd, fax 03458-1400.
Elektr. HANDPALLET, Lansing
Bagnall, 2 ton, i.g.st, ’2250.Gemert, 04923-61953.
T.k. hydr. POMPUNIT, verrijd-
baar. Een Nefen diamantslijp-
machine. Een electro/mech.
puntlasmach. Een luchtheater,
kap. 1.117 m3/s, op aardgas. In
1 koop ’ 3700. 02290-18272
Te koop DIESEL-HEFTRUCK,
2!4 ton, ’13.500. Telefoon
08360-29775.
El. HEFTRUCK Vale, 1250 kg,
hefh. 3.30 m, pi. lader, i.z.g.st,

’ 5750ex. 03483-3101/1802
DIESELAGGREGATEN mobiel,
4-cil., 27,5 kVA, 220/380 V, 50
Hz. ’ 4500 p.st. 04923-61953.

Elektr. PALLETWAGENS met
gelijkrichter. Liebherr banden-
kraan, t. 901. Inl. 010-4622919.
R.v.s., koper-, alu- of staalplaat
nodig? Alles op maat GE-
KNIPT! 020-6243103 kanturen.
T.k. 100 ingeruilde MOTOR-
MAAIERS è ’ 125 p.st, min.
afn. 25 st. Telef. 02207-16100.
HEFTRUCK Desta, diesel, 2%
ton, sideshift, 1984, dubb.
lucht, ’8750 ex BTW. Telef.
03240- 21672 02940-18294.
TECHNISCH plastic spuit/giet-
werk volgens tekening of mo-
del, gespecialiseerd in produkt-
ontwikkeling met hogetoleran-
ties. Snelle levering v.d. matrij-
zen. Alles tegen redelijke prijs.
Smit Plastics, 03440-19518.
Vrachtw./berging, DOLLY,
met dieselmotor, dummy-axel,
i.g.st., ’ 10.000.04923-61953.
ZEECONTAINERS 6 en 12mtr.,
stalen, insulated, reefers, flats.
Inl. 010-4622919.
Elektr./verrijdbare GARAGE-
KRIK, Lansing Bagnall, 48 V, 5
ton, ’ 2500. 04923-61953.
HEFTRUCK Saxby, type Ma-
nuwar, elektr., gew. 1,5 ton,

’ 3500. Gemert, 04923-61953.
GRAAF/LAADCOMBINATIE
Muirhill, type A5OOO D, nw.st,

’ 15.000. Gemert, 04923-61953.
Jorg ZETBANK, zetlengte 1
meter, ’ 2250. 02908-5596.
Still Eslingen HEFTRUCK, 3,5
ton, diesel, doorrijhoogte 3 m,

’ 7500 ex BTW. 01845-2693.
HEFTRUCK Hyster, LPG, gew.
25ton, hoogte 3.50 m, ’ 5500.
Gemert, 04923-61953.

Automarkt
Personenauto's te koop gevraagd

Gevr. alle merken AUTO'S, ge-
spee. Mercedes, BMW, Opel,
VW, sportwagens + Japanse
auto's. Hoogste prijs, contant
geld. 010-4851356. Geop. 9-20.

Nu bellen!!!
Direct geld voor uw auto +
vrijw., schade of defect geen
bezwaar. U belt en wij komen.
06-52918475,tot 24 uur.

De hoogste prijs!
voor uwgebruikte auto
010-4666218tot 20uur

Let opl De HOOGSTE prijs, élk
merk auto è contant met vrij-
waring. Zuiderakerweg 83
(oranje hek), A'dam-Osdorp,
telef. 020-6105478.
Met spoed gevr. auto's voor
NEDERLANDSE speelfilm, tot

’ 1500. 023-314047 na 16uur.
SPORTWAGENS: Mercedes,
BMW, VW, Japanse, te koop
gevraagd voor export. Wij ge-
ven echt de hoogste prijs,
1980-1991. Van 9 tot 20 u. ge-
opend, 010-4768311/4775918.

AUTO'S GEVRAAGD MET
spoed

010-4766799of 06-52706428
Wilt u uw auto v.a. 1988 direct
è CONTANT verkopen? Belt u:
03410-19354of 06-52154121.

T.k. gevraagd ALLE merken
auto's in iedere prijsklasse, ge-
specialiseerd in Mercedes,
BMW, VW en jonge Japanse
auto's. Echt de hoogste prijs.
Kontante betaling, vrijwaring
en thuisbrengservice. Tevens
kopen wij ook alle merken be-
drijfsauto's. Bel vrijblijvend
010-4625049. Totziens!!
De HOOGSTE prijs v. elk merk
auto, è contant + vrijw. Am-
stelveenseweg 54, Adam,
020-6120117, t.o. Vondelpark.
Gevr. alle MERKEN auto's, in
iedere prijsklasse, contant geld
plus vrijwaring. Aelbrechtskade
33-37, Rotterdam-West, telef.
010-4259245. Correcte afwik-
keling. Graag tot ziens.
Wij geven de HOOGSTE con-
tantprijs voor uw auto, elk
merk, telef. 020-6341285.
GROOT GARAGEBEDRIJF
geeft de hoogste prijs voor alle
merken auto's, tegen contante
betaling plus vrijwaring. 0.a.:
Mercedes, BMW, VW, Opel,
Audi, jonge Japanse auto's en
sportwagens. Mathenesserdijk
279, R'dam-W„ 010-4763671.
De hoogste prijs voor elk merk
auto è CONTANT, m. vrijwa-
ringsbewijs. 02990-37825.
De AUTOCENTRALE heeft
ook kopers voor üw auto, gra-
tis informatie. 01180-12281.

KONTANT geld voor uw auto!
Alle merken, iedere prijsklasse.
Vrijw. + corr. afw. Weena 976,
R'dam-C. (nabij Centr. Stat.),
010-2130660.

***Letop!!!***
Inkoop: elk merk auto

schade of defect geen bezw.
ook bedrijfsw. 020-6100466

Te koop gevr.: AUTO'S, tegen
ANWB/BOVAG-koerslijst.
Westerstraat 103,020-6250096

Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

HOGE prijs voor uw Mercedes,
380 SE/L t/m 560 SE/L, bj. '82
t/m '86, contante afwikkeling
met vrijwaring. Telef. tijdens
kantooruren 020-6249336,
weekend 06-52736221.
Inkoop gebruikte PEUGEOTS
Zuidwijk, Minervalaan 86,
Adam, telef. 020-6629517. _
Gevr. PEUGEOT 504 + 505, 'ook sloop, min. ’ 750, gehaald'door heel Ned. 035-859069. <
INKOOP auto's, Den Brielstr.
18, Adam, zijstr. Haarlemmer-
weg bij molen, 020-6844079.

DE AUTOMERKEN
SPEURDER

Alle in deze rubriek aangeboden auto's zijn alfabe-
tisch naar merk gerangschikt.
U kunt nu in één oogopslag zien waar de auto van
uw keuze staat.

Alfa Romeo
Alfa 75 20 TWIN SPARK, bj.
'90, 48.000 km, vele extra's, l.m.
16" wielen, verl., sportuitl.,
breedstr. etc. Erg mooie auto.
Vaste pr. ’ 27.000. 085-459729.
Alfa Romeo 33 1300 S, 5-drs.,
Hatchb., kleur rood, grijs stoff.
int., 5-bak, get. glas, LPG,
dubb. spieg., stereo, elektr.
ram., centr. deurvergr., dir. van
1e eig., 67.000 km, in nw.st.,
'90, ’15.950. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
Alfa Romeo 164 Twin Spark
4-drs., blauwgr. m. blauw
Pullm. inter., 5-bak, stuurbekr.,
get. glas, dubb. spieg., centr.
vergr., elektr. ramen, LPG, ste-
reo enz., 1e eig., 79.000 km,
schadevrij, in nw.st., '90,
’31.950. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.

T.k.a. ALFA 75 20 motor, bj.
'86, ±150.000 km, LPG, 15"
vlgn., verlaagd, blauw, zeer
mooi. Vr.pr. ’13.950. Telef.
05720-54443 (na 18.OOu.).

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
1200 UUR behandeldkan wor-
den.
Uiteraard kunt u nog
telefonisch tot 13.00 uur uw
Speurder opgeven op

020-6.805.805
Audi

Audi Quattro Turbo Coupé 200
pk, orig. 70.000 km, '85, torna-
dorood, 5-bak, airco, sperdiff.,
dubb. spiegels, centr. vergr.,
stuurbekr., alarm, sportv., get.
glas etc. Pr. ’31.950. Garantie,
inruil en financiering mog
02240-13712 „Autobedrijf
Ehrensperger".
In PRACHTSTAAT verkerende
Audi 100 23 E, 90.000 km, m.
1987, 1e eig., donkerblauwme-
tallic, schuif/kanteldak, stuur-
bekr., 5-bak, get. glas, luxe in-
ter. etc. Schadevrij, ’ 13.950.
Garantie, inr./fin. 02240-13712
„Autobedrijf Ehrensperger"
Audi 90 QUATTRO, '85, met
digitaal dashboard, ABS, enz.,

’ 14.000. Telef. 02550-12960.
Audi 80 S 1.8, 4-drs., Sedan,
lichtblauw m. blauw stoff. int.,
5-bak, LPG, get. glas, stereo,
dubb. spieg., centr. vergr. enz.
Dir. v. 1e eig., 78.000km, scha-
devrij, in nw.st, '89, ’21.500.
PARK AVENUE CARS, 020-
-6146200/6146285.
Audi 80 Turbo Diesel, 1990,: zwart met., nü ’ 29.500. Auto-
bedrijf DE JONG, 020-6155355.
AUDI 100 5-cil. Inj.. 9-'B7, d.bl.
metall., get. glas, 5-bak, sch./
kanteldak, van 1e eig., beslist
schadevrij en in nw.st,
’12950. Autobedr. Bouman &
Zn., 023-357797.

AUDMOOCS, 11-'B7, 5-cil. Inj.,
136 pk, 5-bak, spierwit, groen
glas, centr. lock, sch./kantel-
dak, bl. sportint, sportvlg.,
orig. 102000 km, verk. in.
nw.st, ’13.850. Autobedr.
Bouman & Zn., 023-357797.
Audi GT Coupé 5-cil. Inj., 135,
pk, bordeauxrood met, grijs
Pullman int., get. glas, sportw.,
stuurbekr., centr. vergr., stereo,
LPG, alarm, 1e eig., 64.000 km,
in nw.st, '89. ’ 28.950. PARK
AVENUE CARS, 020-
-6146200/6146285.
AUDI 100 CC, '87, 5-cil., 5
versn., bl. met, airco, nw.st,
inr./fin., ’ 13.950. 020-6120117.
"'KONINGSHOF B.V."*
Audi 80 18 S, m. '90, diamant-
zwart, 5-bak, Necam LPG-on-
derbouw, get. glas, auto verk.
in absol. nw.st, ’25.950.02507-15824.
Audi 100 CC 20 E, 5-cil., Inj.
Autom., 4-drs., lichtblauw m.
blauw Pullm. int., 4 hfd.st,
stuurbekr., airco, get. glas,
dubb. spieg., centr. vergr., ste-
reo, alarm enz. Dir. v. 1e eig.,
59.000 km, schadevrij, '89,

’ 24.950. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
AUDI 80 CC Turbo D, bj. 17-
-4-'B6, wit, 1e eigenaar, lichte
rijdbare schade, ’ 7950.
02159-17465.

BMW
BMW 323i 27, speciai tuned,
Automaat, VERLAAGD, m. '81,

’ 6950. Telef. 020-6370652
BMW 735iAUT., LPG, 17" Al-
pina wiel.. Pullman, alles el., m.
'88,’ 34.950. 020-6320657.
BMW 520i, 10-'BB, DELPHIN,
schuif/kanteld., LPG, ’29.950
mcl. BTW. Telef. 02152-65981.
BMW 732i, get. glas, Pullman,
sportw., schuifd., motor '84, m.
83, ’ 4950. 020-6320657.

524 TURBO Diesel, autom., bj.
12-4-'B5, metallic groen, 1e
eig., ’ 10.950. 02159-17465.
BMW 318i, LPG, Pullman,
sportw., APK, get. glas, 8-'B3,
NW.ST., ’ 5750. 020-6320657.
BMW 520i, 6-'B9, 1e eig., div.
opties, perfecte auto, ’ 36.950.
Telef. 02263-54124.
BMW 525 E, 6-'B5, LPG, sch./
kanteld., cv., STUURBEKR.,

’ 9950. Telef. 020-6463645.
BMW 850i Coupé Automaat,
diamantzwart m. grijs leder int,
airco, ABS, airbag, tempom.,
tripcomp., elektr. stoelen,
elektr. ramen, ASD, get. glas,
dubb. spieg., alarm, duurste
uitv. Nw.pr. ’278.000 nu

l 5-8"-91 hoge korting. PARK
AVENUE CARS, telef. 020-
-6146200/6146285.
Schitt. BMW 520 i AUTO-
MAAT, bijna '87, elektr. ramen,
brons metall., nwe. auto,

’ 11.950. Inr./fin. 020-6360025.
Carport

RUIME KEUZE UIT ±40
DEALER-GELEVERDE BMWS
i 023-241900

BMW 520i, 5-bak, NWE. APK,
Pullman, get. glas, abs. nieuw,
m.'B3,’ 5450. 020-6320657.
BMW RUILREVISIE-
MOTOREN en cilinderkoppen
op voorraad, 04937-94102
Bijzonder mooie en complete
BMW 635 CSi Automaat, m.
1983, ALPINA-uitv., donker-
groen metallic, Alpina inter.,
Alpina velgen, Alpina striping,
4 elek. ramen, elek. spiegels,
elek. schuif/kanteldak, stuur-
bekr., cv., boordcomputer,
alarm etc. ’19.950. Garantie,
inr./fin. mog. 02240-13712
„Autobedrijf Ehrensperger"
Uniek MOOIE BMW 318i, zil-
vergrijs, sportwielen, orig. '86,

’ 14.950.Telef. 020-6370652
BMW 320i, m. '84, METALLIC
beige, sportvelg., stereo,

’ 10.950, i.z.g.st. 02990-37825.
BMW 325 iCabriolet Autom.,
sportb., diamantzwart, rood le-
der int, elektr. ramen, ABS,
centr. vergr., afst.alarm, stuur-
bekr., comp.disc, get. glas,
dubb. spieg., sportw., in unieke
st, 1e eig., 36.000km, schade-
vrij. Nw.prijs ’lOB.OOO, nu '88

’ 46.500. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
BMW 320, '89, antrac metall.,
alle opties, ’24.900. Autobe-
drijf SCHIPHOL, 020-6041885.
BMW 316, blauw, LPG, sportv.,
elektr. ramen enz., m. '87,
’14.450. Lease-prijs ’399. In-
ruil en financiering mogelijk.
CAR TRADE HOLLAND BV
Badhoevedorp, 020-6010680.

Chevrolet
CAPRICE Stationwagon, geel
kent, 10-'B7. Vr.pr. ’17.000.
Inr. mog. Inl. 035-64628.
CORVETE Stingray Autom.,
dikke wielen, vleugel, targa da-
ken, superkanon, nieuwstaat,
m. '79, ’ 25.950. 020-6320657.

CAMARO Z2B Aut. Tuned Port
Inj., targa daken, top 250, m.
86,’ 24.750. 020-6320657.
CHEVROLET Corvette Sting-
ray, bj. 1965, in perf. staat, me-
tall, rood. 04406-12289/16769.

Chrysler
Chrysler VOYAGER SE 3.0i6-
cil. Automaat, centr. lock, me-. tallic, LPG-onderbouw, schuif-. dak, imperiaal, i.st.v.nw., m.
'90, 7 pers., sportvelgen, stuur-, bekr., ’ 37.950. 033-620228.

Chrysler ES TURBO 22 Coupé
Shadow-uitv., 6-'9O, vr.pr.
’21.000. Inr./fin. mog. Telef.
02295-3335.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Chrysler SARATOGA 25i m/t leas.4jr./20.000km, ’ 1198ex.: Bel 020-6124376, MOTORMEYER 8.V.,Amsterdam
Citroen

" HH. h., tegen inruilprijs: BK 16
!RE Montreux, grijs met, l.m.

' wielen, zonw. glas, LPG-0.b.,
1 6-'B9,’ 13.950. BK 14RE, bruin
met, LPG, 2-'BB, ’10.950. BK
14RE, LPG, wit, 5-'BB, ’9250.

.BK 16 RE, LPG, wit, 1-'B9,

’ 13.250. Autobedr. BEREBEIT,
: Amsteldijk 25, 020-6627777.. BK 16 TRS SILVERSTAR, '84,: el. ramen, vergr., 4 hoofdst,
i z.g.st, ’ 3450. 020-6360420.
!BX 16 TZI, '89, 36.000 km,: BLAUW, vraagprijs ’17.500.

" Inr. mog. 075-163008.
! Supermooie BK type 16 V, bj.

' '88, 70.000 km, ROOD, vr.pr.- ’ 12500. 075-163008.; CITROEN 16 RS, m. '85, grijs
metall., plaatje!! ’6950. 020--. 6370652

[ Citroen BK 14 RE Inj., 8-'B9,
FELROOD, ’10.950. Telef.
02152-65981,Huizen.

Citroen BK, 11-'B6, nw. model,
wit, PRIMA staat van onderh.
Telef. 03443-2218.
T.k. CITROEN AX GT, 14mnd.
oud, 30.000 km, kl. zwart, v.v.
w.w.-glas, laag profiel banden,
elektr. ramen, stereo, central
lock, in nw.staat, ’ 7000 onder
de nw.prijs. Telef. na 18.00 uur
020-6682938.
CitroenBK 1.4RE, bj. '86, APK,
w.w. gl., 5-SPEED, garage-on-
derh.,’ 6950. Inl. 02286-3320.
TOP CARS b.a. div. Citr. BK +
Visa's v.a. '84-'BB, div. uitv. +
kleur, v.a. ’ 2950.023-340744.
Citroen BK 14 RE, bj. 1987,
nieuw model, 5-bak, APK,
LPG, trekh., dubb. spiegels,
mooie auto, pr. ’8750. Telef.
05230-56778.
"Citroen BK 19TRS, '88, 58.000
km, van part, SERV.BOEKJE,
trekh. Telef. 02977-28144.

AX GT INJ., '89, rood, 26.000
km, ’16.000. Inr. mog.
075-163008.
Citr. CX 2.5 IE PALLAS, '85,
LPG, trekh., champagne met,
perf. st„ ’ 4900. 02999-296.

Citroen BK 19TRS, bj. 1988, 1e
eig., APK 1-93, div. extra's,
auto verkeert in nw.st,

’ 12.950. Telef. 05230-56778.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Daihatsu
CHARADE Diesel DS, klein de-
fect motor, APK, '84, ’1750.020-6227373/6124954

Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Fiat
Onze ongel, mooie Fiat RITMO
60, '86, 65.000 km, bl. met,
APK 7-92’ 4350, 023-335184.
NIEUWE Fiat Panda 1000 CL
ie., bijna 1991,1eeig., hagelwit
met getint glas, 5-bak, etc. Pr.

’ 9950. 2 jaar garantie. Inruil/
fin. mogelijk. 02240-13712
„Autobedrijf Ehrensperger".
TOP CARS b.a. div. Fiat Pan-
da's v.a. 1985 tot 1988 v.a.

’ 3950,APK-gek. 023-340744.
Fiat FIORINO, '86, Diesel, APK
9-12-92 i.z.g.st., weinig km,

’ 1950. 020-6120117.
Fiat PANDA 1000 CL I, 4-'9O,
1e eigenaar, in zeer mooie
staat, ’ 8750. Inl. 020-6241575.
Fiat PANDA 45, bj. '83, wit, ra-
dio enz., APK, dcc '92 Vr.pr.

’ 2750. 035-245292
UNO 70 SiE, rood, bj. 10-'B9,
59.000 km, i.z.g.st. Telef. 020-
-6109812 tussen 19-23uur.
Fiat 500 Nuevo, donkerblauw,
rood leder int, 4-bak, open
dak, geh. in unieke!! st, 62000
km, 1962 ’5950. PARK AVE-
NUE CARS, telef. 020-
-6146200/6146285.
T.k. Fiat UNO 45 Fire, kl. wit, bj.
3-'B9, km.st. 48.000. Vr.pr.
’11.250. Inr. motorfiets mog.
Telef. 03487-1860.

Fiat ARGENTA 2 L, bj. '83,
APK 11-92 LPG, in zeer goede
staat, ’ 1750. 020-6159835.
Fiat RITMO 85 S, bj. '83, APK
9-92 5-drs., trekh., ’lB5O.
Telef. 053-614229.
Fiat UNO 45, net gekeurd, '85,
zéér goed, ’4750. Inr. mog.
Telef. 020-6227373/6124954.
Fiat REGATA 85 S, m. '85,

’ 4950, bl. met, perf. cond., 4- .
drs., APK. 020-6190288.
Fiat PANDA 45, '83, rood, sun-
roof, i.g.st., radio/cass., ’ 2000.
Telef. 020-6764206, na 17 uur.
PANDA 45 CL, bj. 9-'B5, APK
10-92 radio/cassette, div. ac-
cess., zuinig auto, 67.000 km,
vr.pr. ’ 3000. 075-175442
UNO 55 S, m. '85, APK 10-92
5-bak, get. gl., 80.000 km,
i.z.g.st., ’ 4650. 02503-27161.
Fiat Tipo 1900Turbo Diesel Di-
gital, 3-drs., donkergrijs m.
blauw Pullm. int., 5-bak, stuur-
bekr., elektr. ramen, stereo,
dubb. spiegels, centr. vergr.,
afst alarm, get. glas enz. 1e
eig., 56.000 km, in nw.st, m.
'91, ’22.950. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
Fiat PANDA 45 S, '85, div. ex-
tra's, parkeerdeukje, ’ 2950.
020-6191270, inr./gar.

Ford
HH. h., tegen inruilprijs: Ford
Scorpio 20 CL, 5-drs., LPG,
6-'B9, wit, zonw. glas, nw. mo-
del, motor ’18.500. Sierra 23
Diesel, 12-'B6, ’10.500. Auto-
bedr. BEREBEIT, Amsteldijk
25,020-6627777.
Ford Escort 1.6 CL '86/'B7,
vanaf ’ 8250. Autobedrijf
SCHIPHOL, 020-6041885.
Prachtige ESCORT 1400 Bra-
vo, rood, 5-versn., LPG, 2-'B9,

’ 13.600.Telef. 030-292058.
ESCORT 1300 GL, bj. '82 nw.
mod., nw.st, ’4OOO. Bej.huis
03443-3755.
SCORPIO 28i Ghia, m. '86,
zwart metall., alle opties, klein
defect, let op! ’9950. Inr./fin.
Telef. 020-6360025. . ■
Thunderbird ELAN 8-cil. Aut,
airco, sportw., alles el., APK,
m. '86, ’ 14.750. 020-6320657.
Ford FIESTA Finesse, bj. 17-
-7-'B6, 1e eig., 57.000 km, als
nieuw, ’ 8500. 020-6321853.
Ford ESCORT 1.3 CL, nov. '86,
wit, 56.000 km, APK aug. '92

’ 8500. Inl. 020-6909504.
Ford SIERRA 1.6 L, 5-drs., als
nieuw, APK, t. '84, ’ 4950. Inr.
mog. 020-6227373/6124954.
Prachtig mooie Ford ESCORT
1300, i.g.st, bj. '82 vaste prijs

’ 2100. 020-62734409-14 uur.
GRANADA 28 Ghia Aut, Pull-
man, el. ramen, APK, nw.st.,
m. '84,’ 4950. 020-6320657.
TOP CARS ba. Ford Scorpio
20 GL, m. '87, 5-bak, wit,
i.nw.st, ’ 12950.023-340744.
Ford Escort m. '86, blauw me-
tall., nieuwst., ’ 6900. Autobe-
drijf SCHIPHOL, 020-6041885.
Ford Escort 1.6 L AUTOM., '84,
5-drs., brons metall. ’5450.
020-6191270. Inr./gar.
GRANADA 20 GL, m. '85, s-
bak, LPG, st.bekr., rijdt 100%,
i.z.g.st., ’ 3950. 020-6475743.—KONINGSHOF B.V."'
Ford Scorpio 201 GL DOHC,
m. '91, wit, get. glas, 5-bak, ve-
lours int, central lock, ABS,
stuurbekrachtiging etc,

’ 24.950. Perfecte staat.
02507-15824.
In nw.st. SIERRA 20 GL, 7-'BB,
5-drs., 5-versn., fantast, mooie
auto, ’ 13.950. Inl. 030-251029.
TAUNUS 1.6 Bravo, APK, zr.
mooi, metall., 1982 ’2350. Inl.
020-6596890/6596748.
ESCORT 1.3 Bravo, 3-drs., m.
'84, i.z.g.st, APK 1-93, div.
ace,’ 4500. 020-6643523.
FIESTA 1.1 de Luxe, t. '83,
74.000 km, mooi en beslist
goed,’ 3250. 023-420909.
3x Ford Sierra 23 CL Diesel
'89/'9O, vanaf ’16.500. Auto-
bedrijf SCHIPHOL, 020-
-6041885.

SCORPIO 24 GLi Automaat,
'88, 90.000 km, extra's,
’15.500. Inr. 020-6321853.
SIERRA 20 GL 5-drs., Pull-
man, LPG, get. glas, APK, nw.
mod. '83, ’ 4950. 020-6320657.
Ford ESCORT 1100 L, bj. 5-'B3,
APK, i.z.g.st, prijs ’ 3500. Te-
lef. 02975-69984.
Te koop Ford ESCORT 1.1 Bra-
vo, 11-1985, ’5750. Telefoon
020-6241575.

Export
CARTRADE HOLLAND B.V.

Nieuwe Meerdijk 399
Badhoevedorp

Telef. 020-6010680/6010674
Fax 020-6041367

SCORPIO 20 CL, jan. '89,
114.000 km, 1e eig., zilvergrijs,
schuif/kanteldak, get. glas.
Vr.pr. ’18.950. Havas Hilver-
sum, 035-237883/244007.
Ford ESCORT 1.3, bj. 11-'B5,
kl. rood, APK 12-92 in perf.
staat, ’ 7000. 020-6719047.
Ford Escort 1600 CL, '86, LPG,
wit. Prijs ’8250. Autobedrijf
DE JONG, 020-6155355.
Ford Aerostar XLT, 6-cil. au-
tom., donkerblauw m. grijs
Pullm. int, airco, stereo, elektr.
ram., stuurbekr., get. glas,
afstalarm, cruise control enz.,
1e eig., 44.000 km, schadevrij,
boekjes aanw. Nw.prijs

’ 87.500, nu '90 ’ 43.950. PARK
AVENUE CARS, 020-
-6146200/6146285.
Ford SIERRA 1.8 CL Aut, s-
drs. HB, m. '88, ’ 13.950. Telef.
020-6596890/6596743.
ESCORT CL Autom., blauw
metall., LPG, m. '88, in topkon-
ditie, ’ 11.950. 020-6370652
Ford SCORPIO 29 GL, bj. '88,
autom., i.z.g.st, metallic blauw.
02990-37825.
Mooie GRANADA 2300, goud,
APK, motor. 100%, inruil mog.
Vr.pr. ’ 1275. 02290-17585.
Ford ESCORT 1.3 L, bijna '83,
’3950, bl. met, 1e lak, nwe.
bnd., APK. 020-6190288.
Mooie SIERRA 23DL Station-
wagen Diesel, m. '89. Prijs
’15.900. Inl. 02208-94347.
ESCORT 1.3 L Jub.-uitv., '83,
nwe. APK, bijz. mooi, alles besl.
100%, ’ 4450. 020-6822310.
ESCORT 1.1 Laser, '86, sun-
roof, radio/cass., i.nw.st,

’ 6950. Inr., fin. 020-6120117.
Ford SIERRA 1.6 L, m. '83,
APK, LPG, 5-drs., wit striping,
spoil., ’ 4950.020-6105478.
Ford Escort 1.4BRAVO, m. '90,
1e eig., onderh.boekjes t.i.
’13.950. 020-6191270. Inr./gar.
TAUNUS 1.6 Bravo Autom., bj.
1982 schuifd., APK 27-11-92

’ 2950.020-6371308.
Honda

Honda Civic 1500 GL 16Valve
Hatchb., kleur rood, grijs stof.
int, 5-bak, stereo, get. glas,
dubb. spieg., spoiler enz. 1e
eig., 65.000 km, schadevrij, in
nw.st, '89, ’18.750! PARK
AVENUE CARS, 020-
-6146200/6146285.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

Honda LEGEND 25i V6Auto-
maat 6-cil., metall., schuifdak,
stuurbekr., cruise control, ve-
lours bekl., electr. ram., getint
glas, cv., alarm, afneemb.
trekh., m. '90, alle duurste uitv.
Nw.pr. ± ’ 80.000, nu ’ 29.950.
033-620228.
T.k. CIVIC 1.5 S, blauw metall.,
12-84,1 jr. APK, zeer goedon-
derh.’ 7500. 071-142969.

Hyundai
PONY 1.5 GLS, LPG, nw. mod.
'88, nw.st, ’ 6950. Inr./fin. Te-
lef. 020-6360025.

Hyundai STELLAR 1.6 SL, bj.
'87, grijs met, APK, rijdt per-
fect, ’ 4950. 020-6105478.

Jaguar/Daimler
Daimler Sovereign 3.6, donker-
blauw m., beige leder int, air-
co, schuifdak, cruise contr.,
elektr. stoelen, elektr. ramen,
stereo, alarm, centr. vergr., get.
glas, dubb. spieg., stuurbekr.
enz., 1e eig., 110.000 km,
serv.boekjes aanw. in nw.st,
'88, ’44.950!!! PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.

Reageren op een advertentie
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 briefnummer te
vermelden!

Jeeps/Terreinwagens
Toy. Landcruiser, '81, dsl., lang
chass. Land Rover 109 Piek-
Up, '78,APK. Inl. 010-4622919.
SUZUKI Jeep, 4-w.d., 10-'B6,
LPG, veel ace, APK, LPG,

’ 10.750. Inr. m. 020-6643523.
Jeep Cherokee Limited 4.0, 6-
cil., autom., 4-wheel drive,
kleur zwart, grijs leder int.,
LPG, sportw., airco, elektr.
stoelen, elektr. ramen, cruise
contr., get. glas, dubb. spieg.,
stuurbekr., compact disc enz.
Grijs kent, 1e eig., 38.000 km,
schadevrij. Nw.pr. ’89.000 nu
'91, ’46.750. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.

Jeep Wagoneer Limited 8-cil.
Autom., 4-WD, 5-drs., kleur
zwart, houten zijkanten, airco,
sportw., beige leder, stoff. int,
elektr. ramen, stereo, stuur-
bekr., get. glas, cv., roofrack
enz., dir. van 1e eig., 60.000km,
in nieuwstaat, '88, ’31.750.PARK AVENUE CARS, 020-
-6146200/6146285.
Nissan PATROL 3.3 TD, grijs
kent., dikke wiel., alle opties, m.
'85,’ 16.950. 020-6320657.
De gemakkelijkste manier om
een SPEURDER te plaatsen, is
het nummer 020-6.805.805 te
draaien. Dagelijks van 8-21 uur.

Lada

WOLFS b.a. 6x 2105/2107,
1986-1990. 5x Combi, 1987-
-1989. 8x Samara, 1986-1990. 6
mnd. garantie met BOVAG.
Telef. 020-6335163.

Alles zelf doen, is bijna onmo-
gelijk. Als u 020-6.805.805 belt
en uw tekst opgeeft, helpt een
SPEURDER u een handje mee.
U zult tevreden zijn over deze
hulp.

SCHITTERENDE witte Samara
1.3, w.w. glas, trekh., slechts

’ 4950. Telef. 02286-3320.

Lada 1200 S, 1986, 50.000 kn ,
APK, ’2150. Lada 1500 S» £tion, LPG, APK, ’ 1650. BEID ""
wagens 100%. 020-6342833. —

Lancia/Autobianchi
Lancia Dedra 1.6 i.e. Sedan 4-
drs., blauwgrijs m., grijs Pull-
man int, 5-bak, sportw., elektr.
ram., centr. vergr., stuurbekr.,
spec. stereo, get. glas, dubb.
spieg., alarm enz., 1e eig.,
schadevrij, nw.pr. ’46.000 nu
m. '91 ’26.750!! PARK
AVENUE CARS, 020-
-6146200/6146285.
Lancia Thema 20 i.e., 4-drs.,
sedan, zilvergrijs m. blauw
Pullm. int, 5-bak, stuurbekr.,
elektr. ram., sunroof, centr.
vergr., stereo, sportw., get.
glas, dubb. spieg. enz. 1e eig.,
75.000 km, in nw.st, '89,

’ 20.750. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.

Lancia Thema 20 i.e. Turbo
4-drs., zilvergrijs m. blaü'
Pullm. int., 4 hfd.st, armst, v 'bak, stuurbekr., elektr.rare
centr. vergr., stereo, sport*
get. glas, dubb. spieg. enz. D« |
van 1e eig., 62000 km, j
nw.st, '89, ’21.960. PAP'
AVENUE CARS, telef. 0#
6146200/6146285. J
Lancia Prisma 1.6 i.e MonJ
Carlo, 4-drs., zilvergrijs m. grf
stof int, 5-bak, sportw., elekf
ram., get. glas, dubb.
centr. vergr. enz. 62000 km, j ;
unieke st., '89, ’15.950. PAR* ■AVENUE CARS, telef. <&
6146200/6146285.-

Land/Range Rover
Range Rover, geel kenteken,
4-drs., '83, ’9900. Autobedrijf
SCHIPHOL, 020-6041885.

RANGE ROVER 4x4 VB,
kent, LPG, leren int, APK, i*
'80, ’ 5950. 020-6320657. __,

Mazda
Mazda 323 1.3 GLX, m. '90,
’15.950, lease-prijs ’4lO. In-
ruil en financiering mogelijk.
CAR TRADE HOLLAND BV
Badhoevedorp, 020-6010680.
T.k. 323 1.5 COSMO, bj. 6-'BB,
APK 6-92 grijs met, 92000
km, v.v. gas-inst. en radio/
cass., ’12750. Gar. en mr.
mog. Telef. 010-4559069.
Mazda 626 HB GLX 20 Diesel,
bj. '88, WIT, 157.000 km, APK
'93, alles elektrisch, pr.

’ 15.750. Telefoon 02205-1773.
HH. h., tegen inruilprijs: nw. m.
Mazda 323 1.6i GLX, 4-drs.,
grijs met., LPG, begin '90,
’18.500. Autobedr. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
T.k. Mazda 323 m. '85, ’ 5750.
Autobedrijf SCHIPHOL, 020-
-6041885.
Mazda 626 LX 1.6 COUPE, m.
'84, grijs, APK, i.pr.st, ’4750.
Telef. 02907-6746.
Mazda 626 HATCHBACK, nw.,
20 Echo KS, 43.000 km, grijs
metall., '90. Mazda 626 TWR,
alle access., 22000 km, nw.,
'86.020-6123420.
MAZDA 323 LX Envoy 3-drs.
H.8., juli '88, grijs, 69.000 km.
Vr.pr. ’15.950. Havas Hilver-
sum, 035-237883/244007.
MAZDA 323 1.3 LX HB, zr.
mooi, 1983, APK, ’2450. Inl.
020-6596890/6596748.

Mazda 626 1.6 SEDAN, metff
blauw, bj. '84, APK-gek. Moo'
auto! ’ 5500. Inl. 020-6719042.
MAZDA 626 HB GLX 2.0 12J[ ,
nieuwst., div. opties, bj. 4-'89

’ 19.950.020-6370652—KONINGSHOF B.V.'''
Mazda 626 LX Diesel, m. *blauw metall., elektr. rarrréj
get. glas, 5-bak etc. etc. ’ 86C
Perfecte staat.
Mazda 626 1.6 SEDAN, bj/*
4-deurs, APK, i.z.g.st., f 2S&
Telef. 070-3869113. J
Mazda RX 7 Sport Coupé, zj
vergrijs m. grijs Pullm. int., »
bak, stuurbekr., stère*
sportw., get. glas, dubb. spie* ;
spoil., centr. vergr., dir. van ''eig., 40.000 km. Nieuwtf'
’92000, nu '88, ’39.5*
PARK AVENUE CARS, 0#
6146200/6146285.
MAZDA 323 4-drs. Sedan Ij
10-'B5, donkerrood, 89.000 k[J
1e eig. Vr.pr. ’ 7950. Havas H»'
versurn,
Mazda 626 GLX Hatchb.,j
drs., champ. m. bruin stoff. i"]'
5-bak, LPG, get. glas, du*
spieg., stereo enz. 1e e|'
70.000 km, schadevrij, '»s
’17.950. PARK AVENu"
CARS, 020-6146200/61
Ruim 200 (sub)rubneken bil*
SPEURDERS. Bel voor info'
matie/brochure 020-6.805.80».

Mercedes-Benz
i

Mercedes 230/6, AUTOM., '72
APK tot 5-92, i.z.g.st, kl. wit,
schuifdak, stuurbekr., ’ 4000.
Telef. 08370-17582
Merc. 190 D, dcc '87, lichtgrijs,
w.w. glas, 1e eig., ’ 26.500.
070-3657263/3456962
Mercedes 190 E 1.8, bj. 3-1-'9l,
18.000 km, d.bl., SPORTWIE-
LEN, ’ 42500. 020-6598570.
Merc. 190 DIESEL, bj. '87, 1e
eig., nw.staat, vr.pr. ’ 27.500.
Telef. 020-6172524.
T.k. MERCEDES 230 E, bj.
1989, alle opties, ’40.000.
Telef. 02982-6790.
Mercedes 300 DIESEL, bj. '79,
i.z.g.st, APK, vr.pr. ’ 3250. Te-
lef. 04160-43301.
UNIEK! 190E 23Aut, bj. 1988,
antraciet metallic, 62000 km,
deze schitterende auto is v.v.
alle denkbaio opties o.a. airco
sportvelgen, -"'arm enz.,

’ 36.500, onderra" idsboekje
aanw. 02158-26351.
MB 240 DIESEL, bj. okt. .983,
d.groen, stuurbekr., sch.d.,
cv., br. band., alum. velgen, ra-
dio/cass., 160.000 km. Mooie
auto, ’ 13.750. 058-159402
Mercedes 190 Benzine Autom.,
lichtblauw m. blauw stoff. int,
armst, schuifdak, sportw., ste-
reo, stuurbekr., centr. vergr.,
alarm, get. glas, dubb. spieg.
enz. Ie eig., 79.000 km, scha-
devrij, serv.boekje aanw., '87,

’ 26.950. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
MB 200 D, bj. '76, oud mod.,
nwe. APK, motor 100%.
I.Z.G.ST., ’ 2450. 020-6320657.
Merc. 240 TD, mot. 300, '80,
crème, niv.reg., i.g.st, ’ 6500.
Telef. 03480-21522
230E, dir.auto. Bijna alle opties.
In NW.ST. Origineel 150.000
km. Altijd bij MB-dealer on-
derh., ’12500. Telef. 030-
-202419 of 315089.
MERCEDES 200 D, '85, stuur-
bekr., ABS, airco, centr. vergr.,

"’ 21.500. Telef. 01899-26414.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

'"KONINGSHOF B.V.
Mercedes 190 D, m. '86,
get. glas, 5-bak, stoff. jJÏJ
doorlock, etc. etc, ’ 20.9-J
Smetteloze staat. 02507-15jjg'
MB 280 S AUT., Pullman, ufjj
sportwiel., get. glas, APK, "'82’ 10-950.
300 D AUTOMAAT, '_81, elej* 'schuifdak, airco, cv., Ar 11

’ 6750. Telef. 08373--r5524.^,

Lokhorst
MB 190D, w.w. glas, uniek .■ ,5 ■MB 190D,5-b., alarm ,2'
MB 190E, sp.velgen ,2
MB 200TDStat.car, 5-bak .: 5
MB 230E, 5-bak, nw.st ,2
MB2BOD, 5-bak, nw ,3 .
MB 260E, airco, ABS ,2
MB 280SE Automaat ,2 S
MB3ooTDT,Stat.car, ABS-2 '
Alfal642sTD ,3
BMW 316, LPG, zeer m00i... ,2 l
BMW 324D, 5-bak, metall- ,2
BMWSIBi, metall., LPG ,2 .
BMW 520i, Autom., met ,5J
BMW 524TD, 5-bak ,21
Citr. BK Toulouse, nieuw ,A
Ford Escort De Luxe 1600 — ,S .
Ford Escort Diesel, 5-bak ,3
Ford Sierra 2300 Sedan D .... ,2
Ford Scorpio20GL, 5-bak ,2
Opel Omega 2.0 Stationcar " ,2j
Porsche924, met, uniek ,«3
Porsche 944,5-bak, super ■■ ,j
Rover 820i, nw.st

Inr./fin./garantie
AUTOBEDRIJF
Lokhorst

Hoofdweg 177 B, Zegveld
(gem. Woerden) J .03489-1868/18$

300 E, 1986, 1e eig., zwart m<*' I
i.z.g.st, vele opties, LEER.
bak. Int, prijs. 08387- t
MERC. 300 D, t. '84. PerfeS
Veel extra's. Nw. A'

’ 11.500. Gar.
MB 200 D, 4-'B9, ABS, ff.glas, l.m. velg., alarm op afjj.'
bed., RADIO/cass., el. sp**;
A.G.-auto, onderh.boekjes, j
Inruil/fin. mog., ’34.750 «*
BTW. Telef. 08370-15191^Y

Mercedes 190D-190 E 1.8uit voorraad bij MOTORMEYER B v

Bel 020-6124876, MOTORMEYER 8.V., Amsterdam^^
Mercury/Lincoln

Lincoln CÖNTINENTAL MR
VII Coupé, '84, als nieuw en
zeer exclusief, ’ 33.500. Inr.
mog. 055-788533,Apeldoorn.

SPEURDERS kunt u opgesvan maandag t/m vrijdag, %
08.00 tot 21.00 uur
020-6.805.805. __^

Mitsubishi
-7 . ■ -^■ Mitsubishi Tredia 1400 GL, '84,

4-drs., APK 2-93, geen 2e zo
mooi! ’3950. Inl. 02280-15397.- Mitsubishi LANCER 1800 Die-
sel, bj. okt '86, vr.pr. ’6995.
Telef. 03200-32475. ,
' Mitsubishi GALANT 23 GLX
\ Turbo Dies., bj. '81, APK, bruin
\ met., ’ 2250. 020-6105478.
: Mitsubishi Colt 1400GL Hatch-
-3back, spierwit, grijs stoff. int.,
I 5-bak, LPG, stereo, getint glas,. dubb. spiegels enz. 1e eig.,
i 89.000 km, '88, ’ 11.950. PARK

' AVENUE CARS, telef. 020--_ 6146200/6146285.

" TOP CARS b.a. Mitsubishi Ga-
lant Turbo Diesel, '84, blauw- met., APK, ’ 2950. 023-340744.
Galant GLX TURBO Diesel, m.
'87, geh. in prachtstaat,
st.bekr., ’ 8950. 020-6370652
Colt 1300 GL, 1990, rood, get.
glas, ’19.500. Autobedrijf DE
JONG, 020-6155355.

Mits. Colt 1500
Lm. velgen, ’12950. Auto"0
drijf DE JONG,
HH. h., tegen inruilprijs: *model Galant 1.8 GL, z\W%
met, LPG, 10-'BB, /12-' JAutobedr. BEREBEIT, Amsl°
dijk 25, 020-6627777.
Mitsubishi Galant 20 GL h.
dan, 4-drs., spierwit, beige S.e
int, 5-bak, LPG, get. glas. *~,;
reo, dubb. spieg. enz. le Jis}
83.000 km, nw.st, '88, ’*S
PARK AVENUE CARS,
6146200/6146285. A
Schitterend mooie
Galant 20 GLS, met LP& „.
1987, lichtgroen metallic ((f ,.
lours int, 4 hfd.st, 5-bak, ü: I
velg., cv., climat control, *&
glas, stereo install. etc,
2 jaar garantie/inruil/f%;
mogelijk. Telef. 02240- 13frfEHRENSPERGER AutobgjfM
COLT, bj. '80,
donkergrijs, motor 100%',.,

’ 1000. 020-6329280 na 17^
Nissan .

PRAIRIE 4x 4, '88, LPG, trekh.,
sunroof, stuurbekr., 84.000 km,

’ 18.500. Inl. 077-520306.
Nissan CHERRY 1.7 LD, '85,
’4950, bl. met, prima wag.,
nwe. bnd., APK. 020-6190288..BLUEBIRD 20 D, als nw., '86,
keur. toegest, 136.000 km, kl.
wit. 020-6123420.

" Nissan SILVIA, 1983, APK, s-
bak, ’3250. Telef. 020-
-6328979.
CHERRY 1.5 GL, m. '84, auto-

i matic, metallic, APK 1-93,
i.g.st, ’ 2950. 020-6643523.

4
NISSAN Sunny 1.3 |
2-deurs, LPG, APK, rijdt W \
i.z.g.st., ’ 2950. l
HH. h., tegen inruilprijs: &J,, 'bird2OSLX, 4-drs., grijsrr> , i
elektr. dak, LPG, stuur]*»
Lm. wielen, 4-'B9, / I?j</|i
Bluebird 1.6LX, wit, stuurt*,*: ,
LPG, 11-'BB, ’11.750. S us .1.4 L, 3-drs., wit, }'w ''’12750. Autobedr. BERE]» 1'Amsteldijk 25, i
Nissan SUNNY 1.4, 4/V
3-'9l, nieuwste model, |

’ 19.750. Inl. 03410-19354. "v

Horecatransacties
-—_—-__-___________—______—-—_—____
Te huur: CAFE-REST., m. gr.
zaal en woning, te Nieuw-
Schoonebeek. Overn. mv.

’ 50.000. Telef. 038-213290.
Uitgaanscentrum ALKMAAR,
perf. ingerichte broodjeszaak,
bedrijf met goede omzet, huur

’ 30.000 per jaar mcl. boyen-
woning. Vr.pr. inventaris en
goodwill ’115.000. Westerbos
Horeca Uitgeest, telef. 02513-
-10197/14061.
Omg. EINDHOVEN cafetaria,
omzet ’ 400.000 hr. ’ 2800 mcl.
woning. Inl. 8.8.A. 023-
-336603.
T.k. PIZZERIA/shoarmazaak in
Nijmegen, Kan. Myllinckstr. 13.
085-611896, van 09.00-13.00 u.
080-558537, van 13.00-23.00 u.
T.k. dubbele r.v.s. BAKKERS-
OVEN, ideaal voor pizzabakker.
Inl. 04183-3546.
HAARLEM, t.k. specialiteiten-
restaurant,-goede locatie, met
goede omzet. Info 02503-34272
T.k. gevr. versterkers, boxen,
DISCOTHEEK-verlichting. Te-
lef. na 17u. 01726-12136.
T.k. weg. bedrijfsbeëind. 8C
RESTAURANTSTOELEN, ser-
vies voor 100pers. 02288-1250.
Horeca OPGELET! Opruiming
rest. blouses en barvesten, da-
mes en heren, alle maten en
kleuren. Tev. jasjes en rokken.
Natuurlijk ook regulair confec-
tie voor horeca. 076-656344.
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

Zandvoort, eetcafé, omzeti

’ 500.000, automaten vrij, zeer 1
aantr. zaak, vr.pr. ’ 260.000. Bij;
RAI, bijz. populiar traiteria/kof- [
fieshop, weg. omstandigh. t.k., (
nwe. zaak/6 mnd. oude inven- (
taris/goede omzet, veel moge- 1
lijkh. Vr.pr. 210.000. Inl. IDEAL
BUSINESS, 020-6649349. JTe koop koeltoonbank Smeva "2000 S, 3.70 en 7.40 m, Smeva ,
3000 S, 3.70 m, v.a. ’ 6000.
Vriescel 240 x 240 x 240. 'Koelcel 1.96 x 1.96 x 226, 1.80,
x 1.80x246, 1.80x1.80x246,
afhaalprijs/ 2500.
Elbro Rietschoten,

R'dam, 010-4623853 ;
Horecamakelaars tot uw dienst
OLYMPIADE BV, 020-6712128.
Zie maandageditie. .
Onderd. v. BARLEUNINGEN, 'flessenrekken, messing en
chroom. Vraag folder. Andries ■deJong BV, telef. 020-6245251 :
Bel HORECA-DATA-SERVICE]
voor gratis lijst met aanbod van
de samenwerkende horeca-
makelaars. Info: 020-6235253. ,
Bonnewits Occ.centr., in- en
verk. van gebruikte slagerij- en
HORECA-INVENTARISSEN.
Telef. 01891-16769.
AMSTERDAM-C, op A-loka-
tie t.k. buitenlands restaurant
op 1e verd., bedrijf met 50
zitpl., zeer goede omzet, huur

’ 4200 p.m., mcl. woonruimte.
Vr.pr. invent. en goodwill

’ 240.000. Westerbos Horeca
Uitgeest, 02513-10197/14061.

WERELDNIEUWS VAN NISSEI (Japan)
op HORECAVA standE475o.a.

softijs & milkshake
kombinatiemachine ’ 37.500

Importeur: WIN EQUIPMENT, telef. 03499-88633,fax 88622
Verzekeringen, hypotheken,

geldzaken
SPAARBRIEFBEURS, Eindho-
ven, 040-457080. (Tussentijd-
se) verzilvering van waardepa-
pieren, hoogste waarde, dis-
creet, contant, gratis advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Geld nodig?
Amstel-Crediet

020-6610271
gevolmachtigd intermediair

AUTOVERZEKERING v. ’63.
Dorsman blijft toch goedkoper.
Bel nu: Dorsman, 02507-14534.

HUMASS LENINGEN
Doorlopend krediet

’ 10.000,r. + afl /150p.m.

’ 15.000,r. -H afl /225p.m.

’ 20.000,r. -4- afl /300p.m.

’ 25.000,r. + afl ’ 375p.m.

’ 30.000,r. + afl ’ 450p.m.
Bel nu: 02263-54300t0t 22u.

Intermediair
lage lasten lening

’ 10.000= ’ 150p.mnd.

’ 15.000 = ’ 225 p.mnd.

’ 20.000 = ’ 300p.mnd.

’ 25.000 = ’ 375p.mnd.

’ 30.000 = ’ 450p.mnd.
Op doorl. kred.basis, rente v.a.
1.121% p.mnd. (max. 1.280%),
theor. loopt. v.a. 74 mnd., bij
2% betaling.

02260-167 66
TOT 21.00 UUR

NIFA INTERMEDIAIR

AUTOVERZEKERING Amse,
computervergelijk, termijnbet.,
dameskorting. 02154-18830.
Schulden of betalingsachter-
stand? Bel METROPOOL,
050-137904of fax 050-144142
*Kwaliteit lenen*

Alle soorten leningen
mcl. 2e hypotheken

tot ’ 200.000
Bel: Overdijk

020-6158275, na 18 u. 6951947
Gevolmachtigd intermediair

VOORDELIG geld lenen bij
Doornbosch Kredietbemidde-
ling. Telef. 05954-12445.
SPAARBRIEVEN verzilveren?
Vertrouwelijk, contant, zonder
legitimatie. Buro Atlas, Dui-
vendrecht. 020-6904947.
Bedrijfskapitaal?
Risicokapitaal?

050-137904
SPAARBRIEVEN/Verzilveren.
Wij betalen u direct voor lo-
pende en aflopende spaarbrie-
ven de hoogste dagwaarde,
vertrouwelijk zonder legitima-
tie, contant uit. Bel de Spaar-
brievencentrale, Eindh. 040-
-119413. R'dam, 010-4669447.
GELD gezocht. Wie kan en wil
mij ’ 100.000 lenen voor nieu-
we bedrijfsbranche. Br. 24-
-28539bur. bl. Adam.

Leen voordelig
Kunt u per maand missen

’ 120, dan kunt u voor ’ 6.000 gaan kopen

’ 240, dan kunt u voor ’ 12000gaan kopen

’ 360, dan kunt u voor ’ 16.000 gaankopen

’ 500, dan kunt u voor ’ 25.000 gaan kopen

’ 700, dan kunt u voor ’35.000 gaan kopen

’ 1.000, dan kunt u voor ’ 50.000 gaan kopen

’ 1.500,dan kunt u voor ’ 75.000 gaan kopen
Effektieve rente v.a: 14.0%. Theoretische looptijd v.a. 72 mnd.

Adviesburo M.A.V.U.
telefoon 02290-42291

Geld leent u diskreet per post
Bel INFO DE GRAAF en geef uw gegevens door

Wij vertellen u wanneer u terug kunt bellen
(meestal dezelfde dag). Is de aanvraag akkoord dan verzenden
wij deze perexpresse naar u. U retourneert deze perexpresse

(vergoeden wij) enwij boeken het geld
TELEFONISCH, DEZELFDE DAG (geen kosten) op uwrekening

Bel 01180-35921/33035
Agenturen en vertegenwoordigingen

Dealers gevraagd voor spre-
kende ALCOHOL-ADEMTES-
TER met muntinworp, zeer ge-
schikt voor startende onderne-
mers. Lage overheadkosten.
Alcoline BVBA, België,
09-3232243275, fax
09-3232317511.

HOLLANDER, sinds langere
tijd woonachtig in Salzburg,
biedt zich aan als free-lance
agent voor Oostenrijk en
Zuid-Duitsland. Br. onder nr.
25-28594bur. bl. Adam.
Een SPEURDER opgeven? Bel
020-6.805.805.

Kantoor- en winkelbenodigdheden
B.V. Van Leerdam's Kantoorin-
richters. Scherpe PRIJZEN,
bureaus, kasten, stoelen, kanti-
nestoelen etc. Nu kantoorkast,
195 cm, ’ 295 en dossierkast, 4
laden, ’395. L-bureau v.a.

’ 525. Ook gebruikte meubelen.
Thurledeweg 14, 3044 ES Rot-
terdam, 010-4374633, fax 010-
-4374885. Voor schrijfmachine,
telefax en kopieermachine
Schiedamseweg 41-43, 3026
AC Rotterdam. Telef. 010-
-4766433, fax 010-4257669.
BRIEVENVOUWERS vouwen
correspondentie, mailing per-
fect! Vanaf ’ 389. 020-6439872
ITALIAANSE import van mo-
derne kantoormeubels, buro's,
v.a. ’ 425. Kompl. werkplek,

’ 1495. Snelle levering, groot
assortiment. Info: Locktree
Office Trend, Rietlanden 7,
Beverwijk, 02510-15167.
Magazijn/winkelinrichting
nieuw en gebruikt. Vraag vrijbl.
offerte! KLEMAG, Uiterwaar-
denstraat 81, Adam, 020-
-6447881 /6444383, fax 6465185.
Op tentoonst. gebr. buro's v.a.

’ 450. Burostoelen v.a. ’ 75,
Stalen kasten v.a. ’lOO. Con-
fectierekken, ’ 125. Vitrines
v.a. ’4OO. DECORUM 8.V., te-
lef. 020-6117905.

Elektr. KASREGISTERS.
Nieuw en gebruikt. Met garan-
tie. Fin, mog. Inl. 02990-25142
KASREGISTERS en weeg-
schalen. Diverse merken,
nieuw en gebruikt. Hans de
Haan & Co, telef. 02152-63998.
"MAGAZIJNSTELLINGEN"
nieuw en gebruikt. Magin,
Ruysdaelstraat 34-36, Adam.
Met hoge afhaalkorting. Inl.
020-6719670/6757941, fax:
020-6645799.
WESJON, werkplek compleet:
bureau, 160 x 80, bureaustoel,
kantoorkast, postbakjes, pa-
pierbak, ’ 995 excl. BTW. De-
sign directie- en kantoormeu-
belen, kantoormachines, te-
kentafels en ladenkasten, voor
klein en groot project. Lijnbaan
44, Heemskerk, 02510-40434.
MAGAZIJNSTELLINGEN. Ge-
bruikt en nieuw, de laagste
prijs. Interrek, Asterweg 5 A,
Adam. Telef. 020-6360578.
Ital. Design kleurrijke kollekties
moderne KANTOORMEUBE-
LEN en balies. Gunstige prijzen,
snelle levering. Spec. aanb.
stalen 4-ladige dossierkast
’3OO excl. BTW. Zupa BV.,
Vredenhofweg 11, Amsterdam,
telef. 020-6881251.

Kantoormeubelpaleis
degoedkoopste in nieuwe en gebruiktekantoormeubelen

Tevens inkoop. Ook zaterdags geopend
Th. deBockstraat 37, Adam. Telef. 020-6170126,fax 6178729

Computerapparatuur/
programmatuur etc.

AT 286/12 1 Mb INTERN, 1.44
fl, 44 Mb hd, SVGA kleurmoni-
tor 1024768 kaart 512 Kb
1024768, mcl. BTW ’2160,
met 106 Mb ’2360. AT
3865X25 idem, resp. ’ 2799 en
’2999. MCS 8.V., Susteren
04499-3063, 's-Gravenzande
01748-21711.

Unisys LASERPRINTERS 15
pag. p/m, 2 Mb geh., Diablo
630 emu., dubbelbak, ’2OOO
excl. BTW. Mahameru Compu-
ter Service, telef. 03240-37000.
PC'S te huur. Vanaf 1 week.
Zowel MS-DOS alsApple app.
PC EXPRESS, Utr. 030-769144.
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AGENDA
THEATER

ALKMAAR
■ DE VEST (072-127344). Do. 9, 20.15: Fred

Delfgaauw in De Terugreis. Za. 11, zo. 12 20.15:
Ro Theater i.s.m. Huis aan de Amstel in
Peer Gynt.

AMSTERDAM
■ AMSTELKERK. Do. 9, vr. 10, za. 11, ma.

13, di. 14, wo. 15, 20.15: Petra Laseur, Jeroen
Krabbé Liefdesbrieven van A. R. Gurney.

■ BELLEVUE (020- 6247248). Do. 9, vr. 10,.za. 11, 20.30, zo. 12, 15.00, di. 14, wo. 15, 20.30:
Toneelgroep Amsterdam/Nieuw West Een
kleine jongenzal ze hoeden (Jesaja 11:7). Met
o.a. Jacques Commandeur en Ramses Shaffy.m CULT. CENTRUM A'VEEN (020-

-.5475175). Do. 9, 20.15: Ro Theater Tea and
sympathyvan Robert Anderson.

■ MEERVAART THEATERZAAL (020-
-6107393). Ma. 13, di. 14, 20.15: Ton Lutz, Arm
Hasekamp, Ingeborg Elzevier Brutale winter-
bekentenissen van Paul Haenen. Regie Mette
Bouhuijs.

■ STADSSCHOUWBURG (020-6242311).
Vr- 10, za. 11, zo. 12, ma. 13, di. 14, wo. 15,
20.15: ToneelgroepAmsterdam Wanneer wij

| doden ontwaken van Henrik Ibsen. Regie Titus
Muizelaar. Met o.a. Kitty Courbois, Gijs de

en Peter Oosthoek.
■ STADSSCHOUWBURG BOVENZAAL

(020-6242311). Do. 9, vr. 10, za. 11, 20.15, zo.
12, 14.00, di. 14, wo. 15, 20.15: Toneelgroep
Amsterdam Liesje uit Leefbron van Janine
Brogt naar Das Katchen van
Heinrich von Kleist. Regie Els van der Jagt.

APELDOORN. ■ SCHOUWBURG ORPHEUS (055-
-211899). Wo. 15, 20koa Hamlet van W. Shake-
sPeare in de regie van Dirk Tanghe.

RUSSISCH TRIO IN
RESTAURANT SPLIT
Sfeervoltafelen in een schitterende

ambiance, metmuziek van debekende
entertainers

Grandioos aanbod tot
31 januari 1992

normaal ’ 36,-
NU ’26,- p.p.

*inktvisringetjes,krab en garnalencocktail
*goulash soep
*3 soorten vlees aan een spies gegrild

"*flensjes met crème

Amsteldijk 53-55, Amsterdam, tel.
020-6624643/020-6629916

Reserveren gewenst (na 15.00 uur).

ARNHEM: ■ SCHOUWBURG (085-422741). Grote
vr. 10, za. 11, 20.15: Youp van 't Hek met

4/fes of Nooit. Wo. 15, 20.15: Westdeutsches
' ourneetheater Remscheid met Der Zerbro-; chene Krugvan Heinrich von Kleist.

DEN HAAG
■ THEATER AAN DE HAVEN (070-

-3547104). Vr. 10, za. 11, 20.30: Theaterplat-
I 'orm Utrecht i.s.m. Theatergroep Piek metHet Leven iseen Droom.
DOETINCHEM

* AMPHION (08340-44480). Do. 9, vr. 10,ga. 11, zo. 1Z di. 14 en wo. 15, 20.15: Simone
e.a. in de musicalFunnyGirl.

EINDHOVEN
■ SCHOUWBURG (040-111122). Do. 9, vr.

'0. 20.15: Het Zuidelijk Toneel met De Eenza-me Weg.
HAARLEM

■ SCHOUWBURG (023-319188). Di. 14,
*0-15: Paul Haenen in Een heldereavond.

LEIDEN■ LEIDSE SCHOUWBURG (071-131943).
Jo. 9, vr. 10, 20.15: Mary Dresselhuys en John
'"aaykamp in Hoog Tijd.

NIJMEGEN
■ STADSSCHOUWBURG (080-221100).

Ma 13, di. 14en wo. 15,20.00 de nieuweAndréa h Duin Revue met Tijdvoor Theater.
ROTTERDAM. ■ ROTTERDAMSE SCHOUWBURG (010--Do. 9, 20.15: Theater a.d. Ruhrmetportee und Lena. Vr. 10, za. 11, 20.15, zo. 1Z

Hamlet van Dirk Tanghe. Wo. 15, 20.15:"lieuwRing Theater met Torch Song Trilogy.
RIJSWIJK. ■ DE KLEINE SCHOUWBURG (070-

-r*>7o7). Do. 9en vr. 10, 20.00 André van Duin
6t Tijd voor Theater.

TILBURG
h ■ STADSSCHOUWBURG (013-432220).
£0 9, 20.00. Het Nationale Toneel met

van Viktor Slavkin.
VLAANDEREN

> ■ STADSGEHOORZAAL (010-4340500).

** 11, 20.15: Koninklijk Ballet van Vlaande-en met Broadway Baby.

MUZIEK
ALKMAAR

" DE VEST (072-127344). Do. 9, 20.15 uur:
k°ordhollands Philharmonisch Orkest 0.1.v.
jjsinbert de Leeuw m.m.v. violiste Vera Beths.
J*°ussy - Prélude è l'après midi dun faune;
~?r 9- Concert voor viool en orkest: Sjostako-
'tsi - Symfonie nr. 15.

AMSTERDAM, * BEURS VAN BERLAGE WANG ZAALJU2O-6270466). Za 11. di 14. 20.15 uur: Neder-
Kamerorkest 0.1.v. Istvén Pérkényi
Alexandra Coku, sopraan. Hellendaal-

r°hcerfo grosso op. 3 nr. 2 Handel-Cantate
gcrezie HWV 145, Bon-Nocturnes op. 16,

Symfonie op. 12nr.4
8 " CONCERTGEBOUW (020-6718345). Do■ 20.15 uur: Koninklijk Concertgebouwor-
L*t 0.1.v. Nikolaus Harnoncourt m.m.v. Char-
Je Margiono, sopraan, Maria Bon, piano.
tvï0'"-Symfonie nr. 93 in D, Mozart-Concerta-
_f -Ah lo previdi" KV 272, Scène en rondo
C'° m' scordi di te" KV 50S' Schubert-

symfonie. Za 11. 15.00 uur: Rotter-
qJns Philharmonisch orkest 0.1.v. Valery

r9iev m.m.v. Naum Grubert, piano. Stravins-
Z~scherzo fantastique, Skrijabin-Pianocon-

Rimski-Korsakov-Sheherazade. Zo 1Z
Oo

ls uur: Ronald Brautigam, piano. Rachmani-
r^f' c°relli variaties op. 42 Schubert-Wande-
bfantasie in C D760, Messiaen-Cantéyodjaya,

e tombeau de Couperin. Di 14. 20.15
(v r: Hespèrion XX 0.1.v. Jordi Savall m.m.v. La

Pella Reja| je Catalunya. Flexha-La justa. El"e9°, Carceres-La Trulla.
10' DE ENGELSE KERK (020-6249665). Vr

uur: Sander Westphal, cello, Frank
Jrj'■Piano. Hindemith, Poulenc, Echer. Za 11.
f. uur: Lucia Meeuwsen, mezzosopraan,
/^y°n'ko Satoh, luit, Alwin Bar, piano. Brahms,
\,*Scobaldi, Ives, Dowland. Zo 12. 15.15 uur:

Ensemble Alkan 0.1.v. Bert Schreuder
sj%w- Mark Heerink, orgel „Engelse partsongs

door de eeuwen heen". Purcell, Cornysh, Tallis,
Elgar, Vaughan Williams.

■ PARADISO (020-6264521). Do 9. 20.30
uur: Singer-Songwriters - Townes van
Zandt, Guy Clark, Alex Chilton, Torn Pacheco,
Pat Mears, Eric Andersen, Paul K. David Olney.
Vr 10. 21.00 uur: Allen Ginsberg & Mond-
riaan String Quartet m.m.v. Simon Vinken-
oog, Arme Waldman. Za 11. 21.00 uur: Primal
Scream. Zo 1Z 21.00 uur: Askin Nur Yengi,
Fuat Saka. Di 13. 20.30 uur: Schönberg En-
semble 0.1.v. Stephen Mosko m.m.v. Susan
Narucki, sopraan. Kim-Exercises en route, Feld-
man-For SamuelBeckett.

" MARCOBAKKER en het
Balletvan de Volksopera uit
Boedapest luiden hetnieuwe
jaarinArnhem in methet
keizerlijke Nieuwjaarsconcert

in Musis Sacrum. Erzijn melodieën te horen
van Johannen OscarStrauss, CarlZeiler,
JohannSchrammel, FranzLehar en Leo Fall.
Marga de Boer en Andrea Zsadon verlenen ook
hunmedewerking, evenalsde diverseregiona-
lekoren. De muzikaleleidingis in handen van
Laszlo Maklary, dedirecteurvan deBoedapes-
ter Volksopera en gastdirigentvan hetMün-
chener Symphoniker. Aanvang 20.15 uur. Info:
085-516191.

Weggooien
Met het garnituur ligt dat

anders. Geen overdaad. De
uit Zeeuws-Vlaanderen af-
komstige kokkin heeft een
en ander beperkt tot witlof-
salade en gebakken aardap-

pelen met mayonaise. Geen
warme groente. De reden:
menige klant eet zijn deel
niet op. Biet: „Als jezag wat
wij allemaal moesten weg-
gooien! Doodzonde. Je be-
grijpt het niet. Hadden we
bijvoorbeeld paprika in de
oven gemaakt, metknoflook.
Lekker! Laten ze staan. Hoe-
ven ze niet."

Waar de Zuid Zeeland-
klant ook niets van moet we-
ten: soep van sardientjes,
aardappelen en groene krui-
den. „Een zalige soep. Hoe
die de oven uitkomt. Zo
mooi, met de sardines erop
en reepjes prei. En hoe die
ruikt. Heerlijk. Maar nie-
mand die de soep bestelt.
Heel frustrerend," aldus de
kokkin, die óp de avond van
mijn bezoek besloten had de
aardappel-sardienensoep zelf
te nuttigen, juist voordat ik
mijn bestelling plaatste. Ik
viste achter het net dus en
nam genoegen met het alter-
natief, een goed gevulde,
lichtgebonden paddestoelen-
soep,met boleten, trompettes
des morts, ofwel hoorntjes
des overvloeds en een enkele
champignon. Prima. Mijn ta-

fèlgenoot keurde de lams-
bouillon met shii-takes.
Eveneens prima.

Als voorgerecht hadden
wij dein eigen huisgemaakte
ravioli besteld, deegkussens
gevuld met gamba's en poon,
met een romige basilicum-
saus. Plus een terrine van
eendelever; Puur geser-
veerd, een vïngerdikke plak
eendeleverpaté zonder fran-
je. De Portugese huiswijn
van Torres Vedros (’s,—- per
glas en ’24,50 per fles)
smaakt er uitstekend bij. Het
is een volle, stevige witte
wijn. De smaak sluit aan bij
het zoete en bittere van de
paté.

APELDOORN
■ ORPHEUS (055-211899). Vr. 10, 20.00

uur: Het Gelders Orkest. Voor programma zie
Winterswijk

ARNHEM
■ MUSIS SACRUM (085-516191). Di. 14,

20.00 uur: Het Gelders Orkest. Voor program-
ma zie Winterswijk.

DEN BOSCH
■ CASINO (073-125125). Zo. 1Z 14.15uur:

Het Brabants Orkest. Voor programma zie
Eindhoven.
Di. 14, 20.15 uur: NoordhollandsPhilharmo-
nisch Orkest. Voor programma zie Alkmaar.

DEN HAAG
■ DR. ANTON PHILIPSZAAL (070-

-3607925). Do. 9, vr. 10, 20.15 uur: Residentie
Orkest 0.1.v. Graeme Jenkins m.m.v. violiste
Isabelle van Keulen. Dukas - L'Apprentisorcier;
Saint-Saëns - Morceau de concert opus 62
Introduction et Rondo capriccioso; Berlioz -Symphonie fantastique.
Za. 11, 20.15 uur: Royal Philharmonic Or-
chestra 0.1.v. Vladimir Ashkenazy m.m.v. cellist
Mischa Maisky. Beethoven - Ouverture Leono-
re nr. 3; Britten - Sinfonia da Requiem; Strauss- Don Quichotte.

Vijgen
Andere voorgerechten op

de menukaart: tartaar van
gemarineerde zalm met ka-
viaardressing; salade confit
van kip, spekjes en dadels;
verse pasta. Prijzen van

’ 14,— t/m ’ 19,50. Hoofdge-
rechten: vis van de dag; len-
destuk uit de oven met olijf-
olie, rozemarijn en knoflook;
gevulde fazantepootjes met
zuurkool; groentetaartjemet
saus van paddestoelen. Van

’26,50 t/m ’ 32,50. Een portie
kaas kost ’ 13,50. Nagerech-
ten: room-rijstpudding met
bosbessensaus; mandarijn-,
grapefruit- en bloedsinaasap-
pelijs met chocoladesaus;
witte chocolade-schuimtaart
envijgen met een vijgecoulis
en dadelwalnotcnijs. Alle-
maal’ 9,50.

Van laatstgenoemd dessert
stelden alleen deverse vijgen
teleur; groen, dikke schil,
nauwelijks zoet. Niet rijp
dus. De vruchtenpuree ofte-
wel coulis daarentegen was
heel smakelijk. En, super da-
del-walnotenijs. Ik dacht dat
de noten er vlak voor het
opdienen door waren ge-
schept. Zo kraakvers. Dat
bleek een foute veronderstel-
ling. Het ijswordt iedere dag
in eigen keuken gedraaid.
Dat is alles. Disgenoot had tot
besluit de schuimtaart be-
steld. Machtig mooi,
zoet. Een reuzenpunt. Goede
espresso ook trouwens, kof-
fie die smaakt zoals hij ruikt.
Hetkon niet op.

De conclusie: Zuid Zeeland
is een restaurant zoals een
gewoon goed, niet te duur
restaurant moet zijn; Top.

Eén aanmerking. Men zou de
klant de keuze moeten laten
tussen een warme groente en
salade. Niet iedereen is een
slechte groente-eter. Wat de
sfeer betreft, zoals al eerder
opgemerkt: niks stijve chic.
Geen opgeprikt gedoe. Bij
binnenkomst hang je zelf je
jasaan dekapstok. De bedie-
ning — in trui en spijker-
broek — doet haar werk
goed. De vrouwen zijn oplet-
tend en vriendelijk. Wie ge-
wend is echter op zijn knip-
pen bediend te worden, raad
ik aan alle wensen in die
richting te latenvaren.
Adres. Restaurant ZuidZeeland,
Herengracht413, Amsterdam.
Tel. 020-6243154. Dagelijks ge-
opendvoor lunchen diner. Geen
menu's: „Die kun jeoveralbe-
stellen. Bijons niet. Tenzijop
speciaalverzoek." Op de wijn-
kaart: o.a. goede Portugezen,
een lekkere Italiaansepinot gri-
gioèf39,50; Loirewijnenvan
HeimerOtterman. In huis vijfen-
veertig stoelen.Een vleugelach-
ter in dezaak, welke jazzywordt
bespeeld — onder andere door
Ernst Glerum —bijafwezigheid
van debovenburen.

SYLVIABORGER

GRONINGEN
■ OOSTERPOORT (050-131044). Vr. 10,

20.15 uur: Noord Nederlands Orkest. Voor
programma zie Hoogeveen.

HAARLEM
■ CONCERTGEBOUW (023-320994). Vr.

10, 20.15 uur: Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest. Voor programma zie Alkmaar.

HEERLEN
■ SCHOUWBURG (045-768576). Di. 14,

20.00uur: Limburgs Symphonie Orkest. Voor
programma zieSittard.

HOOGEVEEN
■ DE TAMBOER (05280-70000). Do. 9,

20.15 uur: Noord Nederlands Orkest 0.1.v.
Fernand Terby m.m.v. sopraan Ellen van Lier en
tenor Albert Bonnema. Werken van o.a. Rossi-
ni, Donizetti, Strauss jr.,Lehar en Verdi.

NIJMEGEN
■ DE VEREENIGING (080-221100). Zo. 1Z

14.15uur: Het Gelders Orkest. Voor program-
ma zie Winterswijk.
Di. 14, 20.15 uur: Het Brabants Orkest. Voor
programma zie Eindhoven.

ROERMOND
■ DE ORANJERIE (04750-34724). Wo. 15,

20.00uur: Limburgs Symphonie Orkest. Voor
programma zie Sittard.

ROOSENDAAL
■ DE KRING (01650-37157). Di. 14, 20.15

uur: Rob de Nijs. Hartslag.

SITTARD■ SCHOUWBURG (04490-10616). Do. 9,
20.00 uur; Limburgs Symphonie Orkest 0.1.v.
Roberto Benzi m.m.v. pianist Theo Bruins. Liszt- Les Preludes; Bartók - Pianoconcert nr. 3;
Tsjaikovsky- Symfonie nr. 5.

VENLO
■ DE MAASPOORT (077-517000). Zo. 1Z

16.00uur: Limburgs Symphonie Orkest. Voor
programma zie Sittard.

WINTERSWIJK
■ CULTUREEL CENTRUM (05430-14365).

Do. 9, 20.00 uur: Het Gelders Orkest 0.1.v.
Hans Drewanz m.rh.v. violist Viktor Liberman.
Hartmann - Symfonie nr. 5; Sjostakovitsj -
Vioolconcert nr. 1 opus 99; Mendelssohn-
Bartholdy - Symfonie nr. 4opus 90.

MUZIEKTHEATER
ALKMAAR

■ DE VEST (072-127344). Vr. 10, 20.00 uur:
Het Groot Niet te Vermijden Dans/Show
Orkest. Live from Rotterdam.

AMSTERDAM
■ CARRÉ (020-6225225). Do. 9, vr. 10, za.

11, di. 14, wo 15. 20.15, zo 1Z 14.00 Jos Brink,
Frank Sanders, Lucie de Lange, Pleuni Touw,
Hilde de Mildt, Bas Groeneberg, Just Meyer,
Arie Cupé, Jacqueline Aronson, Sigrid van
Coillie, Paul van Ewijk, Marjolein Harms, Jaap
van 't Hoff, Ellen Jasper, Fred Klinkenberg,
Ruud van der Kooij, Steven Moonen, Constan-
ce van Paridon, Johan van Rooy, Josta Rutten,
Véronique van der Scheer, Bastiaan Verhorst,
Armemarie Werner, Carola van der Weijde,
Freek Wilklems 'Revue revue'! van Jos Brink,
Frank Sanders. Regie: Horst Mentzel. Muziek:
Henk Bokkinga. Choreografie: Barrie Stevens.

■ CULT. CENTR. A'VEEN (020-5475175).
Vr. 10, za 11. 20.15: Boudewijn de Groot, Jan
Elbertse, Lenette van Dongen, Ryan van de
Akker, Johan Ooms e.a. 'Tsjechov' van Robert
Long, Dimrtri Frenkel Frank. Regie: Eddy Hab-
bema. Chroreografie: Bambi Uden. Muziek:
Koos Mark. Di 14. 20.15: De Frivole Fram-
boos.

■ CULT. CENTR. A'VEEN KL. ZAAL (020-
-5475175). Do 9. 20.3Q Vincent Bijlo 'De knal
van halfzeven.

■ DE KLEINE KOMEDIE (020-62149534).
Do. 9, vr. 10, za. 11, di 14. 20.15, zo 12. 14.00
Stichting Musical Amsterdam 'Guys and
dolls' naar 'The idylls of Sarah Brown' van
Damon Runyon. Regie: Hans Hamstra. Muzika-
le leiding: Robert Eliscu. Muziek: Frank Loesser.
Choreografie: Rina van der Mark. Met Lida van
Zijl, Pauline Prange, Jeanette Huizinga, Dick
Lam, Jan Ad Adolfsen e.a.

■ HET MUZIEKTHEATER (020-6255455).
Vr. 10, za 11. Wo 15.: De Nederlandse opera
'Les Brigands' van Jacques Offenbach. Regie:
Jéröme Deschamps, Macha Makeieff, m.m.v.
Nederlands Kamerorkest 0.1.v. Louis Langrée.
Met Michel Sénéchal, Brigitte Balleys, Michèle
Lagrange, Jeröme Deschamps, Dominique Vis-
se, Daniel Galvez Vallejo, Ryland Davies, Peter
Bronder, Jules Bastin, Andreas Jaggi, Valentin
Jar, Lieuwe Visser, Young-Hee Kim, Claron
McFadden, Corinne Romijn, Maurice Auzeville,
Robert Hom, Yvonne Burnett, Leonie Schoon

" ■ NIEUWE DE LA MAR (020-6233462). Do.
9, vr. 10, za 11. 20.15, zo 12.14.00 Robert Paul
'Hef trappenhuis'Regie: Paul Vermeulen Wind-

sant. Muziek: Helmig van der Vegt. Wo 15.
20.15: Joke Bruijs 'Gepeperd. Regie: Fred
Florusse. Muzikale begeleiding: Wouter de Ko-
ning, Hans Stoop.

EINDHOVEN
■ STADSSCHOUWBURG (040-111122).

Za. 11, 20.15 uur: Het Brabants Orkest 0.1.v.
Arpad Joo m.m.v. sopraan Armegeer Stump-
hius. Bozay - Pezzo sinfonico nr. 2' Mahler -
Symfonie nr. 4.

ROTTERDAM
■ DOELEN (010-4132490). Vr. 10, 20.15 uur:

Rotterdams Philharmonisch Orkest 0.1.v.
Valery Gergjev m.m.v. pianist Naum Grubert.
Strawinsky - Scherzo fantastique opus 3;
Skrjabin - Concert opus 20; Rimski-Korsakov -
Sheherazade.
Di. 14, wo. 15, 20.15 uur: Rotterdams Philhar-
monisch Orkest 0.1.v. Jeffrey Tate m.m.v.
pianist Olli Mustonen en violist Thomas Zehet-
mair. Berg - Kammerkonzert; Dvorak - Symfo-
nie nr. S

ZUID ZEELAND: gewoon goedrestaurant

CULINAIR

Je kunt er lunchen tus-
sen twaalf en halfdrie,
midden in Amsterdam.
Op de kleine kaart vier
vbör-, hoofd- en nagerech-
ten. Geen menu's. Een
middagmaal bestaande
uit de drie duurste scho-
tels komt op ongeveer zes-
enzestig gulden. Men kan
ook alleen een bord verse
pasta bestellen a raison
van veertien piek. Voor
elk wat wils dus. Deson-
danks bleef het merendeel
van de tafels inrestaurant
Zuid Zeeland vorig jaar
tussen demiddag onbezet.

Kokkin Riet Kint baalt
daargoedvan. Maar, zij heeft
haar zinnen gezet op de lunch
en is voorlopig niet van plan
de strijd op te geven. „Het
moet toch een keer lukken,"
aldus Riet. Samen met colle-
ga Sandra Derijcke heeft ze êr
inmiddels twaalf maanden
Zuid Zeeland opzitten; Over
gebrek aan klandizie
's avonds heeft het duo abso-
luut geen klagen. Het souter-
rain aan de Herengracht
wordt sinds dé opening druk
bezocht. Met name wat later
op de avond: de keuken is
open totelfuur.

Er komt overwegend een
wat deftigpubliek. Dit terwijl
Zuid Zeeland een 'gewoon'
restaurant wil zijn, waar je
eenvoudig goed kunt eten.
Bijvoorbeeld geroosterde
zalm geserveerd in een saf-
fraansaus, of in wijn, olijf-
olie, tijm, laurier en rozema-
rijn gemarineerde en vervol-
gens gebraden hertebiefstuk,
met een cranberrie-appel-
compöte. Vis noch vlees wor-
den in dunne schijfjes ge-
schaafd, maar aan één stuk
geserveerd dan wel in dikke
plakken gesneden.Eersteklas
kwaliteit en flinke por-
ties. Riet: „Ik zou het niet
over mijn hart kunnen ver-
krijgen van die zielige bord-
jes de keuken uit te laten
gaan."

■ Sandra De-
rijcke(l) en
RietKint:
twee vorstelij-
ke kokkinnen.
Foto:
Jan
Stappenbeld

APELDOORN
■ ORPHEUS (055-211899). Vr. 10, 20.00

uur: Bavo Galama. letsmet een kist.
HILVERSUM

■ GOOILAND (035-43244). Za. 11, 20.00
uur: JulesDeelder. Deelder draait door.

OOSTERHOUT
■ DE BUSSEL (01620-28600). Di. 14, 20.00

uur: Bavo Galema. letsmet een kist.
Wo. 15, 20.00 uur: Harry Sacksioni.

" RONALD BRAUTIGAM ver-
zorgt zondagavondhet vierde
concert van de Serie Meester-
pianisten 1991/1992. Dein,
1954 geborenpianist is de eer-

ste Nederlanderdie in deseriezaloptreden.
Brautigam iseengraaggeziene solistin bin-
nen- en buitenlanden treedtopmetdiverse
prominente orkestenen dirigenten. Samen
metIsabelle van Keulen vormt hijeen veelge-
vraagd duoen isregelmatig te gastopkamer-
muziekfestivals overalterwereld.
Aanvang 20.15uur.

ROOSENDAAL
■ DE KRING (01650-37157). Za. 11, 20.00

uur: Het Groot Niet te Vermijden Dans/
Show Orkest. Live fromRotterdam.

STADSKANAAL
■ GEERT TEIS (05990-13600). Vr. 10, 20.00

uur: Hoofdstad Operette. Die Csardasfürstin.
Wo. 15, 20.00 uur: Bavo Galema. lets met een
kist.

DANS

AMSTERDAM
■ CULT. CENTR. A'VEEN (020-5475175).

Zo 12. 14.00 Het Folkloristisch Danstheater
'Van de Madonna tot Madonna. De la Navarra,
Serantes, Bergmans, Jean-Charles, Liem, Tak,
Velt.

■ DE BRAKKE GROND (020-6266866). Do.
9, vr.lo, 20.30, en za. 11, zo. 1Z 14.00: Oud
Huis Stekelbees Groen v.a. 12jr.

■ DIRIDAS (020-6621588). Za. 11, zo. 1Z
15.00: Poppentheater Diridas Mies tovert een
konijntje, v.a. 5 jr. Zo. 1Z 11.00: Poppenthea-
ter Diridas Fliedel en Fladdel, peutervoorstel-
ling.

■ ELLEBOOG (020-6269370). Za. 11, 13.30
Circusdoemidag 6-16 jr. Zo. 1Z 10.30 : Circus-
doedag6-16 uur.

■ DE KRAKELING (020-6245123). Vr. 10,
20.00: Danstheater Leporello Cadenza. Regie:
Dirk Opstaele. V.a. 8 jr. Za. 11, 14.00. Theo
Terra, Virga Lipman, Dik Feld RiooMinder.
Regie: Roel Twijnstra. V.a. 8 jr. Zo. 1Z 14.00
Sanders & Ko. De verdwaalde vuilniszak.
Regie: Truus Tullemans. V.a. 4jr. Wo. 15, 20.00
TheaterSirkel Lot. V.a. 8 jr.

■ MEERVAART THEATERZAAL (020-
-6107393). Wo. 15, 15.00 : Sabine Charles,
Andreas Denk, Florencia Martinelli, Corinne
Sierink De bende van zes De Geus/Van Cam-
penhout. V.a. 6 jr.

■ POLANENTHEATER (020-6821311). Zo.
1Z 15.00. Mario van Erp Mikadov.a. 4jr.

VENRAY

■ DE BEEJEKURF (04780-82468). Vr. 10,
za. 11, 20.00 uur: Jeans 3.

ZUTPHEN
■ HANZEHOF (05750-12013). Za. 11, 20.00

uur: Jenny Arean. Het huishoudschoolsynd-
room.

In & Uit AGENDA

FRASCATI (020-6266866). Do. 9, vr. 10,
za 11. 20.30: De Rotterdamse dansgroep
'Just play, please' Haim/Paganini, 'Letting go'
Gosschalk/Webern, 'Edge stories' Van Dijk/
Yens & Yens, Übu-Suna.

■ MEERVAART THEATERZAAL (020-
-6107393). Do 9. 21.00: Reflex 'Headover heels'
Corneille, 'Tran chan' Evelin, Trekidos' Galili,
'Comment seduire en cas d'incendie' Hoche,
'Negen min één' Van der Hoff, 'Klytamnastras
Muttertag', Lankau.

DEVENTER

■ SCHOUWBURG (05700-11500). Vr. 10,
20.00 uur: Reflex.

HAARLEM

■ STADSSCHOUWBURG (023-315571)
Wo. 15, 20.00 uur: Djazzex.

DIVERSEN
AMERSFOORT

■ STADSHAL ().Wintercircus Martin
Hanson. Vr. 10,16.15,19.30: Europa Circus met
o.a. tijgers, zeeleeuwen en zwarte beren. Za. 11,
13.15, 15.45: Disney Theater, show met strip-
figuren georganiseerd door de Donald Duck
Club.

JEUGD
AMSTERDAM

■ A'VEENSE POPPENTHEATER (020-
-6450439). Za.ll, en wo. 15, 14.30: Poppen-
theater Hans Schoen Paultje en het maan-
avond-uur, 4-7 jr.

APELDOORN
■ SCHOUWBURG ORPHEUS (055-

-211899). Za. 11,14.30 Introdansmet De Kleine
Prins. V.a. 7 jr.

ARNHEM
■ SCHOUWBURG (085-422741). Zo. 1Z

13.30 Jeux Interdits met Mammie Wat in
Papoeazië. V.a. 6jr.

DEN HAAG
■ THEATER AAN DE HAVEN (070-

-3547104). Wo. 15, 14.00 Muzenis met Fliere-
vogel.

DEVENTER
■ DEVENTER SCHOUWBURG (05700-

-16641). Zo. 1Z 14.30 Ezelsfeest door Mime-
theater Kdijk. V.a. 5 jr.

LEIDEN
■ LEIDSE SCHOUWBURG (071-131943).

Wo. 15,14.30 Theater hetAppeltje met Hans
en Grietje. V.a. 4jr.

ROTTERDAM
■ JEUGDTHEATER HOFPLEIN (010-

-4660311). Zo. 1Z 14.00 Jeugdtheater Hof-
plein met Boven Water. V.a. 6jr.

VLAANDEREN
■ FILMZAAL HARMONIE (0104340500).

Wo. 15, 14.00 Tekenfilm Alleen op de Wereld.
Nederlands gesproken. V.a. 7 jr.

MUSEUM
AMSTERDAM

■ RIJKSMUSEUM (020-6732121). Rem-
brandt, schilderijen. Let op: dag. 10-20 kaar-
ten alleen in voorverkoop bij Rembrandt
Reserverings Centrum, Postbus 404, 2260
AK Leidschendam, tel. 070-3204237.

DEN HAAG
■ HAAGS GEMEENTEMUSEUM (070-

-3381111): Peiling '91, jonge Nederlandse kuns-
tenaars. Van 14/12 t/m 2/ZHamish Fulton,
installatie. Van 29/11 t/m 26/1. Franz Liszt
1811-1886, muziekprenten. Van 19/11 t/m 26/1.■ HAAGS HISTORISCH MUSEUM (070-
-3646940): Haagse Stadsgezichten 1550-188,
alle topografische schilderijen uit de collectie.
Van 23-11 t/m 23/2

DEVENTER
■ SPEELGOED- EN BLIKMUSEUM

(0570093782): Sonfe Blikken. Van 20/9 t/m
15/3.

EINDHOVEN
■ MUSEUM KEMPENLAND (040-529093)

Paul de Nooijer. Van 30/11 t/m 12/1.
GRONINGEN

■ GRONINGER MUSEUM (050-283343):
Africa Now, hedendaagse kunst in Africa. Van
8/12 t/m 9/2

ROTTERDAM
■ MUSEUM BOYMANS VAN BEUNINGEN

(010-4419400/4419405): De keuze, van gast-
conservator Peter Greenaway. Van 27/10 t/m
12/1.
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donderdag 9 januari1992 Seat IBIZA 1.2 GL Del Sol, '88,
1e eig., 28.900 km, als nieuw,

’ 11.450. Telef. 02263-54124.

Seat RONDA I.2GL, bj. 11-'B4,
APK, 5-bak, i.z.g.st., prijs

’ 2950. 02975-69984.
Skoda

TOP CARS b.a. Skoda 130 GL,
bj. 8-'B7, 5-bak, wit, i.nw.st,

’ 3950. 023-340744.

GEVRAAGD Skoda's v.a. '84
t/m '87. Aanbiedingen: 085-
-423206 b.g.g. 08306-43303.

Suzuki
Suzuki-dealer (sub) J. v. Tiel,
Schellingwouderdijk 251, Am-
sterdam-Noord, 02904-230
biedt aan: Suzuki Alto GL,
7-'B4, ’ 4750. Alto GL, '86, nw.
model,’ 6750. Alto GLX, 4-'B9,
’11.250. Alto GL AUTO-
MAAT, 4-'B9, ’11.950. Suzuki
Swift 1.3 GL, '86, ’ 8950. Swift
1.3 GL, 11-'B7, ’ 10.750. Suzuki
Carry Bus, verhoogd dak plus
diverse extra's, 4-'9l, ’12950.
Suzuki Samurai Cabrio, 2-'9O,
diverse extra's, ’ 16.250.

Wij kunnen geen enkele aan
sprakelijkheid aanvaarden voor
schade van welke aard dan
ook, ontstaan door het niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen
van ADVERTENTIES. Fouten
in telefonisch opgegeven ad-
vertenties of fouten ontstaan
door onduidelijk handschrift
van de opdrachtgever, behoe-
ven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties
en/of vervalorders worden on-
der voorbehoud geaccepteerd
en uitgevoerd.

Toyota
TOP CARS b.a. Toyota Corolla
1.3 12V, bj. 8-'B6, champ. met,
i.nw.st, ’ 8950. 023-340744.
Toyota CELICA ST Coupé, bj.
'81, APK 8-92 100.000 km,

’ 1800. 020-6165000 (Vigo).
CARINA II 20 DX Diesel, 4-
drs., nw. mod. '85, APK '93,
mooie st., ’ 6400. 02152-63795.
Toyota CARINA 1.6, autom.,
LPG, bj. '82 APK-gek., lichte
schade, ’ 2300. 02979-82874.
Toyota STARLET 1.3 DX, wit,
dcc. '86, sportmodel, super-
snel, pr. ’9950. Inl. 020-
-6820640of 6130796.

foyota Corolla XL 12 Valve
Hatchb., 3-drs., donkerblauw
m. blauw stof int, 5-bak, get.
glas, stereo, dubb. spieg. enz.
Ie eig., 57.000 km, in nw.st,
'89, ’16.250. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
COROLLA 1.3 GL, bj. 12-10-
-'B3, nw. model, met. grijs, 4-d.,

’ 4950 mcl. BTW. 02159-17465.
CARINA Diesel 4-drs. De Luxe,
bj. 1984, barst in voorruit, vr.pr.

’ 3450. Telef. 033-637011.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Volkswagen

VW Polo Shopper, 3-drs., don-
kergroen m. grijs stoff. int, get.
glas, stereo, dubb. spieg. enz.
Dir. van 1e eig., 900km, servi-
ceboekjes aanw., schadevrij,
nw.prijs ’24.900 nu '91,

’ 16.950. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
SCIROCCO 1.6 GLS, m. '82
sportvelg., nw.st, 145.000 km,

’ 6500.020-6411274.
GOLF 1.3 CL GTi-uitvoering,
'89, vr.pr. ’17.500. Telef. 020-
-6846932
JETTA 1.6 CL, bj. 3-'B3,
i.z.g.st, APK, autom., 90.000
km, ’ 4750.020-6411274.
VW GOLF CL Diesel, '85,
sportvelgen, 5-versn., ’ 7950.
020-6191270, inr./gar.
T.k. van part. VW GOLF, blauw
metall., i.z.g.st, bj. 7-'B5,

’ 8000. Telef. 02990-41845.
PASSAT 1.6 GL, sportw., LPG,
schurfd., alarm, APK, nieuwst,
m. '84, ’ 2950. 020-6320657.
In PRACHTSTAAT verkerende
VW Golf SC, bijna '83, blauw
met, get. gl., sportint, open
dak, dubb. koplampen, spat-
bordverbreders, dubb. spiegels,
achterwisser, etc. Prijs ’4950.
Telef. 02240-13712 „Autobe-
drijf Ehrensperger".

VW GOLF CL Diesel, 10-'Bl,
rood, l.m. vlg., APK 11-'92 in
perf. st., ’ 3950. 020-6719047.

T.k. VW GOLF, 1984, Telef.
020-6846932
VW DERBY GLS, 10-'BO, me-
tallic, APK, in goede staat,

’ 1250.Telefoon 020-6643523.
GOLF CL Diesel, '84, zilver me-
tall., get. glas, 5-bak, absoluut
nieuw!!! ’7950. Autobedr.
Bouman & Zn., 023-357797.
VW JETTA CL Pacific, '90, kl.
zwart met, ’26.500. Als nw.,
keur, toegest. 020-6123420.
PASSAT Station 1.6 D 5-drs.,
blauw met, APK 8-92 trekh.,
nw.st., ’ 5500. 02993-71848.
GOLF Turbo Diesel, 10-'B4,
nwe. mot. '90, 97.000 km, geen
2e zo mooi, alarm, zeer veel ac-
cess., ’ 10.000.020-6167482
GOLF 1.6, 5-bak, get. glas, cv.,
Manhattanrood, bj. '88, pr.

’ 16.500. Inr. mog. 030-446329.
VW GOLF Turbo, milieu-diesel,
bj. 9-'9O, garage-onderhouden,
36.000 km, schuifdak, weg.
omst ’ 21.750. 020-6183318.
POLO 33 kW Station, bj. 1986,
bordeauxrood m. grijs stoff.
int, absolute nieuwstaatü!
’7650. Autobedr. Bouman &
Zn., 023-357797.
VW Jetta 1600 CL Diesel, 2-
drs., signaalrood, grijs stoff.
int., 5-bak, get. glas, stereo,
dubb. spieg. enz. 1e eig., 98.000
km, schadevrij in nw.st, '88,
’13.750. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.

Algemeen
Koopavond bij Hadu Auto's.
Geopend van 09.00-21.00 uur.
Inruil/financiering mogelijk.
Alle auto's mcl. APK. Suzuki
JeepSJ 410, '84, 4w.d., nieuw,

’ 8950. Isuzu Trooper, '86, die-
sel, 5-bak, sp.vlg., ’14.500.
Opel Kadett 1.3 Luxe, '89, LPG,
nieuw, ’15.950. Ford Escort
1.3 Luxe, '83, ’ 5995. Volvo 240
GL, '85, st.bekr., 5-bak, uniek,
’8950. Renault 9 GT, '85, s-
bak, ’5450. BMW 525i, Au-
tom., '87, sp.vlg., deurvergr.,

’ 14.950. VW Jetta D, '83. 4-
drs., ’ 3995. Opel Ascona 1.6 S
HB, '87, 5-bak, ’6750. BMW
316 Aut, '85, nieuwst,

’ 10.950. Mitsubishi Colt D, '86,

’ 7995. Mazda 626 Coupé, '88,

’ 14.950. Renault 18 Turbo, '84,
’7950. Fiat Ritmo 130 TC
Abarth, '86, ’ 7950. Honda Pre-
lude EX, uitv. '86, autom.,
’12950. Mercedes 190 D, '85,
stuurbekr., ’21.950. Opel Ka-
dett 1.6 D, '88, 5-bak, ’ 11.750.
Ford Sierra 1.8 Laser, '88, s-
bak, LPG, ’12950. Alfa Ro-
meo 33 1.3 S, '89, 5-bak,

’ 13.950. 3x BMW 316 de luxe,
'85, sportv., LPG, v.a. ’ 10.950.
Fiat Regata D, '86, 5-bak,
’5750. Ford Escort 1.3 Luxe,
'86, ’8995. Ford Sierra 1.6
Luxe Stationcar, '84, ’7950.
Lada 2107 de Luxe, '89, 4-drs.,
LPG, ’ 6450. Mercedes 300 D,
'84, Autom., stuurbekr.,

’ 13.950. Saab 900 Inj., '86, s-
bak, ’ 10.950. VW Polo Van-
uitv., '87, nw.st, ’ 8500. Volvo
340 D, '86, 5-bak, ’ 6950. BMW
323i de Luxe, '86, 4-drs., 5-bak,
’16.500. BMW 525i de Luxe,
'84, autom., ’ 9950. BMW 732i
Autom., '84, div. opties, ’ 9950.
Citroen BK, '88, 5-drs., 1e eig.,

’ 10.950. Ford Escort 1.6 D, '89,
5-bak, ’14.950. Ford Scorpio
20 GL, '86, 5-drs., ’13.950.
Subaru Mini Jumbo, '84,
’3750. Renault 25 GTS, '85,
’9950. Renault 21 GTD, '88,
4-drs., ’13.950. Opel Rekord
20 S, '86, LPG, ’ 9500. Mitsu-
bishi Galant 1.6GL, '87, ’ 9500.
Inruilkoopjes: Opel Rekord 20,
'82 4-drs., ’ 1750. Ford Taunus
1.6 Autom., '81, ’1950. Re-
nault 20TX, '82 LPG, ’2995.
Ford Taunus 1.6 L, '83, LPG,
’2950. VW Golf, '80, ’l5OO.
En nog vele andere auto's.
HADU AUTO'S, Elandsgracht
5-13, hoek Prinsengracht 302-
-304, A'dam-Centrum, telefoon
020-6221469/6221638.
01725-72481 auto's v.a. ’ 3000
ledereen rijden, geen bankinfo
aanbet. ’ 1500,rest 24mnd.

Huurkoop

JOHAN BOOM Wagenpark,
Zuiderakerweg 83, A'dam-Os-
dorp, Oranje Hek A'dam-Os-
dorp. Door plaatsgebrek moet
alles weg voor stuntprijzen. ±
100 auto's v.a. ’3OO tot
’20.000. Hoge inruil. Bekend
om onze prima serv. Geop. van
9tot 19uur. Donderdags koop-
avond, telef. 020-6105478.
Bedrijfsauto's CEINTUUR-
BAAN b.a. ± 10 gekeurde en
nagekeken, zo goed als nieuwe
auto's, o.a. VW Jetta 1600 Die-
sel '88, ’ 9450. Fiat Uno 45 Die-
sel '87, ’6250. Nissan Sunny
1300 LX, 4-drs., '88, ’11.950.
Honda Integra 1500 Sedan +
LPG, '87, ’ 10.450. 2x Lada Sa-
mara 1300 '88-'B9, v.a. ’6250.
Citroen BK 1.9 GRD Station-
car, 5-drs. Diesel '86, ’7450.
En nog div. andere. Ceintuur-
baan 150, R'dam (Noord), te-
lef. 010-4220810, naast station
Noord.
Voor verkoop en bemiddeling
van alle merken en modellen;
occasions in iedere prijsklasse.
Bel NU De Nederlandse Auto-
lijn, telef. 01860-20888.
50 -GOEDKOPE- auto's tot
1988, ’ 650 tot ’ 10.000. Mees-
te i.z.g.st. met 1 jaar APK. In-
ruil, snelle financiering en gar.
mog. Den Brielstr. 18, Adam,
zijstr. Haarlemmerweg, bij mo-
len. 020-6844079. Tot 21.00 uur
geopend.

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 dezaterdaguitgave

TOT 1200UUR
behandeldkan worden.
Uiteraard kunt u nog
telefonisch tot 13.00 uur uw
Speurder opgeven op

020-6.805.805
AUTOPLAN B.V. 01725-72481
RR SilverSpur, rood, ’ 225.000.
RR SilverSpur, blue, ’155.000.
Corvette Cabrio, '88, ’79.500.
Merc. 380 SL, '85, ’82.500.Mercedes 200 D, '88, ’ 29.950.
Mercedes 300 TD, '80, ’ 6950.
BMW 735i, aut, '88, ’34.950.
Opel Ascona LS, '87, ’.5950.
Landcruiser, 1992 ’41.950.
Range Rover BHD, '80, ’ 6950.
Cadillac Coupé, '82 ’4950.
JeepWrangl., '89/'9l, ’ 25.950.
Daihatsu busje, '85, ’ 4950.
Diverse AUTO'S, APK-ge-
keurd, van ’450 t/m ’1750.
Telef. 020-6190288.

Volvo

Volvo 240 GL, LPG, stuurbekr.,
m. '88, ’17.950, lease-prijs

’ 498. Inr./financ. mogelijk.
CAR TRADE HOLLAND BV,
Badhoevedorp, 020-6010680.
Dure luxe 244 GLE, orig. '81,
v.v. LPG, overdr., lederen bekl.,
etc, ROOD met, APK 6-92
vr.pr. ’ 3250. 023-335184.
TOP CARS b.a. Volvo 244 GL,
m. '84, overdrive, zilver met.,
i.nw.st., ’ 5450. 023-340744.
VOLVO 340, 2-drs. 7 83, APK,
wit, LPG, fijne wagen, ’3950.
Inr./fin. 02990-35957.
T.k. 240 GL AUTOMAAT,
mod. '86, 100%, veel access.,

’ 11.900.Telef. 023-293906.
Uniek mooie Volvo 244 GL, '82
lichtblauw metall., radio/cass.,
APK 11-92 geen 2e zo mooi
en GQED, ’ 3750. 02280-15397.

Volvo 480 ES Sport, 3-drs.,
hatchback, champagnebrons
m. zwartgrijs Recaro int, s-
bak, LPG, stereo, schuifdak,
elektr. ram., get. glas, sportw.,
dubb. spieg., 1e eig., 68.000
km, schadevrij, in nw.st, '90,

’ 28.950. PARK AVENUE
CARS, telef. 020-6146200/
6146285.
UITZONDERLIJK mooie Volvo
240 GL Grand Luxe, bijna '85,
v.v. Vialle-LPG, lichtgroen me-
tall., velours inter., schuif/kan-
teld.,, trekh., dubb. spiegels,
get. glas, l.m. velgen, stuur-
bekr. etc. Abs. schadevrij en in
perf. conditie. Prijs ’ 7950. 2 jr.
gar/inr./fin. mog. 02240-13712
„Autobedrijf Ehrensperger"
Te koop VOLVO 760 GLE, di-
rectie-auto, led. bekl., autom.,
i.z.g.st, 1984, prijs ’ 12500. Inl.
02984-5201, dag. 9tot 17 uur.

Volvo 340 GL AUT., Pullman,
get. glas. APK, abs. nw., model
'84, ’ 3950. 020-6320657.
V. AARLE VOLVO, Nuland. 745
GLT Stat. Aut., 16 Valve,
sch.d., alarm, tr.h., antr., 23-
-12-1988, ’33.750. 740 GL Die-
sel, amb.blauw, 1e eig., mod.
'89, nov. 1988, ’21.250. 740
GLi Benz., midd.grijs met, ste-
reo, nwe. band., 6-'BB,
’19.750. 245 GL Station 23,
LPG, zilv.groen met, weinig
km, nov. '85, ’15.750. 240 GL
Diesel, blauw met, sch.d.,
mod. '86, nov. '85, ’11.250.340 Diesel 3-drs., wit, nieuw-
staat, 6-'B9, ’11.750. 360 GLS
Sedan, LPG, 6-'B5, ’ 7250. 340
Aut., middelblauw, 33.000 km,
nw.st, 4-'B7, ’11.250. BMW
524 Turbo Diesel, rood met,
sch.dak, nwe. APK, 4-'B4,

’ 10.500. Saab 900 GLS Aut,
wit, stuurbekr., 2-'B3, ’4250.
Alle auto's met APK. Garantie,
inruil en fin. mogelijk. 04102-
-4118 b.g.g. 06-529.57261.

Volvo 343 AUTOMAAT, APK
sept '92 bj. '82 78.000 km,
’2500. Inl. 072-114012
343 AUTOMATIC, '83, is als 2e
auto gebruikt, APK 7-92 als
nieuw, ’ 2150. 02280-15397.
Alles zelt doen, is bijna onmo-
gelijk. Als u 020-6.805.805 belt
en uw tekst opgeeft, helpt een
SPEURDER u een handje mee.
U zult tevreden zijn over deze
hulp.

Cabriolets
T.k. Ford FAIRLAINE Skyliner
(Cabrio), bj. 1958, in perf.
staat. 04406-12289/16769.
CHRYSLER Le Baron, '83-'B6,
’13.950. Telef. 070-3649975,
b.g.g. 3973434.
VW KEVER Cabr., org. Karman
carr., bol ruit, nw.st, 67.000
km, ’ 15.750. 04998-97944.
BMW 323i, kent. '89, BAUR,
i.z.g.st, ’14.950. Telef. 070-
-3649975, b.g.g. 3973434.

Klassiekers en oldtimers
JEEP (Willys) Is van Kon. Wil-
helmina geweest. UNIEK!

’ 15.000, APK, 02990-35957.
CHEVROLET Impala Cabrio,
'60. Oldsmobile Cabrio, '59.
Buick Cabrio, '58. Buick Cabrio,
'50. Plymouth Cabrio Satellite,
'69. Chevrolet Bel Air, '55/56/
'57. Oldsmobile Coupé, '59.
Buick Coupé, '59. Cadillac
Coupé, '58. Cadillac, 4-drs.,

roze trouwauto, i.nw.st, '59.
Buick Limited, '58. Ford, 4-drs.,
'50. Chevrolet Pick-up, '55.
Buick Riviera Coupé, '65. Fiat
Spider, '80. Vijfhuizen 5, Til-
burg. Telef. 013-563369. Auto
06-52963451. Fax 013-557443.

T.k. Ford FAIRLAINE Skyliner
(Cabrio), bj. 1958, in perf.
staat. 04406-12289/16769.
CHEVROLET Corvette Sting-
ray, bj. 1965, in perf. staat, me-
tall. rood. 04406-12289/16769.
VOLVO Amazon, '63, carr.
i.z.g.st, rood, Custom-look,
verbr. vlg., Hella verstr., extra
claxon, 4 st. Philips speakers 80
watt, tax.waarde '91 ’ 7000.
APK tot 1-11-'92 vr.pr. ’ 5500.
Telef. 01719-15439.

T.k. T-FORD, bj. 1927, geh. ge-
rest, i.perf.st, vr.pr. ’ 29.500.
Inl. 04406-12289/16769.

Personenbusjes
FORD Transit '85, LPG, luxe
9-pers. APK, noodluik. Prima!

’ 11.500. Gar. 02990-35957.

Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Schade-auto's
MERCEDES 200 TD Combi,
'86. Transit, bus, 9 pers., diesel,
'89. Sierra 23D CL Combi, '88.
Passat Combi 1.9D, '91, Passat
Turbo D Combi, '87. Bluebird
Combi 20 LX, '89. Bluebird
Combi Van D, '90. Omega 24i
Diamond Combi Aut, '91. Re-
kord 20 S Combi, '85. Kadett
Combo 1.4i, LPG, '90. Fiat Uno
Fiorino D, '88 Suzuki Carry,
busje, '86. 01838-1425/1306.
Opel OMEGA 20 CD, bj. '89,
waterschade, compl. kent, pr.

’ 11.750.Telef. 03486-1645.
FIAT Panda, bj. '87, rijdb. scha-
de, vr.pr. ’3650. Telef. 08347-
-83137.
316i, '89, I. schade, 61.000 km,
sportw., verl., ’ 17.000 mcl.
08387-2970,08385-51737.
2x Audi 80 18 S, '90. Ford
Escort 1.4 CL, '89. Sierra 20
CL, '88. Lancia Thema, '89.
Mazda 626 20 D Station, '89.
Opel Corsa 1.4iGL, '85/'9O. Ka-
dett, '86 t/m '90. Opel Omega
20i CD, '89. Peugeot 205, '90.
Peugeot 405 GLi, '88/'9O. VW
Polo, '89/'9O. Golf 1.8, '87/'9O.
Jetta, '89. Passat Variant, '91.
VAN VLIET B.V. 03486-1645.

KADETT Expression Diesel, 7
mnd. jong, zware brandschade,
compleet kenteken, ’ 5900.
Telef. 06-52903720.
AUDI 100, nieuw model, 2
mnd. oud, nw.pr. ’ 80.000, met
zijschade, ’ 17.950, half kent.
Tevens 20 st. andere schade- ■auto's. Telef. 020-6431444.
VW PASSAT 1.8 CL, '91, ach- |
terschade, antraciet met, met■kent., ’ 14.200. 04120-33413.
BMW 524 TURBO Diesel, bj.
'88, nw. type, lichte a.scherm-
schade. Telef. 04181-2566.
AUDI 80 Diesel, '85, lichte
voorschade, ’ 4750. Inl.
04168-3926.
VOLVO 340 GL Aut, '88, zij-
schade, plus Volvo 340, voor
alle delen, vr.pr. ’ 5500.
08347-83137.
Gevr. PORSCHE 944 met scha-
de, min. '85. Telef. 020-
-6598570/06-52826670.
BMW 320i, '84, 4-DEURS, met.
lak, sportvlg., rijdbare voorsch.

’ 4900. 085-457381/434612
M.C. VOS Schade-auto's B.V.
Voor jonge schades, plm. 3C
stuks. 2x dagel. aanvoer. Al 2E
jaar.Waalwijk, 04160-35420.

Bedrijfsauto's te koop gevraagd
T.k. gevr. VW TRANSPOR-
TER, alle types, ook schade o1
defekt Telef. 02291-1244 ot
06-52805714.
MERCEDES 207, 307 etc. Alle
uitvoeringen. 03474-1201. Au-
tob. WOLTERMAN,Lexmond.
GEVR. personen/bestelbusjes,
contante betaling, snelle, cor-
recte afwikkeling. 08819-75641

T.k. gevraagd v.a. 1981 BE-
STELBUSSEN, contante beta-
ling. 01726-17361.
Met spoed Van's, BESTEL-
BUSSEN en vrachtauto's, pri-
ma prijs. Inl. 02295-1944.
De gemakkelijkste manier om
een SPEURDER te plaatsen, is
het nummer 020-6.805.805 te
draaien. Dagelijks van 8-21 uur.

Bedrijfsauto's te koop aangeboden
Subaru JUMBO busje, bj.
6-'B5, als nieuw, 75.000 km, pas
APK, ’ 3750. 020-6151718.
150 bestelbussen Diesel en
Benzine, ook Pick-Up en meu-
belbak o.a. Ford Transit, Volks-
wagen, Toyota, Nissan enz.
enz. „Bedrijfswagencentrum
Echt", Voltawg 11, Echt (L).
Telef. 04754-87933. lm- en ex-
port, fax 87958.
VW LT 35 DIESEL, alum. meu-
belbak, 3.25 x 210x 200 m, ex-
tra zijdeur, 1700 kg laadver-
mogen, B/E, nette staat,

’ 11.900ex. 02999-296.
NISSAN Sunny 1.3 Bestel, '87,
APK, ’ 7000, reclame-vrij.
Gar./inr. 02990-35957.
FIAT Fiorino D, 1983, septem-
ber, APK, i.z.g.st, ’ 2450. Te-
lef. 01726-17361.
MERCEDES 1926, bj. '81, trek-
ker, l.v. Mercedes 307, bj. '87,
met laadklep. Mercedes LP
913, bj. '81, mej laadklep. Sca-
nia 81, bj. '78. Tankwagen
12000 rtr. Ford D 1618, bj. '81,
T/i m laadbak plus laadklep.
Volvo F6, bj. '86, trekker. Huif-
trailers Pacton, bj. '82 l.v. DAF
1300 koelwagen, '81, 6.5 m bak
pi. laadklep. Inl. 010-4622919.
MB 407 D, LANG pi. hoog, m.
'80, APK 9-92 reklame-,
deuk- en roestvrij, ’ 7750. Inl.
04929-64730/65093.
DIESELMOTOREN VW Trans-
porter 4-cil., gebr., gerev.,
fabr.ruil (inbouw ’ 385). Holt-
huizen Mot. Rev„ 040-524347.
Te koop FORD Transit, bj.
1982 gesloten bestel, APK,

’ 2950. Telefoon020-6154704.
Used Trucks

Anema-Heiloo
072-33.54.54

2x FIAT Ducato D Standaard,
1984/1983, APK, i.z.g.st,

’ 4250. 01726-17373.
PEUGEOT J 5 B, sept. '87, APK
'93, standaardmodel, zeer
mooi, ’ 6950.01726-17373.
VW TRANSPORTER B, 1983,
Pick-Up 20 L, APK, nw.st,

’ 4250. Telef. 01726-17373.
MB 508 D, m. '82 met grote
MEUBELBAK, 5.50 m lang,
APK 10-92 i.z.g.st, ’8750.
Inl. 04929-64730/65093.
BURGER-TRUCKS Mercedes,
DAF, kippers. Sale and for sale
also spare parts. 02977-28660.
RENAULT Master D '86, gesl.
meubelbak 4,5 m, zijdeur, APK,

’ 15.000. 02990-35957.
TOYOTA Hi-Ace, bj. '87, dub-
bele cabine, ’9500 excl. Inl.
04168-3926.
MERCEDES 307 D Bestel,
dubb. cab., verlengd, bj. '85,

’ 13.750ex. Telef. 03483-3101.

VW TRANSPORTER Turbo D,
gesl. bestel, eind '88, smette-
loos wit, trekh., APK tot 2-93, .
nw.st, ’ 11.900ex. 02999-296.
MERCEDES 207 D, '82 dubb. .
cab., open laadbak 3.5m, APK,

’ 12500.Telef. 02990-35957.
FIAT Ducato D, 1986, januari,
lang/hoog, APK 1993, i.z.g.st,
’8750. 01726-17373.
RENAULT Trafic Bestel, ver-
lengd, bj. '86, ’ 7250 mcl. BTW.
Inl. 03483-3101.
MERCEDES 207 Diesel, bj. '82
pers.bus, open dak, APK 3-92
met goede motor en nwe. bnd,

’ 8750. Telef. 058-159402
HH. handelaren opgelet! UIT-
ZOEKEN! Ford Escort Koeriers
met APK: 1984, ’3OOO p.st;
1985, ’ 3500 p.st; 1986, ’ 4250.
Ex BTW. Oudestraat 143, Ge-
mert, 04923-61953.
FIAT 127 Van Diesel, 1986,

’ 5500 mcl. BTW. In zeer goede
staat. 020-6241575.
Opel Kadett COMBO 13 N, t.
'87, reclamevrij, erg mooi, APK,

’ 8750. Gar./inr; 02990-35957.
VW GOLF Van 1600Automaat,
met gas, bj. 1989, 63.000 km,

’ 15.750mcl. 02908-5596.
WOLFS b.a. 4x Lada Combi
Bestel, '89, 50.000km, met BO-
VAG, ’ 8750. Inl. 020-6335163.
TRANSIT D, hoog en lang, '89
en '87. VW Transporter TD, '90
en '87. MB 207 D en 209 D, '88
en'B6. Telef. 040-534216.
Renault EXPRESS 16 D, t. '87,
in perfecte staat! Nw. APK,

’ 8500. Gar./inr. 02990-35957.
RENAULT Trafic T 1100 Dies.,
11-'9O, nw. mod., verh., rekl.-
vrij, wit, 60.000km, ’ 18.750ex.
Inl. 04929-64730/65093.
Ford ESCORT Bestel '84, niet
mooi, wel goed, APK. Zuinig

’ 2950.02990-35957.
NISSAN Patrol Wagon D Van
„lang", t '87. In perfecte staat,

’ 18.000. 02990-35957. ,
70 bestel- en personenbusjes,
pick-ups en vans, alle merken. 'Autobedrijf VAN DER VEEN 'Friesestr.weg 257, Groningen,.
050-711157 of ]
Sub-dealer Ford bedr.wagens.
FORD Escort Van 1300, bj. '84,.
1e eig., APK 1-93, i.z.g.st,

’ 3850 mcl. 02155-16493.
70 BESTELAUTO'S en pers.- 'busjes. Gar. Rijsenhout, lid ]
BOVAG, Bennebroekerweg 17, ]
Rijsenhout, bij Aalsmeer,
02977-24229. Ook gevraagd.
MERCEDES 207 D Bestel,
dubb. cab., verlengd, verh., bj.
'86, geïsol., Scheel stoelen, alu
velgen, get. glas, metall. lak,

’ 19.500ex. Inl. 03483-3101. ,
Citroen BK 19 TRS BREAK,
4-d., t. '87, APK, LPG-onderb.,

’ 9950. Gar. 02990-35957.
Onderdelen, accessoires en reparaties

Nü bij DE BANDENBOETIEK
verkoop van: accu's, uitlaten,
schokdempers en verlagings-
sets. Voor meer info, Sniep 15,
Diemen, 020-6952778.

L.G. MOTOREN. Revisie van
alle motoren. Mercedes Diesel, .
VW Diesel en Volvo Diesel uit
voorraad leverbaar. Telef.
020-6442699.

AUTOBANDENUITVERKOOP
alle maten v. weinig geld. De
Wittenkade 69, 020-6846276.
JAPANNERS, alle onderdelen.
V. Leeuwen - Wilco BV Mont-
foort, 03484-1779/4715.
FRANSE gebruikte onderd.
voor Ren., Peug. en Citr. Ook
nieuw! 035-216083/44222

ONDERDELEN: VW
AUDI, OPEL, PORSCHE 924
W. BUSINK, DALWEG 46A

ZEIST, 03404-22000
Gevr. dakvoor RENAULT Cha-
made 19 plus 3 deuren. Telef.
020-6598570/06-52826670.
V.W. DIESELMOTOREN 4-cil.,
gebruikt, gerev., fabr.ruil, (in-
bouw ’385), leenauto. Holt-
huizen Mot. Rev„ 040-524347.
Garage Lamé, de remmen- en
friktiespec, GOEDKOOPSTE v.
Ned., ook APK. 020-6643523.

Autosloperij Badhoevedorp,
b.a. grote sort RECENTE on-
derd. van jonge schadeauto's,
in alle merken. 020-6594987.
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.
Ruilmotoren en cilinderkoppen, "v. diesel, benzine en LPG, voor
nagenoeg elk type auto, regel- .
matig gebruikte motoren, 6
maanden garantie. Tev. in-
bouw en gratis leenauto. ACA
BV, Alkmaar, 072-157574.
Japparts 8.V., JAPANSE au-
tosloperij. Rijksweg 16A, Gef-
fen (A-50): Telef. 04102-2299.
SLOPERIJ Gerrits, onderdelen

_
van alle jonge schade-auto's,
los opvoorraad. 08897-75106.

Aanhangwagens en trailers
Inruil, verhuur, grote keuze uit
voorraad. HOLLAND TRAI-
LER, Hoofddorp, 02503-33133.
VERVLOED aanhangwagens.
In/verkoop, nw. + gebr., ver-
huur. Hoofddorp, 020-6533442
T.k.a. tandemas SCHAFT-
WAGEN voor snelverkeer, met
verwarm., i.z.g.st, ’ 3250 excl.
03483-3101/1802

Het GOEDKOOPSTE adres:
B.V. Cluistra Aanhangwagens,
08385-11302fax 08385-50038.
RABBE, uw aanhangwagen-
specialist. Officieel Hapert- en
Saris-dealer. Schiphol-Zuid,
telef. 020-6534345.
T.k. gesl. Fema TANDEMAS-
SER, br. 1.80, h. 225, I. 4.25 m,
i.z.g.st, vr.pr. ’7OOO. Inr. kl.
aanhangermog. 02975-30844.

Auto- en motorrijles
Curacao Sunset: meer dan 5
jaar erv. in rijbewijstoerisme,
biedt de mogelijkh. uwrijbewijs
te halen in 1 week op de NED.
ANT. 020-6850473/6160518.
Uw rijbewijs op SABA in 8 dgn.
mog., via autorijschool De An-
tillen. Inl. 04750-32428. Niet
geslaagd, geld terug. Vraag
naar onze voorwaarden.
GEZAKT? Slaag nu op Saba!
(Antillen). Week in goedhotel.
Rijtest/theorieles/rijles. ABCD.
Rijschool Mobiel, 020-6943847.
Uw rijbewijs binnen 8 dagen,
volledig verzorgd, op DE AN-
TILLEN, met garantie. Wij wis-
selen nu nog om. Telef. 020-
-6839299 b.g.g. 020-6003162
Uw rijbewijs op SINT EUSTA-
TIUS mogelijk in 8 dagen. Vol-
gende vertrekdatum: 13 janua-
ri. Bel voor info: 020-6914704.
Elk rijbewijs mog. in 8 dagen!
ST. EUSTATIUS, all-in ’ 3295.
020-6833840,010-4780102

S.D.L. biedt u aan rijbewijs A/
B/C/D, binnen 8 dagen op
Saba v.a. ’3500 all-in. Garan-
ties mog. Info:
010-4626668/4666535.
Uwrijbewijs binnen 8 dagen op
SABA, mog. Bel voor info of
kom langs (ma. t/m za. v. 09-
-20). Saba Driving Organisation,
Beukelsdijk 59, R'dam, telef.
010-4761506/4761359. ÜNiet
geslaagd geld terug!! Vraag
naar onze voorwaarden.
Rijschool KALLOE, rijbewijs op
Saba in 8 dgn./Curacao 21
dgn. mog., evt. test gratis. Te-
lef. 070-3898509/3889143.
Autorijschool BERGEN.
Speciale aanbieding, nü de 1e
10 lessen ’3250 p.u., daarna

’ 4250p.u. Inl. 020-6247004.
Zonder OMWEGEN uw rijbe-
wijs! Bel, voor 'n spoedcursus
in Ned. rechtstreeks 06-
-8.21.24.26 (ook voor 'n spoed-
ex. op de Ned. Antillen).

Motor- en (brom)fietsen
HARLEY SHOP Zeist verhuist
naar de Postweg 44A, Soester-
berg. Telef. 03463-54333.

SUZUKI 4.51100, bj. '84, chop- ■per, pr. ’6250. Telef. 020-
-6811369.

Caravans
Pr. BURSTNER 395 City, '85,
eindkeuken, toilet, mooie
voort., ’ 7950. 03495-38289.
Let op! T.k. 10z.g.0. VELUWE-
MAAT caravans, v.a. ’ 5900
t/m ’10.900. Ook nog enkele
opknap-stacaravans v.a.

’ 2900. Telef. 02510-33667.
T.k. SPRITE 320 Sport, met
nieuwe voortent, kach., k.kast,
bj. 1981,’ 2750. 020-6400454.
T.k. schitt. L-vormige recr.-
bung., met tuinhuisje v. 6m2 en
aangelegde tuin met verhoogd
terras, event perm. bewoning
mog. Dit geheel is te bezichti-
gen op Chaletpark BUNNY'S
HOF, te Ermelo. Verdere ml.
03410-23729.
Nog mooie PLAATSEN t.h. óp
camping in Voorthuizen, open
zwembad, sportveld, fitness-
centrum enz. Gratis vervoer en
aansluitingen. Geh. jaar ge-
opend. Tev. nog enkele inge-
richte stacar. t.k. 03429-2592
SMV 440, wintercaravan,
NIEUWSTAAT, m. access.,
zien iskopen. 08360-23329.

Bijna nieuwe ALPENKREUZER
Prestige, '90, voortent + ace,

’ 5950. 03495-38289.
SPRITE Alpine, eindkeuken,
aërodynamisch model, '88, zeer
compl., gew. 600 kg, z.g.a.n.,
nw.pr. ’17.950, nu ’9750. Inl.
02550-17454.
INKOOP stacaravans, hout of
aluminium, tegen contante be-
taling. 03429-2233, na 18.00
uur 03463-54032
Grote partij kwaliteit caravan-
voortenten, % . PRIJS. Theo
Stet 8.V., 02207-18088.
Zoekt u een toer-, sta- of Velu-
wetoercaravan, kom dan bij ca-
ravanbedrijf „DE KLEINE
WINST" te Beverwijk aan. Ook
inkoop. Rijksstraatweg 1 A,
Heemskerk. 02510-33667.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805 van8-21 uur.

Kampeerauto's
Uniek mooie HYMERMOBIL,
Diesel, zeer veel ace, ’ 19.750.
Evt. mr. car. mog. 03495-38289.

Vakantie in Nederland

Overijssel
Vakantiepark COLLENDOORN
nabij Ponypark Slagharen. Ge-
zellige vakantiehuisjes met gra-
tis rijpony en rijles voor de kin-
deren, overdekt verwarmd
zwembad, gezellige familie-
avonden, mcl. entree Ponypark
Slagharen met gratis gebruik
van alle unieke attrakties, nieu-
we wildwaterbaan, western-
shows etc. 3 dagen met 2
overnachtingen voor slechts

’ 338 per vakantiehuisje. Ga
langs uw postkantoor of post-
agentschap en haal gratis de
nieuwe vakantiefolder. Of bel
05231-3000.
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.

Gelderland
ERMELO, Veluwe, stacara-
vans, volledig ingericht, bosrij-
ke omgeving. Inl. 02520-17129.

Limburg
300 VAKANTIEHUIZEN overal
in Nederland. Holland Relais,
gratis gids, 040-110101.
Algemeen (binnenl.)
TENTENPARK NEDERLAND
voor het huren van compleet
ingerichte bungalowtenten. Op
5 van Nederlands mooiste
campings. Voor info-folder
038-651674.
Actieve vakanties

Avontuurlijke vakantie? PARA-
CHUTESPRINGEN doe je op
Texel. Telef. ml. 02220-11464.

Vakantie in het buitenland

België/Luxemburg
Vele bung., vak.won. en stacar.
ook in Duitsland en Oostenrijk.
EIFELLUX, 073-419019.
Gratis kleurrijke zomergids van
INTERLUX-VAKANTIE-
WONINGEN. Bel 072-183.183"

450 VAKANTIEHUIZEN in de
Ardennen. Ardennes Relais,
gratis gids, 040-110101.

AVAC ZOMERGIDS 1992 met
vele vak.won. in Luxemburg,
België. Bel 0223022244, SGR.
Krokus. Vacansoleil chalets.
Prachtige wandelgeb. Belg.
ARDENNEN (ook zwemb.).
Telef. 04990-74677.
Comf. vak.won. t.h. Beslist
goed. Bel voor gratis gids:
LETZEBURG, 03434-54458.

Duitsland
Gratis kleurrijke zomergids van
INTERLUX-VAKANTIE-
WONINGEN. Bel 072-183.183"
AVAC ZOMERGIDS 1992 met
vele vak.won. in geh. Duits-
land. Bel 02230-22244, SGR.

Krokus. BUNGALOWS, cara-
vans, app., Harz, Beierse
Woud, Sauerl. enz., zwemb.
Vacansoleil, 04990-74677.
Een SPEURDER opgeven?
020-6.805.805,van 8-21 uur.

Frankrijk
AANBIEDING: Parijs, 3 en 5
dgn. v.a. ’lO5 p.p. mcl. bus,
hotel (centr.), excursies, met
bezoek aan Versailles. Erv. reisl.
Vertrek iedere vrijdag. Trio-
Tours, 023-319164. Lid ANVR.
Huur Vacansoleil (STA)CA-
RAVANS, tenten op fijnste
campings, Auvergne, Loire,
Ardèche, Dordogne, Moezel,
kusten. Vak.won., app.: Bre-
tagne, Normandië, Dröme,
Languedoc, Cóte d'Azur, Sa-
voie, zwemw. 04990-74677.

3-dgs. luxe
busreizen Parijs mcl. 1.0., reis-
leid., hotel in centrum v.a. ’ 99.
Bel nu: De Parijs-Specialist,
020-6541100.
Gids '92 SEJOUR EN FRANCE.
Goede betaalb. vak.woningen.
Veel keus. Lid SGR. Telef.
085-257800. Gratis gids.
LES ARCS: Appt. mcl. 6-d. ski-
pas v.a. ’325 p.p. Bel BMT/
Travel Support, 02155-28208.
Krokus. Stacaravans bij PA-
RIJS. Appart. in Savoie. Va-
cansoleil, 04990-74677.

Bus + skipas + app. v.a.

’ 399, naar DEVOLUY, 100 km
piste, eig. verv. ’ 125 korting.
GoGo Tours, 010-4142599.
Gratis kleurrijke zomergids van
INTERLUX-VAKANTIE-
WONINGEN. Bel 072-183.183"
AVAC ZOMERGIDS 1992 met
vele vak.won. in geh. Frankrijk.
Bel 02230-222445GR.
Skiën in ANDORRA, sneeuw-
en zonzekere wintersp. Folder:
Sunski Tours, 05470-60050.

PARIJS. Dagtocht v.a. ’ 47,50,
11, 25 jan. en 8febr. '92 2 dgn.
v.a. ’99, mcl. hotel/ontbijt,
vertr. 11, 18 en 25 jan. '92 3
dgn. v.a. ’ 139 mcl. hotel/ont-
bijt/exc, vertr. elke vrijdag. 5
dgn. v.a. ’ 289 mcl. hotel/ont-
bijt/reisl. en cxc, vertr. 13, 27
jan., 10 en 24 febr. Div. op-
stappl. Vraag de brochure bij
uwreisburo of
Labeto Busreizen

Adam 020-6186633, ANVR/
SGR.

Kwaliteit in PARIJS, 3 dgn. v.a.
’ll5. Vertr. elke vrijdag mcl.
""hotel 1.0., tour.car, veel ex-
cursies o.a. Versailles, vakbe-
kwame reisleiding. Apollo Rei-
zen, 075-281385. Lid ANVR.

Griekenland
CORFU: vak.won. 2/8 pers. v.a.
’145 p.w. Gratis folder. Ross
Holidays, 05908-10019. SGR.

Turkije
VOORDEELGIDS W Meer
dan 100 aanbiedingen: hotel/
vlucht/transfers v.a. ’ 598.
Campingvlucht v.a. ’450. Alle
steden/badplaatsen. Super-
Reizen, 040-436600.

VACANCES FRANCE verhul»
zorgvuldig geselekteerde hui
zen en villa's aan de Frans
Zuid- en Westkust. Be! Voo
gids 1992 020-6462841.

Groot-Brittannië
en lerland

"SUPERSTUNT! 3 dgn. Lo»
den, ’lB9 p.p. Incl. 2 nacht*
hotel in C, 1.0., stadstour, bo*
bus en excursies. Vertr. elk
vrijd. Trio-Tours, 023-319164 J

Hongarije
A

AVAC ZOMERGIDS 1992 mi
vele vak.won. in geh. Hon9<i
rije. Bel 02230-22244, SGR. j

Italië
48;

(Sta)caravans, vak.won.,
ZWEMWATER. Como- en
Gardameer, L Maggiore, Midd.
Zee, Toscane, Adria, Florence.
04990-74677,Vacansoleil.

RICCIONE, vak.won. v.a. ’4l ',
(4-11/7 ’299) laags. ’1»!
020-6682046, 09-4928237791 J
Aco Travel ITALIE-SPECIA
LIST, voordelige vliegticket!
autohuur. 020-6612557. SGIV, .

Oostenrijk
_*

TAUPLITZ. Nu volop sneeuw!
10 dg HP in prima hotel in het
ontzettend gezellige Bad Mit-
terndorf, ’649. Vertrek 17-1.
Bel Kras Stervakanties,
04199-3622
10 dgn. skivakantie naar BERG
Karinthië van 7-2 tot 16-2
""hotel Glocknerhof op basis
van h.p. mcl. busreis, langlauf-
les plus uitrusting, ’ 750.
02230-42243 of 42245.
Sneeuwzeker BRAND. Relatief
dichtbij. Geen massatoerisme.
Info Verkehrsamt, 03474-2087.
Skigeb. BRIXENTAL, Itter, 4-
pers. app. ’699 p.w., 5-pers.
app. ’ 889 p.w., in jan./febr./
maart (krokus vol). Söll, hotel
h.p., kamer douche/toilet, in
jan. ’ 439 p.p. p.w., febr. ’ 539
p.p. p.w. Ook div. andere mo-
gelijkheden. Edelweiss Reizen,
01807-14844, lid SGR.
MARIA ALM, Hochkönig (150
km piste), hotel naast lift, kam.,
douche, toil. 10-1 en 17-1,

’ 549, 24-1, ’ 659, 7-2 en 14-2

’ 669 h.p. p.p.p.w. Edelweiss
Reizen, 01807-14844, SGR.
VOORDEELGIDS, alle ski-lan-
den. Auto/bus/trein. Pendel-
busretour v.a. ’ll9. Hotel, au-
toreis v.a. ’ 229 week. Super-
Reizen, 040-436600.
Gratis kleurrijke zomergids van
INTERLUX-VAKANTIE-
WONINGEN. Bel 072-183.183"

—*

SNELDIENST, zit/slaapt
Royal Class, geen overstaP
speciale groepstarieven. T<?
Peereboom (lid KNV), te»
02261-1224 of 1200. J
AVAC ZOMERGIDS 1992 m*
vele vak.won. in geh. Oosteff
rijk. Bel 02230-22244, SGR. .
KROKUS, nog div. mogelijk!*
den, mcl. bus en hotel 1.0., v*

’ 429, mcl. h.p., v.a. ’ 569. J<#
gerenreizen v.a. ’495 (bus
hotel h.p.). Bimbo Reizen, f
lef. 080-786778. Lid SGR.
ANNULERING: Scheffau, lv*
app., direkt bij gondel en 1'
liften, ’ 350 p.w. Ook nog m<*
in jan., febr., mrt. (geen kr"
kus). Van Beek, 02207-417C&,
FEICHTEN. Nu volop sneeu**
Skigebied Fiss-Ladis-S*, '
faus-Kaunertaler Gletscher. 'dg. HP in prima hotel, v
’598. Vertrek 17-1, 7-2 9
Kras Stervakanties, 0413*
3622 j
JONGERENREIS, 10-dgs. si»
vakantie van 28-2 tot 8-j I
Embergeralm, Greifenburg, f
basis van v.p., mcl. busreis, s»
les en ski-uitrusting, prijs y
f 695. Inl.
WINTERSPORTSPECIALIST:
10 dgn. bus/h.p./skipas na»
Sarentino, Itter, Reith en Mal
terndorf, v.a. ’499. Incl. bU*
halfp. naar Mayrhofen, Sa»
bach en Zeil am Sec, v.a. ’ 3P
Bizz: 050-144255, lid SGR. -

Spanje
Gran Canaria en Tenerrfe, ver-
trek wekelijks in januari, mcl.
luxe app. v.a. ’ 699 p.p. Cam-
pingvlucht nu ’499 p.p. Vraag
uw reisburo of Q-INTERNA-
TIONAL, 055-430533, SGR.
Huur Vacansoleil (stacara-
vans op fijnste campings COS-
TA BRAVA, Costa Dorada.
Ook huizen, app. Zwemb.
04990-74677.

VOORDELIG NAAR DE
CANARISCHE-EILANDEN

Tenerife
vertrek 10en 17-1

campingvluchten’ 499
8dagenapp., mcl. vlucht, ’ 729

Lanzarote
vertrek 16en 23-1

campingvluchten’ 499
8 dagenapp. mcl. vlucht, ’ 687

Gran Canaria
vertrek 12en 19-1

campingvluchten’ 499
8dgn. app. mcl. vlucht, ’ 789

boekingen en info bij uw
ANVR-reisburo of bel

Island World
079-416031 (IidSGR/ANVR)

SPANJE vakantie 1992 Mo-
derne bussen, vast gereser-
veerde plaatsen, (dus dringen
is niet nodig). Verdeling wel/
niet roken, meer dan 40 beken-
de goede hotels in populaire
plaatsen. Zeer voordelig door
rechtstreekse verkoop b.v.
Malgrat, Hotel Bella Playa H.P.,
april v.a. ’366, Sorra Daurada
V.P., juniv.a. ’ 360, Calella Ho-
tel Espana 10-7V.P., ’ 475. Sa-
lou Las Vegas V.P., mei v.a.

’ 347 enz. enz. Bijk. kosten
Royal Class ’ 40 retour, Garan-
tiefonds ’lO, adm.k. ’5. Een
folder sturen wij u gratis, bel
Solmar Tours, 040-460560.

Bel 02963-3601
last-minute en

EURORAPIDE, 2x per **rechtstr. naar uw vakantiet»
stemming naar Costa BraV*
Blanca. 030-414747, lid SGrV,
10 dgn. zon in BENIDOPj
mcl. Royal Class bus en vc*
b.v. Hotel Caballo de oro, jaj,
febr./maart ’396. April ’4?

' Mei ’459. Juni ’ 470. Juli/a1*’ 637, (prijzen zijn va"
af). Vraag folder, ook voor J°tels Fiesta Park, President, I*
samar, app. Trebol. Soll*1
Tours, 040-460560. A
AANBIEDINGEN: PortuJr»
Spanje, Tunesië etc. *\Europa, 020-6180051. SGR.J
Zonnig CANARIA. Mooi«Japp./laagste prijs. P. del I"
les/Puerto-Rico: week y

’ 725 mcl. vlucht/transfe*
reisl./app. Bel: Super-ReiZ^;
040-436600. >
BENIDORMZON mcl. ontbijt*
diner in zeer luxe bus. Ve1*
10/17/24/31 jan., 7/14/21 f_i
10/17 dg. htl./VP f 267/fSt-
op. Rekro Reizen, oto-4142Z>
tot 22.00 uur. J
CONCORDIA Super*!
de beste service v. een I*?
prijs! Elke ma. en vr. C&,
Blanca v.a. ’245.
10dgn. Benidorm mcl. app-*

’ 279. 05213-1333. V
VOORDELIGE campingvW'
ten naar alle zonbestemfjj
gen. Ticket Easy, Vijzelstr. j
020-6205191. LidSGR/ANV>
ATTENTIE! Fouten in tel«S
nisch opgegeven adverteP'Ji of fouten ontstaan door ofl%
delijk handschrift van de "i drachtgever behoeven <j"jj

I ons niet te worden gecomr
seerd. S

Portugal
Zonnig ALGARVE. Pracht
app./vlucht/transfers/reisl.
Week v.a. ’398. Bel: Super-
Reizen, 040-436600. 'GOEDKOOP vliegen! ANVR/
SGR-Rsb. Crossair, Utrechtse- 'str. 22, 020-6251965/6251981. 'Zwitserland
I
Gratis kleurrijke zomergids van i
INTERLUX-VAKANTIE-
WONINGEN. Bel 072-183.183" i

Tsjecho-Slowakije
i

Gratis kleurrijke zomergids van
INTERLUX-VAKANTIE-
WONINGEN. Bel 072-183.183* i

,
Vertrek 10en 17 januari, 1 j
mcl. app. in Praia da Oura
Vilamoura. Bij 2pers. ’ 395$ *Bel Vonk Reizen ANVR/= Ü ]
05178-16555, of uwreisburg/ ,

V.S./Canada . '. {
Amerikaspecialisten! LaagSv j
New Vork ’ 699. Miami f .
mcl. 1 wk. auto ’898; ih%
wk. auto en 6nt htl. ’£? 'Curacao ’916. HOOGift
ZOEN: Florida ’ 1232// \7 \
+ 2 wkn. auto ’1458/! '
Calif. ’1717; + 2 wkn. %
f TOM. Ned. fyi

’ 1600/’ 1775. World 1% I
Center. 020-6261011", lidSV t

Thailand , j

Thailand
vertrek 26 januari
2 9,16, „februari

naar het luxe 4-sterren hotel
Woodlands in Pattaya

17 dagen

’1675
excl. luchthavenbelasting

Inl. en boekingen bij uw
ANVR/SGR reisburo

Mobiplan

WINTÊRVÖÖRDEEL. TC c
Pattaya of Phuket voor fLA \
retour. Bel HAT:
020-6267705.SGR.
16-daagse RONDREIS 7
’2295. Nog vrij 20-1, 27-L f3-2 BMA, telef. 03402-433g> l

Caraïbisch gebied, t

-Tr4 l
T.h.a. ruim app. op l
voor vakantiegangers, getl,<Ji k
meub., alles inbegrep. (s?ï
657633-688954 of
na 18u. Fax (5999)
ATTENTIE! Fouten in tel<£nisch opgegeven advertfi'V i
of fouten ontstaan door oflj
delijk handschrift van de j
drachtgever behoeven °j
ons niet te worden gecorcr
seerd.

De Speurderrubrieken: \
Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden „
Onroerend goeden woonruimte te huur gevraagd
Woningruil (huur) «
Bedrijfs-onroerend goedte huur aangeboden/gevraagd
Bedrijfs-onroerend goedtekoop aangeboden/gevraagd \Zaken en transacties fHorecatransacties
Verzekeringen, hypotheken, geldzaken P
Agenturen en vertegenwoordigingen
Kantoor- en winkelbenodigdheden
Computerapparatuur/programmatuur etc.
Telecommunicatie J
Machinesen gereedschappen
voor de ZATERDAGUITGAVE kunt u tot donderdag" 1'016.30uur uiterlijk, opgeven.

Nissan
Nissan PATROL 4-wheeldrive
Diesel 5-bak, Bullbar, sportvel-
gen, spatbord verbreders, dir.
v. 1e eig., 90.000 km, onder-houdboekjes ter inzage,
i.stv.nw., m. '88, ’25.950.
033-620228.
Nissan BLUEBIRD Station-
wagon 20, benz. m. katal., bj.
5-'BB, 90.000 km, wit, i.z.g.st,

’ 20.000. Telef. 023-292977.

Nissan Sunny Florida 1700 LX
Diesel, 5-drs., Hatchback,
spierwit, grijs stoff. int., 5-bak,
get. glas, stereo, dubb. spiegels
enz. 89.000 km, in nw.st, '88,
’11.950. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
280 ZX, wijnrood, 1983, i.z.g.st,
rood inter., APK tot dcc. '92

’ 15.000.01858-18197.
Oldsmobile

CUTLASS Brougham Aut,
LPG, Pullman, get. glas, APK,
orig. '85, ’ 5950. 020-6320657.

Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure 020-6.805.805.

Opel
Opel Kadett 1300 LS Hatchb.,
3-drs., kleur rood, grijs stof.
int., sportw., 5-bak, get. glas,
dubb. spieg., striping enz. 1e
eig., 46.000 km, boekjes aanw.,
in unieke st, '89, ’14.950.
PARK AVENUE CARS, telef.
020-6146200/6146285.
Opel CORSA 1.3 S, elektr. ra-
men, bj. '88, 40.000 km,

’ 12950.Telef. 02990-37825.
KADETT 1.2S HB, v.v. alle ex-
tra's, 1e eig., 1986, ’ 10.250. InJ.
020-6596890/6596748.
ASCONA 1.8 GL de Luxe, dir.
v. 1eeig., dcc. '87, vr.pr. ’ 9500.
Inr./fin. mog. 02295-3335.
Opel ASCONA 1.6 S, m. '84,
automaat, 4-drs., ’3950. As-
cona 1.6 S, '84, 4-drs., ’3950.
Ascona 1.6, '83, 4-drs., ’2950.
APK. 020-6643523.
Opel KADETT 1.3 S, APK '84,
LPG, ’2950. Telef. 020-
-6227373/6124954.
Ferrarirode Opel KADETT HB
1.3 S, bj. '85, get. glas, 5-bak,
orig. van 1e eig. 60.000 km,
nw.st., ’ 8650. Autobedr. Bou-
man& Zn, 023-357797.
KADETT 1.6 AD Diesel, t. '88,
kl. blauw, 3-drs., APK, 5 versn.,
als nieuw, ’ 9500. 023-243870.
ASCONA 16 S, 4-drs„ LPG/
benz., paar plekjes, nw. mod.,
'82 vr.pr. ’ 2450. 02513-12484.
Kadett STATIONCAR Diesel,
kl. wit, bj. '84, APK-gek., in
perf. st. ’ 6000. 020-6719047.
T.k. Opel REKORD 2 Itr. S, met
LPG, bj. 27-6-'B5, l.bl. metall.,

’ 5350. Telef. 01725-72667.
KADETT 1.3 Club, 7-'B7, 1e
eig., LPG, sportv., ’9750. Te-
lef. 02907-6746.
KADETT GSi 16 Valve, juli '89,
zwart metall., ABS, schadevrij,
veel extra's, 59.000km, boekjes
aanw., ’26.950. 100% garan-
tie/financ. Autobedr. Snijders,
020-6124243 of 6151726.
SENATOR 3.0iAut, '90, alle
opties o.a. airco, sper, sport-
bak, ABS, schitt. staat,
f 35.500. 02999-296.

KADETT HB 13 N, aut, bj. 26-
-7-'B3, invalidenaanpassing,
APK, ’ 3250. 02159-17465. _
Opel Manta 20 GTE Autom.
Coupé, blauw m. grijs stof. int, .
stereo, spoiler, dubb. spieg.,
get. glas enz. 1e eig., 70.000
km, in nw.st, '89, ’15.750.
PARK AVENUE CARS, 020-
-6146200/6146285.
REKORD 20 LS, LPG, get.
glas. Pullman,. APK, nw.st, m.
86,’ 5950. 020-6320657.
CORSA 13 TR, 68.000km, abs.
nieuw, 10-'B6, vr.pr. ’7950.
Telef. 02295-3335.
AUTOM. Kadett Station, 3-
drs., leren inter., APK, get. glas,
m. '83, ’ 3450. 020-6320657.
CORSA 1.2 S Swing Sport
urtv., als nieuw, beslist goed,

’ 5950. Telef. 023-420909.
TOP CARS b.a. Opel Kadett
Diesel Break, 3-d., bj. 1988, 1e ■eig., ’ 13.950. 023-340744.
Opel KADETT 1.6 Diesel, s-
drs., stationcar, m. '87, ’ 6750.
020-6811369.
Opel KADETT Diesel Station-
car, bj. 1986, 5-bak, 97.000 km,
onderh.boekje aanw., als
nieuw,’ 9500. 020-6321853.
Opel KADETT 1.6 D Station,
techn./mech. 100%, 8-'B6, i
vr.pr. ’8750. Inr./fin. mog.
02295-3335.
T.k. Opel KADETT 1.6 Diesel
Hatchback, 1986, wit, i.z.g.st,

’ 7000. Telef. 020-6821179. ;
Opel Kadett 13 N AUTOM., bj.
'84, 1e eig., weinig km, nw.st.

’ 4950. Telef. 020-6191270.
MONZA 3.0 S, Pullman,i
schurfd., sportw., nwe. APK, i
m. '80, ’ 3950. 020-6320657.. :
Opel CORSA 13 TR, blauw, bj.
1985, 50.000 km, in prima st,

’ 6750. Telef. 070-3970683.
Te koop Opel REKORD Cara- i
van 20 S, 5-bak, 6-'B5, blauw
met, ’ 7750. 020-6241575.
OpelKADETT 1.6 Diesel, 3-drs.
HB, '86, 5 versnell., sportvel-
gen, APK 1-93, zeldzaam
mooi, ’ 6950. Inl. 02280-15397.

Peugeot
Peugeot 205 GTi, m. '85, kl.
GRIJS, i.z.g.st., sportvelg.,
’9950. 02990-37825.
Peugeot 305 GTX, '85, nwe.
APK, SUNROOF, alle denkb.
opties, ’ 4950. 020-6120117.
Weg. bedrijfsauto t.k. Peugeot
205ACCENT, rood, 35.000km,
bj. 5-'9l, t.e.a.b. 03435-77720.
Peugeot 405 Mi 16 Valve, 4-
drs., donkerblauwm. grijs leder
int, 5-bak, ABS, elektr. ram.,
stoelverw., stuurbekr., centr.
vergr., afst.alarm, sportw., get.
glas, dubb. spieg. enz. 1e eig.,
76.000 km, boekjes aanw., in
unieke st. Nw.pr. ’ 78.000, nu
"89, ’26.950. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
Peugeot 604 GTi, bj. '84,
I.NW.ST., APK-gek., sportv.,

’ 4750. 020-6147280.
Peugeot 205 KR Commercial,
5-bak, GRIJS kent, nwe. APK,
m. '87,’ 6750. 020-6320657.

""KONINGSHOF 8.V."" \
Peugeot 205 1.1 GL, 5-drs-
uitv., m. '86, wit, 5-bak, siervel-
gen, gemêleerd int, etc. etc, ]
smetteloze staat, ’ 7950.
02507-15824.
HH. h., tegen inruilprijs: Peu-
geot 405 1.9 GR, kleur metall.,
LPG, 6-'B9, ’16.500. 305 GR
Break, LPG-0.b., 3-'B7,
’11.500. Autobedr. BEREBEIT,
Amsteldijk 25,020-6627777.
Mooie PEUGEOT 205 GR 1100,
4-drs., bj. '85, in perf. st, moet
weg, prijs ’ 6900. 02208-94347.
Peugeot 309 1.6 KR Hatch-
back, 3-drs., kleur rood, grijs
stoff. int, 5-bak, stereo, get. .
glas, dubb. spieg., dir. v. 1eI
eig., nw.pr. ’31.900 nu '90, 1’15.950. PARK AVENUE .
CARS, 020-6146200/6146285. 'PEUGEOT 205 XE, wit, striping, !
1e eigen., m. '86, ’ 6950. Telef. '020-6596890/6596748.

Pontiac________________________________________________________ .
Pontiac TRANS AM, 8 eil. au-
tomaat, Targa, zwart, bj. 1984,

’ 19.500. Telef. 020-6400454.

Ruim 200 (sub)rubrieken bij de'SPEURDERS. Bel voor infor- I
matie/brochure 020-6.805.805. .

Porsche i
Porsche 928 S4Autom., dia-
mantblauw m., bordeauxrood
leder int, elektr. stoelen, airco,
elektr. ram., tripcomp., tem-
pom., st.bekr., sportw., comp.
disc, get. glas, dubb. spieg.,
«(arm, centr. vergr., dir. van Ie
eig., 88.000 km, in nw.st, '87,
’87.500. PARK AVENUE
CARS, 020-6146200/6146285.
Porsche 924 TARGA Automa-
tic! '79, kent. '91, sportvelgen
enz., prima staat, ’8950. Inr./
fm. 020-6360025.
Porsche 928 S AUTOM., bj.
8-'B6, bl. metall., alle opties, mr.
mog., pr. n.o.t.k. 010-4158733.

Porsche 944 S 16Valve Coupé, I
indischrood, zwart stoff. int, i
5-bak, get. glas, sportw., ste- .reo, alarm, centr. vergr., dub.
spieg., dir. van 1e eig., 75.000
km, schadevrij, in nw.st, '88, .
’49.750!!! Nw.prijs ’159.750. 'PARK AVENUE CARS, 020-
-6146200/6146285.
Porsche 911 TARGA, motor 3.2 !
Carrera, leer inter., nw.st, CD
+ wisselaar, 1978, geh. '89- ,
uitgev., ’ 39.750. 020-6370652
SPEURDERS kunt u opgeven;
van maandag t/m vrijdag, van '08.00 tot 21.00 uur via
020-6.805.805.

Renault J
R5EXPRESS 1.1 Combi S6, m.
'87, geel kent., 1e eig.,
nieuwst., ’ 7300. 02152-63795.
R 11 Broadway, '86, 65.000km,
5-bak, ’8250. Autobedrijf DE
JONG, 020-6155355.
Ren. 11 TL BRAVO, bj. mrt.
'86, 5-drs., APK '92 ANWB-k.
toegest, ’ 5600. 020-6769584.
""KONINGSHOF B.V.*"
Renault 21 GTX Nevada Sym-
phony Stationcar, m. '90,
blauw metall., get. glas, 5-bak,
velours inter. etc. etc. ’ 21.950.
02507-15824.
ESPACE Turbo DX, '89, blauw,
div. access., dakrail, elektr. ra-
men, 5 stoelen, Vr.pr. ’ 38.500.
Inl. 01110-17818/15402
Renault 11 GTD, m. '85, ’ 5750,
ROOD, 5-drs., bijz. gave wa-
gen, APK. 020-6190288.
T.k. RENAULT 5 Turbo, mei
'90, alarm, ’28.000. 020-
-6762203, 06-52824382
Renault 25 GTS AUTOMAAT,
met st.bekr., el. ramen, Pullman
bekleding, i.z.g.st, bj. 2-'B7,

’ 12950. Inruil en financ mog.
Telef. 02290-19640/13394.
RENAULT 18 GTS, bj. '82
Lz.g.st, LPG, nw. APK, ’ 1950.
02990-37825.
Renault 18 TS STATIONCAR,
APK, bj. '80, rijdt goed, 5-bak,
prijs ’ 950. Telef. 02975-69984.

RENAULT 9 TSE, bj. '82 LPG, j
APK, zeer nette auto, ’2950. .
020-6105478. \
Renault 5 ALPINE Turbo, bj.
'83, sp.velg., APK 8-92 ’ 5750. '020-6811369> ',
Schitterend mooie Renault 25'.
GTS, van 1e eig., slechts I
102000 km, boekjes aanwezig,
m. 1986, v.v. stereo, central
lock, velours interieur, arm-
steun, 4 hfd.st, stuurbekr., get. i
gl. etc, ’ 8950. 2 jaar garantie/
inr./fin. mogelijk. 02240-13712
EHRENSPERGER Autobedrijf.
Renault 25 GTS, 5-drs., Hatch-
back, spierwit, grijs Pullm. int., '5-bak, elektr. ram., spec. ste-
reo, centr. vergr., stuurbekr., !
get. glas, dubb. spieg., LPG
enz. 1e eig., 115.000km, geh. in
nw.st, '87, ’11.750. PARK
AVENUE CARS, 020
6146200/6146285.
Renault 11 GTD Diesel, m. '87,

’ 7950. Inr./financ. mogelijk.
CAR TRADE HOLLAND BV
Badhoevedorp, 020-6010680. ■Bijzonder mooie FELRODE
Renault 11 TC, 120.000 km, m.
'85, getint glas, dubb. spiegels,
APK etc, ’3950. Inr./financ
mogelijk. 02240-13712
„Autobedrijf Ehrensperger"
Uw SPEURDER faxen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week op: 020-585.8030.

Saab

Part. b.a. SAAB 900 GL, m. '85,
LPG, S-pakket, schuifd,, 1e lak,
schadevrij, gelijk een nieuwe,

’ 6750. Inl. 020-6474313.

Saab 99 GL AUTOMAAT, '1979, APK, 100% wagen, '’ 1650.Telefoon 020-6342833.

Seat ( ";
Seat MARBELLA L, '87, 1e
eig., mooi en goed, ’ 6950. Te-
lef. 02263-54124.

Van part. SEAT Ronda 1,2 Itr.,
'85, rood, LPG, weinig km, ui- I
terlijk en techn. perf., zuinig en ■snel, ’ 3950. Inl. 020-6648597. i
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VANDAAG: Henk Angenentniet te temmen; StevenRooks
kiest voorontspanning; Bart Voskampbeste wielrenner telesportBraziliaanse vedette

voeltzich topfit
na verblijfin Rio

MARBELLA, donderdag
De zon laat Marbella in de steek.

De temperatuurmeter komt deson-
danks niet onder de 15 graden.
Ideaal voetbalweer en dus de uit-
gelezen plaats om je voor te berei-
den op de tweede helft van de
competitie. PSV heeft haar kam-
pement in de Zuidspaanse toeris-
tenstad, die wordt bevolkt door
aow'ers opgeslagen.

Berry van Aerle en Kalusha ont-
breken, maar de tronie van Roma-
rio is nadrukkelijk aanwezig. Ver-
wonderlijk of niet, de Braziliaan
was op tijd terug uit Rio de Janei-
ro. Maar belangrijker: hij kwam
topfit. Zodoende kunnen Eindho-
ven en Sparta de borst nat maken,
want na 80 dagen maakt Romario
overmorgen zijn rentree op de Ne-
derlandse velden.

" Een balletje hoog
houden op het strand
van Marbella. Romario
iserspecialist in.

Foto's:
Hans Peters

Enkel
"Van mijn enkel heb ik

?een enkele last meer. Ik heb
"teihard getraind in Brazilië
r et mijn fysiotherapeut Nil-
||ft, Monne de Wit is bij PSV
:*tt goede fysiotherapeut,
*aar Qie moet de hele selec-
*j behandelen. Nilton heeft
"e tijd voor mij en daarom

jkneest het sneller. Er mag
°Uwens niet aan mijn bies-
je worden getwijfeld. Ik

** altijd spelen, leef voor het, °etbal, maar als ik pijn heb
s
a« ik niet spelen. Het ver-

met anderen is dat mijn
{j'Jögrens lager ligt. Ik heb, Gemaal (Montpellier twee
*eer, FC Utrecht) met pijnpspeeld en toen geen stap
jp&nen verzetten. Niets ge-

an. Dan gaat het gewoon

Van sabotage of simuleren
Jl' Romario niets weten. „Ik
üur niet aan op een breuk

j, et PSV zoals gesuggereerd.
.Wil mijn contract, dat loopt

medio '96, uitdienen. Er
bpfft wel een Italiaanse club

en het is een
**°°m voor iedere speler om

de beste voetballers
de wereld te spelen. Maar

j*Wil niet ten koste van alles
£** Italië. Ik hou van het
lïw 0' van ongestoord uitgaan
bat .yn vrouw en vrienden.

v zijn zaken die in Italië
et mogelijkzijn. Daar wordt

jegeleefd. lets waar ik weinig
trek in heb en daarom zit ik
veelliever inEindhoven."

„Na 1996 stop ik helemaal
met voetballen. Twee jaar
eerder moet mijn hoogtepunt
liggen met Brazilië op hetWK
in Amerika. Mijn grote ambi-
tie is om daar de hoofdprijs
wegte halen."

Voetbal

door
Valentijn Driessen

EK'92:deelname
Joegoslavië hangt

aanzijden draad
KOPENHAGEN,

v donderdag

" Voorzitter Lennart Jo-
van de UEFA acht

onwaarschijnlijk dat de■ egoslavische voetbalploeg
«i jUn* deelneemt aan de, van het Europees

in Zweden,
j® Zweed heeft tevens ver-
*i

8
u a* Denemarken

b.ch gereed kan houden als
""^atsvervanger.
rtie ansson v 6 onder-
jq

er naar de burgeroorlog in
de

eS°slavië en de dood van
Vl.lf EG-waarnemers.

Topclub
Met PSV wil Romario

graag terug naar de Europese
top. „PSV hoort daar thuis.

Het is een topclub en moet
blijvenstreven naar het aller-
hoogste. Daarom heeft mana-
ger Ploegsma gelijk als hij
zegt dat wie de top niet aan-
kan moet vertrekken. Voor
spelers die wel willen, maar
niet kunnen is dat hard. Zo
zit de voetballerij nu eenmaal
in elkaar."

„Ik beslis niet wie er moet
vertrekken en wie er moet
komen bij PSV. Echter als ik
voorzitter zou zijn kwam Ar-
thur Numan direct naar Eind-
hoven. Wil je Europees kam-
pioen worden dan zal je moe-
ten investeren. Kees Ploeg-
smaweet dat."

„Nationaal hebben we geen
problemen. Het voetbal zon-
der Gerald Vanenburgen mij-
zelf is niet hoogstaand, maar
PSV staat wel boven aan met
vijf punten voorsprong op
Ajax. Dat is de grote verdien-
ste van de andere spelers, die
als collectief goed presteren.
Desondanks kwamen we in-
ternationaal te kort. En daar
moetPSV juistmee spelen."

Inmiddels lijkt de lucht tus-
sen Romario en trainerBobby
Robson weer iets opgeklaard.
Na het incident (opgestoken
middenvinger) tegen Besiktas
meldde Romario nog dat hij

direct zou vertrekken als de
Engelsman in Eindhoven bij-
tekent. „Die actie op zich was
niet goed te praten, maar ik
zouhem morgen weer maken.
Dat is mijn mentaliteit. Alles
wat ik op mijn hart heb, gooi
ik er direct uit. Zo ben ik nu
eenmaal en zo moet men mij
accepteren. Precies zoals ik
de Engelse mentaliteit van
Robson accepteer."

„Echter sinds kort krijg ik
steeds beter contact met Rob-
son doordat ik een beetje En-
gels spreek. Als ik nu ietsvoel
of iets wil zeggen kan ik naar
hem toe en hoeven we niet
met tussenpersonen te com-
municeren. Het is al een hele
verbetering. Als mens heb ik
Robson heel hoog zitten on-
danks dat we nooit echt goed

contact met elkaar hebbenge-
had."

„Als trainer? Hij is niet de
beste, maar ook niet de
slechtste trainer. Zijn Engel-
se mentaliteit botst wel eens
met mijn Braziliaanse. Toch
moeten we elkaar accepteren
en proberen te begrijpen.
Mocht hij vertrekken dan
moet PSV als topclub een
toptrainer halen. Het hoeft
geen grote naam te zijn; hij
moet het voetbal kennen.
Hans Dorjee zou de beste
keus zijn voor PSV of anders
Guus Hiddink. Lukt het niet
een van deze twee naar Eind-
hoven te halen, dan is de
trainer van Vitesse, Bert Ja-
cobs, een goed alternatief."

„Het is niet meer zo dat ik
per se vertrek alsBobby Rob-

sonblijft, datkomt mede door
Frank Arnesen, mijn steun en
toeverlaat toen ik in Neder-
land arriveerde. Ik had enke-
le maanden terug kritiek op
hem omdat hij als trainer zo
veranderd was tegenover mij.
Nu weet ik dat hij wel zo
moest reageren omdat hij een
functie als trainer had bij
PSV. Naast het voetbal blijft
hij mijn beste vriend. Ik weet
privé en werk nu goed te
scheiden."

„Hier in Marbella hebben
we met PSV goed gewerkt.
Tegen Sparta moeten we dat
laten zien op het veld. Ik met
doelpunten. Daar ben ik voor
bij PSV. ledereen zal dan
snel weer respect voor mij
hebben zoals ik het voor an-
deren heb."

ROMARIO WIL WRAAK
r . En sterker, Romario wil be-

hij nog altijd doel-
pünten\an maken en onmis-
baar is voor PSV. Zijn doel-
stellingen* het landskam-
pioenschap binnenhalen en
tepscorer van de eredivisie
gorden. „Bergkamp staat op
i"! ik op één; de inhaalrace. Romario oogt in iedergeval
JPjPfit. „Altijd als ik uit Brazi-"e kom. Daar leef ik intensie-
Ver, slaap minder, eet minder
6,1 ben dag en nacht op het
?kand bezig. In Nederland
*am ik, ga naar huis en eet
wie keer per dag. Voor de
Wedstrijd tegen Volendam

ik liefst 75 kilo; nu 70.lvliJn idealegewicht."

KNVB krijgt
steun van

gemeenten
ZEIST, donderdag

De KNVB krijgt in hel
streven organisator te wor-
den van de Europese titel-
strijd in 1996brede steun van
de gemeenten, waar de wed-
strijden mogelijk worden ge-
speeld. Dat bleek tijdens een
bijeenkomst tussen afge-
vaardigden van de bond en
vertegenwoordigers van de
acht steden, die zich hebben
aangemeld.

Tijdens hetoverleg met ge-
delegeerden van de gemeen-
ten, politie, stadions en clubs
werd de standvan zaken met
betrekking tot de verschil-
lende stadion-locaties en an-
dere voorzieningen bespro-
ken. Hieruit bleek, dat Ne-
derlandin staat moet worden
geacht de benodigde facilitei-
ten voor een toernooi om het
Europees kampioenschap
aan de Europese Voetbal
Unie (UEFA) te bieden.

Volgens de KNVB geven
de plannen voor nieuwbouw
in Amsterdam en Arnhem en
de mogeüjkheden voor aan-
passing van de stadions in
Rotterdam, Eindhoven, Den
Haag, Groningen, Nijmegen
en Enschede aanleiding tot
deze conclusie.

Gil halfjaar
buitenspel

MADRID, donderdag
Jesus Gil y Gil, de immer

voor opschudding zorgende
voorzitter van Atletico Mad-
rid, is door de Spaanse voet-
balbond wegens herhaalde-
lijk beledigen van scheids-
rechters voor een half jaar
geschorst. Hij mag geduren-
de die periode zijn functie
van praeses niet uitoefenen.
Gil was in december al voor
onbepaalde tijd buiten spel
gezet.

Gils afkeer van scheids-
rechters is niet van de laatste
tijd. Hij werd door de Euro-
pese voetbalbond (UEFA) al
voor 20 maanden geschorst,
nadat hij de Franse arbiter
Michel Vautrot de huid had
vol gescholden.

RODA JCBIJLAATSTE ACHT
KERKRADE, donderdag

Roda JC heeft 1992 met de bekertriomf (2-1)
op FC Groningen uitstekend ingezet. De Lim-
burgers schaarden zich daarmee bij de laatste
acht van het bekertoernooi. Een schoonheids-
prijs verdiende het duel op het troosteloze
Kaalheide niet. Alles draaideom hetresultaat.
Op dit punt scoorde Roda een ruime voldoen-
de. Het liet Groningen met een forse kater
vertrekken door doelpunten van deroutiniers
Boerebach en Hofman. Groningen kwam te
laat op toeren en kon er slechts een doelpunt
van VanDuren tegenover stellen.

De 'Nieuwjaarswedstrijd'
was trouwens niet zo maar
een tussendoortje; voor beide
subtoppers stond europees
voetbal op het spel. In de

normale competitie kunnen
zowelRoda JC als FC Gronin-
gen namelijk niet tippen aan
een PSV en Ajax die al jaren
de titelsnaar zichtoe trekken.

Hans Westerhof heeft een
meerjarig contract van FC Gronin-
gen aangeboden gekregen. De
trainer/coach heeft het aanbod in
beraad en beslist vóór 1 februari.

Het KNVB bekertoernooi
biedt genoeg mogelijkheden
om jevan een Europees ticket
te verzekeren. Zelfs als fina-
list bestaat de kans om je
internationaalte presenteren
zoals eerder een NEC en For-
tuna Sittard overkwam.

De paar duizend toeschou-
wers waren in eerste instan-
tie benieuwd hoe beide ploe-
gen 'overwinterd' hadden. De
Limburgers, die onder Adrie
Koster redelijk presteren,
maakten in het eerste half
uur kennis met een soepel
draaiend FC Groningen. De
nagenoeg fitte selectie, die al
een dag eerder richting het
diepe zuiden was afgezakt,
voerde echter de combinaties
te lang door. En daar Roda

eveneens de indruk maakte
om er een lang cup-avondje
van te willen maken, kon er
van een echt spektakel geen
sprake zijn. Tot vijf minuten
voor rust dan. Boerebach, een
van de betere spelers aan
Limburgse zijde, mocht op
dik tien meter buiten het
strafschopgebied een vrije

trap nemen. En zoiets kan je
aan de gewezen PSV-er na-
tuurlijk wel overlaten. Met
gevoelkromde de nummer 10
de bal achterLodewijks.

De voorsprong was een
kolfje naar de handvan Roda;
zeker toen Graham Arnold
kort na de hervatting op aan-
geven van Hofman beheerst

2-0 liet aantekenen. De ruime
marge moest voldoende zijn
voor de kwartfinales. Maar
clubs die niet gewend zijn om
met zon weelde om te sprin-
gen maken snel de fout om
vervolgens het 'safety first' te
hanteren. Groningen, met de
rentree makende Harris Hui-
zingh,voelde deuitschakeling
boven het hoofd hangen en
toonde eindeüjk wat meer
doortastendheid. De aanslui-
tingstreffer van Mart van Du-
ren leek dan ook precies op
tijd te komen. Maar toen Bo-
lesta prima anticipeerde op
een inzet van de bij vlagen
onnavolgbare Djurovski was
het doek voor Groningen ge-
vallen en restte er niets an-
ders dan de lange weg terug.

Voor Roda JC, dat slimmer
maar beslist niet beter speel-
de, gloort intussen een nieuw
europees optreden. En daar
was hetgisteravond tenslotte
allemaal om te doen. Nog-
maals, Roda had dat iets snel-
ler in de gaten dan het te-
neergeslagenGroningen.

Voetbal
door
Henk Evenblij

" Roda-aanvaller
Hofman legtalle

kracht in zijn
schot, maar treft

het lichaamvan
Groningen-spe-

lerBoekweg.
Foto:

Dries Linssen

Blessure reserve-doelman De Ron
MARBELLA, donderdag

Reserve-doelman Wim deRon van PSV istijdens het trainingskamp in
Marbella geblesseerd geraakt aan de meniscus. De man achter Hans van
Breukelen zal waarschijnlijkeen maand uit deroulatie zijn. Wie zaterdag
achter Van Breukelen op de bank zit is nog onzeker. Derde doelman
Scheutjes brak namelijk dinsdagzijn been bij het competitieduel van het
tweede tegen Roda JC. Nummer vier, Pors, heeft last van zijn lies en
trainde deze week nog geen enkele keer. Bobby Robson en Frank
Arnesen zullen nu waarschijnlijk de 17-jarige Zoetmulder bij de eerste
selectie halen.

Het meespelen van Gerald Vanenburg tegen Sparta is twijfelachtig. De
aanvaller heeft geen last meer van zijn geopereerde knie, maar ondervindt veel
hinder van de kuit. Gisteren trainde Vanenburg noodgedwongen afzonderlijk
van degroep.

Romario stelt zich weer beschikbaar voor hetBraziliaanse nationale team. Hij
heeft dit de nieuwe bondscoach Perreira laten weten na een onderhoud met de
keuzeheer.

Alleenzijn
zitvlak was
nog pijnlijk,
maarRomario
voeldezich
verder topfit.
Datkonden
ookclubarts
Van deBrekel
(midden) en
Frank Arnesen
(rechts) con-
stateren.

(advertentie)
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Delta Lloydproeft smaak
van de overwinning weer

APELDOORN, donderdag
De injectie 'Pierre Mathieu' heeft

gewerkt voor de volleyballers van Del-
ta lloyd/AMVJ. De Amstelveense
ploeg die in de competitie geen aan-
spraak meerkan maken op de landsti-
tel, bereikte gisteravond de halvefina-
le van de nationale beker door een 2-3
(13-15,13-15,15-9,15-2,13-15) overwin-
ning op landskampioen Piet Zoo-
mers/Dynamo.

De aanstelling van Mathieu, voormalige
trainervan o.a. Starlift Voorburg (dat aan
het eind van de jaren '70 een aantal malen
de landstitel wist te veroveren), heeft zijn
vruchten afgeworpen. Toch zal de samen-
werking tussen beide waarschijnlijk zater-
dag alweer worden beëindigd. „Ik ben
slechts gevraagd voor elf dagen", aldus
Mathieu. „Of ik langer blijf? Dat weet ik
niet. Dat moet De Haas beslissen. Als ik
blijf ga ik wel eisen stellen. Dat kon ik een
week geleden nog niet. Toen moest ik m'n
bek houden."

" Met een harde klap slaat
Sybrandy van Delta Lloyd de
bal hier door het blok van de
vijandelijkedefensie.

Foto: Martin HolleringInjectie Mathieuwerkt
De aanvullingvan Mathieu

lag hem vooral in de extra
druk die hij op de training
naar voren het komen. De
Haas, de afgelopen maanden
de verantwoordelijke man
voor de ploeg als coach, riep
dat ook steeds. Mathieu wist
zijn verklaring: „In elk huis
wordt biefstuk gebakken,
maar niet elke vrouw is even
lekker. Ik ben nu wel blij,
maar nog niet tevreden. Deze
ploeg kan veel meer. Ikkan ze
niet in acht dagen op scherp
krijgen wat in vier maanden
in het slop is geraakt."

Agressief
Delta Lloyd begon ontke-

tend. In de eerste set leidde
dat gelijk tot een 0-6 voor-
sprong. Hoewel de agressivi-
teit van de Amstelveners

daarna iets wegzakte bleven
zij de toon aangeven. Alleen
in de slotfase van deze perio-
de kon Piet Zoomers hetDel-
ta Lloyd nog moeilijk maken
door een 7-13 voorsprong te-
rug te brengen tot 11-13. Ook
voor het vijftiende punt
moest Delta Lloyd op de te-
nen lopen.

In de tweede set ging de
strijd in de beginfase veel
meer gelijk op. Bij Piet Zoo-
mers was toen echter de wan-
hoop nabij; getuige de irritatie
die bij Sander Mulder ont-
stond. Bij 10-10 schopte hij
een gat in een reclamebord
van de sponsor. Toch zag het

er die set lang naar uit dat de
thuisploeg aan het langste
eind zou trekken. Pas in de
slotfase kwam Delta Lloyd
weer op het rechte spoor en
haaldesetwinstmet 13-15.

In de derde set sloeg de

wedstrijd echter om. Piet
Zoomers nam direct een
voorsprong met 10-4. Delta
Lloyd wist nog dichterbij te
komen tot 10-7 maar maakte
vervolgens te veel persoonlij-
ke fouten om nog een bedrei-

ging te vormen voor de lands-
kampioen (15-9). De vierde
set gaf Delta Lloyd prijs vol-
gens Mathieu. Zijn basisteam
gaf hij toen rust om in de
laatste periode weer vol uit te
kunnen gaan. lets wat slaag-
de.

Volleybal
van een
medewerker

Lancia verdedigtrally-wereldtitels, maarnietals fabrieksteam

MIDDELDORP KIEST VOOR
EUROSERIE OPEL LOTUS

Van onze autosportmedewerkers
AMSTERDAM/NICE, donderdag

Oscar Middeldorp zal dit seizoen uitkomen in deOpel Lotus
Euroserie, die op 6 september Zandvoort zal aandoen. De
talentvolle 22-jarige Samson-rijder uit Alphen aan den Rijn
werd afgelopen jaarvice-kampioen in de Formule Renault en
had zijn zinnen gezet op een, nieuw op te zetten Europees
kampioenschap in diezelfde klasse. Toen dat te elfder ure toch
niet van de grond bleek te komen, besloot hij naar de Opel
Lotus over te stappen.

„Ik heb altijd metRenaults
gereden, maar om nu weer
een jaar in het Benelux-kam-
pioenschap Formule Renault
uit te komen zie ik nietzitten.
Ik wil een stap vooruit in de
autosport en de Euroseries
bieden me de beste mogelijk-
heden, te meer omdat veel
races in het voorprogramma
van de Grands Prix zijn opge-
nomen. De laatste jaren is die
klasse uitgegroeidtot deonbe-
twiste springplank naar het
grote werk en enkele kam-
pioenen zoals Brabham, Hak-
kinen, Kox en McNish zitten
nu in de Formule 1 of de
Formule 3000," aldus Middel-
dorp, die in het verleden ook
eens een Europese titel in de
kart pakte.

Hij beseft dat het geen ge-
makkelijk jaar zal worden,
want zegt hij: „De klasse is
bijzonder competitief en de
auto zeker niet makkelijk.
Men zegt dat je er twee jaar
over doet om de top te berei-
ken. Het eerste jaar heb je
echt nodig om de auto en de
onbekende buitenlandse cir-
cuits te leren kennen. Zelf
ben ik alblij als ik me dit jaar
bij de eerste tien kan klasse-
ren."

De Opel Lotus heeft deze
winter een gedaantewisseling
ondergaan. De ontwerpers
van de Lotus-Formule 1 heb-
ben zich gestort op de carros-
serie en het resultaat is een
modern ogende formule-wa-
gen geworden. De neus werd
een stuk hoger en ronder, de
tunnel aan de zijkant werd
langer en aan de achterzijde
zit nu een dubbeldeks vleu-
gel. Onderhuids is de auto
dezelfde gebleven.

Pas op deplaats
* Rally-wereldkampioen

Lancia is voor het eerst sinds
vele jaren niet meer officieel
vertegenwoordigd in de mon-
diale titelstrijd. Toch verde-
digt het Italiaanse merk zijn
wereldtitels met Lancia'sDel-
ta Integrale, zij het onder de
vlag van Martini-racing. De

regerende wereldkampioen
Juha Kankkunen, de Franse
rally-ster Didier Auriol en
diens opkomende, jongeland-
genoot Phiüppe Bugalski tre-
den over twee weken voor dit
team in het strijdperk van de
Monte Carlo-rally. Ook de
jonge Italiaan Andrea Aghini
treedt bij toerbeurt aan. Voor
de Safari Rally, die volop
door Martini wordt gespons-
ord, worden Björn Waldeg-
aard en Jorge Recalde naast
Kankkunen ingezet.

De Italiaanse automobiel-
gigant Fiat Auto besloot on-
langs dat dochtermaatschap-
pij Lancia een pas op de
plaats moest makenvoor wat
betreft de peperdure rally-ac-
tiviteiten. De resultaten in
het afgelopen jaar van Fiat
Auto, waartoe behalve Fiat
enLancia ook AlfaRomeo en
Ferrari behoren, liggen aan
het besluit ten grondslag. Bo-
vendien heeft het huidige
model Lancia Delta, dat in
1980 werd bekroond met de
'Auto van het Jaar-titel', uit-
gediend. Dat Lancia ooit
weer terug komt, lijdt geen
twijfel.

„De allerlaatste evolutie
van de Integrale, die een op-
vallende verbetering is ten
opzichte van het type waar-
mee we vorig jaar wereld-
kampioen zijn geworden,
voelt ook aan als een win-
naar," zegt Didier Auriol, die
overigens geen familie is van
de leider in het klassement
van Parijs-Kaapstad Hubert
Auriol.

Lancia's trouwe sponsor in
de rallysport, de drankenfa-
brikant Martini en Rossi,
pompt dit seizoen nog meer
geld in het team, nu de Lan-
cia-bijdrage drastisch is gere-
duceerd. De gloednieuwe In-
tegrales zijn door Fiat-doch-
ter Abarth ontwikkeld en ge-
bouwd, maar worden ingezet
door Jolly Club, een semi-
fabrieksteam dat al jaren de
beste spullen krijgt toebe-
deeld van Lancia. De hele
operatie is nu dus onder de
hoede van Martini-racing.

" OscarMiddeldorp
...OpelLotus...

DONAR ONDERUITTEGENBESTMATE
Vanonze basketbalmedewerker

GRONINGEN, donderdag
De basketballers van VGNN Donar zijn gisteren in de

Groningse thuiszaal stevig op hun nummer gezet door Best-
mate: 57-78. De Haarlemse ploeg dwong met een strakke
verdediging een aanvallende offday bij de VGNN-spelers af.
Bij de Groningerskwam de nieuwe aanwinst Albert van der
Ark nog niet in het veld. Hij was nog onvoldoende fit na zijn
meniscusoperatie.

Scores VGNN: Selvin 17,Koning 16. Bestmate: Greer 29, Hageman 14,De
Haas 12.

Pro-Specs Den Bosch won gisteren met de 'nieuwe' Ameri-
kaan Bryan Pollard van BC Eindhoven met 106-81.

Scores Pro-Specs Den Bosch: Lott 23, Ardon 16, Pollard 13. Eindhoven: Otiko 37,
Mackl4, De Bruin 13.

Slovenië en
Kroatië naar

Barcelona
MADRID, donderdag

Slovenië en Kroatië wor-
den binnenkort door het In-
ternationaalOlympische Co-
mité als onafhankelijke sta-
ten erkend en kunnen der-
halve een eigen (kleine) af-
vaardiging naar de Olympi-
sche Zomerspelen in Barce-
lona sturen.

" VOETBAL - - FC Twente
heeft in een oefenwedstrijd tegen
derdeklassr Victoria '31 ter gele-
genheid van de opening van een
nieuwe installatie met liefst 14-0
gewonnen. Ronald de Boer vier
keer en Youri Mulder eveneens
vier keer waren de topscorers.
Gaasbeek, Nijenhuis en Van Ra-
benzwaay scoorden ieder twee
keer.Kees en Mieke Tijsterman vallen uit

POINTE NOIRE,
donderdag

Met nog zeven van de
twintig etappes te rijden, is
het echtpaar Kees en Mie-
ke Tijsterman uitgevallen
in de rally Parijs - Kaap-
stad. Hun auto, een Toyota
4 Runner, liep door nog
onbekende oorzaak een ga-
pend gat in het motorblok
op.

Het voorval had plaats
vlak voor de finish van de
dertiende etappe naar
Pointe Noire, de laatste rit
voor twee rustdagen. De
auto werd het laatste deel
gesleept, zodat het echt-
paar zich in elk geval klas-
seerde. Inspectie direct na
aankomst leerde, dat de
motor onherstelbaar be-
schadigd is.

Lachertje
„Met beide geldschieters

hebben we gesproken over
sponsoring op langere ter-
mijn, zeg maar vijf jaar. We

moeten nu meegroeien. In
Henk Angenent hebben we
een jongen met killersin-
stinct, die zijn heel dun ge-
zaaid. Henk willen we na-
tuurlijk niet kwijt aan de
concurrentie," aldus ploeg-
leider Huisstede. Angenent
zelf heeft de intentie om te
blijven, maar wil uiteraard
geen dief van zijn eigen
beurs zijn. De marathon-
schaatser: „Ik rij nu voor
een contract dat eigenlijk
een lachertje is. Maar dat is
logisch, want wie was Henk
Angenent aan het begin van
dit seizoen? Ik vind het ech-

ter wel normaal dat ik in
toekomst naar mijn
wordt betaald, anders n»**
ik toch in zee meteen and*
ploeg. Trouw heb ik nog'f
tijd hoog in het vaandel,
heeft dat tegenwooïdig o"
in topsport? Maar je 1«*
wel aan jezelf denken."De Dasia/Lease Concef
kopman is eenrijder vlj
puur individuele aard. P 8
zeges zeggen hem nog stee'
meer dan een goed |
sement zonder triomfen. T
slot zegt hij: „Winnen is i\
tuurlijk het mooiste wat er*'
Bij de B-rijders won ik vot"
jaar maar een wedstrijd. P,
kwam omdat ik aanvieltot'
erbij neerviel. Ik ben zo vt>
om mijn bek gegaan,
weet nu wel hoe het is... f*,
ploegenspel zie ik ook tf\
direct. In het marath0,
schaatsen zijn de koers*
weer ouderwets hard en
het in de finale toch ie<>-,
voor zich. Het is een
van instinct hebben voor \

goede ontsnapping. Dat I>*
je,of datheb jeniet." i\

"De aanvalsdrift van Henk Angenent isniet te temmen. Toch waSf
revelatie van het marathonpeloton ooit een verdienstelijk dressU»
ruiter. In twee jaar maakte hij echter bliksemcarrière als marathd'schaatser en aanstaande zaterdag is hij een van de favorieten voort*
NK. Foto: Ruud van derLind"!

Nieuw marathon-talent kanshebber voor nationale trie

Aanvalsdrift Angenent
nauwelijks te temmen

WOUBRUGGE, donder*<Inzet en discipline waren Henk Angenent aangeboren en van huis uit kwam de overtuigd
dathard werken gekoppeld aan trouw bij het levenhoorde. Later in zijn sportloopbaan werdr
die kwaliteiten, naast een niet te temmen aanvalsdrift, de basis van zijn succes. De revelaj
van het marathon-peloton staat met twee overwinningenaan de voet van een nieuw tijdpef
Een anderewijzevan oogsten dan hij in hethardeboerenlevendoorgaans gewend is.

Dat realiseert de rijder van
Dasia/Lease Concept zich
terdege. Afgelopen weekein-
de won hij uiterst sensatio-
neel de marathon van Assen
en ook voor het komende
Nederlandse kampioen-
schap, dat zaterdag in Alk-
maar wordt georganiseerd,
behoort hij in deze vorm dui-
delijktot dekanshebbers.

Toch werd de 24-jarige
boerenzoon bij toeval mara-
thonschaatser. ~Ik zat eigen-
lijk in de paardendressuur
en had daarvoor veel aanleg,
totdat ik van instructeur
moest veranderen. Ik zag het
helemaal niet meer zitten en
ben gaan marathonschaat-
sen. Nooit met het idee om
een topper te worden," aldus
Angenent, waarvan een insi-
der als JanKooiman zegt dat
zijn stijl veel weg heeft van
devermaarde Co Giling.

Via regio-wedstrijden en
B-marathons is de 'Beul van
Woubrugge' binnen twee
jaar een van de meest ge-
vraagde talenten. Topforma-
ties azen op hem, maar voor-
lopig houdt hij de boot af.
Een supersnelle successtory,
waarvan ploegleider Jan
Huisstede alleen maar had
durven dromen. Vooral door
de bliksem-ontwikkelingvan
Angenent werd naast Öasia
een nieuwe co-sponsor aan-
getrokken in de vorm van
Lease Concept. Huisstede
realiseerde zich dat een ploeg
met Angenent mogelijkhe-
den heeft en hetAmsterdam-
se autoverhuurbedrijf onder-
kende dat.

Schaatsen
door
Paul Neijens

HAARHUIS EN BOLLEGRAFTENONDER
SYDNEY, donderdag

De dinsdag met aansprekende successen
voor de Nederlandse tennissers 'down un-
der', is gevolgd door een dag met tegenval-
lers voor Paul Haarhuis en Manon Bollegraf.
De Eindhovenaar verloor in de tweede ronde
van het toernooi in Auckland van de Duitser
Markus Zöcke (3-6, 6-3, 6-7). Bollegraf had
pech met de loting. Ze trof in Sydney in de
tweede ronde de als eerste geplaatste Gabrie-
Ia Sabatini. De Argentijnse met het exclusie-
ve parfum gunde de Ermelose slechts één
game: 6-0,6-1.

Haarhuis kon net geen revanche nemen
voor de nederlaag van zijn vriend Mark
Koevermans in de eerste ronde tegen Zöcke.
De 23-jarige Berlijner bleekopnieuw te sterk.
Hij won de tiebreak in de beslissende derde
set met 7-2. Door de uitschakeling van de als
vijfde geplaatsteHaarhuis zijn er in de kwart-
finales nog slechts drie van de acht 'be-
schermde' spelers over. Eerder ging ook de

nummer vier Francisco Clavet uit Spanje
onderuit tegen de Peruaan Yzaga.

UITSLAGEN: " Auckland (NZe), mannen (350.000 gul-
den), tweede ronde: Zöcke (Dvi) - Haarhuis (Ned/5) 6-3 3-6
7-6, Volkov (GOS) - Lavalle (Mcx) 6-24-67-5,Yzaga (Per) -
Clavet (Spa/4) 6-4 7-6, Nawie (Dvi) - Frana (Arg) 6-2 6-3,
Washington (VSt/7) - Matsuoka (Jap) 6-3 6-4, Tsjerkasov
(GOS/2) - Olsjovski (GOS) 6-26-2

" Sydney (Aus), kampioenschap van Nieuw Zuid
Wales (900.000 gulden) mannen, eerste ronde: Hlasek
(Zwi) - Steeb (Dvi) 6-3 6-3; tweede ronde: Muster (Oos) -Woodbridge (Aus) 6-4 3-6 6-4, Emilio Sanchez (Spa/7) -
Fitzgerald (Aus) 6-4 6-4, Wheaton (VSt/8) - Delaitre (Fra)
6-4 6-2, Forget (Fra/3) - Javier Sanchez (Spa) 6-2 6-4,
Krickstein (VSt) - Caratti (Ita) 4-6 6-3 6-3, Bergström (Zwe)- Korda (Tsj/4) 6-3 2-6 6-1. Vrouwen, tweede ronde:
Sabatini (Arg/1) - Bollegraf (Ned) 6-06-1, Novotna (Tsj/3) -
Fendick (Vst) 7-6 2-1, Fendick trekt zich terug, Gigi Fernan-
dez (VSt/15) - McQuillan (Aus) 6-1 7-5, Halard (Fra/13) -
Savtsjenko(Let) 7-6 6-1, Rittner (Dvi) - Zrubakova (Tsj) 6-2
3-6 6-2, Date (Jap) - Provis (Aus) 6-4 6-0, Huber (Dvi) -
Demongeot (Fra) 7-5 6-1, Sukova (Tsj/9) - Graham (VSt)
7-56-4.

" Adelaide, invitatietoernooi, mannen, groep A:
Chang (VSt) - Edberg (Zwe) 6-4 7-6. Groep B: Courier
(VSt) - Sampras (VSt) 6-4 6-2

UITSLAGEN
HOOTOORP

WOENSDAG
EERSTE KOERS. 2000 m: 1M

ne Mountain (A. de Wrede) 26"' 5
1.25,5, 2 Fleetwood Mac, 3. Gert*',
Niet gestart: Gon van de Lente, ' .
winnend 5,40 plaats 270 220 k°Bs9,20 trio 437,00. TWEEDE KO**
2000 m: 1. Femke Spencer (Van °\
tene) 249,2 - 1.24,6, 2 Fancy lmPu£3. Flevo Greenacre. Niet gestart: &0j.
trotter S. Toto: winnend 5,00 PU
2,30 1,80 koppel 7,60 trio 82,80. u\
DE KOERS. 1640 m: 1 Debbie 3
Weert (De Vlieger) 215,7 - 1.22'y
Felicia H, 3. De Fortunees. Niet g&A
Crimson Alert. Toto: winnend j-j
plaats 1,70 1,80koppel 6,60 trio l 9
VIERDE KOERS, 2000 m: 1 Ei(
Buitenzorg (Van Beek) 2.46,0 - yps2. Blinker Brogan, 3. Edel
Toto: winnend 3,60 plaats 240 wjl
koppel 10,20 trio 27,70.
KOERS, 1640 m: 1. Faith
(Kamminga) 2.16,8 - 1.23,4, 2.
tan Sondel, 3. Frau Thomas, 'j
winnend 4,00 plaats 200 260 kCj
34,40 trio 310,90. ZESDE K0 fc 32000 m: 1. Fadina (Van dePijl)
1.22,2 2. Djewi Magnus, 3. Elie
gestart: Fred Hollyrood. Toto:
4,50 plaats 3,10 8,20 koppel 31,5°
519,70 ZEVENDE KOERS, 200".}
1. Esas Pride (Loman) 241,0 - I'~Jj»
2. Diane Buitenzorg, 3. Blib the
Toto: winnend 230 plaats L7O
koppel 24,70 trio 274,20. ACrO »>
KOERS, 2750 m: 1. Excellent J
(Van Eykelenborg) 3.50,4 - l-Z3
Edon Prince, 3. Carst Wielinga
gestart: Derby Westland. Toto: A
nend 1,90 plaats 1,40 3,20 kopPel $
trio 76,50. NEGENDE KOERS,
m: 1. Eland van Prubo (Leeman) 3

- 1.25,5, 2 Egbert H, 3. Insurgent r j
gestart: Every Rotary, Elma &
Toto: winnend 3,90 plaats l,
koppel 5,10 trio 140,50. Tlciy
KOERS, 2380 m: 1. Wez \%t'(Pools) 3.17,9 - 1.23,2 2 Wis%
Thijssen, 3. Channa Hanover. Ni«Lgt
start: Breeze. Toto: winnend ,r ii
plaats 8,00 2,60 koppel 67,20 \
730,70. ELFDE KOERS. 1640 "Ti
Ebolt Tefka (Smit) 2.14,8 - l-
Elles Vryenesse, 3. Eline Buiten'
Niet gestart: Old Barney. Toto: win /
3,50 plaats 1,40 1,20 koppel 4,1%f
48,80. Totalisator-of11

200.894,00.

DUITSE LOTTO
HAMBURG, donder

Duitse midweeklotto Tre*
A: 5 - 21 - 22 - 27 - 33 'j
Reservegetal: 23. Trekking B \.j
32 - 33 - 39 - 41 - 47. Reserv"
tal: 9. 5pe177:971 8 42 7.

(onder voorbehoud)

veel lezers van de telegraaf
verkiezen een unieke

vakantiebestemming: Nederland

_ _fc- _ «*iW itt fl|||n PHMU

602.500 lezers vam De Telegraaf/De Courant Nieuws van de
Dag zijn benieuwd naar uw binnenlands vakantie-aanbod,
waar ze het afgelopen jaar ook zo van hebben genoten.
829.800 lezers willen misschien wel weer een kort uitstapje in
eigen land maken. Hebt u een idee? En 299.600 lezers zouden
wellicht opnieuw voor een bungalowpark kiezen, als u ze iets
interessants te bieden hebt. Adverteer in de bijlage Zomer-
vakantie binnenland van De Reiskrant, die op 8 februari
verschijnt. Bel voor meer informatie en reservering met
Afdeling Verkoop, telefoon 020-585.8009.

De 9elt|mf
DE KRANT VAN WAKKER NEDERLAND

I FAILLISSEMENTSVERKOOP Il_________l
I GIGANTISCHE KORTINGEN I

GROTE ONDERHANDSE VERKOOP VAN DE TOTALE GOEDERENVOORRAAD ■

BESTAANDE UIT
* SURFPLANKEN - merken zoals Mistral - F2-Wayler - Bic - Ten Cate- Customs - enz. (VOORBEELD - COMPLETE SURFPLANK V.A. 495.-)

* SURFZEILEN - GIEKEN - vele bekende merken.
* SURFPAKKEN - SCHOENEN - VESTEN - ENZ.

* ACCESSOIRES EN ONDERDELEN - zoals trapezes-mastverlengers-
skeggen -zwaarden-tassen-masthoezen-caps-enz.

* OCCASION SURFPLANKEN - MASTEN - GIEKEN - ZEILEN.
(VOORBEELD ■ SURFPLANKEN UITZOEKEN V.A. 50.--)

DEZE VERKOOP VINDT PLAATS IN DE VOLGENDE FILIALEN:
I OZO WINDSURFING BREDA - INDUSTRIETERREIN SPINVELD 21A - BREDA.

telefoon: 076 - 228500 - donderdag koopavond
I OZO WINDSURFING ANDELST -INDUSTRIETERREIN 10A-ANDELST

telefoon: 08880-51222 - vrijdag koopavond
I OZO WINDSURFING HARDERWIJK - INDUSTRIETERREIN DE HAVEN-

BURG. DE MEESTERSTRAAT 9 - HARDERWIJK
telefoon: 03410-27074 - vrijdag koopavond

I OZO WINDSURFING OUDEHASKE - INDUSTRIETERREIN 1A- donderdagkoopavond
telefoon: 05130-77940

's Maandags geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

H . en koopavonden I

donderdag 9 januariij24 Wmpott'



Ontspannende inspanning. In het Oosten-
rijkse Sankt-Michaël, waardeßuckler-
plceg een week lang in de watten wordt
geegd, bereidt Steven Rooks zich in alle

Irust voorop hetkomende seizoen. Rooks
voelt zich helemaal thuis in hetzonovergo-
tenSalzburgerland, waarhij inprimastijl
owr depistes raast enafen toe eenpaar
uuropzijn mountain-bikeklimt Telesport
zccht hemop. Eenreportage over eenpaar
pieken en een diep dal.

Steven Rooks kiest
voor ontspanning
als voorbereiding

TUSSEN PIEKEN EN DALEN
SANKT-MICHAËL, donderdag

Terwijl hij met zijn ogen het schilderachtige bergland-
Schap in zich opneemt, zegt hij met groot gevoel voor
Symboliek: „1991 was geen slecht jaar. Ik heb een paarkeer
tepiekt, maar helaas uitgerekend in de Tour de France één
liep dal gekend."
— Hoe verklaar je nu die

oorme inzinkingin dePyre-
eeën, waardoor je uiteinde-

.jkslechtsals 26eeindigde?
Fc Rooks: „Het kan niet an-

siMers, dan dat het aan mijn
«(voorbereiding heeft gelegen.

de Ronde van Spanje ben
I* 'ik met Theunisse en De Vries
rJfftaar Tenerife geweest. De
iVries traint altijd keihard,

|fTheunisse was intensief bezig
iSJttiet zijn comeback. Daarna'"jfvolgde de Ronde van Luxem-

en die van Zwitserland.
jjGevolgd door het NK, dat ik
<*rWon. Dat was net even te veel
ufVan het goede. In de Tour
"«f 1Werd er elke daggemiddeld 45

kilometer per uur gereden.
Herstellen kan je dan verge-
ten."— Voor de concurrentie
geldt toch hetzelfde?

„Je kunt mij niet met Bug-
no of Chiappucci vergelijken.
Zonder die slechte dag was ik
als vijfde of zesde geëindigd.
In de Alpen heb ik iets kun-
nen rechtzetten. De titel Al-
penkoning' (Rooks ging als
snelste door de Alpen, red.)
gaf een klein beetje moraal.
Toen ik thuiskwam, ben ik
meteen begonnen met de
voorbereiding op het WK.
Stuttgart was de laatste kans
om het seizoen teredden."— De vice-wereldtitel was
een prima prestatie. Vraagje
je nu nog steeds af wat er
misging in die sprint met
Bugno?

„Nee! Dat is geweest. Ik
wilde op hetzelfde moment
gaan als Bugno. Ik had voor
een tandje meer. Met die ver-
snelling had ik vierhonderd
meter voor de streep moeten
wegrijden. Maar na 260 kilo-
meter was ook ik nietmeer zo
fris. Daardoor kon Indurain
bij Bugno in het wiel gaan
zitten. Pure nervositeit, die
fout. Ik kon nog in zijn wiel
komen omdat hij zijn handen
zo vroeg in de lucht gooide.
Anders had er veel meer ver-
schil tussen ons gezeten. In
1988 won ik onder dergelijke
omstandigheden het Kam-
pioenschap van Zürich. Toen
was Sörensen mee, niet' de
minste sprinter. Misschien
had ik zelf de aanval moeten
openen, maar helaas valt dat
nietmeer terugte draaien."— In de Wereldbekerwed-
strijd in Montreal heb je Van
Lancker weer onderschat?

„Die tweede plaats kwam
door het koersverloop. Ikviel
in de finale aan, maar de
groep achter mij was het snel
met elkaar eens. Anders pak
jeeen minuut en win je. In de
sprint ging Fondriest, die de
sterkste sprinter was, als eer-
ste aan. Daar begreep ik niets
van. Van Lancker was de
slechtste, maar hij won wel."— In Luik-Bastenaken-
Luik was hij jein 1990 ook al
te slim af. Je wist toch dat die
Belg een prima koersinzicht
beeft?

„Natuurlijk, maar als jezelf
niet wint, maakt hetvoor mij
echt niets uit wie er wel
wint."— Wat zijn jeplannen voor
dit seizoen, nu Jan Raas nog
steeds vertrouwen heeft in
jouwkopmanschap ?

„Ik rij Parijs-Nice als voor-
bereiding op Milaan-Sanre-
mo. Gezien de winnaars van
de laatste jaren is die koers
beter. Bovendien brak ik vo-
rig jaar in de Tirreno een
dwars-uitsteeksel van mijn
ruggewervel, waardoor mijn
voorseizoen naar de knoppen
ging. Ik ga naar de Vuelta
(waar hij 9e werd, red.) om te
winnen. Daarna neem ik
meer rust. Buckler start ge-
lukkig niet in de Ronde van
Zwitserland. Asturië en de
Mijnvalleienzijn betere rond-
jes. In eerste instantie wil ik
in de Tour een etappe of de
bolletjestrui winnen. Mijn
tijdritten zijn te zwak om echt

mee te doen in het algemeen
klassement."— Nog gepleit voor een
vrije rol van je helper Gerrit
de Vries?

„Nee, maar dat zeg ik niet
uit eigen belang. Ik denk dat
Gerrit nog iets meertijd nodig
heeft om zich te ontwikkelen.
Maar als hij beter is, zal ik
hem zeggen dat hij moet
gaan."— Ondanks je 31 jaar heb
jenogalle vertrouwen ?

„Zeer zeker. Ik zit op golfles
en ben al een paar maanden
in alle rust aan het trainen.
Het skiën hier bevalt uitste-
kend. We kunnen doen waar
we zin in hebben. Ik geniet
van die rust en voel mij con-

ditioneelveel sterker dan vo-
rig jaar.Eind januariga ik nog
een week naar Oostenrijk, ik
hou van dit land. Als je hier
eerst vier uur gaat langlaufen
en dan op de fiets stapt, vlieg
je.Dat wil ik dit seizoen gaan
doen, want ik weet dat ik nog
veel mogelijkheden heb."

SL
REPORTAGE:

" Ontspannen
in desneeuw.
Steven Rooks
bereidtzich in

het Salzbur-
gerlandvoor

op het nieuwe
seizoen, waar-

in naast de
Tour deFrance

ook deRonde
van Spanje een

belangrijke
plaats in-

neemt. „Ikga
naar de Vuelta
om te winnen.

In deTour de
Francericht ik

mij ineerste
instantieop
een etappe-

overwinning
ofdebolletjes-

trui. "

Foto: PeterZonneveld

Hartaanval velt
rugby-aanvoerder

ROTTERDAM, donderdag
I De aanvoerder van het Ne-
derlands rugbyteam, Mare
';Visser, is na een hartaanval
,*pgenomen op de afdeling
intensive care van het Sint
[Clara Ziekenhuis in Rotter-
dam.De 31-jarigeVisser was
gisteren achter hetstuur van
*ijn vrachtwagen onwel ge-.Worden.

Visser, die uitkomt voor
de ereklasser Hilversum,
*egde onlangs af voor het
trainingskamp in Zuid-
frankrijk, waar het Neder-
lands team komend week-
einde enige wedstrijden zal

Hij klaagde over
kortdurende vermoeidheid.

Geen felicitaties
voor Hellenbrand

FLACHAU, donderdag
Nationaal kampioene werd ze

Wel op de reuzeslalom, maar feli-
citaties waren er niet voor Ma-
'cha Hellenbrand. De achtien-ja-
r'9e skister uit Schaesberg was
Akteren weliswaar desnelste Ne-
derlandse in deze discipline, de
*3ste plaats in Flachau op ruim
6'f seconden van de Liechten-
steinse winnares Birgit Heeb
*Prak niet bepaald tot deverbeel-ding.

..Ze heeft slecht geskied", rea-geerde bondscoach Peter Prodin-jjer op de prestatie van Hellen
£rand. „Was de drukte groot? Ik
*a n haar toch niet naar beneden

Het had meer met rem-
dente maken dan met skiën. Aan
e omstandigheden lag het niet,

°'e waren ideaal."
Hellenbrand, die dit seizoen in

j? persoon van de Joegoslaaf
Bernik een privé-trainerad, kon geen verklaring geven

°or haar falen. „Ik heb mijn best
"daan, maar kwam niet voor-uit."

De tweede Nederlandse deel-
o*ernster Esmee deVugtkon wel
1 enige clementie rekenen. De
'Jftien-jarige Ridderkerkse ein-
Jflde in haar eerste wedstrijd bij■ 9.senioren op de 30ste plaats,
Jirn drie seconden achter Hel-

Een dag eerder hadram van Es de slalom-titel bij de
armen gewonnen.

Verlies Edberg
ADELAIDE, donderdag

Het eerste optreden van*|efan Edberg in het enkel-
*}el na een blessureperiode
j*ll twee maa*nden is geen

geworden. De num-
??r één van de wereld ging
a'J een invitatietoernooi in
."elaide onderuit tegen de

Michael Chang.

* Zweed verloor in twee
*«: 4-6 6-7.

Bart Veldkamp contra Pfrommer
Vanonze Telesportredactie

DAVOS, donderdag
Nog voordat Ab Krook officieel zijn vertrek als coach van de mannen-kernploeg heeft

aangekondigd, is de nodige beroering ontstaan over de aanstelling van zijn opvolger. Bij
monde van Bart Veldkamp lieten de schaatsers weten in ieder geval onder geen beding met
Leen Pfrommer, die door de KNSB is gepolst, in de slag te willen gaan. De gepensioneerde
militair, die eerder van 1968 tot 1977 de nationale schaatselitetrainde en sinds acht seizoenen
verantwoordelijkis voor JongOranje, is volgens Veldkamp „niet van dezetijd."

„Het schaatsen heeft de
laatste jareneen enorme ont-
wikkeling meegemaakt en
Pfrommer is daar in mijn
ogen niet in meegegaan. Hij
komt, zeker in vergelijking
met een vakman als Krook,
simpelweg tekort. Zijn aan-
stelling zou de enorme evolu-
tie van de sport doen stok-
ken", verduidelijkte denatio-
nale kampioen op de vijf en
tienkilometer.

Mocht de nationale
schaatsbond tegen de wil van

derijders in toch besluiten de
55-jarige trainerscoördinator
van de KNSB, die Ard

Schenk begeleidde bij het be-
halen van drie olympische
medailles en evenzovele we-
reldtitels, binnen te halen,
dan stopt de 24-jarige Hage-
naar onmiddellijk met
schaatsen. „Want hij is nou
niet bepaald het type trainer
waarvan ik zeg: daar ga ik
even lekker een paar weken
mee op trainingskamp. Een
dergelijke autoritaire hou-
ding als hij aanneemt is mis-
schien noodzakelijk bij Jong
Oranje, om een kernploeg te
begeleiden komt wel iets an-
dersom dehoekkijken."

Ook de mogelijke aanstel-
lingvan vrouwentrainer Arie
Koops of sprintcoach Wopke
de Vegt als opvolger van
Krook ziet Veldkamp niet zit-
ten. „Die mensen hebben wel
de capaciteiten, maar zijn
sinds kort bezig iets op poten
te zetten. Ik denk niet dat je
ze daarin moet storen." Voor
het aanstelling van een bui-
tenlandse trainer is hij even-
min. „We hebben in eigen
landgenoegkennis in huis."

Of die voorradig is dient te
worden betwijfelt, nu de be-
sprekingen met een belang-
rijke kandidaat als Henk
Gemser zijn afgeketst op
diens salariseisen. Veld-
kamp: „Het liefst blijven wij
met Krook samenwerken.
Gelukkig is het nog niet ze-
ker dat hij er aan het einde
van het seizoen mee ophoudt.
Als ploeg zullen we meteen
na de Olympische Spelen met
hem om de tafel zitten om te
proberen hem op andere ge-
dachten tebrengen."

" Bart Veldkamp heeft zich tegen de eventuelekomst als bondscoach
van Leen Pfrommer opgesteld. De all-rounder noemt de man, die ooit
ArdSchenk begeleidde „niet van dezetijd".

Foto: Jan Stappenbeld

Rolf Falk-Larsen op weg terug
INZELL, donderdag

De comeback van schaatser Rolf Falk-Larsen lijkt een redelijke
kans van slagen te hebben. De inmiddels 28-jarige Noor, die in 1983
al wereldkampioen werd op de vierkamp, zegevierde gisteren bij
wedstrijden in Inzell, onderdeel van de drie-banen-tournee, op de
1500 meter. Falk-Larsen reed de afstand in 1.57,63. Zijn landgenoot
Gisle Spidsberg deed er een halve seconde langerover.

Opvallend was ook de verrichting van de Noor Atle Varvik, die als
enige de 5000 meter binnen de zeven minuut aflegde: 6.59,96. De
Amerikaan Eric Flaim deed alleen op de 1000 meter met de besten
mee. Zijn tijd van 1.19,69 viel tegen. De Duitser Gordon Reyes-
Loredo was bijna een seconde sneller. De tournee wordt in het
weekeinde voortgezet in Innsbruck.

VOETBAL — De lerse voetbalfederatie
heeft de FIFA schrif-

telijk gevraagd nog deze week
actie te ondernemen om de Al-
baanse collega's te bewegen een
teken van leven te geven. Op 21
en 22 januari zouden de zeven
landen diede Europese WK-kwa-
lificatiegroep 3 vormen in Kopen-
hagen bijeenkomen om de wed-
strijdkalender vast te stellen. Uit
Albanië is echter al wekenlang
niets vernomen.

Meykomt in vorm
DAVOS, donderdag

Een maand voor de Olym-
pische Spelen in Albertville
begint schaatser Uwe-Jens
Mey langzaam in vorm te,
komen. De Olympisch kam-
pioen op de sprint scherpte
woensdag bij internationale
wedstrijden in Davos zijn
beste seizoentijd op de 500
meter aan tot 36,78 secon-
den.

Mey was te spreken over
zijn prestatie. „Ik ben nog
niet aan de hoogte gewend,
anders had er misschien wel
meer ingezeten." De voorma-
lige Oostduitser, die opende
in 9,79 seconden, bleef met
zijn tijd 0,33 seconde boven
zijn wereldrecord. De Ame-
rikaan Dan Jansen, zijn voor-
naamsterivaal in Albertville,
keek toe.

Oost-Arnhem wint
topper tegen Rohda

Van onze korfbalmedewerker
ARNHEM, donderdag

Oost-Arnhem heeft door met 19-16 te winnen van concur-
rent Rohda de leidende positie in de hoofdklasse A in de
zaalkorfbalcompetitie flink verstevigd. Met drie punten voor-
sprong op hetzelfde Rohda lijkt de weg naar de zaalfinale in
Ahoy aardig geëffend.

In de sfeervolle en uitver-
kochte hal met haast 1500 toe-
schouwers speelden Oost-
Arnhem en Rohda een van de
beste wedstrijdenvan dit sei-
zoen. Alles wat mogelijk is in
een goede sportieve wedstrijd
werd de toeschouwers gebo-
den: spanning, prachtige ac-
ties en twee formaties die tot
de bodem van hun kunnen
gingen. Daarbij leidde
scheidsrechter Walther Eys-
ink met zijn grensrechter uit-
stekend.

ploeg aansluiting gaf, zodat
bij 7-8 gerustwerd.

In de tweede helft bleef het
een uitstekende wedstrijd,
waarin pas in de 21e minuut
Oost-Arnhem voor het eerst
in deze wedstrijd voorkwam,
17-16. Roda zakte toen weg,
waarbij geen schot meer de'
korf raakte, terwijl Oost-Arn-
hem juist boven de normale
vorm uitgroeide. Ron Steen-
bergen (zesmaal) en Erik
Wolsink (zesmaal) zorgde in
de laatste minuten dat de
Arnhemse sporthal in een
feestende massa veranderde:
19-16.

Bij de beginfase had Rohda
het beste van het spel, mede
door een sterkererebound en
kon uitlopen tot 2-5. Oost-
Arnhem had toen het geluk
dat aanvoerder Erik Wolsink
met vier gave treffers zijn

Bij Roda was Peter Schal-
lenberg het schotvaardigst
(zesmaal), terwijl Jitte Buk-
kens en JolandaKampers te-
gen elkaar ieder tot drie tref-
fers kwamen.

UITSLAGEN:
De verzamelde uitslagen zijn:

Davos. Internationale wedstrijden.
Mannen 500 m: Mey (dvi) 36,78, 2.
Adeberg (Dvi) 37,98, 3. Zinke (Dvi) en
Wichmann (Dvi) 38,00. 1000 m: 1.
Schreuder (Ned) 1.16,73, 2 Spielmann
(Dvi) 1.16,95, 3. Magnusson (Zwe)
1.17,32 Vrouwen 500 m: 1. Luding
(Dvi) 41,41, 2 Ledergeber (Zwi) 45,21.
1000m: 1. Ledergeber 1.29,26.

Inzell. Oriebanen-toernee. Man-
nen 500 m: 1. Sobeck (Dvi) 38,64, 2.
Reyes-Loredo (Dvi) 38,97, 3. Kramer
(Dvi) 39,04, 4 Tronet (Zwe) 39,19, 5.
Falk-Larsen (Noo) 39,38, 6. Spidsberg
(Noo) 39,57, 7. Cazemier (Ned) en
Garbell (Zwe) 39,84. 1000 m: 1. Reyes-
Loredo 1.18,87, 2. Flaim (VSt) 1.19,69,
3. Sobeck 1.10,06. 1500 m: 1. Falk-
Larsen 1.57,63, 2 Spidsberg 1.58,12 3.
Cazemier 1.58,63, 4. Kramer 200,45, 5.
Tronet 200,55, 6. Garbell 201,38. 5000
m: 1. Varvik (Noo) 6.59,96, 2. StorelkJ
(Noo) 7.03,17, 3. Sonnenfeld (Dvi)
7.09,16, 4. Bosker (Ned) 7.09,83, 5.
Greenwald (VSt) 7.10,35, 6. Nijdam
(Ned) 7.18,54.

Vrouwen 500 m: 1. Mischke (Dvi)
43,39, 2 Zummack (Dvi) 43,89, 3.
Sundby (Noo) 45,02, 4. Sviggum
(Noo) 45.08, 5. Dikkema (Ned) 45,61,
6. Van der Meer (Ned) 45,75. 1500m:
1. Van der Meer 215,78, 2. Mischke
216,51, 3. Dikkema 217,78, 4. Sundby
2.20,12 5. Esmeralda Ossendrijver
(Ned) 220,33.

Coene naar derde
ronde in Taiwan

TAIPEH, donderdag
Eline Coene is tijdens het toernooi

om de open badmintonkampioen-
schappen van Taiwan doorgedrongen
tot de derde ronde. Na een bye in de
eerste ronde versloeg de Velpse de
Australische Cator. Erica van den
Heuvel en Astrid van der Knaap wer-
den in de tweede ronde uitgescha-
keld. /

Jeroen van Dijck leverde in de
eerste ronde goed weerwerk tegen
Hermawan Susanto. Van Dijck ver-
raste de Indonesiër, nummer zes van
de wereldranglijst, in de eerste game:
15-7. Tot heel diep in de tweede
(11-10) leek een opzienbarende zege
binnen bereik. Susanto bleef echter
zijn zenuwen de baas: 15-12,15-10.

Uitslagen open kampioenschap
van Taiwan: Vrouwen, enkelspel, eer-
ste ronde: Van der Knaap (Ned) - Cheu
Mei Jun (Tai) 11-211-3 Tweede ronde:
Coene (Ned) - Cator (Aus) 11-3 11-6,
Van den Heuvel - Jaroensiri (Tai) 4-11
4-11, Van der Knaap - Santoso (Indo)
4-11 0-11. Vrouwen, dubbelspel, eerste
ronde: Coene/Van den Heuvel (Ned) -Jau Hua Chayng/Zhan Ha Ling (Tai)
15-3 15-10. Mannen, enkelspel, eerste

ronde: Van Dijck (Ned) - Susanto
(Indo) 15-712-1510-15.

Broers Potma voldoen
aan olympische eisen

TAURANGA, donderdag
Willem en GerhardPotma

hebben tijdens de wereldti-
telstrijd zeilen in de Flying-
Dutchmanklasse voldaan an.
de olympische eisen. De
Friese broers eindigden voor
de kust van Tauranga in
Nieuw-Zeeland als zevende.
Door de twaalfde plek in de
zevende en laatste race ste-
gen de Potma's twee plaat-
sen. De titel ging naar de
Amerikanen Paul Foerster
en SteveBourdow.

Klunzen
AMSTERDAM,

donderdag
Nare spelingvan het lot:

uitgerekend nu ik op deze
plaats zwalkende schaatsers
na goed gefundeerdeonder-
bouwingzou willenbestem-
pelen als 'klunzen', starten de
vereniging Het Nederlandse
Ezelstamboek en de stichting
Opvang Ezels Nederland een
actie tegen de discriminatie
van balkende viervoeters.

Een kluns schijnteen ge-
castreerdeezelhengst te zijn,
dus u begrijpt dat ik bezig ben
om mij lelijk op glad ijs te
begeven.

Hoe danook: er was eens,
pakweg acht jaargeleden, een
schaatsenrijder,diegoed uit
de voeten kon op detien kilo-
meter en om diereden werd
uitgezondennaar de Olympi-
scheSpelen van Sarajevo. In
zijn dorpjeRaalte haalde
feestcomité De Stoppelhaene
alvast de slingersvan zolder,
in De LerenLaampe stakenze
een extra kaarsje voor hem
aan, maar het mocht niet ba-

ten.Robert Vunderink was
gedoemdom tefalen, omdat
hij alsbuitenbeentje uitslui-
tend in derol van stakker de
stemming liet stijgen en een
met goud behangenpispaal is
zelfs in de schaatssport on-
denkbaar.

„Robert past niet in een
kernploeg," heette deofficiële
lezing. Erger haddenze de
man niet kunnen treffen,
want op bevroren wateren is
dekernploeg de mooisteuit-
vinding sinds deFriese door-
loper.

Nimmer heb ikeen krani-
gerevenknie van deonvol-
prezen padvinderij mogen
aanschouwendan juist de
kern van dieploeg schaatsers.
Je bent geneigd om hen in een
ernstig vervuildeauto op te
zoeken, wetende dat het voer-
tuig ten tijde van vertrek te-
gen betaling van een kwartje
onherkenbaarzal blinken:
heitje voor eenkarweitje.

De vrouwen op kerstkamp
in Inzell:„Als jijnou het
nagerecht verzorgt, doe ik de
salades." Zekookten hun ei-
gen potje(met veelkoolhy-
draten) op een vierpits-gas-
fornuis, kochten cadeautjes
voor elkaaren hopman Arie
maakte gedichtjes, voor on-
der de versierde denneboom.
Gelijktijdig deden de mannen
in het bergdorpjeCollalbo
tussen het trainen door spelle-
tjes met houten bakken en
balletjes, voordat ze naar Hee-
renveen kwamen om zich te
plaatsen voor de Olympische
Spelen van Albertville.

Robert Vunderink, inmid-
dels opgeklommenvan pis-
paal tot mede-eigenaarvan
een rijwiélbedrijf teZwolle,
vulde de dagen met hetplak-
ken van banden en Leo Visser
was onderwijl alspiloot in de
wolken. Uitslag 5000 meter: 2
Visser, 3 Vunderink. Uitslag
10.000meter: 2 Vunderink.

Baas Krook van dekern-
ploeg moet dusnaarstig op
zoek naar een eenpersoons
blokhutin de bergen van Al-
bertville, waarin deongewen-
ste vreemdelinguitRaalte op
een eenpits-gasfornuis zn ei-
genpotje (zonder koolhydra-
ten) kan koken en eventueel
ookeen gedichtaan zichzélf
mag richten.

Voor deolympische vijfki-
lometer konKrook hem nog
met een trucje buiten de deur
houden, maar op detien kilo-
meter was er geen houden
aan. Met dank aan dekern-
ploegleden, dieondankseen
idealevoorbereiding vol ca-
deautjes,poëzie en kookbeur-
ten vergaten om snellerte
zijn dan dievermaledijde
bandenplakker.

De klun... sorry, derunde-
ren!

(PS: Stichtingenen vereni-
gingen kunnen hunklachten
over deze schandelijkediscri-
minatievan deherkauwer
kwijt aan Télesport, Postbus
376,1000EB Amsterdam.)

Sport
llliïF

Dijkstra

|

____
De Voetballijn

\_jfi! 06-350.350.00

Ajax-voetballijn 06-350.350. ff
PSV-voetballijn 06-350.350.04
Feyenoord-voetbaHijn 06-350.350.03
FC Groningen-voetballijn 06-350.350.05
FC Utrecht-voetballijn 06-350.350.06
Volendam-voetballijn 06-350.350.01
Willem 11-voetbattijn 06-350.350.02
NAC-voetballijn 06-350.350.10
Sparta-voetballijn 06-350.350.07

Uitstagen ♦ Programma 06-350.350.08
Afgelastingenlijn 06-350.350.09
Buitenlands voetballfjri 06-350.350.15

werd tweede en ontving de ook niet kinder-
achtige somma van 5.000 gulden. Ook het
komende wielerseizoen zal de üetsenfabriek
uitDieren via een aantalamateurklassiekers
een klassement samenstellen die uiteinde-
lijk de regelmatigste en dus sterkste renner
zal aanwijzen. De top 10 van bet afgelopen

wielerjaar zijn: 1. Voskamp /8.000, 2. Erik
Dekker f 5.000, 3. Rob Mulders f 3.000, 4.
Allard Engels f 2.500, 5. John den Braber

’ 1.750, 6. JansKoerts f 1.375, 7. Anton Tak
f 1.375, 8. Servais Knaven f 1.000, 9. Rob
Compasf 7.50,10. TristanHoffmanf 500.

Foto: John Voermans

(advertentie)

HETBESTE FITNESS-
I CENTRUM VOOR THUIS...

LBel voor de nieuwe fitness- RST
folder'92: 04930-10345 IBjgfeP?/' : '': : '.WÊÊ
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Bart Voskamp
debeste

" Namens
Gazelle over-
handigt
PB-man Cees
van Wijk (r)
de cheque van
8.000 gulden
aan winnaar
Bart Vos-
kamp. De ren-
ner uit de
ploeg van
Koga Miyata
won het pres-
tigieuze Ga-
zelle-klasse-
ment van het
afgelopen wie-
lerseizoen.
Erik Dekker
uit de nationa-
le selectie (1)



Algemeen (buitenland)
Australië ’ 2630, Singapore
’1550, Accra ’2095, Delhi
’1265, Bangkok ’1450. Balt/
Medan ’2050, Toronto ’975,
Hongkong ’1995. ASIA
COMPASS, Damrak 34, 1012
LX Adam, 020-6246340/
6242288, lid SGR.
'GOEDKOPE vliegtickets' be-
stellen = Prom/Gta bellen.
020-6892933/6892947. ANVR.

FLORIDA! Jan. en febr., mcl. 1
wk. auto, ’ 88a ABC-eil.

’ 1399 (jaarret.). Florida, hoog-
seiz., ’1299 mcl. 1 wk. auto.
Aco Travel. 020-6612557. SGP

ZONREIZEN, Tunesië 8 dgn.
htl. h.p. ’439; 15 dgn. ’579.World Ticket Center, 020-
-6261011*. Lid Garantiefonds.

Vaartuigen
T.k. zeilend TWEEMASTER,
urker viskotter, 15 x 4 x 1.60,
met el. lier, satteliet navigatie,
zeewaardig, 65-pk Steir diesel,

’ 72500. Telef. 035-60263.
Te koop gevraagd SPEEDBO-
TEN en kruisers è contant. Te-
lef. 02990-37825.

Relatie-
bemiddelings-

bureaus

Relatielijn
van STICHTING DATE 50cpm

zoekt u een man?
06-320.325.27

zoekt u 'n vrouw?
06-320.321.37

Speedboot BAYLINER type
Capri, cabrioletkap, het geheel
verkeert in nieuwstaat, inkl.
trailer, bj. '90, ’29.950. Inruil
auto of boot mogelijk. Inl.
03489-1868/1853.
T.k. SLEEPVLET, 11.40 x 3.35 x
1.20 m, bj. '32, vr.pr. ’45.000.
Telef. 06-52832509.

Huwelijk,
kennismaking,

enz.
HEER, 72 j., te Adam, z.k.m.
ongeb. dame (LAT of samen-
wonen). Br. 44-28583 bur. bl.
Adam.
Gesch. heer, 39 jr., onderne-
mer, riante woning, baard, 2
kind., z.k.m. INTELL, ondern.
jongedame, 25-30 jr., goed mi-
lieu. Omg. Zeist. Br. met foto.
Br. 44-28540bur bl. Adam.

Opleidingen/(club) lessen
T.k. TAALCURSUSSEN
Spaans, Frans, Engels, Ital.,
Duits, Russ. Met boeken en 7
cass. Wegens herdruk van
’430 nu ’155. Andere talen,
Hindi, Thai, Pools enz. ’ 220.
Uitgeverij Sitas, 05147-1700.
VRIJE ACADEMIE KENNE-
MERLAND, (voor-)opleiding
beeldendekunst. 023-252656.

CURSUSSEN in 127 talen. Op
cassettes enz. ’7O. Ook voor
buitenl. 070-3638667/3894543.
ïri jarT start de cursus
VERKOOPKUNDE. Rhetorica,
078-130388.
Ruim 200 (sub)rubrieken bij de
SPEURDERS. Bel voor infor-
matie/brochure020-6.805.805.

Danslessen
SPOEDCURSUS bij dans-
school Cary Wennink. Kleding
vrij. De Lairessestraat 157,
Adam. Telef. 020-6790071.
Aparte klasse!!! Dansschool
'"DE BRUIJN-BONEL'". In-
schrijving geop. v.a. ma. t/m
zo. 12-22uur. Rozengr. 231, te-

f. 020-6265700/6274400.

Voor dansles DANSSCHOOL
GERVER, Bellamystr. 31-33
Adam. Telef. 020-6182987.
BALLETLESSEN, vanaf 4 jaar,
klassiek, jazz, showen musical,
callenetics/stretching. Helena
Alberts, Osdorpplein 412,
Amsterdam, 020-6100500.

Sport en fitness
Goed verzorgd SAUNA-MAS-
SAGE-INSTITUUT Atlantic,
geopend 11-24 uur. Haarlem-
merstraat 60, 020-6262361.
Massage door MASSEUSES.
Apeldoorn, 055-224309, dag. v.
12-21 uur, do. v. 10-21 uur.
Massagepraktijk PLEXUS, ont-
spanningsmassage door gedipl.
masseuses. De Wijk, 05289-
-1645. Uithoorn, 02975-30138.
ES OTERIE-massagepraktijk,
ledere dag open. Creditcards
accepted. 020-6911854.

't Beste voornemen voor '92..
op zn tijd een MASSAGE. Te-
lef. 04162-3261, na 1200uur.
ONTSPANNINGS/VOET-
MASSAGE aan huis. Telef.
020-6968693.
ROSEMARIJ voor de originele
pidjetmass., v. 12-19 u., omg.
RAI, 020-6717546,ass. gevr.
Fantastische MASSAGE, van
11.00-23.00 uur, zondag gesl.
Telef. 020-683531 a

Woninginrichting
Heuga TAPIJTTEGELS v.a. ’ 1
in div. kleuren. Haarlemmerdijk
168,Adam, 020-6220981.
Orig. Engelse CHESTERFIELD.
Voll. handgemaakt en op maat
te leveren (hoge en lage mo-
dellen). Keuze uit 30kleuren le-
der. Eigen import (kwaliteit
spreekt). Temfay 8.V., Beets-
laan 2-6, Hoofddorp-Noord,
02503-13354, dag. geop. v.a. 10
u., vrijdagkoopavond.
Op tentoonst. gebr. Heuga en
LOUIS DE POORTERE tapijtte-
gels v.a. ’ 5,00 p.st. (ook
nieuw), alle kleuren. Decorum
8.V., Jarmuiden 21, Adam,
020-6117905.
Ruime keuze in gebruikte
CHESTERFIELDS bij „Goed-
koop", Overtoom 30C, West-
zaan/Zaanstad, 075-704775.
WILLEM 111 ruimt op: water-
bed, 2-persoons, KEMA-keur,

’ 995, slaapkamer plus boven-
bouw, ’ 795. Als u bij ons niet
slaagt voor een eethoek, bank-
stel, wandmeubel, dan slaagt u
nergens. Bekijk de 24
opruimingsetalages bij Willem
111, Molukkenstraat 131, tele-
foon 020-6654816/6652437.
Maandag gesloten, donderdag
koopavond 19.00-21.00uur.

Supermooie originele Chinese
KLEDEN, topkwaliteit met cer-
tificaat. Alle maten, ook in rond
en ovaal b.v. salonmaat van
’2495 nu ’1995. „China
World", De Clercqstraat 77,
A'dam-W., 020-6186037.
Pond, koopav.

Waterbed
De beste, goedkoopste bij

Willem 111
WATERBEDDEN 50% tot 70%
Goedkoper. Alle mod. 180 x
214 in mfd mcl. watermatras
95% veiligheidskuip, verwarmer ■+ thermostaat. Bodem + ver-
delers, flesje anti-alg + thuis-
bezorgd. Model Stockholm van
’1999 voor ’999. Mod. Ebro 'van ’2498 voor ’1298. Mod.
Granada ’2798 voor ’ 159aMod. Silvia ’ 3498 voor ’ 2198.
Mod. Rachel ’4250 voor

’ 2498. Soft Side ’ 3695 voor
’2190. Uiterwaardenstr. 87,
Amsterdam-Zuid (om de hoek
Rijnstr.) Telef. 020-6461262
Engels CHESTERFIELD, top-
kwal. voor laagste prijzen.
Nieuw/gebruikt. 01830-27988.

Foto en film
INKOOP en inruil van gebruikte
foto-apparatuur. Camex, de
grootste fotozaak van Neder-
land, Parnassusweg 202-204,
Amsterdam-Zuid.

FOTOSTUDIO ruimte te huur
per dag, eigen parkeerplaats.
Br. 52-28593 bur. bl. Adam.

Muziekinstrumenten/apparatuur

Dijkman B.V.
koopt contant tegen

dehoogste prijs
al uw muziekinstrumenten

geluidsinstallaties,keyboards

Grote afdeling OCCASIONS
inkoop-verkoop-verhuur

Rozengracht 115,Amsterdam
Telefoon 020-6265611/6205003
Nu ook in Nederland 'ALTHO'
STOF-, BESCHERMHOEZEN
voor uw MUSIC-KEYBOARD.
Bestellen of info 02522-11413.

Jukeboxen
JUKEBOXEN, v.a. ’5OO. Open
modellen v.a ’ 2500. Telef. 09-
-32.11526034.

T.k. piano FURSTEIN
(zw./w.), i.z.g.st. Vr.pr. ’4BOO.
Nieuw-Vennep, 02526-72852
PIANO'S. Huur met kooprecht ■van ’65 tot ’2OO p.m. Gratis
transport. Alle merken
gebruikte piano's, ’450 per !jaar. Van Urk, Westersingel 42
Rotterdam. 010-4363500.
SPEURDERS kunt u opgeven |
van maandag t/m vrijdag, vani
08.00 tot 21.00 uur, via |
020-6.805.805. ,

<
TV, audio/video-

apparatuur
Te koop GEVRAAGD VHS!camrecorder. Telefoon 02975- ,
62927.

Kunst en antiek
ANTIEKADE Veilinghal Alk-
maar, 14-15-16 februari. Info:
072-332909.
TEMFAY-ANTIEK. 650 m 2
showroom met antiek in huise-
lijke sfeer geshowd, o.a. antie-
ke Franse kasten, eethoeken,
salontafels, tv-kastjes, bu-
reaus, secretaires, Bretonse
eethoeken en kasten, mahonie
en blank eiken en excl. verlich-
ting enz. Beetslaan 2-6, Hoofd-
dorp-N., 02503-13354. Dagel.
geop.v.a. 10u.,vrij, koopav.

ANTIEKBEURS Amsterdam '700, alle stijlen, 1000 m 2. Van(
Slingelandtstraat 24 (zijstr. van
Haarlemmerweg), A'dam-W.,
020-6864372 dond. koopavond,'woensdag gesl. Ook inkoop.

Een SPEURDER opgeven? Bel ,
020-6.805.805. j
Veiling HOOFDDORP, Park- I
laan 7a, telef. 02503-35305. He- I
den inbreng mog. van 10-17'uur, voor onze eerstvolgende!
veiling van 20ian. e.v. 'Dieren(benodigdheden)

MALT. leeuwtjes, 9 wkn., shi-
tzu's, 9 wkn., eigen fok, voll.
ing, pi. ontw. 020-6921842
Weg. omst. t.k. SIBERISCHE
HUSKY, 10 weken, reu, ing. en
ontw. Telef. 05270-18037.
T.k.: Amerik. Canad. witte
HERDERPUPS, ing. en ontw.
Met ras-echtheidscertrf. Inl.
08870-17564,na 13 u.
T.k. DALMATIER, 9 mndn.,
met stamb. Plus West Highland
Terriër, 3 jr., met stamb.
05498-44696.

i

Beslist goed tehuis gezocht j
voor zr. lieve en mooie blauwe'KEES HOND, teef, 10 mnd.,\wegens allergie, goed met kind. ,
en katten, ’ 350. 020-6643517. ]
T.k. prachtige GOLDEN "RETRIEVERPUPS, ing. pi. pas- '.
poort, ’ 450. Telef. 03436-2497.|
T.k. prachtige LABRADOR- ,
PUPS, ingeënt plus paspoort, |

’ 450. Telef. 03436-1306. j
T.k. lieve langh. TECKELPUPS, ,
in huisk. opgegroeid, stamb.,i
ing. etc. 072-613600.
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Waar begint het nieuwe jaar met scherp

heid? En die klaarstaan met goed advies? -r 1/ö«— 8
ki'ï /S> '''''- Rimini. Fraai vormgegeven toestel met nummerherhalingvan laatst-iNaiuuriijK dij i rimaroon. irmatAm- , , , . wmm1(06-0402 gekozentelefoonnummer en uitschakeibare zoemer, mm wm ..«_»»,

Waar anders? ’ In wit, zwart en groen. Van 98,-voor 9 *
m pÖ*"l

H_i m—l i _HH_H _l_.

i

9 I .'

Videotex-terminal. De gemakkelijkste manier om informatie ............ _"* voor zowel binnenshuis als
thuis te krijgen of om bestellingen te plaatsen. Bestaat uit ■ buitenshuis (tot 300 meter). ij
Videotex-beeldscherm en toetsenbord. ja* < E " bpaHli Geheugen voor 10 telefoon-
Van 695,-voor 4# J — " _1 » nummers. In wit en antraciet.

Combifax 110. Faxtoestel met ingebouwde telefoon/antwoord- I I
apparaat. Geheugen voor 100 nummers. Resolutie: fijn/superfijn/ ■.«*&* w * *H Jgjgggf
foto. Van 2.995,-voor 0% _#t r~ _: i I a■,■ ** " * 1 *■■ ' i_. j. u.■ |:: Alle aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

—■" ■ --f «j _f„i I "' w ~ ""' "*'" 1jwéßHH_m w w «f —" \ ■—% ■ *■'showroommodellen. ' _r_fl■ _~_ _*^
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Handtamme BABYPAPE-
GAAITJES, zitten op de hand
te praten, lopen je overal ach-
terna, lief voor kinderen. Ge-
spreide betaling mog. Dennis
Papegaaien, 020-6657658.
± 100 soort. MALAWY, Tan-
ganyka en Amer. Cichlide. Ook
inruil. De Amfibie, H. Schaftstr.
39, Haarlem, 023-358053.
T.k. raszuivere ruwharige
TECKELPUPS, 2 mnd., ing. en
ontw., in huis opgegroeid,

’ 300. 02159-38045.
Nest West Highland White
TERRIËRS, met stamb. Ouders
aanw. Amersfoort, 033-722766.
Jonge WEIMARANER jacht-
honden, 5 mnd., met stam-
boom, ing., ontw. 05274-6619.
Mini YORKSHIRE-, Jack Rus-
sell- en West Highland White
terriërs, Maltezers, shih-tzu's,
teckertjes, dwergkeesjes,
Schotse collies, golden retrie-
vers, chow-chows en leuke
bastaardjes. Keucheniusstraat
32, Veenendaal, 08385-24587.
Weg. omstandigh. BOBTAIL
t.k., reu, 1 jr. oud, m. stamb.,
liefv. kinderen. 08385-16563.
T.k. MALTEZER LEEUWTJE, 8
weken, ing. en ontw., ’ 250.
Bellen na 16uur 079-213830.

Zwarte DWERGPOEDELS,
ing., pasp., oud. aanw. Hoge-
weg 176,A'foort, 033-722766.
Het AQUARIUMHUIS, neon 5
v. ’7,50. 10 v. ’lO. Gr. haaivin
barbeel, 4 v. ’ 25. Op= op,
Moenkhausia, 5 v. ’ 7,50. B.
Schuberti 5 v. ’ 7,50. Ch. danio,
6 v. ’7,50. Circ.pomp 480 I,
’49,75. 1000 1, ’6250. 1500 I,
’95. Eheim 2211, bij ons ’9O.
2213, ’lO5. Ook 't adres voor
trop. visvoer, levend en diep-
vries, J. van Galenstr. 159,
Adam, 020-6180036, Z'dam,
075-161200, 's maand, gesl.
T.k. WEST HIGHLAND white
terriërpups, ing. en ontw.’ 500.
Inl. 04243-2289.
T.k. HAFLINGER ruin, met za-
del, verkeersmak, 3 jaar, ’ 2500.
Telefoon 020-6400454.
"RAS/BASTAARDHONDJES
Vorken, Maltezers, Labradors.
020-6190351,03240-40185.
T.k. mooie HERDERPUPS,
geb. 14-11-'9l, ing., ontw.

’ 300. Telef. 075-703213.
i T.k. weg. omst.h. BOUVIER,
teef, 4 jr., Maltezer Leeuwtje,
teef, 10mnd. Inl. 03200-34527.

i Weg. omst. t.k. BULL-TER-
RIER, teef met stamb., 4 jaar,

’ 500. Telef. 072-151756.

Postzegels, munten
e.a. verzamelingen

POSTZEGELS, collecties etc.
gevr. Topprijzen geboden!!
Gratis taxatie, bezoek aan huis.
Fa. De Nijs, 03465-63575.
Hoogste bod op uw collect./
partijen POSTZEGELS, mun-
ten, ansichtkaarten, plaatjesal-
bums, vorstenhuizen, filmster-
ren, bankbilj., oude schilderijen,
curiositeiten etc. Gratis taxatie.
Fa. W. Tieman, N.Z. Voorburg-
wal 300, Adam, 020-6263243.
Contante TOPPRIJZEN voor
postzegels, telef.krt., munten,
en goudl T. Peters, Rosma-
rijnst. 7, Adam, 020-6222530.
De hoogste prijs voor uw col-
lecties/partijen POSTZEGELS.
Gratis tax. Bez. aan huis. Fa.
Quirijns Adam, 035-219470.

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.
Beëdigde makelaars zoeken
COLLECTIES, postzegels en
munten. Gratis taxatie, evt. aan
huis. Rokin 60. Telefoon 020-
-6230261/6242380.
Weg. aansch. CD's: 500 singl.
’3OO, 500 LP'S ’4OO. Toez.
mog. 070-3638667/3894543.
NUMINT vraagt gouden en zil-
veren munten en Jul. zilver-
geld. H. Kattenburg, v. Alke-
madeln. 201, Den Haag, telef.
070-3241389/3242233.
Wij kopen iedere POSTZEGEL-
VERZAMELING. De Groen
Filatelie, Hoofdpostkantoor
Neude, Utrecht, 030-341692

Diversen

Telef.demonstratie meditatief
verjongings- en schoonheids-
behandeling. Oplossen litte-
kens, klachten. 020-6975586.
Paranormaal MAGNETISEUR,
voor al uw problemen, ont-
spanningsbaden en massage.
Telefoon 020-6649150.
Te koop gevraagd oud Japans
SAMOERAI-ZWAARD. Telef.
020-6100992
Bel gratis met WILLEMIJN.
Telef. 06-0221010.
WILLEM koopt alles, oprui-
ming, inboedels en kleingoed,
020-6258697 en 6278536.
Zie uw toekomst glashelder
met zon PERSOONLIJKE
horoscoop (± 55 bladzijden!!!)
van drs. Vos. Bel daarom 013-
-564232 (24 u.) v. gratisfolder.
HERMAN koopt alles, oprui-
ming, inboedels en kleingoed.
020-6239361.

Nanma, HELDERZIENDE, hulp
bij veel problemen, fotobewer-
king, kruidenbaden, beslist
geen sex. 020-6646170.
COEN koopt alles! Inboedels,
opruimingen en kleingoed.
Telef. 020-6332355.
Partij LESTAFELS en -stoelen
voor comp.studie, buurthuis,
vereniging enz. 05172-2531.
Erkende Russische HELDER-
ZIENDE mevr. Larissa met bij-
zondere gaven. Internationaal
bekend. Verrassende resulta-
ten. Ook schriftelijk met foto.
Telef. 08385-40085.
PARANORMALE beursvoor-
spelling. Moeder Meyers vertelt
of u moet kopen of verkopen.
50c.p.m. 06-96.93.
Prof. SALIM, hoogbegaafd
medium, gespee. in liefdes-
probl., snelle terugkeer geliefde
gegarandeerd, helpt ook tegen
negatieve bewerkingen. Telef.
020-6822178.

Diverse clubs

ADRESSEN van dames privé,
clubs en escorts. De dames
vertellen je zelf wat ze te bie-
den hebben en geven ook hun
adres/telef. 06-96.85,50cpm.
Jonge, blonde STUDENTE,
privé, maandag t/m vrijdag
1200 tot 17.00 u. 033-948337.
Omgeving Amersfoort.
NATASCHA, Arnhem, blond
of donker, slank of volslank,
085-615121. Onsteinstraat 2
Arnhem.
DEN BOSCH, 15 meisjes ontv.
u discreet, 3 whirlpools, water-
bed. Koestraat 13,073-219032
APELDOORN. Oosterse en 3
Hollandse kanjers privé van
11-23 u. Stationsstraat 34.
055-221294. Ass. gevr.

Escort Tina
020-6162223

VOOR MOOIE MEISJES
CHARMANT, ONDEUGEND

VAN 18JAARTOT..
EN DE BESTE STRIPSHOWS

o.a. VERPLEEGSTER
POLITIE-AGENTE ETC.

DAMES!!! Super escort, j.man,
33 jr., echt mooi + fijn + nivo.
Infovia Alice, 055-419322
LOVE'92 LOVE'92

’ 200 all-in
(INKL. BTW)

de enige echte open sexclub
van Nederland waar u met alle
8 jonge, sexy meisjes, naakt
kunt relaxen, de gehele dag
met o.a. sauna, hotwhirlpool,
video en kluisjes. Let opl! Nu
weer geop. ma. t/m vr. 1200-
-0200 uur. Balth. Floriszstr.
37 hs, Adam, telef. 020-
-6762176, all creditcards accep-
ted, beter echt naakt dan na-
maak;
Ook in het nieuwe jaar staan
wij weer voor u klaar, Haarlem-
mermeerstr. 42hs, Adam,
020-6155104,ma.-vr. 10-23 u.
UTRECHT: Wendy, Mariska en
Rosita zkn. tijdelijke bijverdien-
ste. Romant. privé-sf. Ook zat.
Voorstr. 17 bis, 030-311195.
SHIRLEY, 23 jaar, komt bij u
thuis of in een hotel, door bijna
heel Ned. 06-527009851.
ARNHEM (Presikhaaf), Cindy
privé, lief, hyg., discr. Nw Patty
23 jr. 085-618167. Ass. welkom.
2 lieve VRIENDINNEN ontv.
heren privé. ma. t/m vr. 11-23
u„ escort (mog.), 073-140380.
Jonge DEBBY verwent ro-
mant. nette heren discr. Ma.-
vrij., 14.00-23.30 u. 030-935261.
UTRECHT, studente zoekt tij-
delijk bijverdienste. Vleutense-
weg 249A, 030-942370.
Nieuw! CHANTAL, in Arnhem.
Dagelijks geop. v.a. 11.00 uur.
Tevens escort. 085-217551.
KLASSEJONGENS. Escort v.
mannen. Klant is koning. 24 u.
p.dag, geh. Ned. 020-6610808.

Utrecht privé
charm. j.dames ontv. in rom.
privé-sfeer, v.a. 10 uur. Vleu-
tenseweg 249A, 030-944904.
JENNA, si., 28 jr., volle b., ’ 100
p.u. all-in, Fr. v. Mierisstr. 85,
Adam, 020-6624424.

Voor hen die uren willen genie-
ten in het huis vol massagepie-
zier van Madame Desiree.
Discr., hyg. en een klasse apart,
16appart. vol plezier, leder ap-
part. een ander meisje, in de
ontvangsthal verwelkomen wij
u, masseren u met diepg. na-
tuurmassage, woman to wo-
man massage, open en bloot,
liefst op schoot. App. 1, 2 3 en
4 Kitty met haar 3 zusjes mas-
seren graag bloot, maar toch
een kl. slipje aan met daaronder
de Japanse vibrerende knikker-
balletjes, die bij iedere vrouw
de lusten opwekken, zodat ze
vol liefde allerlei massages aan-
passen en liefst uren bezig zijn.
App. 5 en 6Linda bekend uit de
tv-wereld en Irma Duitse scho-
ne hebben dit huis vol plezier
ontdekt en willen zich uitleven
met langd. masseren. App. 7, 8
en 9 Diana, Ciska en Tamara, 3
vriendinnen gehuld in ver-
pleegsteruniform met naald-
hakjes en verder bloot, geven
orig. Japanse massage met
liefde en puur natuur. App. 10,
11 en 12Annabel wild, jong en
blond met Marijke en Chanel
masseren meerdere heren te-
zamen, verlegen en preuts en
doen het graag in een donkere
kamer, dol op harde massage.
App. 13 gedipl. masseuse vol
algehele rustgevende massage.
App. 14en 15 als u door Desi-
ree 23 lentes zelf gemasseerd
wil worden. Heren die ongezien
en discr. naar mijn Japans in-
gerichte app. willen, kunnen via
de privé-ingang. Wie weet
wordt het een langdurige
vriendschap, daar ik ook een
alleenst. meisje ben. „Het Am-
sterdamse massageparadijs" is
op zn allerbest!l!l '"BEURS-
STRAAT 25"* A'dam-Centr.
Park. in de park.gar. v.d. Bijen-
korf, 1 min lopen. Met de trein?
2 min. lopen van CS. Ma.-zo.
12 's middags tot 4 u. 's nachts.
De prijs zal zeker meevallen,
een drankje van het huis staat
klaar, zo is een vrijbl. kennis-
making nooit weg. P.s. Sado
Tina, blond, en Maso Lisa mas-
seren u als kennismaking-
attractie in de ontvangsthal.
BRIAN bloedmooie neger, bo-
dy-building, 24 jr., klasse apart,
voor heren. 020-6902039.
NICOLE Privé, 085-813343,
open van 12-23 uur. Zaterdags
van 12-18uur. Ass. gevr.
A'FOORT, Elisa, Ellen en Judith
ontv. in rom. privé-sfeer. Sta-
tionsstr. 31, 033-635052.
NIEUW! Moeder en dochter
privé. Laarderweg 7A, Bussurn.
Telef. 02159-19488.
ESCORTSERVICE Evergreen,
voor leuke meisjes aan huis of
hotel, door geheel Nederland.
24-uurs service. 03200-32405.
Superblond! TRANSSEXUELE
topless, inger. SM-kamer,
020-6842768,ook zondag.
Arnhem, ANNET privé, na te-
lef. afspr., ook SM, onderdani-
ge aanwezig. 085-422297.
Sexshop HOMO CINEMA, pri-
vé-cabines, tev. videoverhuur.
Turfsteeg 2A 2rd, Haarlem.
Ervaar het genot v.e. complete
BODYMASSAGE bij Lagita.
Kwakersplein 6hs, Adam,
020-6854167.Assistentes oevr.

First choice
Escort & Dating

Keuze uit 200
charm. dames en heren

v.a. 18jr.
020-6237005

’lOO all-in. Japanse Diana
Cuatro met verleidelijke blonde
dochter (like a virgin) ontv.
bloot, met jarretel, mooie grote
b., licht onderdanig, wild, on-
getemd en vol lust. Vrijt zonder
taboes, uren kussen, vele ma-
len sexen, trio/lesb. act, Grieks,
Russ. en SM. Koffie staat klaar.
V.a. Amstel Station Wibautstr.
in, 2e str. rechts, dan 1erechts,
HOFMEYRSTR. 40 hs, Adam,
ma. t/m vrij. 10-22uur.
ROBIN, Indonesische jongenv.
erot. relax-mass., 7 d., v. heren
ontv./bez. privé, 020-6822132
'"PRIVÉ 26*" Met allemaal
nieuwe meisjes, in sexy linge-
rie. Haarlemmermeerstraat
26-huis. Dagelijks vanaf 10.00
uur. 020-6140679.Amsterdam.
POSTIUON D'AMOUR, 2-
pers. kamers met bad, tv, open
haard, ’ 50 p.u., min. 2 u. Den-
nenlaan 80, Zwanenburg,
02907-3870, geen dames aanw.
""Massagesalon CLAUDE'"
'n weldaad voor uw lichaam,
tev. pidjet, ma.-vrij. 10-22 u.,
za. 11-18 u. Meerhuizenstr. 25
2-hg., Adam, info 020-
-6767794. Klassedames gevr.
Wil je het leuk hebben? Buro
IRIS* Privé-adr. en escort.
Gastvr. welkom. 023-390477.
MARTHA, 25 jaar, heerlijke,
superzwoele brunette met 'n
wellustig, goedgevuld figuur!
Zij laat u volop genieten, mcl.
Franse massage, zoenen, vrijen
enz. Bel nu eens op! Rijswijk
070-3901653.
JONGENS-ESCORT, knappe,
sportieve jongens v. mannen,
020-6181824,nw. jngs.gevr.
Heren opgelet! Bemiddelings-
bureau DYNASTY b.a. in 1992
prachtige mooie jongens voor
escort. Info 02153-86679.
ERMELO, Dubary privé, Dr.
Holtropstr. 147, 03417-62262
Petra, Yvonne, Tanja, Eva, Lilly.
5 topless TRANSSEXUELEN,
Jap. sexgodin, Balinese sex-
poes, Thaise sex-ster, Braz.
sexbom, privé en escort. Telef.
020-6201175,ma.-vr. 12-24 u.
"Club SEXORAMA, Breda",
films, shows, bar, sexy meisjes.
076-212126, Mauritsstraat 16A.

Camillia
Het beste mass.huis in Adam.Kom en maak kennis met de
nieuwe meisjes, Middenweg
183hs, Adam, 020-6630327.

Romantisch Privé
is een gezellig privé-huis met
vele lieve meisjes. Middenweg
89A, Amsterdam. Ma.-za.
10.00-00.30 u. 020-6925207.
Buro MODERN KONTAKT,
privé-adressen v.a. ’ 25. Ook
echtparen. 020-6107061 of
070-3473390. Gastvr. welkom.
Excl. buro: "INTER-CITY"!
Privé-adress./chique dames!
Zutphen-Zuid: 05750-29475;
Huissen/Arnhem: 085-253921.
Chique dames gevraagd!

Nieuw in ARNHEM: jonge
huisvrouw, brunette, slank en
sexy lingerie, nodigt jou uit om
te komen stoeien op haar luxe
kamer, ik hou van teder bemin-
nen en langdurig vrijen. Maar
ook hoge hakken, rubber en
extreme spelletjes winden mij
verschrikkelijk op. Jou ook? Ik
ontvang privé maandag t/m
vrijdag 11.00 t/m 20.00 uur.
Staringstraat 12

Utrecht Mona
Charm. j.dames verw., rom.
pr.-sfeer. Nwe. meisjes aanw.
Voorstr. 17bis, 030-333500.
HILVERSUM, charm. j.dames
ontv. in rom. privésfeer, Wil-
helminastr. 6, 035-246484.
BUSSUM, An, Ingrid en Na-
thalie ontv. in rom. privé-sf.
Laarderweg 7A, 02159-19488.

Escort 2000
020-6911030

THEBESTINTOWNI
ISABELLE, lang, blond, 22 jr.
Mandy, volslank, 18 jr. Tatjana,
slank, 18 jr. Julia, donker, 22 jr.,
Trio, meesteres, Grieks, all
sexy, geduldig, telef. 073-
-141772
LOES, 020-6186165.
Zoekt u een goed privé-adres
kom dan naar buro ERATO,
Den Bosch. 073-420859.
HEREN blonde bink, 21,
ontv.-bez. ma./za., 28 j. sport-
mass., body-b.boy. 03480-
-20898. Ass. gevr.
Sensuele „TRANSSEXUEEL"
ontvangt privé van 9.00-23.00
uur. 020-6260879.

top striptease
TEV. SUPER STRIPPPER!

Info: felicitatiedienst
020-6255214

Beslist niet ordinair
DEN BOSCH, meesteres Mar-
jolein laat al uw SM-fantasieën
werkelijkheid worden! Ook
massage. Telef.073-133661.
NIEUW privé-adressen via fo-
toboek bij u aan huis verzorgd.
030-441365.

„Eva"
(massage-instituut)

Sinds 1968 een gezellig privé-
huis met zeer bekwame gast-
vrouwen. Verspronckweg 129,
HAARLEM, telef. 023-260733.
Nieuwe gastvrouwen, evt.
part-time, altijd welkom.
Voor de mooiste momenten!!
Nieuw, massage-club "ERO-
TIEK" anders dan alle ande-
ren, ’ 125 VA u. Opwind., alge-
hele lich. massage, naakte bo-
dy-to-body-, b.- en tong-
streel-massage m. erot. hoog-
tepunten. Angela, jong, volle
b... met 6 leerling-masseuses in
jarretels en wit uniform. Discr.
en vol liefde zult u nu als nooit
tevoren genieten. Honingstr. 2
Hilversum, ma.- vr. 12-24 u.
Kom vrijbl. kennism.
ONDERDANIGE fantasieën?
Studio Mme Duclos heeft op
uw wensen een antwoord.
Telef. 023-256151.
A'foort. (PASCAL) met nieu-
we meisjes op de Woestijger-
weg 27. 033-638206.
MAARSSEN, buro Hera, ruime
keuze, pr. d. Adr. v.a. ’ 25. J.
Steenstr. 2 03465-66103.

Wij hebben dit voor 3 mnd. ge-
pacht. Niet te vergelijken met
vroeger en als u eerder al ge-
weest bent, breng dan zeker
weer een bezoek, want u zult
dubbel genieten. Jong, heet en
bloot, wulps, sexy en onverza-
digbaar, sinds 15-11 -'91 in Ne-
derland Madame HEIDI, een
begrip uit Zweden, met haar 15
ongetemde, bloedmooie kan-
jers, slechts in toom gehouden
door jarretels en piepkl. donzen
slipjes, die best kapot mogen
ook al in de bar tijdens het dan-
sen (liefst toch bloot), op
zwoele muziek wegsmelten in
eikaars armen, voor de open
haard, kijken en meedoen (lek-
ker voelen) met onze lesb. fan-
tasieën in de orgieruimte of sa=
men zweten, lichaam tegen li-
chaam in de eucalyptussauna,
schoon en heet. 81. en j., zwart
en glanzend, bruin en een beet-
je onderd., kortom 15 charm.
meisjes voor 15x ongeremd
sexgenot in alle mogelijke va-
riaties. Niets is te gek!!! Hoge
hakken, zwarte zijden kousen
tegen roomblank vlees, rode
lippen, strakke b„ mooie b„
zacht en toch een tikje wild,
volbloed vrouwtjes van 18-28 j.
die zich helemaal laten gaan en
die stuk voor stuk aan de bar
alle intiemste plekjes laten keu-
ren. Elk heel uur show door bl.
Rosemarie en wat zij zonder
handen klaarspeelt blijft onge-
looflijk en is telkens een feest
voor het oog. Meesteres Katja
met haar I. benen en wespetail-
le, strak geregen in zwart leer
zodat haar b. mooi uitkomt, is
bereid onderd. heren streng
maar toch speels en rechtvaar-
dig op te voeden in haar leslo-
kaal met alle nodige attributen.
Wij zijn slechts 3 mnd. in het
land, iaat deze buitenkans dus
niet voorbijgaan!!! 7 dgn., ma.-
zo. 12 tot 4 u. 's nachts gaat het
feest door. Kamerl. Onnesweg
205, Hilversum, richt. H'sum/
Laren, rotonde 3/4 nemen.
EINDHOVEN, Carla, 11.00-
-17.00 u. 040-511896.
LA-DOLCE-VITA, alle mass.,
m./v. 12-22 u. 020-6626986.
Ass. gevr.wegens drukte.

INTERMEZZOTILBURG
bem.buro privé-adressen
WENST U EEN LEKKER

LUSTIG NIEUW JAARTOE!

013-700691
nwe. dames welkom-ook SM

DUIVEN, bij Arnhem, Cocq wij
doen wat wij beloven, ’ 150
all-in p.u. 2x? Nieuw! Erzy,
Cinthia en Joy, 08367-63601.
Nw. herop. nudist.-OPEN-SEX
salon, na gr. verb., onder nw.
leiding en nw. meisjes. Voor
een hele midd./av. sexgenot,
supersexy meisjes v.a. 18 jr.,
die u uitgebreid verwennen. Fr.
mass. + intiem, doorl. live por-
nostrip, sex-shows. Privé-kam.
beschikb. Voor ’ 100 all-in.
Gez. nudist.bar waar u strelend
en met liefde bemind wordt.
Ma./vr. 12-22 u„ zat. tot 17u.,
v.d. Duynstr. 109, Den Haag
(Holl. Spoor), 070-3893944.

DeWipkrant
Zeer snel de juiste dame, privé,
club, escort. De meisjes vertel-
len je zélf wat ze graag met je
willen doen! 06-95.59 (50cpm)

UTRECHT, Natascha, Debl*
en Kim ontvangen in romaif
sche privé-sfeer. Vleuten*
weg 249A, 030-942370.

Teapßandal *nieuwe leuke meisjes
Telef. 040-454290 _>

***Hilversum**
CLUB DE PARIS, show-tin*
V.a. 12 u. Kleine Drift 7, ach»
het station. 035-854409.

12'supersterren bij elkaar
VRIJ ENTREE

**Ria's Adam*
OVERTOOM 558

's morg. 11 u./'s nachts 3jb
ESCORTSERVICE Moonljfl'jvoor leuke meisjes aan huis
hotel, door geheel Nederla"1'24-uurs service. 03200-
Meesteres DOMINA v. boeio"*
erot. SM, soft - hard - b»s'travest. enz 020-6182197 mB'zo. Bilderdijkstr. 57'",A'darn^

Privé
Nieuw op dit adres. Heren °?
gelet, ik ben Cher, 19 jr. <*L
zusje Suzanne 18 jr., nrO'1"
Patricia 22 jr. en moeder J
queline 36 jr.Wij ontv. heren- .
AGAMEMNONSTRAAT 63IJA'dam-Zuid, zijstr. Stadie*1'Ma.-vrij. 12-23 u. Zat. 12-18Ü*
Lieve VROUW ontv. heren Pj
vé, 11-22 uur. Van Boss»w
106',rode bel, Adam. 'jB
Nieuw, 2 STUDENTES orrt_j
gen tijdelijk privé. Middel"»
89A, Adam,
UTRECHT Escort, meisjes' J,
18-40 j., all cred.cards
lef. 030-420205. 24-u. servf
Infolijn: 06-320.321.03. 50j~»
AMERSFOORT, Mujeca. JLucy, Rebecca,
Maria en Anita ontvangen <k.
romantische privé-sfeer Sflf
terweg 271. Telef. 033-6132*

De
van Nederland:
Schiphol 1

LOVECLUB„S2' i
Open ma. t/m vr. v. 16-02*

Aalsmeerderdijk 52 OudeïW
telef. 020-6570009J:

SUSAN, Soraya, Coby Al
de Ruyterweg 419 HS, A'oJma.-zo., 1200- 23.00 u. T«
020-6822782 M

Bussurn Ellen!
charm. j.dames ontv. in '*J
privé-sfeer v.a. 10 u., za *\
Laarderweg 7A,
SEXBIOS Tutty FrUjü
Hoofdstr. 14, Apeldoorn, *.
dag tot 24u. De
"'Escort BLUE MOON f
Voor een leuk meisje of jol
bij u thuis of hotel,
echtp., beslist de goedkoop*
24-uurs serv. 020-6969306^

Int. hostess
de mooisteen elegantste
klasse-dames voor escc"1

020-6760557
Tev. extra dames gevraagd
Jeanet Escort

Telef.
HILVERSUM, Michelle, Eva,
Wilma ontv. in rom.
Wilhelminastr. 6, 035-23T'/U'
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Winststijgingbij
Vijverdal-Ten Cate

ALMELO, donderdag
Koninklijke Nijverdal-Ten

£ate (kunststoffen en specia-
hstische textiel) heeft in 1991v°or het eerst meer dan een
biljard gulden omgezet. De

zal hoger uitkomendan
>» 1990, toen het nettoresul-
taat na belastingen ’ 40,1 mil-
ten bedroeg. Dit heeft be-
stuursvoorzitter G.A. Reud-!°k tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst van het concern
"ekendgemaakt.

Voor 1992 verwacht Nijver-
dal een verdere stijging van
°mzet en winst. Het onlangsyerworven bedrijf Enbi te

is met ingang van 1 juli1991 geconsolideerd. Op 6
jftaart zal Nijverdal-Ten Cate

?*e definitieve cijfers overi99l bekendmaken.

Resultaten HAL
boven verwachting

ROTTERDAM, donderdag
De resultaten van HAL

Holding in de tweede helft
y&n 1991 zijn hoger geweest
tan aanvankelijk werd ver-
dacht. Door de aanhoudende
Rentedaling in de Verenigde
Staten was het mogelijk op
j*e vastrentende waarden
«oerswinsten te maken. Op
Sïond van de thans bekendegegevens zal de winst over
Scheel 1991 uitkomen op on-geveer $ 67 miljoen tegen

* 60,3 miljoenin 1990.
De winst per aandeel zalv°lgens deze voorlopige gege-

Yens uitkomen op $ 1,01 te-
Sen $ 0,87 in 1991. De defini-
'teve cijfers en het dividend-
borstel zullen op 16 maartw°rden gepubliceerd.

Michel Steyaert (50) wordt
Voorgedragen als voorzitter
y&tt de raad van bestuur van
£e noodlijdende Van Berkelspotent (weeg- en snij-appara-

Steyaert zal op 1 maart
dienst komen en als presi-

jjeöt-directeur fungeren tot
(*e in mei te houden jaarver-
gadering van aandeelhou-
ders. Daar zal zijnvoordrachter goedkeuring wordenv °orgelegd.

Steyaert heeft de BelgischeRationaliteit en werd in 1984
bij Vynckier, een

«tezamenlijke onderneming
ïan General Electric en GEC.
"e Britse General Electric isij'ootaandeelhouder van Vanöerkel.

VOORZOMER DUIDELIJKHEID OVER AANTAL GEDWONGEN ONTSLAGEN

Reorganisatie van top
Akzo niet onverwacht

door
ADRIAAN JANSZEN

ARNHEM, donderdag
De aankondiging van jhr.

mr. A.A. Loudon, dat nu ook
de top van het chemieconcern
drastisch zal worden gereor-
ganiseerd is voor velen niet
echt als een verrassing geko-
men.

Het concern is al meer dan
tien jaarbezig met het verzet-
ten van de bakens. Onrenda-
bele activiteitenwerden afge-
stoten of zo geherstructu-
reerd, dat zij weer tot de
winst gingen bijdragen, activi-
teiten die niet tot de kernacti-
viteiten werden gerekend
werden verkocht, terwijl alles
wat wèl tot de kerntaken van
het concern werd gerekend,
de volle aandacht van de top
kreeg en verder werd uitge-
bouwd.

Zo werd in 1987 de consu-
mentendivisie (waartoe o.m.
Duyvis, Zwitsal en Dobbel-
man behoorden) aan Douwe
Egberts (dochter van de Ame-
rikaanse Sara Lee) verkocht,
vond vorig jaar een ruil van
een aantal activiteiten (waar-
onderpoederverven) met het
chemieconcern DSM plaats
en werd twee jaar geleden de
Duitse machinefabriek Bar-
mag van de hand gedaan. Vo-
rig jaar ontstond veel tumult
toen Akzo zijn belang in de
Spaanse kunstvezelfabrikant
La Seda de Barcelona ver-
kocht. Dit bedrijf leed vele
miljoenen verlies en het zag
er volgens de Akzo-top niet
naar uit, dat daarin snel ver-
beteringzou komen.

Daarom kon hetniet uitblij-
ven, dat na de reorganisatie
van de bedrijven een her-
structureringvan het manage-
ment zou plaatsvinden. De
Vereniging van Hoger Perso-
neel liet gisteren al weten
'niet verrast te zijn' door de
door Loudon gedane uitspra-
ken tijdens zijn nieuwjaars-
toespraak. Gedwongen ontsla-
gen zijn echter, zo voegde de
VHP er direct aan toe, 'onbe-
spreekbaar.

Naast een reorganisatie van
de topstructuur kondigde
Loudon gisteren ook de sa-
menvoeging van de zout- en
basischemiedivisie en de che-
miedivisie aan. Uiterlijk 1 ja-
nuari van het volgend jaar
moet deze operatie voltooid
zijn. Dan zalAkzo nog uit vier
groepen bestaan: chemica-
liën, coatings, vezels en far-
maceutica. Boven het niveau
van de bedrijfseenheden zal
nog slechts sprake zijn van
één ander niveau, de „Corpo-
rate Management Holding".

De raad van bestuur zal
vanaf 1 mei 1993 uit zes leden
bestaan: 2 leden met alleen
concernzaken — de voorzit-
ter en de vicevoorzitter — en
de 4 groepspresidenten. lede-
re groepspresident zal naast
zijn concerntaken verant-
woordelijk zijn voor het aan-
sturen van een aantal be-
drijfseenheden. Hij zal daar-
voor kunnen beschikken over
een groepsdirectie, die maxi-
maal uit hemzelf en twee
groepsdirecteurenbestaat.

Het totale aantal werkne-
mers bij Akzo daalde vorig
jaaral van 69.800 tot ongeveer
65.000. Dat was wel inclusief

de verkoop van La Seda de
Barcelona.

Loudon kwam gisteren ook
met de uitslag van een studie
die is verricht naar de sterke
en zwakke posities van het
concern. Hieruit bleek dat de
sterke bedrijfseenheden 45
procent van de omzet omvat-
ten en 80 procent van het
bedrijfsresultaat. Deze eenhe-
den zalAkzo handhaven en zo
mogelijk verder versterken.
Structureel zwakke activitei-
ten hebben een aandeel van
15 procent in de totale omzet
en hebbenper saldo een nega-
tief bedrijfsresultaat. Afsto-
ten van deze activiteiten ziet
Akzo als enige oplossing.

De overige 40 procent van
de omzet levert een kwart van

het bedrijfsresultaat. Deze
groep van activiteiten bevat
een combinatie van redelijke
tot potentieel sterke posities.
Akzo zal hier een keus moe-
ten maken, zoals het uitbrei-
dentot een sterke eenheiden,
als dat niet mogelijk is, maat-
regelen nemen zoals samen-
werking met anderen, ruil of
verkoop.

Loudon handhaafde de eer-
der uitgesproken verwachting
dat de nettowinst uit de nor-
male bedrijfsvoering in 1991
beperkt is achtergebleven bij
die van 1990. Dat de daling
beperkt was kwam vooral
door een herstel bij de specia-
le chemische produkten, het
oppeil blijven van coatings na
het eerste kwartaal en de uit-
stekende resultaten van pro-
dukten voor de gezondheids-
zorg. Zout en basischemica-
liën en vezels hadden duide-
lijk te maken met ongunstige
marktontwikkelingen, zo zei
Loudon.

Vooruitzichten voor het
nieuwe jaar zijn nog moeilij-
ker te geven dan destijds voor
1991. Er zijn nog meer onze-
kerheden en onduidelijkhe-
den dan toen. Loudon noem-
de de effecten van de gebeur-
tenissen in Midden-Europaen
het uiteenvallen van de Sov-
jet-Unie. Verder heeft Akzo
te maken met een teruglopen-
de economische groei in de
belangrijkste industrielan-
den, inflatie-impulsen in Ne-
derland en Duitsland en een
zwakke dollar. In ieder geval
zal volgensLoudon 1992 zeker
geen gemakkelijk jaar wor-
den.

JHR. MR. A.A. LOUDON... onrendabelebedrijven weg.. ■

SVZ vindt een tweede
Maasvlakte noodzaak

ROTTERDAM, donderdag
Ook de Rotterdamse havenwerkgeversvereniging SVZ

vindt een tweede Maasvlakte noodzakelijk. De werkgevers
stellenzich op achter de plannen die de gemeenteRotterdam
onlangs presenteerde. Daarin wordt voorzien dat de Maas-
vlakte tegen het jaar 2010ruim 1800 ha groter moet zijn.

De SVZ maakte gisteravond
in een eerste reactie bekend,
dat ze kiest voor een uitbrei-
dingmet uitsluitenddroogha-
vengebied. Nieuwe haven-
bekkens worden niet nodig
geacht.

„De intenties van het Ha-
venplan 2010 worden volledig
onderschreven. De voorspel-
de groei ( + 20% werkgelegen-
heid, + 50% bruto toegevoeg-

de waarde, red.) wordt haal-
baar geacht", liet het SVZ-
bestuurgisteravond weten.

Omdat een optimale aan- en
afvoer van de ladingpakket-
ten essentieel is voor een uit-
dijende haven, dient de rijks-
overheid snel positief te be-
slissenover deaanlegvan een
nieuwe spoorlijn door de Be-
tuwe.

Spannende jarenvoor zuivel

door ANDRIES DIJKSTRA

Wanneer de voorspellingen
van voorzitter Harm Schel-
haas van het Produktschap
voor Zuivel uitkomen dan
staat _de Nederlandse zuivel-
sector tot het jaar 2000 nog
heel wat te wachten. Schelhaas
verwacht dat tussen de 12.000
en 15.000 boeren stoppen. Uit-
eindelijk blijven dan rond de
30.000 melkveehouders over
die wel aanzienlijk groter zijn
dan nw. De mélkrobot zal zijn
intrede doen, boeren worden
steeds efficiënter, de gemiddel-
deproduktieper koe stijgtvan
7.000 kilo nu naar 8.000 kilo
over 8 jaar en boeren moeten
rekening houden met een
melkprijs die tussen de 10 en
15 cent per kilo lager ligt dan
nu. Momenteel ontvangt een
boer tussen de 75 en 80 cent
voor een kilo melk.

Ook de melkverwërkende
industrie kan zijn borst nat
maken. Nu wordt de dienst in
de zuivelwereld uitgemaakt
door een 25-tal grotere onder-
nemingen. In de visie van
Schelhaas daalt dat aantal
naar 15. Vijftig produktieloka-
ties blijven over tegen 136 nu.
In EG-verband ontstaan uit-
eindelijk tien internationaal
opererende bedrijven die tus-
sen de 50 en 70 procent van
alle melk in Europa verwer-
ken.

De melkstromen gaan ook
anders lopen. 50 Procent van
alle Nederlandse melk (ruim
10 miljard kilo) gaat nu de
kaasbak in. De andere helft

DE BOER OP

vindt zijn weg naar de consu-
ment in de vorm. van boter,
melkpoeder, condens of dag-
verse melkprodukten. Schel-
haas acht het reëel dat de Ne-
derlandse fabrieken zich zo
gaan toeleggen op kaas dat
uiteindelijk 70 procent van
alle Nederlandse melk tot kaas
wordt verwerkt. Dat geeft wel
een probleem want als land
ben je dan wel erg eenzijdig
bezig. De afgelopen 25 jaar is
de export van kaas een regel-
recht succesverhaal geweest.
Ook in het afgelopen jaar zijn
alle records weer gebroken. De
geschiedenis leert dat, door
welke oorzaak dan ook, aan
zon ontwikkeling een eind
kan komen. Om dan nog een
ijzer in het vuur te hebben
roept Schelhaas de zuivelver-
werkers' op om meer in dag-
verse produkten te gaan met
een hogere toegevoegde waar-
de. Meer zogenaamde A-mer-
ken waar de consument meer
voor wil betalen.

De lijn van de PZ Voorzitter
is duidelijk. De zuivel moet
nog marktgerichter worden.
Weg uit die produkten die on-
derhevig zijn aan EG markt-
verordeningen zoals boter en
poeder en op naar die sectoren

waar geen regels zijn zoals
kaas.

Er zijn echter een paar pro-
bleempjes diehet héle scenario
in de war kunnen gooien. Ten
eerste liggen er de voorstellen
van EG landbouwcommissaris
MacSharry. Simpel gezegd ko-
men die neer op „meer steun
voor kleine bedrijven". De
verwachting van Schelhaas is
dat deze ontwikkeling onher-
roepelijk ten koste zal gaan
van de efficiënte Nederlandse
veeboeren. Daarnaast lopen de
GATT-onderhandelingen. Hoe
die precies gaan uitpakken is
nog onduidelijk, ook is onze-
ker welke effecten een wereld-
omvattend landbouwbeleid
zal hebben op de Nederlandse
boer.

Er zijn ook lichtpuntjes. Die
moeten gezocht worden in het
voorrrlalige Oostblok waar
rond de 350 miljoen monden
gevoed moeten worden. Het
afgelopen jaar heeft duidelijk
gemaakt dat de Nederlandse
agrarische sector op vrijwel
alle gebieden enorme resulta-
ten wist te bereiken.De export
van aardappelen, groenten en
fruit, kaas en tal van andere
voedingsmiddelen heeft een
enorme bloei doorgemaakt.
Kortom deafzetmarktis er.

Aan de ene kant de onzeker-
heid hoe de politiek met de
agrarische sector wil omgaan
aan de andere kant de poten-
tiële afzetmarkten. Het wor-
den spannende jaren voor de
Nederlandse zuivelsector.
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VERMOGENSBEHEERDER VAN DER WOLK:

Beurs dit jaarfors hoger
Vaneenonzer redacteuren

AMSTERDAM, donderdag
Het verschil tussen de korte rente in Duitsland en Amerika

dreigt nog groter te worden dan het al is. Op grond daarvan
kan een stortvloed van internationaal kapitaal richting Duitse
mark en gulden komen, waardoor met name de korte rente
hier vanaf het tweede kwartaal naar beneden kan. Dit zal
leiden tot een flinke hausse op o.a. de Amsterdamse effecten-
beurs, waarbij de EOE-index van nu 278naar 325 tot 335 eind
van het jaarkan stijgen. Maar ook de obligatiesgaan omhoog.

Deze visie is afkomstig van
vermogensbeheerder drs.
Frits van der Wolk, firmant
van Van der Wolk en Knaape
in Amsterdam. Hij ziet een
schokeffect optreden op niet
al te langetermijn, waarbij de
korte rente in Duitsland, en
dus ook in Nederland, opeens
vrij sterk naar beneden kan
komen.

„Dat zal vooral een schrik-
reactie geven bij beheerders
van pensioenvermogens, die
gemiddeld zon 10% van hun
beleggingen nu al een paar
jaar moeiteloos op deposito
hebben staan voor 9% of
meer," meent Van der Wolk.
„Maar ik zie die korte rente
opeens gaan dalen over een
paar maanden en dan wordt
het dus krampachtig zoeken
naar alternatieven. Dus
stroomt een deel van al dat
geld, en dan spreken we over
een bedragvan enkele tiental-
len miljarden, weer in een
klein aantal actieve aandelen
op deAmsterdamse beurs. De
grotebeleggers willen nu een-
maal alleen in grote fondsen,
waarbij hun aan- of verkopen

geen noemenswaardige in-
vloed op de koersvorming
hebben."

De redenering van van der
Wolk en zijn voormalige fir-
mant, thans adviseur en ren-
te-expert drs. A. Prins, is een-
voudig. Van der Wolk: „In de
VS is derente op driemaands-
deposito's nu 4,3% tegen 9,8%
in Duitsland. Daar zit dus
5,5% verschil tussen, histo-
risch al ongehoord. Maar tot
dusver was de internationale
belegger bevreesd voor de
ontwikkelingen in het Oost-
blok en meed de Duitse mark.
Nu blijkt dat dit allemaal
meevalt, terwijl de dollar nog
wel iets lager kan als gevolg
van rentedaling. Er komen
geen miljoenRussen naar het
Westen, de nucleaire dreiging
valt enorm mee en de Duitse
betalingsbalansontwikkeling
verbetert. Bovendien blijkt
dat de Duitse economie de
lasten van de wederopbouw
van het voormalige oostelijk
Duitsland gemakkelijk kan
dragen. De vrees-factor ver-
dwijnt, de Duitsers hebben
kennelijk sneller orde op za-
ken gesteld dan iedereen
dacht.

Alders dwingt
metaal tot
milieu-afspraak- IJMUIDEN, donderdag

Als de 31 bedrijven in de
basismetaalindustrie niet
voor 20 januari melden of
alsnog de al eerder overeen-
gekomen afspraken zullen
worden getekend waarin
wordt beloofd een aantal mi-
lieu-maatregelen te nemen,
zal minister Alders (Milieu)
wetten gaan voorbereiden
om ze tot die maatregelen te
dwingen.

Volgens een woordvoerster
van de bewindsman is er geen
sprake van een echt ultima-
tum, maar wil Alders voorko-
men dat er opnieuw maan-
denlang moet worden onder-
handeld over aparte onderde-
len van het convenant. Hij
heeft met de brief willen aan-
geven dat de afspraken die
eind vorig jaaraan de metaal-
bedrijven zijn voorgelegd, en
waarover met hen al overeen-
stemmingwas, de enige optie
zijn.,

De bedrijven, die zich voor
deze gelegenheid op initiatief
van Hoogovens hebben ver-
enigd in deStichtingBasisme-
taalindustrie en Milieu, wei-
gerden plotseling het conve-
nant op de eerder afgespro-
ken datum van 19 december
te ondertekenen en wilden
het eerst aan hun juristen
voorleggen.

Nu verwachten we dat het
Amerikaans disconto nog één,
misschien zelfs twee keer
wordt verlaagd. Dan ontstaat
tussen de VS en Duitslandzon enorm renteverschil dat
een vloedgolf geld naar Duits-
landkomt. Dan houdt deBun-
desbank de zaak niet meer in
de hand en gaat de rente met
een schok naar beneden. Dus
gaat ook deNederlandsekorte
rente omlaag en begint de ef-
fectenbeurs te lopen. Volgens
ons zal dit ergens in het twee-
de kwartaal van dit jaarplaats
vinden, als de eerste cao's in
Duitsland een feit zijn. Die
zullen gematigder uitvallen
dan nu wordt gedacht en bo-
vendien wordt de inflatie
minder doordat de olieprijs
gaat dalen."
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" faxt op gewoon papier.

" document geheugen voor 15 pagina's.

" 85 snelkiesnummers waarvan 30 nun
mers met 1 toets te activeren.

" flexibel in te gebruiken afdrukmateriaa
(gekleurd papier, transparanten, eiger
briefpapier, etc.)

" efficiënt werken door: snelkiezen, auto
matisch herkiezen, 'one-touch' num-
mers, overzichtelijk Nederlandstalig
beeldvenster.

" Geavanceerde fax functies zoals groep;
verzenden, uitgesteld verzenden, dooi
zenden, pollen, en beveiligd verzenden

Een echte Xerox fax. Inclusief de unieke
Klanten Tevredenheids Garantie bij he'
afsluiten van een onderhoudscontract.
Bent u niet tevreden? Dan ruilen wij hetap
paraat binnen een periode van drie jaai
zonder meer gratis om.
Vul de coupon in voor meer informatie o'
bel gratis: 06-0225554

RANK XEROX
THE DOCUMENT COMPANY

Stuur mij nadere informatie over de
Xerox 7024fax.

I NAAM:

I FUNCTIE:

I NAAM BEDRIJF:

I STRAAT:

, POSTCODE: "

I PLAATS:. TELEFOON:

Ongefrankeerd verzenden aan: cn
Rank Xerox (Nederland) B.V. M

\ Antwoordnummer 6310 3700 WB Zeist.

© Xerox en Rank Xerox zijn gedeponeerde
handelsmerken van Rank Xerox I

(advertentie)
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donderdag 9 januari1992
Diverse clubs

AMBER, niveau meisjes v.a. 18
jr.. Prins Hendrikstr. 12 Den
Haag, telef. 070-3467572
""035-239243'" 't GOOI,
24-uurs escortservice. Dames
v.a. 18-40J. Allcred.cardacc.
A'FOORT. Huize Diane. Goed
en ongehaast genieten met
jonge, sexy meisjes. Grieks/SM
mog. V.a. 10 uur, za. 11 uur.
Woestijgerweg 27, 033-638206.
Nieuwe sterren aanwezig.
NIEUW. Amersfoort. Janet,
Jacqueline, Astrid, Virginia,
Kim ontv. in gezellige privésf.
Ma.-vr. 11-23 u., zat. 11-18 u.
Telef. 033-755560.
""STRIPTEASE"* Felicita-
tie-service m/vr. The Vikings,
02507-19943/06-52803819.
"MACHO Men Voor Mannen*
Bij u thuis of privé: Telef.
02503-28410,ass. gevr.
HILVERSUM. "'Club 43"*
Sexy meisjes, sfeervolle bar.
'Gratis striptease* Vrij entree,
ma./vr. 13-01 u. + zat.midd.
Hilvertsweg 43-45, 035-44540.
NIEUW, in hotel of bij u thuis,
jarretels of blote b... onder onze
jas, wij vrijen met liefde. Spec.
prijs voor meerdere uren of hele
nacht. 020-6392733.
Amsterdam Privé
OVERTOOM 443, 020-6188677

Ma.-za.v. 10.00-01.00uur
Nieuwe meisjes aanwezig

Nogfijner kan het niet
The Society: de echte RUIL-
SEXORGIE in sfeer en gezellig-
heid waar u onbeperktkunt ge-
nieten van 10 meisjes. Heren
opgelet: nieuwjaarsattractie,
vurige, jonge, onervaren meis-
jes zijn op ervaring uit: o.a.
Jacqueline, blond, 23 jr.; Linda.
langharig, 21 jr.; Lisa, super-
slank, 20 jr.; Gina, 18 jr., slank
en lange benen; Lisbeth, blond,
22 jr., grote b... Een feestelijke,
wildste fantasie open sex, waar
u dagen van zult nagenieten,
beperkt ’lOO all-in, ma.-vr.,
1200 - 24.00 uur, zat. v. 14.00 -
0200 uur. The Society, Haar-
lemmermeerstr. 150hs (tussen
Surinamepl. en Hoofddorppl.,
tram 2 en bus 15), Adam. Do.,
vr., zat, paren aanw. na 20.00 u.

Eindhoven
HUIZE YVONNE: goed sfeervol
privé relaxen, keuze uit 6
mooie, jonge Ned. meisjes.
Luxe spiegelkamers, whirlpool
en nog vele andere mogelijkhe-
den, v.a. ’lOO all-in. Discr.,
hyg. en geen verplichtingen. Bij
kennism. drankjes gratis.
S/M fantasieën?

MEESTERESSEN Tessa en
Diana pi. onderd. meisjes Emi
en Kim, vervullen uw wensen in
voll. inger. spiegel S/M kamer.

Maandag-vrijdag 10-24 u.
Zaterdag 13-18 u.

Telef. 040-817246, tot ziens!
LEIDEN, Rijnstraat 12 Nieuwe
jonge, sexy meisjes, relaxen
v.a. ’5O. Show ’25. Open
maandag-zaterdag 1200-24.00
uur. Telef. 071-146674.
LIEF, sexy, langbenig, slank en
19 lentes via Escort-Tina, 020-
-6162223.
NIEUW, verpleegster ontvangt
privé. Stationsstr. 31, Amers-
foort, 033-635052 ook mass.
Originele erotische lichaams-
massage, 070-3904949. Verha-
gen Metmanstr. 17, RIJSWIJK.
MASSAGE!! Hot whirlpool,
sauna, spiegelk., body-mass.
Ma.-vrij. 11-23 u. Zat. 11-18 u.
Fred. Hendrikstraat 68, Adam.
MEESTERES voor al uw dro-
men, die bij mij echt uitkomen.
Inger. ruimtes. 020-6822364.
SCHEVENINGEN, Seinpost-
duin 14, 070-3550678. Aanw.
o.a. Bianca, Mariel, Karin, Sa-
mantha, Chantal. Tot ziens bij
„Exclusive", dag. open van
1200-24.00 u., zat. van 1200-
-18.00u., tevens gastvr. gevr.
HOORN Chantal met nieuwe
meisjes van 13.00 tot 23.00 uur.
Telef. 02290-40089. Ass. gevr.
Opgelet! Super sexy goeduit-
ziend ECHTPAAR verwent u
100% discreet, ook bi-sex mo-
gelijk. Telef. 072-159325.
’lOO all-in. 2e JAN
STEENSTR. 73-hs., A'dam-Z.
American style sadomasochis-
tisch sexfeest van bl. Sacha, 20
j., als meesteres. Ita onderd.
meisje die tijdens de open sex
orgies doorl. met elkaar bezig
zijn. Heren en andere meisjes
mogen meedoen, onbeperkt en
uitgebreid. Tijdens, het uitrus-
ten wordt u verwent met hard
porno, streelmassage en Fran-
se verwennerij om je weer op te
warmen. Lesb. en live shows
zijn ook doorl. op het erot. mat-
ras. Alle meisjes naakt alleen de
meesteres in lak en leer.

Naakte meisjes of blote b... en
b... in jarretels. Ons erotisch
matras is op zn aller-, allerbest.
Vurige, blonde Chantal nodigt
alle heren uit op de '"Tongel-
resestraat 59*** in EINDHO-
VEN waar het momenteel
bruist van nudistisch, sexueel
genot. Doorl. shows. Meisjes
die elkaar innig beminnen, kus-
send en strelend, spiernaakt in
eikaars armen wegsmelten en
vele malen onbeperkt en zeker
uitgebreid het hoogtepunt sa-
men met u zullen beleven. 81.
Lola en bruine Sacha, 2 onder-
danige types die alles doen en
tot het uiterste willen, zijn op-
geleid door een zéér strenge,
bl. meesteres, die opvoedkun-
dige lessen aan mannen geeft.
In de donkere kamer kunt u in
groepsverband open en bloot
genieten of privé een paar uur
afz. Ma.- zo. 12-04u. 'sn.

sexcentrum
***Hans***
Deventer

cinema-cabines-verhuur
bladen-cassettes

Dames aanw. Open: 12-23 uur.
Grote Overstraat 24, Deventer,
05700-11767.
Breda Hz Sandra

Hét adres waar wij ons kleden
zoals u dat wenst. Speelhuis-
laan60, 076-811733.
NIEUW!!! Angelique, net terug
van vakantie, lekker bruin, met
mooie 1., sexy benen, si. wulps
lichaam met prachtige b., mooi
opgemaakt met vuurrode lip-
pen en zw. jarretels met doorz.
slipje. Woont alleen met haar
blonde zusje, allebei ongehuwd
en zoeken kontakt. Wij willen ■ons sexueel ook goed uitleven,
staan voor alles open en ken- ,
nen geen taboes, komen van
goeden huize en zijn bijz. vurig.
Wij vrijen de hele dag door met
elkaar, geven naakte body-to-
body massage, b.massage en
tong-streelmassage en nog
veel meer. Bij binnenkomst een
naakte omstrengeling. Mijn
naakte, vurige lichaam hele-
maal intiem tegen het jouwe
om kennis te maken en mis-
schien elkaar keer op keer te
beminnen. Kievftslaan 26, Vin-
keveen, ma-vrij. 12-23 u. P.S.
Wij zijn geen beroeps en willen
hetook nietworden.
Bern.buro VENUS voor al uw
privé- en SM-adr. Inschr. mog.
Zutphen, telef. 05750-13686,
Veghel-Br., telef. 04130-43629,
Tilburg, telefoon 013-634404,
Adam, telefoon 020-6102383,
Nijmegen, telef. 080-441056,
Epe (Gld.), telef. 05780-27596,
Leiden, telefoon 071 -417810.
Jonge BOERENDOCHTER met
vriendin ontvangt in roman-
tisch app. Overtoom 443,
Adam, 020-6186165.

DRENTHE
Topclub v.h. noorden

Continental
van maandagt/m vrijdag open

v.a. 15.00 u.
zaterdag & zondagv.a. 20.00u.

Kwekebosweg 1, De Kiel
Telef. 05918-2217

SARA, Chin., 18 jr., slank verw.
u, ’ 100 p.u. all-in, Fr. v. Mie-
risstr. 85, Adam, 020-6624424.
EINDHOVEN, 3 mooie vrien-
dinnen ontv. ma.-vrij. 12-24 u.
Kerkakkerstr. 32 040-510524.

Amersfoort
charm. j.dames ontv. in rom.
privé-sfeer v.a. 10 u., za. 11 u.
Stationsstr. 31, 033-635651.
BETTY, 18 jr., verwent u met
erotische massages, v. 10-20 u.
P. Langendijkstr. 33hs, Adam.
EROTIC-MASSAGE, 10 meis-
jes v.a. 18 jr., ma.-za. 11-23 u.,, 020-6184069,zo. gesl.
CASA-CHERIDA wenst u een
voorspoedig 1992 toe. Regel-
matig nieuwe Zuidamerikaanse
schonen. Negerin en Thaisen
ook aanwezig. 070-3851987.
Leuke, SPORTIEVE jongens
ontv./bez. heren. Whirlpool

■ aanw., tevens leerboy. Hyg./
discretie verzekerd. Telef.
070-3106765. Jongens gevr.
3 vriendinnen ontv. PRIVÉ
ma./vr. v.a. 1200 uur. Nieuwe
meisjes welkom. 03402-67937.
MEESTERES en/of meester
voor alle SM, ontv. thuis/privé.
020-6682067. Live SM-show.
SEX op niet-commerciële ba-
sis, uniek! Safe en discreet.
Info 076-219693/223911.
Wilt u uren teder en liefdevol
vrijen, echt van elkaar genieten
met respect en ruimte voor el-
kaars wensen, daar hou ik van,
jonge vrouw, 22 j., blond, ge-
huld in doorz. minirokje, z. slip,
laag gesneden blouse zodat
mijn b. goed uitkomen en wil bij.binnenkomst al lekker gevoeld
en gekust worden. Hoort graag
wat van hen die dit aanspreekt.
Ik heet Louise en woon FRED.. HENDRIKSTRAAT 145-hs,
A'dam-West. Stenen trap op,
rechterdeur. Ma.-vr. 12-24uur.
"" DE WAARDEN "* Ik Jo-
landa, jonge, blonde huisvr.
met mijn vurige, sexuele vrien-
dinnen met vuurrode lippen,
nodig alle heren uit die van
langdurige sex houden. Bij ons
heeft u sexplezier voor 10. Bri-
gitte en Bardot kunnen niet van
mannen en elkaar afblijven, dus
bij binnenkomst gaan ze op uw
schoot zitten waardoor ze een... slipje krijgen en zoenen u
overal en kleden u geheel uit.
Dan nemen Thierry en Latoya u
mee naar onze open sexruimte
waar spontane orgies ontstaan.
Voor de mannen die van discr.
houden hebben we 2 privé-ka-
mers waar u door een van de
dames uitgebreid verwend
wordt. Ook meesteres in laklin-
gerieen hoge laarzen aanw. die
goed met haar zweepje kan
omgaan. Voor de liefhebber
ook sauna aanw. Alles mag
niets moet. Kom snel langs we
wachten op uü Open v. 12-04
u. Heerewaardensestraat 40,
Heerewaarden, vanaf Utrecht,
afslag Zartbommel, richting Nij-
megen, rotonde Heerewaarden
Bato's Erf volgen. Vanaf Den
Bosch afslag Hedel/Kerkdriel
richting Nijmegen idem. ....

Escort....?
voor speelse avonturen

voor boys and girls 076-101837
i MON BIJOU, nu met kn., jonge

donkere meisjes, overdag, nu
v.a. ’ 100. 7 dagen, 12-02 u.
Sarphatistr. 187hs, Adam.

Topless Club Picobello
nog steeds de beste. Donderdag levende muziek

Mauritssingel 15, Breda, open van 15tot 04u. Telef. 076-214982
***ClubLesChevaux***
sauna, whirlpool, bubbelbad, videobar etc.

Torenlaan 1-A, Bussurn, 02159-38532 creditcards accepted

**RoyalApollo Breda**
vele mooie gastvrouwen, gezellige sfeer

aan de rijksweg Rotterdam-Breda, afslag ETTEN-LEUR, Lies-
boslaan 75, Breda. 076-212685,v.a. 15.00 u. Bewaakte parking.

Paradise Kara-Oke Club
Voor totaal relax en entertainment. The meetingplace with a
difference, Thomsonln. 107, Den Haag, 070-360.26.42

Candlelight Arnhem
Waar gezelligheid opde eerste plaatskomt

hapje, drankje, 10internationale gastvrouwen, whirlpool
Apeldoornseweg 100, info 085-451543

Openvan 14-02uur, creditcards welkom. IidV.E.R.

Florence Hill Exclusief
HEDEN NIEUWJAARSRECEPTIE

VANAF 20.00 UUR MET WARM EN KOUD BUFFET
Ma. t/m vrij. v.a. 14.00uur. Ook escortservice. 030-290010

Nachtegaallaan36, Bilthoven. Vraag uwtaxichauffeur!

Club Pompidou Breda
A-58 Tilb.-Antw., afsl. Ulvenhout. J. meisjes, video, stript.
Ulvenhoutseln. 92,076-654562Do./vr. LIVE MUZIEK, v.a. 15 u.

Erotisch Centrum
wij zijn het jaargestart met nieuwe, jonge meisjes

overdekt raamwerk, grootfilmscherm, bar
ruimte voor zakelijke besprekingen

HAAGWEG 199, BREDA, 076-214233ge0p. v. 11.30-24.00uur
Meisjes gevr. voor achter het raam, eigenverdienste

Soc. Boccaccio
zwemmen, sauna, relaxen metcharmante meisjes
geopendv.a. 14.00 uur (ma.-vrij.), discrete parking

HECTORTREUBLAAN 2LAREN (N.-H.).TELEF. 02153-11717

Personeel diverseclubs
Gezellig privé-huis in Leiden vr.
met spoed GASTVROUWEN,
verd. ’ 100p.u. 071-146674.
Ria's OVERTOOM 558 Adam
vr. Holl. meisjes. Uren in over-
leg. Hoge verdiensten gegar.!
Bel 020-6160314 ofkom langs.
Club zoekt MEISJES, ervaring
niet nodig, ’lOOO p/w, vast
loon. 020-6762176.
Club in Amsterdam biedt mini-
maal ’lOO garantieloon voor
representatieve MEISJES, er-
varing niet nodig. 020-6756993.
Luxe privéhuis vraagt voor de
dag MEISJE, hoge verd. gega-
randeerd, Bos en Lommerweg
177hs,Adam, 020-6824405.
„DE BOERDERIJ" vraagt een
leuke gastvrouw, intern mog.
Goede verdiensten. Kolder-
veense Bovenboer 48, Nijeveen
(bij Meppel), 05229-2060.
Klein privéhuis vraagt LEUKE
dames. Pijnackerstr. 10 HS,
Adam, 020-6719007.
Je wil graag WERKEN? Maar
het is je eerste keer, dan zit je
bij ons goed, vast garant.loon
en ’ 150p.u. 020-6710205.
GASTVR. gevr. voor club en
escortburo, telef. 02997-4770.

GEZOCHT
bedrijfsleidster

voor besloten club
in Amsterdam

Ervaring vereist 020-6756993
E.E. ESCORT vraagt meisjes,
garantieloon. Telef. 020-
-6262575 of 020-6270688.
CANDLELIGHT Arnhem
vraagt 2 gastvrouwen. Hoge
verdiensten. Slaapappart.
aanw. V.a. 14.00 u. 085-451543.
MEISJES gevr., hoog loon, in-
tern mog. Telef. 05700-35267.

Utrecht
La Cloche

Zoek je een full-time of part-ti-
me job, vind je een werksfeer
waar jezelf je mensen bepaald
een pré? Intern mogelijk. Bel
ons of kom langs voor nadere
informatie Amsterdamse-
straatweg 287d, 030-432829.
Bern.buro HERA vr. m. spoed
dames door geh. Ned. 03465-
-66103, Maarssen(Utr.).

Zwolle! Goede verdiensten en
een gezellige sfeer, dat biedt
SEX-SHOP Wip-es-in.
Spreekt het je aan? Bel 038-
-228467. Werktijden in overleg.
Kleine gezell. club vr. leuk Holl.
meisje, GOEDE vaste klandizie,
goede verd. + gar. Sarphatistr.
187hs,Adam, 020-6236156.
Hoog garantieloon voor lieve
MEISJES die in gezellig, huise-
lijk team willen werken te Bre-
da. Telef. 076-811733.
Een luxe massagesalon zoekt
full- of part-time MEISJES:
scholieres, studentes en
schoolverlaatsters, 18 tot 25 jr.
Verdiensten ca. ’lOOO p.w.,
intern mog., 7 dgn. p.w. Telef.
023-400130, reacties graag tus-
sen 15.00en 24.00 uur (ook in
weekend).
A'FOORT. Druk bezocht privé-
huis vraagt meisjes die ’ 2000
gegarandeerd p.w. willen ver-
dienen. Int, mog. 033-638206.

Tilburg
Meisjes gevraagd voor Escort-
service voor Tilburg en omge-
ving. Telef. 013-441994.
MEISJES gevr. die veel geld
willen verd., hoog gar.loon.
076-214982/614393.
Club Chevaux vr. met spoed
nog enkele DAMES. Telef.
02159-38532
AMERSFOORT, gez. druk pri-
vé-huis vr. 2 charm. meisjes.
Int, mog. 033-755560.
CHAPLIN CLUB, spoed, Hol-
landse dames gevr. van ma. -
vr., van 13.30 - 01.30 uur. Telef.
073-140177, A. der Kinderen-
laan 2, Den Bosch.

Geld
verdienen in een zeer gezellige
en luxe, hygiënische club? Eén
v.d. mooiste van Amsterdam.
Hoog uurloon en hoog garan-
tieloon. Bel dan 020-6438557,
na 19.30 uur 020-6756254.
Zwolle! Onze nieuwe, exclusie-
ve club gaat 12 januari 1992
open. Wij zoeken nog enkele
leuke meisjes met stijl en klas-
se. lets voor jou? Bel BEAUTY
CLUB, 038-214457, tussen
10.00en 16.00uur.

GEVRAAGD
charmante gastdames te Haarlem
EIGEN VERDIENSTEN, GOEDE SFEER GEGARANDEERD

TELEFOON 023-320367, BELLEN VANAF 10.00UUR

Opvallende
const., afwiss., nwe., part-t. meisjes/dames aanw. Utr., Jaffastr.
1, 030-944530. Adam, Buit.Wieringerstr. 3-5. Ulsda, Molenlaan-
tjeH. Bik, 25jr„ v. 12-03 u. Mass.,esc. club, privé. Dames welk.

06-lijnen

06-Sex
Hetero Meisjes

06-320*320*06
Bisex

06-320*320*07
Jongen Lesbisch

06-320*320*08
Buurvrouwtje

06-320*323*06
Live Sex Box

06-320*324*06
Jonge MeidenBox

06-320*325*06
Verpleegster

06-320*330*70
Add. Prod. 50cpm

Het dienstmeisje ontdekt een
geheim. Nu wordt zij de BAAS.
S.M. 06-320.330.61, 50cpm.
Direct sexcontact. Adr. en
tel.nr. van 120 meisjes EROTI-
CA. 06-320.340.41 (50cpm).
S&M, T-KLEMMEN, zweep,
wasknijpers, touw, ketting,
maso, handboeien, leer, rubber.
06-320.321.66 50cpm.
De ROSIE-RELATIELIJN. Voor
modern sexcontact op 06-
-320.324.50 (50 cpm). Hoor je
wensen van paren en dames. In
Rosie jan. zie ie hun
„naaktfoto's".
Wil je snel een privé- of
ESCORTMEISJE thuis?? 06-
-320*330.60 (50 cpm).

Jong Live
Sexbommen verwennen jou...
live op de aparte lijn. 50 cpm,
06-

-320.330.73
Verschillende hete meisjes zoe-
ken een SEXAFSPRAAKJE.
06-320.320.44,50 cpm.
Hard. Ik houd van Grieks. Ik
laat m'n slipje langs m'n lange
benen glijden en doe een ACH-
TERLANGSSHOW. 50 cpm,
06-320.340.44.
Direkt snel-sexcontact
'"SEX-AFSPREEKLIJN*".
06-320*320*55, 50cpm.
Buurvrouw verpest haar
BUURMEISJE in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging te-
gen dr aan staan met drvolle
bolle. Grijp ze maar meisje, toe
dan. 50cpm. 06-320.320.39.
SEX voor twee. Direkt kontakt
met jonge meiden, huisvrouw-
tjes en hete knullen.
06-320.330.90 (50 cpm).
Dp nieuwe LIFE-LINE. Voor
een gesprek apart met Chantal.
De operator helpt u verder.
Chantal, blond en sexy, 06-
-320.327.88, 50cpm.
Homo: zoek je 'n hete boy voor
een SEX-AFSPRAAK?? 06-
-320*330*18 (50 cpm).

De WIP-IN-BOX heet zo om-
dat er heel wat... op 06-
-320.324.60. Leuk toch? Trou-
wens, de Lijf-Sex-Box daar
durven ze ook en ... jij mag best
meedoen op 06-320.324.90. 50
cpm.

G
a
y

Two gay
AFSPREKEN MET ZN TWEE

06-320.327.32
Draai 06-320 en danvoor

JESCORT BOYS 323.04
SM.MR.MARTIN 323.05
GAY-PHONE 32206;MARCEL& ANDRE 320.21

Dag en nacht 50cpm.
LESBISCH SM: hoor twee
meisjes samen vechten...l! (50
cpm.), 06-340.330.80.
Ropdh. RINA met 3 matrozen,
zij mogen alles met haar molli-
:ge lichaam doen, tikkie bizar!
06-320.325.57, 50cpm.

Erox Live
sexgesprek
De Madam verbindt jedoor
naar de lekkerste meisjes
Wij helpen snel! 50 cpm

""06*95*06"'
Op haar lange benen rent ze
naar HARRY voor weer zon
lesje. 06-320.329.23,50 cpm.

Hardsex
320*325*35

:320*325*35
320*325*35
Keihard de lekkerste 50 c/m 06

Gratis
real live gesprek

’ 0,50 p.m. 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoonkunt u

onze meidenook zien!
VAN CLUB 06, DUS GOED

Telerotica
Live sexbox

50cpm"*06-96.36*"

In de BERM rekent Ada de lift
af met 2 grote truckers. Live.
06-320.340.88, 50cpm.
VERPLEEGSTER in een witte
doorzichtige jas met alleen een
zwart slipje eronder. Ze bukte...
zalig... 50cpm, 06-320.330.93.
""81-SEX KONTAKTLIJN*"
Bel 06-320*325*01 (50 cpm).
Nu ook voor trio-sexkontakt.
Gratis 24 uur lang OPWIN-
DENDE live sexgesprekken,
06-320.330.78,50cpm.

Lisa Live!
320.320.83
06/50 cpm.Krab-Telemedial
Je ziet m'n ZWARTE slipje
door m'n jurkje heen. Ik ben net
18en wil joupakken in het toi-
let! 50cpm, 06-320.326.17.
HOMO. Een naakte knul in het
riet. 2 mannen geven hem... al-
les. 06-320.340.11, 50cpm.
WENDV is 18. Zij gaat voor 't
eerst naar het strenge bordeel.
06-320.323.84, 50cpm.

145 Meisjes
vertellen eerst wat ze echt
opwindendvinden, vertellen

" hoeze er uitzien en geven
daarna het telefoon/nummer
waar jeze kunt bestellen!;06-96.45
50cpm. Red Ear Productions!

s Tienersex
i Janneke, jongen onschuldig...?

Vergeet het maar!! 50cpm 06-

-320*324*24
: 320*324*24
Als ook het tangaatje uit is
geeft de DOKTER haar iets. heerlijks. 06-320.326.91 "50
cpm.
SEXADRESSEN van hete da-
mes en wellustige meisjes. 06-
-320.328.00 (50 cpm).

" Zapp Sex!
'Je kunt met je draaischijf of- druktoets heen- en terugspoe-

' len. Op je hoogtepunt kun je
■ het lekkerste blijven herhalen.. 50cpm 06*96*92

" Als NANCY haar monokini- past, belt de' leraar aan. En. dan... 06-320.330.17, 50 cpm.

' MONIQUE met de 2 badmees-

' ters, voor spreid sluit. 06-
-320.340.75, 50cpm.

" THAIS meisje wil jou beter le--ren kennen via een live sexge-
sprek, 06-320.330.08, 50cpm., VIDEO-SEX-TELEFOON, fan-
tastisch mooie meisjes, live in je
woonkamer en live aan je tele-

foon. Voor info bel nü Video-: Sex-Service 06-52822588.- Ruige straatsex!
j Een jongegriet! 50cpm. 06--:320*320*77
f

Nora
Is terug met dr eigen privé
live06/sexlijn! Nora is rijp
(43 jaar) en wacht samen met
Tinga (18) helemaal naakt aan- de telefoon om samen met jou
dingente doen die zelfs op
de méést gewaagdepornofilms
nooit eerderzijn vertoondl

340.340.25
' 06/50 cpm. red ear productions

Meer dan 100 hete meisjes zoe-

' ken heet SEXCONTACTÜ 06-
-320*326*66 (50 cpm).
PARTNERRUIL privé-lijn, di-
rekt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruill!

I 06-320.330.91 (50cpm).
Stoeiend met een knul komt
Eline NAAKT onder de douche.
06-320.340.55, 50cpm.

*Slipje uit*
en sexen
maar...

320*320*99
achteromkan ook/50 c.p.m.

I Dikke NEGERIN. Stroop jij m'n
i rokje eens op schat. 50 cpm,
| 06-320.323.46. Zalig joh.

KLEED me uit! Speel een heel
stripspel met jonge Suzanne; 06-350.211.04(50cpm).

1 Zoek jij een lekkere Boy?. Homo/Bi-sex/SM-DATING.
Bel 06-320.330.95 (50 cpm).
HARDLESBI. In het pashokje
hielp de verkoopster me in het. strakke rokje. Ze gleed met
haar hand langs m'n dij om-
hoog. 50cpm, 06-320.323.24.
LUISTER naar hete meiden die
op zoek zijn naar jongensvoor
ondeugende avontuurtjes 06-
-320*330*66 (50cpm).
""MEESTERESSEGENOT*"
Je meesteres wacht!! 50 cpm.
Top S&M: 06-320.331.13.. TRIOKONTAKT, afspraakjes

i met echtparen voor partnerruil.
i 06-320.320.92(50cpm).

Lesbische
vrouwen
50cpm. 06-320.320.37

Niet dat het domme blondjes
zijn maar dat die drukke tiener-
meiden de Kwebbellijn bezet-
ten is zeker!!! De KWEBBEL-
LIJN...O 6-320.324.80, 50cpm.
SM CONTACT (he/ho), 50 et.
p.m. 06-340.300.05. Zelf gratis
inspreken 010-4610600.

Het Telé
Bordeel!
Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doenwat thuis
nietkan of mag, bel dan nu:

320.320.85
06/50cpm.Krab-Telemedia!
SEXGIDS '91. Een heerlijke, meid wijst je de weg naar de
meest verborgen en heerlijkste
schandaalsex. 06-9585, 5C
cpm.

Meisjes 18
in jarretels
50cpm. 18jr.06-320.320.52

Bij "FANTASY-SEXLIJN**
geniet je eindeloos met een
echt live-geprek. 02990-29049.
Als ze alles UITTREKT draagt
hij haar naar... 06-320.321.30,
50cpm,
Ze is 18, BLOND, ze houdt er-
van om met haar tong te... lief-
kozen. 06-320.323.86,50cpm.

Lesbienne
Cindy houdt meer v.d. meisjes!

(50cpm06-)

320*320*15
SOPHIÉ'S eerste S.M. Zwart
leren tanga's en de zweep. 06-
-350.250.50 (50 cpm).
Ze bukte over de keukentafel!
Trek m'n SLIPJE uit... Ik wil
Grieks! 50 cpm, 06-320.326.19.

Hot live sex
06-340.300.22

HARDE LIVE-SMI!
06-340.300.66 of 06-340.300.33

date a date
06-340.330.44

50c. p.m. PB 8191, Dordrecht
Club-06

Special-Sex
DRAAI EERST 06-320.320
EN DAN VOOR
SM 25
onderdanig, ze doet wat je wilt
Hetero 26
onze meisjes zijn overalvoor in
Lesbisch 45
mmm meisjes onder elkaar
Meesteres 46
schiet op! Ze zit tewachten
Lolita 47
jongen ondeugend
Heerlijk live 48
sexen, live opgenomen
Meegenieten ... 60
de spannendstesex. 50c,p.m.
GEWILLIGE meisjes en hete
huisvrouwen willen alles met
jou doen. Vraag naar hun tel.nr.
voor een hete vrijpartij!! Bel
snel06-320*326*33 (50 cpm).

Nu al: 500!. Vrouwen vertellen eerst wie
ze zijn, wat ze in bed lekker

! vinden en geven daarna (vaak)
hun geheimetelefoonnummer
en privé/adres aan jedoor!

340.310.10
06/50 cpm. red ear productions
"PRIVE-SEX-KONTAKT* Je
krijgt direkt een heet meisje of. knul aan de lijn. 06-320.32233
(50 cpm).

Vollerijpe
negerin ***

50 cpm. 06-320.320.91
GEZOCHT: onderdanige boys
en strenge meesters. Bel S.M.
voor 2 (direkt apart) 06-
-320.329.99(50 cpm).

Joke Live!
320.320.84
06/50cpm. Krab-Telemedial

Rijpe Claudia
live opgenomen

in dr slaapkamer
Geraffineerde vrouw. 50cm.

06.320.320.38

Vluggertje
320*327*27
320*327*27. 320*327*27

Bel me snel, 50cpm 06

' Waarom WACHTEN? Zoek nu
f de vriend of vriendin van je

dromen. Bel de afspreeklijn,
06-320.320.33 (50 cpm).- ÜMAMA MIAÜ Moeder (42)

' en haar vriendje (net 18)... 50
c.p.m. 06-340.340.46.

Ruige porno
t Ze houdt van ruige taal!
t HARD-—HARDSOCPMO6-

-320*320*53
DeSexbel

Live! Live! 50 cpm *06*; 320*340*20
'Echte LIVE-SEX. Een privé-

' beurt op de aparte lijn. 50 cpm.
06-320.370.53.

Loes Live!. 320.320.86. 06/50cpm. Krab-Telemedial. AMY in. bikini. 2 motorboys.. Stoeiend gaan de strikjes 105...
06-320.326.71, 50cpm.

" Hete meisjes willen graag een; sexafspraak! NU direkt 06-
-320.330.42 (50 cpm).
De TRIOBOX. Nee, superja-
loers moet je niet zijn als je
vrienden en vriendinnen zoekt
op dit nummer. 06-320.327.37
50 cpm.
""SM PRIVÉ*" Direkt apart
met meesters en ond.jongens.
06-320.32217(50 cpm).

Nu en Live
Een boot vol heet sexplezier.

iWij samen in een apart hutje,s 50 cpm, 06-

-> 320.330.74
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81-SEXvoor Twee, direkt apart 1
met een heet meisje of een lek-
kere jongen. Bel 06-320.330.82
(50 cpm). ;
""HOMO-KONTAKTEN*" I
(50 cpm), 06-340*350*30, zelf 'gratis inspreken 010-4773791. «

Gratis sex i
Privé en escort, 50 cpm

06-320.330.54
OVERWERK wordt een lust als!
meneer zich ontkleedt. 06-
-320.329.25,50 cpm.

Wanda
DESEX-GODIN, 50c.p.m.

06-320.320.30 ;
06-320.323.30 ;

The game of love ;
Internationaal live gesprek
of live pornopokerenvoor

gratis escort! 06-320.330.64
*S&M Bizar Box*
Dien live je meesteres! Ze iser

tussen 13.00u. en 17.00 u.
50 cpm. 06-320.320.65

SEXHOORSPEL Beleef alsof
je er bij bent en meedoet!!!
06-320.326.73, 50cpm.

Lesbiporno
320.320.80
06/50cpm. Krab-Telemedia!
Hete meiden zijn op zoek
'"PORNO DATING"*.
06-320*321'44(50 cpm).

Faja Lobi
Open de deuren tot niet te ver- i
smaden sex. Live en apart, 50
cpm, 06-

-320.330.71
1

2 SLIPJES op de vloer, 2meis-
jes voor 't eerst lesbisch. 06-
-320.340.01, 50 cpm.
Val je voor dominante vrou-
wen? 50 cpm, 06-320.332-32
*"Bel je MEESTERES'"

2xH.P.
Jekent ons wèl, wij zijn de
meiden uit het Gooi met een
eigen privé 06/Live-sexlijn!
Wij beloven jeabsoluut Live
2maal een H.P. door jeeigen
toestel! Wij zijn gehuld in de
méést gewaagdesuper kleine
latex/slipjes met jarretels!

340.340.11
06/50cpm. red ear productions
De SUPER-Contacten-Box.
De eerlijkste, eenvoudigste en
snelste weg naar sexvrienden
en vriendinnen. Probeer het
maar op 06-320.324.30. Trou-

i wens als je nog andere verlan-
■ gens hebt dan is er de beste, de
heetste Box van NL. 06-
-320.328.29. 50cpm., Sexy

verpleegstertje
320*320*16

BISEXUEEL!SOcpmO6

Griekse sex
Lisa draait z. om, 50cpm

06-320.325.55
LESBI: tedere, zachte, eerlijke
liefde tussen vrouwen, dat kan.
06-320.328.81, 50 cpm.- De voorbijgangers konden ons
net niet zien... PORNOFOON.06-320.320.54(50 cpm).. HELGA'S 'eerste S.M. De
meesteres ontvangt haar in
zwart leer. 06-320.340.33, 50
cpm.

Grieks standje!
Ze bukte!

Zonder slipjeover detafel!
50 cpm. 06-320.320.62

i Grijp haar!
Onderdanig meisje50 cpm. 06--;320*320*66
t
j2 MEISJES ontdekken tijdens
hun studie lesbisch genot. 06--;: 320.330.52 50cpm.

: Dikke vette
vrouwen
50 cpm. 06-320.321.34

81-SEX privé, zoek je een

' heerlijk heet meisje of een
lekkere boy? Direkt afspreken,
ook voor trio. 06-320.330.46
(50 cpm).

Wij
zijn vrije vrouwen en echt-
paren, we vertellen eerst
wie we zijn, wat we zoeken
en wat wezelf sexueelte
bieden hebben! Pen bij de
hand i.v.b. met pers.codes!

320.320.81
06/50cpm. Krab-Telemedial

""HETESEXMEISJES*"
VOLLE BOLLEI 50 cpm06-

-320*320*22
HOMO: blonde Jan krijgt les
van 2 Griekse mannen, die zijn
pas heet. 06-320.328.82 50
cpm.
SM: GEBOEID komt zijn sex-
droom uit „De zwarte zweep".
06-320.328.84, 50cpm. p

Sexy Tieners!!
Sonja 'ONERVAREN*
06-320.320.10

" Evelientje'LlEFJE*

06-320.321.10
TIENER Vriendinnetjes
06-320.323.10

Call-me 06-9639?? 50cpm

287 dames
bieden zich aan

vertellen wie ze zijn, hoe ze
er uit zien, wat ze lekker

vjnden en geven daarna hun
eigen adres/telefoonnummer!

320.320.87
06/50 cpm.Krab/Telemedia!

TINA'S aller-aller-eerste echte
sexnacht. Jaa doe het met me.
06-320.326.93, 50cpm.
Rijpe vrouw live opgenomen.
ONFATSOENLIJK ruig. 50
cpm. 06-320.32227.

Erotel 06-
Erotel

dat is 'twel

320.320.20
50et. p.min.

NAAKT kroop het meisje in zijn
bed, „ik ben nog maagd" fluis-
terde ze, toen gebeurde „het".
06-340.340.21 (50 cpm.).

Durf jij?
mij Live uit tekleden, durf
jij mij absoluut live door
de telefoon te beminnen, durf
jij mijte kussen, te strelen
en geef jemij dan daarna de
kans om allesmet jete doen
watzelfs in jedromen nooit
éérder gebeurde? Bel me nul

340.340.10
06/50 cpm. red ear productions

TopSex!
Volle Bolle! 50cpm, 06

320*325*25
320*325*25
320*325*25

LEKKERE huisvrouwtjes met
elkaar! Vrijen, strelen, zoenen
en 50 cpm. 06-320.323.13.
Weduwe, 24 jr., wil een gratis
SEXGESPREK, bel me thuis
0p... 06-320.324.96 (50c.p.m.).
Hete verboden sexinfo,
SCHOKKEND, 50 cpm, 06-
-320.330.08.

Gratis/Sex!
Vrije vrouwen, meisjes & soms
ook echtparenvertellen wat
ze te bieden hebben en waar
ze naar op zoek zijn! Pen en
papier klaar? (Pers. Code's!)

OtUi *JTVi v/v/
06/50 cpm. red ear productions
Sexlijn „ANONIEM". De naam
zegt 't al: u belt „anoniem" en
vertrouwelijk. Bel 03240-41125.
GAY-PRIVE: Wil jij snel een
discreet afspraakje maken? Of
heb je zin in een lekker ge-
sprek? Bel dan nu snel jouw
Gay Privé regiolijn: Groningen,
06-320.32231" Overijssel,
06-320.32237" Drenthe/
Friesl. 06-320.32239. Gelder-
land, 06-320.32257* Voor
Utrecht, 06-320.32258.
Amsterdam, 06-320.32261**
Rotterdam, 06-320.32263"
Den Haag, 06-320.32264*"
Zuid-Holland, 06-320.32267.
Noord-Holland, 06-320.32268.
Voor Zeeland, 06-320.32271*
Voor Brabant, 06-320.32274.
Limburg 06-320.32275. 50cpm

Rubbersex!
320.320.90
06/50 cpm.Krab-Telemedia!
Ze is in de 40: elegant, tikkie
ruig, tikkie DOMINANT, pakt
buurmeisjes en jongens en wil
jou ... Durf je? 06-320.323.56,
50 cpm.
NON-STOP-LIVE. De span-
nendste sex 24u. p.d. en...strikt
privé! 06-320.330.36,0,50p.m.
Voor 2 geeltjes geef ik jou 'n
complete BEURTII Bel me snel
06-320.320.78 (50 cpm).
Met 2 badmeesters in 1 hokje
beleeft EVV heerlijke uren. 06-

-i 9587, 50cpm.
GRATIS in bed met Lenie???
Dat kan!!! Bel haar thuis via
06-320.324.94 (50et. p.m.).
Een meid maakt kennis met

' S.M. „Laat dat..." Tot ze geniet
06-320.340.22 (50 cpm).
Maak een gratis AFSPRAAK
met een van onze meisjes, via
06-320.324.98 (50et. p.m.).
VROUWEN! Geen jonge meis-
jes maar echte vrouwen. Toets
van vrouw naar vrouw. 1. Mar-
riëta, zwart, 39 jr. 2 Nel, dikke
huisvrouw. 3. Claudia, 38 jr.,
verpest buurmeisje. 4. Hoofd-

" verpleegster. 5. Harriët, hard.
50 cpm, 06-320.324.14.

Callgirl live
Echte telefoonsex, probeer het
ook eens. Wij samen sidderend
van genot, 50 cpm, 06-

-320.330.72
Grieks, Frans, Vrijen. 50c.p.m.
Onderdanig 18j. ..06-320.326.77; Zuster 35j 06-320.329.30
Dikke negerin 06-320.327.70
Standjes 06-320.327.06
Rijpe negerin 06-320.328.99

I ÜLeuke VROUWEN!! Voor di-
rect kontakt Intiem en Escort.

' Ze vertellen hoe ze eruit zien en
dan alles wat ze in en buiten
bed met u willen doen. Snel
contact via hun eigen telefoon-
nummer 06-9589, 50cpm.
Petra een meisje van 18! Ze
maakt alle jongens GEK in de
klas. 50cpm, 06-320.326.18.

| ÜSCHOKKENDII Juffrouw
geeft haar... 18 j. sex-les/prak-
tijk (50cpm.), 06-340.330.66. .
EFFE vlugl Korte hete hoogte-
punten. Grieks, Frans, vrijen.
06-320.331.23.50 cpm.

I 1Wij doen!
Ja, wij doenalles en wachten 1
in ons flatje in Zvoort op
jouwtelefoontje! Wewillen idoorde telefoon graagLive j
met jezoenen, jestrelen, je ,
beminnen maar vooral willen
wezelf graag aan ons gerief
komen! Bel ons vandaag via:

340.340.50\
06/50cpm. red earproductijl

Ik draai me
om! Grieks

50cpm, 06-320.327.17'ï
2 grote kanjers* 1
*DD-cup*i

50cpm, 06-320.323.66ij
LESBISCHE meisjes, 18 il
Je mag gluren! Heerlijk! T
cpm, 06-320.329.66. 1
2 hete SURINAAMSE méW
maken een Hollandse manJflemaal dol, hun geheim «J06-320.325.58, 50cpm. J
Homo: Jongens onder
Hoor ze heet TEKEER m
06-320*330*88 (50cpm). 1
ÜSCHANDAAL-SEXÜ r
zusje, 18 jaar, geniet ervan
(50 c.p.m.),06-340.330.50.J
HOMO: Rob ' wordt verv*4
door een fors geschapen W
liaan! 06-320.328.83, 50cpny
SEXSTANDJES! Ruig Gri*
op zn Frans, 69, vrijen. Mei»!
en vrouwen, lekker vlug j
cpm. 06-320.320.59. Live "T
mij, bel 06-95.06. \

Hot & Naughty
Ondeugende hete meisjes

brengen je in extase
1 on 1 live, 50ppm

06-320.330.7t
Zoek jij snel sexkontakt?? ;
de TIPPELLIJN.
06-320.330.79 (50cpm). J
"HOMO-JONGERENLIJN''I
06-320.33288 (t/m 30jr.)GJI
tis inspreken? 01828-30*1
Homo-Jongerencarrousel,
06-340.340.48, 50c.p.m. A
Lady BIZAR! Meesteres! \
cpm, 06-320.324.68. De p

met 9staarten en handboei^
VINCENT (19) islieet, hflen heel erg... 06-340.350.3t 1
cpm. Elke dag anders.

De Sexlijn
WAT WIJ VAN JOUVRAGEN IS HEET, NEEM ONS

APART EN JEZAL HET VOELEN, 50cpm

06-320.328.90 J
Gay Direct Box 06-320320*71 ;

Direct Privé. Andere partner kies 'n nul (50 c/m) \

Grieks of Frans \
ZO HEET ALS HIER WORD JE NERGENSANDERS
DE VONKEN SCHIETEN JE SOKKEN UIT!! 50cpm I,

06-320.320.43 J
Sexy teenagers <HETE MEIDEN DIE VOL ONGEDULDOP JOU
ZITTEN TE WACHTEN, APART, 50 cpm; 06-9521 J

i Snelle (sex) Date 06-320*320*67 I
Vluggertje voor Hetero, Homo, Lesbi en Bi (50 cpm)> J

Parenclubs X
'Revo' a.d. Al, afsl. Muiderslot,
'beste PARENCLUB van 1991.
Ook alleenst. d/h. Do., vr., zat.,
zon. Belvoor info: 02942-2100.
Let op! Nu ook op dond. open.
I.h. centr. V/h land vindt u al
meer. dan acht jaar het meest
exclusieve adr. v. 'n geslaagde
PARENAVOND m. whirlpool,
sauna en koud buffet, wo., do.
en vrij. voor paren ên alleenst.,
za. uitsl. paren. 03465-71376.

WILLEKES Parenavond y!
paren en alleenst.,
met all-in prijzen.
„HOT-SHOT" voor
alleenstaanden, ook 'Sji.
dags. 24 uur info (X»-960jgffi
Sauna AQUARIUS v. pa'njialleenst. Ma., wo., vr., zaw|
ren gratis. Muiden, 02942'

>'1 Postorders >
[ INTERMEDIA sex-per-post.: Vraag ons info-pakket aan:

klein ’1,50, groot ’lO. Giro, 209979, Postbus 1522 2003 BN
Haarlem (winkel t.o. station).

BEWIJSNUMMERS
Speurders en Regelspeu'vi
worden uitsluitend op \vraag en tegen betaling "ü
verd. jjW

Correspondentie- en contactclub*|. ledere ZONDAGAVOND „vrij
dansen" met live music bij Hui-
ze Bakker, Mercatorpl./Merca-
torstr., 020-6126096. Voor al-
leenst. en gezell. mensen, aanv.
19.30 u. Entree/10.. Donderdags voor alleenst.
DANS/CONTACT AVOND,. v.a. 20 u., gr. vloer. Pax Party-

i house, F. Bolstr 194,Adam.

"Heren,, 't ALLEENZIJN jl
Bel nu de succesvolle f>a'l)j>
lijn, 06-320.32255("c-BJffi
Huw./corresp. met damesy.
nendin INDONESIË? Fair ff
Telef. 05161-1753, tot 22^
Ruim 200 (sub) rubrieken Wjl
SPEURDERS. Bel voor
matie/brochure 020-6.805
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Ontslagen bij
OlivettiOffice

Van onze correspondent
LEIDEN, donderdag

Bij Olivetti Office in Lei-
den verdwijnt door reorgani-
satie van het bedrijf een aan-
tal arbeidsplaatsen. Hoeveel
van de ongeveer tachtig bij
deze divisie van Olivetti wer-
kende mensen zullen worden
Ontslagen, is nog nietbekend.*fiet uitgesloten wordt overi-sns dat zich daaronder ook
werknemers zullen bevinden
je gebruik kunnen maken

de vut-regeling.
jVolgens interim-manager
"J. van Batenburg zal bin-
den één of twee weken meer
gekend zijn. Van Batenburg

samen met de heerR.J.
'Beuker een tweemansschap
dat alle volmachten van de
Aandeelhouders heeft gekre-un om de operatie uit te voe-

l ~De reorganisatie van Oli-
vetti Office is nodig omdat de
lyerhead-kosten van de divi-
*ekantoorapparatuur te hoog
«jn in relatie tot de zwaar
°nder druk staande omzet die
püncurrentie ondervindt uit
NtVerre Oosten.

Alleen door een efficiënte
(Janpak van de distributiekan
Je plaats op de markt verde-%l worden. Olivetti Office
jj*l daarom worden onderge-

bracht bij Olivetti Systems en
"etworks, de computerdivi-
jijevan het Italiaanse concern.
*jij deze goed draaiende divi-
jjewerken 400 mensen. Door
Jet samenvoegen van de bei-
Ie distributiekanalen willen
jjp besparingen in de over-
had-kosten realiseren, zon-der dat dit ten koste gaat van
's service en de technische
jjfenstverlening", aldus Van
batenburg.
"Technische handelsonder-
neming Econosto, groothan-
del voor onder meer de petro-
chemie en off-shore indus-
?je, heeft beslag laten leggenp een deel van de bezittin-gen van de vroegere eigenaar
«to ARS Groep Beheer te
J'jidland. In het najaar van
2&0 kocht Econosto dit be-
p'jf. De onderneming ging
PParbij \tait van cijfermate-
Paal dat later onjuist bleek te

IEconosto is nu van plan de
pak voor te leggen aan de
schtbank in Rotterdam.

OPTIEBEURS c jul 300,00 20 3,50 3,50 3,50
c okt 280,00 94 12,50 13,10 13,00
c nov 285,00 18 11,70 12,50 1250
p jan 265,00 180 0,20 0,20 0,20
p jan 270,00 795 0,30 0,60 0,50
pjan 275,00 573 1,00 1,50 1,20
p jan 280,00 1681 3,10 4,50 3,50
pjan 285,00 102 7,30 8,50 8,00
p feb 260,00 55 0.80 0,80 0,80
p feb 265,00 17 1,00 1,10 1,00
p feb 270,00 47 1,60 1,90 1,80
p feb 275,00 350 270 3,40 3,00
p feb 280,00 419 4,80 5,50 4,90
p feb 285,00 88 7,50 8,50 8,00
p mrt 260,00 20 1,00 1,00 1,00
p mrt 270,00 43 2,70 3,00 2,70
p mrt 275,00 83 3,90 4,30 4,00
p mrt 280,00 134 5,70 6,50 5,80ap apr 260,00 25 1,90 1,90 1,90
p apr 270,00 60 3,50 3,70 3,50
p apr 280,00 132 6,50 7,40 6,80
pjul 250,00 17 2,30 2,70 2,40
p jul 270,00 40 6,50 6,90 6,90
p okt 260,00 20 5,50 5,50 5,50
p okt 280,00 21 11,30 13,00 11,70a
p nov 285,00 64 13,00 13,50 13,00
p n93 230,00 105 3,60 3,70 3,60
goud 351 ,10
c feb 340,00 25 13,50 13,50 13,50
c feb 350,00 50 7,00 7,00 7,00
c feb 360,00 20 2.70 3,00 3,00
c mei 370,00 64 4,60 4,60 4,60
c mei 380,00 56 2,70 270 270
c aug 370,00 50 7,50 8,00 8,00
c aug 380,00 100 5,00 5,00 5,00
p feb 350,00 18 4,00 4,10 4,00
p aug 350,00 45 8,00 9,00 8,00
p aug 360,00 50 13.50 13,50 13,50
heineken 158.50
c jan 145,00 100 13,40 13,40 13,40
c jan 150,00 17 9,00 9,00 9,00
c jul 150,00 100 14,40 14,40 14,40
c jul 155,00 41 10,00 11,00 11,00
p apr 160,00 53 4,80 4,80 4,80
papr 170,00 40 11,50 12,00 1200
hoogovens 43.80
c jan 45,00 162 0,40 0,60 0,40
c apr 42.50 112 3.40 3,70 3,40
c apr 45,00 40 260 2,70 260
c apr 47,50 117 1,60 1,70 1,60
c jul 47,50 25 270 270 2,70
p jan 42,50 21 0,30 0,40 0.40
pjan 45,00 208 1,30 1,50 1,50
pjan 47,50 53 3,10 3,60 3,60
p jan 50,00 92 5,60 6,00 5,90
p apr 40,00 28 1,00 1,00 1,00
p apr 4250 220 1,70 1,80 1,80
p apr 45,00 65 2,70 3,00 3,00
p apr 50,00 20 5,90 6,10 6,10
internatio-muller 56,50
c feb 55,00 30 3,30 3,30 3,30
c feb 60,00 25 1,50 1,50 1,50
int.ned.groep 46.30
c jan 47,50 100 0,10 0,10 0,10
c apr 42,50 100 5,00 5,20 5,00
c apr 47,50 21 1,50 1,70 1,50
c apr 50,00 28 0,70 0,80 0,70
c jul 47,50 150 1,90 200 1,90
c jul 50,00 28 1,00 1,20 I,loa
c jan 60,90 20 0,50 0,60 0,60
c J94 47,80 215 5,00 5,30 5,00
p apr 47,50 25 1,60 1,90 1,80
pjul 45,00 28 1,40 1,50 1,50
p j94 47,80 165 3,90 4,10 4,10
kim40.50
c jan 30,00 54 10,20 10,50 10,20
c jan 32,50 69 7,90 8,00 7,90
c jan 35,00 18 5,00 5,60 5,30bc jan 37,50 56 260 3,10 3,10
c jan 40,00 131 0,90 1,20 1,10
c apr 35,00 18 6,20 6,50 6,20
c apr 37,50 19 4,50 4,60 4,60
c apr 40,00 97 3,00 3,50 3,00
c apr 4250 55 2,00 2,30 220
c apr 45,00 41 1,30 1,50 1,50
c jul 40,00 52 3,80 4,90 4,30
c jul 4250 65 3,00 3,40 3,20
c jul 47,50 34 1,50 1,50 1,50
c okt 55,00 24 0,70 0,70 0,70
c 093 35,00 431 9,30 9,70 9,50
c 094 50,00 50 3,90 4,30 4,00
p jan 37,50 62 0,20 0,20 0,20
p jan 40.00 40 0,60 0,60 0,60
pjan 42,50 60 2,00 2,50 2,50
p apr 35,00 22 0,50 0,50 0,50
pjul 35.00 57 1,00 1,00 1,00
p 093 35.00 61 2,20 2,20 2,20
p 096 40,00 49 4,50 4,70 4.50
kon. ned. papier 46,10
c jan 47,50 52 0,60 0,80 0,70
c apr 47,50 108 200 2,20 200
c apr 50,00 131 1,10 1,20 1,10
c jul 50,00 20 1,40 1,40 1,40
p jan 47,50 20 1,50 1,50 1,50
nedlloyd 54.40
c jan 55,00 110 0,60 0,90 0,60
p jan 55,00 35 1,00 1,30 1,30
p apr 55,00 47 2,70 3,00 3,00
8 1/2 ned 1 991 per2006101,23
c feb 99,00 50 2,10 210 220bc aug 101,00 254 1,60 1,80 160
pfeb 10200 50 1,10 1,10 I,ooa
9 ned 1 990L11 per 2000 102 91
c aug 100,00 21 3,60 3,70 3,60

*'"leiding van cic 300 meestactieve series.
serie omzet laag hoog slot

Hw°B/01,71 amro 42,40
Jf*1 37,50 46 4,90 5,00 5,00
if" 40,00 312 240 2,50 2,50
tf" 42,50 115 0,30 0,40 0,30
t* 40,00 45 3,30 3,30 3,30
1* 42,50 159 1,30 1,40 1,40

K M 42,50 71 1,50 1,70 1,60
C 1 37,50 30 5,80 5,90 5,80
E" 1 40,00 26 3,70 3,80 3,80|*n 42,50 703 0,30 0,40 0,40
Bon 121,40
H*1 120.00 127 1,80 200 1,90bi"> 125,00 25 0,20 0,20 0,20
J2* 120,00 27 5,40 5,80 5,60bi*' 125,00 88 280 3,10 3,10l*r 130,00 48 1,50 1,50 1,501J1 125,00 87 3,50 4,00 4,00tëf 130,00 48 250 250 2501?" 110,00 32 15,50 15,80 15,50ft 1*76.90
(C1 80,00 17 3,70 3,70 3,70
K? 75,00 80 1,60 1,80 1,70
ty 80.00 77 4,20 4,20 4,20>128.70
C 120,00 55 8,00 8,50 8,70b
>"" 125,00 222 3.40 3,80 4,20bI? 130,00 206 0,70 0,80 0,80tj" 130,00 157 4,80 5,50 5,50t£, 135,00 22 2,80 3,50 3,50
tij 135,00 29 13,60 14,00 13,80bIj* 80,00 20 49,70 50,50 49,70
»Sn 120,00 30 0,10 0,10 0,10
lïn 125,00 220 0,50 0,80 0,50
(,„" 130,00 72 2,40 3,00 2,30a|J* 125,00 17 3,50 3,80 3,30a
.»£ 130,00 105 5,20 5,30 5,30»? 135,00 28 8,30 8,40 8,20alij 135,00 18 15,00 15,20 15,00* 80,00 40 210 230 2,30
>51.10
\r 50,00 18 2,70 3,00 3,00: ,„rrnann-tetterode 41.50»,"' 42,50 20 1,70 1,70 1,70l," 37,50 100 0,60 0,60 0,60
C 40,00 100 1,10 1,10 1,10
\r[ 4250 30 2,30 2,30 230
!j" 22,50 24 0,20 0,40 0,40

,lj£ 22,50 22 1,40 1,60 1,40C 20,00 68 0,10 0,10 0,10V 25,00 48 3,00 3,40 3,00
'l?r 170.85
\„ 175,00 93 200 2,25 200V„' 175.00 20 3,20 3,70 3,20«ij 180,00 22 1,90 2,00 1,90
'jbn 170,00 26 9,00 9,50 9,40'ui 200,00 47 0,90 0,90 0,90'k? 170,00 25 11,10 11,50 11,10
St,* 180,00 22 6,20 6,60 6,20
%„ 185.00 18 4,80 5,00 4,80

190.00 65 3,50 3,50 3,50'ff 200,00 74 1,80 1,90 1,80
% 185,00 50 6,30 6,50 6,50
i}C 170.00 26 1,00 1.30 1,20
«C 165,00 50 1,20 1,30 1,30>i£ 170,00 23 230 280 250iSh 170.00 45 2,80 3,00 3,00'in'" 175.00 43 5,30 5,80 5,30
lC' 175,00 57 5,80 6,20 6,20R^.ooK 90,00 53 250 3,00 3,50b*£ 95,00 79 2,50 3,50 3,50
9C 100,00 19 1,30 1,50 1,50
'!£ 10500 773 0,70 0,70 0,70
,-lk 115,00 118 1,80 1,80 1,80

fi.oo 44 10,00 10,50 10,50
■JO.OO 127 0,20 0,50 0,20

I9n 95,00 113 220 250 200 a?\ 100,00 29 6,50 7,30 6,50
% 90,00 87 2.70 3,00 270'V 95.00 107 5,10 5,90 5,00 a'S>99.80
;u„ 90,00 29 10,00 10,50 10,00JU, ,95,00 24 5,20 5,50 5,50.\ 100,00 23 1,00 1,00 1,00

/.V 95.00 30 8,00 8,50 8,00
ftk, 100,00 23 4,50 5,00 4,50
,i„ 105,00 20 2,50 2,50 250Ik 00,00 58 1,50 1,60 1,60
TC 105.00 55 6,10 6,60 6,60
iflb !00,00 85 5,70 6,00 6,00
; Vedelen index 277.86L»n ?60,00 41 17,50 17,50 17,50

frfe 270,00 334 7,20 8.50 8,30
r, 275,00 279 3,40 4,20 3,90

ïfc, 280,00 1040 1,00 1,50 1,10Ir'Vb i?s'oo 186 0,20 0,30 0,30
Pb 275,00 83 7,00 7,50 7,30
»Sb ?§°-00 187 4,20 4,80 4,50bÏV> 2*>.00 181 2,20 3,00 230bVS S!-00 61 1,30 1,50 1,50
PCr 25-00 56 6,70 7,60 6,90
ï?6r oSS-°° 77 8,50 9,40 8,50
ffcl 290,00 105 4,20 4,60 4,60
jtH 250,00 108 30,00 30,00 30,00
;f«H SO.OO 32 2250 22,50 2250

' 270,00 102 16,00 16,00 16,00

c aug 101,00 256 2,50 2,55 2,50
pakhoed 43,50
c feb 45,00 100 0,50 0,50 0,50
philips 29,20
c jan 30,00 2127 0,20 0,20 0,20
c apr 30,00 497 1,70 1,90 1,70
c apr 32,50 68 0,90 1,10 0,90
c apr 35,00 43 0,40 0.50 0,50
c jul 32,50 28 1,70 1,90 1,70
c jul 35,00 23 1,00 1,10 1,10
c 093 30,00 164 5,70 5,90 5,70
c 094 45,00 1023 1,90 2,10 2,00
c 095 20,00 58 12,30 12,50 12,30
c 096 35,00 62 6,80 7,00 7,00
pjan 30,00 474 0,80 1,10 0,90
p jan 32,50 410 3,10 3,60 3,30
p apr 27,50 60 0,90 0,90 0,90
p apr 30,00 60 1,90 ZOO 200
p apr 3Z50 34 3,50 3.70 3,60
p apr 35,00 29 5,60 5,80 5,60
p jul 27,50 37 1,40 1,40 1,40
p jul 30,00 45 2,40 2,50 2,50
p 093 30,00 73 3,60 3,70 3,70
polygram 40,80
c feb 4250 100 0,60 0,60 0,60
kon. olie 142,50
c jan 145,00 171 0,70 0,90 0,90
c jan 150,00 200 0,20 0,20 0,20
c apr 140,00 70 7.70 7,80 7,80
c apr 145,00 1063 4,60 5,10 5,10
c apr 150,00 1652 2,50 3,00 270b
c apr 155,00 638 1,30 1,50 1,40
c jul 150,00 29 3,90 4,00 3,90
c jul 165,00 20 0,90 0,90 0,90
c okt 135,00 136 12,00 13,30 1280
c 093 115,00 116 32,20 33,00 3220
c 094 145,00 166 17,00 17,50 17,40
pjan 140,00 437 0,50 0,90 0,80
pjan 145,00 458 2,40 3,30 3,00
pjan 150,00 33 6.80 8,00 7,80ap apr 135,00 729 1,20 1,40 1,20
p apr 140,00 671 2,30 2.80 250
p apr 145,00 590 4,00 5,00 4,40
p apr 150,00 261 7,10 8,50 B,ooa
p jul 135,00 20 2,70 3.00 3,00
pjul 140,00 106 4,50 4,80 4,60
pjul 145,00 105 6,70 7,00 7,00
p okt 135,00 108 3,70 3,90 3,90
p 094 145,00 77 11,20 11,40 11,20
p 095 135,00 319 8,40 8,70 8,70

top-5 index 537,62
c jan 520,00 59 17,00 17,20 18,00b
c jan 530,00 31 8,00 9,20 9,00b
c jan 540,00 117 3,10 5,10 3,70
c jan 550,00 109 0,70 1,80 1,00
c feb 550,00 30 6,00 6,00 6,00
c feb 560,00 33 4,00 4,00 4,00
c feb 570,00 30 1,50 1,50 1,50
p jan 520,00 69 0,90 1,10 0,90
pjan 530,00 262 2,20 2,90 2,30
p jan 540,00 169 5,90 7,50 6,50
p jan 550,00 58 13,30 15,00 13,50a
p feb 500,00 20 1,30 1,30 1,30
p feb 520,00 25 3,60 4,00 3,60
p feb 530,00 99 5,80 6,50 5,80
p feb 540,00 34 10,00 10,40 10,00
p feb 550.00 18 15,00 15,80 15,00

unilever176,80
c jan 160,00 40 16,00 16,70 16,50
c jan 165,00 78 11,20 11,40 11.60bc jan 170,00 522 6,20 7,50 7,00b
c jan 175,00 216 2,20 3,40 3,40
c jan 180,00 67 0,50 0,60 0,50
c apr 160,00 19 19,00 20,00 20,00
c apr 170,00 452 11,50 12,00 1200
c apr 175,00 98 8,20 8,40 8,30b
c apr 180,00 63 5,20 5,60 5,60
c apr 185,00 121 3,40 3,90 3,50
c apr 190,00 20 200 2,00 200
c jul 180,00 26 6,80 7,50 6,80
c okt 140,00 68 38,50 40,00 40,00
c 093 120,00 112 60,00 60,20 60,30b
c 094 150,00 30 41,00 4200 41,00
c 095 145,00 50 49,50 49,50 49,50
p jan 170,00 105 0,30 0,30 0,30
pjan 175,00 356 1,00 1,40 1,20
p jan 180,00 400 3,80 4,50 4,00 a
pjan 185,00 51 8,60 9,20 9,00 a
pjan 190,00 49 14,00 14,10 14,00
p apr 175.00 232 3,90 4,10 4,00
p apr 180,00 288 6,20 6,70 6,10 ap apr 185,00 401 9,00 9,80 9,70
p okt 140,00 50 0,50 0,50 0,50
p 096 160,00 75 8,30 8,30 8,30
wessanen82,50
c apr 80,00 35 4,40 4,50 4,50
major market index (xmi) 349,70
c jan 335,00 25 13/12 13/12 13/12
c jan 355,00 33 1/08 1/08 1/08
c mrt 350,00 30 8/00 8/00 8/00
p jan 315,00 20 0/01 0/01 0/01p jan 340,00 43 1/08 2/01 1/08p jan 345,00 38 2/08 4/00 2/08p jan 350,00 42 5/00 6/12 5/00p feb 335,00 25 3/08 4/04 4/04
p feb 340,00 38 5/00 6/08 5/00p feb 345,00 18 6/12 8/08 7/00
p mrt 350,00 42 10/12 11/00 10/12
Omzet in contracten: 41347
waarvancalls: 22988puts: 18359
Aantal uitstaande contracten: 1584610

GROOTSTE HINDERNISSEN OPGERUIMD

KLM en BA zijn dichtbij
intensieve samenwerking

Van onze speciale
verslaggever

■ ROB HUISMAN
DETROIT, donderdag

De KLM en British Air-
ways (BA) zijn bijzonder ver
gevorderd met hun gesprek-
ken over een zeer intensieve
samenwerking. Enkele van
de belangrijkste hindernis-
sen op weg naar een eventue-
le fusie zijn inmiddels gepas-
seerd. Het moment waarop
een akkoordrond is, lijkt eer-
der een kwestie van dagen of
wekendan van maanden.

„We kunnen inderdaad
niet meer lang wachten met
het doen van mededelingen.
Deze discussie is zo ingrij-
pend, dat we graag snel duide-
lijkheid willen verschaffen",
verklaarde president-direc-
teur drs. P. Bouw gisteren in
Detroit, de Amerikaanse stad
waarop KLM en het Ameri-
kaanse North West Airlines
sinds dinsdag een nieuwe
dienst uitvoeren. Hoewel
Bouw vanwege de gevoelig-
heid van de lopende onder-
handelingen een slot op de
mond heeft, liet hij in een
vraaggesprek toch blijken dat
de perspectieven voor de
KLM zeer gunstigzijn.

„Samenwerking in Europa
biedt een uitstekendekans op
een versterking van onze
marktbasis en verlaging van
de kosten. BA is wat dat be-
treft niet de enige mogelijk-
heid, wij houden andere op-
ties open. Maar BA heeft het
initiatief genomen voor de ge-
sprekken met de KLM, ter-
wijl bijvoorbeeld Lufthansa
en Air France tot nu toe
steeds gezegd hebben dat zij
opeigen kracht verder willen.
En u weet: „lt takes two to
tango..." Aansluiting bij de
combinatievan SAS, Swissair
en Austrian blijft voor KLM
echter ook een mogelijk-
heid", verduidelijkte Bouw.

De KLM-topman zei dat de
Nederlandse luchtvaartmaat-
schappij onderhandelt vanuit

een positie van kracht. „Na de
aankondiging van de ingrij-
pende reorganisatie op 7 fe-
bruari vorig jaar zijn we in-
middelsheelgoed op weg. We
zullen dit boekjaar, dat op 31
maart a.s. eindigt, een be-
scheiden positief resultaat
boeken. De komende jaren
zien er ondertussen een stuk
beter uit. De onderhandelin-
gen die we nu voeren met BA
raken een fundamentele stra-
tegische problematiek, die
pas over vijf tot tien jaar
speelt. Maar daarom moeten
we nu al keuzes maken."

In de voorbije weken en
maanden is veel gespeculeerd
over deBrits/Nederlandse sa-
menwerking en haar gevol-
gen, maar Bouw maakte dui-
delijk dat er nog niets defini-
tief vaststaat. „Voor ons staan
de belangen voorop van de
BV Nederland, de Luchtha-
ven Schiphol en de KLM en
iedereen die daarbij betrok-
ken is. Wij hebben BA niet
nodig om te overleven, maar
hetbiedtwel veelkansen.

De luchthaven Heathrow
van Londen kan nietveel ver-
der uitbreiden en dat biedt
grote mogelijkheden voor
Schiphol. Terwijl Londen
vooral groei zal halen uit her-
komst- en bestemmingsver-
keer (mensen en vracht die
van en naar Groot-Brittannië
gaan) zal Schiphol zich ont-
wikkelen tot het knooppunt

en overstappunt voor conti-
nentaal Europa. Dat is een
natuurlijke rolverdeling, die
voortvloeit uit de economi-
sche logica."

Van een uitverkoop van
KLM aan BA zal geen sprake
zijn, zo laat Bouw welblijken.
„Wij zullen zorgen voor een
flinke bijdrage aan de BV Ne-
derland. Londen en Amster-
dam zullen veel meer aanvul-
lend dan concurrerend zijn.
Bovendien zal een samenwer-
king duidelijke financiële
voordelen moeten opleveren.
Daarbij denken we aan een
opbrengst van vijf tot tien
procent van de totale omzet,
een bedrag dat deels weer
gebruikt zal worden voor
nieuwe investeringen. De ter-
mijn om diesynergie te berei-
ken ligt tussen de drie en
zeven jaar."

Hoewel er op operationeel
gebied veel te verdienen valt
door twee luchtvaartbedrij-
ven samen te voegen, ziet
Bouw degrootste mogelijkhe-
den op het gebied van marke-
ting en verkoop. „Denk aan
de wijze waarop tickets ver-
kocht worden via computer-
reserveringssystemen of het
feit dat we nu op Europese
schaal moeten gaan adverte-
ren. We zullen een gemeen-
schappelijk concept en één
identiteit moeten ontwikke-
len.

Ik hecht buitengewoonveel

waarde aan de naam KLM,
maar ik zal niet zeggen dat we
daaraltijd aan zullen vasthou-
den. De consequentie van sa-
menwerking is dat jeeen deel
van je zelfstandigheid op-
geeft, anders werkt het niet.
We zullen wel zo lang moge-
lijk vasthouden aan onze
naam. Daarin speelt een emo-
tioneel element, maar ookeen
zakelijk element: we hebben
enorm in die naam geïnves-
teerd."

Hoewel de gesprekken met
BA langer duren dan aanvan-
kelijk gepland, zijn enkele be-
langrijke haken en ogen in-
middels uit de weg geruimd.
Zo meent deKLM een oplos-
singgevonden te hebben voor
de kwestie van de landings-
rechten, die nu nog een puur
nationale aangelegenheid is.
„Wij hebben een werkbare
oplossing gevondenvoor deze
bilaterale verdragen, die ook
voor de Europese Commissie
aanvaardbaar zal zijn. Dat is
een van de grootste vondsten
in het hele proces. Het uur
van de waarheid is natuurlijk
straks bij de beoordeling door
de Europese Commissie."

Minder duidelijk is nog de
positie van North West Airli-
nes, de Amerikaanse lucht-
vaartmaatschappij waarin
KLM momenteel 20 procent
bezit. North West neemt niet
actief deel aan de onderhan-
delingen van KLM en BA, zo
zei topman Alfred Checchi
gisteren. Het is echter zonne-
klaar dat de Brits/Nederland-
se luchtvaartgigant-in-wor-
ding zeer innig zal gaan sa-
menwerken met North West.
KLM heeft de mogelijkheid
door omzetting van 200 mil-
joen dollar aan schuldpapier
het belang in North West te
vergroten tot 49 procent. Dat
is op dit moment het wettelij-
ke maximum dat buitenlan-
ders in een Amerikaanse
maatschappij mogen bezitten.

■De Duitse autoproducent
Mercedes-Benz, onderdeel
van Duitslands grootste in-
dustrieconcern Daimler-
Benz, wil zijn produktiekos-
ten sterk verlagen.Er moeten
duizenden arbeidsplaatsen
verdwijnen, zo heeft direc-
teur Jürgen Hubbert ver-
klaard.

De vermindering van het
aantal banen kan volgens
Hubbert worden bereikt zon-
der gedwongen ontslagen.

Wall Street
weer druk

Van een onzer redacteuren
NEW VORK, donderdag

De Amerikaanse effecten-
beurs in Wall Street heeft
gisteren een roerige dag be-
leefd. Winstnemingen deden
aanvankelijk het koerspeil
flink dalen (de Dow Jones-
index zakte tijdens het eerste
uur van de handel daardoor
15 punten), later op de dag
kwam er echter toch weer
flink wat vraag los, waardoor
de index opklom naar een
winst van 22 punten. Dat
bleek echter te hoog gegre-
pen, de koersen zakten terug
en bleven daarna dicht rond
hetvoorgaande slot. Gesloten
werd op 3204,16, dat was een
half puntje lager dan dins-
dag.

Dit alles bij grote omzetten:
in totaal verwisselden bijna
292 miljoen aandelen van ei-
genaar.

Het nieuws over het onwel
worden van Bush had geen
invloed op dekoersen.

De oliewaardenmoesten als
gevolg van de lagere olieprijs
(West Texas Intermediate no-
teerde $ 0,76 lager op$ 17,88)
ietsterug.

De obligatiemarkt was vrij-
wel onveranderd. Gisteren
vond er een veiling van 7-
jaring schatkistpapier plaats.
Het rendement hierop was
met 6,4% het laagste sedert
1981.

Goodrich maakte bekend
voor het vierde kwartaal een
verlies van $ 0,75 a$ 0,80 per
aandeel te verwachten. De
koers zakte $ 1%. Oracle, die
over hettweede kwartaal een
winst van $ 0,10 (v.j. verlies
van 1 cent) per aandeel meld-
de, steeg $ 1%. Tandem Com-
puters kon op de mededeling,
dat de inkomsten over het
eerste kwartaal ruim boven
die van vorig jaar liggen,
$ 1% aantrekken. IBM moest
nog eens $ 2 % prijsgeven.

De KMI sloot 0,66 punt la-
ger op 348,40.
(opgave Bear, Stearns & Co.):

Kon. Olie 83% - 83% (843/4 -
85), Unilever 103% - 103Va
(104 -1043/ 8 ), KLM 24% - 24%
(23% - 24), Philips 17% -17%
(17%--17%).

Omgerekend in guldens is
dit, $ 1 is ’1,170 (vorige dag
’1,6965):

Kon. Olie 141,95 - 142,16
(143,78 - 144,20), Unilever
176,38 -176,59 (176,44 -177,07),
KLM 41,23 - 41,65 (40,29 -40,72), Philips 29,11 - 29,33
(29,27-29,48).

BEURS VAN NEW YORK
07/01 08/01

adv semicond 2% 2%
amgen 732 742
amr corp 75 73%
asa Itd 47 472
abbott lab 67% 662adolph coors 202 202
aetna life 43 432
alcan alum 202 202
allegh powe 44% 44%
allied signal 432 44%
alcoa 64% 63%
amaxinc 18% 182
amerada hes 46% 44%amer brands 43% 44%
amer cyanamid 64% 66
amer el power 332 33%
amer express 21% 21%
amer home pr 82 82%
ameritech 65 652amer tel tel 41 40%
amoco corp 48% 46%
anheusr bsh 60% 602
apple comp 592 602
armco mc 5 42
asarco mc 212 20%
ashland oil 302 302
atlrichfd 105% 102%
autodesk 36% 36%
avery 25 252avon prod 45% 46
bakerhughes 19% 19
bank boston 11% 12
bank ny 31% 322bankamerica 372 382
bank trust ny 652 642
baxter intern 392 402
bear stearns 182 19
becton dick 65% 66
bell atlan 472 47%
bellsouth 51% 522
bethl steel 13% 13%
black deck 182 19
boeing 482 482
boise case 222 21
borden mc 33 32%
br myers-squ 88 88%
brunswick 256 14
burlnorthe 412 42%
epe intl 86 86
csx ep 55% 562
campbl soup 42 41
caterpillar 43% 43%
champion int 252 242
chasemanhat 18 182
chem ny 252 26%
chevron 672 66%
chiquita br 39 39%
chrysler 132 122cinmilcrn 11% 12
citicorp 10% 102
clarkequip 24% 232
coastal ep 242 23%
coca cola 82% 81
colg palm 47% 482
columbgas 172 172
commonwedi 39 382comm sat 36% 362
comput ass 11% 12%con agra 34% 34%
cons edison 28% 28%
control dat 10 102
coming 76% 77%
crane 252 252
cray res 43% 422
curtis wr 30% 30
dana corp 292 292
data genl 17% 172
deere co 47 462
delta airl 720 70%
det edis 35 34%
dial 47% 47%
diebold 47% 472
dig equipm 602 59%
disney 120 122%
dolefood 352 34%
dowchem 54% 55
dresserind 182 182
du pont 462 46%
duke pow 34 34
eastm kodak 49% 492
eaton corp 62 64%

07/01 08/01
emerson el 55 56
exxon 592 58%
fedders 82 82
fed nat mortg 70% 70%
fst chi ep 23% 242
firstinter 312 312
fluor 432 452
ford motor 302 302
fost whlr 272 282
frpt mem 41 41
gte corp 342 342
genlcorp 112 112
genl dynam 57% 572
genl elec 752 75%
genl milis 72% 72%
genl motors 33 322
genl public 262 26%
ga pacific 592 592
gillette 532 53%
goodrich 412 40Z
goodyear 53% 542
grace co 392 40
grt atl pac 26 252
gruman 19 192
halliburton 26% 26%
heinz 38% 38%
hercules 47% 462
hewlett-pack 55% 57%
hilton htl 41% 42%
homestake 14% 142
honeywell 68% 712
household int 492 50%
inco 30% 30%
itt ep 55% 57%
ingers md 53% 542
inland stl 22 222
intelcorp 512 522
ibm 94% 922
intlflavor 1042 104
intl paper 712 71%
italy fd 9% 9%
jeffpilot 57% 582
johnson 1142 116
k mart ep 46 45%
kaufmnbroad 18% 17%kellogg 63 622
kerr me gee 38 372
kim 23% 242
kimbl clark 50% 50%
lilly cli 85% 862
lm broadcast 732 73%litton 92% 912
lockheed 422 42%
loewscp 1142 1122
lonestar 3% 3%
lotusdevelop 29 302
la land expl 30% 292
Itv corp 020.9375
manuf han 242 —
mapco 612 592
martin mar 542 532masco 242 252
mattel mc 302 312
mecawcel corn 322 322
mcdonalds 41 412
me don doug 72% 73%
megraw hl 58 57%
mei comm 33% 33%
mead corp 35% 36
merek mc 166% 166%
merrillly 602 61%
microsoft 120 1242
minn mng 96% 95%
mirage 262 272
mobil 66% 65%
monsanto 68 69%
morgan jp 69% 70
motorola 68% 69%
nlindust 11 11%
nalco chem 38 37%
nat md ent 17% 17
nat semi 7% 72
navistar 3 3
newmont mng 40 40%
nordstrom 37% 37%
norfolksou 59% 58%northrop 24% 242
norwest 35% 352
novell 61% 61%
nynex 81% 812

07/01 08/01
occid pet 182 182
ogden ep 202 20%
olincorp 392 402
oracle syst 152 17%
ppg md 532 54
pacgasel 312 312
pac light 26% 262
pac tel 43% 432
paine webber 242 25
pan am corp — —penneyjc 51% 512pennzoii 542 532
pepsico mc 332 35%
pfizer 842 84%
phelps dodge 662 65%phil morris 792 802
Philips 172 172
phillips pet 232 222
pitney bowes 66 67
pittstonco 172 17%
polaroid 25% 26
polygram 242 24
price co 482 47%
primerica 39 38%
proct gamb 91% 92
promus 252 272
publ serv 292 292
quaker oats 71 702
ralst purina 55% 56%raytheon 822 83%
reynoldsmet 512 51%
rjr nabisco 11 11%
rockwell int 262 27
royal dutch 842 83%
salomon mc 31% 312
sfesopac 122 12%sara lee 53% 55
scherplgh 66% .66%
schlumberger 58% 58%
scott paper 352 342
seagram 1152 116%
sears roeb 382 372
sec pacep 312 32%smkln beech 572 —
sce corp 462 46
southern co 332 32%
southland corp — —
swst bell 642 632
stone container 272 272
sun comp 29% 292
tandem comput 112 13
tandy corp 28% 282
trw mc 42 432
telecomm 172 17
teledyne 252 24%
telmex adr 482 49%
tenneco 32% 332
texaco 58% 57%
texas instr 322 32%
tex util 412 41
textron 382 38
time warner 89% 902
timken co 24 25
travelers 22% 22%
val 151% 153
usx marathon gr 222 21%
usx steel group 272 26%
unilever nv 1042 103%
vn camp 52 512vn carbide 23 23%
vn pacific 482 47%
unisys ep 52 5
vs west 38% 382
vn technol 50% 50%unocal 212 21
upjohn co 43% 44%
valeroenr 32% 31%varco 52 52
varian 36% 382
wachovia 602 612
warner lamb 762 77%
waste mgt 442 44%
wells fargo 61% 632
westinghel 192 18%
wyershsr 28% 28
whirlpool 382 382
whitmancorp 13 14
whittaker 10% 10%
woolworth 272 28%
xerox ep 682 69%
zenith elec 7% 82

■ DOW JONES GEMIDDELDE {m Xnlen" IST&POOR
industr. transp. util. obl. aand. tot. nog. lag. alg. md.

30/12 3163.68 1343.23 223.64 98.73 245.663 2226 1381 476 411.90 486.71
31/12 3168.83 1357.62 226.15 98.92 252.478 2230 1240 607 417.11 489.84
02/01 3172.63 1340.62 224.34 98.91 206.138 2192 833 947 41303 488.02
03/01 3201.47 1350.71 225.59 99.12 221.300 2184 1078 649 417.46 493.59
06/01 3200.13 1365.47 223.02 99.16 243.828 2228 1045 790 417.96 494 51
07/01 3204.83 1383.03 221.83 9946 251300 2233 917 871 415.61 491.29
08/01 3204.16 1380.60 221.64 9938 291.829 2198 1065 722 41747 493.83

■ BEURS VAN TORONTO
07/01 08/01 domtar 8% 8 07/01 08/01

alcan alum 23 23 inco 36% — nova-a Th Th
bce 47% 47% inland gas 17% 17% placer dome 11% 11%
can.pacific 17% 17% noranda 18% 18% shellcana 39 38%

VHS belandt weer
inrode cijfers

AMERSFOORT, donderdag
De in surséance van betaling verkerende VHS Onroerend

Goed Maatschappij verwacht dat het resultaat uit gewone
bedrijfsvoering over 1991 zal uitkomen op ’2,3 miljoen
negatief. In 1990 was dit resultaat ’ 1 miljoen negatief, maar
kwam het totale resultaat door afwaardering van onroerend
goedbijna op’ 18 miljoennegatief.

Ook dit keer overweegt het
bestuur een aanzienlijke af-
waardering van de onroe-
rend-goedportefeuille die ten
laste van het resultaat over
1991 zal komen. Op het ogen-
blik is hiernaar een onder-
zoek aan de gang. Zodra over
de hoogte hiervan zekerheid
bestaat zullen bestuur en be-
windvoerder nadere medede-
lingen doen. De definitieve
resultaten over 1991 worden
niet eerder verwacht dan be-
gin juni,aldusVHS.

VHS raakte vorig jaar diep
in de problemen toen groot-
aandeelhouder Interforce het
financieel niet meer kon bol-
werken en uitstel van betaling
moest worden aangevraagd.
De beleggingsgroep in onroe-
rend goed R & R Group nam
het pakket van Interforce
over. In september gaf de On-
dernemingskamer van het
Amsterdamse Gerechtshof
opdracht een onderzoek in te

stellen naar de verwikkelin-
gen bij VHS.

Het bestuur trachtte enkele
malen uitstel van betaling te
verkrijgen, maar werd hierin
gedwarsboomd door de groot-
aandeelhouder R & R. Het
bestuur wendde zich vervol-
gens tot De Nederlandsche
Bank, die twee „stille" curato-
ren aanstelde. Hierdoor werd
het wel mogelijk uitstel van
betaling te verkrijgen, waarna
de „stille curatele" werd op-
geheven.

Sluitingfabriek
British Steel
wekt beroering

LONDEN, donderdag

British Steel gaat zijn fa-
briek in het Schotse Ravens-
craig al in september van dit
jaar sluiten, zo heeft de on-
derneming gisteren bekend-
gemaakt. Aanvankelijk zou
de vestiging pas in 1994 haar
poorten sluiten. De maatre-
gel leidt tot een verlies van
1.220 arbeidsplaatsen. Vol-
gens sommige waarnemers
gaan door de sluitingindirect
zelfs 15.500banenverloren.

De aankondiging van Bri-
tish Steel kwam in Schotland
hard aan, vooral omdat de
meeste ontslagenvallen in het
Lanarkshire-district. Dit ge-
biedheeft het hoogstepercen-
tage werklozen van het hele
land. Schotse politici, die zich
jarenlang met hart en ziel
hebben ingezet voor behoud
van de staalindustrie, waren
des duivels. Ze spraken van
„verraad van de arbeiders-
klasse". Bij een sanering in
februari vorig jaar verloren
reeds 1.100 mensen hun baan.

Volgens het Britse staalcon-
cern zijn de marktomstandig-
heden echter dusdanig slecht
dat er geen toekomst meer is
voor de Schotsevestiging.

GOEDERENMARKTEN
07/01 08/01

industrie 3204.83 320394
transport 138303 1380.42
nutsbedrijven 221.83 221.64index termijn 120.84 121.09
indexspots 11255 11255
NewVork
termijnmarkten (metalen)

07/01 08/01
GOUD ($ ounce)
jan 349,50 350.50
feb 350,50-50,60 351,40-51,60
apr 35250-5270 353,40
jun 354,80 355,50
KOPER ($ etIb)
jan 94,40-94,45 93,90
feb 94,85 94,20-94.30
mrt 95,10-95,20 94,55-94,60
apr 95,30 94,90
PLATINA ($ ounce)
jan 332,50 336,80
apr 333,20-34,00 337,20-37,50
jul 335,50 339,20
okt 340,80 344,50
ZILVER ($ etounce)
jan 391,0 394,6
mrt 394,0-394,5 396,5-397,5
mei 3975 400,5-401,0
jul 400,7 403,4
termijnmarkten (diverse)
CACAO (S ton)
mrt 1194-1205 1182-1192
mei 1233-1243 1217-1227
jul 1270-1272 1255-1262
scp 12988-1300L 1287
HEATINGOILfS 100gallon)
feb 50.70-51,10 49,20-49,60
mrt 51,80-52,00 50,25-50.50
apr 51,50-51.60 50,20-50,40
mei 50,55-50.60 49,80
UGHTCRUDE(S barrel)
feb 18,67-18,72 17,83-17,90
mrt 18,63-18,67 17,85-17,92
apr 18,65-18,72 18,00-18.05
mei 18,72 18,10-iais
KATOEN ($ et Ib)
mrt 60,35-60,50 59,41-59,50
mei 61,95-62,10 61,02
jul 63,10-63,25 62,08
oct 64,50 63,65
KOFFIE ($ et Ib)
mrt 79,65-79,80 79,20-79,25
mei 8225-8230 81,80-81,90
jul 84,80-84,85 84,55
scp 87,508-87,60L 87,40
SUIKER ($ et Ib)
mrt 8,35-8,37 8,42-8,44
mei 8,32 8,46-8,47
jul 8,33-8,34 8,46
okt 8,24-8,26 8,38-8,39
Chicago 07/01 08/01
TARWE ($ et bushel)
mar 396,75-95,50 404,00-05.00
mei 376,50-76,00 38200-81,50
jul 343,00-42,50 346,00-45,00
MAÏS ($ etbushel)
mar 250,00-49,75 25275-53,25
mei 256,50-56,00 259.25-59,75
jul 261.00-61,50 264.00-64,25
HAVER($ etbushel)
mar 136,75 138,00-37,75
mei 139,00-38,75 140.00-40,25
jul 141,25 143,00
SOJABONEN (S etbushel)
jan 556,50-57,00 564,50-64,65
mar 557,50-58,25 565,00-66,00
mei 563,75-64,00 571,50-7225
jul 571,75-73,00 580.50-79.50
SOJAMEEL($ short ton)
jan 17250-72,30 174,50
mar 171,50-71,70 174,10-74,40
mei 171,80-7200 174,70-75,00
jul 173.30-73,40 177,00-76,50
SOJAOLIE(SctIb)
jan 18,68 18,79
mar 18,90-18,85 19,01-19.04
mei 19,15 19,32
jul 19,458-9,46L 19.60
London
termijnmarkten

07/01 08/01
CACAO(£ metricton)
mrt 708,00-709,00 711,00-71200
mei 737,00-738,00 737,00-738,00
jul 76200-763,00 76200-764,00

07/01 08/01
GASOLIE (£ ton)
jan 166,75-167,00 157,50-157,75
feb 167,25-167,50 158,50-158,75
mrt 166,50-166,75 15900L
KOFFIE(£ metricton)
jan 538,00-539,00 554,00-555,00
mrt 531.00-53200 547,00-54800
mei
SUIKER (S ton)
mrt 18280-184,00 183,20-185,00
mei 182.00-184,00 18220-186,00
aug 182,00-185,00 183,00-189.00
SOJAMEEL(£ ton)
feb 121,50-123,50 12200-124,00
apr 12200-123,00 12200-123,00
jun 116,50-117,50 116,00-117,50
London (metalen)
ALUMINIUM (S perton)
spot 1109,00-10,00 1119,00-20,00
3-maands 1133,00-34,00 1143,00-43,50
KOPER'A'(£ metricton)
spot 1130,00-31,00 1124,50-25,50
3-maands 1158,00-59,00 1153,50-54,00
LOOD(£ metricton)
spot 284,25-284,50 281,00-28200
3-maands 295,50-296,00 29250-29275
NIKKEL($ metricton)
(spot 7285-7295 7280-7290
3-maands 7350-7360 7350-7355
ZINK(S metricton)
spot 1127,00-29,00 1136,00-38,00
3-maands 1098,00-99,00 1105,00-06,00
TIN ($ metricton)
spot 5520-5530 5480-5490
3-maands 5570-5580 5535-5540
Amsterdam
AARDAPPELEN40/50 mm(/ 100kg)
apr'92
AARDAPPELEN 50 mm(’ 100kg)
apr'92 32,30-3240 32,50-3260
mei'92 34,70-35,00 35,00-35,20
jun'92 36,50-38,00 37,10-37,50
SLACHTVARKENS (’ kg)
pn 3,085-3100 a075-3,080
feb 3,020-3,025 2985-3,000
mar 2950-2970 2935-2940
BIGGENMARKTf/ stuk)
jan 119,00-120,00 119,00-120,00
feb 124.508 123,50-125,00
mrt 123.00-124,00 124,00-125,00
ZILVER (’ kg)
onbewerkt 175,00-245,00 175,00-245,00
bewerkt 290.00L 290.00L
GOUD (’ kg)
onbewerkt 18,890-19,490 iaB7o-19,470
bewerkt 21.090L 21.070L
fta-fts 537,62 v.k. s.k. omzet
jan 540,OOm 539,00 154
feb 543,75 m 543,OOm 129
mrt 546,00 m 544,00 m 2apr 547,00 m 546,00 m 5
jul 54250 m 54250 m —okt 545,50 m 544,75 m —fta-fti 277,86 v.k. s.k. omzet
jan 278,90 278,33 1244
feb 280,75 m 280,28 982
mrt 28250 m 281,75 m 152
apr 283,15 m 28200 50
jul 280,75 m 279,80m 2
okt 28290 m 28200 m —fta-fto— v.k. s.k. omzet
mrt 91,49 m 91,40 m 109
jun 91,76 m 91,75 m —
scp 9226 m 9215 m —dcc 9251m 9240 m —fta-fus 170,85 v.k. s.k. omzet
jan 171,45 m 170,85m 8
feb 17235 m 171,90 m 23
mrt 173,20 m 17260 m 7
jun 175,55 m 174,95m 6
scp 177,60 m 177,OOm
dcc 179,50 m 179,20 m —
■ WISSELKOERSEN NEWYORK

07/01 08/01
londen 1,8798-1,8808 1,8800-1,8810
brussel 31,28-31,33 31,17-31,22
montreal 1,1421-1,1426 1,1424-1,1429
parijs 5,1615-5,1645 5,1440-5,1470
milaan 114200-44,00 1139,00-39,50
amsterdam 1,7029-1,7039 1,6962-1,6972
bern 1,3455-1,3465 1,3425-1,3430
frankfort 1,5115-1,5125 1,5060-1.5070
tokio 124,15-124,25 124,10-124,20

■ FINANCIËLE TERMIJNMARKTEN
07/01 08/01 07/01 08/01 07/01 08/01

T-BILLS TREASURY BONDS EURODOLLARS
mrt 96,38-96,39 96,39 mrt 105,08-05,09 105,01-05,02 mrt 96,03-96,02 96,02-96,03
jun 96,33 96,33 jun 104,05-04,06 103,31-03,30 jun 95,92-95,93 95,93-95,92
scp 96,13 96,14 scp 103,05-03,03 10228 scp 95,71-95,72 95,72-95,71

(advertentie)

Als u een Business Class ticket Amsterdam-Helsinki-
Amsterdam in Nederland koopt en u vliegt het gehele
traject met Finnair, dan bieden wij u in één van de
Intercontinental Hotels in Helsinki één gratis overnach-
ting aan. Mocht u langer verblijven, kunnen wij u sterk
gereduceerde tarieven aanbieden: eenpersoonskamer
Dfl. 150,- p.n., tweepersoonskamers Dfl. 175,- p.n.
Deze aanbieding geldt van 1-12-1991 t/m 31-3-1992.
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beurs van amsterdam
KOERSEN VAN WOENSDAG 8 JANUARI 1992.actieve aandelen

div. boekj.
v.k.

90/290 abnamro 42,50
90/91 ’ 4,68 abn amro all in fund 79,20
90/7,10saegon 120,90
90’ 1,05s ahold 77,00
90/6,50 akzo 127,10
86/87 5% st. alrenta 189,80
90/285 s amev 51,40
90/6,10 bols 44,40
90 ’ 3.60 s borsumij wehry 57,00
90/2,80s bührm. tett. 41,60
89/2,50 daf 21,90
91/8,00 dordtsche petr. 134,50
90/8,00 dsm 91,80
90/210 elsevier 100,40
86/1,75sfokker eert. 28,60
90’ 1.30 gist-broc.c. 31,60

hes techn. 0,80
90/3,50 heineken 158,50
90/4,40 hoogovens 44,40
90/200 s hunter douglas 60.70
902% stocks intern.muller 55,60

int. nederl. gr. 46,80
89/90/1,80 kim 40,20
90/2,50 kon.ned.papier 47,20
90/7,85 kon. olie 144,10
89 ’ 3,30s nedlloyd groep 54,60
90 ’ 200s océvd grinten 63,50
90/8,60s pakhoed 43,20
89/ 200 s philips 29,40
90/0,50 polygram 41,00
90/3.48 robeco 95,70
90/91 ’ 3,40s rodamco 57,10
89/90/1,84 rolmco 97,90
78/4,40+5%5t. rorento 70,10
90/1,50 s storkvmf 40,70
90/5,27 unilever c. 177,60
90/3,60 vnu 74.00
90/1,95 voc 40,00
90’ 240 s volmacsoftw 2280
90/2,52 s wessanen 8250
90/I.oos wolters-kluwer 63,10

o.k. I.k. h.k. s.k. omzet l.k. 112 mnd) h.k. (12 mnd)

42,50 42,40 4250 42,40 e 476438 30,80 16/01/91 43,30 22/11/91
79,00 79,00 79,00 79,00 81977 74,50 16/01/91 83,00 06/06/91

120,90 120,70 121,70 121,40 80048 101,10 16/01/91 133,90 03/04/9176,60 76,40 77,00 76,90 117721 60,50 16/01/91 87,30 04/04/91127,00 126,60 128,70 128,70 151982 70,90 16/01/91 135,10 02/01/92189,80 189,80 189,90 189,80 53247 188,90 27/12/91 190,90 13/11/9151,00 51,00 51.70 51,10 43138 44,30 08/01/91 61,40 09/04/9144,10 44,00 44,50 44,50 163530 34,14 16/01/91 44,80 06/01/9257,00 57,00 57,50 57,50 16388 51,00 23/09/91 89,50 04/04/91
41,70 41,40 41,70 41,50 71218 37,40 11/12/91 64,50 22/03/91
21,80 21,50 21,90 21,90 94107 16,60 16/01/91 28,40 15/04/91

133,00 131,00 133,20 13200 38173 116,10 06/02/91 154,50 10/05/91
91,80 91,80 94,00 94,00 200414 85,70 08/01/91 118,70 04/04/91

100,10 98,90 100,10 99,80 206315 67,30 16/01/91 103,10 03/01/9228,10 27,60 28,50 27,90 63041 24,10 14/01/91 37,60 17/06/91
31,60 31,40 31,70 31,40 115711 25,30 16/01/91 37,40 03/09/910,80 0,75e 0,80 0,75 e 171254 0,60 02/01/92 10,40 11/03/91

158,00 158,00 158,70 158,50 79432 129,60 16/01/91 163,60 18/04/91
44,30 43,80 44,30 43,80 42269 38,70 16/01/91 65,20 19/06/9161,30 61,30 64,30 64,30 74744 51,00 16/01/91 89,50 11/07/91
55,10 55,10 56,50 56,50 16010 53,00 19/12/91 86,30 15/05/91
46,80 46,10 e 46,80 46,30 303923 44,50 20/12/91 54,10 15/04/9140,40 39,80 40,70 40,50 466977 19,40 16/01/91 43,80 19/11/91
46,80 46,10 46,90 46,10 42261 33,80 14/01/91 56,40 17/04/91
143,60 141,50 143.60 14250 784590 12290 24/01/91 165,10 10/05/91
54,40 54,20 54,60 54,40 22905 34,20 08/01/91 61,30 14/08/9163,50 63,30 63,50 63,30 10715 33.80 08/01/91 65,00 20/11/91
43,10 4290 43,50 43,50 67510 38,90 23/12/91 50,75 02/05/91
29,30 29,20 29,40 29,20 915239 19,70 16/01/91 37,70 05/09/91
41,00 40,50 41,00 40,80 68491 26,60 16/01/91 4260 14/11/9194,60 94,30 94,60 94,50 71660 84,30 16/01/91 104,20 18/04/91
57,00 57,00 57,10 57,00 e 78354 51,60 23/01/91 60,70 14/11/91
96,80 96,50 96,80 96,50 28898 78,30 16/01/91 102,80 12/07/91
70,00 70,00 70,00 70,00 385045 60,30 16/01/91 71,00 04/11/91
40,70 40,50 40,70 40,70 12514 39,00 15/01/91 53,70 04/04/91

176,60 175,40 176,80 176,80 319848 141,20 06/02/91 183,20 03/01/92
74,70 74,60 77,00 77,00 127029 68,20 19/08/91 99,70 27/03/9139,90 39,80 40,00 39,90 40260 38,10 16/01/91 46,90 23/07/91
2270 2270 22,80 22,80 53228 16,20 29/08/91 33,10 04/04/9182,70 8210 8270 82,50 141262 61,00 08/01/91 86,70 01/08/9162,90 6220 63,00 62,20 145598 44,80 16/01/91 64,40 03/01/92

binnenlandse aandelen v.k. o.k. I.k. h.k. s.k. omzet l.k. (12mndl h.k. (12mndl

SO/I,los aalberts 46,70 46,70 46,70 46,80 46,80 643 40,50 01/05/91 5700 07/02/9190/0,11875 abn amro hld prf 6,15 6,15 6,13 6,15 6.13 203705 5,05 16/01/91 616 07/01/9288/1.88 s acfh 31,90 30,90 30,50 30,90 30,90 3970 30,00 20/12/91 49,00 27/03/9190/6,60 ahrendgrc 117,00 115,00 114,50 115,00 114,50 1349 11200 27/12/91 21200 18/04/919°NA/27.50 ant.verff 420.00 — - 400,00 18/02/91 475.00 22/01/9190/1,25sasdopt.tr. 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 — 8,90 11/10/91 21,30 25/04/91g/0.44 asd.rubb 3,10 3,15 3,15 3,25 3,25 2839 3,10 07/01/92 4,50 15/03/9190/3,50satag holde 110,70 110,70 110,50 111,00 110.50 4193 104,00 08/01/91 121,60 26/04/9190/210 athlongroep 46,00 46,00 46.00 46,00 46,00 — 38,80 18/02/91 5000 14/05/9190/210 athlongroep nrc 46,00 46,00 a 45,50 45,50 45,50 — 36,00 15/01/91 48,00 14/05/9190/1,75saut. r'dam 84,50 84,50 84.50 84,50 84,50 — 71,00 14/01/91 97,00 24/06/9190/3,25 aut r'dam ep 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 — 45,00 25/02/91 48 50 14/06/9190/5,00s bam groep 8210 8210 8210 83,00 83,00 5450 64,50 23/01/91 100,20 08/05/9190/5,00 batenburg 12250 12250 12250 122,50 122,50 — 104,00 28/01/91 12680 31/07/9190/7,00 beers 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 1950 97,00 16/01/91 128,00 04/04/9190/260s begèmann 133,00a 133,00a 130,00 130,00 130,00 17179 114,50 23/12/91 17280 25/06/91- belindo 347,50 347,50 347,50 347,50 347,50 — 318,00 13/05/91 361,50 02/04/91SSc'air" be'kel 1.00 1,00 1,00 1,03 1,03 29220 0,88 02/12/91 209 20/02/9190/0,50sblyd.-wil 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 27 30,50 20/12/91 44,50 08/03/91

90/9,00 de boer 204,00 225,00 a 23200 232,00 23200 170 197,00 12/12/91 265,00 07/03/9190/240 de boer winkel e 75,50 75,50 74,80 75,50 75,00 10050 70,00 06/02/91 86,20 24/04/9182/3,50 boskalis w 23,50 23,30 23,00 23,30 23,00 1395 1205 23/01/91 24,70 05/11/9190/1,28 idempref 25,80 25.30 25,00 25,80 25,40 7078 13,50 06/02/91 26,90 14/11/9190/1.50sbraat beheer 31.50 31,50 31,50 3200 3200 1500 28,30 15/01/91 37,20 02/05/91breevast 11,30 11,20 11,20 11,20 11,20 104 8,40 22/11/91 13,40 07/05/9189/90,00 burg-heybr. 2350,00 2350.00 2350,00 2350,00 2350,00 — 2300,00 03/01/92 3450,00 16/05/9190/41,00 calvé 1140,00 1130,00 1115,00 1130,00 1115,00 — 900,00 06/02/91 1161,00 03/01/9290/41,00 calvé c 1140,00 a 1130,00 a 1120,00 1120,00 1120,00 95 905,00 06/02/91 1166,00 03/01/92
90/54,00 calvé pref 820,00 820,00 800,00 820,00 800,00 — 775,00 29/05/91 850,00 09/04/9190/4,30 cindu intern. 130,00 140,00 140,00 140,00 140,00 25 119,00 16/08/91 200,00 13/09/91claimmdo 334,00 334,00 330,00 334,00 331,00 582 318,00 05/06/91 36200 14/03/9189/90/1,25 content beh. 23,90 23,70 23,70 23,70 23,70 435 21,00 19/08/91 27,00 22/03/9190/1,75 credit l.b.n. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 531 27,20 23/01/91 40,50 12/03/9190/6,00 crownv.gel.c 140.00 140.00 140,00 140,00 140,00 1000 103,00 16/01/91 143,00 02/01/9289/90/ 205s csm 86,40 86,20 85,70 86,20 85,80 4732 76,60 22/02/91 88,10 03/01/92csmdiv9l/92 _______

18/12/91 — 18/12/9189/90/205s csm nrc 86,80 86,60 86,00 86,60 86,10 166676 77,50 22/02/91 88,60 02/01/92csmnrcd.9l/92 85,50 — — 85,00 03/01/92 85,50 03/01/92dafcert. 18,50 18,50 1550 18,50 18.50 236 17,50 20/12/91 21,20 11/10/9189/I,Bos delft instrum. 24,00 23,90 23,90 24,00 23,90 1300 18,80 24/09/91 30,90 20/02/9189/90/11,50 s desseaux 37,50 36,80 36,80 37,20 37,20 4840 36,80 08/01/92 49,20 18/03/9190/1,75s dorp-groep 3850 38,50 38,50 38,50 38,50 300 37,00 09/10/91 50,00 10/04/91
draka holding 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 — 2220 23/12/91 24,50 14/10/9190/1,56seconosto 25,40 25,60 25,60 25,60 25,60 400 23,40 05/12/91 33,90 02/05/9189/149,00 emba 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 — 200,00 17/10/91 245,00 12/03/9190/5,75 erikshold. 78,00 76,00 75,00 76,50 76,50 1180 65,00 29/11/91 107,00 23/04/9190/3,10 flexovitmt. 59,40 60,00 60.00 60,40 59,50 a 160 53,00 30/12/91 89,80 18/02/91

i 90/4,40s gamma 94,30 94,50 94,50 94,60 94,60 1535 80,20 15/01/91 108,00 07/05/9190/0,45 gamma pr 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,20 15/05/91 6,10 30/07/9190/0.57Sgetronics 29,10 28,90 28,90 28,90 28,90 20996 27,50 16/01/91 33,10 08/05/9190/285 Sgeveke 37,50 37,00 37,00 37,00 37,00 2744 36,00 08/01/91 49,60 16/04/91gevekek div'92 34,50 34,20 34,00 34,20 34,00 5000 33,00 30/12/91 36,00 03/12/9176/8,00 giessenden. 100,00f 99,00 98,00 99,00 98,00 — 90,00 16/01/91 160,00 19/02/9181/5,00 goudsmit 39,00 39,00 39,00 39,00 39.00 350 37,00 27/12/91 48,50 03/04/9190/240 grasso 10210 10210 10210 10210 10210 487 72,00 21/11/91 108,00 18/03/9190/4,70 grolsch 180,50 180,50 180,50 182,00 181,80 2871 154,00 16/01/91 187,00 14/11/9190/9,76sgti-holding 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 24 173,00 21/11/91 216,00 07/02/9190/4,52shagemeyer 126,50 126,50 126,50 131,00 131,00 71179 92,00 04/02/91 13200 20/11/91idemdiv'9l 120,00 — — _ 120,00 06/01/92 128,80 14/11/919050.50 hal trust b 1260 12,80 1280 13,10 UOO 111045 12,50 07/01/92 15,50 10/05/91905050 hal trust un. 1250 12,90 1280 13,00f 13,00 89000 12,50 07/01/92 15,50 10/05/9190/8,50shbg 189,50 189.50 189,50 189,80 189,80 991 148,00 15/01/91 239,00 17/07/9190/3,50 hemekenhld 140,50 140,00 140,00 141,00 141,00 1324 111,00 16/01/91 145,50 14/11/9190/8,80 hoeks m. 227,00 227,50 227,50 227,50 227,50 — 195,00 16/01/91 231,00 16/08/91
holl.seas. 0,51 0,49 0,48 0,53 0,48 54060 0,37 11/12/91 1,03 11/01/9190/15,00 holl-kloos 408,00 406,00 408,00 408,00 408,00 — 405,00 30/12/91 580,00 06/03/9189/0,22s hoopeff.bk 7,20 7,10 6,80 7,10 7,00 2100 5,90 16/01/91 8,40 17/05/9190/0,0925s hunter dougl. pr 240 2,50 250 2,70 270 6615 1,30 22/11/91 3,24 28/02/9190/3,00 ihccaland 57,00 56,50 56,50 57,00 57,00 1868 39,50 16/01/91 67,00 24/05/9190/284skas-ass. 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 23 3230 12/12/91 46,00 08/03/91■30/91/270 kbb 71,80 71,60 71,60 72,70 7270 35860 70,80 30/12/91 97,10 04/04/9190/0.50 kempen &co 9,10 9,00 9.00 9,00 9,00 100 8,40 22/07/91 12,80 11/03/91kiene 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 — 650,00 25/03/91 850,00 28/06/9190/91/1,80 kondorwess 29,60 29.60 29,60 29,70 29,70 600 29,50 20/12/91 38,20 29/07/9190/91/5.20Skon.sphinx 51,20 51,00 50,70 51,50 51,40 10216 38,50 21/02/91 53,30 03/10/9190/17,00 koppelpoort 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 — 250,00 08/01/91 421,00 21/10/9190/I,oos krasnap. 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 — 190,00 03/01/92 246,00 19/04/91

90/3,80slandré&gl. 51,00 51,00 51,00 51,50 51,50 150 46,00 10/12/91 68,00 05/04/9190240tc1 maasfransc. 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 — 65,00 28/01/91 95,00 10/04/9190/1,45smacmtosh 39,60 39,60 39,60 39,60 39,60 1799 3260 10/01/91 44,90 22/08/9190/7,36smaxwell petr. 115,00 114,00 114,00 114,00 114,00 — 104,50 15/01/91 129,00 08/05/9190/48,00 mendesgans 4890,00 b 4890,00b — 4890,00 b — 3900,00 09/04/91 5500,00 25/11/9191/78,20 moearaenim 1175,00 1169,00 1159,00 1169,00 1159,00 — 1045,00 25/01/91 1330,00 03/06/9191/10248,00 moeara opr. 157000,00 156000,00 155000,00 156000.00 155000,00 — 135000,00 25/01/91 173250,00 13/05/9191/1024,80 moeara opr.c. 15600,00 15400,00 15100,00 15400,00 15100,00 — 13400,00 24/01/91 17100,00 23/07/9191/109280 moeara winst 16650,00 16350,00 16300.00 16350,00 16300,00 — 14350,00 25/01/91 1845000 23/07/9190/91/1,40 moolenhold. 36,30 35.50 35.50 35,50 35,50 3388 3230 17/01/91 40,00 31/07/9190/1,50 mulder bosk. 55,00a— 50,00 12/08/91 64,80 09/01/9186/0,25smultihouse 4,90 4,90 4,80 4,90 4,80 6479 3,90 11/11/91 7,90 11/03/9189/1,80 mijnb.werken 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 — 363,00 07/01/92 390,00 06/06/9190/10,00 naeff 475,00
_ — _ 400,10 11/04/91 475,00 30/12/9190/240snagron 49,10 49,30 49,30 49,30 49,30 — 4200 11/01/91 56,00 25/09/9190/37,00 nat.mv.bank 596,00 595,00 595,00 595,00 595,00 — 531,00 16/01/91 62200 28/03/9190/0,50 nbm-amstell. 9,10 9,00 9,00 9,10 9,10 4050 8,20 28/01/91 1250 07/08/9190/11,OOs nedap 371,00 371,00 a 359,00 363,00 350,00 a — 297,00 07/02/91 408,00 06/03/9190/217 ned.part.mij 50,60 50,60 50,60 50,60 50,60 200 38,20 10/01/91 50,60 07/01/9289/200,00 ned.spr.f. 7050.00 — — — — 7000,00 21/10/91 12750,00 08/01/9190/10.25 Snkf holding 188,50 188,00 188,00 188,00 188,00 — 187,00 30/12/91 264,00 04/03/9190/1,12snorit 20,00 20,00 19,60 20,00 19,60 29631 19,20 17/12/91 4200 14/02/9190/250 nutriciagb 147.00 147,00 147.00 147,00 147,00 765 99,60 15/01/91 151,50 23/08/9190/250 nutriciavb 155,70 155,80 155,40 155,80 155,80 14725 108,50 16/01/91 157,20 05/09/9190/4,20snijverdal 91,00 90,80 90,80 94,00 93.50 4866 70,00 16/01/91 98,50 09/04/9180/6,00 omnium europe 8,50 a 8,50a — 8,50 a _ 5,20 19/08/91 15,00 06/06/9190/7,39sorcobankc. 70,20 70,20 70,10 70,30 70,30 10369 70,10 18/11/91 76,30 29/08/9190/9,50 otra 299,50 299.50 299,50 299,50 299,50 — 215,50 28/01/91 340,00 18/09/9190/200 palthe 53,00 55,00 55,00 55,00 55,00 340 50,00 27/12/91 68,80 12/06/91Philips div'92 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 4255 28,70 07/01/92 33,30 29/11/9189/2,00 pirelli 17,60 17,50 17,50 17,50 17,50 3734 14,60 23/12/91 27,00 06/09/9190/6.15Spolynorm 125,00 125,20 125,20 125,20 125,20 640 10200 16/01/91 131,70 11/06/9173/200 porcel. fles 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00 — 143,00 07/01/92 156,00 11/11/9190/1,72 randstad 39,00 39,50 39,50 39,50 39,50 24650 37,00 02/12/91 51,00 19/03/91

staatsleningen
v.k. s.k.

123; nl86 92-96 108,70 108,80
1035 nl80 86-95 103,20 103.20
1035 nl 8091-00 105,40 105,40

88-92 100,25 100,25
10V, nl 8692/96 10260 10250
101/. Nl 87-93/97 103,30 103,30
10 nl 8288-92 100,25 100,25
10nl8589-92 100,30 100,30

8086-95 101,30 101,33
%nl 8690-93 100,02 100,10
9y.nl 90-00 104,80 104,69
9 nl83 89-93 99,65 99,65
9nl 90-00UI 10297 10291
9nl 90-00 111 103.00 102,90
9nl 90-00 IV 103.18 103,14
9nl 91-011-11 103,35 103,35
83; nl 7980-94 99,35 99,35
83i nl 8490-94 99,30 99,30
83, nl 90-00 101,55 101,50
83; nl 9011-00 101,60 101,55
835nl"l-ll-01 10200 10200
83; nl 92-07 103,25 103,28
835 nl 83 90-94 98,95 99,05
81 nl 8490-94 99,20 99,30
8% nl 8792-95 98,95 99,00

nl 89 95-99 99,65 99,65
100,36 100,32

8X nl UI 91-06 101,08 101,23
835 nl77 79-93 99,40 e 99,50
BV,nl 83 84-93 99,00 99,00
835 nl84 90-94 98.70 98,70
83inl 85 91-96 98,50 98,50
835 nl 90-00 98,65 98,65
Bnl 8389-93 98,90 98,90
Bnl 85 91-95 98,20 98,20
735 nl 77 78-97 96,70 b 96,60
735 nl 82 89-93 98,55 98,55
7% nl 8591-00 96,15 96,40
73; nl 90-00 95,75 95,83
73', nl 8491-00 95,15 95,40
7I2 nl 8591-95 97,60 97,60
735 nl85-2 91-95 97,10 97,10
735 nl 86 90-93 98,70 98,70
7% nl 89-99 94,50 94,50
7\ nl 8911-99 94,40 94,45
73J nl89-99 93,10 93,10

7nl 85 92-96 95,40 95,49
7nl 87p93 96,67 96,72
7nl 89-99 9214 92,14
7nl 89-99-4 91,77 91,77
635 nl85-1-2 95,35 95,35

nl861 +1196 95,75 95,75
635 nl88-98 91.41 91,36
635 nl89-99 90,90 90,88
6% nl6879-93 98,20 98,25
6% nl86-96 92,90 9290
635 nl 87-94 94,35 94,35
63, nl 88-96 92,30 92356V2 nl 88-98 90.40 90,34
6% nl 89-99 89,83 89,82
6% nl 87-97 90,55 90,58
6V,nl 86 92-96 94,05 94,10
6% nl 86-96 91,42 91,47
635 nl 86-95 93,35 93,35
63£nl 87-3-95 93,30 93,40
6V.nl 87-97 91,08 91,16
635 nl 87-1/95 92,81 92,78
8\ nl87-2/95 9265 92,70
81 nl87 98-02 87,60 87,60
635 nl88-94 95,08 95,11
6Ünl 8894-98 91,40 91,60
6nl 67 78-92 98,70 98,70
6nl 87-94 93,75 93,75
6 nl88-94 93,80 93,85
6nl88-95 9230 92,31
6nl88-96 91,00 91,05
4X.nl 63 64-93 97,30 97,40
435 nl 63 64-93 96,20 96,30
335 grb 77,80 77,80
335 nl 55 56-95 94,00 94,00

Bank Ned. Gem.
935 bng 82 93-07 10280 10280
9bng8394-08 101,30 101,30

bng 84 95-09 98,90 98,90
835 bng 84 95- 09 98,70 98,80
T/2 bng 85 96-10 91,50 91,70
T/5 bng 73 84-98 94,60 94,60
635 bng 88-98 90,60 90,60
6% bng 86 97-11 85,10 85 20
8'/2 bng 87 98-12 83,40 83,60
635 bng 88-98 89,80 89,80
K/ 2 bng 6274-93 95,50 95,50
3\ bng 54 65-94 93,00 9250
3Ü bng 5465-69 9250 93,00

Obng 90-02 42,20 4220
Obng 91-03 40,10 40,10
pandbrieven
9fghB3-92 99,70 99,70
6% fgh 85-92/95 94,70 94,70
grabohyp.90 -" 102,25 102,45
8% rabohyp.90 - 93 99,20 99.20
8rabohyp. 89-93 98,10 98,10
7% rabohyp.8'- 96 95,30 95,30
7rabohyp.'7-97 92,15 9215
&/2 rabohyp."- 96 94,50 94,50
6y2rabohyp. 87-" 90,60 90,60
&i rabohyp "-" 88,60 88,60
ey.rabohyp.87- 96 95,20 95,20

77,00 7920
gw.u.h.91 -* 101,25 101,25
63iw.u.h.67 p'7 g0.60 gi,2o
63£w.u.h"-" 93.10 93,10
e^w.u.h"-93 96,55 96,60
öJ'w.u.h."-" 92,55 92,65
3% zeeuw.h. 79,00 79,50

banken, handel,
industrie
1235 abn amro k6l -" 106,20 105,70
12abn amro kBO -00 109,00 109,40
11!£ abnamro kB2- 02 109,10 109,10
11 abn amro81 -01 106,80 106,80
11 abn amro82-02 107,20 107,20

935 abnamro90 - 9secu 100.50 100,80
% abn amro"-92ecu 99,90 99,90
% abn amro k9O -08 104,40 104,90
935 abn amro kB3 -03 101,30 101,30
935 abn amro kB4-04 101,20 101,40
935 abn amrok"-04 101,50 101,80
935 abn amro80 -93 99,70 99,70
935 abn amro90 -88 101,00 100,90
935 abn amro90-"ecu 100,00 b 99,50
935 abn amro91 - 94aus$ 100,55 100,55
9abn amro90- 97 101,30 101,00
835 abn amro"-04 98,80 99,40
835 abn amro90-93 99,00 99,00
8% abn amro90-" 98,70 98,80
8% abn amro90.2- 93 98.90 98,90
835 abn amro91 "bbr 100,25 100,50834 abn amro91 -"bbr 101,05 101,45
8% abn amro78-" 97,40 97,60

835 abn amro"-92 99,35 99,35
BV, abn amrokB3 -03 96,70 96,70
835 abn amro81 -01 bbr 100,60 101,55
835 abn amro kB3-03 97,00 96,80
8 abn amro bb90 -94 97,80 97,90
8 abn amro bb90 -9' 96,40 96,90
735 abn amro bb89 - 8* 95,80 95,80Tl abn amro'1-98 97,10 97,10
7% abn amro"-00 94,50 94,80
7% abn amro89-99 9a40 94,00
735 abn amro"-96 95,90 96,10
7abn amro".2-82 97,80 97,80
7 abn amro"-03 88,60 88,80
7 abn amro89-'4 95,60 95,60
7 abn amro89- 04 88,30 88,40
6% abn amro"-00 89,20 90,10
6% abn amro87-93 95,60 95,60
6% abn amro87-07 89,30 89,30
615 abn amro kB7- 07 89,00 89,60
635 abn amro"-" 90,20 90,20
6?5 abn amro bbrB'2 98,50 98,50
6% abn amro bbr86- 93 96,40 96,40
635 abn amro"-96 9250 9285
635 abn amro87- 92 97,85 97,85
635 abn amro87- 97 90,30 90,60
6abn amrobbr 86 - 92 99,20 99,20
6abn amro bbr 87 - 93 96,40 96,30
6abn amro"-94 94,50 94,30
6abnamro"-84 94,00 94,00
6abnamro"-96 9210 9230
5%abn amro"-" 98,40 98,40
sabn amro 96 -96 93,40 93,40
7abnamrosp"-92 153,20 153.30
635 abn amro sp"-92 145,10 145,10
6abnamrosp - 136,80 136,90
6abnamrosp 87-93 125,60 125,70
abn amro sp- 54,00 e 54,40
T/.aegon"-08 90,50 91,00
7aegon"p"scr. 9200 92306J7 aegon a B7- 93 95.90 96,00
535 ahold nv w6

4 95,50 95,10
935 bmh83- 93 99,90 99,90
9 bmh90 -" 100,50 100,50
9 bmh90 -97 101,35 101,60
835 bmh90- 00 100,45 101,00
3% bmh91 - 01 98,50 99,60
83J bmh"-94 97,80 98,00
6V< bmh87- 94 95,40 95,60
635 bmh"-93 95,80 95,80
6 bmh"-" 91,80 9200

asas-fondsen
v.k. s.k.

afpgroupausS 1,22 —albert fisher gr. 0,73 0,76
alcatel alsthom c0mp.530,00 —all. signal md. 43,00 43,50
am. brands 43,80 43,60
am.express 21,50 21,30
amer. tel&tel 40,10 41,00
ameritech 64,50 65,30
amprovest cap. 110,00 a —
amprovest mc. 200.00 a —asarco 21,50 21,10
atlantic richf. 110,20 105,20
aus cons. inv.aS 0,24 —bat industriesE 6,20 6,20
bell atlantic 47,20 47,20
bell can enterpr 48,10 47,80
bellsouth 51,50 51,60
bet public £ 214 —beth.steel 14,00 13,10
boeing comp. 47,50 48,00
cdl hotels int. 0,60 —centocor 58,30 58,00
chevron corp. 68,20 —chrysler 13,50 13,00
citicorp. 10,70 10,60
colgate 47,50 47,90
comm. edison 39,00 39,00
computer task gr 8,20 8,40
control data 10,20 10,00
daehan korean tr. S 9,50 —daiei yen — —dai-ichi kang. yen 2410,00 —daiwasec. yen 1220,00 1190,00
dowchemical 53,50 54,50
du pont 45,50 —
eastman kodak 48,30 48,40
exxon corp. 59,50 58,00
first pacific hkS 0,90
fluor corp. 43,40 —ford motor 30,70 30,90
foster's brew gr 1,50 —gaia hedge II S 263,00
general elec. 75,40 75,00
general motors 33,10 32,20
gillette 53,00 52,70
goodyear 54,00 53,50
grace & co. 36,00 —
hitachi yen 500,00 —honeywell mc. 65,00 68,00
ienpharmac. 21,80 —ind.cap.fd. 5,80 —int. business mach. 92,50 94,60

int. flavor 101,00 —int. paper 68,00 —itt corp. 55,70 55,70
kleinw.benson pr £ 5255,00
litton md. 85,30 9220;
lockheed aireraft 43,20 4250
lonestar md. 3,60 3,60
makita el.w. yen 1900,00 —marubeni 544,00 540,00
minnesota mining 96,00 97,00
mitsubishi electric 500,00 —mitsui yen 500,00 —mobil oil 68,70 66,80
morgan&co 67,10 69,30
nee corp yen 1230,00 1200,00
news corp auss 15,20 15,00
nomura securities 1670,00 1620,00
norsk hydro 144,00 143,00
nynex 81,70 81,30
occ. petr. corp. 19,20 18,80
pacific telesis 44,20 43,60
p.&o. nav. £ 4,00 4,00
pepsico 33,70 33,30
perkin foods£ 1,49 1,47
philip morris e. 78,80 79,00
phillips petroleum 23,70 23,10
polaroid corp. 25,30 25,30
quaker oats 7280 —ricoh company 640,00 —saint-gobin fr.f. 420,00 430,00
sanyo electric 510,00 —
saralee corp 54,90 53,90
schlumberger 60,70 58,70
scottish & newcastle 4,10 —sears roeb. Co 38,50 38,20
sekisui house (yen) 1400,00 —
sony corp. yen 4000,00 —sth. west. bell c. 64,60 64,20
suzuki motor (yen) 600,00 —tandy 28,30 28,50
tdk 3500,00 —
texaco 60,50 59,50
texas instr. 33,10 32,70
the coastal corp. 24,80 23,80
tip europe 0,60 0,50 e
toshibacorp. 661,00 640,00
unidanmarkd.kr. 217,00 213,00
unioncarbide 19,80 —union pacific 49,00 48,50
unisys 4,40 4,70
usx marathon S 2280 2250
vs west 38,60 38,60
warner lambert 73,50 —
westingh. el. 19,25 18,80
woolworth 28,00 27,50
xeroxcorp. 67,50 68,50

amerikaanse eert.
alcan al 30,00 30,00
all.pow 77,50 77,00
all. signal mc. 7200 7200
amax 33,00 3200
am. brands 73,00 7200
amer. can 64,00 —am. cyanamid 107,00 107,00
am. express 33,50 34,00
am. home pr 143,00 —am. tel&tel 65,50 67,00
arkla mc 18,50 18,50
armco 9,00 9,00
asarco.kl 39,00 b —ashland 47,00 48,00
atl.richf. 185,00 177,00
bell tel can 70,50 —bethl. st. 2210 2210
boeing 86,00 d 87,00
can. pacific 23,00 23,00
chevronc. 118,00 —chrysler 2250 22,00
citicorp 16,00 16,20
colg.-palm 79,00 74,00
col gas syst 30,50 30,50
cons edison c 45,00 45,00
cons. nat.g 68,00 —control data corp 14,50 14,00
dow chem 84,00 88,50
dupont 76,00 —eastm. kodak 81,00 81,50
exxon c.kl 103,00 102,00
florida progr. 77,00 76,00
fluor e. 70,00 a —
gen. electric 124,00 125,50
gen. motors 55,50 55,20
gen. pub. ut. 43,00 43,00
gillette 90,00 d 89,00
goodyear 93,00 9200grace &co 60,90 —greyhound 74,00 75,00
gte 57,00 56,00
ie industries 30,00 b —imperial oil 54,50 54,50
inco 48,00 48,00
ingersoll-rand 37,00 —inland nat gas 20,00 20,00
int.busin.m 155,00 149,00
int. flav.&fragr 170,00 —int. harvester 2,00 —int. paper 116,00 —itt. corp. 92,00 9200
kroger 34,00 33,00
lockheed 79,00 78,00
lori corp 5,00 5,00

maydepst 100,00 —
mcdonn douglas 124,50 12200
merck & co. 279,00 277,50
minnes m&man 164,00 165,00
mobilcorp 113,00 110,00
monsantocomp 110,00 —nat. int. gr. 2250 22,50
n.e.r. 175,00 175,00
norfsouth corp 99,00 99,00
occ pet corp 33,70 33,70
pac gas iele 51,00 50,00
pac lighting 42,00 42,00
pepsic 162,50 161,50
philip morris e. 131,00 130,50
phillips petr 38,00 37,00
polaroidc 35,50 35,00
procter & gamble 15200 152,00
quakeroats 118,00 —
quantum chem corp 20,00 20,00
rockwell intc 44,00 44,00
santa fe pacific 17,50 17,50
schlumberger 100,50 98,00
sears roebuck 6250 6250
shell canada 53,50 54,50
south cy 51,00 51,00
sun comp. 47,00 47,00
tandy corp 46,00 46,00
texaco 104,00 103,00
texas inst 52,50 53,00
texas utilities 70,00 69,00
transam c 64,00 63,00
val mc 254,00 258,00
union carb 34,00 —union elec 64,50 —union pac e 169,00 167,00
unisys corp 7,50 6,50
usx marathon 36,00 38,00 b
vn techn e 89,00 d 87,00
varity corp 0,50 —west union e 1,10 —westinghouse 31,50 30,50
woolworth 47,00 46,00
xerox 105,00 106,00

europese aandelen
all. lions 600,00 600,00
arbed 4000,00 a —basf 226,00 224,00
bassltd 1000,00 —
bayer adam 286,00 285,00
bayer duss. 286,00 285,00
bayer l'kusen 286,00 285,00
belg.sp b 460,00 a —bel.sp.d.kl 445,00 a — I

v.k. o.k. I.k. h.k. t.k. omzet I.k. (12 mnd) h.k. (12 mnd)

I ?°(JS2 S ravast, 26.50 25,50 25,00 26,50 26,50 5660 25,00 08/01/92 42,00 03/05/91! S/of'foor, reeSlnk S'22 S 6 6680 6680 6680 W'oo 09/ 10/9! 86,00 17/04/91%%? L 2 samas groep 35,80 35,40 35,00 35,60 35,20 8062 34,00 23/12/91 76,00 06/03/91%, S
t \J?L sarakreek 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 13,50 06/11/91 20,70 12/02/91tSISSP schuitema 1580,00 1580,00 1580,00 1580,00 1580,00 — 1550,00 08/10/91 180500 19/11/9190/200 Sschuttersveld 51,30 51,30 51,30 51,30 51,30 100 38,80 16/01/91 5750 03/06/91_^S'^ S smit intern. 43,00 43,00 42,00 43,00 4240 4036 37,00 15/01/91 6550 27 05 9189/0.40 staalbank. 16,90 16,70 16,50 16,70 16,50 120 11,10 15/01/91 1840 15/08/91£wl'S' stadrotterdamc 39,00 38,90 38,70 38,90 38,70 3673 36,00 19/08/91 4700 06/03/9190/3,92 telegraaf de 90,50 90,50 90,20 90,50 90,50 10080 78,00 19/08/91 103,50 08/04/912°X3Ó,°° S textielgr twente 84,50 84,50 84,50 84,50 84,50 71,20 09/01/91 97,00 03/05/91rS.I% /°J} tuhpcomp. 19,40 19,30 19,20 19,30 19,20 3207 17,40 10/12/91 3670 12/03/9190/3,20 twent. kabel 118,00 115,50 115,50 117,50 117,50 1470 105,30 16/01/91 13a00 11/11/9190/4,00 übbmk 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 65,00 06/11/91 95,00 07/03/91U"!e^/r . JÜi'Sü. - 13a50 06/02/91 182,00 06/01/92907,000 un,7%pref 120,00 b - - - - _

850,00 16/09/91 900,00 22/05/91XwZ's2 vn! pre, 101 '°0 101 0° 10100 101'°° 101.0° - 85,00 17/09/91 103,00 06/01/92"4?'£°, un!'^pre 16" 76'50 76*° 765° 76.50 316 68.60 18/09/91 8200 12/06/91ÏÏ,/"'?o
,"

unil. 4%pref 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 47,00 11/10/91 53,00 29/11/9190/91 ’ 1,00 unionfiets. 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 a — 57,50 28/01/91 77,50 08/03/912M?Rrl> un.dutchgr. 3,30 3,30 a - 3,30a 2,70 31/07/91 8,70 11/01/91. 90/16,00 ver. glas 455,00 522,00 520,50 526,00 520,50 1080 315,00 17/01/91 52600 08/01/92I oq,,-
ver.transatl. 630,00 - - - - 600,00 10/09/91 700,00 13/05/91I "

f,} 7l verto . 33'20 3350 3350 3350 3350 110° 27,50 27/12/91 6200 23/05/91I %ttl'V, vnuver.bez. 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 - 15,00 25/10/91 20,20 04/06/91I volkerstev. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 - 56,50 18/12/91 91,00 28/02/911 88/0,500f2%5t.a vredestein 14,60 14,40 14,40 14,50 14,50 3201 10,10 22/01/91 1670 11/09/91--1 "il7£s vrg-groep 44.50 44,10 44,10 44,10 44,10 5110 39,50 21/11/91 68,50 11/03/91'2 ïwo'ifs wegenertyl 233,50 233,50 233,50 233,50 233,50 - 227,00 16/01/91 265,00 28/05/912 ïw£c^ S westersuiker 95,00 e 95,00 95,00 95,00 95,00 - 74,70 05/03/91 96,00 06/01/92. 90/0,50swest invest fortress 19,50a 18,00a18,00a — 16,50 28/11/91 2700 08/01/91I ivw.cn west mv. fortr. wb. 114,00f 114,00a - 114,00a - 80,00 16/10/91 12600 11/11/91I o,"0
," ,„, w°|Wrskluw. 251,00 249,00 248,00 249,00 248,00 - 178,00 18/01/91 256,00 03/01/92( 73/74/8,00+ 4%st. wyers 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10 — 28,00 29/10/91 4100 13/05/91

parallelmarkt off. opgenomen
v.k. o.k. I.k. h.k. s.k. omzet I.k. (12 mnd) h.k. (12 mnd)

abf 108,10 108,10 108,10 108,20 108,20 226 102,50 21/08/91 108,20 08/01/9290/1,40 alanheri (eert.) 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 — 22,00 16/01/91 31,80 06/06/9190/3,30sberghuizer pap.f. c. 45,10 45,80 45,80 45,80 45,80 300 40,10 14/01/91 59,40 22/03/9190/210s+cl besouw hold.cert. 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 — 48,00 07/01/92 73,00 06/02/91biogrondbel. 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 11610 10,20 05/06/91 10,90 07/01/9290C51.50s can. oi.c. 6c.pr. 27,00 28,00 28,00 28,00 28,00 — 20,00 18/04/91 29,20 24/12/9185/0,40 columb. sec. Nv 120,70 119,00 a 118,30 121,80 121,80 2360 95,30 16/01/91 134,40 27/08/9190/4,22 comm.obl.f.-l 96,90 — — — 95,20 08/04/91 101,70 04/04/91
90/3,93 comm.obl.f.-2 96,80 — — 95,30 29/11/91 10200 15/11/91
90/3,92 comm.obl.f.-3 96,90 — — 95,00 08/07/91 101,80 04/04/9190/4,18 comm.obl.f.-4 95,70 — — 93,50 08/07/91 98,00 21/06/9190/4,06 comm.obl.f-5 95,40 — — — 94,00 25/11/91 101,00 15/11/9190/3,43 comm.obl.f-6 96,90 — — — 95,50 29/11/91 102,20 15/11/9190/0,65 de drie electr. 1210 12,10 1210 1210 12,10 — 10,60 09/12/91 23,20 28/02/91delta lloyd dir fonds 6290 63,00 63,00 63,00 63,00 — 52,50 08/02/91 67,80 19/08/91delta lloyd ecufonds 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 — 51,60 17/01/91 60,80 07/01/92delta lloyd mixfonds 58,70 58,80 58,80 58,80 58,80 — 50,30 21/01/91 59,40 17/10/91delta lloyd rentefonds 57,60 57,70 57,70 57,70 57,70 — 51,00 17/01/91 57,70 08/01/92

delta lloyd vast fonds 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 — 49,80 08/01/91 56,10 07/01/9290/5,12 dico internationaal 9200 9200 9200 9200 92,00 — 83,00 17/12/91 116,50 21/03/91
doe data nv 6,50 6,40 6,40 6,40 6,40 — 0,60 19/07/91 13,80 03/04/91dutch takeover targets 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 — 44,30 13/12/91 50,70 19/04/9190/200sehco-klmkl.bed. 40,20 40,20 40,20 40,20 40,20 — 34,00 14/01/91 49,00 24/05/9190/2,60 e&l 1 aand.ned. 64,60 64,50 64,50 64,50 64,50 — 58,50 17/01/91 69,00 10/04/9190/3,20 e&l2act.beh.ned. 71,30 71,40 71,40 71,40 71,40 — 67,40 17/01/91 74,90 10/04/91
e&l 3 gulden rente f. 105,40 105,40 105,40 105,40 105,40 — 101,25 15/03/91 105,40 07/01/92
e&l kap.rentefonds 103,20 103,40 103,40 103,40 103,40 — 100,10 13/09/91 103,40 08/01/9290/2,90 e&l4port.ned. 75,40 75,50 75,50 75,50 75,50 — 7200 17/01/91 77,80 10/04/91
eur.devel.cap.cor 14,30 14,20 14,20 14,20 14,20 — 1230 06/11/91 16,80 08/01/91

89/90/0,20 free record shop 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 100 26,10 04/02/91 35,20 27/05/91gaiahedgel 111,20 — — — — 105,50 29/11/91 116,00 08/11/91
90/4,00sgeld.papier eert. 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 — 65,20 09/01/91 85,00 15/03/91germancity est. 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00 9470 46,00 17/12/91 55,20 23/07/9190/5,00s gouda vuurvast eert. 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 — 74,20 23/12/91 109,50 15/03/9190£ 0.055 grt.west.res.inc.E 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 — 0,03 04/11/91 1,42 15/01/9190/1,65sgroenendijk beheer e 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 34029 38,00 09/01/91 49,00 05/03/91

grontmij 49,00 49,30 49,30 49,50 49,50 2388 48,20 02/01/92 60,00 05/04/9190/2,60 groothandelsgeb 129,50 129,50 129,50 129,50 129,50 100 112,80 04/02/91 140,50 26/06/9189/1,05shca holding 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 — 44,80 25/11/91 56,70 26/03/9190/1,45sheivoet holding 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 1000 34,00 28/11/91 49,50 04/03/9189/5,50 nes-beheer nrc 4200 42,00 4200 42,00 4200 5635 37,00 24/12/91 49,70 23/04/91highlight developm. 17,00 — — 17,00 30/12/91 48,00 14/05/91homburg holding eert 1,10 1,05 e 1,05 e 1,05e 1,05 e 71747 1,05e 08/01/92 3,50 08/03/91inter/view europa 3,00 2,70 270 270 270 135 2,70 08/01/92 6,50 26/02/9190$ 76.49 ipna3nrc 580,00 — — — 580,00 30/12/91 580,00 30/12/9190/200skühne + heitz 43,50 43,50 43,50 43,50 4250 a — 39,00 14/01/91 5200 22/08/9190/0,15slei comp. group 5,50f5,10 e 5,00 5,10 e 5,10 33710 5,00 06/11/91 15,30 27/03/91905,40smelle, vannre 38,50 a 37,50 a 37,00 e 37,00 e 37,00 e 1650 4,50 11/12/91 53,20 15/11/9190/I,los nedcongroepc 39,50 '39,30 39,10 39,30 39,10 200 25,50 17/01/91 41,20 02/05/9190/210,00 ned. elevator 4770,00 4770,00 4770,00 4770,00 4770,00 — 4701,00 26/11/91 6380,00 09/01/9190/4,90snedschroef holding 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 2600 87,50 12/12/91 114,20 08/03/9190/1,50snevascert. 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 — 50,00 26/04/91 60,50 10/09/9190/4,25s nevasl7%cum 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 — 45,00 06/08/91 5280 24/09/91neways elec. int. 5,90 5,80 5,80 5,80 5,80 2950 5,20 12/12/91 11,60 29/05/91new europehotels dm 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 ' — 19,80 18/09/91 20,70 28/01/91
newtron holding 1,60 e 1,60 1,60 1,60 1,60 1120 1,50 02/01/92 9,80 09/01/9189/0,40sordina beheer 16,70 16,70 16.70 16,70 16,70 — 14,50 12/02/91 19,50 18/07/91
pan pacific 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 5,10 19/07/91 11,70 31/10/9190/91/1,75 p&c-gr. eert 74,30 74,30 74,30 74,30 74,30 — 60,50 16/01/91 79,00 28/03/9189/90/7,00 phoenix aand. b 990,00 — — — 980,00 19/08/91 1050,00 26/04/91piemedicalnv 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 — 4,50 18/11/91 10,60 25/02/9190/1,50 public stor. aand. 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 724 7,20 10/06/91 11,00 10/12/9189/0,36sroodtesthouse 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 — 5,20 12/09/91 11,00 11/02/9190/0,35 simac techniek 13,00 12,80 12,80 1280 12,80 — 11,20 12/12/91 17,30 14/05/91

89/1,05 sligro beheer 47,80 47,80 47,80 48,20 48,20 — 39,00 23/01/91 49,70 14/08/91suez growth fund 5220 52,20 52,10 5220 52,10 — 50,00 17/12/91 52,20 07/01/9289/0,60svhsonr.goed I,ooe 1,20 1,20 1,20 1,20 4000 0,60 03/01/92 9,10 26/03/9190/91/1,20 vigilanter hold. 136,50 136,00 136,00 136,00 136,00 600 135,00 30/12/91 166,00 18/06/91vilenzo intern. 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 — 37,00 23/12/91 47,00 06/05/91welna 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00 — 147,00 23/01/91 241,00 07/01/9289/0,3625 wereldhave 4,30 — — 4,00 21/02/91 4,50 19/09/9190/0,44 wewelercert. 34,00 33,00 33,00 33,00 33,00 1800 28,80 16/01/91 4250 14/02/9190/5,40 wolff&co. 95,50 95,20 95,20 95,20 95,20 810 82,50 23/01/91 104,80 18/03/91

Obmh"-" 60,35 69,40
Obmhsp89-94 79,25 79,25
Obmh 88- 99 53,00 53,10
Obmh 81 - 06 31,80 b 32,10
7coopagfin8'-94 89,70 90,00
12clbn*°> 108,50 108,00
11 clbn80 - 00 105,50 105,80
81 clbn90 -94 99,70 99,70
8'/2 clbn"-" 99,95 99,95
6 1/2 clbn"-" 9220 92,20
clbn kap. 88 -" 69,60 69,60
735 dsm57 -92 98,50 98,00
935 hoogov.87 -99 99,40 99,40
71/, hoogov.86 -87 93,20 93,20
735 hoogov.87 -93 95,30 95,30
7 hunter d.86-" 91,00 90,70
10int.ned.gr.91 -01 107,95 107,90

6y2 kas-ass"-" 92,80 9280
43, kim zw"- 00 78,50 79,20
7 lansch.bb"-93 97,20 97,20
635 lanschot87 -" 93,60 93,60
T/5 mijnb.werk.8* " 75,00 74,80
4 ned rode kr"- 00 101,00 101,00
83! n.0.b."-"2 98,40 98,40
Il!jnmbpostb81 -" 105,00 104,50
Il!snmbpostb81

-" 105,00 104,50
lO&mbpostb82- 82 100,90 100,90
935 nmb postb84- 99 100,80 100,80e
gnmbpostb90 - 96 101,40 101,80
9 nmb postb"-" 101,40 101,80
835 nmb postb k7B 99,40 99,20
7 nmb postb87- 94 94,70 95,00
7 nmb postb87- 94 94,70 95,00
6!j nmb postb"p83 95,30 95,25
635 nmb postb bb87 90,20 90,25
8X nmb postb"- 96 93,20 93,30
e% nmb postb b" 89,40 89,40
et nmb postb bb" 94,30 94,50
6 nmbpostb bb*7 -'2 97,60 97,60
6 nmbpostb bb87 -92 97,60 97,60
535 nmb postb bb" 9245 92,50
6!snmb postbspa" 135,50 135,50
6Ünmb postbsp87 127,40 127,30
535 nmb postbspa** 115,20 115,40
6ns"-88 90,80 91,00
103; n.wat.s.b93 -02 103,20 103,20
835 n.wat.s.b"-04 97,10 97,40
T/2 n.wat.s.b.88-" 90,20 90,20
7 océ86 -96 95,00 94,90
635 océ*8- 96 90,40 90,40

63; philips88 -" 94,40 94,40
4 philips84-'4 9290 9250
835piers.h-p90-'4 99,00 99,00
6 postbank*8-" 89,70 90,10
6 postbank"-" 89,70 90,10
735 P« kon.90- 97 97,00 97,00
934 rabo90- 96 101,40 101,60
835 rabo90-" 97,20 97,40
73! Rabo"- 96 96,20 96,60
635 rabo87 -" 93,10 93,10
6schiph"-" 93.00 93,20
stad rdam lions87- 87 105,50 100,00
stad rdam lions87- 87 105,50 100,00
14shvhold.61- 83 103,00 102,00
11,75hv72 - 12 110,70 110,70
11,7shv.h.73- 13 108,50 108,50e
635 shv.h.87 - 97 90,10 89,50
shv holding warrant 9,00 9,00
6stork-vmf87 -97 91,80 9200
635 ver.spbank88 - 96 93,80 93,80
63{ ver.spbank87 - 94 93,70 93,70
935 vsb groep90-" 101,30 101,30
83J vsb groep80-" 100,50 101,15
83; vsb groep91 -" 99,80 99,80
81 vsb groep80-94 99,50 99,65
svoc**> 93,10 93,10
735 ziekh.fin.72- 97 94,70 95,00

gezondheidszorg
St.bartim. ' 91,00 89,00
735 bronovo 90,50 89,00
835chr.wm-al.zkh. 9200 90,00
lOdiac.mepp. 99,55 99,00
835 diac.mepp. 94,00 91,50
7eugeria 91,00 90,05
935 god.sorgh.77 93,50 9200
1l!/.jansg8Y 103,00 106,00

99,50 99,50
73J maartwou87 91,00 91,00
6 maartwou 9200 9200
Il!smed.sp.twente 105,00 105,00
93, pr.z.dracht. 97,00 96,55
835st.st.marie"- 10 9210 9210
93J st.oost brabant 96,40 96,50
635 z.verpl.zwol 9210 9210
premie-obligaties
21

2 amst.kl61 -01 70,05 69,00
2£amst"-67 -1 84,05 84,05

2X amst"-87- 3 98,05 98,05
215amst.89 - 99 81,05 81,30
2Y2breda84- 03 70,20 70,20
2% dordt.66 -" 84,20 84,20
2% eir.dh.kl54 - 94 9210 92,10
23, 's-grav.h. 82 - 92 121,00 120,20235'5-grav.h.82 - 92 119,50 119,50
ned.kanker inst."-98 86,90 86 902% rode kr. 67- 97 87,00 85,00
2Y2r'dam62 - 92- 2 121,20 121,00
iy2r'dam87 -'7 95,50 95,50
2^z.-hol.87 - 97 96,10 96,10
235 z.-hol.69-89 9280 9280

beleggings-
instellingen
abn amro aandel.f. 81,00 79,00
abn amro america f 64,50 64,00
abnamro europe fund 69,60 69,30
abnamro far cast f. 54,80 52,80
abn amro lig.gr.f. 160,70 160,80
abn amro neth. fund 79,50 79,40
abn amro obl.gr.f. 17270 173,00
aegon aand.f. 3270 32,70
aegon aandf.s.p. 5,20 5,25
abn beleg f.ned. 60,60 58,20
albefo 51,10 51,00
aldollar bond f.S 26,60 26,70
alg. fond.b. 225,00 224,00
alliancefund 10,50 10,50
amba 11,00 11,00
amro north am.f. 63,80 63,50
amvabel 76,50 76,50
asia.pac.gr.fundS 29,00 28,70
asianselfund 51,20 50,50
asian tigers fd 58,30 57,90
austro hung. f. $ 4,50 —bemco rentselect 55,00 55,00
bever belegg. S 3,35 3,35
can. mv. fd. 7,00 —cap. int. fd. $ 90,00 —cln obl.div. f. 107,50 107,70
cln obl.waardef. 11200 112,10
colonial gr. sh. 23,40 23,40
delta lloyd invest 27,80 27,50
dpam.gr. fd S 35,20 35,40
dpenerg.res.gr.fS 39,00 —emfrentefonds 66,10 66,10

ems. growth f und 10280 103,00
ems. income fund 10260 10260
ems offshore f. 101,40 101,50
eng.hol.bel.trl 10,00 10,00
eng.hol.bel.t2 10,00 10,00
eng.holl.bel.tr. 187,50 187,50
envir.growth fund 49,80 49,40
esmeralda part. 34,20 33,90
egf investments 12200 12200
coc dutchst md 296,00 294,00
eur. ass. tr. 5,80 5,90
europe growth fund 48,00 47,50
euro spain fund 5,80 —far cast sel fund 54,50 54,50
fidelity tr. f. 65,00 —fondak DM 60,00 —fondis DM 6200 —fondra DM 94,00 —gim global conv.f. 51,10 51,10
goya fund 4250 43,00
groeigarant 1,58 1,59
holl. fund 69,50 68,50
holl.eur.fund 46,00 45,50
holl.oblig.fonds 120,50 120,80
holl.pac.fund 10200 100,00
holl.sel.fonds 80,50 80,50
idsmutual 17,50 —
innovest 81,30 81,00
interbonds 540,00 540,00
intereffekt 500 31,20 31,50
intereffekt wts. 111,90 106,00
investa part. 68,20 68,20
is himalaya f.S 7,50 7,50
jadefonds 146,00 145,00
Japanfund 18,40 18,00
jap. md. alphafd 8100,00 —jap.sect.rot.fund yen 6500,00 —korea pac. trust S 9,00 —lev. cap. hold $ 463,00 460,00
mal.Cap.f. S 5,60 —mees obl.div.f. 115,40 115,50
mexico mc. fund 21,50 —mk int. vent 9,50 9,50
mondibel 74,80 74,80
nat. res. fund 1/5 227,00 224,00
nat. res. fund 1 1135,00 1125,00
nedufoa 123,00f 121,00a
nedufob 124,00 11200
nmb dutchfund 42,40 43,00
nmb geldmarkt fonds 53,89 53,90

berl.k.u.l. 12250 —
brakke gr. expl. 190,00 —b.p.e. 290,00 —
comm.bk 254,00 253,00
deutsche b 682,00
dresdner bank 330,00 327,00
gen.bank cert.bfr. 5980,00 5980,00
gen.b.afvl bfr. 5900,00 5900,00
gen.b.afv2bfr. 5550,00 5550,00
gevaert 6000,00 —
gkn 280,00 —
grand metr. 850,00
gr.un.st 700,00 —
gr.br. lambert 3400.00 —
id. nw afv 1 3750,00 —id. nw afv 2 3750,00 —id. nwafv3divB4 3750,00 —
hoechst 226,00 224,00
ici 1150,00
ifi 13899,00 —
kredietbank 4120,00 —
kredietbank (2) 3500,00
marks&sp. 260,00 —
montedison 1000,00 —
nestlé 8850,00 8850,00a
petrol 10240,00 —
pirelli 1055,00 —rhein wstf e 380,00 —
rio tinto 480,00 —rothm i 600,00 —sears 90,00
siemens 630,00 —
solvay 10000,00 —
thorneleci 715,00 —
veba 359,00 358,00
volkswagen 30200 300,00
volkswagen cum pr 270,00 —
wag.litscl. 8100,00 8100,00
wag.lits 8100,00 8100,00

overige aandelen
buitenland

asahi 250,00
asah.opUI 000) 250,00
casio 800,00
casioc(l°°°) 800,00
dai'ei mc 1000,00
dai'ei (1000) 1000,00
dai nipp printing 1500,00
d.-nipp.pr. (O 1450,00
gold f.prop.kl 290gold fields prop. 251
hitachi 500,00
hitachi (1 000) 500,00
kanegafuchi 400,00
kaneg.f. (I°°°) 400,00
matsushita 800,00
matsush. (1000) 800,00
mitsui 700,00
mitsui (I°°°) 700,00
nomurasec 1660,00 a
nom. sec. (I°°°) 1620,00
pion 5 3500,00
pion 10 3500,00
pion 100 3500,00
sanyo 20 520,00
sanyo 100 520,00
surin. br. 64,00 f
yokogawa el.corp. 1000,00

Verklaring der tekens: v.k.: slotkoers vorige dag; 0.k.: openinj
koers; 1.k.: laagste koers; h.k.: hoogste koers; s.k.: slotkoers;
laten; b: bieden; e: ex-claim; d: ex-dividend; e: gedaan en bieden;
gedaan en laten; g: bieden en ex-dividend; h: laten en ex-dividen
k: gedaan en laten ex-dividend; I: gedaan en bieden ex-dividend;l
stockdividend; s: dividend gedeeltelijk in aandelen.
In deze koerslijst zijn opgenomen de noteringen aan de Amsterdai
se effectenbeurs van alle aandelen en van de obligaties waal
handel tot stand is gekomen.

nmbglobal fund 46,30 46,10
nmb oblig.f. 35,50 35,60
nmb spaard.fonds 100,89 100,91
nmbrentegr.f. 116,10 116,20
nmb vast goed f. 37,80 37,80
nw asia fund S 6,00 —oamf rentefonds 11,00 f 11,00f
obam bel. 240,00 239,00
orangefund 19,90 19,90
pacific dimensions 8280 82,80
pacific prop.sec.f. 30,80 30,80
pierson rente gr.f. 111,70 111,60
postb.belegg.f. 55,90 56,00
postb.vermogensgr 53,30 53,30
prosp.in.h.inc. 3,90 —
rentalent, bel.mij. 146,50 147,40
rentotaal nv 35,00 35,00
rgamerica 100,00 99,20
rg divirent 48,40 48,40
rg europe 9280 9250
rgflorente 11260 11260
rg pacific 93,00 91,40
rgsp groen 54,10 54,10
rg sp blauw 50,90 50,80
rg sp geel 47,80 47,50
rodinprop.-shareS 95,00 95,00
rolinco pr. 71,50 —schrod.int.prop.f. 29,50 29,50
sci tech. s.a. S 14,00 14,00
tech. fund 19,20 19,20
tokyop.h.(seabd)s 16200 161,00
tokyop. h. S 225,00 215,00
trans europe fund 76,80 76,10
transpac.fund yen 308,00 311,00
uniinvest. 16,00 16,00
unico 76,20 76,20
unifonds DM 29,80 29,80
univ.fund kl.Zwfr 110,00 —universalfund Zwfr 95,00 a
vaste waarden ned. 65,40 65,20
vast ned 109,50 109,00
vib nv 59,80 59,80
vsb mix fund 51,00 50,90
vsb rente fonds 108,20 108,20
wbo int. Nv 68,70 68,50
wereldhave n.v. 115,80 116,50
yen valuefund 8280 80,80
zom florida funds 46,00 45,80

aiw-fondsen
93JAAB a.92-02 100,35 100,35
AABwarr. 777,00 —aegon 61,90 61,90
o%banque indosuez 9238,00 38,10
9bmh 91-01 101,80 101,90
9dsm 92-99 100,90 100,80
8? eib*1-01 10270 102,80
grontmii (5p1.1:4) 49,00 49,50
gnib92-*7 101,00 101,00
9% nmb postb.92 -02 10280 102909!£océvdgr.92-97 99,70 99,80
9 vsb groep 91-99 101,40 101,50
wegener 59,00 59,00

buitenlandse
obligaties
635 as.dev.bk.8* 91,50 91,90
9 commw. austr. 100,20 100,10
835 cw.austr.84 - 99 96,90 96,90
735 cw. austr."- 01 93,80 93,80
B% cw.austr"-98 93,40 93,40

bk.fr.de.82 104,50 104,50
gbk.fr.d.c.84- 94 99,30 99,10
83£c.n.t.83 99,10 99,00
&i cred.fonc,8' 91,00 91,00
97, denem.94 99,40 99,70
63J denem"-88 91,70 9200
835 e.e.g.84 99,00 99,00
735 e.e.g.86- 88 94,40 94,40
8 ener- 98 98,00 97,80
2% eng.eert. 33,30 33,20
835 eib.8*-98 99,30 99,30
735 e.i.b" 96,00 96,00
6% e.i.b"-98 92,80 9290
635 e.i.b.8'-88 93,30 93,40
6e.i.b"-°' 89.70 89,70
5% e.i.b"-83 96,10 96,00
735 fml"-" 96,60 96,60
235fbgconv.8'-9' 102,50 102,00
735 ierland"-" 97,00 97,00
9 int.am.d.b.83- 93 99,60 99,60
T/t intamdev89- 99 9250 9280
Bkint.b.r.&d. 83 99,10 99,10
83$int.b.r.&d. 8b 98,50 98,50
8 int.b.r.&d.83 98,90 98,80
73j int.b.r.&d" 95,50 95,50
635 int.b.r.&d"-08 85,00 85,70

int.b.r.&d."-" 97,90 97,90
6!sint.b.r.&d"-88 9200 92,00
635 int.b.r.&d 1"- 87 90,70 90,70e9y,jutl.tel.co" 99,20 99,40
Af, knp inters.88 - 94 91,30 91,40
11kopenh.82 100,50 100,50
735 maleisie88 95,20 95,70
635 norsk hydro"-" 87,10 87,10
63Ürhone-poulenc87 93,70 93,80
eX sara lee 88 88.40 88,40
4% sbc fin.87ex.w 90,60 90,25
8 spanje85- 88 97,60 97,60
9Zweden84- 84 99,70 99,70

niet officieel
genoteerd
air holland o,Bob 0,85b
brederoaand. 13,00 b 14,00
brederocert. 1250 13,00b
infotheek 0,50 0,55
medicopharma 200 1,95
6 medicopharma"-"ag 40,00 37,50
tilb.hyp.vrd.b.a 2,70 270e

warrants, e.d.
asahi glass comp 28,00 2Jj
honda motor co 50,00 e *intec 29200 2W
int.ned.gr. 1,31 f
kim 85-92 280 t
kon. ned. papier 4,00 e
staal bankiers b 0,03 1
stad r'dam 3,60 ï
vnu 9,10 Jnkf hold.falcons 51,00 6(]

claims, stockdiv. ,
nmbglobalfundst 0,89 fstad rotterdam!sse 0,87 fstad r'dam 1/125r

parallelmarkt
niet officieel
opgenomenfonds
artu biol 260
bosch & k.e. 63,50 6
imeko holding 1,70
kennemer vis 29,00 2
maastr.zinkw. 558,00 56
mogen eert. 5,50
orthocenter 8,00

euro-obligaties
9'/. Abn amro81 103,40 10
9'/,abnamro91 -ll 103,70 10
3% abn amro"-"$ 87,90 8
3!£ abn amro"z.w S 87,35 t
83; aegon81 -01 100,90 10
7% aegon"9 -98 95,30 9
6 akzo"-" 89,60 8

abn aus"-" 105,50 10
9bmh"-0' 101,40 10
735 bng"-99 «,90 9
9!jbürm-tett.ant 101.20 1"
1435 (WAS 11175 Ij
T/, ccg88-99 97,20 9
9Ü eil?0 - 00 104,90 10
6^eib"-88 90,10 9
&. eib"-88 89,30 8
535 eib"-84 94,20 9
835en.beh.n.81 - 98 102,10 10
10fokker 90-97 101,30 10
8X iadb8'-88 10210 10
9Ü ibr&d80 - 88 104,85 10
8Ï ibr&d80 -8' 101.70 10
735 ibr&d"-" 94,10 9
635 ibr&d88 -98 90,00 9
7^lkbfin88- 9*. 95,20 9
6 Ikbfinance88- 83 94,35 9
mitsub.petr.warr. 60,00 *7 nat.ned.88- 94 95,40 9
13%n.i.b.BsAs 104,80 10
735n.i.b"A$ 103,75 10
6n.i.b"-83 95,00 9
835 nibo 91-06 ,101,00 1"
9 ngu 90-951-2 10260 1"
6ngu"-83 95,80 9
6% nmbpb"DM 88,90 9,
935okobank91 -" 101,00 1$
6olivetti"-83 9220 ?835 philips"°s 104,70 1"
6 philips"-93 94,70 9
9raboB,M ecu 100,25 1?
7% rabo"DM 97,45 %
e'/, rabo"- 88 93,40 t
SSshv 80-"-!-!! 101,30 1j
535 unil."-98 9270 \9 unil.90- 00 104,00 'S7? wereldh.88 - 89 9200 °7aegon cnv agB's 110,40 Ijh
6 icn pharm.ag 87,50
63£wolt.kluw*1

-*ag 111,80 11
binnenlandse
converteerbare
obligaties
635 acf hold"-98 87,00
slatag"- n 98,00 5
B!sa.i.r"-°° 98,00 *T
635 bührm.t'3 -83 160,00 i
senr.-non"-01 82204% fokker88 - 88'99 79,90 3
e^fransmaas91 - 88/8 99,20 ï
535grolsch91-T 1 109,00 '9635 hagemM-"a. 116,00 1
43i hagem88 - 88 11250 I 1?
7 hes techn."- 96 8,50
8 holl.sea.search" 97,80 jI
6 hoogov. 88- 95 95,50
shoopeff.bk87 -87 85,70 2'
53; indus.mij"-99 70,00 *7knp88-" 335,00 J535kon.sphinx9, - 88 111,00 1i;
6J(nkf hold"-99 109,00 Si
4Ïnutri.89- 99 166,00 2"63Snijv"-°° 139,00 i
6^o.v.d.gr.83-98 131,50 1;l
6% rolincokl. 87 80,20 J

91,80 1
7 Schuttersveld91 "a. 98,50 ,
14shv"-o"ag, 106,80 137/, tip fin. 90-* 8210 »
6 un.dutch gr. 86- 98 73,20 J*6£ verto"-97a 83,00 9
Bl£ volk.st.78 - 93 97,50 ,if
4l£vrg"-" 114,00 'IJ
7% westinv.f"- 98 76,00a ,_
2^w.k"-84a 19200 '*■

■ AMSTERDAMSE WISSELMARKT
(Bron: GWK/CDK- Bank) 07/01 OS/"1
amerik.dollar 1,70715-1,70965 1,70066-1,703^
antill.gulden 0,9390-0,9690 0,9360-0,9?Saustr.dollar 1,2917-1,3017 1,2854-I,2°*:
bekj.frank (100) 5,4675-5,4725 5,4660-5,47jï
canad.dollar 1,49375-1,49625 1,48875-1,491?
Deense kroon (100) 28,940-28,990 28,955-29^
duitsemark (100) 1126050-1126550 1126100-1126%
engelse pond 3,2035-3,2085 3,1970-3,20?
fransefrank (100) 32965-33,015 32955-33,0ji
griekse dr. (100) 0,9250-1,0250 0,9260-1,02g
hongk.dollar (100) 21,7750-220250 21,6750-21,9?jï
iersepond 29885-29985 29865-29-S
itaüire (10.000) 14,885-14,935 14,870-14.95
japyen (10.000) 138730-138,830 136,660-136,7^
nwzeel.dollar 0,9360-0,9460 0,9310-o,9**
noorsekroon (100) 28,580-28,630 28,565-2aJJS
oostenr.sch. (100) 16,0000-16,0100 15,9990-16,005
saudiar.ryal(loo) 45,4250-45,6750 45,2750-45,5®
spaanse pes. (100) 1,7670-1,7770 1,7635-1,77?
surin.gulden 0,9370-0,9770 0.9335-o,9jjJ
zweedse kr. (100) 30,855-30,905 30,810-30,8%
zwits.frank (100) 126,900-126,950 126,465-126^
ecu. 22900-22950 22885-229?

■ GELDMARKTTARIEVEN
Daggeld 9,25-9,56 ' = nominaal
Kasgeld Overheid Overigen

1 maands 9,61-9,67 9,67-9,74
2maands 9,56-9,63 9,63-9,70
3 maands 9,56-9,63 9,63-9,70
6 maands 9,51-9,58* 9,58-9,65*

12 maands 9,41-9,48" 9,48-9,55*
08/01 (Bron: Wallich en Matthès)
Particulieren kunnen bovenstaande tarie-
ven niet gebruiken als richtsnoer voor de
deposito's.
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Flauwe reactie dollar
AMSTERDAM, donderdag

, De koers van de Ameri-
**anse dollar heeft gisteren
JP de Europese wisselmark-
teti zeer beheerst gereageerd
?P het bericht, dat president
~*lsh tijdens een dinermet de
apanse premier Miyazawa

'"iWel was geworden.. Op deAmsterdamse wissel-
markt noteerde de dollar aan;ft et slotvan de handel ’ 1,7035
'"«gen dinsdag’ 1,7115.

Gistermorgen was de dollar
kort al gezakt tot /1,7050.
Toen in eerste berichtenrond
het middaguur werd gesteld
dat Bush naar een ziekenhuis
was vervoerd, zakte de koers
van de Amerikaanse munt tot
’1,7015. Toen bekend werd
dat de president naar zijn ei-
gen verblijf was gegaan om
wat bij te komen steeg de
koers weer tot ’1,7060 kort
voor het slotvan de handel.

Jointventure is meer
in trek dan overname

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, donderdag

Joint ventures (gezamenlijke ondernemingen) zijn, met
name binnen de EG, populairder dan overnames. Het aantal
grensoverschrijdende overnames is nog steeds groter dan het
aantal joint ventures, maar bedrijven kiezen steeds vaker
voor deze laatste samenwerkingsvorm. Dit blijkt uit een
onderzoek van KPMG.

Hoewel het aantal joint
ventures met 20% afnam (974
in de eerste 9 maanden van
1991 tegen 1225 in dezelfde
periode in 1990), is het aantal
grensoverschrijdende over-
names met maar liefst 37%
gedaald (1337 in '91 tegen 2105
in '90). Een van de redenen
voor de stijgende populariteit

van joint ventures is dat be-
drijven het vaak verstandiger
vinden om samen te werken
met een bedrijf dat al een
bepaalde marktpositie heeft
opgebouwd. Op die manier
kan meer geprofiteerd wor-
denvan ervaring en bestaater
minderkans opverlies van de
investering.

De Financiële Telegraaf
ZWAKKE BEURZEN IN EUROPA DEREN AMSTERDAM NAUWELIJKS

VNU na verlies in trek
AMSTERDAM, donderdag

De flauwe stemming in Tokio, Londen, Frankfort en Parijs
{eek de Amsterdamse effectenbeurs gisteren nauwelijks te
Peroeren. Het was de hele dag een beetje kwakkelen; de
toeeste koersen veranderden nauwelijks en de handel was
ftiet al te omvangrijk. Over de hele dag was er wel een licht
Negatieve stemming in afwachting van de opening van Wall
Street.

„Er moet eens een einde
komen aan de opmars van de
jDow Jones-index," zo rede-
lieerden de handelaren en
Kvaren daarom heel voorzich-
tig. Maar toen aan het eind
:fVan de dag bleek dat Wall
■Street weer sterk opende, kon
Amsterdam zich weer optrek-
ken. Uiteindelijk sloot de
CBS-stemmingsindex op
.ftl3 ,4; onveranderd ten op-
jfüchte van dinsdag. De EOE-
Jödex was bij slot iets lager:
(ftiin 0,69 punten op 277,86.
1 Tegenover de zwakke beur-
ifen in Tokio en Europa ston-
ilen nogal watredelijk positie-
ifre berichten van Nederlandse
fcedrijven. Eén van de meest
"jpositievebetrof VNU dat over
Ü991 een winstdaling van 20
jprocent bekend maakte. Een
afoeevaller, zo oordeelde de
iteurs. „Over de eerste helft
(Van het jaar was het verlies
peel groter. Dat hebben ze in
Be tweede helft van '91 ingelo-
ifeen en de vooruitzichten zijn

riant," zo verwoord-
He een handelaar de stem-
Füng. Het aandeel klom met
Wrieffuldentot f77.

Daarmee komt VNU in het
spoor van de andere beursge-
noteerde uitgevers. In de af-
gelopen vier weken zijn de
aandelenvan de vijf uitgevers
flink gestegen. Ondanks het
verlies dat een aantal van hen
gisteren moest nemen (zo ver-
loor Wolters Kluwer 90 cenl
op ’62,20) hebben ze alle vijl
uitstekend gepresteerd in de
afgelopen maand.

Elsevier klom tussen begin
december en gisteren var

’ 94,10 naar ’99,80; VNU van

’ 72,60 naar ’77; WoltersKlu-
wer van ’ 59,20 naar ’ 62,20 en
De Telegraaf van ’B4 naai
’90,50. Alleen Wegener-Tij]
moest een verlies incasseren:
van ’234,80 naar ’ 233.5C
maar het aantal uitstaande
aandelen van deze oostelijke
uitgeverij is fors gestegen
door de overname van de dag-
bladengroep ODC.

Dat de uitgevers in trek
zijn, heeft volgens de beurs te
maken met de meevallende
cijfers over 1991. „Maar de
vooruitzichten zijn zeker voor
de kranten goed. Dit jaar
staan de Olympische Spelen

■ CBS-KOERSIIMDICES
Hoger 63 = 23,2%
Gelijk 94 = 34,4%
Lager 116 = 42,4%

ultimo '90 7/1 8/1
algemeen 168,30 193,40 192,40
excl.kon.olie 156,90 184,90 184,60
internationals 172,50 198,50 196,90
lokale ondernem. 165,30 189,40 189,20
id financieel 114,90 135,40 134,80
id niet-financ. 251,30 241,70 241,90

Obligatie-indices en -rendementen
6/1 7/1 8/1

rend. staatsl 8,65 8,58 8,58
waarv. 3-sjr 8,77 8,71 8,69
waarv. 5-8 jr 8,56 8,48 8,48
5 langstlopende 8,49 8,42 8,43
bankleningen 8,97 8,90 8,85
supra-nationaal 8,97 8,91 8,84
Omzetten inmiljoenen guldens

6/1 7/1 8/1
Aandelen 494,1 514,3 597,9
Obligaties 955,8 2038,8 1.065,9

■ OMZET TOP-20
In devolgende aandelenfondsen werden de
hoogste bedragen omgezet:

Eff.x/1000 Aant. stuks
1 Kon. Olie 111.704 784.590
2 Unilever e. 56.290 319.848
3 Rorento 26.953 385.045
4 Philips 26.786 915.239
5 Elsevier e. 20.517 206 315
6 ABN Amro H. 20.216 476 438
7 Akzo 19.394 151.982
8 KLM 18846 466.977
9 DSM 18.631 200.414

10 CSM nrc 14.344 166.676
11 Int.Ned.Gr. 14.098 303.923
12 ABNAmroLG. 13.217 82.196
13 Heineken 12.580 79.432
14 Wessanen c. 11.663 141.262
15 ABN Amro OG 10.868 62.821
16 Alrenta 10.106 53.247
17 Aegon 9.705 80 048
18 VNU 9659 127.029
19 Hagemeyer 9.291 71.179
20 Wolters Kl. c. 9.142 145.598

6/1 77Ï 8/T
Parallelmarktindex 170,30 169,6 168,1

en het Europees Kampioen-
schap voetbal op het program-
ma. Dat betekent zeker méér
advertentie-inkomsten en
meer abonnementen," aldus
een handelaar.

Voor VNU werd de belang-
stelling nog eens aangewak-
kerd door tweerapporten van
Kempen & Co en Barclays de
Zoete Wedd. Beide rapporten
komen tot de conclusie dat
het aandeel thans onderge-
waardeerd is. Kempen & Co
komt zelfs tot de voorspelling
dat dewinst van hetbedrijf in
de komende jaren fors gaat
stijgen. Zo wordt voor '93
zelfs een netto-resultaat van

’ 155 miljoen verwacht tegen-
over /114 miljoenover '91.

Enige spanning op de beurs
was nauwelijks te vinden. Al-
leen rond het middaguur toen
bekend werd dat de Ameri-
kaanse president Bush tijdens
een diner in Tokio onwel was
geworden, steeg de spanning
even. Maar toen even later

bekend werd dat depresident
noguitermate gezond is, zakte
de beurs weer terug in het
vertrouwde rustige sfeertje.
„Een storm in een glas sake,"
zo oordeelde een beursbezoe-
ker.

Van de internationals wist
gisteren alleenKLM te profi-
teren met een winst van drie
dubbeltjesop ’ 40,50. De 'pep-
talk' die Philips-president Jan
Timmer dinsdagvoor zijn Eu-
ropese personeel gaf, kon de
koers van het aandeel niet
oppeppen. Integendeel: Phi-
lips verloor twee dubbeltjes
op ’ 29,20. Verliezen waren er
ook voor Unilever enKonink-
lijke Olie. Verrassend was dat
niet. De koers van Unilever
(min 80 cent op ’ 176,80) werd
gedrukt door de lagere koer-
sen in Londen enKoninklijke
Olie stond dinsdag in Wall
Street al onder druk door de
dalende olieprijzen. De 'olies'
leverden’ 1,60 in op ’ 142,50.

Beter deden de chemie-
fondsen het. Zowel Akzo als
DSM mochten een winstje
boeken. Akzo was ’ 1,60 beter
op ’ 128,70 en DSM ’2,20 be-
ter op ’ 94. De hogere koersen
waren niet het gevolgvan be-
drijfsnieuws of nieuws uit de
sector. Akzo maakte pas na-
beurs bekend dat het de con-
cerntop drastisch gaat reorga-
niseren.

ArnoReekers

Taiwanese deelneming
in McDonnell Douglas
op losse schroeven

TAPEI, donderdag
De deelneming van 40%

van Taiwan Aerospace in de
commerciële vliegtuigdivisie
van het Amerikaanse con-
cern McDonnell Douglas
staat op losse schroeven. De
Taiwanese onderneming
hangteen groot aantal schan-
dalen boven het hoofd, waar-
onder de beschuldiging dat
de president van het concern,
David Huang, op oneigenlij-
ke wijze in het bezit zou zijn
gekomen van een universitai-
re titel.

Verantwoordelijk voor
deze aantijging is de fractie-
voorzitter van de leidende
Kwomintang-partij in Tai-
wan, Lm Yuxiang. Yuxiang
zegt over sterke bewijzen te
beschikken dat Huang een
doctor-titel aan het instituut
voor de technologie in Massa-
chusetts heeft gekocht, zon-
der de daarvoor benodigde
opleiding met succes te heb-
ben doorlopen.

Volgens Yuxiang is het zeer
onwaarschijnlijk dat de trans-
actienog doorgangvindt. Er is
volgens de politicus geen
volksvertegenwoordiger
meer te vinden die de deelne-
ming wil steunen. Op zich
heeft Taiwan Aerospace geen
toestemming nodig van de
overheid voor de transactie,
maar het al dan nietdoorgaan
van de deelneming is mede
afhankelijk van staatssubsi-
die.

De civiele vliegtuigdivisie
van McDonnell Douglas
kampt momenteel met zware
tegenwind. De orderstroom
loopt sterk terug omdat veel
luchtvaartmaatschappijen
Boeing en Airbus prefereren
boven McDonnell Douglas.
De transactie met Taiwan zou
de maatschappij van de
broodnodige financiën voor-
zien om nieuwe modellen te
ontwikkelen diekunnen con-
curreren op de markt voor
passagiersvliegtuigen.

Door fusie grootste
producent plexiglas

PARIJS, donderdag
Atochem, dochteronderne-

ming van het Franse staats-
energieconcernElf, heeft zijn
plexiglasdivisie gebundeld
met die van de Amerikaanse
Rohm and Haas. Door de
bundeling ontstaat een on-
derneming met een omzet
van $ 500 miljoenen een aan-
deel op de wereldmarkt van
28 procent, waarmee het con-
cern veruit de grootsteprodu-
cent van plexiglas ter wereld
wordt.

In Europa was Atochem al
nummer één, samen met het
Duitse concern Veba. Daarna
komen ICI, Basf en Degussa.
Atochem was uitsluitend ac-
tief op de Franse markt, ter-
wijl Veba, Basf, ICI en Degus-
sa over de hele wereld opere-
ren. Rohm and Haas (met een
omzet van $ 2,8 miljard) was
tot nu toe alleen in de Ver-
enigdeStaten actief.

Atochem en Rohm and
Haas richten voor hun geza-
menlijke plexiglasproduktie
drie dochterondernemingen
op.

Financial Times SE 100 ultimo '91 2.493,10
07/01 2.482,90 08/01 2.467,10

07/01 08/01
allied lyons 640.00 632.00
barclays bank 36200 359.00
beecham smithkl 906.00 907.00
bass 1027.00 1023.00
bat industries 624.00 62200
bluecircle 225.89 221.00
boots 419.00 419.00
brit.aerospace 297.00 310.00
baa 560.00 548.00
brit.airways 223.00 224.00
brit.gas 244.25 247.00
brit.petrol 278.00 274.00
british steel 68.50 68.00
brit.telecom 330.00 328.50
cadbury schwep 445.00 443.00
coatsviyella 169.50 166.00
courtaulds 518.00 515.00
gen.electric 194.00 190.00
grand metrop 915.00 920.00
guest keen n 295.00 290.00
imp.chem.ind 1178.75 1163.00
kingfisher 451.00 455.00
lloydsbank 388.00 381.00
lucasind 115.50 115.00
marks&spencer 273.00 273.00
p&o navig 436.25 430.00
reuters 103200 1008.00
rio tintozinc 50200 492.00
rollsroyce 125.00 12200
shell transport 481.00 474.00
ti group 54200 555.00
unilever Itd 878.00 873.50
vickers 175.00 174.00

▲ PADTTC I + n /*tQ%

Cotation Assistee Continue ult.'9l 1.741,86
07/01 1.778,73 08/011.785,64

07/01 08/01
accor 66700 669.00
air liquide 665.00 678.00
alcatel alsth 554.00 548.00
auprintemps 801.00 806.00
bsngervais 1040.00 1050.00
carrefour 2425.00 2396.00
clubmedit. 419.00 419.00
eurodisneyl 148.00 144.00
eurotunnel 4265 4250
imetal 246.00 248.50
legrand 3725.00 3750.00
Ivmh 4194.00 4213.00
lyon eaux dum 455.00 445.40
michelinb 133.00 138.70
moulinex 159.40 156.00
paribas 337.00 349.00
perrier 1235.00 1230.00
pernodricard 127200 1315.00
peugeot 620.00 630.00
rousseluclaf 1784.00 1790.00
saintgobain 458.10 454.50
seb 1680.00 168200
soc. generale 47250 472.40

TAI/TA I Q~cTö7▼j IUhJU \- 361 /o
Nikkei Dow Jones ultimo '91 22.983,77
07/01 23.566,39 08/01 22.715,00

07/01 08/01
canon 1430.00 1400.00
dainippon 1530.00 1480.00
fujibank 2530.00 2400.00
fujifilm 2870.00 2780.00
fujitsu 84500 819.00
hitachi 930.00 911.00
honda 1490.00 1470.00
Japan airl 1000.00 990.00
kajima 1440.00 1430.00
kirinbrew 1370.00 1310.00
komatsu 777.00 742.00
kubota 673.00 640.00
matsushita 1480.00 1400.00
mitsui bank 1800.00 1700.00
mitsui fud co 1490.00 1450.00
nippon steel 379.00 375.00
nissan motor 685.00 653.00
nomura 1670.00 1610.00
pioneer 3610.00 3360.00
ricoh 638.00 600.00
sanyo elec 522.00 502.00
sekisui prefab 1450.00 1420.00
sharp 1370.00 1290.00
shiseido 1750.00 1720.00
sony 4370.00 4080.00
taiseicorp 891.00 844.00
takeda 1350.00 1260.00
tdkelec 4190.00 4040.00
tokio marine 1310.00 1270.00
tokyo el.pow. 3670.00 3550.00
toshiba elec 663.00 640.00
toyota motor 1510.00 1460.00

Deutsche Aktien indeX ultimo '91 1.577,98
07/6-H.SSZ.4S 08/6^.578.75

07/01 08/01
aeg 201.20 200.30
basf ag 224.60 22380
bayer ag 286.20 284.70
bmw 480.00 48200
commerzbk 253.50 25200
contgummi 210.50 210.50
daimler 741.00 728.80
dt bank 679.00 67200
dresdner bk 32850 326.70

fokker 25.20 24.70
hoechst ag 225.40 22250
hoeschag 231.00 226.00
horten ag 17200 171.00
kali undsalz 13800 136.00
karstadt 61200 601.80
kaufhof- 430.00 430.00
lufthansa 156.20 156.00
mannesmann 254.70 255.00
mercedes 57200 561.50
nixdorf 17800 177.00
philips 26.00 26.00
royal dutch 12800 12650
rwe 389.00 387.00
siemens 626.50 620.50
thyssenag 20180 201.50
veba ag 359.80 357.50
vw 29200 289.50

Credit Suisse index alg. ultimo '91 454,90
07/01 455,70 08/01 453,50

07/01 08/01
brownboveri 3370.00 3360.00
ciba-geigy 3250.00 3230.00
es holding 1790.00 1785.00
forbo 1970.00 196000
landis&gyr 1150.00 1150.00
nestlé 8830.00 8770.00
sandozbasel 2510.00 2520.00
union bank 3620.00 3560.00

Banca Commerciale index ultimo '91 504,58
07/01 514,29 Ó&/Ó1 H.Ö.

07/01 08/01
fiat 4840.00 4800.00
montedison 1230.00 1225.00
nvoboambr. 3760.00 3730.00
olivetti 2480.00 2440.00
pirelli 1047.00 1035.00
sniaviscosa 1115.00 1125.00

Kredit Anstalt index alg. ultimo '91 374,63
07/01 385,25 08/01 381,76

07/01 08/01
creditanstalt 425.00 420.00
laenderbank 620.00 —perlmzement 1740.00 1430.00
steyr daimler 233.00 229.00
veitscher magn 27800 269.00

■ VREEMD GELD "
09/01 (prijs in guldens)
UM/U1 Verk. Aank.

amerik.dollar 1,645 1,765
austr.dollar 1,24 1,36
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,430 1,550
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,06 3,31
finse mark (100) 39,85 4235
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr. (100) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,70 15,40
jap.yen (10.000) 13200 138,00
joeg.dm.t/m 100
noorse kroon (100) 27,10 29,60
oost.schill. (100) 15,75 16,25
port escudo (100) 1,17 1,35
Spaanse pes. (100) 1,67 1,83
turkse pond (100) 0,0275 0,0435
zweedse kr (100) 29,30 31,80
zwits.fr (100) 124,25 128,75
(Advieskoersen - Bron: GWK)

jgBRUSSEL 1+ 0,59% b
Herbeleggingsindex ultimo'9l 5.456.74
Ó7/Ó1 15.41*>>3 ÓBl6i 6.494,93

07/01 08/01
cockerill 141.00 141.00
delhaizelion 8670.00 8610.00
electrobel 4820.00 482000
gbinno 1220.00 1200.00
gevaert 6460.00 6410.00
hoboken 9530.00
kredietbank 4205.00 4200.00
petrofina 10600.00 10675.00
lambert grp 3450.00
sofina 11100.00 10900.00
solvaya 11775.00 11700.00
ucb union 19425.00 19475.00
wagons lits 8190.00 8400.00

■ STEMMINGSINDEX
07/01 08/01

algemeen 113,40 113,40
internation 124,70 124,30
lokaal 111.20 111,40
fin.instell 118,90 11&40
niet-financ 109,80 110,10
industrie 118,00 11&20
transp/opsl 129,50 129,80

■ HERBELEGGINGSINDEX **
07/01 08/01

algemeen 275,30 274,00
id excl.kon.olie 248.60 248,20
internationals 294,60 29220
lokaleondernem. 254,20 253,90
id financieel 199,50 198,60
id niet-financ. 306,80 307,00

■ BELEGGINGSFONDSEN
08/01 v.k I.k

abc(theodgiliss) 50,63 50,63
abn amro obl.fonds 172,95 173,33
abn bel pool 183,61 181,72
abn obl.fonds 55,37 55,48
aepex bel. fonds 17,68 17,64
amro aand.f. 535,51 527,64
amroaand.comb 270,66 269,13
amro obl.comb. 177,96 177,14
atlant.fd(thgil) 74,68 74,68
belegg.f.vd7 21,06 20,90
bemcoaus.wa. 91.10 91,10
bemcodyn.beh. 66,20 66,20
bemcojap.wa. 56,00 56,00
bemcorendem. 107,20 107,20
cantrade top 20f 130,41 130,47
e & I vgfvastr. 29,70 29,76
e & I vgf depos. 2236 2237
e&lvgfakt.b. 41,83 41,83
e & I vr.valuta 20,66 20,67
e&l vgf aand. 17,54 17,28
e&lvgfoblig. 17,51 17,55
e&lvgfkomb. 18,16 18,16
e & I vgf vastg. 14,13 14,13
e&lvgfaandll 13,39 13,85
e & I vgf uiterb 1263 1256
e & I vgfaf bz 11,86 11,81
holl. dir f 54,50 54,50
holl.groen rente 5200 51,95
holl int.rente 54,35 54,50
holl.stall.rek 10239 10242
mees Japanfonds 69,02 66,57
mees obl.rente f 108,11 108,17
mees uiterboei 84,70 84,25
mint guar.ned. 21,28 21,28
nn aand.fonds 11,71 11,66
optimix 311,94 311,51
unifonds 31,55 31,35
webefo 143,55 143,55

■ AVONDHANDEL
AMSTERDAM, donderdag

Tijdens de avondhandel
van gisteren kwamen de vol-
gende koersen tot stand (tus-
sen haakjes de middagslotno-
tering):

ABN Amro Holding 42,50
(42,40), Akzo 128,20-128,50
(128,70), KLM 40,60-41,00
(40,50), Kon.Olie 141,20-142,50
(142,50), Nedlloyd 54,60
(54,40), Philips 29,20-29,30
(29,20) en Unilever 177,00-
-177,50(176,80).

Consumptie van
varkensvlees
in '91 gedaald

RIJSWIJK, donderdag
De Nederlandse varkens-

stapel is in het afgelopen jaar
flink afgenomen door de ziek-
te abortus blauw. Ook daalde
de consumptie van varkens-
vlees voor het eerst in vele
jaren. Het gevolg is dat 1991
geen 'daverend' jaarvoor de
vee- en vleessector is ge-
weest. Tot die conclusiekomt
voorzitterR. Tazelaarvan het
Produktschap Vee en Vlees
(PVV).

Uit voorlopige berekenin-
gen van het PVV blijkt dat
tegen de één miljoen biggen
het slachtoffer zijn geworden
van abortusblauw.

llonderdag 9 januari1992 31

(advertentie)

Vertraging
betalingsverkeer Rabobank

Als gevolg van een inmiddels beëindigde
werkonderbreking hebben de overboekingen in
het betalingsverkeer van de Rabobank
vertraging ondervonden.

Uiteraard stellen wij alles in het werk om de
opgelopen achterstand zo spoedig mogelijk weg
te werken.
Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor
het veroorzaakte ongemak.

Rabobank Nederland

I

1 KOOPT U EEN GRUNDIG VIDEORECORDER
OF EENTJE DIE METEEN AL VEROUDERD IS?

(Program Delivery Control). Met Tele- vs 920 pdc van Grundig d videorecorders met PDC-schakelingv ö J ' bele slowmotion en zendernaamherkenning in het display. Natuurlijk uitgerust met LCD afstandsbediening en ATTS &

tekst en PDC altijd de volledige opna- (Automatic Tape TimeSelect> waardoor de bandje in uren en minuten wordt aangegeven. Prijs f.1.299,- en PDC-voorbereid, vanaf 999 gulden.
j

me op de band. Geavanceerd èn gebruiksvrien- Om dit verschijnsel uit te bannen, schakelen de De nieuwe Grundig PDC-videorecorders vindt u
delijk. omroepen binnen één jaar nu bij onze dealers. Verzeker u van een videore-

over op PDC. Met de pro- corder die niet meteen al verouderd is en wees
WAT BETEKENT PDC VOOR U FTWWTTI QQ gramma's wordt dan een sig- er snel bij.

Stel, u zit naar een spannende film te naal meegezonden waardoor Bel Grundig Nederland voor informatie
kijken (zelf opgenomen!). En vlak voor 't videorecorders altijd op het en/of dealeradressen. 020 - 568 15 68. (Tijdens kan-
einde zegt uw beeld floep, einde voorstelling. Dit juiste moment starten en stoppen met opnemen. tooruren).
kan u gebeuren als een film later wordt uitgezon-
den of door een storing wordt onderbroken ALLEEN GRUNDIG IS NU AL KLAAR VOOR PDC.

(advertentie)

OPROEP TOT HET BIJWONEN VAN
EEN BUITENGEWONE

AANDEELHOUDERSVERGADERING
VHS ONROEREND GOED

MAATSCHAPPIJ NV
Mr R. G. F. Meier Mattern, commissaris van VHS Onroe-
rend Goed Maatschappij NV te Amersfoort, roept de aan-
deelhouders op tot het bijwonen van een buitengewone al-
gemene vergadering van aandeelhouders, die op zaterdag

t 25 januari 1992 in de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs,
vergadercentrum van het Jaarbeurscomplex, Beatrixge-
bouw, Jaarbeursplein zevende verdieping, te Utrecht om

: 10.30uur plaatsvindt.
De agenda ligt voor aandeelhouders vanaf heden tot de
afloop der vergadering ter inzage ten kantore van de ven-
nootschap in Amersfoort, Stadsring no. 163en ten kantore
van Rabobank Nederland, Dam 16,1012 NP te Amsterdam
en Croeselaan 18, 3521 CB te Utrecht.
Exemplaren van de agenda zijn op bovengenoemde adres-

" sen voor de aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar.

■ De houders van gewone aandelen die de vergadering
wensen bij te wonen, dienen hun aandelen uiterlijk 23

I januari 1992 bij Rabobank Nederland, Croeselaan 18, 3521
[ CB te Utrecht te deponeren. Zij hebben slechts toegang tot

de vergadering op vertoon van een bewijs van deponering
van hun aandeelbewijzen.
Amersfoort, 8 januari 1992
Mr R. G. F. Meier Mattern
Commissaris der Vennootschap
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We hebben een
paar prettige

boodschappen
voor u.
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Vergeet ze niet op uw boodschappenlijstje te zetten. En vergeet ook vooral
niet dat we in de winkel nog veel meer forse aanbiedingen hebben.

Ch Engelse theemelange, Ch Delicata chocolade- Gehakt half-om-half, c . ÊÊ^^doosje 40 zakjes Inn tabletten, melk, puur extra bitter 500 4.49 - nn XÊËr^a 4gram i.VV of hazelnoot/melk, - nn kilo m®® l&è&l.W jS^W^^P^i^^a»^... . 200gram 2m 1.9y »* ■ J ,|jkj W01 Leef hght Varkensfricandeau, fdieethalvarine, icq Chico navelsinaas- ono 500 gram %25 7.49 -0 nn aSroï-Wkuip 500 gram appelen, net 2 kilo 2.99 kilo mm ïhW LÓ.W fl Wfl KS«ffi
~.. " .. sb| 91 behalve de artikelen waarkleineUit Qe diepVrieS: B cijfertjes bijstaan. Die artikelen
«M/t . . . ~r . _ .. ~■ i 'VK wm M kunt u alleen kopen in AH(Tl Aardappelschijfjes, — Spruiten, .. ~_ ui Kippebouten, ©@©© rt .-> aiK**rt heün winkeswaaréénvandecijfesrr „ QCI „ Jfc ,- i ~.-.-.,-. y /lU «10*31 U i i*~~;i)i i op de deurstaat.Reclameprijzen
zak 450 gram -131Tö" net 750 gram I.ZO 6 stuks ca. 1600 gram i§g§p ' geldent/mzaterdagnianuaria^

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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