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laPORT AU PRINCE — Weinigbe-
v "Spelling van Haitiaanse zijde
wrdeverkiezingvan eengrondwet-v*n*de vergadering die zondag ge-uden werd. De opkomst was zoals

w aJïÏa Cht laag* omdateenderdevanHoi van de assem')lee wordt be-

-I°emd was door sommigen opgeroe-
id tot een boycot. Verscheidene be-

"■^'jke politieke partijen haddenKeen kandidaten gesteld.
*****ISAN SALVADOR — De VS heb-

fatn6en netwer^voor hulp aan Nica-
opstandelingengeleiddat

°gelijk over connecties beschikte
tla eenSePensioneerde hoge ambte-
in uiVan'letm'n>ste"evanDefensie"Washington. Dit blijkt uit docu-
VaH n van de reKering van El Sal-3or. Drie "stille" adressen in San

f d ador v°oi"dedoorde VSgesteun-

L po^°Pstandelingen werden opges-
Ju na bekentenissenvan Hasen-een in Nicaragua gevangen geno-wen Amerikaan. Vandaag begint inanagua het procestegenHasenfus.
J*Uverklaardetegenover CBSte me-. . n voor de VS regering te werken
/*" het vliegtuig waarmee hij wa-
ti

n
u 'everde aan anti- Sandinis-

*"e guerrilleros neerstortte., *****v^OSKOU—DeSU heeftzondag5.° diplomaten uitgewezen. Zij zou-
r*!l zich hebben ingelatenmet "ont-
°*'aatbare activiteiten die niet in
y*reenstemming zyn met hun offi-ce status". De VSkondigde tegen-

i v ?atrege'en aan. De uitwijzing
r v Bde op de uitwijzing door de VS

25medewerkersvan de SU-mis-

*Hij de VN in NewYork.
*****

8.4NKARA - Bij een frontale bot-
ingtussen eenbus en een vrachtwa-gen zijn zondag in de buurt van Os-N-Jrta m centraal Turkije 26 mensengedooden 12gewond, zo heeft de offi-cieradio meegedeeld.

*****ATHENE—Deregerende Griekse
Pasok-partij heeft eengevoeligverlies geledenbij dezondag

gehouden tweede ronde van de ge-
verkiezingen. In de 3

Rotste steden gingen kandidatenan de conservatieve party Nieuwe"eiiocratie met de eer strijken.
*****■ l GENEVE — Saudi- Arabië heeft ~

het overlegvan de OPEC zijn eis
Jj 'ereen nieuwepermanente verde-,ng van de olieproductiemoet wor-

vastgesteld laten varen. Het
lïl 'nSestemd metdehuidigetijde-J«everdeling en eistook niet langern extra productie- hoeveelheid op

dat alle OPEC - leden
h aan de afspraken houden.

*****| b TEHERAN/BAGDAD —Vijf
„ rgers zijn vandaag gedood en 15
* *ond toenIraakse vliegtuigeneen
tjassagierstrein bestookten bij Ah-scï* et zuidwestenvan Iran- Ver-heidenen wagons liepen uit dede't et dodenaantalaan boordvan
in h

nkerFive Brooks die donderdag
ty a traat van Hormuz door Iran
tie aanBevallen is opgelopen tot

*****
jJERUZALEM — De aanstaande

sc he premier, Yitzhak Sha-T< heeft vandaag zijn kabinet ge-
Lesenteerd aan het PBrlement. Hij
wn j°fde dat meer nederzettingen
üilt gesticht °P de belette weste-JKe Jordaanoever en in de Gaza-[fook. De VS heeft erop aangedron-
** n de bouw van Joodse nederzettin-
*?*n m bezet Arabisch gebiedniet te
, rvatten, zo meldde zaterdagavonde nationaleradio.

*****. pARIJS — Frankrijk heeft zater-vag 101 illegaal in dat land verblij-
de Malinezen uitgewezen. De■jj^otste groeptot op heden. Volgens
Politie was 75procent van hen we-s^ns drugshandel veroordeeld totr"? gevangenisstaf. De droogteheeft

a 'Zenden inwoners van Mali en
ink 6 voormaligeFransekolonieën
r het Sahel- gebiednaar Frankrijkd°en trekken.

*****
i y^IS —De ministerraad van de

Liga heeft in Tunis una-em besloten zo spoedig mogelijk
gts topconferentie van de Arabische
g^ Jshoofden bijeen te roepen. Ge-kv^ 6 derwerPen de aan de orde, amen tijdens de bijeenkomst vane40 Arabische statenen dePLO zijnn,et bekendgemaakt.

*****Washington — Het vs. °ngres heeft ingestemd meteen tjj-
verhoging van alle invoer-

echten, uitgezonderd die op goede-
enuitenkeleontwikkelings-landenn hetCaribisch gebied,zo isin Was-

°lr»gton bekendgemaakt. Per 1 de-
ember bedraagt de extra heffing
■*2 procent van de waarde van de

g°ederen. Na 1 oktober 1987 wordt
*at0,17 procent in op 1 oktober 1989

°rden de extra invoerrechten weer
""geschaft. Doelvan de heffing ishet
yerheids- tekort te verminderen.

*****

Costaricaans bezoek
aan Mexico

SAN JOSÉ — MinisterRodri-
go Madrigal Nieto van Buiten-
landse zaken van Costa Rica
brengt eind oktober een bezoek
aan Mexico op uitnodigingvan
de Mexicaanse regering. Onder
meerkomt danuitvoerig de situ-
atie in Midden Amerika aan de
orde evenals debemiddelingvan
deContadora- groepomtotvrede
in dezeregio te komen. Tevens
wordt dan hetbezoek voorbereid
van president Oscar Arias aan
Mexico in december.

Terreinomstandigheden ideaal en groteCubaanse en Nicaraguaanse anti-communistische gemeenschappen

Wapenvluchten voor contra’s vanuit
Florida lijken niet te stoppen

MIAMI —De Amerikaanse
federale regering beschikt
over de mogelijkheid om
eventuele illegale wapen-
zendingennaarMiddenAme-
rika vanuitFlorida te doen
onderzoeken. Deze mogelijk-
heid isgeopperd naar aanlei-
dingvan hetrecente incident
waarbij een Amerikaans
vracht- vliegtuig met onder
meer wapens voor de anti-
Sandinistische contra's door
Nicaragua werd neergehaald
waarbij drie dodenvielen en
de vierde inzittende in han-
den viel van de Sandinisten.
Het isechter een onmogelijke
zaak dit soortwapen- zendin-
gen helemaaluit te roeien, zo
menen waarnemers.

In het gevaldat de FBI in nau-
wesamenwerkingmet de andere
federale instellingen en
diensten welke daarvoorin aan-
merking komen ernstige pogin-
gen zouden ondernemen om dit
soort illegale activiteitente on-
derdrukken, het blijft, alduseen
expert op dit gebied, een uiterst
moeilijke zaak om de wapen-
stroom welke vanuit het zuiden
van Florida naar derest van het
Amerikaanse continentgaat he-

lemaa te onderscheppen. Prof.Nicholas Glaskowsky van deuniversiteit van Miami met alsspecialisatie de vliegtuigbouwen zijn industrie wijst er in ditverband op dat Florida talrijkeopen havens teltwelke moeilyk
allemaal te controleren zijn.Verder kent men er talrijkevlaktenwaarop vliegtuigen zon-derveel moeite enzonder geziente worden door derden kunnenlanden en opstijgen. Het schijnt
datwij wapensexporteren en co-
caïne importeren, zo formuleer-dehij hethele wereldjevan de il-legale handel.

Daarnaast wonen in dit deelvan de Verenigde Staten aan-zienlijke groepen Cubanen enNicaraguanen die tot op hetmerg anti- communistisch zijn.Samen met een groot aantalvoormalige militairen met hogescholing heeft men zo alle ingre-diënten bijeen welkeeen gunsti-ge conditie scheppen voor deille-galehandelvanwapensnaar be-paalde strijdgebiedenwaar mendecommunistenactiefacht.Vol-gens de luchtvaart- hoogleraarleek het er op datdeze ontwikke-lingWashington helemaal voor-bijging, dat men er geen erg inhadofwildehebben. Nu pasis de

FBI een onderzoek begonnen in
deze richting na het neerschie-
ten van hetvrachtvliegtuig door
Nicaragua.

Dit onderzoek richt zich in
eerste instantie op de activitei-
ten van SouthernAir Transport.
Deze maatschappijwastot inhet
recente verleden eigendom van
de Amerikaanse Irilïchtingen-
dienst CIA. Op het ogenblik be-schikt men over 25 vliegtuigen.

" DeFBI steltnueen onderzoekin
ofdezemaatschappij deneutrali-
teits- regels misschien heeft ge-
schonden. Deze verbieden parti-
culiere burgers tussenbeiden te
komen in militaire conflicten in
andere landen. Southern Air is
genoemd in verband met de
vlucht met wapens voor de
contra's welke zijn bestemming
niethaalde. Deze vlucht bleeker
een uit een serie van dit soort
vluchten te zijn.Althans, zo ver-
telde de gevangen genomen Eu-
gene Hasenfus, die deel uit-
maakte van de bemanning van
het neergehaalde vliegtuig. Ook
de douane isnu in actie gekomen
in Miami om te achterhalen ofhet vliegtuig inderdaad vanuit
Miami is vertrokken met de wa-
pens aan boord. De woordvoer-
dervan SouthernAirheeft,zoals

te verwachten was, meteen elke
betrokkenheid met de wa-
penvluchtontkend. Welerkende
woordvoerderWilliamKress dat
men diensten hadverleend met
betrekking tot zijn bemanning.
Men had een identiteits-bewijs
verstrekt aan de co- piloot Willi-
am Cooper en de piloot Wallace
Blame was tot 1983 bij hen in
dienst geweest. Beide mannen
zijn omgekomen tijdens de wa-
penvlucht.

Volgens prof. Glaskowski is
hetverkrijgen van een vliegtuig
voor een dergelijke illegale
vlucht een van de kleinere pro-
blemen welke snel op te lossen
lijkt. Er zijn tientallen vliegtui-
genvoor dit doelbeschikbaar in
Florida. Als gevolg van het
gunstigeklimaat kan men deze
vliegtuigen gemakkelijk buiten
in de open lucht in reserve hou-
den. En voor deze vliegtuigen is
er op het ogenblikgeen emplooi.
De slechte economischetoestand
in Latijns Amerika is er de oor-
zaak van dat er minder wordt
geimporteerd. Ook worden er
minder wapens ingevoerd in de-
ze regio, zodat veel vliegtuigen
niets om handen hebben.Dan is
het oppikken van een illegale
wapenvlucht een uitkomst.

In West-Suriname

Groep Brunswijk
kaapt SLM-toestel

PARAMARIBO/DEN
HAAG — In het westen van
Suriname is zaterdagavond
een vliegtuig van de Suri-
naamse luchtvaart- maat-
schappij SLM gekaapt door
leden van het Jungle Com-
mando van Ronnie
Brunswijk. Er waren geen
passagiers aan boord. Dit
heeft de Surinaamsetelevisie
gemeld.

Het vliegtuigeen tweemotori-
ge Twinotter die 17 passagiers
kan vervoeren voerde een char-
ter- vlucht uit naar deßaleigh-

watervallen, een toeristische
trekpleister in het westen van
Suriname. Aan boord waren
twee passagiers. By deRaleigh-
vallen zou een groep van veer-
tien vakantie- gangers instap-
penomterug tekeren naarPara-
maribo. Volgens de Surinaamse
televisie bevonden zich onder
hen twee Nederlanders.

Surinaamse luchtvaart- des-
kundigen uitten het vermoeden
dat "de terroristen" de
luchtvaart- frequentie hebben
afgeluisterd, waardoor ze op de
hoogte raakten over de bijzon-
derheden van de chartervlucht.
De volgens de televisie acht ge-
wapende kapers vlogen daarop
naar de watervallen met een
Cessna- vliegtuigje dat ruim
twee weken geleden door de
groep Brunswijk werd gekaapt.
Daar aangekomenbevolen ze de
veertien passagiers die op ver-
voer naar de hoofdstad stonden
te wachten, plat op de grond te
gaan liggen.

Toen het SLM- vliegtuig
landde, stapten de twee passa-
giersuit.Vijfkapers gingenaan
boorden gelastten de gezagvoer-
derentweedepiloot op te stijgen.
Hettoestel hadvoor een uurvlie-
gen brandstof aan boord. Waar
hetnu is, is niet bekend. De drie
achtergebleven leden van de
groep Brunswijk vertrokken la-
ter in de Cessna.

De Nederlandse ambassade in
Paramaribo heeft tot dusverniet
kunnenachterhalenofer Neder-
landse passagiers bij de kaping
betrokken waren. Dit heeft het
Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken in Den
Haag meegedeeld. Vermoed
wordt dathet SLM- toestel is ge-
stolen, aldus een woordvoerder.

OP TERUGREIS VAN OVERLEG MET FRONTLIJNSTATEN
ANC stelt Z-Afrika verantwoordelijk voor dood Machel

President van Mozambique bij
vliegtuigongeluk omgekomen

MAPUTO—DeMocambiquaanse president SamojraMachel
iszondagavond bij een vliegtuigongeluk om het leven geko-
men. Dit meldde het officiële Sovjet- persbureau Tass in een
een-regeligbericht, datwerdverstuurdvanuitLonden. Presi-
dentPieterBothavan Z-Afrikabevestigde laterhetoverlijden
van de president. Eerder had de Mocambiquaanse radio ge-
meld dat de president vermist werd nadat zijn vliegtuig was
neergestort op het grondgebiedvan Z-Afrika in debuurt van
de grens met Swaziland en Mozambique. Machel had in de
Zambiaanse hoofdstad Lusaka een bijeenkomst bijgewoond
van de leidersvan deFrontlijnstaten. Een prominent lidvan
het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) heeft de Zuidafri-
kaanseregering verantwoordelijk gesteldvoor hetongeluk.

Even voor acht uur vanmor-
genzond de staatsradiovan Mo-
zambique een boodschap uit van
Marcelino Dos Santos, lid van
het Politburo van het regerende
Frelimo (Front voor de bevrij-
ding van Mozambique). Hij
maakte bekend dat Machel nog
niet was teruggekeerd uitZam-bia. Toen het vliegtuig van de
president niet op de verwachtetijd in Maputo arriveerde werdalles in het werk gesteld om hettoestel te lokaliseren, zo deeldeDos Santos mee. Het onderzoekduurde de gehele nacht. In deloop van de ochtend werd de Mo-cambiquaanséregering door deZuidafrikaanse autoriteitenmeegedeeld dateen vliegtuig at-komstiguitLusaka wasneerges-

tort in deprovincie Natal in het
noorden van Z-Afrika. Er waren
34 doden en vier overlevenden,
zo lietZ-Afrika weten.

OfMachel zichonder de doden
bevond, meldde Pretoria toen
nogniet.Pas na het Tass-bericht
bevestigde de Zuidafrikaanse
president Pieter Botha de dood
van zijn Mocambiquaanse
ambtgenoot. Hij sprakzijn "ern-
stige leedwezen" uit en zei "diep
geschokt" te zijn.

Uit betrouwbare bron in Ma-
puto werd vernomen dat de mi-
nister van Buitenlandse zaken
van Mozambique, Joaquim
Chissanozich nietaan boordvan
het vliegtuig van president Ma-
chel bevond. De minister keerde
vanmorgen terug in Maputo na

eenverblijfinNewYork waarhij
de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties heeft bijge-
woond. Eerder hadden zegslie-
den van de Mogambiquaanse
ambassade in Zimbabwe gezegd
datChissano eenvan de34doden
was. Een officiële dodenlijst
werd nog niet gepubliceerd.

Oliveira, woordvoerder van de
Mocambiquaanse verzetsbewe-
ging MNR (Nationaal Verzet
Mogambique), deelde in Lissa-
bon meenog niets tekunnenzeg-
gen over de oorzaak van het on-
geluk. "Gezien de staat van oor-
log die bestaat tussen ons en de
regering zijn er duidelijke ver-
denkingen dat de MNR er iets
mee te maken heeft, maar tot
dusverre heb ik geen inlichtin-
gen ontvangen over hoe het on-
gelukheeft plaatsgevonden", al-
dus Oliveira, dieeraan toevoeg-
dedatook ministervan Defensie
Alberto Joaquim Chipande is
verongelukt.

De MNR bestrijdt de Marx-
istischeFrelimo- regering bijna
vanafhet momentdathet landin
1975 onafhankelijk werd van
Portugal. Volgens Oliveira kan
het overlijden van Machel, die
destijds de onafhankelijkheids-
strijd tegen de Portugezen leid-

de, bijdragen aan debeëindiging
van de oorlog. "Machel leidde
persoonlijk de oorlog tegen ons
en hijwas veruit demeest gezag-hebbende figuur in de rege-
ring.. .de enige met charisme.
Zijn doodbrengt heteindevan de
oorlogeen stukdichterbij", aldus
de MNR- woordvoerder.

Alfred Nzo, secretaris- gene-
raal van het ANC, zei in Dene-
marken dat de Zuidafrikaanse
regering zelfschuldigisaan deze
snode misdaadof haar handlan-
gers van het Mocambiquaanse
verzet. "Enkele dagen geleden
zei de Zuidafrikaanse minister
van Defensie, Magnus Malan,
dat deregering Maputo spoedig
zou vallen. De episode van van-
daag is daarom niet verassend",
zo zei Nzoopeen persconferentie.

De Zuidafrikaanse regering
heeft onlangs Mogambique
voortdurend verbaal aangeval-
len omdater ANC bases op Mo-
cambiquaans gebiedzoudenzijn,
aldus Nzo. Hij sprak dit tegen.
"Wij hebben herhaaldelijk ver-
klaard datwij geenbases hebbenin Mogambique"

De secreatris- generaal van
hetANC zei te verwachten dat
Zuidafrikaanse troepen zullenproberen in Mogambique binnente dringen. "De Zuidafrikanenhebben nooit en zullen nooithetNkomati- aceoord respecteren",
aldus Nzo. De dood van Machelgeeft Z-Afrika zijns inziens de
kans voordeel te trekken uit de
situatie. Z-Afrika en Mogambi-
que sloten in maart 1984 hetNkomati- acoord, waarin beidelanden beloofden geen steun teverlenen aan verzets- bewegin-
gen in het gebied van de ander.
MaardeactiviteitvandeMNRis
nadien nauwelijksverminderd.

De Mogambiquaanseregeringriep het volk op kalm te blijven.
HetPolitburo Frelimo kwam in
spoedzittingbijeenom de "situa-
tie te analyseren". Diplomaten
inMaputo zeiden datdetoestandin dehoofdstadrustig is en dater
geenverhoogde aanwezigheidis
vanmilitairen in destraten. Wel
is de luchthaven van Maputo ge-
sloten.

Machel had in het weekeinde
inZambiabesprekingen gevoerd
met de Zambiaanse president
Kenneth Kaunda, de Angolese
president JoséEduardoDos San-
tos en de leider van Zaïre, Mobu-
tu Sese Seko. Onderwerpvan ge-
sprek was Mobutu's vermeende
steun aan de rechtse MNR-
opstandelingen in het noorden
van het land.

De Zimbabwaanse premier
Robert Mugabe onderbrak van-
daageen bezoek aan Groot- Brit-
tanniëalsgevolgvan dedoodvanMachel,zo lieteenZimbabwaan-
sewoordvoerder weten.Van Mu-
gabeisbekend dathijnauwe per-
soonlijkebanden onderhield metMachel.

Rambo in
Afghanistan

LOS ANGELES — Sylves-
ters Stallone's volgende
opdracht is in Afghanistan
een gevangen genomen ex-
-guerrilla- commandant uit
de handenvan de communis-
ten te bevrijden. Uiteraard
gebeurt dit in zijnfunctie als
Rambo. In de tweede Rambo-
film ziet men Stallone met
ontbloot bovenlijf in actie in
Thailand, maar de volgende
keer zal hij te paard te zien
zijn. Op hetogenblik ishij be-
zig met de film Over the top.
Maar begin 1987 begint de
verfilming van de nieuwe
Rambo.

FTA boos op
minister Mansur

SAN NICOLAS — Het be-
stuur van de FTA is erg boos op
ministerDon Mansur die in een
telegram aan de nieuwe toe-
komstige eigenaar van het Aru-
ba Palmbeach Hotel, Ottinger,
zou hebben latenweten datwan-
neer hy het hotel overneemt hn'
gerust met nieuwe salaris- beta-
lingenkanbeginnen. FTA- voor-
zitter Pontilius noemt deze in-
mengingvan de ministerte ver-
gaand en keurt deze ten
scherpste af. Hierdoor laat de
regering aan de vakbond geen
gelegenheid meer om met Ottin-
ger over lonen te onderhande-
lingen.

De heerPontilius isvoortsvan
mening dat een dergelijke in-
menging door minister Don
Mansur duidelijk gebrek aan
respect voor de FTA toont. De
FTAverwacht deze week metde
groep Ottinger een gesprek te
kunnen hebbenen zalvoorts met
haar leden, werkzaam bij het
Aruba Palmbeach Hotel, een
vergaderingbeleggen.

KRALENDIJK- De strijd is
gestreden.Devele uitCuragaoaf-
komstige vissersboten liggen af-gemeerdaan deoudepiervan Bo-
naire. Dit jaar was de delegatie
van vissersboten afkomstig van
Boca Samlgroter danooiten dat
maakte de strijd ook interessan-
ter.Het is trouwens nietalleentij-
dens de Bonaireaanse Zeilregat-
ta dat deCuragaose en Bonaire-
aanse vissers het tegen elkaar op-
nemen, wanteik jaarwordt ook te
Boca Sami een strijd tussen de
vissers gestreden. Ondanks de
veleCuragaose deelnemers echter
wistBonaire het hoofd boven wa-
ter te houden en traditiegetrouw
wist IsmaeL SoUana weer op de
ereplaats te eindigen. Bij defoto
de vele Curagaose vissersboten
afgemeerd op een wat vreemde
plaats in debaaivanKralendijk.
Dat is nodiggeworden,omdat de
gebruikelijke aanlegplaats voor
Zeezichtnu voor watersport- doe-
leinden wordt gebruikt.Het lijkt
echter wel zinvolom voor de vis-
sersboten een eigen pier te bou-
wen, zoals dat voorheen ook het
geval was.



Mensen

Een twintigtal VROUWELIJ-
KE POLITIEAGENTEN, hun
kinderen en ook mannelijke
agenten hebbenonlangseen ka-
mervan hethoofdbureau van de
politie in Den Haagbezet. Met de
bezetting gaven zij kracht aan
hun eis voor goede kinderop-
vang.Deperskamer in hethoofd-
bureauwerdtijdelijk omgedoopt
tot kinderchrèche. Peuters drib-
belden daarrond en voor de deur
van de kamer en uit de ramen
werden spandoeken met bezet
gehangen.

De BEELDENTUIN van het
RijksmuseumKröller- Muller in
hetNationalePark De Hoge Ve-
luwe wordt aanzienlijk uitge-
breid.De tuin dieeen oppervlak-
te heeft van acht hectare, wordt
vergroot tot een park van bijna
twintig hectare. Het nieuwe
beeldenpark zal ter gelegenheid
van het vijftigjarigebestaanvan
het Kröller- Muller museum in
1988 in gebruik worden geno-
men. De terrein- werkzaamhe-
den aan de voet van de "Franse
Berg" grenzend aan de huidige
beeldentuin van het museum,
zijn onlangs alvan start gegaan.
Dat gebeurtmet de"grootst mo-
gelijke omzichtigheid" omdat
het gaat om een kwetsbaar na-
tuurgebied. "Alle belangrijke
boomgroepen worden ontzien,
zodat het natuurlijkekarakter
van het terrein behoudenblijft",
aldus de woordvoerder. Evenals
in de huidige beeldentiun van
Kröller- Muller zullen in het
park vooral grote sculpturen
worden opgesteld.

*****
Een SpaansPARLEMENTSLID
en zijn vrouw hebben in Londen
een boete van elk 200 pond ster-
ling gekregenwegens hetstelen
van kledingstukken uiteen Lon-
dense winkel.De rechtbank ver-
nam dat de42-jarige José Bravo
de Laguna en zijn 40-jarige
vrouw Maria niettemin bij hun

aanhouding tijdens hun twee-
daagse bezoek aan Londen 322
pond sterling en betaalkaarten
op zak hadden.

De 55-jarige CS. van der Hulst
uitAmsterdam die donderdagin
Sri Lanka werd veroordeeld tot
de DOODSTRAF door ophan-
ging wegens heroine- smokkel,
is overgebrachtnaar een specia-
le celvoor ter doodveroordeelden
in de Welikade- gevangenis in
Colombo. Dit is uit officiële bron
in de Srilaanse hoofdstad verno-
men. Verwacht wordt dat de
Amsterdammerbinnen twee we-
ken tegen het vonnis in beroep
zal gaan. De Amsterdammer
stond terecht voor de rechtbank
inNegombo ten noordenvan Co-
lombo. Op 9 april 1985 werd hij
op het vliegveld Katunayake
van Colombo gepakt met 482
gramheroineinzijnbezit.Op het
bezit van meer dan twee gram
heroine staat in Sri Lanka de
doodstraf of levenslange gevan-
genisstraf. Van der Hulst stond
op het punt met een vliegtuig
naar Bombay te reizen met vijf
pakjes heroine op zijn lichaam.

Twee eerste- jaars studentes uit
Amsterdam zijn in denacht van
vrijdag op zaterdag opgenomen
in een ziekenhuisinRotterdam,
nadat zij bij een ONTGROE-
NINGS- SEANCE plakken cake
met hasj of marihuana te eten
hadden gekregen. Het tweetal
kon na behandeling in het zie-
kenhuis weer naar huis. De Rot-
terdamse politie heeft vier man-
nelijke leden van de vereniging
die de ontgroeningorganiseerde
aangehouden op verdenking de
gezondheid van anderen schade
te hebben toegebracht. In totaal
acht studentes die ontgroend
dienden teworden, werden in de
nacht van vrijdag op zaterdag
met een busje van Amsterdam
naar een adres inRotterdam ge-
bracht, waar zij schoonmaak-

werkzaamheden moesten ver-
richten. Als versnapering werd
daarbij de cake aangeboden.
Tweevan deacht studenteswer-
den daarvanzo ziek datzij moes-
ten worden overgebracht naar
een ziekenhuis.

OUDHEIDKUNDIGEN hebben
in het Camonica- dal in de Itali-
aanse alpen in het gewest Lom-
bardije een 1.90 meter hoog
beeld van de godin Minerva ge-
vonden. Naar men vrijdag in
Brescia meedeelde dateert het
beeld volgens deskundigen uit
de begintijd van het Romeinse
keizerrijk.

Een NS- LOCOMOTIEF die be-
gin deze maand bij Heeze ont-
spoorde eindigt zijn arbeidzame
levenroemloos en ontijdigin een
moestuin. Het 83 ton zware ge-
vaarte raakte daar verzeild na-
dat hij, aan het hoofd van een
lange goederentrein, op een wis-
sel uit de rails was gelopen en
vervolgens vrijwel parallel aan
de spoorbaan nog enkeletiental-
len meters door de weilanden
had geploegd.De circa 30jaarou-
de locomotief kwam behoudens
wat krassen, met de schrik vrij.
Hij had eigenlijk nog eenjaar of
tien voor de boeg maar is nu
voortijdigaan zijn eind gekomen
omdat de locomotief toch redde-
loosverlorenbleek. De moestuin

ligt namelijkcirca twintig meter
van de spoorbaan verwijderd en
geenenkele spoorwegkraanvan
de NS iskranig genoegom dieaf-
stand te overbruggen. Bruikba-
re onderdelen als de motor en de
wielen worden nu temidden van
de vruchten des velds gedemon-
teerd en het casco gaat naar de
schroothoop.

Nederland telde per 1 juli 14.563
MILJOEN INWONERS. In de
eerste helft van 1986 groeide de
bevolking met 2800 meer dan in
dezelfde periode vorig jaar. Het
Centraal Bureau voor Statistiek
verwacht dit jaar een bevol-
kingsgroei van 84.000 personen,
9000 meer danvorigjaar. Het ge-
boorte- overschot bedraagt naar
verwachting 60.000, het saldo
van 187.000 geborenen en
127.000 overledenen. Het ge-
boorte- overschot is daarmee
5000 meer dan in 1985. Het ves-
tigings- overschot, het verschil
tussen vestiging vanuit het bui-
tenland en het vertrek daar
naartoe,komt naar verwachting
ditjaarop 31.000 tegen 24.000in
1985. In de eerste zes maanden
van 1986 werden 92.900 kinde-
ren geboren tegen 88.300 in de-
zelfdeperiode vorigjaar. Hoewel
er ook meer mensen overleden,
resteert voor het eerste halfjaar
1986 toch een groter geboorte-
overschot (27.100) dan in de-
zelfde periode in 1985 (25.300).

PRINS WILLEM ALEXANDER
zal medio januari zijn diensttijd
bij deKoninklijke Marine beëin-
digen. In afwachting van zijn
academische studiein hetnajaar
zal de prins een aanvullende
vliegopleiding volgen, onder
meer aan de
Rijksluchtvaartschool in Eelde,
voornamelijk bedoeldom een in-
strument- vliegbevoegdheid te
behalen. Prins Willem Alex-
ander kwam augustus 1985 in
militaire dienst als aspirant re-
serve officier. De opleiding van
de prins was aangepast. Na zijn
opleiding tot bij het Koninklijk
Instituut voor de Marine in Den
Helder heeft de prins derest van
zijn diensttijd niet volgemaakt
op een mijnenveger zoals zijn
klasgenoten, maar op grotere
schepen. Ook kreeg hij samen
met Adelborsten cursussen Na-
vigatie en Zeemanschap. Begin
maart 1986werd de prins toege-
voegd Officier van de Wacht op
het standaart- fregat "Abraham
Crijnssen". Na zijnbeëdigingtot
Luitenant ter Zee derde klasse
op ljuli 1986heeftWillem Alex-
ander gevaren op hetgeleidewa-
penfregat "Tromp".

Vergezelddoor de voorzittervan
de Aruba Boxing Association,
Roy van Putten,bracht de voor-
zitter van de Wereld Boksbond,
JOSESULAYMAN onlangseen
beleefdheidsbezoek aan gouver-

neur Felipe Tromp. De gouver-
neur wenste deherenveelsucces
toe bij het drieentwintigste
congres van de WBC dat deze
week inhetAruba Concorde Ho-
tel wordt gehouden.
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Heer Bommel en de Volvetters doorManen Toonder

1019—TornPoesrende hettuinpoortjeuitenvolgdehet geluid
van deGravende voetstappen van hetvolvettersspook. De om-
gevingwai, verlaten: alleendemaanverlichtte deruimte waar-
in hij liepen diein een scherpe hoekeindigde. Hijgendsloeghij
dieom en toen stondhij totzijn verrassingplotseling van aan-
gezicht tot aangezicht metde witte verschijning.

Deze lachte holen steegmetvreemde, schokkende bewegin-
genrechtstandig de luchtin.TornPoes was zóverbaasd, dathij
hem met open mond nakeek en niets deed om dievreemdevlucht te beletten.

"Hij kan vliegen!"mompeldehijby zichzelf. "Zou hy...zouhijdan toch..."

Up dat moment naderden achter hem aarzelende stappen
van de ledenvan deKleine Club, dieelkandersteunden onder
hetgaan.

"Ga voorop, Bas!" fluisterde de burgemeestermet een hese
stem. "Doe jeplicht!"

"Precies!" zei heer Ollie. "Waar is de popoppolitie anders
voor? Alsubegrijptwatikbedoel... HELP!!!"

Die laatste kreet werd veroorzaakt doordat het groepje de
hoekhadbereikt en nu plotseling deverschijning in de gaten
kreeg, die met grote snelheid in de luchtverdween.

"Het iséchteenspook!" sprak depolitiechefmetrauwe stem.
"Het bewijs isgeleverd!"

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten**
artsen van Bandabao (3e distrikt) IMjJ
spoedgevallen telefoon 641658 W? l
dan hetantwoordapparaatafluister*^De patiënten van de andere n*l^'B?!,
trikten kunnen voor spoedgeval»;
artsenpraktijkvan huneigen huisarts
het antwoordapparaat zal dan meO"*
wie dedienstdoende arts is.

WlTGELEKRUlS(wijkverpleging)*^
Santa Maria 17, tel.: 82947; geop**
maandag t/m vrijdag van 07.00-16-*
zaterdag de gehele dag gesloten; <**)"* -hebben zuster Kwidama, tel.: 78089.f ;

boy 027-360 en zuster Hover, tel.: fl*
pageboy027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, f* 1

tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geope^
08.00-12.00/14.00-18.00uur; op za*
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uil'"'
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur'
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandag
van 12.30-15.30uur; donderdagmi*W|
07.15-10.30 uur; alleen volgens afsp'*'

GEZINSVERZORGING (Kwido pa f*
geopend van maandag t/m vrijde,
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kanto*
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICABANDABAO: geopendvan jj
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/*
18.00uur; zaterdag gesloten.

BOTICA S (nachtdienst)
Otrobanda: del Pueblo, tel.: 625333;
Punda: Sta. Rosa. tel.: 77679

CURACAOSCHMUSEUM(t/m3o»J
ber 1986) expositievan werkenvan J*
rindongo gemaaktvan autobumpers. I

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Cobra (18 jr.).
TELECURAÇAO

MAANDAG: 16.30 Smurfs: 17.00 U"*

hobo; 17.30 Man drechi di Dios; 1 _*
CNN International hour; 18 45 Inforf»
deportivo; 18.55Tempu pa Dios; 19"
Cultuuren Opvoeding: «Afrika, eenaj
der continent»; 20.00 Notisiero Telfr*
20.40 Big movie: «All kinds°|
strangers»; 21.55Kombinashon; 22-f"'
vervolg Big movie; 22.30Santo Dom*';
go invita; 23.00 CNN Moneyline (li".
23.30 CNN Sports tonight (live); 24.*
Sluiting.

DINSDAG: 16.30Superbook; 17.00H*
man, masterof theuniverse; 17.15Sie";
sia i Teknologia ku Leo Florida*
«Komputer»; 17.45CNN internatior»
hour; 18.45 Informe deportivo; 18.5*
Tempu pa Dios; 19.00Kushina di f*
19.15 TeleCuracao special; 19.30No*
siero Tele-8; 20.00 Directe uitzend^
baseballwedstrijd Boston Red Sox *|
New York Mets (World Series).
(wijzigingen voorbehouden)

JERUZALEM — In Israël zij.
Palestijnen gearresteerd die ervj
worden verdacht de aanslag vau'
gelopenwoensdag bij de klaagffl'J
in Jeruzalemte hebben gepleegde
3 verdachten zijn lid van dcc'
tremistischereligieuze organist-
Islamitische Jihaden zij zouden»
gerecruteerd door leden van deF
tah- factie binnen de PLO in Jol»
nië. De groep wordt niet in verbs'
gebracht metderadicale organis*
met dezelfde naam in Libanon.

*****

1 _^-*_
Zojuist Qongemonsterd per 18 ok-S^ j*^ tober ons nieüuue bemanningslid

[ 1 \\ Nikolaas Pieter !
1 \ E zoon van Solange Istatia en j
l V*--». Pieter van der Vlier
T VT^ zuslichtmatroosMargreetje. j
7 p/a Miss Ann JanSofat 232fl. /

BEETLE BAILEY By Mort Walker

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins

QUINCY By Ted Shearer
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OUDE RESTRICTIEVE WET ACHTERHAALD DOOR POSITIEF BELEID

Centrale Bank komt per 1 november met nieuwe regeling

Versoepeling deviezenverkeer
moet investeringen bevorderen
.WILLEMSTAD —De CentraleBank zalper 1 novembereen

nieuwe deviezen- regeling introduceren die het vertrouwen
van internationale financiële instanties in deAntilliaanseeco-
jjoiniedienttevergroten. Hetbetreftbiereen versoepelingvan
net deviezen- verkeer door de legalisering van hetreeds ge-
boerde beleid, zodat potentiële investeerders meer duidelijk-
heid krijgen.

Afgelopen weekeinde organi-
*^fde de CentraleBank een se-
j&inaraan deUniversiteitvan de
pfderlandse Antillen, omvan de
°Kale banken, trust-en notaris-kantoren denodige"feedback" te
fygen ten aanzien van een
leuwe deviezen- regeling die«len gaat introduceren. Het be-

£eft een wet die in 1981reedserd aangenomen maar nu pas
°rdt toegepast omdat de
entrale Bank via aanpassingan het bankstatuut meer be-voegdheid verkregen heeft. Deet vervangt de oude deviezen-

pgeling van 1940, diein deoor-°gstijd van Nederland werd
, Vergenomen en voor vrijwel al-
jetransacties met het buiten-andverbood zondereen specifie-e vergunning van de Centrale
*ök. In de loop der jarenis de
entrale Bank deze restrictieve

gaan aanpassen door*ömeer liberaalbeleid, waarbij
, 'gemene vergunningen ver-
eend werden voor diversetran-sacties.
Naar Centrale- Bank

"OordvoerderCarlos Torres ver-
gaardebetreft hetnu duseen le-
galisering van hetreeds gevoer-ae beleid, waardoor internatio-
nale transacties vergemakke-
"Jkt worden. Voor het lopend
geldverkeer is geen algemeney.crgunning van de Centrale
J.ank meer nodig. Deze transac-ts inbuitenlandse valuta, voor
°nder andere het kopen van
S°ederen, studie, reis- en ver-,.tyfs- kosten, pensioen en derge-
'ijkezijnnuofficieel "vry", maar
*r bestaat wel een meldings-
plicht bij de lokale commerciëleViken die bijvoorbeeldeen fac-tor ofpassage kunnen eisenomdevaluta aftegeven dievoor be-paalde doeleinden worden aan-
gevraagd. Volgens de nieuwe
Wet is hetovertredenvan demel-dingsplicht of het geven van
valse informatie een misdrijf,
*aarop twee jaar gevangenis of
*en geldboete van 25 duizendgulden staat.Tijdens het seminarbleken de

commerciële banken voorstan-
dervan een versoepelingvan de
regeling, al wilde men voorko-
men dat dit misbruikt zou kun-
nenwordenvoor kapitaalvlucht.
Bekeken wordt nog in hoeverre
men een restrictie handhaaft
voor reizigers, aldus Torres. De
huidige bepaling datmenslechts
een bepaald bedrag per vakan-
tiedag mag inwisselen indien
men een passage toont werkt
niet, omdat het de houders van
"credit cards"nietbeperkt, en de
rest meestal toch niet meer kan
uitgeven. De commerciële ban-
ken blijven echter voorstander
vanrestricties, zodat men indien
nodig een basis heeft om
misbruik te voorkomen. Zelfs als
de Centrale Bank dat niet meer
verplicht zullen de lokale ban-
ken vanwege de meldingsplicht
het recht behouden om een pas-
sage te zien van iemanddiezegt
valuta nodig te hebben voor een
reis. Op het ogenblik evalueert
men andere mogelijkhedenvoor
het handhaven van enigere-
stricties voor reizen.

Waarnog weleen vergunning
voor nodig blijft is kapitaalver-
keer naar het buitenland in de
vorm van beleggingen, het aan-
gaan van leningen, het kopen
van onroerend goeden het over-
makenvan geld.Tijdensdesemi-
nar is ook gesproken metverte-
genwoordigers van de off- shore
sector, diealtijdvan ditsoortre-
strictiesuitgezonderdis doorhet
afgeven van verklaringen van
"geenbezwaar". Deze bedrijven
krijgen voor hun internationale
transacties nu wettelijk dispen-
satie van diverse artikelenin de
wet. Hetgingertijdenshetsemi-
narvooralom denodigeinforma-
tie teverschaffen, ten einde mis-
verstanden te voorkomen. Van
een drastische wijzigingvan het
beleid is geen sprake, aldus Tor-
res. Men gaat slechtsenkele be-
voegdheden doorschuiven naar
de commerciële banken, om het
geldverkeer soepeler te laten
verlopen. Datzal samen met het
verschaffen van meer duidelijk-
heid door het wettelijk vastleg-
gen van het reeds gevoerde be-

leid het vertrouwen van inves-
teerders in de Antillen moeten
vergroten, zo hoopt de Centrale
Bank.

ABN- directeur Irwin Durand
noemde de nieuweregelingvan-
morgen een "zeer gunstige wijzi-
ging". De wet van 1940 was im-
mers sterk verouderd en volko-
men achterhaald door hetbeleid
van algemene vergunningen.
Het "positieve" beleid wat al ja-
ren gevoerd wordt is hiermee
wettelijk vastgelegd en ver-
vangt de "negatieve" regeling
die bij een restrictief beleid ten
aanzien van het deviezenver-
keer paste. Dat er toch bepaalde
gegevensnaardeCentrale Bank
moeten is voornamenlijk omdat
de gegevens ten aanzien van de
betalingsbal lans moeten wor-
denbijgehouden.De commercië-
lebanken hebben nuofficieel be-
voegdheden die ze in feite reeds
toebedeeld waren uitpraktische
overwegingen.Durand zei te gel-
oven dat een grotere duidelijk-
heid en zekerheid die hieruit
voortkomt zeker tot een ver-
soepeling van het geldverkeer
zal leiden.

Voor watbetreft de meldings-
plicht verklaardedeABN- direc-
teur controlenogaltijdeen moei-
lijke zaak te vinden. "Men moet
ervan uitgaan dat iemand de
waarheid vertelt, omdat een ef-
fectieve controlemoeilijkblijft",
aldus Durand. Zo zijner veel An-
tilliaanse studenten in het bui-
tenland. Een Amerikaanse uni-
verstiteit zet bijvoorbeeld op het
inschrijfformulier hoeveel een
buitenlandse student nodig
heeft voor elementaire zaken,
maar houdt vaak geenrekening
met andere zaken zoalsvervoer,
hobby's en andere activiteiten.
"Bewijs maar eens dat iemands
kind in het buitenland het be-
drag waarom gevraagd wordt
nietnodigheeft", aldus deABN-
directeur, die zei er alles van te
weten omdathij zelftwee kinde-
ren heeft die in de VS studeren.
Ook voor watbetreft reizen is de
controle moeilijk, en kan men
bijvoorbeeldvia Arubanogaltijd
de meldingsplicht ontlopen.

Toch acht hij samen met de
andere bankiers enige restric-
tiesop zijnplaats. "Er moetenre-
gels zijn op basis waarvan je
eventueel kan ingrijpen, anders
kan jehet wel vergeten," aldus
de ABN- directeur. Hij melddedat denieuweregeling, wanneer
die eenmaal op 1 november

wordt toepastper 1 juliingaat, al
zal dat in depraktijk geen moei-
lijkheden met zich meebrengen.
Verder hoopt hij dat de Centrale
Bank wat meer voorlichting
geeft om te voorkomen dat iede-
reen denktdat men nu geen en-
kele verantwoording meer hoeftaf te leggen bij de aankoop van
deviezen. Dat blijft met de mel-
dingsplicht wel degelijk het ge-
val, aldus de ABN directeur.Over het geheel genomen acht
hijhet logisch datde commercië-
le bankeneen grotererol spelen
omdat zij in de "frontlijn" zitten.
Als de oude regeling van 1940
ongewijzigd werd toegepast zou
immers iedereen zelf naar deCentrale Bank moeten, een vol-
gens Durand ondenkbare situ-atie.

WILLEMSTAD-Op uitnodi-
gingvan gedeputeerdeRaymond
Bentoera, brachten enkele leden
van de Sun Resorts Group eve-
neens een bezoek aan de Dienst
Ruimtelijke Ordening en Huis-
vesting. Daar kregen ze van het
hoofd van dienst, de heerButót,
uitleg van het actieplan Bin-
nenstad.Dit gebeurdemethetoog
opde mogelijke investeringendie
deze groep zal doen, waarbij ge-
tracht werd interesse op te wek-
ken voor ditproject. Op defoto:
een overzichtvan devergadering.

Gedeputeerde zoekt tussentijdse oplossing
Wetswijziging nodig in problematiek
tussen touroperators/taxichaffeurs

WILLEMSTAD — De gede-Püteerde van Toerisme
'reeft ernaar om op zo kort!*?ogelijke termijn een oplos-
'ög tevindenvoor deproble-

matiek tussen de touropera-
£*rs onderling en tussen dezeP"oep en de taxi- chauffeurs.
~entraal staat daarbijhetfeit
e

ftt de toeristen onder geen, voorwaarde onder de
lidigeproblemenmogen lei-

,ei>, die moeten intern wor-
denopgelost.

Dat verklaarde gedeputeerde
bintje Martinavanmorgen des-
Sevraagd tegenover de Amigoe.
**°als zaterdag reeds gemeld
*erd, zijn de problemen tussen
f*eze groeperingen weer opge-
red- De kleine touroperators
Stichten de grote touroperatorsvan een monopolie- positie bin-
a®0 de hotels, terwijl de taxi-
chauffeurs het niet eens zijnmet
"et feit dat groepen toeristen

door touroperators van Hato
worden opgehaald en naar het
hotel worden vervoerd.

De gedeputeerdevan Toeris-
me heeft inmiddels al een ge-
sprek gehad met de twee tax-
ibondenen de twee grootste tou-
roperators, teweten TaberTours
enDaltino Tours, over deproble-
matiek op Hato. Het zijnmet na-
me deze twee touroperators die
daarbij betrokken zijn, omdatzij
toeristenuit hetbuitenland naar
Curagao halen. In het package
zitdaneveneens het vervoer van
Hato naar het hotel.

Tijdens de vergadering is be-
sloten datderegeling tussen Ta-
ber Tours en detaxibonden voor-
lopig gehandhaafd blijft. Die
regeling bepaalt dat de tourope-
rator een bepaald bedrag aan de
taxibonden betaalt, indien de
toeristen per tourbus naar het
hotel worden vervoerd. Daltino
Tours liet bij de vergadering
echter weten, een aantal voor-

stellen schriftelijk te willenfor-
muleren. Deze touroperator is
namelijk door de rechter in hetgelijk gesteldbij eenkort geding
dat uit dit geschil voortvloeide.Daltino Tours wil zich dan ook
niet zomaar neerleggen bij eenbetalings- regeling.

Naar Martina verklaarde,heeft hij die voorstellen inmid-dels ontvangen. Naar allewaarschijnlijkheid zullen departijen volgende week wede-
rom bij elkaarkomen omfollow-up te geven aan de eerste ver-gadering en de voorstellen vanDaltino Tours te bespreken
Martinabenadruktevanmorgenechter dat deze oplossingenslechts tussentijdse oplossingenzijn. Ondertussen moet gewerktworden aan een wetswijziging
waarin de hele problematiek
duidelijkgeregeldwordt. Omdatdeze wijziging echter terdegemoet worden voorbereid en enigetijd op zich zal laten wachten, is
het noodzakelijk omtussentijdse
ijl .'ike afsPraken te maken,aldus Martina.
Hij stelde eveneens dat bij devergadering is afgesproken dat

eventuele ruzies niet op Hatomogen worden uitgevochten. Detoerist mag niet lijden onder dehuidige problematiek, zo vindtReintje Martina. Bij de voorbe-reiding van de wetswijziging zalook het toerisme centraal moe-ten staan, terwijleveneens geke-ken zal worden naar de geldenderegels in concurrerende landenelders in de regio.
Overigens zullen de kleineretouroperators ook voor de ver-gadering volgende week uitge-nodigd worden, omdat Martinahet geschil tussen de touropera-tors onderling, dat vorige weekweer actueel werd naar aanlei-ding van een incident in hetCa-ribbean Hotel, eveneens uit deweg wil ruimen.

PNP-afgevaardigde op JUDCA-congres
Antilliaanse eilanden zijn
concurrenten van elkaar

WILLEMSTAD — De PNP
ziet zich gedwongen een an-
derstandpunt in te nementen
opzichte van de staatkundige
structuur van de Neder-
landse Antillen. Het is vol-
gens deze partij niet mogelijk
dat de vijf eilanden samen-
werken: de Antilliaanse ei-
landenzijn concurrenten van
elkaar op bijvoorbeeld het
terreinvan toerismeen deoff-
shore en vullen elkaar ner-
gensaan.

Dit standpunt van de opposi-
tie- partij PNP werd onlangs
door de heer Dudley Lucia naar
voren gebracht op een congres
van de Christen- democratische
Jongeren uit Latijns- Amerika
(JUDCA) waarbij alle sociaal-
christen democratische partijen
uit hetCaribische gebieden Zuid

en Midden- Amerika zijn aange-
sloten.

De oppositie- partij PNP nam
aan dit congres deel metDudley
Lucia en Arlin Zimmerman
waarbij Lucia tot tweede vice-
president van het nieuwe JUD-
CA- bestuurwerd gekozen.

Terwijl er verschillende pun-
ten van algemeen belang onder
de loep zijngenomen, voerde ook
DudleyLucia hetwoord. Hijging
in op de huidige staatkundige
structuur van de Nederlandse
Antillen en stelde dat dePNP er
geen baat meer inziet om naar
een eenheid tussen de vijfeilan-
den te streven.

Dit is nietmogelijk, aldusLu-
cia,derealiteit is datde eilanden
veel te veel van elkaar verschil-
len en zelfs op bepaalde vlakken
concurrenten van elkaar zijn.
Economisch gezien is er dan ook
geen enkel argument om samen
teblijven, terwijlookpolitiek ge-
zien dePNP deNederlandseAn-
tillen niet ziet zitten.

Lucia stelde hierbij dat de na-
tionale verkiezingen in feite lo-
kale verkiezingen zijn omdat er
geen nationalepartijen bestaan
diezich richten op deheleNeder-
landseAntillen. Bij elkeverkie-
zing worden afgevaardigden van
elkdereilanden gekozen die dan
samen een regering formeren.
Dat heeft uiteraard tot gevolg
dat elk derpartijen debelangen
van één eilandvoor ogen hebben
en niet de belangen van de Ne-derlandse Antillen in het alge-
meen, aldus de PNP op het
congres.

Een anderpunt datdoorLucia
naar voren werd gebracht is de
partij- politiek waarbij tussen de
coalitie-partijen onderlingruzie
ontstaan, hetgeen niet bijdraagt
tot het bestuur van de Antillen
en zekerniet in het algemeenbe-lang is, aldus Dudley Lucia ophet JUDCA- congres in Venezu-
elanamens departij PNP.

Schoonmaakploeg sinds vorige week bezig
Werk op Klein Curaçao
inmiddels in volle gang
WILLEMSTAD_Op Klein

Curacao is vorige week een
aanvang gemaakt met de
werkzaamheden die er ui-
teindelijk toe moeten leiden
dat het eilandje ten oosten
van Curacao half december,
wanneer het toeristen- sei-
zoen weer begint, als
nieuwste toeristen- attractie
zalkunnen worden ingezet.

Volgens schema, zo verklaar-
devanmorgen gedeputeerdevan
Toerisme Reintje Martina des-
gevraagd tegenover de Amigoe,bivakkeerde vorige week een
door de reinigings- dienst Seli-
kor daartoe aangewezen ploeg
van ongeveer zes man op Klein
Curacao. De taak van dezeploeg
bestond uit het verzamelen van
het over het eilandje verspreid
gelegen vuil. Deze week zal dit
reinigings- werk, dat deploegtot
dusverre al zeker zon honderdvuilniszakken vol en een grote
stapel grofvuil als balken en ka-
potte drums opleverde, worden
voortgezet. Tevens zal de ploeg
dezeweek het strand verder rei-
nigenen zonodighinderlijke ste-
nen verwijderen, aldus gedepu-
teerde Martina. Volgende week
zullenvervolgensopKleinCura-
gao voorbereidingen worden ge-
troffen voor het plaatsen van de
beplanting die voor heteilandje,
dat het vooralsnog aan gedegen
water- voorziening ontbreekt,
werd uitgedacht.

De gedachtengaanvoor wat de
beplanting betreft uit naar bij-
voorbeeld dadel- palmen, lichtte
functionaris van het Curagaos
toeristen- bureauElio Romijn op
zijn beurt toe. Daarmee werden
reeds goederesultaten geboekt,
zoals op de Rijkseenheid- boule-
vard, waar in demiddenberm de-
ze palmsoort die zeer wel tegen
harde wind bestand is, welig
tiert, zonderdatdaaraan enig in-
grijpendonderhoud te paskomt.
Ook op Klein Curagao, waar de
jongepalmenslechts inhetbegin
van waterzullen hoeven worden
voorzien, wordt de dadel- palm
hetdaaromverwacht goedte zul-
len doen.De aanplant zal moge-
lijk nog, aldusRomijn, worden
aangevuld door de zogenaamde
"zeedruif', die niet slechts forse
afmetingen kan krijgen en der-
halve voor schaduw öp het tot
nog toe bijna kale eilandje zal
zorgen, maar die evenmin bij-
zondere aandacht behoeft.

In de eerste fase van de "her-
structurering" van Klein Cura-
gao, werd tevens deplaatsing op-
genomen van zogeheten "zonne-
beschuttingen", houten con-
structies waarop een dak van

palm- bladeren wordt aange-
bracht. Deze "ramada's", liet de
functionaris van het Toeristen-
bureau, diemede belast is met de
coördinatievan dewerkzaamhe-
den opKlein Curagao, weten,
zullen grotendeels op Curagao
worden vervaardigd om na ver-
voer naar Klein Curagao, in el-
kaar te worden gezet.Een onder-
deelwaarmee deDienst Openba-
re Werken belast is, zei Romijn,
die evenzo melding maakte van
plannen om.de"porta- potti's", de
verplaatsbare toiletten die met
name tijdens deGrandPrix wer-
den gebruikt, naar het eilandje
over te brengen. Het probleem

dat daarbij om de hoekkomt kij-
ken, is echter weer de water-
voorziening, zei hij. Voor het
kunnen doorspoelen van de toi-
letten, zal een oplossing moeten
worden gezocht.

Binnen de eerste fase van het
werk opKlein Curagao valt ove-
rigens ook het herstelwerk aan
de vuurtoren. Die bevindt zich
weliswaar in redelijke staat; een
aantaldeurenenramen, diedoor
vandalen werden vernield, zul-
lenvervangen dienen te worden.
Een definitieve bestemming
werd voor de vuurtoren, die mo-
menteelnog eigendom isvan het
land, maar die binnen afzienba-
re tijdaan heteiland-gebiedCu-
ragao lijkt te zullenworden over-
gedragen, nog niet gevonden,zei
Romijn desgevraagd. Voorlopig
zouden echter eventueel de twee
grote vertrekken, waaraan na-
genoeg niets mankeert, een on-
derkomen kunnen bieden aan
mensen dieeenweekeinde ophet
eilandje doorbrengen, meende
hij.

Verdere verbetering en ver-
lenging van de pier waar boten
kunnen afmeren, vormt onder-
deel van de tweede fase, zei hij
verder. De staat waarin depier
verkeert, was zijns inziens nog
wel redelijk. Verlenging zal
evenwel met zich meebrengen
dat ook schepen met een grotere
diepgang in de toekomst een
aanleg-plaats kunnen vinden.

Twee gewonden
bij aanrijding

WILLEMSTAD — Omdat de
bestuurder van een personen-
auto de doorgang naast zich niet
vrijliet, vond gistermiddag op
hetkruispunt van de StoDomin-
goweg en de Haitiweg een ver-
keers- ongevalplaats, waarbijde
bestuurder van een motorfiets
en zijn bijrijder beiden gewond
raakten. Debestuurderwerd ter
observatie in het ziekenhuis op-
genomen. De bijrijder kon na be-
handelinghuiswaartskeren.

Man slaat ander
met fles op hoofd

WILLEMSTAD — Een woor-
denwisseling tussen twee man-
nen, leidde er in het weekeinde
toe dat de 23-jarigeR.E.D. van
deander, de29-jarigeO.P.S., een
klap met een fles op het hoofd
kreeg en als gevolgdaarvan een
flinkekapwond opliep, waarvoor
hij in de polikliniek moest wor-
den behandeld. De door de poli-
tie- patrouille als zeer agressief
omschreven dader, werd aan de
recherche overgedragen.

WILLEMSTAD — Een Cana-
dese toeriste van 73 jaardiemet
haarzus in de buurt van hetLas
Palmas zwembad liep werd door
een onbekende overvallen. Hij
rukte haar tas losen maaktezich
uit de voeten. De vrouw kwam
hierbij te vallen, maar depolitie
is nietopde hoogtevan eventue-
le verwondingen. In de tas zat
een cheque voor 100 Canadese
dollars, alsmede cash geld in
Amerikaanse en Canadese dol-
lars, Antilliaanseguldens en be-
langrijkepapieren.

Inbreker met
buit aangehouden

WILLEMSTAD —Kort nadat
hij te Marichieen container had
open gebroken en daaruitonder
andere gereedschap had gesto-
len, hield in het weekeinde een
politie- patrouille de 19- jarige
E.C.P. aan. In een tas die hij bij
zich had, trof depatrouille de ge-
stolengoederenaan. De aanhou-
dingvan deman volgde, toen de-
zezich bij hetzienvan de agenten
verdacht begon te gedragen. De
man werd aan derecherche over-
gedragen.
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MADURO & CURIEL'S BANK
70 JAAR

GOEDE REPUTATIE

Ons grootste goed is onze goede en
hoogwaardige reputatie. Dit is meer
waard dan al het geld in alle kluizen
ter wereld.
Het zijn de mensen van Maduro &
Curiei's Bank, van direktie naar
beneden, die dit bereikt hebben.
En zij zijn het ook, die nu over deze
reputatie waken en in de toekomst
zullen handhaven.



Inparlement gaan stemmen op om guerrilla deur te wijzen

Debat over wenselijkheid hulp aan
contra’s in Honduras opgelaaid

TEGUCIGALPA — De
kwestie van de eventuele
hulpverlening aan de anti-
Sandinistische guerrillastaat
de laatstetijd weer in hetmid-
delpunt der belangstelling in
Honduras. Dit is vooral het
gevolg van het feit dat on-
langs de Sandinisten een
Amerikaans vrachtvliegtuig
hebben neergehaald met
hulpgoederen voor deze
contra's. Een van de verbin-
dingslijnenvoor deze hulp
looptvia Honduras.

Het vrachtvliegtuig C-123
werd neergeschoten vanaf Nica-
raguaans grondgebied in de
grensstreek met Costa Rica.
Daarbij kwamen drie inzitten-
den om maar de man die de be-
vrachting had geregeld, Eugene
Hasenfus, bracht het er levend
vanaf en viel in handen van de
Sandinisten. Hij heeft met even-
zoveel woordenverklaard datbij
wapenvluchten voor de contra's
niet alleen een Salvadoraanse
luchtmacht-basiswerd gebruikt
maar dat men ook vluchten op
Honduras uitvoerde. Dit gebeu-
ren heeft veel reacties opgeroe-
pen in Honduras.

In Honduras zijn namelijk de
belangrijkste bases gevestigd
van dt FDN- guerrilla, de groot-
ste verzetsgroep tegen deSandi-
nisten. President José Azcona
Boyo heeft ondertussen nog-
maals ontkenddatzijn land toes-
temming geeft voor het laten
landen van dit soort wa-

penvluchten. Ook de woordvoer-
der der strijdkrachten, majoor
JorgeAlbertoArguello,heeft dit
betoogd. De voorzitter van het
parlement, Carlos Montoya, ver-
klaarde dat zijn land het welis-
waar helemaal niet eens is met
de ideologie welke de Sandinis-
ten huldigen, maar dit neemt
niet weg dat het eigenlijk het
beste is datdecontra's inrukken,
zonder meer. Zijn collega-parle-
mentariër Manuel Zelaya vindt
dat het initiatief in deze aan de
kant van Honduras moet liggen:
alle contra's moeten worden uit-
gezet. Niet minder dan 35.000
Hondurezen leven onder de
voortdurende angst omdat de
contra'szich gevestigdhebbenin
Catacama enAguacata. Het pro-
bleem van Nicaragua moet wor-
den opgelost maar niet op Hon-
dvreesgrondgebied,maarop Ni-
caraguaans grondgebied, zo
meent hij.

Menschat dater zonachttien-
duizend contra's zich op Hondv-
rees grondgebiedbevinden in
militaire kampementen in het
grensgebied met Nicaragua.
Daarnaastzijnernog zonvijftig-
duizend Nicaraguanen die als
vluchtelingen in Honduras ver-
blijven. Ook zijn bevinden zich
grotendeels in hetzelfde
grensgebied.

De Hondurese regering ont-
kent met klem dat het vlieg-
veldje van Catacamas voor clan-
destiene vluchten wordt ge-
bruikt. Maar er wordt verwezen

naar de verklaringen van Ha-
senfus om daar een vraagteken
achter te zetten. Er is geen twij-
fel aan, aldus waarnemers, dat
het grondgebied en luchtruim
van Honduras is geschonden bij
clandestiene vluchten. Daar-
naast is hetcynisch te moetener-
kennen dat de contra's de baas
zijn inhet grensgebiedmetNica-
ragua.

Van Nicaraguaanse zijde
heeft men wat zout in deze zere
plek gewreven bij monde van
Bayrado Arce die liet weten dat
als de toestand verergert Mana-
guaniet zal aarzelenom de grens
over te steken om de opstande-
lingen te achtervolgen en te
straffen. Wij kunnen toch moei-
lijk aangevallen worden zonder
terug te slaan, zo meent deze
Sandinistische leider. Dit is het
laatste waar Honduras behoefte
aan heeften deandereburenvan
Nicaraguakennen dezebehoefte
evenmin.

Ondanks bezwaren uitLatijns-Amerika

Reagan ondertekent
extrra olie-heffing

WASHINGTON — Presi-
dentRonald Reagan heeft
zijn handtekening gezet on-
dereen initiatief- wet van het
congres waarbij een speciale
heffing wordt ingevoerd op
olie. Op ingevoerde olie is de
heffinghoger dan op de in de
Verenigde Staten zelf gepro-
duceerde olie. De opbrengst
van deze olie- heffing is voor
de vorming van een Super-
fonds. Eerder had Reagan
aangekondigdzijnveto te zul-
lengebruikentegen deze hef-
fing. De Latijnsamerikaanse
olie- landenzijn fel gekant te-
gen dezeheffing.

Het isdebedoelingviadezebij-
zondere olie-heffingeen deel bij-
een tebrengenvan de negen mil-
jarddollar welke het Super-
fonds moet gaanbevatten, waar-
uit men gaat putten om het
schoonmakente bekostigenvan
terreinen welke door olie of
andere stoffen zijn vervuild. Op
import- olie zal de heffing 11,7
dollar-centper vat bedragen. Op
«nationale» olie is de heffing8,2
cent. De Amerikaansepresident
die zich altijd opwerpt als de
voorvechtervan deonbelemmer-
devrijehandels- gedachteis door
deRepublikeinse congresleden
omgeturnd. Deze voorzagen
moeilijkheden bij de congres-
verkiezingen in november als
het Witte Huis zich halsstarrig
bleef verzetten tegen deze olie-
heffing. Reagan zette zijn
handtekening onder het
congres- initiatief tijdens zijn
vlucht naar North Dakota waar
hij gaat deelnemenaaneen aan-
tal activiteiten voor de herver-
kiezing van zijn partijgenoot
MatAndrews als senator. Ik on-
dertekendezewet,zoverteldehij
plechtig, om daarmee het
schoonmakenvan devergiftigde
terreinen te versnellen. De Re-
publikeinse afgevaardigde Nor-
man Lent noemde de onderteke-
ning «goed nieuws». Aan een
project van drie jaar is nu een
eindegekomen,zo steldehijvast.
Hij was een van devoorvechters
van deze wet. Zijn kiesdistrict

New Yorkkentnogalwatvergif-
tigde terreinen. Vandaar zijn
enthousiasme. Lee Thomas van
de Directie Milieubeheerzei dat
hetbesluit voor Reagan niet ge-
makkelijk was geweest. Reagan
stelde zich namelijk op het
standpunt dat de vervuilers
moeten betalenvoor hunvervui-
ling. Maar uiteindelijk koos hij
voor een akkoord met het
congres.

Mexico heeft zijnprotest al la-
ten horen tegen deze maatregel
welke men in strijd acht met de
Algemene overeenkomst inzake
tarieven en handel (GATT). In
Venezuela is van verschillende
kanten opgeroepen tot tegen-
maatregelentegen de VS. Presi-
dent Jaime Lusinchi heeft eer-
der al een beroep gedaan op de
andere Latijnsamerikaanse
olie- producerende landen om
één front te vormen tegen deze
heffing welke de toch al zo ge-
plaagdeolie- industriehet leven
nog bitterder maakt dan nu al
het geval is. Ook Ecuador maak-
te heftige bezwaren tegen het
Amerikaanse heffingen- plan.
Dezeprotesten waren echteraan
dovemans-oren gericht, wathet
Amerikaanse congresbetreft.

. _.r
, Voorzaterdag:

VOLKOREN en' VOLKORENBOLLEN <
' BRUIN en <
> BRUINE BOLLEN
■■Graag <
> DONDERDAG ~bestellen omteleurstelling tevoor-
*komen, bij: <
>De gezonde en enige Volkoren- <
> broodbakker van Aruba <
> PIET <
> HARSVELD i

' Hospitaalstraat <> (t.o. Amigoe-kantoor) ,
> Tel.: 23132 (

Bij helicopter-
ongeluk Peru 3 doden

LIMA — Bij het verongeluk-
kenvaneen leger-helicopter van
Peru zijn drie doden gevallen.
Het toestelvloog na het neerstor-
ten in brand op 47 kilometer van
de Andes- stad Ayacucho, het
centrum van militaireoperaties
tegen de Sendero Luminoso- gu-
errilla- beweging. Het ongeluk
was het gevolgvan hetafbreken
van een der propeller- bladen.

The Dutch Village
£ Aruba's Luxury

Time Share Resort
HOTELS

Has openingsfor
experienced time share

sales people
If you have good communication skills and a
desire to succeed, we would like to talk with .
you. J

L For an appointment please call 32300. A

i i_£__& gevestigd 11 'W' I| 0 Dr. N. ALVAREZ -QUEZADA

| HUISARTS I
$ Spreekuren fó

Maandag t/m Vrijdag
| 8:00 tot 12:00

I 13:30 tot 17:30
$ Zaterdag |
$ spoed gevallen
| 9:00 tot 12:00 |
jjj kantoor adres |

" CENTRO MEDICO CARABOBO "| L.G. Smith Blvd. 34-Tel.: 21777
| Page 24300 - 238
$ Verzekerings - S.V.B. - Garantie en
fó Particulieren patiënten

. .. , ' -1
REMINDER!!!

SARDINIA YACHTCLUB,
ST. MAARTEN, N.A.

We are pleased to announce that the director of
sales, Mr. PAUL KOSS, will be conducting in-
terview for timeshare sales and management
personnel at the Holiday Inn, Aruba, on Tues-
day, October 21,1986 between the hours of
8.30 a.m. and 5.00 p.m.
All those individual with pre-set appointmenttime
are asked to be punctual.
Any interested candidates whom we have been
unable to contact are asked to call The Holiday
Inn, tel.: 23600 on Tuesdaymorning to secure an
interview time.
Marketing and sale of this exclusive resort will
commence in November 1986.
We look forward to meeting with each of you per-
sonally.

The SardiniaYachtclub is aResort Condo-
minium International (R.C.1.) affiliate. j

Residents of the Netherlands Antilles and Aruba
only need apply.

jChmferrys
ff^^ DELIT^% CARIBES.A

AVISO
ta anuncia

FERRY PA
ST. MAARTEN

ta sali dia 22 di Oktober
1986.
Agente:

Eman Trading
L.G. Smith Blvd. 108

Tel.: 21553

rm, __■ __ m*_ _u -mm *..

Aruba
j pCONCORDE |

WffW Hotel-Casino
t .

hasvacancyfor the following position

SOCIAL-HOSTESS
witn the necessary experience and !
qualifications.
Please apply in person at the person-
nel department from
MONDAY thru FRIDAY
from 10.00 a.m. -12.00 noon.
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We are looking fora mature, energeticandex-
perienced c

MANAGER j
for our Philipsburg Store. e

Knowledge in jewelry/watch orChina/crystal
retail essential. We offerexcellent salaryand I!
generous fringe benefits. f
Only written applications with complete re-
sumé, photograph and salary history will be
considered.

LITTLE SWITZERLAND
P O Box 887

St. Thomas, US Virgin Islands 00801
i tt mi |nf==^ni im— mi irè

I ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

aST*^**» Presents: hotel andcasino
VICKY AUSTIN *-*»»—«with THE THIRD
SUPER NOVA DYNASTYTwo Shows nightly ■*** " ■'**"

(except Mondays) Dinnershow In theRembrandt Room at
Stellaris Supper Club 9.00 p.m.(closed on Wednesday)and In the
Dinnershow: 9.00 p.m. Ga,ac,lcaN|9h,clubal 110°pm*

Le Club Lounge Happy Hourtrom 7.00-9.00 p.m.,
Showtime: Midnight 12.00 .„_,m v ■»'■»"»' P«o'bw

Uuin„UA„.Li„ 4.00-7.00 Happy HourHappy Hour daily 2.00-S.OO Sunday IHeentertainment
6.30 p.m. - 7.30 p.m.

[JJlji ) Voor welke gelegen-
heid ook-

r\ a-\ f) Zeker wanneer U iets
goeds en bijzonders

€ATSmQSi_MIi. zoekt.
_.

_ Bel ons 24544
Nu Geopend: PAPIAMFNTO19.00-24.00 uur FAPIAMEINIU

BOULEVARD DRIVE-IN
THEATRE today

I If at 8:30 p.m.

TODAY
at 8:15 & 9:15 p.m.
-^

BIG TROUBLE
IAT LITTLE

CHEVA
ACTION 14 yrs. THRILLER 18 yrs.

——' ' ' ' " '

AmericanAirlines

betrouwbare
service

"^^L *^_ .. ê^K^L

' .1 i i i

Direkte vluchten van Aruba naar Kennedy
Airport.
Sf Op tijd vertrek
Wi Vooraf gereserveerde plaatsen

Ongeëvenaarde service aan boord
SÜf Films en nieuws
SÜÜ Eigen immigratie en douane

Spaar de punten die ilkrijgt als U met
American vliegt om i.p.v. toeristenklas eerste
klas, of zelfs gratis met American te vliegen.
Bel uw reisagent of American Airlines,
tel 22700 Aruba,
tel 81081 Curacao. mSV

Vertrek Aruba 14:37
Vertrek Curacao 15:35
Aankomst NewYork 19:45

AmericanAirlines^^^^^S
[Vunethbig s/xxütl in tlx' air. '^^mmmmtifg^

mmmmmmmmmmmamttttmtmmmmm_mmmmmmMtémmmmm___mimmmm^

Campania di^^Wpty*3P* Verf ARVEFA T
/fft\--'' e Verf traha na ARUBA y e UNICO eu ta

ofrece bo PREMIONAN GRANDI na fin di ana:

iS^ 1° /. 1000,- 3° /. 250,-

-flfff 2° f. 500,- 4°-8° /. 100,-
Jlf [I PA CADA GALLON ~ UN TICKET

|| | PIDI VERF D! CALIDAD - PIDI VERF ARVEFA na:
/Il ""BO BOUWMAATSCHAPPIJ BJ. ARENDS & SONSHM !j ,NTAG FRANK AUTO PARTS O'itad/San Nic.

il \\ W.E.M.A. JAN HENDRIK CROES ANTILUAN MERCANTILE
\(m h HAL|BUSH IMPORTACIONESMICASA_ï\w SERVISTAR PONSON& FRANKEN N.V. AMT oüidtSton SiT

V H [ \ ELBARATILLO MILO BUILDING MATERIAL
Ij VIJ Sorteo - Jan.11,1987 - TeleAruba
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ARUBA
AGENDA

LOSSE NUMMERSOPArubadagelijks ver-kr'l9baarbij:
ORANJESTAD:Zepp Wever,La Fama. Piet■^a Fountain en SupermercadoPueblo.
NOORD:Lee Take Away. Noord 82.

JANKILEENDERT: Kalalu. Tanki Leenden

SANTA CRUZ: Rowiginis, Santa Cruz 48.
SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-veWtstraat27.

Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.O'acio Oduber hospitaal, Giftshop
""anchebo Beach Hotel.

T°ORUREN: 08.00-12.00/14.00--.*uur: zaterdag gesloten.

Tele,oon: 24333(drie lijnen).

o^jspoedgevallen na kantoortijd: 21639,«950 en 22316.Pageboy: 127-849.

i^rek. nr. 248-1 Barclays Bank.
21604n,ra'e: 24 UUrper dag' te*: 22116 °f

P°LlTlE:ioo.
ALARMCENTRALE:IIS.
vhiii verschijnen op dinsdag en
'2 On 9

8n kunnen ledereda9,ussen 0800-
-behi 400"17 °° uurworden opgegeven;naiveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
binn anda9 en donderdag voor 10.00 uur
din2fn Zl,n' kunnen de dag daarop (dus

Mag en vrijdag) verschijnen.

bioscopen
PfULEVARD THEATER
„T. 11*20.15 + 21.15uur Big trouble inLittlefcc

(14 'r"HIVE-IN: 20.30 uur EyesofFire (18 jr.).

S°T|CA'S(nachtdienst)
abaobrug: del Pueblo, tel.: 21253.ar*a brug: San Lucas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
panjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
'-«endert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
pFredenks, Stadionweg 27, tel.: 24482.
J's Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
r^'er E.Weststrate, viaCentra Medico San
■''colas, tel.: 48833/24300.

GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
f*°ord: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
?'-: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
r7<>2o/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-, o|a*. tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor)
Voor hrandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve

Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

diversenFLIGHT INFORMATION CENTRE: dage-
'lksgeopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00
Urinformaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
J^-00uur per daggeopend(alleen geslo-
°n van zondag 20.00 uur totmaandagmor-gen07.00 uur)

DpKTER HORACIO ODUBER HOSPI-

' *AL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45

'8-30-19.30uur.
■^J-LIANCE FRANCAISE D'ARUEA: leöéré
■^aandag van 19.30-20.30uur cursus voor
9evorderden envan 20.30-21.30uurFranse
*ratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
ersatielessen; woensdagvan 19.00-20.00Ur cursus voor beginners - Colegio Aruba-no' 'okaal61/62.

'WANIS (afd. Palmbeach): 19.30 uurmermeeting : Aruba Beach Club.

(kS°jESTANTSE GEMEENTE
k
, TKkoor): 20.00 uur bijeenßomst -in de'e,ne kerk.

v£?RT
Uur nBAL (overheidstoernooi): 19.00
Sri ouane vs Domeinbeheer; 20.15 uurandweer vs Politie - Lago Sportpark.

GELEKRUIS
Og'S^UngenbureauOgT?-10.00 uur teOranjestaden Noord;
co,""0"11 30/13.00-15.00 uur te San Ni-
(kl S

euterbureauvolgens afspraak)

ZWEMVERENIGING «ARUBA MARLINS»
Pa?°derd«B): 18.00-19.00 uur training -Wbeach Hotel.
(Vn rdaß>: 14.00-16.00uur zwemlessen
*£*Üs' A'B^D.E°nF>-POVA-

-17 nnA WE|QHTLIFTING ASSOCIATION:
o. UO-19.00 uur training gewichtheffen -7*Wcentrum Noord.

VERENIGING VOOR ZWEMONDERWIJS
ARUBA: 17.30-19.30uurzwemlessen (voor
dipl. A en C) - Americana Hotel.

ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
16.00-18.00uurDivi Divi Hotel; 19.30-20.30
uur Divi Divi Hotel (show).

ARUBA TIVOLICLUB: 17.00uur basketball-
training (kinderen).

SOFTBALL (scholentoernooi)
(veld Centro diBarrio LagoHeights)
15.00 uur Filomena College vs Pleter
Boerschool; 16.30 uur St. Teresitaschoolvs
St. Michaelschool.
(veld Centro di Barrio y Deporte Da-
kota)
15.00 uur St. Annaschool vs Colegio San
Hosé; 16.30uur Beatrixschool vs St. Domi-
nicus College
(veld DOSVA)
15.00 uur Rosario College vs Colegio Ora
Übao.

INBIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00 uur
openvoor publiek - bij «Indian Rock».

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandag t /mvrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdag van 09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in hetWit GeleKruis- ge-
bouw:dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288;donderdag: 10.00-12.00
uur te Pampoenastraat 15, Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel: 23822; donderdag 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag08.00-10 00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te makenvia tel.: 23145 of 25111)

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
LEES- EN KRANTENZAAL: maandag t/m
vrijdag vanaf 07.30uur.
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00uur; dinsdagendonderdag van 13.30-
-17.30uur (s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19.00 uur, om 13.30uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uur studiezaalopenvoor
publiek

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur en vrijdag van 17.00-19.00
uur.
SHASA(Stichting HulpaanSlechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

TELEARUBA
MAANDAG: 12.00-14.00Take two (live);
18.00 Star Fleet; 18.30 Telenovela: «La
Sombra»; 19.30The world tomorrow: «The
shatteredfamily»; 20.00 Telenoticias; 20.30
Harold sportshow; 21.00CNN international
hour; 22.00 Dynasty: 23.00 Showbiz today;
23.30Sports tonight (live); 24.00 Sluiting.

DINSDAG: 12.00-14.00Take two (live);
18.00Sunshine Factory: «Moving»; 18.30
Memoria; 19.00Telenoticias; 19.30 Prog-
ramma di CORUBA; 19.45Pa un Aruba si-
gur: 20.00 Directe uitzending baseballwed-
strijd Boston Red Sox vs New York Mets;
23.30 CNN international hour; 24.00 Slui-
ting.

ORANJESTAD — In de Geer-
manstraat te San Nicolas wer-
den drie mannen aangehouden- L.B. (40), M.D. (32) en L.C.(39) —diebezig warenverdoven-demiddelente gebruiken. De po-litietrofhet trio aan ineen auto,
waar zij druk doende waren met
het gebruik en daarvoor ook denodige spullen bij de hand had-den. Alles werd in beslag geno-
men en het drietal werd overge-
dragenaan desectieVerdovendeMiddelen.

Aruba Recording sluit contract met
Philips Colombia tav Chiccho Kock-LP

ORANJESTAD — Dankzij
een contract dan onlangs in
Bogota, Colombia,werd gete-
kend tussen Aruba Recor-
ding Studio van Anthony La-
cleenPhilips Colombia, werd
deweg geopendom denieuwe
langspeelplaatvan de Aru-
baanse musicusChicho Koek
internationaalop demarkt te
kunnen brengen. Dit houdt
dus in datplaten die opgeno-
men worden door Aruba Re-
cording Studio en door Phi-
lips Colombia goedgekeurd
worden op de internationale
markt wordengebracht. Aru-
ba Recording Studio hoopt
binnenkort een soortgelijke
overeenkomsttekunnen aan-

gaan metSonografica in Ven-
ezuela.

Aande enekant zal ditvoor lo-
kale artiesten bijzonderveel mo-
gelijkheden op de internationale
markt betekenen, doch an-
derszijds wordt opnieuw het
kwaliteitswerk dat door Aruba
Recording Studio reeds vele ja-
ren wordt gedaan, weer eens be-
vestigd.De afgelopen jarenwerd
door Anthony Lacle, die in zijn
werk wordt bijgestaan door mu-
sicus Hilward Croes, grote be-
dragen in deze studio
geïnvesteerd.Hilward Croes is
niet alleen een musicus met in-
ternationale opleiding, maar
weet ook vele instrumenten op
uitstekendewijze te bespelen.

Philips Colombia heeft het
recht op de langspeelplaat van
Chicho Koek voor de duur van
driejaren meteen optie van een-
zelfde aantal jaren. De lang-
speelplaat heeft de naam gekre-
gen van «Travesura» op basis
van het laatste muziekstuk —van ChichoKoek en DidiWernet— op deze langspeelplaat. Het
ligt in de bedoeling van Philips
Colombia om Chicho Kocks LP
met de nodige publiciteit op de
markt te brengen en reeds nu
klinken verschillende van zijn
stukken voor de Colombiaanse
radiostations.

Inmiddels heeft Philips Co-
lombia ook interesse getoond in
een opname van Aruba Recor-
ding Studio van de groep Sound
andHarmony. Men hoopt dat de-
ze opname dezelfde weg opgaat
alsdeLP vanChichoKoek. De di-
recteur van deArubaanseRecor-
ding Studio, Anthony Lacle,
heeft inmiddels in Bogota ook
contact gelegd met de Argentijn
Gabino Correa, eenvan de groot-
ste platenuitgevers van Latijns-
Amerika. Hij heeft reeds vele
platen uitgegeven in Argenti-
nië, Brazilië, Mexico en Colom-
bia. Zijn dochter, JuliaGraciela,
heeft reeds vijf gouden- en twee
platium- platen gekregen. Gabi-
no Correakomt volgende maand
naar Aruba en verwacht wordt
dat na dit bezoek Aruba Recor-
ding Studio zijn internationale
contacten —mededoorkwaliteit
tot stand gekomen— nogverder
zal kunnen uitbreiden.

Chicho Koek begon zijn mu-
ziek- loopbaan reeds op dertien-
jarigeleeftijd in de Jumping Je-
wels Steelband, terwijl hij op ne-

gen- jarige leeftijd reeds goed
overweg kon met de gitaar. Op
vijftien-jarige leeftijd — in 1967— maakte hij deel uit van het
welbekende orkest Sensacion
del Caribe. Daarnaast maakte
ChichoKoek deel uitvan gaitas-
en aguinaldos-groepen enniet te
vergeten tegen het eind van het
jaar:Dande. Als lidvan deKLM
Ringelings bezochthijveleEuro-
pese landen.Opcalypso-en tum-
ba- wedstrijden opAruba was hij
steedspresent. Aan de ene kant
van zijn nieuwe LP staatGuaya-
bo Maldito, Tarzan, Calles en
Llamas en Preludio Nosotros.
Aan deanderekant: Mi almoha-
dayyo, Bembe lembe, Anteayer,
El gago en tenslotte Travesura
zoals deplaat werd genoemd.

Mr Van derKuyp: politiemannen helpen elkaar steeds

Wegens meineed in drugszaak
twaalf maanden geëist

ORANJESTAD — Twaalfmaanden gevangenisstraf
eistedeofficiertegen de dameM.K., die ervan verdachtwordt op 22 augustus bij debehandeling van de Cashero-verdovende middelenzaak
meineed te hebben gepleegd.

De Amigoe berichtte destijds
over deze zaak. De vrouw die
reeds veroordeeld werd tot
twaalf maanden gevangenis-
straf voor haar aandeel in deze
drugszaak hoorde nu nog eens
twaalf maanden eisen omdat zij
voor derechter verklaarde datde
recherche die het huis binnen-
viel niets gezegd zou hebben dat
het om verdovende middelen
ging, terwijl zij ookbleefvolhou-
den dat de eigenaar van de wo-
ning geen toestemming had ge-
geven om de woning binnen te
gaan. Toen getuigen het tegen-
deelbevestigden, doch devrouw
haar verklaring gestand bleef
doen, vorderde de officier haaraanhouding wegens het plegen
van meineed.

Verdediger mr. John van derKuyp ginguitvoerigop dezezaak
inen wildehiermee bewijzen dat
in dit soort gevallen— wanneer
zakentegen depolitie wordenge-
lanceerd — de betrokken agen-
tenelkaarproberen te helpenom

er goedvanaf tekomen. In ditge-
val staat de verklaring van de
verdachte M.K.tegenover de
verklaringen van vier politie-
mensen. Mr. VanderKuyp vroeg
zich af omdat het vier tegen één
is, is de vrouw dan schuldig? In
dit verband wees mr. Van der
Kuyp eropdathet nietjuistis dat
depolitie ditsoortzaken, waarbij
men zelf betrokken is, zelf be-
handelt.De enigeverklaring die
in deze waarde zou kunnen heb-ben, is dievan deagentdie de lei-
ding bij de inval had. Voorts
haalde de raadsman aan in het
bezit te zijn van een verklaring
van de dochtervan devrouw die
in de winkel aanwezigwas toen
haar moeder ondervraagd werd.Volgens de dochter had haar
moeder duidelijk aan de politie
gezegd dathethuisnietvan haar
was en dat deaangehouden S.G.
duidelijk had gesteldniemandin
het huis toe te laten. Mr. Van der
Kuyp besloot zijn verdediging
met te stellendat uit een en an-
der wel duidelijk blijkt dat ver-
dachte geen valse verklaring
heeft afgelegd en derhalve niet
schuldig is aan wat haar ten las-
te wordt gelegd. Hij verzocht
vrijspraak.

Aanstaande vrijdag zal de
rechter vonnis wijzen.

Verkeer op Aruba
eist zevende dode
CURA CABAI— Op dehoofd-

verkeersweg van San Nicolas
naar Oranjestad, ter hoogte van
Cura Cabai — enige tientallen
meters van de plek waar enige
weken geleden onder- inspec-
teurTotty Nicolaas verongeluk-
te — vond zondagochtend half
drie een verkeers- ongeval
plaats, waarbij twee auto'sfron-
taal in botsing kwamen. De 25-
-jarige HubertReynold Dirkzvan
Weg Fonteijn 117, dieeen kleine
pick-up bestuurde en vermoede-
lijk teveel linksreeds, kwam in
frontale botsing met een tegen-
ligger.

De gevolgen waren zeer ern-
stig. Jubi Dirksz bleek bij aan-
komst inhetDr. Horacio Oduber
hospitaal overleden tezijn.Twee
dames, die in de andere auto za-
ten, werden met zware verwon-
dingen in het hospitaal opgeno-

men. De bestuurster had diepe
snijwondenaan haarbenen, ter-
wijl de dame die naast haar zat
een heupbreuk opliep. De mate-
riële schadewordt op ruim twin-
tigmille geraamd.Doorditonge-
val — naar de juiste toedracht
stelt de Verkeerspolitie een on-
derzoek in — eiste het onveilige
verkeer op Aruba dit jaarde ze-
vende dode.

PARIJS —Libische troepenzijn in
het noordenvan Tsjaadin actie geko-
men tegen de manschappen van de
Tsjadische opstandelingen- leider
Weddeye, zo is zondag in Tsjadische
kringen in Parijs vernomen. De Li-
bische troepen krijgen daarbij steun
vanuit deluchten erworden bombar-
dementen uitgevoerd zonder onder-
scheid te maken tussen burgers en
militairen.

CURA CABAI—Het onveilige
verkeer eiste inhetafgelopen wee-
keinde dezevende verkeersdode
van ditjaaropAruba. Terhoogte
van Cura Cabai verloor de 25-
jarigeHubertDirksz bijeenfron-
tale botsing het leven. Twee per-
sonenraakten zwaargewond. De
bij de aanrijding betrokken wa-
gens(zie foto) werden zwaar be-
schadigd.

Toezicht noodzakelijk
FTA bezorgd over gang
van zaken in casino’s

ORANJESTAD — Volgens
FTA- voorzitter Anselmo
Pontilius worden "duistere
zaken" bedreven in de casi-
no'svan Aruba. Hij weeserop
datde FTA reeds inverschil-
lendebesprekingen — onder
meermetdeminister van Jus-
titie — ernstige bezorgdheid
heeft geuit over de gang van
zaken inbepaalde casino's.

Aan deministerwerd in maart
jl. gevraagdeen toezicht- orgaan
opdecasino's—Game andBoard
Commission — in te willen stel-
len, hetgeen veelproblemen kan
voorkomen. Tot op heden echter
nog niets. Vanwege het feit dat
ditzo langmoetduren, vraagt de
FTA- voorzitter zich af of men
misschienergens bang voor is.

De heer Pontilius verduide-
lijkte dat hij niet alleen doeltop
Sun Casino, maarook deandere
casino'swaar de schulden toene-
men, omdat ze niet betaald wor-
den. De FTA is van mening dat
deoverheid een te passieve hou-
ding inneemt watbetreft het in-
casseren van achterstallige
schulden van de casino- beheer-
ders. Wat het treuzelen met het
opzetten van een controle- or-
gaanopde casino's betreft merkt
de FTA-voorzitter op datditniet
zo langbehoeft te durenomdatop
Aruba mensen beschikbaar zijn
die deze taak op zich kunnen
nemen.

Opnieuw laat de FTA een

waarschuwende stem tot de
overheid horen om een diep-
gaand onderzoek naar bepaalde
zaken en beleid in de casino's in
te stellenvoordat hetweerte laat
is, waardoor Aruba een slechte
naam in het buitenland krijgt.
Dit kan ernstige gevolgen heb-
ben niet alleen voor de ge-
meenschap, maar in het bijzon-
der voor hen die in de casino's
werkzaam zijn.

MEP hekelt
achterhouden
informaties

ORANJESTAD — "Er zijn
mensen die denken door in-
formaties achter te houden in
plaatsvan dewaarheidtever-
tellen,datditeen kunst is", al-
dusreageerde MEP- secreta-
ris Nelson Oduber op de re-
cente uitlatingenvan ADN-
voorzitter John Booi naar
aanleidingvan het coalitie-
beraad over de uitspraken
van ministerCharro Kelly.

Nu verwacht wordt dat minis-
ter Kelly achter zijn uitspraken
over overplaatsingvan Miro Da-
bian zal blijven staan— uitspra-
ken die niet van de MEP maar
van minister Kelly waren —wordt door de ADN- voorzitter
het verwijt gemaakt dat zekere
personen en groepen verdeeld-
heid in de regering willen zaai-
en, doch dat dit «wishful
thinking» is. Nelson Oduber —
die ofschoon de ADN- voorzitter
geennamen noch groepen noem-
detoch meende temoetenreage-
ren op dezeuitlatingen— noemt
het naïefen laf uitspraken van
zijn minister nu in de schootvan
anderente moeten gooienzonder
erbij te zeggen wie hij bedoelt.

MEP- secretaris Oduber
merktopdatdeMEPin deStaten
een ex-minister heeft horenzeg-
gen dat hij in geen twintig jaar
zou heengaan doch dezelfde
week nog moest hij opstappen
wegens vermeende corruptie.
Tenslotte deed de MEP- secreta-
ris een beroep te stoppen metbet
volk en zichzelf voor de gek te
houden en voor aap te zetten.
"Maak van het regeren geen cir-
cus", aldus de secretaris van de
gele partij.

Thrillers wint
van Athletics

SAN NICOLAS — De kampi-
oen van de A-klasse baseball,
Thrillers/ Art Photo, heeft de
eerste degradatie-/promotie-
wedstrijd tegen Athletics/ Inte-
riorCentrezondagmiddag in het

"Lago Sportpark met 14-7 gewon-
nen. Renny Lacle was de verlie-
zende gooieren JuliusRobinson
de winnende. Thrillers maakte
elf hitsen één fout, Athletics 12
hitsen vijffouten.

Morgenavond vindt in hetLa-
go Sportpark de tweede wed-
strijd tussen deze teams plaats.

Drankdiefstal
ORANJESTAD — Met de ko-

mende feestdagen voor de deur
neemt ook het aantal drank-
diefstallen toe. In het afgelopen
weekeinde deed een handelaar
aan de L.G. Smithboulevard
aangifte dat ongewenste bezoe-
kers er met 21 kisten whisky,
met een totale waarde van 6800
florin, vandoor waren gegaan.

Arrestaties wegens
bezit van base

ORANJESTAD— In deBo-
liviastraatwerdeenman aan-
gehoudenmet0.42gram base-
cocaïne.Tegen hem werdpro-
ces verbaal opgemaakt.

In de Village werden de man
H.L. en debuitenlandse dameA.
de L. aangehouden met 6.33
gram base- cocaïne. Bij het zien
van de politie probeerden ze het
spul ineen naburigetuinte gooi-
en,waarbij deman probeerde de
benen te nemen, hetgeen niet
lukte. Het duowerd voor verder
onderzoek ingesloten.

De afgelopen dagen werd ook
een bode van de politiewacht
aangehouden. Hij had vier gram
base-cocaïne in zijnbezit. In deze
zaak is geen politie- personeel
betrokken.

Ook te Santa Cruzwerden ver-
dovende middelen verhandeld.
Hierbij werden de mannen L.C.
en D.R. aangehouden met 18.53
gram base- cocaïne. Een derde
man wist te ontkomen, maar
meldde zich later aan de wacht.
Ook zijntaxi werd aan dewacht
gezet.

FADA voor
medewerking
dankbaar

ORANJESTAD - Het bestuur
van de FADA is bijzonder
dankbaarvoor alle steun en me-
dewerking die zij de afgelopen
twee weken bij haar campagne
tegen verdovende middelen op
Aruba heeft mogen ondervin-
den. Met voorlichtingsavonden,
filmen en radio-praatjes, met
wandelenen fietsen werddeaan-
dacht gevestigdop hetverdoven-
de middelen-gevaar voor de ge-
meenschap. Het bestuur van de
FADA stelt ervan overtuigd te
zijndatdankzij depositieve wijze
waarop jongen oudaan de cam-
pagne deelnamen, ditmede moet
helpen om de strijd tegen de ver-
dovende middelen te kunnen
blijven voeren. De FADA hoopt
dat ook na de campagne de be-
langstelling blijft bestaan en is
bereid waar gevraagd wordt, de
nodige lezingen en voorlichting
te verzorgen.

Vancouver-avond
in Bibliotheek

ORANJESTAD — Onlangs
werd «Expo '86», 's werelds
grootste expositie over commu-
nicatieen transport, te Vancou-
ver in Canada gehouden. Vol-
gende week maandagavond om
acht uur wordt een informatie-
avond over Vancouver in de Bi-
blioteca Nacional gehouden. Op
deze avondwordt de gelegenheid
geboden om een algemeenbeeld
van Vancouver te krijgen met
filmpjes, dia's, folders, uiteen-
zettingen enz. De heer Efraim
Kelly — geboren op Aruba en
vertegenwoordiger van Todays
Travel — zal maandagavond
aanwezigzijnom zijntwintig-ja-
rige ervaringals gids,tourleider
en tour operator van Vancouver
uiteen te zetten. ledereen is op
deze Vancouver- avondwelkom.

Op 31 oktober begint basketballtoernooi
Woensdag en donderdag: cursus
basketballscheidsrechters

ORANJESTAD —Woensdag- en donderdaga-
vond om half achtwordtin de
IDEFRE- afdelingin hetoude
hospitaal een cursus voor
basketball- scheidsrechters
gehouden.

Hiervoor worden alle
geïnteresseerden, in het bijzon-
deroud-basketballspelers, vete-
ranen en personen boven deder-
tig jaar verwacht, die
geïnteresseerd zijn de basket-ball- sport en de jeugd te helpen
door het leiden van wedstrijden.
De cursus staat onder leiding
van Johnny Garcia de eerste
scheidsrechtervan Aruba, die de
FIBA- badge mag dragen,welkehijbehaalde tijdens een clinicop
St. Croix.

Op31 oktoberbegint deArubaBasketball Bond (ABB) met een«Torneo Relampago», waarvoordeteamstot 23 oktoberzichkun-
nen laten inschrijvenin hetkan-

toorvan deSACbijhetLittle Le-
ague Ballpark. In de eerste be-
stuurs- vergadering van deABB
zijnnu ook de verschillende be-
stuurs- functies verdeeld. Voor-
zitter is Hugo Mohammed, Lee
Thomsonpenningmeester, Eddy
Laaf vice- voorzitter belast met
fundraising en scheidsrechters-
zaken, Carmen Loefstop eerste
secretaresse, Sira Flanegien
tweede secretaresse,Robby Bur-
leson belast met de
scheidsrechters- zaken, Rudy
Benita competitie- leider, Dan-
ny Dumfries assistent competi-
tie- leider en belast met selecties
en Winston Ahlip tweede pen-
ningmeester en PR- man van de
ABB.

Overheidssubsidie
onmisbaar voor FAVI

ORANJESTAD — In een
briefaan devoorzittervan de
Staten Pedro Bislip heeft de
overheids- werknemer Cle-
mente Geerman een beroep
gedaan dat de ledenvan de
Staten eens van nabij het
werk van de FAVI gaan be-
zien.

Reden datdeheerGeermap dit
verzoek tot deStatenricht vindt
zijn oorzaak erin dat hij verno-
men heeft dat de FAVI geen
overheids- subsidie meer krijgt.
Hij wijsterop dathijzelfeen van
de velen is die doorFAVI wordt
geholpen en de FAVI wel dege-
lijk hulp van de overeheid nodig
heeft om haar werk optimaal te
kunnen doen.FAVI dekthet me-
rendeel van donaties die ieder
jaarontvangen worden doch de-
ze zijn niet voldoende. De heer
Clemente Geerman hoopt dat de
voorzitter van de Staten zal zor-
gen dat de Statenleden zich ter
plaatse op de hoogte stellen van
de noodzaak om de FAVI een
overheids- subsidiete geven.

Tennis-winnaars
ORANJESTAD— Uit defina-

les van de strijd in het Malta
Amstel dubbeltennis- toernooi,
blijkt dat de volgende winnaars
in de verschillende afdelingen
werden: meisjes A-klasse: kam-
pioen Ivonne Escalona/ Manon
Toppenberg, die met 6-1 en 6-0
wonnen van Jo-Anne Every en
Esther Driessen, die subkampi-
oen werden; meisjes B-klasse:
Maria Ponson/Nataly Odri-
zinsky kampioen; zij wonnen
met 3-6, 6-2 en 6-4 van Andra
Tromp/Darlene Maduro. In de
jongens B-klasse behaalden Je-
an-Marc Rosenstand/ Michel
Wild het kampioenschap door
Luis Erasmus / Otmar Toppen-
berg met 6-1 en 6-1 te verslaan.
De demonstratie- wedstrijd tus-
senFrans Ponson/Arnold Moha-
meden Alex Tromp/GeraldFin-
galwerd doorPonson/Mohamed
met 7-5 en 6-1 gewonnen.
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Gary Quandus wint
ploegentijdrit

ORANJESTAD — De door de
Arubaanse wielrenners- bond
georganiseerde ploegentijdrit
overvijfkilometer werd door Ga-
ry Quandus gewonnen. De ploe-
gentijdritbegonbij deAIG teBa-
lashi en eindigde bij Bucuti
Yachtclub, waarbij ter hoogte
van Aruba Painting te Parkie-
tenbos een sprint van vijfhon-
derd meter werd gereden. Deze
sprint werd gewonnen doorWil-
lem Vrolijk, Thomas Maduro en
Gary Quandus, welke laatste
door zijn gemiddelde de eerste
winnaar wo>-H WiP'»»" Vrolijk

kwam op de tweede en Thomas
Maduro op de derde plaats. Wat
team betreft kwam Shiffters op
de eerste plaats in 19.27.05, de
tweede plaats was voor Copy
Wheelersmet 19.44.05en deder-
de plaats voor Cycloon in
19.55.05.

De prijzen werden uitgereikt
doorRoy Nicholson. Uit de zeer
geringe deelnameblijkt datdeze
sport hard aan het achteruit-
gaan is. Getracht zal moeten
worden meer belangstelling van
deelnemers tekrijgen.

ORANJESTAD— Op de hoek
Koningstraat/Emmastraat leg-
de vrijdagmiddagmevrouwDiet
Booi- Staring van CEDE Aruba
deeerste steen voor hetnieuwege-
bouw van hetWitGeleKruis Aru-
ba. Zij werd daarbij vakkundig
geholpen (zie foto) doorLuis
Brown, wat gebeurde onder het
tcziende oog van mede- be-
stuurslid/voorzitter Hypolito
Tromp.

SUA verwacht
snel gesprek
met regering

ORANJESTAD - De geza-
menlijke vakbonden SUA-
verwachten komende week
een gesprek te kunnen heb-
ben met de ministerraad, zo
lietdevoorzitter van de geza-
menlijke vakbonden SUAAn-
selmo Pontilius horen.

Ondermeer zal gesproken
worden ommeerduidelijkheidte
verkrijgen rond de kwestie van
Lago. Voorts over het werk van
Berenschot. De bestuursver-
gaderingvan de SUA vond afge-
lopen week geen doorgang om-
dat enige leden verstek lieten
gaan. Ondermeer zou toen ge-
sproken moeten worden over de
mogelijkheideen protestmars te
houden. Dat zal nu op een later
datum besproken dienente wor-
den.Anselmo Pontiliuszette nog
uiteen dat met de regering ook
gesproken zal worden over het
toelatingsbeleid, dat volgens de
FTA vooral in hotel- en casino-
wezen veel te tewensen overlaat.
Er moet volgens de FTA een
betere controle komen.

Klacht tegen hoofd
Dom. staatsonder

nemingen

onder Blanco
SANTO DOMINGO — Het

Openbaar Ministerie in de Do-
minicaanse hoofdstad heeft de
tijdelijke aanhoudinggelast van
de voormalige directeur van de
Corporacion Dominicana de
empresas estatales (CORDE),
Partenio Ortiz. Hij wordter door
de partij van ex-president Juan
Bosch, de Dominicaanse Bevrij-
dingspartij, van beschuldigd ad-
ministratieve onregelmatighe-
den te hebben gepleegd tijdens
de uitoefening van zijn functie.
Ortiz bekleedde deze functie on-
der de onlangs afgetreden presi-
dent Salvador JorgeBlanco.

Verkorte balans
Centrale Bank
van Aruba

ORANJESTAD — Uit de ver-
korte balans van de Centrale
Bank van Aruba per 30 septem-
ber 1986 blijkt dat de buiten-
landse vorderingen en andere
buitenlandse waarden
101.845.977florin bedroegen.
Met 153.083aan munten, 10 mil-
joen schuld- bekentenis van de
overheid, 289.660aan gebouwen
en inventaris en 1.163.212 aan
diverserekeningen, geeft dat
aan de activa een totaal van
113.451.932 florin. Voorts blijkt
dat 33.672.495 florin aan
bankbiljetteninomloop zijn, ter-
wijl de depositos van ingezete-
nen als volgt: overheid
2.900.522, banken 52.995.551,
andere overheids- instellingen
1.306.744, rekening meerja-
renplan projecten8.207.465, gel-
den in consignatie 1.432.000 en
diverserekeningen 2.937.155.

Zakenvaria
VAN DE POSTERIJEN wordt
vernomen dat degenen die pak-
jesvoorKerstmis ofheteind van
hetjaarnaarfamilie ofbekenden
buiten Aruba willen sturen —speciaal naar Nederland — dit
voor eind oktober dient te ge-
schieden en wel 30 oktober voor
tien uur's morgens. Pakettenen
dergelijk voor de VerenigdeSta-
ten moeten voor 4 november bij
de post wordenbezorgd.

Inmiddels heeft de ARUBA
EXPRESS van Frank Booi een
nieuwe service ingesteld waar-
door iedere donderdag — aan-
staande donderdag voor de
eerste maal— vanuit Arubaeen
containerperKLM naar Neder-
land wordt gestuurd. De ver-
zendkosten zijn zo laag mogelijk
gehouden.Binnen vier a vijfda-
gen worden de zendingen in Ne-
derlandophet aangegeven adres
afgeleverd.
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I HARBOR TERRACE GRILL
I Pabien en Veel Success m

TerraceGrill is eenvoudig, maar
goed van opzet met een gezellig
terras datuitziet op de haven van
Oranjestad.

Onder de vele speci-
aliteiten staan bakedpotatoes in
velerlei variaties bovenaanophet
menu. Mevrouw Ahlip stelde bij
de opening vertrouwen in de toe-
komst van Aruba, de lokale be-
volking en toeristen te hebben.

GROTE BELANGSTELLING
bestond er vrijdagmiddag bij dc
officiële opening van -Harbor
Terrace Grill-, gevestigd aan dc
Boulevard op dc hoek van Plaza
Shopping Centre. Mevrouw
Thelma Ahlip mochtterecht vele
gelukwensenin ontvangstnemen
nadathaardochtertjes Seuwsam
en Seuwyce (zie foto) dc officiële
openinghaddenverricht.Harbor

Pp^ COMPRA
COMESTIBLES PREFERIBLE

ARUBANO N.V. ORANJESTAD

I wenst i
| Harbor Terrace Grill
1 Pabien f

a met dc opening van hoar gezelligegrill en terras in »
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J ARUBA BANK NY |
2 "Aruba's oudste »
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1 \oenst I
Harbor Terrace Grill

1 Proficiat i
| met de opening. 8

Veel succes \>oor de toekomst. |

L'(#T[ PABIEN I
f^3^£w^ en Veel Succes

jjj Harbor Terrace Grill |
| met de opening van Uuj gezellige zaak in $2 Plaza Shopping Center. §

JSIPTOA I
HOTEL RESTAURANT k
\ San Nicolas. ft

mm* ***>
Ap

J^UIS JU WfiP* aruba
4 PRINTSERVICE N.V.

W *J?GB-ir Flaza Shopping CenterI? (T X\ Havenstraat37
K> Tel.: 323201 \oensl
I Harbor Terrace Grill
1 Veel Succes en
| Goede Zaken.

f^r^v-^L Veel Succes
| J"^ Harbor Terrace Grill
1 AKO'S UPHOLSTERY

Fergusonstraat 106

yf^^f> Wij wensen onzeJd^JfiT nieuwe buren
\ ö \ Harbor Terrace Grill j
I Veel succes toe. j
1 Jöl Anthony Vedei .Co.N.v!

$ I|2P^ Havenstraat 43| ~3/£&iZ.- Oranjestad

2 er "^ Harbor Terrace Grill
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HARBOR TERRACE GRILL |
Met genoegen verzorgden uuij de electrische- en gos- jjf
installatie alsmede de installatie van de keuken. Cj

I ISERVI-MECA f5 Bloemond24 Tel.: 25924-32222 §

Nu geepend: |
Plaza Shopping Center I '%

jij Maandag tot en met vrijdag: 09.00-23.00 uur ej
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Inbijzijn landsbemiddelaar
Deze week cao-onderhandelingen
tussen Setel en ABVO van start
Willemstad — Aan-

bande donderdag, 23 okto-
£* zullen, na bijna een jaar,
hecao- onderhandelingen

Bsen devakbond ABVO en
'e directievan Setel, weer op
°**?g worden gebracht. Ter-
W in aanwezigheid van de

landsbemiddelaar vergaderd
zal worden, hoopt de ABVO
dat de onderhandelingen
door een redelijke vergader-
frequentie binneneen maand
kunnen worden afgerond.

Zoals bekend liepen ongeveer
een jaar geleden de cao- onder-
handelingen bij het telefoonbe-
drijf stuk. Toendertijd werd er
nog vergaderd met beide over-
heids- bonden omdat beiden een
deel van het personeel vertegen-
woordigt. Inmiddels is er eenre-
ferentie geweestbij Setel, waar-
aan ook de binnenshuis opge-
richte bond Sitcom deelnam.De
ABVO verkreeg de ruime meer-
derheid van de stemmen en is
daardoor nu de enige vakbond
van het Setel- personeel. De cao-
onderhandelingen zullen nu al-
leen met deze vakbond gevoerd
worden.

Er is bijna een jaaroverheen
gegaan, alvorens de situatiebij
Setel zodanig genormaliseerd
was, dat er weer onderhandeld
kan wordenover decao. Zoals be-
kend ontstonden vlak na het
vastlopen van de cao- onderhan-
delingen eind vorig jaarde pro-
blemen rond de ter beschikking
gestelde ambtenaren. Deze pro-
blematiek is overigens nog
steedsniet opgelost,maarspeelt
zich nu af tussen de vakbond en
de overheid.

Vooralsnog zal in aanwezig-
heid van de landsbemiddelaar
vergaderd worden. Omdat tij-
dens de voorgaandecao- bespre-
kingen een aantal aceoorden wa-
ren bereikt, zullen die eerst de
revue passerenalvorens de nieu-
we punten bij de kop te pakken.
De ABVO heeft de hoop dat in-
dien twee tot driekeer per week
vergaderd wordt, de onderhan-
delingenbinnen een maand tijd
afgerond moeten kunnen wor-
den, zo verklaarde voorzitter
Frits Brito vanmorgen desge-
vraagd tegenover deAmigoe.

Voor wat betreft de ter be-
schikkinggestelden, verkeert de
ABVO nog in afwachting van
een antwoordvan deoverheid op
hun verzoek voor een vergade-
ring. Daarnaast is de vakbonds-
advocaat inmiddels bezig met
het voorbereiden van een
rechtszaak voor de ambtenaren
om te trachten het door de over-
heid aangezegde ontslag aan de
81 ter beschikking gestelden
ambtenaren die weigerden in

vaste dienstvan Setel te treden,
ongedaan te maken. De ABVO

hooptechterdathetéén en ander
in een vergadering besproken
kan worden. Dat het BC devak-
bond moet ontvangen, is voor de
ABVOeen vaststaand feit: zeker
als hetom massaal ontslag gaat
moetdevakbond daarin gehoord
worden, aldusFrits Brito.

Tegen leider cocalijn

5 jaar geëist
Middelburg — Vijfjaar

l^angenisstrafis geëist door de
Vfticiei van Justitiemr T. Stem
JU het Nederlandse Middelburg
kgen deArgentijn Leiva die be-
schouwd wordt als een der lei-
!jers van een cocaine- lijn tussen
Jj'üd Amerika en Nederland in
|je periode 4 november 1985 en
*_ februari 1986. Zes jongelui
pftgen op de aanbiedingen van
{j**iva in om snoepreisjes te ma-
*en metverderbetalingvan een
Paar duizend gulden omhet spul
?*ar Europa te vervoeren. Een
jeugdigduo uit zuidelijkNeder-
a»d zit als gevolg daarvan nu

ï*11 straf uit van negen jaarin
pazilie waar zij tegen de lamp
llepen. Leiva is enige schuld in

2e coca- zaak blijven ontken-en. Hij heeft aleen paar gevan-
jpöis-straffen uitgezetenin Ne-
tland wegens ongeoorloofd

Wapenbezit en openlijke ge-
weldpleging.

staking in
Argentinie
niet algemeen

BUENOS AIRES — De door het
Algemeen vakverbond CGT afge-
kondigde algemene staking in Ar-
gentinië heeft de hoofdstad van het
land donderdag zeker niet plat ge-
legd. De staking had geen algemeen
karakter. Het was de zevende alge-
menestakingvan het onderPeronis-
tischeinvloedverkerendeCGT sinds
de terugkeer van het burgerbewind
en in alle gevallen was de actie een
protest tegenhet economischebeleid
van presidentRaul Alfonsin. Er de-
den zich sporadisch ongeregeldhe-
den voor. Zo werd het regerings- ge-
bouwmet stenenbekogeld.

Pinochet geeft opdracht
tot aangaan dialoog
over 2kies-kwesties

SANTIAGO — De Chileense
president generaal Augusto Pi-
nochet heeft de chef van zijnka-binet opdracht gegeven stappen
te ondernemen voor het aanvan-
gen van «een dialoog met bur-
gers over twee specifiek politie-
ke zaken». Dit werdbekend kort
nadat de president de militairejuntahad gewijzigd en daarin
hethoofd van de geheimepolitie
had benoemd alszijnpersoonlij-
ke vertegenwoordiger. Een en
ander ging ook gepaardmet het
pensionerenvan negen leger- ge-
neraals. De opdracht werd
schriftelijk gegeven aan de mi-
nister van Binnenlandse zakenRicardo Garcia. De dialoogmoethandelen over de wet op depoli-
tieke partijen welke begin 1987
van kracht moet worden en een
ontwerp van wet voor het re-
gistreren van de kiezers. Bij destaatsgreep van 1973 is het kie-
zers- registerverlorengegaanen
depolitiekepartijen werdentoen, ontbonden. Desondanks bestaat
er een grote politieke activiteitin het land.

Chili:OAS-mensenrechten
kritiekis onterecht

j Washington — De chi-
j?ense advocaat Sara Navas
Ustamente is aangewezen voor
e& periode van twee jaar als, °°rzitster van de Interameri-

J^anse commissie voor de
Z*"0Uw, een der organen van de
orSanisatie van Amerikaanse
j*aten(OAS). NavasBustamen-kreeg twintig stemmen tegen
jesvoor de Salvadoraanse Mi-

Bros de Azcunaga. Tot vice-
j.°°rzitsterwerd gekozen Mazie
j*rkerWelch van Barbados.
&vas Bustamente zei detaakte

r^öyaarden als «een uitdaging
dituur van moeilijke sociale,
htiekeen economische proble-en voor iedereen».

Japan voor eerst ook

Argentinië in ’87 in Veiligheidsraad
NEW YORK — Argentinië is*ekozen tot niet- parmanent lidya« de Veiligheidsraad van de, erenigdeNatiesvoor een perio-e van twee jaaren wel met in-

jpttgvan het nieuwe jaar. Ar-
°eHtinie werd voorgedragen°or de Latijnsamerikaanse en
Libische landen- groep. Naast
Sentinie werden ook als niet

j, röianent lid gekozen van deze
£aad West Duitsland, Italië,
J^biaen Japan. Het is voor de. rste keer dat Japan in deVei-
Sheidsraad komt. Deze raad

vijftienzetels waarvanervijf
{~ermanent zijn voorbehoudenah China, Frankrijk, Groot
» de Sovjetunie en de

lenigde Staten.

Groot deel hoofdstedelijke editie overgeseind naar regio

Mexicaans regeringsblad maakt voor zijn
nationale verschijning gebruik satelliet

MEXICOSTAD — Het Mex-
icaanse regeringsdagblad El
Nacional maakt als eerste
blad van Latijns Amerika ge-
bruik van de satellietom zo
een echte nationaleversprei-
ding te bereiken. Dit
technisch hoopstandje voor
Latijns Amerika heeft de
regering en El Nacional wel
de beschuldiging opgeleverd
van geldsmijterij en gebruik
maken van een monopolie-
positie.

De buitenwereld kwam pas
kort geleden achter de Mex-
icaanse stap- om met gebruik-
making van de modernste
technologie - aan zijn rege-
ringskrant echteen nationaleal-
lure te geven door het over het
geheleterritoir te laten verschij-
nen.Dit drongtot hetbuitenland
door toen Mexicaanse journalis-
tenhun beklagmaaktenover dit
plan opdeonlangs gehouden ver-
gaderingvan het Interameri-
kaanse pers- genootschap SIP.
De particuliere krante- wereld
van Mexico ziet namelijk in dit
ambitieuzeplan van deregering
van president Miguel de la Ma-
drideen stuk oneerlijke concur-
rentie: een regering heeft nu
eenmaal meer geld tot zijn be-
schikking dan een particuliere
onderneming en kan er ook ge-
makkelijker mee omgaan,ook al

is men een dergrootste schulden-
landen van de wereld. Een der
critici van het regeringsplan is
Alejandro Junco, directeur van
hetbladDel Nortedatin Monter-
rey verschijnt. Hij wilde dat er
een SIP- uitspraak kwam over
deze zaak. Maar bij El Nacional
heeft men weinigbelangstelling
getoond voor de drukte welkeer
in en rond de SIP vergadering
over dezekwestiewerd gemaakt.

De krant in kwestie El Nacio-
nal bestaatal 28 jaar.De directie
wordt gevoerd door MarioEzcur-
dia. Het blad verschijnt in een
oplagevan 82.000 exemplaren in
de Mexicaansehoofdstad. De ge-
middelde omvang is 46 pagina's
en men maaktveel gebruik van
meer- kleurendruk in zijn ver-
schillende secties. El Nacional
behoort tot de eerste vijfvan de
dertien ochtendbladen welke in
Mexicostad worden gedrukt.

Op 28 augustusbegon El Naci-
onal met een regionale editie in
Monterrey, de hoofdstad van de
noordelijke staat Leon. Het is
een gebied dat bekend staat om
zijn oppositie ten opzichte van de
al tientallen jaren regerende
PRI- partij. In de noodzakelijke
apparatuur werd voor de Mon-
terrey- drukkerij een miljoen
dollar geïnstalleerd, inclusief
een klein extra kantoor in de
hoofdstad. Van daaruit stuurt

men via de Morelos- satellietde
meerderheid van de pagina's
over naar Monterrey, waarmee
dandeeditievan devolgende dag
van El Nacional- Nuevo Leon
grotendeels wordt gevuld. Vol-
gens de directeur van El Nacio-
nal in Monterrey Ricardo Quin-
tero is de oplage 25.000 ex-
emplaren. Dit is dan slechts het
begin van een grootscheepsplan
datdealgemeneEl Nacional- lei-
ding verder gaat uitwerken en
dat inhoudtdat op de duur twin-
tig stedenover het hele land ver-
spreid een dergelijke regionale
editiekrijgen.

Ezcurdia begrijpt niet datmen
daarproblemen over maakt.Het
regeringsblad moet tcch een na-
tionaal bladzijn. Als zodanig be-
steedt men meer aandacht aan
het gezichtspuntvan deregering
op allerleigebied.Dit heeft soms
wel opmerkelijke verschillen tot
gevolg in wat op de voorpagina
staat. Terwijl de vijf grootste
kranten van Monterrey op een
bepaalde dag uitgebreide aan-
dacht schonkenop hunvoorpagi-
na aan het debat in het congres
over de aanleg van een nieuwe
gevangenis opende El Nacional
Nuevo Leon met eenbericht over
de toename van de Mexicaanse
export. Dit behoort dan kenne-
lijk tot wat Ezcurdia noemt het
besteden van meer aandachtaan
het verdedigen van de principes
van het Mexicaanse politieke
systeem.

Maar volgens dedirecteur iser

geen sprake van dat men als
dagblad aan een soort her-
senspoeling doetvan zijn lezers.
Hij ontkent verder dat hier spra-
ke zou zijn van een monopolie-
positie als zou het communica-
tie- systeem worden gebruikt
voorreclame- doeleindendoor de
regering. In december,zo legthij
uit, heeft deregering nog een de-
creet gepubliceerdwaarin inder-
daad nogmaals bevestigd wordt
dat de Mexicaanse staat volgens
de grondwethet monopoliebezit
over demachines, apparatuur en
systemen voor de telecommuni-
catie maar meteen werden dere-
gels vastgesteld volgens welke
de nieuwe systemen kunnen
worden aangewend. Tot heden
toe maakt alleen Televisa, een
particulier tv- consortium sa-
men met de staats- tv gebruik
van deMorelos- satellietevenals
met El Nacional. Overigens
heeft deverantwoordelijkeauto-
riteit voor de Communicatie en
het Transport nog geen tijd ge-
had om eenreglement op te stel-
len ter completeringvan het re-
gerings- decreetom devorm vast
te leggen waarin particulieren
gebruik kunnen maken van de
satelliet.

Over het algemeenbeschouwt
men in krante- kringen in Mon-
terrey deuitgiftevan deregiona-
leversie van El Nacionalniet als
een echte bedreiging. Men be-
twijfelt trouwens of het blad al
een oplage heeft van 25.000
stuks.

SINT EUSTATIUS - Sindsv°rigjaar isSt.Eustatius aange-
ftten bij de C.TA. (Caribbean

rau e / Agencies). Het Be-
heeft besloten dit

JjjQréén afgevaardigde te sturen,
<*e heer James Maduro, hoofd
j^ihet Touristenbureau (zie fo-

*>)■De voorzitter van de "Touris-
fyboard" de heerKumar Moor-
lini vergezelt hem op zijn toer
l^ar New York, Connecticut,
New Yersey, Maryland, Phila-
Wphia en Washington D.C. De
2}-M bood hun de vlucht St.
parten - New York aan en de
pnair de trip Statia - St. Maar-
*n- Deze tour duurt twee weken
e" heeft ten doel St. Eustatius
"teer bekendte maken.

AMERICA LATINA
BOGOTA — Colombia ex-

porteert in oktober en november
geen koffie omdat het oogsten
achter loopt op het schema. Op
hetogenblikis pas7,2 miljoenki-
lo koffie geoogst terwijl dit nor-
maliter veel hoger ligt. Colom-
bia is op hetogenbliJfjjegrootste
koffie- exporteur ter wereld om-
datBraziliëzijnproductie in het
vorige seizoen door slecht weer
gehalveerd zag. Onlangs heeft
Colombia officieel moeten ont-
kennen dat het de cijfers mani-
puleerde om meer geld voor zijn
koffie te krijgen, zoals werd be-
weerd inkoffie- kringen. Colom-
bia heeft nog 630 miljoen kilo
koffie in voorraad, maar die zal
niet voor de export worden ge-
bruikt, aldus Jorge Cardenas
van de Colombiaanse Koffie- fe-
deratie. Colombia verkoopt
slechts pas geoogste koffie aan
het buitenland om zijn goede
naam op koffie- gebied niet te
verliezen.

SANTIAGO — Het Nationale
Arbeiders- commando van Chili
heeftfelle kritiekgeleverdophet
zogenaamde dialoog- aanbod
van president generaal Augusto
Pinochet. Dit Arbeiders- com-
mando steltzichkritisch optege-
nover het militaire bewind en
staat onder leiding van vak-
bondsleiderRodolfo Seguel. Vol-
gens hem heeft de wetop depoli-
tieke partijen zoals die door Pi-
nochet is opgesteld geen beteke-
nis. Seguel wenst verder op-
heldering over de dreigementen
aan het adres van vijf vak-
bondsleiders, van wie er laatst
een al eens werd ontvoerd. De
laatste tijd zijn in Chili weer de
doodseskaders actief geworden.
Erzijn alverschillende dodenge-
vallen door hun optreden en in
andere gevallen zijn door deze
doodseskadersbedreigde oppo-
nenten van Pinochet het land
uitgevlucht.

LIMA — Volgens ex-vice- pre-
sident Jaime Paz Zamora van
Bolivia is de aanwezigheidvan
Amerikaanse troepen in zijn
land «ongrondwettig» en heeft
hun inzet in de strijd tegen de
drugshandel geen enkel effect
gesorteerd. Paz Zamora die se-
cretaris generaal is van deMovi-
miento de Izquierda Revolucio-
nario (MIR) bracht een bezoek
aanLima op doorreisnaar Bonn,
waar hij de bijeenkomst van de
Socialistische Internationale bij
gaatwonen. Volgens hem was de
aanwezigheid van de Ameri-
kaanse soldaten en hun materi-
eel voor de bestrijding van de
drugs- handel slechts een voor-
wendsel. De twee maanden
waarin zij samen met de Bolivi-
aanse politie operaties hebben
uitgevoerdtegen de drugsmaffia
hebben niets opgeleverd. Er is
nietéén kilogram cocainein be-
slag genomen, sneerde Paz Za-

mora. Maar het zwaarste weegt
voor hem welhetfeit dathetpar-
lement in deze zaak niet is ge-
kend en daarom is deze Ameri-
kaanse militaireaanwezigheid
ongrondwettig.

MEXICOSTAD — De Rus-
sische partijleider Michail Gor-
batsjov is voor een officieel be-
zoek in de zomer van 1987 door
Mexico uitgenodigd. Er is voor
ditbezoek nog geenvaste datum
bepaald tijdens het bezoek van
minister Edouard Sjevardnadze
van Buitenlandse zaken van de
Sovjet Unie aanMexico. Aanhet
eindevan zijnbezoekaan Mexico
zei de Russische minister dat
men elkaarnubeter begrijpt.Hij
toonde zich optimistisch over de
vooruitzichten op bilaterale sa-
menwerking tussen Mexico en
de SU.

SAN JOSE — Vice- president
Jorge Manuel Dengo van Costa
Rica heeft een bliksem- bezoek
gebracht aan El Salvador om
zich op de hoogte te stellen over
de beste manier waarop Costa
Rica het dooreen aardbevingge-
troffen buurlandkan helpen. Hij
werd op zijn reis dan ook verge-
zelddoor devoorzittervan deNa-
tionale rampen- commissie, de
arts Manuel Aguilar Bonilla en
zijnvice- ministervoor Volksge-
zondheidVictor JulioBrenes en
vertegenwoordigersvan het Ro-
de Kruis en het ministerie van
Openbare veiligheid.

LIMA — De noodtoestand
blijft van kracht in twee Peru-
aanse provincies welke in het
Andes- gebiedliggen. De verlen-
ging geldt voor zestig dagen.Dit
gebeurtmet hetoog op hetvoort-
durenvan de guerrilla-activitei-
ten. In dieperiodeblijven de indi-
viduele mensenrechten op-
geschort zoals het reizen en ook
kan depolitie zonder formalitei-
ten woningenbinnenvallenvoor
onderzoek.

LIMA — Peru heeft de La-
tijnsamerikaanse schulden-
landenopgeroepen de schul-
den- problematiek gezamen-
lijk te benaderen.

President Alan Garcia Perez
vanPeru deed ditbij gelegenheid
van de openingvan een twee da-
gen durend overleg van het SE-
LA, hetLatijnsamerikaanseeco-
nomisch systeem. Samen staat
Latijns Amerika voor 370 mil-
jard in hetkrijt bij het buiten-
land. Het is volgens Garcia een
illussie te denken dat men een
gunstigeregelingkan bedingen
als men afzonderlijk met de
schuldenaars onderhandelt.

Op de SELA- vergadering wil
men inderdaad tot een eenslui-
dende reactie komen om dit
standpunt danbij de Verenigde
Naties aan te kaarten als deze
het schulden- probleem be-
spreekt.

CURSUS ZWANGERSCHAPS
GYMNASTIEK

0.1.v. Deskundige Fysiotherapeute
volgende Cursus maandag 27 oktober a.s.

om 8 uur 's avonds
mogelijkheid tot inschrijven voor nieuwe cur-

I sussen.
Informatie: Fysiotherapie Praktijk

G.A. CHRISTIAAN
1 Dr. Maalweg 31 ’\ Tel.: 616664 /

AANKONDIGING
Bij exploitvan de 17deoktober 1986, heb ik, Rogelio CiprianoErsilia, deur-
waarder bij het Gerecht op Curagao. gevolggevendeaan de beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
Curacao. van de 13de oktober 1986, KERITH WILLIAM ARLINGTON
McCOY, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnenof buiten de Ne-
derlandse Antillen

OPGEROEPEN:
voor de terechtzitting van maandag, de 23ste februari 1986, des voormid-
dagste 10.00uur,ten Stadhuize aan het WilhelminapleinNo. 4,teneinde
op dedoorGISELE MARIE SJAK-SHIE, wonendeop Curacao, tegenhem
ingestelde vordering te antwoorden.

De deurwaardervoornoemd,
R.C. Ersilia.

' Bij t

Sta IHoópital
is er plaatsing mogelijkheid voor een

RADIOLOGISCH
LABORANT(E)

voor halve dagen.
Sollicitaties met vermelding van referenties worden ingewacht
aan 't Hoofd van de Verplegings dienst.

ADRES: Of. '"fèode 3j.oópital
Postbus 217
PHILIPSBURG,

V St. Maarten N.A.
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De Onderwijsdirekteur Curacao maakt bekend dat de

EXAMENS
Boekhouden (gewijzigd en ongewijzigd), Computer-
boekhouden, Bedrijfscorrespondenties, M.B.A. (ongewijzigd en
Computer), Marketing en Bedrijfseconomie, uitgaandevan de

STICHTING VERENIGING VAN
LERAREN VOOR PRAKTIJKEXAMENS

gehouden zullenworden op 12 en 13 januari 1987.
De aanmelding voor deelneming aan bovenvermelde examens
moet geschieden tot en met 3 november 1986 bij het Ex-
amenbureau van hetDepartement van Onderwijs, Sta. Rosa 48.
De navolgende stukken dienen te worden overgelegd:
1. schriftelijkeaanmeldingwaarindurdelijkstaatvermeld:naam,

adres en voor welk examen men zich opgeeft;
2. bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister;
3. betalingsbewijsexamengeld. Het examengeld dientgestortte

worden oprekening 13.77.558bij deAlgemeneBank Neder-
land t.n.v. de Stichting Vereniging van Leraren voorPraktijkexamens.

4. ComputerboekhoudenenM.B.A.-computer/. 150,-
-overige examens ’. 90,-.

De Onderwijsdirekteur Curacao,
R.D. Kleinmoedig.

OPENBARE VERKOOP
Op woensdag, 22 oktober 1986 desvoormiddags om 10 uur zal
tenkantore aan deDe Ruyterkade 50alhiertenoverstaan van één
van de notarissen of diensplaatsvervanger van hetkantoor Palm
& Senior in het openbaar wordenverkocht ex artikel 1203van het
BurgerlijkWetboek:
a. een perceel grond, gelegen in hettweede districtvan Cu-

racao op "BRIEVENGAT", ter grootte van 900m2, nader
omschreven in meetbrief nummer 792 van 30 december
1977, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als
KayaKiwal7;

b. een perceel grond, gelegen in het tweede districtvan Cu-
racao, groot 978m2 nader omschreven in meetbrief
nummer 234 van 5 augustus 1941, met het daarop ge-
bouwde plaatselijk bekend alsLelieweg 13;

c. het tot 15augustus 2034lopendrechtvan erfpachtopeen
perceel grond, gelegen in hettweede districtvan Curacao
op "BRIEVENGAT", ter grootte van 338m2, nader om-
schreven in meetbrief nummer 314 van 24 juli 1972, met
het daarop gebouwdeplaatselijk bekend als John de
Poolstraat 18;

d. het tot20 mei 2040 lopend recht van erfpacht opeen per-
ceel grond, gelegen op Curacao op "CHER ASILE", ter
grootte van 306m2,kadastraal bekend alsAfdeling 5Sec-
tie4R nummer 449, met het daarop gebouwde plaatselijk
bekendalsWageningenstraat34;

e. hettot 28 oktober2014 lopend recht van erfpacht op een
perceel grond, groot 1.850m2, bekend als Blok A, kavel
nummer13vanhetverkavelingsplan"CAS CORA",kada-
straal bekend als Kadastrale Afdeling Tweede District,
Sectie A nummer 629, met hetdaarop gebouwdeplaatse-
lijk bekend alsReigerweg 30.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoor vanaf8 dagenvoor deveilingen houdenónder meerin dat
iedere bieder gehouden is terstondeen bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomendekosten.

Notariskantoor
Palm & Senior,
De Ruyterkade 50, tel.: 613199
Polarisweg 33, tel.: 613655.

ïÜbaïr
\\ïr_/ ROLL-ON ANTIPERSPIRANT
T_l__^_ DEODORANT

c^Ö houdt u
T^^ droog en
Dan vrij van
—^y transpira-

/ ij — i tiegeur
/ban geeft zekerheid!

: Btjn^

■jffi TERITORIO INSULAR DI KORSOU

Gobièrnu di Körsou ta hasi vn yamada na persona
interesa ku entrante djaluna dia 20 di oktober
1986 nan por solisita pa bini na remarke
pa optené vn permit pa bende number.
Por optené formulario korespondiente i otro
material di informashon na Concordiastraat 24
for di 9.00 or te 12.00 or, tur dia di trabou.
Mester entrega aplikashon pa mas tarda dia 31
di oktober 1986 na Bestuurscollege, Concordia-
straat 24. _.

Gobièrnu diKórsou
Gezaghebber, Sekretario,
R.A. Casseres. F.R. Suriel, int.

7AMIGOEMANDAG 20 OKTOBER 198ó



OVERZICHT VAN HET NEDERLANDS BETAALD VOETBAL
Piet Keur scoort alle goals voor Haarlem (3)

Gemakkelijke generale repetitie voor
de Nederlandse Europa-cup deelnemers

DEN HAAG —Ajax en Feij-
enoord hebben afgelopen
weekeinde hun generale re-
petitie voor de tweede ronde
van de Europese bekertoer-
nooien ongeïnspireerd afge-
werkt, maar eenvoudig ge-
wonnen. Achtduizend
toeschouwers in de Ade-
laarshorst kregen niet waar-
voor ze gekomen waren: een
aantrekkelijke wedstrijd. Fe-
ijenoord won met 2-0 van Go
Ahead Eagles, maar hadden
met iets meer moeitehetveel-
voud aan doelpuntenkunnen
maken. Hoekstra en Mole-
naar passeerden Van der
Gouw.

Ajax deed in De Meer aan
energiebesparing. De Limbur-
gers werden simpel met 4-0 ver-
slagen. "Typisch een competitie-
wedstrijd tussen twee belangrij-
ke internationale duels door",
wist technisch directeur Cruijff.
Volgens hemwas hetgebrekaan
bezielingbegrijpelijk, maar niet
te toWeren. Muhren, Witschge
en Blind (twee keer) namen de
produktie voor hunrekening.

FC Groningen, de derde Ne-
derlandse deelnemer die
woensdag uitkomt in een Euro-
pees toernooi, speelde in Den

Haag wel gemotiveerd, maar
moest genoegen nemen met een
gelijk spel: 1-1.De Noordelingen
kregen tegen de ploeg van Pim
van derMeenteenvoorproefje op
wathentegen Neuchatel Xamax
te wachten staat. Den Haag ver-
dedigde stug en had in Boere de
spits die maar een kansje nodig
heeft om tot scoren te komen. De
Haagse verdediger Purvis hielp
Groningen vlak voor het einde
van de wedstrijd aan de gelijk-
maker.

PSV handhaafde zich aan de
top van het klassement door een
3-1 overwinning op
PEC /Zwolle. De doorgaanskeu-
rige supporters van PSV zagen
hun favorieten zo slecht preste-
ren, datze zich methet vorderen
van de tijd gingen bezighouden
met boe-geroep en fluiten. Kool-
hof, Van derGijp enGullit voeg-
deeen treffer toe aan huntotaal.
Foeke Booy scoorde tegen.

Het duel van de sub-toppers,
Sparta -FC Den Bosch, werd be-
slist in Rotterdams voordeel. De
verdedigingvan deBrabanders,
dieerom bekend staat erg hecht
te zijn, was uitermate zwak.
Sparta profiteerde van blunders
van Van Grimsven en Stein-
mann.

AZ en Excelsior, tot dusver de
zwakste ploegenin deeredivisie,
kwamen opnieuw niet tot een
overwinning.Doelman VanGer-
ven voorkwam dat de Alkmaar-
derseen punt overhielden aan de
ontmoeting met Fortuna Sit-
tard. Hij stopte elfminuten voor
het einde van de wedstrijd een
strafschop van Van Gaal. Lens,
die vorig seizoen nog voor de
ploeg uit de Alkmaarderhout
speelde, opende de score. Cruden
maakte gelijk en voor 5000
toeschouwers scoordeLinford 2-
1.

Excelsior speelde 1-1 tegen de
FC Twente. Met het gelijkspel
won de kleinsteRotterdamse er-
edivisieclub geen punt, maar
verloor er een. Excelsior toonde
zich eenkampioen inhet missen
van kansen, Sorensen zelfs een
strafschop. Schapendonk bracht

de Rotterdammers twee minu-
ten voor rust op voorsprong.
Koopman dwong in de 66e mi-
nuut de gelijkmaker af.

PietKeur zorgdeerhoogstper-
soonlijk voor dat Haarlem zich
op de ranglijst omhoog werkt.
Dit seizoen had de25-jarige spits
zes keer raak geschoten. Zater-
dagavond voegde hij daar nog
drie treffers aan toe. Keur kreeg
pas een produktieve bui, na een
treffer van de vroegere interna-
tional Brandts.

Met hard spel heeft FC
Utrecht in en tegen Veendam
een gelijkspel afgedwongen. De
Oostgroningers leken de over-
winning al voor rust op zak te
hebben.Huizinghen Klompstra
passeerden Van Noortwijk. Wil-
laarts en Fraser brachten
Utrechtop gelijkehoogte. Veen-
dam-trainer Nienhuis sprak
schandeover hetoptredenvan de
Domstedelingen. "Wat Utrecht
heeft laten zien is de doodsteek
voor hetvoetbal.En watdoetme-
neer Van Ettenkoven als
scheidsrechter? Helemaal
niets!"

De eerste divisie
De vraag of Fritz Korbach in de
eerste divisie inderdaad een
wondertrainer is, werd zondag
weer actueel. Door de uitwed-
strijdtegen Wageningen met2-1
te winnen, nam SC Cambuur de
eerste plaats over van DS '79. In
punten staan beide ploegen nog
gelijk, maar de Friezen hebben

een wedstrijd minder gespeeld
dan het Dortse team. Het elftal
van Korbach, die in hetverleden
Wageningen, PEC /Zwolle, FC
Twenteen Volendam in de eredi-
visie(terug)bracht, staat ook bo-
venaan in de tweede periode-
stand.

Thuis trekt Cambuur gere-
geld8000 bezoekers. Daarmee is
het de populairste club in de
eerste divisie. In Wageningen
keken 1500 belangstellenden
naar de doelpunten van
Rontberg en Van der Ark voor
Cambuur en Krommendijk voor
Wageningen. De negen wedstrij-
denvan deeerste divisietrokken
22.500 toeschouwers. De gele
kaart werd twaalfkeer getrok-
ken, twee daarvan gingen naar
Cambuur: eenvoor de 'verzame-
laar' Erkelens en een voor De
Leeuw.

DS kwam in Volendam in de
twaalfde minuut door Van der
Weel opvoorsprong. De Dortena-
ren leken de 1-0voorsprong vast
te kunnen houden. Maar zeven
minuten voor tijd bracht Schok-
ker de taaie Noordhollanders op
1-1. Het meeste publiek, 5000
man, zat in Doetichem bij de der-
by De Graafschap - Vitesse. De
thuisclub was in een spannend
duel niet sterker maar wel slag-
vaardiger dan deArnhemse gas-
ten. Bosveld enLeeuwerik scoor-
den. In de opwinding kregen
Trentelman en Hartemink van
Vitesse en Cornelissen van De
Graafschap de gelekaart.

Geen concessies meer
aan Noord-Korea

LAUSANNE — Het Inter-
nationaal Olympisch Comité
heeft maandagin Lausanne
besloten geen enkele conces-
sie meer te doen aan Noord-
Korea inzake de verdeling
van het olympisch program-
ma van de zomerspelen in
1988.

Noord-Korea kan twee
complete sporten krijgen:
boogschietenen tafeltennis plus
een deelvan hetvoetbaltoernooi
en de 100 kilometer ploegentij-
dritvan hetwielrenprogramma.
Bovendien moet Noord-Korea
vrij grensverkeermethetzuiden
toestaan voor alle leden van de
olympische familie. Wordt dit
niet geaccepteerd, gaan deze
evenementen terug naar Zuid-
Korea.

Binnen het lOC was hier geen
enkele oppositie meer over. Er
hoefde daarom niet gestemd te
worden. Tot 17 september 1987,
precies een jaar voor de ope-
ningsplechtigheid in Seoel, wil
het lOC alleen nog over
technischedetailsvan devier ge-
noemde evenementen onder-
handelen.

Noord-Korea eiste een gelijke
verdeling van het aantal
sporttakken over beide landen.
Na drie ronden onderhandelin-
gen wilde het lOC niet verder
gaan dan devier genoemde eve-
nementen. Er werd metname uit
het communistische blok meer-
malen de mogelijkheid van een
boycot genoemdals het lOC niet
meer concessies zou doen. Naast
Noord-Korea drongmetname de
Cubaanse leider Fidel Castro
aan op een gelijke verdeling.

Op 17 september 1987 ver-
stuurt het lOC deuitnodigingen
aan alle ledenvoor de deelname
aan de spelen van 1988.Een half
jaarvoor de opening dienen de
inschrijvingenbinnen te zijn.

Calgary — Het organisatie-
comité van de Olympische
Winterspelen 1988 in Calgary
heeft aangekondigd een van
zijn leden, Jim McGregor, te
zullen aanklagen wegens
fraude. De man zou in het ge-
heim toegangskaarten heb-
benverkocht in deVerenigde
Staten. Twee weken geleden
ishij op non-actief gesteld.

McGregor was verantwoorde-
lijk voor de kaartverkoop. Via
een officiële lijstvan personenen
instanties, die belangstelling
hadden voor de aanschafvan de
kaarten, zou hij achtduizend
entreebewijzen hebben ver-
kocht. Hijwildedoenvoorkomen
dat het bemiddelingsbureau
'World Tickets' de kaarten zou
hebben overgenomen en daarbij
hebben geprofiteerd van het
koersverschil tussen de Ameri-
kaanse en Canadese dollars.
Volgens het Comité is het bu-
reau voor 99% eigendom van
McGregor. Het zou slechts ge-
bruiktzijnals dekmantelvoor de
illegalekaartverkoop.

Grote sensatie in Spaanse competitie:

Nummer laatst verslaat
ranglijstaanvoerder

MURCIA — Dè sensatie in
de Spaanse voetbalcompeti-
tiewas ditweekeindedeover-
winning van nummer
achttien, Murcia, op de num-
mer één,FC Barcelona. Voor
heteerst na 36 jaarbleven de
tweepunten in het duelmet de
Catalanen in Murcia.

De held in het met 26.000
toeschouwers tot de laatste
plaats uitverkochtestadion, was
SalvadorMejica. Naeen solovan
deArgentijnseveteraan Horacio
Moyano, die drie spelers van
Barca uitspeelde, had hij geen
moeite doelman Zubizareta te
passeren. In deresterende 31 mi-
nuten bleef de thuisploeg het
betere van het spel houden. De
gasten, waarbij de Engelse spit-
sen Hughes en Lineker volko-
men anoniem bleven, behielden
desondanks de eerste plaats op
deranglijst. Real Madrid, dat
met 3-0 Mallorca versloeg, heeft
echter alleen nog maar een
achterstand in doelsaldo.

Voor de 'Koninklijke' van Leo
Beenhakker waren Salguedo,
Butragueno en Hugo Sanchez
succesvol. De Mexicaan slaagde
er echterin deeerste helftvan de

' in de uitblinkende
doelmanvan Mal-

lorca, Badou Zaki, te passeren.
Barcelona en Real worden in de

stand op een punt gevolgd door
AtleticoMadrid. Datzag dekans
alleen op kop te komen teloor
gaan doordenederlaag bij Sevil-
la. Jesus Choya, Ramon Velas-
ques en de van Real Madrid ge-
leendeCholo waren voor dethui-
ploeg succesvol.

De uitslagen zijn:
Real Madrid - Mallorca: 3-0; Za-
ragoza - Betis: 2-3; Las Palmas -Osasuna: 2-0; Athletic deBilbao- Sabadell: 4-2; Sevilla - Atletico
Madrid: 3-0; Real Valladolid -Cadiz: 1-1; Espanol -Racing: 2-0;
Real Murcia - FC Barcelona: 1-0;
Sporting - Real Sociedad: 0-1.

De standna hetafgelopen wee-
keinde:
1. Barcelona 10-14
2. Real Madrid 10-14
3. AtleticoMadrid 10-13
4. Espanol 10-12
5. Betis 10-12
6. Mallorca 10-11
7. Real Valladolid 10-11
8. Cadiz 10-11
9. Real Sociedad 10-11
10.Athletic de Bilbao 10-11
11. Sporting Gijon 10-10
12. Sevilla 10-10
13. Las Palmas 10- 9
14. Zaragoza 10- 8
15.Osasunallllllllllll0- 8
16.Racing Gijon 10- 6
17.Murcia 10- 5
18.Sabadell 10- 4

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwcmbadl
geopend van 09.0Q-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
open vanaf 17.00uur.

VOLLEYBALL
(Federashon di Völibol diKörsou?
A-klasse
19.30 uurUNA vs Amstel Volley Master(da-
mes):
19.30uur Volley Gents vs Watakeli (heren);
A-klasse
20.30 uur Excalibur vs Green Socks (da-
mes);
20.30 uur Xaverianen vs Jets (heren) -
Sentro Deportivo Kórsou.

Heeft nog maar één winstpartij nodig

Wild Cats bijna zeker
van een finale-piaats

WILLEMSTAD — Wild
Cats7Banco di Caribe heeft
zich ineen uitstekendepositie
gespeeldomdefinale teberei-
ken van de AA- klasse base-
ball- competitie. Zaterdaga-
vond behaalde het zijn twee-
de overwinning in de beste-
uit- vijf halve finaleserie te-
gen Sta. MariaPirates7Petro-
mar en hoeft nog slechts één
keer te winnen om voor de
eindstrijd tekwalificeren.

Pirates had na de eerste in-
ning alle reden om op een goed
resultaat te hopen. Het nam in
zijn eerste slagbeurtal deleiding
met 2-0 op honkslagen van Ron
Stewart, Emile Haswell en Sig-
mund Gumbs, maar de illusie is
maar van korte duur geweest.
Cats reageerde in de tweede al
met 2 runs en nam in de derde
zelfs de leiding met 3-2. In de
tweede inning scoorde Cats op
honkslagenvan Orlando Nicoli-
na en Nato Anasagasti en een
passball en wildpitch. In de der-
de bezorgde Anasagasti zijn te-
am de leiding met een homerun
in het linkerveld.

Cats heeft het initiatief niet
meer uit handen gegeven. In de
vijfde liep het verder uit tot 5-2
(honkslagenvanRemick Berna-
dina en Swendley Kleinmoedig
en een fout van de shortstop) ter-
wijl in denegendeinningvoor al-
le zekerheider nog 2 werden bij
gescoord op wederom een
honkslag van Kleinmoedig en
een fout van de tweede
honkman. Pirates scoorde van
zijn kant nog eenmaal tegen en
wel in devijfde inningop een ho-
merun van Richinel Isabella. De
eindcijfers waren: 7-7-0 voor
Catsen 3-10-6voorPirates. Win-
nende werperwasFrancis Petro-
nilla die op uitnemende wijze
vervangen werd door Omar An-
gelina. Angelo Clemencia ein-
digdeals verliezer. Hij wierp tot
de vijfde inning en werd daarna
vervangen doorRuthson Sophia
dieop zijn beurt vervangen werd
doorRichinel Allee. De derde
wedstrijd tussen Pirates en Cats
wordt vanavondverspeeld.

Intussen heeft Sta. Rosa
Indians7Variante de stand ge-
lijkgetrokken tegen Royal
Scorpions7M&C Bank. Dit ge-
beurde middels een gistermid-

0-0-0-0-0
BASKETBALL/RALEIGH —De Amerikaanse dames basket-
ballploegwordt tijdens deOlym-
pische Spelen van 1988 in Seoel
begeleiddoor tweezussen. De 44-
-jarige hoofdcoach Kay Yow be-
noemde haar dertien jaar jonge-
re zus Susan tot assistente. "Ik
was zo vereerd met het aanbod
Van Kay, dat ikspontaan in hui-
len uitbarstte", vertelde de
jongstevan dezussen, diebeiden
als trainer op een universiteit
werken.

0-0-0-0-0

dag behaalde 6-4 overwinning.
Scorpions domineerde de strijd
tot en met de zesde inningmaar
moest daarna toezien hoe Indi-
ans in één inning (de zevende^
een moeizaam opgebouwde 4-0
voorsprongongedaan maakteen
zelfs de leiding nam met 5-4.
Scorpions scoorde zijnruns in de
eerste vier innings (in de eerste
op honkslagen van Lonte Balen-
tin, Raffy Josepha en Farley de
Windt; in detweede op misgreep
van de shortstop; in de derde op
een tweehonkslag van Raffy Jo-
sepha en een misgreepweer van
de shortstop) en in de vierde we-
derom op een honkslag van Jo-
sepha. In delucky seven gafIndi-
ans die in de eerste zes inning
slechts één honkslag had weten
te produceren tegen Pitcher Mi-
chael Victoria echter een dras-
tische wending aan het duel: 10

slagmensen kwamen aan de
beurt die voor 4 honkslagen
zorgden, waaronder een home-
run van Pablo Beaumont en die
samen 5 mnis'op het'scorebord
brachten. In de negende werd
een zesde run gescoord op een
honkslag van Lipo Elhage voor
een 6-4 eindstand.De eindcijfers
luiden: 6-10-6 en 4-8-4. Rupert
Straker eindigde als winnende
werper. De derde ontmoeting
tussen Scorpions en Indians
vindt dinsdagplaats.

Niet iedereen enthousiast:
Italiaanse bondscoach wil
invoering Engels puntensysteem

ROME — De 'doelpunt-
arme-zondag' die kenmer-
kend is voor het Italiaanse
voetbal zal vermoedelijk bin-
nenenkelejarenverledentijd
zijn. Opinitiatief van denieu-
webondscoach Azeglio Vici-
ni bestudeert de Italiaanse
voetbalbond de mogelijkhe-
den om het 'Engelse' punten
systeem in te voeren in de
competitie. De winnende
ploegkrijgt daarby drie pun-
ten, in plaats van twee. Aan
een gelijkspel houden de te-
ams een puntover.

Het nieuwe systeem zou een
eindemoeten maken aan het be-
houdende spel van de Italiaanse
clubsen het grote aantal gelijke
spelen. Het voetbal moet daar-
doorookaantrekkelijker worden
voor hetpubliek. Na het debacle
van het Italiaanseelftal inMex-
icoen deomkoopschandalen is de
belangstelling aanmerkelijk
verminderd.

Hetmerendeelvan deofficials
en clubtrainers lijkt veel te voe-
len voor het 'drie-punten-
reglement'. De top-official Fran-
co Carraro is nietbangvoor ver-
nieuwingen, die het imago van
het Italiaanse voetbal zullen
veranderen. "Ik vind dat we de
proef op de som moeten nemen.
De ervaringen in deEngelse Le-
ague zijn positief." Trainer Eu-
genio Fascetti van Lazzio Roma
noemde deplannen 'interessant,
maar moeilijk uitvoerbaar in
Italië.

Edmondo Fabri, trainer van
Como, houdt alles het liefst bij
het oude. "De gelijke spelen zijn
kenmerkend voor het Italiaanse
voetbal.Met dedefensievespeel-
wijze hebbenwe altijd goede re-
sultaten bereikt. Het zou dom
zijn, om het catenaccio-spel ka-
pot te maken."

Na evenwichtig duel tegen Victory Boys

Strafschoppen helpen
Sithoc aan semi-prof-titel

WILLEMSTAD—Demaan-
denlange slopende, strijd om
de Curacaose voetbaltitel is
uiteindelijk uitgedraaid op
een nummertje prijsschieten
tussen Sithoc/Huboen Victo-
ry Boys/Citco.

In een sfeerrijke ambiance ge-
vormd door 4247 toeschouwers
hielden de beide ploegen elkaar
gisteravond — inclusief verlen-
ging — 120 minuten lang op-
nieuw in evenwicht waardoor
moest worden overgegaan tot de
laatste mogelijkheid die de reg-
lementen bieden om aan een
winnaar te komen. Sithoc had
meer geluk bij het nemen van
strafschoppen en pakte aldus
zijn eerste semi- proftitel.

De reglementaire speeltijd
werd met doelpuntloze score af-
gesloten. Victory Boys scheen
aanvankelijk een goede kans te
maken op het forceren van.een
doorbraak. Het speelde een uit-
stekende eerste helft, was opalle
fronten superieur van een zeer
stroefennerveus voetballendSi-
thoc en kwam zeker een vijftal
keren dicht bij een treffer. Vrou-
we Fortuna stond echter duide-
lijk aan de zijde van de Collegia-
len want liefst driemaal was
doelman Hensley Ignacio reeds
gepasseerd en stona de paal een
victory Boys- doelpunt in de
weg. De tweeandere kerenbelet-
te Ignacio met magnifieke red-
dingen HumphreyKoots c.s. het
scoren. In detweede helftzwakte
het spel van de Sta. Rosa- ploeg
aanzienlijk af waardoor Sithoc
toteen betere ontplooingkon ko-
menvan zijn spel. Evenmin vol-

doende echter om de tegenparw
op verlies te zetten. De bes"
doelpogingvan de Collegial**
was eenkopbal van ToyFiloflj'l
na op een goedeinzetvanChaOH
Regales; doorkundig ingrijp**
van Waldi Graanoogsthieldm*
hier echter slechts cc'
hoekschopaan over.

De verlenging bracb'
misschien meer emoties en seff
satievoor hetpubliek maarbet?
kende in feite de afgang van *22 spelers op hetveld. De verlen-
ging was een reprise van de seV
satieloze tweedehelft maar da*
in vertraagd tempo zodat ö'
strijd onvermijdelijk uitdraai^
op een nummertje prijsschieten
vanaf de 11- meter stip. Nadjj
reglementaire eerste j
strafschoppen was er nóg gee'
beslissing (3-3) waardoor ovefl
gegaan moestwordentoteen ze»
de strafschop. Norman St. Jag*
scoorde daarop nummer 4 vo*
Sithoc terwijl Victory Boys' vöjl
gende schutter Waldi Graafl
oogstfaalde.Hij schootprecieslfl
de handen van doelman And*
Aniceta die Hensley Ignatff
vlak voor het einde van de pf
longatieonderde lathadvervf
gen. Voor Sithoc scoordenvoof*
Tov F:' H' *('-■ *fi .ui»
enRaymond Rovina envoor Vi*
toryBoys Eithel Brunken, Chuf
ney Hoyer en Axon Gil. OpvW
lend was dat scherpschutte»
Humphrey Koots van Victor
Boys nietheeft deelgenomena**
dit schietfestijn. Een beslissiöj
diewellichtVictoryBoys detit*
heeft gekost...
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Hartelijk Gefeliciteerd

Elftal Sithoc-Hubo

N)eel sukses -Ooor dekomende Antilliaanse vdedshïjden.

U\o trotse sponsor: / g^~f~Ê jVT\ _J

®y CNZE fELICITATIES V$
aan hel Voetbalteam

SITHOC - HUBO
mei hel behalen -van hel

\ %-9-JP1 3»>f% Ö kampioenschap 1986

I k% ; "; en aan ons kam

' " CITCO
Elftal Victory Boys - CITCO mcl hel,

sub-kampioenschap 1986.
Ntfij zijn erg blij.

UvJ meer dan tevreden sponsor:

~"^X éPTTi^ffc Curacao IrrterriafJtdnal U
qx)\ X^WKK^KJ Trust Company N.V. f'xu



TWEEDE RADIO HOYER-RALLY EEN GROOT SUCCES GEWORDEN
Koppels Wolff/Gonesh en Tweeboom/De Brabander wonnen

Zowel in de wedstrijd- als de Tourklassewaren damesequipes de allersterksten
WILLEMSTAD — Als het woord rallysport valt, wordt erpoorgaans het eerst gedacht aan stoere mannen, die langs

8 heren wegen flitsen. Dat de damesin deze sportechter ook
|°cd hun"mannetje" staan,werdnadrukkelijkbewezenby de
Radio Hoyer rally waarvan gisterenPart two (de tweede dit
J?ar) werdverreden. In dewedstrijdklasse haaldenRandy de
"olff en Astrid Gonesh de stunt uit om alle ervaren cracks
achter zichte latenenin detourklasse gingdehoogsteeer naar
«acky Tweeboom en Inge deBrabander. Voordat het zover
*as» was er gedurende31/2 uur verwoed strijd geleverd.

Het begon allemaal met een
Norme drukte in de vroege

"entend van de 19e oktober op
ftet parkeerterrein bij het Waai-
jjat.Maarliefst 119equipes had-
l^nzich hierverzameld,weleem
-pwijs datderallysport op onsei-
'and in de lift zit. De gebroeders
*'bert en Hugo Gomes hadden
Oor een aantrekkelijkerit ge-
rgd, dievoor eenieder te rijden
as. Wel drukten zij iedereen. eereens metde neus op hetfeitat rallyrijden vooral neerkomt

°P goed lezen.

STOPBORD
*o liep al directna de start een

*antal deelnemersin deval toen
Jna een stopbord linksafmoes-n en hier een stopverbod vooraanzagen. Zij die dit grapje wel
°°rhadden kwamen bij een be-

landeroutecontrole aan diehen
instructies gaf. De uit-

f^ters hadden nog een dergelij-eval opgezet in devormvan het

woordje "stoplicht". Direct na
eenkruising waareen stopgebod
gold, prijkte er een zelfgemaakt
stoplicht, dat door velen als
oriëntatie- punt werd gezien,
terwijl men, naverplicht gestopt
te hebben, reeds op de kruising
van richting moest veranderen.

I- A. Gonesh/R. de Wolf-B 148
«■ W. Kleinveld/H v.d. Kwast 210
»■ E. Venekatte/A. Will 224
IR. Senior/A. Senior 254
I P. Rush/J. Beth 263
°-1. Jansen/L.Schenk 324
7-R.deWaal/R.deWaal 350
IR. Dijk/D. Gilian 420

,"" J. Sprockel/N.Sprockel 474
}"" E. de Vries/M. deVries 810
}*■ T. Tilstra/R. Sefering 1017

**" E. Hallman/T. Hallman 1074

\- J. Tweeboom/J. deBrabander 97
Van Werkhoven/Goosen 143

3- U. van Galen/F. Jansen-VanGalen 212
*■ C. van Grol/A. Overweter 222

van Esveld/P. Kort 242
$ M. Sanders/A. Augusta 250
'. E. Berry/ E. Berry 2768. 1. Loth/I.Loth 280
9. U. Flanders/C. Flanders 282

JO. Tschumie/Tschumie 284
J*.L. Hooi/M. Gregorie 309
j2.A. Poels/B. Arts 3193. R. deHaas/J. van Leeuwen ~ 348
J**- C. Davelaar/M. Davelaar 369
\l J Lendering/P. v.d. Schot 371
J°- S. Jonis/E.Boeldak 385
\l W. Liang/M. Hellburg 399
}°- H. Gustiana/W. deWindt 400

**" J. Kleisen/E. v.d. Kaap 4020. R. van Daalen/Van Daalen 404
2*- T. Hellinge/Hellinga _ 410
P~- J. deJesus/D. deJesus 429
£" J- Brouwer/M. Halley 454
5 H. Parabirsing/D. Parabirsing 460,5- Van Eenennnaam/Palk 470
&" M. Halfhide/A.Elisabeth 475
2^- C.Rog/D. Walle 476
2^* A.J.Borda de Agua/F.Brouwer 484
«J*- J- Habernickel/M. Habernickel 504
g"-J.Meyer/R. Nijdam 512,*" C.Rademaker/W. Rademaker 517
£■ M.Rodrigues/A. Ramada 540
£■R. Sille/R. Sille 542g-A. Hunte/H. Hunte 544
vJ- H. Koopmans/C. Koeiman 5595- p Hurtado/G. Hoy 568
£" R. Goyla/Z. Jacobino 577
£" Wouters/Wouters 580

L. v.d. Linde/A. Wilson 584
;?" G. Helmich/P. Helmich 589
V_-R- Reuyl/R. Reuyl 613
4*- W. v.d. Bunt/I. v.d.Bunt 617
£■ A. Lensink/H. Lensink 640
4*-Bas/Monique 644

" H. de Jesus/L. de Jesus 659
4r G. Huygen/R. Huygen 662
4'-R. Neher/Neher 677
£"E. Sloop/C. Elisabeth 680
£■ 1. Jospeh/S. Jacobus 682
t. " C. vanLierop/M. Trouwloon 688

J- Berends/B. van Driel 702g-R- Sprock/N. Sprock 719
e ■ S[ Heidsieck/H. van Breugel 725
5*- R. Doest/R. Walker 742
gR-P. van Velzen/A. van Velzen 1 748
ij7' C. Jordaan/Jordaan 773
efi - «1- Martens-Pereira/A. Martens-Pereira 779
£" P. Ellenburg/L. Ellenburg 779
gX* H. Sprock/E. Shorette 791
2J- R vanDelden/R. Obispo 803
£ P. v.d. Geest/E. Pietersz 826
£■ R- Bakker/J. Bakker 826
£" G- Carolus/F. Carolus 831
£■ K. Sloop/S. Sloop 847
25- P- Uhilep/J. deWinge 847

6 W. Janga/D. Cassaedy " 870
«J v-d. Louw/V.d. Louw 874
Ï0* & Pietersz/H-de Windt 885
"j " Heereveen/Berenos 894

Van Maurera/N. de Haas 929
ft T- Stuyvenvolt/T. Stuyvenvolt 1020
77 J-Rosario/R. Marchena 1140
7:- N. Zalm/M. Zalm 1147
il' S. van Delden/H. van Delden 1167
ft E. Eikelens/T. Heykamp 1215
7 ■ D. Douglass/J. van Putten 1251g-Roy/Marlin 1276

-J. Maayer/P. van Silfhout 1327
§V' P- Commenencia/Gwenny Visser 1410
§2 P- yan Leeuwarden/E. Landsmark 1445
o*r-Hooyer/Hooyer 1674

1888
J-SintJago/H. Vijber 1950

OTRABANDA ZIJDE
Een grootgedeeltevan derally

speelde zich ditmaalaan dewes-
telijkekantvan destadaf. Zo ook
het bol- pijl- traject dat aanving
op de Piscaderaweg. De wijken
Mundo Nobo, Charo, Wishi e.d.
kenden op de bewuste zondag
een hoog bezoekers- aantal. Me-
nigeen heeft straten bereden
waarvan men het bestaan niet
vermoedde.

Als laatstetrajectvoor depau-
ze was er voor de tourklasse een
lijn op de kaart ingetekend, die
men slechtshoefde terijden, met
op twee plaatsen een kleine om-
rijroute waar de aangegeven

straat verboden was in te rijden.
De wedstrijdklasse kreeg een
heel wat tijdrovend karweitje
voorgeschoteld,waarbijmen een
12-talpunten moestaandoendie
heren derverspreid lagen, totop
BuenaVistatoe, terwijl men, net
als de tourklasse op tijd bij de
stop bij het museum moest ar-
riveren.

MUSEUMBEZOEK
Een aardigheid was dat men

tijdens de verplichte pauze een
bezoek aan het museum moest
brengen, omdat hierover vragen
beantwoord moestenworden. Na
weer voldoende energie opge-
daan te hebben, vertrok men
weer voor een variatie op het
huisje- boompje- beestje- sys-
teem, datditmaal in devormvan
een fotorit gegoten was. De foto's

waren vooral voor de minder er-
varen rijders een grote steun.

Omdat derit niet voor niets de
Radio Hoyer rally was gedoopt,
werdende deelnemers hiernage-
tracteerd opeen verhaalover het
wel en wee bij het voornoemde
radiostation. De namen van de
medewerkers die genoemd wer-
den gaven een bepaalde code
weer,waarmee men zelfzijn tra-
jectkon uitzetten.

Tenslotte volgde er nog een
normaal oriëntatie- traject dat
regelrecht naar de finish leidde
diebijHotelPrincess Beach gele-
genwas. Hier werden de deelne-
mers onthaaldop een mini- buf-
fet, dat men zich goed liet sma-
ken, in afwachting van de uit-
slag.

Nadat eerst de uitslagen van
dekinderquiz en devragen voor
de volwassenen waren bekend
gemaakt, werd overgegaan tot
het echterally werk. Van de 119
ingeschrevenequipes warener 4
niet gestart en werden er 19niet
geklasseerd wegens het over-
schrijdenvan deklasseertijd. In
de wedstrijdklasse waren, zoals
gemeld de dames De Wolft' Go-
nesh iedereen de baas. Zij be-
haalden 148 strafpunten, tegen
de 210 strafpuntenvan hetequi-
pedatopde 2eplaats eindigde,de
herenKleinveld en V. d.Kwast.
Een kleiner verschil nl. 14 pun-
tenwas er tussen hen en denum-
mers 3 het koppel Venekatte7
Will.

In de tourklasse liepen Jackie
Tweeboomen Inge deBrabanderslechts 97 strafpuntenop en wa-
ren daarmee onbereikbaar voor
de combinatie Van Werkhoven/Goosen, die met 143 punten de
tweede plaats in beslag nam.
Een knappe 3e plaats werd
tenslotte behaald door het
echtpaar Jansen v. Galen met
212 strafpunten.

VOETBAL/WARSCHAU —
Antoni Piechniczek, die na het
slechte optreden van Polen bij
het toernooi om het wereldkam-
pioenschap voetbal in Mexico
ontslag nam, is benoemdtottrai-
nervan de Poolsekampioen Gor-
nik Zabrze. Piechniczek begint
direct bijzijn nieuwewerkgever.

0-0-0-0-0
VOETBAL/ HANNOVER—De
vriendschappelijke wedstrijd te-
gen Spanje (2-2) heeft de
Westduitse voetbalbond geen
windeieren gelegd. In het Nie-
dersachsen-stadion passeerden
46.607 betalende toeschouwers
de kassa's. Zij zorgden samen
met de televisie-rechten en
andere reclame voor eenrecette
van 2,2 miljoen gulden.

Becker kreeg
$5000 boete

SYDNEY — Wimbledonkam-
pioen Boris Becker heeft bij het
tennistoernooi van Sydney een
geldboete van $500 gekregen
wegens racket-misbruik. De 18-
-jarige Westduitser gooide tij-
dens de partij tegen de Austra-
liërJohnFitzgerald (6-4, 7-5) in
deelfde game van de tweede set
zijnracket woedendop de grond.
De Australiër had zojuist een
achterstand van 5-1 ongedaan
gemaakt.Hetracketbleefbij de-
zeruwe behandelingniet heel.

Ook Ivan Lendl had moeilyk-
heden met de arbitrage. Hij
kreeg een officiële waarschu-
wing voor tijdrekken bij zijn
overwinning met tweemaal 6-4
opdeAustraliërPeterCarter.

Topscorerslijst
van de eredivisie
DEN HAAG — Marco van

Basten heeft zijn leidersposi-
tie op detopscorerslijst van de
eredivisie niet kunnen ver-
stevigen. Hij had geen aan-
deel in devier doelpunten te-
gen VVV. De Ajacied heeft
een totaal van elftreffers. De
tweede plaats wordt gedeeld
doorBoeckling (Sparta) en
Keur (Haarlem). Laatstge-
noemde scoorde driemaal te-
genRoda JC.Keur staatnuop
9 doelpunten. Haarlem heeft
een totaal van 20 doelpunten
tegen en 9 voor. Keur blijkt
dus erg belangrijk voor
Haarlem.

Detopscorerslijst zieter als
volgt uit:
1.Van Basten (Ajax) H
2. Boekling (Sparta) 9

Keur (Haarlem) 9
4. Foeke Booy (PEC/ZWolle)

8
5. Bosman (Ajax) 7

Lengkeek (Sparta) 7
7. Morley (FC Den Haag) 6

Tahamata(Feijenoord) 6
Gullit(PSV) 6

10. Houtman (Groningen) 5
Wilson (Twente) 5
Holverda (Fortuna) 5
Fraser (Utrecht) 5Schapendonk(Excelsior)s

VOETBAL/WEST-BERLIJN— De Belgische internationalRene Vandereijcken kan zater-dag al voor zijn nieuwe clubBlau-Weis Berlin in actie ko-men. Vandereijcken, die proble-
men hadbijAnderlechten totheteinde van het seizoen is uitge-leend, debuteert in West-Berlijn
tegen koploper Bayern
München.

o-o-o-o-o
WEST-BERLIJN-De Hon-gaarse voetbalbond heeft vrij-dagmiddag een drietal oefen-

m *MSn Van het nationaleelftal in West-Duitsland afge-21 oktober zou Honga-
rije spelentegen Blau-Weis Ber-lin, de nieuwe club van de Bel-gische international Rene Van-dereycken, en later die week te-genKaïserslautern (23 oktober)en VFB Stuttgart (25 oktober).
Ue officiële afzegging is volgens
deHongaarsebond denederlaagmBoedapest in hetkwalificatie-duel tegen Nederland (0-1). InWest-Duitsland wordt evenwelook gefluisterddateenen andereverband houdt met de vaststel-ling van hetprogramma voor deoetentnp en met name dan deeerste wedstrijd in de in oost-west-politiek gevoelige stadBerlijn.

Henk Vonhoffbij aankomst in gezicht gespuwd:

Demonstraties van voorstanders van de No-
Olympics

worden nu tegen Barcelona gehouden
AMSTERDAM — De

Amsterdamse politie heeft za-
terdagmiddag een arrestatie
verricht bij de terugkeer van
de Amsterdams Olympische
delegatieuitLausanne.

Voor het wereldhan-
delscentrum, waar een offi-
ciëleontvangst was voorzien,
werd opnieuw gede-
monsteerd door no- Olym-
pics. Henk Vonhoff werd tij-
dens de wandeling tussen de
trein uit Schiphol en de in-
gang van het gebouw, door
een demonstrant in het ge-
zicht gespuwd. De voorzitter
van het Nederlands Olym-
pisch Comitéreageerde zo fu-
rieus, dat hij de dader
vastpakte en aan de orde-
dienst overgaf. „Ik sta erop
een aanklachttegen dezeman
in te dienen", zei Vonhoff te-
gen Amsterdams burgemees-
terEdvan Thijn.„Aïs ikeréén
kan pakken, ga ik er van uit
dat de Amsterdamse politie
hem weet vast tehouden".

De verontwaardiging van
Vonhoffgroeidetoen hij de dader
weer vrij voor het gebouw zag
rondlopen. Hij drongnet zo lang
aan tot de demonstrant opnieuw
was ingerekend. Vonhoff liet er
zelfs het begin van een perscon-
ferentie voor uitstellen.

Bij no- Olympics waren vooral
de uitspraken van Vonhoffover
de demonstraties in Lausanne
verkeerd gevallen. De te-
genstanders van deAmsterdam-
se spelen lieten weten zich nu te-
gen de Olympische Spelen in
Barcelona te keren.

In het handelscentrum ont-
hulde Van Thijn dat leden van
het Internationaal Olympisch
Comité hem inLausanne bijnate
lijfwaren gegaan uit ontstem-
mingover de demonstratiedon-
derdagavond voor hun hotel.
„Deactievoerderskwamen daar
oog in oog te staan met het lOC
en hadden lijfelijk contact. De
Afrikanen in het lOC en hun
vrouwen, die door ons onder de
indrukwarenvan het anti-racis-
me in Amsterdam, werden daar
voor 'fuckin nigger' uitgeschol-
denen ookbespuwd. Hetspijtons
datwe daarde aandacht op moe-
ten vestigen. Die avondbesloten
de Afrikanen en bloc hun stem
niet meer aan ons te geven en

konden we de eerste ronde niet
meer overleven".

In Amsterdam werd herhaald
dat deactiegroep verantwoorde-
lijk was voor de uitschakeling
voor de spelen. Barcelona had
veel steun. Wel werd dekans op
een hoge eindklasseringdoorno-
Olympics teniet gedaan. Van
Thijn: „We hadden een perfecte
equipe en organisatie om tegen
Barcelona te concurreren. Voor
veel lOC- leden waren we de
tweede keus. Doordat we de
eerste ronde niet overleefden,
hebben we die kans niet gehad.
Onze winst is dat Amsterdam
langetijd tot in deverste uithoe-
ken van dewereld positiefin het
nieuws geweest is". Gelukkig
wordt niet door incidenten be-
paald wat er in totaliteit in een
landaan dehand is", meende, de
intussen rustig geworden, Von-
hoff.

Staatsecretaris Dick Dees,
laat inhetOlympisch peleton ge-
komen zoals hij zelfzei, beloofde
deAmsterdamse nominatieinfi-
nancieelopzicht correct aftezul-
len wikkelen. „We wachten het
accountants- rapport afenzullen
ons daarnaaan de gemaakte af-
spraken houden".

Tegen de demonstrant, dieza-
terdagmiddag voor het we-
reldhandelscentrum in Amster-
dam de Groningse Commissaris
derKoningin Henk Vonhoff in
het gezicht spuwde, en daarop
door Vonhoffin zijn kraag werd
gegrepen, is een proces- verbaal
wegens belediging opgemaakt.
De man, de 23-jarige G.A.S., is
daarop weer heengezonden, al-
dus deAmsterdamse politie des-
gevraagd.

Voor het wereldhan-
delscentrum demonstreerden
ongeveer zestig no- Olympics
aanhangers toen daar de
Amsterdamse Olympische dele-
gatie onder leiding van burge-
meester Ed van Thijn naar bin-
nen ging voor de officiële ont-
vangst na de terugkeer uit Lau-
sanne. De politie heeft verder
niet ingegrepen. Saar Boerlage,
voorzitster van no- Olympics,
ontkendezaterdag de beschuldi-
gingen dat leden van de actie-
groep in Lausanne en Amster-
damracistische uitlatingenzou-
den hebben gedaan. „Het mag

uit de afgelopen weken duidelijk
zijn dat wij racisme in welke
vorm dan ook willen bestrijden.
Daarom hebbenwij inLausanne
ook actie gevoerd tegen het feit
dat Nederlandsebedrijven diein
Zuid- Afrika investeren, de
Olympische campagne onder-
steunen. Zij zullen nooit racis-
tische uitlatingen van wie dan
ook accepteren. Tijdens onze ac-
tiestegen deOlympische Spelen,
diezeker bij tijd en wijlefel maar
geweldloos waren, zijn door ons
geen discriminerende uitlatin-
gen van demonstranten ge-
hoord. Wij vinden dat burge-
meester Van Thijn en de heren
Vonhoffen Van Agt aan moeten
geven hoe zij tot die zwaar we-
gende beschuldigingen kunnen
komen. Zij waren daar zelfniet
bij". Boerlage uitte ook kritiek
op de handelswijzevan ledenvan
het organisatie- comité de
laatste dagen. „Wij zijnverschil-
lendekeren door leden van SO-
SA beledigd. Een lid vond het
zelfs nodig een actievoerder te
slaan en hem toe te voegen 'je
moetin een concentratie-kamp'.

Topscorerslijst
van eerste divisie

DEN HAAG — Hoewel hij
zelf niet scoorde, is NEC-
voetballer Henk Grim aan-
voerder gebleven van de
topscorerslijst van de eerstedivisie. Met dertien doelpun-
ten heeft Grim er altijd nog
drie meer dan Lammers, die
zondag voor RKC scoorde te-
gen Emmen.

De topscorerslijst van de
eerste divisieziet er alsvolgt
uit:
1. Grim (NEC) 13
2. Lammers (RKC) 10
3. Van der Weel (DS '79) 9

Van derArk (Cambuur) 9
5. VanTilburglHelm. Sport)B

Van der Brom (Vitesse) 8
7. Brood (RBC) 7

Cornelissen (Graafschap) 7
Kuisdom (DS '79) 7
Thai (MVV) 7
Krommendijk (Wagenin-

gen) 7
Rontberg (Cambuur) 7
Maddock (Willem 2) 7

14. Voets(RBC) 6
Metz (Emmen) 6

Leeuwerik (De
Graafschap) 6

Bannon (NACV 6
Tol (Volendam 6

ORANJESTAD-Zoals de
Amigoereeds zaterdag berichtte
behaalde Marlboro in een extra
inning het baseball- kampi-
oenschap van Aruba. Er heerste
na afloop een uitgelaten stem-
ming(ziefoto). Op deanderefoto
neemt manager van Marlboro,
ChuHalabi, van ABBA- voorzit-
ter Gabby Illdige de kampioens-
trofee in ontvangst. De meest
waardevolle speler van deze
strijd der kampioenen werd de
gooier van Marlboro Milton
Crocs (zie foto), die hiervoor een
trofee inontvangst mocht nemen.
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FCO-NDTEN
Het Zweedse conglomeraat
Saab-Scania heeft in de eerste
acht maanden van het jaareen
winst voor voorzieningen en be-
lastingen behaaldvan 1935 mil-
joen kroon. Dat is bijna tachtig
procent meer danin dezelfde pe-
riode van het afgelopen jaar, zo
heeft Scania Nederland laten
weten. De omzet nam toe met
dertien procent tot 22,6 miljard
kroon.

De autoriteiten in Finland heb-
ben toestemming gegeven voor
de overneming van het concern
Stroemberg door deZweedse on-
dernemingASEA. Stroemberg,
die7000 man personeel heeft, zal
binnen hetA3EA- concern onaf-
hankelijk blijven opereren.
ASEA heeft 62.000 mensen in
dienst.

De Franse luchtvaart- maat-
schappij Air France is in onder-
handeling met de Amerikaanse
vliegtuig-fabrikant Boeing over
de aankoop van enkele vliegtui-
genvan hettypeBoeing 747-400.
In december zal er een besluit
vallen, aldus een woordvoerder.
AirFrance heeft op hetogenblik
25 «Jumbojets» in gebruik,
waarvan er enkele al twintig
jaar vliegen. Een eventueel
contract zal vermoedelijk in
maart volgend jaarworden on-
dertekend.

De Italiaanse regering wil vol-
gens kranten in Italië de pensi-
oen- gerechtigdeleeftijd geleide-
lijk verhogen tot 65 jaar omdat
de staats- pensioen-verzekerin-
gen zwaar in deschuldenzitten.
Op het ogenblik kunnen vrou-
wenin Italiëmet pensioen als ze
55 jaaren mannen als ze zestig
jaarzijn.

De VS hebben voorlopig toes-
temming gegeven voor de leve-
ring van een hoogwaardigecom-
puteraan India.Het iseen van de
weinige keren dat Washington
instemt met de levering van
hoogwaardige technologie aan
landenbuitenWest-Europa. Het
gaat om een computer voor
weers-voorspellingen. India, dat
nog moet beslissen ofhet van de
VS of van Japan de computer
koopt, moetvanWashingtontoe-
zeggen dat de technologie niet
voor andere doeleinden wordt
gebruikt.

In Frankrijk zijn onlangs
muntstukken van tien frank
geïntroduceerddie de huidige
600 miljoen tien-frank-
muntstukken diein omloop zijn,
moeten vervangen. De nieuwe
munst iskleiner, lichteren moei-
lijker na te maken. De oude
muntstukkenwerdensinds 1974
in omloop gebracht. In 1988 zal
er een nieuw één-frankstuk
komen.

Claude Cheysson, lidvan de Eu-
ropese Commissie, was in Thai-
land voor een driedaags bezoek
aan dit land. De gesprekken die
hij daar onder andere met pre-
mier Prem Tinsulanondavoer-
de,haddenbetrekking opde han-
delsrelaties tussen de EG en
Thailand.VolgensCheysson ligt
deEG achter op Japanen de VS
wat betreft het aanknopen van
economischebanden met de lan-
den van de ASEAN (Associatie
van Zuidoostaziatischelanden).

De Japanse invasievan deAme-
rikaanse vastgoedmarkt zal in
1987 toenemen, aldus Ameri-
kaanse vastgoed- deskundigen.
Naar verwachting zullen de Ja-
panse beleggingen in deAmeri-
kaanse vastgoedmarkt in 1987
verdubbelen tot 5,5 miljard dol-
lar. Deze stroom van beleggin-
genzal deopwaartse druk ophet
prijspeil in stand houden on-
danks de leegstand in debepaal-
de sectoren van de markt.

Erwerden inhet derdekwartaal
van ditjaarvoor 83,8miljard dol-
lar aan middellange- en lange-
termijn- leningen op de interna-
tionale kapitaal- markt ver-
strekt, zo heeft de OESO (Orga-
nisatievoor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling)
berekend. Dat was voor 300 mil-
joen dollar minder dan in het
kwartaal ervoor, maar 13,9 mil-
jardmeerdanin dezelfdeperiode
vorigjaar.

De Bondsrepubliek heeft met
Joegoslaviëeen schulden- rege-
ling getroffen.Joegoslaviëkrygt
uitstel van betaling voor 361
miljoen mark aan schulden die
eigenlijktussen 1986en 1988be-
taald hadden mogen worden. De
schulden, die ongeveer tien pro-
cent van de totale buitenlandse
schuld van Joegoslavië aan de
Bondsrepubliek uitmaken, moe-
ten nu tussen 1991 en 1996 afge-
lostworden.

China heeft zijn eerste coöpera-
tieve bank geopend.Volgenshet
economischdagblad Hui Tong is
de coöperatievebank alleenver-
antwoordingschuldig aan dere-
kening- en aandeelhouders en
niet aan de overheid. Volgens
Westerse bankiers betekent de
openingvan dezebank een nieu-

we stapopwegnaar het doorbre-
ken van destaats- monopolies op
financieel gebied.

De Britsewerkloosheidis in sep-
tember met 52.000 gestegen.
Wanneer dit cijfer echter voor
seizoens- invloedenwordt gecor-
rigeerd, blijkt de werkloosheid
met 22.000 te zijn gedaald. Het
niet- gecorrigeerde cijfer wordt
sterk opgeblazen door de toe-
vloed van schoolverlaters die
zich nog niet eerder bij het ar-
beids- bureau mochten inschrij-
ven. De werkloosheid in Groot-
Brittannië bedraagt nu 3,2 mil-
joen, 11,6%van deberoepsbevol-
king.

In de begrotingvan Turkijevoor
volgend jaarbedraagt de finan-
cierings- behoefte van de over-
heidhetrecord van 2880 miljard
Turksepond. Het begrotings- te-
kort komt uit op 920 miljard
pond. De regeringhoopt deinfla-
tiebeperkt tehoudentot twintig
procent. Tot en met september
dit jaarheeft de inflatie 32.4%
bedragen.

De Russische premier Roezjkov
heeft in Warschau een aantal
overeenkomsten ondertekend
voor nauwere samenwerking
tussen Poolse en Russische be-
drijven. Het gaathierbij om sa-
menwerking bij de productie en
op wetenschappelijk- technisch
gebied. Ook zullen er gezamen-
lijke bedrijven worden opge-
richt.

De prijzen in Israël zijn in sep-
tember gestegen met 1,7% ten
opzichte van augustus. Over de
eerste negen maanden van dit
jaarzijn deprijzen met 11,9% ge-
stegen. De inflatie bedroeg in
1984nog 450%en in 1985 185%.

Govidproducenten uit deVS, Ca-
nada, Australië, Japan,Brazilië,
Zuid-Afrika en deFiji- eilanden
hebben besloten zich te vereni-
gen. De verenigingwordt in Ge-
neve gevestigd.Het besluit is ge-
nomen om het gebruik van goud
te stimuleren. De vereniging
staat open voor producenten uit
alle landen.

De nettowinst van de Ameri-
kaanse Bank Manufacturers
Hanoverheeft inhetderdekwar-
taal dit jaar 108,52 miljoen dol-
lar bedragen tegen 110,48 mil-
joendollarin het derdekwartaal
van vorigjaar. Over deeerste ne-
gen maanden steeg de netto-
winst van 299,1 tot 301,78 mil-
joendollar. In hetresultaat over
de eerste negen maanden is de
opbrengstvan 117miljoendollar
uitdeverkoopvan dehyjwtheek-
bank van Manufacturers inbeg-
repen.

De Britse ondernemingen Ples-
seyenBritish Telecommunicati-
ons hebben in China contracten
terwaarde van enkelemiljoenen
ondertekendvoor deverbetering
van de telecommunicatie in dat
land. De twee bedrijven, diever-
tegenwoordigers hebben mee-
gestuurd in het gevolg van ko-
ninginElizabeth die een bezoek
aan China brengt, wilden niet
zeggen hoeveel de contracten
precies waard zijn.

Het Amerikaanse ministerie
van Transport heeft zijn goed-
keuring gegeven aan de overne-
ming van de luchtvaart- maat-
schappij People Express door
Texas Air. Texas Air heeft 122
miljoen dollar geboden voor Pe-
ople Express, die in ernstige fi-
nanciële moeilijkheden ver-
keert, mede doorhet faillisse-
mentvan haardochter-onderne-
ming Frontier Airlines. People
Express had het ministerie ge-
vraagd om voor woensdag met
eenoordeel tekomen.

De industriële productie in Ja-
pan zal dit jaarvoor het eerst in
elfjaarafnemen, zo heefthetmi-
nisterie voor Internationale
Handel en Industrie voorspeld.
De voorspelling ging gepaard
met de publicatie van de cijfers
overaugustus, waaruitblijktdat
de industriëleproductie ten op-
zichte van dezelfde maand van
vorigjaarmet drieprocent is ge-
slonken.

Het Japanse concern Honda
heeft in het eerste halfjaar van
1986 43,8% minder winst ge-
maakt dan in dezelfde periode
van het jaar ervoor. De netto-
winst bedroeg 46.322 miljard
yen tegen 82.492 miljard yen in
het jaar ervoor. De omzet ver-
minderde met 4,2% van 1,507
biljoenyenin deeerste zes maan-
den van vorigjaar tot 1,444 bil-
joenyen dit jaar.

De Spaanse staatshoudster-
maatschappijvoordeolie- indus-
trie INHheeftplannen omvijftig
procent van haar aandelen aan
jjet publiek uit te geven. Het
voornemen maakt deel uit van
hetprivatiserings- beleidvan de
huidige Socialistische regering.
De regering moet nog toestem-
ming gevenvoor deplannen.

Rallyrijden tussen strijdende soldaten
BEIRUT — Zestig fally-

rijders uitzeven landen nege-
ren de komende dagen de
burgeroorlogin Libanon. On-
dankshetrisico slachtoffer te
worden van gewelddadighe-
dentussen christenenen sjie-
ten, nemen de coureurs deel
aan een mammoet-rally in de
bergen ten noordoosten van
Beiroet

De autochtone bevolking
staarde vrijdag naar de fel be-
schilderde auto's, die tijdens de
verkenningvan het 900kilome-
ter langetraject over dezandwe-
gen scheurden.Aanderally doen
teams mee uitFrankrijk, Italië,
Cyprus, Oman, De Verenigde
Arabische Emiraten, Jordanië
en Libanon. De route leidt door
christelijke en sjiitischezones en
ligtbinnenbereik van deartille-
rie van Syrischetroepen endeLi-
banesemilitie.DetourclubLiba-
non, de organisator van de wed-
strijd, wijstde suggestievanver-
hoogd risico echtervan de hand.
De deelnemers lijken evenmin
onder de indruk van de oor-
logsdreiging. Alleen debijrijder
van de Fransman AlainElsener
bedankte op het laatstemoment
voor deelneming.

De organisatiezegtzich niette
schamenvoor de toernee van het
autosport-circus in het door oor-
log geteisterde land. "Wij laten
de bevolking de zorgen verge-

ten", zegt- de woordvoerder van
de tourclub Libanon. "De men-
sengaanpicknicken in debergen
en hebben enkele uurtjes ple-
zier."

Alfonsin: In ’87

4 miljoen ton graan
naar Sovjetunie

MOSKOU — De Sovjetunie
gaat volgend jaar vier miljoen
ton graankopenvan Argentinië.
Dit deeldepresident Raul Alfon-
sin van Argentinië mee tijdens
zijn bezoek aan Moskou. Over-
eenkomstig een akkoord dat in
januari werd ondertekend tus-
sen de Sovjetunie en Argentinië
zouden deRussen tot 1990 jaar-
lijks4,5 miljoenton graanuitAr-
gentinië betrekken. In juli liet
Moskou echter weteh dat het
zich niet kon houden aan deze
overeenkomst. Wat dit jaar niet
gekochtwerdzal mennuvolgend
jaarkopen, aldusAlfonsin.Deze
maakteduidelijkdatRusland op
graan- gebied weer op eigen be-
nen kan staan. Daarom is men
nu aan hetbekijken op welke ge-
bieden men in de toekomst meer
handel kan gaan drijven. Zo
wordt gesproken over de bouw
vaneenkunstmëstfabriek welke
Moskou zou kunnen bouwen in
Argentinië maar met gebruik-
making van Argentijnse ar-
beidskrachten en materialen.
Ook wordt demogelijkheid beke-
ken voor de levering van suiker
aan de SU.

A Djumbie at Crook’s Castle
Met Belgisch theater
Tiedrie naar Statius
"THE GOLDEN ROCK»
heette St. Eustatius in de
achttiendeeeuw. Het was een
welvarend eiland dathet Ca-
ribisch centrum van de inter-
nationale handel was. Totdat
op 16september 1776 de gou-
verneurvan Statia, Johannes
deGraaff,een kanonschot liet
afvuren om een Amerikaans
schip te verwelkomen. Hier-
mee erkende het eiland als
eerste de onafhankelijkheid
van de VS. En dat pikten de
Engelsen niet. Zijkwamen en
verwoestten alles, inclusief
de zeer oude en waardevolle
synagoge. Als Smallie en
Legs, twee van devier toneel-
figuren, een levend lijk, een
«djumbie», vinden, houdenze
dat voor de eerdergenoemde
De Graaff en begint het to-
neelstuk.

Even wennen ishetwel, dat
toneel van Tiedrie. Het houdt
ergens het midden tussen po-
litiek cabaret en kinderto-
neel. In ieder gevalwervelend
en verrassend. Het is een
opeenstapeling van dialogen
(soms zeer humoristisch),
muziek, zang en dans. Ook
het Kreools dat door de twee
meespelende Antillianen
wordt gebezigd, vereist een
snelle aanpassingvan de toe-
hoorder, die verder zeker als
toeschouwer aan zijn trekken
komt. In hoog tempo sleepten
de vier spelers het publiek
door de scènes van het stuk
heen. Oog en oor genoten vo-
lop. Karakterologische diep-
gangtrof ik nietaan; poppen-
kastachtig typen werden ge-
presenteerd. Prachtig in te-
genstelling waren Smallie en
Legs. Smallie uiteraard
klein, druk, vol ideeën, Legs
dus groot, flegmatiek, drome-
rig en sympathiek. ToneBru-
lin wist door middel van in-
ventieve veranderingen in
kleding op sublieme wijze ge-
stalte te gevenaan o.a. de le-
vende dode, de schurk Crook
en de president. Siti Fauziah
lijmde al "vliegend" hier en
daarscènes aaneen en was als
papegaai op haarbest.

Hetgeheelwasfantasierijk
en sprookjesachtig. De diep-

zee vol met lichtgevende vis-
sen en het prachtig lied
«Diamondclearwaters» ende
verstoring doordeWesterling
met zijn dodelijk industrieel
afval van deze feeërieke we-
reld troffen mij diep. Mense-
lijke gevoelens en
hartstochten werden trefze-
ker verbeeld; dans, mimiek
en zelfs pantomimiek waren
essentiële onderdelen. Attri-
buten als het kanon
(machtswellust ten koste van
deDerde Wereld) en krukken
(hulp aan lapmiddel aan die
Derde Wereld) sprakenboek-
delen.

TheaterTiedrie — het The-
ater van de Derde Wereld in
Europa — iseen in 1975 opge-
richte toneelgroep, die mees-
tal een beroep doetop de me-
dewerking van spelers uit
andere samenlevingen. Vaak
uit dat deel van de wereld,
waarin het stuk speelt. In «A
Djumbie at Crook's Castle»
spelen naast de Tiedrie- spe-
lers Tone Brulin en Siti Fau-
ziah, deBovenwindseAntilli-
anan Ellis Lopez en Glen
Gibbs mcc. Ellis Lopez ver-
taaldebovendien detekstvan
Tone Brulin in het Caribisch
Engels, terwijl Glen Gibbs de
muziek componeerde en ook
zelfzijn liedjes zong. De regie
was in handen van Eugene
Bervoets, die overigens Tone
Brulin als leider van het ge-
zelschap gaat opvolgen. Be-
lichting, geluid, decoren kle-
ding vervolmaakten de voor-
stelling. Jammer dat door de
gebrekkige entourage van
hetCCC- auditoriumveel van
deschitterende theater-effec-
ten verloren ging. Telaat-
kommers moesten zelfs voor-
langs, namen hetzicht op het
toneel- gebeuren weg en
stommelden dan de tribune
op! In Theater De Tempel of
CentroPro Artewas allesveel
beter tot zijnrecht gekomen.
Dat hadden regisseur, schrij-
ver, vertaler, componist en
spelers dubbel en dwars ver-
diend.

KEES VOS

Alfonsin en Gromyko
vol lof over relaties
Argentinië en SU

MOSKOU — President Raul
Alfonsin van Argentinië is tij-
denszijnbezoek aan Moskouont-
vangen door zijn Sovjet- collega
Andrei Gromyko. Er werd van
gedachten gewisseld over zaken
van wederzijds belang. Tijdens
hetbanket werd vastgesteld dat
de pogingen om een brug van
vriendschap te slaan tussen de
Sovjetunie en Argentinië ge-
slaagd zijn. Gromyko en Alfon-
sin toonden zich optimistisch
over de verdere ontwikkeling
van dezerelaties.

Colombiaanse
journalistemag
Amerika niet binnen

WASHINGTON —De Colom-
biaanse regering heeft zijn
«verrassing» uitgedruktover de
weigering van de Amerikaanse
migratie- autoriteiten om deCo-
lombiaanse journaliste Patricia
Lara toe te laten tot de Verenig-
deStaten. Bogota heeft daarover
uitleg gevraagd aan Was-
hington. Zij is werkzaam voor
het dagbladEl Tiempo enkwam
samen met de directeurvan het
dagbladElMundo van Medellin,
Dario Arizmendi Posada, op de
Kennedy- luchthaven van New
York aan. Laatstgenoemde
kwam naar de VS toe voor het in
ontvangst nemen van de Maria
Moors Cabot- prijs welke door de
Columbia universiteit jaarlijks
wordttoegekend. Arizmendi had
geen moeilijkheden de VS bin-
nen te komen, maar Lara werd
de toegang geweigerd. De Im-
migratiedienst wilde haar on-
middellijk op het vliegtuig naar
Bogota zetten maar zij weigerde
hieraan haar medewerking te
verlenen voor zij een afdoende
uitlegzou hebben gekregenvoor
de weigering haar toe te laten.
De Colombiaanse ambassade
werd in dezezaak ingeschakeld.
Men vermoedt dat zij geweigerd
werd wegens haar regelmatige
bezoeken aan Cuba. Indertijd
mocht Nobelprijswinnaar Ga-
briel Garcia Marquez ook de VS
niet binnenkomen, kennelijk om
dezelfde reden. In Bogota liet
men weten datColombia een vol-
maakte persvrijheid kent zodat
men een dergelijke handelwijze
van deVS niet begrijpt.

Geslaagde middag
Food Information

PHILIPSBURG — Op 16
oktoberwerd doorhet "Food
Information Service" op St
Eustatius een middag- activi-
teiten georganiseerd op het
schoolplein van de Gouver-
neur De Graaffschool.

Om half vijf werd een ope-
ningsspeech gehouden door
mevr. L. Brice en sprak de gede-
puteerde van Landbouw, de heer
N. Pompier, de aanwezigen toe
over hetbelangvan de landbouw
voor Statius. Wolton Schmidt,
Lord Gene, hadvoor deze specia-
le dageen lied gecomponeerden
bracht dit ten gehore. Dr Van
Stekelenburg gaf een uiteenzet-
ting over het belang van
borstvoeding in plaats van fles-
senvoeding in het kader van de
doelgroep Moeder en Kind. De
Buzzy Bees gaveneenuitvoering
en werden muzikaal begeleid
door mevr. T. Nicholson.

De winnaars van de poster-
wedstrijden die door de "Food In-
fo. Service" was georganiseerd:
eerste prijs zesde klas Golden
Rock school, tweede prijs derde
klas van de Gouv. De
Graaffschool. Allerlei zelfge-
maakte juices waren te koop,
eten en groentenvan Statiaanse
bodem, 's Avonds werd besloten
met een filmover hetbelangvan
gezondevoeding.

Marine-vliegtuig
met 11 man aan boord
in Chili verongelukt

VALPARAISO — Een Chi-
leens marine- vliegtuig met elf
mensen aan boord datwerd ver-
mist blijkt neergestort te zijn.
Menheeft geen overlevenden ge-
zien. Het is neergestortin een ui-
terst moeilijk toegankelijk ge-
bied. Het voerde een vlucht uit
van de marine-basisBelloto en
een vliegveldbij San Felipe op88
kilometervan Santiago, aldus de
marine. Het zou gaan om een
vliegtuigvan hetBandeirantes-
type van Braziliaanse makelij.
Deze vliegtuigen voeren voor de
Chileense marine doorgaans
verkenningsvluchten uit, onder
meer ten aanzien vanRussische
en Cubaanse vissersschepen
welke zich voor de Chileense
kust bevinden en waarmee ook
wapens aan landzouden worden
gebracht. Zij hebben dan ook de
nodigeelectronischeapparatuur
aan boord.
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Winnaar
van de week _\Xi

years
T. FENNEMA
San Fuegoweg 19, heeft een blender gewonnen
De winnaar kan zijn prijs ophalen bij Contain Cash & Carry Trokasentro.

Blijf ankers soaran an ruil alka 4 ankert uit de verpakking van Anchorroomboter in voor een lot bij Consales Cash & Carry Trokasentro, TokoZuikertuintje en de supermarkets Alves. Centrum, La Bandera Portuguese
Esperamosan San Pedro. Er is elke week een winnaar PLUS elke einde van

de maand een grote prijs extra.

f___m_mmm_,_mm
________

mmmmmmmmmmm w_na_m_m_m_m_m_ma_a__m-~**

MEDEDELING
Hierbij maken wijbekend datdetelefoonrekening over
de boekmaand OKTOBER 1986op 14oktober 1986
op de post is gedaan.
De vervaldatum van dezerekening is

5 NOVEMBER 1986
Teneinde tevoorkomen datadministratiekosten in re-
kening moeten worden gebracht, doenwij eenberoep
op onze abonnees om bovengenoemde rekening ui-
terlijk op de vervaldatum te voldoen.
Wij verzoeken onze abonnees er rekening mee te
houden, datbetalingen via bank, giro ofandere instan-
ties ons pas na enige dagen bereiken.

ONZE KASSA TE STA. MARIA
IS GEOPEND VAN 7.30 TOT 15.45 UUR

SETEL N.V^,

I een speciale nieuwe Ê^spP
afdeling voor de MfcfiKI lÉrtieners \ 1$

I met een ruime keuze in KW

vlotte, sportieve, \\I moderne M
l KLEDING *}

I KLANTEN INFORMATIE! TlT]
I Cwé TaetoWM *». //Ij

I houdt zijn klanten goed op de hoogte. iVllVandaag de dag is net zeerbelangrijk dat U goedgeïnformeerd VVyI bent over prijzen. V^ j
Geldverspilling moet voorkomen worden. iNu, via ons nieuwe systeem van >I DUBBELE LABELS Ii
is het zeer duidelijk voor U hoe de prijzen van onze artikelen zijn. |
Het dubbel label systeem werkt als volgt:
1. Bijna alle artikelen in onze zaak hebben twee labels.2. De groene label geeft de Cash prijs aan. I ,

■ 3. De witte label de normale prijs. I
I

1. DeklantdieCashkooptbijons.betaaltdeprijsvandegroenelabel.
8.v., een paar schoenen met de normaleprijs van ’. 50,- heefteen
groene label met deprijs van b.v. ’. 40,-. Dit betekent dus,dat alsU ■--cash betaalt, U’. 10,- bespaart.jdeze kortingen variëren per arti- I (
kef, maar zijn altijd duidelijk zichtbaar.)

2. Ook onze klanten, die metkredietbonnen kopen (witte label) ver- Hl
geten wij niet. Voor Jeze klanten ook voordeel! De credietbon isbij I r
Jose Faerman altijd meer waard. Elke credietbon van ’. 100,- die 14
wordt aangeboden, is bij José Faerman ’. 110,- waard. Elke bon
van ’. 200,- is b!j ons ’. 220,- waard.

Denk ook altijd aan onze Specials.Zoals altijd: wanneer U eenrode I 8label ziet, dan ontvangt U dit artikel tegen een speciale prijs. Dit is I**
aeldig voor zowefcrediet als cash. Onze rode label betekent altijd een I S
flinke korting. Op deze manier komt I *I

zijn klanten tegemoet. Er zijn geen twijfels meer. Alles staat duidelijk |\
I aangegeven en U weet precies wat U bespaart. ■**

KVR PUNDA, NAAR I

fym Ta&imu. ml I
\J Prinsenstraat/De Ruyterkade 15- IjJ
J ZULT HET ZELF ZIEN! ■

I



BONAIRE
AGENDA

teiE:8000«RANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:8900

va ?F"-L teLagoen: maandag t/mvrijdag
"08.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

OPENBARE BIBLIOTHEEK> Peniagstyden voor het publiek)
Uu

"da 9 en donderdag van 14.00-18.00
Unn'nsda9'en V'idag van 08.00-12.00/
Uur)

1?°° UUr; za,erda9 van 1000-12.00

£>Peningstydenvoor lezers)
"°ensdag van 14.00-1900 uur.
ONTSLUITING: maandag t/m vrijdag
"Wiekende stukken 15.45 uur; gewone"^ken 16.30 uur.

SERVICECLUBS
g^anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel

|*ns: informatie E. Felipa.tel.: 8546/8238.
a., "d Table: elke tweede maandag -Terra Corra.°«ry:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.
*SESTUURSKANTOOR en BEVOLKING:

14.00-15.30uur loketten geo-

lEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hip *_ 9el|eve contact opte nemen met de

Bedacht, Noord Nikiboko 194.

Oj-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
japendopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-'aag van 12.00-24.00uur.

dan EEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
*stuurVan 090°-11 00 uur OP het Be-
dan ? or' Kralendiik: laatste donder-

de maand van 10.00-12.00 uur te

gKDIENSTEN„*"Bernarduskerk Kralendijk:
Uur ' 18 4S uur; zondag 08.30en 19.00

da^^otokerkAntriol:
Uur J sl9 30 uur; zondag 09.00en 18.00

<laUcte^CUBkerkßincon:ook zondag, 19.30uur.
j^CHTBNBEZORGING doorgeven
c o mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

i^*".c,<iue4.

.
d£RALENDIJK- Haast tra-jo^"Betrouw veroverde ook dit
QfJ"CaPtain Jan Akkerman met
Ujin^o2 dePriJs voor overall
l*nnai2r in * wacht- Enkeleja-<£ $eledenwerddeChamba van
hetVlSteplaats afgehouden door„Venezolaanse jacht Troon,
tr__t

r sedert JanAkkerman weer
el Je^tlamba2 vaart, weten hij
Üge

lJn bemanning niet alleen in
koj 1CateBorieeen goedestrijd te
u>Q_en' WemiSzeilerskennen de
cQd, renr°nd Bonaire zo goed als
60% V?Akkermanvan deCham-
deel'dlealbijnanetzo langtotde
(g emers behoort als deRegat-
*"ew staat- In deracerondßonai-lst deChamba2 zich wel ver-

*****
NEW YORK — De Israëlische ge-

heime dienst (Mossad) heeft de nu-
cleaire technicus gearresteerddiein-
lichtingenover hetvermeendeIsraë-
lische arsenaal kernwapens aan de
Sunday Times heeft doorgespeeld.
Dat meldde het Amerikaanse
Newsweek op gezag van regerings-
functionarissen in kringen van de
Mossad. Anderen zeggen dat Israël
opzettelijk de informatie heeft laten
uitlekken als waarschuwing aan Is-
lamitische landen.

*****

slagen door deeveneens van Cu-
ragao afkomstige Demarage,
maar deze kleine omissie werd in
race klasse II volledig hersteld
toen de Chamba 2 deDemarage
aanzienlijk wist voor te blijven.

Het totaal bleektenslotte volledig
in hetvoordeel van Akkerman en
zijn Camba2,zodat hij uiteinde-
lijk de overallwinnaarsprijs uit
handen van degedeputeerdevan
Toerisme, Jose Winklaar, in ont-
vangst mochtnemen. Bij defoto
ged. Winklaar linksoverhandigt
deprijs aan debaardigekapitein
van hetCuragaose jachtJanAk-
kerman. In het middenkijktCees
Siebesma goedkeurend toe.

KRALENDIJK - Hoewel het
zeilen van het jachtCoconut een
spectaculair gezicht opleverde,
viel het schip toch niet in de win-
nendeklasse. Ondanks depro-
blemen met een zwakwaaiende
wind, wist deCoconut toch aar-
dig vaart te maken, mede door de
speciale lijnvan het schip. Op de
achtergrondKleinBonaire.

Opmerkelijke prestatie Molen/Schrijver
Echtpaar Neleman wint

Regatta Bridge Drive Trofee
L^AXENDIJK _ voor de
(Vcj. *e maal werd afgelopen
K.4tta g de Regatta Bridge

Bespeeld. Deze bridge-
*>j_ Btrijden die een initiatief
Wit Van ï311^ en Ferdinand deH^l Verliepen weer in een uit-
b a-eöde sfeer en de beschik-
«tufti gesteldetrofee werdvol-
|esi Verdiend in de wachtta eeP* door het echtpaar
jt^man.Het bleek wederomgoed geplaveide weg.
W ase Bfeertijdens dewedstrijden
M»t eanimeerd en er namen
WParen deel.Kenmerkend en

ongel°ofliJk voor deze
«llta Was dat de meeste spelers

F niet kenden > terwijl erBjj^j Parenwerden gevormddoor
fey*r? die elkaar bij deze gele-

1^ voor het eerst ontmoet-
ijj ec'ubvoer er trouwens wel
'fidJVant er werden vijf nieuwe
tiïev^ ingeschreven. Het paar
ta .**. Van der Molen en de heer
ijk IJVer leverde een opmerke-

Prestatie, aangezienbeiden

de beginnerscursus nog niet ge-
heel hebben voltooid, maar de-
sondanks de uitdaging aanna-
men en in deze eerste officiële
wedstrijd maar gelijk de derde
plaats opeisten, hetgeeneen goe-
debelofte isvoordetoekomst.El-
ly en ing. Ferry de Wit die in de
Bonaireaanse bridge- competi-
tie de eerste plaats innemen,
hadden kennelijk hun avond
niet en moesten bakzeil halenen
met een tweede plaats genoegen
nemen. De eerste plaats en de
trofee waren voor het echtpaar
Neleman, dat iedereendeloefaf-
stak en met 61,5% winnaar
werd.De troostprijswas voor het
echtpaar Relyveld dat als hek-
kesluiter fungeerde. Het ligt
overigensin debedoeling omvan
deze geslaagde Regatta Drive
een jaarlijks terugkerende ge-
beurtenis te maken. Daarmee,
aldus de voorzitter van de brid-
geclub Ups and Downs, Fer de
Wit, kan er in de Regattaweek
ook een eervollestrijdop het dro-
ge worden uitgevochten.

Spantenbier bij
Sand Dollar project

KRALENDIJK— Opmaan-
dag 13 oktoberwerd voor de
tweede fase van het project
van SandDollar het spanten-
bier geschonken. Het is trou-
wens een voortdurende gele-
genheid bij Sand Dollar om
iets te vieren.

Dit is een van de projecten,
waar na het spantenbier ook re-
gelmatig de ingebruik nemingplaats vindt en zoals het er nuuitziet, lijktSandDollar allever-
trouwen te verdienen voor detoekomst. Niet alleen omdat debouwfasen zich zeer regelmatigopvolgen, maar vooral ook om-dat de gereed gekomen hotelka-mers ook inderdaadeen bijdrageleveren aan het Bonaireaansetoerisme. Het spantenbier voorde tweede maal werd overigenseen begin van de derde fase, al-dus de eigenaresse van het con-dominium project Sylvia Wies-berg.

Aanwezig waren onder ande-
ren de beide Statenleden voor
Bonaire, Monchin Soliana
(PDB) die als gedeputeerde van
Toerisme voor zijn functie alsStatenlid heeft onderhandeld
met het echtpaar Weisberg, en
Statenlid Rudy Ellis, die als
hoofd van het Toeristenbureau
de eerste contacten legde met
Weisberg. Tijdens de inluiding
van de derde fase werd boven-
dien bekend gemaakt, dat Sand
Dollarnu ookeen eigendiveshop
heeft, waar foto- en video- appa-
ratuur kunnen worden gehuurd,
terwijl defoto-rolletjes ook kun-
nen worden ontwikkeld. Dit be-
drijf is in handen van de broer
van de bekende restaurateur
van Rendez Vous, Marcel Nahr
en zoon van de vroegere procu-
reur- generaalmrNahr.

Film-acrobaat
overleden

LOS ANGELES —De film-
acrobaat met langdurige er-
varing Breti Smrz is als ge-
volg van een val overleden.Hij heeft gewerkt voor films
als Rockky 111 en Taps. Hij
maakte defatale val vanaf36
meter hoogte tijdens het
optreden voor een film welke
als reclame- materiaal voor
filmproducenten was be-
doeld. De 26- jarige Smrz
sprong daarvoor vanaf de ze-
vende verdieping van een ge-
bouw in Los Angeles. Hij is
tien jaar werkzaam geweest
voor de filmindustrie in New
Vork en Los Angeles. Hij
overleedkort na aankomt, in
het ziekenhuis. Hij was een
der bekendste zogenaamde
stand ins: figuren die in
plaats van de eigenlijke
filmsterren halsbrekende
toeren verrichten.

Bonaventura eerste
bij de catamarans

KRALENDIJK —Een ster-ke delegatie, afkomstig van-
uit Curacao en Venezuela in
deklasse catamarans, maak-
te het voor de Bonaireaanse
deelnemeruiteraard niet ge-
makkelijk. Vooral omdat ca-
tamaran- wedstrijden in Cu-
racao en Margaritha regel-
matig worden georganiseerd.
De Bonaireaanse deelnemerin deze klasse, Pim van der
Molen, wist op een tiende
plaats te eindigen, hetgeen
toch een prestatie isvan de le-
raar computerkunde van de
SGB.

De eerste plaats na de correc-
tie metdetijdfactorwerd ingeno-
men door Bonaventura, gevolgd
door 2)Kerese, 3)Kractchvill, 4)
G. Cortes, 5) J. Cortes, 6) R. Da-
mas, 7) R. Yames, 8) V. Silva, 9)
Koch, 10) Van derMolen en 11)
Berghold. Eén deelnemer werd
niet geplaatst.

In de sunfish- klasse was het
wederom een Antilliaansezaak,
evenals tijdens de achttiende
Zeilregatta. De tienbest geklas-
seerdenwaren: 1)Chantal Voor-
braak; 2) Frans Versteeg; 3)
Wanink; 4) Doval; 5) Marino To-
ala; 6) VilachaOvales; 7) Corpo-
raal; 8) Alegondro Soto; 9) Oma-
ria Carries en 10)Ruiz Celiz.

In de Laser-klasse, zoals ge-
woonlijk weinig deelnemers en
de drie best geklasseerden wa-
ren twee Venezolanenen één Cu-
ragaoënaar. Nummer 1 Lezame
Jezzi; 2)Hulsharten 3) Jimenez.
Een voor Bonaire onbekende
klasse die danook dit jaar voor
heteerstwerd ingeschrevenvoor
deZeilregatta was deklasse470.
Daarvoor hadden trouwens al-
leen Venezolaneningeschreven,
aangezien deze klasse tot nu toe
niet gebruikelijk is op de Antil-
len. In deze klasse wist Casa
Bracks deeerste plaats in te ne-
men, gevolgddoorzijn landgeno-
ten Cecilia Moncada en Busta-
mante.

Ferry Almirante
aanzienlijk vertraagd

KRALENDIJK — Hoewel
de Regatta- commissie van
Bonaire reeds een groot aan-
tal jarengeleden het vertrou-
wen en de samenwerkingmet
de Venezolaanse ferry Almi-
rante Luis Brion heeft opge-
zegd,herinnertderederijzich

regelmatig Bonaire om-
streeks demaand oktober.

Uiteraardgelukkigvoor deve-
le Curacaose Regatta- gangers,
die met volgepakte auto's naarBonaire komen omdccl tenemen
aan de jaarlijkse Zeilregatta
doetdeferry Almiranteeenmaal
per jaarin deRegattatijd Bonai-
re aan. Het probleem met de
bootjes van de deelnemers uit
Curagao en Venezuela wordt in-
middels opgelost door de marine
van Nederland en Venezuela,
maar departiculieren die hunei-
gentent, levensmiddelen en vol-
ledig gezin willen meebrengen
naar Bonaire, zijn in feite wel af-
hankelijk van de ferry, aange-
zien de lokale boten de vele au-
to's en motorennietkunnen ver-
voeren.

Hetvertrek van de Curacaose
vakantiegangers zondagmorgen
leverdeweleen groot aantalpro-
blemen op, toen hetgeruchtwerd
verspreid, dat de Venezolaanse
ferry wegens motorproblemen
verstek zou latengaan en opCu-
rasao zou blijven. De ferry die in
de ochtenduren reeds Bonaire
zou bereiken, werd al vanaf ne-
gen uur opgewacht door een
groot aantal op deroll on roll oil
pier gestationeerde Curacaose
auto's. Als een donderslag bij
heldere hemelkwam toen ophet
Flamingo-eilandhetbericht bin-
nen datde ferry nietzou arrive-
ren wegens motorstoring en dat
er evenminkon worden meege-
deeld wanneer de ferry dan wel
opBonaire zou arriveren. Geluk-
kig werd het probleem in deloop
van de dag opgelost en viadera-
diokonden de passagiers verne-
men, dat deferry, zij hetmet ver-
tragingvan ruim zes uur, op Bo-
nairezou arriveren, hetgeen ook
inderdaad rond drie uur in de
middaggebeurde.Hetinschepen
verliep tamelijkvloten de gerust
gestelde Curagaose Regatta-
gangers konden dan ook om
kwart voor vijfin de middag Bo-
naire vaarwel wuiven. Hetgeen
overigensniet wegneemt, dat de
bijdrage tot deBonaireaanse Re-
gatta van de Venezolaanseferry
voor twijfelachtig mag heten.

van Vliet
op Bonaire
gekomen

KRALENDIJK — Hoewel
de Nederlandse cabaretier
Paul van Vlietvandaagreeds
opBonaire is gearriveerd,zal
devoorstelling van Van Vliet
pas dinsdagavond in de Nep-
tune Room van Bonaire Be-
ach Hotel (BBH) plaats
vinden.

Paul van Vliet is een van de
meest bekende Nederlandse ca-
baretiers, die echter in te-
genstelling tot bijvoorbeeld
Gaaikema en Elsink, nog nooit
opBonaire is geweest.VanVliet
die van origine meester in de
rechten is — academici schijnen
in Nederland slechtaan debakte
komen, want Gaaikemais docto-
randus! — werd regelmatig ge-
noemd metbekende meesters op
hetgebiedvan dekleinkunst, zo-
alsWimKan, Wim Sonnevelden
Toon Hermans. Zeer veel be-
kendheid verkreeg Paul van
Vliet overigens door zijn optre-
dentergelegenheidvan het jubi-
leumvan prinses Julianatoen zij
nog koningin van Nederland
was.

Van Vliet zal zijn show, die op
alleAntilliaanse eilandenwordt
gegeven, in deEngelse taal uit-
voeren. Het initiatief om deze
voortreffelijke cabaretier naar
Boniare te halen, is genomen
doorDick Breukink van Bonaire
Beach Hotel. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij het hotel.

Commissie 100 jaar
fraters Bonaire

KRALENDIJK — Hoewel
overigens de fraters van Til-
burg, die in november hun
honderdjarige verjaardag op
de Antillen vieren, nog geen
eeuw op Bonaire zijn, is er
toch een commissie ingesteld,
die deze historische datum
van 23 november niet onge-
merkt voorbywil laten gaan.

Deze Bonaireaanse commissie
onder voorzitterschap van de
vroegere onderwijzer en ex-
-waarnemend gezaghebber van
Bonaire, Julio Herrera, bestaat
uitoud-leerlingen van defraters
van Tilburg. Behalve Herrera
zijn dat onder anderen Frans
Booi, ex-onderwijzeren nu hoofd
Culturele Zaken; Avelino Cici-
lia, wnd gezaghebberen huidige
gedeputeerde; R. Davelaar,
hoofd van de Recherchedienst;
Humberto Ellis, gepensioneerd
Lands- en Eilandsontvanger;
Eddy Ellis, hoofd van de Hygië-
nische Dienst; Raymundo Saleh,

ex-gezaghebber van Bonaire;
Eddy Sillié,wndhoofdvandeBo-
naireaanseDouane; C.H. (Papa)
Statia, politicus, ex-minister en
momenteel eilandsraadslid voor
de UPB en tenslotte H.A. Tore,
ex-onderwijzeren momenteel in-
specteur V.0.-onderwijs. Gezag-
hebbermrGeorgeSoliana isere-
lidvan de commissie.

Het ligt in de bedoelingvan de
commissie om op 23 november
eenmisvieringte houdendiedan
gevolgdwordt door een receptie
eneen soireeophetWilhelmina-
plein. De commissie verzoekt de
bevolking uit dankbaarheid
voor de fraters hun medewer-
king te verlenen voor deze vie-
ring en daarvoorkan een bijdra-
ge worden gestort op een van de
lokale banken, in dit gevalzoals
gebruikelijk de Maduro & Cu-
riel's Bank Bonaire die zelf ook
altijdenorm bijdraagt bij feeste-
lijke gelegenhedenvan debevol-
king.

Overeenkomst met Curaçao

Technische bijstand
omvat vijftal taken

KRALENDIJK — Bespre-
kingen tussen gedeputeerde
Lucille Wout van Curacao en
gedeputeerde Franklin Cres-
tian van Bonaire hebben ge-
leid tot een protocol van sa-
menwerking tussen beide ei-
landgebieden. Dit protocol
dat de politieke wil heeft om
samen tewerkenop ambtelijk
gebied, waarbij vanuit Cura-
cao de nodige expertise be-
schikbaar wordt gesteld,
werd vorige week doorbeide
gezaghebbers ondertekend.

De genoemde technische bij-
stand, die uiteraard ineerste in-
stantievoornamelijkvanuit Cu-
racao zalgeschieden, zijn onder-
verdeeld ineenaantaltaken.De-
ze samenwerkingsvorm bestaat
derhalve uithetverlenenvan be-
geleiding bij het opstellen van
begrotingen van het eilandge-
biedBonaireen metname hetre-
alistisch maken van de begro-
tingvoor het jaar1987, maarook

het begeleiden van de boekhou-
ding met de nadruk op de admi-
nistratieveorganisatie.

Daarnaast ligtheteveneensin
de bedoeling dat het personeel
van de afdeling Financiën vanBonaire zal worden geleiden be-
geleid, waarbijook aandacht be-steedzal wordenaan debijdrage
van de afdeling Financiën aan
het automatiserings- proces. Erzalook eenkassiers- administra-tie worden opgezet en begeleid
en dat hangt ook samen met dedecentralisatie van de ontvan-gervan Bonaire. Tenslotte zal ereen begeleiding plaats vinden inhetopzetten van de systemenomde loon- en salaris- administra-tie te automatiseren.

Zoals bekend zal dittechnische bijstandsproject wor-dengefinancierd met de fondsenuit hetMeerjarenplan in hetka-dervan deNederlandse Ontwik-kelings- samenwerking.

KRALENDIJK -Uiteraard
werd er tijdens de negentiende
Zeilregattaook een Regatta- ma-
rathon georganiseerd.Deze loop
overeen afstand van 24kilometer
waarvoor het startsein zondag
omhalfzeven werdgegevenvanaf
PlayaLechi, teldeelfdeelnemers.
De vanuit Curagao afkomstige
Achie Belioso, die inmiddels de
marathons vanBonaire welkent,
aangezien hij ze gewoonlijkalle-
maalwint, wistook ditmaal weer
beslag te leggen op de eerste
plaats in de goede tijd van 1 uur,
26 minutenen 56 seconden. Beli-
oso werd gevolgd door James
Thodé, die detriathon op Cura-
gao zo glansrijkwist te winnenen
ookopArubaenkele maandenge -ledenzijn visitekaartje heeft af-
gegeven. Derde werd Pele Abra-
hams. Bij de foto vlnr: James
Thodé, winnaarAchieBeliosoen
PeleAbrahams.

<^^m^^"^^m^^mmmm^'^^^mmm^^^^^^mAa%-_a___m_m*m-_m_m.

Koersen Centrale Bank
CEMTRALE BANKVAM DE NEDERLANDSEAN-lü-o «»LD,Q OP "AAMDAG 20 OKTOBER 1986EN TOTNADER ORDER:

US DOLLAR 1>77 170 18]
CANDOLLAR

_
£6 128 °0Z_?,T"G 2-485 254 *»Sï 7!:26 " «■»

ZW FRANCS 109.50 110.22 111.02FR FRANCS 26.28 27.38 28 08DUITSC MARK 89.74 90.46 9126wDJS^ — 10007 10259ITURC 0.98 1.28 134ARRORIN 1.00 1.00 1.00KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 20 OKTO-BER 1986EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGRTI€L6NING€N P€R 85/89 1004413 % OBUGRTI€L€NING€N P€R 86/90 1079412 % OBUGRTI€L6NING€N P€R 88/92 1088110.5 % OBUGfITI6L€NING€NP€RI9BB 1023110.25 % OBUGRTI€L€NING€N 1986P€R 1990 10259
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.52%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

11

AGENCIA %J»^FUNERARIA
" EL SENORIAL "V- BRAKELLAAN No. 3 - GrootKwartier — Tel. 73648

Met diep leedwezen maken wij het overlijdenbekend van Mevr deWed.

AURA C. SCHLAG VAN EPS
in de leeftijd van 72 jaar

Namens: Jan vanMeeuwen
Haarbroers en zusters:

A. vanEps enfamilie (Australië)
Mevr.E. Neville-Van Eps (U.S.A.)
Dhr. en Mevr. W.King van Eps (U.S.A.)
Dhr. en Mevr. HubertMuskus van Eps
Dhr. en Mevr. John van Eps (Panama)
Dhr. en Mevr. C.F. Muskus (Canada)
Mevr.M. Smeets-Muskus enkinderen
Dhr. en Mevr. H.G. Muskus en kinderen
Dhr. enMevr.P.H.C. Winkel-Muskusen kind.
Norma CarolinaenEdithArends (Aruba)
E. Frigério-Jacobs en kinderen(Aruba)

Verderefamilieleden in Amerika, Australië en Panama.

De teraardebestelling zal plaatsvindenop dinsdag 21 oktoberom 4uur s middags vertrekkende vanuit de protestantse kerk "De Ta-marijn aan deMahaaiwegnaar deprotestantsebegraafplaats aandeRoodeweg. Vóór debegrafenis zaler een dienstgehoudenwordenm de lamarijn. Gelegenheid tot condoleance vanaf 2 uur in "DeTamanjn aan de Mahaaiweg.
Gelieve geenrouwbeklag aan huis na de begrafenis.

MflflNDfiG 20 OKTOBER 1986 AMIGOE



12
AMIGOE MfIfINDRG 20 OKTOB6R 19»

'Hetisgeen geheimwaarom ikzo-
veel plezier heb... omdat ik goed
heb leren dansen opde
C.A.C. DANSSCHOOL

U kunt het ook!!
Bel nog heden 53172. j

/telefoondetektor^
print acall /~~n

\ fcssii^^Hfe
verlaagt en controleert Uw
telefoonrekening en print op pa-
pier- ïr^Z:—.

[£LZ__?"° """"Ti

Vermeldt ook van alle in-
komende gesprekken datum en
tijdsduur

United Energy
Management

\^ JanSofat 83-Tel.: 675550 J

StichtingPleeggezinnen Centrale
organiseert woensdag 22 oktober een

INFORMATIE-AVOND II
Plaats : Buurtcentrum GrootKwartier
Tijd : 8 uur 's avonds.

ledereen diemeerwil weten overpleeggezin zijn, isvan
hartewelkom. y

W A Dokwegz/n, achter Maduro Plaza
W_a_~_a_m. Curacao, N.A. - Tel.: 76156 - 70141. Telex 3493, Cared N.A.

PROFESSIONAL CONSOLIDATION OFLTL-CARGO
FROM HOUSE-TO-HOUSE.

"^SD^*; LE „tjgbcfcHA^
a^^'?*'^^ 'nftcUISINE SUIttC IT FRANCAIS!

n'MW GEVRAAGD:
voor de komende seizoenmaanden

EEN HOSTESS
Goede beheersing van de Engelse- en
Nederlandse taal.
Sollicitaties na telefonische afspraak met de
heer A. Berends op tel.: 625666 - 625667.

f —_\K \ iAta^'-X 1 *■ \ Ontvangen:
__WÊ__\ I'M IIVX COWBOYHOEDEN, 1__¥*___%. DUIO ClFdlll3 PETTEN, VISORS,

aW /m_\ L^K*A^' %%MW%^^ ZONNEBRILLEN en
M Zjy% TT^ , ... NOG VEEL MEERM MriW-% praktijkopleidingen m▼ 7_J f B _ La Indiana N.V.

.rub. .r.nd.tr..t9 t.i.235i5 Hendrikplein 11
curacao icharlooweg 75 lel. 612470 *^ ________________

Binnenkort stort voor het eerst op Curapo de: —■_ . . . _ _
BASISCURSUS PUBLIC RELATIONS CBWIJWItIS

van het ISW CM I, ,U fTO _m2speciaal voor personen die naast hun normale werk te maken krijgen met de plßÉTTTTPiT^l^^^rs
verschillende facetten van de PR bv. secretaressen, journalisten, stafleden, KaVSMhÉHÉÉfI ESbestuursleden van instellingen, enz. enz. Caß'aS KsS
AANMELDING KAN TELEFONISCH GESCHIEDEN. _\\__M iHBHB KB

V ____W_I*__fiWW_m______________ _w ___m sff |J— =*v liSSiiLj^lSi
II / f"" SPECIALE X

(l «♦> I / L. AANBIEDINGOPTICA * / 9 100%Amerikaanse wasmachine

f \M/_Vf/_lfJ, „Scott"-: stereo equipmentIJ ft/f Vrl/V „Shure": electr. onderdelen,
V pick-up naalden, bedrading, etc.

/ TRAPPENBERG
Heeft een nieuwekollektie TRADING Co._ _ __ _ _ _ _

aam mm Centro Comercial AntiMa.MONTUREN l
binnen.Komt U eensvrijblijvendonze collectiebekijken.Ook heb- '^ "ma ervice aranie.

ben wij een grote voorraadRay Ban

ZONNEBRILLEN f OHM ""^ontvangen. $£^_ ■■ *"■

oiétm *^| pablo

\Q Service,kwaliteit en vakmanschap 1) n66NI|K Bil
HanchiSnoa 19-Tel.:611774 O^^ GSZOnd,r" V II s

volkstribunaal Leuk geprobeerd.
berecht Hasenfus n m #Bel ons nu maar!

MANAGUA — De Ameri-
kaan Eugene Hasenfus zal in
Nicaragua door een zoge- ?\ _____
naamd volkstribunaal wor- *_ " J\^_
den berecht voor zijn contra- .ifw -'tt/'^-v ~

f*. I£\revolutionaire activiteiten. lUW Wf\ IDit is door Justitiein Mana- —- J*£, j' j \_l , 'J»*f '"qua meegedeeld. @'~-'-->'^_é?^_l jf^__m 1 ( )
Hasenfus wordt dezerdagen in —il i ' ""^fr**B**-^ A- ÊÊiï Wsfi^t^F^^1staat van beschuldiginggesteld. L *■"" " u^LW»mwi|Mp£rt^P^ .\_________________i

Hij viel in Sandinistische han- <w*~*s~?~P ii^ ir ' "
dentoen hetvliegtuigaan boord T u I *^_^_^_ac
waarvanhij zich bevonddoorhet «È^k il \^_Wv^è^' W^ rrr~r
Nicaraguaanse leger werd om- 4Vfflkr I P ."^t* -_ __"^_ 'laag gehaaldtijdens een bevoor- | I wU'* -^". %/radings- vluchtvoor de contra's. —-4_\vF*_x "^ __
Onder meer had het vliegtuig * * -"—~ -v
wapens als lading. Drie mede- z; h j schamen als u k |anten /** L,J \inzittenden van Hasenfus kwa- de zagk krjj en het B^^ W*.
men daarbij om. loopt half naakt rond omdat de airco \*ZZ_l*WïrK",bunlQö1o!fntyf hete lucht blaast? En hoe zou u zich Vj*??_l_; Jrechtbank dat in 1983 door de voe|en a)s een of ander k |us jesman de aircoSandinistischeregering werd in- thujs heeft opge|apt en u ligt 's avonds te Ag^L /
gevoerd voor de berechting van baden jn uw zweet jn p |aats van te s|apen in ISf!contra- revolutionaire misdry- een koe|e kamer? Onderschat het werk Vg¥
ven. Hasenfus is deeerste Ame- njet Laat het door mensen met kennis /^\_^_Y>-^rikaan dievoor een dergelijk tri- en ervaring doen. J^\____M>_bunaal moet verschijnen. Hij ge| ons l?\t__ m\ ’kanmaximaal dertigjaargevan- Voor ons is geen werk te groot, of \\ Wfgenisstraf krijgen. Mensen- te k |ejn J. 11l B*W
rechten- organisaties hebben in Hfe^^C^H Wm
het verleden geklaagd dat de Emancipatie Blvd. 38, Tel. 78984 - 78994
volkstribunalen bevooroordeeld _ _

_.^ m —zouden zijn. De Amerikaanse lOnnlll J 'muhft
regering noemde de volkstribu- KI Llfll IG dJMLnalen een schertsvertoning en *^^^^^"""** n*»^**r '^■^oneerlijk.

WEGWIJZER
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	KRALENDIJK – De strijd is gestreden. De vele uit Curagao afkomstige vissersboten liggen afgemeerd aan de oude pier van Bonaire. Dit jaar was de delegatie van vissersboten afkomstig van Boca Samlgroter dan ooit en dat maakte de strijd ook interessanter. Het is trouwens niet alleen tijdens de Bonaireaanse Zeilregatta dat de Curagaose en Bonaireaanse vissers het tegen elkaar opnemen, want eik jaar wordt ook te Boca Sami een strijd tussen de vissers gestreden. Ondanks de vele Curagaose deelnemers echter wist Bonaire het hoofd boven water te houden en traditiegetrouw wist IsmaeL SoUana weer op de ereplaats te eindigen. Bij de foto de vele Curagaose vissersboten afgemeerd op een wat vreemde plaats in de baai van Kralendijk. Dat is nodig geworden, omdat de gebruikelijke aanlegplaats voor Zeezicht nu voor watersport- doeleinden wordt gebruikt. Het lijkt echter wel zinvol om voor de vissersboten een eigen pier te bouwen, zoals dat voorheen ook het geval was.
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	HENRY By Dick Hodgins
	BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	QUINCY By Ted Shearer
	GROTE BELANGSTELLING bestond er vrijdagmiddag bij dc officiële opening van -Harbor Terrace Grill-, gevestigd aan dc Boulevard op dc hoek van Plaza Shopping Centre. Mevrouw Thelma Ahlip mocht terecht vele gelukwensen in ontvangst nemen nadat haar dochtertjes Seuwsam en Seuwyce (zie foto) dc officiële opening hadden verricht. Harbor Terrace Grill is eenvoudig, maar goed van opzet met een gezellig terras dat uitziet op de haven van Oranjestad. Onder de vele specialiteiten staan baked potatoes in velerlei variaties bovenaan op het menu. Mevrouw Ahlip stelde bij de opening vertrouwen in de toekomst van Aruba, de lokale bevolking en toeristen te hebben.
	ORANJESTAD-Zoals de Amigoe reeds zaterdag berichtte behaalde Marlboro in een extra inning het baseball- kampioenschap van Aruba. Er heerste na afloop een uitgelaten stemming (zie foto). Op de andere foto neemt manager van Marlboro, Chu Halabi, van ABBA – voorzitter Gabby Illdige de kampioenstrofee in ontvangst. De meest waardevolle speler van deze strijd der kampioenen werd de gooier van Marlboro Milton Crocs (zie foto), die hiervoor een trofee in ontvangst mocht nemen.
	KRALENDIJK-Uiteraard werd er tijdens de negentiende Zeilregatta ook een Regatta- marathon georganiseerd. Deze loop overeen afstand van 24 kilometer waarvoor het startsein zondag om halfzeven werdgegeven vanaf Playa Lechi, telde elf deelnemers. De vanuit Curagao afkomstige Achie Belioso, die inmiddels de marathons van Bonaire wel kent, aangezien hij ze gewoonlijk allemaal wint, wist ook ditmaal weer beslag te leggen op de eerste plaats in de goede tijd van 1 uur, 26 minuten en 56 seconden. Belioso werd gevolgd door James Thodé, die de triathon op Curagao zo glansrijk wist te winnen en ook op Aruba enkele maanden ge – leden zijn visitekaartje heeft afgegeven. Derde werd Pele Abrahams. Bij de foto vlnr: James Thodé, winnaar Achie Belioso en Pele Abrahams.


