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— Het internationale
j?~Kruis vreest dat zijn activitei-
jg jjnZA ernstig zullen lijdennu de
Ut R 'tserse medewerkers van het■ Kode Kruis opdracht hebben ge-gen het land zo snel mogelijk te

aten. Pretoria besloot tot uitwij-
U^s nadat de ZA regerings- delega-
üe as uitgeslotenvan de conferen-

Vanhetint. RodeKruis inGenève.
van hetint.Rode Kruis,.y. heeft, zich van dit besluit gedis-

j. tleerd omdat hetin strijdis metde
tuten van het Rode Kruis.

*****v "ARA — Bij een noodlanding
Vhfen Airbus van de Thailandse
p. Vaartmaatschapij inOsaka, Ja-

2lJn 62 passagiers gewond ge-
P*jj> van wie 9 ernstig. Het toestel
Ef* landen nadat een wand tusenEP^agiersruimteen de staartvan
EI toestel gedeeltelijk was ge-
Kta jl^' wa* een plotseling verlies
IL Jruktot gevolg had. Het vlieg-
I ° had 246 mensen aan boord.

L^-NILA __ De Filipijnse presi-
Pt» Aquino, heeft de volledige
Kj ün van de regering in Was-
t^ton. De woordvoerder van de
r^nent, Benigno, verklaarde van-■JJdat Aquinoen niet haarcritici,
■J^Wie ministervanDefensie En-
luiet e s**unvan de VSregering ge-
L "■ Het afgelopen weekeinde
leerde Enrile op 2 massa- bijeen-
de pSten opnieuween felle aanvalop
jj^j'ipijnse regering, die volgens
W"k slaP"isen "internationaal
gouwen" ontbreekt. Hijeisteeen
de ' lek van de "ijzeren vuist" tegen

"■ömunistische opstandelingen.
*****

va — Verscheidene wagons
op j cc"goederentreinzijn maandag
dj:espoorlijn tussen Belfast en Du-...? dooreen bomexplosie van de
I. gevlogen. Geen enkele organi-
K;'e heeft zich tot nu toe ver-
"Noordelijkgesteld.De politiever-„ *dt dat hetom een aanslagvan de

*****(q'Aßen — Minister Bukman
htwikkelings- samenwerking)

itj'l nietuitdatNederland bij geble-
te behoefte voedselhulp aan Suri-
ije^e zal verstrekken. Hij verklaar-
O^at in een TROS tv-uitzending.
H "Ulp, zo voegde hij eraan toe,
le"*t passen in een humanitair bc-

*****
i)j ILBAO —De Baskische afschei-, gsbeweging ETA heeft zich ver-
-4 w°ordelijk gesteld voor de aan-
|Jß 'net dodelijkeafloop op generaal
ttl ae' Garrido Gil, zijn echtgenote
L^°n, zaterdagochtend in San Se-
ptic

*****JAKARTA — Indonesië heeft de
s^^Techten op 59 producten afge-

a|t in een poging de eigen export
i|e j'öiuleren.De beslissing maakt
fj uit van een pakket stimule-
-Btg^s" maatregelen dat verder be-
voe u^net verminderen van de in-
-I^lRechten, het afschaffen van be-
zigen die de invoer belemmeren
\h Vers°epelen van deregels voor

beleggers.
*****

Uu —In denachtvan dinsdag
\ loopt de termijn af
_w/rin de 2 Heineken- ontvoerders
!"£ aankunnen tekenentegen de

beslissing hen uit te wij-
dg naarNederland. Zondaghadden

*cc dat nog nietgedaan en alles
t**t eropdatze determijnvoorbij la-
\ gaan zonder in beroep te gaan.
te "^acht wordt dat ze op zeer korteL "nijn naar Nederland overge-
1^ cht zullen worden. De twee lich-
te er genoegvan "tegen de bierkaai
1^ Vechten" en prefereren in Neder-
h6cKV°°r **contvoering tewordenbe-
fev ven no8 jaarin eenFranse
()e].angenis te wachten op de uitein-
.h beslissing: wel ofgeen uitwij-

*****JOHANNESBURG— Bij een on-
j^^kineengoudmijninßandfontijn
ltO*A0*A zijn 6mensen omhet leven ge-
d 6 jjen. Het ongeluk gebeurde toen
fabels braken van een platform
».|*rop de kolen uit de mijn worden

sen. Het platform stortte 800

'r naar beneden waarbij 5 men-
de gedoodwerden. Het neervallen-
(lu Platform sloot 32 mensen in. Het
(^""de ruim 8 uur voor zij bevrijd
tyQ en. enkelenvan hen waren ge-

— Ivoorkust zal zijn
j. assade in Israël verplaatsen van
(j-^alem naarTel Aviv. Dit is zon-
w 6 officieel in Abidjan bekendge-
v„ a*t. Allelanden metuitzondering
h^ El Salvador en Costa Rica heb-
rat -Un ambassade in Tel Aviv om-
Va 2lj Jenizalem niet als hoofdstad
(.u Israël erkennen. De Arabische
tjX 'aadde vorige week aan de be-L dingenmet Ivoorkust te verbre-
j n°mdatAbidjanzijnambassadeinruzalem hadgeplaatst.

*****

In VS

Contra's
El Salvador
bellen met
Veiligheidsraad

NEWYORK—Vanafgehei-
me adressen in El Salvador,
waar wapenleveranties aan
de anti- Sandinistische
contra's werden georgani-
seerd, zijn gesprekken ge-
voerd met een telefoonnum-
mer dat toebehoort aan een
staflid van de Amerikaanse
Nationale Veiligheidsraad
NSC. Dit heeft het Ameri-
kaanse blad Newsweek zon-
dag gemeld.

Sinds september is voor dui-
zenden dollars gebeld met een
nummer waar nu wordt opgeno-
men door luitenant-kolonel Oli-
ver North van het NSC. Op een
ander nummerin de VSdatvan-
uit El Salvador werd gebeld, is
nu een bandje te horen met:"U
hebt een niet operationeel num-
mer gedraaidvan het uitvoerend
bureau van de president". Tot
voor kort was dat ook een num-
mer van North, aldus
Newsweek. Volgenshet blad,
dat zijn informatie heeft van
bronnenbij de Salvadoraanse te;
lefoon- maatschappijAntel, wer-
denvanuit San Salvadorook ge-
sprekken gevoerd met een tele-
foonnummervan deAmerikaan-
se oud- onderminister van De-
fensie, generaal-majoor B.D. Ri-
chardSecord.

Een zeker Max Gomez, vol-
gens Newsweek een voormalige
CIA- agent, zou in El Salvador
een geheime aanvoerlijn voor
militairegoederenbestemdvoor
de contra's hebben geleid. Deze
Gomez is genoemd door Eugene
Hasenfus, de Amerikaanse pi-
loot die boven Nicaragua met
een toestel vol goederen voor de
contra's werd neergeschoten.
Hasenfus staat momenteel te-
recht in Managua.

VS steunde
wapenleveranties
aan contra's

NEW YORK —Door de VS
gesteunde missies hebben
sindsaugustus ditjaar500ton
wapens, munitieen materieel
geleverd aan de Nicaragu-
aanse contra's.Dit schrijfthet
Amerikaanse blad Times
maandag.

De Amerikaanse autoriteiten
hebben particuliere organisa-
ties deze zomer aangemoedigd
materieel aan de anti- Sandinis-
ten te leveren, opdat deze tijdens
het droge winterseizoen, wan-
neer er vaker wordt gevochten,
genoeg wapens hebben, aldus
Times.

LONDEN TELEURGESTELD OVER LAUWE REACTIES UIT EG

Syrische minister van Buitenlandse Zaken:

Groot-Brittannie heeft
groteblunder gemaakt

DAMASCUS/LONDEN — Groot-Brittanniëzalspijtkrijgen
van debeslissing om de diplomatieke betrekkingen metSyrië
te verbreken. Londen heeft deze stap genomen zonder bewy-
zen voor de Syrischebetrokkenheid bij deplannen om een Is-
raëlisch vliegtuig op te blazen.Dat heeft de Syrische minister
van Buitenlandse Zaken, Farouq Al-Shara, zaterdag ver-
klaard. Libië heeft ter ondersteuning van Syrië eveneens be-
slotenzijn luchtruimte sluitenvoor Britse vliegtuigen,zo werd
zaterdag bekend gemaakt door hetofficiëleLibische persbu-
reau Jana.

De Britse ministervan Buitenlandse Zaken, Howe, zal van-
daag proberen de steun van de EG- partners te werven voor
een gemeenschappelijk optreden tegen Syrië.

Volgens de Syrische minister
van Buitenlandse Zaken was de
verklaring, die zijn Britse
ambtgenoot Sir Geoffrey Howe
vrijdag aflegde inhetparlement,
nietgebaseerd opwarefeiten. De
berechtingvan de Jordaniër Ne-
zar Hindawi, die wegens zijn
plannen om een Israëlisch toes-
telop teblazenwerdveroordeeld
tot45 jaarcel,was geenproces te-
geneen individu, maartegeneen
land, aldusShara. "Ik geloof dat
Groot-Brittannië met ditbesluit
een grote blunder heeft ge-
maakt, waarvan het spijt zal
krijgen", zo verklaarde de Sy-
rische ministerop eenpersconfe-
rentie in Damascus.

Eerder op de dag waarschuw-
de deSyrischeradio al datGroot-
Brittanniè zwaarzal boetenvoor
hetverbreken van debetrekkin-
gen. "Londen heeft een grove

foutbegaan door meetedoenaan
de agressieve campagne van
Washington en Tel Aviv en het
zal daarvoor zwaar boeten", zo
meldde radio-Damascus.

Volgens het Libische persbu-
reau Jana heeft Libië alle Ara-
bische lidstaten opgeroepen
Groot-Brittannië en de VS te
boycottenen "op dezwarte lijstte
plaatsen". Deze landen zijn vij-
anden van de Arabische wereld
en van de islam, aldus Jana.De
sluitingvan het luchtruim is de
eerste Libische reactie op de
stappen van Londen tegen Da-
mascus.

De meestereacties uit de Ara-
bische wereld betuigen steun
met Syrië. Een uitzondering is
het semi-officiële Egyptische
dagblad Al Achram, dat —
kennelijk doelendopLibië en Sy-
rië — schreef dat heteen groot
onrecht is om de hele Arabische
natie verantwoordelijk te hou-
den"voor immoreledadenteron-
dersteuuningvan het terroris-
me, die door een of twee Ara-
bische regimes worden begaan.
Hoe lang zullen Arabische lan-
denblijvenzwijgen over de hou-
dingvanregimes diezich niet te-
vreden stellen met het ont-
wrichten van de Arabische soli-
dariteit, maar die ook nog de in-
ternationale steun en sympathie
voor onze zaak vernietigen?"

De Britse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Howe, wil zijn
collega-ministerseen dossierbe-
wijsmateriaal voorleggen dat
moet aantonen dat Damascus de
hand hadin demislukte aanslag
op een Boeing 747 van de Israë-
lische luchtvaart- maatschappij
El Al. V

De Britse regering verwacht
niet dat de EG-landen eveneens
de diplomatieke betrekkingen
met Syrië zullen verbreken,
maar hoopt wel op "brede collec-
tieve actie", zo verklaarde een
woordvoerder van het Foreign
Office. Daarbij wordt gedacht
aan vermindering van het am-
bassade-personeel inDamascus,
beperking van de lucht- verbin-
dingenenvan de economischeen
culturele betrekkingen. Maar de
eerstereacties wijzen cropdatde
andere EG-landen niet veel
meer daneen lauwe solidariteit
zullen willen betonen.

De VS en Canada hebbenmet
het terugtrekken van hun am-
bassadeurs althans symbolisch
steun betuigd aan het Britse
optreden, maar inLonden heerst
teleurstelling over de reacties
uit de Europese Gemeenschap.
VolgensdeBritsepers ispremier
Thatcher vooral ontstemd over
het Franse voornemen voor
nieuwe wapen- leveranties aan
Damascus. Een woordvoerder
van de Franse premier Jacques
Chirac ontkende dat over nieu-
we wapen- leverantieswordt on-
derhandeld. Maar volgens de
Sunday Times staat de Franse
regering op hetpunt eencontract
te tekenen voor de leveringvan
helicopters, raketten, artillerie-
uitrusting en nachtzicht- appa-
ratuur, ter waarde van 300 mil-
joen dollar. Bovendien hoopt
Frankrijk op Syrische bemidde-
ling bij zijn pogingen de zeven
Franse gijzelaarsin Libanon vrij
tekrijgen.

De Franse minister van Bui-
tenlandse Zaken Jean-Bernard
Raimond merkte op dat deBritse
maatregelen tegen Syrië alleen
voor rekening van Londen ko-
men. "Pas als we bewijzen heb-

benkunnen webeschuldigingen
uiten aan het adresvan een bui-
tenlandse mogendheid. Ook
Bonn reageerde terughoudend
en beperkte zich tot de medede-
ling dat deBondsrepubliek "ter-
rorisme in als zijn vormen ver-
oordeelt".

Wel is inBonn meegedeelddat
het aangekondigde bezoek van
deSyrische ministervan Buiten-
landse Zaken Farouk Al-Shara
voorlopig niet doorgaat.

Al-Shara zei zondag niet te
verwachten dat de overige EG-
landen het Britse voorbeeld zul-
len volgen. "We onderhouden
goede en harmonische betrek-
kingen met de meeste Europese
landen". Onlangs nog hadhij in
gesprekken met een reeks Wes-
teuropese ministers bij de Vere-
nigdeNaties inNewYork "volle-
dig begrip" ontmoet voor "onze
definitie van terrorisme en nati-
onaal verzet".

Diplomatieke waarnemers
verwachten dat een eventuele
gezamenlijkeactie van detwaalf
tegen Syrië minder ver zal gaan
dan de maatregelen die in april
getroffen werden tegen Libië. In
de nasleep van de ,nse
bombardementen op Libiëbeslo-
ten deEG landen de diplomatie-
ke vertegenwoordigingen over
en weer sterk in te perken en
striktecontroleuit te oefenen op
het doen en laten van Libische
burgers.

Maaranders danLibië isSyrië
met de EG verbonden door een
economisch- en handelsaccoord.
Onderhandelingen over een fi-
nancieelprotocol voor deperiode
1986-1990 zijn gaande. Enkele
EG-landen hebben zich onlangs
nogvoorstanderbetoond van uit-
breiding van de financiële hulp
aan Damascus.

In een televisie- interviewver-
klaarde Al-Shara dat zijn land
geen tegenmaatregelen over-
weegt tegendeVS.Hetterugroe-
penvan deAmerikaanse ambas-
sadeur voor overleg noemde hij
"een normalestap".

Het verbreken van de diplo-

matieke betrekkingen zal geen
gevolgen hebben voor de 250
Britse staatsburgers diein Syrië
werken, zo verklaardeeenBritse
ambassade- woordvoerderin Da-
mascus. Er wordt ons, ondanks
de anti-Britse toon in de media,
niets in de weg gelegd, aldus de
woordvoerder. "De Syriërs heb-
ben deze zaak diplomatiek heel
volwassen aangepakt."

WILLEMSTAD -Dit wee-
keinde is deboot VolvoxDelta de
Curacaose havenbinnengelopen.
Dit is de boot die gebruikt moet
wordenbij hetopzuigenvan zand
datbestemd isvoor hetSeaquari-
um- strand. Zoals bekend zijn
daar inmiddels watproblemen
overontstaan. Waar hetzand nu
uiteindelijk vandaan gehaald
gaat worden, was vandaag nog
nietbekend. Er bestaanverschil-
lende opties sindsBonaire niet
meer mogelijk isgebleken: ofwel
uit Venezuela ofwel lokaalofwel

uit de Bahamas. In hoeverre de
Volvox Delta daarbij betrokken
zal worden, is evenmin bekend.

Overigenszou ditschipeventu-
eel hetDok een aantal dagen in-
gaan voor een aantal noodzake-
lijke reparaties. Vernomen is
echter dat deze door de beman-
nings- leden zelfzullen worden
uitgevoerd, omdat deprijzen van
de CDM te hoog zouden zijn.
Commentaar hierop was van-
morgen van directeur Mario
Evertsz van de CDM niet te ver-
krijgen.

Nederlandse organisaties

Noodhulp El Salvador
niet effectief verdeeld

DEN HAAG—De noodhulp
voor de slachtoffers van de
aardbeving in El Salvador
worden nieteffectiefonder de
zwaarst getroffenen ver-
deeld.

Volgens de medefinancie-
rings- organisatiesinNederland
zouden de goederen dieEl Salva-
dorbereiken doorparticuliere en
kerkelijke hulpverleners moe-
ten worden gedistribueerd. Nu
komen de buitenlandse
hulpmiddelen in handen van de
Salvadoraanse overheid, het Ie-

ger en het bedrijfsleven
Volgens de hulporganisaties

Novib, Hivos, Icco en Cemebo
hebben juist de particuliere or-
ganisaties voldoende ervaring
en kennis om te zorgen dat de
goederen de slachtoffers ook
daadwerkelijk bereiken. De or-
ganisaties, die geld krijgen van
deoverheid, hebbeneen brief ge-
stuurd aan minister Bukman
voor Ontwikkelings- samenwer-
king. Zij willen dat de Neder-
landse regering aandringt op
hulpverleningvia de particulie-
re en kerkelijke kanalen.

Investering van Billiton en Suralco
150 miljoen dollar voor
Surinaamse bauxietindustrie

DEN HAAG — Billiton, een
dochterondernemingvan
Shell, gaat dekomende jaren
samen met het bauxiet- be-
drijfSural co,een dochtervan
hetAmerikaanse concern Al-
coa, 150 miljoen dollar in-
vesteren in de Surinaamse
bauxiet- industrie. Dat heeft
een woordvoerdervan Billi-
ton bevestigd.

Billiton zal 65 miljoen dollar
bijdragen aan het investerings-
plan, dat geldtvoor de komende
vijf a zeven jaar. Suralco legt de
overige 85 miljoen dollar op ta-
fel. De investeringenmakendeel
uitvaneen overeenkomst tussen
beidebedrijvenen deSurinaam-
se overheid, die toezegde de be-
lasting op bauxiet geheel te
schrappen. Daarmee is de Suri-
naamse bauxiet wat de kosten
betreft weer concurrerend ge-
worden met bauxiet uit landen
als Brazilië en Australië, aldus
de Billiton-woordvoerder. Ove-
rige vormen van belasting blij-
ven bestaan. Eerder was al be-
kend gewordendat Suralco toes-
temming kreeg vijfhonderd
werknemers te ontslaan.

Overhetrisicovan investeren
nu in Surinameeen strijdwoedt

tussen het nationaleleger en de
guerrilla- bewegingvan Ronnie
Brunswijk wil de woordvoerder
weinigmeerkwijt dandeverkla-
ring dat"politieke stabiliteitna-
tuurlijk de industriële activiteit
ten goedekomt". Verder zegt hij
dat "uit het feit dat wij investe-
ringen willen doen kan worden
afgeleid datwijredelijk vertrou-
wen hebbenin de toekomst".

Billiton wil de investeringen
onder meer gebruiken voor het
ontginnen van een nieuw mijn-
gebied, nu de mijn bij Onver-
dacht uitgeputraakt. Er is spra-
ke van het ontginnen van een
mijngebied bij Lelydorp, ten
zuiden van Paramaribo. Ook
steektBilliton geld in moder-
nisering van de raffinaderij in
Paranam. Het aantal werkne-
mers bij Billitonzal nietworden
uitgebreid nogverminderd.

De bauxiet- industrie, waarin
de laatste jaren forse verliezen
werden geleden, is van groot be-
lang voor Suriname. Het aan-
deelvan debauxiet- sector in het
Bruto Nationaal Inkomen is op-
gelopentot zestigè zeventigpro-
cent, ook al zijn de opbrengsten
uit deze industrie sterk gedaald.
Doorreorganisatiebij Suralco en
Billiton liep het aantal werkne-
mers in de bauxiet- industriede
laatste drie jaarmet ruim 1600
personen terug. Momenteel zijn
nog ongeveer 5.000 mensen
werkzaam in deze industrie. Pre-
mier Radhakishun sprak in au-
gustusdehoopuitdatmethet ac-
eoord tussen de bedrijven en de
Surinaamse overheid massa-
ontslagen in detoekomst voorko-
men kunnen worden.

Suralco en Billitononderhan-
delden langdurig met de Suri-
naamse overheidover het voort-
bestaan van hun bedrijven. De
bedrijven achtten de belas-
tingdrukin Suriname tehoogom
bij de inzakkendebauxietmarkt
hethoofd bovenwater te houden.
De overeenkomst, waarmee de
belasting op bauxietwordt afge-
schaft, moet de Surinaamse
bauxiet- industrie de komende
twintig jaarveiligstellen,zo ver-
klaarde premier Radhakishun
twee maanden geleden.

Berenschot en Lago
onderwerp gesprek

vakbonden en overheid
ORANJESTAD—Wanneer

de Samenwerkende vakbon-
den (SUA) op 13 november
een gesprek met de regering
hebben, zal onder meer ge-
sproken worden over het
werk van Berenschot, de nog
meer te nemen maatregelen
van deoverheiden dekwestie
van deLago.

Secretaris Anselmo Pontilius
stelde dat de vakbonden duide-
lijkheid wensen en hun leden zo
niet in onzekerheidkunnen la-
ten werkenen leven. Deze week
houden de vakbonden een geza-
menlijke bijeenkomst om een
werk- programma te bespreken.
In het gesprek met de regering
zullen de vakbonden ook duide-
lijk stellen datzij heter nietmee
eens zijn, dat deregering onvol-
doenderekening metdevakbon-
den houdt, in het bijzonder met
de overheids-vakbonden GABA
en SEPA. In deze moeilijke tij-
den moet juist door begrip en
overleg getracht worden oplos-
singenaan tedragen. Zonderbe-
hoorlijke inspraak komt daar
niets van.

Ten aanzienvan problemen bij
Concorde Casino vertelde de
FTA- voorzitter datdinsdag met
het personeel vergaderd wordt.
De directievan Concorde Casino
wil de lonen verlagen met dertig
tot veertigprocent. De directie is
het niet eens met de opvatting
van de FTA dat niet alleen de
werknemers, maar ook de direc-
tieledenmee moetenbetalen. En
dat zou bij verdere onderh"
lingen wel eens moeilijkiu
kunnen geven, aldus de FTA-
voorzitter.
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MENSEN

Bij het veilinghuis Sotheby's in
Londen zullen deze week 19e-
eeuwse foto's worden geveildvan
onderandereJuliaMargaretCa-
meron, dieonder meer een serie
'maakte van hetopbijgaandefoto
afgebeelde meisje Alice Liddel,
dat model stond voor het boek
ALICE IN WONDERLAND van

s Caroll. In 1872 poseerde
zij als deHeiligeAgnes. Behalve
werk van de Franse fotografen
Hippolyte Bayard en Gustave Ie
Gray, komen ook foto's aan bod
van Lewis Caroll zelf.
De Amerikaanse acteur FOR-
REST TUCKER, diein zo'n hon-
derd films en televisie- series
heeft gespeeld, overleed zondag
op 67-jarige leeftijd inLos Ange-
les aan longkanker. Tucker, die
een voorkeurhadvoor heldhafti-

illen, verwierf bekendheid
rhe westerner" (uit 1940)
ie zijde van Gary Cooper en

Walter Brennan, en in films als
perofthe flame", metSpen-

-1 racy en Katharine Hep-
burn. In de jaren '60 kenden de

-ten hem in derol van serge-
vßourke in de televisie- se-
r Troop", diezich afspeelt in
miltairkamp na de Ameri-

kaanse burger- oorlog. Tucker
wde dit jaar met zijn vierde

?T f *

vrouw en laat drie kinderen
achter uitvorige huwelijken.

De Nederlandse schrijfster SI-
MONEDUBOIS uitDen Haagis
door deFranseministervan Cul-
tuur benoemd tot Ridder in de
Franse Orde van de Kunsten en
Letteren. Ze isonderscheidenom
haargroteverdiensten alsredac-
teurenspilvan deuitgavevan de
"Oeuvres Completes" van Belle
van Zuylen/Isabelle deCharrie-
re. De uitgave van de tien delen
dundruk werd twee jaargeleden
voltooid. De onderscheiding
werd door de Franse ambassa-
deur uitgereikt op een bijeen-
komstvan hetBellevan Zuylen-
genootschap op slot Zuylen in
Maarssen, het geboortehuisvan
de Franstalige Nederlandse
schrijfster, die door haar huwe-
lijkMadame deCharriere werd.

*****
Het verboden lerse republikein-
se leger (IRA) heeft een sugges-
tie van de Britse politie afgewe-
zen, dathet van plan is geweest
een bom- aanslag te plegen op
Westminster Abbey, toen daar
in juliPRINS ANDREW en SA-
RAH FERGUSON in de echt
werden verbonden.De suggestie
was gedaan door een hoge poli-

tie- functionaris tijdens het ma-
ken van een BBC- documentaire
over deveiligheids-maatregelen
rond het huwelijk. Het IRA
noemde de suggestie "de vrucht
van een levendige verbeelding"
en een "verzinsel van re-
chercheurs van Scotland Yard,
dienietter verantwoordingkun-
nen worden geroepen omdat hun
verhaal berust op kringen die
niet openbaar kunnen worden
gemaakt". Volgens het IRA
wordt hetBritse publiek op deze
manier "om de tuin geleid".

*****
Een SOVJET- SOLDAAT uit de
Tweede Wereldoorlog is 42 jaar
nadat hij was gewond, terug ge-
keerd in zijndorp in Witrusland.
De man had kort daarvoor zijn
geheugen terug gekregen. De
soldaat, Aleksandr Koslov was
in december 1942 ernstig ge-
wond. Hij lag vele jaren in coma
in eenziekenhuis, maarbegonin
1985, toen hij zeventig was, weer
te praten. Beetje bij beetje keer-
de de laatste maanden zijn ge-
heugen terug en kon hij zich de
naam van zijn dorp, Mazoel, her-
inneren. Zijn identiteits- papie-
ren waren doorvuil en bloed on-
leesbaar geworden.Kozlov vond
in zijn dorp ook zijnbroer terug.

Er is maar weinig dat popster
ELTON JOHN te dol is. Ver-
scheenhij vroeger vooral met de
meestbuitenissigebrillenopzijn
neus; tegenwoordig dosthij zich
bij voorkeur uit in volledig cos-
tuum. Zo verscheen hij onlangs
op de BBC- televisie in de
praatshow van Esther Rantzen
uitgemonsterd als engel,
compleet met vleugelsen al.

De politie van Munchen- Glad-
bachzette vorige week alleFEIJ-
ENOORD- SUPPORTERS, die
werden aangehouden nadat de
Rotterdamse voetbal- ploeg in
die stad met 5-1 door Borussia
geklopt werd, over de grens. De
politie had 27 supporters aange-
houden die hun woede hadden
gelucht op geparkeerd staande
auto's, die werden beschadigd of
omgegooid. Verder sneuvelde
doorhun gedrag een groot aantal
ruiten en werd ook in een aantal
cafe's, waarvan zij er eentjezelfs
probeerden in brand te steken,
de nodige schade aangericht.

Een Britse vrouw, van wie de
borsten werden afgezet nadat
een ziekenhuis de onjuiste diag-
nose van kanker had gesteld,
kreegonlangsvan deHighCourt
inLondeneenbedragvan 98.361
Pond Sterling schade- vergoe-
ding toegewezen. Het geld moet
aan de 49- jarigeMANUELLA
VAUGHAN worden uitbetaald
door een gezondheids- dienst in
Londen, die verantwoordelijk is
voor het St Mary's ziekenhuis,
waar de dubbele mastectomie
vijfjaar geleden werd uitge-
voerd. Vaughan ontdekte twee
en een halfjaar later bij onder-
zoek in een anderziekenhuis dat
ze geenkanker had.Depresident
van het Gerechtshofzei, dat wat
voor fysieke functie de borsten
van een vrouw ook hadden, "hun
cosmetische waarde en hun bij-
drage aan het vertrouwen van
een vrouw in zichzelfen haar li-
chaam, zeer substantieel moet
worden geacht".

In Engeland herkreeg onlangs
een 39-jarigevrouw, dievijftien
jaar geleden door een ziekte het
gezichts- vermogen verloor, na
een ongelukinhaarwoninghaar
ZICHT. Het gezichts- vermogen
van de vrouw, die nu eindelijk
haar man, die zij leerde kennen
toen ze al blind was en nu ook
haar twee jaaroude dochtertje
voor het eerst zal kunnen aan-
schouwen, kwam terug nadatzij
bij een val haarhoofd stootte te-
geneen kast.

*****

Mensen die veel KOFFIE drin-
ken lopen driemaal zoveel kans
op hartziekten als degenen die
het "bakkie leut" laten staan.
Volgens deAmerikaanse onder-
zoekers die de bevindingen van
38jaarstudiein deNewEngland
Journal of Medicine publiceer-
den, zijner sterke aanwijzingen
van een verband tussenkoffie en
hartziekten. Bij mensen die één
tot twee koppen koffie per dag
drinken bleken hartkwalen 32
procent vakervoor tekomen dan
bij "geheel onthouders", en bij
drie tot vier koppen per dag 90
procent. Voor hendievijfofmeer
koppen per dagnemen zietheter
helemaal somber uit; 149 pro-
cent. De resultaten van onder-
zoeken tot nu toe op dit terrein
liepen sterk uiteen. Ook in het
laatste onderzoekzijnbeperkin-
gen, omdat men geen rekening
heeft gehouden met een vetrijk
ofvetarm dieet, stress en andere
zaken die het hart kunnen
beïnvloeden.

*****
De speelfilm "De Aanslag" van
FONSRADEMAKERS zal naar
de Verenigde Staten worden in-
gezonden als Nederlandse kan-
didaatvoor de Oscar 1986 in de
categorie "Beste vreemde talen-
film". De film is gemaakt naar
een boek van Harry Mulisch uit
1982, waarin een aanslag door
verzets- mensen op een Duitser
centraal staat.

Spelendekinderen vonden enke-
ledagengeledenin Den Haagin
een park een hol waarin de afge-
lopen tijden een 35- jarige
ZWERVER blijkt te hebben ge-
woond.De man,van wie tot dus-
verre niet bekend was waar hij
woonde, werd vorige week sterk
vervuild en met vergroeide vin-
gers aangetroffen in een portiek
in destad.Hijwerd inmiddels op-
genomen in een psychiatrische
inrichting. De man hadzich met
wat inhijvuilnisbakken vond, in
leven gehouden.

De Belgische kunstenaar HEN-
RI LANNOYE breng zijn
kunstwerk op een wat andere
manier onder de publieke aan-
dacht, dan zijn meeste collega's.
Hij doet dat met behulp van een
vrachtwagen met een wat won-

derlijke oplegger, waarop hij
drie imposante beelden ver-
voert. Lannoye wist sponsers
voor zijn project te interesseren
en rijdt nu tal van Nederlandse
steden af. Hij wil de opbrengst
van de verkoop van het bronzen
beeld "De Autopiloot" ter be-
schikkingstellen aan Unicef.

LOSSE NUMMERS van deAmigoezijn ver-
krijgbaar bij:

DrugstoreCaribbean Hotel Casino
Drugstore Holiday Beach Hotel
Bookshop Hato
Kappel, WinstonChurchillweg
Celia,Postkantoor
Nene, Berg Altena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Van Dorp/Eddine: Curacao
Plasa Hotel, Punda, Princess Beach Hotel,
Promenade,Schottegatweg Oost, Otroban-
daen Hotel Las Palmas
Boekhandel Mensing,Punda
Boekhandel Salas (Fokkerweg)
Mensing's Caminada
Novo's Book and Giftshop
Saliria Snack, Saliria
Samsom, Salina
Moron, Salina

Gasora nv, Caracasbaaiweg
Sousa, Cas Coraweg
Toko Mangusé, CasCoraweg
Centrum Supermarket, Mahaai
Ritz Centaim, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegatweg OO^
JeanLouis Liquor Store, Gosieweg
Zuikertuintje
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
Shon Nana, Breedestraat
La Bonanza (O)
Nos Tienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Wins«"
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevelstraat
Eddy's, Colebra Berde
EdmyLiquor Store, Ronde Klip

Heer Bommel en de Volvetters door Manen Toonder

1025 — Torn Poes was intussen nog steeds op weg naar Bom-
melstein. Hij liep stevig door, maar omdat het een flink eind
lopen is, duurde het toch een uurtje voor hij de torens in het
icht kreeg. Bij de laatstekromming van deweg kwam hij de

alistArgus tegen, die meteen groot pak op de schouder
door denacht stapte, in derichting van de stad.

"Wel", zei Torn Poes verwonderd, "jij bent ook laat op pad!
En dat in dezeverlatenbuurt!"

"Ach ja!"zei Argus. "In mijn vak telt een overuurtje nietzo.
Altijd bezig, hè? Altijd aan het werk, jekent dat!"En met een
vriendelijk wuiven liep hij door.

"Zonverslaggeverheefttoch maareenhardbestaan!"dacht
Torn Poes, terwijl hij de tuin van Bommelstein binnen ging.
"Maar ik vraag me toch af wat voor nieuws hy in deze buurt
kwamzoeken?"

Op dat moment ritselde het in de struiken aan zijn rechter-
handen er kraakten enkele takken, alsof een zwaar lichaam
zich doorhetgewas drong. Vlakdaaropknalde een schot.

TornPoes schrok hevigenrende door de bladermassanaar
deplek waarhij een zachtgekerm hoorde.Het was heerBom-
mel, die meteen zwaarvoorlaadgeweernaastzich,opde grond
lag.

"H-h-help!" jammerde deze."H-h-het schiet!"
"Wat schiet?" vroeg Torn Poes verbaasd.
"Het geweer!" steunde heer Ollie. "Ik zat achter het spook

aan omdat het niet bestaat. M-met m-mijn geweer... en toenging het ineens af! Zó maar! Vanzelf!""Hm, u zult het achter een tak hebben gehaakt!"zei TornPoes.

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan*
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen
spoedgevallen telefoon 641658 bellen"
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische»Jtrikten kunnen voor spoedgevallen
artsenpraktijk van huneigen n"'33l^?^het antwoordapparaat zal dan mededei"
wie de dienstdoende arts is.

WITGELEKRUIS (wijkverpleging):Kan»J
Santa Maria 17, tel.: 82947: 9<*>Pe"? vj;
maandagt/m vrijdag van 07.00-16 00ujj
zaterdag de geheledag gesloten: de*f"
hebben zuster Rosa, tel.: 673389/Til'
pageboy 027-360 en zuster Hailand, »"
87944 pageboy027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst. Paf**
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend^
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaten**
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur,""
54300.

KLE UTERBUREAU: 14.00-16.00uurall**
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagm^
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag*
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspra*-

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fan»
geopend van maandag t/m vrijdag
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor V
Maria 17,tel: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geop^
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Otrabanda, tel.: 625633.
Punda: Wilhelmina,tel.: 612380.

DIVERSEN
CURACAOSCHMUSEUM (t/m 3 nove»
ber 1986)expositievan werkenvan Ju"1 I
rindongo gemaaktvan autobumpers.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Topgun (14 jr.).

TELECURACAO
MAANDAG: 16.30 Suske en Wiske;
17.00Little hobo; 17.30Man drechidiDi-
os; 17.45 Studio Sport; 18.40 Informe
deportivo; 18.50Tempu pa Dios; 19.00
Cultuur en Opvoeding: «Afrika, een an-
der continent»; 19.30 Notisiero Tele-8;
20.00 Santo Domingo invita; 21.10
Laatste uitzending baseballwedstrijd
Boston Red Sox vs New York Mets van-
uit het Shea Stadium (World Series);
Kombinashon.

DINSDAG: 16.30 Superbook; 17.00He-
man,masterofthe universe; 17.15Sien-
sia i Teknologiakv Leo Floridas; 17.45
CNN international hour; 18.45 Informs
deportivo; 18.55Tempu pa Dios; 19.00
Kushina di oro; 19.15Pantaya: 19.45RVD-programma; 20.00 NotisieroTele-
-8; 20.40Revista Deportivo; 21.30 CBS
Special; 21.55Kombinashon; 22.00ver-
volg CBS Special; 23.00CNN Moneyli-
ne (live); 23.30 CNN Sports tonight (li-
ve); 24.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)
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BerHardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
Maandagt/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;

07.30-10.00 uur.

Alle advertenties voor dekomende dag
moeten 1 dagvan tevoren vóór vier uur bin-
nen zijn ofop dezelfde dag vóór elf uur.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag enkunnen iedere dag tussen 07.30-
-16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdagvóórtwaalf uur binnen zijn, kunnen
de dagdaarop(dus dinsdag en vrijdag) ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Tel.: 24333 (drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp. Ludwina Perez,
Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der Schooten
Etleen Landsmark.

BONAIRE
CORRESPONDENT:
Hubert Linkels, Kaya Gobernador N. Debrot
154 tel.: 8627.
SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard Van Veen, Postbox 118,te1.:24427.
Abonnement en advertenties:

Popular Agencies,
SMTC Building, lllidge Road 38,
Tel.: 22737.
Losse nummers: Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite Holland House), Great Bay Hotel,
Little Bay Hotel, MulletBay Hotel, Papertrip
Julianaluchthaven en Boekhandel Van
Dorp/Eddme.

"SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell. tel: 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/ Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallweg1.
DEN HAAG:
CORRESPONDENT:
Frans Kok (te1.:070-614911).

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. Jos deRoo enVictor Hafkamp:Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes (fotograaf)

MIAMI:
medewerker:David Serphos, 1420Southe-
ast Bayshore Drive 306, Miami Florida
33131 (te1.:3055798622).

Persagentschappen: ANPen AP.
Samenwerkingsovereenkomst metThe Mi-
ami Herald, De Haagsche Courant, De Bra-
bantse Pers.
DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV,tel.: 70503.70504 en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden via Giro rek. nr.: 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08enABNrek.
nr.: 11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110,tel: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A.
Wong-Loi-Sing, Noord Saliiia

Losse nummers 50cent:
Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

Buiten Antillen (Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost); jaarlijks
vooruit te betalen.
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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ARUBA
AGENDA

f-OSSE NUMMERSOPAruba dagelijks ver-krijgbaar bij:

ORANJESTAD: ZeppWever,La Fama, Piet
Soda Fountain en Supermercado Pueblo.

NOORD: Lee Take Away, Noord 82.

TANKI LEENDERT: Kalalu, Tanki Leendert
265.

SANTA CRUZ: Rowigini's, Santa Cruz 48.

SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
veldtstraat 27.

Voorts: Giftshop Holiday Inn, Giftshop Dr.
Horacio Oduber hospitaal, Giftshop
Manchebo Beach Hotel

KANTOORUREN: 08.00-12.00/14.00-
-7.30 uur; zaterdag gesloten.

I Telefoon: 24333 (drie lijnen).

spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316p.)eboy: 127-849.

bankrek. nr. 248-1 BarclaysBank.
Taxicentrale: 24 uur per dag, tel.: 22116 of
21604.
pOUTIE:100.

AURMCENTRALE:IIS.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdagen kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;
tehalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER

' + H:20.15&21.15uur Poltergeist (14jr.).
DRIVE-IN: 20.30uur MachoyHembra (18

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Sta. Anna, tel.: 28181.pariba brug: SanLucas, tel.: 45119.

DOKTORENOranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
°A.R.Heinze, Kaya Maguey 5, tel.: 24783.pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter O.L.Ponsé, via Centro Medico San
Nicolas, tel: 48833/24300.

JflT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:

'*": 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:

* __0/48301; San Nicolas:tel.:45906;Da-
Jota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-"oor).
'voor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentraleop tebellen, tel.: 1IS)

Diversen
plight information centre: dage-rs geopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00
Uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
«4.00 uurperdag geopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.
ALLIANCE FRANCAISE D'ARUBA: iedere
baandag van 19.30-20.30 uur cursus voor

envan 20.30-21.30uur Franse
'teratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-
vorsatielessen; woensdag van 19.00-20.00uur cursus voor beginners - Colegio Aruba-
"o. lokaal61 /62.

20.00 uur in de
-Penbare Leeszaal (ond.: over expositie in
"ancouver).
K|WANIS (afd. Palmbeach): 19.30 uura|hner meeting -Aruba Beach Club.
protestantse gemeente
[kerkkoor): 20.00 uur bijeenkomst - in de"Wnekerk.

(Trikamp): 19.30uur tafeltennis:[Jed vs Blue; Yellow vs Blue;Red vs Yellow;
°"art: 20.00 uurYellow vs Blue.

ARUBA SOFTBALLBOND: 19.30 uur bui-6n9ewoon jaarlijksealgemene vojgadering
' Vefgaderzaal Wilhelminastadion.

'NCAR (Fundashon Internacional di Care-a): 19.00 uur bijeenkomst Antonio's Res-taurant (ond.: deelnameaan dewedstrijden

'n november 1986).

DINSDAG£IVERSEN
WIJGELEKRUIS
r° 00-10.00 uur te Oranjestad en Noord;
"o-00-l 1.30 /13.00-15.00 uur te San Ni-

colas.
(kleuterbureau volgens afspraak)

TOERISTENSCHIP: 08.00-19.00 uur
«Pegasus» - vert. SELMA.

SPORT
zwemvereniging «arubamarlins»
(donderdag): 18.00-19.00 uur training -Palmbeach Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen
(voor dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-
zwembad.

ARUBA WEIGHTLIFTINGASSOCIATION:
17.00-19.00 uur training gewichtheffen -
Sportcentrum Noord.

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

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

INDIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00 uur
open voor publiek -bij «IndianRock».

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandag t/mvrijdag van 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP(Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
__5.
Bij de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur te Noord66,
tel.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288;donderdag: 10.00-12.00
uur tePampoenastraat 15, Dakota.
Centro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822; donderdag 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio,Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00uur.

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

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

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

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

TELEARUBA
MAANDAG: 12.00-14.00Take two (live);
18.00 Terrahawks; 18.30 Telenovela: «La
Sombra»; 19.30Theworld tomorrow: «The
key to Bible prophecy»; 20.00Telenoticias;
20.30Laatste wedstrijdBoston Red Sox vs
New York Mets vanuit het Shea Stadium
(World Series).

DINSDAG: 12.00-14.00Take two (live);
18.00 Sunshine Factory: «Family»; 18.30
Telenovela: «La Sombra»; 19.30Actuali-
dad; 19.45Pa unArubasigur; 20.00Teleno-
ticias; 20.30 Memoria (live metTtco); 21.00
CNN international hour; 22.00 Murder she
wrote: «We'reoftokillwizard»; 23.00Show-
biz today; 23.30 Sports tonight(live); 24.00
Sluiting.

Tromp en Geerings vestigen nieuwrecord

Victor Tromp wint
zevende Turibanaloop

ORANJESTAD—De groot-
ste verrassingvan dezevende
Turibanaloop — van Turiba-
na naar de Sporthal te Santa
Cruz — bleek de jongeloper
uit Noord, Victor Tromp, die
niet alleen als eerste bij de
Sporthal aankwam,maarook
met de tijd van 34.48 een
nieuwrecord wisttevestigen.

Zoals bekend stond dit record
op naam van Rudsel Martina
(Curacao), dieverleden jaarmet
één minuut hetrecord van Willy
Willems wist te breken en op
34.52 te brengen. In de junior-
klasse werd ook een record ge-
broken doorRichard Rodriguez.
In demaster C-klasse (50 jaaren
ouder) wist veteraan Rinus de
Graaf het record van Stoffer de
Jongete breken door 44.20 te lo-
pen. Bij de damesboven 31 brak
Nel Geerings haar eigen record
datop 46.27 stond en nuop 46.00
werd gebracht. Bij de junioren
tot 18 jaar eindigdeRichard Ro-
driguezopdeeersteplaats ineen
tijd van 37.28, gevolgd doorRolf
Tamback in 38.38en Eugene So-
logniereveneens 38.38.

In de open klasse van twintig
totnegenentwintig jaarwonVic-
tor Tromp 34.48, gevolgd door
NelsonPeterson37.10en Robert
Nicolaas 38.14. In de submaster
(30 tot 34 jaar)werdJeffreyWil-
liams in de tijd van 36.41 num-
mer één, gevolgd door Philip
Hock 38.33 en Robert Arends
39.09. In de submaster- klasse
(35 tot 39 jaar) eindigde James
Burnett op de eerste plaats met
39.16, gevolgd doorReynaldo
Wever (41.35) en José Hernan-
dez (42.45). In de master A-
klasse (40 tot 44 jaar):Fabian
Tromp eerste in een tijd van

40.07, gevolgd door Bonifasio
Frans 43.58 en Theo Maduro
44.28.

In de master klasse (45 tot 49
jaar): Benny Geerman 46.26,
Marcial Conradus 48.40 en Nel
Frank 51.31. In de master C-
klasse (50 jaaren ouder): Rinus
de Graaf 41.44, Jacinto Werle-
man 47.14 en Rey Nicolaas
50.38. In de open klasse dames:
Maruska Solognier52.21 en Jes-
sicaRobert 55.34. In de master-
klasse dames (31 jaaren ouder):
Nel Geerings als enigste deel-
neemster in een tijd van 46.00,
datook een nieuwrecord inhield.

Zee eist weer
een slachtoffer

SAN NICOLAS — Zondag-
morgen om kwart voor tien
werd het stoffelijk overschot
gevondenvan JacintoEdwin
Solognier, die zaterdag na
een vispartij met zijn vrien-
den bij de pieren van Lago
werdvermist.

Zaterdag besloten Rudolph
Wouters, Ricky Pantoflant en de
gebroedersAlbert en Edwin So-
lognier, te gaan vissen op een
van depierenvanLago. Via ope-
ningen in de omheining is het
voor vissers mogelijkzich op het
nog afgesloten Lago terrein te
begeven.

Toen men rond negenuur be-
sloot huiswaarts te keren werd
Jacinto Edwin Solognier ver-
mist. Op de Seabert, een van de
pieren van de Lago, zaten nog
anderevissers, maarookzij had-
den Edwin niet gezien. Daarop
werd direct alarm geslagen en
een zoekactie ingezet. Maar pas
de volgende morgen om kwart
voor tien wisten de gebroeders
Bislik het stoffelijk overschot
vanEdwin tevinden. Naasthem
werd ookeen zak metvisgereien
enige gevangen vissen gevon-
den.Dr. Cheungconstateerde de
dood.

Het vermoeden bestaat dat
Edwin, dieslechtzag, van depier
in zee is gevallen.

Het slachtoffer was woon-
achtig aan deLopezstraat inSan
Nicolaas.

Politie zet
jacht in op
vliegtuig

ORANJESTAD — Afgelo-
pen zaterdag bracht een ver-
dacht laag vliegend vliegtuig
weer de nodige activiteit on-
der depolitie.

Omstreeks half vier zag een
politie- patrouille een vliegtuig
dat erg laagvloog in derichting
van SpaansLagoen. Van daaruit
volgde een andere politie- pa-
trouillehet toestel inderichting
van Huliba, waarook enkeleau-
to's werden waargenomen. Er
werden meer patrouilles naar
die plaats gedirigeerd, alsmede
enkele wegen afgesloten. De be-
stuurdersvan deauto'swistente
ontkomen. Ook het vliegtuig
was inmiddelsverdwenen.

Frank Booi namens AD ’86
De uitdaging van dekomende
jaren voor de ware politici

ORANJESTAD— "Onze
partij is demeningtoegedaan
dat verantwoordelijke politi-
ci tot een oplossing moeten
komen op zakelijke wijze. De
uitdaging van dekomende ja-
ren geldtookvoor dewerkge-
vers en devakbonden. Wezit-
ten allemaal in een periode
van economische malaise en
desituatieisvoor allennieuw.
Het vereist heel wat burger-
zin en wijsheid om de juiste
taktieken en strategie uit te
stippelen. Als de buikriem
moet worden aangehaald,
dan moet dat ook gebeuren
als hetniet anderskan, maar
danwelvoor iedereenen pro-
portioneel naar gelanghetin-
komen", aldus besluit de se-
cretaris en woordvoerder
van deAD '86 drs.FrankA.J.
Booi zijnverklaringonder de
kop «De uitdaging van deko-
mende jarenvoor de ware
politici».

Hij begint met erop te wijzen
dat de meestfundamentele basis
voor een landwordtbepaald door
zijn economische basis. De poli-
tieke basis wordt immers daar-
van afgeleid.Hij staat danstilbij
de goeditijden van voorheen en
de slechte tijden van het heden.
Deze slechtetijden zijnmedever-
oorzaakt door externe econo-
mische ontwikkelingen. Hij
vraagt wat ons te wachten staat.

"Het slechtste en het meest
tragischedat ons nukan overko-

men is, dater juistineen moeilij-
ke tijd als de onze, door onver-
antwoordelijke politici tweed-
racht wordtgezaaidin hetvolk",
aldus vervolgt deAD '86- secre-
taris en woordvoerder, "terwijl
het daarentegen nu zaak is het
volk te verenigen". Alle
krachten en energie moeten nu
gericht worden op hetverbete-
ren van onze economische basis.
Dit is een historische uitdaging
voor hedendaagse politici. Wij
hebben allemaal een "externe
vijand". In een dergelijk geval
moet je de nationale gelederen
sluiten. In desituatie waarinwij
nu verkeren, is geen plaats voor
het traditioneel politiek gedoe
met een vrij bekrompen optiek.
Aruba heeft nu politici nodig die
duidelijkkunnen onderscheiden
wat irrelevant is (persoonlijke
politieke controversen) en wat
fundamenteel is. Fundamenteel
is alleswat gericht is op de ver-
betering van de economie (in-
vestering, werkgelegenheid).

In dit verband merkt drs.
Frank Booi op dat gezonde kri-
tiek er altijd mag zijn, maar zo-
wel uitzichtloze afspraken als
het ontstaan van een stempel-
parlement (kritiekloos de eigen
ministers"sparen") is uitdenbo-
ze. De goed betaalde parlemen-
tariërs moeten waar voor hun
geld leveren en dit geldt zowel
voor defracties diedecoalitie on-
dersteunen als derfractie va» de
oppositie.

Het beleid van de ministers
moet duidelijk zijn en ver-
antwoordelijk. ledere minister
heeft zijn verantwoordelijkhe-
den. In depraktijkechterhebben
de verschillende ministeries
raakvlakken met elkaar. Daar
waar het nodig is, moet worden
samengewerkt en overleg wor-
den gepleegd. Het ongeoorloofd
betreden van eikaars ministe-
ries zonder overleg te plegen is
afkeurenswaardig en een bron
voor het oplaaien van onnodige
en tijdverspillende controver-
sen. Opverantwoordelijke en za-
kelijke wijze zullen oplossingen
moetenwordenaangedragen,al-
dus drs. Frank Booi in een ver-
klaring namens AD '86.

ORANJESTAD — Met veel
animo werd doorruim 25 boten
aan het internationale vistoer-
nooivan deArubaNauticalClub
(ANC) deelgenomen.Erwerdzo-
welzaterdag als zondag de nodi-
ge vis binnen gebracht, alhoewel
aanzienlijk minder dan voor-
gaandejaren.Op deenefoto Alex
MansurJuniordiemetde «Iliza»
de grootste sailfish (27.8 kilo)
binnen bracht. Op de anderefoto
Ronny deCuba metzijn boot, die
zaterdag de meeste kilo vis bin-
nenbracht. Na afloopvan het vis-
sen heerste er traditiegetrouw op
de ANC weer de gezellige stem-
ming waarbij de vangsten en
misgelopen vangsten onderwerp
van gesprek vormden.

Bon Bini Festival
ORANJESTAD — Bij het Bon
Bini Festival dat aanstaande
dinsdagavond van halfzeven tot
half negen in Fort Zoutman
wordt gehouden zullen ditmaal
drie activiteitenzijn.
Opgetreden wordt door de mu-
ziekgroep Los Placenteros, de
dansgroep The Alimah Aruba
onder leidingvan Stanley Dabi-
an en de caha diorgelCristal.
De bar is onder leiding van Ta-
marijnBeach Hotel en JubiNaar
treedt op.

Amnesty International
Schrijfavonden verplaatst naar
laatste dinsdag van de maand

ORANJESTAD— Na enige
jareniederelaatstewoensda-
gavond van de maand een
schrijfavond gehouden te
hebben, komt daar met in-
gang van deze maand een
kleine wijziging in. Voortaan
zal deze op de laatste dinsda-
gavond zijnopdezelfdetijd en
plaats, dus om achtuur in de
Leeszaal van debibliotheek.

Belangstellenden kunnen
daarkennis maken methet werk
van AmnestyInternational (AI),
dat grotendeelsaan deaandacht
van het publiek ontsnapt, maar
wel altijd door gaat. Men kan
daar alle inlichtingen krijgen
diemenwenst. Er is demogelijk-
heid afspraken te maken voor
bijvoorbeeld een lezing en men
kan meedoen met het schrijven
van een brief ten bate van ie-
mand die geheel afhankelijk is
van hulp van buiten.

De weekvan 20 tot 26 oktober
heeft in hetteken gestaanvan de
"vergeten gevangenen".AIheeft
in deze week speciale aandacht
gewijd aan het probleem van de
tallozenaamlozendieonbekend,
vaak jaren, in gevangenissen
doorbrengen en totaal vergeten
dreigenteworden. Niet iedereen
heet Nelson Mandela en Andrej
Sacharov. Maar er zijn duizen-
denals hen die we niet kennen.
Amnesty International stelt het
zich tot taak hun namen op te
sporen en bekend te maken, op-
dat ze niet worden vergeten. Op
de schrijfavondis het voor zulke
mensen dat geschreven wordt.
Daaraankan eeniedereen steen-
tjebijdragen.

Lichter wordt opgeruimd
SAN NICOLAS — Ter hoogte
vanBoca Grandi ligt sinds ja-
ren een lichter dienietalleen
eengevaarvormtmaar een le-
lijkgezichtbiedt.
De ministervan Openbare Wer-
ken Charro Kelly heeft DOW
opdracht gegeven deze lichterop
te latenruimen. Er werd een in-
schrijving gehouden, waaraan
drie maatschappijen deelnamen
en waaruit bleek datAssociated
Transport Company met
127.500 florin de laagste in-
schrijfster was. Het opruimen
van deze lichter is in het kader
van hetregeringsbeleid ommeer
toeristische mogelijkheden voor
San Nicolas te kunnen bieden,
ondermeer voor het beoefenen
van de windsurfsport.

Internationaal
vistoernooi
groot succes

ORANJESTAD — Het
tweeëentwintigste internati-
onalevistoernooivan deAru-
ba Nautical Club is, ondanks
alle omstandigheden in aan-
merking nemende, toch een
groot succes geworden.

Helaas deden verschillende
boten ditjaarnietmee en was de
deelname van Venezuela aan-
merkelijkminder danvoorgaan-
de jaren.Bij de einduitslag zon-
dagmiddag bleek «Paso Largo»
met 86.7 kilo de meeste vis van
hettoernooi te hebbenbinnenge-
bracht. Tweede werd «Amira
Darina» met 64.2 kilo. De groot-
ste vis werddoorhet jacht«lliza»
metAlexMansurJuniorbinnen-
gebracht en woog 27.8 kilo, ge-
volgd door «Yumman» met Oiky
Posner met 26.2 kilo en «Mahi-
Mahi» van Johnny Visser met
26.1 kilo. Grootste mulo was
voor Alex Mansur (12 kilo), ge-
volgd doorEdgar Kelkboom met
«Challengers» 5.6 kilo. Roger
Coster met «Tiara» bracht de
grootste barracudavan 10.8kilo
binnen. Voorts dient nog ver-
meld te worden: grootste bonito:
«LadyRuperta» met Grijmans
5.6 kilo. Tijdens een diner- bij-
eenkomst werden gisteravond
de verschillende prijzen uitge-
reikt.

Ruime overwinning op Caravel
Voetbaldevisie twee:
Jong Aruba kampioen
ORANJESTAD—Voor een

grootpubliek werdzaterdag-
middagin het Wilhelminasta-
dion de tweede divisie voet-
bal- wedstrijd tussen Jong
Aruba en Caravel gespeeld.

VoorJongAruba hinghiervan
het kampioenschap van deze di-
visie af. Van hetbegin afaan lie-
ten de jongensvan Noord zien
dat ze vast van plan waren als
kampioenen hetveldteverlaten.
Reeds in de zevende minuut
brachtChuaFarro de standop 1-
-0 voor JongAruba. Twee minu-
ten later maakte Roland Rose
met een strafschop de stand ge-
lijk (1 -1).Daarna washetgedaan

met de doelpunten van Caravel
en voor derust wist JongAruba
met doelpunten HelsioFranken
(3-1) en Hubert Rosas (4-1) de
voorsprong te bereiken.

Een kwartier voor het einde
scoorde Adolf Everon nog een
doelpunt en brachtde standop5-
1.De laatstedrieminutenvan de
wedstrijd werd nog één maal
voor Caravel door Gabriel Thiel
(5-2) gescoord, waarna Hubert
Rosa de JongAruba- doelpun-
tenserie afsloot, waardoor de
eindstand 6-2 werd. Voor Jong
Aruba is nu een einde gekomen
aanhetzes jaarin detweede divi-
sie spelen en gaat dit team van
Noord volgend jaar in de eerste
divisiespelen.

Met zekere trots reikte de
voorzittervan deAVB, FransFi-
garoa — vele jarenvoorzitter
van Jong Aruba — de kampi-
oensbekeruitaan decaptainvan
Jong Aruba. De subkampioens-
beker werd uitgereikt aan cap-
tainRoy Helder van Caravel.

Thrillers brengt
Atletics genadeslag toe

SAN NICOLAS — In een
spannende en enthousiaste
baseball- wedstrijd slaagde
Thrillers/Art Photo zondag-
middag in het Lago
Sportpark erin in deplay-off-
serieeen 13-2knockout- zege
op Athletics/Interior Centre
te behalen. Hierdoor is de
stand in de play-off strijd om
hetbaseball- kampioenschap
in de A-klasse 2-2 geworden.
Morgenavond wordt de be-
slissings- wedstrijd gespeeld
en kan de winnaar zich kam-
pioen van de A-klasse
noemen.

De spelers van Thrillers wa-
ren gistermiddag bijzonder goed
op dreef en namen dertien hits
voor hun rekening en maakten
vijffouten, terwijl de tegenstan-
derzeven punten maakte. Pedro
Hazel, die de gehelewedstrijdop
de werpheuvel stond, werd de
winnende gooier. Joseph Hodge
werd de verliezer. Ofschoon
Athletics vol goede moed in de
eerste inninghet eerstepunt kon
binnen halen, haalde Thrillers
in dezesde inning zes punten en
gaven ze Athletics in de achtste
inning metvijfpunten wel de ge-
nadeslag. Met niet minder dan
13-2bleef Thrillersdemeerdere.
Als morgenavondAthletics /In-
teriorCentrewint,blijft ditteam
in deAA-klassespelen, wanneer
Thrillers/ArtPhoto de overwin-
ningbehaalt, danpromoveert dit
team naar deAA-klasse.

YMCA Caribbean
Congres op Aruba
ORANJESTAD - Onder aus-
piciën van deCaribbeanArea
Committee van de YMCA
wordt op 1 en 2 novemberop
ArubahetRegionalEvaluati-
on SeminarofLeadership ge-
houden.

Het doelvan dezebijeenkomst
is om het YMCA leiderschap in
deregio onder de loupe te nemen
en gezamenlijkde problemen en
andere plannen te bespreken.
Alle YMCA's uit het Caribisch
gebied—elf landen— zullen dit
programmaopArubakomen bij-
wonen. De openingvindt volgen-
deweek, vrijdagmorgentien uur
plaats in het Bushiri Beach
Hotel.
Een van de belangrijkste spre-
kers is drs. Ralph van Breet die
zalspreken over "an overview of
Caribbean social realities",
voorts mrRanjan Solomon, een
medewerker van de World Alli-
ance van YMCA's die over lei-
derschap en de taak van een lei-
der zal spreken. Zaterdagavond
wonen de gedelegeerden het
CenturyClub dinnervan deYM-
CA bijAruba bij.

Volgende trekking
31 oktober
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Na uitschakelen van Scorpions
Finalestrijd tussen Indians
en Wild Cats begint vandaag

WILLEMSTAD — Het
sluitstuk van het AA- klasse
baseball- seizoenbegint van-
avondmet deeerste wedstrijd
van de beste- uit- zeven serie
om de titel tussen Sta. Rosa
Indians/ Variante en Wild
Cats/ Banco di Caribe.
Eerstgenoemde plaatste zich
zaterdagavond na een slo-
pende serie tegen Royal
Scorpions/M&CBankvoor de
finale meteen hardbevochten
4-3 overwinning.

Indians heefter in de halvefi-
naleserie tegen Scorpions een
gewoonte van gemaakt om een
achterstand om te buigen naar
een positief resultaat. Zaterdag
keek men eerst tegen een
achterstand van 0-2 en daarna
tegen een achterstand van 1-3
aan. Aan deene kant uiteraard

een veeg teken voor Scorpions
dat echter dit seizoen niet meer
in actie hoeft tekomen maar aan
de andere kanteen indicatie dat
de Sta. Rosa- ploeg de vereiste
mentale gesteldheidbezit om de
eindstrijd om de titel met Cats
aan te gaan.

Scorpions, een sterk begin
maar heeft hier weer geen pas-

sendvervolg aan weten te geven.
Het scoorde tweemaal in de
eerste inning (driehonkslagen
van Ruben Snoyl, honkslag van
Lonte Balentinen tweehonkslag
van Arthur Davelaar) en een-
maal in de vierde inning
(veldfout van derdehonkmanLi-
lin Martinez, infieldhit van Far-
ley deWindten honkslagvan Ro-
bertico Rozendaal) maar staakte
hierna zijn productie geheel.
Pitcher Rupert Straker stond
Scorpions vanaf devijfde inning
maar heel weinig toe, zodat de
Sta. Rosa- ploeg van haar kant
zich kon gaan concentreren op
hetproduceren van debenodigde
runs. Een tweede run (de eerste
was reeds in detweede slagbeurt
op het scorebord gebracht met
honkslagenvan FarleyLeocadia
en StanleyPalm) werd in devijf-
de inning gescoord op een vrije
loop, een infieldhit van Roy Her-
silia eneen wild-pitch. In dezes-
de werdde score recht getrokken
op een honkslagvan Farley Leo-
cadia die daarmee tevens een
einde maakte aan het optreden
van Scorpions' starting pitcher
Michael Victoria. De 3-3 stand
werd in de achtste door Indians
verbroken op 2vrije lopenen een
misgreep van shortstop Marli-
son Brigitha die een makkelijk
op te vangen grondbal doorliet.
En ditallemaal nadatVictoria's
vervanger Ruthson Roberto de
eerste slagmensen had uitge-
schakeld. Een kleine duizend
personen woonden de wedstrijd
bij.

Een groterpubliek wordtvan-
avond verwacht wanneer Indi-
ans en Cats deeindstrijd met el-
kaar aanbinden. De Sta. Rosa-
ploegheeft hetvoordeel dathaar
spelers in derunning zijn terwijl
Cats over een uitgeruste
pitching staf beschikt.

WILLEMSTAD—In hetkader
van de wervingvan bloeddonors,
zoals jaarlijks door de Curagao
Lions Club wordt geëntameerd,
financierden deLions het ver-
vaardigen van T-shirts en bum-
per- stickers, alsmede de nieuwe
uitgave van deInformatie- boek-
jesvoor Donors. Namens deCu-
racao Lions Club droeg onlangs
in deBloedbank JoopSnel (twee-
de van links) aan hoofd van de
Bloedbank Gonesh de artikelen
over. Dat gebeurde in aanwezig-
heid van voorzitter van hetRode
Kruis Rosiers en een drietal me-
dewerksters van deBloedbank.

MOTORSPORT/CAIRO —Tijdens de negende etappe van
de Farao-rally door Egypte zijn
twee toeschouwers bij een onge-
luk om het leven gekomen. De
wagen van de ItalianenLugiano
Andreeto enGuiseppe deSimeo-
ni reed tijdens een klassement-
sproef in op een overlicht voer-
tuig en raakte daarbij van de
weg.

0-0-0-0-0

Winst in Wenen
voor Brad Gilbert

WENEN — Brad Gilbert, de
sterk opkomende Amerikaanse
tennisser, die onlangs— zonder
groot succes overigens—zijnDa-
viscup- debuut maakte tegen
Australië, heeftzondag het toer-
nooivan Wenenop zijnnaam ge-
bracht.Hij won met 3-6,6-3,7-5,
6-0van deTsjechoslowaakKarel
Novaeek. In definale liepGilbert
een blessure op, die verhinderde
dathijaan dezijdevan deJoegos-
laviërSlobodan Zivojinovicaan-
trad voor de eindstrijd van het
heren dubbelspel.

De BraziliaanRocardo Acioly
en de Pool Wojtek Fibak kregen
nu dehoofdprijszonderdatzij er-
voor behoefden te spelen. In de
halve finales had deBraziliaan/
Poolse combinatie met 7-6, 0-6,
7-6 gewonnen van de Zuid- afri-
kanen Christo Steyn/Danie
Visser.

Dundee iaat
kans liggen

LONDEN — Dundee United
heeft zaterdag een kans laten
liggen zich alleen op de eerste
plaats van deranglijst te neste-
len in de Schotse eerste divisie
door niet verder te komen dan
een gelijkspel(2-2) tegenHearts.
International Paul Sturrock
maakte beide treffers van Uni-
ted, John Colquhoun en Gary
Makcay hadden succes voor He-
arts.

Door datresultaatkwamDun-
deeUnited op gelijkehoogte met
Celtic, dat stadgenoot Rangers
zondag ontmoet in de finale van
het toernooi om de League- be-
ker. Aberdeen, bij hetbegin van
het seizoen unaniem afgeschil-
derd als de nieuwe kampioen
naar in de competitie tot nu toe
flink tegenvallend, won zater-
dag weer eens. Hamilton werd
met 1-0verslagen dooreen doel-
punt van Jim Bett in de tweede
helft. Veel vertrouwen kan Ab-
erdeen er echter niet aan ont-
lenen.

Hamburg mogelijk
kandidaat OS 1996

HAMBURG — De stad Ham-
burg heeft hetplan opgevat zich
kandidaat te stellen voor de
Olympische Spelen van 1996.
Alfons Pawelczyk, belast met
sportzaken, presenteert dinsdag
zijnvoorbereidings- studiein de
gemeenteraad. Hamburg bezit
aleen grootvoetbal- stadionmet
een toeschouwers- capaciteit
van 60.000. Er moet voor 1996
wel nogeen grote sporthal eneen
Olympisch dorp gebouwd
worden.

Zege voor
Olympiakos

ATHENE — Olympiakos Pi-
raeus, tegenstandervan Ajax in
de tweederonde van de strijdom
de Europa- cup voor beker- win-
naars, heeftzich zondaghersteld
van de zware nederlaag (0-4) te-
gen de Amsterdammers. De
ploeg won met 2-0van Kalama-
ria en bezet met acht punten uit
zes duels de vierde plaats op de
ranglijst. Koploper Paok verloor
verrassend van Larissa (1-2).De
club van trainer Thijs Libregts
deeltnu deeerste plaats metOFI
en Iraklis.

Winst voor Napoli opAS Roma

Juventus verliest
thuis van Inter

ROME — Koploper Juven-
tus verloor op de zevende
speeldagvan Italiaansecom-
petitie verrassendeenpunt in
dethuiswedstrijd tegen Inter
Milaan. Napoli achterhaalde
de miljoenenploeg uit Turijn
doordezwareuitwedstrijd te-
gen AS Roma met 1-0 te win-
nen.Beide ploegenhebbenelf
punten. Willem Kieft ver-
zorgde een van de twee tref-
fers van Torino tegen Atalan-
ta (2-0).

In Turijn bezochten 65.000
toeschouwers de topper tussen
Juventusen Inter. De kampioen
kwam na zeven minuten opvoor-
sprong door een eigen doelpunt
van Inter- verdedigerFerri. Vier
minuten na de pauze scoorde in-
ternational Altobelli de gelijk-
maker. Het betekende de vijfde
seizoen- treffer van de Inter-
spits, die daarmee de topsco-
rerslijst in Italië aanvoert.

Diego Maradonahielp Napoli
inRome in eenvolgepakt stadion
(65.000) aan de winst tegen AS
Roma. De Argentijnse balgooc-

heiaarmaaktetwintig seconden
na rust het enige doelpunt. Ma-
radona verlieteen kwartier voor
het einde geblesseerd het veld.
OokRoberto Pruzzo, detopscorer
van het seizoen, verliet voortij-
dig het veld. De aanvallervan
Roma werd van het terrein ge-
stuurd.

Verona won voor de tweede
keer in dit seizoen. Onder de ge-
blesseerde Deen Elkjaer Larsen
en Paolo Rossi werd Fiorentina
verslagen met 1-0. De beslissen-
de treffer kwam op naam van de
jonge spits Marco Pacione. De
Braziliaan Junior Leidde zijn
ploeg Tgrino naar de winst (2-0)
op Atalanta.WillemKieft speel-
de opnieuw een voortreffelijke
wedstrijd en scoorde evenals Ju-
nior.

In de onderste regionen zit
Üdinese de andere degradatie-
kandidaten steeds dichter op de
hielen. De ploeg startte het sei-
zoen met negenminuspuntenen
sleepte bij Avellino het zesde
competitie- punt in de wacht. De
achterstand opBrescia bedraagt
nog zes punten.

Slechts winst voor Sithoc
Geen verrassingen in eerste
weekeinde van Kopa Antiyano
WILLEMSTAD — Verrassin-
gen zijn er in heteerste Kopa
Antianoweekeinde nietgere-
gistreerd.DeCuracaosekam-
pioen Sithoc/Hubo trok thuis
spelend met minimum score
de overwinningnaar zich toe
ten koste van subkampioen
Vitesse van Bonaire terwijl
Victory Boys/Citco het be-
zoek aan Bonaire met een
doelpunt gelijkspel tegen
kampioen Real Rincon af-
sloot.

De partij op Curagao had een
teleurstellendverloop gezienhet
lagetechnischepeil dat de beide
ploegen haalden.De ruim 1.000
toeschouwers zagen een totaal
anderSithoc aan hetwerkverge-
lekenmetwat men in deCuraca-
ose finales tegen Victory Boys
had gepresenteerd. Slechts één
speler deelde niet in de malaise
en dat was Raymond Rovina.
Heelterecht werd hij ook de ma-
ker van het enige doelpunt van
de wedstrijd. De resterende 21
spelers op het veld haalden de
middelmaat niet.

Rovina zette Sithoc op voor-
sprong in de40ste minuut met
een harde schuiver via de staan-
der. In detweedehelft konSithoc
evenmin de strijdlusten inspira-
tie opbrengen die het tegen Vic-
tory Boys ten toon had gespreid.
Heel sporadisch ook waren de
kansen diehetzich wist teschep-
pen. Twee goede doelpogingen

werden ondernomen door Char-
lieRegales (zeven minutenna de
hervatting) en Rignald Petroni-
lia.Petronilia slaagdeer halver-
wege de tweede helft tijdens een
aanvalsactie in zowel de laatste
man alskeeper Oleana te omspe-
lenmaar hij vergooide deze kans
door naar achter te spelen in
plaats van zelf de aanval af te
ronden. Dit bood de defensie van
Vitesse de mogelijkheid om als-
nog in te grijpenhetgeen zij dan
ook deden.

Het toernooi wordt woensda-
gavondvoortgezetmet heteerste
duel tussen Sithoc en Victory
Boys. Dat het er spannend toe
kan gaan tussen beide ploegen
werd in dehalveeindstrijdbewe-
zen. Zaterdag spelen de ploegen
die thuis hebben gespeeld hun
eerste uitwedstrijd.

Regen veroorzaakte uitstel

Vandaag beslissende dag
voorRed Sox en NY Mets

NEW YORK — De zevende
en beslissende wedstrijd uit
de World Series werd giste-
ren, een dag uitgesteld. Het
duel in Shea Stadium, tussen
de New York Mets en de Bos-
ton Red Sox,kon gisteravond
nietworden gespeelddoorre-
gen. De Amerikaanse

honkbalbaas Peter Ueber-
roth heeft de wedstrijd op-
nieuwvastgesteld voorvana-
vond.

Het uitstel met een dagspeelt
de Mets, diein detiende innings
van de zesde wedtrijd een
achterstand van 3-5 omzetten in
een overwinning met 6-5, in de
kaart. Ster- werperRon Darling
is daardoor zonder bezwaar in-
zetbaar, omdat de periode van
vier dagenrust voor een werper,
dievoor deAmerikanenheiligis,
nu wordt gehaald. In de twee
wedstrijden die Darling gooide,
kreeg hij in veertien innings
slechtszeven honkslagenenniet
een verdiendpunt tegen. Tussen
deeerste tweeduelsvan Darling
zat slechts een rust van drie da-
genen dat was merkbaar.

De Red Sox zouden gistera-
vond gestart zijn met Dennis
„Oil can" Boyd op de heuvel,
maarkunnen nu terugvallen op
Hurst, de winnende werper in
twee duels. Hurst kreeg in ze-
ventien innings slechts twee
punten tegen, hoewel hij duide-
lijk problemen had met de New
Yorkse slagploeg. Hij incasseer-
de veertien honkslagen, maar
had het geluk dat die zo ver-
spreid vielen, dat zijn ploeg er
nietecht schadevan leed.

Prost prolongeert
wereld-titel

ADELAIDE — De Fransman
Alain Prost is zaterdag voor de
tweede achtereenvolgende keer
wereldkampioenin deFormule 1
geworden.De McLaren- coureur
won in Adelaide de laatstegrote
prijs van dit jaar. De nummer
een inhetklassementtotAdelai-
de, Nigel Mansell, viel door ban-
denpechin de63evan de82terij-
denronden uit. De Brit hadin de
Australische stad genoeg gehad
aan een derde plaats, de positie
diehijvoor het uitvallenook in-
nam. Het puntentotaal van
Mansell was wel voldoende voor
de tweede plaats. Zijn Brazili-
aanse teamgenoot en oud- we-
reldkampioen Nelson Piquet,
eindigde in Adelaide als tweede
en daarvoor als derde in het
eindklassement.

Graf zegeviert in Brighton
BRIGHTON — Steffi Graf

heeft dit weekeinde haar
achtstetoernooi-zege van het
jaarbehaald. De zeventien-
jarigeWestduitse zegevierde
in de finale van et indoor-
toernooi van Brighton met 6-
-3,6-3 over deZweedseCatari-
naLindqvist.

Aan dezijdevan Helena Suko-
va won Graf ook nog het dub-
belspel: finale 6-4,6-4 tegen Tine
Scheuer- Larsen /Cathy Tan-
vier. Aansluitend werd Steffi
Grafper privé- vliegtuigoverge-

vlogen naar Keulen, waar zij
deelnam aan een televisie- show
ten bate van het World Wildlife
Fund. Grafs zege in Brighton
was 40.000 dollar waard.

Voor dehalve finales (6-1, 6-2
tegen Rosalyn Fairbank) en de
finale stond zij samen nog geen
twee uur op de baan. Bij het af-
scheids-praatje stelde deversla-
gen Lindqvist: "Steffi Graf kan
heel snel nummer éénvan dewe-
reld worden. Bij het Masters-
toernooi in New York geef ik
haar een kans van fifty- fifty te-
genMartina Navratilova."

Vergeer niet
naar WK-sprint

DEN HAAG — Hein Vergeef-
tweevoudig wereld- kampie**
schaatsen, heeft dewereld- titer
strijd sprint niet in zijn seizoen
planning opgenomen. De Haa*
trechter ziet weinig zin in cell
tripnaar Canada, waar op 31J*'
nuari en 1 februari inSainte Fw
detitelstrijdvan de sprint- speö'
alisten wordt gehouden. De 1»Jge reis valt tussen de allroui»
toernooien om de Europese tit*
in Trondheimen de wereld-tit*
inHeerenveen. Na het afgelope»
wereld- kampioenschap sprij
in Karuizawa is Vergeer tot *conclusie gekomen dat er vo*
hem geeneer tebehalen is tegB*
de specialisten op de korte »
standen.

Engelse versterking
voor hekkesluiter AZ

ALKMAAR — AZ, dehekkf*
luitervan de Eredivisie, wil ó&
opkorte termijn versterken. Dj
Alkmaarse eredivisieclubkrijP
maandag de lang geblesseerd
Twente- aanvaller Willy Carf
op proef. Diezelfde dag hoop
trainer Han Berger zijn select*
uit te breiden met twee Engel9*voetballers.Berger wildezond^ ,
slechtskwijt, dat de Britten va»
een derde- divisieclubkwamefl
„Wanter zijnkapers op dekust "aldus de geplaagde coach.

Leidt na zes ronden met vierpunten
Timman aan kop in
grootmeester-toernooi

TILBURG — Na de onstui-
mige start van Jan Timman
en deblunders, diedetweede
ronde ontsieren, is het inter-
polis- toernooi van Tilburg
gekomenindefasevan conso-
lidatie.

Na zes ronden leidt Jan Tim-
man met vier punten. Hij heeft
een voorsprongvan eenhalfpunt
op het duo Karpov/Ljubojevic.
Daarbij moet worden aangete-
kend, dat de Amsterdamse
grootmeesterin dekomenderon-
den niet minder dan driemaal
achtereen de zwarte stukken
voert en wel tegen respectieve-
lijkBeljavski,Portisch en Miles.

HetdueldatTimmanzaterdag
tegen Kortsjnoi aanging, was
tamelijk statisch.Uit een Bogo-
Indische opening ontwikkelde
zich een positioneel middenspel
zonder lichte stukken, dat tot
vaste — moeilijk te doorbreken— pionnen- structuren leidde.
Timman ontweek nog een keer
herhaling van zetten, maar
moest in tweede zitting toch in
remise berusten. Hijkon meteen
weeraan de slagvoor hetvervolg
van het afgebroken duel van
donderdag tegenLjubojevic. Bij
nadere analyse is aan het licht
gekomen, dat de Nederlandse
grootmeester in tijdnood een
vrijwelzekerwinnendevoortzet-
tingheeft gemist. Timman hoop-
te in tweede zitting zijn te-
genstander in verwarring te
brengen, maar ook de Joegosla-
vische grootmeester bleek zijn
huiswerk feilloos te hebben ge-

maakt.
Anatoli Karpov deed met

zwart tegen Miles hardnekkig
pogingen hethalfpunt, dat het°
van Timman in de standscheidt
te overbruggen. Navijfuur spf*
len stond het bord nog altijd
stampvol stukken. Er was nof>
geenpion geruild.Milesboodre-
mise aan. MaarKarpov weiger'
de. Hij zag er kennelijk nog iej*
in,al washij danook deenige,<ke
een dergelijke mening was toe-
gedaan.Bij dehervatting opzo*'
dagwas Karpov pas op de 74s#
zet bereid de vrede te tekene*
De stand zat nog steeds muUf'
vast en alle zestien pionnen W"
leefden hetvredesfeest.

Portisch en Beljavski hielde»
zich bezig met een orthodox
ruilvariant. Gewoonlijk loop
het spel dan langs rustige &
baande wegen. Dit keer echte*
kwamen beide monarchen mi"
ofmeerin de open luchttestaa*
Een konings- aanval zat A
echtervoor beidennietin. Daa*
voor waren dekansen op decouJ''
ter, om invoetbaltermen te spt,
ken, te groot. Huebner -Ljuboj'
vie was fascinerend, omd**
zwart in een Siciliaan zijnbeW
centrum- pionnen naar de vijf*'!
rij bracht. Dat betekent veel*
brand en inbraak. Ookbij dehe*"
vattingstondhetbord—bijwij^
van spreken — nog bol van <£spanning, maar het nachteli.
analyseer- werk van beide'
bleek grondigtezijn geweest.I.
remise was in een handomdra*!
bereikt.
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Ajax, PSV en Feijenoord maken geenfouten
Nederlandse lijst-aanvoerders
handhaven onaantastbare positie

DEN HAAG — Ook na detwaalfdespeeldagin deEredivisie
blijft de positie van de top drie in het Nederlanse voetbal on-
aantastbaar. Ajax,PSV en Feyenoord maaktengeen fout, ter-
_iil deachtervolgendeploegen opnieuw punten verspeelden.
De Amsterdammers voeren

Bamen met de landskampioen
W Eindhoven de Eredivisie aan
""et twintig punten, Feyenoordv°lgt op twee punten. De negen

trokken in het wee-
keinde 54.000 toeschouwers. Er
nlelen negen gele kaarten,

Geurds was bij
«oda JC — FC Den Haag de
jongste. De Eindhovenaar
"teelde vier gele kaarten uit.

feyenoord leek na het ruimeyerli e s tegen Borussia
?°nchengladbach opnieuw een
"'öke tegenvaller te moeten in-
baseren. De gasten uit Veen-
"atn namen i n deeerste helft een

voorsprong van 2-0 door doel-
punten van Huizingh en Hui-
stra. Tot tien minuten voor het
einde bleef die sensationele
standop het scorebord staan. In
de slotfase ging depromovendus
uit het noorden alsnog nog on-
deruit.De in eerste instantie ge-
passeerde Hofman bleek een
gouden wisselvan trainer Rinus
Israel. De Limburger scoorde de
eerste en dederdetreffer voor de
Rotterdammers. Zijn tweede en
beslissendedoelpunt viel zelfs in
de allerlaatste seconde.

Ook PSV kende problemen. In
Enschede hield FC Twente de

landskampioen ruim vijf kwar-
tier in bedwang. Toen sloeg het
hoofd van verdediger Nielsen
toe. DeDeen kopte debaluiteen
hoekschop van Valke steenhard
in. Gullit en Koeman profiteer-
den in de slotminuten van de
ruimte, dat het opdringende
Twentebood.

Ajax liep in Alkmaar over AZ
heen.De topploeg van weleer,
die momenteel in de Eredivisie
de rijen sluit, had niet over be-
langstelling te klagen. De tien-
duizend toeschouwers zulleneen
tweede bezoek aan de Alkmaar-
der Hout waarschijnlijkeen tijd-
je uit het hoofd zetten. Het ver-
lies van 1-6 gaf het klasse-
verschil duidelijk aan. De
Amsterdammers hoeven zich in
ieder geval geen zorgen te ma-
ken over de opvolger van Marco
vanBasten. JohnnieBosmanbe-
wees opnieuw genoeg doeltref-
fenheid te beschikken. De jonge
spitsrukte met zijn vier treffers
op naar tweede plaats op de
topscorerslijst. Alleen zijn club-
genootMarco van Basten(twaalf
treffers) heeft een keer meer ge-
scoord.

De achtervolgers van de top
drie liepen allemaal averij op.
FCDen BoschverloorinDe vliert
met 0-1 van Go Ahead. Roda JC
(een teleurstellend 0-0 tegen
Den Haag) en Sparta (1-1 bij
PEC Zwolle) lieteneen punt lig-
gen. De drie ploegen bezetten
met vijftien punten de vierde
plaats op deranglijst.

Onderin zijn AZ en Excelsior
nu al de meest serieuze degrada-
tie-kandidaten. Excelsior moest
in Groningen een flinke neder-
laagslikken.Waar de noordelin-
genwoensdagin deEuropa- cup-
wedstrijd tegen Amax Neucha-
telniet in slaagden—hetmaken
van doelpunten —luktetegen de
Rotterdammers uitstekend.
Maarliefst zes keer verdweende
bal achter doelman Doesburg
van Excelsior. Houtman trof
tweekeer doel.

FC Utrecht heeftook het juiste
spoor weer te pakken. Te-
genstanderFortuna Sittard

werd met 4-1 opzij gezet na een
uitermate zwakke seizoenstart
—driepunten uitzes duels—be-
gint de komst van Willem van
Hanegem als technisch adviseur
eindelijkresultaat op te leveren.
Door zijn inbreng kreeg aanval-
ler Willaarts een kans in de
Utrechtse hoofdmacht.De 25-ja-
rige voetballerbeloonde datver-
trouwen tegen Fortuna met drie
treffers, waarmee zijn totaal op
zes kwam. Vanaer Hooft enReij-
ners bepaalden de eindstand op
4-1. VVV won voor de tweede
keer in Venlo. Haarlem werd
met 3-1 verslagen.

WILLEMSTAD -Namens de
Raad van Toezichten Advies van
deLands- loterij overhandigde
vorige week Cocochi Prins als
voorzitter van dezeraad, een che-
que ter waarde van 600.000 gul
denaan directeur van hetCura-
caose sport- complex Sentro De-
portivoKorsou,Morris Isenia.De
donatie is bedoeld als bijdrage
aan eenproject voor hetaanbren-
gen van een kunst-grasmat. Met
het totale project is een bedrag
van 850.000 gulden gemoeid. Op
defoto vlnrgedeputeerde van on-
der andere Sport Agustin Diaz,
voorzitter van deRaad van Toe-
zicht en Advies Cocochi Prins,
SDK- directeurMorris Isenia en
vice- voorzitter van de Stichting
Sport- terreinenßrievengatRod-
neyLucia.

Seko en Kristiansen
Winnen Chicago-loop
TCHICAGO —De Japanner
;°shihiko Seko heeft zondage marathon van Chicago ge-
inen. Bij de dames zege-
lde deNoorse IngridKris-
a'lsen. Seko liep deklassie-
:e 42,195 kilometer in tweeu>\ acht minuten en 27 se-
'iden. Hij had een voor-zong van ruim een minuut
J1Ahemd Saleh uitDjibouti.

\ r'stiansen, die 2.27.08 nodig
pd, zette deFrancaise Maria
/*'üt op ruim twee minuten

' Verstand.

iWi Seko betekende de over-
hung in Chicago zijn tweede
J?Beop de marathon in dit jaar.
i ari&e a^eet won cel"der

j *de marathonvan Londen. De
h
aPanner maakte in Chicago

25 kilometer dccl uit van
kopgroepje van acht lopers,

Ncr wie ook de Djiboutiaan
<Jhmed Salah en deBrit Charlie| filing. De Afrikaanse atleet
's de enige die de tempo- ver-

I filing van Seko na 25 kilome-

terkon volgen. Hettweetal bleef
tot vijfkilometer voor het einde
bij elkaar. Het tweede tussen-
sprintjevan de Japanse mara-
thonloper was Salah echter te-
veel. Aanvankelijk kon Salah
zijnachterstand tot honderd me-
terbeperken. In de slot- kilome-
ters bouwde de Japanner zijn
voorsprong uit tot anderhalve
minuut.De Brit Spelling, derde
op de Olympische marathon in
1984inLos Angeles, eindigdeop
bijna twee minuten als derde.

Bij de dames overheerste op-
nieuw Ingrid Kristiansen. De
Noorse lange- afstandsloopster
was na afloop niet tevreden over
haartijd. Met 2.27.08bleefze zes
minuten van haar beste tijd
(2.21.06) op marathon verwij-
derd. Alleen de Francaise Maria
Lelutkon enigszinsbij Kristian-
sen in debuurtblijven.Ookzij fi-
nishtenog onder de twee uur en
dertig minuten. De achterstand
op haar Noorse rivale bedroeg
echter twee minuten en 43 se-
conden.

Topspeelster Agnes door Voorbraak verslagen

Teleurstellende wedstrijd
tussen Badminton-koplopers
JILLEMSTAD — In de
/°-fdklasse werden er drie*edstrijden gespeeld, die
[ken van alle voor enige ver-
assing zorgden. In de eerste
*J*BBe bleekAnimo 3aan Zee-
**cht 3 nauwelijks een te-
*eUBtander te hebben. In de
p"eede klasse gaven alleen

adushi 5 en Asiento 2 elkaarParty.

HOOFDKLASSE.
'ampanja ontving op eigen

p*'d Cadushi 1.Ryan Castel van
adushi begon zijn herenenkelj^dmet een winnende set 15-4.

J^ar good- oldEddy Leito wist
i*t zeer geroutineerde slagen
" heft weer in handen te ne-

J*6", met 15-3 en 15-8 was deze
f^tij voor Tampanja. Wendel

der Geld (T) had helemaal
R*en moeite met Alwin Kely.

Aantal Voorbraak daarente-
-s*^ gaf haar team weer hoop
j*ol-zeer onverwachtsvan Moni-
r* Agnes te winnen.De eerste
i 'Was nog wel voor de tot nogp»,e onverslagen speelster van
fttnpanja. Eenmaal haar zenu-

p^ n kwijt kwam de jeugdige
■ Aantal terug en versloeg haar
SKenstandster met 11-4 11-8.
J*t dubbel V.d.GeWLeito sloeg

rder allehoop debodemin door
j et duidelijk overwicht het Ca-iVshikoppel teverslaan. Cadus-
r de stand nog te ver-
deren in de mixed, maar ook

er bleek het dubbel Lei_y Ag-
Kes in drie sets te glorieren.aarmeewerddeuitslagvan de-
J*°ntmoeting 4-1 voor Tam-
Wl_a.

h^nimo 1, de koploper, ont-vette debutantCadushi 2. Op-
zend was de wedstrijd tussen

*"» SenWuen Eddy Baetens. De
j
rBte set wasvoor Eddy maar in

i twee andere sets kon hij het
l_ .. *emP° niet meer bijbenen,
j de herendubbel maakte het
j| ° Baetens/ Sybesma het
4_.rt' en/Martis weer moeilijk
jp01" ook hier drie sets uit te per-
wft- Animowon uiteindelijk wel
ft.et 5-0, maar kreeg dit zeker

b Asiento 1 was op Rust en
j> r_h de gastheervan Animo 2.
i et veteranen- team was dit. er zo op dreef. Felix Holiday-
(-,' wist met mooi spel en lange
g-'ey's zijn tegenstander uit te
Rakelen. Koek eveneens van
» .llno, had ietsmeermoeite metJ^ento speler Jan Wellen. Delj^esenkel gaf dit keer een

voor het Asiento te-
h»_ nerendubbelvan Asientodkans om te winnen, maar

draaide niet optimaal. In twee
sets moesten ze zich gewonnen
geven. De einduitslag 4-1 voor
Animo 2.
In deeersteklasse stondAnimo 3
tegenover Zeemacht 1.Bij deze
tweede ontmoeting had Animo
zich zelfversterkt met een dame
uit deB- klasse. Eersteheervan
Animo Edison Sambo, vroeger
een A- speler, sloeg Erwin
Lentjesvan debaan.Huntweede
heerAndy Nicolaasmaakte eve-
neens korte metten met te-
genstander Winkler. Zijnvrouw
Helen wist zeer overtuigend
Animo'sversterking te verslaan
met 11-2 en 11-7. De heren van
Animo3blekenverderin alleop-
zichten sterker, duswerd deein-
duitslag5-1 voor Animo.

Indetweedeklassewaren alle
ogen gericht op dewedstrijd tus-
sen de tweekoplopers Zeemacht
3 en Cadushi 4. Cadushi startte
slecht door het ontbreken van
huneerste heer,wat directaleen
achterstandbetekende van twee
verloren partijen. Henk Oos-
tenbrink (C) trachtte dit weer
goedtemakenmeteen grandioze
partij tegen Oosinga van Zee-
macht; 15-1 15-12. Adje Ver-
steeg duidelijk teleurgesteld
door desituatie, speeldebeneden
haarkunnen. Coumans van Zee-
macht maaktehiergoed gebruik
van, won met 11-3 11-3. Zee-
macht speelde bovendien nog
met een sterke invallerWillem-
se, waardoorook demixed- dub-
bel een makkelijke verovering
werd. Indedames- dubbel kwam
Cadushi weer een beetje terug,
de tweede set stonden de dames
Boudewijns/ Versteeg met 9-0
voor, Zeemacht klom op. De
laatste puntjes werden om de
beurt vergaard, maar Zeemacht
kwam als eind overwinnaar uit
destrijdennamdaarmeeweer de
leiding in het punten- klasse-
ment.

Cadushi 5 hadeen zware wed-
strijd tegen Asiento 2, dat er
steedsbeter inkomt. Inde heren-
dubbel speeldeAsiento een bete-
re partij. De herendubbel ging
erg gelijk op, maar werd een
overwinningvoor Cadushi. In de
damesenkel had Astrid
Hillhorst(C) moeite met S. Impe-
rator tijdens de eerste set. De
mixed dubbel werd de beslissen-
de partij.Asiento gafniets meer
toe en de eindstand werd 3-3.

De ontmoetingAnimo 4 tegen
Zeemacht2werd een totaalover-
winning voor Animo. In de he-
ren- en mixed dubbel moest er
weliswaar in drie sets om ge-
vochten worden.

Totaal stand:
Hoofdklasse:
1. Animo 1 4-8 (15- 5)
2. Tampanja 4-6 (15- 5)
3. Animo 2 4-6 (13- 7)
4. Cadushi 1 4-4 (KMO)
5. Asiento 1 5-2 (10-15)
6. Cadushi 2 5-0 ( 9-21)

Eersteklasse
1. Animo 3 4-7 (18- 6)
2. Zeemacht 1 3-3 (10- 8)
3. Cadushi 3 3-0 ( 2-16)

Tweeede klasse
1. Zeemacht 3 5-9 (22- 8)
2. Cadushi 4 5-8 (23- 7)
3. Animo 4 5-6 (19-11)
4. Asiento 2 5-3 (11-19)
5. Cadushi 5 5-2 ( 9-21)
6. Zeemacht 2 5-2 ( 6-24)

Verlies voor toonaangevende clubs

Engelse voetbaltop
roemloos ten onder

LONDEN — Met Liverpool
als gids hebben de toonaan-
gevende clubs uit deEngelse
eerste divisiezaterdag beslo-
tenvan derechte wegaftewij-
ken en eens te laten zien tot
welk slechtvoetbal ze ookin
staat zijn. Op een dagvol ver-
rassingen verloor de top vijf
van de algemene rangschik-
king eendrachtig.

Liverpool spande de kroon
door met 1-4 ten onderte gaanbij
Luton, een tegenstander die op
een normalezaterdag altijd drie
winstpunten oplevert voor de
landskampioen. Het duel was
een persoonlijke triomf van de
21-jarigeLuton- aanvallerMike
Newell, diebij Liverpool was ge-
doemd eeuwig op debank te blij-
ven. Tegen zijn oude vereniging
scoordehij driekeer.

Lijstaanvoerder Nottingham
Forest gingten minste nog strij-
dend ten onder bij Oxford, maar
denederlaag (1-2) en vooral het
vertoonde spel zal manager Bri-
an Clough ongetwijfeldnog de
nodige scherpe woorden ontlok-
ken. Het verging Norwich, dat
als debutartverrassend detwee-

de plaats bezet, echter nog
slechterbijWimbledon(0-2), ter-
wijlnaaste concurrenten Totten-
ham en West Ham beide de pun-
ten aanLondense rivalen lieten.
De Spurs gingener met2-0 opte-
gen Queens Park Rangers en
West Ham kon amper geloven
dat het laaggeklasseerde
Charlton tot ietsverbluffends in
staat was (1-3). Door dieresulta-
ten schoven Everton en Arse-
naal, die geenfout maakten,drie
plaatsen op.

De onwezenlijke sfeer hing
ook op Highbury, waar Arsenal
voor zijn doen een doelpunten-

feestje bouwde en met 3-1 van
Chelsea won, en bij Sheffield
Wednesday, waar Coventry-
doelman Steve Ogrizovic met
een treffer meehielp de
eindstandop 2-2 te bepalen. Og-
rizovic bracht zijn naam op het
scoreborddoor in detweede helft
met een enorme knal het spel
naar de anderehelft teverplaat-
sen. De bal stuiterde een keer,
verraste zijn Sheffield- collega
Martin Hodge en zeilde in het
net.

Nottingham Forest kwam op
weg naar Oxford in de file te
staan en arriveerde pas een half
uur voor aanvang van de wed-
strijd in het stadion. Die te-
genslagkwam dekoploper niet
teboven. Voorrust schotenJohn
Aldrigde, zijn twaalfde sei-
zoentreffer,enRay Houghton de
thuisclub als op 2-0 na blunders
in de defensie van Forest. Stuart
Pierce deedhalverwege detwee-
dehelft wel iets terug, maar de
bezoekerswekten niet de indruk
dateen offensief veel kans van
slagenhad.

Norwichreisdenaar mede- de-
butant Wimbledon met de ple-
zierige wetenschap dit seizoen
nog geen uitwedstrijd te hebben
verloren. Het vlotte openings-
doelpunt van Londenaar John
Fashanu deed daareen ongena-
digeaanslag op,dieNorwichniet
meer te bovenkwam. Tony Gay-
Ie stelde de drie punten voor
Wimbledon al voor rust defini-
tief veilig. West Ham had tegen
Charlton een start, waar iedere
voetballer een nachtmerrie van
krijgt. Toen debalvoor deeerste
keer achterWest Ham- doelman
Phil Parkes lag waren er negen
secondenverstreken. De Schotse
aanvallerJim Melrose was ver-
antwoordelijkvoor deze doeltref-
fende aftrap. Een paar minuten
later bracht hij ook bijna num-
mer twee op zijn naam, maar de
bal ketste tegen de lat. Charlton
verloor geenmoment degreepop
de wedstrijd en Colin Walsh en
Stuart Pearson drukten dat in
verdere treffers uit. Tony Cottee
verzachtte het leedenigszins.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
openvanaf 17.00uur.

BASEBALL
(AA-klasse)
finale
20.00 uur Sta. Rosa Indians/ Variante vs
Wild Cats/Banco di Caribe - SentroDeporti-
vo Kórsou.

VOLLEYBALL
(Federashon di Vólibol Kórsou) ■A-klasse
19.30uur Watakeli vs AmstelVolley Master
(dames);
19.30 uurUNA vs Hurricane (dames);
20.30 uur Zjuntan vs Odesa (dames);
hoofdklasse
20.30 uur Wishi Tiger vs Olympia (heren) -Sentro Deportivo Kórsou

Straf voor
Cyprioten

ZURICH — De strafcommis-
sie van de Europese Voetbal
Unie heeft Apoel Nicosia, de
landskampioen van Cyprus voor
twee seizoenen uitgesloten van
deelneming aan toernooien om
de Europese bekers voor clubs.
Apoel was woensdag, onderdruk
van deregering in Nicosia, niet
in Istanboel verschenen voor het
spelen van de eerste wedstrijd
uit de tweederonde tegen Besik-
tas. De Uefa verklaarde Besik-
tastot winnaarvan de tweeduels
en daarmee is de Turkse club de
eerste kwart- finalist uit de toer-
nooien van dit seizoen.

De strafcommissie,diezondag
inZurich vergaderdeondervoor-
zitterschap van de Italiaan dr.
Alberto Barbe legdeApoel Nico-
sia nog een paar bijkomende
straffenop. Het niet verschijnen
in deTurkse hoofdstad, hetgeen
wordt aangemerkt als een
weigering te spelen, kost de Cy-
priotische club een boete van
4.000Zwitserse franken. Boven-
dien moeten de kosten van de
scheidsrechter, grensrechters en
de officiële waarnemer door
Apoel gedragen worden.

De clubheeft de mogelijkheid
tot aanstaande woensdag in be-
roep te gaan tegen de uitspraak
van de strafcommissie.

Schotse ligabeker
voor deRangers

GLASGOW — Glasgow Ran-
gers heeft zondag de Schotse li-
gabeker en daarmee tenminste
een plaats in het volgend toer-
nooiomdeUefa- bekerveroverd.
In de finale versloeg Rangers
landskampioen Celtic in Glas-
gow met 2-1.De beslissing in het
duel viel zes minuten voor tijd
toen Cooper van de
strafschopstip scoord». Rangers
hadruim een kwartier na rust,
door Durrant, een voorsprong
genomen, McClair maakte acht
minuten later gelijk.
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NIET .EEST...

WIE LUISTERT
DAN NAAR U?

Lees om uw leven te
veranderen
_^sfcSjjj__^

Fokkerweg no. 50
Tel. 612303-612202

V^_*o___SSS_?S_ I N.V_^ 22_/^___i mfTTmW ______ .^ i*'-L'._r-'.r__.''_'iT.'.' __,

Vereniging Handelaren o^^^ I
Otrobanda

maakt bekend dat haar grootsecampagne zaterdag 1 november a.s. begint en 31
december 1986 eindigt.

Bij aankoop van f. 25.- aan artikelen bij één van de onderstaande zaken, ontvangt U
een lot waarmee U eigenaar kunt worden van deze fantastische auto, t.w.:

NISSAN(DATSUN) SUNNY 4-door Sedan1.5DX 1987
Automatische versnelling, airco en radio AM/FM.

ARTIS (Meneer Maat) HflHl^HP^^vf^^^Ef^i^l^H LA PRINCESA

CASA LEON ém "-^£f'":' s§il mal MORON SALES
CURATRA HPMI 11 ME M OPTICA OTRABANDA
DE JONGH'S SPORTHUIS WmSSBMÊk V \«M \W^% SASTRERIA ISENIA
EL CHUPON K___T^n=TÉ^ks/ %>, !_______■ 11 P .%,■___■ SATYAM
JOHN'S SALES & SERVICE F' ~ T rffiffl J! '» Èi iq/ M UNIVERSAL TRADING
KADEWE IL, ' J_^_______l VAN DORP/EDDINE
LA BONANZA (OTROBANDA) %w ,

mmmmm^m^L^M | ZIGZAG
LINDA

De trekking zal plaatsvinden op 1 januari 1987 bij deLandsloterij, na de GROTE TREKKING.
Komt en overtuigt Uzelf dat het in Otrobanda goedkoper is en dat het daar prettiger winkelen is.



Ingezonden

Negatieve
berichtgeving
over Antillen
HET ARTIKEL IN de Amigoe,
de dato 22 oktober jongstleden,
metalskop «Zoon van columnist
in brief aan Hernandez: Wel
degelijk negatiefbeeld van An-
tillenbij export- discussie»noopt
mij tot hetplaatsen van enige op-
merkingen c.g. kanttekeningen.
1. Tenonrechte wordt inhetarti-
kel de indruk gewekt dat ik de
bedoeling had de heer Tigelaar
persoonlijk aan te vallen. Het
ware te prefereren geweest in-
dien er zowel in het artikel van
22 oktober als in de voorafgaan-
de publicaties omtrent ditvoor-
val, ook aandacht was besteed
aan hetfeit datde berichtgeving
over de Nederlandse Antillen
over het algemeen slecht is in
Europa en dat er zeker maatre-
gelendienen te worden getroffen
op het gebiedvan de PublicRela-
tions van onze eilanden.Mijnop-
merkingen in verband met de
discussie- bijeenkomst van FE-
NEDEX werden mede geplaatst
ter illustratie van de negatieve
presentatie van de Nederlandse
Antillenin Nederland, waaraan
ook enige toonaangevende An-
tillianenzich (en in ernstiger
mate) schuldigmaken.'Een han-
dels-commissaris als de heer Ti-
gelaarheeft uiteraard het recht
opzijnmeningen dientdeNeder-
landseondernemer naar zijn ge-
voel objectiefte informeren. Wat
hierbij, gezien de verhouding
tussen Nederland en de Neder-
landseAntillen, politiek aan-
vaardbaar is, zou ik in ditkader
in het midden willen laten.
2. Ten onrechte wordt tevens de
indruk gewekt dat ik op eigen
initiatief de Antilliaanse rege-
ring, middels de gevolmachtigd
minister in Nederland, officieel
op de hoogte heb gesteld van het-
geen tijdens de landen- discus-
sie- bijeenkomst van de FENE-
DEX besproken is. De bewuste
briefis op uitdrukkelijk verzoek
van de heer Hernandez opges-
teld en verzonden gezienhet feit
dat er gee_i geschreven verslag
van de bijeenkomst voorhanden
was. De letterlijke tekst van de
brief luidde als volgt:

"Naar aanleidingvanonstele-
fonisch onderhoud, dedato 14 ok-
tober 1986, mag ik u het volgen-
de berichten: Op 6 oktober
jongstleden is door de Federatie
voor NederlandseExport (FE-
NEDEX), in samenwerking met
de Kamer van Koophandel te
's Gravenhage, een landen- dis-
cussie- bijeenkomst gehouden
over het Caribische gebied,
waarbij met name aandacht is
besteedaan de NederlandseAn-
tillen en Aruba. Spreker was de
heer J. Tigelaar, Nederlands
handels- commissaris voor het
Caribisch gebied, terwijl de heer
Koudijs, export- consulent van
de Kamer van Koophandel te
's Gravenhage, als gesprekslei-
deroptrad.

De bijeenkomst werd aange-
vangen met een inleidingvan de
heerTigerlaar waarinalgemene
gegevensnaar voren werden ge-
bracht. Uit de inleidingviel te
concluderen dat de economische
situatie op de Nederlandse An-
tillener niet rooskleurig uitziet.
Na de inleiding was er gelegen-
heidtot hetstellenvanvragen en
het plaatsen van opmerkingen.
Aan de orde kwamen vragen en
opmerkingen in verband met de
Caribbean Basin Initiative, de
krediet- waardigheidvan deAn-
tilliaanseoverheiden bedrijven,
de stand van zaken met betrek-
king tot het toerisme, de bereid-
heid van lokale ondernemers tot
participatie in c.g. het financie-
ren van projecten en het investe-
rings- klimaat in het algemeen.
De conclusies en opmerkingen
van zowel de meeste deelnemers
als de heer Tigelaar waren niet
opbeurend.

Algemeen heerste de (door de
"ïeer Tigelaar bevestigde) over-
tuiging dat het momenteel
slechtzakendoen is op deNeder-
landseAntiHen en dater opkorte
termijn geen positieve wending
kan worden verwacht in de An-
tilliaanse economie. Een
woordelijk verslag is gezien de
aard van de bijeenkomst on-
mogelijk".

MR. D.P.ISEBIA

NASCHRIFT REDACTIE: De
bewuste briefvan Dwight Isebia
aan ministerHernandez werd de
Amigoe op 21 oktober overhan-
digd door zijn vader, columnist
Ricardolsebia, wiensartikelover
hetgeenTigelaargezegdzou heb-
ben leidde tot verontwaardiging
aan Antilliaansezijde eneen ont-
kenning van de handels- com-
missaris. Daar werd niet bij ge-
zegd datHernandez om de brief
verzocht had, en uit de inhoud
blijkt slechts dat er telefonisch
contact aan voorafging. Dat in
hetAmigoe-artikeldeindrukzou
worden gewektdatDwightIsebia
de bedoeling had Tigelaarper-
soontijkaan te vallen enHernan-
dezopeigeninitiatiefopde hoogte
steldeis voor zijn rekening.

Vanavond lezing
”Psychotherapie
en Recht”

WILLEMSTAD — In
jeugdhuisDe Tamarijnzal vana-
vondonderauspiciën vande Psy-
chologen- vereniging een lezing
worden gegeven over "Psycho-
therapie en Recht". De lezing,
die om halfnegen aanvangt, zal
worden verzorgd door psycho-
loog dr Hubben en is met name
bedoeldvoor ledenvan devereni-
ging, alsmede voor diegenen die
beroeps- halve met dit onder-
werp te maken hebben.

Mogelijkheid aanwezig voor kleine wijzigingen

Gezaghebber ontvangt ongeruste
nummerverkoop-kantoorhouders

WILLEMSTAD — Gezag-
hebber Casseres ontvangt
vanmiddageen delegatievan
ongeruste nummerverkoop-
kantoorhouders die tijdens
een vorige week gehouden
vergadering een aantal kri-
tiek- punten op papier heb-
ben gezet. Alhoewel dewet al
is aangenomen en de gezag-
hebber op het punt blijft
staan datdenummerverkoop
per 1 januari 1987 gelegali-
seerd wordt, staat Casseres
wel open voor invullingvan
bepaalde punten van de ei-
lands- verordeningen.

Zoalsbekend isenigetijd gele-
den de wetaangenomen ter lega-
lisering van de nummer- ver-
koop. Naast deze wet, wordt een
aantal zaken geregeld in ei-
lands- verordeningen die enige
flexibiliteit bieden.

De Amigoe berichtte vorige
week al van de vergadering van
nummerverkoop- kantoorhou-
ders die zich ongerust maken
over de gevolgenvan de legalise-
ring die 1 januari 1987 een feit
moet zijn. Daartoe werd een ver-
gadering met gezaghebber Cas-

seres aangevraagd die dedelega-
tie vanmiddag zal ontvangen.

GezaghebberRonald Casseres
verklaarde vanmorgen tegeno-
ver de Amigoe niet te kunnen
zeggen ofhij op alle wensen van
de delegatie in kan gaan, omdat
hij nog nietvan allepunten op de
hoogte is gesteld. Wel staat hij
open voor eventueleaanbevelin-
gen, zeker waar deze de inhoud
van de eilands- verordening ra-
ken omdat deze enige flex-
ibiliteitbieden.

Zo noemde hij hetpunt van de
vrijedagperweek.Die is inprici-
pe bepaald op de maandag, een
dagwaarmee dekantoorhouders
niet gelukkig schijnen te zijn.
Dat zou eventueel veranderd
kunnen worden, aldusCasseres.
Twee dingen staan echter vast:
denummerverkoop moet gelega-
liseerd wordenen dat gaatper 1
januari 1987 gebeuren, aldus
Casseres.

Overigens kunnen dekantoor-
houders sinds vorige week hun
vergunning reeds aanvragen.
Dat istotop heden doorniemand
gebeurd,aldusCasseres, welzijn
enige informatie- paketten opge-

vraagd. Zoalsbekend behoren de
kantoor- houders bij de aan-
vraag van deze vergunning in
feite ookhun anderevergunning
(bijvoorbeeld een bouwvergun-
ningvoor hetkantoor) in orde te
hebben. De verwachting is
echter datvele kantoren zijn op-
getrokken zonder dat ditooit of-
ficieel geregeld is. Die kantoor-
houders kunnen met terugwer-
kende kracht een bouwvergun-
ningaanvragen, waartoeeen pe-
riode van zes maanden gegeven
wordt. In afwachtingvan diever-
gunning, kan de gezaghebberal
wel een nummerverkoop- ver-
gunning afgeven, zodat de kan-
toorhouders niet gedupeerd
worden.

De gezaghebberverwacht ove-
rigens nog voor vreemde geval-
len tekomen staan: vele kanto-
ren zijn gewoon aluminium-
huisjes die her en derover het ei-
land geplaatstzijn. In die geval-
lenzal echter wel bekeken wor-
den of de grond waarop het kan-
toor is geplaatst, hiervoor ge-
bruikt kan worden en dat daar
geen andere bestemming voor
geplandwas.

Zwitserleven vestigt dochter in Nederland
Onderhandelingen over
pensioenfonds in eindfase

WILLEMSTAD — De on-
derhandelingen met Zwitser-
leven.over deherverzekering
van het Shell- pensioenfonds
zijn in een beslissende fase.
De leden van het pensioen-
fonds zijn op de hoogte ge-
steldvan deplannen, waarbij
de maatschappij via een
dochterin Nederlandhet geld
gaat beleggen en een nieuwe
Stichting pensioenfonds hier
voor de administratieen de
uitkeringenzal zorgen, en na-
gaanwatermeteeneventuele
overwinst aan het eind van
het jaargebeurt.

Zoals bekend werd enige tijd
geleden een "letterof intent" ge-
tekend met Zwitserlevenvoor de
herverzekering van het pensi-
oenfonds. De Shell wilde oor-
spronkelijk dat men met Natio-
nale Nederlanden in zee ging,
maar de ASEK en PWFC beslo-
ten andere mogelijkheden te be-
studeren. Daarom werd ook ge-
sproken met Zwitserlevenen na
evaluatie bleek dat voordeliger
te zijn. Na hetondertekenenvan
de "letter of intent" begonnen de
onderhandelingen die nu in een
eindfase zijn. De ledenkregen
onlangsuitlegover debijzonder-
heden, aldus ASEK- pen-
ningmeester Henkie Rugge-
naat. Gezien de vele vragen die
gesteld werden over vaak per-
soonlijke omstandigheden zal
daar vermoedelijk een vervolg
aan worden gegeven.

In het algemeen heeft men
echter geen problemen met de
gang van zaken en is men tevre-
denover hetbeleid, aldusRugge-
naat. DeRaad van hetPensioen-
fonds onderhandelt om een zo
goed mogelijke constructie tot
stand te brengen. Wanneer de
onderhandelingen zijn afgerond
zal er overleg worden gepleegd
met deASEK en de PWFC. Als
het eenmaal zover is zullen de
Raad en een nieuwe Stichting
pensioenfondsen het contract
met demaatschappij onderteke-
nen. Daarna zal de oude
stichting worden opgeheven en
vervangen worden door de nieu-
we stichting die zich zal bezig-
houden met de administratie
hier en de uitkeringen aan de
leden.

Hiertoe zal de dochtervan
Zwitserleven, die speciaal voor

het beheer van het pensioen-
fonds in Nederland wordt geves-
tigd, maandelijks een bedrag
overmaken. De winst uit de be-
legging van het fonds zal daar-
voor worden gebruikt,terwijl de
nieuwe stichting ook moet uit-
maken hoedemeerwinstaan het
eindvan het jaaronder de leden
verdeeld wordt. Dit kan men bij-
voorbeeld doen door depensioen-
uitkeringen te verhogen of door
het geld onder de leden te ver-
delen.

Gids uitgebracht
van Christoffelpark

WILLEMSTAD —Deze da-
gen verscheen onder de titel
"Excursion- guide to the
Christoffel- park Curacao"
een nieuwe uitgave van de
Stichting Nationale Parken
Nederlandse Antillen (Stina-
pa). De gids isverkrijgbaarin
de boekhandels, op het Car-
mabi aan de Piscaderabaai
en in het Christoffel- park.

De Stinapa wist ditwerkte re-
aliseren met medewerking van
de Sticusa, die de auteurs-
rechten dekte, alsmede met me-
dewerking van het Eiland- ge-
bied Curacao, die de drukkosten
voor zijn rekening nam. De van
68fraaie kleuren- foto's voorzie-
ne gids, werd geschreven door
Peer Reijns, evenal de "Ex-
cursion- guide to the Was-
hington- Slagbaai National
Park Bonaire", diebegin dit jaar
opdemarktkwam. Stinapaover-
weegtom naast dezeengels- tali-
ge gids, ook een papiaments- ta-
lige en een nederlands- talige
versie van de gidsuit te geven.

Dame via
raam beroofd

WILLEMSTAD—In de Velp-
straat zat een damein haar wo-
ning vlakbij hetraam. Opeens
ontdekte ze een onbekende man
in deraamopening diehaar twee
halskettingen van haar hals
rukte en de benennam. De ket-
tingen hadden een waarde van
duizend gulden.

STATEN VANDE
NEDERLANDSE

ANTDLLEN
AANVULLENDE

AGENDA
voor de gewone vergadering van
de

STATEN VANDE
NEDERLANDSE

ANTILLEN
op DINSDAG, de 28ste oktober
1986, des namiddags om 14.00
uur.

TE BEHANDELEN
ONDERWERPEN:

Opgebracht worden drie nieuwe
agendapunten, genummerd en lui-
dende:
"6. Ontwerp-landsverorde-

ning tot wijziging van de
Verordening van de Iste
november 1932 (P.B. 1932,
no. 107) tot heffing van een
bijzonder invoerrecht op
benzine (Zitting 1986-24;
1985-1986-47; 1983-1984-
-51).

7. Ontwerp-landsverorde-
ning tot wijziging van de
Verordening van de Iste
november 1932 (P.B. 1932,
no. 107) tot heffing van een
bijzonder invoerrecht op
benzine (Zitting 1986-1987-

-8. Ontwerp-landsverorde-
ning tot wijziging van deLandsverordening Zetel-
verplaatsing derde Landen(P.B. 1965, no. 31) (Zitting
1986-1987-3; 1986-17;
1978-1979-25).".

De Griffier,
O. VAN BREET.

PARIJS — De verwezenlijking
vaneenEuropees ruimteveer isweer
een stap dichterbij gekomen nu de
Europese Ruimtevaart- organisatie
ESA besloot het project in haarprog-
ramma voor de komende jaren op te
nemen. Het betekent evenwel nog
niet dat het toestel in 1995 ook zal
vliegen.

TE KOOP
GEVRAAGD

2de hands, eventueel licht
beschadigde,

CONTAINER
Gaarne prijsopgave en af-
metingen doorgeven aan:

Mevr. N. Lourens,
Tel.: 611299

(Balypóona Skipping
Voor al Uw pakketten en verhuizingen naar Surinameen Nederland

Ook voor al Uw Tax-free artikelen.— STUUR ZE EEN 60LITER PLASTIC TON voor slechts NA/.: 50,-
-—ofeen DOOS van bijvoorbeeld 60x50x30 cm voor maar NA’.:40,-

Het Gewicht maakt niets uit!
AFLEVERING IN SURINAME en Nederland: GEGARANDEERD BINNEN 4
WEKEN.

Afleveren tussen 29,30,31en 1 november.
Informeer ooknaar onze ophaaltarieven.
Kantooruren van 9 tot 5 non-stop.
W.l. Compagniestraat 23 -Tel.: 624763. J

%3 KÜMIII V
76244 [lfll 111
76256 ___EE_i___a___i Maduro Plaza N.V.

GEVRAAGD:
WOONHUIZEN

voor wederverkoop en -of verhuur

TEKOOP AANGEBODEN
BEDRIJFSPAND:

Kantoor annex opslagruimte.
Beb. opp. ± 400 m 2.

eigendomsqrond 754 m 2.Direkt beschikbaar. Mamayaweg4.
Prijs: ’.135.000,-

W innaar iiÓC\van de week jy,^
years

WHITLEY ANASTATIA
Montagne Rey 608 heeft een juicer gewonnen.

De winnaar kan zijn prijs ophalenbij Consales Cash 81 Carry Trokasantro.
Blijf ankert «paren en ruil elke 4 ankers uit de verpakking van Anchor -roomboter invoor een lot bij Consales Cash & Carry Trokasantro, Toko

Zuikertuintje en de supermarkets Alves Centrum, La Bandera Portuguesa,
Esperamos en San Pedro. Er is elke week een winnaar PLUS elke einde van

de maand een grote prijs extra.

f ADVOKAATMJ.MARCHENA^
maakt bekend dat zijn kantoor thans ge-
vestigd is te

CAS CORAWEG 70-A
(tegenover het Radulphus-college) "

Tevens is daar gevestigd:
INCASSOBUREAU TRINITARIA

L Telefoons: 74872 -75166

~m TERITORIO INSULAR DI KORSOU

Gobièrnu di Kórsou ta hasi vn yamada na persona
interesa kv 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 di Kórsou
Gezaghebber, Sckretario,
R.A. Casseres. F.R. Suriel, int.

wmmm^______^mm„^^^^mm^„^^w^^^, 1
TE HUUR

OPSLAGRUIMTE
van ± 556 m2gelegen te Dokweg,

naast Maduro Plaza.

Voor inlichtingen:
S.E.L. Maduro& Sons (Curacao) N.V.

P.O. Box 3304, Curacao
Tel.: 76851I — 1

* OPTICA f / #
w

owta j
Heeft een nieuwe kollektie

MONTUREN
binnen.Komt U eens vrijblijvend onze collectie bekijken. Ook heb-
ben wij een grote voorraad Ray Ban

ZONNEBRILLEN
ontvangen. Ji_-__k

OPTICA ' / ,

\^ Service, kwaliteit en vakmanschap J
HanchiSnoal9-Te1.:611774 (^^

NU VERKRIJGBAAR

"NOS FUTURO; ;
wegen naar een toekomstvoor de NederlandseAntillen"

een boekuitgavevan deUniversiteitvan deNeder-landse Antillen en De Walburg Pers.

Exemplaren a NA’Is. 40,- verkrijgbaar bij:

— van Dorp-Eddine— Mensing's Caminada_
Salas.

miOniversidat Nashonal di Anli» |

Urowfsil__ van de Nede*tandseAr___j«i
Unwcfsity d «ie Neihoclands Anttfes
L_i«f_K_kid debisAi_ri_isN__.it-Kk>_.is

/ NOTICE OF THE ANNUAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF SHARE REALTY N.V.

Notice is h|rf bygiven that theAnnual General Meeting ot ShareholdersofSHAREREALTY N.V. will beheldon November 4,1986atB:ooA.M.attheregistered office of the Company, De Ruyterkade 62, Curacao, Nether-
lands Antilles. v

The Agendashall consist of the following items:

(1) To approve theReport of Management on the business ofthe Com-pany and conductof its affaire duringthe fiscal yearended December

(2) To approve the Balance Sheetand Profit and Loss Statement of the
Companytor thefiscal year endedDecember 31,1985. Copiesof the
Balance -.neet and Profit andLoss Statement of the Company may
be obtaiiied from the Custodian, Bank America Trust andBankingCorporation (Bahamas) Limited, P.O. Bóx N-9100, Nassau,
Bahamas.

(3) To elect the following corporations to serveas ManagingDirectors of
the Company for a termof one year:
(a) Curacao Corporation Company N.V.
(b) Worldwide Realfstate Advisors Limited.

(4) to ratify the issuanceof new sharesbythe Company in exchangefor
a promissory note, secured byreal estate in the United States.

(5) To delete in their entirety Paragraphs 17 and 18which are entitled"RESIDENCE AND NATIONALITY OF SHAREHOLDERS".
(6) TowaivetheprovisionofParagraph2owhichrequiresthattheannual

meeting of shareholders be held within nine months after the end of
the fiscal year.

(7) To act upon such other matters as may properly come before the
meeting.

Un behalf of the Managing Board,

VL-uracao Corporation Company N.V.
Managing Director.

__Ktj!nSH

STATENVAN DE
NEDERLANDSE

ANTILLEN
Openbare vergadering op
DINSDAG, de 28steoktober 1986,
des namiddagsom 14.00 uur.

TE BEHANDELEN
ONDERWERPEN:
1. Ingekomen stukken.
2. Adviezen van Commissies.
3. Ontwerp-landsverorde-

ning tot intrekking van het
Besluit houdende regelen
omtrent vordering van
goederen ten behoeve van
devolkshuishoudingen/of
landsverdediging (P.B.
1939, no. 72), het
Inventarisatiebesluit (P.B.
1939, no. 115), deLands-
verordeningvoor de verde-
ling van goederen 1942
(P.B. 1942, no. 31)ende Uit-
voerverboden verordening
1944 (P.B. 1944, no. 117)
(Zitting 1983-1984-45).

4. Ontwerp-landsverorde-
ning tot wijziging van de
Dienstplichtverordening
1961 (P.B. 1961, no. 223)
(Zitting 1986-1987-24).

5. Ontwerp-landsverorde-
ningtotwijzigingvan deAl-

SemeneVerordeningLU. en
i. 1908 (P.B. 1949, no. 62)

(Zitting 1983-1984-31).
6. Ontwerp-landsverorde-

ning tot wijziging van de
Regeling bijzonder invoer-
recht op benzine Boven-
windseEilanden(P.B. 1985,
no. 151)(Zitting 1986-1987-
-2).

7. Ontwerp-landsverorde-
ning tot wijziging van het
Wetboekvan Strafrecht van
de Nederlandse Antillen
(Zitting 1986-1987-25).

8. Ontwerp-landsverorde-
ning ter uitvoeringvan arti-
kel 113 van de Eilanden-
regeling Nederlandse Antil-
len (P.B. 1951, no. 39) (Zit-
ting 1986-1987-18).

9. Ontwerp-landsverorde-
ning tot wijziging van de
Eilandenregeling Neder-
landse Antillen (P.B. 1951,
no. 39) (Zitting 1986-1987-
-41).

De Griffier,
O. VANBREET.
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"Un kos mester pasa kumi,
mi kasa ta keda su so."

Sigura. .
Pa bo kasa por keda trankil su so.

-ennia



BONAIRE
AGENDA

J^ITIE.BOOOBRANDWEER: 8222

van no
,eLa9oen: maandag t/m vrijdag

W00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

fe_iN?ARE BIBLIOTHEEK„^"«ngstyden voor het publiek)
üur h -9 en donderda9 «an 14.00-18.00
'4Ón daQ en vr'ida9 van 08.00-12.00/
Wir) uur; zaterda9 van 10.00-12.00

yj^ifgstydenvoor lezers)
-«nsdagvan 14.00-19.00uur.

STSLUITING: maandag t/m vrijdag
getekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30 uur.
j*Rvlc_CLUBS
_na!'S: donderdagavond 19.30uur - Hotel

H 0:'n,°rmatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Bui» Tab|e: elke tweede maandag -Centrum Terra Corra.arV- woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

_^UURSKANTOOR EN BEVOLKING:p^-1200/14.00-15.30uur loketten geo-

I
"_. BLIOTHEEK: voor bezichtiging
W d" 9elievecontact opte nemen met de

HWy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

g'-'J'EC-UB (Weg naar Willemstoren):
r^erid op vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-aa9 van 12.00-24.00uur.

daoEEKUUR (9ezaghebber): elke donder-
stuur _*" 090°-11 00 uur op het Se-
dan SKantoor, Kralendijk; laatste donder-%^T de maand van 10.00-12.00uur te

SjWENSTEN
IiW.-fnarduskerk Kralendijk:
L^""!^ 18.45 uur; zondag 08.30en 19.00

;^otokerkAntriol:
g^'UKs 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00

Ida^y^uskerkRincon:
"'lks, ook zondag, 19.30uur.

|ÏJ^HTENBEZORGING doorgeven
C«ciqu VF' A" WonB' Loi" Smg' Kaya

Langdradig
verhaal
PALERMO — Op hetmafi-
Pr.ces in de Siciliaanse

ra°°!. StadPalermo hebben de
van deruim 450

e«laagden de voorlezingeist van de proces- stukken
leatl800.000kantjes. Devoor-
-8 lng ervan zou naar men
h
"at acht jaar in beslag"emen.

2-^e Italiaanse pers vroeg
ic^ met het oog hierop af of
J*' grootste proces tegen de
v afia schipbreuk leed, want
l 0t de meeste beklaagden
:
i erbinnen zij in voorarrestulnen worden gehouden.

Waarnemers zijn van me-
£'ög dat de rechtbank vol-
°eris het strafrecht een ver-
°ek als het bovenstaande

i °et inwilligen. Zo niet moet
v

e ' proces wegens een
°rmfout opnieuw wordenW^^spannen.

Vijf gearresteerden
bekennen aanslag
op Pinochet

SANTIAGO — In Chili zijn
vijfmannen gearresteerd die
hebbenbekend datzy betrok-
ken zijn geweest bij de mis-
lukte aanslagop generaalPi-
nochet op 7 september. Dit
maakte de Chileense rege-
rings- woordvoerder, Franci-
sco Cuadra, bekend. De aan-
slag kostte aan vijf begelei-
ders van Pinochet het leven.
De president werd slechts
licht gewond.

De vijf mannen variërend in
leeftijdvan 23 tot32 jaar,zijn lid
van het Patriottisch Front Ma-
nuelRodriguez (MRPF), datzich
verantwoordelijk heeft gesteld
voor de aanslag. Cuadra om-
schreefhet MRPFals deparami-
litaire organisatie van de com-
munistischepartij. Onderde vijf
mannen isdezoon van VictorDi-
az Caro, de voormalige
plaatsvervangend secretaris-
generaalvan deChileense com-
munistische partij die in decem-
ber 1976 werd gearresteerd en
sindsdien wordtvermist.

De anderen zijnJuan Morena
Avila,Arnaldo Arenas Vejar,Fi-
delPeralta Velizen Jorge Angu-
lo Gonzalez. Volgens Cuadra is
een van de vijfmannen opgeleid
inCuba.

Bij deaanslagwerd deautoko-
lonne, waarin de president op
weg was naar Santiago, met
geweren en lichte anti- tankra-
ketten bestookt. De auto van de
president werd doorzeker 30 ko-
gels getroffen maar dankzij het
kogelvrije glas werd Pinochet
niet geraakt. Hij liep alleen en-
kele wonden op door gra-
naatscherven.

Cuadra zei niet waar en wan-
neer devijfmannen zijngearres-
teerd. Het zijn wel de eerste ar-
restaties sindsdeChileense poli-
tie eindvorige maandde jachtin-
zette op de daders van de aan-
slag. Volgens het MRPF is deze
uitgevoerd door 25 guerrilla-
strijders, onder wie 10 vrouwen.
De politie zelf heeft in verband
met deaanslagarrestatie-beve-
len tegen 50 mensen uitgevaar-
digd. Onder hen is Cesar Bunte
(28 _ dezoonvan een voormalige
Chileense ambassadeur in Lon-
den, die volgens de politie het
brein achter de aanslag was.

LopezArias nieuwe leider
machtige mijnwerkersbond
l^Jj PAZ —De Boliviaanse
eJnwerkers hebbenzondag
*a n*euwe leder gekozen,
llet-n 1-6* een eui<*ek°mt aan
Ju 40-Jarige leiderschap van
tUa^Lechin als hoofd van de

_d| gBte vakbond van het
kei. Lechin, die drie maan-
VJ* geleden aftrad, wordtUr j ai»gen doorVictorLopez
|binas > een onafhankelijke
hjften de meerderheid van
/^*sevakbondsleiders.
Ujt riaswerd gekozentotnieuwe
ej,, ,°erende secretaris aan het
ge

e Van een speciaal zeven da-
_er ang durend mijnwer-
VooM°n_Tes' in een tijd dat de
*_ _H Ja van v**33! belang
cws- e mijnindustrie een diepe

oor een hongerstaking

slaagden 2.000 mijnwerkers er
vorige maand in deregering te
dwingen tot wijziging van haar
plannen de noodlijdende mijn-
bouw industrie te stroomlijnen
door sommige mijnen te sluiten
en andere te denationaliseren.
President VictorPaz Estenssoro
zei dat de dalingvan de tinprij-
zen opdewereldmarkttot gevolg
heeft gehaddatdedelfkostenvijf
maal hoger liggen dan wat het
metaal waard is.

Het wordt onwaarschijnlijk
geacht datLechin, diede afgelo-
pen 30 jaar de leider is geweest
van de Boliviaanse Arbeiders-
conferentie COB, volgend jaar
wordtherkozenop dezepost. Het
leiderschap van deCOB is tradi-
tioneel in handenvan hethoofd
van de mijnwerkers-bond.

Eigen vertegenwoordigster op Bonaire

Onderlinge hulp
officieel gestart

KRALENDIJK — Zater-
dagmiddag deelde de Cura-
caose vertegenwoordigster
van de begrafenis- onderne-
mingArdithMartha mee, dat
deOnderlinge Hulp (OH) offi-

cieel van start is gegaan op
Bonaire met de benoeming
van een eigen vertegenwoor-
digsterenhet aantrekkenvan
tien colporteuses.

Zoals bekend is het van oor-
sprong vijftig jaar oude Neder-
landse bedrijf op verzoek van in
Nederland wonendeAntillianen
ook het werk voor een begrafe-
nis- verzekering begonnen op de
Antillen. Per januari van dit
jaar, eerst op Curacao waaral te-
gen de 15.000 leden genoteerd
zijnen in feite vanaf zaterdag jl.
ook op Bonaire. Reeds eerder
werd door de Nederlandse direc-
tie en de Antilliaanse vertegen-
woordigers een bezoek aan Bo-
naire gebracht. Toenweid offici-
eel kennis gemaakt met het BC.
Toen ook werd OH ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel
(KvK). Nu hetbedrijfofficieel op
Bonaire bestaat, achtte men het
nodig een eigen vertegenwoor-
digster te zoeken. Dat is me-
vrouw Beelsnijder, die samen
met tien medewerksters de ver-
zekering zal gaan afsluiten voor
de begrafeniskosten. Desge-
vraagd benadrukte Ardith
Martha dat de OH geenbegrafe-
nissenverzorgt. Datblijft in han-
den van lokalebedrijven, diedit
reeds deden. OH zorgt er slechts
voor, dat de betalingen geregeld
worden, indien het eenmaal zo
ver is. Een van de voordelen bij
het verzekeringsbedrijf voor
begrafenissen is, dat de overle-
dene naar Bonaire vervoerd
wordt op kosten van de maat-
schappij.

Colombiaanse klachten
over mishandeling

in Mexico
BOGOTA — De commissie

vanBuitenlandseZakenvan het
parlement van Colombia buigt
zich over de berichten dat 500
Colombianen die in Mexico ver-
blijven slechtzouden worden be-
handeld ofzelfs gemarteld.

De commissie ontving zowel
mondelinge als schriftelijke ge-
tuigenissen van Colombianen
dieslechtbehandeld zijn. Zozou-
den 15 kinderen met hun ouders
ingesloten zijn. Ook zouden ge-
detineerden bedreigd zijn door
deMexicaansepolitie, dieboven-
dien geld geëist zou hebben ter
voorkoming van arrestatie.

Informatie avond
dept. van onderwijs

KRALENDIJK —De afdeling
Onderwijs Bonaire nodigt na-
mensde ministervanOnderwijs,
drs LA. Badejo- Richardson, de
oudersdieeen kind inNederland
hebben dat studeert, uit tot het
bijwonen van een informatie-
avond.Tijdens deze avondzal de
minister die wordt vergezeld
doorde directeurvan Onderwijs,
R.D. Kleinmoedig, een uitlegge-
venover definanciële situatie in
Nederland waar met ingangvan
1 oktober een nieuwe studie- fi-
nancieringvan kracht is gewor-
den.De ouders wordenverwacht
op vrijdag 31 oktober in de aula
van de Scholen- gemeenschap
(SGB) om acht uur 's avonds.

Zakenvaria
/re de Oostburgstraat in Steen-rijk opende eind vorige week de

zaak CRIBAL AUTOMATIS-MOS haar deuren. De openingwerdverricht doordirecteurvan
Maduro & Curiei'sBankLio Ca-priles. De zaak is gespecialiseerd
in automatisering van garage-
deurendoor middel van "remote
control"besturing.

Bijdrage ontwikkeling toerisme

Den Laman introduceert
opnieuw glassbottomboot

KRALENDIJK — Hoewel
de onderwater- wereld rond
Bonaire bekend is om de
schitterende koraal- forma-
ties en de veel voorkomende
kleurige vissen, is al dat
schoons voornamelijk weg-
gelegd voor duikers en snor-
kelaars. Wie deze sport niet
beoefent,misteen kijkjein de-
ze toverachtige wereld.Daar-
in is nu verandering geko-
men, aangezien het eiland na
lange tijd weer beschikt over
een glass bottom boot.

In het grauwe verleden be-
schikte Aquahabitat wel over
een boot met een dporkijk- bo-
dem, maar sedert jarenkon deze
boot niet meer gebruiktworden.
Tochverblijven juistopBonaire
veel buitenlanders, die lichame-
lijk niet in staat zijn om met
duikflessen op derug, of zelfs
voorzien van snorkels het water
in te duiken. Ook voor hen is er
nu echter een mogelijkheid ge-
schapen doordeeigenaarvan het
bekende visrestaurant Den La-
man, Shonma Reina die samen
met zoonKenneth trips voor toe-
risten en de lokalebevolking zal
gaan uitvoeren. Afgelopen zon-
dagwas er gelegenheidkennis te
maken met het nieuwe waterbe-
drijf, dat in samenwerking met
dehotelsdagelijks trips van een
uur gaat maken langs de kust
van Bonaire in noordelijke
richting en ook op verzoek naar
Klein Bonaire vaart. Reina ver-
telde,datnietalleenopdetoeris-
ten wordt gerekend, maar dat
ook de lokale bevolking tegen
een speciale prijs gebruik kan
makenvan deboot.De trips wor-
denbij voorkeur in denamiddag
gemaakt, aangezien de zon dan
voor een natuurlijke onderwa-
ter- verlichting zorgt. Gevaren
wordter opdeblauwerand zodat
de bodem ongeveer dertig voet
onder de boot goed te zien is.
Daar komt ook de meeste vis
voor, aldus Shonma Reina en
diens zoon Kenneth, die tijdens
detrip aan detoeristendenodige
uitlegzullenverschaffenover de
vissen en de koralen.

De in Amerika gekochte boot
is niet speciaal voor glass bot-
tom- doeleinden, maar doorRei-
na aangepast. In de bodem zijn
vier kijkvensters van ongeveer
één vierkante meter, waardoor
de maximaal twaalf passagiers
een uitstekend zicht hebben op
de onderwater- wereld. De boot
heeft echter nietsvan de andere
eigenschappen verloren en is
eveneens te gebruiken als vis-
sersboot en als waterski- boot.
Het ligt in de bedoeling, aldus
Shonma Reina, dat er ook
nachtelijkevaarten worden ge-
maakt. Daarvoor worden twee
enorme lampen aan weerszijden
onderdeboot gemonteerd.De to-

tale investering van de boot en
het aanbrengen van plexiglas,
zoals ook in de austronautische
wereld wordt gebruikt, bedroeg
ruim dertigduizendgulden. Een
uitstekende bijdrage voor deont-
wikkeling van het toerisme van
Bonaire.

KRALENDIJK - Voor het
eerst sedert vele jaren beschikt
Bonaire weer over een glass bot-
tom boot. Dit initiatief van de ei-
genaarvanDen Laman, Shonma
Reina is een goedebijdrage totde
watersport- mogelijkheden, die
voor de toeristen gecreëerd wor-
den. Bij de foto de glass bottom
boot Bers met als inzet Shonma
Reina.

Palacios bijpresentatie ”Bolivar en Europa”
Nieuwe feiten over Bolivar
in Nederlandse documentatie

WILLEMSTAD—Indien de
Latijns- Amerikaanse vrij-
heids- strijder SimonBolivar
nietdoordedoodverrast was
in Santa Marta zou hij zijn
laatste levensdagen opCura-
cao hebben doorgebracht.

Dat is slechts één van de op-
merkelijkefeiten diemenuit Ne-derlandse archieven heeft ge-
haalden vervat in hetboekBoli-
var en Europa, dat ter gelegen-
heid van de 200ste verjaardag
van de Latijnse volksheld werd
uitgegeven.Het onderzoeken de
samenstelling van de Neder-
landse sectievan hetboek waar-
inderelatie van Europa metBo-
livar wordt belicht stond onder
leidingvan deVenezolaanse his-
toricus Roberto Palacios. Bij de
presentatie van het boek aan di-
verse organisaties en instanties

belichttehij enige as-
pecten van het onderaoekdieook
voor deAntillenvan belangzijn.
Hetgeen in de Nederlandse sec-
tievan hetboek staatzal danook
deel uitmaken van het project
Brion en Bolivar, waar de histo-
ricus in opdracht van deAntilli-
aanse regering mee bezig is om
een duidelijker beeld te kunnen
gevenvan de historischerelatie
tussen Curagao en Venezuela.

Volgens de documentatie
dacht Bolivar tijdens de laatste
maanden van zijn leven, toen hij
alverslagen wasin Venezuelaen
Colombia, erover om met zijn
meest trouwe volgelingen naar
Curagao te komen. Er was een
groepvan dievolgelingen op Cu-
ragao om naar een geschikt on-
derkomenvoor hun leider tezoe-
ken. Als dedoodBolivar niet ver-
rast had in Santa Marta zou hij
zijn laatste levensdagen hier
hebben doorgebracht, aldus Pa-
lacios.

Een ander opmerkelijk docu-
mentmaakt meldingvan een po-
gingvan de Spaanseregering in
1827omvia Curagao hetbewind
van Bolivar tenval te brengenen
Venezuela en Colombiaopnieuw
te bezetten. In novembervan dat
jaarverscheen een Spaans eska-
der hier met troepen aan boord

om hetresultaat van een intern
complot tegen Bolivar af te
wachten, dat op het punt stond
om plaatstevinden.DeCuragao-
se regering liet de Spanjaarden
echter weten dat zij de haven
moesten verlaten, omdat deaan-
wezigheid.vaneen Spaans eska-
der niet overeen kwam met de
belangenvan deCuragaose noch
Nederlandse regering. Het
strikteprincipe van neutraliteit
zou geschaad worden indien de
Nederlandse regering oor-
logschepen binnen zou laten die
de bedoeling hadden oorlog te
gaan voeren tegen een land dat
niet alleen een buur, maar te-
vens een vriend was.

Dat de Nederlandse documen-
tatie over Bolivarvrij uitgebreid
is vindt zijn oorsprong in een
plan voor economisch herstel
van deAntillen. Curagaowas ge-
durende de achttiendeeeuw een
belangrijk commercieel
centrum voor het Caribisch Ge-
bieden dewereld.Omdat Spanje
haar koloniën directe handel
met andere landen verbood liep
een grootdeel van dehandel van
die koloniën via Curagao, in de
vorm van smokkel. Ook bestond
er, vanwege het feit dat Spanje
deVenezolaanselandbouw- pro-
ducten niet tegen aantrekkelij-
ke prijs kon kopen en aan de
andere kant industrie- produc-
ten dieVenezuelanodig hadniet
tegenredelijke prijskonleveren,
een vacuum dat Curagao opvul-
de. In het begin van de negen-
tiende eeuw kwam de glorie tijd
van Curagao als han-
delscentrum echter tot een ein-
de,omdat deEngelsen deconcur-
rentie niet duldden en mede
daardoor Curagaoveroverden in
1807.

Een belangrijk onderdeel van
de vrijheids- beweging in Vene-
zuela en Colombia was om een
einde te maken aan het Spaanse

monopolie systeem en de handel
met alle landen vrij te maken.
Ook ditstreven verzwakte derol
van Curagao, die hierdoor haar
uinieke smokkel- positie kwij-
traakte. Nederland had echter
veel aanCuragao verdiend,en na
de onafhankelijkheidvan Groot-
Columbia onder leiding van Bo-
_ivar bedacht Koning Willem I
een groots plan voor het herstel
van Curagao als handels-
centrum tussen Nederland en
Latijns- Amerika. Om diereden
benoemde hij diverse consuls in
Groot Columbia, ten einde alle
ontwikkelingen te volgen, die
leidde tot een enorme hoeveel-
heid documentatieover het land
en het bestuur vam Bolivar.

Het plan van Willem I ging
echter niet door omdat België
zich afscheidde en alle aandacht
opeiste. Bovendien moest met
hetvertrek van België als indus-
trie- potentieel de economische
politiek van Nederland gewij-
zigd worden. Het zorgde echter
voor een schat aan documentie
die een goed beeld geeft van de
verhouding tussen Nederland,
Curagao en Groot Columbia in
die tijd. Zo is ook gebleken dat
het uiteenvallen van Groot- Co-
lumbia niet alleen aan interne
geografische, economischeen
politieke factoren te wijten was,
maar evenzeer aan internatio-
nale factoren. Ook Engelsen
mengdenzichbijvoorbeeldin dat
proces, en debevelhebbervan de
Engelse vloot te Jamaica, admi-
raal Flemming, heeft door zijn
steun aan deafscheidings- bewe-
gingvan generaalPaez in deoor-
log tegen Bolivar een belangrij-
ke rol gespeeld.Dergelijkefeiten
zijn volgens Palacios van groot
belang voor een betere interpre-
tatie van de geschiedenis, die
kan bijdragenaan een beterbeg-
rip van derealiteit.

VS-hulp aan contra's is
historische vergissing

NEW YORK—De ambassa-
deurvan Mexico by de Vere-
nigde Naties,Mario MoyaPa-
lencia, heeft de Amerikaanse
hulp aan de opstandelingen
in Nicaragua betiteld als een
"historische vergissingop po-
litieken juridisch gebied die
debetrekkingen tussen deVS
en Latijns Amerika ernstige
schadekan berokkenen".

"De problemen waarmee Mid-
den-Amerika geconfronteerd
wordt, worden gebruikt door
machten van buiten deregio die
geen plaats laten aan de ont-
wikkelingwaarop hetvolkrecht
heeft", zei de ambassadeur tij-
densin interpellatie inhet debat
dat in de Veiligheidsraadvan de
VN gevoerd wordt. Nicaragua
had om een bijeenkomst van de
Veiligheidsraadgevraagdnu de
VS weigeren de uitspraak van
het Internationale Hof van Jus-
titie in Den Haag op te volgen.

MoyaPalenciapleit ervoor da
Latijns Amerika de VS uitste
vraagt voor de voorgenomen
steunaan decontra's."Deaanbe-
velingenvan deContadora groep
geven duidelijke voorwaarden
waarop een regionale vrede tot
standkan komen." Voorbijgaan
aan deze mogelijkheden en het
opzijschuiven van oplossingen
voor dit conflict die zijn aange-
dragen door Latijns Amerika
kan ernstige gevolgen hebben
voor de toekomstige interameri-
kaanse verhoudingen, zo meent
de ambassadeur.

Ook de ambassadeur van Pe-
ru, Carlos Alzamora, heeft er in
de Veiligheidsraadvoor gepleit
dat de uitspraken van het Hof
nageleefd worden. De internati-
onale juridischeorde moetgeres-
pecteerd worden teneinde
misbruikvan machtvan degrote
landen tegenover de kleinere
landente voorkomen, zo waszijn
mening
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C.A.C, dansschool
Tel.: 53172 J
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«EILANDGEBIEDCURACAO
Het Bureau Domeinbeheer heeft als doelstelling het uitvoeren van een actief
grondbeleid. Organisatorisch wordt de Dienst Domeinbeheer onderverdeeld
in: De Hoofdafdeling Grondzaken, bestaande uit de sekties: Technisch Be-
heer, Verwerving, Uitgifte; de Hoofdafdeling Administratie, bestaande uit de
sekties: Financieel Economische Zaken, Financiële Administratie en het
Secretariaat. Op deze Hoofdafdelingen zijn de volgende vacatures onslaan:

GRONDZAKEN
MEDEWERKER VERHUUR KORTE FUNCTIE-INHOUD
— concipieert huurovereenkomsten, vergunningen,

stelt in overleg het huurtermijn en de huurpenningen vast;

— draagt zorg voor ondertekening van de overeenkomsten;
— draagt zorg voor het tijdig vernieuwen c.g. verlengen en het opzeggen.van

gesloten overeenkomsten;
— maakt mandaten op ten hoeve van uit te betalen vergoedingen in verband

met onthuring, schadeloosstellingen, e.d.;
— ziet toe op een goed beheer van de opstallen - erfscheiding, werkt samen

met de controleur;
— behandelt zoveel mogelijk de correspondentie met betrekking tot voor-

noemde zaken;
— voert besprekingen met en verstrekt inlichtingen aan betrokkenen.
MEDEWERKER ERFPACHT KORTE FUNCTIE-INHOUD
— pleegt overleg inzake erfpachtsovereenkomsten;
— regelt en onderhandelt inzake zakelijke rechten;
— m_-kl stukken gereed ten behoeve v~n de c:mc ;ptal_l. van eigendomsover-

dracht (notaris);
— bereid de akte-passering voor;
— regelt de administratieve afwerking van de eigendomsoverdrachten;
— verricht administratieve werkzaamheden t.b.v. erfpachtsoverdrachten;
— assisteert bij overige werkzaamheden van de sektie-uitgifte.
MEDEWERKER VERWERVING KORTE FUNCTIE-INHOUD
— verricht ten behoeve van aankoop gronden en opstallen kadastrale en

hypothecaire recherche;
— voert inleidende gesprekken met de eigena(a)i(en), laat taxatie rapporten

uitbrengen, stelt eventuele schade vast, brengt biedingen uit, voert onder-
handelingen met betrokken partijen en stelt voorlopig koopkontrakt op;

— adviseert over grondaankopen;
— draagt zorg voor het passeren van de akte en het nakomen van de aange-

gane verplichtingen;
— verricht indien nodig werkzaamheden ten behoeve van onteigening, ont-

huring, ruil en verkoop van gronden;
— assisteert bij overige werkzaamheden van de sektie Verwerving.

ADMINISTRATIE
FINANCIËLE MEDEWERKER KORTE FUNCTIE-INHOUD
— verricht werkzaamheden voortvloeiende uit de nieuwe op te zetten debi-

teuren-administratie voor de erfpachtscanon en huur;
— registreert gegevens over onroerend goed in verband met de aanslagen

grondbelasting;
— assisteert bij de verder uitbouw van de nieuwe financiële administratie;
— voert in een later stadium boekhoudkundige werkzaamheden uit;
— assisteert bij overige werkzaamheden van de afdeling.
FUNCTIE-EISEN VOOR DE ONDER A T/M C GENOEMDE VAKATURES
— G.A.-1 of juridische opleidingen;
— ruime ervaring in soortgelijke werkzaamheden.
FUNCTIE-EISEN VOOR DE ONDER D GENOEMDE VAKATÜUE

— in het bezit van de diploma'sP.D. en M.B.A.
— kennis op het gebied van automatisering;
— ervaring in soorgelijke werkzaamheden;
BIJZONDERHEDEN
Salaris: Afhankelijk van opleiding, ervaring en burgerüjke status. De
gebruikelijke rechtspositie regelingen zijn van toepassing. Bij de selektie
komt uitsluitend personeel in dienst van het Eilandgebied Curacao dat
voldoet aan bovengenoemde eisen in aanmerking. Gegadigden dienen zich
binnen vier weken na verschijning van deze advertentie te richten aan het
Hoofd van het Bureau Domeinbeheer, Schouwburgweg z/n, alhier.

Het Bestuurscollege voornoemd,
Gezaghebber, Sekretaris,

R.A. Casseren;. Mr. E.A. vlieg.
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