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Amigoe
Nieuws in vogevlucht

IHAKA — Zia en Wajed, de 2 op-
W**- leidsters van de Bengalese
legalistischePartij, hebben hui-

gekregen. De politie legde
Kordon om de woningen. In de
Salese hoofdstad Dhaka is op-
* strijd geleverdtussen politie
etogers. Twee politieagenten enrBers werden gedood.

*****— De aandelen-
"^nvan deeffectenbeursopWall
i woensdag verder omhoog
*n- De Dow Jones index steeg
£1.04l.04punten op 1899,04 punten.

E~*tenbeurzen in hetVerreOos-
rstelden zich vandaag duide-

- er werden fors koerswinsten
*"■ De stabiliseringvan de dol-S*^) en de vaste stemmingen in
j***Oosten en Europa waren

i*ebet aan. De dollarkoers steeg
uJT*>en op de Europese wissel-en nog iets verder. Rond het
t^guur werd in Amsterdam
"i JJed. gulden genoteerdtegen

woensdag van 1,8830

*****NDEN — Twee gewapendej*nzrjnvandaag in eenLonden-
«'de aula van een school bin-

Kdrongen, waar zij het vuur
"t^d op een religieuze sekte be-

I <*euitsikhsen hindoes.Een ge-
®« sikhleider werd gedooden 3
°*ngewond. De sektepredikt de

iping tussen de sikhs- en hin-
">e elkaar in India bevechten.

'fkitic verhoort 2 mannen die
i-^en van desekte na de schiet-

tberden gepakt.
*****.nettowinstvan

*kw nk]ijke/Shell Groep is in het.27artaal van dit jaar gestegen
Éj'Procent tot 667 miljoenpond.
I, 9 maanden van ditjaar
"V e w»nst met 13 procent tot°miljoenpond.

*****AsHINGTON—PresidentRea-eeft AnthonyKennedy, voorge-
jnvoor hetVShooggerechtshof.

t ,de 3ekandidaat van depresi-
leKennedy omschreef alseen
conservatief". De anteeeden-U^nde kandidaat zijn volgens de

OhrT' rde autoriteiten gron-, Y^erzocht. Waarnemers voor-
Wafik Steun van MwelDemoera"

voorKennedy .
*****

ku RAYN - De Iraakse
'Hadacht heeft in de nacht van
eka op donderdag een onder
kef* v*af> varende Iraanse olie-
UiJn brand geschoten. Volgens
i isdetankerzwaar bescha-

! *****- De SU koopt
£ u wnsojabonenen 150.000 tonn^enmeel van de VS. Het is de
iet te order 'n deze producten
ija 0p 1 oktober ingegane han-r- Waarnemers waren ver-
il>j Ver de omvang van de order.
(Sa-kochtdeSU slechts68.000pabonen.
AVd *****
">sd -~Zeker 5 mensen zyn
& e

Uag om het leven gekomen
leJ; 11 bom in een koffer ex-
irna?.ebij de hoofdingangvan het
°UH nalevliegveldvanBayrut,
jr8t5r toezicht van het Syrische
i^Jpt-ZekeröOmensenraakten
JW *****ei^ZALEM — De Israëlische

nst 3taat opnieuwin het
*tvj?Unt Van een schandaal.Drie
Dt Bt

agers van de dienst zrjn ge-
f<Jed°mdat ze hebben gelogen
geög °°d van een Palestijnse ge-
ltie öaeenverhoor. Ineerste in-
la^^tuieneen hartaanval opals
iktur^k. Uit de lijkschouwing
iÜdeman aan longontsteking

er» dathij was mishandeld.
r\. *****i^^MBO — Sri Lanka was
le8t Sbet toneel van studenten-
i, *en bloedig guerrilla- ge-
-6n 2i- rbiJ volgens de politie 27
ju}" gevallen. In de stadKan-
tte H m'dden van bet land, ge-
Hok?6 Politie traangas en wa-
-10 8i ~.en om een betoging van

nten uiteen te slaan. De
fcgepj

ö Scandeerden leuzentegen

k{i. ***** - ZA heeft
'Vg Voornet eerst inhet open-
It betrokkentezijn ge-
'ütii n offensief in de 12 jaar

/^lain Angola.Volgens de
*at e*bebbervan het leger zijn
"W» dagen ZA troepen "ge-
*"omj P^kte acties te onder-
Wm deguerrilla'svan derebel-

IPenpng Unita te steunen te-
len Cubaanse soldatenin An-

lJ n̂^erugte slaanvan deri-

*****

KRITIEK
Hetregionalebeleidvan Tehe-

ran werd in al zijn aspecten be-
kritiseerd: dewilvan Teheran de
oorlogmetBaghdad voort tezet-
ten, zijnweigeringResolutie 598
van de Veiligheidsraad te aan-
vaarden, debezettingvan Iraaks

grondgebied,"bedreigingenpro-
vocaties" tegen Kuwayt en de
Golfstaten en "misdaden" be-
gaanin Mecca. Aangeziende Sy-
rische minister van Buiten-
landse Zaken, Farouq Al Sha-
rah, deelnam aan het opstellen
van het slotdocument en er geen
reserves vanDamascus instaan,
lijkt Syrië afstand te hebben ge-
nomen van Teheran.

Totdusversteunde Syriëaltijd
de Iraanse these dat geen eind
kan komen aan deGolfoorlogals
Iraq niet wordt aangewezen als
de aanstichtervan het uitbreken
van devijandelijkheden. Boven-
dien had Damascus na debloedi-
gegebeurtenisseninMecca afge-
lopen julinietdeschuldigenaan-
gewezen terwijl de topconferen-
tie de vingerwijst in derichting
van Iran.

Verder steunde de top, waar
Syrië krachtig landen veroor-

deeldedeeen beroep hebben ge-
daan op Amerikaanse hulp, in
een resolutie "de maatregelen
die Kuwayt heeft genomen om
zijn grondgebied en territoriale
wateren te beschermen". Ku-wayt heeft elf van zijn olietan-kers onder Amerikaanse vlag
gebracht opdat ze worden be-schermd door de Amerikaanse
vloot.

Niet geneigdfouten toe te geven

Gijzeling Europeanen
blunder van Abu Nidal

TEL AVIV — Palestijnse
guerrilla- strijders onder lei-
ding van Abu Nidal hebben
een blunder begaan toen zij
acht Europeanen in plaats
van Israëliërs opzee in gijze-
lingnamen. Dit verklaarden
deskundigen in Israel.

Zondag maakte de groep Abu
Nidalbekend datzij achtmensen
in gijzeling had genomen die op
eenplezierjachtvoeren ter hoog-
tevan de Gazastrook. Volgensde
guerrilla- strijders hadden de
achtnaast deBelgische of Fran-
se nationaliteit, ook de Israë-
lischenationaliteit. Israel sprak
maandagtegendat degijzelaars,
onderwie tweekleine kinderen,
de Israëlische nationaliteit
hadden.

"Het is duidelijk dat door een
verschrikkelijke informatie-
vergaring van hun kant, zij (de
guerrilla-strijders) eenbootheb-
ben gekaapt die zij niet hadden
willen hebben", zo schreef de Is-
raëlische militaire columnist
Zeev Schiffin deHaaretz.

Veiligheids- functionarissen
gaan er van uit dat de daders Is-
raëliërs hadden willen gijzelen
om tijdens de Arabische top in
Amman hun zaak volop in de
aandacht te kunnen brengen.
Toen zij hun vergissing be-
merkten, verzonnen zij deband
metIsrael.De deskundigengaan
ervan uit dat de groep nu zal
proberen concessies af te dwin-
gen van België en Frankryk in

ruil voor de gijzelaars om toch
nog iets aanhun actie tehebben.

"Terreurgroepen in het alge-
meen en Palestijnse organisa-
ties in het bijzonderzijn niet ge-
neigd fouten toe tegeven", aldus
Ariel Merari, dieals deskundige
op hetgebied vanterreur isver-
bonden aan het centrum voor
strategische studies van deUni-
versiteit van Tel Aviv. "Bc weet
nietofzijzullenproberen gevan-
gen terroristen vrij te krijgen",
zo zei hij.

Frankrijk, waar guerrilla-
strijdersin degevangeniszitten,
heeft zijn standpunt ten aanzien
van het sluiten van akkoordjes
verhard. België heeft niet dere-
putatie dat het met terroristen
samenwerkt, zo zei Merari. Hij
waarschuwde ervoor datAbuNi-dal misschien alsnog zal probe-
ren Israëliërs in handen tekry-
gen om zijn prestige weer op te
vijzelen.

België heeft bevestigd datvijf
van degijzelaars—eenechtpaar
methim tweekinderen van 16en
17en eenbroer—Belgen zijn. InParijs werd dinsdag bevestigd
dat een van de gijzelaars een
Franse vrouw is die twee kleinekinderenheeft. VolgensdeFran-
se woordvoerder was het nietduidelijk of de twee kinderen,
twee meisjesvan vijfen zes, aanboordvanhetplezierjachtwaren
toen datwerd gekaapt.

Avontuurlijke
kater

STOCKHOLM — De
Zweedse katerLucifer dieeen
maand geleden verdween
toen het gezinWirsbjer waar-
vanhij deeluitmaakte inVar-
berg op de Zuidwestkust van
Zweden vertoefde, is na een
trektocht van 300 kilometer
bij zijn eigenaarsin Tingsryd
naar hetzuidoosten toe terug-
gekeerd. Volgens de 8-jarige
Sandra Wirsbjer waren Luci-
fers voeten wat doorgelopen
en was hijzo mager alseen lat
maar verder gezonden wel.

CONCESSIES
Als uitroepteken achter eenpolitieke wijziging verzoende

president Assad zich met de
Iraakse president Saddam Hu-
sayn, die tot dusver door de Sy-
rische pers als "de beul van
Baghdad" werd omschreven.

De Syrische concessies zijn
eveneens zichtbaar bij de kwes-
tie-Egypte. Hoewel niemand de
terugkeer verwachtte van Caïro
in deArabische Liga, gaf de top-
conferentie het groene licht aan
de individuele staten debetrek-
kingen teherstellen metEgypte,
dat alslid isgeschorst na hetvre-
desverdragvan 1979met Israël.

Dinsdag nog waarschuwde
Damascus de top voor de "aan-
zienlijke cons4.; ïnties" van er-
kenning van Cairo maar de
Golfstaten, de belangrijkste
bankiers van de Arabische we-
reld, hebben deconferentie over-
reed toestemming te geven voor
het herstel van de banden met
Caïro. Deredenen achter de soe-
pelehoudingvan Damascus blij-
ven nog mysterieusen debeloof-
de hulp van twee miljard dollar
verklaart niet alles.

MILITAIRE MACHT
De Verenigde Arabische Emi-

raten zijn woensdag de eerste
Arabische staat geworden die de
betrekkingen met Egypte heb-
ben hersteld. Iraq deelde bij
monde van vice- premier Taha
YasinRamadan mee datheteve-
neens de banden met Caïro zal
herstellen. Ookandere gematig-
de Golfstaten, die bezorgd zijn
dat de Golfoorlog hun grenzen
zal bereiken, zullen naar ver-
wachting de betrekkingen met
Caïro herstellen. Dit om moge-
lijkeenberoep tekunnen doenop
Egypte's militaire macht om te
trachten Irans dadendrang aan
dePerzische Golf in te perken.

Blijftnog devraag hoedereso-
lutiesvan detopconferentie zul-
len worden uitgevoerd. Dama-
scus houdt voorlopig zijn diplo-
matieke betrekkingen met Te-
heran en Iran heeft nog niet ge-
reageerd op de slotverklaring.
Het zal dus nog wel enkele we-
ken duren voor duidelijk wordt
welke keus Syriëzal doen tussen
het bondgenootschap met Iran
en deverzoening met Iraq.

ISRAEL
De toenadering van diverse

Arabische staten tot Egypte ver-
grootdekring van landen diehet
Israëlisch/Egyptische vredes-
verdrag erkennen, meende men
in diplomatiekekringen in Jeru-
zalem. "Eris tevenseen tendens

teaanvaardendat alleen een po-
litiek proceskan leidentot over-
eenkomsten met Israël", zei een
hoge functionaris. De ideologie
isweliswaar principieel nietver-
anderd "maar wat de vraag van
deerkenningvan de staat Israël
betreft, is er beweging in ge-
komen".

De herstelde betrekkingen
tussen dePLO,van YasarArafat
en de Jordaansekoning Husayn
maken deweg vrij voor het oplos-
senvan een heethangijzer bij de
voorbereidingvan devredescon-
ferentie over het Midden- Oos-
ten.De PLO eisteeerst zelfstan-
dige deelname aan de conferen-
tie, hetgeenvoor Israël onaccep-
tabel is. Nu wordt gesproken
over opnamevan een Palestijnse
vertegenwoordiging in de Jor-
daansedelegatie.

WILLEMSTAD — De Water-
fortbogen in Punda beginnen
langzaam maar zeker gevuld te
raken. Hetuitnodigende "We are
open" prijkt inmiddels op drie
deuren en in andere bogen ziet
men drukke werkzaamheden om
allesklaar te maken.

Gisteravond was het feest bij
Cyos Health Store dieook intrek
heeft genomen in de Fortbogen.
Daar worden speciale ge-
zondheids- schoenenverkochten
speciale voedingvoor sporters.

Het ligt in debedoeling van de
Waterfortbogen een belangrijke
trekpleister te maken voor toeris-
ten. Op diemanierhoopt men wat
meer leven in de binnenstad te
brengen. Foto: detrotseeigena-
ren van CyosHealthStore.

DAMASCUS STEUNT VEROORDELING BONDGENOOT IRAN
Groen licht voor aangaan betrekkingen metEgypte

Syrische concessies
op Arabische Top

AMMAN—Syriëheeft tijdens detopconferentie van deAra-
bische Liga in Amman grote concessies gedaan over de Gol-
foorlog -Iran werd unaniemveroordeeld- en de betrekkingen
met Egypte, menen waarnemers in de Jordaanse hoofdstad.
Voor het herstellen van de diplomatieke banden met Egypte
vond men ook een modus: hetwordt aan deafzonderlijke sta-
ten overgelatenderelaties met Cairo te normaliseren.De Vere-
nigdeArabische Emiraten en Iraq hebbendewens daartoe al
geuit.

Hoewel hij de voornaamste
Arabische bondgenoot is van
Iran, voegde de Syrische presi-
dent, Hafez Al-Assad, zich bij
zijnpartners om Teheran te ver-
oordelen. In de slotverklaring
die, in aanwezigheid van de
staats- en delegatieleiders, werd
voorgelezen door secretaris- ge-
neraal Chadli Klibi, werd het
niet-Arabische Iran in krachti-
ge termen veroordeeld wegens
"provocaties, bedreigingen, ag-
ressie, misdaden en bloedige ac-
ties".

Miitair bestuur
cocaïnestreek Perú

LIMA — De president van
Peru, Alan Garcia, heeft
woensdag zeven provincies
in de Staat San Martin waar
linkserebellen vrijrondlopen
en illegaal cocaïnewordtver-
bouwd, onder militair be-
stuurgeplaatst en de plaatse-
lijke overheid de bevoegd-
heid gegeven tot aanhoudin-
genover te gaanen zonderbe-
velschrift huiszoekingen te
doen.

Door de maatregel van de mi-
lieubewuste Garcia staatnu een
grotergebiedvanPeru ondermi-
litairbestuurdanop enigtijdstip
sinds 1980, toen een linkse guer-
rilla begon. OokLima en omstre-
kenvallen er onder.Deuitzonde-
rings- toestand isin dezevenpro-
vincies uitgeroepen "om de bur-
gerij tebeschermen, omervoor te
zorgen dat normaal bestaan
mogelijk is enomsubversieveac-
tiviteit uit teroeien," aldus een
verklaring van het ministerie
van Defensie.

PvdA-fractie-commissie:
Pronk blijft Suriname-woordvoerder

DEN HAAG — De PvdA-
fractiecommissie voor Bui-
tenlandse Zaken ziet geen
aanleiding haarbesluit terug
te draaien waarbij aan het
fractielid Knol het
woordvoerderschap inzake
Suriname werd ontnomen.
Het besluit werd woensda-
gochtend "herbevestigd".

Knol moest zijn woordvoer-
derschap aan zijn fractiegenoot
Pronk overdragen nadat hij en-
kele weken geledenvoor deradio

deintegriteitvan de drie in Suri-
name werkzame Nederlandse
journalistenin twijfel had ge-
trokken. Hij zette echteralles op
alles om het terug tekrijgen, ze-
ker nadat derechter in kort ge-
ding had geoordeeld dat het
PvdA-kamerlid zich niet onno-
diggrievendover dejournalisten
haduitgelaten.

In een notitie aan de fractie
vestigdeKnol de aandachtop de
mogelijke schade voor partij,
fractie en het Surinaamse volk
alshij, als Suriname- deskundi-

ge,nietlangerhetwoordzouvoe-
ren. Bovendien verzocht hij de
aangelegenheid op de agenda
van de fractie te plaatsen. Dit
verzoek werd ingewilligd.

Woensdagavondzou defractie de
zaak-Knol bespreken. Gezien de
opstellingvan defractiecommis-
8ie—die dewoordvoerders op de
diverse terreinen van Buiten-
landse politiek aanwijst — ver-
wachtte men in fractiekringen
datKnol het woordvoerderschap
nietterugkrijgt.

Naast eilandelijke overheidssteun

Consumentenbond krijgt
subsidie vanregering

WILLEMSTAD —De Fun-
dashon pa Konsumido (Con-
sumentenbond) zal
waarschijnlijksubsidie gaan
krijgen van de centrale rege-
ring. De Curacaose overheid
kortte onlangs ookop de sub-
sidie voor deze organisatie,
waardoor de Consumenten-
bond nu reikhalzend uitkijkt
naar deze extra fondsen van
decentraleregering. Hoeveel
de subsidie gaatbedragen is
nog niet bekend. Hoeveel de
consumenten- organisatie
gaat vragen, wilde de di-
rectrice nogniet zeggen.

De Consumentenbond ont-
vingtotnu alleensubsidievan de
eilandelijke overheid.Omdat op
alle overheids- subsidies bezui-
nigdmoetworden, is ookdeCon-
sumentenbond met tien procent
gekortopdebegroting. Dat bete-
kent een behoorlijk inkomsten-
derving voor de bond, zo bracht
Alcantara naar voren.

Het is daarom extra toe te jui-
chen dat de centrale regering
eindelijk geneigd lijkt te zijn de
Consumentenbond van subsidie
te voorzien. De organisatie wil
overigens ook op andere mame-
ren proberen om extrafondsen te
krijgen om niet volledig af-
hankelijk te zijn van de overhe-
den. Zo wil men proberen meer
abonnees te krijgen voor het
Consumentenbladdatvier maal
per jaar verschijnt en binnen-
kortveranderdwordt ineenCon-
sumenten- krant.

Mexico: aanmaak
kernwapens stoppen

NEW YORK — De regering
van Mexico heeft een resolutie
ingediend bij de Verenigde Na-
tieswaarinzy de Verenigde Sta-
ten en Sovjetunie oproepen de
aanmaakvan en deproefnemin-
genmetkernwapens te stoppen.
De resolutie werd ondersteund
door Cuba, Peru, Indonesië, Pa-
kistan en Zweden.

DP-bestuur
bijeen over
Rozendal

WILLEMSTAD — Partijlei-
der Agustin Diaz verwacht, dat
vanavond alle perikelen rond
een eventuele terugkeer van
S.G.M. (Boy) Rozendal naar de
Democratische Partij uit deweg
geruimd zullen worden. Vana-
vondvindt eenbestuursvergade-
ring plaats.

DP-voorzitterPetrus van der
Veen is vanmiddag terugge-
keerd uitSint Maarten. Onmid-
dellijk na aankomst zal hij wor-
dengeconfronteerd met de pro-
blemenrond defiguur-Rozendal.

Diaz zei vanmorgen: "Vana-
vond wordt dekwestie afgerond.
Er zijn geen nieuwe ontwikke-
lingen". Hij zei niet te ver-
wachten, dat het tot een 'scheu-
ring' zal komen binnen de DP.
Gisteren stelde Diaz al, dat de
overgrote meerderheid van de
'rode partij' tegen deterugkeer is
vanRozendal, die in 1982 werd
geroyeerd.Rozendal heeft daar-
na een nieuwepolitieke partij
opgericht, waarvoor de kiezers
nauwelijks belangstelling
toonden.

Bruidegom
verdwenen
WILLEMSTAD — Zonder

resultaat heeft depolitie ge-
zocht naar een man uitTrini-
dad die ophet laatstemomenl
besloot zijn ja-woord niet te
.geven aan de31-jarige vrouw
G.L.B.

Nadat zij enige tijd vooi
niets op haar bruidegom had
gewacht,besloot devrouw om
depolitie in te schakelen. Zij
verklaarde dathaar "bruide-
gom" haarauto en450gulden
had meegenomen.

De politie heeft de man op
verschillende adressen ge-
zocht, maar van de man ont-
brakelkspoorwaarnadepoli-
tie devrouw heeft verwezen
naar derecherche omaangif-
te te doen.

Hendrikse weg
bij TeleCuraçao

WILLEMSTAD — Norbert
Hendrikse is per 1 november
afgetreden als directeur van
de Antilliaanse Televisie
Maatschappij (ATM) nv.

Hij zal in deze functie voorlo-
pig worden opgevolgd door ing.
JaimeRofina, die met de leiding
van TeleCuragao zal worden be-last en ing. Roderich Pietersz,
die de verantwoordelijkheid
krijgt voor Television Distribu-
tion Systems (TDS).

Hendrikse is vanaf mei 1977directeur geweest van de ATM,
na voordien werkzaam tezijnge-
weest alshoofdredacteur/direc-
teur van het dagblad Amigoe.
Hij zal zich in de toekomst weer
voornamelijkgaan bezighouden
met journalistiekeactiviteiten.
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MENSEN
De AnnieRomijn- prijs, de twee-
jaarlijkse prijs die is ingesteld
door het Nederlandse feminis-
tische maandblad Opzij, is dit
jaartoegekendaan de schrijfster
ANJA MEULENBELT. Zij
kreeg deprijs voor de honderd ar-
tikelen en opstellen die zij sinds
1968 heeft geschreven inallerlei
(vrouwen)bladen. Ze is daarmee
volgens de jury een "stut en
steun geweestvoor de ontwikke-
lingen binnen de vrouwen- be-
weging". De historica AnnieRo-
mein- Verschoor was tot haar
dood in 1978 medewerkster van
het feministische maandblad.
Anja Meulenbelt (1945) schreef
in 1969 haar eerste -toen nog
anonieme- stukje over seksuali-
teit in de Vrouwenkrant.
Sindsdien is ze niet meer opge-
houden met schrijven:vrijwel al-
le stadiaen ontwikkelingen in de
vrouwenbeweging heeft ze van
commentaar voorzien,
geïnspireerdofer leiding aan ge-
geven. "Het werk van Anja Meu-
lenbelt isbaanbrekend, vernieu-
wend; leerzaam, veelzijdig, on-
derhoudend, misschien afen toe
wat egotripperig en gelijkhebbe-
rig, maar ookregelmatig buiten-
gewoon geestig en bij vlagen
briljant. Al deze kwalificaties
zijn van toepassing op haar boe-
ken die een keur van uiteenlo-
pende onderwerpen behandelen:
feminisme, werk, uiterlijk, sek-
sualiteit, vakbonds- strategieen
het mannenvraagstuk»",aldus
de jurydie onder leiding staat
van de schrijfsterMies Bouhuys.
Het werk van Meulenbelt is in
tien talen vertaald. Binnenkort
verschijnt haar nieuwe roman
>De Bewondering".

MARCOLINO GOMEZ en
ANDRES CROES herdachten
hetfeit datzij 25 jaargeleden in
diensttraden van de NVElmar.
In verband hiermee werden de
families Croesen Gomez ontvan-
genbij deElmar- directie.Direc-
teurir.J.H.A.Bokdeedde jubila-
rissen een jubileumspeldop.

Na 38 dienstjaren bij de SETAR
op Aruba, gaat onderopzichter
leklasse, LEONARDO HENRI-
QUEZ, van een welverdiend
pensioen genieten. Henriquez
(rechts) werd bij zijn afscheid
toegesproken door het waarne-
mend hoofd, ing. P.Nicolaas, die
tevens de bekende enveloppe
met inhouduitreikte.

Een ZILVEREN PLAQUETTE,
voorstellende een bijbels tafe-
reel, uit rond 1920 heeft op een
veiling bijna 225.000 dollar op-
gebracht. De plaquette is aange-
kocht door een Nederlandsever-
zamelaar en was ook afkomstig
uit een collectie uit Nederland.
De plaquette is gemaakt door de
edelsmid Adam van Vianen, een
van de leidende figuren van de
beroemdste familie van
edelsmedenin Hollai. Hij werd
omstreeks 1568 in Utrecht gebo-
ren. Het bijbels tafereel stelt de
ontmoetingtussen DavidenAbi-
gael voor. Een berglandschap
vormt de achtergrond van deze
scene, hetgeenaantoont dat Ad-
am, diezijn landnooit heeft ver-

laten, zich liet inspireren door
landschaps- tekeningen die zijn
broerPaulusin hetzuidenvan de
Bondsrepubliek Duitsland
maakte.

Het is maar goed dat SYLVES-
TERSTALLONE al tweeRambo
films gemaaktheeft:wathij daar
geleerd heeft kan hij binnenkort
in praktijkbrengen. Sinds enige
tijd ontvangt de mannetjesput-
ter dreigbrieven die zijn dood
aankondigen. Volgens de body-
guards van Stallone gaat hetom
-vermoedelijk- Iraanse ex-
tremisten dieStallone willen do-
den omdat "Rambo het symbool
is van de VS". Het is niet voor
niets dat Stallone, die in Israël
zijn derdeRambo- film opneemt,
constant bewaakt wordt door

drie mannen metmitrailleursin
deaanslag. Rambo 111, die zomer
1988 in première gaat, speelt
zich af in Afghanistan. De film
vertelt het verhaal van John
Rambo die zijn vriend, kolonel
Trautman, uit handen van ont-
voerders redt. De filmopnames
zijn halverwegedit jaarin Israël
begonnen. Daarna zal de
filmploeg verhuizen naar Thai-
land en Pakistan voor aanvul-
lende opnamen.

# * Ui ;jc

Sinds er sprake van is dat tan-
dartshulp voor volwassenen uit
het Nederlandse ziekenfonds-
pakket verdwijnt is de vraag
naar KUNSTGEBITTEN ex-
plosief gestegen. De zieken-
fondsen spreken alvan "de grote
trek", die defondsen ditjaarnaar
schatting 14 miljoen gulden ex-
tra gaan kosten. Het gaat om
31.250 kunstgebitten. De tan-
dartsen-organisatieontkentdat
op grote schaal tanden en kiezen
worden getrokken om er een
kunstgebit voor in de plaats te
zetten. Volgens hen gaat het om
vervangendegebitten voor men-
sen diealeenkunstgebithebben.
Zij nemen het zekere voor het on-
zekere en laten zich nu een
nieuw gebitaanmeten,omdatzij
hetstrakszelfzouden moetenbe-
talen.

DefamiliePeterson- Fleminguit
de Pastoor Hendrikstraat heeft
bericht ontvangen dathunzoon,
TED PETERSON, geslaagd is
voor bouwkundig ingenieur aan
de Technische Universiteit van
Delft.Ted is oud-leerling van het
ColegioArubano. Hijkeert spoe-
dig naar Aruba terug.
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TomPoesen de Partenspeler door Marten Toonder

1518 — "ue liegt, schurk!" krijste Partenspeler. "Bommel is
dood. Dt heb hemlangs zien dragen opeen baar! Jewiltzelfde
hele poet in dewacht slepen! Maar ik heb je door! Ik heb hier
een akte, zwart op wit..."

Op datmoment trad heer Olliemet slepende tred hetvertrek
binnen, "Wat is hieraan de hand?" vroeg hijmet matte stem.
"Kan men dan zelfs een doodziek heer niet met rust laten?"

De zaakwaarnemer stond een ogenblikals aan degrondge-
nageld, maar toen barstte hij in vreugdetranenuit.

"Mijn weldoener!"riep hij gesmoord. "In levende lijve!Ach,
welkeen vreugdeu hier gezondenwelvoor mijtezien!Wat isertoch gebeurd?"

"lemand heeft het op mijn leven voorzien!" zei heer Olliesomber.
"Ja, en ik weetwie het is!"riep Torn Poes. Maarvoordat hij

verderkon spreken, barstte dediep-bewogenPartenspeler in
woedeuit.

"De schurk!"riep hijuit."O, hoekan iemandzo slechtzijnom
mijn weldoener naar het leven te staan. Als ik de bruut hier
voor me had. Drift zou mij debezinning doenverliezen!"

En, meegesleept door zijn aandoeningen, hiefhij zijn para-
pluutjeomhoog enhakteop TornPoes in."Zo!" schreeuwdehij.
"Op deze wijze!"

„Het kan verkeren”
Bah, alweer kaviaar

DEN HAAG — Zon hon-
derd jaar geleden hadden
Russische werksters een op-
merkelijk arbeidsconflict.
Dat ze naast hun salariskavi-
aar teetenkregen was nogtot
daaraantoe. Maar vier keer
per week was toch wel iets te
te gortig... Dat was in de tijd
dat vissers in Rusland de
steur alleen maar vingen om
het (gezouten en gerookte)
vlees naar de markt te bren-
gen. De kuit bleef achter en
werd samen met een boe-
kweitbroodje verorberd.
Daarbij natuurlijk wodka,
want zoute viseitjes maken
dorstig. Echt volksvoedsel
dus.

Maarer isveelveranderd.Een
prijslijstje van een exclusieve
vishandel laat zien dat je met
honderd gulden niet ver komt.
Daar krijg jeeen blikje met 125
gram Russische kaviaar voor.
En400 gramIraansekost alvier-
honderd gulden. Een gulden per
gram. Voor diegenen voor wie
dat allemaal te veel is, is er te-
genwoordig ook imitatie-
kaviaar. Dat zijn meestal de eit-
jesvan zalm ofzalmforel, die on-
der de namen Lapland, Finland
ofKeta op demarkt worden ge-
bracht. Ze zijn gemakkelijk her-
kenbaar: oranje inplaats van het
gebruikelijke zwart,zwart/grijs
ofbruin/groen. Hetgrootstever-
schilzit 'mnatuurlijk in deprijs:
er is al 50 gram 'kaviaar' voor 7
gulden.

Maar misschien isde echteka-
viaar, juist door die exorbitant
hoge prijzen, op dit moment ui-

terst populair. Niet alleen bij
snobsenparvenu's, diehardnek-
kig volhouden het ook lekker te
vinden. Nee, er is steeds meer
'gewoon volk', dat om kaviaar
vraagt.

De Beluga is echt exclusief.
Deze soort beslaat slechts vier
procent van de kaviaarproduk-
tie. Kaviaarkomt niet alleen uit
Ruslanden Iran, ookChina'doet'
al enige jarenin deze kapitalis-
tische lekkernij.

Omkaviaar te proeven zijn le-pels van ivoorofschildpad eigen-
lijkbittere noodzaak, maar plas-
tic lepeltjes zijn een goed alter-
natief. In ieder gevalgeen zilver
ofeen andermetaal.De vaakaan
kaviaar toegevoegde term 'Ma-
lossol'betekent alleen maar dat
het licht is gezouten. En niet
meer dan 2,5 procent. Kaviaar
bestaat daarnaast voor 56 pro-
cent uit water en 34 procent ei-
wit. De rest bestaat uit wat
vetten.

Vroegerwerd een steur, dieaf-
hankelijk van de soort enkele
honderden kilo's kan wegen (en
soms 100 jaarwordt) gewoon ge-
dood. Tegenwoordig is het een
kwestie van een klap op dekop,
waarna hetbeest in bewusteloze
toestand over de buik wordt ge-
masseerd en ....gemolken. Als de
kuit er uit is, gaat devis weer de
zee in. En over drie jaar, als hij
weer vol met enkele tientallen
kilo's kuit zit, wordt het dier
weer even boven watergehaald.

...op het voorste bordje de imita-
tie- kaviaar Alaska Keta, daar-
achter deLapland versie en

linksboven deechteBeluga...

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Jaws, the Revenge (’.5,-
P-P-).
TELECURAÇAO

DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00 Mr. T.; 17.30Alf; 18.00 Science
and Technology; 18.15 Purba kv keshi:
«Mösel den vn bachi kv keshi»/
«Sósèchi loradenkeshi»; 18.30Contact
Magazine; 18.40 Informe deportivo kv
HectorRosario; 19.00TheBigStorywith
Don Miller; 19.30Mama'sfamily; 20.00
NotisieroTele-8; 21.00RVD ta informe;
21.30You again;22.00 Wega di Num-
ber; 22.10Kontakte; 23.00 Sluiting.

VRUDAG: 16.30 Orapa mucha; 17.30
AGHUSA kv Leo Floridas; 18.00 Con-
tact Magazine; 18.15Ajedres na plaka
chikikv Omalio Merien; 18.30 Man dre-
chi di Dios; 18.45 Informe deportivokv
Hector Rosario; 19.00 Hubentut na
marcha; 19.30 PR-programma; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Miniserie:
«Sins»; 22.00 Wega di Number; 22.10
Show di Job; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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CURACAO
AGENDA
NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenv*
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunrfc~
spoedgevallen telefoon 641658 belieg
dan hetantwoordapparaatafluisteren.Q
De patiëntenvan de andere medisch^trikten kunnen voor spoedgevallen
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbei
het antwoordapparaatzal dan mede*
wie dedienstdoende arts is. r.,..... UJ
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGffd(wijkverpleging): Kantoor Santa Mariih]
tel.: 82947/81078;geopendvan maaff
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zat««
degeheledag gesloten; na 17.00uurW*
de zustervan de wacht bellen: zuster»
Velthoven,tel.: 76728, pageboy027-3fy)
WIJKVERPLEGING CURASAO (Sdf*
looweg 110, tel.: 612040): geopend?'
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00m
dewacht heeftzusterJoe,tel.: 87550,PW
boy027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pari*
tel.: 614000. ,j
DIERENASIEL: dagelijks geopendfi08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zateflfc
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uunt
54300. ...... 1
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uura*U
volgensafspraak. li
ZUIGELINGENBUREAU: maandagmid^
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag*1
07.15-10.30 uur; alleen volgensafsprak
GEZINSVERZORGING (Kwido pa FaflJ)
geopendvan maandag t/m vrijdag jt,
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor **Maria 17,tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopH
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstdT
van maandagt/mvrijdag van 07.00-l7[
uur; zaterdag en zondag van 10.00-1%
uur. Voor spoedgevallennakantoorurefljl
lieve zich te begeven naar de W
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Paradeis, F.D. RoosevelMC
468,tel.: 89676. uPunda: Juliana, Julianaplein,tel.: 545öT.....
DIVERSEN Ü'
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BE#«
GING 'o
Brievengat: iedere maandag-K]
woensdagavond om. 19.30 uur te JirajC
weg 8, Centrum Deyi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond Jl19.30uur te Openbare BasisscMli
Brievengat. g (
Bandabao: iedere donderdagavond!
19.30uur gebouwCredit Union San Pedf'

Kanga: iedere woensdag- en zaterd#'
vond om 19.30 uur te Centrum AbraXfe
achterKooyman. w
SantaRosa: iederemaandag- en zatelf,
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12. Fcfc

NEW SONG: 19.30 uur Vasten- en 4t
bedsdag - Wilhelminapark. i,

FILMLIGACURAQAO: 20.00uur algem»P
ledenvergadering- Buurtcentrum Janw^..... |,|
VRIJDAG E
DIVERSEN .j.MIKVE ISRAEL EMANUEL: 12.00-13T
uur vèïkiezing ledenvan de raad van de?
nagoge- SalaConsistorial. 6'

De Amerikaanse komiek JA
KIE VERNON is op 63- jar*
leeftijd in zijn woning in Hol»
woodaan een hartaanval overjfc
den. Hij werd bekend door z*
optreden in televisie- progra%
ma's als de «DeanMartinSho%«The Tonight Show with Joh*
Carson» en «The Golddiggers'C

t Met grote blijdschap en dankbaarheid geven uuij
kennis van de geboorte van (

EDWARD ROGER DOUGLAS P^h
j geboren op 11 november 1987 \%* j, Lorry en Irene luckmann-Klomp CwaT )

Jonathan en Jason. vJ_>< i

i St. €lisabeth Hospitaal &\^ft>\\ 'P Kamer 125.

tËÊkÏÖINGKINESjU playa ''' |
Maandag 9 november 1987

EERSTE PRIJS:
ALEXANDRA

Ale en Myriam
Arie, Josje, Maroushka en

Bushiri 10. Gino. i
i
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HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK ® By Addison & Frank Johnson

BEETLEBAILEY®ByMortWalker

REDEYE ® By Gordon Bess



De Koning over situatie in Nederland:
Positie minderheden op
arbeidsmarkt alarmerend'
l -door VictorHafkamp-
J^N HAAG — "De positie van de minderheden op de ar-
ifykniarkt in Nederland is alarmerend. Hun opleiding is in
j¥'gevallenzo gering datze bijvoorbaatkansloos zrjn".Dat
Jgisteren minister drs. Jan de Koning (Sociale Zaken en
<fr*gelegenheid en Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Jjten)bg deofficiëleopeningvanhetuitzendbureau Coloured"WlandinDen Haag. Hetuitzendbureau aan deHaagseBoter-
era stelt zich ten doel dewerkloosheid onder etnische mm
Ifbedente bestrijden door hetaanbiedenvan eenal danniet
J*füjke baan. Het Haagsebureau ishet derde inzijn soort in
"Werland.

% waren al twee "Coloured
«land"- uitzendbureaus in
psterdam. Volgens minister
7 Koning beweegt het
""Kloosheids- percentage van
minderheden zich — al naar

Hang de onderscheidene natio-
«teiten— tussen deveertigen

»l vyftig. Van degenen die wel
P haan hebben, verricht het
Rotste dccl ongeschoolde ar-

r* minister vindt dat in zon
P*tie een onorthodoxeaanpak

op zijn plaats is. "Daarom heb-
ben wijbesloten toteen bijzonde-
re financiële bijdrageaanColou-
red Holland", aldus drs De Ko-
ning. "Via tijdelijk werk
doorbreekt dit uitzendbureau
voor de minderheden hun uit-
zichtloze situatie van non-
activiteit. Een tijdelijke baan
kan zo op zichzelfeen zegen zijn.
Maarwatoplangere termijn nog
belangrijker is; zon tijdelijke
baankan iemands kansen op
doorstroming naar vast werk

aanzienlijkvergroten".
Volgens de minister heeft hij

kunnen vaststellen dat de for-
mulevan Coloured Holland goed
werkt. In deperiode van april tot
medio oktobervan dit jaarwer-
den meer dan 600 plaatsingen
verwezenlijkt. Daaruit zijn 200
vaste banen voortgevloeid.
Ruim dehelftvan de geplaatsten
was meisjeofvrouw.

De ministerwees er inzijntoe-
spraak op dat er al een landelijk
opererenduitzendbureau alsCo-
loured Holland bestond. De mi-
nisterdoelde daarmee opSTART
dataanhetministerievan Socia-
le zaken en Werkgelegenheden
is gelieerd. Ook STARTis er spe-
ciaalvoor de etnische minderhe-
den. Het helpt jaarlijks duizen-
den mensen uit deminderheids-
groepen aan tijdelijk werk. In
1986naar schatting 7000, aldus
de minister.

Behalve START en Coloured
Holland zijn er nog andere uit-

zendbureaus die minderheids-
groepen helpen. De uitzendbu-
reaus diezijnaangesloten bij de
ABU, de Algemene Bond van
Uitzendbureaus, hebbeneen ge-
dragscode aanvaard inzake dis-
criminatie. "Verscheidene ge-
meentes hebben laten weten al-
leen zaken te willen doen met
uitzendbureaus die de ge-
dragscode van hun handteke-
ning hebben voorzien. Boven-
dien hebben die gemeenten te
kennen gegeven datze bijzonder
geïnteresseerdzijn in gekleurde
uitzendkrachten", aldus de mi-
nister.

BIJDRAGE
De minister meent datColou-red Holland zich bijzonder zal

moeten inspannen omfinancieelgezond te blijven. De financiëlebijdrage vanzijn ministerievoor
het Haagse kantoor is mogelijk
in het kader van het minderhe-denbeleid en is in principe één-malig. "In de toekomst zal uw
vestiging zichzelf moeten be-druipen", aldus ministerDe Ko-
ning.

Winston Kout, de directeur
van Coloured Holland, heeftnog
onlangseen onderzoek latenver-
richten ondergroteAmsterdam-
se ondernemers. Hij stelde daar-bij de vraag of ze het als hun
maatschappelijke verantwoor-
ding zien bij te dragen aan een
oplossingvoor degrotewerkloos-
heid onder de etnische minder-heden. Vrijwel allemaal geven
ze een positiefantwoord. In Den
Haag antwoordden de onderne-
mingen (58 met meer dan 100werknemers) daar allemaal ont-
kennend op. InAmsterdam leeft
volgensKout eenveel sterkerbe-
sefdat dewerkloosheid onder et-
nische minderheden een pro-
bleemvormt.

Consumentenbond gaat
produkten testen
NXEMSTAD_De Cura-j°8e Consumentenbond
rnuashon pa Konsumido)
ï *n samenwerking met het
B«8- Kwaliteits Instituut in
fderland, verschillende

E~ ukten die lokaal in de
?ls verkocht worden, op

i-Jteit gaan testen. Niet al-
P1lokale produkten, maar
*■ buitenlandse en zelfs ook
Werlandse etenswaren,ko-
*° voor deze testen in aan-
ging.Omdat niet allesge-

-1 kan worden, zal men
die produktenar Nederland sturen, waar

(*eeste klachten over bin-
bij de Consumen-n°ond. De Nederlandse|>ering heeft voor dit pro-

L(kwïen startsubsidie van
h"0gulden gegeven.
~* bestaat al een jarenlange

met deorganisa-jJ^nsumenten-kontakt in

' r and die ook produkten
'lte.sten doorhetRijks-Kwali-*s instituut. Bert Donia vannsümenten-kontakt en de he-
? ?enk Herstel en Marcel

van hetKwaliteits-ltuut, zijnmomenteel opCu-
'ao voor de besprekingen. Er
bezoeken gebracht aan be-

I«svoerders, bedrijven en lo-
todustrieën ompoolshoogte

>eöienvan de lokale situatie,
iethgt in debedoeling dathet

in samen-jjfïigmet de Universiteit, de
!teits- controle op den duur

"beemt. Daar zijn volgens
,l . Donia voldoendebische mogelijkheden voor

2lg- Zeker als iemandvan

het landslaboratoriüm bij het
Rijks Kwaliteits Instituut stage
komt lopen, hetgeenin de bedoe-
ling ligt.

Tijdens een evaluatie- ver-
gadering moet bepaald worden
welkeprodukten heteerst getest
zullen worden. Directrice Ana
Alcantaravan deConsumenten-
bond legde gistermiddag tijdens
eenpersconferentie uit dat afge-
gaanwordtop deklachten diebij
de bond binnen komen over be-
paalde produkten. Keukenolie
zal bijvoorbeeld zeker getest
worden, omdat over de sa-
menstelling daarvan veelklachten bestaan. Ook de lokaal
gefabriceerde worst was voor
veel consumenten aanleiding
om bij deConsumentenbond aan
te kloppen. Inmiddels is echterde belofte gedaan dat het vetge-
halte drastisch verminderd zal
worden. Zo zijn er verschillende
produkten waarover de consu-
mentklachten heeft.

Hetzijn nietalleen lokalepro-
dukten die op kwaliteit getest
zullen worden:ookbepaalde bui-
tenlandse produkten worden
naar Nederland opgestuurd.Het
is bijvoorbeeld vaak de vraag of
bepaalde voedingswaardenin de
tropen ook standhouden. Dat
zijn zaken die onderzocht zullen
worden.

De Nederlandse delegatie
heeft op Curacao een beetje
"rondgeneusd" bij de lokale fa-
brieken en in diverse winkels.
Over de technische installaties
in defabrieken, lieten de delega-
tie- leden zich positief uit: daar-
mee moeten kwalitatief goede
produkten gemaakt kunnen

worden. Dat veel artikelenin de
winkels niet voorzien zijn van
"uitersteverkoop data" ofdatde-
ze soms verlopen zijn, was voor
de delegatie een onaangename
verrassing. Ana Alcantara ver-
klaarde datditeenkwestie is die
alle aandachtheeft.

Problematisch is echter dat de
lokale eet-en drinkwarenveror-
dening uit 1917 stamt en zeer
verouderd is. Ook hierin pro-
beert de Consumentenbond ver-
andering te brengen. Er is een
wetsvoorstel in demaak diedeze
wetmoetmoderniseren. Dan pas
kan er opgetreden worden tegen
diegenen die de wet overtreden.
Momenteel kan de Consumen-
tenbond nietveel meer doen dat
bepaalde gegevens in depublici-
teit brengen en de betrokkenen
waarschuwen.

Dat de centrale regering ook
bezig is met de oprichting van
een kwaliteits- bureau, hoeft
volgens Alcantara de plannen
van deConsumentenbondnietin
de weg te staan. Een groot ver-
schil tussen de plannen van de
regering en die van de Consu-
mentenbond, isvolgensAlcanta-
ra dat deregering deprodukten
directuit de fabriekcontroleert,
terwijl deConsumentenbond de-
ze uit de winkelrekken haalt.
"Wij willen controleren wat de
consument voorgeschoteld
krijgt." Bovendien garandeert
de Consumentenbond onafhan-kelijkheid terwijl in het kwali-
teitsbureau ook de Vereniging
Bedrijfsleven Curacao (VBC) en
de organisatie van lokale fabri-kanten (Asina) zullen deel-
nemen.

VOOROORDELEN
Kout heeft bij de ondernemers

in hetalgemeeneen grootaantalvooroordelen geconstateerd je-
gens aspirant- werknemers uit
de minderheids- groep. Taalpro-
blemen eneente laagopleidings-
niveau blijken de meest voorko-
mende vooroordelen. Maar een
marktonderzoek in Den Haag
heeft uitgewezen dat bijna
tachtig procentvan devacatures
die het gemiddelde uitzendbu-
reaus opvult, bestemd zijn voor
mensen met een opleiding, va-
riërend van ongeschooldtotmid-
delbaar beroeps-onderwijs.
Daarin zitten de meeste werklo-
zen uitde groepetnischeminder-
heden.

Uit een onderzoek van Colou-
red Holland naar ervaringen in
bedrijven in Amsterdam die met
etnische minderheden werken,
is zonneklaar gebleken dat zichdaar geen problemen hebben
voorgedaan. "Er is dus een be-
hoorlijk arbeids- potentieel dat
voornamelijk metoverheidsgeld
is opgeleid, maar we maken er
geengebruikvan. Dat ispureka-
pitaals- vernietiging", aldus
WinstonKout.

INTERESSE
Het "Gulf and Caribbean

Fisheries Institute" (GCFI) is
door de jarenheen veel inte-
ressanter geworden voor een
veel grotere groep van we-
tenschappers. "We hebben
deze week bijvoorbeeld ses-
sies gehad over aquacultuur,
kreeftenvisserij, carco, trek-
kende vissen zoals tuna,
swordfish en dolphin. Daar-
naast is veel aandacht be-
steed aan nieuwe ontwikke-
lingen in recente onderzoe-
ken. Dat probeert het insti-
tuut ook te doen: de actuele
onderwerpen aan te pakken
en daarover de informatieuit
te wisselen. Dat gaat erg
goed."

Het instituutprobeert dus
daadwerkelijkpraetische pro-
blemen aan te pakken waar-
mee de leden dagelijks ge-
confronteerd worden?

"Inderdaad. We richten ons
op economischeontwikkeling
in hetCaribisch gebied enkij-
ken hoe visserij en anderena-
tuurlijke hulpbronnen uit de
zee daaraan eenbijdragekun-
nen leveren. We houden ons
ookbezig met debescherming
en het management van die
bronnen. Indatkaderpakken
we de practische problemen
aan en trachten we oplossin-
gen te vinden die direct toe-
pasbaarzijn."

ONTWIKKELD
Wat voorplaats nemen de

Nederlandse Antillen in bij
het instituut?

"Ik denk dat de Antillen
éénvan demeestontwikkelde
landen is, in hetCaribisch ge-
bied. Er is een stevige econo-
mische basis en de visserij is
hier al erkend. De Antillen
hebben in dat opzicht een
voorsprong op andere landen
diein hetverleden voorname-
lijk op "land"- activiteitenge-
richt waren: deAntillen heb-
ben een zee- traditie. Door al
die factoren nemen deAntil-
len een soort leiders- positie

in, in de regio. Het is daarom
jammerdat er niet zoveel in-
formatie- uitwisseling is tus-
sen deAntillenen andereCa-
ribische landen. Ik hoop dat
dat iets is, waaraan de GCFI
een positieve bijdrage kan
leveren. We zijn zeer geinte-
resseerd in het uitwisselen
van informatie.Dat levert po-
sitieveresultatenopvoor bei-
departijen."

Mcl Goodwin noemt het
aan de enekant "terrible" om
chairmantezijn: hij heeft nog
geen kans gehad het hotel te
verlaten en heeft nog niet ge-
doken. Daar hoopt hij het
weekeinde tijd voor te heb-
ben. Vanvriendendiezondag
zijn wezen snorkelenheeft hij
zeer enthousiaste verhalen
gehoord: dievinden deonder-
waternatuur van Curacao
een van demooisteplekjes ter
wereld.

Hoe geschikt is Curagao
voor een conferentie als deze?

"Ikvindhethier'excellent.
De faciliteiten zijn uitste-
kend, de organisatie isprima
in elkaar gezeten we zijn te-
vreden over het hotel. Ons
grootste probleem is de deel-
nemers in de meetings te
houden."

TEVREDEN
Gerard van Buurt van de

dienstLandbouw, Veeteelten
Visserij (LW) is één van de
lokale organisatoren en zeer
tevreden over hetverloop van
deconferentie. Erzijnvoor de
Antillen interessante onder-
werpen ter sprake gekomen,
maar aan de andere kant is
ook weereens geblekendater
lokaalnog een hoop aan wet-
geving ontbreekt. Maandag-
middag is de problematiek
rond het swordfishing bij-
voorbeeld ter sprake geko-
men. Amerikaansevissersbo-
ten, "jagen" steeds meer op
deze diepzeevis in het Cari-
bisch gebied omdat deze vis-
soort in de Verenigde Staten
eenhoge marktwaarde heeft.
De Caribische landen juichen
deze ontwikkeling beslist
niettoe,zekernietomdatdeze
vissersboten in hun zoge
naamdebijvangst ookveelvis
meenemen die voor de Cari-
bische landen belangrijkzijn.

"De Antillenzitten wat dat
betreft een beetje in een va-
cuum, want we hebben die
wetgevingnog steedsniet, we
hebben geen 200 mijls zone.
Er is hier alleen een 12mijls

zone van kracht. Een buiten-
landse schip.dat binnen die
zone vistkan bovendien nau-
welijks iets ten laste gelegd
worden. Voordat de Antillen
over dit soort onderwerpen
mee kunnen praten, moeten
we eerst zorgen dat dewetge-
ving er is om op te treden te-
gen ditsoort vissersboten."

Deelnemers enthousiast over verblijfop Curaçao

Visserij-conferentie pakt
praktische problemen aan

-door Hannekevan Kouwen-
WILLEMSTAD — Het Curacao Plaza Hotel is deze hele

week "bezet" dooreen grote groep biologen en andere we-
tenschappers uit de hele werelden voornamelijk het Cari-
bisch gebied,diebijeenzijngekomenvoor deveertigstever-
gaderingvan het "Gulf andCaribbeanFisheries Institute".
Een scalavan onderwerpen isreeds besproken waarbijhet
er voornamelijkomgaatomdemeesterecente ontwikkelin-
gen opvisserij- enandergebiedtebespreken, informatieuit
te wisselen en elkander hulp te bieden bij het vervolg van
onderzoekingen. De gasten proberen daarnaast zoveel
mogelijk van Curacao en deonderwaterwereld nier, te ge-
nieten. Zeer enthousiaste geluidenwaren er gisteravond *horentijdens eenreceptie die deeilandelijke overheidat
de gasten aanbood.

Eén van de buitenlandse
gasten is de Amerikaan dr
Mcl Goodwin diechairman is
van het bestuur van de orga-
nisatie. Hij is zeer tevreden
over hetverloop van deconfe-
rentie: "Het gaat zeer goed.
We hebben geprobeerdzoveel
mogelijk onderwerpen te be-
handelen. Daardoor was de
interesse voor de conferentie
zeer groot."

...Gerard van Buurt temidden
van de delegatieuitBelize...

AQUACULTUUR
Ook de sessieover aquacul-

tuur is voor de Nederlandse
Antillenzeerbelangrijk. "We
zien datdeaquacultuur sterk
in ontwikkeling is. Technie-
ken die vroeger alleen voor
zoetwater- organismen gol-
den, zijnnu ook toepasbaar op
zoutwater-organismen.Naar
ons gevoel is nu detijd geko-
men deze technieken te on-
derzoeken en er aandacht aan
te besteden omdat het moge-
lijk is met moderne technie-
ken hele grote dichtheden te
behalen. Dat betekent dat je
geengrote arealennodighebt
en dat heeft als consequentie
dat je het hier op deze eilan-
den ook zal kunnen doen. De
aquacultuur had tot nu toe
vrij lage opbrengsten per op-
pervlakte- eenheid. Je had
dusgrote oppervlaktes nodig,
hetgeenwij hier niet hebben.

GEAVANCEERD
Nu zie je dat dankzij be-

paalde ontwikkelingen ook
zoutwater- organismen in
systemen met hoge dichthe-
den gekweekt kunnen wor-
den, bijvoorbeeld tot 200kilo
per vierkante meter. Dan
kom je tot producties van
1200 ton per hectare. Dat is
anderhalfkeer de visvangst
van Curagao. De organisatie
Marcultura is bezig de we-
tenschappelijke gegevens
aan de lokale omstandighe-
denaan tepassen. Het is niet
gemakkelijk, er zitten alle-
maal haken en ogen aan.
Maar het is wel iets73at in të-
genstelling tot landbouw,
veeteelt en visserij waar dui-
delijke limieten zijn, nogheel t
veel mogelijkheden biedt." In
vergelijking met het Cari-
bischgebied, is Marculturaop
de Antillen al vrij ver: "We
hebben geen alternatief. We
kunnen geen low of medium
density systems gebruiken.
We moeten in feite met het
meest geavanceerde meed-
raaien. Hoewelwe datopklei-
ne schaal doen, is hettoch in-
teressant omdat we gelijk
naar de geavanceerde
technieken gaan."

Hoe is deorganisatie van de
conferentie opzichgegaan?

"Nou tot nu toe zijn er geen
verschrikkelijke dingen ge-
beurd. Het loopt allemaal
goed. De deelnemers zijn ook
tevreden. Hetkost natuurlijk
een zekere hoeveelheid geld
om zoietsop te zetten maarer
komen veel mensen die ook
geld uitgevenen een grootge-
deelte van de investering
komt dantoch weer terug."
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Sensacional Campagna

&)upermercadö
favorüo

V Mendrlkstraat 28. tel 33351

r£' <yJr^ PREMIONAn TAriTASTICO: | D

v* rfv 1. Automatic Wasmachine i i'Jy 2. Frigidaire "''»»# 3. Stoof
fff 4. Aft. 100,00 Cash ■] \ff 5. Aft 50,00 Cash I W—-* \II Pa cada compra di Aft 10,00 v|

bo ta hanja vn ticket pa bo jena bo nomber. \ï
Sorteo ta tuma lugar dia30 december
pa6'or di atardl na Canal 90 en vivo. |

|\ Tur diabierna tin shopping-night te kv 9'or di anochi I
fl\ Diasabra nos ta habri henter dia JIJw, di B'or am. - B'or p.m. II

n^ Amplio parkeerplaats patras di e edificio ///
Supermercado Favorite: Jf

Bo lugar favorito j&

4j turbo comestibles^^ .%^—*<&.

SUPER SPECIAL LOMITO 500 gr. 9.95

SLAGERIJ:
Loinribs 500 gr 2.75
Geitenvlees 500 gr 3.75
Ossestaart 500 gr 3.25
Entrecanto 500 gr 5.35

WINKEL:
Toddy 454 gr 1.75
Pinesol 28 oz 4.99
Diced beets 16 oz 1.19
Corned beef Libby's 12 oz 2.99
Ajax Ammonia 500 cm 1.99

BELEG AEDELING:
Hardsalami p/100 gr 1.49
Achterham p/100 gr 1.85
Berliner m/spek p/100 gr 0.90
SUPER SPECIAL SALCHICHA LIBBY'S 5 oz. 0.89

SHOPPING NIGHT - elke vrijdag tot 9.00 uur 's
avonds
Zaterdagzijn wedegeheledagopenvan 8.00a.m. -
8.00 p.m.
Ruime parkeerplaats achteronze zaak.

SUPERMERCADO FAVORITO r

LjSrJl|ï| NOVEMBER?
y£|j{H| SPECIAL 1

A ETERNIT ASBEST WIT 6.5mm 6' A’ 1. 20.50 SJ§ ETERNIT ASBEST WIT 6.5mm BA ’ 1. 27.50 ___\Mm ETERNIT ASBEST ROOD s.smm6' A/l. 16.75 I
ETERNIT ASBESTROOD 5.5mm 8' A’1.22.50

I PLYWOObËDAiBR^L
P| 4mm-1/8"A/l. 17.50 W=f 9mm- 3/8" A/l. 33.50 7W 12mm-1/2" A’ 1.42.50 IU 18mm - 3/4" A’1.60.00 A
A Gemakkelijk om te zagen, overtuigt U zelf. Supe- /**
m rieure kwaliteit.

S BËTÓNPLËKW I■ ■ Gegalvaniseerde zinkplaten A/l. 2.25 p/ft. WWAluminium platen A/ 1. 3.75p/ft.

1 Tomatenstraat, Tel.: 23555 SS

A, MEDEDELING
De N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba" brengt haar verbrui-
kers in herinnering datderekening over de maand SEPTEMBER
1987 uiterlijk maandag, 16november 1987dient te worden
voldaan.
Indien voor of op bovengenoemde datum geen betaling heeft
plaats gehad, zal helaas tot afsluiting moeten worden overge-
gaan.
In gevalvan afsluitingkan doorELMAR nietworden gegarandeerd
datwederaansluiting zal plaats vinden op de dagwaarop het ver-
schuldigde zal zijn voldaan.
N.8.: Men gelieve rekening mede te houden, datbankbetalin-

gen ons eerst na enige dagen bereiken.
"Gelieve bij betaling Uwkwitantiestrookje van de lo-
pende maandofeen ouderekening meete nemen,te-
neinde ons in de gelegenheid te stellen U snellerte
helpen"

■wm——m—m—————————m—m————wttm——mÊmmm———————mm——m—m———i

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

(kytpfimfffë) Gezellig uitgaan, wij zijn
geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur.

I ~ (*r Gezellige sfeer, goede service.
©V^K De beste Pizza haalt of eet U bij

| SSÏÏffiS». <£o/pofe PT22M
i De topnightclub - ASBMM' wwArobT Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.
I ■

Floating Restaurant

(onder nieuwe directie)
I Open 11.00 - midder-
! nacht.

Niet alleen
exotische gerechten

i maar ook
vis specialiteiten

® GOLDEN TULIP
ARUBA CARIBBEAN

RESORT &CASINO
FANDANGO NIGHTCLUB

THE LADIES OF THE 80's
a LAS VEGAS revue with 4
leggy female dancers, THE
LATIN COWBOYS & the ex-
citing jugglerJOHN-JOHN
daily curtaintime 10.30p.m.

except Mondays
Club openfrom8:00 p.m. till 2:00a.m.Cover chargeshow-time $5 min.2 drinksForreservations please call33555

; De tijdbreekt weer aan, dat
U gezellig metpersoneel of; gezin wilt gaan dineren.; Doe het dan in degezellige
sfeer met uitstekende ser-

! vice in

Boulevard
Theatre
I I
i ~SS- :— -__. -^m_V+*~M33_-W-mmmmmA\

| Action 18 yrs.

Wij verzorgen ook Uw
catering.- Te1.22977
en 27833.

■ -———————_

Boulevard |
il
i

TODAY j
atB:4sp.m.

S>^ * V
jS^r * _si,

* s^ I
'<^ 'fc . I
I
I
I
I

Comedy 14yrs.
I I '

Drive - In
TODAY ;

at 8:30 p.m.

D R ESSE R

18 yrs. !
■■""■■■■""■■■■■■■■■■■■"■■a■■■■■■■

Demonstraties tegen
verhuizing Arbeid afgelast

ORANJESTAD — Een
voorgenomen demonstratie
van de ontevreden werkne-
mers van de directie Arbeid,
onder leiding van SEPA-
voorzitter Gregorio Wolff,
vond geen doorgang.

Er waren wel enige personen
bij deministerraad, dochuiteen
gesprek met depolitie bleek dat
geenvergunning voor de demon-
stratie wasgevraagd.Hierop be-
sloot Greogorio Wolff, die geen
moeilijkheden met politie
wenste, de mensen naar huis te
sturen.

Intussenwerd aan enigeauto-
mobilisten wel een pamflet uit-
gedeeld, waarin de SEPA nog
eens herhaalde dat over de ver-
huizingnaar SanNicolaseen na-
tionaal dialooggewenst is.Nu de
demonstratieniet gehoudenkon
worden, wordt overwogen op
welke wijze men actie tegen de
verhuizing naar San Nicolas zal
gaan voeren.

Voordevergadering,die giste-
ravond inTrocaderowerd gehou-
den en waarvoor diverse instan-
ties waren uitgenodigd, bestond
maar heel weinig belangstel-
ling.

?>,N fc^ DOE MEE!! Spaar met Spar.
\H^V/ NOG 5 WEKEN"
\\ jr^?V k. k /_ oor e'^e SPAR verpakking krijgt
A v^h \ vA^^'Nv//^ li een tic'<et in et Exchange Center
/ h *""’ in het Dakota Shopping Paradise

/ 10%-s£lsPRIJZEN^ TE BESTEOEN IN UW
/W ivan ' ,00" FAVORIETE SUPERMARKT
"//f/J/ J __ INTREKKING: 18 DECEMBER - COCKTAIL MUSICAL

ï EUND van het jaarcampagne j
] g§aSßlËi|L unicorn en /^HLAnti"eanMe,can,"eco,pora,,on \
j ■L^^^KBV^sß Njet alleen speciale aanbiedingenmaar ook lage prijzen.

ff f i;S!B"~-!M?jMt^ll' ' *J ! '" i-w^J | yMfWhiteWestinghouse J
« Ijskast vanaf .-^ XÖCIIIIICS ï
% 4 fi9* OO Voorts bij aankoop van iedere ’.25.- m ÏÉBT» l
* fei**** I "ÜéJ^ ontvangt U een coupon en heeft Hi-Fi \

kans op één van onderstaande prijzen. 20% Cash 'g ~——^J Fv?s^J 1. Technics stereo set system 44 |1 0% Crediet l
«5 jPte«t*S i^^<T?\? 2' GOlCiStar TV 19" + Video Recordei . "" f
l ISll _k*\< 3> <3^ Airco 13.500 BTU S3«XïSS.^ !
f MÜ tteaind, 4- National DryerNH-593E r^S^,tó TVl2"b/W JK 1 ,~~__ & _ fTT* "«OUAUTY CHOKE. |^£w 1 Nf 20738 «... 5. Radio/Cass. TSR-951 .^BB, |i m,£W,°

f
* Stoof vanaf M3TOr "-^lli&ÉÉJffl f ITC AA «g ~. .YZZZT -.„ -- 6. Patio set <S!Pll ’. 17Ö.00 J!P^ ’.375.00 . u B. J

_, .«SE... 13"Color **l 7. Murray Fiets «o ,£„ ;——3 cmv^JSi &
55 I ;. IsIIÉIÏ V/IÏIA-4ZUU 2
£ I 8. 8.8.Q. grill i^l'^^^^H^^^^Hlf _r **#% ï!*" " oD.*.n- o H'-^:::^^^» ’.550.00 2& y^üü» vua^ I**.-* val v u

sc Sander 19"coïoT^ &
I Wwh't^sfnghouse 10.Ski.Circu.arSaw CMRMO Video Recorder f5 if Chest Freezer . GHV-51 FM t
II 10.5cft. Trekking:Maandag2B dec. 1987 ’.695.00 x "' " f|| FC-105JEW m Unicon Showroom om 11.00 üurv.m. ’.795.00
I X—-— ’■ 750.00 ' ' . _ __ I
5 l^SffS ''M^_Ék "Cetronic" f
l rH^^^vv iTrnn H Ik Music Center t

ï Laundromat 5 . ~ , il F'nancieringsmogelijkheden ?!l LA-661JXW c2u,et: Copper Coil r«f " f
*\ ,

4AAC nrt Efficient- Rotary PSS] '?5 \ | J J' 1U95.U0 Quality Compressor | wij accepteren ws .creditka-rten $
5 \| I !^^==L 8
j^ *
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ARUBA
AGENDA

AM|GOE: 08.00-12.00/
'"00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
![£* spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
f95" en 22316.

027-849.

Bar*rek.nr. 10.815.445Banco di Caribe.

100.

ALARMCENTRALE:IIS.
w?h KERTJES verschijnen op dinsdag en"TOg enkunnen iedere dag tussen 08.00-
-j^jOO/14.00-17.00uur worden opgegeven;
"waive op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
PP maandag en donderdag voor 10.00uur«nen zijn, kunnen de dag daarop (dusnsdag en vrijdag) verschijnen.

jHOScopENPOULEVARD THEATER{.^S uur NightStick (18 jr.).
£20.45 uur Wise Guys (18 jr.).
"HIVE-IN: 20.30 uur Dresser (18jr).

JJPJCA'S(nachtdienst)
j^aobrug: Sta. Cruz, tel.: 28028.rar ibabrug: San Nicolas, tel.: 45712.

TELEARUBA
"UNDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
B-30 CNN international news; 19.30

""emona; 20.00Telenoticias; 20.30 Mi-serie: «Woman ofSubstance»; 21.30
$ orekers; 22.00 Telenovela:
"onganza de Mujer; 22.45Larry Kingï?0*; 23.10 Showbiz today (CNN);

Sluiting.
18.00Shera Princess of Po-

iQ'j'nlB'3o international news;
*""» Cocktail musical; 20.00 Telenoti-'as: 20.30 Movie of the week:ror bidden»; 22.30 Telenovela:"enganza de Mujer»; 23.10 Health«eek (CNN); 23.35 Sluiting.

ONTREGELING DOKTOREN
Le«n!fStad'Madiki'Tanki FliP'Noord'Tanki(u^oert, Paradera en Sta. Cruz: dokterE.
posr?' Sta'Cruz56',eL: 25666-
-dokte ciqui,°' Savaneta en San Nicolas:cola! rE Boderie, via CentroMedicoSan Ni-£>■ 'el.: 48833.
24^rar,s: dok*er Bryson, tel.: 24254/<43<>0(hospitaal).
(JGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
tw°, ■tel"23425:Santa CruzenParadera:47ft0L288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
*ob > 301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-to^ '"230£i2 (wijkgebouw), 24444 (kan-_e

r Wandgevallen, ongelukken of
t\l °f ander ongeluk gelieve

op tebellen, tel.: 115)

'iiks T 'NFORMATION CENTER: dage-
üür |9?°Pendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00

n,ormaties via verkeerstoren.

24»? SERVICE CENTER (Oranjestad):
Wva',Urper da8geopend(alleen geslo-
9en(v?n onda9 20.00 uur totmaandagmor-

u'oo uur).

TAAI!.ER h°RACIO ODUBER HOSPI-
'IB * ?■: 2430°):bezoekuren 15.00-15.45"'^l9.30 uur.

GIN W|LHELMINA FONDS (tel.:
*óen ~./22817): informatiecentrum
Paarn 9 geopend van 08.30-12.00 uur -,aenbaaistraatB(boven).

TE*N^npvember)
«ektla STELLING: van postersover de
F>ronf AIDs - vitrineAll Electric Sales op de

"^adete San Nicolas.
(tot ie

Blßlln?2Xember)
b^ichr CA NACIONAL: gelegenheidtot
Schim 9'ng van expositie van olieverf-
Dömu riien en aquarellen van Alicia

fer
Cb a^al(3e divisie,groep A): 18.45uur
v$ o-Pvs Real Caribe; 20.30uurBrazil Jrs.s-Lago Sportpark.

Diefstal
JaSjANJESTAD — De 28-
Wtf man J.C. werd by zyn
10?J8 te Cura Cabai aange-

n in verband met

Ni* lanverzette zich, maar de
die^le wist hem achter in de
gev nUt° testoppen. Op eenge-
Hn" Moment begon J.C. met
Ve^chercheur in de auto te
tier n > opende hiernahet por-
huj ,n rende de mondi in. Bij
Stal ing werd biJ JC- een
di6f^* goederen, afkomstig van
l^, aangetroffen.

1 BuPermarket aan de
rjg. betrapte de eige-
Vaft p VrouwEp- °P het stelenw6fd blik b°nen. De vrouw
4fageaan derecherche overge-

Hicoieaen ieegstaand huis in San
f^en werden een bruine kof-% j^^kartonnendoosgevon-
i*«ia daarin: nieuwe dassen,
mjdciV sl°ffen en enkele
Vv *en-'Degoederenwaren
%pT°men van PriJs en etiketQ/*n zaak in San Nicolas.

egen uur 's avonds werd
»tta fbekendevan depolitie,

,JQ-> in de Nassaustraat
Ve "?uaen- Hij probeerde
VwVldeocassette- players te
*V»pen en kon £eenverkla-seven voor hun herkomst.

Problemen met
Eastern vliegtuig

ORANJESTAD — Nadat gis-
termorgen de vlucht van Eas-
ternAirlinesvanAruba wasver-
trokken, meldde de piloot onge-
veer tien minuten na vertrek
problemen met de brandstof. De
brandstofverbrandde te snel.De
piloot nam direct maatregelen
en besloot terug te keren naar
Aruba. Doch toen hij hoorde dat
daar geen mecaniciën beschik-
baar was, besloothij opCuracao
te landen. Hier was het euvel
snel verholpen. Het toestel kon
kortna twaalfuur devlucht naar
Miami voortzetten.

Domino-toernooi
Posterijen winnen
van DOW met 21-14

ORANJESTAD — Posterij-
en klopte DOW met 21-14 bjj
voortzettingvan het domino-
toernooi voor over-
heidsdiensten.

DOW had bij rust een 11-9
voorsprong, doch kon hierna de
drukvanPosterijennietteboven
komen en verloor uiteindelijk
met 14-21.

Het toernooiwordt op dinsdag
17 november om zeven uur in de
Douaneclub voortgezet met de
ontmoeting Posterijen - Econo-
mische Zaken.

Auto's beschadigd

Redacteur Extra bedreigd
ORANJESTAD —De re-

dacteur/directeur van de
Extra op Aruba, Toko
Winklaar, heeft bij de re-
cherche aangifte gedaan
van intimidatie en bescha-
digingvanenigeauto'svan
hetbedrijf.

Nadat Winklaar telefo-
nisch al enige malen was be-

dreigd,bleekgisteren datzijn
auto en dievan het personeel
beschadigd waren doordat er
een bijtende vloeistof op was
gegooid. In een verklaring
steltToko Winklaar, dat deze
intimidaties hem niet zullen
weerhouden zijn taak als
journalistte blijven uitvoe-
ren op een wijze, diehijcorrect
en juistvindt.

Internationale karate-wedstrijden

Aruba met sterk
team op de mat

ORANJESTAD — In de
Sporthal te Santa Cruz orga-
niseert deAruba MartialArts
Federation (AMAF) interna-
tionale karate- wedstrijden
met deelname van Trinidad,
Curacao, de Verenigde Sta-
ten en Aruba.

In een gesprek met voorzitter
Karel Arends vertelde deze de
Amigoe veel te verwachten van
deze internationale ontmoetin-
gen. Erzullen ook enige officials
aanwezig zijn, die Aruba gaan
helpen zodat in de toekomst de
internationale wedstrijden PU-
KO en WUKO opAruba gehou-
den kunnen worden. Karel
Arends, die als coach van het

Arubaanse team optreedt, wees
erop, datArubamet een sterk te-
am opdemat zalkomen. De Aru-
baanse selectie bestaat uit Ro-
landKemp, David Dubero, Emi-
lio Geerman, Ronny Koolman,
Rudy Wong, de huidige Aru-
baanse kampioen Ofo Escudero
en nog enige anderen.

De AMAFheeft toegezegd dat
Aruba internationale karate-
wedstrijden zou krijgen. "Wij
hebben aan diebelofte voldaan",
aldus voorzitter Karel Arends.
"Wij vertrouwen nu dat het pu-
bliek zaterdagavond om zeven
uur in groten getale in de
Sporthal teSantaCruz aanwezig
zal zijn".

Overheidkrijgt veelklachten
Minister Engelbrecht:
belastingkantoor slecht gepland

ORANJESTAD—Uitdeve-
leklachten dieby deregering
binnenkomen — onder meer
van Domeinbeheer, diede ge-
bouwen van de overheid be-
heert—blijkt dat debouw en
inrichtingvan het vijfverdie-
pingen tellende nieuwe Be-
lastingkantoor aan de Paar-

denbaaistraat niet goed gep-
land werd. Minister van Fi-
nanciën, Armand En-
gelbrecht, bevestigde dit in
een gesprekmet deAmigoe.

Minister Engelbrecht heeft
gisterenmet de DOW de situatie
inhetBelastinggebouwbekeken
om te zien wat er gedaan kan
worden zodat efficiënter in het
pand gewerkt kan worden. Ook
het gebruik van de publieke
ruimten werd doorgelicht.

Naar aanleiding hiervan heb-
ben DOW en Domeinbeheer
opdracht gekregen na te gaan
hoe de inrichtingvan de publie-
ke ruimten aangepast kan wor-
den, zodat het publiek zich hier
comfortabeler voelt.

Minister Engelbrecht vertel-
de dat hethem bij hetbezoek op-
viel, dat er slechts één lift be-
schikbaar is om naar de vijfver-
diepingen tekomen. Ook ditzal
bekeken moeten worden in de
studieom hetgebouw aan tepas-
sen. Minister Engelbrecht wees
er op, dat het gebouw niet door
het eilandsbestuur werd gere-
geld, maar door de Landgebou-
wendienst van de Nederlandse
Antillen. DOW en Domeinbe-
heer werden hierbij niet inge-
schakeld. De regering is overi-
gens wel tevreden dat het Ont-
vangerskantoor in ditgebouw is
ondergebracht.

Het introducerenvan hetcom-
putersysteem geeft nog enige
problemenvooral rond denegen-
de van iedere maand wanneer
veel betalingen moeten worden
verwerkt.

Uit een gesprek met de heer
Boezem van het Ontvan-
gerskantoor bleek de be-
windsman, dathet computersys-
teem niet zo vlot werkt, zeker
nietwanneer hetdruk isenvelen
daarvangebruik moetenmaken.
Na een gesprek met Hubert de
Cuba van de Centrale Compu-
ter- dienstmet depremier is het

besluit gevalleneen nieuwappa-
raat te bestellen, waardoor de
werkzaamheden gesplitst kun-
nen worden.

Veel klachten zijn er over de
telefonisch moeilijke bereik-
baarheid van het nieuwe Belas-
tingkantoor. Het blijkt, dat een
centrale met acht lijnen onvol-
doende is. Setar werd verzocht

een centrale met meer mogelijk-
heden te installeren. Inmiddels
is er gisterennog een telefoniste
bijgekomen. De overheid be-
treurt het dat zolang gewacht
moet worden voordat het num-
mer 31800 antwoordt, doch ver-
trouwt erop dat deze problemen
spoedig tot het verleden zullen
horen.

ORANJESTAD - Minister-
president mr. HennyEman over-
handigt desleutelsvan hetgeheel
vernieuwde gebouwvandeSocie-
dadBolivariana deArubaaan de
voorzitter van deze vereniging,
Rogelio Maldonado. Hierbij was
ook aanwezigsecretarisEduardo
Curet. Maldonado bracht dank
uitvoor depostieve wijze waarop
deregeringhulp verleende bij de
renovatie. Premier Eman ver-
klaardedatheteeneer wasteheb-
ben kunnen werken met het be-
stuurom heteerste Cas diCultu-
ra van Aruba te vernieuwen.

Snelheidscontrole
ORANJESTAD — In de Nas-

saustraat hield de politie een
snelheids- controle, waarbij der-
tig pv's vielen. Een bestuurder
reed 89kilometer per uur, waar
40km is toegestaan. Later opde
dag werd ook op deSmith Boule-
vard gecontroleerd. Hierwerden
15pv's uitgedeeld.

StatenlidLaclé Herrera:

Studies bewijzen nut
dragen veiligheidsriem
ORANJESTAD — "De in-

troductie van veiligheidsrie-
men opAruba isvoorvele be-
stuurders iets geheel
nieuws", aldus deAVP-frac-
tieleidster in deStaten, Digna
Laclé- Herr*ra. Maar hetver-
leden heeft herhaalde malen
aangetoond, datwanneer vei-
ligheidsriemen in gebruik
zouden zijn, de gevolgen van
vele verkeers- ongevallen
niet zo ernstig zoudenzijn ge-
weest.

Het verplicht stellenvan vei-
ligheidsriemen—een wet diebij
deStaten in de eindfase is — zal
wel de nodigetegenstand onder-
vinden, meentLaclé, maar wan-
neer de veiligheidsriemen een-

maal in gebruik zijn, zal men
begrijpen dathetveel eerderver-
plicht had moeten worden ge-
steld.

In vele landen zijn de veilig-
heidsriemenreeds verplicht ge-
steld, en dat is geen luxe, aldus
het Statenlid. Diverse studies
hebben aangetoond, dat vele
mensen hun leven te danken
hebben aan het dragen van vei-
ligheidsriemen in de auto. Na-
tuurlijk zullen er mensen zijn,
die verklaren reeds vele jaren
zonder veiligheidsriemen gere-
den te hebben, terwijl anderen
menen dat een veiligheidsriem
niets voor hen is, omdatzij daar
te «tough» voor zijn. Mevrouw
Laclé noemt dit ironisch, omdat
juist in de loop der jarenhet te-
gendeel bewezen is door de dra-
gersvan veiligheidsriemen.

Namens de AVP- fractie ver-
klaart zij, datdeze geheelachter

het regerings- voorstel staat om
de veiligheidsriemen binnen-
kort verplicht te stellen, waarbij
zij een dringendberoep op de ge-
meenschap doetaan deze wette-
lijke verplichtingen te voldoen
wanneerhet zover is.

Zoalsbekend heeft deregering
reeds eerder de autohandelaren
op Aruba aangeschreven met de
mededeling dat deze wettelijke
verplichting op komst is en ver-
zochtbij hetbestellenvan auto's
hiermeerekening tehouden.

Bridgedrive bij
afscheid Conway

ORANJESTAD — In Casa
del Mar werd een geslaagde
afscheids- bridgedrive ge-
houden ter gelegenheid van
hetvertrek van hetlidFrank
Conway.

De eerste drie plaatsen wer-
den bezet doorrespectievelijk
het echtpaar Verstraten, de he-
ren Pennings/De Vriesen de da-
mes Somers/Van der Griendt.

Dinsdagavond werd in de Ti-
voliclub een bridge- competitie-
ronde gespeeld en de uitslagen
waren alsvolgt: A-poule: 1.paar
Lopez Henriquez /Gottfried
73.21 procent, 2. paarBermudez/
Marapin 53.57, 3. echtpaar Bil-
derbeek 52.38, 4. echtpaar Ver-
straten 51.19; B-poule: 1. dames
Somers/Van der Griendt 63.39,
2. heren De Vries/Pennings
57.14, 3. dames Smit/Monzon
54.00,4. echtpaar Cappon 53.12.

Vlotte onderhandelingen
Nieuwe CAO Bushiri hotel
elf procent loonsverhoging

ORANJESTAD — In het
Bushiri Beach Hotel vond
gisteren de ondertekening
plaats van de nieuwecao, die
devakbondFTA voorhaarle-
denwist te bereiken. Voor de
komende drie jaar houdt dit
een totale loonsverhoging
vanelfprocent in,vyfprocent
dit jaaren drie procent voor
1988en 1989.

Voor Bushiri tekende voorzit-
tervan hetbestuur,RonnyKool-
man, en voor de FTA Anselmo
Fontilius. Beiden spraken hun
voldoeninguitover devlotte wij-
ze waarop de besprekingen ge-

voera werden en een cao tot
stand kwam. FTA- voorzitter
Pontilius stelde Bushiri ten
voorbeeld van de andere hotels
waarmee onderhandelingen
wordengevoerd en voegdeer aan
toe, dat de lokale directieleden
getoond hebben hoe dergelijke
onderhandelingen efficiënt ge-
voerd kunnen worden.

Belangrijk noemde Pontilius,
dat gelden tijdbeschikbaar wor-
den gesteld zodat het personeel
zich in cursussen verder kan be-
kwamen. Een voorbeeld voor de
andere hotels meende Pontilius.
De laatste tijd zijn ernog aleens

problemen over het toelaten van
vreemde arbeidskrachten in dehotelleiding, terwijl er toch ooklokale krachten beschikbaarzijn, aldus de vakbondsleider.Door scholing kunnen werkne-
merszichnogverder bekwamen.Namens het stichtings- be-
stuur brachtRonny Koolman dedank over voor de vlotte onder-handelingen en hij voegde daar-
aantoe tehopen datdegoedever-
standhouding tussen beide par-
tijen zal blijven bestaan. Ui-
teindelijk zullen hethotelén per-
soneel daar profijt van trekken,
aldusKoolman.

Vechtpartij
SAN NICOLAS — Een 40-

-jarige man uit San Nicolas
deed aangifte van mishande-
ling en poging tot doodslag
met een wapen tegen de 33-
-jarigeman T.G. uitBrazil.

De twee mannen warenin een
rumshop teBrazil en hadden ge-
speeld aan deroulette- machine.
Er ontstond een woordenwisse-
ling en over en weer werden er
klappen uitgedeeld. G. ging even
wegen kwamterug meteen kap-
mes. Hij zwaaide het wapenin de
richting van aangever en
schreeuwde dat hij hem zou do-
den. Aangever probeerde zich te
verweren en liep daarbijverwon-
dingenop aan de linkerslaap en
delinkerzij. G., diebij aankomst
vandepoltiie nietmeerterplaat-
sewas, kwam zich laterbij dere-
cherche melden.

Een vrouw uitDakota deed
aangifte van mishandeling, be-
dreiging en poging tot doodslag
tegen haar gewezen echtgenoot.
De man gaf de vrouw een
vuistslag in het gezicht, omdat
hij niettevreden was met de be-
slissingvan derechter in hun
echtscheidingszaak.Demanhad
ook de auto op de vrouw willen
inrijden, maarzijkon nognet op-
zij springen. De man werd door
depolitie aangehoudenen de au-
towerd in beslag genomen.

Culturele avond
Sociedad Bolivariana

ORANJESTAD — In het ka-
dervan het50-jarigbestaanvan
Sociedad Bolivariana de Aruba
wordt op vrijdag 13 november
een culturele avond gehouden.
Om achtuurbegint hetoptreden
van de Venezolaanse folklorist
Hernan Gamboa en een groeplo-
kale artiesten.

Zakenvaria
PHILIPS HEEFT een nieuwe,
langermeegaande, nietlekkende
alkalinebatterij op demarktge-
bracht, die voor vele batterij- ge-
bruikers een échte oplossing
biedt. Deze zogenaamde Metal-
kaline- seriemetmetalen omhul-
sel is volgensPhilips dederdege-
neratiebatterijen op demarkt.De
batterijen hebben ook een nieuw
ingebouwd systeem, dat druk en
barsten voorkomt. Deze nieuwe
Philips Metalkaline- batterijen
zijn vooral bestemd voor appara-
ten, die veel energie verbruiken,
zoals audio- apparatuur, speel-
goed en kalogeen zaklantaarns.
Ze zijn verkrijgbaar in alle
gangbare batterij- maten en vol-
tages.

Woensdagmorgen in Staten
parlementaire enquête Setar

ORANJESTAD — Voor
aanstaande woensdagmor-
gen negen uur is een openba-
re vergadering van de Staten
bijeen geroepen om het ver-
zoekvan deMEP te behande-
lenom een parlementaire en-
quêtein te stellennaar deaan-
koop van een grondsatelliet-
stationdoorSetar.

Zoals bekend heeft de MEP
ruimeen maand geledendezeen-
quête gevraagd in verband met

de vele berichten en geruchten,
omtrent de wijze van aankoop
van het grondsatelliet- station
door Setar en het beleid van de
betrokken bewindsman in deze,
mr. Angel Bermudez.

De enquête kan nu pas
plaatsvinden omdat minister
Bermudez de afgelopen weken
niet opAruba was. In hetbelang
van Aruba vertoefde hij onder
meer in Nederland, Brazilië, Ar-
gentiniëen Japan.

'edereen is altijd Happy |

Bestel bij Uw kruidenier
Victoria Bottling

. y

Week-end Special:
Tompoezen

4 halen 3 betalen
Banketbakkerij

Piet Harsveld

zondag: 4.00 -8.00
PANNEKOEKEN

15 soorten
en POFFERTJES

DE DISSEL— —________ _________________

ORANJESTAD -De Aru-
baanse atleten Johnny Jowett,
NicolaasRobert, Kesito Antoine,
Phillip Hoek,Padu Maduro,Ru-
bert Ammerlaan en Gert van
Vlietzullenaan debinnenkortop
Bonaire te houdentraithlon deel-
nemen. Richard Rodriguez kan
vanwege een opgelopen blessure
detrip naarBonaire nietmeema-
ken. Verschillende handelszaken
hebben dereistickets voor deatle-
tenbeschikbaar gesteld. Op defo-
to reikt IDEFRE- instructeur
Jesse Beukenboom (rechts) een
ticketuitaan JohnnyJowett.Dat
gebeurdein hetbijzijnvanIDEF-
RE- directeurJerry Gomes.
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DAMMEN/SAO LOURENZO-
De 20-jarige Sovjetrus Alex-
ander Schwarzmann isin deBra-
ziliaanse plaats Sao Lourenzo
wereldkampioen dammen op de
64 velden geworden. Hijbleef in
17 partijen ongeslagen en be-
haalde 26punten. DeRus Vladi-
mirWigmanwerd evenalsin het
eerste titeltoernooi tweede. De
65-jarige oud-wereldkampioen
op de 100-velden, Iser Koeper-
man(Vst), werd zevende.

0-0-0-0-0
ATLETIEK/ROME — Het we-
reldrecord van 9,83 seconden,
waarmee Ben Johnsonin augsu-
tus in Rome wereldkampioen
werd op de 100 meter, heeft van
de 26-jarige Canadees een wel-
gesteld man gemaakt. De atleet
kocht tijdens zijn trip een luxe
Ferrari voor de somma van
$130.000 en verwezenlijkte
daarmee een jeugddroom.

WILLEMSTAD-Meteen da-
verendeoverwinning van 11-lop
WildCats is deploegvan deSan-
ta Rosa Indians dinsdagavond
baseball-kampioen geworden in
de AA-klasse. Foto: het succes-
volle team van speler /manager
Lipo Elhage.

ATLETIEK/LISSABON — De
Portugees Gualdino Viegas
heeft de tweede marathon van
Lissabon gewonnen. Viegas leg-
de de klassieke afstand door de
straten van dePortugese hoofd-
stadafin 2uur, 13 minutenen59
seconden. Zijn landgenoot Cida-
lioCaetano werd 44 seconden la-
ter tweede. Ake Eriksson werd
voor de lerRob Castello derde in
een tijdvan 2.15.43.

Softball-toernooi

De Portugese „Rijkaard”
Fernando Gomes naast
nationale selectie

pez, gooide een «no hitnorun»-
wedstrijd. In de overigewedstrij-
denwon het Dominicus College
met 10-2van het Rosario Colle-
ge,enversloegColegioSantaTe-
resita de jongensvan de Pau-
lusschool met 4-2.

PORTO — Een ruzie met
zijn werkgever FC Porto
heeft dePortugese topschut-
■ -- Fernando Gomes a la

Ijkaardzijnplaats in
>le selectie gekost.
es weken geleden de
t winnende doelpunt
tficatie-duelZweden-
)-l), is door bondsco-
iiet opgenomen in de
lectie van zeventien
)r de voorronde-

wedstrijduit groep 2tegen Zwit-
serland, komende woensdag.

Tomislav Ivic, de trainer van
Porto, heeft Gomes uitzijnselec-
tie gezet. Ivic zegt dat gedaan te
hebben om taktische redenen.
Volgens de pers is de 30-jarige
aanvaller op een zijspoor geran-

geerdwegensovertredingenvan
de ploegdiscipline tijdens een
Europese trip met zijn elftal.
Bondscoach Juca zegt Gomes
niettekunnen selecteren, nu hij
al zo lang op non-actief staat. ,

Porto, 25novemberinAmster-
damtegenstandervanAjaxin de
eerste finalewedstrijd om de Su-
per Cup, telt vijf vertegenwoor-
digersin deA-selectie vanPortu-
gal.

ORANJESTAD - In Double
Seven te Savaneta vond definale
plaats van het bolas criollas-
toernooi. Bij de dames werd
Mansur kampioen en Rubies
subkampioen. De herentitel werd
gewonnen doorPapaya Ranch,
terwijl Mansur subkampioen
werd. De prijzen werden uitge-
reikt doorMirtodeKortvanDou-
ble Seven.

Wandelmars
carnavalsgroep
Divi Tin Pret

ORANJESTAD — De carna-
valsgroep «Divi Tin Pret» zette
hetnieuwe carnavals- seizoenin
met een wandelmars, die 306
deelnemerstrok.

De eersteprijswerd gewonnen
door de Vitality Center- groep.
Er werden ookprijzentoegekend
aan TheRed Gang (meest geani-
meerde), Divi Happy Gang
(grootste groep) en Dino's Taek-
wondo (best gedisciplineerde
groep).

De volgende activiteiten van
«Divi Tin Pret» is een fundrai-
sing- bingo, terwijl in de naaste
toekomst de wandelmars her-
haaldzal worden.

0-0-0-0-0
VOETBAL/LONDEN—Liver-
pool enJuventusuitltalië,dieel-
kaar sinds de tragisch verlopen
Europa Cupfinale nietmeer heb-
ben ontmoet, treffen elkaar zeer
waarschijnlijk eind januari of
begin februari 1988. Daarbij zou
lan Rush, oud-Liverpool speler,
weertegenoverzijnoude clubko-
men te staan. Als de Italiaanse
voetbalbond toestemming geeft
zal dewedstrijd in Turijnworden
gespeeld.

Budweiser Sportsfestival
Eind november
vijf kilometer loop

ORANJESTAD—IDEFRE
organiseert op 29 november— in het kader van het Bud-
weiser Sportfestival— een s-
km loopwedstrijd.

De start is om zes uur 's mid-
dags bij Casanova te Savaneta
en definish isbij denabijgelegen
Joey's Drive-in. Inschrijving
voor deze wedstrijd isvan 16-26
november op het IDEFRE- kan-

toor. Er zijnprijzenbeschikbaar
voor de volgende categorieën:
dames: open class tot en met 30
jaar,enfemalemasters3ljaarof
ouder; heren: juniorentoten mèt
18 jaar, sub master-A(30-34 jr.),
openclass (19-29 jr.),submaster-
B(35-39jr.),master-A(40-44 jr.),
master-B (45-49 jr.), master-C
(50-54 jr.) en master-D (55 jaar
en ouder).

Onterecht brons gekregen

De 8,38 meter ver
bleek maar 7,80 m.

ROME — Twee maanden
na afloop van de wereldkam-
pioenschappen atletiek inRo-
me heeft de staats-
televisiemaatschappij RAI
aangetoond, dat deItaliaanse
verspringer Giovanni Evan-
gelisti ten onrechte de bron-
zen medaille kreeg omge-
hangen.

Aan de hand van de tv-
beeldenkon via een computer
de juiste afstand worden ge-
meten, dieEvangelisti in zijn
zesde poging op de derde
plaats deed belanden. De
bronzen sprong van 8,38 me-
ter bleek in werkelijkheid
slechts 7,80 meter te zijn ge-
weest.

De Amerikaan Larry My-
ricks, die tot 8,33 m kwam,
sprong indertijd netbuiten de
prijzen. Evangelisti was zich
van geenkwaad bewustenzei
absoluut niet te kunnen Ver-
klaren waarom de Italiaanse
meetlat ineensruim een hal-
ve meter in zijnvoordeel aan-
wees.

"Ik kanzonfout nietbegrij-
pen. Maar ik benbereid mijn
medaille af te staan aan My-
ricks." Een officieel protest
tegen de gang van zaken kan
overigens volgens de regels
van de lAAF niet meer wor-
den ingediend. Tegen beslis-
singen van deze aard in een
wedstrijd moet binnen een
uur protest worden aangete-
kend.

Voetbal omAntilliaanse titel

Centro Dominguito
wint van Undeba 1-0

WILLEMSTAD — Voor de
vierde maal dit seizoen heeft
Undeba/NAC gisteravondde
superioriteit moeten aan-
vaarden van Centro Domin-
guito / Island Finance. Dit-
maalin hetkader vanhetAn-
tilliaanse kampioenschap.
Met een 1-0 overwinning
handhaafde Centro Domin-
guito zijn koppositie en on-
derstreepte nogmaals zijn as-
piraties.

De 672 toeschouwers konden
genietenvan een aantrekkelijke
gelijkopgaande wedstrijd. Het
enige doelpunt werd in de 55ste
minuut gemaakt doorEtienne
Mereera uit een verrassende
counter temidden van een lange
reeks aanvallen van Undeba.
Mereera wrong zich behendig
tussen twee verdedigers doorom
vervolgens keeper Robert Han-

gsp gew gel vrl v-t pnH
1. CentroDominguito 4 2 2 0 15- 3 6
2. Juventus 4 2 1 13-3 5
3. Undeba 4 1 1 2 5-3 3
4. Estrella 4 10 3 3-15 2——— y

sen te verschalken.
Detweede confrontatie tus*

de twee Bonaireaanse deel'
mers aan het toernooi leven
ook een overwinnaar op"
winst ging ditmaal naar Juvej
tus met de score van 2-1. Bei'
Juventus- doelpunten werdj
gescoord door Rutsel St. M
terwijl EyoAlberto voor Estrefl
tegenscoorde.

Komend weekeinde ontval
Centro Dominguito alsj
genstander Juventus, teH
Undeba naar Bonaire afrejl
voor dereturn tegenEstrella*
alsbekend deelden Juventusj
Centro op Bonaire de puntf
zonder tot scoren tekomen. _
debawonopCuracaomet 4-1 A
Estrella.

Na acht wedstrijden ziet^standenlijst er. alsvolgt uit:

ORANJESTAD— Op vrij-
dag 20 november gaat de
zwemvereniging Aruba Mar-
lins in het POVA- zwembad
haar club- en ladder- wed-
strijdenverzwemmen.

De laatste club-en ladderwed-
strijden werden gehouden op 10
april, waarbij Anko Koopmans
clubkampioen werd en Sander
Koole de ladder- wedstrijden en

de wisselbekerwon.Robert-^Klein, die de Marlins vele jaR
alstrainer heeft geleid,heeftA,
gens drukkewerkzaamheden'
scheid genomen. Bram Ko°!"verzorgtnu detrainingenvan j
wedstrijdclub, dieopdinsdag-j
donderdagmiddagen om half*
in het zwembad van het Gold'
Tulip Aruba Caribbean H<#
plaatsvinden.

E. van Henneigen
Winnaar van j

Scorebord nr 11
E.R. VAN HENNEIGEN, wo- neigenkan tenAmigoeka»1' tnende aan de Gladiolenweg re op Scherpenheuvel t1,t

18, isna loting dewinnaar(es) langs komen om zijn /b*J|
geworden van het Amigoe desbetreffende prijs op't
Scorebord- formulier num- halen. ... <
Mer 11 en ontvangt daardoor Hieronder de standen^'deaanhetScorebordverbon- ten in de beide Nederland ■den weekprijs. E.R. van Hen- voetbal- afdelingen: i

EREDIVISIE j
PSV 12 12 0 0 24 53-11
Ajax 13 9 1 3 19 34-20
Feyenoord Yl3 7 3 3 17 29-21 ,
Fortuna S 14 7 3 4 17 27-21
Sparta 14 5 5 4 15 21-14
PEC Zwolle 13 5 4 4 14 16-20 i
RodaJC 14 6 2 6 14 24-18
Willem II 14 6 2 6 14 23-21 ,
Den Bosch 14 5 4 5 14 21-25
VW 13 4 5 4 13 16-15
FC Twente 14 4 5 5 13 16-29
Haarlem 13 5 2 6 12 17-22
FC Utrecht 14 4 4 6 12 22-27
Den Haag 11 3 4 4 10 19-17
Groningen 14 3 4 7 10 20-28
AZ'67 14 2 5 7 9 16-27
Volendam 14 2 4 8 8 15-35
DS'79 14 15 8 7 21-40

EERSTE DIVISIE
RKC 14 14 0 0 28 44-13
Veendam 13 8 3 2 19 26-15
MW 13 8 2 3 18 25-10
Graafschap 13 6 5 2 17 25-16
Cambuur 14 6 5 3 17 31-25
NAC 13 5 4 4 14 22-21
Eindhoven 14 6 2 6 14 30-27
NEC 13 5 3 5 13 31-27
Heerénveen 14 5 3 6 13 26-24
GAEagles 13 4 4 5 12 22-22
RBC 13 4 3 6 11 22-27
Telstar 13 4.3 6 11 19-24
Vitesse 13 4 3 6 11 26-36
Emmen 13 3 4 6 10 15-20
Wageningen 13 3 4 6 10 21-28
Excelsior 13 3 4 6 10 12-19
Helmond SP 14 1 8 5 10 9-19
SW 13 3 3 7 9 22-30
Heracles 13 2 1 10 5 12-37

EREDIVISIE
1.RodaJC-DS'79 4-1 Tl
2.AZ'67-PSV 0-4T2
3. Groningen -Twente 0-0 T 3
4. Haarlem - Utrecht 0-1 T 2
5. PEC Zwolle-Den Haag - Tl
6. Willem II - Ajax 0-1 T 2
7. Feyenoord - Fortuna S 2-ITI
8. VW-Volendam 1-2T2
9. Den Bosch - Sparta 0-0T3

EERSTE DIVISD2
10. Wageningen -RKC 1-3 T 2
11. MW - Telstar 4-0 T 1
12. Eindhoven -RBC 3-ITI

AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
1-2-3-2-1-2-1-2-3-2-1-1

AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:
1. D. van Geest — Mercuriusstraat 18
2. E.H.Guato — Cassandraweg 20
3. P. van Haren — KayaKolonchi 25
4. E.R. van Henneigen — Gladiolenweg 18

"5. G. van 't Hof — Admiraalsweg 34
6. A.van Hunen-

Ipskamp — Trompetbloemweg 15
7. J.HJansen — Schout bij Nacht
8. Cornelia Maduro — Nieuwstraat29 Aruba n9.R.F.Mesker — Redaweg3B *10. A.Otten — Artillerieweg 17

11. Arts Petronella —Sta. Cruz 37 Aruba
12. HRodriguez — Avesweg 11
13. PeterSmit — Flairaweg 11
14. EdwinTromp —Westpunt 3 Aruba

i PUEBLO- 1Oranjestad Santa Cruz j San Nicolas
Fergusonstraat 47 (Estrella Supermarket) | Bernhardstraat 2B
Tel.: 31046 Santa Cruz 250 | Tel.: 45634

Tel.: 31283
Open: Open: Open:
8.00-1.00 8.00-12.00 8.00-12.00
2.00-8.00 2.30- 7.00 2.30-7.00

—————————————————————^——————————mm—wmm—w——————————wm———-.

Alle drie * lederevrijdagavond Shopping night tot 9.00
zaken * ledere zaterdag Non stop 8.00 - 8.00

SPECIALE AANBIEDINGEN
SLAGERIJ: BELEG:
Lomito 500 gr 10.50 Leverkaas 100 gr 0.90
Stoofvlees 500 gr 3.75 Jongekaas 100 gr 0.48
Sucadelappen 500 gr 3.25 Hartsalami 100 gr 1.55

EECZEN:
. Frosty Acres mixed vegetables .'....16 oz 2.05Veg.All green peas 16oz 1.98

Farmer select fries 5 lbs 4.95
Hawaiian punch red 12oz 1.95
Sunny delight 12oz 1.45

I WINKEL:
Tomaten perkilo 2.85Promenton perkilo 3.30'Sinaasappelen Californië 6 voor 3.30

Vergelijk onze prijzen en U zult zien dat U bij iedere aankoop bij ons spaart!!

AMiUOE

\ NEWA INTEREST RATES, CERTIFICATE OF DEPOSIT
/ 1 year 8%

2 years 8,5%
3 years or more 9%

MINIMUM AMOUNT: Afls. 5000,-
Interest payment: quarterly.
If interest not withdrawn, the

actual rate will be higher.

\ BANCO DI CARIBE N.V.
Nassaustr.9o ARUBAA 23105*32168 _\\\? 31942*32422

I Pa Drecha, Renoba of Construi bo Cas...

na e mihorprijs y selection di mas grandi
na Aruba, pasa serca e expertonan den
Construction...

ORANJESTAD
j FERGUSONSTR.7

" _M I TEL 24040

i - .111 MM il. B^ninFrrl^Ti^MVT^h^lI D M £ wÉÊÊÉHF SANNICOLAAS
I Jilt B^ HELFRICHSTR.29A

TEL 45018
■■ I |
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Bayern trekt twee
nieuwe spitsen aan

MÜNCHEN — Bayern[Junchen heeft deWelshmanMark Hughes op huurbasis
°Vergenomen van Barcelona.Uat maakte Bayern-

Fritz Schererwoensdagavond een uur voor
°e voetbalwedstrijd tegen

Neuchatel bekend.*_* spits, diebij deCatalaanse"Jb uit de gratie is geraakt,debuteert waarschijnlijk al
zaterdag in de Bundesliga te-senUerdingen., «innen anderhalve dag
"eert de Westduitse kampi-en twee spitsen van naam
aangetrokken. Eerder was
«yereenstemming bereikt"tet Madjer van de Europese

FC Porto. Bayern
Kocht de 28-jarigeMadjer, diena dit voetbaljaar naar Bay-
fn komt, voor bijna 3,5 mil-JOen gulden.

De 23-jarige Hughes, af-
komstig van Manchesterumted, tekende in 1986 een
contract voor acht jaarbij
Barcelona. De Engelsman

Linekeren deWestduit-*rBernd Schusterkregen dit
«eizoen echter devoorkeur en
ornien momenteel het max-
jnaal toegestane 'buitenlan-

a<*sbestand' bij Barcelona., bayern huurt Hughes tot
et einde van dit seizoen voor

°ngeveer 600.000 gulden.

TomCollins Europees halfzwaargewicht

Blanchard in tweede
ronde knock-out
j,Y,~jK— Naruim achteneen-bol! -aar *s de Europese

ki k tel "* het balfzwaarge-
u Cnt niet meer in Neder-ig ? 8 bezit Alex Blanchardlliik eerde zich dat nauwe"

toen een half uur na zyn
oiif*e nederlaagdoorknock-ed *?gen zijn Engelse uitda-
'dl om Coßins, eindeüjk de
IgbrVan dekleedkameropen
hn i * at verwezen op de

f&t7 van de tafel zittend en
de one.nd tegen een kast had

l'v Amsterdammer

' Z*-'n verzorgers gehoord,
jyer gebeurd was. Na twee
in d

ten en vijftiell seconden
ölan l

weede ronde lag
K>a öchard gestrekt op het

|gjst?Belgische arbiter Bob Lo-
ta], in feite nieteens te

Pat6Ri Want was duidelijk
L ,ölanchard na de rechtse
"Jütk °P ziJn bnker slaap en
L^been terecht kwam, niet
LJJn staat zou zijnvoor de fa-
kende tel op testaan.

voeU6ens &nS het licht uit Ik
van eeenstoot op de linkerkant
'ft ri

miJn Sezicht ennu zitik hier
Vd dkamer'" B!anchard
&j. . e nauwelijks respect voor
lede*genstander, de32 jaarge-
'ifts 0p Cvra?ao geboren Col-
le^' Vanwiehij elfmaanden ge-
Vfj:" ln De Rijnhal in Arnhem
Se\vo makkelijk °P Punten had
f°ftdn°»n *n een Partijovertien
vecun' Innegen van detien ge-

ien w*n 'k moeiteloos van
lijk i°nSen- Dit was dus kenne-J[«e enekeer."
carri ?IJn 36e partij in zijn prof-
eten die°P 8 januari1979in
Mnr,; am begon door een over-
Nd f metknock-out (tweede

gen de Westduitser
VeH m) leed Blanchard zijn
Vie ,neclerlaag. Zijn eerste
1982 i 8 uep hiJ °P 15 novemberVter

n net Sportpaleis Ahoy in
_a^ 0ptoenky een P°ginB

Koopmans als Euro-htiTo?ipioen te onttronen. An-
bWcK jaar later verliet
Vh i

d in de Amsterdamse
l'°en jWel alsEuropees kam-

" fahsl e ring toen hij de
id ,jebtt»anRichard Caramanolis
VB &e,sde ronde knock-outVL,!anchard bracht daar-VV'Wterug in Nederland,
t?alent ansman had enkeletevoren in Marseille""nans onttroond.

USK — Een zeldzame foto van
Alex Blanchard. Slechts een-
maal eerder verloor de nu oud-
Europees kampioen boksen inhet
halfzwaargewicht een partij. De

andere34 won hij.lnUskwerdde
Amsterdammer in detweederon-
de door de op Curagao geboren
Engelsman Torn Collins knock-
outgeslagen.

VERLIES KOST GELD
a,ftbi les teSen de Engelse

!eld ven k°st Blanchard veel
"iehel* " ""m4oooogulden,
SlioW n Usk wachtte na zijn% tiS op het sPel zetten van
j* in \irZOU hem °P 11 decem-% 4Kst-Berlijn 70.000 gul-
3»ili- ald wordenvoor een
««ft d» -ge titelverdediging te-SdeVn,West-I>uitsland wo-Nv» "?Yilderim. Die partijNfti« l baan- Blanchard zal\ j, '«eten werkenomweerom

cc» bok 68 kamPioenschaP te

Wjfager Henk Rühling, ui-
Mies0l*woeid door het zware

B» ia Ide dat het minimaal
VCKaij2al duren voordat
Ntv. weer in aanmerkingN tt^ïTn titelgevecht. "Col-% ti* i bmnen een halfjaar
r*aai?i Verdedigen tegen een

" ruïe wiJzenofficiële uitda-at mag Blanchard niet

zijn. Wanneer dat gevecht is ge-
houden, kan Blanchard weer in
aanmerking komen. Maar dan
zijn wij zeker alweer een jaar
verder."

Rühling zal nu ongetwijfeld
proberen Pedro van Raamsdonk
als mogelijke uitdagerbij deEu-
ropese boksun naar voren te
schuiven. "Dat s een mogelijk-
heid. Wanneer' 'an Raamsdonk
dan de titel zou veroveren, trekt
een duel tussen hem en
Blanchard natuurlijk een volle
zaal", aldus de man uit
Zandvoort, die al jareneen zeer
goed belegde boterham in de
bokssport verdient.

Van een duel tussen
Blanchard en Collins was in de
Savvas-cabaret Club in Usk
woensdagavond nauwelijks
sprake. Na een eerste verken-
ningsronde, waarin Blanchard
zijn lange iinkse effectief ge-
bruikte, kwam ruim drie minu-
ten later deverrassende ontkno-
ping. Blanchard werd door Col-
lins uit het midden van de ring
gedrongen,mistemeteen linkse,
maarraakte met een rechtse
hoek Blanchard vol op de linker-
zijde van het gezicht. De sporen
daarvan waren later nog duide-
lijk te zien.Blanchardviel achte-
rover en kwam met het achter-
hoofdhard ophetcanvas terecht.

De zevende verdediging van
zijn Europese titel, de vijfde
(Jassmann, Andries, Rocchigia-
ni en Scaccchia) in het buiten-
land, was fataal afgelopen. "Ik
reraliseer mij nu echt nog niet
wat het betekent", aldus
Blanchard, dieplannen had vol-
gend jaarinNederlandom dewe-
reldtitel te boksen.

Vlak voordat Blanchard
knock-out ging, was buiten de
ring een heftige discussie ge-
voerd over de televisierechten
van departij, die door deEngelse
commerciële televisie op het
scherm zou worden gebracht.De
Engelsen dreigden het gevecht
niet uit tezenden, toen bleek dat

Blanchard reclame op zijn
boksbroek droeg. Na de eerste
ronde werdeen nieuwebroek ge-
bracht, die Blanchard zou moe-
ten aantrekken om de uitzen-
ding teredden.Aan het aandoen
van een nieuwe broek kwam de
Amsterdammer echter niet toe.
Na tweeminuten en 15 seconden
ging voor hem letterlijk het
scherm op zwart.

Levenslange schorsingen
Australië gaat doping

gebruikers

hard aanpakken
SYDNEY — Australië gaat

de doping hard aanpakken.
Atleten, die gebruik maken
van stimulerende middelen,
zullen voor het leven Worden
uitgesloten, aldus een verkla-
ringvanPhilip Coles,secreta-
ris-generaal van de Austra-
lische Olympische Federatie.

Vanaf 1 januarivan het ko-
mend jaar zullen Australische
sportlieden teallentijdekunnen
worden gecontroleerd opdoping;
niet alleen tijdens wedstrijden.

Het harde standpunt van de
Australische Federatie ten op-
zichtevandope-gebruikerskomt
als eenreactie op deaffaire rond
Sue Howland. De speerwerpster
werd tijdens de wereldkampi-
oenschappen inRome door de in-
ternationale atletiek federatie
(lAAF) voor twee jaargeschorst,
nadatzij bij een wedstrijd in Eu-
ropa positief was bevonden.

Sinds haar terugkeer naar

Australië heeft Howland uitge-
roepen dat de meeste werpsters
van internationaal niveau dope
gebruiken en datzijzelf ook niet
met het gebruik ervan zou
stoppen.

"Mocht Howlandvia strafver-
mindering alsnog deel kunnen
nemen aan de Olympische Spe-
lenvan Seoul,danzalzij een ver-
klaring moeten tekenen, datzrj
geen dope gebruikt en ook niet
zal gebruiken. Bovendien zal zij
doping ook niet mogen aanprij-
zen", aldus Coles.

Volgens Coles wordt de Aus-
tralische kruistocht tegen do-
ping gehinderd doordat de me-
thodesvan het ingeschakelde la-
boratorium van Brisbane niet
aan de olympische normen vol-
doen.De controleszullenvoorlo-
pig worden uitgevoerd in het
WestduitseKeulen, totdateenin
Sydney op terichten laboratori-
um over ongeveereenjaar inter-
nationale erkenningkrijgt.

Zes van acht landen voorEK voetbalbekend
Denemarken en lerland zonder
zelf te spelen naar eindronde
DEN HAAG— Woensdaga-

vondzijn eenaantalbeslissin-
gen gevallen in de verschil-
lende voorronden voor het
Europees kampioenschap
voetbal, dat volgend jaarjuni
in West-Duitsland wordt ge-
speeld. Het Westduits organi-
satie comité is van een finan-
cieel echec verlost. Men
vreesde door eventuele Oos-
teuropese winnaars weinig
publiek tezullenkrijgen op de
tribunes. Nu blijkt datvan de
tot nu toe geplaatste landen,
-naast West-Duitsland, Enge-
land, lerland, Nederland (on-
der voorbehoud), Denemar-
ken en de Sovjetunie, slechts
er één (Sovjetunie) uit Oost-
Europa komt, is men tevre-
den. De laatste twee landen
moeten voortkomen uit Zwe-
den ofItalië en SpanjeofRoe-menië.

In groep vier is de beslissing
gevallen.

Het Engelse elftal heeft zich
gekwalificeerd door in Belgrado
het Joegoslavische nationale te-
am met 4-1 te verslaan. De En-
gelsenproduceerden alhun doel-
punten voor rust. Na vier minu-
tenwas hetBeardsley diedeEn-
gelsen aan de leiding bracht,

waarna binnen acht minuten
(van de 17e tot de 24e minuut)
Engeland Joegoslavieë de
nekslagtoebracht. Barnes (17e),
Robson (20e) en Adams (24e)
maakten de 70.000 toeschou-
wers in Belgrado erg stil. Het
doelpunt vanKatanec negen mi-
nuten voor het laatste fluitsig-
naal van de Fransman Vautrot
had geen enkele betekenis meer
(1-4).

In diezelfde groep behaalde
het Noordierse elftal zijneerste
overwinning. Een magere 1-0
winst op het Turkse team door
een doelpuntvanQuinn, meteen
na rust, was voldoende. De
12.5000toeschouwers waren te-
vreden. Het Turkse teamkwam
ook nu weer niet tot scoren en
kan slechts inhetlaatsteduel, 16
decemberthuis tegen de Joegos-
laven,proberen een doelpunt te
maken.

In groep 5, waarin ook Neder-
land uitkomt, heeftPolen in het
CyprischeLimassol een 1-0over-
winningopCyprusbehaald. Les-
niak passeerde zestien minuten
voor het einde doelman Chari-
tou, die een aanbod in beraad
houdt in Oss eenkorte vakantie
door te brengen. Polen isnu uit-
gespeeld.

In groep 6 is Denemarken de
lachende derde geworden.

Zelf waren de Denen uitge-
speeld en hun kwalificatie hing
af van hetresultaat van het duel
Tsjechoslowakije - Wales. De
Deense coach Piontek, die speci-
aalnaarPraagwas gereisdom de
wedstrijd gade te slaan, heeft
angstige momenten beleefd. De
Juventus-werknemer lan Rush
raakte de paal, de lat, schoot
over, maar een doelpunt kwam
nietvanzijn schoen. Ookzijncol-lega Mark Hughes, onder
contract bij Barcelona, maar ge-
huurd door Bayern München,
kon het doel niet vinden.

Na ruim een half uur rondde
Knoflicek voor de ogen van
slechts 6.500 toeschouwers de
eerste vloeiende aanval van de
Tsjechen doeltreffend af. In een
alles-of-niets offensief na rust
kwamen de Welshmen ook niet
tot scoren. In de allerlaatste mi-
nuut schoot Bilek vanaf derand
van het strafschopgebied de bal
perfect buiten bereik van doel-
man Southall tegen de touwen:
2-0. .

Niet alleen de Denen waren
blij, ook hetorganiserendcomité
van het EK in West-Duitsland.
Er kan nu volgend jaar op een
grote stroom supporters uit De-
nemarken worden gerekend.

Ook de lersevoetbalbond kan
naar hetreisbureau gaan om de
tickets voor West-Duitsland te
bestellen. Zonder zelf te spelen
werd lerlandwinnaar in groep 7.
Dat hadden de leren aan de
Schotten te danken. In Sofia, no-
tabene, washetGaryMcKay die
drie minuten voor tijd de enige
treffer in deBulgaarsehoofdstad
scoorde. Bulgarije zou aan een
gelijkspel voldoende voor plaat-
sing gehad hebben. Daar haal-
den de grillige Schotten dus een
forse streep door.

In diezelfde poule won België
met 3-0 van Luxemburg. Na 17
minuten scoorde JanCeulemans
de openingstreffer. Na rust
mocht Degryse het applaus van
de 10.000toeschouwers inBrus-
sel in ontvangst nemen na zijn
treffer (2-0). De Noorse
scheidsrechterNervikwees in de
81e minuut nogmaals naar de
stipna een treffer van Creve.

DE STANDEN

Groep 4:
Ï.Engeland 611(19- 1)
2. Joegoslavië 5 6(10- 7)
3. Noord-lerland 63( 2-10)
4. Turkije 5 2( 0-13)

Groep 5:
Ï.Nederland 712(16- 1)
2. Griekenland 7 9(12-10)
3. Polen 8 8( 9-11)
4. Hongarije 7 6(11- 6)
5. Cyprus 7 1 ( 3-19)

Groep 6:
Ï.Denemarken 68(4- 2)
2. Tsjechoslowakije 67(7- 5)
3. Wales 66(7- 5)
4.Finland 6 3 (4-10)

Groep 7:
1. lerland 811(10- 5)
2. Bulgarije 810(12- 6)
3. België 8 9(16- 8)
4. Schotland 7 8( 7- 5)
5. Luxemburg 7 0( 2-23)

IJSHOCKEY -FRANKFURT—
Een 23-jarige ijshockey-
supporter is door een
Frankfurtse rechter veroordeeld
tot een onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf van een jaarwe-
gens zijn gewelddadiggedragop
de tribune tijdens de Bundesli-
ga-wedstrijd Eintract -
Mannheim. De veroordeelde, die
al eerder was opgevallen door
zijn agressiviteit, schopte op 22
oktober in de Frankfurtse ijshal
twee bezoekers in elkaar. De
rechter sprak dehoopuitdatvan
de harde maatregel een opvoed-
kundigewerkinguitgaat.

Jeugd meerkansen
Cabrini neemt afscheid
van nationaal team

ROME — Antonio Cabrini,
de aanvoerder van het Itali-
aanse voetbalelftal en we-
reldkampioen van 1982, heeft
zijn afscheid van de'Azzurri'
aaangekondigd.

De 30-jarige verdediger, die
debuteerde in de eindronde om
het wereldkampioenschap van
1978 en liefst 73 interlands
speelde, maakt plaats voor de
jongeren. Hij liet bondscoach
Azeglio Vicini weten zijn plaats
in de selectie voor dekwalifica-
tie-wedstrijd tegen Zweden (za-
terdag) ter beschikking te stel-
len.De trainer selecteerde ver-
volgens de 19-jarige Paolo Mal-
dinivan AC Milan.

Het commentaar van Cabrini
was kort: "Met mijn dertig jaar
wil ik ruimte maken voor de
jeugd. Maar met het voetballen
stop iknoglangniet.Ik wilme nu
volledigconcentreren op Juven-
tus en mijn gezin."

Uitspraak HogeRaad
Voetbal is

eigendom KNVB
UTRECHT — De Hoge

Raad heeft deKNVB gelijk
gegevenin zijn standpunt dat
er bij het betaalde voetbal
geenrecht op vrije nieuwsga-
ringbestaat. Dat arrest is ge-
volgd op een bodemprocedu-
re, doordeKNVB aangespan-
nen, nadat er ruim vijftien
jaar geleden op ditpunt we-
zenlijk meningsverschil be-
stond tussen de NOS en de
KNVB.

Sectie-bestuurder Jacques
Hogewoning maakte maan-
dagavond bekend dat het ar-
rest steltdatradio entelevisie
geenrecht hebben op het pro-
dukt voetbal, dat aan de
KNVB behoort, wanneer
daar geen toestemming van
de KNVB tegenover staat.
Volgens Hogewoning bete-
kent dit dat daarmee is aan-
getoond dat deKNVB recht
heeft op betaling voor de uit-
zendrechten.

PROF. BOOM ANALYSEERT ACHTSTE PARTIJ WK SCHAKEN
Wereldkampioen Kasparov trekt stand weer gelijk

Prachtige slotcombinatie in
tweedezitting doorslaggevend

- Door Prof. Dr. W.R. Boom -WILLEMSTAD —De achtste partij in de tweekamp om het
wereldkampioenschap schaken tussen titelverdediger Gari
Kasparov en uitdager (en oud-wereldkampioen)AnatoliKar-
pov werd door dewereldkampioen gewonnen. Vooral de ma-
nierwaarop heeftbijkenners bewondering gewekt.Kasparov
beëindigt de partij met een prachtige slotcombinatie waarte-
gen Karpov geen verweer meer heeft. Met behulp van zijn
schaakcomputer Mephisto en de aantekeningenvan schaak-
analist Byrnes in de New York Times heeft Prof. Boom deze
moeilijke partij voor onze lezers geanalyseerd.
Wit: Kasparov
Zwart: Karpov

Engelse opening
l-c4

Evenals in de vorige partijen
van deze wedstrijd, waarinKas-
parov dewitte stukkenhanteer-de, opent hij nu ook weer met de
e-pion.

1 e52. Pc3d6
3. g3c5

Met deze opbouw krijgt Kar-
pov een stevige greep op het
centrum, wat erg belangrijk is.
Het nadeel is echter dat hij de
controleoverhetveld d5verliest.
Zoals uit het vervolg blijkt,
maakt Kasparov daarvan een
gretig gebruik. Het was niet an-
ders teverwachten.
4. Lg2 Pc6
5. a3g6
6.b4 Lg7

Deze zet isbeter dan6 cxb4,
aangezien in dat geval hadkun-
nen volgen 7. axb4, Pxb4; 8. Da4
t, Pc6; 9.Lxc6l, bxc6; 10.Dxc6l,
Ld7; 11.Da6. Zwartzou dan een
achtergebleven, tevens
geïsoleerdea-pion heben gekre-
gen, waarvoor zijn loperpaar on-
voldoende compensatie zou heb-
ben geboden.
7.Tabl P ge7
8. e30-0
9.d3 TabB
10.Pge2 Le6
11.b5Pas
12.Ld2b6

Karpov verkeert reeds in
moeilijkheden!

Het zwarte damepaard kan
namelijk niet naar hetcentrum
en is gedurende de gehele partij
gedoemd tussen a5en b7te hob-
belen inplaats van elderste strij-
den. Openbreken van het
centrum met 12 d5gaat niet,
wegens 13.cxds, Pxds; 14.Pxds,
Lxds; 15. Lxds, Dxds; 16. 0-0,
DdB; 17. Dc2, TcB; 18. Tfdl, b6;
19. Lxas, bxasen dezwarte pion-
nen-formatie op de damevleugel
is in een puinhoop veranderd.

Mephisto evalueertde stelling
0.40 in het voordeelvan Kaspa-
rov. Men krijgt de indruk dat
Karpov de opening beter had
kunnen behandelen.
13.0-0 Pb7
14.e 4

Na het afsluiten van het
centrum staat witbeter, met na-
me door zijn sterke aanvalskan-
sen op de damevleugel.
14 KhB
15.Del f5
16.Lg5 DeB
17.Lxe7 Dxe7
18. exfs Lxfs

Goedezet. Indienzwart metde
g-pion had geslagen, zou wit in
staat zijn geweest zijn druk op
het centrum nog te vergroten
met 19. f 4, benevens 20. Bc2en
21.Tbel.
19. Pds Dd7
20. Dd2 Pas
21. Pec3 TbeB
22.Pe4 Pb 7
23.a 4

Na de paarden een goede
centrale plaats te hebben gege-
ven, gaatKasparov vanuit een
actieve opstelling goed door-
dachte voorbereidingen treffen
voor debeslissendeaanval.Kar-
pov daarentegenisvolledig in de
verdediging gedrongen.
23 Pas
24. h4Pb7
25.Kh2 TbB
26. Tal Pas
27.Ta3 Tf7
28. Dc3TdB
29.Ta2 Lh6
30. Pgs Tf7fB
31.Te2 Lg7
32.Dc2 TdeB
33.Pe3 Lh6
34.Lds Lg7

35.Ddl h6
36.Pe4 DdB
37.Ta2 LcB
38.Pc3h5
39.Le4 Te6
40.Pcds Lh 6
41.Pg2 Kg 7Alles is nu gereed voor de be-
slissendeaanval.
42.f 4

Hier werd de partij afgebro-
ken. Karpov heeft zich vanuit
een moeilijkepositie zeertaai en
kundig verdedigdtegen het ster-
ke en nauwkeurige spel vanKas-
parov. Materieel is de stand ge-
lijk. De aanwezige grootmees-
ters spreken van een "klein stra-
tegisch voordeel". Mephisto eva-
lueert de stelling 0.32 in het
voordeel van wit. Jezou nietzeg-
gendat in dezestellingzon diepe
en fraaie combinatie zit, zoals
doorKasparov gevonden tijdens
zijn huiswerk.
42 exf4

Onder de gegeven omstandig-
heden debeste zet. Anderezetten
komen niet in aanmerking, met
name niet 42 TeB, omdat
daarop gevolgd'konzijn43. Taf2,
Lfs; 44.Lxfs, Txfs; 45.Pge3, Tf7;
46.f5, TefB;47.f6l,Kh7; 48.Pfs!
met snelle winstvan wit.— In deze variantzou ook 46
Lxe3 tot een snelle winstvan wit
hebben geleid, wegens 47. f6t,
Kh7; 48. Pxe3, TeBfB; 49. Pds,
Dd7; 50. Tfs, gxfs; 51. Dxhs t,
KgB; 52. Txfs, Th7; 53. Pe7 t,
KhB (of 53 Txe7; 54. Tgs t);
54.Dxh7t,Kxh7;55.Th5mat.—
43.Pxf4 Tes

Ook na 43. ...Lxf4zou desitua-
tie voor zwart hopeloos zijn ge-
weest, immers, dankon gevolgd
zijn44. Pxf4, Tef6;45. Taf2, De7;
46. Dc2,Des; 47.Lxg6, Txg6; 48.
Pxg6, Txf2l; 49. Dxf2,Kxg6; 50.
Df7t,Kh6;sl.Tf6t.
44.Pxg6!

Paard en loper worden geof-
ferd tegen een torenomeen dode-
lijke aanvalopdef-lijn uit te voe-
ren met 47. Tf2. Het is allemaal
precies berekend.
44 Txfl
45.Dxfl Txe4
46.dxe4 Kxg6
47.Taf2 DeB

Het zou geen nut hebben ge-
had 47 Lg7 te spelen, omdat
daarop zou zijn gevolgd 48. Tf7!,
Le6; 49. Pe7 t, Kh7; 50. Df6!,
Lxf7; 51. Dxf7, DfB; 52. Dg6t,
KhB; 53. Dxhs t, Lh6; 54. Pg6 t
en witwint.
48. e5dxes

Na 48 Dxes zou gevolgd
zijn49.Tf7,Lg7(of49 Lfs;so.
Txfs, Dxfs; 51. Pe7l); 50. Pe7l,
Kh6; 51. Del t, Kh7; 52. Dc2t,
Lfs; 53. Txfs en witwint.
49.Tf6t Kg 7
50.Td6

Zwart geeft op.
Er is namelijk geen verdedi-

gingtegen de dreiging51.Df6l,
immers op 50 DfB zouzijn ge-
volgd 51. DxfBl, KxfB; 52. Txh6
(met verlies van een stuk), ter-
wijl na 50 Lel de gevolgen
nog erger zouden zijn geweest,
namelijk 51. Dxf6 t, Kh7; 52.
TdB.

In deze moeilijke partij heeft
Kasparov een grootse prestatie
geleverd. De slotcombinatie is
een verbazingwekkende vondst!

Sport in het Kort
JUDO/BRUSSEL—DeBelgRo-
bert van der Walle, een van de
beste judoka'sterwereld, neemt
niet deelaan dewereldtitelstrijd
in West-Duitsland. Door een ge-
broken rib heeft hij zich onvol-
doendekunnen voorbereiden op
detitelstrijd. De 33-jarige Belg
behaalde in 1980 Olympisch
goud. Hij wil zijn loopbaan op de
spelen in Seoul afsluiten.

0-0-0-0-0
VOETBAL/DUBLIN—Het ler-
se voetbalelftal heeft Israel in
Dublin een zware nederlaag toe-
gebracht. De leren wonnen het
vriendschappelijke duelmet 5-0.
Byrne en Quinn scoorden een
keer. Kelly trofdriemaal doel.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/ MÜNCHEN—DietrichThurauen UrsFreu-
ler hebben de zesdaagse van
München gewonnen. Het duo
vergaarde meer punten dan de
koppels Clark/Doyleen Pijnen/
Kappes.

0-0-0-0-0
SCHAATSEN/HEERENVEEN—Lilianvan Tol zal een aanval
doen op het werelduurrecord.
Het schaatsrecord is sedert 1982
in handen van lenekeKooiman,
die op de Haagse Uithof33 kilo-
meter en 837 meter in zestigmi-
nuten onder de schaatsen liet
glijden.

VOETBAL/MANCHESTER—De Engelse voetbalbond heeft de
ban opgeheven voor dewedstrijd
tussenEvertonen GlasgowRan-
gers op 7 december in Dubay, de
hoofdstad van hetgelijknamige
emiraat. De clubs waren, nadat
Rangers bezwaar had gemaakt
tegen het stadionvan Manches-
terUnited,overeengekomen het
duel in Dubay te spelen. De En-
gelse voetbalbond ging daar in
eerste instantie niet mee ak-
koord, omdat dewedstryd tussen
de Engelse en Schotse
landskampioen het hoogtepunt
zou vormen van de viering van
hethonderd-jarigbestaanvan de
League.

0-0-0-0-0
WIELRENNEN/PARUS—Je-
annieLongo is opdopingbetrapt
tijdenshaar geslaagderecordpo-
ging om hetwerelduurrecord te
verbeteren in Colorado Springs
(Vst). Ook bij decontra-expertise
werdhet middel efedrinein haar
urineaangetroffen. Hetrecord is
ongeldig verklaard en haar
wacht een schorsing van een
maand.

0-0-0-0-0
VOETBAL/AR-RTYAD — Ma-
radona verdient in anderhalf
uur$250.000. Hij moet daarvoor
voetballen in het team van Al-
Ahli uit Saudie-Arabië. Te-
genstander is de Deense club
Brondby.
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VS saboteren vredesplan
door steun aan contra's
WASHINGTON — Nicara-

gua steuntvoor de"volle hon-
derdprocent" hetvredespro-
ces in Midden-Amerika. De
Verenigde Staten daarente-
gen proberen door hun steun
aan de Contras dit proces te
ondergraven, zo heeft de Ni-
caraguaanse president Da-
niel Ortegawoensdagin Was-
hington verklaard.

Ortega sprak voor de algeme-
ne vergaderingvan de organisa-
tie van Amerikaanse staten
(OAS). De president zei te
"wachten" op de bereidheid van
de Amerikaanse president Ro-
nald Reagan directe onderhan-
delingente voeren metdeSandi-
nistische regering. Maandag
verklaarde Reagan met Nicara-
gua te willenpraten in "regio-
naal verband" met devier ande-
re Middenamerikaanse landen,
zodra Managua een begin zou
hebben gemaakt met "serieuze
onderhandelingen" met de
Contras.

Eerder verklaarde Ortega aan
verslaggevers dat hij bereid zou
zijnmetReaganen leidersvan de
Contras te praten, indien de
Amerikaanse president met een
dergelijk voorstel zou komen.
Daarop zeiden Amerikaanse re-
gerings- functionarissen datRe-
agan nietmetOrtega omdetafel
zal gaan zitten, voordat de Nica-
raguaansepresident enzijnMid-
denamerikaanse bondgenoten
vorderingen hebbengemaakt in
hun pogingen vrede te brengen
in deregio.

In zijnrede voor een volgepak-
te zaal zei de Nicaragua"coman-
dante" dat de VS zich schuldig

maken aan "schendingen" van
de "meest gewijde normen" van
internationale samenleving,
door geen einde te maken aan
zendingen van wapens aan de
anti-Sandinistische opstande-
lingen. Sinds 7 augustus, de dag
waarop in Guatemala de Midde-
namerikaanse vredesplannen
werden getekend, hebben deVS
hun "politiek van terrorisme"
voortgezet, aldus Ortega.

Sinds "esquipulas II" zijn al
140bevoorradings-vluchten uit-
gevoerd, zo stelde de Nicaragu-
aanse president. In dezaal waar
Ortegasprak wasookAdolfoCa-
lero, een van depolitieke leiders
van de Contras, aanwezig. Vol-
gens hem beschikken de Sandi-
nisten over slechte radarscher-
men: het aantal bevoorradings-
vluchten zou in werkelijkheid
nog hoger liggen. De toespraak
van Ortega noemde hij "lang,
vervelend en zonder inhoud".

AMSTERDAM - Cartier,*bekende Franse juwelier, hew
onlangs in hetveilinghuis Chris-
ties in Amsterdam denieuwecol'
lectie gepresenteerd. Elke tuHe
jaarkomt het huis Cartier rné>
een geheel nieuwe collectie.Dli
jaartoondenvier in hetzwarte1'
stoken modellen met poezen'
maskers de sieraden.

TERREUR
Op een persconferentie op

Schiphol vertelt Quintana haar
verhaal. Zij beklemtoont dat
haarervaringengeen geïsoleerd
geval vormen, maar een uiting
zijn van de systematische ter-
reur van de Chileense dictatuur
envan deonwildanwelonmacht
van derechterlijke macht in het
land omhier ietstegen te onder-
nemen.

Op 2juli 1986ontmoette zij in
Santiago tijdens een anti-
regerings- demonstratieRodri-
goRojas, die al tien jaarmet zijn
uitChiliverbannen moeder in de

Verenigde Statenwoonde. Rojas
was naar Chili gekomen om zijn
land van herkomstte lerenken-
nen. Hijkendehet landalleenuit
verhalen van onder meer zijn
moeder. Zij was na de
staatsgreep in 1973tegen presi-
dent Salvador Allende door de
militairen opgepakt, verkracht,
gemarteld en vervolgens het
land uitgezet.

Quintana en Rojas hadden
zich bij een groepje jongerenge-
voegd datbezig was een barrica-
de op te richten. Rojas wilde
daarvan foto's maken. Plotse-
ling dookeen militaire patrouil-
le op. Militairen met zwartge-
maakte gezichten probeerden de
jongeren in te sluiten. De mees-
ten wisten te ontsnappen, maar
Rojas en Quintana werden ge-
pakt.

FAKKEL
Quintana vertelt dat de mili-

tairenhaarenRojas metgeweer-
kolven tegen de grond sloegen.
De soldaten scholden hen uiten
bleven hen schoppen en slaan,
terwijl zij al op de grond lagen.
De commandantvandepatrouil-
le, luitenantPedro Fernandez,
pakte vervolgens een jerrycan
metbenzine en goot dieover hen
uit. Toen Quintana vroeg waar-
omhij dat deed, begonnen demi-
litairen te lachen. Luitenant
Fernandez stak vervolgens
Quintana en dereeds bewustelo-
ze Rojas in brand. Als een "men-
selijke fakkel" probeerde Quin-
tana nog te vluchten, maar ook
zijraakte bewusteloos.

Ooggetuigen zagen dat de mi-
litairen dekens over Quintana
enRojas heen gooiden en hen op
een legervrachtwagen smeten.
De twee werden buiten de strijd
bij het vliegvelduitdevrachtwa-
gen gegooid, op dezelfde plaats
waar een jaareerder drie men-
sen onthoofd waren teruggevon-
den.Uiteindelijk nam een arbei-
derhen meenaar hetziekenhuis.
Quintana en Rojas bleken over
nagenoeg hun hele lichaam
tweede- en derdegraads-
brandwonden te hebben. Rojas
overleed vier dagen later. Quin-
tana werd door de bemiddeling
van dekatholieke kerk voor me-
dische verzorgingnaar Canada
overgebracht.

Toen het voorval we-

reldnieuws werd, verklaardehet
Chileense bewind dat demilitai-
ren onschuldig waren. Carmen
Quintana en Rodrigo Rojas had-
den zelf met een ontvlambare
vloeistofgeknoeiddatplotseling
vlam vatte. De militairen waren
toen tehulpgeschotenen hadden
met dekens geprobeerd de twee
teredden, zo luidt deversie van
deregering. Maar er zou niette-
min een gerechtelijk onderzoek
komen.

RECHT
Het verslag over de gerechte-

lijke gang van zaken, dat Quin-
tana vervolgens uit de doeken
doet, geeft volgens haar aan dat
"hetgerechtelijke apparaat niet
de Chileense bevolking be-
schermt, maar de moordenaars
en folteraars van dictator Pino-
chet" .De 25militairendieinver-
band met haarverbranding wer-
denopgepakt zijn allen dooreen
militairerechtbank vrijgelaten.
De hoofdschuldige, luitenant
Fernandez, is deenige tegen wie
een aanklacht is ingediend. Niet
voor moord, maarvoor "nalatig-
heid" omdat hij had verzuimd
haar en Rojas naar hetzieken-
huis te brengen.

Quintana ging afgelopen juni
eventerugnaar Chili in verband
met het onderzoek naar haar
zaak. Zij verteltdatzij onmiddel-
lijkwerdopgesloten enurenlang
werd verhoord door de militaire
rechter, diehaar uitscholden zei
dat zij leugens vertelde, een ad-
vocaat kreeg zij niet. Gedurende
haar verblijfwerdzij geconfron-
teerd met ongeveer 250 militai-
ren en gevraagd of zij daaruit
haar agressors herkende. Al de-
ze "verdachten" warenhetzelfde
gekleed en hun gezichten waren
zwartgemaakt. Niettemin her-
kende Quintana luitenantFer-
nandez, maar derechter ging
daarniet mee akkoord.

Carmen Quintana: levend symbool van onderdrukking

Chileense zet kruistocht
tegen bewind Pinochet voort

SCHIPHOL — "Maanden-
lang zweefde ik tussen leven
en dood.Erger danwatik heb
doorstaan, kan bijna niet. Ik
heballe angstverloren en zal
blijven strijden tegen de mili-
taire dictatuur van Generaal
Pinochet, tegen de cultuur
van de dood inChili".

Aanhet woord is Carmen Glo-
ria Quintana, een 20-jarigeChi-
leense studentediebegin julivo-
rig jaar tijdens een algemene
protestdemonstratie tegen het
bewind van Pinochet door mili-
tairen met benzinewerd overgo-
ten en in brand gestoken. Haar
metgezel, de 19-jarige Chileen
Rodrigo Rojas Denegri die in de
Verenigde Statenwoonde, kreeg
dezelfde behandeling. Zij over-
leefde de aanslag ternauwer-
nood.Hij overleed vier dagen la-
ter aan zynbrandwonden.

De zaak van Carmen Quinta-
na enRodrigo Rojas, in Chili be-
kend als "los quemados" (de ver-
branden), kreeg internationale
bekendheid.Niet alleen wegens
deuitzonderlijke gruwelijke bij-
zonderheden, maar ookomdatde
gebeurtenisalseen voorbeeld bij
uitstekwordt beschouwdvoor de
wreedheid van het militaire re-
gimein Chili.

Nu, meer dan een jaarlater,
reist Carmen Quintana als een
levend symbool van de onder-
drukking de wereldrond om de
misdrijvenvan hetChileensebe-
wind aan te klagen. Maandag
kwamzij inNederland aan,waar
zij op uitnodiging van het Chili
comité een paar dagen verblijft
om haar lotgevallen en die van
andere Chilenen onder de aan-
dacht te brengen.

KRUISTOCHT
Met een door littekens ver-

trokken gezicht en ietwat
schichtige ogen,verklaartQuin-
tana dat zij er geen enkel ver-
trouwen in heeft dat de schuldi-
genaanhaarverbrandingen die
van Rojas ooitzullen worden ge-
straft, zelfs nietvoor het lichte
vergryp van "nalatigheid". Inte-
gendeel, zozegtzij,hoofdschuldi-
ge Fernandez is onlangs bevor-
derdtotkapitein. De getuigenen
advocaten van Quintana zijn in
deloop van detijd opgepakt, met
dedoodbedreigd, ontvoerdofhet
land uitgevlucht.

Ondanks dedruk van de Vere-
nigde Statenen deinternationa-
legemeenschapinhetalgemeen,
gaat het moorden en martelen
van de Chileense bevolking on-
gestoord door. Toch geeft Quin-
tana de moedniet op.Zij is uit de
dood teruggekeerd en wil nu na-
mens dedodenspreken,zo lietzij
blijken.Voorhaarbrandwonden
wordtzijnog steedsbehandeld in
Canada. Zij is bij lange na nog
niet hersteld, maar zij wil geen
tijdverliezenomhaarkruistocht
tegen Pinochet en de zijnen te
kunnen voortzetten.

In maart getuigde Quintana
voor demensenrechten- commis-
sie van de Verenigde Naties in
Geneve. Begin april had zij een
korte ontmoeting met de Paustijdens zijnbezoek aan Chili. Op7 en8november getuigdezij voorhet internationale tribunaal "dekinderen klagen Pinochet aan"
in Stockholm envan 9 tot 11 no-
vember is zij inNederland, waar
zij onder meer zal praten met
ambtenaren van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken en le-
denvan de TweedeKamer. Hier-
nareist zij weer naar Canada en
vervolgens naar de Verenigde
Staten. Eindstation van haar
reis zal Chili zijn, waar zij on-
danks dreigementen en dood-
sangst Pinochet wil blijven
achtervolgen.

Verlies door
ongeoorloofde
optiehandel

STOCKHOLM — Gota-
banken, vierde op de
ranglijstvan Zweedseban-
ken, heeft 300 miljoen
kroon, ongeveer 50miljoen
dollar verloren als gevolg
van ongeoorloofde optie-
handel door een van haar
personeelsleden. De bank
heeftmaandaglaten weten
dat daardoor haar winst
ditjaarzalhalveren. Vorig
jaarmaakte de bank een
winst van 687 miljoen
kroon, 115miy'oen dollar.

De bekendmaking van G>
tabanken was voor de toe-
zichthoudende instanties ia
Zweden aanleidingom tever-
klaren dat de optiemarkt ia
Stockholm grondig moet wor-
den aangepakt omdat "het
voor een onverantwoordelijk
persoon al te makkelijk is te
handelen op een markt waar
geen moraal heerst en waar
de controle niet erg efficient
is".

Het verlies van Gotaban-
ken is het grootste bankver-
lies datooit inZweden is gele-
den. De bank draait sinds
1985 en heeft sindsdien een
stormachtige uitbreiding
meegemaakt,waardoor er ge-
ruchten zijn ontstaan dat de
bank zich alteveelmet specu-
latieve transacties inlaat.

Gotabanken is overigens
niet de enige bank die in de
problemen is geraakt dooron-
geoorloofde transacties. De
afgelopen maand moest han-
delsbanken, de op een n*
grootste bank in Zweden,
meedelen dat twee werkne-
mers met niet toegestane
transacties honderd miljoen
kroon, 16miljoen dollar, heb-
ben verloren.

Het meest spectaculaire
verlies werd de afgelopen
winter geleden. Een 28-jarige
gemeente- ambtenaar in
Stockholm verloor toen met
belastinggelden 475 miyoen
kroon, ongeveer 80 miljoen
dollar op deoptiemarkt.

Weer stroom en
water in Moengo

DEN HAAG/PARAMA^BO — In hetOostsiirinaan»*r
stadje Moengo is deelektti^teits- en watervoorzien»o.*
hersteld, dieinhet weekeind
werd gesaboteerd door ne
Jungle Commando.

De werknemersvan hetBa^A
ietbedrijf Suralco zijn nog n*
aan de slag omdat hetNation**
leger geen garanties heeft ge£
yen voor hun veiligheid.^,
werknemers waren zatera**
met meer sabotage- acties a
dreigd door de aanvallers. , gDoor het uitvallen van a
stroomlevering in Moengo **,
hettelefonischcontact metP&»
maribo stopgezet. Hierdoorhe*
het hoofdstembureau van n
district Marowijne niet tij**
aan decentrale overheidkunn^doorgeven dat het drie in plftfl
van twee politieke partyenkajj
didaat had gesteld in ditkies^,
strict. Het zijn de Nationale V*
mocratische partij, dePenaal.lima en de Progressieve Arb?
ders- en Landbouwers Unie "
lv. In enkele ressorten, waarj^
derPatamacca en MoengotaPv
heeftgeen van dezepartijenk*n
didatenlijsten ingediend vo
ressortraden.

UITNODIGING
Inhetkader van de Cola Debrotvoordrachtenop zon-
dagmorgen zal

RUDY MARTINA
opzondagmorgen 15 november een voordracht hou-
den over

"RUDY MARTINA EN DE HAAGSE MUREN"
(Fantasia i realidat)

Aan de hand van 2video-films zal zijn ontwikkeling als
schilder geschetst worden.

Plaats : Aula-UNA
Datum : Zondag 15 november 1987
Tijdstip : 11:00 uur
Taal : Nederlands-Papiaments
Toegang : Vrij.

De Rector-magnificus
Mr.drs. AlexReinders flfimfu)

Universidat Nashonal di Antia I
Urwersily* vandu Nederlan**A/it*_ii
Unworsrty ai Itw NetherlandsAnWes
UiwursKtad do Lis AiKdkis Nw*Ui»«l« :3.1srW

Pronto na Körsou:

■■i ■ ■■!■ m f ■ i ii ——~*m ,I', I" ,'■ i' i —-—^

FACULTEIT DERRECHTSGELEERDHEID
Gedurende deperiode 16novembert/m 10december 1987
zal telkens op maandag, dinsdag en donderdagvan 19.00 -
21.00 uur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in het
kader van de Doctoraalopleiding, alskeuzevak gedoceerd
worden

"Overeenkomsten met deOverheid"
en

"Onrechtmatige Overheidsdaad"
door

Mr. J. Spier, eerder wetenschappelijk medewerker Burger-
lijk Recht aan de Rijks Universiteit te Leiden en thans
werkzaam op de JuridischeAfdeling van Unilever N.V.
Mr. J. Spier zal tevens enige aandacht besteden aan het
"Internationaal Contractenrecht".
Belangstellenden kunnen zich voor deze colleges melden
bij deAdministratie van de Universiteitvan deNederlandse
Antillen tegen betaling van NA/.250.-.
Betaling kan geschieden via Maduro & Curiel's Bank N.V.
rekening no. 881341;A.B.N. Bank, rekening no. 13-39-826;
Giro, rekening no. 545848.

Aan hen die reeds de titel van meester in het Antilliaans
Recht of NederlandsRecht bezitten zal door deUniversiteit
een getuigschrift worden verleend indien met goed gevolg
aan het tentamen is deelgenomen.

Mr.H.L.Peloz llltflÜMißilDekaan van de Faculteit IHJIJ II ||U
derRechtsgeleerdheid. I IHHJ Unlwraldol Naahonat iHAnllaJ I

Urn—*?*van doNedortßOdM Ai«*»i
Unwraly o( H» Motherlands AnWes
Uiivurailid do Ins AnMns Neul.-wirtl.is
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CTC/LATKft Alles onder één dak! >.s

Gedurende de maanden November en Decem-
ber kan iedereen die voor meer dan 50 gulden
bij ons koopt, een prijs winnen, nog dezelfde
dag! Prijzen zoals wasmachines, mixers, gas-
fornuizen, ijskasten, video's, grills, televisies
en nog veef meer. ledere dag trekken wij drie
winnaars waarvan de namen gepubliceerd
worden in Ultimo Noticia. /"^~T~~\( esta - \

\ „ Zeelandia Tel.: 613333 J
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Lessen worden gestremd
Regelmatig ongewenst bezoek
bij Ancilla Domini School

WILLEMSTAD — Om de
ouders van leerlingen van deAncilla Domini Huis-houdschool een ideete gevenwat er deafgelopen twee jaar
js gestolen, heeft hetR.K.
Centraal Schoolbestuur de
ouders een lijst gestuurdvan
gestolen artikelen. Geduren-de de laatste twee jaar heeft|je Ancilla Domini Huis-
houdschool regelmatig be-zoek gehad van inbrekers.De laatste maandenkrijgt deschool zelfs twee keer per weekongewenstbezoek. Het aanbren-gen van tralie- werk heeft, vol-gens de brief van het RKCentraal Schoolbestuur, geen
enkel positiefresultaat gehad.
yP de lijst zijn de kleine artike-
len waaronderpennen, potloden,
Bchriften en boeken niet ver-geld.

Wel wordt op de lijst negen
"andklokken, vier gasfornui-
2en, twee ijskasten, een airco,
®en electrische boormachine,
jjrietwee-pits fornuizen, twaalfftandmixers, dertien gasflessen,yijf strijkplanken, twee niet au-

wasmachines en één
automatische wasmachine ver-meld.

Uok twee frituurpannen, ne-
-Ben steelpannen, negen strijkij-j®I*.twaalfroestvrij stalenkom-

drie braadpannen, tweeNaaimachines, acht kookpan-en, één toast-oven, twee radio-

cassettes, porselein servies, 24
drinkglazen en drie koekepan-
nen verdwenen in de afgelopen
twee jaar.

De gedeputeerde van Onder-
wijsen deDienst Onderwijs heb-
ben het Schoolbestuur steeds,
waar mogelijk, steun verleend.
Zo heeft men enkele keren, toen
bepaalde lessen nietmeer gege-
ven konden worden, omdat be-
paalde apparaten gestolen wa-
ren, deze vervangen. De finan-
ciële toestandvan het eilandge-
bied is volgens het Schoolbes-
tuur nu zodanig dat men niet in
staat is gestolengoederentever-
vangen.Dat betekentdat, indien
er meer artikelen worden gesto-
len, de lessenvan bepaaldevak-
ken niet meer aan dekinderen
gegevenkunnen worden, metal-
le gevolgenvan dien.

Talentvolle
dansers
gezocht

B^LEMSTAD - Studio di
dan Korsou zoekt talentvolleansers en danseressen vooreeinameaan de Internationalef °lkl°nstische Parade in Brun-
dÏÏiNederland en het Festival«e Montoire in Frankrijk. Deze
1» j

s ' waar*an ongeveer 30.«Wenzullen deelnemen,zullen
de n volgend jaarplaatsvin-
j~n-Omdat het deeerste keer isateen groep uitCuracao is uit-senodigd, wil de dansschool zo
|°cd mogelijk voor de dag

■ Alle dansers en danseressen
Rev 6n z^ vana^ vandaag op-
een Na een korte Gaining za'
öin electie plaatsvinden.
B<?üf jg 17 november organi-r* 1* de Studio di Baile KorsouCWPrksh°Pmetalsthema "Ki-
hn,Übaile Afro-Caribense", wat
j^udt de Afro-Caribische dans
ackt eze workshop begint om
de jYUur 's- avonds in Centro op
en j , van de Caracasbaaiweg

fe8t?°r alle inlichtingen over de
ftien Ta en de workshop kan
KoK, terecht biJ Studio di Baile
cask °U op de hoek van de Cara"
*ij ?aaiweg en de drMaalweg of
owUnnen telefonisch contact
Ctmen met de studio via tele-OHnuner 77478. De studio is
'8- in-ij geoPendvan vier uur
avonliT ags tot neeen uur 's"
g undsenzaterdagsvanhalfne-
«Hidd morgenstottwaalfuur's-

Vrouwen
teruggestuurd
j^ILLEMSTADTT-Een 16-
Ajjl^sje dat onlangs met de
ra„ *Ult Santo Domingo op Cu-
t.Wo arriveerde, is door depoli-
latld^uggestuurd naar haar
ïllfto . meisjewas vanplanomb]Y*n in het Park Hotel te ver-
kil nv1'AanSezien flet hier om
*iiali lnd?rJa«g meisje ging, enInleen inhetPark Hotel wildetel, "> besloot de politie haar
YBte s^ren.

gi6j* cc enez°laanse passa-
a W?rden ook teruggestuurd,

a omst °P Curacao met de
bW, a Aeropostal Venezolana,
H» ziJnietv°ldoende mid-C v® bestaan bij zich had-
Ve atvoor dePolitie reden ge-"was omhet duoteweigeren.

WILLEMSTAD- Onlangs is
deRotaract Club Curacao opge-
richt. Hét bestuur bestaat uit
Alfred Palm. voorzitter: Judv
Jonkhout, secretaris:Aishel Ste-
ward, penningmeester; JohnLoefstop, Gwendell Martis, Nor-
man Serphos en Edwin Iraus-
quin, leden.
Rotaract Clubs worden aanbevo-
len doorßotaryInternational. De
clubs zijn bedoeld voor jonge
mensen van achttien tot
achtentwintig jaar.Een Rotan
Club kan door middel van Rota-
ract meewerken aan de begelei-
ding en deontwikkeling van toe-
komstige 'leiders. Het is ook de
bedoeling om op deze wijze het
idee van 'dienstbaar zijn aan de
gemeenschap'over te dragen aan
jongemensen.

De Curacaose Rotaract Clubtelt momenteel eenentwintig le-
den. Verwacht wordt, dat dit
aantal snel zal worden uitge-
breid.Een van deeerste projecten
is deorganisatievan een seminar
overdeoffshore industrie,dat za-
terdag van negen tot twee uur in
het auditoriumvan de Universi-
teit van deNederlandseAntillen
wordtgehouden.
Foto: het moment waarop Rota-
n-voorzitter Huub Bongers de
oprichtingsakte overhandigt aan
Rotaract-voorzitter Palm temid-
den van een aantal leden van de
nieuwe club.

Telegram premier
voor St Maarten

WILLEMSTAD — De minis-
ter- president van de Neder-
landse Antillen, ir Don Martina,
heeft ter gelegenheidvan devie-
ring van Sint Maartendag een
telegram gestuurd naar het Be-
stuurs College en de Ei-
landsraad van Sint Maarten. In
zijn telegram biedt de premier,
namens deregering en debevol-
king van de Nederlandse Antil-
len, zijn hartelijke gelukwensen
aan: "Moge dezedageensgezind-
heid inspireren ter verwezenlij-
king van geluk en voorspoed
voor onze gemeenschap"

Nederlands dagblad Trouw:
'Antillen willen af
van KLM-monopolie'

WILLEMSTAD — Met als
zes-koloms kop 'Antillenwil-
lenafvanKLM-monopolie' en
als onder-kop 'Besprekingen
met Martinair moeten toeris-
me stimuleren' publiceerde
vandaag het Nederlandse
ochtendblad Trouw een uit-
voerig artikelover debespre-
kingen, die deArubaanse mi-
nister van Vervoer en Com-
municatiemrA.R. Bermudez
deze week in Nederland
voert.

Het dagbladschrijfthetvol-
gende:

DEN HAAG—DeArubaanse
minister van Vervoer en Com-
municatie, mr. A.R. Bermudez,
onderhandelt, deze week met
Martinair over chartervluchten
naar Aruba. Ook voert hij op-
nieuw besprekingen met de
KLM om het aantal vluchten
naar Aruba uit te breiden.

Volgens Bermudez, die mo-
menteel in Nederland is, schiet
devliegcapaciteitvanuitEuropa
naar Aruba schromelijk tekort.
"De drie wekelijkse vluchten
van deKLMnaar Arubazijnvrij-
wel permanent volgeboekt. Als
jeals toerist naar Aruba wilt,
moetje al maanden tevoren boe-
ken. In landen als Nederland,
Zwitserland, Duitsland en Italië
is debelangstelling voor Aruba
groot, maar door de gebrekkige
vliegcapaciteit kunnen dereisa-
genten veelal niet aan de vraag
voldoen".

Al jarenisdemonopolie van de
KLM voor rechtstreekse
vluchten van Europa naar het

Caribische eiland, Aruba een
doornin het oog, temeer daarde
luchtvaart- maatschappij onvol-
doende oog zou hebben voor de
capaciteits- problemen. On-
danks de aanhoudende Antilli-
aanse en Arubaanse druk de be-
palingen te versoepelen, houdt
de KLM, met minister Smit-
Kroes alsbeschermvrouwe, voet
bij stuk.

Bermudez: "Het voert te ver
omtestellendathettoerisme uit
Europa stagneert door deopstel-
ling van deKLM. Het is echter
een feit dat de KLM deze ont-
wikkeling niet stimuleert, al
moet ik er welbij zeggen, datde
KLM zo langzamerhand iets
meer oog krijgt voor de capaci-
teits- problemen. Een adequate
oplossing is er echternog niet".
Onlangs nog voerde de KLM
campagne om het toerisme naar
deNederlandseAntillen en Aru-
ba te stimuleren.Reizen naar de
zes eilandenzijn door de devalu-
atievan de dollaraanmerkelijk
goedkoper geworden, zoals ook
het verblijf (de Antilliaanse en
de Arubaanse munteenheid zyn
gekoppeld aan dedollar) nuveel
voordeliger is. "De KLM vroeg
onsfinancieel bij tedragenin de-
ze campagne. Wij hebben daar
geen bezwaar tegen, maar het
heeft geenzin tezaaien zonder te
kunnen oogsten. Als de capaci-
teit onvoldoende is, kun je on-
mogelijk profiteren van een pro-
motiecampagne. De KLM heeft
toen concessies gedaan door de
derderechtstreekse vlucht nor-
maliteralleen indezomermaan-
den in de dienstregeling, in de

winter te continueren", aldus
Bermudez.

Fotoclub "Twilight" op
zoek naar nieuwe leden

WILLEMSTAD — Vanafdezeweekzijn in de verschil-
lende fotostudio's de in-
schrijf-formulierenvan defo-to- club "Vereniging voor
Amateursfotografen Twi-
light" verkrijgbaar. Dezeclub is in juliopgericht en
heeft als doel het bevorderen
van het film- amateurisme,
het organiseren van ex-
cursies en filmavonden.

De club is bestemd voor ama-
teurs, freelance fotografen er
professionals. Geïnteresseerden
die zich door middel van hetfor-
mulier inschrijven zullen in dezedrie catagorieën worden onder-
verdeeld. Zij moeten op het for-
mulier dan ook vermelden hoe-lang zij zich almetfotografie be-zighouden.

Door middel van tentoonstel-lingen, fotowedstrijden en lezin-gen hoopt de vereniging haar

doel te bereiken. VolgensRaul
Fernandes, voorzitter van de
vereniging, wil de foto-club het
gebruik van de zwart/wit films
gaanbevorderen.

Hetlidmaatschapvan devere-
niging kost tien gulden per
maanden deeerste keer moeten
de nieuwe leden vijftien gulden
betalen. De ledenvan"Twilight"
krijgen bij de verschillende foto-
studio's korting bij aankoop van
fotomateriaal.

De inschrijfformulieren moe-
ten voor 20november worden in-
geleverd bij de foto-club aan de
SantaRosaweg 16. Een week la-
ter worden de inschrijvingen
geëvalueerd waarna de leden
een uitnodigingkrijgen voor een
informatieavond. Op deze avond
krijgen de ledeneenkopie van de
statuten, het jaarprogramma
van de vereniging en een lijst
van artikelen die beschikbaar
zijn gesteld.

DEVIEZEN
De monopoliepositie van de

KLM past niet in de luchtvaart-
politiek van heteiland, die Ber-
mudez karakteriseert als een
'open sky-policy'. "Door de slui-
ting van de Lago raffinaderij
twee jaargeleden,kwamen nog-
alwat mensenopstraat te staan.
Bovendien ontstond een tekort
aan deviezen. Via het toerisme
zouden deze problemen opkorte
ternujn verholpen kunnen wor-
den. Dat betekent wel datje er-
voor moetzorgen datdevliegkos-
ten zo goedkoop mogelijk zijn".
De liberalisering van de
luchtvaart- politiek leidde tot
een conflict tussen Aruba en de
Antillen. De Antilliaanse
Luchtvaart- maatschappij
(ALM), grotendeels in handen
van de Antilliaanse overheid,
zag zich in haar bestaan be-
dreigd. De ALM, diesindsde op-
richting verlies lijdde, was bang
hetslachtoffertewordenvaneen
concurrentie- strijd.De vluchten
tussen Aruba en de vijfAntilli-
aanse eilandenwerden lange tijd
gestaakt. Inmiddels is de ergste
kou van delucht.De ALMvliegt
weer op Aruba maar derecht-
streekse verbinding tussen de
Verenigde Staten (New York,
Miami) en Aruba heeft de ALM
over moeten laten aan Eastern
enAmericanAirlines.

AIR ARUBA
Ten tijde van het luchtvaart-

conflict met de Antillen, heeft
Aruba serieusoverwogen een al
jarengekoesterde wens te ver-
wezenlijken. Air Aruba datopde
luchthavenReina Beatrix alleen
grondhandelingen verricht, zou
de lucht in moeten. Bermudez
heeft daarpersoonlijk een stokje
voor gestoken. "Ik ben niet zon
voorstander van overheids- be-
drijven. De politieke invloed is
groot;hetcommerciëledenkenis
veelal niet sterkontwikkeld.De
ALM is daar een goedvoorbeeld
van. AirAruba is inderdaadook
een prestige-object geweest,
maar daar word jemeestal niet
wijzer van. Ik heb geen behoefte
aan een bodemloze put, er moet
verdiend worden".

Toch zou een regelmatige
luchtverbinding tussen Venezu-
ela en Aruba een sterke impuls
kunnen vormen voor het toeris-
meopheteiland. "Wekelijks lan-
den 27 vluchten uit Europa in
Caracas, AirFrance, Swiss Air,
Sabena, Lufthansa, noem maar
op vliegen op Venezuela. Een
goede en regelmatige pendel-
dienst tussen Caracas en Aruba
past goed in onze 'open sky-
policy'. In diezin zieik wel moge-
lijkheden voor AirAruba, maar
danwel op basis van particulier
initiatief.

Daarmee zou ook een bres ge-
slagen worden in de monopolie-
positie van deKLM. "Wemoeten
deKLM inderdaaddwingen mee
te doen in het concurrentiespel.
De KLM steunt het Arubaanse
toerisme onvoldoende. Hetbesef
dat toerisme werkelijk van le-
vensbelang is voor Aruba, leeft
nietbij deKLM. Ikpraatbinnen-
kort met Martinair over char-
tervluchten, alvraag ik me wel
af hoeverre Martinair de vrij-
heid krijgt van de Nederlandse
overheid met ons zaken te doen.
Zonder de positie van de KLM
aantetasten,geloofik datMarti-
nair ingeschakeld moet kunnen
worden voor hetvervoer van toe-
risten. Ik had daarover ook be-
sprekingen met mijn collega
Smit-Kroes. De behoefte be-
staat, maar de capaciteiten
schietentekort. Ik hoop datzij er
begripvoor heeft".
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W*"d,°,, Studio di BaUe Körsou
P^**v Aerobics & Dance Centre

4^' ■" ami* ] * Talentvolle Dansers en Danse-
\ W~itm.zeu.-J ressen gevraagd voor het vormen
\■ m y van een groep voor deelname aan

Festivals in Nederland en Frankrijk.
* Opdinsdag 17novemberzatereen workshop gehou-

denworden met als thema
Kiko ta Baile Afro Caribense.
Aanvangstijd 8 uur n.m. indestudiovan StudiodiBai-
le Körsou.

* Er zal van start worden gegaan met een kursus
FLAMENCO (Spaanse dansen) met zapateados en
castagnetten.

* Voor alle inlichtingen en opgavevan dansersenvoor
deworkshop en kursus.
Dagelijks van4tot 9 uur n.m. Zaterdag van 8.30 tot 12
uur
Caracasbaaiweg 22d (t.o. hetCafeetje hoek dr. Maal-

V weg) Tel.: 77478. J

BEKENDMAKING
Met ingang van

10 november 1987
is onze Centrale voor alle lijnen

613947
W SECURITY GROUP W

Salina no. 106

pDAMË
GEVRAAGD
Een representatieve en verant-
woordelijke dame tussen 25 en 40
jaar, voor "merchandising" en
demonstratie van etenswaren in de
lokale supermarkets. *

Vloeiend gebruik van papiamentu,
nederlands en engels vereist.
Schriftelijke sollicitaties, met
pasfoto en levensbeschrijving, te
zenden onder nummer DC-13
van dezekrant, Curacao.
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€AIVDcr\M a NEW SEA FLIGHT SERVICE TO
s HVvTJg PARAMARIBO-SURINAM

-«SBIK """"" AIEROCARGO
This is the opportunity to extend your business to Surinam.
We are pleased to informyou that as from November 1st 1987,
Aerocargo N.V. offers a

new sea-freight service
to Paramaribo-Suriname

We offer you an attractive rate of Usdlrs 105.00W/M.
The frequency of this service is once a month.
Call usfor more information. Aerocargo N.V. "

Aeropuerto Hato
Telephone: 82244 ext. 40,41,42
Telefax: 82905
Contact: Ms. M. Fecunda or

Ms. Th. Philipa.

SERVISIO DI INFORMASHON
DI GOBIERNU SENTRAL

~ ta presentéden su programa semanal
R-V.D. TA INFORMAvn entrevista entre

Minister-President di Antias,
senor Don Martina

i senor Sigfried Rigaud,
Redaktor en Hefe di La PrensaDen e entrevista aki lo tokadiferente aspekto kv ta relashona kvMANEHO Dl GOBIERNU EN GENERAL.

Transmishon : Tele-CuracaoDia : awe djaweps.l2 di november 1987.Ora : 21.00'or(nueb'ordianochi)

AMIGOE 11

Zakenvaria
ONLANGS HEEFT Brian.ü'K'dhoe van 'Boedhoe Trading'

een kaart van Curacao overhan-
digd aan gezaghebberRonald
Casseren. Op de kaart staan ook
het wapen en devlagvan Curacao
afgebeeld.



Benzineprijs in
Nicaragua omhoog

MANAGUA—De prijzenvoor
benzine zijn in Nicaragua met
300procent gestegen.Kostte een
gallon (ongeveer vier liter) tot
voor kort nog 1000 cordobas, nu
moet men daarvoor3.000 cordo-
basneertellen. Toeristenenbui-
tenlanders die in Nicaragua wo-
nen betalen voor een gallon een
dollar.

Bijziende mensen
zijn intelligenter
MÜNCHEN — Volgens

ie "Arzte Zeitung" in
Vïunchenzijn twee artsen
iiIsrael erachtergekomen
lat mensen die bijziend
rijn, ondubbelzinnig intel-
ligenter zijn dan mensen
iie een normaal ge-
richtsvermogenhebben.

De artsen stelden samen-
tiang tussen intelligentie en
Gezichtsvermogen vast na
sen onderzoek bij ruim
150.000 jonge mannen. Zij
wetennog nietwatdeoorzaak
is. Een open vraag is ook ge-
bleven ofintelligente mensen
meer lezen en daardoor
slechtereogen krijgen.

Sudan gaat vluchtelingen
uit zuiden hervestigen

KHARTOUM—Sudantreft
voorbereidingenvoor deher-
vestiging van 1,3 miljoen
vluchtelingen uit het door
oorlog geteisterde zuiden.
Hethervestigingsplan isinge-
geven door geruchten dat de
vluchtelingenklaar stonden
in opstand te komen in de
armzalige kampen waar zij
leven.

De regering in Khartoum wil
de meeste of alle vluchtelingen
die hun huis in het zuiden van
het land moesten achterlaten
vanwege deoorlog en voedselte-
korten, overbrengen naar het
vruchtbare noorden, zo ver-
klaarde Charles Julu, vice-
voorzitter van de raad voor het
zuiden. Julu,zelfeen zuiderling,
verklaarde dat het in augustus
opgerichte nationalecomitévoor
vrede en rechtvaardigheid een
gefaseerd plan heeft opgesteld.
De eerste fase bestaatuit het ge-
ven van medische- en voedsel-
hulp aan de zuiderlingen in de
sloppenwijken rond Khartoum
en in andereSudanese steden.

Deze fase duurt zes maanden.
In detweedefase wordthet zuid-
en uitgeroepen tot rampgebied,
waardoor het aanspraak kan

maken op een maximum aan
hulp. De derdefase is hetvervoer
van ontheemde zuiderlingen
naar landbouwgebieden in het
noorden.

In het zuiden van Sudanbrak
in 1983eenburgeroorlog uittus-
senregeringstroepen en opstan-
delingen van het Sudanese
volksbevrijdings- leger (SPLA).
Kort na het uitbreken van de
strijdkwam een stroom vluchte-
lingenop gang. Die stroomwerd
groter toen door de gevechten
ook een voedseltekort ontstond.
Devoor hetmerendeel christelij-
ke en animistische zuiderlingen
kwamen terecht in sloppenwij-
ken in de steden in het Islami-
tische noorden.

In Khartoum ging de afgelo-
pen dagen het gerucht dat boze
vluchtelingen aan het plunde-
ren zouden slaan uitprotest te-
gen de slechte omstandigheden
waarin zij leven. Die geruchten
vergrootten de spanning tussen
de Islamieten en de christelijke
vluchtelingen. Het hervesti-
gings-plan moet uitkomst bie-
den, aldus Julu.Wanneer devre-
de in het zuiden is hersteld, dan
kunnen de vluchtelingen te-
rugkeren naar hunwoonplaats.

Ambassade: internationale regels geschonden

Surinaamse diplomaten onheus
bejegend door Nederlandse politie
PARAMARIBO /DEN

HAAG—De Surinaamse am-
bassade in Den Haag vindt
dat haar derde-secretaris en
dezaakgelastigde onheuszyn
bejegend doordeRotterdam-
se politie. "Het is voor de zo-
veelste maal dat Surinaamse
diplomaten een onheuse en
vernederende behandeling
van de Nederlandse politie
moeten ondergaan, ondanks
zware protesten van de zijde
van ons land", aldus de Suri-
naamse ambassade
woensdag in een bericht van
hetpersbureau SNA.

De derde-secretaris, Baltus
Theo Berrenstein, werd zondag
gearresteerd vanwege een ver-
keers- overtredingopdeweg van
Rotterdam naar Zoetermeer. Hij
zou met stadslichten hebben ge-
reden. Berrenstein, die in een
wagen met diplomatiek kente-
kenreed, beriep zich opzijn spe-
ciale status engafaan dathij be-
reid was een verklaringtot me-
dewerking bij het onderzoek te
tekenen. Hij werd in een poli-
tieauto naar Rotterdam ver-
voerd.

TerwijlBerrenstein in een cel
was werd hem meegedeeld dat
hij nog een geldboete uit 1983
moest betalen. Volgens Ber-
renstein en zijn echtgenote, die
ondertussen van de arrestatie
verwittigd was, was de boete
reeds voldaan. Depolitie ontken-
de dit, en zei, dat de secretaris
acht dagen in de cel zou moeten
doorbrengen als hetbedrag niet
meteen op tafel kwam. Na beta-
ling van het bedrag mocht Ber-
renstein — met een proces-
verbaal—hetpolitiebureau ver-
laten.

De Surinaamse zaakgelastig-
de in Den Haag, Romeo Arnold
Antonius, vindt dat ook hij door
de politic onheus behandeld is,
toen hij om inlichtingenrond de
arrestatie van Berrenstein
vroeg. Hijwerdnamelijk doorpo-
litic- functionarissen niet terug-
gebeld. De Surinaamse ambas-
sade zegt dat de arrestatie van
Berrenstein regelrecht indruist
tegen alle internationale con-
venties inzake diplomatieke re-
laties.

Naar aanleidingvan het be-

richt datRotterdamse politie-
agenten geen of onvoldoende
achtzouden hebbengeslagen op
de diplomatieke status van een
Surinaamse diplomaat, heeft
hoofdcommissaris J.A. Blaauw,
plaatsvervangend korpschef
van de Rotterdamse politie,
woensdagavond opdracht gege-
ven tot een intern onderzoek in
het korps. Een woordvoerster
van deRotterdamse politie heeft
dat woensdagavond desge-
vraagd bevestigd.

Volgens de woordvoerster
moet het onderzoek duidelijk
maken ofer inderdaadeen Suri-
naamse diplomaat is aangehou-
den,en zo ja,water vervolgens is
gebeurd. "Er zou sprake zijnvan
een aanhoudingbij een routine-
verkeers- controle, waarzou zijn
gebleken dat er iets mankeerde
aan de verlichting van 's mans
auto. De man zouvoor verder on-
derzoek zijn meegenomen naar

hetbureau, waarbijonvoldoende
rekening zou zijn gehouden met
zijn diplomatieke status. Maar
wat er van waar is weten we
niet", aldus dewoordvoerster. Zj]
meldde tevens dat dekorpslei-
ding hoopt donderdag meer in-
formatie over deze zaak tekun-
nen geven.

Een woordvoerder van het mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken bevestigde woensdagavond
dat de Surinaamse ambassade
intussen zijn beklag heeft ge-
daan bij het ministerie over de
behandelingvan een SurinaaHj"
se diplomaat inRotterdam. Vol-
gens de woordvoerder onder-
zoekt het ministerie op het
ogenblik de klacht. Het onder-
zoekisvooralgerichtopeventue-
le schendingvan internationale
regels met betrekking tot de di-
plomatie. Meer informatie was
volgens de woordvoerder
woensdagavond niet te achter-
halen.

Kruising tussen ster enplaneet
Amerikaanse geleerden
ontdekken hemel-lichaam
PASADENA— Amerikaanse
sterrekundigen hebben
dinsdagbekendgemaakt dat
zij in een baanrond een ster
op zon 50 lichtjaren van de
aarde een planeetachtig he-
mellichaam datveel overeen-
komst vertoont met de pla-
neet Jupiterhebben ontdekt.
Volgens degeleerden gaathet
mogelijkom een zogenaamde
"bruine dwerg", een hemelli-
chaam dat hetmidden houdt
tussen eenstereneenplaneet.

Astronomen theoretiseren al
tientallen jarenover hetbestaan
van "bruine dwergen", maar tot
dusverre was er nog nooit een
waargenomen. Een "bruine
dwerg" lijkt volgens de sterre-
kundigen wat afmeting betreft
op een planeet, maar straalt als
een zeerkleine, sterkafgekoelde
ster infrarode energie uit.

"Wat het ook is, het is zeker
geen ster", zo verklaarde Ben
Zuckerman, hoogleraar in de
Astrofysica aan de Universiteit

van California, op een conferen-
tieinPasadena. VolgensZucker-
man beschrijft het hemelli'
chaameen baanrond desterven-
de ster Giclas 29-38, een "witte
dwerg" die op 46 lichtjaren va»
de aarde ligt.

Zuckerman en zijn colleg*
E.E. Becklin ontdekten het he-
mellichaam in augustus met be-
hulp van een teleskoop van de
NASA in het Mauna Key
Observatorium in Hawaii. Vol-
genshunberekeningenheefthet
hemellichaam ongeveer de-
zelfde afmetingalsJupiter—of-
tewel 10maal deomvang van de
aarde—en heeftheteen tempe-
ratuur van 982 gradenCelsius.

NEW YORK — Voor de 9e maal
sindsdeintochtvan de SUtroepen in
Afghanistanheeft deAlgemeneVer-
gaderingvan de VNmet grotemeer-
derheidvan stemmen eenresolutie
aangenomen,waarin "vreemde troe-
pen"wordenopgeroepenzichonmid-
dellijkuithetlandterug te trekken-

Achterlandkan makkelijk bediend worden
Recherche: Nederland belangrijk
doorvoer-land voor hard drugs
ROTTERDAM / DEN

HAAG—Nederland geldt als
een belangrijk doorvoerland
voor hard drugs. "Je ziet dat
illegale zaken vaak worden
gecombineerd met legale
transporten. Wij hebben hier
nu eenmaal degrootste haven
in Rotterdam en is Schiphol
een belangrijke luchthaven.
Vanuit Nederland kan ge-
makkelijk het achterland
wordenbediend",alduscoor-
dinatorA.Kops van deverdo-
vende middelen centrale van
deCentraleRecherche Infor-
matiedienst (CRI) desge-
vraagd tegenover hetANP.

Kops noemthet in ditverband
onwaarschijnlijk datde in eerste
instantie in Southampton ont-
dekte partij cocaïne — de groot-
stevangst inEuropa tot nu jtoe—
voor afzet op de Nederlandse
markt was bestemd. Daarvoor
was departij van 245kilo veel te
groot. Ook in dit gevalfungeerde

Nederland als "transit-land" en
nietals"eindbestemming".

Er is in Nederland duidelijk
sprake van "georganiseerde cri-
minelen" die zich bezighouden
met dedoorvoernaar anderelan-
denvan hard drugs, aldusKops.
"Het is moeilijk daareen vinger
achter te krijgen", zegt hij. De
wel gehoorde mening dat Neder-
land voor deze lieden als
werkterrein aantrekkelijk zou
zijn vanwege een hier heersend
milder strafklimaat, verwijst
Kops naar het rijk der fabelen.
"Nederland blaast wat straffen
betreft voor in- en doorvoer van
hard drugs een behoorlijkpartij-
tjemee",aldusKops. WaarinN-
ederland verschilt met andere
Europese landen is de tolerante
houding ten opzichte van soft-
drugs,met name watbetreft het
gebruik hiervan.

VolgensKops begint deinten-
sievere samenwerking in Euro-
pavan de verschillende opspo-
ringsdiensten op het gebied van
dedrugssmokkel onmiskenbaar
vruchtenaftewerpen. Steedsva-
ker worden er in Europa steeds
grotere partijen hard drugs, zo-
wel cocaïnealsheroïne, inbeslag
genomen.

"VroegerginghetvaakperkJ'
lo met af en toe een uitschieter»
nu worden er vakerpartijen vaö
tientallenkilo'sopgespoord".BI
nuanceert dit succes door te be"
vestigen dat de laatste jarenoo>
sprake is van een veel grote'
aanvoer. Volgens gegevens vaD
deCRI werder ditjaartot mcdj0
augustus, in Nederland 261kil"
cocaïne in beslag genomen. Vo:
rig jaar was dat— over twaa^
maanden — in totaal 274 kü°'
Kops zegt er weinig voor te vo^
len een slag te slaannaar het W*
taal voor dit jaar, maar meetf1

dat de274kilo van vorig jaar"P
dit moment "al lang is gepaS
seerd".

Voor heroïne— "nog steed8
een groter probleem da^cocaïne", aldusKops—geldt dfer in 1986 in Nederland 500*»?.
in beslag werd genomen, ter*1!
er dit jaartot medio august^9
271kilo in beslag is genomen- IJ*
de heroïne-cijfers over 1986 &
overigenseenpartij van 220kil°'
die in julivan dat jaarevened^in een container in de Rotte?'
damse havenwerd aangetroffe*1'
Die vangst gold toen watheroïo
betreft ook al een Europees re'
cord.

OOSTERSCHELDE- Een
fraai beeld van deRijksweg 57,
die over dé Oosterschelde-
pijlerdam loopt. De weg is on-
langs officieel in gebruik ge-
nomen.
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Pakketten

fp kilo STEAK
1 kilo LOINRIBS
IkiIoSTOOFVLEES
1 kilo SOEPVLEES

lbs. DRUMSTICKS]
29.95

-jAkilo STEAK^V
1 kilo PORKCHOP
1 kilo LOINRIBS
1 kilo CHICKEN

PARTS
\lAllesworbereidJ

21.50

500 gr. Geitenvlees
500 gr. Gez. Ribben
500 gr.

Gez. Varkensstaart
500 gr. Mondongo
1 rookworst
*- T'-

J
9.95

Swiss Steak 500 gr. 4.50
Sucade Lappen 500 gr. 4.50
Geitenvlees 500 gr. 2.59
Gebraden Rosbief 100 gr. 1.65

Surinaamse Bloedworst
pika-pikaü

Hééérlijkü!

_________________________ _v

Knor Nasi Mix 1.73
Honig Groenten Soep 2.05
Ontbijt Koek 2.25
Speculaas 400 gr... 2.15
RyvitaWit p.pak.... 1.55
Markant Mayonnaise 1.89

i Libby's Corned Beef 120z.... 2.89
Softex Toilet Papier 48rol ....25.50
Softex Toilet Papier 12r01.... 6.95
Frica Juice... perkarton 8.95

Tel.: 85355-85242 Tot Uw dienst!
OPENINGSTIJDEN: Maandag

t/m zaterdag
8.30-12.30 en 2.30-6.30

VRIJDAG KOOPAVOND!
Zaterdag non stop geopend

van 8.30 tot 6.30 n.m.
Ruime parkeergelegenheid. Prettige sfeer.

Ondanks de stijging van
de Nederlandse gulden,
kunnen wij U toch aan-
bieden
GOUDSE JONGE

HELE KAAS
voor

17.95
Hollandse

AAKuArrCLtri
zak van 20kilo

i ■* V B- Sa m
mm_J_l2m_m_mJ_m_mlm-m

VERSE EIEREN I
per dozijn
1.95 J

Rosbief~~l
j per kilo 1

9m_ ___W^___W --"'

Chicken Thighs
5 lbs. I

’■ 4.50 j
Golden en Red

__^_. Delicious

4js^^^^y

ST. EUSTATIUS — Nadat
vertegenwoordigers van deItali-
aanse regering, die betrokken is
geraakt bij de verwijdering van
het vrachtschip de "Dundalk",
onlangspoolshoogte kwamen ne-
men om het schip van hetstrand
van St.Eustatius te verwijderen
is totop heden nietsgebeurd.Het
Bestuurscollege heeft echteral
een mogelijkeplaats aangewezen
voor het zinken van deDundalk.
De bedoeling is daar een
visbroedplaats tecreëren. Tevens
zou hetkunnendienenals attrac-
tie voor hetduik- toerisme.



BONAIRE
AGENDA
POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL:8900

LANDFILL te Lagoen:maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
*K zondaggesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK ,
(openingstijdenvoor het publiek)
"mandag en donderdag van 14.00-18.00
"W; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/14.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)
'openingstijdenvoor lezers)
*°ensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
«"getekende stukken 15.45 uur; gewonestukken 16.30uur.

SERVICE CLUBSJwanis:donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
informatieE. Felipa,tel.: 8546/8238.

*ound Table; elke tweede maandag -buurtcentrum Terra Corra.notary:woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:"8-00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
Pend.

WUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
"ervan gelieve contactóp tenemen met de
"«erRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9°opend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-"erdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-stuurskantoor,Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur tenincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-aireaanse schelpen en koraal; open vanainsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.

W:openingstijden slachthuis maan-dagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--_o .00 uur en donderdag en vrijdag van
Üb-uO-11.00/11.30-14.30uur.
KERKDIENSTEN
dbÜ'Bernarduskerk Kralencüjk:
u«geiijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

u^9eli|ks 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

da
Un<i?VicUBkerkßincon:"gelijks, ookzondag, 19.30uur.

doorgeven«an mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya
ue4

PIJPLEIDING
Op Bonaire wordt het

drinkwater gefabriceerd door
het WEB, maar de distributie

ligt inhandenvan dcDienst Wa-
ter Distributie (DWD), twee in-
stanties die gewoonlijk volledig
naast elkaar werken, en boven-
dien dc schuld van het slechte
drinkwater consequent aan dc
ander wijten. WEB- bedrijfslei-
der Giskus is echter het duide-
lijkst inzijnuitspraken: het door
het WEB geproduceerde water
voldoetvolledigaan dc eisenvan
dc WHO (World Health Organi-
zation) en is volkomen zuiver.

Eenbeweringdietrouwens be-
vestigd wordt door het in 1981
uitgebrachterapport vanKruyff
en Van der Laar. In datrapport
worden wel enkele suggesties
gedaan ten aanzien van de "ag-
ressiviteit" van het water en de
zogenaamde zuurgraad (Ph),
maarvolgens hetrapport was de
chemische hoedanigheidvan het
water zonder meer goed. Agres-
siviteit en zuurgraad hebben
overigens niet van doen met de
helderheid van het water, maar
zijnvan meerbelangvoor de che-
mischewerking diedoorhet wa-
terin debuizenvan het distribu-
tie- systeem kan optreden.

Volgens Giskus is het werken

met water een moeilijk proces.
Water tast namelijk de binnen-
zijdevan dewaterleiding-buizen
aan en dat is dan weer afhanke-
lijk van het materiaal waarvan
de buizen zijn gemaakt. Op Bo-
naire ligt dat trouwens aanzien-
lijk moeilijker dan elders, aldus
Giskus, omdat er rekening moet
worden gehouden met de plaats
waar eenbuis wordt gelegd.Bui-
zen langs de zeezijde bijvoor-
beeld hebben het zwaarder te
verduren dan diein het binnen-land. Maar bovendien liggen er
verschillende soorten leidingen,
diealle een eigeninwerking van
het water en de chemicaliën op
debinnenmantel hebben.Waterdusaanchemicaliën voor een be-
paalde buis moet worden toege-
voegd, veroorzaakt juistweer
corrosie in een buis van ander
materiaal.

Giskus: „Wij als water produ-
cerend bedrijf kunnen chemica-liën toevoegen aan het water,
waardoor een bepaalde agressi-
viteit wordt verminderd. Dat
kan echtermaar inbeperkte ma-
te en deze chemicaliën moeten
voor de verschillende materia-
len ook verschillend zijn. Water
tast altijd de binnenzijde van debuis aan. Watwijkunnen doen is
de aantasting minimaliseren of
vertragen."

NIET GEKEND
Opvallend is natuurlijk wel,dat juisteen water producerend

bedrijf dat niet alleen voor dekwaliteit van het water zorg
draagt, maar bovendien ook de
diverse chemicaliën toevoegt
aan het water, bij het vernieu-
wen van het buizenstelsel in de
afgelopen jarenabsoluut niet is
betrokken. Dat is natuurlijkeen
omissie diezich laterzalwreken.
En hoewel Giskus het niet met
zoveel woorden zegt, is toch wel
te begrijpen, dathet water- dis-
tributie- net dat voor negentig
procent vernieuwd is metNeder-
landse financiering, juist be-
staat uitbuizen, dieniet meerge-
schikt geacht moeten worden
voor het gebruik.

Voorzichtig zegt Giskus des-
gevraagd datdebuizen alvanja-
ren her stammen. De bestelling
wasallang geplaatst, maar werd
nimmer afgeleverd. Tot Neder-land bereid was totfinanciering.
Het gevolg isdatdemetvelemil-
joenenaangeschafte buizentoch
schijnbaar niet meer voldoen
aan de eisen die momenteel ge-
steld moeten worden.

Met nadrukzegt debedrijfslei-
der dathet euvel volledig opge-

lost zou zijn geweest, indien er
pijpenwarenaangekochtdieaan
de binnenzijde een cementlaag
hebben. Maar, zoals reeds opge-
merkt: voor het vernieuwenvan
het water- distributie- net ten
bedrage van enkele miljoenen,
werdenhetWEBen dedeskundi-
ge stafnietbij betrokken.

HABITAT MAAKT GOEDE INDRUK

Duik-instructeurs
doen PADI-examen
iwjALENDIJK- De ko-
l«t ihktlen daSen staat Habi-
**r»i *"

brandpunt van in-
t^er onale belangstelling.
?ew j°tsteorganisatieop het
ui {pd va» de duiksport PA-
of jvr.°fessional Association
teUi„v?nS Instructors) die ze-
*fta ( Ca»fornische Santa
ïjee lnabij Los Angeles),
""Hen momenteel de ex-
«"ectTs af op Bonaire. De di-
'cC^-Van PADI' RalPh Er"
Uitt3.ls zelf aanwezig bij de
<Uw *lng van het begeerde
jju,na alsduik-instructeur.
e 11SVoor deeerste maal dat

Oftir ,ereld- organisatie op 80-
-Bentaf.Ke*exaniens afneemt. Ze-
-0fBaji " landen zi Jn bÜ deze

ctlsatie aangesloten, maar<Woo7Ur Erickson zegt nu al,
S>n v,olSend JaarBonaire ge-
S? JTI Worden voor de oplei-jfen hetexamen.
Vrh?-Ulk" associatie PADI,
J1Bon Vrijwel alle duikscholen
Hahflre Zl->n aangesloten en
e 1 a leDIeD?kreclame mogen ma-Wni.;ADI" instructeurs, isC'^^enEricksonis967 de directeur van
f OnZnemmg- In diejarenzijnH-!r?er een half miljoen

("en a? xructeurs opgeleid, die
NnLn *enminste vijfspeciali-
Nw df duikwereld moeten. nen voldoen.

KRALENDIJK — Een groep
Nederlandseduikers volgt de op-
leidingvoorDive master vanPA-DL Speciaalvoor hen isereen Ne-
derlandse instructeur aange-
trokken die hen in de landstaal
onderricht geeft. Foto: de groep
Nederlanders die momenteel in
Habitatverblijft waarook decur-
sus wordtgeorganiseerd:
daar heeft niet minder dan 140
man personeel, dat op het hoofd-
kantoor te Santa Ana werkt.

DIPLOMA'S
KeLjploma dat zal worden

V/j, "ls dat van Dive mas-
V(je p .^en nog verder gaanrADI- instructie, dankan

hetdiplomaDive instructor wor-
den behaald. Voor dat laatste
worden dus op Bonaire de ex-
amens afgenomen. Daar gaan
danzeven dagenstudie aanvoor-af, een avond praktijk en tweeevaluatie-dagen. Het behalen
van het diploma houdt tevens indat deinstructeurtenminste aan
150 personen les heeft gegeven
in het duiken. Dat is een van de
criteria diePADI aanhoudt.

Op Bonaire zijnmomnteelvier
groepen dieaan het examen zul-
len deelnemen. Ook een groep
uit Nederlandonder leiding van
Ad.Kegel isaanwezig. Het voor-
deel daarbij is, datKegel lessen
geeft in de Nederlandse taal.
Achttien cursistenzullenhetex-
amen gaan afleggen. Zij zijn af-
komstig uit Amerika, Curagao
en Bonaire.

DON STEWART
Erickson verklaarde uiterst

tevreden te zijn met de facilitei-
ten die Habitat biedt. Daarom
laathij er ookweinigtwijfel over
bestaan dat volgend jaarde ex-
amens weer hier zullen plaats
vinden. Zoalsbekend, wordt Ha-
bitatgeëxploiteerd doorDon Ste-
wart, dieruimvijfentwintig jaar
geledende duiksportopprofessi-
onele basis op Bonaire introdu-
ceerde.

Dat juist PADI zoveel be-
langstelling ondervindt op Bo-
naire, zal ongetwijfeldook wel te
maken hebben met het feit, dat
Stewartzelf ookafkomstig is uit
Californië. Het PADI-bedrijf al-

St Eustatius
ST. EUSTATIUS — Alle af-handelingen voor vracht op hetF.D. Roosevelt vliegtuig op St.Eustatius zijn sinds 1 november

1987in handen van Fortin's En-
terprises N.V. Dit geldt voor alleWinair- vracht en alle prive-
vliegtuigen. Uitgezonderd
vracht van deLiat.

Op het ogenblik is men bezig
met het gereed maken van hetF.D. Roosevelt vliegtuig. Naar
verwachting zal de aanbeste-ding medio 1988 openbaar
plaatsvinden. Dit waseenvan de
vereisten van deEEG.

Onlangs arriveerden leden
van de"KingSolomon GrandLo-ge"van NewYork op Statiusom
een bezoek afteleggen aan dele-den van de Orion Loge 16. Te-vensreisden met hen mee leden
vandevrouwen logevan de"Eas-tern Star" en loge- leden van denaburige eilanden. Doel was om
eenvrouwen- logeopSt.Eustati-
us opterichten. Erwerden 16 le-deninhetCommunityCentrein-
gewijd, Door Grand Patron Da-niël L. Newton van de "Star of
Hope GrandChapter". De naam
van devrouwen- loge is Candace
Chapterno. 24.

NIEUWE PIJPEN Nü AL AANGETAST
WHO-eisen strikt opgevolgd
Problemen waterleiding-net
op Bonaire nog niet opgelost

KRALENDIJK — In een voorlopigrapport dat is uit-
gebracht doorhet Nederlandse bedrijfTebodin over de
kwaliteit van het Bonaireaanse drinkwater, bevestigen
de deskundigen dat het water van een aanvaardbare
kwaliteit is. De toevoegingen van diverse chemicaliën
roept wel vraagtekens op,aangezien dithet drinkwater
dat bij de consument uit de kraan stroomt, aanzienlijk
kan beïnvloeden. Overigens weinig nieuws onder de
zon, aldus algemeen bedrijfsleidervanhetWEB, ing. Jo-
pie Giskus: kwaliteit van het afgeleverde water begint
bij het ontwerp van het waterdistributie- net.

Het drinkwater- probleem op
Bonaire stamt al van vele jaren
geleden.Zoalsbekend werd in de
beginjaren zeventig regelmatig
de distributie van water in de
nachtelijke uren gestopt, aange-
zien hetbedrijf nietaan devraag
kon voldoen. Een bedrag van
acht miljoen werd door minister
drs Jan deKoning goedgekeurd,
afkomstiguit hetbufferfonds, en
daarmee zouden alle problemen
dewereld uitzijn.

Niet alleen mocht het Water-
en Energiebedrijf een tweetal
nieuweverdampers aanschaffen
en een dieselmotor bestellen,
maar bovendien zou het water-
distributie-neteveneens worden
vernieuwd.Daarmee werdenke-
le jaren geleden begonnen en
hoewel ex-gedeputeerde ing.
Franklin Crestian herhaalde
malen verklaarde dat het
drinkwater-probleem binnenaf-
zienbare tijd zou zijn opgelost,
bleek dat geenszinshet geval.

WHO
Het waterprobleem van het

WEB en de DWD lijkt dweilen
met de kraan open.Er is name-
lijkeen vicieuze cirkelontstaan,
omdat deeisen die de World He-
alth Organization (WHO) aan
het water stelt, niet parallel lo-
penmet de eisen diegesteld wor-
denom de agressiviteit van het
waterte verminderen, waardoor
deaantastingaan debinnenzijde
van debuizen wordt afgeremd.

Giskus: „Laat ik voorop stel-
len, dat de eisen van het WHO
voor ons prioriteit hebben. Dat
neemt echter niet weg, dat ook
met de toevoeging van chemica-
liën rekening wordt gehouden.
Helaas is het zo, dat de WHO-
eisen ons maar een zeer kleine
marge geven van mogelijkhe-
den. Geven wij bijvoorbeeld het
watereentoevoegingvan chemi-
caliënom deagressiviteit tever-
minderen, dan kan dat slechts
zonderinbreukte doenop dedoor
hetWHo gesteldeeisen."

Inmiddels is naast hetrapport
Kruyffen VanderLaar uit 1981
ookhetrapport vaning. Soleman
van Tebodin verschenen. Een
voorlopig rapport nochtans dat
in de loop van deze maand ge-
volgd zal worden dooreen offici-
eelrapport. Behalve beide rap-
porten is het Arubaanse bedrijf
More Flow ook werkzaam ge-
weestopBonaireen heeftvrijwel
alle hoofdleidingen doorgebla-
zen. Het gevolg was desastreus,
aangezien de door de leiding
heen geschoten kogel juist de
kwetsbare binnenzijde van de
pijpleidingen schoon schraapte.

Inmiddels blijkt dat de kwali-
teit van de nieuwe buizen ver-
moedelijk een spoedige verbete-
ring van het drinkwater in de
weg staat. Het kan nauwelijks
verwacht worden datNederland
opnieuw acht miljoen zal finan-
cieren om het totale net weer op
te gravenen van een andere pij-
pleiding te voorzien. Het
wachten isnuophetofficiële rap-
port van Tebodin en de daarop
volgendebeslissing van deover-
heid.Wateren dekwaliteit daar-
van zijn namelijk een integre-
rend onderdeel van de infra-
structuur voor de ontwikkeling
van het toerisme.

Groot aantal
honden gedood

KRALENDIJK — De actu
om loslopende honden in dt
nachtelijke uren neer U
schieten is goed verlopen
Van maandag op dinsdag-
nacht werden24 honden afge-
schoten, terwijl in de nachl
van dinsdagop woensdag der-
tig hondenwerden gedood.

In tegenstelling tot voor-
gaande jaren heeft deReini-
gingsdienst (RD) besloten de
politiebij het nachtelijk werk
te volgen, zodat gedode hon-
den onmiddellijk worden af-
gevoerd. De RD zorgt er dan
voordat degedode dierenwor-
den gecremeerd. Naar de
Amigoevernam,wordt ervan
bevoegde zijde rekening ge-
houden met het afschieten
van minimaal tweehonderd
honden in de komende veer-
tien dagen.

Kookwedstrijd
WILLEMSTAD — Zaterdag

organiseert de Padvindsters-
vereniging van de Nederlandse
Antillen, PNA, op het terrein
van hetPeter Stuyvesant Colle-
ge een kookwedstrijd voor haar
leden. Alle afgevaardigden van
groepen moeten om halfelfaan-
wezig zijn met een zelfgemaakt
voorschort enkokmuts.

De maaltijden moeten voed-
zaam zijnen moeten door depad-
vindsters zelf in elkaar gezet
worden. Als jury werden onder
anderen gekozen Rina Penso,
Edison Bornachera en Ernest
(Kèkè) Willems.

Alle PNA- leden worden om
halfdrieverwachtom een «Sing-
Inn» bij wonen en te horen wie
gewonnen heeft en de leden mo-
gen een vriendin meenemen.

Hoogtepunt van deze middag
is de aankomstvan deBoom Box
van Radio Hoyer en deKiwa-
nisclub Piscadera met hun anti-
drugs- campagne. Tijdens de
pauze zal er voorlichting worden
gegeven.

Stichting Dierenasiel
tegen doden van honden

KRALENDIJK — Met af-
schuw en ontzetting hebben
de leden van de stichting Die-
renasiel Bonairekennis geno-
men van de mededelingen
van gedeputeerdeRamoncito
Booi, dat aan de politie
opdracht isgegeven loslopen-
dehonden afte schieten. Nog
vers ligt het in deherinnering
van de dieren- liefhebbers
hoeveel dierenleed dat bij
voorgaande gelegenheden
heeft opgeleverd.
Woordvoerster Lous Rood
van deSDB vraagt om een al-
ternatief.

In het verleden werd er ook op
honden geschoten, aldus Lous
Rood, en datontaardderegelma-
tig in een bloedbad, omdat de
honden vaak niet werden dood
geschoten, maar aangeschoten.
De gewonde dierenbleven vaak
nog uren leven en hadden een
verschrikkelijke doodstrijd. Bo-
vendien zijn veel mensen be-
zorgd over hun eigen honden.
Deze lopen immers altijd in de
tuin of in de koraal rond, maar

het gebeurt natuurlijk wel eens
datzij tochuitbreken, zegtRood.

Er moet toch een alternatief
zijn, aldus Rood, die hierbij
denkt aan het aantrekken van
een dierenarts of het oprichten
van een dierenasiel. De diere-
narts zou er voof kunnen zorgen
datdierenworden gecastreerdof
gesteriliseerd, zodat er minder
jongehonden worden geboren.
Ook het dierenasiel kan een be-
langrijke functie vervullen door
de niet gewenste honden op te
vangen en indien datnodig is op
een humane manier te laten in-
slapen. Veel mensen latenonge-
wenste puppies en de moeder-
hond aan hun-lot over. Voor de
dieren betekent dat een afschu-
welijke dood.

Binnen niet al te langetijd zal
kunnen worden gestart met de
bouw van kennels, zodat daad-
werkelijk met deopvang van de
dierenkan worden begonnen.

Vechtpartij
WILLEMSTAD — Twee

zussen kregen ruzie en daar
kwam zelfs een mes bij aan te
pas. De ene zus had een gou-
denring geleenden de andere
zus kwam deze terughalen.
Omdat de tweede zus echter
een uitstaande schuld had
van85 gulden,wildedeander
haar dering niet terug geven.

Dat pikte dezus nietwaar-
op hettweetalelkaar in de ha-
ren vloog. De ene zus pakte er
zelfs een slagersmes bij om
haar furieuze familielid op
een afstand te kunnen
houden.

De politie moest er aan te
pat, komen en die sprak het
tweetal ernstig toe. De gezus-
ters tekenden de vrede. Wel-
ke zus de gouden ring nu
draagt, is nietbekend.

Workshop Landheer
Muziek-instituut

WILLEMSTAD — Zondag-
middag 29 november organi-
seert het Muziekinstituut een
workshop voor alle houtblazers
(uitgezonderd blokfluiten).

Onder leiding van de heren
Guarnieri en Nunez (respec-
tievelijk Iste hoboïst en Iste fa-
gottist van het Orquesta Nacio-
nal in Caracas) zal er van twee
tot vijf uur gemusiceerd worden
in het Koetshuis van het Avila
Beach Hotel. Deelname is moge-
lijk voor iedereen, die langer dan
twee jaar les heeft. Kosten: tien
gulden. Opgeven en partijen ha-
len (in drie moeilijkheids- gra-
den) bij het Muziekinstituut
Landheer.

WILLEMSTAD—De ambas-
sadeur van India in Caracas en
tevens Consul- Generaal in de
Nederlandse Antillen Z.E. Ran-
jit Gupta, heeft onlangs een be-
zoek gebracht aan de minister
president van de Nederlandse
Antillen, irDon Martina.
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[ Koersen Centrale Bank g
■ NOTEWNGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN- 3
Ë TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 1987EN 5
| TOT NADERORDER: 3

USDOIIAR 1.77 1.78 1.80
■ CANDOIWR 1.33 1.35 1.37
5 PNDST6RUNG 3.085 3.14 3.20
C N€DGLD 93.49 94.21 95.01 B
C BOUVfIR — — — J
2 ZW FRANCS 128.58 129.30 130.10
ï FR FRANCS 29.88 30.98 31.68

DUITS6MARK 105.35 106.07 106.87£ SURGLD — 100.07 102.59 :£ ITUR6 1.11 1.41 1.47
■ AR FLORIN 98.00 100.00 100.20 .
E KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
'Z LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
-5 MENTVANFINANCIENEN GELDIGVANAFHEDEN 12NOVEM-_ 8ER1987 EN TOT NADER ORDER. !£ £S 9.75% OBUGATI€L€NING€NP6A 85/89 98.74 E
£13 % OBUGATI€I€NING€NP€R 86/90 104.50
j 12 % OBUGATI€I€NING€NP€R 88/92 103.91
E 10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.87 ■
| 10.25% OBUGATI€I€NING€N 1986P€fl 1990 99.06 |

HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- g
E GEN BEDRAAGT 10.59%. 5
S DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN gE BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. |

fümmmmmm- =
/^23MBnCO mOUSTRInL DE UEnEZUELR

maakt de wisselkoers bekend l
van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30uur
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» stockmartet «

AMSIïKnftM TODAY NOVEMBER 12, 1987.
Aegon 58,50 KIM 31 10*old 74,50 _____ 38,00£*?? 9650 Philips 3 2/3 0&ed.lyon. 57,50 Roya! Dutch 212,00

Gist.Broc. 30,70 United i09,'00Heineken 136,00 ____. 201,90
NEW YORK STOCK EXCHANGE I

Abbott labs. 47 3/4 + 2 3/8 IBM 119 1/4 + 1 1/2American Exp. 23 3/4 + 13/8 ITT 49 1/4 + x 3/4Apaciie 7 1/4 unch Jchnsan &J. 73 1/2 + 1 1/4Am.Tel.s Tel. 28 7/8 + 1/2 McKesson 26 3/8 + 1/4Amoco 67 1/8 + 5/8 Merck & Co. 176 1/4 + 2 3/8Anheuser B. 30 + 1/8 Minnesota Mng 56 3/8 + 1/8Becton Dick. 51 1/4 + 1 1/2 Mobil Corp. 38 1/4 + 7/8Campbell S. 58 1/8 + 1 3/4 Monsanto 69 5/8 + 1 7/8Chrysler 22 3/8 - 5/8 NCR Corp. 65 3/8 + 2 1/8Citicorp 20 1/4 - 1/4 Norf .South. 22 1/8 + 1/8CocaCola 38 1/4 + 5/8 PPG Indus. 30 5/8 + 1 5/8Diebold 34 1/4 - 1/4 Hiilipe Ind. 14 3/4 + 3/8Digital 83. 130 3/8 + 7/8 Placer D.M. 11 1/2 + 3/8Dupont 83 3/4 + 1 Northrop Corp. 30 1/8 - 1/8East.Kodak 48 3/8 unch Pac.Pirst Fin. 11 1/4 - 1/8Exxon 39 7/8 + 1/4 Pfizer 49 3/8 + 1/8Figgie 'A' 47 1/2 + 2 Phelps Dodge 38 1/8 + 1 -Firestone 33 + 3/8 Philip Mbrris 86 1/4 unchFluor 13 1/4 + 1/2 Quaker 42 5/8 + 1 7/8Genl .Electr. 43 7/8 + 1/2 pjr Nabisoo 49 3/4 - 1/4Genl .Motors 57 3/4 + 1/4 Sara lee 35 1/4 - 3/4Gulf & West. 66 unch Shell Trp.Tr. 68 7/8 + 5/8Hecla Mng. 11 1/4 + 1/8 Southern U. 10 + 1/8Hilton 70 1/2 + 3 1/4 Unisys 30 1/8 + 3/8Hanestake Mng. 26 1/2 + 3/8 Unocal 27 1/8 + 3/8
DCW JCNES IQCfIL STOCKS
Industrials 1899,20 + 21,05 ~
Transportation 734,29 - 2,28 Ant.Brewery HFL. 7S-85
KEUIER.

CICSING MARKET COMQJT NWEMBER 11, 1987.
The bulls managed a modest victory today. As the Dew climbed
approximately 21.06 points to 1899.21 in rather light trading.
The Transports lagged behind the Dow today, with the Dow
Utilities scoring a decent gain. Breadth on the big-board
favored gainers by a five to one count. Warner-Lambert, South-
land Corp., Merck and Co., Hilton Hotels, and Scott Paper were
all higher today, with IBM heavily traded and also heading up.
Casualties today included Teledyne, Telex, Singer, and AMP Inc.
The 2000 zone is an upside barrier for the Dew, as it struggles
to hold near the 1900 level. Secondary measures managed only
merger gains today.
E.F. HUTOTJ RESEARCH.

IBffl MAIHJKO & qJIUKL'S BANK NX
P^ INVESTMENTDEPARTMENT
V/jb M For further information call

Tel. 612511/612991/612294
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in goede buurt l\— j | — ~ ïSSTfi
Verdere inf. brie- 5 I Verse Aardbeien Per bakje ..4,99 j j Zakken vullen met hopmodeAppels...0.30 g^k. |
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WERELCS GROOTSTE FABRIKANT
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rz— \Offset drukkerij
Instant s-\Printing ( >-.Service n.v. ) I

Voor al Uw
DRUKWERK

snel, goed en lage prijzen.
I Bel 625262 ofkom langs op

Witteweg66
V (straat v/h Sanatorium) J
' Profiteer Nu:
Voor al Uw
schilder-, timmer-, metsel-
en loodgieterswerkzaam-
heden.
Nu met speciale tarieven
voor al Uw

dakschilder-
werkzaamheden
Tel.:676609

tot Uw dienst.

NIEUW NOBO NEW NIEUW NOBO NEW NIEUW

STA. ROSAWEG 17 TEL.: 75996

WAARSCHUWING
De commandant van de marine-
basis Parera maakt bekend dat
er op, 13 november 1987 van
07.00 uur tot 13.15 Uur schiet-
oefeningen worden gehouden
opde schietbaanHato.

Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uitdekust.

Handelsonderneming:
zoekt op korte termijn een

ERVAREN BOEKHOUDER
met Computerkennis.

Brief onder nr. 20, aan het buro van dit blad, Cv- I
racao. I

KLINIEK DR. J. TAAMS
Gevraagd
VERPLEEGKUNDIGEN (M. of Vrl.)
voor operatie-afdeling, part-time.
Brieven richten aan directie
S.B.N. Doormanweg 56.

\[lr-^uJ^^) Sta.Rosaweg48
ATTENTIE: Daar wij nu gebruik makenvan het allernieuwsteFotolab,
kan VALCO behalveprima kwaliteiten service nu de klant een prijsre-
ductie op het afdrukken van Foto's geven van

PORTRAITS 95cent naar~^6s) cent per foto
ll^trf) een ')esParin9 voor onze klanten van 32%

|<%|g?totziensbii \Q® 1
\

\-JJI V PENT/IL /IRT 1/IBOR/ÏÏORY

Curacao, Netherlands Antilles
Tel.: 625160

zoekt een
GEDIPLOMEERDE TANDTECHNICUS

met min. 5 jaar ervaring in het vervaardigen
van volle en partiële plaat prothesen.

Voor gesprek afspraak maken.v

KONTRATISTA!
r r.raboubotinkuKoba 1
\ Sidenbotrabou a l

1 kualke kammda kam l

1 EvUé oesterU»rob^na.^3 I
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1 ' n^oVkomJnipat J
n SETEL

■■Li Servisio di telekomunikashon1

\r—*" Dearßoss^ ~~V
*Lg, Ha\)e >}ou booked >}our Ji

PARTY
No? Then please call

"VO. StoorOogel
beachfCSJ|P_ hotel t.ca>lno

&|| jjsp Dr. Martin Luther King Blvd.
t^Jjy) Te|,. 614944

L J

& J»s^ // Sta. Rosaweg 194

\ il« 7 Grandioze Uitverkoop
vanaf 26 oktober tot 28 november

Alle schoenentegen de helftvan deprijs!
25% korting op allekledingstukken

boven de 20 gulden.
*Heren overhemden (Lancetti, Hunter'sRun, etc.) 2voor ’1.10.00
*Kinder overhemden (Philiphine) 3voor ’1.10.00
* Damesbloesen 3voor A 5.00 .
'Panties voor damesen meisjes i2vóor/l-10.00
'Herensokken i2voor/MO.OO
'Jeans (Dallas, Gloria v.d. Bilt) 2voor’1.10.00
*Grote baddoeken ’" 5.00
'Paraplu ’" 5.00
U bentvan harte welkom op de

\ "BARATIO"vanPASOAPASQ SantaRosaweg 194- J

Kurpa sano,
menie sano.
Deporte.
E mihó medio pa desaroya vn komunidat
sano. Deporte ta promové dominashon
di kurpa. Perseveransha. Disiplina. Si
komo mayor nos stimula i apoy£ nos yu-
nan pa praktika deporte den vn ambiente
organisa, nos ta yuda nan uza nan tempu
liber na vn manera sano, i nos ta promové
nan desaroyo fisiko i mental.

Un pueblo sano ta eduka su yunan pa
kumpli kv nan mes... iku Körsou.

Eduka pa progresa.
Promé di desèmber - dia di ensenansa.
mensahe di SEDUKAL, /*"*
na nómber di gobièmu di f- 1 7
Korsou. "ÏYZTTr©

€ALYPSONA "T~ PAKKETTEN SERVICE Js h ' p p ' N ° naar Suriname '
l ilPil """"" AEROCARGO I

Profiteer van onze speciale aanbiedingvoorCuracao en Aruba en stuur nu
perboot of vliegtuig een |

pakket naar Uwfamilie/relatie \\ in Surinameen Nederland
Aanleveren: Aerocargo N.V.

' Sluitingsdatum: 23 november 1987.
[ Bel voor informatie: Aerocargo M.V.

Curacao: Telefoon 82244 toestel 56 Aruba: Telefoon 22470 *l Heer Elmer Liberia HeerRudy Rodriguez. |

Ki nodi
hende tiri[
Ba limpia bo kas kv bo kura, Jfl Ife
ba yena e shushi denpiköp of trük, m |R^| m
loga di bo kue kamind'i landfill, bo di; SZ&^-M M m
Pa mas fasil, lagami bent'é djis ffdrfL üaki banda den mondi mes. ' //_fj^^£_\M^Êrm
Bo ke men, tur hende ta tira para, /
mi tambe. Pero pa bo di malu, //VrJ^JïPTOnan a mirabu, klap bo vn but di I l/^_W^\^^mMAMK
5000 florin. Anto bon' tin ni modi // #Jkai muri! Mira kuantu vnkareda a / )f
kostabu ei. Si ba kore stret bai //f ''^v.^Wjw^ /landfill, lobon'tabata dentantu / L \j
problema. Pero ya! \ \ J_T^
Ta ken a mandabu. Ebiah'aki...../ / \j /* r-)

wmfor only mm
■ $ 150U.S. MONTHLY I

Now. you can purchase a residential lot in one the most
exclusive areas in the United States and pay monthly in U.S.
dollars orflorines. We are located in the fastest growing area

in the state of Florida, where your investment is
guaranteed.Completely developed withfour golfcourses,
inland chanels, beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,

Private Air Port, Schools, Banks, etc. There are more than

Don't miss this opportunity to make the best investment

Monthlypayments from U.S. $ 150.00 or its equivalent in

KENESI INVESTMENT Co. INC.

. PHONE NUMBER
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	ORANJESTAD – De Arubaanse atleten Johnny Jowett, Nicolaas Robert, Kesito Antoine, Phillip Hoek,Padu Maduro,Rubert Ammerlaan en Gert van Vliet zullen aan de binnenkort op Bonaire te houden traithlon deelnemen. Richard Rodriguez kan vanwege een opgelopen blessure de trip naar Bonaire niet meemaken. Verschillende handelszaken hebben de reistickets voor de atleten beschikbaar gesteld. Op de foto reikt IDEFRE- instructeur Jesse Beukenboom (rechts) een ticket uit aan Johnny Jowett. Dat gebeurde in het bijzijn vanIDEFRE- directeur Jerry Gomes.
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