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VdA wint
Ronde van
Limburg
Afgelopen weekeinde zijn in
onze contreien de wielen
weer beginnen draaien. De
eer om als allereerste met
een bloementuil te zwaaien,
was zaterdag in Gent-Gent
weggelegd voor Ronny Van
Holen. Eric Vanderaerden
(foto hiernaast) was gisteren
de beste in de Ronde van
Limburg.
In het voetbal bleven zowel
Winterslag als STW(op de
foto uitblinker Kingambo in
duel met René
Vandereycken) aan de
winst. KV Mechelen staat
na een zware nederlaag van
Antwerp opnieuw alleen op
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Bestolen Lotto-spelers
grijpen hun tweede kans
De Audi 100 van Lotto-ophaler Stefan Tytgat, die vrijdagavond in Hasselt werd gestolen, is gisteren door de rijkswacht van
Leopoldsburg teruggevonden op de «.Zwarte markt» in Tessenderlo. Gisterenavond is de auto overgebracht naar de rijkswachtkazerne in Leopoldsburg. Het is niet bekend of de 5.500 lottoformulieren nog in de auto lagen.
Na het bericht over de diefstal heeft ruim 70 procent van de bestolen Lotto-spelers zich zaterdagochtend opnieuw in één van de
14 benadeelde valideringscentra aangemeld. Met hun dubbel konden ze gratis dezelfde nummers spelen voor de trekking van zaterdagnamiddag.
Gisterennamiddag zag de rijkswacht van Leopoldsburg de vrijdag in Hasselt gestolen Audi staan op de parking van de «Zwarte
markt» in Tessenderlo. De auto was afgesloten en de rijkswacht
heeft urenlang in een hinderlaag gelegen. De chauffeur kwam ech-

ter niet opdagen en om 18.30 uur is belist de auto weg te slepen.
Eigenaar Stefan Tytgat kon zijn auto gisterenavond gaan ophalen
op de rijkswachtkazerne in Leopoldsburg. Van de dader van de
diefstal ontbreekt nog elk spoor. Het is nog niet duidelijk of de
5.500 Lotto-formulieren, die in de auto lagen, zijn teruggevonden.
Overigens heeft dat terugvinden van de formulieren volgens de
directie van de Lotto geen enkel belang meer : «De reglementen
zijn duidelijk : als je formulier - om welke reden dan ook - niet tijdig binnen is, neemt het niet deel aan de trekking. Heb je het dubbel van een winnende zes, dan is een klacht bij de rechtbank je enige hoop.»
Het was overigens de eerste keer in de geschiedenis van de Belgische Lotto dat gevalideerde Lotto-formulieren voor de trekking
worden gestolen.
G.G./H.P.
Lees verder op blz. 6

Belgisch record
voor Jos Martens

kop.
Binner.in 17 bladzijden
sport nieuws : blz. 13 tot 32.
(Foto's: J.G. en LD.)

Tijdens de Europese indoor atletiekkampioenschap pen in Boedapest
vielen er van Belgische
zijde dit weekeinde
twee uitschieters te noteren. «Veteraan» Ronald Desruelles veroverde op de 60 meter de
zilveren plak. Ook
Diepenbekenaar
Jos
Martens verraste in
aangename zin. In de 5
km snelwandelen verbeterde hij zijn eigen Belgisch record met ruim
11 seconden.

Hervorming
fiscus doet
prijs benzine en alcohol stigen
(Foto: A)

Nu al staat vast dat een nieuwe regering benzine, alcohol en
sigaretten duurder zal moeten maken om de fiscale hervorming
(decumul, splitting, hogere belastingvrije minima, hogere aftrek
voor kinderen, etc.) te kunnen betalen. Autobestuurders, liefhebbers van een drankje en rokers zullen dus met de komende coalitie niet opgetogen zijn.
Wanneer die coalitie kan gevormd worden ? Informateur Dehacne en zijn vijf «.Baronnen van Hertoginnedah zijn niet zinnens het vandaag of morgen op te geven. Integendeel, er komen
nog zeker twee weken «preliminaire informele gesprekken» bij
en dan nog wat echt onderhandelen.

Leven met nier van mama
Op 4 maart van vorig jaar schonk Lilly Knaepen uit Hoegaerden
haar ten dode opgeschreven dochtertje een van haar eigen nieren.
Het orgaan «pakte». Er waren geen afstotingsverschijnselen. En nu,
eenjaar later is «ons Julieke» genezen verklaard.
Dat vierden een zielsgelukkige moeder en haar kind
vrijdagnamiddag samen met de klasgenootjes van het vijfde
studiejaar. Met taart, frisdrank en een gedichtje. Een verslag blz. 5.
l Foto : L. Dan.)

Herald-doden
kort herdacht
In Zeebrugge is gisteren, in
aanwezigheid van redders en familieleden van slachtoffers, een
herdenkingsplechtigheid gehouden voor de doden bij de ramp
met de «Herald of Free Enterprise». Om de ramp blijvend te
herdenken zal in mei bij de
Sini-Donaaskerk een gedenkplaat
worden
onthuld.
Gisterennamiddag
scheepten
330 familieleden en vrienden
van slachtoffers in op de «Baltic
Ferry» om ter hoogte van de
rampplek een herdenking te
houden. Er werden rouwkransen in zee geworpen. Britse
journalisten mochten mee aan
hoard, de Belgische collega's
moesten (zie foto) aan de walm
blijven. Een verslag blz. 7.
{Foto : L. Dan.) j

Maar dan zou het zó snel kunnen gaan dat men eind deze maand
of begin april de partijcongressen
kan laten beslissen of CVP, PSC, !
SP, PS en VU inderdaad samen de F**nieuwe coalitie vormen.
Een zeker optimisme dit weekeinde bij de toponderhandelaars ?
Ja, op voorwaarde dat men tijdens
het afgelopen weekeinde eindelijk
overeenstemming kon bereiken
over «de» Vlaamse regering. De informateur verwacht de partijvoorzitters vanmorgen om acht uur al
bij hem. Ze moeten dan de uitgeschreven tekst krijgen van het akkoord dat men in dat verband gisteren zondag hoopte af te sluiten.
De voorzitters mogen daarmee dan
naar hun partijbureau, terwijl de
informateur om 11 uur zijn wekelijks praatje maakt met zijn koninklijke opdrachtgever.
Krijgen de voorzitters een duidelijk groen licht van hun partijbureau dan kan men in de komende
dagen de preliminaire gesprekken
afronden, die men dan best gewoon
«onderhandelingen» noemt, ook al
zal informateur Dehaene daarom
niet meteen formateur worden.
M.P.
. Lees verder hl: 2.
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LOTTO-JOKER

Uitslagen Lotto/Joker 10de trekking
van zaterdag 5 maart 1988.
Winnende nummers :
7 - 9 - 14- 15-21-40
Bijkomende nummer : 11
Joker-nummer: 8520568
Aantal bulletins: 1.921.363 (onge! veer). Inzet Lotto: 291.879.680 (ongeI veer). Inzet Joker: 33.729.380 (onge-

Belgische
tiercé-quarté-top 5

Uitslag van de Belgische tierce-quarté
top 5 gelopen deze zaterdag 5 maart te
Tongeren in de prijs Belgische PMU. Al
de paarden hebben aan de wedstrijd
deelgenomen.
Uitslag: 6-4-15-1-14.
Opbrengst top 5
In volgorde :
683.640 fr.
Niet in volgorde :
11.394fr.
Bonus :
340 fr.
Opbrengst quarté
In volgorde :
59.496 fr.
Niet in volgorde :
4.958 fr.
Bonus:
120 f r.
Opbrengst tiercé
In volgorde :
6.490 fr.
Niet in volgorde :
1.298 f r.
Bonus :
30 fr.
Winnend koppel
Opbrengst :
546 fr.
Trio-pmu. geb 76. Uitslag: 6-4-15.
Alles aan de start.
Tno :
3.848 fr.
Volgende Belgische tiercé-quartè top
5 maandag 7 maart te Sterrebeek.
Opbrengsten telkens aan 20 fr. inzet.

V 765

De numerieke volgorde is :
3-7-10-4-10-1-8
Opbrengst rang l :
2.430.396 fr.
Opbrengst rang 2 :
161.398 f r.
Opbrengst rang 3 :
4.192 fr.

Franse tiercé
(Zaterdag)
2de - koppel l : 116,60 - 30,50 - 17,10
- 18,20.
3de - koppel 2 : 282,90 - 76.60 !21,80 è 204,50.
Triourbain : 3.122,80.
5de - koppel 3 : 49.80 - 18.80 - 10.60 13.00.
6de - koppel : 46,70 - 16,19 - 6,50 11,80.
Trio urbain : 59, i 0.
Opbrengsten voor l F fr.
5de - tiercé (aank. 5 - 4 - 3 )
In volgorde: 2.312,00
Niet in volgorde : 294.00
Opbrengsten voor 5 F fr.
5de - quarté (aank. 5 - 4 - 3 - 1 2 )
In volgorde : 32.422,80
Niet in volgorde : 2.403.00
Trio : 75,00
Opbrengsten voor 5 F fr.
(Zondag)
Opbrengsten voor l F fr.
2de - koppel l : 54,80-16,50-27,9022,10. Tno urbain: 229,40.
3de - koppel 2 : 13,00-5,30-5,80-11,40.
4de - koppel 3 : 159,30-51,00-13,6020,00.
5de - koppel 4 : 6.80-2,40-2.60-2,00.
Tiercé (aank. 1 3 - 9 - 1 )
Opbrengsten voor 5 F fr
In volgorde :
395,00
Niet in volgorde :
79,00
Quarté (aank. 1 3 - 9 - 1 - 1 0 )
Opbrengsten voor 6 F fr.
In volgorde:
1.329,60
Niet in volgorde :
166,20
Tno : 29.40.
(Buiten verantwoordelijkheid
van de redactie)

«Eifel-Ski»
Tour blijkt
minder leuk
dan Fagnarde

Familie uit Diepenbeek
speelt zelf politieman
Nadat een vrouw uit Diepenbeek enkele weken geleden werd opgelicht door twee jongelui uit Lommei bij de verkoop van een Mercedes, heeft de familie tijdens het weekeinde tijdens een nachtelijke
actie in het Nederlandse Bladel één van de twee, E.H. (22) uit
Lommei, eigenhandig opgepakt en overgeleverd aan de gerechtelijke onderzoekers. Resultaat: zowel de 5 familieleden, allen uit Diepenbeek, als E.H. zijn door de politie van Lommei overgedragen
aan het parket te Hasselt. De procureur besliste ze allemaal aan te
houden maar na verhoor heeft de onderzoeksrechter van dienst
iedereen, inclusief E. H., weer naar huis laten gaan.
In februari plaatste mevrouw
Huyghen een advertentie voor
verkoop van een tweedehands
Mercedes. Twee jongelui uit Lommei, onder wie E.H., kochten de
wagen en betaalden met een overschrijving van 400.000 frank. Die
overschrijving bleek ongedekt. Bij
huiszoeking in een garage te Mol
werd de auto teruggevonden. E.H.
had het hazepad gekozen.
De gedupeerde familie wachtte
de uitslag van het gerechtelijk onderzoek niet af en ontdekte dat
E.H. zich schuilhield in het Nederlandse Bladel. In de nacht van
zaterdag op zondag trokken 5 familieleden daar naartoe. E.H.

werd door de 5 uit zijn schuilplaats gehaald, met touwen vastgebonden en meegenomen.
De familie leverde E.H. netjes
af bij de gerechtelijke speurders in
Lommei. Daar betwijfelde men of
de hele actie wel wettig was en er
werd contact opgenomen met het
parket in Hasselt. De procureur
besliste zowel de vijf onderzoekers als hun «arrestant» op te
pakken. De zes zijn naar de rechtbank in Hasselt overgebracht. Na
verhoor besloot de onderzoeksrechter dat iedereen weer naar
l
huis kon. Ook E.H.
H.P.

Trachten de opvolger te worden van de roemrijke langlauf wedstrijd «La Fagnarde», dat was de taak die de ambitieuze
skiclub van Rocherath zich gesteld had. Alle goede bedoelingen
ten spijt zijn de verwachtingen zondag niet ingelost. De
afwezigheid van Drouillon, de meester-organisator van de
jaarlijkse Fagnarde, werd door de meeste deelnemers betreurd.
Ongeveer 1.100 skilustigen waren van overal uit het land (en
zelfs van over de grens) komen opdagen. Befair~!ikstepunt van
kritiek was de staat van hetparcc'.ir* dat enkel afgestemd was
op «schaatsende langlaufers». Van de geoliede loipes, die de
Fagnarde destijds voor de recreanten zo aantrekkelijk maakten,
was helaas niets meer te zien. Jammer, want met bijna een
meter sneeuw in Rocherath hadden de organisatoren een pareltje
kunnen afleveren. De uitslag: André Claessen van de skiclub
Mont Spinet legde het 25 km lange parcours afin J uur 12
minuten en 9 seconden.
(foio c.S.)
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vanaf vandaag
vanaf vandaag
vanaf vandaag
vanaf vandaag

tot 01707/88
tot 01/l0/88
tot 01/01/89
tot 01/04/89

1.6OOfr.
2.945 fr.
4.28Ofr.
5.615fr.

D ik betaal aan de H.B.V.L.-agenl '
D ik betaal aan mijn dagbladverkoper
D ik wens een betaalformulier
Stuur deze bon naar. Promotieclienst, Herkenrodesingel 10.
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