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Van onze tennismedewerker
Theo Gorter is
AMSTERDAM,
door de tennisbond wat zijn conditie
betreft weer in genade aangenomen.
Een onlangs uitgevoerde test op het
medisch sportcentrum in Zoetermeer
gaf voor de bond bevredigende resultaten. Reden waarom de bond
hem kortgeleden naar het BP-toernooi in Torquay (Engeland) stuurde
en waarom men hem nu vanaf volgende week vrijdag naar het Franse

—

„Toekomst industrie ligt

.

hoogwaardig produkt”
Van onze correspondent
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met de nota van m^r ster Lubbers
over
de
structuur van de Nederlandse
toje
twe § de „structuurnota". Deze nota is het sluitstuk van
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noodzakelijk en andere juist onwendaarop
selijk, soms zeer nadelig
is het alsmaar wachten geblazen.
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Tot nu is er ministens een half jaar
vertraging opgelopen. Dat ligt aan
politieke besluiteloosheid van het
coalitiekabinet, maar ook in minstens
even grote mate aan het probleem
hoe de ingrijpende en wezenlijke
veranderingen in de wereldeconomie
te vertalen in nieuw beleid, dat antwoord geeft op de vraag hoe welvaart en welzijn straks verdiend en
beleefd kunnen en mogen worden.

jaar

zich wachten

Vijfde versie

Tot nu is de vijfde versie van een
proeve van een nota (intern) verschenen. Degenen buiten de ambtelijomponent de in du- ke en kabinetssfeer die er een blik in
w antwoord op
de hebben mogen werpen zijn niet ka"J.en welke
Poe 4 a ar
industriële
pot van de frisheid en durf van de
in
'Pg verH;iLe komende periode daarin ontvouwde gedachten. Politierfjerdienen, wenselijk zijn, ke discussies over de inhoud van de
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van Es«Sovens. Van den Doel volgt
ïn* »,* standpunt van de Indu-
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huldigt, dat
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niets
hebbe n aan dit
ol genJs in het bedrijfsleven,
bond slechs de
Weitt.
"■en dat werknemers meer
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macht hebben. Van den Doel acht dit
standpunt schadelijk voor het verwezenlijken van de sociale doelstelling
tot medezeggenschap van de werknemer.
De Industriebonden NW en NKV
hebben al eerder bekend gemaakt
van kandidaatstelling af te zien, omdat de werknemerscommissarissen
met goed kunnen functioneren, aangezien zij over hun beleid geen rekening en verantwoording aan het personeel mogen afleggen en zelfs geheimhouding van het besprokene in
de raad van commissarissen in acht
moeten nemen.
De Industriebond CNV zal wel gebruik maken van het het recht om
kandidaten te stellen voor werknemerscommissarissen bij Estel/Hoogovens. Als kandidaat heeft de bond
de heer J. Geluk, lid van de centrale
ondernemingsraad Hoogovens, tevens
werknemerscommissaris sinds 1972,
naar voren geschoven.
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gingen gedaan om het geheel te verlevendigen door bijvoorbeeld een
zogenaamde voorbijganger te laten
aanbellen bv de namaak-burgerwoning, waarin de heren zich
bevonden
Maar sinds dit soort VPRO-grappen
bij het leven gejat worden, raken
ze
in snel tempo versleten. Het ene seivp
en
hl
het volgende reeds
£° , TROS.
l£ e inRO.Zaal
bijde
Concordia.
Bij de top-tien van de gehandicapten m Nederland staat het toegankelijk maken van winkels voor rolstoelberijders bovenaan. Dat heeft de Ombudsman uitgezocht. Ook dat de beste
oplossing voor het euvel dait de meeste
gebouwen onneembare vestingen
zijn voor eenieder die niet goed ter
been is, ligt in een wijziging van de
woningwet. Makkelijk opstapbare en
oprijbare toegangen moeten bij die
wet geregeld worden. De ombudsman
diende daarvoor gisteren een plan in
bij staatssecretaris Van Dam.
De ombudsman heeft vaak te maken met de problemen van mensen,
die leven van
bijstandsuitkeringen.
Bejaarden,
gescheiden
vrouwen,
langdurig werklozen. Hij houdt
ons
op de hoogte van wat
ambtenaren
van de Bijstandswet denken,
dat concubinaat is en waarom bejaarden van
hun broodgeld maar twee plakjes
worst mogen kopen. Dat betekent
voor de niet direct betrokkene een
hoop gezeur op het scherm
Nuttig gezeur, dat zeker, maar de
gedachte komt toch op: laat ze er zelf
eens iets aan doen. Dat gaan ze nu
doen. Binnen twee maanden zal de
oprichting van de bond plaatsvinden
van mensen die onder de Bijstandswet vallen. Hoera.

INEKE JUNGSCHLEGER

nota zijn tot nu steeds in de kiem gesmoord met de verwijzing naar de
komende nota. Dit sluit niet uit dat
er in de politieke partijen wel gedachten zijn over wat er in de nota
in elk geval zou moeten staan.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de PTT die in eigen onderzoekcentranieuwe technologieën en vindingen uittest en op langere termijn
kan voorzien welke ontwikkelingen
eraan komen. Is dit in brede kring

door

Minister LUBBERS

van industriële activiteit per landsdeel.
Terlouw ziet ruimte voor een derde poot aan het beleid, een maatschappij voor industriële vernieuwing. Hij heeft voor ogen een kleine
groep deskundigen, geleverd door
vakbeweging, werkgevers, overheid
en wetenschap, die per bedrijfstak,
wellicht per bedrijf, aftasten welk
behoeftenpatrooa er is, aanbevelingen doen, stimuleren, nieuwe technieken en markten aangeven en verouderde zaken ontraden.
„Een dergelijk instituut dient zo
onafhankelijk mogelijk te zijn. Ik
heb daarbij voor ogen het Zweedse
voorbeeld waar in soortgelijke samenstelling de gemeenshap zorgt
voor het noodzakelijke vernieuwings
proces in de industrie. Dat instituut
is naar mijn smaak sterk medeverantwoordelijk voor het hoge kwaliteitspeil van de Zweedse produkten
en de sterke concurrentiekracht van
deze produkten
ondanks hoge prijop de wereldmarkt."
zen

-

bekend dan kunnen kleinere bedrij
yen hierop inspelen. „Het blijft het
kenmerkende risico van een ondernemer of een verwachte ontwikkeling
wel of niet doorgaat. Maar dat risio

is nu veel groter als de overheid onvoldoende inzicht geeft in haar planning op langere termijn, zo ze die al
voldoende heeft ontwikkeld."
Terlouw pleit er niet voor dat het
vooroorlogse slagwoord herleeft:
Koopt uitsluitend Nederlands fabrikaat. „Alleen al vanwege de EG-verplichtingen zou dit niet kunnen. Bovendien is zon beleid ongezond voor
een land dat het moet hebben van
wereldhandel en een uitvoer van 50
percent van zijn produktie. Het sluit
echter niet uit dat de overheid een
belangrijker bijdrage kan leveren om
de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten."

Twee middelen
Ter bevordering van industriële
activiteit en de spreiding ervan kent
de overheid twee middelen. De NEHEM die vooral is gericht op de ontwikkelingen per bedrijfstak, de
groep van bedrijven die eenzelfde
soort produkt of delen ervan produceren, en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen die vooral gebrand
zijn op een voldoende en gezond peil

optredende

leiding van coach Rinus Buytelaar
bondsploeg, bestaande
uit Peter Bootsman, René Heffels.
Leonne van de Wildenburg en René
Gorter.

I

Vanavond

rige professional Nicky Jarvis. De in-

I dus zet dekaas I
— ■ uit het vuistje I
■ maarklaar! I
Verlies Stöve
en Vessies

Amerikaan traint
Soling-zeilers

—

—

Waarschuwing

De kracht van Nederland ten opzichte van het omringende buitenland
ligt volgens Terlouw in het hoge opleidingsniveau van de gemiddelde
Nederlander. Een peil dat nog sterk
Van onze sportcorrespondent
toeneemt in de komende jaren. „We
ZAANSTAD
Het is nog niet zemoeten de hersens die we hebben geJoop Brand zijn contract bij
ker,
of
bruiken voor een zich sterk vernieuAZ prolongeert. De Haarlemmer, die
wende industrie. De toekomst ligt in deze
week in het buitenland naar taproduktie
hoogwaardige,
gevan
de
speurde, moet binnen 14 dagen
lent
avanceerde produkten, een hoge in- beslissen. „In de komende
competitie
novatiegraad."
willen we naar de top van de eredivisie. Daarvoor hebben we een trai„Deze kunnen tegelijk voldoen aan
nodig, die het grote werk aande eis dat de industrie schoner moet ner
durft.
Ik hoop, dat Joop Brand deze
zijn, minder milieuvervuilend. Te uitdaging
aanneemt," aldus Klaas
yens kan Nederland dan gemakkelijMolenaar.
activiteiten
overlaten
bepaalde
ker
aan de ontwikkelingslanden welke
bepaalde zaken beter kunnen doen."
Enigszins parallel hieraan pleit
Terlouw voor een betere opleiding in
bedrijven en vooral een betere aanDEN HAAG (ANP)
0e Nederlandse
sluiting op het „gewone" onderwijs. rugbyploeg,
die zondag, onder de naam
Daartoe zouden bedrijfsopleidingen van de Impala's zal uitkomen tegen de
selectieploeg Surrey County, is als
dezelfde status moeten krijgen als de Engelse
volgt samengesteld: Full back: Theo Oortandere.
wijn (Den Haag). Wings: Dolf Wille (As-

—

—

Wanneer hij dit seizoen nog een gele
kaart krijgt, dan volgt onherroepelijk
schorsing voor één wedstrijd en als
aanvoerder van Barcelona kan de
strafcomissie hem zelfs zwaarder
straffen en voor meerdere wedstrijden schorsen.

Ski-titel voor
Ilja Keizer
LILLEHAMMEE
—
en
in

(ANP)
Ilja
G. Pesman hebben Hornsjoe (Noorwegen) de nationale titels
De zaalhockey-interland tussen de
in
de skiloop veroverd. Voor de condames van Nederland en België, die
sterke marinier Pesman wervrijdagavond in Vught zou worden ditioneel
den het zelfs twee kampioenschappen,
gespeeld, gaat niet door. Op het laathij was zowel op de 15 als de 30 kiloste moment heeft de Belgische Hocmeter
Nederlands snelste.
keybond laten weten niet te zullen
Ilja Keizer, de oud-atlete die sinds
komen, omdat men niet in staat is
de Spelen van Münohen Nederlands
een representatief team in het veld recordihoudster
is op de 1500 meter,
te brengen.
was op de 5 kilometer, die zij aflegde
kanobond
houdt
op
De
#
13/14 maart
25 minuten en 34 seconden bijna
aanstaande selectiewedstrijden op het in
vier
en een halve minuut sneller dan
Twentekanaal te Enschede, waaraan nummer
twee Hannie van Dieten.
meer dan twintig kanovaarders (sters)
belangrijkste uitslagen van nezé
De
deelnemen. De beste acht kanoërs kampioenschappen, die ongeveer
even
worden afgevaardigd naar een traiveel deelnemers trokken als vorig
ningskamp in het Spaanse Banolas
jaar, zijn: dames: 5000 meter: 1. Ilja
De FIFA heeft in Zürich bekend0
crum) en Richard Majoor (Hilversum).
Keizer
25 minuten en 34 seconden. 2.
gemaakt dat Brazilië heeft aangeboCenters: Eob Brouwer (Hilversum) en John
Hannie
van Dieten 29.56, 3. Ineke
Dongelmans (Den Haag). Halfs: Bert Jan
den het toernooi om het wereldkamNeeleman
30.11.
Boegsehoten en Chris Schröder (beiden
pioenschap voetbal 1994 te organiHilversum). Eerste rij: Ton van der Loos,
Heren: 15.000 meter: 1. Pesman 1
Algemeen
seren.
secretaris Helmut
'Jan Schaap en Harrie Droog (allen Den
7 minuten en 43 seconden, 2.
Kaser had eerder al verklaard dat de uur
Haag). Tweede rij: Erik Hoenkamp (Leid1.08.01,
Smits
3 Van de Heuvel
sche Studs) en Hennie Wubs (Rams). DerFIFA een beslissing over de organi4. Drost 1.09.46, 5. Huittema
1.09.20,
de rij: John van Altena (Hilversum), Henk
satie
WK
van
het
voetbal
1994 in dit 1.10.05. 30.000 meter: 1. Pesman 2.11.47,
Botterman (Commando's) en Dick Altink
stadium nog te voorbarig vindt.
(Diok). De wedstrijd zal worden geleid
2. Teeuwisse 2.15.20, 3. Smits 2.19 42.
door de Engelsman Peter Willington.
4. Vos 2.19.45, 5. Drost 2.21 37.

Keizer

Rugby-selectie
—

„Ik denk dat de huidige hoge, blij-

vende werkloosheid voor een aan-

zienlijk deel te wijten is aan een
slecht op elkaar passen van vraag en
aanbod. In sommige sectoren is er
een overvloed van werkloosheid, in
andere is er een schreeuwend tekort
aan arbeidskrachten, vooral Ban
vaklui.
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als in bad? Nergens toch zeker? Zo
dachtenRudi Carrell (beroemd quizmaster) en Alissa (Nieuwe Revu's
starreporter) er ook over. Terwijl het
bad bmiste van schuim en vrolijkheid,
spraken zij over het leven, de roem, de

affaire: buitenlandse pers staat bol over
* Lockheed
privé-affaires prins:

I

Af:
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I

ternationaal gevreesde Amsterdammer won aanvallend de eerste game
met 21—11, om daarna via een 18—21
verlies toch de derde game naar zich
toe te halen (21—15).
Herman Hopman die eerder dit jaar
in Brighton succesvol tegen de Engelse top speelde, werd ditmaal door
coach Peter van Straelen ingezet tegen de meervoudige kampioen Denis
Neal, maar hij redde het niet. (14
21 13—21). Hij verving kampioen
Van Slobbe.
Verrassend was hierna het optreden van de enigszins geblesseerde
Sonja Heltzel, tegen de nummer één
van Europa Jill Hammersley. Ze
schikking.
dwong haar tegenstandster in de verdediging, en wist attent spelend deze
In de reeds weken uitverkochte klasse speelster goed bij te houden.
Ladsclub Sporthal startte Bert van In de slotfase van de eerste game
der Helm verrassend tegen de 21-ja- kwam ze net de benodigde routine te
kort (21—19). Hierna verloor ze de
greep op het spel, omdat de Engelse
coach zijn raspaardje een ander concept voorschreef (11—21).
De dubbelspelen brachten de uitBetty
SAN FRANCISCO (ANP)
eindelijke winst voor Engeland. Van
Ellie
Vessies-Apel zijn in
Stöve
en
der Helm en Van Slobbe reikten niet de
tweede ronde van het Virginia
verder dan een tweemaal 21—17 verlies tegen de top-Europeanen. Neal Slimtoernooi te San Francisco, waar
een prijzenpot van ruim 230.000 gulen Jarvis, waarna Van der Helm saden
is voor de dames, uitgeschakeld.
Van onze zeilmedewerker
men met Sonja Heltzel met dezelfde
cijfers het gemengd dubbel moesten Chris Evert gunde Elly Vessies slechts
twee gamer. Betty Stöve verloor in
AMSTERDAM
De Amerikaan afgeven aan de combinatie Linda HoBuddy Meiges, die in '72 het Olymward en de Jamaicaan Desmond de derde set met 4—6 van Nancv
pisch goud in de Solingklasse won, Douglas.
Gunter-Richey.
komt volgende week naar Nederland
De enkelspelen, die na de
De belangrijkste uitslagen zijn:
om bij Medemblik op het IJsselmeer sende score nog werden afgewerkt,
Chris
de Nederlandse Soling-zeilers te traiEvert (VS)—Elly Vessies-Apkonden geen verandering meer in de pel (Ned.)
nen. Ook vorig jaar wist de Olympi6—l 6—l, Évonne Goolapromotie van de gelukkige Britten
(Aus.)
gong
sche voorbereidingscommissie
—Arm Kyomura (VS)
brengen.
de
Of Nederland volgend seiAmerikaanse zeilmaker en topzeiler zoen opnieuw deelneemt aan deze 6—3 6—l, Martina Navratilova (Tsj.)
naar Nederland te halen voor een Europese competitie wordt na de EK —Pam Teeguarden (VS) 7—5 6—l,
trainingsweekend van drie dagen.
Virginia Wade (G.-Br.)—Tory Fretz
in Praag beslist.
(VS) 6—o 6—o, Marita Redondo (VS)
Gegeven het grote succes van die
—Lesley Hunt (Aus.) 3—6 6—2 7—5,
training hebben verbondscoach Jack
Nancy Gunter—Richey (VS)—Betty
van Hellemond en de zeilers van de
(Ned.) 6—l 3—6 6—4, Rosie
Stöve
komende trainingsperiode, die twee
Casals (VS)—Brigitte Cuypers (Z.dagen langer zal duren, grote verAfr.) 6—2 6—2, Terry Holladay (VS)
wachtingen, zeker nu Buddy Meiges
—Jeanne Evert (VS) 6—3 6—4.
zich uitsluitend op de Solingklasse
vorCruyff
zal kunnen richten en een aantal
Torn Okker heeft donderdag tijdens
Scandinavische zeilers"1 als sparringVan onze sportcorrespondent
de
internationale indoor tenniskampartners voor de Nederlanders zullen
pioenschappen van Zwitserland de
BARCELONA
optreden.
De strafcommissie
van de Spaanse voetbalfederatie heeft kwartfinales bereikt. Okker versloeg
in de achtste finales de Argentijn AlJohan Cruyff een boete en een laatste varez:
6—2, 6—2. Ook de Zwitser
waarschuwing gegeven. Cruyff kreeg Peter
Kanderal
en de Tsjech Jan
zondag
verleden
in Santander zijn Kodes bereikten de
kwartfinales.
derde gele kaart wegens herhaald
protesteren bij de scheidsrechter.

—
Hoog niveau AZ-trainer moet
snel beslissen

—

Harry van Seumeren

Gorter speelt daar toernooien in
Beaulieu, Menton, Nice, Cannes en
Monaco. De eerste drie toernooien
van deze reeks in hij in Zuid-Frank-

—

daartoe niet."

behoeften aan marktverkenning en
onderzoek. Daardoor," aldus Terlouw, „kan een gezond tegenwicht tegen de multinationals worden geschapen. Zo zou de overheid, veel
meer dan tot nu, haar plannen op
langere termijn bekend kunnen maken. Tal van zaken welke in de overheidssfeer liggen, worden niet van de
ene op de andere dag beslist, maar
kennen een lange tijd van voorbereiding en planning."

rijk in het gezelschap van een onder

NORWICH
Het Nederlands
team is er ondanks alle technische
en tactische inzet niet in geslaagd
tegen het superieure Engeland
voor een verrassing te zorgen. In
de strijd om de eerste plaats in
de 2de Europese divisie verloor
Oranje de beslissende match met
6—l, waardoor de Britten weer
promoveren naar de eerste divisie
en Nederland, net als andere jaren, tweede werd in de eindrang-

Als Terlouw Vindt dat er een echte
industriepolitiek uit de verf moet komen in de nota, bedoelt hij dat" dat
de overheid een belangrijke actieve
inbreng moet hebben in het ondernemersgebeuren. De grote multinationals, met wereldwijde vertakkingen,
zijn zo groot en machtig, dat zij het
zich kunnen veroorloven om voldoende geld uit te geven aan research, marktverkenning en dergelijke. Kleine en middelgrote ondernemingen hebben domweg de middelen

„Het is de taak van de overheid om

Gorter

toernooiencircuit uitzendt.

Van onze tafeltennismedewerker

—

juist die bedrijven bij te staan in hun

van

/\viv. Zijn verdere programma dit
taar wordt gevormd door een kwalificatietoernooi voor
Wimbledon,
medio juni, de wedstrijd om de Galea-cup in Sofia en in Praag half
iuli, de nationale kampioenschappen
'n augustus, waarna de kans erg
groot is dat de bond hem naar het
Zuidafrikaanse toernooiencircuit zal
uitzenden.
Het was deze uitzending, die het
vorig jaar te elfder ure door de
bond werd afgelast, omdat Gorters
conditie niet voldoende was in de
ogen van de KNLTB-leiders.

tegE
n
ngeland

D' 66 is een van de weinige parlementariërs die gedurende lange tijd veel
aandacht besteedt aan de industriepolitiek. Hij is bang dat deze nota
als andere
zich teveel zal houden
aan de globale lijnen van principes
en stellingen en te weinig een leesbaar en concreet stuk zal zijn, waarvan een individuele ondernemer zal
zeggen: dit begrijp ik en hiermee kan
ik uit de voeten.

Tegenwicht

over conditie

Tafeltennisverlies

Fractieleider dr Jan Terlouw van

—

Bond tevreden

Gorter gaat eind april op bonds-

kosten ook naar Israël om toernooien
te spelen in Haifa, Jeruzalem en Tel

v

i "
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*Kol. Robbins: nieuwe sleutelfiguur in Lockheed
affaire.
HonderdBelgen
NieuweRevu zagen hoe
* Ali d'n Coopmanennaar
het vilt joeg.

RPIIlIl
Het blad voor in bad.
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