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Oranje staat vanavond in Alkmaar voor de
eerste oefenontmoeting op weg naar de
eindronden van het WK voetbal in Argentinië. Tegenstanders zijn de buitenlandse
profs in Nederland onder aanvoering van
coach Barry Hughes. In ieder geval spektakel langs de lijn dus.

Parool Sport liet de Engelse Haarlemmer praten over zijn „nieuwe" ploeg.
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Barry:' We winnen' tegen
—

HAARLEM Barry Hughes wil winnen van Oranje. Wie had
ook anders verwacht van de eerzuchtige Brit die allesbehalve
vreemd opkeek toen juist hij uitgekozen werd om het team van
de in Nederland verblijvende buitenlandse profs te coachen.
Zegt-ie met een droog gezicht: „Ik ben tenslotte de beste
buitenlandse coach in dit land".

bissen naar

In zijn met veel foto's opgesierde
kantoortje bij Haarlem praat Barry
met groot enthousiasme over de
confrontatie in de Alkmaarder
Hout, die wat hem betreft beslist
geen lachertje zal worden. „Ik heb
direct gezegd dat ik alleen coach
wilde zijn als ik de zaken serieus
zou kunnen aanpakken. Er komen
20.000 mensen kijken, die mag je
niet bedonderen met een belachelijke oefenwedstrijd."

We dpe laats
!______________
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- Christ van der
JJOYEUVRE
is in de vierde ronde van

.

om het Europees kami toernooivijfkamp
opgeklommen
J£ ac tweede plaats. Zelf won de

Barry wilde het liefst met al
„zijn" buitenlanders in Zeist in
trainingskamp gaan, wat financieel
niet haalbaar werd geacht. Hughes:
„Ik heb nu in Bergen aan Zee een
hotel geregeld waar we samenkomef, een grote biefstuk eten en wat
kunnen babbelen om aan elkaar te
wennen. In een paar uur tijd moet
ik van zestien vreemde jongenseen
eenheid zien te kneden. Een hele
opgave, maar ik wil per se een goed
figuur slaan".

uit het Brabantse
jebiljartcrack
jj!1Wiliebrord met 8-2 van de WestI «er Günter Siebert en boven-

JJ

verloor koploper Ceulemans
end met 6"4 va de Frans-

"
r^L,?°Dufetelle.
r die ontwikkeling staat Ludo
Ij'«

alleen op kop. De Belg had
C landen vol aan Hans Vultink,
won tenslotte met 6-4. Via het
en het libre kwam de
j''enaar aan zijn winstpunten,
"\iet toereikend waren om Dielis*
J «e eindzege af te houden. Christ
j, ,?er Smissen maakte drie partijjtu»>re, 47/1 en 71/2) in één beurt
j. Ook bij het bandstoten speelde
(moyenne 20.00) maar in
/"iebanden moest hij de eer aan
_»t laten.
r- stand: Dielis 8 pnt. en 33 partijl'ton; 2. Van der Smissen 6 pnt. en
lj.' Ceulemans en Muller 6 en 30:5.
4 en 13: 6. Vultink 2 en 19;
0 en 11 en 8. Bourezg 0 en

s

foelie
P'ebert

BARRY HUGHES

~
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„ik wil per se een goed figuur slaan".

HOLLANDER PROF

„De jongens moeten het gevoel
krijgen, dat het om een echte interland gaat. Ik heb witte shirts, zwarte broeken en witte kousen besteld.
Een blits tenue. Lijken we op het
Engelse elftal. Ja, je moet sfeer
maken. Ik pak de zaken goed aan.
Ik ben niet het type dat zich laat
gebruiken als joker die alleen de
shirtjes mag uitdelen. Zo van: hier
Kurcinac, jij hebt nummer twaalf.
Ik wil alles tot in de puntjes verzorgd hebben."

.

NK wielrennen ook dit jaar
weer op Adsteeg-parkoers

Langerijs

—

AMSTERDAM
De Nederlandse
wielerkampioenschappen op de weg
zullen dif jaar opnieuw op het Adsteeg-parcours bij het Limburgse
Beek worden gehouden. De Stichting
Wielerpromotion Holland verwierf
voor een bedrag van 126.500 de organisatie van dit evenement. De wedstrijd voor de dames en de amateurs
is bepaald op zaterdag 24 juni, voor de
professionals op zondag 25 juni.

VOETBAL
door HENK VAN DER SLUIS
Vandaar dat Hughes fysiotherapeut Van der Zwaard en verzorger
Zijlstra, zijn vaste helpers bij Haarlem, vanavond naast hem in de
dug-out zitten. „Ik wilde geen andere mensen dan die twee omdat ik
altijd met ze samenwerk. Bij de
KNVB zullen ze wel gedacht hebben: daar heb je hem weer, hij heeft
dezelfde allures als Frank Sinatra,
die moet ook zijn eigen personeel
mee op tournee..."
Barry Hughes, als altijd bezeten
van zijn vak, heeft zijn taak niet
licht opgevat. Dat moet duidelijk
zijn. „Het prikkelt me als ik dan
maandag zie dat bondscoach Ernst
Happel er niet is op de persconferentie omdat hij andere werkzamheden heeft. Dat is fout, dat is
helemaal fout. Voor Happel moet
Oranje het belangrijkste zijn. Ik
stuur toch ook de hulptrainer van
Haarlem niet. Ik denk dan: ik zal
laten zien dat mijnzakie goed georganiseerd is."

En dat zijn „zakie" in orde is,
daar is hij heilig van overtuigd.
„Een andere trainer had 't nooit zo
kunnen aanpakken als ik. Ik draai
in gedachten altijd de rollen om. Ik
vraag me als oud-speler af wat ik

graag gewild zou hebben als ik in
team van buitenlanders gekozen was. Dan kon ik tot de conclusie dat er een goede organisatie
moet zijn en een trainer die erg
gemotiveerd is. De sportpers heeft
de beste coach gekozen. Al zou het
alleen maar om alle publiciteit zijn.
Wat dacht je dat het voetbalpubliek in Alkmaar denkt? Die mensen zeggen, die Hughes, die gek, die
maakt zijn spelers helemaal dol,
dat wordt een prachtwedstrijd.
Daar willen ze wel voor betalen ..."

zon

Tolk
Om er zeker van te zijn dat ook
de Joegoslaven, van wie er enkelen
nauwelijks Nederlands verstaan,
zijn tactiek zullen begrijpen, heeft
Hughes de Joegoslavische sportjournalist Sacha Hristic „ingehuurd" als tolk. „Want ik stuur ze
niet .zomaar' het veld In," verzekert
de 40-jarige coach, die niet onder
stoelen of banken steekt dat hij het
samenwerken met het team van
internationale spelers „geweldig"
vindt.
„Zoveel topvoetballers heb ik
nog nooit in een elftal gehad. Ik
reken erop dat ze zich allemaal als
professionals zullen gedragen in
het veld. Wie mij in het veld door
zijn instelling in desteek laat, zal ik
na afloop tegen de pers laten vallen. Het zijn tenslotte allemaal fullprofs. In het buitenland wordt vaak
gezeurd over de mentaliteit van de
Nederlandse voetballer. Mijn elftal
kan laten zien hoe het moet," aldus
Barry Hughes, die zijn tactiek voor
vanavond als volgt samenvat: „De
eerste helft spelen we als Peru, de
tweede helft als Iran en de overwinning vieren we als de Schotten..."

JEEN VAN DEN BERG WINT
OOK VAN DE ELEMENTEN

vindt zich nu
Vel rijp voor overstap
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In de schaduw van de machtige en internationaal
— Raleigh-equipe
van Peter Post koersen er het

ll_?en d wielerseizoen

nog twee volwaardige prof-formaties
origine op de Europese wegen.
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ast de Bode-ploeg, die Cees Bal
L akopman
contracteerde, is daar
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officieel ook het Jet
bijgekomen, een mengevan weinig te rijp en veel groen
nt
beCps Vijf min of meer ervaren
renners (wegkapitein Krekels,
f».LGerwen, Hoogendoorn, Hordijn
Ruiter) vormen met de ncoDS
(Dohmen. Van Houwellngen,
scSerijs, Van der Meer en PonW?'») een combinatie, die zich onder
& ail>g van Koos Rook voornamelijk
je toeleggen op wedstrijden in Neen België. Daarnaast koerfc.'het komend seizoen bij de dames
Iw'y Kwantes en Petra de Bruin in
Jet Star-shirt.
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gisteren
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WIELRENNEN
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is vooralsnog bescheiden.
terdege dat hij noch
itatief
noch
kwalitatief de renW
h) h eeft voor het grote internatioj" rondenwerk. Wel heeft de ploeg
klassiekers (inclusief Bor'
mogelijk met Krekels
°erwen) en wat kleinere ronan
% °P het programma staan.
Joop de Gans
Cjis-kleding) heeft al zijn renners
loonlijst gezet. Volgens ploegKoos Rook houdt dat in dat de
betaalde renner nog duizend
rlJQe n per maand in het handje
tj. St buiten de prijzen en premies.
dat coureurs zich voor een
fyt'jd
Uft e' en een ei in een roekeloos
stortten, is voor een
1$ Veerijk deel voorbij. Op een enke'npteondering na eisen de renners
k_ een redelijke compensatie voor
opzet
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Voorwaarde

24-jarige
L.°reourr Hans Langerijs, de Blokker,
C uit het Westfriese
o e sociale zekerheid een
\nfene stul
voorwaarde om de lang vernaar de beroepsren:l.t?e overstap
maken Minder dan drie jaar

fel_**en,
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n _erijs voelt, zich in zijn ele.^
'i-t op eaccidenteerd terrein. Dat
u

zien in wedstrijden in Zuidür g, dat demonstreerde hij ook
'i.ök-ni won. van het Harzgebergte,
jj .i
's ook van Italiaanse zijde bestelling geweest voor Langerijs.

%'

zekerheid

In het verleden klopte Brooklyn bij
hem aan en vorig jaar nog kreeg hij
de kans om met Roy Schuiten mee
naar het Italiaanse Scic te verhuizen, de ploeg van onder anderen

Zwemtrainers
VS
verdacht_
WASHINGTON
(UPI)

De traiOlympi-

de Amerikaanse
ners van
zwemploeg
worden ervan versche
in dacht aanzienlijke sommen geld te
al hebben aangenomen van de firma

zijn overwinning
dij
Ronde, meldden zich
L ee"_te sponsors, die Langerijs in
milieu wilden inlij\ Professionele
langerijs:
wilden ze? Ik
„Wat
V as
.Ij.P twee jaar wielrenner en geesyK was ik er nog niet aan toe."
"tij Langerijs maken ze niet gek.
relative% "ij het vermogen te weloverer,er neemt iedere stap
i- „Ik heb nu vier jaar ervaring.
. „.'T'Oet
voldoende zijn om de gok
wag
en ."

na
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HANS LANGERIJS

die de officiële zwemuitrusting levert. De zaak kwam aan het licht,
toen een Amerikaanse senaatscommissie in het kader van de antitrustwetgeving een onderzoek instelde bij Speedo International Li(Californië). De
mited in Palo Altovan
tak
dit in oorNederlandse
sprong Australische bedrijf levert
de zwempakken voor de officiële
KNZB-vertegenwoordigingen. Bij
dat onderzoek bleek dat Speedo op
zijn minst zeven leden van de commissie, die het officiële Amerikaanse zwempak voor de Olympische
Spelen moest kiezen, steekpenningen verstrekte. Ook de zes coaches
van de Amerikaanse Olympische
zwemploeg werden door Speedo betaald.

Hans Langerijs heeft zich uiterst
consciëntieus op het nieuwe seizoen
voorbereid. Hij zwoegde met gewichten en kweekte zich meer
kracht door met een zwaar verzet
tegen de wind in te gaan koersen.
Per 1 februari staakt hij het werk in
de machinefabriek van zijn vader,
waar hij ook als amateur altijd zijn
brood is blijven verdienen. „Ik heb
altijd het idee gehad professional te
worden. Daarom ben ik in mijn amateurtijd blijven werken. Want als je
dan al als professional leeft, zoals
sommigen doen, kun je later niet
meer vooruit. Dit jaar wil ik bewijzen dat het zin heeft om als beroepsrenner door te gaan. Daar wil ik alles
aan doen."
In Brussel presenteerde Eddy
Merckx gisteren zijn door C & A
wielerformatie.
gesponsorde
Merckx' vroegere knecht Jos Huysmans en de Westduitser Rudi Altig
fungeren als ploegleiders van de
équipe, die de Tour de France tot
hoofddoel van het programma heeft
gemaakt. Eddy Merckx en Lucien
van Impe, winnaar van de Tour de
France 1975, zullen als leiders van
deze équipe optreden. De overige
renners zijn: Bruyère, De Schoenmaecker, Walter en Willy Planckaert, Frank van Impe, Schepers,
Van Calster, Martens, Loos, Janssens, Dillen, Martin, Van der Helst,
De Beule en Laurens (allen België)
en Mintkewicz (Frankrijk).

APPIE HAPPIE

Kortsjnoi
SCHAKEN
Van onze sportredactie

—

WIJK AAN ZEE
Voor velen kwam de gretigheid waarmee Hans Ree een rémise-aanbod van Viktor Kortsjnoi in de
vierde ronde van het Hoogovenschaaktoernooi accepteerde als een verrassing. De Nederlandse grootmeester bezat
immers een perspectiefrijke
stelling en dat niet eens alleen
maar omdat Kortsjnoi nog 15
minuten voor 15 zetten had
toen Ree nog meer dan een uur
over had. Maar Ree liet zich dit
keer niet leiden door zn voordeel, maar door een onplezierige herinnering.

„Ik moest aldoor denken aan onze
laatste partij", verklaarde Ree.
„Toen had ik ook constant een licht
overwicht, maar verloor uiteindelijk
door een blunder in de tweede zitting". Ree bereikte niettemin dank
zij deze remise een goede uitgangspositie. Wint hij vandaag nog zijn
afgebroken partij tegen Van der
hetgeen te verwachten is
Sterren
dan klimt Ree op naar een gedeelde tweede plaats.
Kortsjnoi blijft het klassement na
vier ronden aanvoeren. Zijn directe
Timman en Porconcurrenten
tisch
kwamen namelijk ook niet
verder dan een remise. De man, die
bij deze ontwikkeling de meeste
baat had, was de Braziliaan Mecking. Die won namelijk veel gemakkelijker dan verwacht van de Engelsman Miles. Mecking stond al na
tien zetten op winst. Het gevolg van
het feit, dat Miles met zwart dezelfde verdediging toepaste in de Siciliaanse partij als Mecking. Een probeerseltje, dat hij voor de toekomst
meteen afzwoer.
De partij tussen Timman en Sosonko verliep, de traditie getrouw,
interessant. In het middenspel
dachten de spelers lang na, maar
Rob Hartoch demonstreerde net publiek in de zaal toen al dat de meeste
varianten op remise uitliepen. Timman en Sosonko wisten op dat patroon geen uitzondering te verzinnen.
De uitslagen van de partijen van de
vierde ronde: Timman (Ned)-Sosonko
(Ned)'/_'/,. Mecking (Bral-Miles (GBr) 1-0.

—

—

—

—

Panno (Arg)-Najdorf (Arg) '/_-'/., Ree
(Ned.Kortsjnoj '/.'/_, Andersson (ZweiVan der Sterren (Ned), afg. Kavalek
(VSt)-Port-_ch (Hon) '/. 'h.
Stand: 1 Kortsjnoj 3 pnt., 2 t/m 4
Portisch, Timman en Mecking alleen 2'/_
pnt., S. Andersson 2 pnt. en 1 aig. part, 6.
Sosonko 2 pnt., 7. Ree Vla pnt en 1 afg.
partij, 8 t/m 11 Kavalek, Miles, Najdorf en
Panno allen _'/> pnt 12. Van der Sterren 0
punt en 2 afg. partijen.

Gibi Baronchelli. „Ik vond die stap
nog te groot. De beroepsrennerswereld is helemaal nieuw voor mij. Ik
wil eerst wennen. Als ik daarbij dan
ook nog moet beginnen in een ander
land, ben ik bang dat het allemaal te
veel wordt voor mij."

Gewichten

door JOOP HOLTHAUSEN
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Hans Ree
op ,zeker'

HUGHES WIL MENSEN NIET BEDONDEREN

hrist van der

6s_1

woensdag 25 januari 1973-

HET PELOTON in actie op de Alktnaarse baan

—

Jeen van den Berg
ALKMAAR
heeft, onder uiterst moeilijke omstandigheden, zijn eerste marathonoverwinning van dit seizoen behaald. De vijftig-jarige Fries nam in
storm en regen een ronde voorsprong op zijn grootste concurrenten Co Giling, Arie Eriks, Jan Roelof
Kruithof, Dries van Wijhe en Gerard
Albers. De anderen bleven in deze
krachtmeting over 150 ronden nog

—

Idem/Hellas

HANDBAL
De dames van
Idem/Hellas uit Den Haag hebben
zich voor de kwartfinales van het

toernooi om de Europese beker voor
landskampioenen geplaatst door in
Israël met 20-4 van Hapoel Rehovoth
te winnen.

—

Arsenal

VOETBAL
Arsenal heeft zich
geplaatst voor de halve finales van
het toernooi om de Leaugue Cup.
Het won de tweede wedstrijd tegen
Manchester City met 1-0 en ontmoet
nu in de halve finales landskampioen Liverpool. De andere halve
finale gaat tussen Leeds United en
Nottingham Forest.

Huben, 6. Els Hofdijk

SCHAATSEN
Van
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verder achter op de veteraan, die
zich te jong voelt en te sterk is om
met de veteranen mee te doen.
De uitslagen. DAMES: 1. Atje Keulen.
2. Sjoukje Kramer, 3. Lenle van den
Hoorn, 4. Marjon Portengen, 5. Armelies

KORT
—

Andjelie

Alex Andjelie,
IJSHOCKEY
coach van Den Bosch en technisch
adviseur van België, heeft de laatste
functie ter beschikking gesteld.
Andjelie deed dat uit onvrede met de
miskleun van de Belgen, die maandag anderhalf uur te laat voor de
daarom geannuleerde interland tegen Nederland arriveerden.

,
in ,Trek-Appie-over-de-streep

A-rijders: 1. Jeen van den Berg, op één
ronde: 2. Co Giling., 3. Arie Eriks., 4. Jan
Roelof Kruithof., 5. Dries van Wijhe., 6.
Oerard Albers. Klassement Duyvis-cup:
i. Dries van Wijhe 41,2 punt., 2. Arie Eriks
35 pnt., 3. Co Giling 31 pnt. Klassement
marathon-beker: 1. Co Giling 158,3 pnt..
2. Jos Pronk 132,2 pnt., 3 Henk Portengen 113 pnt., 4. Jeen van den Berg 109,1
pnt., 5. Jaap Jonkman 96,1 pnt., 6. Marten Hoekstra 92,1 pnt., 7. Jan Roelof
Kruithof en Arie Eriks 83 pnt.

Hannie van Dieten

—

SKILOPEN
Hannie van Dieten
bij de dames en Jos Smits bij de
heren zijn in Ramsau am Dachstein
(Oostenrijk) nationaal kampioen
skilopen over 5 en 10 kilometer geworden. Bij de heren gaven vijf mariniers de toon aan. Zij zullen Nederland voor het eerst in de geschiedenis vertegenwoordigen bij een wereldkampioenschap op dit nummer
(Lathi).

Tripper Jeans

—

BASKETBALL
In de eredivisie (heren) heeft het Delftse Tripper
Jeans Arke Reizen uit Enschede
met 103-100 verslagen.

Nicoals leidt
in Monte Carlo
AUTOSPORT
Van onze sportredactie

—

Zware
MONTE CARLO
sneeuwstormen maken het deelnemers en organisatoren van de Rallye
van Monte Carlo bijzonder moeilijk.
Gisteravond was de wedstrijdleiding genoodzaakt drie klassementsproeven §f te gelasten. In de avonduren was weliswaar nog gestart op
het 16 kilometer lange traject naar
de Fanges-pas. Een omgeslagen wagen van de Zweed Anders Kullaeng
blokkeerde de weg waarop besloten
werd te stoppen.
Het toch al gereduceerde aantal
van 13 proeven is teruggebracht tot
10. Ook woensdag waren er al twee
proeven van het programma geschrapt omdat de wegen in de Ardeche onberijdbaar waren. Op het moment dat er nog wel gereden werd
stuntte de Fransman Jean Pierre
Nicolas met een zege in de tweede
klassementsproef. Daarmee nam hij
ook de leiding in het klassement
over. De eerste proef werd gewonnen door Walter Röhrl en Christian

Geisdorfer.

De stand: 1. Nicolas/Todt (Fr) Porsche Carrera 2.13.23, 2. FrequelüV
Delaval (Fr) Renault 5 Alpine
2.14.18, 3. Röhrl/Geistdörfer (W. Dld)
Fiat Abarth 131 2.14.48, 4. Ragnotti/
Andre (Fr) Renault 5 Alpine 2.15.00,
5. Andruet/Biche (Fr) Fiat 131 Abarth 2.15.50.

door DIK BRUYNESTEYN Medisch

bewijs

Koopman

te laat

onze sportredactie)
ROTTERDAM Hettitelgevecht
van halfzwaargewicht Rudie Koopmans tegen Europees kampioen
Aldo Traversario uit Italië, dat op 7
februari in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy zou plaatsvinden, is uitgesteld. De medische verklaring van
de Nederlander, waarin de Nederlandse Boksbond instaat voor zijn
goede gezondheidstoestand, is te
laat op het bureau van de Europese
Boks Unie gearriveerd. Zodoende
kan de Italiaanse TV, die Traversario sponsort en daardoor een aanzienlijk deel van zijn gage voor dit
gevecht op tafel legt er op korte tijd
geen zendtijd meer voor vrijmaken.
Ahoy "heeft de partijen nu nieuwe
data voorgesteld: 14, 15 en 16 februari.
(Van

—

