
Kleine loot
Storholt op
500 meter
J>SLO — Piet Kleine zal vandaagin
'tweede rit van de 500 meter van
ïEuropees schaatskampioenschap,
'l in Oslo wordt gehouden, uit moe-
*komen tegen de huidige Europese
'""Pioen, de Noor Storholt.

fP de 5000 meter is de zesde rit de
ffPer: Martsjoek (Rusl) en Stensen

twee potentiële kampioenen
daarin tegen elkaar uit. Van

r'den kwam ongunstig iiit de loting
C°f de vijf kilometer. Hij start in de
fste rit tegen de Noor Sjoebrend. De
■rsident van de schaatsploeg heeft
?n geen richttijd en zal zelf een tijd
J°,eten zetten. Egbert van 't Oever, de
piier van de Nederlandse ploeg,
Nificeerde deze loting als: „Niet zo

voor Hans."
f 6 loting voor de 500 meter is:

(Noo)-Gustafson Z(we), 2.
Jorholt (Noo)-KIeine (Nedl 3. Stensen
>>-Van Helden (Ned), 4. Van der Duim
: e»)Blelov (Rusl), 5. Dietel (Odld)-Loba-
f (Rusl), 6. Sjoebrend (Noo)-Marsjoek
Ssl>. 7. Martello (Ita)-Carlsson .JZwe), 8..
"Warz (Wdld)-Niittylae (Fin), 9. Konda-
?v (Rusl)-Berggren (Zwe), 10. Birk (Zwi)-
-s?*Pae (Fin), 11. Warnicke (Odld)-Jun.-ll

"'*e), 12. Ehrig (Odld)-Vriend (Ned). 13.
$J>ez (Spa)-Sandys (Eng), 14. Schumacner

(Oos), 15. Zawadski (PoD-
Ijkkka (Fin).■ '°ting voor de 5000 meter is:_b joebrend-Van Helden 2. Lobanov-Klei-
S f- Gustafson-Van der Duim 4. Storholt-
f'ov, 5. Ehrig-Stenshjemmet, 6. Mart-
f ek-Stensen, 7. Warnicke-Berggren, 8.
„ifPpae-Birk, 9. Niittylae-Carlsson, 10. Ju-
Cu-Kondakov, 11. Dietel-Schumacner, U.
Ei.ftello-Sandys, 13. Salakka-Vriend, 14.

15. Schabus-Zawadski.

Zware straf
voor Leeds

...LEEDS (UPI) — De Engelse eerste-
jUieclub Leeds United mag driepoenen lang geen wedstrijden voor
« Engelse bekertoernooien in eigen
.''dion spelen. Deze straf werd de
/'eniging vrijdag opgelegd door de

fft-else voetbalbond naar aanleiding
,?■} ongeregeldheden tijdens de wed-
jUW voor de FA-cup Leeds United-
r*»chester City op 7 januari.

Ufct duel tussen Leeds Umted en
C?Pchester City werd gedurende 20
j'Puten onderbroken in welke peno-
-6 de scheidsrechter de spelers naar

? kleedkamer dirigeerde. Supporters> Leeds hadden het speelveld be-
Lormd, waar zij vechtpartijen ontke-
Nen in de hoop dat de wedstrijd die
V hun favoriete club slecht verliep

~ Leeds stond met 0-2 achter - ge-
Ht zou worden. Bereden politie

*sakte een eind aan de gevechten en

Justeerde 32 mensen. Manchester
0,1 uiteindelijk met 2-1.

Oranje start
tegen IJsland

JURICH (SID) - Het Ne-te'ta-d?'Ui begint de reeks wedstrijden_in
g»*P vier van de voorronden van het
Spees kampioenschap voetbal
S met een duel op eigen bodem
'*ca de zwaktste tegenstander, ijs

S op 20 september 1978. Nectoland
Sluit de serie met een "tt>n Oost-Duitsland op 21 «owM
2». Dit is hetresultaat van de over-
komst betreffende het e
_* die de KNVB vrijdag in Zurich
Si) heeft bereikt met *>*»*?S de andere landen in P«"*

Polen, Oost-Duitsland en
**»tserland.
&e in totaal 20 wedstrijden, die dey landen zullen afwerken, worden

kspeeld tussen 6 september 1978,
Sneer IJsland Polen ontvangt,en 21
yvember 1979, als Nederland naar
°st-Duitsland gaat.

J_« volledige speelschema voor"groep> is: 6 september 1978: IJ-tand-Polen, »
Somber 1978: Nederland-IJsland, 4 ok o

£ 1978: Oost-Duitsland-IJsland 11 okto

V? 1978: Zwitserland-Nederland 15 no-

fe*er 1978: Nederland-Oost-Duitsland en
k°*n-Zwitserland. 28 maart 1979;-Jg*?*

18 april 1979: Oost-Du'»3

N-Polen, 2 mei 1979: P°>en-Ned£'ad 22» 1979: Zwitserland-Oost-Duitsland 22

5 1979: Zwitserland-IJsland, 9 J"n' 1979
5 september 1979. IJs

12 september 1979. Us

N-Oost-Du.tsland en Zwitserland-Polen,
2 september 1979:tf oktober 1979- Polen-IJsland. 13 oktober.
fó-Duitsland-Zwitserland. 1* °*££J!& Nederland-Polen en 21 november

'»: Oost-Duitsland-Nederland.

* De Westduitse voetbalbondI (DFB)» op 22 februari definitief beslissen>r de deelneming van ?««»*
Sbauer aan het eindtoernoo om het

Vldkampioenschap voetbadu» «r
Ninië. De huidige club van Bec
Sbauer, New Vork Cosmos wil zun
S-ler wel voor de eindronde afstaan
Sr niet voor het oefenprogramma
S de Westduitsers, dat daaraan
°°rafgaat.

Afgelastingen
[ÖEN HAAG (ANP) - De volgende

Relingen van de KNVB hebbenaUe
voor vandaag afgelast.

„?>te, Gelderland, Gouda Gronin-
I*. Noord-Holland,
fi>Ue. De afdeling Groninger heeft
S*ns voor zondag alle wedstrijden
belast.

Van onze verslaggever
FRANS VAN

SCHOONDERWALT Middelink dient
wielerseizoen uit

ROTTERDAM — Aan de
vooravond van haar jubileum-
viering (vijftigjarig bestaan)
heeft de KNWU het trainers-
schap van baan en weg in een
definitieve vorm gegoten. Wel-
iswaar zal de nieuwe structuur
pas over een jaar in praktijk
worden gebracht, maar op pa-
pier is sinds gisteren de rolver-
deling een feit.

Een opvallend aspect is dat weg-
coach Middelinkrond wiens functie de
afgelopen weken nogal wat deining(en
geruchten) ontstond, het op handen
zijnde seizoen uitdient. De Amster-
dammer krijgt — zoals al achttien jaar
het geval is — het beheer over de
nationale wegselectie alsmede de kan-
didaten voor de honderd kilometer
ploegentijdrit. In afwijking van voor-
gaande jaren zal hij echter een tweede
man naast zich hebben, die in '79 Mid-
delinks taak gaat overnemen. Deze op-
volger wordt komende week via een
advertentie in het unieblad Wielersport
aangezocht.

Middelink verklaarde zich gisteroch-
tend akkoord met dit voorstel. Tevens
toonde hij zich bereid vanaf '79 zitting
te nemen in een zogenaamd scoutings-
team dat ten behoeve van de diverse
trainers zal gaan functioneren.

Het nieuwe KNWU-plan komt vrij-
wel overeen met de suggesties, die

baancoach Frans Mahn een paar jaar
geleden binnen de wielrenunie aan-
kaartte. Zijn plan bleek toen echter in
het log en stroef werkende KNWU-
bestel geen haalbare kaart. Waarne-
mend KNWU voorzitter Hylkema
maakte er gisteren geen geheim van
dat de wielrenunie best al eerder de
stap van mi had mogen maken, maar
dat de structuur van tóén geen moge-
lijkheden bood.

Als overkoepelend orgaan van het
trainersschap gaat de sportcommissie
fungeren. Op zich geen wijziging met
dien verstande dat direct onder deze
commissie een coördinator zal gaan
optreden. Ook Mahn stipte een derge-
lijke functie aan.

Hylkema: „Mahn ambieerde die
plaats, maar is volgens ons niet ge-
schikt. Wij zoeken een man met een
Cios- of M.O.-opleiding die vooral ma-
nagers"kwaliteiten bezit. Een man met
communicatievaardigheid die zeer ver-

moedelijk in full-time dienst zal
treden."

Naast deze coördinator staat het
scoutingteam, waarbij met name aan
oud-coaches wordt gedacht. Hun is eenparttime functie toebedacht evenals
aan de vijf trainers, overwie het baan-
en wegrennen zal worden uitgesmeerd.

Een baancoach voor sprint en ach-
tervolging. Hylkema: „Omdat mensenuit de praktijk ons duidelijk hebben
gemaakt dat die twee baanonderdelenqua training goed met elkaar samen-
gaan".— Een stayerscoach, in welke functie
Wierstra gehandhaafd blijft.— Een coach voor de wegploeg en de
honderd kilometer. Middelink dus sa-men met zijn opvolger.— Een trainer voor het veldrijden.
Hylkema: „Omdat dit niet actueel is ende afgelopen maanden goed functio-
neerde, komt het veldrijden pas later
aan de orde."

— Een trainer en een begeleider voor
de junioren.
— Een trainer en een begeleidster
voor de fietsende dames.

Hylkema: „Wij gaan ervan uit dat al
deze trainers hun werk gaan doen op
kostenbasis en dan voor drie a vier
jaar."

Wie naar de aanleiding van deze
toch rigoureuze stap vraagt,krijgt het-
zelfde antwoord te horen, dat in de
voetbalwereld al jaren als criterium
wordt gehanteerd: géén resultaten, de
trainer weg. Hylkema: „Er is vers
bloed nodig. We zien de resultaten op
baan en weg teruglopen. Dat is een
teken aan de wand. Dan moet ér iets
gebeuren. Dat is ook in het belang van
Mahn en Middelink."

Het vijftigjarig bestaan van de
KNWU dat volgende week met een
receptie wordt ingeluid, staat voorna-
melijk in het teken van de „totale
structurele ommekeer" (Hylkema).

Sinds een jaar heeft de KNWU de
feitelijke macht in handen gegeven
van de leden onder wie ruim 5000
licentiehouders. Een koerswijziging
die tot op heden nog meer theoretisch
dan praktisch werkt. Hylkema: „In-
derdaad beseffen veel leden nog niet
dat het nu ineens op doze manier
gaat."

Tijdene de algemene !■. eenvergaat
ring van 30 maart zal :'.; i'"cma nsgt-
noeg zeke: het voorzit
tief op zich nemen. Hij :
~«:en zeer cruciale pc.
georganiseerere wielrer.
aan een ronde door de ri . =
en het opvallendste is de f r^-
tie, die bij clubbestuurde ~ oi\

toren en dergelijken leeft. Die hebben
allemaal het gevoel dat over hen is
bestuurd en niet met hen.Daar mogen
wij alsKNWU niet aan voorbij gaan."
Een eerste gevolg is da ook dat de
veertien districtsvoorzitk-s via regel-
matige bijeenkomsten nv.' het hoofd-
bestuur in de nabije toe:: -nst mede
he! be'eid vorm gaan ;ev "I>■ '- rr.enl . - ht naar
een nieul """;wer : t het re-
crea'.ie ■ :rficisen. Vol ;aar lie-
pen up _ek< moment de oncierhande-
lingen me! Ce Nederlandse rijwiel- en
toerunie (NRTU) stuk. Een recent,
oriënterend gesprek met de NRTU
leidde tot diverse commissies, die op
21 iebruari met een actieplan op tafel
moeten komen. Hylkema: „Wij streven
naar twee autonome poten onder een
overkoepelend bestuur die uiteinde-
lijk moeten samensmelten. Maar wij
willen er geen overhaaste zaak van
maken."

Subsidie voor
FC Den Bosch

Van onze sportcorrespondent
DEN BOSCH - De gemeente DenBosch rekent er stelligop dat de plan-

nen, die de Stuurgroep Betaald Voet-
bal vóór 1 april bij de ministeries vanFinanciën en CRM op tafel moetbren-gen, een aanzienlijke steun door hetRijk aan het betaalde voetbal in Ne-derland behelzen. Daarop baseert het
gemeentebestuur van de Brabantsehoofdstad althans de eenmalige sub-sidie van 196.000 gulden aan eerstedi-visieclub FC Den Bosch, waarmee degemeenteraad van 's-Hertogenbosch
donderdagnacht na vier uur beraadinstemde.

„Daarmee," zo betoogde wethoudervan Sportzaken Van Rooy, „kunnen
we de continuïteit van FC Den Bosch
in dit seizoen waarborgen en het te-kort afdekken, waardoor de clubsstraks, als er landelijk gesubsidieerd
gaat worden, gemakkelijker de sprongnaar rijkssubsidie kan maken."

Met het bedrag van ’ 196.000, dat de
Bossche eerstedivisieclub ontvangt
mits vóór 1 april Vanuit de bevolking
alsnog 60.000 gulden wordt bijgedra-
gen, kan FC Den Bosch de exploitatie-
tekorten over het vorige én het huidigeseizoen dekken..

IOC zal Z.-Afrika
weer afwijzen

TUNIS (UPI) - Het bestuur van hetinternationaal Olympisch Comité zaleen eventueel verzoek van Zuid-Afri-
ka om weer lid van de Olympischebeweging te mogen worden, afwijzen.

Dat heeft lOC-voorzitterLord Killa-
nin na een bestuursvergadering in Tu-nis verklaard. Zuid-Afrika werd we-gens de apartheidspolitiek in 1970 uitde Olympische beweging gestoten.
Volgens Lord Killanin is er sinds vorigjaar in Zuid-Afrika op het gebied vande raciale integratie weinig vooruit-gang geboekt.

Gerulaitis snel
uit de strijd

PHILADELPHIA - De als vierdegeplaatste Amerikaan Vitas Gerulaitisis in de achtste finales van het toernooiom de Amerikaanse tenniskampioen-
schappen voor profs op overdekte ba-nen uitgeschakeld. Hij verloor met 2-6en 5-7 van zijn landgenoot Sandy May-er, die op de plaatsingslijst als vijftien-
de stond vermeld:

De Zuidafrikaanse tennisspeelster
Greer Stevens heeft in het Virginia'
Slimstoernooi van Los Angeles voor'een nieuwe verrassing gezorgd doorde als derde geplaatste Virginia Wade(GB) met 6-4 7-5 uit te schakelen.

BERT DE JONG

CEULEMANS GAAT
ZICH BEPERKEN
Van onze verslaggever

BEN DE GRAAF
MOYEUVRE — Raymond

Ceulemans kijkt nog voordat
de finalepartijen zijn voltooid
somber terug op het Europese
titeltoernöoi der vijf spelsoor-
ten. De succesvolste biljarter
aller tijden kan er zich moeilijk
bij neerleggen, dat hij bijna
zeker op het tweede plan zal
eindigen. In het Noordfranse
stadje Moyeuvre heeft hij de
aansluiting gemist door in zijn
favoriete spelsoort, het drie-
banden, vier partij-punten te
verspelen, waarvan de twee be-
langrijkste donderdagnacht in
het titanenduel met Dielis.
Daardoor namelijk werd het 6-
-6 in plaats van 8-4 voor Ceule-
mans.

De 40-jarige Mechelaar wijt de voor
hem zo teleurstellende gang van zaken
aan de halvering van de partij-lengte,
die sinds anderhalf jaar voor de vijf-
kamp van toepassing is. „Ik heb nu
drie keer onder de nieuwe regeling
gespeeld en drie keer de boot gemist
ondanks mijn hogere algemeen gemid-
delde. Het is natuurlijk aantrekkelij-

Ker voor het publiek als de drieband-partij over dertig in plaats van zestig
caramboles gaat, omdat de beslissingsneller valt en een outsider voor eenverrassing kan zorgen. Maar het zit mij
dwars dat ik op die manier mezelf niet
volledig kan waarmaken. Het toeval
gaat een té grote rol spelen, al moet ik
erkennen dat de beste spelers ook bij
dit systeem in de top van het klasse-ment te vinden zijn."

Of Ceulemans het driebanden vanDielis wél had gewonnen als de partij
zestig caramboles had geduurd, valt tebetwijfelen. Hij zegt er zelf over:„Ludo scoorde fortuinlijk, hij maakteeen paar onmogelijke ballen". Maarhet werd tenslotte 30-20. Het vorig sei-zoen met name heeft Dielis bewezei.ook over de volle afstand met Ceule-mans te kunnen wedijveren. Hij ver-sloeg de maestro tijdens het Europesekampioenschap in Lausanne en ver-loor nipt bij het wereldtoernooi inTokio.

Verantwoordelijk voor de terugval
van Ceulemans was vooral ook zijn
zwakke produktie in het moeilijkstekaderspel, het 47/1. Daarin verloor hij
vier van de zes partijen. De Belg heeftsinds enige tijd de kadertoernooienvan zijn programma geschrapt, nietbeseffend dat daardoor zijn scherpte
in de pentathlon zou worden aangetast
Hij overweegt nu definitief'met de vijf-
kamp te stoppen en zich de komendejaren te beperken tot de bandspelen.

Christ van der Smissen, die Dielis in

de finale van Moyeuvre moet verslaan
om de grootste triomf van zn nogkorte
carrière tot een feit te maken, is door
het oog van de naald gekropen tijdens
de driebanden-schermutseling met de
Duitser Muller. Bij de stand 30-29 be-hoefde Muller slechts een driehoekspa-
troon op te lossen om remise te berei-
ken en Van der Smissen voor de titel
uit te schakelen. De misser van Muller
was gisteren het gesprek van de dag.
merkwaardig genoeg meende de speler
zelf dat hij kanshebber zou blijven als
hij de laatste carambole had geprodu-
ceerd. Dit was een hersenkronkel. In
feite had Muller na de 6-6 van Ceule-
mans en Dielis niets meer te winnen of
te verliezen.

Hans Vultink legde gisteren beslag
op de vijfde plaats in het eindklasse-
ment door de strijd met de Westduit-
ser Siebert met 6-5 in zijn voordeel te
beslissen. Bij het 71/2 deed zich een
incidentje voor. Siebert bezondigde
zich aan een achttienkaraats doordou-
wer, maar de geschrokken arbiter
durfde hem niet af te tellen. Nu wil het
nog wel eens gebeuren dat de speler in
een dergelijk geval zelf gaat zitten,
zeker als hij weet dat zijn tegenstan-
der de fout ook heeft geconstateerd.

Christ van der Smissen heeft zich
gisteren succesvol door het eerste ge-
deelte van de finale met Ludo Dielis
gewerkt. Het libre en het 47/1 leverden
hem een 3-1 voorsprong op. In het
vrije spel mislukte de openingszetvan
de Brabander. Hij moest zwoegen

voor de ideale positie en gaf na 31
caramboles de ballen de vrije loop na
een zware massé. Dielis kreeg een
moeilijke aanvangsstoot, maar kwam
over de barrière heen en dirigeerde de
kogels snel en vaardig naar de band.
Na 145 treffers beging hij onver-
wachts een misstap. Van der Smissen
reageerde attent met een reeks van

219, waarna de Belg via 105 remi-
seerde.

In het' 47/1 verliep de partij perfect
voor Van der Smissen. Na een opening
van 47 van zijn tegenstander ant-
woordde hij met een majestueuze
reeks van 150, waardoor zijn eindmoy-
enne in deze spelsoort op 58.33 kwam
te staan. Het was de derde maal dat
Van der Smissen een 47/1
partij in de eerste beurt afwerkte. Hij
werd daarmee de ongekroondekader-
koning van dit toernooi. Vandaag
staat het bandstoten, het 71/2 en het
driebanden op het programma. Haalt
Van der Smissen hieruit 50 percent
dan is hij kampioen van Europa mits

Ceulemans vandaagvan de drie
partijen met Muller er één verliest.
VULTINK (NED.V-SIEBERT (W-DLD) 6-4

Libre:
Vultink 250 1 2SO 250.00
Siebert 0 1 0 0.00

Kader 47/1:
Vultink 15 1 15 15.00
Siebert 150 1 150 150.00

Bandstoten:
Siebert 20 5 11 4.00
Vultink 100 5 60 20.00

Kader 71/2
Vultink 13 6 11 2.16
Siebert 150 6 59 25.00

Driebanden:
Vultink 30 35 4 0.857
Siebert 25 35 4 0.715
DUFETELLE (FRA)-BOUREZG (FRA) 5-5

Libre:
Bourezg 250 1 250 250.00
Dufetelle 113 1 113 113.00

Kader 47/1:
Dufetelle 139 6 61 23.16
Bourezg 150 6 66 25.00

Bandstoten:
Bourezg 93 11 43 8.45
Dufetelle 100 11 37 9.09

Kader 71/2:
Bourezg 59 4 58 14.75
Dufetelle 150 4 61 37.50

Driebanden:
Dufetelle 30 39 4 0.769
Bourezg 30 39 9 0.769

VAN DER SMISSEN (NED)-DIELIS
(BELG) 3-1 (voorl,)

Libre:
Van der Smissen 250 2 219 125.00
Dielis 250 2 145 125.00

47/1:
Dielis 47 1 47 47.00
Van der Smissen 150 1 150 150.00

CEULEMANS-MÜLLER 4-2 (voorl.)
Libre:

Ceulemans 250 1 250 250.00
Muller 250 1 250 250.00

47/1:
Ceulemans 150 6 73 25.00
Muller 123 6 67 20.50

Ceulemans overweegt definitief met de vijfkamp te
stoppen en zich te beperken tot het bandstoten.

Van onze verslaggever Vos sterkste
op Langlauf

RAMSAU — De laatste dag van denationale kampioenschappen Lang-lauf heeft tenslotte enige tekening inhet veld gebracht. Bovendien won op
de 30 kilometer diegene die door insi-ders al als favoriet was getipt, maarop de vijftien kilometer ietwattegen-
viel met een derdeplaats. Onder nog-
al winderige en wisselende omstan-dighedenkwam de sterkste marinier,
Klaas Vos, op een tijd uit van 1.55.45,
vijf minuten sneller dan Teeuwisse
vorig jaar.

Smits en Van Santen bleven met
1.56.38 en 1.57.27 dicht in de buurt van
de winnaar, maar Teeuwisse moest op
het door versgevallen sneeuw tech-
niek vereisende parcours bijna vier
minuten aan zijn titelopvolger prijsge-
ven. Opvallend was het optreden van

twee vakantielopers: kwam Herzog op
de vijftien kilometer acht minuten te-
kort ten opzichte van winnaar Smits,
nu verloor hij slechts zeven minuten
op Vos en passeerde met Biesboer
zelfs de langzaamste ma.mier, nieuw-
komer Horzelenberg.

Het ziet ernaar uit dat de mariniers-
ploeg komende maand op de vijftien
kilometer van de wereldkampioen-
schappen in het Finse Lahti zal debu-
teren, omdat — zoals op het nationale
kampioenschap is gebleken — zij op

deze afstand het best uit de voeten
komen. Dat wil niet zeggen dat de
mariniers op de WK iets in de melk te
brokkelen zullen hebben. De wereld-
top loopt op de vijftien kilometer ze-
ker acht tot tien minuten sneller dan
de beste Nederlander; en dan te be-
denken dat de mariniers op het ogen-
blik over vrijwel optimale trainingsfa-
ciliteiten beschikken. Gezien het feit
dat zij in kwaliteit zo weinig voorelkaar onderdoen, zou men kunnen
concluderen dat het de op beperkte
selectiebasis tot stand gekomen mari-
niersploeg enigszins aan talent schort.In dat licht zou het niet onredelijkzijn
wanneer de subsidiërend instanties
hun criteria voor uitzending een keer
zouden verantwoorden. Per slot van
rekening azen de mariniers direct op
afvaardiging door het NOC naar de
aanstaande Olympische Winterspelen.

De Jong ruim
voor De Boer
DAVOS (SIZ) — Bert de Jong heeft na deeerste dagvan de schaatsvierkamp

ï **" N
u
ederlanQ" sprintselectie deelneemt, een grote kansboven Lieuwe deBoer in het eindklassement te eindigenen zich daardoor zeker

U " iIn Jnïï.«i?-?e.rv,epl2fte in de ploe*' die "'Sevaardigd wordt naar het op11 en 12 februari in Lake Placid (VS) te houden wereldkampioenschap sprint
De wedstrijden in Davos zijn de laat-

ste test voor De Jong en De Boer. Bertde Jong werd gisteren zowel op de 500als op de 1000 meter derde, terwijl DeBoer niet verder kwam dan respectie-
velijk de achtste en de vijftiendeplaats. In het algemeen klassement natwee afstanden is De Jong zelfs debeste Nederlander. Hij bezet de tweedeplaats achter de Zweed Oloph Gra-nath. De Boer staat op de dertiendeplaats.

Henk Gemser, de trainer van desprintploeg, heeft bij de organisatoren
protest aangetekend over de toestand

zijn enige kans is eigenlijk nog, dat DeJong zaterdag valt. We hebben afge-
sproken dat degene, die hier het ge-ringste aantal punten behaalt, meegaat
naar Lake Placid."
De uitslagen zijn:
500 meter: 1. Oloph, Granath Zwe) 39,37, 2.
Valentijn (Ned) 39,88, 3. Bert de Jong (Ned)
40,10, 4. Uilkema (Ned) 40,11, 5. Jansson
(Zwe) 40,15, 6. Kraayeveld (Ned) 40,19, 8. De
Boer 40,34, 9. Govaert (Ned) 40,35. 1000
meter: 1. Johann Granath (Zwe) 1.20,85, 2.
Oloph Granath 1.20.89, 3. De Jong 1.21,73,4.
Govaert 1.21,95,5. Carlberg (Zwe) 1.22,47, 6.
Valentijn 1.22,51, T. Kraayeveld 1.22.78, 15.
De Boer 1.24,63. Algemeen klassement: 1.
O. Granath 79.815, 2. De Jong 80.965, 3.
Valentijn 81.135, 4. J. Granath 81.195, 5.
Govaert 81.325, 7. Kraayeveld 81.580,13. De
Boer 82.655.

van het ijs. Gemser: „Het heeft hier delaatste dagen gesneeuwd en men heeftsteeds maar water op het ijs gegooid
De sneeuw viel dus telkens in het wa-ter. Langzaam rijden op dit sneeuwijsgaat nog wel, maar zo gauween rijder
af wil zetten, gaat hij er als het waredoor heen. Het is erg. teleurstellend'voor de rijders, we hadden er veelmeer van verwacht. En de weersom-standigheden zijn prima."

Gemser voorzag ook, dat het voor DeBoer een welhaast onmogelijke opgavezal worden De Jong nog te verslaan.„Het zal erg moeilijkworden voor hem

Ondanks de slechte conditie van het ijs,
waardoor de tijden bij de heren niet specta-
culair waren, verbeterde de 20-jarige Zwit-serse Silvla Bninner tijdens wedstrijdenvoor dames-junioren op debaan van Davoshet wereldrecord op de 500 meter bij dejunioren. Zij reed de sprint in 43,53 secon-den. Het oude record stond met 43 78 op
naam van Kim Kostron (VS)

Pech De Jong
in autorally

MONACO — De Neaerlands-
Zweedse combinatie Bob de Jong-
Lars Carlsson heeft met haar Opel-
Kadett de finish van de Rally van
Monte Carlo niet gehaald. Het twee-
tal behoorde tot de pechvogels van
het laatste uur.

De Zweeds-Nederlandse combinatie
verspeelde door pech, honderd kilo-
meter voor de eindstreep zijn twaalfde
plaats en zakte terug naar de 84-ste
positie in het eindklassement.

De Fransen Jean Pierre Nicolas en
Vincent Laverne, rijdend in een ge-
huurde Porsche-Carrera, hebben de
Rally gewonnen

Vriesekoop
start sterk
in Top-12

Vanonzecorrespondent

PRAAG — Nationaal kampt»
Bettine Vriesekoop heeft een ver
sende start gemaakt in de eerste ï
de van het internationale Top-12 t. -feltennistoernooi, waaraan de beste
twaalf speelsters van Europa deelne-
men. Na veel spanning versloeg ze de
Hongaarse favoriete Beatrix Kishazi
met 21-23, 23-21 en 21-19. Waarna ze
ook de Tsjechische Silhanova met
tweemaal 21-17 klopte. Het jaarlijkse
evenement duurt drie dagen en kent
elf ronden.

In de redelijk gevuldenieuwe sport-
hal Slavia lootte de kersverse Lim-
burg Coupe-houdster in haar eerste
partij wat ongelukkig tegen de vier- -voudige winnares van deze Top-12. De
32-jarige internationaal veel meer er-
varen Beatrix Kishazi-Kerkes kroop -onmiddellijk in haar geliefkoosde, se-
cure verdediging

De sterkste Hongaarse speelster van
dit moment, die onlangs in het duel
Nederland-Hongarije in Helmond we-
gens „ziekte" verstek liet gaan, deeder
alles aan om de Nederlandse uit haar "ritme te halen. De Boedapester coach
Zoltan Berczik adviseerde met zijn in
Nederland bestudeerde rallies van de
partij Vriesekoop-Szabo zijn pupil tot
het afstand-nemen. Maar Vriesekoop
bleef bij. Kishazi, zesde op de Europe-
se ranglijst, moest toezien dat de jong-
ste, meest besproken deelneemster
van dit seizoen, haar in de finish net
voorbij schoot. In de tweede ronde
had de prima in conditie zijnde Neder-
landse titelhoudster het iets eenvoudi-
ger. Zij versloeg de Tsjechische num-
mer twee Blanka Silhanova met 21-17
'en nogmaals 21-17, waarmee de;><.
speelster, vijfde op de Europese rang
lijst, haar tweede nederlaag boekt.
Uitslagen eerste ronde: Vhezekop-Ki.<
(Hong.) 21-23, 23-21, 21-19. Popova (Rus!
Hammersley 2-1. Hellman (Zweden)-Hii>
chmüller (Wdld) 2-1. Bergeret (Fr.)-P-lati
nus (Joeg.SU 2-0. Uhlikova (Tsj.)-Silhancv..
2-0. Szabo-Magos 2-0.
Tweede ronde: Vriesekoop-Silhanova 2-0.
Popova-Magos 2-1. Szabo-Kishazi 2-0. Pala -
tinus-Hellman 2-0. Uhlikova-Bergeret 2-0
Hamir.ersley-Hirschmüller 2-0.

Derde ronde: Vriesekoop-Bergeret 2-0 t.
16 21-17).

Magos-Kishazi 2-0, Silhanova-Szabo 2
Hirsehmüller-Popova 2-1, Hammersley-Pa
latinus 2-0, Uhlikova-Hellman 2-0. Stand: 1
Vriesekoop en Uhlikova 3 gespeeld — 3 ■gewonnen, 3. Popova, Szabo en Hammers-
ley 3-2, 6. Magos, Palatinus, Hellman,
Hirschmüller, Shilhanova en Bergeret 3-1,
12.Kishazi 3-0

Tafeltennisclub
ontevreden

over selectie
DEN HAAG (ANP) — De Vereni-

ging Tempo Team uit Amsterdam
heeft het bestuur van de Nederlandse
Tafeltennis Bond (NTTB) telegra-
fisch laten weten dat zij zich niet kan
verenigen met de selectie van de Ne-
derlandse ploeg voor de Europese
kampioenschappen. Zij wil daarover
een gesprek met het dagelijks bestuur
en de sportcommissie en stelt tot die
bespreking voorlopig geen speler
meer ter beschikking voor nation:-'
ploegen.

Van de vereniging Tempo Team zij:';
Bert van derHelm en Nico van Slobbe
bij de heren geselecteerd en werd Son-
ja van Weelderen-Heltzel als reserve
bij de dames aangewezen. Volgens een
woordvoerder van Tempo Team be-
staat er bij de spelers onrust over de
gevolgde procedure wat betreft he-.
sei-3cteren.

Pelk opvolger
van Rob Hoek
AMSTERDAM (ANP) — Jos Pel:

zal Rob Hoek opvolgen als coach va
de Nederlandse dames basketb.i
ploeg. Het bestuur van de daniesli
heeft gisteren de 39-jarige sportleid
aan de Vrije Universiteit benoemc:.
nadat Hoek vier weken geleden zij;:
functie als bondscoach op medisch
advies had neergelegd.

Pelk is al sinds 1961 trainer-coach
van het heren team SVU, dat twee
seizoenen in de eredivisie speelde er.
vorig jaar als kampioen van de eerste
divisie geen gebruik maakte van hef
promotierecht naar de eredivisie.
Deze zomer begeleidde Pelk de Neder-
landse studentenploeg bij de universi-
ade als assistent-coach.

De damesploeg zal van 13 tot 18april
uitkomen in een kwalificatietoernooi
voor het Europees kampioenschap in
Tiberias (Israël) met Israël en Roeme-
nië. Eén van de drie ploegen moet
afvallen voor de eindronde, dievan 20
tot 29 mei in Polen wordt gehouden.
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