
Zoetemelk ook
sterk op
'lange latten'

Harald Herzog is in het Franse Correcon
opnieuw langlaufkampioen van Nederland
op de 15 kilometer geworden. Herzog leverde
felle strijd met Martin Aalbesberg, die
uiteindelijk tweede werd. Bij de B-heren
eiste wielrenner Joop Zoetemelk de titel voor
zich op. Tweede werd hipr de Rotterdammer
George Brouwer. Bij de veteranen ging het
kampioenschap naar Cor Muller. De ti-
telstrijd bij de dames, die vijf kilometer
aflegden, leverde enkele grote verrassingen
op. Kampioene werd Marijke Bestenbreur,
tweede de Zoetermeerse Gea Sonneveld en
derde Mary van der Lely. Geen van deze da-
mes behoorde tot de Nederlandse kernploeg.
Ineke van Zee was met een vijfde plaats het
eerste kernploeglid.

De uitslag met tijden:
A-heren over 15 kilometer: 1. Harald Herzog in
45.44.9, 2. Martin Aalbesberg in 45.56,8. 3. John
van Zanten in 47.29,5.

B-heren over 15 kilometer: 1. Joop Zoetemelk
in 56.55,5, 2. George Brouwer in 1.01.48, 3. Lud
Horst in 1.02.19,7.
- Dame* over 5 kilometer: 1. Marijke Besten-
breur in 20.53.9. 2. Gea Sonneveld In 22.57,2, 3.
Mary van der Lely in 22.59,4.

Eerste A-lopen: 1. Ineke van Zee in 23.34,7.

Wim Wichman wordt met ingang van het
seizoen 1980-'Bl trainer van de voetbalclub
Nieuw-Roden. Hij volgt Renze Utsma op.
Wichman verlaat op zijn beurt Bedum.

Steenworp
Van Hanegem begon zijn voetbal-

loopbaan in 1962 bij Velox, de club
die op een steenworp afstand van FC
Utrecht is gehuisvest. Willem: „Daar-
om is Utrecht een geschikte stad om
met betaald voetbal te stoppen. Ik
ben er begonnen en hoop op een pret-
tige manier de zaak af te ronden. Je
kunt het geloven of niet, maar de vijf-
de plaats van FC Utrecht geeft mij
ook een extra spanning bij iedere

wedstrijd. Ik mag dan een behoorlijke
staat van dienst hebben, het feit dat
we in de buurt van Europees voetbal
beginnen te komen, laat mij niet on-
beroerd. Ik sta er zelf van te kijken
hoeveel het me nog allemaal doet".

„Daar komt bij dat de interne
verstandhouding bij FC Utrecht een
stuk beter is geworden nu we elkaar
wat hebben leren kennen. De jongens
blijven weer zichzelf, ook met mij in
de buurt. Ik heb een tamelijk moeilij-
ke periode achter de rug, zeker toen ik
ook nog met blessures te kampen
kreeg. Ik kon bepaalde trainingen niet
voluit meedoen, maar wilde deson-
danks de jongens niet in de kou laten
staan door bannen te blijven. Die hou-
ding heeft wat misverstanden op-
geroepen, misschien was het stom van
me om toch te blijven trainen. Geluk-
kig heeft een uitgebreid gesprek met
Han Berger die zaak in een ander
daglicht gebracht".

„Ik ben nog steeds niet helemaal te-
vreden over mijn prestaties", vervolgt

Van Hanegem, „maar het begint nu
te komen. Het heeft me toch wel goed
gedaan, dat zowel van de kant van de
spelers als van trainerskant erop is
aangedrongen bij Utrecht te blijven.
Ik heb nu de knoop doorgehakt en
hoop met FC Utrecht nog een plezieri-
ge anderhalfjaar door te maken. Wat
daarna komt, dat zien we wel. Zeker
is dat ik dan met betaald voetbal zal
stoppen".

Jemison fleurt derby op
(Van onze basketbalmedewerker)

De zesde achtereenvolgende overwinning van Nationale Nederlanden Donar
betekende tevens het zeventiende verlies in successie voor BV Groningen:
81-123. Deze opklimmende reeksen bleken echter nauwelijks een indicatie te
vormen voor de heersende stemming bij de twee Groninger eredivisieploegen.
De teleurstelling van BVG-coach Pijl lijkt verdrongen door een gelaten te-
vredenheid, nu de leidsman van de staartclub in de beperkingen van zijn team
berust en als hoogst haalbare nog slechts dragelijke nederlagen ziet. Maar ook
bij Donar lijkt er enige berusting in de ploeg te zijn geslopen, nu de kansen om
voor het einde van de competitie nog een plaatsje op te klimmen klein zijn ge-
worden. Het gevolg was in ieder geval een matige basketbalderby, waarin voor
het publiek slechts sporadisch wat te genieten viel.

Vooral Donar slaagde er, zeker wan-
neer dit duel vergeleken wordt met de
vorige ontmoeting in de Evenementen-
hal, waarbij BVG met 131-55 een on-
genadig pak slaag kreeg, nauwelijks in
zijn status waar te maken. De wil om er
ook nu weer zo'n machtsvertoning van
te maken bleek slechts bij enkele spelers
aanwezig en dat is onvoldoende om de
beperkingen van BVG bloot te leggen.
Met name Zwiers kon de boel ver-
dedigend zo af en toe oppeppen en aan-
vallend moest de inspiratie van de op-
vallend actieve Jemison komen.

Normaal lijkt de geweldige springer
dergelijke eenzijdige duels meer als een
noodzakelijk kwaad te beschouwen,
maar dit keer bleef het niet bij alleen zo
af en toe een dunk. Hard werkend om
zichzelf een schotmogelijkheid te
creëren (en deze aanvankelijk ook te be-
nutten) en alert bij het blokkeren van
schoten en het corrigeren van missers
speelde de Amerikaan een puike

Renso Zwiers zal de uitnodiging, die hij
heeft gekregen voor de selectie van het Ne-
derlands basketbalteam, dat zich gaat
voorbereiden op het pre-Olympisch toer-
nooi waarschijnlijk wel aanvaarden. Dit
hangt o.a. af van zijn teamgenoot Kees
Kimmen, die ook een uitnodiging heeft ge-
kregen, maar hierover nog geen beslissing
heeft genomen.

wedstrijd met als hoogtepunten natuur-
lijk zijn specialiteit: enkele magistrale
„slam-dunks".

BV Groningen had het in wezen na-
tuurlijk eenvoudiger, want na zo'n rij
forse nederlagen heb je weinig te ver-
liezen. Maar zelfs als je de beperkingen
van BVG in acht neemt (twee junioren
brachten het totale spelersmateriaal op
zeven!) leverde de ploeg een povere
prestatie. Slechts Pipkin toonde ten
overvloede echt kaliber te bezitten, in
tegenstelling tot zijn landgenoot Wat-
son, die zich met te solistisch spel even
hoog in de dubbele cijfers leek te willen
schieten. Een andere BVG'er, die deze
wedstrijd aangreep om persoonlijke du-
els uit te vechten was Boekhoudt. Al
ging hem dat soms vrij aardig af, zijn
optreden bleef onder de maat, vanwege
knullig balverlies en soms genante mis-
sers.

• 'LJ' Pipkin,
BVG 's center, wint
een reboundduel
van Bob Oostveen
(links).'

Technische fout
Toch wist BVG nog vrij lang in de

buurt van zijn concurrent te blijven.
Via een ruststand van 37-58, werd het
zelfs nog 47-62. Een technische fout van
Donar-coach Kamman, de eerste van
dit seizoen en tekenend voor de niet al-
tijd even vriendelijke sfeer, waarin het
duel zich voltrok, bracht verandering.

Een stringenter uitgevoerde mandek-
king was het gevolg van de grotere inspi-
ratie bij Donar en de stand werd dan
ook al gauw tot normale proporties

teruggebracht, 65-105. Hierna sudderde
het duel weer verder, waarbij Donar on-
getwijfeld al aan de ontmoeting met
EBBC van komende zaterdag dacht.
Wil er nog een mogelijkheid zijn om de
derde plaats te veroveren, dan moet er
vam de landskampioen gewonnen wor-
den, al zal dat waarschijnlijk wel zonder
de nog niet geheel fitte Franken moeten
gebeuren.

Scores Donar: Jemison 21, Zwiers 26,
De Vries 16, Oostveen 14, Limmen 12,
Scheltes 10, Schulz 10, Van Rooden 8,
Dijkstra 6.

BVG: Pipkin 29, Watson 20, Boek-
houdt 10, Van de Veen 12, Houttuin 8.

Overige uitslagen: Rotterdam Zuid-Stars Fla-
mingo's 81-99, Amsterdam-Leiden 93-122.

De stand:
1. Leiden 29-54 2989-2370 (+619)
2. EBBC » 29-46 2830-2193 (+637)
3. Amstelveen 30-44 2931-2551 (+380)
4. Donar 30-38 2927-2591 (+336)
5. Flamingo's 31-34 2898-2859 (+ 39)
6. Punch 30-32 2931-2790 ( + 141)
7. Rowic 29-28 2688-2777 (- 89)
8. 808 28-18 2499-2712 (-214)
9. Amsterdam 30-18 2646-2765 (-139)

10. Rott. Zuid 29- 8 2535-3196 (-661)
11. BVG 29 4 2368-3418 (-1050)

Sport in 't kort
— De Russische Olympische en wereld-

kampioen ijshockey heeft in (ïarmisch Par-
tenkirchen de VVestduitse ijshockeyselectie
met 4-7(0-3, 3-0,1-4) verslagen.

Het Belgisch-Westduitse koppel Sercu-
Fritz is winnaar geworden van de zesdaagse
van Kopenhagen. René Pijnen moest op de
laatste dag de strijd staken wegens een bles-
sure aan een achillespees.

Kleersnijder niet meer gewenst
Als het aan de leiding van de basketbalvereniging Leiden ligt,

zal de Groninger arbiter Henk Kleersnijder geen com-
petitiewedstrijden van de ranglijstaanvoerder meer fluiten. Lei-
den heeft een verzoek ingediend bij de Nederlandse Basketbal-
bond (NBB) Kleersnijder niet meer voor thuiswedstrijden van de
Leidse club, en liever ook niet voor uitwedstrijden, in te zetten als
scheidsrechter.

De leiding van de bekerhouder zegt niet meer te kunnen instaan
voor de veiligheid van Kleersnijder, omdat „de antipathie van mana-
gement en publiek te grote proporties heeft aangenomen".

De oorzaak is volgens manager Frans vart Egmond de slechte lei-
ding gedurfde het gehele seizoen. „leder duel van onze club, dat on-
der Kleersnijders leiding werd gespeeld, eindigde in een chaos. De
aanleiding tot het verzoek aan de NBB was de wedstrijd van af-
gelopen zaterdag tegen BV Amstelveen.

Kleersnijder kende de Leidse spelers talloze technische fouten toe,
die in veler ogen onterecht waren. Zelfs Theo Kinsbergen, de coach
van Amstelveen, deed de uitspraak dat dit niet kon. Peter van der
Willigen, de tweede arbiter, snapte op een gegeven moment niets
meer van de beoordeling van zijn collega.

Van Hanegem besluit
loopbaan bij Utrecht

Wim van Hanegem zal zijn voet-
balloopbaan niet in Amerika, maar
in Utrecht afsluiten. De 35-jarige
oud-international kwam gistera-
vond tot overeenstemming met FC
Utrecht over een nieuw contract,
zodat hij tot het einde van het vol-
gend seizoen bij de club blijft voet-
ballen.

Van Hanegem: „Daarna is het wel-
letjes, ik zal hier mijn carrière afslui-
ten. Voor mijzelf en mijn gezin is dit
de beste oplossing. De sfeer bij FC
Utrecht wordt steeds beter, de laatste
maanden zijn we naar elkaar toe-
gegroeid. En uit Amerika kwamen
geen concrete aanbiedingen, ik werd
daar te lang op sleeptouw gehouden".

Han Berger, trainer van FC
Utrecht, toont zich verheugd over de-
ze ontwikkeling. „Ik heb aangedron-
gen om Van Hanegem voor ons te be-
houden en dat is gelukt. Zoals de za-
ken zich de laatste tijd bij ons ontwik-
kelen, was het voor mij belangrijk om
de huidige groep bij elkaar te houden.
Dat betekent niet dat Van Hanegem
— of wie dan ook — een voorkeurs-
behandeling krijgt, de sterkste ploeg
staat in het veld. De praktijk wijst nu
eenmaal uit dat je een spelersgroep
van 17, 18 man nodig hebt. Wij zijn
momenteel in de gelukkige omstan-
digheid een brede selectie te hebben,
daarom is het blijven van Willem een

Ook Arno van den Heuvel, vice-
voorzitter van FC Utrecht, is content
over de besprekingen met Van
Hanegem. „We zijn het tamelijk snel
eens kunnen worden, omdat Willem
nogal aan het lijntje werd gehouden
van de kant van Amerikaanse clubs.

,

FC Utrecht heeft hem onder vrijwel
dezelfde financiële condities kunnen
houden als vooraf bij de optie was af-
gesproken, zodat we nu al de onder-
handelingen hebben kunnen afron-
den".

• WIM VAN HANEGEM

Oud- wereldkampioenen
naar ijsspeedway Assen

De strijd om de wereldtitel ijsspeedway is nog maar tot de halve finales in
Inzell (komend weekeinde) en Assen (9 en 10 februari) gevorderd, maar wie de
deelnemerslijst in de Drentse hoofdstad wat nader beschouwt, komt tot de con-
clusie, dat deze bijna het kaliber heeft van een eindstrijd. De Nederlandse deel-
nemer Roelof Thijs zegt zelfs: „Assen heeft eigenlijk al de finale. Het wordt
moeilijk om bij deeerste acht te komen".

De kwaliteit van het rijdersveld kan
wellicht het beste worden geïllustreerd
door de belangrijkste coureurs en hun
wapenfeiten op een rijtje te zetten. In de
eerste plaats moet Sergey Tarabanko
worden genoemd. De Rus werd wereld-
kampioen 1975, 1976, 1977 en 1978. Ta-
rabanko werd het vorig jaar onttroond

door zijn landgenoot Bondarenko en
eindigde toen als vierde. De regerend
wereldkampioen start in de halve finale
van Inzell, maar Vladimir Lioubich, die
het vorig jaar als tweede eindigde, komt
wel in Assen in actie. Dat geldt ook voor
ZdenekKudrna, de Tsjechoslowaak, die
de beide Russen het zwaarst bedreigde
op het kunstijs van Inzell, waar in 1979
het wereldkampioenschap werd beslist.
Van de eerste vier van die titelstrijd ko-
men er dus drie naar Assen.

Ook de Rus Vladimir Subbotin (ze-
vende in Inzell), de Zweed Per Olov Se-
renius (achtste), de Oostenrijker Walter
Wartbichler (elfde) en diens broer Kurt
(veertiende) moeten zich op de kunstijs-
baan Drenthe zien te kwalificeren voor
de finale op 23 en 24 februari in het Rus-
sische Kalinin.

Dan is er nog de Tsjechoslowaak Mi-
lan Spinka, die in 1974 de favoriete rij-
ders van de Sovjet-Unie van de wereld-
titel afhield. Door een blessure heeft
Spinka enkele jaren wat minder van
zich doen spreken, maar hij is nu vol-
ledig terug, gezien zijn prestaties tij-
dens de kwartfinale in Den Haag, waar
hij tweede werd achter Tarabanko,

maar voor Subbotin en Serènius. Ook
de Fin Tom Hiltunen is in Nederland
geen onbekende. Hij won het vorig jaar
de internationale races in Den Haag en
plaatste zich via een vierde plaats bij de
kwartfinale in Deventer voor Assen. In
Deventer was de overwinning voor Vla-
dimir Suchov (Kudrna werd tweede en
Lioubich derde) en ook deze Rus meldt
zich voor de halve finale in Assen.

De vijfde Russische deelnemer is Va-
lery Preshevalski, die in Den Haag vijf-
de werd. het deelnemersveld wordt wat
de buitenlanders betreft gecompleteerd
door Ivaer Sjöberg (Zweden), Sture
Wattman (Zweden), Treumund Strobl
(Oostenrijk) en Albert Stickel (West-
Duitsland).

Zoals al jaren het geval is, vormt Roe-
lof Thijs op dit niveau de enige Neder-
landse vertegenwoordiger Hilbert Tel
(Assen) 'is weliswaar reserve en zal
waarschijnlijk ook wel in actie komen,
maar invallers kunnen geen punten sco-
ren. Via een zesde plaats in Deventer
kwalificeerde Thijs zich voor de wed-
strijden in zijn woonplaats, waar nu al
voor de negende maal ijsspeedwayraces
worden gehouden. In 1977 wist de As-
senaar zelfs de halve finale voor eigen
publiek te winnen en bij die gelegenheid
bleef hij Tarabanko de baas. De al-
gemene verwachting is, dat Roelof Thijs
een dergelijke stunt deze keer waar-
schijnlijk niet kan herhalen en de cou-

reur is voldoende realist om die mening
te onderschrijven.

In het voordeel van de thuisrijder en
alle andere niet-Russische rijders is de
omstandigheid, dat van de vijf deel-
nemende Russen zich maximaal drie
voor Kalinin kunnen plaatsen. In Inzell
geldt hetzelfde (daar starten vier Rus-
sen), zodat in de finale van het wereld-
kampioenschap niet meer dan zes Rus-
sen kunnen meedoen.

Een tiende plaats in Assen zou dus
voldoende kunnen zijn om de eindstrijd
te bereiken, maar dan moeten er wel vijf
Russen bij de eerste negen zitten. In
principe is het zo, dat de eerste acht van
Assen naar Kalinin gaan, waar zij met
de beste acht van Inzell het wereldkam-
pioenschap zullen uitvechten.

Roelof Thijs kreeg van de or-
ganisatoren (De motorclub Assen en
Omstreken en de Kunstijsbaan
Drenthe) tijdens de persconferentie de

'stimulerende mededeling te horen, dat
er 2500 gulden voor hem klaar ligt, wan-
neer hij de finale weet te bereiken. Dat
bedrag is bedoeld als bijdrage in de reis-
en onkosten voor de wedstrijden in Ka-
linin.

Thijs krijgt bovendien op donder-
dagavond even de gelegenheid wat extra
trainingsronden te rijden. De coureur is
tevreden over zijn materiaal (,„betrouw-
baar"), maar hoopt toch nog, dat de
Tsjechoslowaken een blok voor hem
meebrengen. „Ik heb wat te weinig ver-
mogen onderin, waardoor ik bij het star-
ten een beetje verspeel. Gelukkig is de
start in Assen niet zo doorslaggevend als
op de meeste andere banen, die in de re-
gel twee meter smaller zijn".

Op vrijdagavond (8 februari) is de of-
ficiële training. De eerste twintig heats
worden zaterdagavond vanaf 19.00 uur
afgewerkt en de resterende twintig bij
daglicht vanaf zondagmiddag 14.00 uur.

• VLAÜIMIR LIOUBICH
. . . uice-wereldkampioen. . .

Weisweiler trainer
bij New York Cosmos

Hennes Weisweiler, de 60-jarige trainer
van FC Köln, heeft zien voor drie jaar als
coach verbonden aan New York Cosmos,
waarvoor de Nederlanders Wim Rijsbergen
en Johan Neeskens, alsmede de Westduitser
Franz Beckenbauer uitkomen.

Hij kwam in Parijs tot overeenstemming
met president Ertegun van Cosmos. Weis-
weiler krijgt een salaris van 700.000 mark
(meer dan 770.000 gulden) per jaar. Bij FC
Köln verdiende hij rond 300.000 mark. „Ik
heb altijd gezegd graag in Keulen te willen
blijven," verklaarde Weisweiler toen hij zijn
besluit bekendmaakte aan het bestuur en de
spelers van zijn club, „maar de leiding van
de vereniging heeft mij aan het lijntje gehou-
den. Er was geen basis voor een vruchtbare
samenwerking meer."

Succesvol debuut
George bij Forest

Nottingham Forest heeft gisteren op ei-
gen veld de eerste wedstrijd om de super-
cup tegen Barcelona met 1-0 gewonnen.
De supercup wordt in twee wedstrijden
(uit en thuis) betwist door de Europese
kampioen bij de landskampioenen (Not-
tingham Forest) en bekerwinnaars (Bar-
celona).

Charlie George heeft zijn debuut voor Not-
tingham Forest van enige fleur voorzien.
George, geleend van Southampton als moge-
lijke vervanger voor de naar Keulen vertrok-
ken spits Woodcock, scoorde in de negende
minuut van het duel tegen Barcelona de eni-
ge treffer: 1-0. George gaf de agressieve da-
dendrang die Nottingham vanaf de aftrap
aan de dag legde, uitstekend weer. Na de
treffer bleef Nottingham het duel domine-
ren, maar Artola en paal en lat stonden een
grotere zege in de weg. In het laatste kwartier
was de pressie op het Spaanse doel zeer
krachtig. Schoten van Birtles, Bums en Ge-
orge werden echter gekeerd door het
houtwerk. In de nerveuze slotfase liep Zuvi-
ria een waarschuwing op na een overtreding
tegen Robertson.

Door de kleine nederlaag heeft Barcelona
zich een goede uitgangspositie verschaft voor
de return, die dinsdag a.s. in stadion Nou
Camp wordt gespeeld.

Inhaalprogramma
betaald voetbal

De KNVB heeft voor de komende periode
het inhaalprogramma van het betaalde voet-
bal vastgesteld. Het betreft zowel com-
petitie- als bekerwedstrijden. Het program-
ma ziet er als volgt uit:

Woensdag 6 februari: NAC - Feyenoord
(restant) (aanvang 16.00 uur); Go Ahead
Eagles - Ajax (19.30).

Zondag 10 februari: FC VW - SC
Heer'enveen (14.30).

Woensdag 13 februari: Go Ahead Eagles
- FC Den Haag (19.30); NAC - Sparta (19.30
uur); Fortuna A. - FC Volendam (19.30 uur).
Beker: AZ'67 - FC Utrecht (19.30); PSV -

FC Amsterdam (19.30 uur) Roda JC - NEC
(19.30); Ajax-Vitesse (19.30).

Zondag 17 februari: AZ'67 - NEC (16/2 -

19.30); Willem II - NAC (14.30 uur); Vitesse -

Excelsior (14.30 uur); SC Veendam - SW
(14.30 uur). SC Cambuur-SC Heerenveen
(14.30 uur); beker: Feyenoord - FC Twente
(19.00 uur); SC Amersfoort - FC Den Haag
(14.00 uur); DS '79 - PEC Zwolle (14.00 uur);
Go Ahead Eagles - Sparta (14.00 uur).

FC Twente - PEC Zwolle (19.30 uur).
Woensdag 16 april (zomertijd): SC

Amersfoort - SVV (19.00 uur); FC Amster-
dam - De Graafschap (19.00 uur); Wage-
ningen - SC Veendam (19.00 uur); Telstar
- SC Cambuur (19.00 uur); Volendam - FC
Den Bosch (19.00 uur); SC Heerenveen -

Eindhoven (19.00 uur); FC Groningen -

Helmond Sport (19.00 uur).
Dinsdag 22 april: SC Heerenveen - For-

tunaS. (19.00 uur).
Woensdag 30april: SC Cambuur • Wage-

ningen (19.00 uur).

Oulu klaar voor
Elfstedentocht

De Finse autoriteiten hebben het parcours,
waarop zaterdag 23 februari bij Oulu de al-
ternatieve elfstedentocht zal worden gehou-
den, gekeurd en zonder beperkingen vrijgege-
ven. Erkki Rauhala, de officier van Justitie
van Noord-Finland, heeft een aantal proef-
boringen laten verrichten. Het ijs bleek een
gemiddelde dikte van 75 centimeter te heb-
ben, hetgeen zelfs voldoende zou zijn om
100.000 schaatsers deel te laten nemen. Tot
nu toe hebben 65 Nederlanders inge-
schreven, maar de organisatie verwacht dat
dat aantal tot circa 350 zal oplopen. Naast
een groot contingent Nederlandse schaatsers
zullen ook Finnen, Zweden en Westduitsers
zich aan de tweehonderd kilometer lange
tocht wagen.

Sport in 't kort
- Tus Langerwehe, een onbeduidende

Westduitse amateurclub, heeft in het toer-
nooi om de Westduitse voetbalbeker voor een
sensatie gezorgd. De amateurs versloegen op
eigen veld in de tweede wedstrijd, de eerste
was in Berlijn na verlenging in 0-0 geëindigd,
de Bundesligaclub Hertha BSC met 2-1.

— Het nationale elftal van België heeft in
Brussel ter voorbereiding op een drietal
vriendschappelijke interlandwedstrijden ge-
oefend tegen Racing Jet uit de tweede divi-
sie. Het nationale team won met 5-0.

• Door een gelijkspel (0-0) op eigen veld
tegen landskampioen Inter Milaan heeft Ju-
ventus zich geplaatst bij de laatste vier van
het toernooi om de Italiaanse voetbalbeker.
De Turijnse club had de eerste ontmoeting
met een 2-1 zege afgesloten.

De Belg Noël Dejonckheere heeft de derde
etappe van de ronde van Majorca gewonnen.
Hij was in een rit over 165 kilometer van
Santa Maria naar Palma de snelste in de
eindsprint. Zijn landgenoot Roger de Vlae-
minck blijft leider in dealgemene rangschik-
king.
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