
Strak schema
„Ik ben na Montreal twee jaar
let meer als wedstrijdzwemmer
ctief geweest. Dat had ik mezelf
Oor de Olympische Spelen van dat
lar al in het vooruitzicht gesteld.

ogenblik heb ik echter
ok tegen mezelf gezegd dat ik er intoskou weer bij wilde zijn. De af-
kopen twee jaar heb ik de touw-
es daarom weer aangetrokken en
«ds kort lig ik iedere dag meer
m vijf uur in het water, train ikGemaal per week met gewichten
1 heb ik tegen mijn baas — Hene-
en werkt in de elektronica-handel
I gezegd dat ik voorlopig wat meer
bje tijd wil. Die krijg ik ook."

„Niet Moskou staat voor mij een-
faal. Maar de confrontatie met de
'ereldtop. Wat mij betreft mogen

* er wereldkampioenschappen
'Sn maken en de wedstrijden ver-
kaatsen naar Athene. Dat maakt
[te niet uit. Alleen vrees ik dat dan
* andere helft van de wereldtop
'erstek laat gaan en het toernooi
tok nauwelijks waarde heeft. Daar-*h zou ik het ontzettend betreuren
Is de boycot werkelijkheid wordt.

*an heb ik namelijk een hele hoop
'Oor niets gedaan ..."
Lijnrecht tegenover de mening

'an Heneken staat het standpunt
'at Jim Montgomery inneemt. Hij
s 's werelds snelste vrije slag
Vemmer en de winnaar van het
olympisch goud in Montreal op de
fOo meter, blijkt in deze tere kwes-

tic een duidelijke supporter van
president Carter. „Natuurlijk heb
ik ook hard getraind voor de Spe-
len. Maar na alles wat er nu ge-
beurd is weiger ik mee te doen aan
een show, die de grootheid en de
pracht van de Sovjet-staat en haar
systeem moet uitdragen. Dat kan
ik niet opbrengen onder de huidige
omstandigheden. Voor mij dus:
overal Olympische Spelen, behalve
in Moskou ..."

Weerzinwekkend
De lange, gebrilde zwemmer, die

na Montreal anderhalf jaar in spor-

tief opzicht als de „grote luiwam-
mes" door het land trok, heeft de
Olympische Spelen als instituut
niet zo hoog. „Het hele gebeuren,
de pracht, de praal, de show, de

commercie, stoot me op een gewel-
dige manier af. Ik heb in Montreal
genoten van de sport, dat kan ik
niet ontkennen. Ik heb boksen ge-
zien zoals ik dat nog nooit eerder

had gezien, atletiek net zo; wat dat
betreft is er niets mooiers dan dat.

Maar de randverschijnselen zijn
soms weerzinwekkend. Moskou zal.

Olympische
zwemmers
Amerika
te gast in
Amersfoort
wanneer het doorgaat, nog erger
zijn dan Montreal en als we in 1984
Los Angeles halen zal dat nog weer
erger zijn dan Moskou. Zo komt er
geen eind aan. Laten we verstandig
zijn en gewoon met de Olympische
Spelen een nieuwe startmaken. Als
een groot sportfeest, maar ik vrees
dat zoiets op dit moment alleen
nog maar mogelijk is op de
maan..." Zowel Heneken als
Montgomery proberen zich, zo veel
als mogelijk, te onttrekken aan de
woelige discussie, die het begrip
Moskou alleen al in deze dagen
aanwakkert. Beiden hebben hoog-
gestemde sportieve idealen en die
rijmen niet met dwalingen van de
geest naar het politieke vlak. „Aan
goud of zilver denk ik niet," zegt
John Heneken. „Wat me nu bezig-
houdt is de vraag of ik me kan

kwalificeren voor Olympische deel-
neming op zowel de 100 als 200
meter. Pas wanneer ik daarin ge-
slaagd ben zie ik wel weer verder."

Hij is vriendelijk, deze breedge-
schouderde, maar- tamelijk kleine
Amerikaan. Zijn lichaam loopt
naar zn smalle benen eigenlijk in
een punt uit. De ideale tors voor
een schoolslagzwemmer. Hij is één
van de groten van de Santa Clara
Swimming Club, waar hij zich ook
probeert te onderscheiden door het
jonge talent aan te moedigen. „Er
wordt ook in Nederland wel eens
gedacht dat er in ons zwemmen
sprake van dwang is. Maar dat is
niet het geval. Alles gaat geheel
vrijblijvend. Zo is het ook bij mij
gegaan. De dokter adviseerde op
m'n achtste een knieoperatie on-
dergaan. De dokter adviseerde m'n
ouders om mij bij de revalidatie te
laten zwemmen. Twee jaar later
zwom ik m'n eerste wedstrijd. Toe-
val dus. ."

JOHN HENCKEN (achter, half uit water) ... „niet Moskou staat voor mij centraal, maar de confrontate met de
wereldzwemtop" ... foto wim hendriks

Russinnen doen
ineensniet mee

DEN HAAG (ANP) — De Russi-
che deelneemsters aan het tafel-;ennistoernooi, datvanaf 1 februari
'1 het Westduitse München wordt
behouden en waarin in principe
'loor de sterkste twaalf spelers en
'beelsters van Europa wordt
!'celgenomen, hebben hun inschrij-
Ing teruggetrokken.

Valentina Popova, vijfde op de
'uropese ranglijst, en eerste reser-ve Loedmilla Bakshoetova, hebben
je organisatie laten weten dat zij'oor ziekte verhinderd zijn. EenRadere omschrijving werd niet ge-
seven. Popova zal worden vervan-
gen' door de Tsjechische Blanka
?ilhanova, de reserveplaats van
?akshoetova wordt overgenomen
[Oor de Francaise Claude Bergeret.

i Bij de heren hebben twee spelers
regens blessures moeten afschrij-
ven. Het zijn de Hongaar Tibor

en de voormalige Europe-
ïe kampioen Milan Orlowski uit
*»jechoslowakije. Zij worden ver-engen door de Hongaar JanosTa-Jjacs en de Westduitse kampioen
"eter Stellwag.

FC Amsterdam

KORT

VOETBAL — FC Amsterdam
heeft gisteren in een vriendschap-
pelijk voetbalduel met 4-2 van de
amateurvereniging Zandvoort-
meeuwen gewonnen. Amsterdam-
se goals van Blanken, Stout, Weg-
man en Swart

Juventus
VOETBAL — De Italiaanse

voetbalkampioen Inter Milaan is
uitgeschakeld voor de nationale
bekerstrijd. Juventus behaalde op
eigen veld een 0-0 gelijkspel, ge-
noeg om in de halve finales tegen
AC Torino uit te mogen komen.

Rusland
IJSHOCKEY — Het Russische

ijshockeyteam, wereld- en Olym-
pisch kampioen, heeft gisteren een
vriendschappelijk duel tegen
Westduitsland met 7-4 gewonnen.

WK.. ATLETIEK —De eerste wereld-
kampioenschappen atletiek zullen
in 1983 in Stuttgart (WDld.) of Hel-
sinki (Fin.) plaats vinden. De In-
ternationale Atletiekfederatie zal
op 10 maart beslissen.

Viktor Potapov
ZEILEN — De Rus Viktor Pota-

pov heeft gisteren in Auckland
(Nieuw Zeeland) de vierde wed-
strijd om de wereldtitel zeilen in
de Tornado-klasse gewonnen. De
Nederlandse equipe

Van Walt
Meyer/Brasser werd dertiende. De
Westduitser Spengler leidt het al-
gemeen klassement.

Hertha BSC
VOETBAL — TTJS Langerwehe,

een onbeduidende amateurclubheeft in het toernooi om de West-
duitse voetbalbeker voor een sen-
satie gezorgd door Bundesligaclub
Hertha BSC met 2-1 na verlenging
te verslaan. De amateurs hebben
daarmee de achtste finales
bereikt.

SPORT

Toppers VS oneens over Moskou

!Pr/e Olympische zwemkampioenen uit Amerika — John Heneken, Jim
mtgomery en Bruce Furniss — komen dit weekeinde in actie bij de
feedo Weef. die in het sportfondsenbad van Amersfoort haar eerste
wum viert. Maar zij drieën zijn niet de enige trekpleisters in het
zonder sterke deelnemersveld. Op de startblokken verschijnen ook
feldrecordhoudster (200 meter vrije slag) Cynthia Woodhead en haar
na even bekende landgenote Tracy Caulkins. Rusland zet zn sterkst
nkbare herenploeg in. „Amersfoort" vormde, toen de seizoenindeling
rd gemaakt, kennelijk een belangrijk station voor de toppers op weg
Sr Moskou. Ook voor de Amerikanen dus, die onverwacht te maken
igen met het Olympische veto van hun president (Carter). Met twee van, n, JOHN HENCKENen JIM MONTGOMERY, sprak PAROOL SPORTover

'f ontwikkelingen in de Olympische hoek.

r POUL ANNEMA

lAMERSFOORTIAMERSFOORT — Kort voordat de Amerikaanse zwem-
oeg zich op het vliegveld van Chicago verzamelde voor de
Versteek naar Europa stelde het Amerikaans Olympisch
bmité zich op het standpunt dat president Carter had
anbevolen. Moskou zal worden geboycot, wanneer deRussen
iet voor eind februari hun troepen uit Afghanistan hebben
kruggetrokken.
tijdens de luchtreis van Chicago
»r Amsterdam, die toch zon tien
ff in beslag nam, kwam het bran-dde thema niet aan de orde. Het
botste deel van de zwemploeg
lep in de vliegtuigstoelen en ook
de ontspannen voorbereiding op

I Speedo Meet van het komende
iekeinde hebben de volwassen
berikaanse zwemmers nauwe-
ks ruimte gevonden om elkaar
in te spreken over de dreigende
rycot van Moskou. Of zoals John
fencken de sfeer van dit moment
irwoordt: „We trainen alsof de
lympische Spelen gewoon door-
aan. Wat moeten we ook an-
er.s .."

iToch heeft John Heneken een
lidelijke mening over de actuele
fbeürtenissen in zijn land. De 26-
-rige schoolslagzwemmer, die in
ünchen ('72) brons op de 100 me-
jf won en vier jaar later goud (100
teter) en zilver (200 meter) uit de
wmpische medaillekast sleepte,
Ijst de boycot-gedachte af. De po-
tieke verontwaardiging die Mos-
Du als het hart van de komende
lympische Spelen heeft opgeroe-
fo, laat hem koud. Wat hij wil is
kort bedrijven, zich meten met de
üsten van de wereld. Daarvoor
■aint-ie dag-in, dag-uit. Daarvoor
teft-ie een deel van zijn werk-
temheden afgestoten. En daar-
Jor, zo legt hij uit, heeft hij zich
sze winter zelfs van zn meest ge-
>fde bezigheid. het skieën,
keerd.

zwemmen

Olympische winter-vlam al ontstoken
OLYMPIA

(AFP) — De
Olympische
vlam, die tijdens
de winterspelen
te Lake Placid
als symbool van
vrede en broe-
derschap zal
branden, is op de
berg Olympus in
Griekenland ont-
stoken. Tijdens
de ceremonie
werd de fakkel
aangestoken
door een olijftak,
die door middel
van een brand-
glas en de zonne-
stralen vlam had
gevat.

Na een reeks
verdere plechtig-
heden werd de
fakkel overge-
dragen aan een
ploeg uit Lake
Placid, die voor
een behouden
overkomst van
het Olympisch
vuur haar de
Verenigde Sta-
ten moet zorg-
dragen.

MARIA MOCHOLIOU, een Griekse actrice, is tijdens de Olympische ceremonie uitgedost als
een hoge priesteres en „neemt" het Olympische vuur aan dat bestemd is voor Lake Placid.

FOTO: AP

Omschakeling
Twaalf jaar later won hij Olym-

pisch goud. Daarna stopte hij en
keerde terug. Een immense om-
schakeling. „Ik had wel een drukke
baan, maar de training, die ik plot-
selingweer hervatte vermoeide me.
Ik had erg veel slaap nodig. Boven-
dien was er het één en ander verbe-
terd in de trainingsaanpak. Voor
Montreal had ik nooit met gewich-
ten getraind. We oefenden wel met
hand-opdrukken en optrekken aan
de rekstok, maar dat was alles. Nu
ga ik drie keer per week het kracht-
centrum in. Ik heb er profijt van,
datmerk ik. Ik zwem natuurlijk nu
al weer tijden, die ik met alleen de
zwem-training die ik gedaan heb,
nooit had kunnen halen..."

Wraakpoging van
koploper slaagt

AMSTERDAM — Delta
Lloyd is gisteravond in de
thuiswedstrijd tegen het
Leidse Parker duidelijk
slachtoffer geworden van de
wraakgevoelens van de huidi-
ge koploper. Parker namelijk
verloor afgelopen zaterdag
van Amstelveen en wenste
zich bovenal te revancheren
voor de eerder geleden bas-
ketballnederlaag in de Apol-
lohal tegen Delta Lloyd.

Vandaar dat de Amsterdammers
er tegen de zeer geconcentreerd
spelende Leidenaren geen moment
aal te pas kwamen. Het werd uit-
eindelijk 93-122 en Delta Lloyd
mocht zich met deze cijfers nog
gelukkig prijzen.

In de eerste helft legde Leiden
een geweldige vorm aan de dag. De
ploeg die in het eerste deel van de
competitie schier onverslaanbaar
leek, maar onlangs enkele verlies-
partijen moest incasseren, was dui-
delijk op zoek naar vergelding.

Delta Lloyd bleek daarvoor een
dankbaar tegenstander omdat het
geen enkel verweer had tegen het

Van een medewerker

perfecte aanvalsspel van Parker
met een scoringspercentage van 76.

Scores Delta Lloyd: Smith 30, Harris 18,
Pleterse 11. Parker: Bruinsma 31. Washing-
ton 25, Woudstra 16, Plaat 14.

In Rotterdam versloeg het Haar-
lemse Eve and Adam Stars — zon-
der Wayne Armstrong die voor zes
weken is geschorst —RZ met 81-99.
Topscorer voor de Haarlemmers
was Hagens met 22 punten. Het
Groningse onderonsje tussen BVQ
en Nationale Nederlanden Donar
werd door Donar met 81-123 gewon-
nen. Dinsdag reeds won Nashua
Den Bosch met 91-94 bij Punch en
versloeg Amstelveen — met Owen
Wells en Everett Fopma met 21
punten als topscorer — 808 met
80-87.

Stand luidt nu: Parker Leiden 29-34;
Nashua Den Bosch 29-46; Amstelveen 30-
-44; NND 30-38; Eve and Adam Stars 31-34;
Punch 30-32; Frisol 29-28; 808 28-18; Del-
ta Lloyd 30-18; Rotterdam Zuid 29-8; BV
Groningen 29-4.

basketball

HERZOG WINNAAR A-POULE

Joop wel eerste
bij langlaufen

CORRENCON (ANP) — Harald
Herzog is gisteren in het Franse
Correncon opnieuw langlaufkam-
pioen van Nederland op de 15 kilo-
meter 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 hier
Rotterdammer George Brouwer.
Bij de veteranen ging het kampi-
oenschap naar Cor Muller. De titel-
strijd bij de dames, die vijf kilome-
ter aflegden, leverde enkele grote
verrassingen op. Kampioene werd
Marijke Bestenbreur, tweede de
Zoetermeerse Gea Sonneveld en
derde Mary van derLely. Geen van
deze dames behoorde tot de Neder-
landse kernploeg. Ineke van Zee
was met een vijfde plaatshet eerste
kernploeglid.

Fins ijs in orde
voor 'Elfsteden'

OULU tANP) — De Finse autori-
teiten hebben het parcours, waarop
zaterdag 23 februari de alternatie-
ve Elfstedentocht zal worden ge-
houden, gekeurd en zonder beper-
kingen vrijgegeven.

Erkki Rauhala, de officier van
justitie van Noord-Pinland, heeft
dinsdag een aantal proefboringen
laten verrichten. Het ijs bleek een
gemiddelde dikte van 75 centime-
ter te hebben, hetgeen zelfs vol-
doende zou zijn om 100.000 schaat-
sers deel te laten nemen. Tot nu toe
hebben 65 Nederlanders ingeschre-
ven, maar de organisatie verwacht
dat dat aantal tot circa 350 zal
oplopen. Naast een groot contin-
gent Nederlandse schaatsers zullen
ook Finnen, Zweden en Westduit-
sers zich aan de tweehonderd kilo-
meter lange tocht wagen.

Concurrentie is
voor Thijs groot

ASSEN (ANP) — Roelof Thijs, de
enige Nederlandse ijsspeedway-
vertegenwoordiger van internatio-
nale allure, zal in de halve finales
van de strijd om het wereldkampi-
oenschap, dieop 9 en 10 februari op
de kunstijsbaan van Assen worden
gehouden, omringd worden door
een sterk deelnemersveld. Daartoe
behoren in elk geval vijf Russen,
onder wie viervoudig wereldkampi-
oen Tarabanko en de nummer twee
van de wereld Soebbotin.

Op dezelfde dagen wordt in het
Westduitse Inzell de andere halve
eindstrijd gehouden. Van elke wed-
strijd kwalificeren zich deacht bes-
te rijders, met een maximum van
drie per land, voor deeindstrijd, die
op 23 en 24 februari in het Russi-
sche Kalinin gehouden wordt

René Pijnen
WIELRENNEN — René Pijnen

heeft opnieuw een zesdaagse, dit
keer die van Kopenhagen, moeten
staken wegens zijn achillespees-
blessure. Het koppel Sercu/Fritz
zegevierde in de Deense hoofd-
stad.

DeJonckheere
WIELRENNEN — De Belgische

sprinter Noël Dejonckheere heeft
de derde etappe van de ronde van
Majorca gewonnen. Zijn landge-
noot Roger de Vlaeminck blijft
leider van het klassement.
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Gaat de Bisschop wonderen verrichten?
Het zal de Feenstra Flyers niet glad zitten in de Edenhal. Want de Bisschop weet TttWwat er op het spel staat. De ijzers zullen jankenover de piste in flitsende acties. M HKfIP/V.De boarding zal krunen onder het geweld. f JÖSHH^^AHet gaat er duidelijk om spannen. / S <1 W^ts^EL
Zorg wel dat ver bij bent. I f rjfWKJ'
En schreeuw, juich en stamp De Bisschop naar het kampioenschap. _%f JWMV "*De wonderen zijn de wereld nog lang niet uit. IBBtFf
Morgenavond 20.30 uur: ijshockey -De Bisschop - Feenstra Flyers dat is vuur op ijs.

ADVERTENTIE:

De schildefAJLA
kreeg luchlSß3
vanNasiviifelSm
Neusverkouden? Nasivin neusdruppels of -spray helpen u snel. Uitsluitend
verkrijgbaar bij apotheker of drogist. Lees eerst degebruiksvoorschriften.

NASIVIN EEN HELE OPLUCHTING MERCK

ïiTSVn extra voordelige
I M T*lA voorjaarsaanbieding

Bela meubelen heerlijk zitcomfort. Superlastic IJf
in óón wnnrrl vaste afwerkin9- Bijzonder mooie
in een WOOra stofbekleding in kleur naar uw keus. speciale OCQEgeweldig! Een uit onze rijke kollektie. voorjaarsprijs üUvUt

De meest komolete meubelshow op 25000 m2expositieruimte

k. diemen amsterdam utrecht zevenaar La Croix slaapkamerspecialist -/J
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