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Van onze
basketbalmedewerker

AMSTERDAM, donderdag

Parker heeft zich gisteravond
in de Apollohal op fantastische
wijze hersteld van de nederlaag,
die het zaterdagavond in Amstel-
veen moest incasseren. De lijst:

aanvoerder in dë eredivisie bas-
ketbal zegevierde met de alles-
zeggende cijfers 92-122 óver Del-
ta Lloyd, dat het Leidse team
eerder in dit seizoen de eerste
nederlaag toebracht.

In de eerste helft schoot
het „penneteam" 76 pro-
cent, Washington zelfs 100
procent. Delta Lloyd kwam
op 33 procent. Daarmee is de
ruststand 35-62 wel ver-
klaard.

Henny Blom
... wisselingen...

Snoeyink blijft
actief fietser

v %V '

' Van onze sportcorrespon-
f tv. dent

t'r. ALMELO, donderdag
Herman Snoeyink, de fiet-

sende onderwijzer uit Dene-
kamp, blijft actief in de wie-
lersport. Een onderzoek in
het Almelose ziekenhuis Ire-
ne, waar de specialist Pavlov
Snoeyink woensdagmiddag
onder handen beeft gehad,
wees uit dat er wel een zeer
gerfnge afwijking in de rug

* geconstateerd werd maar dit
had gelukkig niets met een
hernia te maken.

Snoeyink fietst het ko-
mend weekeinde in Putten
de laatste veldrit en gaat
zich daarna rustig voorberei-
den op het wegseizoen 1980.
Op zaterdag 8 maart debu-
teert Herman Snoeyink in
de Van Eyck-Fongers- ploeg
in de 20ste Ster van Zwolle.
„Ik heb deze Ster nog nooit
gefietst en hoop daar echt te
vlammen", aldus een en-
thousiaste Snoeyink, die ui-
teraard verheugd was over
de uitslag van het onder-
zoek. *

jfv. Herman Snoeyink
'...verheugd...

Geen spanning
Na de basketverwisseling

liet coach Henny Blom zijn
mindere „goden" binnen de
lijnen en zakte het spelpeil.
Van enige spanning was
geen sprake. Via 43-77, 57-92

en 75-108 werd 93-122.
In het schuttersfestijn wa-

ren bij Parker Bruinsma (31
punten), Washington (25),
Woudstra (16) en Plaat (14)
het produktiefst.

Bij Delta Lloyd kwamen
Hank Smith (30), Harris (18),
Franklin Liesdek en Henk
Pieterse (beiden 11 punten)
in de dubbele cijfers.

Derby
In Groningen de Derby

B.V. Groningen tegen Natio-
nale Nederlanden Donar (81-
123) en in Rotterdam de ont-
moeting RZ tegen Eve and
Adam Stars: 81-99; rust 31-
50. Armstrong, geschorst
voor zes wedstrijden en
Koster geschorst voor één
wedstrijd speelden niet mee
bij de Haarlemmers. Bij RZ
was Everett (35) het produk-
tiefst en bij Eve and Adam
Stars Emiell Hagens (22).

De stand in de eredivisie
heren luidt nu: 1. Parker 29-
54, 2. Nashua 29-46, 3. Am-
stelveen 30-44, 4. Nationale
Nederlanden 'Donar 30-38, S.
Eve and Adam Stars 31-34, 6.
Punch 30-32, 7. Frisol 29-28,
8. 808 28-18, 9. Delta Lloyd
30-18, 10 .RZ 29-8, 11. B.V.
Groningen 29-4.

Atleten achter
beleid KNAU

' J Amsterdam, donderdag
' .Het bestuur van de KNAU
heeft een gesprek gehad met
de~ Olympische selectie,
waarbij als hoofdmoot de
Olympische boycot ter tafel

f kwam.
\.öe atleten hebben na een
vrij uitvoerige discussie zich
in .grote lijnen kunnen ver-

. enigen met het gevoerde be-
• léid van het bestuur van de

»KtfAU, dat zich tegen een
boycot heeft uitgesproken.

• -Door de atleten werd erop
aangedrongen om het voor-
stel van de lAAF om — bij
een eventuele boycot van de
spelen in Moskou — het

[ voorstel de . wereldkam-
pioenschappen van 1883naar
1081 te verschuiven sterk te

, bepleiten.

Cupzege
£

' JX*; KEULEN, woensdag
t de «chtste finale van
K het* toernooi om de Duitse
R vMtbalbeker is de wedstrijd

I;TPC Köln tegen VFL Bo-
C chilm gespeeld.
vl tfCêulen won met 2-1 en
fttr&ft als volgende tegenstan-
<; dit:Darmstadt *98, een twee-

de-Ügaclub.

Arbiter niet
meer welkom
bij Parker

OEN HAAG, donderdag
Als het aan de leiding van

de basketbalvereniging Par-
ker Leiden ligt, zal de Gro-
ningse arbiter Henk Kleer-
snijder geen competitiewed-
strijden van de ranglijstaan-
voerder meer fluiten. Par-
ker Leiden heeft een ver-
zoek ingediend bij de Neder-
landse Basketbalbond (NBB)
Kleersnijder niet meer voor
thuiswedstrijden van de
Leldse club, en liever ook
niet voor uitwedstrijden in
te zetten als scheidsrechter.
De leiding van de bekerhou-
der zegt niet meer te kunnen
instaan voor de veiligheid
van Kleersnijder omdat „de
antipathie van management
en publiek te grote propor-
ties heeft aangenomen".

De oorzaak is volgens ma-
nager Frans van Egmoad de
slechte leiding gedurende
het gehele seizoen. „leder
duel van onze club, dat on-
der Kleersnijder's leiding
werd gespeeld eindigde in
een chaos". De aanleiding
tot het verzoek aan de NBB
was de wedstrijd van afgelo-
pen zaterdag tegen BV Am-
stelveen. Kleersnijder ken-
de de Leldse 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.

VRIJSPRAAK HENK NOOREN
AMSTERDAM, donderdag
Springruiter Henk Nooren

heeft zijn paard Pluco tij-
dens het concours hippique
in Antwerpen geen doping
toegediend. Tot die uit-
spraak kwam woensdag de
strafcommissie van de Inter-
nationale Hippische Sport-
bond (FEI). Daarmee is
Nooren van alle blaam ge-
zuiverd.

Nooren zou in Antwerpen
zijn paard arsenicum heb-
ben toegediend. De uitslag
van het in Gent gehouden
dopingonderzoek was posi-
tief.

Henk Nooren
t... vrijuit...

Olympische vlam ontstoken
OLYMPIA, donderdag

De olympische vlam, die
tijdens de Winterspelen te
Lake Placid als symbool van
vrede en broederschap zal
branden, is gisteren op de
berg Olympus ontstoken.
Tijdens een ceremonie werd
de fakkel aangestoken door
een olijftak, die door middel
van een brandglas en de zon-
nestralen was ontstoken.

De toorts werd daarna
naar het oude olympische
stadion gebracht, naar het
beeld van baron Pierre de
Coubertin, de grondlegger
van de moderne Olympische
Spelen. Een presidentiële
delegatie van vijftien Ameri-

kanen en een uit elf perso-
nen bestaande ploeg van or-
ganisatoren uit Lake Placid
woonden de ceremonie bij.

Via het vliegveld van An-
dravidas werd het olympi-
sche vuur naar Athene ge-
vlogen, waar nog een cere-
monie plaats had in het
olympisch stadion, waar in
1896 de eerste moderne
Olympische Spelen werden
gehouden. In de avond werd
de fakkel overgedragen aan
de ploeg uit Lake Placid, die
voor een behouden over-
komst van het olympisch
vuur naar de Verenigde Sta-
ten moet zorg dragen.

• De Griekse actrice Maria Moscholiou beeld de gisteren een hogepriesteres uit, die
de olympische vlam ontstak.

Parkoers akkoord
alternatieve
elfstedentocht

OULU, donderdag
De Finse autoriteiten heb-

ben het parkoers, waarop za-
terdag 23 februari de alter-
natieve elfstedentocht zal
worden gehouden, gekeurd
en zonder beperkingen vrij-
gegeven. Erkki Rauhala, de
officier van justitie van
Noord-Flnland, heeft een
aantal proefboringen laten
verrichten. Het ijs bleek een
gemiddelde dikte van 75 cen-
timeter te hebben, hetgeen
zelfs voldoende zou zijn om
100.000 schaatsers deel te la-
ten nemen.

Tot nu toe hebben 65 Ne-
derlanders ingeschreven,
maar de organisatie ver-
wacht dat dat aantal tot circa
350 zal oplopen. Naast een
groot contingent Nederland-
se schaatsers zullen ook Fin-
nen, Zweden en Westduit-
sers zich aan de tweehon-
derd kilometer lange tocht
wagen.

HORIZONTAAL:
1 afgietsel
6 dagaanduiding

10 opgeld
12 houdng
13 bedrag van aanschaf
164 18 varkensprodukt
17 hoeveelheid
18 zie 16
20 vervoerbedrijf (afk.)
22 gevaar
25 geestdrift
27 onnodig
2B telwoord
29 bijbelaereua
31 voorzetsel
33 + 38 opening
34 loods
36 zie 33
37 sterkedrank
33 vreemd
41 germ. schriftteken
43 deel van kasteelmuur
44 beduchtheid

VERTICAAL:
1 vijver
2 werktuig
3 boom
4 metaal
6 heldendicht
7 onintelligent
8 boom .

9 genadeslag geven
11 hoorbear opdrinken
14 bovendien ' ;
16 F«ngelgerel
19 voorzetsel
21 koen

23 zoogdier
24 boom
25 plaat* In Gelderland
26 Turkse titel
28 nadelig uldo
30 vloerbedekking
31 kerel
32 ten aanzien van (afk.)
34 Eur. hoofdstad
35 binnenste
37 jongentruiam
38 Ichaamsdeel
40 uitroep
42 vervoerbedrijf (afk.)

Outsider
Op het toernooi, waar de

Delftse tramconducteur
Joop de Wilde als de grote
outsider kan worden be-
schouwd, ontbreekt als ac-
tief deelnemer Herman Po-
peyus, de illustere drieban-
denspecialist uit Etten-Leur,
die in de voorwedstrijden
niet verder kwam dan een
eerste reserveplaats. En dat
mag zeker tegenvallend wor-
den genoemd voor de man
die in het seizoen 1976/1977
nog de titel bemachtigde.
Toch is Popeyus wel degelijk
aanwezig in Gilze-Rijen. Hij
is lid van het organisatie-co-
mité.

Door het ontbreken van
Popeyus (achtmaal kam-

|pioen) is alleen nog Jan Dog-

gen (62) over van de oude
garde. Ook in het drieban-
den doet de jeugd dus steeds
meer van zich Spreken.

De kampioen zal zich
plaatsen voor het Europees
kampioenschap van 18 tot en
met 23 maart in het Zweedse
Helsingborg, terwijl de eer-
ste vier zich verzekerd mo-
gen weten van deelname
aan de officiële landenwed-
strijd driebanden tegen Bel-
gië.

Vanmiddag om 13.00 uur
begint Van der Looy tegen
Doggen en De Wilde tegen
De Jong. Om half vier biljart
Van Bracht tegen Van Crom-
voirt en speelt Van der
Smissen tegen Nieuwen-
burg.

Herzog snelste langlauferVan onze
sportcorrespondént

CORRENCON,
donderdag

.'Op de eerste dag van de
Nederlandse kampioen-
schappen langlaufen in het
Franse Correncon heeft
Harald Herzog bij de heren
de titel gegrepen op de 15
km met. een minimale
voorsprong van 14 secon-
den op de marinier Martin
Aalbersberg. Herzog was
op het ijzige en daardoor
zeer snelle parcours vier
keer gevallen, maar kwam
toch tot een persoonlijke
toptijd van 45 minuten en
44 seconden.

Na Aalbersberg <45,58)

kwamen de mariniers John
van Zanten (47,29), George
Geldof (48,18) en Klaas Vos
(49,02). Van Zanten en Vos
hadden in de voorbereiding
veel minder op de ski's
kunnen staan dan de overi-
ge kernploegleden maar
konden steunen op de in

jaren opgebouw-
de handigheid op de ski's,
die op dit parcours min-
stens zo belangrijk was als
conditie.

Joop Zoetemelk was niet
voor niets uit zijn woon-

plaats Germigny naar Cor-
rencon gekomen, want hij
bleek met 96,55 veruit de
sterkste in de b-categorie
en kreeg daardoor dus ook
een gouden medaille omge-
hangen.

Bij de heren veranderde
er niet al te veel in de top,
maar bij de dames werd
de hele „kernploeg" van
vorig jaar voorbijgestreefd
door nieuwkomers. Over-
duidelijk kampioene werd
Marijke Bestebreur, voor
het eerst op de Nederland-

se kampioenschappen,
maar in Noorwegen al
meer keer winnares op
langlaufwedstrijden. Deze
kanovaarster en marathon-
loopster was met 20,53 ver-
uit de snelste op de 5 km,
maar mocht pas na lange
beraadslagingen van de
jury op bet podium komen,
omdat een controlepost
langs de route haar niet ge-
zien had.

Of zij nu de juiste route
gevolgd had of onbewust

een deel van het traject
had afgesneden (het was
Inderdaad wel eens du-
bieus aangegeven) kon Ma-
rijke zelf ook niet vertel-
len. „Als ik loop ben ik he-
lemaal in trance, ik zie
geen controleposten, maar
ik heb volgens mij wel de
goede route genomen" zei
zij. Op twee minuten ach-
terstand werd de onbeken-
de Ges Zooneveld tweede
(22,57), m&ar de langlauf-
commissie was nog meer
verheugd met de derde
plaats van de pas 16-jarige
Marry van der Lely (22,59)
en de vierde plaats van de
zelfs pas 14-jarige Marian-
ne den Heyer (23,16).

Rini van Bracht
verdedigt titel
in Gilze-Rijen

Van onze speciale verslaggever
GILZE- RIJEN, donderdag

Rini van Bracht is opnieuw de favoriet voor het Neder-
lands kampioenschap driebanden ereklasse in het motel Gil-
ze-Rijen, waarmee vandaag een begin wordt gemaakt. Van
Bracht is niet alleen titelverdediger, maar heeft zich ook
zeer fanatiek voorbereid op deze strijd, waarin hij onder an-
deren te maken krijgt met Christ van der Smissen, Joop de
Wilde, Piet de Jong (die zich met het beste gemiddelde van
1.067 voor de finale plaatste) en de ~gouwe ouwe" Jan Dog-
gensenior te maken krijgt.

Van Bracht dus kansheb-
ber, maar ook Van der Smis-
sen is zeer gebrand op de
overwinning. De gebrilde
Sint Willibrorder heeft de
laatste tijd op diverse fron-
ten de boot een beetje ge-
mist en naar het schijnt
komt dat vooral doordat hij
zich meer in het driebanden
heeft willen bekwamen.
Zoiets gaat vaak ten koste
van het korte spel.

JAN DOGGEN
. . . oudste. . .

telesport
PAARDE

KOERSEN
UITSLAGEN
NOOTDORP

De uitslagen van de woensdag verre-
den koersen zijn:

NIKE VOLANNPRIJS 2000 m: 1.
Sovereign (J. van Dooyeweerd)
2.56 9 1.28.0, 2. Simon Marijke. 3.
Start Nearness. Winn 10,00 pl 2,80
5,20 4,30 kopp 204,60 trio
2711,10.

MAI REGINAPRIJS 2000 m: 1. Ti-
voH Hazelaar (W.AJ. Velis) 2.56.6
1.28.3, 2. Sjors Bloemlust, 3. Sindy
van Ursem. Winn 3,90 pl 3,70 2,90
6.60 kopp 19,60.

PETRA VOORNEPRIJS 2000 m- 1.
Prins Dratsine (Mej. M. Vos) 2.50.6
1.25.3, 2. Rajolie Oakota, 3. Samba
Judaon. Winn 8.80 pl 2,70 1,60 1,20
kopp 37.70 trio 233,80. Niet gestart'.
Pandoer Hanover (71.

MISS HOLLANDPRIJS (Ie afd)
2300 m: 1. Renate Voome (H.W.
Langeweg) 3.28.4 1.27.6, 2. Pasha,
3. Reddy Go. Winn 3.20 pl 1,30 1,60
2,20 kopp 9,00. Niet gestart: Rimini
(3).

NELWYN BUSHPRIJS (1e afd.)
1680: 1. Nimble Boy (J. Verhoeve)
2.18.7 1.22.6, 2. Ricky Moore, 3.
Lord Easter. Winn 17,90 pl 2,60 1,20
1,90kopp 29,20 trio 603,60.

PETITE GERDAPRIJS 2000 m: 1.
Pablo D. (J.M. Duin) 2.47.8 1.23.9,
2. Lukie 8., 3. Likas Kandia. Winn
2.40 ol 1,60 2,10 2,10 kopp 6,10.

NELWYN BUSHPRIJS (2e afd.)
1680 m: 1. Ne'o val Enter (C.O. Im-
ming! 2.20.6 1.23.7, 2. Praeses Ha-
nover, 3. Petra Voo'ne. Winn 3,20 pl
1,80 1,70 2.00 kopp 3,80 trio 121,20.
fclict gestart: Mine Fortuna (9).

PETRA VOORNEF RIJS (2a afd.)

2000 m: 1. Pim llpcnstijn (Mej M.
Vos) 2.52.0 1.26 0 , 2. RapaHo, 3.
Penny Wise. Winn 15,00 pl 2,20 1,70
2,40 kopp 23,00. Niet gestart Paulus
Hanover (2) en Petra Bronstee (9)

PETRA VOORNEPRIJS (3e afd.)
2000 m: 1. Nerva (J. van Dooye-
weerd) 2.46.8 1.23.4, 2. Perfect Wll-
kes, 3. Mascotta. Winn 2,801 1,20
1,70 1,70 kopp 4,70 trio 32,30. Niet
gestart: Paloro du Bois (7).

NELWYN BUSHPRIJS (3e afd.)
1680 m: 1. Piet Hein (J. Hendriks)
(Buiten weddenschappen) 2.19.8
1.23.2. Toto: 1. Petra Kid, 2. Rosella
W.,. 3. My Kid. Winn 8,20 pl 1,90
1,30 1,50 kopp 9,50. Niet gestart:
Omar Laguna (81.

ROQUINIOPRIJS 2380 m: 1. Peti-
te Gerda (A.T. Knijnenburg) 3.36.6
1.29.7, 2. Pratty Nebit, 3. Rose Kitty.
Winn 5.30 pl 3,00 2,20 6,60 kopp
15,70 trio 464,80. Niet gestart: O.
Antole (2) en Romeo Hollandia (3)

MISS HOLLANDPRIJS (2* afd.)
2380 m: 1. Piloot N. (G.C. Beentjes)
3.31.4 1.28.8, 2. Plamour Spencer,
3. Ranishka. Winn 10,50 pl 3,70 2.70
kopp Z7,70. Niet gestart: Sorry H. (2)
en Rifka Prince (9).

TOTALISATOR-OMZET
f 309.696.00.-.

Damploeg weer
tegen Russen

DEVENTER, donderdag
Na een onderbreking van

vijf jaar — de laatste maal
werd in 1973 in de Sovjet-
Unie gespeeld — zal een Ne-
derlandse damploeg in april
in Nederland weer aantre-
den tegen de Sovjet-Unie.
De ploeg is als volgt samen-
gesteld: wereldkampioen
Harm Wiersma (Leeuwar-
den), Johan Bastiaannet
(Amsterdam), Rob Clere
(Huussen), Frank Drost
(Franeker), Swami Nikhila-
nanda alias Jan de Ruiter
(Deventer), Jos Stokkel (Sap-
pemcer), Ton Sybrands
(Amsterdam) en Johannes
van derWal (Groningen).

20 donderdag 31 januari 1980

Oplossing vorige:

(advertentie)

Hmmm...appeltjes... wellen...koken...en dan maar smullen
dat'teen lieve lust is... gebakkenrodekool metappeltjes...
hertebiefstukken met jachtsaus...crème normande.

Hmmm...ook in Holland kan 't soms

Vraag gratis nieuw recepten-
boekje GedroogdeZuidvruchten 11«n IJ iSflBaS
aan:Antwoordnummer32l2,
1000SM Amsterdam.

PüWtcil» v»n d» Nedert«*h» Wrtmgina «o«i* H»ndrt m Crdraogd» iuidvnjrt*» J
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