
i fila"ns langlaufstrijd in Girkhausen:

FIarald Henz,og xreemË
[net titel afscheid."

GTFKflAUSEN - rtot ls dc amcrsÍoorter lrorald Eerzos toch celukt
om dlt rrlnterselzoen een natlonale langtoultttel te veroveren Naà'at hijln een telsurstellend skltoornool om de natlonale fltels tn Kóssen steehtá
een zllvercn medellle op de 30 hm. on een bronzen medaille op de { x l0km estaÍett€ had veroverd" behealde htt zondrg ln het westdirltse Glrh-
hruscn de Nederlandsc tltcl op de íl km.

Met deze natlonale tiltel, de vterde Zee vlet net bulten de prijzen metlanglauÍtitel blnnen drte.Jaar, neemt [aar v[.dó'pËli. -H-ài'tiid 
Ëp oe

F"teld _Iíerz,og aÍscheld van de ZO-Xrn-was i.ft.eOuur. Oó}eÈánOelanglauÍsport. Earald Hemog bego3 roeGGr uósbetrr íà""iaeiriráïà oe_z[n 60 krn zeer sterk Ar _ry..dg ze *ctsxuoopster vanïà-uó*""
eerste r-onde.van 12,5 krrt. had h$.el meOaiUe at. êbuO i"* ;i 11iËt-ïoo,

alË"tri1rÍr ff #."ffis".i; m'#ffiï1,:"Sru:rn:[
voorsprong van vler mlnuten opge. uur, waarÍnee zU ln heC *tïó*""r,bouwd op de numrner t.w"9_ d" Édsemtntóp óË"?ËràËpËËË"ir,-
Maastrlchtenaar- Raymond- Hup- disd;. lie ddde K;Gkdtái-óunn"perts, tn 4e tweede helft van de ra-ce U[1oóiwera vtiUeíOe-lir Zïr.Sowlst hiJ deze voorsprong nog verder uuti.- 

-

ult te bouwen
_ Zijn erndrgd rn dt eersre_1"n9n": 

"fffJ*ïff #ï*ïrilË:lde range

ï,r:&ff _"[Ë_!imiËËd""#w:m,lsi*r,***rïJh",ï*dtgde Hans Btesbo€r uit Schoorl OoÈ triei waren successen wegge-met een achterstand rT !y.1$_ry: _ regd vór tanÈiauteii-uri-be'Ësio

tle kwam ook de r(eiski-Ianglauter I ràn àas'eeiaer was oeze sÉ-ài op oe
Jos rroÍmans door rn het etndktas.se- I s t"" Ëeede sewoi&'..-BU áó É lu-

wel. Cock Krouwel wtst ln het ve- achíer dize skiërs plàatsten ó zichteranenklassement een tweede

de sldërs vàn het wedetriJclleam
Berpicht nl. Martin Brongers,
Iielnth Drent en Flocco Lubsen.
TWee natlonale tltels veroverde Ru-
ben Krouwel (Ketskt) biJ de Junioren
CopdeSkm.endeSkm.

In de hoogste caiagoriën bi.l cte
melsjes won de Rotterdamrse IVÍar-rv
van de Lely overtutgend op de b km.
en de 10 krrl-

menr een twaqrro" pr'"LËËilïrË t 
luffi,,TË3i 

-r""ïiff3*ïï.1Ë,:J"ï 
ifur de tiJd van 3.10.4? uur. Met deze RiJk Ttrlllemse en Andre u"" F.*Vlitijd bleeÍ h{-precles drie mlnrrten en, die op de b km. en fO f.rn,i*l

voor op z[n clubgenoot, Coek Krou- hoogste piaatsen veroverden. nir""i

plaats t€ behalen. Zeer welnig
verscbll wan er tussen de elndttJden
van Ed Hsrdeman en Hans van As-
selt" ZU volbrachten de zware 50
km.-race in de respectlevel{k tiJden
van 3.48.58 uur en 3.118.12 uur. BiJ de
vele ultvallers behoorden ook de
Keisklërs Chris goldorp en Ray-
mond Zetteler.

BiJ de dames, dle om het 20 krn-
kamploenschap, strÊden, vlel er e,en
grote venasslng te note.ren De ge-
doodverfde Íavoriete Margke
Bestenbreur moest met llelst een
verschll van nrlm viJf mlnuten haar
meerdere erkennen ln de Rotter-
darnse Gea Sonneveld. Ineke van


