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Sport

Onzekere defensie in
hockey-generale WK

hl

ABN-proftennis

Finale
komt

Okker-Borg
naderbij

in

Door onze redacteur S. J. IJDEMA
ROTTERDAM, 28 febr. — Het kan bijna niet meer
sen: de klapper van het toernooi Björn Borsj
'
ö te ei1
Okker vindt zaterdagavond plaats in het t> ^ 1
sportpaleis. Na wat aanvankelijke moeilijkhed°11 Wer
Okker zich gisteravond vrij gemakkelijk lano-s^
(6—3, 6—3). Tussen het met spanning tegeirl0 §ez
topduel Borg—Okker staan nu alleen de outsi]
r'
kwartfinales: Frew McMillan en Steve Krulovitz r? '
afrikaan ontmoet Borg, Krulevitz mag voor het fSt in^
nog korte internationale carrière het opnempn^te
Okker.
§en'

KUALA LUMPUR, 28 febr. — Dat heet dan oefenwedstrijd. Nederland tegen Argentinië, gistermiddag tussen kwart over vijf en zeven uur op het trainingsveld
hij de politiekazerne, waar zo'n tweeduizend Maleisiërs langs de lijnen stonden. Tus
sen kwart over vijf en zes uur was het bloedheet in een brandende zon, later met een
verfrissend briesje.
Oefenpartij. Maar het leek
wel een echte interland, omdat
meteen duidelijk werd dat de
Argentijnen er een prestigeslag
van maakten. Ze wilden win
nen van de wereldkampioen,
gingen er fel tegen aan, kwa
men met 2—0 achter, knokten
terug naar 2—2 om pas vijf mi
nuten voor het einde door de
knieën te gaan voor een luid
bejubeld doelpunt van de Bloemendaalse militair Adje Boe
laars, 1,65 meter
lang, de
kleinste van het oranjeteam en
terecht de favoriet van het Ma
leisische publiek, dat een van
de uitblinkers in deze match
fêteerde.
Eindstand 3—2 voor Neder
land. De uitslag moet eigenlijk
ondergeschikt
zijn
in
een
oefenpartij, maar het was niet
anders. De Argentijnen, die an
derhalf jaar geleden te Amstel
veen in de eerste wedstrijd van
het wereldkampioenschap het
oranjeteam op 0—0 hadden ge
houden, maakten er door hun
felle acties een echte wedstrijd
van .En is het dan logisch, dat
je als wereldkampioen toch
niet wil verliezen. Achteraf bo
vendien een zeer leerzame ge
nerale voor de eerste officiële
match van komende zondag te
gen Spanje.

Niet betrouwbaar
Tot uiting kwam nu, dat de
achterhoede van het Neder
lands elftal allesbehalve be
trouwbaar
kan worden ge
noemd bij
tegenstoten van
snelle tegenstanders. De orga
nisatie in de verdediging onder
leiding van Andrè Bolhuis ge
raakte nog al eens van de kook.
Verrassend was de Argentijnse
taktiek bij uitvallen naar het
Nederlandse doel. Wanneer drie
man kwamen aanstormen liet
de voorste de bal steeds voor

wat hij was, een schijnbewe
ging
waardoor
Nederlandse
verdedigers kwamen te zwem
men en de volgende Argentijn
gevaarlijk kon worden.
Na vroege treffers door Ron
Steens en Ties Kruize met een
loeiende kogel uit een strafcorner) bleek de 2—0 allesbehalve
een basis om het daarna wat
kalmer aan te gaan doen.
Het oranjeteam had meer
last van de hitte dan de Argen
tijnen. Ties Kruize meende na
afloop, dat zijn team vanmid
dag niet vooruit was te bran
den en perioden lang met
loomheid was geslagen. Te
recht. Het was een wisselende
partij, die de voldoening over
de 3—2 nauwelijks rechtvaar
digde.
Een fout in de verdediging
veroorzaakte nog voor rust 2—1
door Scally, tien minuten na de
hervatting ontkwam oranje de
2—2 toen Barreiros uit een
strafbal (wegens ongeoorloofd
aanvallen van Paul Lunter) te
gen de deklat kogelde, maar
een kwartier later stond het
toch 2—2, toen Paoluci pijlsnel
reageerde op een nieuw mis
verstand tussen Andrè Bolhuis
en Ton Pierik. Hoe hard en ge
nadeloos het er inmiddels aan
toeging moge blijken uit een
hoofdwond, waarmee Jorritsma
door een
Argentijnse stick
werd uitgeschakeld.
Het liep niet best in het
oranjeteam, hoewel als excuus
moge gelden dat tevoren was
bepaald dat alle zestien Neder
landse spelers in deze generale
werden ingezet. Er werd dus
nog al wat gewisseld. Toch
werd duidelijk, dat bijv. een
speler als Patty Mundt te week
is. wanneer het er fel aan toe
gaat, maar ook dat Adje Boe
laars een grote aanwinst is
voor dit oranjeteam. Hij speel
de — hoewel van oorsprong

rechtsmidden — nu rechtsbui
ten en linksbuiten. In beide ge
vallen als een openbaring. Zo
sterk, dat coach Tania na af
loop in overweging nam hem
tegen de Spanjaarden als vleu
gelspeler te laten opereren.
Want Mundt zal wel afvallen
uit het basisteam en Boerma
heeft nog steeds last van zijn
rug.

Grootste zorgen
Al met al baart de verdedi
ging evenwel de grootste zor
gen, althans bij tegenstanders,
die — in de verdediging ge
drukt — over snelle aanvallers
beschikken. Zoals bijvoorbeeld
Spanje.
Positieve punten waren de
uitstekende vorm, waarin Ron
Steens, Boelaars, Wouter Leefers en Ties Kruize zich bevin
den. Al met al een balans na
een generale, die nog veel
vraagtekens open laat, zo vlak
voor het begin van de echte
strijd. Voor Adje Boelaars was
het een stralende kroon op het
prima spel van een debutant,
toen hij vijf minuten voor tijd
de bal ineens op de stick nam,
raak kogelde en daarmee de
Argentijnen toch geen gelijk
spel tegen de wereldkampioen
gunde. Terecht voelde de Bloe
mendaler, die een half jaar
geleden nog niet in de kern
ploeg zat, zich beretrots, toen
Hans en Ties Kruize hem als
een pakketje onder de arm na
men en naar de middencirkel
droegen. Adje Boelaars zal in
de komende twee weken veel
wedstrijden meespelen. Hij is
vooral mentaal reeds een vol
waardig international. En dat
kan van
sommige
anderen
(Mundt, Boerma) na het ge
vecht van gistermiddag tegen
de
bikkelharde
Argentijnen
(nog) niet worden gezegd.

Mariniers beheersen eerste
titelstrijd langlauf
Door onze medewerker ERNST FABEIl
HORNSJÖ, 28 febr. — Het korps der mariniers heeft bij
de eerste Nederlandse langlauf kampioenschappen gisteren
in het Noorse Hornsjö meedogenloos geheerst. Op een vreed
zame wijze uiteraard, al zullen de deelnemende niet-militairen wel de nodige machteloosheid hebben gevoeld. Zo
wel op de 15 kilometer als bij de dubbele afstand waren de
eerste vier plaatsen en de zesde voor de mariniers. Op de
kortste baan werd er nog een zevende aan toegevoegd.
De vijfde plaatsen moeten nog
ingevuld worden, 's Morgens op
de 15 kilometer geschiedde dit
door de in Drammen (Noorwe
gen) wonende Nederlandse ve
teraan Van Oorschot, 's middags
'door zowaar Cees Verkerk, zij
het dat hij slechts 7 sec.- over
hield op marinier Driessen. Oj.
een tijd van ruim twee en een
half uur 'een te verwaarlozen
verschil, 's Morgens voerde Ver
kerk, na Van Oorschot, de bur
gerwacht aan.
Grote triomfator dus het pelo
ton van majoor Van den Breemen, voorzitter van de jonge,
langlaufcommissie van de Ne
derlandse Ski Vereniging. En
voorop binnen dit groepje, voor
al op de 15 kilometer met vlie
gend vaandel en slaande trom
de
jeugdige korporaal Joop
Teeuwisse. Twee eerste plaatsen,
even zovele eerste nationale ti
tels, kortom een man om over
enkele decennia te roemen zoals
mannen als Jaap Eden, Pim
Muiier en andere sportuitvinders van naam.
Teeuwisse moet he, anders dan
bijvoorbeeld zijn luitenant Ruud
van den Heuvel ('s morgens
tweede op 6 min., 's middags
derde op, vreemd genoeg, nog
geen 2 min.) hebben van pure
kracht. Bij alle mariniers is de
lichamelijke
conditie
vrijwel
optimaal, maar de zwaargebouw
de Teeuwisse koppelt dit aan een
geweldige kracht en inzet, wat
hem, vooral heuvel op, een enor-

i
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maar doet dat op een meer ef
ficiënte en soepeler wijze.
Op de 15-kiIometerrace kwam
de overwinning van Teeuwisse
geen moment in gevaar. Als
enige kwam hij in de buurt van
de 60-minutengrens, wat lang
zaam t.o.v. de abso'.ute wereld
top, maar gezien de zwaarte van
het parcours (vrijwel geen vlak
ke en daardoor snelle stukken,
toch onophoudelijk berg op en
af) toch een zeer goede presta
tie.
's Middags was het andere
koek. Tot op twee-derde van de
race waren de verschillen mi
niem. Teeuwisse hield daarna,
duidelijk vermoeid, zijn voor
sprongetje vast en breidde dit
op de 30 kilometer zelfs uit tot
meer dan IV2 min.
Een kleine twintig minuten
achter
dit
geweld
finishten
Cees Verkerk en de ,,minste"
marinier Driessen als aanvoer
ders van de rest, bestaande uit
de Noorse Nederlanders Huitema
en Bax en de Nederlandse Ne
derlanders Faber, Biesborer en
Jansen. Van Oorschot, succes
vol 's morgens, verscheen op de
30 kilometer niet aan de start.
In totaal 21 heren schreven in,
onder wie zes mariniers en vier
Noorse Nederlanders. Volgend
jaar kan zeker op uitbreiding
gerekend worden.
Cambuur
heeft
— Voetbal.
Voetbal. Cambuur
overeenstemming bereikt met de
26-jarige Atte Bouma als op
volger van trainer Leo Been
hakker. Bouma is echter niet in
het bezit van een A-licentie.
Cambuur heeft bij de KNVB
een verzoek ingediend voor een
licentie voor Bouma.
— Boksen. De Japanse licht
gewichtkampioen Ishimatsu heeft
in Tokio met succes zijn we
reldtitel tegen de Schot Ken
Buchanan verdedigd. Hij zege
vierde na 15 ronden op pun
ten.
—

Cees Verkerk iu actie als langloper. (Foto ANP)
me winst oplevert. Van den
Heuvel evenaart, vooral op de
langere afstanden, deze snelheid,

Hans Kary, een doorgewinter
de, gemakkelijk levende Oosten
rijker met iets ïe veel vet rond
de maagstreek, was er de man
niet naar Okker al te zeer uit
?ijn humeur te brengen. Dat de
den wel de lijnrechters en de
ballenjongens, met wie Okker
langzamerhand op voet van oor
log leeft. Hij vocht beslissingen
aan, gebaarde geirriteerd hoe hij
de bal aangegeven wilde hebben
maar vergat niet tussen de be
drijven door behoorlijk gecon
centreerd te spelen.

Bij heï veld verkennen — de
spelers waren nog nooit tegen
elkaar uitgekomen — was Kary
Arthur Ashe buigt zich bezorgd naar zijn landgenoot Sherwood Stewart, die zijn Unie verdraaide en
in het voordeel. Vier maal was
met veel pijn en moeite het einde van de partij haalde. (Foto Friedliinder)
hij een slag verwijderd van een
doorbraak vocfr 2—4. Twee maal
gunden de door Okker zo ver
guisde lijnrechters
hem het
voordeel van een dubieuze be
slissing. De andere twee werkte
Okker zelf weg om de game met
twee flitsende opslagen te beëin
digen.
Die gelukkige afloop bepaalde
het verdere verloop van de par
In de late avonduren
tij. Kary vond ineens een agres, sieve
netbestomer
tegenover Thung en Sanders. d;e
INZELL, 28 febr. — Sippie
zich. Hij gaf prompt zijn service waarschijnlijk in de Davis i.
Door PETER HOLLANDER
opzettelijk gebruik van sti
Tigchelaar
heeft
donderdag
uit handen voor 3—4 en bij 3—5 ontmoeting tegen Hongarije ]
mulerende
middelen
geen
\ederlandse dubbel zuüen vl
avond tijdens de wedstrijden om
zelfs op nul. De tweede set leek
Tijdens
de
Nederlandse
sprake was.
de gouden schaats op de kunst
een formaliteit. Okker leidde men, een uitstekende oefen»!
schaatskampioenschappcn van
Destyds beriep de advocaat
.eenheid tegen Pattison c-el
ijsbaan van Inzeil het wereld
met 4—2, gaf in een ogenblik
van de KNSB zich op het ISUdit jaar zijn een aantal deel
record op de 3000 meter voor
van onbedachtzaamheid een ser- Het Rhodesisch/Australisch
legenheidsdubbel won na'sd
reglement, waarbij iedere hoe
dames verbeterd en gebracht op
vicegame prijs, maar sloeg ver
nemers voor een dopingcon
taculaire strijd met 6—4
4 minuten 41.01 seconden. Het volgens doeltreffend loe.
trole opgeroepen. Zoals ge
veelheid stimulerende midde
R—3. Rolf Thung en Loek :
oude, officiële record stond sinds
bruikelijk zyn de urinemon
len in de urine verboden is, of
ders, die elkaar aanvankel
drie jaar op naam van Stien
sters onderzocht in een Nij
dat voldoende is om een presnogal in de weg hadden |
Baas-Kaiser met een tijd van
meegs laboratorium. Ander
tatieverhogend effect te heb
Op
een
wat
vreemde
manier
vonden gaandeweg een bel
4.46.5. De snelste tijd ooit ge
halve week later werd van dat
ben of niet. Nu hanteert de
bleef Arthur Ashe voor het taakverdeling.
Vooral TnJ
maakt was tot dusver 4.43.0,
de KNSB gelukkig een vei/
WCT-toernooi van Rotterdam
laboratorium bericht ontvan
voelde zich daarbij in het re'
van de Russin Nina Statkebehouden. Midden in de tie tervak zeer goed thuis. Hij J
gen dat alle urinemonsters
soepeler norm, en vallen er
witsj. Eerder dit jaar kwam
break van de eerstte set achterloor geen enkele maal zijn
negatief waren, en daarmee
geen slachtoffers omdat regle
een andere Russin, Koeznetsowa, tijdens wedstrijden in _ haalde de boomlange Sherwood slag. Hwt mag jamme*- hel
leek de kous af.
menten te star worden toe
Stewart, die Ashe onlangs in
dat de twee Nederlanders [
Alma Ata tot 4.44.69.
gepast.
Columbus met 7—6, 7—5 had eerstkomende tijd geen geleg|
De controle-arts Baart laat
Sippie Tigchelaar reed tegen
Mogelijk speelt daarbijr een
verslagen een moeilijke bal. Zijn
heid hebben de combinatie 1
evenwel aan de schaatsbond
Tuula Vilkas, van wie zij geen
rol dat de betrokken schaatvoet bleef staan, de knie ging hechter te maken, aangezl
weten dat in een van de urine
tegenstand ondervondde Finse
ster enige dagen voor de na
door met als gevolg een uiterst Thung terug gaat naar Ameif
kwam tot 4.55.88. Het Neder
monsters een klein spoortje
pijnlijke verdraaiing. Ashe, die en Sanders gaat deelnemen i
tionale kampioenschappen is
landse kernploeglid bevestigde
efedrine aanwezig was, echter
zelf kampt met een pijnlijke entoernooien in Zuid Frankrijk. I
behandeld door een vreemde
haar
reputatie
van
sterkste
sta
veel te weinig om iemand van
arts, omdat de medische be
yer
ter
wereld.
Het
afgelopen
het gebruik van stimulerende
geleider van de kernploeg
weekeinde won zij tijdens de
middelen te kunnen beschul
niet aanwezig was in het trai
wedstrijden om het wereldkam
digen. De arts die de dames
pioenschap in Assen de 3 kilo
ningskamp in Davos. Misschien
kernploeg begeleidt, vertelt dit
meter in 4.51.05. Haar persoon
werden toen geneesmiddelen
aan de kernploegleden om hun
Zaterdag 1 maart van 2 tot 5 uur signeren:
lijk record stonl op 4-50.23. De
voorgeschreven die efedrine
te wijzen op het gevaar van
tijd van de 22-jange bezigheids
A. Alberts. C. Buddingh'. J. Donkers, H. Heeresma, A. Koolhaas, D.
bevatten.
therapeute, werkzaam in SchaKooiman, H. Plomp, S. Polet, J. G. Toonder, en J. Verstegen.
geneesmiddelengebruik; ieman
De KNSB heeft deze zaak
gen (NH) is de absoluut snel
van
geneesmiddelengebruik
niet aan het licht gebracht, en
ste ooit door een vrouw ge
iemand zou weieens ongewild
reden. De 4.41.01 werd opge
van doping beschuldigd kun
dat lijkt een verstandige be
bouwd via ronden die vari
nen worden.
slissing omdat de nuances van
eerden van 36.5 tot 38 secon
het probleem velen zullen ont
In het verleden heeft de
AUCKLAND, 28 febr. — Aus
den.
KNSB wel anders gehandeld.
gaan. Annie Borckink en haar
tralië heeft op de eerste dag
In 1967 werd Ernst Beets en in
trainer Gerretsen hebben dat
van de tenniswedstrijd tegen
1973 werd Ronnie Nooitgedagt
wel gedaan De KNSB zullen
— Gewichtheffen. De Russi
Nieuw-Zeeland in de finale van
van de kernploeg uitgesloten
sche
gewichtheffer
Wassili
zij er niet mee treffen, wel
het toernooi om de Davis Cup
Alexejew
heeft
in
de
periode
omdat afbraakproduktcn van
zichzelf. Annie Borckink is
(Aziatische zone) een 2-0 voor
tussen 24 januari 1970 en 29 sprong genomen. In de eerste
stimulerende middelen in de
daarmee wel de eerste schaatdecember
1974
in
het
super
wedstrijd versloeg John Newurine werden aangetroffen.
ster die zichzelf van het ge
zwaargewicht 69 maal een we
combe zijn tegenstander Brian
Zeker in liet geval van Nooit
bruik van stimulerende mid
reldrecord gevestigd. Geen en
Fairlie met 7-5, 6-3, 7-5 en in
gedagt is duidelijk dat er van
delen beschuldigt.
van
het
kele gewichtheffer heeft zoveel
de tweede ontmoeting won Ken
wereldrecords kunnen vestigen
Rosewall met 6-2, 6-4, 2-6, 6-4
of verbeteren.
van Onny Parun.
scorebord

B: HOV - VUC.
C: Harkema - Titan; Helpman GRC; Hoogezand - Hoogeveen; Mun
tendam - Leeuwarden; WW - Rood
Geel: Valthermond - Nicator.
D: RKHW - DOS'19; Be Quick Z Helios: Rietvogels - ROHDA: Henge
lo - Eilermark: Achilles - WVC; Ba
taven - Quick'20.
E: NOAD - Veerse B.; Sparta '25 VlissLngen; Conc./SVD - UXA; Don
gen - Wilhelmina; Middelburg - Longa: TSC - RKTVV.
F: MKC - Swift; EHC - Hulsberg;
WVV'28 - KEV; Heerl. - Blerick;
Eijsden - Wilhelmina '08; Roermond Panningen.
ZATERDAGVOETBAL
Eerste klasse
A: SDVB - Arnemuiden; CSVD Spakenburg; Noordwij k
GWV;
Zwart Wit - Actief/A'veen; 's-Gravenzandse SV - Kozakken B.; Spijkenisse - Quick Boys; Excelsior Bennekom.
B: WOG - Elim; NSW -*Go Ahead
K; De Zwerver - HUi-zen; WHC SHO; DOVO - OWIOS; IJsselmeervogels KWH; Hollandscheveld Heerjansdam.
HANDBAL
Hoofdklasse
Heren
Str. Meteoor - E en O; V en L Raak/Swift; ESCA - PSV; AHC'31 Sittardia; Hermes - Olympia/H.
Dames
Quintus - SW/HMS; Walcheren Idem/Hellas; Attila - DVO; Mora/
Swift - AMC/Niloc; Sittardia, - Zee
burg.
VOLLEYBAL
Nationale beker
Kwartfinales
Dames:
Octopus
Lycurgus;
Utrecht/VC - Dynamo/ABC; Bouwlust/O - v. Houten/VCH.
Heren: Were Di - Bouwlust/O.; Interlance Z- Gaggenau; PVC - Robot/

VCT; Starlift/BV - Goudse. Ver. 2.
TAFELTENNIS
Dames:
EREKLASSE: Evro Salamanders Delta Lloyd, Phoenix - Middenstandsbank, Tempo Team 2 - Tempo
Team.
HEREN: Delta LI. - Veluwe, Midstars - Middenst. Bank, Tempo T. Bruynz. K.
BASKETBAL
Eredivisie
GROEP A :Punch - BS Leiden (vr.),
Levi's Flamingo's 7 Trans. RZ, Sperry Rem. - Typs. Lions.
GROEP B: N. N. Donar - Smirn.
St., Frisol R - G. de L.
DAMES A: Facinox - White Stars
(vr.), Kinzo - Trans RZ, Wilskracht G de L.
GROEP B: Delta LI. - HOC, DED Fortuna, Noordkop - AMVJ.
MICROKORFBAL
Hoofdklasse :
A: DKOD - Deto, Blauw Wit - Al
len Weerbaar, Swift - Danaiden,
AKC - ZKV.
B : Asko
- Rust Roest, Wordt
Kwiek - Zuiden, Luto - Archipel,
Eibernest - Westerkwartier.
HOCKEY
Kuala Lumpur: WK heren (za en
zo).
Competitie, Eerste klasse, heren:
A: HMC - MOP, Kieviten - Venlo,
Zwolle - HDM, Uden - SCHC.
B: Victoria - Groningen, Breda Hurley, Hudito - Upward, 's-Hertogenbosch - Kameleon.
C : HIC - DKS, HOCO - Laren,
GCHC
- Graspiepers.
Arnhem
Push, Oranje Zwart - Be Fair.
Dames
Eerste klasse: Pinoke - Amsterdam,
HCG - Kieviten, Gooische - HBS,
Bloemendaal - Be Fair.
WATERPOLO
Hoofdklasse

Wereldrecord
voor Sippie
Tigchelaar

Omgekeerde wereld
in dopinggevallet je

Nuttige oefening

Knie verdraaid

SCHRIJVERSMARKT BIJ BROESE KEMINK

BBOESE KEMINK, STADHUISBBUG 5. UTRECHT.!

j

Lotto en toto

DEN HAAG, 28 febr. — Lotto
no. 8 heeft twee gegadigden
voor de eerste prijs, toto no. 8
heeft één winnaar van de eerste
prijs. De cijfers van lotto no. 8
zijn: aantal deelnemers: 1.095.212,
bruto inleg: f 4.222.818, prijzenbedrag: f2.179.939. Ie prijs: 2
winnaars, die elk bruto f 438.072
ontvangen; 2e prijs: 7 winnaars
die elk bruto f28.654 ontvangen;
3e prijs: 198 winnaars die elk
bruto f 1.519,— ontvangen; 4e
prijs: 12.011 winnaars, die elk per
kolom f33 ontvangen; 5e prijs:
17.841 winnaars, die elk per
kolom f 22 ontvangen.
Cijfers toto no. 8: aantal deel
nemers: 286.326, bruto inleg:
f 804.807, prijzeribedrag: f 431.259.
Ie prijs: 1 winnaar, die bruto
f201.888 ontvangt; 2e prijs: 5
winnaars, die elk bruto f19.114
ontvangen; 3e prijs: 127 win
naars, die elk bruto f 1.053 ont
vangen.

Wegwijzer sport
BETAALD VOETBAL
Eredivisie
PSV - NAC (za), Wageningen - Ex
celsior. Telstar - Sparta, Twente MVV (za ), Amsterdam - Den Haag,
Roda JC - Ajax, Feyenoord - Graaf
schap, Go Ahead - AZ'67, Utrecht Haarlem.
Eerste divisie
PEC - Dordrecht, Amersfoort - Den
Bosch, SVV - Heerenveen, Volendam
- Helmond, VW - Eindhoven. Cam
buur - Herales, NEC - VLaardingen,
Willem II - Fortuna SC, Groningen Vitesse.
AMATEURVOETBAL
Hoofdklasse A:
ElDO - Gouda, Elinkwijk - Papendrecht. Spartaan - CVV, RVC - Hermes/DVS, AFC - UVS, Rood/Wit/A SDW, Urn tas - Zilvermeeuwen.
B: Drachten - Emmen, Velocitas Treffers Hub. Sneek - Ensoihedese/B,
Rheden - Quick/N, Weber Germ. Achilles'21, Erica
Haaksbergen,
CEC — Ede
C: DESK - Veritas, Almania - TOP,
Caesar - SVN, Helmond - De Valk,
BW - HKC, SVM - Voerendaal, RBC
- Limburgia.
Jeugdcompetitie
Eerste klasse:
Den Bosch - Feyenoord, Go Ahead Amsterdam,
Utrecht Volendam,
Den Haag - PSV, Ajax - NEC, Graaf
schap - Wageningen, NAC - PEC.
TWEEDE KLASSE:
A: Gronimgen - Amersfoort, Twen
te - Vitesse, Telstar - AZ'67, Haarlem
- Veen dam. Heracles - Veen dam.
B: Eindhoven - Roda/JC, Willem/II
- VVV, SVV Vlaardingen, Dor
drecht - Fortuna/SC, Helmond Sport
- MVV, Excelsior - Sparta.
Eerste klasse
A: Kennemers Aalsmeer; Uit
hoorn - RCH: VIOS - Blauw Wit;
Zeeburgia - DWV; Hollandia - DOS;
ZFC - DCG.

kei leek meer gesch,ok]tB I
ken
Stewart zelf. Hii
I
bij
volgende slagenwisselil e
bal twee keer uit
°« ,
kreupele Stewart dé ^ '
in de schoot geworpen . ,
Het vormde de inleiding
bizarre vertoning die
'
veel
had van de m'arïelean
Kromme Lindert. She^L ^
wart kon zich nauweliik
gen. maar serveerde n™ *1
volle kracht. Ashe weilM
tegenstander te vonni
'
toen het werkelijk
kon gaf hij een paar kL 1*
len. Zijn tegenstander l'l
niet eens op. Toen Ashe Ü^J
delijk na zeventien • v°or Sv.J
onbereikbare opslagen^1
pj
met' een volley beslechtte
tl-j1
--entte H
J
Sherwood
- Stewart
""ewart naa^n
na;
de catacomt!
derzoektafel in de
Verrekking van de 3
kniebanden was de voor|!|
diagnose. Als dat zo is Jff
meniscus-operatie noodaü
blijken.

De Zijl LGB - De Meeuwen, DZV Neptunus Arn, AZC Alphen - AZPC,
Nereus - VZC Ritmeester, HZC De
Robben - ZIAN Vitesse, Zwemlust
cien Hommel - HZPC.
ATLETIEK
Groningen: NK indoor (jeugd) za,
Madrid:
indoorkamp.
van
Spanje
(za.), Gothenburg: indoorkamp Zwe
den (za. en zo.), IJmuiden: Strandloop AAC (zo.).
PAARDESPORT
KOERSEN: Wolvega (za.), Hilver
sum (zo.).
HONKBAL
Amsterdam:
Jaarverg.
KNBSB
(za.).
SCHAATSEN
Strömsund: WK junioren
lange
baan (za en zo.),
Inzeil: Gouden
Schaatswedstrijden (za. en zo.).
TENNIS
Rotterdam: Prof tennistoernooi (za.
en zo), New Yersey: Bill Riordan
Circuit (za. en zo.), tunis: Eur. indoorcircuit <ea. enzo.).
Volleybal
Amstelveen: Eindronde Europa Cup
landskamp. (vr., za. en zo.).
WIELRENNEN
Omloop Het Volk (Gent), za.
ZWEMMEN Nijmègen: NK 800
en
1500 meter (za.).
AUTOSPORT
Naoht der Kempen. NK Rally (za.
en zo.), GP Zuid-Afrika (zo.).
IJSHOCKEY
Sofia: WK groep C (za. en zo.).
SCHERMEN
Den Haag: NK floret (zo.).
RUGBY
Londen: Surrey County-Nederland
(zo.)
TURNEN
Nottingham: Engeland - Nederland
(jeugd).

0%.

Wielrennen
1 1

jpluispraduihtiesL.

Wegwedstrijd Sassarl - r agl ^' !
Merckx (Belg) 75 kilometer m ' 1
15 minuten en 1"4 seconden, op
tonden: 2. Baronchelli (It). op»
01
01
Salm (Zwi), op 0.41: 4. P "*J '™
op 0.57: 5. Pecchielan (It).
°P ™|
Cona
len en 41 seconden: 6.
„Li'ƒ
4.-4: 7. Chinetti (It). 8. Francion' «
2 L
S). Gavazzi (It), 10. RodngM l " '1

Per kwartaal verschijnen er drie
delen tegelijk. Rond 15 maart a.s.
de eerste drie en nog vóór Kerstmis
een uniek feit in de
uitgeverswereld.Haif maart ver van dit jaar is het verzamelde werk
schijnt bij uitgeverij Van Oorschot van Couperus compleet. Wie op
deze bijzonder fraaie serie intekent
HETVERZAMELDE LITERAIRE
vóór het verschijnen van de eersle
WERK VAN LOUIS COUPERUS
drie delen betaalt per deel geen
ƒ45.00 maar ƒ 35.00.Dat betekent op
in 12delen, ruim 9.000 blz. in een
de hele serie een prijsvoordeel van
uitvoering die naar niveau en
HONDERDTWINTIG
karakter vergelijkbaar is met die
GULDEN.
van Van Oorschots Russische
Bibliotheek. Omvat alle romans,
novellen, reisverhalen van
Couperus en een keuze uit zijn
dichtbundels, ledereen kent
werken als Eline Vere, de Boeken
der Kleine Zielen en De Stille
Kracht, maar wat nu daarnaast
nog los van Couperus te koop is, is
slechts een fractie van wat u in
deze uitgave zult vinden. De
oplage is beperkt en eenmalig.
Plusprodukties brengt u
graag op de hoogte van

Langlauf
No

N.K. te Hornsjö < ™"'Lnt
meter: 1. Teewisse 1 uur 1 ^ .7l(,
seconden, 2. Van de Heuvel • •
Van der Heyden en Otter
Van Oorschot 1.12.27.
1
30.000 meter: 1. Teewisse - :
Otter 2.18.16, 3. Van de Heuv
4. Van der Heyden 2.18.56,
2.37.40.

IJshockey
2,

ORWO - HIJS 4—6 2—1. '~

Tennis
ABN-proftoernooi te Kru
Enkelspelen: Steve
]
Buster Mottram (GB) A d pc
Frew McMillan (ZA) - "
^ (1
7
son (Rhod) 6—4, 6—7 (1 — LirV ((X
Tom Okker (Ned) - Hans Kg" gh
6—3, 6—3; Arthur Ashe y*[„.])
wood Stewart (VS) 6—7
5
~T.7), 64, 6—3.
att/M^S
lic
Dubbelspelen:
c'/G0) *
(ZA) - Krulevitz/Lloyd (VS
'1/cni
Ö0
H—0: Taroczy/Higueras ( X4,«
Bertolucci/Panatta (It) 5—J' ^
Crealy/Pattison (Aus/Rhoa)
Sanders (Ned) 6—4, 3—6, 6—*

*+INTEKENBON**
Naam:

i

Adres:

Plaats:

Basketbal

Ondergetekende tekent hiermee in op
HET VERZAMELDE LITERAIRE
WERK VAN LOUIS COUPERUS in
12 delen voor ƒ 35.00 per deel en
heeft inmiddels ƒ 105,00
overgemaakt op giro 10303 t.n.v.
Plusprodukties, Rotterdam (of op
rekening 64.05.74.726 bij
Slavenburg's Bank, Rotterdam).
S.v.p. vermelden: Couperus. Over de
betaling van de volgende delen
ontvangt hij t.z.t. nader bericht

11

Europese bekertoernooie
Heren, landskampioenen. ^ \
nales: groep A: Wenen:: w . 0
O(os) - KK Zadar
(32—40. Groep B: Tel AVlv- fTel Aviv (Isr) - Berck
lg) (50—39), Racing Mechelen
nis Varese (It) 87—99 (46—w*

Schaatsen

Handtekening':
Gaarne met blokletters invullen,,
advertentie uitknippen en in
open envelop ongefrankeerd^
zenden aan Plusprodukties j
NRC Handelsblad,
Antwoordnummer 2248,
Rotterdam.

. -Y •••'
JigOiT'ii? .

:/+" f '/

m

Achtste Marathonwedstri^I
e r
1. Marten Hoekstra (H ® r),j;
Gerrit Woudenberg
4,
han Wardenier (Marknesse;,
van der Weide (Heerenvee j
Westerveld (Eemnes), 6- n
kers (Hoensbroek). 7. An pepi
(Lutjegast),
8.
Marcel
(Nieuw Vennep), 9. Wput
sterdam), 10. Jaap Jonkm
karspel).
56* L
Klassement 1. Hoekstra jefl.,
ten, 2. Wardenier 5.3.2, 3.
50.2, 4. Jonkman 39,5
6. Rotteveel 31.
aarsI
3
dames: 1. Christa J
ï!o. 'f
olmer (Tiennuv-^
(Tienhove"^
2. Gerda Volmer
nie Ebbinge (Hooghalen)Atje Keulen 69,6 puntf";ista
Volmer 62,1 punten, 3. cn
ma 59,1 punten.

