
-Aalbersberg favoriet
in langlaufstriid

Vàr ortzé skimedewerker

Ruben Krouwel, die dlt voorjaar op kostên van het lzo_valdeFKaíonds eeD lalralaul-
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aan ziir,
voor de oÀtwikkêtiug van

de lanElÁuÍsDort ("ski-
cross , zegt Bo!'êrman lle-
verl is het sDijfrs, dat enig€
coÍega's van 

^alb€rsbergde \redsEiialsrort erasn 8E-
veÀ. Joop Teeu\ rissen,
KlaÁ! Vos eD Jos SEits
haáIiten at eerder sÍ en dit
jaar zal ook JobqY van
Trntên niet Éeer van de
Dsrdj djn. Albert lIolzè'
lênberg sál de !'oo!keuÍ a8.E

rê.readeYe Errrtbeo€fe-
Ài!a, al looet hii volgeff
zijÀ clubgeDolea val het
Rêi Ski Teáln de laatste
loaandell w€€r êrg hard aan
het tralneÍr djlt geaaan.
Misschien zord hii dus ir
Kósselx. waar dez€ week oD
.erschiirende daE€n om dê
titels wordt geLItoH' voor

Teeling en
Aalbersberg
kampioen

|<oI]SSEN (ANP) - Bltnca
T;lh! .n Msrlin Aalb'r3'
lerg 'i.ln 

tn he{&ostenriJr*
xmsrên N€derlands Íam'
pt@n langlaul AewordeÈ

on.lcr ideale ohBtandighe'
.ten zêe€vierde Bianca Teêling
nó de tr€n kilomerêr bU de oa
;es in ao minuten en 106 se
.onden. Gita KaPPetein erno'g'
ite sls tweede 147.42.81 ên AnJa
wnlrhuis trzette in 4810! de
derde Dlaats bij de tuhes'

M,áin Aalbersb€r8 was oP

.le 30 }ilometêr bij de heren
cu*r'e!r' Hij l.gdc de ar3lano
àl_in 1 uur 32 minuten 3'r ae'
..ndên, Harald Herzog {em

il. Ë.',Ji.:ïái';'" Ëài",i:ï,:i
kwam in 14644.9 als dem€

. Bob Aovêman
,,.tanglaur-c-aêh .'

mêest€D al Sauw wee! oP
zo'n plaats uitgek€ke-n. Het
Is Diet erg Protessbneer,

KOSSÊN, dNN&g

maar de feitea liEgen ru
eenmaal Diet arders.

vandaás slaat voor beide
catesorieër dê halve ar:
stdd oD hel ProEÍamma,
dotrd€rd-a.g is weer rustdag
eÁ vIijdas biêdt dê vaak wat
ludiêke êstalettes De man-
netr leggen laermaal Uên ki-
lometer á1. de vrouwen
driemaal vijf kiloE€ter. OP

zaterdas wordt er ruet gelo-
.ea en zondas 29 janua-ri rs
àê slotdar van deze ká'm-
Dio€rschaPP€n m€t de vijf-
iie kilomet€r voor de ma!-
nen en de twintiS voor de

Teeling en
Aalbersberg:
tweerle titel

XODaSEN (ANP) - BiaD6
Tê.ltn! en Maíin AdtEF'
belc h;bbèn bU d€ N€derldbd'qê- sli.tadDioensctÉPÍFtr
tsrelsut in bet Oclenttlksê! K*;.ên hu! tre€de tllel tË.

Bianca TêeliDg ahe zonda€i
}Àmploene oP de 10 kdl vE
cewordeÍ! Pekte de titel 6k oP
áê 5 kh en wel in de tijd van
21 min en 31,9 3ec. Gttta KaP
@tein werd rn 2r.36,6 tweedê
àtr Ania wolthuis ih 2152.3 der'

Mártin Aalbenn€.e die zon'
I dÀq de 30 km won het êeD

".ànorcnc van ruim twaalf
-inuien. icerste ook oP de ls
km. Zhn tijd -!rgs 44 min ën
{66 sec, Tweede was Ltuben
douwel (.6 ó{,or ên derde
Rijk Willêmsên (4?.22,0).

Specialist
Niet zonder spanning

wordt ook urlgekeken naar
hêt al dan aiet vedchijnen
van Harald IIerzog. Deze
Nijkerke! slaaade er als
eerste in ach tusseÀ dê ma-
riniers tê al-ringeÀ, kort na-
dien aêvolgd door de bloade
spo.tleraa.r flan! Biesboer
uit Schoorl, specialist op d€
lanse alstand. Diê werd vo- l

rig-jaar kampioen op de
viiftig kilomet€r, al moest
hij toen de tesenstánd vart
Áalb€rsberg o$tberen. Be-
halve deze voormalise woet-
baller. ahe Das in Bilitatue
dienst voor het ee.st op
ski's kwam te siaán, zijn nu
aueed rog Ed Donraadt en
de joDge Ruud G€rritsen
van maridierszijde overge-

E€tr ve€lbelovende skilc
p€r is de Arnhêmmer Riik
Wiltemsen. hêt trouwe bai-
niDgsmaatje wáÍr Àalbers-
b€rg. Voris seizoer venas-'Ëhr,W&t@ie-delde
plaats op de vijftien kilome
ter. f€rder had hij ar de na-
tioÍale leugdtit€ls op de vijf
en tied kilometer gepalrt.
Desondanks mag van lvi]-
lêmser deze keer niet te
veel worden verwachi: de
joDgeÉad zit al geruime
tijd in Inilitatue di€.st en
dat is ten koste van zijn
traioing geaaan. In hoêver'
rc andere junioren - Kees
Puyk, André Dhondt, À1.
lard KappeteÍn of André
valt hooijen? - dit seizoer
in de buurt van dê sevestis-
de o.de kunnên koEen,
dient te worden alsewacht.

Tegenstand
Bii de vroulren zsl Cea

Sonnevêld nogal wat t€8ED-
staDd van Bianca Têelilg
kDnen versácht€L Vot-
geos snee$rkainêr Geor8e
Jereoic gaat deze jeuad-
kaEpioeDe va.D 1982 zells de
sênior€rftel grllpeo. Son-
Develd, eêrl SyElelares urt
Zoet€Íneer, is ecbter een
kamDioene Èêt de juiste ln-
steUirc, dus eeD mooi ge.
v&ht lijkt in het eerschiet
t€ [gaeÀ. Ook al oBdat Ma-
reike B€st€abreur weer
voloD ttr tráinlng is gegaan.

Eet wordt waa$chtit ijk
de láatstê keer, dat de Ne.
dellalxalse kampio€nschar>
pêlr ll1 Kóssen worden gs
houdeÁ. Wêliswaar stakel
dê loksle orgaDlsatoren een
halve ton i.n hêt sánleggea
i.an een loipe waar de Int€r-
nadonale SHtedelatie ia te-
gen zei, Éeà! ve€l ilêêlne-
aêr€ beschouva€lr de tit€l-
strijd lneê! als vakantie cl8.n
ah toDsport, dus áitt de


