
Voo" Mr"ti', a.lbnr"b".g i"
het winnen van nàtionale
langlauftitels zo langzamer-
hànd nog maar een peule-
schilletje. Dê 26-jadge Wees-
per steekt met kop en
schouders uit boven de rest.
Dat heeft vooral te maken met
het fêit dat zijn hobby onder-
deel is vàn zijn beroep.
Aalbe$berg js als marinier
gedurende een deel van de
winter gestationeerd in
Noorwegen, waar hij in NA-

nict kunneh bêwijzen dat dr€ verán-
derde fainingsaanpak iot b€tere re-
sultltcn leldi. De ovêrftácht waarmee
hij voor de derde k€er Nederlànds
kámpioen werd op de vljluèn en dertjg
kilomêter en @k op de vijitig, dle loor
het eeNt s€rd gelojFh. hag niet als
gràadmetcr $trden eehanteerd. .,ce-
zien het feit dat ik ál tlve keer ee*'on
nen had en me daarDá nos meer op het
langlauf heb toegelegd, r'as die
plestaliê in tèite ni€t m@r dan lo-

Slap
Hii zal ziin vorderins€n dan ook oD

het inlernationale vlak mocten áahto-
n€n.,,Hei wás de bedoetins", aldus
Aalbersbeig, ,,dat lk aan @n aanlá]
in1€rnationale wedstrijden zou heè-
doeh. Daar is tot dusverre niet ve1 ván
têrecht sekomen. Ten eerst€ l@p je toi
januari hei je ehkels in het s'atei en
verder hêeft hel oncêz-onde weer mij
nu te gráah. lk v(E] me slap en dan
helt hêt g@n zin om ereens aan de
start te vêrschijnen, wàár je tot op de

Indien de wesper nog iets wil ma-
ken van het korte wedstrijdselzoen, dat
tot eind maart duurt, zat hij o\d tve.
drie weken volledig lit m@lêb ziin.
SjId februari s'11 hij deelnèhen aan
€€n wedstrijd voor het kiassèmênt om
de Í'ereldbeker in her zweedsê Faiun
€n in maaft helt hij het vóotuemen in
Oslo te starten. ,,In die s€dsfijden wil
ik Foberen bij de erste vêêrtis te
eindigen. Vededen jaar werd ik tijdens
dê WI< ih Osló 56e ván dê a3 dFlnê-
mers. Voor mijn sev@1 ben ik sterker
sewoden, maa! de praktijk m@i dat

Aalbelsberg zou eisenlijk sÈierèb
vertrokken zijn om ách voor te bêrê!
dên op voor-ol}tnpische wedstrijdeh
op de sneu(piste van Serajewo, waar
volgehdjaa.felcmari deWintospelen
worden cbhoudàr .,Mijn d@l is om
daar nààr ioê G kuhnèn, máar dàn za1
er wel v@ruitgane te b6peu.eh moe-
ten zijn in mijn Festaties. Anders
h€eft het v@r de bond eeen zih om mij
daa! naar toe ie sturen. \''oorlopis zit ik
hi€r nog in huÈ. Ik sord er eên betje
verdtetis van. Het h€le jaar tráin je
v@r het wedstdjdsizoen en dan kun

aMdrtín AdUyntpÍg: ,,Ik lioel me slqp en .laft hpefl ht
seen.in om ergeB aan de stdÍt te terschi)nen. Mar ie Íot a
dê óodem moei gaan l íIolo: Sl.lrns)

VO-vêrband
opleidt voor het geven van
langlauÍles. Dat heeït het
voordeel dat hij veel in de
sneeuw zit en ook in de zomer.
wanneer hij op de mariniers-
kazerne in Doorn bivakkeert,
tijdens diensturen zijn trai-
ningsarbeid verdcht.

door
Eugène Staflhor.et

In de w€teGchap dat Aàlb€rsberg ale

enise ldslauler is die welieht in st.at
is enig i€gcNpel ie bieden aan dè ge-
Ennhh*Íle skilaDdên. hefi dê Ne-
derlands Sld Vereniging hem en
voorkeursbehddelins segwen. "Debond heft geuaaeil of ik be helemààl
v@r het lanslauf *ilde \Íiimaken. Tot
en mei het vorig siz@n deed ik ootr hèt
biaihlon êrbij. Dat b€teke(te dàt ik's
mmèE v@l tiid kwi.it wrs .àn
shiet€n. De afacloFn rcmer heb ik
mij helemal geoncent ee.d op heí

Aarbersbers is vlo meninc dát dat
vooideèl orÍev.rt. ,,Tijdens de biáthlon
m@t je onderwec tw@ keer siopp€n,
waadoo! je de kans krijgt om te her-
sÍelen. Bij hêt ianglaufen moet je
d@rcaan. Door ged.ht te trainen kan
ik mijn uithoudincsve.mosen verbe-
teren. Ik heb dêze zomer mer kilome-

v@ralsnog heeft Aalbe$berg noe


