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mrt. — Piet Kleine heeft geen ideale omstandigheden nodig, om tot top
hamen. Het zoveelste bewijs daarvoor — na onder meer zijn wereldtitel af-

Heekeinde in Heerenveen — leverde de Drent gisteren in Inzeil. Onder het 
j ' til(.Jit van de baan, die zijn tiende verjaardag viert, en in bittere kou reed Kleine 

W,n „ieuiv wereldrecord op de 5000 meter. 
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E ln'it JfrCHT, 6 mrt- — Met drie 
erza zoutte zwemrecords hebben 
het ïKinterkampioenschappen 
eente L net splinternieuwe 2d-
gekoch rpd " 

vestig ;ht een vliegende start ge 
sr-AF#"Vvee van de drie zullen 

•iinlijk snel dn de ver-
"craken. Op de 4x 

,ter vrije slag dames 
st Het IJ met 8 8,26 on-
9 06.42, waarmee V/.U 
een sinds vorig jaar het 

Rield. In de tweede serie 
Mrzc Ritmeester met een 
L 3 53,64 daar nog weer 
«Vat de werkelijke moge-
Xn op dat numrner zijn, 
• Enith Brigitha als slot-
,if van Het IJ met een 
n«-d van 2.00,26. Als een 
Kor vier zwemsters van 
Irmaat beschikte, zou het 

,tt< record vijftig seconden 

Na een rit met veel harde en 
gure windvlagen dwars over de 
baan, eindigde hij in 7.04,86. Bij
na drie seconden onder het re
cord, dat Hans .yan Helden op 30 
januari van dn jaar in Davos 
had gerealiseerd (7.07,82). De 
eerste gouden schaats, ter waar-
ae van zo'n zevenhonderd gul
den, kwam hem als geen ander 
toe. 

En dan te bedenken dat voor 
Kleine het seizoen eigenlijk al 
was afgelopen na de huldiging 
in Heerenveen. „Na die wereld-
t'tel interesseerde het me niet 
meer zo erg. Ik had, waar ik al 
cie tijd voor getraind had en 
naar toe had geleefd." Maar de 
man, die nog altijd zijn liefste 
wens — postbode worden — niet 
zag vervuld, is al bijna moeite
loos te motiveren. 

„Het ging weer lekker," aldus 
Kleine, „al voel ik mijn beentjes 
jiu wel erg. Misschien zou ik 
zonder wind als eerste onder de 
zeven minuten hebben gereden. 
Maar dat gebeurt nog wel eens. 

Of misschien niet door mij, 
maar door een ander. Stensen 
bijvoorbeeld (Stensen eindigde 
ali tweede in 7.13,94). De kans is 
zelfs groot dat het in Alma Ata 
al gebeurt. Ik ga daar ook naar 
toe, maar ik hoef dit seizoen niet 
meer zo nodig." 

„Hier in Inzeil was mijn enige 
doel eigenlijk nog dat record op 
de vijf kilometer. Egbert van 't 
Oever had een schema in elkaar 
gezet van 7.07. Dat ging gemak
kelijk, ondanks de wind. Nou en 
als je merkt dat het lukt. dan 
wil je wel weer", vertelde Klei
ne koeltjes, zoals altijd. „Ja. dat 
is nu eenmaal mijn aard. Ik ben 
niet zo'n uitbundig type". 

De Noren Terje Andersen en 
Kaj Stenshjemmet deelden de 
eerste plaats op de 500 meter. 
Beiden reden de afstand in 39,23 
seconden. Klaas Vriend was met 
een zevende plaats (40,54) de 
Leste Nederlander. Piet Kleine 
eindigde hier als negende in een 
voor zijn doen sterke 40,67 sec. 

i§ ' WÊmËi '• - ~' -
Rosi Mittermayer, de grote winnares van de Olympische Winterspelen in Innsbruck-  
gisteren een nieuwe triomf. Ztf won een reuzenslalom in het Amerikaanse Copper Mountain 
en is daardoor sterk favorie'. voor de wereld skibeker. (Foto AP) 

Door onze handbalmedewerker 

AMSTERDAM, 6 mrt. — Landskampioene Mora-Swift 
mag morgen, op de zestiende dag in de dameszaalhandbal-
competitie, dan definitief haar landstitel kwijt raken aan 
het Haagse Idem/Hellas, de Roermondse ploeg is vrijwel 
zeker van een nieuw Europa Cupseizoen. Daarvoor legde 
de ploeg van Jo Gerris gisteravond in de Amsterdamse 
sporthal-Zuid een goede basis door concurrente AMC/ 
Niloc met 13—12 te verslaan. De strijd om de Europa Cup 2 
is dus nabij. . 

Waterpolotem naar Montreal 
DEN HAAG, 6 maart — Het 

Nederlandse waterpoloteam zal 
alsnog deelnemen aan de Olym
pische Spelen van Montreal. Ne
derland werd gisteren uitgeno
digd door de FINA (internatio
nale zwemfederatie), omdat 
Afrika geen vertegenwoordiger 
stuurt. De FINA had van te vo
ren vastgesteld ,dat indien een 

contingent (in dit geval dus 
Afrika) geen deelnemend land 
kon afvaardigen, de nummer ze
ven van het wereldkampioen
schap in Cali deze plaats zou in
nemen. Het NOC (Nederlands 
Olympisch Comité) heeft zich 
inmiddels akkoord verklaard 
met de uitzending van het ze

vental. Nederland zal nu niet 
meer deelnemen aan het Olym
pische kwalificatietoernooi, dat 
eind april in West-Berlijn wordt 
gehouden. In dat toernooi wordt 
uitgemaakt welk Europees land 
zich als laatste plaatst voor het 
Olympisch toernooi van Mont
real. 
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fkunnen. erde record had wel ïn-
lale allure. De 17-jarige 

'•izerman dook op de 1500 

f rije slag bijna twintig 
i onder zijn eigen record 

(Je vorige winter: 15.52,62 
•6.12,11. 

6 mrt. — Michel 
;nt heeft verrassend de 
Kan Corsica op zijn naam 
ch . Voor de laatste etappe 
Kg de Fransman nog vijf-
Ijjtc r onder meer Maertens, 
Kn Van Springel, maar 
Int zat gisteren in de laat-

lij de goede ontsnapping. 
Ca 80 kilometer tot stand 
in waarbij 21 renners be

waren. Deje groep viel 
>ar in stukken uit elkaar, 
buwde een voorsprong op 

minuten. De Fransman 
Rouxel was de snelste 

Eindsprint, maar Laurent 
zijn achtste plaats,_ op 

pn één minuut, voldoende 
vinnaar van de Ronde te 

Het peloton, bestaan-
zestig man onder wie de 

[ en Joop Zoetemelk, gaf 
lop. 

IBCH, 6 mrt. — Tom Ok-
i«ft zich gisteren geplaatst 

p halve finales van het 
Jtionale indoortoernooi 
lürich. Hij versloeg de 
Jiër Paul Kronk in twee 
1—5, 7—5. In de halve 
ljd komt Okker uit tegen 
Ich Jiri Hrebec, die Dick 
I (Aus) in drie set>3 (4—6, 

6) uitschakelde. De an-
fclVe finale gaat tussen 
§des (Tsj) en Karl Meiier 

Wereldtitel buiten bereik 
van Dianne de de Leeuw 

GOTHENBURG, 6 mrt. — De kansen van Dianne de 
Leeuw om getooid met de wereldtitel de showbusiness 
binnen te stappen, zijn gistermiddag tot nul gereduceerd. 
Een dag eerder deed het resultaat van de drie verplichte 
figuren nog het beste hopen. Immers, Dianne de Leeuw 
lag in plaatscijfers maar een half puntje achter op Olym
pisch kampioene Dorothy Hamill, en dat was een betere 
uitgangspositie dan in Innsbruck. 

Geen winnaar 

De korte kür, die voor nauwe
lijks duizend toeschouwers in 
het prachtig geoutilleerde 
''Scandinavium" te Gothenburg 
werd afgewerkt, heeft gisteren 
echter een hoop duidelijk ge
maakt. Dianne de Leeuw had de 
betrekkelijke pech als tweede in 
de groep der sterken te moeten 
starten. Dorothy Hamill kwam 
als voorlaatste op het ijs en de 
Oostduitse Christine Errath 
mocht het gebeuren afsluiten. 
Zo'n vroege start beïnvloedt 
toch onwillekeurig de waarde
ringen van de negenhoofdige ju
ry, die niet meteen te hoog kan 
grijpen om met eventualiteiten 
rekening te kunnen houden. 

Ook een vrijwel foutloze ron
de, zoals Dianne de Leeuw die 
in één minuut en 53 seconden op 
het ijs legde, vermocht de voor
zichtigheid niet uit de gemêleer
de juryrijen bannen. Voor de 
sportieve waarde kreeg de dit
maal weer door moeder De 
Leeuw begeleide kunstrijdster 
slechte een keer 5.8, voor de ar
tistieke waarde gebeurde dit 
vijfmaal. 

De hoogste waarderingen wer
den, zoals zo vaak, voor het 
laatst bewaard. Dorothy Hamill, 
zenuwachtiger dan ooit tevoren, 
naakte foutjes, maar kreeg twee 
keer 5.7, een dozijn maal 5.8 en 
vier keer 5.9. Daaruit mocht 
worden geconcludeerd, dat 
Dianne de Leeuw eigenlijk nog 

maar één duidelijke steunpilaar 
in het jurycorps heeft overge
houden, de Russische Irina Ab-
saljamova. De meeste anderen 
hellen over naar Dorothy Ha
mill, of naar Christine Er
rath. De 19-jarige Oostduitse be
woog zich frank en vrij over het 
ijs en oogstte de bewondering 
van tenminste drie juryleden. 

Voorlopig staat Christine Er
rath nog op betrekkelijk ruime 
afstand van Dianne de Leeuw, 
maar de korte kür van de kitti
ge aankomende journaliste uit 
Berlijn gaf wel een indicatie 
over haar mogelijkheden, die 
Dianne de Leeuw het zilver zou
den kunnen gaan kosten. Goud 
zit er so-wie-so niet meer in. 
Daarvoor heeft Dorothy Hamill 
te veel afstand genomen. 

SKIVLIEGEN — Twee sprin
gers hebben gisteren bij inter
nationale wedstrijden in Oberst-
dorf (WD1) het wereldrecord 
skivliegen verbeterd. De win
naar van de zilveren medaille 
(90 meter schans), Toni Innauer 
(Oos) en Palko Weisspflog (OD^ 
sprongen met 174 meter precies 
een meter verder dan het oude 
record, dat de Noor Geir-Ove 
Berg donderdag in Oberstdorf 
bij de training van 169 meter op 
173 meter had gebracht 

eerste prijs 
in de lotto 

DEN HAAG, - mrt. — Geen 
van de ruim 900.000 deelnemers 
aan lotto 9 van de afgelopen 
week heeft de zes winnende cij
fers juist ingevuld. Het bedrag 
van de hoofdprijs, bijna 700.000 
gulden, wordt voor vier-vijfde 
verdeeld over de andere rubrie
ken. Een-vijfde deel gaat als 
jackpot naar de eerste prijs van 
lotto 10. 

In de toto waren twee win
naars van de hoofdprijs. Zij ont
vangen iets meer dan 81.000 gul
den bruto. 

De cijfers van lotto en toto 9 
zijn: 

Lotto: 928.827 deelnemers, in
leg 3.721.780 gulden, beschikbaar 
voor de prijzen 1.831.407 gulden. 

Tweede prijs, 7 winnaars, bru
to 44.749 gulden. 

Derde prijs, 223 winnaars, 
bruto 1.801 gulden. 

Vierde prijs, 9899 winnaars, 
f 49. 

Vijfde prijs, 13.260 winnaars, 
f 36. 

Jackpot voor lotto 10: 136.461 
gulden. 

Toto: 193.152 deelnemers, Inleg 
545.516 gulden, beschikbaar voor 
de prijzen 318.675 gulden. 

Eerste prijs, 2 winnaars, bruto 
81.601 gulden. 

Tweede prijs, 20 winnaars, 
bruto 3.239 gulden. 

Derde prijs, 227 winnaars, 399 

Van 9 t/m 19 mei 

Bretagne en 
Zuid-Engeland 
Ooit hadden Bretagne en Zuid-Engeland nauwe 
banden; het ligt voor de hand een reis te ontwerpen die 
beide aan geschiedenis rijke gebieden omvat. Dat deed 
NRC Handelsblad — in samenwerking met de Stichting 
voor Academische Reizen — graag voor u: de reis voert 
u allereerst vijf dagen door Bretagne om dan na een 
oversteek per ferry verder door het Zuidengelse 
landschap te gaan. De totale reis duurt elf dagen en 
staat onder leiding van mevr. drs. J. B. P. M. 
Borchert-Ansinger en dr. N. Mitchel. 
U ziet de Dolmen van Goërem, de Tumulus van 
Gavrinis, de megalithen van Carnac en omgeving, de 
beroemde calvariës van Guimiliau, St. Thégonnec en 
Lampaul — Guimiliau. 
In Zuid-Engeland staan op het programma: 
Stonehenge en Aveburry, Chysauster en Carn Euny, 
dorpen uit de ijzertijd, gelegen in Cornwall. 
De nadruk van deze reis zal vooral liggen op 
archeologische en landschaps-geografische aspecten. 
Reiskosten: ƒ 1.935,-- per persoon. Toeslag eenpersoonskamer: 
ƒ 175,-. Hierbij is inbegrepen de vliegreis Amsterdam-Parijs, volledige 
rondrit door Bretagne, oversteek per veerboot van St. Malo naar 
Plymouth, rondrit door . Zuid-Engeland en de vliegreis 
Londen-Rotterdam. 
Aanmelding bij de Stichting voor Academische Reizen, Goudsesingel 
235a te Rotterdam, tel. (010) 11 17 87 of bij NRC Handelsblad, afd. 
Reizen, Postbus 596 te Amsterdam, tel. (020) 23 9811, toestel 200. 

Natuurlijk krijgt u dan meteen het volledige programma 
toegezonden zoals het is opgenomen in het tijdschrift 
"Cultoura". 

De zege kreeg overigens pas in 
de laatste minuten gestalte toen 
Margot Puts op zeer fraaie wijze 
het dertiende Limburgse doel
punt liet aantekenen. Daarmee 
maakte zij een einde aan een 
wedstrijd vol contrasten, met 
ups en downs aan beide kanten, 
maar ook met grandioze mo
menten van beide teams, die op
nieuw aantoonden, dat ze zich in 
zekere mate kunnen meten met 
de Westeuropese topclubs. Iets 
dat Mora-Swift dit jaar nog 
eens heeft bewezen door de hal
ve finales van het Europese be
kertoernooi voor landskampioe
nen te halen. 

Jo Gerris bracht een fel ge
concentreerd spelende ploeg in 
het veld, die binnen zes minuten 
al op rozen leek te zitten door 
treffers van Nel Martens, Gertje 
van de Port en Annie Slangen. 
Wat zich daarna van de Swift-
ploeg meester maakte zal altijd 
wel een raadsel blijven, maar de 
aanvankelijk zo sterk ingrijpen
de defensie raakte ineens volko
men van de kaart en moest bin
nen vier minuten niet minder 
dan vier doelpunten incasseren, 
waarbij twee van Ineke Straat-
meyer en twee van de fel verde
digende oud-Roermondse Ma-
rian Muyrers. 

Pas in de slotfase van de eer
ste helft zag Swift kans het tij 
te doen keren. Met een weer 
sterk dominerende Nel Martens 
(met zes treffers topscoorster 
voor Swift) en de ervaren Su-

zanne Geerdink in de basis, 
herstelde de landskampioen het 
evenwicht, maakte kundig ge
bruik van wat slordigheden in 
de Amsterdamse ploeg en ging 
met een 7—5 voorsprong rusten. 

Even leek het er na de her
vatting op dat Nel Martens door 
een treffer in de eerste minuut 
Niloc de genadeklap had toege
diend, maar de goed coachende 
Carry Piller hield het hoofd koel 
en inspireerde haar pupillen OD 
het juiste ogenblik tot tegenac
ties over te gaan. Zo moest 
Swift de naar openingen zoe
kende Marian Muyrers soms 
met twee verdedigsters afstop
pen hoewel de schade beperkt 
bleef omdat Niloc verzuimde in 
die fase twee cirkelloopsters in 
te zetten. 

Maar halverwege de tweede 
helft kwam dan toch de ver
wachte inzinking en konden de 
Amsterdamse dames binnen vijf 
minuten de 8—11 achterstand in 
een 12—11 voorsprong ombuigen. 
En Niloc had nog ruimer afstand 
kunnen nemen als er een ade
quate oplossing was gevonden 
voor het zwakke spel van de 
hoekspeelsters, zowel in aanval
lend als verdedigend opzicht. 
Dat werd de Amsterdamse da
mes ".iteindeliik noodlottig, want 
nadat Margot Puts met twee 
treffers Swift op 12—13 had ge
bracht, zag Niloc geen kans een 
biina anderhalve minuut durend 
offensief met de gelijkmaker te 
bekronen. 

 
Schaatsen 

21,5, 86,44 punten: 3. Isabel de NaLvar-
re (WD1) plaatscijfer 21,5 , 86,52 pun
ten: 4. Christine Errath (OD1) plaats-
cijfer 33, 85.04 punten: 5. Annett 
Pfttzsch (OD1) plaatscijfer 45, 83.16 
punten. 

liet Moskouse echtpaar Loedmilla 
Pachomova - Alexander Gorsjkow 
werd met overmacht wereldkam
pioen iisdansen. Voor de kür. die de 
Kussen voor de zesde keer de we
reldtitel opleverde, kregen zij tien 
keer de droomwaardering van 6.0. De 
eindstand is: 1. Loedmilla Pachomo-
va/Alexander porsjkow (Sov) plaats
cijfer 9 211.52 punten. 2. Irina JVIoj-
seeva - Andrej Minenkow (Sov) 
19-205,44, 3. Colleen O'Connor/Jim 
Millns (VSt) 28-202,92. 4. Chrisztina 
Regoczy/Andras Sallay (Hon) 
36-200.32 , 5. Natalia Linitsjoek/Genna-
die Karponosow (Sov) 43-198,46. 

Wedstrijden om de gouden schaats 
te Inzeil: 

500 meter: 1. Terje Andersen en 
Kaj Stenshjemmet (Beiden Noo) 39,23 
seconden, 3. Lenhart—Carlsson (Zwe) 
31.§3, 4. Thomas Nietsch (Wdl) 40.22, 5. 
Olavi Koeppa (Fin) 40,24, 6. Sten 
Stensen (Noo) 40,25, 7. Klaas Vriend 
Ned) 40,54, 9. Piet Kleine (Ned) 40,67 

13. Jan Derksen (Ned) 40,96, 21. Jan 
de Vries (Ned) 41,54. 

5000 meter: 1. Piet Kleine (Ned) 
\ .04.86 (nieuw wereldrecord), 2. Sten 
Stensen (Noo) 7.13,94. 3. Klaas Vriend 
(Ned) 7.15,84, 4. Amund Sjoebrend 
(Xoo) 7.19.07, 5. Kaj Stenshjemmet 
(Noo) 7.19,22, 6. Terje Andersen (Noo) 
"(.21.22. 7. Jan Derksen (Ned) 7.24,75, 8. 
Joon Pasman (Ned) 7.28,00. 

Algemeen klassement na twee af
standen: l. Stenshjemmet 83.152 pun
ten. 2. Kleine 83.156 pnt. 3. Andersen 
8.>.352. 4. Stensen 83.644 , 5. Vriend 
84.124. 

IJshockey 
Groningen en Utrecht hebben gis

teravond hun wedstrijd voor de Ne
derlandse ijshockeycompetitie gelijk 
gespeeld met 3—3. De periodestanden 
waren 0—1, 2—1, 1—1. Zowel Tilburg 
als HIJS verloren hun wedstrijden 
voor de Cup International. De uitsla
gen zijn: Bad Nauheim (WD1) - Til
burg Trappers 3—1 (0—0, 1—I, 2—0), 
HIJS - Brussel 4—5 (1—1, 2—3, 1—1). 

Zwemmen 

Kunstrijden 
Het wereldkampioenschap te Go-

tenburg: De stand na de korte kür 
bi.t de dames is: 1. Dorothy Hamill 
iVst) plaatscijfer 14.5, 87,36 punten; 2. 
Dianne de Leeuw (Ned) plaatscijfer 

De uitslagen van de gisteravond te 
Utrecht begonnen nationale winter
kampioenschappen zijn: 

Dames, 800 vrije slag 1. Annelies 
Maas (de Rijn) 8.53,42. 2. Yolanda Ag-
genbach (Zeemacht Noordkop) 8.53.82, 
3. Lenny van Kraay (PSV) 9.20,81. 
Dames. 4 x 200 meter vrije slag: 1. 
VZC Ritmeester 8.53.64, (Nieuw Ned. 
ree.), 2. Het Y 8.58.26, 3. PSV 9.02,34. 

Heren. 1500 meter vrije slag: I. 
litnk Elzerman (Zian Vitesse) 15.52,62 
(Nieuw Ned. ree.). 2. Fred Vollebergh 
(BZV) 16.58,15, 3. Richard Broer 
(WVZ) 17.17.54. Heren. 4 x 200 meter 
•vrije slag: 1. Zian Vitesse 8.12,99, 2. 
Het Y 8.14.89, 3. HPC 8.17,30. 

Op de ski-langlauf staan mijn armen nog helemaal verkeerd 
IERNST FABEIl 

6 mrt. — Afgelo])en woensdag en donderdag zijn de tweede nationale 
Wufkampioenschappen gehouden. In het Noorse Hornsjo was, net als iti 1975, èèn 
VP beide afstanden de snelste. Wat Joop Teeuwisse toen presteerde, werd nu he>-
• door Gerrit Pesman, de 20-jarige uit Roosendaal afkomstige marinier, üit korps 
ie ;te een jaar of wat geleden het langlaufen en formeert ieder seizoen een zeskop-

Pesman legt, antwoorden op de tien vragen van deze week, uit hoe hij niet 
fa/, van sport kennis maakte en hoe hij deze beoefent. 
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•AN- Eigenlijk nauwe

lijks zomertraining. Ik heb al
leen de bij ons verplichte sport
lessen gevolgd en daarbij be
hoorde geen gerichte langlauf-
training, met bijvoorbeeld hal
ters en dergelijke. Teeuwisse en 
ik zijn in de loop van de maand 
november met het Engelse ma
rine biathlonteam naar Rjukan 
in Noorwegen gegaan. We heb
ben daar ongeveer een maand 
getraind. Niet alleen langlauf, 
maar ook schieten, .want dat 
hoort nu eenmaal bij biathlon. 
In Rjukan liepen wij dagelijks 
30 a 40 kilometer, in totaal 
tussen circa 800 kilometer. Met 
Kerstmis waren wij vervolgens 
weer in Nederland en hebben 
we beiden op eigen grondgebied 
getraind. Ik in de buurt van 
mijn woonplaats Roosendaal. 
Daarvoor was geen specifiek 
programma opgesteld. Begin ja
nuari hebben wij tweeën ops 
weer gemeld bij de Engelsen, 
nu in Oberjoch (Zuid-Duitsland) 
waar de Britse legerkampioen-
schappen werden gehouden, niet 
alleen voor langlauf, maar ook 
in de alpinenummers. Wij za
ten daar meestal ruim voor 
de middenmoot, net achter de 
kopgroep. Teeuwisse was door
gaans twee a drie minuten snel
ler dan ik. In totaal hebben wij 
daar ruim 200 kilometer ge
traind en aan wedstrijden mee
gedaan. Eind januari waren wij 
weer in Nederland. Begin fe
bruari reisden we af naar de 
arctische training in Noorwe
gen waar, door diverse omstan
digheden als wachtlopen en 
slechte weersomstandigheden 
weinig van de langlauftraining 
is gekomen. 

De Nederlandse prestaties 
stellen internationaal nog niet 
veel voor. Ligt de achterstand 
aan de techniek, de conditie of 
hebben wij nog geen kaas van 
het zg. wachsen gegeten? 

PESMAN: Het wachsen (met 
was bewerken van de ski's) 
levert geen problemen meer op. 
Dat hebben we met name in 
Duitsland nu wel geleerd. De 
techniek is de grote boosdoe
ner. Onze eigen instructeurs 
worden wel redelijk opgeleid, 
maar weten toch niet veel meer 
dan iemand met wat eigen 
praktische ervaring. Ook de En
gelse militairen hebben geen 
specifieke trainers. Ik weet van 
mijzelf dat mijn eigen techniek 
verre van feilloos is. Zo gebruik 
ik mijn armen helemaal ver
keerd. En dan de conditie. Zelf 
beschik ik ()ver een goede loop
conditie. Ik liep nog niet zo 
lang geleden de 4 kilometer in 
ongeveer 13 minuten: Je moet 
ook je andere spiergroepen 
(schouders, armen) onder han
den nemen. 

Nederlandsen ook jullie groep
je hebben 'geen eigen trainer. 
Is het geen eerste vereiste dat 
zo'n man wordt aangenomen, al 
was het dan maar incidenteel? 

PESMAN: Volrsjpndig ja. Er 
is, in ieder geval bij de mari
niers, wel over gesproken, maar 
het is afgeketst op de kosten. 
Bovendien ontbreekt bij ons de 
mogelijkheid om voldoende tijd 
aan langlauf te besteden. Wat 
wij nu doen is al heel wat meer 
dan bijvoorbeeld een jaar ge
leden, maar in feite nog vol-
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strekt ontoereikend. En buiten 

. de mariniers wordt nog veel 
minder getraind. 

Die tijd is natuurlijk een be
langrijke factor. In het buiten
land traint de top vele dui
zenden kilometers per jaar. Jul
lie halen maar net de duizend. 
Zal de leiding van het korps 
mariniers jullie in de toekomst 
meer tijd gunnen om de noodza
kelijke trainingsarbeid te ver
richten? 

PESMAN: De medewerking is 
groot. Zo zijn Teeuwisse en ik 
vaak vrijgesteld van de n<5r-
male diensten, met name na
tuurlijk in de periodes dat wij 
in het buitevnland trainden. Ook 
volgend seizoen zal die mede
werking er zijn, want nu al is 
goed gevonden dat — mede op 
kosten van de importeur van 
een bekend Noors skimerk, die 
thans ons materiaal levert — 
twee van ons volledig met het 

Noorse team gaan meedraaien, 
van eind augustus af. In ieder 
geval zullen deze twee het com
plete trainingsprogramma vol
gen en, naar ik aanneem, zullen 
zij ook aan veel wedstrijden 
mee gaan doen. Zelf zal ik daar 
overigens helaas niet bij zijn, 
omdat ik dan een korporaals
opleiding moet volgen. Overi
gens gaat een tweetal andere 
mariniers, net als wij dit sei
zoen, weer met de Engelsen 
mee. 

Heb je, of hebben jullie, een 
doel in gedachten, bijvoorbeeld 
aansluiting op Olympisch ni
veau in zeg maar 1980? 

PESMAN: Daar zijn wel vage 
gedachten over, maar eerst moe
ten daarvoor wel de nodige 
prestaties geleverd worden. Vo
rig jaar zijn Teeuwisse en Van 
den Heuvel, temidden van de 
wereldtop, op de 15 kilometer 
van Holmenkolmen voorlaatste 
en laatste geworden in een veld 

van een kleine 120 deelnemers. 
En ook de deze week door 
mij gedraaide tijden zijn nog 
niet zo snel, al gaat het beter 
dan in 1975. Frappant was dat 
ik voor mijn 15 kilometer 1 
uur en 7 minuten nodig had en, 
een paar uur later, een wille
keurige, maar goed getrainde 
Noor 58 minuten. 

Wat is jullie programma voor 
de komende weken? 

PESMAN: Ik zelf en nog een 
tweede marinier doen op 11 
maart mee aan de 15 kilometer 
van Holmenkolmen. De overige 
vier geselecteerde mariniers star
ten in diezelfde week op de„Hol-
menkolmenmarsjen" van 42 ki
lometer, een soort verkorte 
versie van de Vasalopp, die mor
gen in Zweden wordt gehou
den. Daarna gaan wij met ons 
zessen naar Rjukan voor de 
Lage Landenwedstrijden, om re
vanche te nemen op de Denen 
en op de Engelsen, die wij vo
rig jaar voor moesten laten 
gaan. De Denen hadden daar
voor overigens Eskimo's uit 
Groenland laten overkomen. Na 
deze individuele wedstrijd over 
15 kilometer, waarbij voor het 
1 andenklassement de tijden van 
de drie besten telkens worden 
opgeteld, is voor ons het sei
zoen afgelopen. 

Hierbij zijn dus geen Biath-
lonwedstrijdden meer, de ook 
Olympische langlauftak waar
mee jullie in feite dit jaar zijn 
begonnen. Kun je in het kort 
een beschrijving van Biathlon 
geven? 

PESMAN: De wedstrijdafstan
den bij het gewone langlauf zijn 
15, 30 en 50 kilometer en voor 
de dames 5 en 10 kilometer. 
Er zijn ook twee estafettes: bij 
de dames 4 maal 5 en bij de 
heren 4 maal 10 kilometer. 
Biathlon is een mengeling tus
sen langlauf en geweerschieten, 
net zoals de Noordse combina
tie een mengeling is tussen 
langlauf en skispringen. Tijdens 
het lopen heb je een geweer 
op de rug en dan moet je na 

drie of vier kilometer vijf scho
ten afvuren, met drie reserve-
patronen voor de eventuele 
missers. Als je niet alle vijf de 
kogels in de roos hebt gescho
ten, wordt je opgescheept met, 
hetzij strafpunten, hetzij straf-
rondjes. In Duitsland hebben 
wij meegedaan aan een estafet
te van 4 maal 7,5 kilometer 
(mee helpen winnen zelfs), een 
20 kilometer individuele race 
en ten slotte een 20 kilometer 
speciale militaire patrouille
race. 

Langlauf is een dure con-
ditiesport. Had jij, voordat je 
op de ski's stond, je al op dit 
vlak bewogen? 

PESMAN: Voordat ik bij de 
mariniers kwam had ik wel wat 
aan sport gedaan. Voorname
lijk voetbal, volleybal en andere 
spelsporten. Ik deed eigenlijk 
geen enkele lange-afstandsport. 
Dat is pas in dienst gekomen 
met de vele veldlopen die we 
moesten doen. 

Voor een lange-afstandsport 
als langlauf is ook de manier 
van voeden van groot belang. 
Hebben jullie hierover bepaalde 
ideeën en hoe hebben jullie je 
eigenlijk in het algemeen de 
laatste dagen voor de nationa
le kampioenschappen voorbe
reid? 

PESMAN: Wij hebben vier 
dagen in Hornsjo getraind. 
Eerst twee dagen 40 4 50 kilo
meter per dag, toen wat rus
tiger aan op het wedstrijd-
spoor. Meer ter "verkenning ei
genlijk. De ene dag wat har
der dan de andere. Wij hadden 
geen vastomlijnd trainings- of 
voedingsschema. Iedereen weet 
wel wat goed of slecht is en 
houdt zichzelf redelijk in de 
gaten. Een medische begelei
ding is er overigens niet. Uiter
aard neemt ieder tijdens de 
dagen van de voorbereiding vol
doende koolhydraten en glucose 
tot zich, want tenslotte moet 
je daar bij een wedstrijdsport 
als deze bijzonder goed op let
ten. 


