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Friderik Olafsson 
straft originaliteit 
van Jan Timman af 
Door onze schaakmedewerker C. ORBAAN 

WIJK AA1\ ZEE, 20 jan. — Gisteren speelden in het Hoogoventoernooi de twee remiseko
ningen Olafsson en Timman tegen elkaar, maar na hun series van vier wilden zij in de vijfde 
ronde toch wel eens wat anders. De Nederlandse kampioen bedacht een origineel plan-
Klaagde Olafsson op een van zijn rondwandelingen opgewekt: Timman schijnt tegen mij al
tijd de7 te moeten spelen... Maar helemaal „gezond" kan het haast niet zijn geweest. De beslis
sende positioneel foutieve manoeuvre was echter stellig de 14e en 15e zet en toen ging het met 
Timman geruisloos bergafwaarts. 

De nederlaag 
van Timman 
Door onze schaakmedewerker 

Het beloop van de partij 
Olafsson (IJsland) - Timman 
(Ned) met een nederlaag voor 
Timman als gevolg, was: 
Wit: F. Olafsson (IJsland) 
Zwart: J. Timman (Nederland) 
Dami- Indische verdediging: 

Olafsson had ten slotte nog maal een half punt. (Een groot-

I. d2-d4 Pg8-f6 
2. Pgl-f3 b7-b6 
3. c2-c4 e7-e6 
4. g2-g3 Lc8-a6 
5. Ddl-a4 Dd8-e7 
& a2-a3 De7-d6 
7. Pbl-d2 c7—c5 
& e2-e4 Dd6-c6 
9. Da4 x c6 Pb8xc6 

10. d4-d5 Pc6-d4 
11. Pf3xd4 c5xd4 
12. b2-b4 e6-e5 
13. Lfl-d3 Ta8-c8 
14 Kel-e2 h7-h5 
15. h2-h3 h5-h4 
16. g3-g4 Lf8-e7 
17. f2-f4 d7-d6 
18. a3-a4 Le7-d8 
19. a4-a5 b6x a5 
20. b4-b5 La6-b7 
21. Pd2-b3 a7-a6 
22. Pb3xa5 Ld8xa5 
23. Talxa5 a6xb5 
24. c4xb5 0-9 
25. f4xe5 d6xd5 
26. Lcl-a3 Tc8-a8 
27. La3-b4 Ta8x a5 
28. Lb4xa5 Tf8-a8 
29. La5-d2 Ta8-a2 
3a Thl-cl Pf6-e8 
31. Tcl-c2 Ta2-a3 
32. Ld2-b4 Ta3-a8 
33. Lb4-e7 Lb7—c8 
34. b5-b6 f7—f6 
35. d5-d6 Kg8-f7 
36. Ld3-b5 Lc8-e6 
37. b6-b7S8-b8 
38. Lb5-a6 Le7-d7 
39. Tc2-c8 . . . .  
Zwart geeft het op. 

slechts een nijpende tijdnood te 
overwinnen, maar in deze fase 
gleed de IJslander net zo min 
uit als later over het besneeuw
de spiegelgladde wegdek, dat 
naar zijn hotelkamer leidde. Na 
zijn nederlaag tegen Miles in de 
morgenzitting speelde Geiler 
gistermiddag tegen Bohm voor
zichtig op winst. 

Toen hij echter weinig of 
niets kon bereiken - afgezien 
van een waardeloze pluspion -
bood hij remise aan en daar 
moest Bohm e§rst eens diep 
over denken. Het strookt niet 
met de strijdersnatuur van onze 
landgenoot vredelievend te zijn 
in een positie, waarin nog het 
een en ander is te beleven. 

Toen bedacht Böhm allereerst 
voor zijn grootmeesterresultaat 
te moeten vechten en in een 
dergelijke situatie is een half 
punt nog klemmender dan nor-

meesterresultaat is in deze zes
tienkamp 6V4 punt.) 

De Joegoslaaf Kurajica ver
sloeg zijn landgenoot Nicolac 
door bij tijd en wijle heel ge
woon een pionnetje te pakken. 
De Hongaarse grootmeester 
Laszlo Barczay kon tot dusver 
door zijn spel niet imponeren 
maar toch was tegenstander Ka-
valek er niet erg gerust op zijn 
door subtiel spel verkregen 
voordeel te kunnen uitbuiten. Al 
te goed namelijk herinnerde 
Kavalek zich, dat Barczay hem 
in een soortgelijke positie al 
eens eerder was ontglipt. 

Na de avondzitting moest op
nieuw worden afgebroken en 
nog steeds is Kavalek niet zeker 
van een voor hem goede afloop. 
Maar wellicht is zijn voordeeltje 
nooit echt en objectief winnend 
geweest, zodat Barczay hem op
nieuw ontglipt. 

p 

Door onze basketbalmedewerker BEREND VAN BAAK 

GRONINGEN, 20 jan. - Verliezen van Kinzo is voor 
Nationale Nederlanden Donar geen schande. Eervol 
verliezen zelfs een reden tot tevredenheid. Maar twee 
keer twintig minuten lang 2500 toeschouwers in de 
uitverkochte Evementenhal te Groningen op het punt
je van hun zitplaats van een puur basketbalgevecht 
laten genieten, dat is een prestatie die er mag zijn'. 
Dat Kinzo toch met 79-84 won, deed er tenslotte niet 
zo bar veel toe. 
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Francis Brakel van Delta Lloyd in een vinnig "kopduel"  
Thea de Waard (rechts) van Disco Dancers. Willy Kasius is 
toeschouwster. Delta Lloyd verloor de basketbaltopper gisteren 
in Amsterdam met 48-56. Daardoor is Disco Dancers op de 
ranglijst op gelijke hoogte gekomen met Delta Lloyd (foto 
Friedlander) 

Opgezweept door de niet afla
tende aansporingen van coach 
Kloppenburg wist NND tegen 
Kinzo van geen ophouden. Kinzo 
werd met een formidabele inzet 
en conditie tegemoet getreden 
en daar hadden de Amstelve-
ners het duidelijk moeilijk mee. 
Ook zij moesten er keihard te
genaan om hun individuele 
klasse-overwicht in een over
winning gestalte te geven. Aan
gezien de landskampioen daar
van niet al vanaf het begin van 
de wedstrijd overtuigd was 
mocht NND het 
initiatief nemen. 

Terwijl de Kinzo-spelers het 
nog niet zo nodig vonden el-
kaaar in de verdediging in 

Dé Stoop uit 
functies KNVB 

DEN HAAG, 19 jan. - Dé 
Stoop geeft zijn functies in de 
besturen van de KNVB op. Hij 
vindt dat de minister van CRM, 
mr. H W. van Doorn, zich te 
nadrukkelijk bemoeit met inter
ne zaken van het voetbal. Dat 
punt heeft hij overigens niet 
aangehaald in zijn ontslagbrief 
aan de voorzitter van het be
stuur van de KNVB. In dit 
schrijven noemt hij als reden 
het streven zijn tijd anders in te 
delen. 

Cruijff en 
Van Zanten 
samen in 
Vastgoed bv 

AMSTERDAM, 20 jan. - In 
Staatscourant nummer twaalf, 
verschenen op 18 januari, wordt 
in een beri <ht van het handels
register van de Kamer van 
Koophandel melding gemaakt 
van de inschrijving van 
"Cruijff-Van Zanten Vastgoed 
bv" te Amsterdam 

Het is de exploitatiemaat
schappij in onroerende goederen 
van Johan Cruijff, de aanvoer
der van het Nederlands voetbal
elftal, en Jack van Zanten, oud
begeleider van Oranje en sinds 
drie jaar organisator van het 
Amsterdam 700-toernooi. 

De Staatscourant meldde dat 
het maatschappelijk kapitaal 
drie miljoen gulden bedraagt en 
de gestorte som 600.000 gulden. 
Als directeur van de bv zal Jack 
van Zanten optreden. H J. 
Cruijff te Barcelona (volgens de 
Staatscourant zich noemende en 
schrijvende Johan) treedt op als 
commissaris. 

DEN HAAG, 20 jan. - Het be
stuur van de Nederlandse bas-
ketbalbond heeft besloten aan 
de jaarvergadering voor te stel
len een aparte damesliga op te 
richten. In het kader van de al
gehele herstructurering binnen 
de NBB was reeds eerder een 
topsportliga gesticht waar voor
al de belangen die de top van 
het herenbasketbal raken wor
den behartigd. 

De damesliga moet er toe lei
den dat er veel meer gerichte 
aandacht aan het dames basket
bal wordt besteed. Dit zal ge
beuren door zowel de verenigin
gen, die uitkomen in de ere- en 
eerste divisie als de speelsters, 
coaches en scheidsrechters een 
rechtstreekse invloed te geve « 
op het te voeren beleid. 

In overleg met het bestuur 
van de NBB zal de damesliga 
ook het beleid bepalen met be
trekking tot het Nederlands da
mes team en de meisjes jeugd-
ploegen. De jaarvergadering van 
de NBB zal op 14 mei een be
slissing over dit voorstel van 
het bondsbestuur moeten nemen. 

Tafeltennispubliek krijgt 
Ierse les in sportiviteit 

Cricketwinst van Engeland 
MADRAS, 20 jan. - Door een 

overwinning in de derde wed
strijd heeft Engeland in de test
match tegen India in Madras 
een voorsprong genomen van 
3-0. Er resteren nog twee wed
strijden. Engeland nam gisteren 
de laatste zes Indiase wickets in 
tachtig minuten en won de der
de testwedstrijd met een ver
schil van tweehonderd runs. 

India begon de laatste dag bij 
een stand van 45 voor drie. Voor 
het winnen van de wedstrijd 
waren toen nog 284 runs nodig 

De batslieden faalden in deze 
opdracht Alleen Sunil Gavaskar 
(24), Mohinder Amarnath (12) en 
aanvoerder Bishen Bedi (11) 
kwamen in de dubbele cijfers. 
(Reuter). 

Door onze tafeltennismedewerker 

CRAIGAVON (Noord-Ierland), 20 jan. — Noord-Ier
land heeft het Nederlandse tafeltennispubliek een lesje 
in sportiviteit gegeven. Vorig jaar in Hoogezand liep 
het emotiqnele treffen volkomen uit de hand, mede 
doordat de talrijke fanatieke toeschouwers zich als één 
man opstelden tegenover de bezoekers. Gisteravond 
was de revanche in een sportcentrum, niet meer dan 
dertig kilometer van Belfast verwijderd. In een bij
zonder sfeerrijke en sportieve ontmoeting won de Ne
derlandse ploeg verdiend met 2-5. Na afloop werd de
ze prestatie dan ook beloond met een ovationeel ap
plaus. 

De wedstrijd verliep gladjes, 
op één uitzondering na. In de 
eerste partij tussen de nummers 
1, Jimmy Langan en Bert van 
der Helm zorgde de zwakke ar
bitrage voor nogal wat opwin
ding. De Nederlandse kampioen 
wees de schei cferechter er enkele 
malen op, dat zijn tegenstander 
de bal niet opgooide en dus ver
keerd serveerde. Er werd niet 
gereageerd op deze opmerkingen 
maar even later werden wel 
Van der Helms opslagen afge
keurd. 

Hierover was het Nederlandse 
kamp bijzonder gebelgd. De 
partij werd in de derde game 
zelfs even onderbroken, omdat 
de Ierse arbiter een punt aan 
zijn landgenoot toekende, terwijl 
Langan overduidelijk de tafel 
had verschoven. 

De man uit Dublin kreeg ten 
onrechte het punt toegewezen, 
maar gelukkig zorgde de ge
rechtigheid voor een positieve 
afloop voor Bert van der Helm. 
Deze partij was andermaal een 
argument om snel over te gaan 
tot neutrale arbitrage tijdens de 
Europa-Ligawedstrijden. In de 
superdivisie is dat al het geval 
en het is de bedoeling, dat ook 

FAMILIE
BERICHTEN 
De heer en mevrouw 
BOSMAN-DE GROOF 
geven met vreugde kennis 
van de geboorte van hun 
dochter 
AEMILIA MARGARETH 
JEANNE 
Wassenaar, 19 januari 1977 
Storm van 
's-Gravesandeweg 57 
Tijdelijk Bronovoziekenhuis 
Den Haag 

Geboren: 
KLAARTJE CATHARINA 
JACOBA 
Ir. P. L. P M. GOMMERS 
J. S. M GOMMERS-

HOOFTMAN 
Koen en Wouter 
Raamsdonksveer, 
19 januari 1977, 
Schubertstraat 5. 

Geboren: 
JAN WILLEM 
De heer en mevrouw 
SCHELTINGA KOOPMAN
VAN DER DOES DE BYE 
Wormerveer, 18 januari 1977, 
Albert Verweystraat 4 

Enige en algemene kennisgeving 
Op 16 januari 1977 overleed, 64 jaar oud, 
mijn lieve vrouw, onze dierbare zuster en 
schoonzuster 

REINHARDA BERNARDINA 
FREDERIKA ELISABETH BROUWER 

na een langdurige ziekte die zij in blij. moe
dig en standvastig bewustzijn heeft door
leefd, tot voorbeeld voor hen die haar na 
stonden. 

Chesières: Th. A. Gerritzen 
Arendonk: L. E. J. Brouwer 

M. F. Brouwer-Rueb 
Voorst: H. A. Brouwer 

Barchem: C. Hoekstra-Koopmans 
Den Haag: A. Gerritzen 

S. W. Gerritzen-Campagne 
Odoren: J. C. Brevet-Gerritzen 

Chesières, 20 januari 1977. 
Zij werd op 19 januari gecremeerd in Vevey 

Met grote verslagenheid geven wij u kennis 
dat na langdurige ziekte is overleden de 
heer 

LUBBERTUS VAN OLST 
oud 50 jaar 

Mede-oprichter en vice-voorzitter van de V.A.G.W.W. 

In hem verloren wij een vriend en bekwaam 
bestuurslid. 
Zijn nagedachtenis zal door ons in ere wor
den gehouden. 

Bestuur en leden van de 
Vereniging Aannemers 
Grond-, Water- en Wegenbouw 

Utrecht, 18 januari 1977. 

Op 14 januari is toch nog onverwacht van 
ons heengegaan 

MAGDALENA HENDRIKA 
ELISABETH FRIJUNK 
in de ouderdom van 85 jaar. 

Namens de familie: 
C. J. C. Loman 

Amsterdam, 1977, 
's-Gravesandeplein 10 huis. 
Correspondentie-adres: Orteliuskade 92 

Gelegenheid tot afscheid nemen in een 
rouwkamer van de Coöperatie PC, P. C. 
Hooftstraat 183, Amsterdam-Zuid, dinsdag 
van 18.00-20.00 uur. 
De teraardebestelling zal plaatshebben 
woensdag 19 januari a s. tegen 10.30 uur 
op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de 
Kruislaan. 

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een 
langdurige ziekte, van ons is heengegaan 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa 

TEUNIS KAPTEIJN 
weduwnaar van Jeanne Maria Kruiswijk 
Officier in de Orde van Oranje Nassau 

Oud-Inspecteur van de Veeart9enijkundige Dienst 
tevens Veterinair Inspecteur van de Volksgezondheid 

op de leeftijd van 75 jaar 

J. Kapteijn 
W. C. M. Kapteijn-Zwier 
Daphne 
Michiel 

Capelle aan den IJssel, 15 januari 1977. 
Flat "Kralingen-Oost", 
Meidoornveld 57, flat 111. 
Correspondentieadres: 
J. Kapteijn, Merellaan 19. 
Overeenkomstig zijn wens heeft de begrafe
nis in stilte plaatsgevonden. 

Familieberichten overge
nomen uit andere bladen: 
Geboren: Hans David, 
zoon van de heer en me
vrouw Niers, Burg. Hog-
guerstraat 135, Amsterdam. 

Overleden: Meijer Lever, 
oud 70 jaar, Holendrecht-
straat 4711, Amsterdam; 
Pieter Dirk Adflaan Don
ker, oud 40 jaar, Euken-
laan 14, Leusden; Jacoba 
Hendrika Elshout, oud 82 
jaar, 
Loolaan 27*92, Apeldoorn. 

Stoomschelpenzulgeri] 
en Schelpkalkbranderij 

N.V. in liquidatie 
De liquidateur van bovenge
noemde naamloze vennoot 
schap, kantoor houdende te 
Naarden, Julianalaan 24 
deelt mede dat rekening en 
verantwoording als bedoeld 
in W.v.K. art. 56 e ten kantore 
van Het Handelsregister te 
Vlaardingen en ten kantore 
van de Algemene Bank Neder
land, Voorstraat 9 te Brielle, 
ter kennisneming van een
ieder is neergelegd. 

AANKONDIGING 
Overeenkomstig artikel 4 sub 

7 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Op 17 januari 1977 zijn ten 
Parkette van de Heer Officier 
van Justitie te Amsterdam be
tekend aan Henk Orlando 
Tjin-A-Sloe, geboren 16-1-
1942 voorheen wonende te 
Amsterdam, Valkhof 105, 
thans zonder bekende woon-
of verblijfplaats binnen en bui
ten het Koninkrijk, twee 
dwangbevelen inzake ver
schuldigde Premie Algemene 
Ouderdomswet 1974, een 
dwangbevel inzake verschul
digde Loonbelasting 1974, 
vijf dwangbevelen inzake ver
schuldigde Omzetbelasting 
1974 en 1975, een dwang
bevel inzake verschuldigde 
Personele belasting 1974/75. 
een dwangbevel inzake ver
schuldigde Gemeentelijke On-
roerendgoedbelasting 1975, 
een dwangbevel inzake ver
schuldigde Motorrijtuigen
belasting 1974. 

De deurwaarder van 
's-Rijksbelastingen 
A Westerhuis. 

Bettine Vriesekoop 

voor de eerste divisie binnen
kort gelden beschikbaar komen 
om dit te kunnen bewerkstelli
gen. 

De Nederlandse spelers waren 
overigens helemaal niet zo hap
pig op het spelen in het roerige 
Noord-Ier land. Zonder uitzonde
ring vroegen ze zich af waarom 
dit duel niet in Ierland werd 
gehouden. Dat was best moge

lijk geweest, want bij tafelten
nis vormen de Ieren en Noord-
Ieren één associatie. De praktijk 
is echter dat de wedstrijden 
voor de Europa Liga eerlijk 
over beide landen worden ver
deeld. 

Ondanks de gespannenheid 
van de spelers werd bijzonder 
goed gespeeld in het prachtige 
sportcentrum van Craigavon, 
waar ongeveer 500 toeschouwers 
getuige waren van een hoog
staande wedstrijd. Gezien hun 
plaats op de ranglijst (voor
laatst) leken de Ieren kansloos, 
maar de 4-3 overwinning op 
medekoploper Polen was aan de 
andere kant weer een waar
schuwing voor coach Bert 
Sc hoofs. 

In de praktijk was het Oran-
je-team inderdaad beter met 
een Bert van der Helm, die on
geslagen bleef in zijn enkelspe
len en ook in het herendubbel
spel met Nico van Slobbe. Betti
ne Vriesekoop leverde een 
voortreffelijke prestatie in haar 
partij tegen de internationaal 
hooggewaardeerde Karen Senior, 
die er tegen de vijftienjarige 
scholiere niet aan te pas kw an. 
Nico van Slobbe zorgde voor het 
vijfde punt 

Ierland had een jonge speler 
opgesteld, die internationaal nog 
volkomen onbekend is: Kevin 
Keane, zeventien jaar en ook uit 
Dublin. Hij is de Ierse hoop 
waor een betere tafeltennistoe-
komst Over twee jaar moet hij 
het helemaal gaan maken. Mo
menteel is hij echter nog veel te 
wild om tot grote prestaties te 
komen. Tegen geroutineerde 
spelers als Van der Helm en 
Van Slobbe was hij lang niet 
opgewassen. 

- Tennis. Ivan Brixi, de Tsje-
choslowaakse kampioen bij de 
junioren die rond de kerstdagen 
naar de Verenigde Staten 
vluchtte, krijgt volgens de New 
York Times van dinsdag bin
nenkort een verblijfsvergunning. 
De 18-jarige Bfixi heeft een stu
diebeurs gekregen voor de uni
versiteit van Columbia. 

voorkomende gevallen de hel
pende hand te reiken, kon NND 
vooral door een voortreffelijk 
startende Robert Zeilstra in de 
eerste tien minuten naar en 
voorsprong van 29-20 uitlopen. 
Toen greep Kinzo-coach Theo 
Kinsbergen een time-out aan 
om zijn spelers erop te wijzen 
dat de westrijd toch echt niet 
zonder verdedigen tot een goed 
einde gebracht zou kunnen wor
den. 

Vanaf dat moment zette het 
herstel zich in en drie minuten 
voor sust was Kinzo bij 35-36 
weer aan de winnende hand. 
Tot aan de rust zou Kinzo door 
blijven gaan. Verdedigend klop
te het nu een stuk beter, vooral 
ook omdat Al Faber plotseling 
wel kijk had op de acties van 
Zeilstra, zodat dat gevaar uitge
schakeld werd. 

Bovendien werd er met name 
door Joe Wallace knap geprofi
teerd van het fanatisme waar
mee NND verdedigde. Zwiers 
stond bovenop hem, voor een 
begaafd dribbelaar als Wallace 
de gelegenheid om zo'n tegen
stander met enkele soepele 
schijnbewegingen van zich af te 
schudden. Niet dat Wallace 
zichzelf daardoor vrijspeelde, 
want onmiddellijk was er een 
andere NND-verdediger die 
Zwiers' taak overnam. 

Meestal was dat Zeilstra en 
doordat Wallace de vrijstaande 
man uitstekend in het oog hield, 
betekende dat prijsschieten voor 
Faber. Zodoende kwam NND na 
zijn goede begin toch nog uit op 
een wat tegenvallende 37-44 
ruststand. Maar, zoals gezegd, 
NND voelde er niets voor om 
zich gewonnen te geven. Nu was 
het Pete Miller die zijn ploeg 
met een. serie afstandsschoten in 
de wedstrijd hield. En wie weet 
hoe het zou zijn afgelopen als in 
diezelfde periode Everett, Fop-
man, Wyndell, Madkins niet 
volledig uit de westrijd gespeeld 
zou hebben. 

Abominabel 
Tot vijf keer toe kwam de 

sterke maar echt niet zo be
weeglijke Amstelveense center 
in-één-tegen-éénsituaties tegen 
de bovendien nog langere Mat-
kins tot scoren. Aan de andere 
kant van het veld kwam Mat-
kins er ook nauwelijks aan te 
pas: zes punten tegen het abom
inabele percentage van 21 pro
cent. En ook in de rebound liet 
Matkins het volledig afweten. 
Vier aanvalsrebounds en een 
verdedigingsrebound in de eer
ste helft en helemaal niets na 
rust. Als dat dan je tweede 
Amerikaan moet zijn vraag je 
om problemen. Die kreeg NND, 
ondanks het sterke spel van 
Miller, dan ook. 

Kinzo kon, zij het met moeite, 
net steeds een paar punten 
voorblijven, terwijl de Gronin
gers last gingen krijgen van te 
Veel persoonlijke fouten. Achte
reenvolgens moesten Dijkstra, 
Swiers en Matkins met vier 
fouten uit veiligheidsoverwegin
gen naar de kant. Jos Timmer 
was als vervanger geen ver
zwakking, maar Van Aalderen 
en Wubbolt kwamen er niet aan 
te pas. Lang kon Kloppenburg 
zijn beste mensen dus niet aan 
de kant houden, wilde hij nog 
kans op de overwinning maken. 

Successievelijk verschenen zij 
weer in het veld en kon de 
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Basketbal 

NN Donar-Kinzo - 79-84 BCu*y 1 
mington 91 -93, Disco Danser iT • 
ta Lloyd - Merkasol 74-83 
Dames: Delta Lloyd - Disc«dan*.ti 

Schaken 
HOOGOVENTOERNOOI (*»„. 
Vijlde ronde grootmwsterqmL 

Bohm (ned) remise; SownkoSI 
remise; Kawalek (VS) - Barca*vJ 
ken; Sigufjonsson (ijsl). 
Olafsson (IJsl) - Timman (Nad) u J 

Nikolac (Jsl) 1-0, afgebrokens 
de: Miles (GB) - Geiler (Sow)i-o 

De stand na vijf ronden is 1 
2. Kurajica 3.5; 3 Miles. GeMer Q 
3; 7. Kawalek 2 en 1 afg.8T.mm.,, 
son 2; 10 Nikolac en Ligtennk 15 • 
en 1 afg. 

Meestergroep. vijfde ronde Wc* 
(Joeg) remise BeHon (Spa) . P090. 
Chnstiansen (VS) - v.d Sterr» w 
Eslon (Zwe) Hartoch (Nedï 
(Aus) - v.d Vliet (Ned) 1—0; K 
Satmetan (Arg) 1 -0 

Afgebroken partijen 4e ronde »l 
•Eslon (Zwe) vd Ste-re- l 
(Spa) 

rh—Yx\ afgebroken partij 2*>1 
Sterren (Ned)-Beijon (Ned)rem s« 

Stand na 5 ronden 1 Koepreit» 
BeWon en Jameison 3%, 4 Szrwa-'l 
Sterren 3; 6. Hartoch 2,5; 7 8 Vooe» | 
9 Eslon 1 -ft; 12 Witt, ChriMianstn *1 

Dameegroep5eronde v Parrenfi|J 
ken (Ned) afg.: v.d Giessen (Nw 1 
(Tsj) 0-1, Alexandria (Sow)-u 
1—0; Harston (Eng) - BeHt(Ned)1-i 
Pohhroniade (Roe) 0-1; C 
roeczy(Hon)0—1. 

Stand na 5 ronden 1 /3 Vokralovi i 
Hartston 4*4; 4. Laaarevic 3Ü;5/i* 
lihroniade 3; 7/8 v.d. Giessen Gi 
9/10Pytel. belle 1,11/12Vreeken» 
+ 1. 

Ski 
NM LANGLAUF (Ramtan, Ooit) 
Heren, 30 km.; 1 Teeuwi3Mn2uur» 
2 04 24, 3. Smits 2.09.30,4 Aab 
5. Van den Heuvel 2 10 W, 6 VmZi 
Dames. 1 Hja Keizer-Laman 5I 
Hannyvan Dieten 1 uur 0115,3G< 
1 02.53,4 Anke de Bruyn 1 0528 5 «d 
man 1.12.57.6. Wil de Graall 1.13 03 

Tafeltennis 
Europese competitie: 
Eerste dMale: Hongarije 
Joegoslavië - Sowjetunle 2-5; I 
choskmaldje 8-1. 
Stand In de eerste divisie Ie: 1.1 
strijden - 6 punten, 2. SowjefcmiiW] 
4-3, 4. Frankrijk 4-2, 5. En^wd" 
waklje 5-2. 7. Joegodsv# ff I 
5-1. 
Tweede dhrisle: Oostenrijk • Mjii ^ 
- ANdeiiand 2-5. 
Oe Individuele uitslagen wn lerknc" 
rijn: Langln - Van der Helm " 
18-21; Keen - Van Slsbb* 13-
nior - Bettine Vriesekoop 18-2 
gin/Keen - Van Slobbe/Vinff * 
21-18,13-21; Langln«/Sanl«- » 
Vriesekoop 14-21, 21-1», «-1* 
Van Slobbe 21-17, 21—15; r-
Helm 10—21,12—21. 
De stond in de tweede divisie I* 1 
wedstrijden - 8 ponten, 2 * 
gJé en Oostenrijk 3-4, 6. Griekff* 
tand 4-2. 8 Itollê 3-0. 

Voetbal 
Engeland eerste dhrisle: 
M anchester U n. - B ristol C 2-1 

Bevoordeelde Nederlandse 
mariniers aan top skilopen 
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Door onze medewerker ERNST FABER 
RAMSAU, - 20 jan. - De Nederlandse Ski Vereniging 
heeft een aantal maanden geleden het begrip „lang
lauf" ten grave gedragen en laten wederopstaan als 
„skilopen". Dat betekent dat het derde achtereenvol
gende nationale titeltoernooi, dat dinsdag en gisteren 
in het Oostenrijkse Ramsau werd gehouden, officieel 
te boek stond als „Nederlandse Skiloopkampioenschap-
pen". 

Bij vonnis van de Arron
dissementsrechtbank te 
's-Gravenhage d.d. 13 ja
nuari 1977 is in staat van 
faillissement verklaard L. 
J. A Heemskerk, wonende 
te Wassenaar, met benoe
ming van mr. M. G. Broc
ker tot rechter-commissa-
ris en ondergetekende tot 
curator. Mr. A H. Ver
meulen, Wassenaarseweg 
12, 's-Gravenhage. 
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'Wild Zwijnskotelet 

Een verbale verandering 
slechts, want de uitslagen ver
schilden nauwelijks van die der 
beide voorgaande, in Noorwegen 
afgewerkte, evenementen. Een 
zestal mariniers, onder aanvoe
ring van de dubbele nationale 
kampioen van 1975, korporaal 
Joop Teeuwissen, beheerste de 
strijd volkomen. Geen enkele 
buitenstaander vermocht te pe
netreren in dit thans vrijwel 
professionele, door de Neder
landse Ski Vereniging geadop
teerde, nationale skiteam, iets 
wat in Noorwegen in het verle
den voor aldaar wonende land
genoten wel eens mogelijk 
bleek. 

De mariniers, gecoacht door 
officier Van den Heuvel (zelf 
ook als deelnemer actief), heb
ben de afgelopen zomer een 
vierjarenplan opgesteld, gericht 
op de Olympische Spelen van 
Lake Placid, als deze daar ooit 
gehouden worden. Een sponsor 
staat garant voor materiaal, de 
leiding van het korps der mari
niers voor de noodzakelijke 
vrije tijd en de skivereniging 
voor de begeleiding. 

Geen echte professionals dus, 
maar toch een team dat sedert 
vele maanden alleen maar aan 
het skiën hoeft te denken en dat 
ook in de komende vier jaar 

kan doen. Dit team is al vanaf 
begin november constant in 
sneeuwoorden aan te treffen. 
Toch is het de vraag of 1980 ge
haald zal worden. Teeuwissen. 
ook nu weer eerste op zowel de 
vijftien als de dertig kimometer, 
laat tijden voor zich afdrukken 
die de Nederlandse sneeuwwan-
delaars misschien tot de ver
beelding spreken, maar die in
ternationaal weinig opzien ba
ren. 

Vergelijking 

Teeuwissen eindigde op de 
vijftien kilometer als enige on
der het uur (59.12.44), terwijl op 
de dubbele afstand de elektroni-
ka bleven stilstaan na 2.00.30. 
Ter vergelijking: de internatio
nale top gebruikt meestal plu
sminus 45 minuten voor de vijf
tien kilometer, vaak iets sneller, 
soms wat trager, al naar gelang 
de kwaliteit en de moeilijk
heidsfactor van het parcoiA 
Twee jaar geleden, in Hornsj, 
kwam de lange sterke Voorbur
ger (25 jaar) op vergelijkbare 
tijden uit, terwijl de nu ont
troonde ook al dubbele titelhou
der Pesman (afwezig in verband 
met een korporaalsopleiling) in 
1976 identieke prestaties aflever
de. 

Nu is tijden vergelijken bij 
skilopen eigenlijk een onheuse 
zaak, want elk traject is anders. 
Als maar aan een aantal mini
mumeisen van de FIS (Interna
tionale skifederatie) met betrek
king tot hoogteverschillen en 
klimpercentages e.d. wordt vol
daan, is een baan goedgekeurd. 
Wereldrecords bestaan dus niet. I 
Toch geven de Nederlandue tij
den enig houvast, want in 1975 
en in 1976 deed een tweetal ma
riniers (waaronder beide malen 
Teeuwissen) mee aan het be
roemde Holmenkoll -evenement 
te Oslo - een vijftien kilometer-
race met vrijwel de gehele we
reldtop - en ook daar noteerden 
zij een tijd van rond het uur, 
njim een kwartier achter de 
brede top en goed voor de laat
ste en de voorlaatste plaats. In 
maart van dit jaar volgt de der
de poging en het natiwiale team 
dat dan waarschijnlijk met drie 
a vier man mag starten, ver
wacht zelf een flinke stijging op 
de ranglijst. 

Het zilver ging op de beide 
afstanden naar Klaas Vos (22, 
vorig jaar nog debutant). Giste
ren op de dertiC kilometer wist 
hij de dertig seconden later ge
starte Teeuwissen lang in het 
spoor te volgen, maar na ruim 
tien kilometer plaatste de kam
pioen een beslissende demarra
ge. Op dat moment leek zelfs 
Van den Heuvel (brons op de 
vijftien kilometer) naar de 
tweede plaats door te stoten, 
maar een geweldige inzinking in 
het laatste rondje van tien kilo
meter deed hem naar de vijfde 
plaats terugtuimelen. 

Jos Smits, woensdag nog vier
de, kon daardoor gisteren het 
brons pakken met de grote ach
terstand van negen minuten op 

nummer een. Aand»^ . 
ook het drietal nie' . 
en niet-kernploeglw ^ 
Biesboer en Herzog, 
die een uitstekende co „ 
ren aan twee a > 
skilopen per jaar. 1 
het nationale se**' 
trio beslag op de P'a , 
acht en negen (dertig 
respectievelijk nt^<t.. • 
zeven (vijftien kilon»" ] 
latief uitstekende w • 
zou geen slechte » . 
het volgend seizoen 
beschikbare gelden 1 ^ 
stages voor tenmin»* 

pal 
pen 

je zou worden ge: stok"1 

flja Keizer 
Ook de dames 

sau in actie en 
war«n 

wel 1 
en de tien kilorne . ( 
verdedigster op ie .« 
ter, Ilja Keizer-^® 
jaar was de tien *•. 
niet opgenomen tn , 
ma) had zich als e 
tiental deelneemsw t 

voorbereid en w'°_ 
Maar haar tijden . 
velijk 25.28 minuten ^.l 
nuten, noch de d0° 
bouwde voorsprong'jj J 
spectievelijk 5.15 p;<: 
Haagse Hannie va ^ 
ven aanleiding t°l 

perspectieven. 

Volgende weel* 
Keizer en de nat"on 
lectie in het Zi" 
joch bij de 
pioenschappen, e' 'm» 
ten blijken of de a' , 
met name de al ve 

( 

skiloopgebied aC' 
is geslonken. 
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