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van der

Timman af geslacht

scheidende

opnieuwvrtgd

Böhm

Berthy
Kwaak,

kampioene

ritmische
gymnastiek

Simpele remise

Berthy van der Kwaak ...kampioene met tegenzin...

„Internaat noodzakelijk
om weer in te lopen”

Genna Sosonko
WUKAAN ZEE, donderdag
En weer was Geiler niet blij. Dat hij zijn

tweemaal afgebroken toreneindspel tegen

Miles uiteindelijk wel zou gaan verliezen,
was geen verrassing meer. De tijd van de
Russische onschendbaarheid op de 64 velden
ligt lang achter ons. De laatste jaren rollen
de koppen van de heren net zo gemakkelijk
van de romp als vroeger die van de kansloze
Nederlanders te midden van kampioenen.

eens een bewijsje van. Hij

had zwart tegen de op revanche beluste Geiler en kwam
in moeilijkheden. In een

middenspel zonder dames
dreigde hij een pion te verliezen. Goed taxerend gaf hij
die.liever meteen maar weg.
Een sterk loperpaar was zijn
compensatie. Met opzienbarend gemak redde hij een
half punt, voor hem belangrijk in verband met de toeren
eventueel
nooistand
grootmeesterresultaat, voor

Na gesprekmet bestuur

Haagse aanhang
weer met de bus
Van onze

Telesportredactie
DEN HAAG, donderdag
De door de Haagse ere-divisieclub FC Den Haag georganiseerde informele bespreking tussen spelers, bestuur en supporters, naar
aanleiding van de ongeregeldheden, veroorzaakt door
de supporters van de club,
heeft tot resultaat gehad dat
FC Den Haag voor het eerst
dit seizoen weer busreizen
gaat organiseren naar uitwedstrijden.
Dit als gevolg van het positief verloop van de gesprekken, waarbij van spelerszij-

de Mansveld, Van Vliet,
Schoenmaker, Hoekema, Al-

bertsen en Perazic acte de
présence gaven. De vijftig
aanwezige supporters gaven
te kennen in het vervolg niet
meer over te gaan tot het
gebruik van geweld en stelde bovendien voor om een
oogje op „rebellerende" collega's te houden.
Reageerde Den Haag-manager Van Hal: „Ik dacht
toch wel, dat we nu iets con-

creets hadden bereikt. Want
van de 72 supporters; die betrokken waren bij de ongeregeldheden na de wedstrijden

tegen Haarlem, waren er
toch maar liefst 50 van aanwezig, waarmee wij bijzonder indringend hebben gesproken. De jongens hebben
echter hun goede wil getoond, zodat wij van onze zijde hebben besloten om voor
het eerst sinds tijden weer
een supportersbus vanaf het
Zulderpark-stadion te laten
vertrekken naar de komende
uitwedstrijd tegen Eindho-

ven".

Blessures
bij PEC
Van onze Telesportredactie
ZWOLLE, donderdag

PEC/Zwolle zal komende

zondag in de eerste divisietopper tegen MW waarschijnlijk zwaar gehandicapt

in het veld komen. Rechtsachter Klaas Drost liep namelijk na afloop van de wedstrijd tegen Herscles tegen
een betonnen paal .aan en
brak daarbij zijn neusbeen.
In de loop van deze week zal
de medische staf van

de

Zwollenaren beslissen of hij
tegen MW mag spelen. Verder liep linksbuiten MacKenzie tegen Heracles een
enkelblessure op, die zich
ernstig laat aanzien. Trainer
Alleman vreest hem zondag
te . moeten missen. Daarnaast is Ben Hendriks door
griep geveld.

PEC/Zwolle zal reeds aanstaande zaterdag naar Limburg 'afreizen. Men. neemt
zijn intrek nabij Valkenburg
om zich in alle rust op het
belangrijke treffen tegen
MW voor te bereiden.

het prestige van zijn tegen-

stander een nieuwe klap.

Klappen
Klappen?

Daar

kan

Jan

Timman van meespreken.
In plaats van ze uit te delen,
moest hij incasseren. Olaffson reageerde koel als een

boekhouder op de creatieve
vondsten van Jan Timman
in het dame-Indisch. Maar
dan wel een heel goede boek-

ook dat niet, want opnieuw
kwam hij er niet zo erg aan
te pas. Wel bleef hij tegen
Kavalek wankelend overeind en hield hij in de twee-

de zitting uitzicht op remise,
maar imponeren deed hij
ook ditmaal niet en een volgende nul zou wel eens zijn
deel kunnen zijn, ondanks
ongelijke

door

looers.

Mr.LEXJONGSMA
houder. Een nog nooit vertoonde opening (1. d 4, Pf6; 2.
c4, e6; 3. Pf3, b6; 4. g 3, Lafl;is.
Da 4, De 7?!; 6. a 3, Dd6?!; later
gevolgd door Dc 6). Hartstikke mooi, maar het was toch
wit, die na de dameruil de
toon aangaf.

In het laatste speeluur
overgolfden de witte stukken ombarmhartig de zwarte nooddijken. Een onthutsende nederlaag, maar Olaffson valt nu eenmaal niet
met handen te breken, zelfs
zoals gisteren
als hij
in
vliegende tijdnood verkeert
—

en

zijn

—

tegenstander

nog

ruimte genoeg heeft.
Die onbarmhartigheid van
de
IJslander ondervond
Barczay al een ronde eerder.

Deze Hongaar is langzamerhand de droefgeestigheid
zelve. Na vier ronden wanbof en desillusie staart hij
weemoedig uit het raam van
de speelzaal, de dorpskom
in, waar de pony's traditiegetrouw de sneeustormen
trotseren. Doet het hem denken aan de poezta? Dan helpt

Zo verloor Timman
Wit: F. Olafsson (IJsland)
Zwart: J. Timman (Nederland)
1. d2-d4 fgß-K 2. Po1«3 b7-b6 3.
c2-c4 7 6 4. b 2 q3 LcB-a6 S. Ddl-84 DdB-e7 6. a2-a3 De7-d6 7. Pbl-d2
c7-c5 8. e2-e4 Dd6-c6 9. Da4xc6
PbBxc6 10. d4-d5 Pc6-Ó4 11. Pf3*d4
csxd4 12. b2-b4 e6-e5 13. Lfl-d3
TeB-c8 14. Kel-e2 h7-h5 15. h2-h3
h5-M 16. fl3-fl4 LtB-e7 17. 12 f 4 07d 6 18. a3-a4 Le7-d8 19. a4-a5 b6-xas
20. b4-b5 La6-b7 21. Pd2-b3 7
22. Pb3xas LdBxas 23. Talxas a6xbs
24. c4xbs 0-0 25. <4xes d6xes 26.
Lcl-a3 TcB-a8 27. La3-b4 TaBxas 28.
Lb4xas TfB 8 29. Las-d2 TaB-a2 30.
Thl-cl Pf6-e8 31. Tcl-c2 Ta2-«3 32.
Ld2-b4 Ta3-a8 33. Lb4-e7 Lb7-c8 34.
b5-b6 f7-f6 35. d5-d6 KgB-f7 36. Ld b 5 LcB-e6 37. b6-b7 TaB b 8 38. Lbs- Le7-d7 39. Tc2-c8 Zwart geeft het

e e

a a

6

Maar de tijden zijn drastisch veranderd. BÖhm leverde gisteren daar weer

Van onze turnmedewerker
UTRECHT, donderdag
„Na de wereldkampioenschappen van dit jaar stop
ik met de actieve wedstrijdsport en ga ik me volledig
toeleggen op het trainerschap. Voor mezelf heb ik het
idee dat dit een leuke afsluiting van mijn carrière is,
mede omdat ik momenteel door zelf mee te doen, de
weg eigenlijk versper voor mijn eigen leerlingen. Die
zitten zo langzamerhand leuk tegen de top aan en dan
moet je ze als trainster de kansen niet gaan ontnemen".

a

op.

Een geval met tragisch
contrapunt is ook Nicolac.
Hij speelt sterk, geïnspi-

reerd zelfs. Maar als het
erop aan komt, is het zijn eigen zenuwgestel dat hem
de das omdoet. Zo verging
het hem al eerder, zo verging het hem ook gisteren te-

die niet veel
meer hoefde te doen dan
dankbaar dorsen en oogsten.
gen Kurajlca,

Het beste paard bleef op

stal. Sosonko verkoos het

vredige grazen van wintervoer op de deel boven de onzekerheden van het winter-

se weiland. Hij draafde bedaard enkele rondjes wolgagambiet met Miles, maar
juist toen het publiek wel
eens wilde weten, hoe de
vlag orvoor stond, werd de
remisehand geschud. Hij
blijft daardoor leider (4 uit
5). Ook Miles is zijn rustpauze na de morgenzitting tegen
Geiler gegund.
Onopvallend bleef Ligterink met zwart overeind tegen Sigurjonsson. Hij heeft
in de tweede helft op papier
een lichter programma dan
in de eerste en hoeft dus nog
niet te wanhopen ten aanzien van het meesterresultaat. Moeilijk is het wel geworden, maar moeilijk is het
nu

eenmaal.

slissend

vermoedelijk

be-

voor de hoofdprijs.

Kupreichik wist een toreneindspel met pluspion te bereiken, maar duidelijk is de
zaak beslist nog niet. Voorts
valt het gemak op, waarmee
Van der Sterren het vege lijf
redt en meer dan dat. Met 3
uit 5 staat hij op de springplank naar hogere glorie.
Hartoch's remises vallen als
vanouds als rijpe appels en
Van der Vliet viel na stoer
spel terug door een neder-

Gymnastiek, die dit jaar
voor het unieke feit zorgde
bij de Nederlandse kampioenschappen op alle onderdelen, bal, hoepel, lint en
touw, de titel te pakken en
met groot evenwicht het
kampioenschap binnenhaalde, meent het! Na oktober
wil zij dan ook de weg volledig vrijmaken voor haar pu-

Uitslagen 5e ronde: Gelier (Rusl.)
Böhm (Ned.) V4-H, Sosonko (Ned.)
Miles (Eng.) K-tt, Kavalek (VS)
Barczay (Hong.) afg., Sigurjonsson
lIJsl.) Ligterink (Ned.) V4-H, Olaf*-,
son fIJsl.) Tlmman (Ned.) 1-0, Ku-'
rajica (Joeg.) Nikolac (Joeg.) 1-0.
Uit de 4e ronde: Miles (Eng.) Geiler (Rusl.) 1-0.
Stand na 5 ronden: 1. Sosonko 4,
2. Kurajica 3V4, 3/6. Miles, Gelier,
Olafsson, Böhm 3, 7. Kavalek 2
1,
8/9. Timman, Sigurjonsson 2, 10/11.
Nikolac, ligterink IV4, 10. Barczay V 4
-

•

-

•

-

•

•

+

+

pillen.

Een besluit dat te begrijpen is, wanneer we bedenken dat de goed ogende en
spontane Berthy van der
Kwaak als lid van het
Utrechtse Attila, de opkomst
van de vereniging die zij zelf
traint, De Badhoeve uit Bad-

1.

MEESTERGROEP:

Krnic
Popov
(Polen) 1-0, Christiansen (VS) v. d.
Sterren (Ned.) afg., Eslon (Zwe l
Hartoch (Ned.) H-tt, Jamieson
(Austr.) v. d. Vliet (Ned.) 1-0, Kupreichik (Rusl.) Szmetan (Arg.) afg.
Uit de 4e ronde: v. d. Vliet (Ned.)
Eslon (Zwe.) 54-Vi, v. d. Sterren
(Ned.)-Bellon(Spanje) VI-V4.
Stand na 5 ronden: 1. Pupreichik
3'A
1, 2/3. Bellon, Jamieson 3'/4,
4. Szmetan 3 � 1, 5. v. d. Sterren
1, 6. Hartoch 2%, 7/8. Po2V4
pov, v. d. Vliet 2, 9. Eslon IV4, 10/
1.
12. Witt, Christiansen, Krnic 1

Uitslagen: Witt (Ned.)
(Joeg.) afg., Bellon (Spanje)

•

•

•

•

-

-

•

+

+

Damesgroep

Uitslagen:
v. Parreren (Ned)-Vreeken (Ned)
afg., v. d. Giessen (Nedl-Vokralova
(Tsj) 0-1, Alexandria (Sul-Lazarevic
(Joeg) 1-0, Hartston (Eng)-Belle
(Ned) 1-0, Pytel (Polen)-Polihroniade
(Roe) 0-1, Georgieva (Bulg)-Veroeczy
(Hong) 0-1.
Stand na 5 ronden: 1/3 Vokratova)
Alexandria. Hartston 4V4, 4. Laiarevic 3Vi, 6/6 Veroeczy, Polihroniade
3. 7/8 v. d. Giessen. Georgieva 1 V>,
9/10 Pytel, Belle 1,11/12 Vreeken, v.
Parreren Vi � 1.

Marathonduels
om

27-jarige
nationale kampioene Moderne Ritmische

vallende Australiër.

+

Bij de meesters was er de
Kupreichikkrachtmeting

Szmetan,

Bcrthy van der Kwaak, de

laag tegen Jamieson, de op-

Fans FC Groningen
niet naar Utrecht
GRONINGEN, donderdag
De supportersclub van FC
Groningen durft op 16 februari wanneer de bekerwedstrijd FC Utrecht-FC
Groningen wordt gespeeld,
niet naar Utrecht. De commerciële commissie van de
Groninger eerste-divisieclub
heeft dan ook besloten geen
supportersreis te organiseren. Zij durft de verantwoordelijkheid niet op zich te nemen gezien de ernstige ongeregeldheden die de laatste
tijd door FC Utrecht-supporters worden veroorzaakt.
Dinsdag besloot de supportersvereniging van Roda JC
ook niet naar Utrecht af te
reizen.
CRICKET
Door een overwinning
in de derde wedstrijd heeft Engeland
in de testmatch tegen India in Madras een voorsprong genomen van
3-0.
Er resteren nog twee wedstrijden.
Engeland nam gisteren de laatste zes
Indiase wickets in tachting minuten
en won de derde testwedstrijd met
een verschil 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 nodg. De batslieden faalden
In deze opdracht.
•

,superschaats’

—

Van onze Telesportredactie

AMSTERDAM, donderdag
De kunstijsbaan van Assen bijt maandagavond het spits af
van de „Heineken Superschaats 3-daagse", een schaatsmarathontoernooi over drie wedstrijden (woensdagavond in
Alkmaar en vrijdagavond in Heerenveen) voor A- en B-rijders, dames en veteranen. Het is voor het vijfde seizoen, dat

3. (dead heat) Mylene O en Miraldo
K. Toto: winnend 2,60 p». 1,90 4,40
1,70 en 1,40 koppel 79,10 trio

De Uitslagen van de Koersen van

Nootdorp zijn:

-

-

256,- en 225,80.

JOLANDA SCHANSPRIJS 2000

m: 1. Marionotte Quick (G.Kieijweg)
2.55.1 1.27.6. 2. Oldrose, 3. Olax
Kandia. Winn 4,80 pl 1,80 2,00 1,70
Kopp 23,50 Trio 154,10.

Heineken het marathonschaatsen de hand reikt, al is deze
telesport
winter ten opzichte van verleden jaar een forse stap teruggedaan, toen het toernooi nog negen wedstrijden telde.
Dc reeks van dit jaar is kens twee of drie schaatsers
JOKEPRIJS 2000 m: 1. Obarator J
IG.v.Eykelenborg)
hierdoor wèl overzichtelij2.67.1 1.28.6. 2.
afvallen, zodat de laatete 10
B. Winn 3,50 pl
ker voor het publiek geworronden met 20 man wordt Olexis P, 3. Oplooper
JOLITHA D'ASTERPRIJS (2e
kopp
7,30.
2,001,403,90
den, te meer daar het gebeuefd.)
2000 m: 1. Menno B
gereden. Het totale prijzenren zich in één week afspeelt pakket bedraagt over deze
2.54.7 1.27.4, 2.
(C.Groenwegen
(Ie
JOLITHA D'ASTERPRIJS
punen
een ingenieus
Dead Heat Ninovna Carelesa en
drie dagen ongeveer 5000 afd.) 2000 m: 1. Nepos Fried (G.HulMona Hanover Winn 8,80 pl 2,30
tensysteem een eigen algegulden. Alle drie avonden leman) 2.55.6 1.27.8, 2. Nestor
6.40 kopp 1-3 14,20, 1-6 22,10
creéert,
meen klassement
alwordt om zes uur begonnen Roodnoot, 3. Mabel. Winn 16,10 pl 2,30
trio
1-34 222,70 trio 1-6-3
thans waar het de belangtrio
bedraagt
en
de entreeprijs 2,90 2,00 2,70 kopp 34,40
276.90.
rijkste categorie, de A-rij675,70.
ƒ 2,50. Jeugd tot 18 jaar beder, betreft. Zij rijden in Astaalt één gulden.
JOSEPHINE BAKERPRUS (2e
sen 100, in Alkmaar 125 en in
JOLANOAPRIJS 2360 m: 1. Paafd.) 1680 m: 1. Letino Quick
nam (J.Wagenaar) 3.37.3, 1.32.1, 2.
Heerenveen 150 ronden, tij(J.Wagenaar) 2.27.8 1.28.0,2. Ninon
3. Okeja. Winn 2,20 pl 1,70
Orenta.
dens welke alle dertig baanla Plata. 3. O Quinio. Winn 2,40 pl
1,80 2,40 kopp 10,40.
1,30 1,701,20 kopp 20,30.
tjes premiesprints over drie
ronden worden Ingelast. BeJUANITAPRUS 2000 m: 1. Lord
TOTALISATOROMZETI 236.114.
halve premies levert dit de
Easter (C.Roodenrijs) 2.48.0 1.24.0,
eerste vijf doorkomenden
2. Jay Lee, 3. Nimble Boy. Winn 6,40
Van onze Telesportredactie
van elk van deze „sprintpl 1,60 1,70 1,30 kopp 20,90 trio
139,60.
rondjes" punten op die voor
Ruiter heeft een prihet algemeen klassement maJan
rentree gemaakt bij Angelden. Hierbij komen de
derlecht.
De in ongenade geJOSEPHINE BAKERPRIJS (1e
punten, welke elke maraafd.) 1680 m: 1. Nathalie Prise
nadat
MONTREDON-PRIJS 2440 meter:
hij
doelman,
raakte
thon aan de eerste 20 gefi(P.Zandt) 2.25.9 1.26.8, 2. Maiko W,
Oh My Love (T.H. Kooyman)
1.
openbaar
laatzich in het
nishte rijders worden toege1,70
1.24,3,2. Norman Dakota, 3.
3.
Marten
S.
Winn
pl
7,10
1,80
3.25.6
trainer Goetkend, volgens een schaal dunkend over
Toto: winnend 8,80 pl.
Norton
P.
25,80.
kopp
1,40
hals had uitgelaten, mocht
waarij dezen gezien de ver2,10
1,80
2,90 koppel 20,- trio
de vriendschappelijke
357,20
IN TIMEPRIJS 2000 m: 1.
JUST
schillende afstanden, ook in
tegen het Franse
Laren* Roem (L.A. van Dooyeweerd)
een oplopende waardering wedstrijd
weer
meedoen.
Nantes
2.50.8 1.25.4, 2. Lea Bond, 3. Urne
MARSSAC-PRUS 2020 meter: 1.
ontvangen.
Volann (A. T. Knijnenburg)
koploper
Nancy
2,10
2,00
2,80
du
openWinn
pl
1,40
De
Franse
Bols.
Bij de B-rijders is een re41,70.
trio
2.58.3 1.27,4, 2. Plpo de Clown, 3.
de de score door de Griek kopp 6,50
gio-indeling toegepast, ompl.
Overtax. Toto: winnend 3,80
maar
vlak
na
Triantafilos,
de
dat slechts 100 schaatsers rust
SILKPRUS
2380
m:
1.
JUUANA
2,40-2.00 koppel 11,30.
scoorde
Van
der
Eist
uit
per baan gelijktijdig kunnen
(S.v.Dooyeweerd)
Nerva
3.27.1
pass van; Rensenbrink
starten. Zij zullen uitkomen •enjgelijkmaker.
MONTFAVET-PRUS 2020 meter:
2. Ka An|o, 3. Loyaal van
1.27.0,
Ruiter volUantt. Winn 1,40 pl 1,20 1,30 1,20
1. Olga Fortuna (W. van Buytene)
In een afvalrace: tussen de de
2.61.7 1.25,0, 2. Karta Buitenzorg,
kopp 4,00.
6e en de 40e ronde zullen tel- deed in alle opzichten.

PAARDE

KOERSEN

Goede rentree
van Ruiter

Hilversum

LEERLINGENWINTERKAMPIOENSCHAP V 2020 meter: 1. Nancy uit
Laren IR. J. T. van Houtonl 2.50.8
1.23,6, 2. Lady Lyric, 3. Narvik. To2,80
to: winnend 24,50 pl. 4,80
2,30 koppel 340,50.

-

•

•

-

1422,30.

MESNIL-PRUS 2000 meter: 1.
Korry Buitenzorg (W. Gerritsen)
2.46.6 1.23.3, 2. Kwik Hanover, 3.
Libertine. Toto: winnend 13,10 pi.
3,50 -1,90 koppel 24,30.
•

MONT SEREIN-PRIJS 1600 meter:
1. Madame Bebe (J. Oosting) 2.10.7
1.21,7, 2. Niagara, 3. O Mores. Toto: winnend 16,— pl. 3,50 9,70
2,40 koppel 191,40 trio 1985,70.
•

-

-

MAGNAC-PRIJS 2000 meter: 1.
Lola Hollandia (G. van Eykelenborg)
2.43,8 1.21.9, 2. Kimberly Kid, 3.
Jerolimo. Toto: winnend 3,— pl.
1,60-2,--1.70 koppel 14,80.
•

•

•

•

•

-

•

MONT VENTOUX-PRUS 2440 meter: 1. Manon (J. Wagenaar) 3.24,9
1.24,0, 2. Le Moulin, 3. Ottilia S. Toto: winnend 2.90 pl. 1,60 -1,50 1.50
koppel 13,70 trio 63.40.
-

•

MIRANDOL-PRUS 2000 meter: 1.
S (A. Suykerbuyk).
2.49.7 1.24,9, 2. Nev# Fez, 3. Marco Volann. Toto: winnend 4,90 pl.
1,60-2,— 2,80 koppel 6.G0.
Noorderster
-

•

Totale omzet: 464.338,-.

Duidelijk
In feite voelt Berthy van
der Kwaak zich 4neer trainster dan turnster, al is zij
natuurlijk wel van de partij
wanneer de Nederlandse
ploeg zaterdag in Hoogezand
uitkomt tegen de ploeg van
Zweden. Het is echter wel
duidelijk dat de Hoofddorpse
langzaam maar zeker afstand gaat nemen van de
wedstrijdsport. Dat bleek
ook weer eens tijdens de onlangs gehouden examens
voor trainster MRG, waar
Berthy van der Kwaak met
drie tienen, een negen en
een acht als beste uit de bus
kwam.

„Toch zal het wel moeilijk
worden om zelf niet meer
deel te nemen. Je gaat dan
toch het internationale contact wel missen, hoewel, je
blijft je natuurlijk oriënteren want jde Moderne Ritmi-

sche Gymnastiek staat in
Nederland in feite nog in de
kinderschoenen. Er zal nog
erg veel dienen te gebeuren
voordat wc ons kunnen meten met de landen uit het
Oostblok". Nederland leunt
echter tegen die oostelijke
top aan. In West-Europa zijn
de Nederlandse meisjes zonder meer de sterksten.

Contact
„Ja, als we net als bij het
turnen een internaat tot onze
beschikking zouden hebben,
dan zou het misschien mogelijk zijn om langzamer-

hand iets van die achterstand terug te winnen. Nu
kunnen we gewoon niet voldoende trainen om dit te realiseren. Veel
contact, veel trainen en
steeds maar naar de groten
kijken, dat is momenteel het
enige dat we kunnen doen".

Van onze
Telesportredactie
BALTIMORE, donderdag

Tom Okker is in de eerste
ronde van de internationale
,

tenniskampioenschappen
van Baltimore in Towson
uitgeschakeld

door de niet

geplaatste 20-jarige Amerikaan Gene Mayer. Okker
was als vijfde geplaatst. Hij
won nog wel de eerste set
met 6-3, maar was daarna
kansloos: 6-3 en 6-4 voor
Mayer.

NBB wil aparte
liga voor dames
OEN HAAG, donderdag
HM bestuur van de Nederlandse
Basketbal Bond heeft besloten de
jaarvergadering voor te stellen een
aparte damesliga op te richten.
In het kader van de algehele herstructurering binnen de NBB was
reeds eerder een topsportliga gesticht, waar vooral de belangen die
de top van het herenbasketbal raken,
worden behartigd.
Oe damesliga moet ertoe leiden dat
er meer gerichte aandacht aan het
damesbasketbal wordt besteed. Dit
zal gebeuren door zowel de verenigingen die uitkomen in de ere- en
eerste divisie als de speelsters, coaches en scheidsrechters een rechtstreekse invloed te geven op het te
voeren beleid.

Weer titel
Teeu wissen
RAMSAU, donderdag
Joop Teeuwissen, die dinsdag al
de Nederlandse titel 15 km langlauf
behaalde, heeft gisteren in Ramsau
(Oost) ook het Nederlands kampioenschap 30 km skiiopen bij de heren
voor zich opgeëist met een tijd van 2
uur en 30 sec. Bijna vier minuten later ging Klaas Vos. dinsdag ook
tweede, door de finish.
Oe eerste zes rijders maakten aden
deel uit van de afvaardiging van de
Nederlandse ski-vereniging, geheel
bestaand uit mariniers. Bij de dames
was li ja Keizer-Laman, eens Europees kampioene op de 800 meter
hardlopen, op de 10 km onbetwist de
sterkste in een tijd van 53.52,27 min.
Hanny van Dieten kwam ruim tien
minuten later als tweede binnen: 1
uur 01.15,21.'

Oe uitslagen zijn: 1. Joop Teeu wissen 2 uur 30 sec., 2. Klaas Vos
2-04.243. Joe Smits 2 09.30, 4. Martin Aalbersberg 2.09.47, 5. Ruud van
den Heuvel 2.10.08,6. John van Zanten 2.15.17.

Dames 10 km: 1. Ilja Keizer-Laman
53.52,27 minuten, 2. Hanny van Dieten 1 uur 01.15, 3. Gerdine Heringa
1.02.53, 4. Anke de Bruyn 1.05.28, 5.
Ineke Neeleman 1,12.57, 6. Wil de

Graaff 1.13.03.

•

MIRABEAU-PRIJS 2440 meter: 1.
Noblesse Oblige IS. van Dooyeweerd) 3.17,3
1.20,9, 2. Mascotta,
3. Nevada. Toto: winnend 14,50 pl.
3,60 4,50 1,90 koppel 64,90 trio
•

hoevedorp, sportief gezien
min of meer hindert.
„Bij de kampioenschappen van dit jaar werd ik min
of meer kampioen met tegenzin. Mijn pupil, Judy de
Boer, stond voor de finale
maar 0,3 punt achter me en
was dus een enorme concurrente. Helaas kom zij niet
meedoen, omdat zij pas een
keeloperatie had gehad, zodat het daarna voor mij wat
gemakkelijker werd. Het zat
me echter niet lekker en het
zette me toch wel aan het
denken".

Okker vroeg
uitgeschakeld

HORIZONTAAI:
2 boomgaard
9+15 schrijfgerei
11 driekroon
12+ 19 groeimiddel
13 zoon
14 gezond
15 zie 9
16 situatie
19 zie 12
20+21 zintuig
23 min of meer ouderwei
26 vertof
31+32 ambtskledij
33 41 natie
35 kleinood
38 45 brandstof
39 deel van hoofd
40 bieding
41 zie 33
42 scheel
45 zie 38
46 weggebruiker
+

+

VERTICAAL:
1 dier uitsloot
3 bijbekJeel (afk.)
4 hechtpennetje
5 bevel
6 achten
7 maatbalk
8 soort hond
10 voordeel
12 verkeerd
16 tijdmaat (afk.)
17 liefkozing
18 vloeibaar
20 projectiel
22 achrial
24 voorzetsel
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