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Groningen mist kwaliteit 
tegen efficiënt Stuttgart 

John de Wolf (rechts) springt te laag in het kopduel met Katanec. (foto ANP) 
JfiL) 

Door onze redacteur 
MARC SERNÉ 

GRONINGEN, 23 nov. — Re-
al Madrid-trainer Leo Beenhakker 
was gisteravond toeschouwer bij 
de wedstrijd om de derde ronde 
van het UEFA-Cuptoernooi tus
sen FC Groningen en VfB Stutt
gart. Hij kan alleen maar zijn af
gekomen op Jürgen Klinsmann, 
Westduits topscorer en voetballer 
van het jaar, die het scoren bij de
ze gelegenheid overliet aan zijn 
teamgenoten Allgöwer en de tot 
Duitser genaturaliseerde Italiaan 
Maurizio Gaudino. Niettemin ac
centueerde met name Klinsmann 
het verschil in absolute kwaliteit 
tussen VfB Stuttgart en FC Gro
ningen, dat na de 1-3 nederlaag in 
het Oosterpark-stadion over veer
tien dagen in het Neckar-stadion 
niet eens meer op een wonder 
mag hopen. 

Met een toprecette van acht 
ton verlaat Groningen derhalve 
vrijwel zeker het UEFA-Cuptoer-
nooi, dat na overwinningen tegen 
Atletico Madrid en het Zwitserse 
Servette toch al twee ronden lan
ger heeft geduurd dan was be
groot. Alleen de manier waarop 
dat gebeurde leidde tot verschil 
van mening tussen Groningen-
trainer Hans Westerhof en zijn 
Stuttgart-collega Arie Haan. Wes
terhof wenste zijn ogen te sluiten 
voor de bikkelharde charges waar
mee voorstopper De Wolf met na
me Klinsmann te lijf ging en Eij-
kelkamp Zietsch natrapte. Wes
terhof: „Ik denk niet dat Stutt
gart onze spitsen minder hardhan
dig aanpakte dan wij hun aanval
lers. Daar leek het alleen maar op. 
Wij hadden stilstaande spitsen, 
die werden neergelegd. Zo'n 
Klinsmann kun je alleen maar af
stoppen door hem in de sprint aan 
te pakken. Dat oogt een stuk har
der." Maar Arie Haan: „Ik houd 
niet van geïrriteerde spelers die 
hun frustraties afreageren op si
tuaties die niets meer met voet
ballen van doen hebben. Het is 
toch weer een Nederlandse ploeg 
die door Duitsers wordt afge
droogd. Dat roept blijkbaar irrita
ties op." 

De wedstrijd ontspoorde enigs
zins in de tweede helft, die enkele 
keren door de Tsjechoslowaakse 
arbiter Stiegler moest worden on
derbroken toen ondermeer een 
houten handvat van een paraplu 
op het veld werd gegooid. FC 
Groningen kan zeker een boete 
van de UEFA verwachten. „We 
hebben verloren van een Europese 
topclub", meende Westerhof vol 

respect. „Van zo'n elftal verliezen 
is geen schande." En de in Rome 
tot international gebombardeerde 
Eijkelkamp: „Die wedstrijd over 
veertien dagen in Stuttgart is he
lemaal geen verspilde energie. 
Daar kunnen we nog heel wat van 
opsteken." 

Haan glimlachte meewarig bij 
zoveel faam die zijn elftal in Gro

ningen was vooruitgesneld. Met 
verbazing had hij op de bank de 
strategie bekeken van de tegen
stander, die drie jaar op ver
krampte wijze heeft geprobeerd 
aansluiting te vinden met de top 
van het vaderlandse voetbal, maar 
onder het bewind van technisch 
directeur Martin Koeman en zijn 
trainers-assistent Hans Westerhof 
nog maar één devies kent. Er 
wordt op ontspannen wijze naar 
gestreefd met aanvallend voetbal 
het de laatste jaren op dit punt 
niet al te zeer verwende Gronin
ger publiek aan zich te binden. 

Dat een al te letterlijke opvat
ting van die filosofie zeker inter
nationaal tot brokken leidt, wordt 
daarbij ingecalculeerd. Wester
hof: „Ons uitgangspunt is dit sei

zoen anders. Wij willen geen aan
val doen op de top drie in de ere
divisie, we hoeven niet per sé de 
kwartfinales van de Europa Cup 
te bereiken. De enige eis is dat we 
aanvallend voetbal spelen. Meer 
niet." 

Wonderelftal 
Tegen Klinsmann cs was dat 

vragen om problemen. Er zijn 
tenminste weinig spitsen in Euro
pa die de vrije ruimte — met of 
zonder bal — zo intelligent en ef
ficiënt benutten als hij. Stuttgart 
heeft geen wonderelftal, maar het 
vormt met internationals of spe
lers die selecties van vertegen
woordigende elftallen hebben ge
haald als Klinsmann, Allgöwer, 
Buchwald, Immel, de IJslander 
Sigurvinsson en de Joegoslaaf Ka
tanec, wel een team dat bij de les 
is. 

Nadat een verdwaald schot van 
Allgöwer -vanaf zeker veertig me
ter doelman Tukker totaal verras
te was er al na zeventien minuten 
geen sprake meer van een wed
strijd. Volslagen de eigen defensie 
verwaarlozend ging Groningen 
met open ogen op het wespennest 
zitten tegen Stuttgart, dat bij ie
dere uitval prijs had. Sigurvinsson 
stelde de executie in volkomen 

vrijstaande positie voor open doel 
nog even uit, maar de van Wald-
hof Mannheim afkomstige Gau-
dinho scoorde eerst beheerst van
uit de kleine ruimte en sloot ver
volgens een vrije loop van een me-
tertje of dertig met een doelpunt 
af. 

De tegentreffer in de rommeli
ge slotfase van Hennie Meijer 
vormde niet meer dan een forma
liteit, hoewel de aanvaller zelfs te
gen Stuttgart zijn stijgende vorm 
bevestigde, waarin hij na zijn 
overgang van Ajax naar Gronin
gen verkeert. Arie Haan: „Met 
uitzondering van PSV is er geen 
elftal in Nederland dat met Meij
er en Eijkelkamp over zo'n goede 
voorhoede beschikt als Gronin
gen. Maar een derde spits van dat 
niveau ontbreekt. Die hebben ze 
niet en dat karakteriseert onmid
dellijk de beperking van deze 
ploeg die daardoor maar één sys
teem kan voetballen." Haan heeft 
over veertien dagen nog maar één 
probleem. Dat hij evenals voor de 
eerste wedstrijd tegen Groningen 
zijn spelers nogmaals duidelijk 
moet maken de tegenstander niet 
te onderschatten. Een zaak die na 
de wedstrijd van gisteravond, 
waarin Groningen van een extra 
verdediger achterin afzag en open 
huis hield, niet eenvoudig zal zijn. 

Karl Allgöwer schiet vanaf veertig meter in net van FC Groningen. De Stuttgarter wordt omringd door Hennie 
Meijer (links) en Jos Roossien die lijdzaam toezien, (foto Reuter) 

Door een onzer redacteuren 

'i&EN *'MAAöv!23'fltrT: — De 
strijd om de Wereldbeker omvat 
het komende wielerseizoen twaalf 
eendaagse wedstrijden, waaronder 
twee Nederlandse. Behalve de 
Amstel Goidrace is dat de Grote 
Bevrijdingsprijs, een ploegentijd
rit, die op 17 september in Eind
hoven wordt afgewerkt. De Fran
se sponsor van de Coupe du Mon
de staat er op dat er vanaf 1990 
een finale (een soort 'Masters' zo
als in de tenniswereld) aan het 
evenement wordt gekoppeld. 

In vergelijking met het afgelo
pen jaar, toen de Wereldbeker 
nog geen geldschieter had, is het 
aantal meetellende koersen met 
één terug gebracht. 'Eindhoven' 
en de Engelse Summer Classic 
zijn nieuw in de wedstrijdenreeks 
met een prijzengeld van 160.000 
gulden, de drie afvallers zijn Phi-
ladelphia, de Ronde van Lazio en 
de Grote Prijs van Frankfurt. Op 
welke gronden dat trio moest wij
ken werd gisteren duidelijk op het 
congres van de UCI, de interna
tionale wielerunie, in Den Haag. 

Geschrapt 
Hein Verbruggen, de Neder

landse voorzitter van de profsectie 
(FICP): „Philadelphia had slechte 
rapporten van onze waarnemers, 
Lazio werd geschrapt omdat de 
FICP het aantal wedstrijden voor 
de Wereldbeker tot twee per land 
wil beperken en Frankfurt haakt 
af omdat die klassieker samen valt 

met de Ronde van Spanje." De 
opgenomen wedstrijden-' eijn nu: 
de 'wielermonümènteh' Milaan-
Sanremo, de Ronde van Vlaande
ren, Parijs-Roubaix, Luik-Baste
naken-Luik en de Ronde van 
Lombardije, alsmede 'Eindhoven', 
de Amstel Goidrace, de Summer 
Classic, Montreal, San Sebastian-
San Sebastian, het Kampioens
chap van Zürich en Parijs-Tours. 

'Monumenten' 
Verbruggen meldde in Den 

Haag verder dat de lengte van de 
klassiekers, als onderdeel van de 
strijd tegen de doping, wordt be
perkt, met uitzondering van de 
vijf 'monumenten': de andere rit
ten voor de Wereldbeker mogen 
ten hoogste 250 kilometer lang 
zijn. De maximale afstand voor al
le overige eendaagse koersen 
wordt 200 kilometer. De FICP 
besloot voorts dat de etappewed
strijden weer meer ruimte krij
gen. Na een proefperiode van een 
jaar, waarin de grote ronden 
slechts 21 dagen mochten duren, 
krijgt de Franse Tour twee dagen 
extra, de Spaanse Vuelta en de 
Italiaanse Giro beide één dag. 
Ook kleinere meerdaagse ritten 
mogen hun schema voorzichtig 
uitbreiden. 

De directie van de Ronde van 
Frankrijk wachtte het besluit van 
de FICP niet eens af. Op 19 okto
ber jongstleden kondigde het ver
jongde bewind bij de presentatie 
al brutaal aan dat de Tour in 1989 
weer ouderwets lang (vier week-

Celstraf geëist tegen manager 
en penningmeester van Roda 

einden) zou duren. Verbruggen 
fftfi rftevzijneo: staan positief tegen
over de organisatie (in mei) van 
Parijs-Moskou, in plaats van de 
Vredeskoers. Maar de FICP wil 
niet dat er broodfietsers aan de 
start komen. Verbruggen: „In die 
periode worden de Giro, de Vuel
ta en de Ronde van Romandië af
gewerkt plus de Vierdaagse van 
Duinkerken. De kans is groot dat 
eventuele prof teams tweederangs 
renners naar Parijs-Moskou stu
ren. Dat kan schadelijk zijn voor 
het aanzien van het beroepswiel-

KNWU 
Het op touw zetten van het 

UCI-congres kost de Nederlandse 
wielerunie (KNWU) zestig mille, 
maar dat is volgens het bestuur 
nuttig voor de goodwill. De unie 
hoopt zich in Den Haag te verze
keren van het wereldkampioen
schap veldrijden in 1991. De gro
te concurrent is Tsjechoslowakije. 
Mocht Nederland worden aange
wezen dan zal de titelstrijd plaats 
vinden in een van de volgende 
plaatsen: Gieten, Oldenzaal, Oss, 
Eindhoven of Valkenswaard, 
Hulsberg, Den Haag of Sint Mi
chielsgestel. De kandidaat-organi-
sator zal 300.000 gulden op tafel 
moeten leggen. 

De KNWU doet onder leiding 
van de scheidende voorzitter Piet 
van der Molen voorts pogingen de 
strijd om de wereldtitels op de 
baan en weg van 1993 naar zich 
toe te halen. Andere gegadigden 
zijn Noorwegen, voor 1991 versla
gen door West-Duitsland, en Co
lombia. 

Taakgroep van WVC 
buigt zich over klimaat 
topsport in Nederland 

Hein Verbruggen: „Philadelphia had slechte rapporten van onze waar
nemers." (foto NRC Handelsblad/Freddy Rikken) 

Schraders noemt kritiek op 
rapport afleidingsmanoeuvre 
Door onze sportredactie 

ROTTERDAM, 23 nov. — 
Marketing-deskundige Hans 
Schraders noemt het rapport van 
de econometrist D.J. Koopman 
dat in opdracht van het sectiebe-
stuur betaald voetbal van de 
KNVB werd gemaakt 'totale on
zin'. „Het is een poging om met 
het oog op de najaarsvergadering 
voor een afleidingsmanoeuvre te 
zorgen voor de kwestie rondde 
EK-afrekening." Volgens Koop
man zijn de rapporten over de 
toekomst van het betaald voetbal 
in Nederland van Schraders voor 

MAASTRICHT, 23 nov. — 
De Maastrichtse Officier van Jus
titie Van Opstal heeft gisteren 
acht maanden gevangenisstraf, 
waarvan drie voorwaardelijk, ge
ëist tegen manager Hans C. van 
Roda JC. Volgens de openbare 
aanklager heeft C. in de periode 
van 1977 tot eind 1984 een kas 
met zwart geld beheerd of was hij 
medeplichtig aan het zwart-geld 
circuit bij de club. 

Voor de toenmalige penning
meester V. werd dezelfde eis ge
steld. De Officier wil hem boven
dien 12.000 gulden boete laten 
betalen, subsidiair vier maanden 
hechtenis. Voor beiden is een 
proeftijd van twee jaar geëist. C. 
en V. zijn, volgens Mr. van Op
stal, de hoofdschuldigen aan het 
zwarte circuit bij Roda. In ge
noemde periode zou Roda JC 2,4 
miljoen gulden aan trainers en 
spelers hebben betaald, zonder 
over dat bedrag belasting af te 
dragen. Bovendien zou penning
meester V. in het tijdvak 
1980-1985 elke maand 400 gul
den zwart per maand hebben ont
vangen voor administratieve werk
zaamheden. 

De Fiscale Opsporingsdienst 
(FIOD) deed in juli 1985 een in
val bij Roda JC en nam de boek
houding in beslag. C. zat destijds 

vier dagen in voorarrest, maar 
bleef in functie bij de club. Hij 
verdween in 1986 van het toneel 
als manager. Zijn opstappen had 
echter niets te maken met de af
faire. De 62-jarige Limburger was 
te duur voor Roda JC, dat Rob 
Baan de dubbelfunctie 
trainer/manager gaf. In maart 
1988 keerde C. op voorspraak van 
de huidige trainer Jan Reker, als 
manager terug. 

De advocaten van C. en V., 
Goumans en Koene, wezen er gis
teren in hun pleidooi voor recht
bankpresident Mr. Wortmann op, 
dat beiden zichzelf niet hebben 
verrijkt, doch handelden uit 'clu
bliefde'. Een zwak punt in de aan
klacht vonden zij de schikkingen 
die zijn getroffen met de toenma
lige voorzitter Beauregard en be
stuurslid Bück. De eerste kreeg 
1500 gulden boete. Registerac
countant Bück moest 2000 gulden 
boete betalen. 

De club Roda JC, spelers en 
trainers bleven buiten schot. Roda 
kwam eerder met de fiscus een 
schikking van 75.000 gulden over
een. Spelers als Nanninga, De 
Jong en Eriksen betaalden reeds 
een naheffing. 

De uitspraak is op 2 december. 
(ANP) 

de FBO (federatie van profclubs) 
niet gebaseerd op enige weten
schappelijke kennis of gedegen 
onderzoek. Zijn bevindingen wer
den gisteravond in het sectiebe-
stuur besproken. 

Koopman die verbonden is aan 
de VU van Amsterdam vindt dat 
met name het rapport 'Inschik-
kingsplan voor zittenblijvers' een 
degelijke basis mist. „Onze rap
porten zijn goed onderbouwd, 
waarbij we gebruik hebben ge
maakt van de visie van vele des
kundigen", aldus Schraders. 
Koopman verbaast zich bijvoor
beeld over het feit dat Schraders 
voor de bouw van een multifunc
tioneel stadion uitgaat van een 
kostenberekening van dertien mil
joen gulden. „Iedereen kan bij Vi-
tesse te horen krijgen dat zo'n 
project 75 miljoen kost." Schra
ders echter: „Op het moment dat 
het rapport werd geschreven, had 
Vitesse nog het plan een normaal 
stadion te laten bouwen. Dat kost
te dertien miljoen." 

Door een onzer redacteuren 

LEIDEN, 23 nov. — Een taak
groep topsport moet het bewijs 
vormen dat het ministerie van 
WVC wel degelijk aandacht heeft 
voor die kleine groep uit de sport
wereld. Dat wil echter niet zeg
gen dat daarmee ook een andere 
koers zal worden ingezet want het 
hoofd van die nieuwe taakgroep, 
drs. Loek Jorritsma, is van me
ning dat het topsportklimaat in 
Nederland helemaal niet slecht is, 
zoals de toppers bij voortduring 
opmerken. „Laat ze eerst maar 
eens aangeven hoe het ideale top
sportklimaat er dan uitziet", luid
de zijn uitdaging gisteravond tij
dens een topsportforum in Lei
den. Maandag al krijgt Jorritsma 
het antwoord wanneer het Comité 
Topsport in Almere een discussie
nota presenteert. Daarin staat on
der meer dat er vijftig miljoen 
gulden nodig is voor de topsport. 
Tien miljoen daarvan zou van de 
rijksoverheid moeten komen, de 
rest van de sport zelf en het be
drijfsleven. 

Onveranderd 
Jorritsma, nu nog directeur 

sportzaken van WVC, wees er op 
dat het bedrag voor de sport op 
de begroting van zijn departe
ment al bijna tien jaar onveran
derd is: zo'n 45 miljoen gulden, 
terwijl andere sectoren als welzijn 
en volksgezondheid wel fors heb
ben moeten inleveren. Wim Cor-
nelis, chef de mission van de Ne
derlandse afvaardigingen naar de 
Olympische Spelen van Calgary 
en Seoul, die zijn eerdere kritiek 
op het overheidsbeleid („Het is 
echt geen persoonlijke aanval op 
staatssecretaris Dees") herhaalde 
vond dat onaangetast blijven van 
die post geen verdienste. „Het be
drag is zo gering dat het voor de 
minister van Financiën niet de 
moeite loont om te kijken of er 
nog iets te halen is", aldus Corne-
lis. 

De WVC-afgevaardigde Jorrits
ma wees er op dat er onlangs een 
nieuwe verdeling is gemaakt van 
de WVC-bijdrage aan de sport en 
er 1,5 miljoen gulden is vrijge
maakt voor coaches en trainers. 
Hij is van mening dat de sportwe
reld eerst naar de eigen organisa
tie moet kijken en noemde het 
een paradox dat bonden van hun 
topcoaches eisen dat de naar het 
hoogste niveau reiken, maar die 
weg daarheen zelf bemoeilijken. 
De opmerkingen van zijn naamge
noot Hans Jorritsma, bondscoach 
van de hockeybond, beschouwde 
hij als een onderstreping van zijn 
stelling. De hockeycoach stelde 
de nationale competitie inclusief 
de voorbereiding zo'n 42 zonda
gen omvat, waardoor de voorbe
reiding van het Nederlands elftal 
in het gedrang komt. 

Hij roemde de plannen van de 
Hogeschool van Amsterdam om 
in samenwerking met de sport
bonden een aangepast studiepro
gramma op te stellen, waardoor 
beoefenen van sport in combinatie 
met studie beter mogelijk is. Hoe 
de financiering van het plan, dat 
een aangepaste studieduur vereist, 
wordt geregeld is nog niet be
kend. Loek Jorritsma van WVC 
had al eerder op de bijeenkomst 
een vraagteken gezet bij de nood
zaak van een dergelijke plan toen 
hij citeerde uit een recent onder
zoek. Het weekblad Sport Inter
nationale vroeg deelnemers aan de 
Olympische Spelen of sport en 
studie te combineren zijn. „De 
meerderheid vond van wel", aldus 
Jorritsma. 

Hij zag ook in het rapport van 
de Stichting voor Economisch 
Onderzoek, dat onlangs de ma
cro-economische invloed van sport 
in kaart bracht, geen reden om 
aan te nemen dat er nu van ande
re ministeries geld naar de sport 
zal komen. „Er zijn tegenkrach
ten in het kabinet. We vertellen al 
acht jaar hetzelfde verhaal." 

Basketbal 

Dan kuntu vrijwel altijd nog bij Iberia terecht. 
Geen andere Europese airline vliegt immers zo vaak 
op Spanje. Iberia brengt u naar 320) Spaanse 
steden. Vanaf Schiphol minstens 3 maal per dag. En 
op uitgekiende tijden. 

Afgestemd op zowel Hollandse als Spaanse 
kantooruren en doorverbindingen naar elders in 
Spanje. En naar Latijns-Amerika. 

om 
DE ZONNIGE KANT VAN VUEGEN 

Nederlandse team - Mep pel 125-103 (64-41). 
Amerikaan»* competitie: NBA: 
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 114-102, 
Detrolt Pistons - Charlotte Hornets 99-93, In-
diana Pacers (club van Rik Smits) - Milwaukee 
Bucks 105-91, PMIIadelphla 76 ers - Washing
ton Bullets 130-103, Los Angeles Lakers - New 
York Knicks 105-96, Denver Nuggets - New 
Jersey Nets tl4-106. 

Tennis 
Qrand Prix toernooi van BruaeeJ: 
Mannen: Thljssen (Ned) - Bahrami (Iran) 6-3, 
6-3, Vekemans (Ned) - Westphal (W-Dld) 6-3, 
7-f. 

Schaken 
Olympiade in Saloniki: 

Sovjet-Unie - Verenigde Staten 2,5-
0.5, Zweden - Engeland 1-3, Oost-Duitsland -
Hongarije 1,5-2,5, Cuba - Denemarken 2-2, 
Philippijnen - Nederland 2-1 voort. (Torre - Van 
der Wiet 1-0, Van der Sterren - Mascarinas 0-1, 
Rodriguez - Piket afg., Douven - Antonk» 1-0), 
Bulgarije - West-Duitstand 2-2, Roemenië -
Joegoslavië 1,5-2,5, IJsland - China 1,5-1,5 
voort. 
Stand aan de kop: 
1. Sovjet-Unie 27 punten en 1 afg., 2. Engeland 

23,5, 3. Oost-Duitsland en Hongarije 23, 5. Phi
lippijnen en Denemarken 22,5 en 1 afg., 7. Joe
goslavië, Zweden en Bulgarije 22,5, 10. Ver
enigde Staten en China 22 en 1 afg., 12. Ne
derland 21,5 en 1 afg. 
Vrouwen: Sovjet-Unie - Griekenland 1,5-0,5 
voort., Hongarije - Polen 2-1, Joegoslavië - Cu
ba 2,5-0,5, Nederland - Bulgarije 1-2 (Harmsen 
- Voiska 1-0, Savova - De Greef 1-0, Drewes -
Pejsjeva 0-1), India - Roemenië 2-1. 
Stand aan de kop: 
1. Hongarije 21,5 punten, 2. Sovjet-Unie 21 en 
1 afg., 3. Joegoslavië 19, 4. Polen 17, 5. China, 
Bulgarije en India 16,5, 8. Griekenland 16 en 1 
afg., 9. Verenigde Staten 16, 10. Nederland, 
Roemenië en Tsjechoslowakije 15,5. 

Voetbal 
UEFA-Cup: 
FC Groningen (Ned) - Vfb Stuttgart (W-Dld) 1-3 
(0-3). 18. Allgöwer 0-1, Gaudino 0-2, 39. Gaudi
no 0-3, 82. Meijer 1-3. Scheidsrechter: Stiegler 
(Tsj), toeschouwers: 18.000 (uitverkocht). Gele 
kaart: De Wolf, Groeleken (beiden FC Gronin-

n), Zietsch (Vfb Stuttgart). gen), Z 
Opstel I 
FC Gr< FC Groningen: Tukker; De Wolf, Van Dijk en 
Boekweg; Koorman (Groeleken), Olde Rieke-
rink, Regtop, Ten Caat en Roossien; Meijer en 
Eyketkamp. 
Vfb Stuttgart: Immel; Schater, Zietsch, Allgö
wer en Buchwald; Katanec (Strehmel), Hart-
mann, Sigurvinsson en Schröder; Gaudino 
(Walter) en Klinsmann. 

CONSUMENTENBOND 

TEST 
JAARBOEK 

voor 1989 
De meest complete 

aankoopgids in Nederland 
Meer dan 60 tests uit de 

Consumentengids 

ƒ 12,50 
in elke boekhandel 

Bosch & Keuning 

Mats Wilander 
Mats Wilander en Boris r, 

cker, de nummers een en twee t 
het Grand-Prixklassement v!" 
1988, ontmoeten elkaar al oj ? 
eerste dag van het Masters-tJ* 
nooi in New York, dat van 3o0! 
vember tot 5 december in Madisn. 
Square Garden wordt gehouden 

mtge-
spefe 

De verliezer is niet meteen 
schakeld. De beste acht 
van het Grand-Prixcircuit' jij 
verdeeld in twee groepen. Ze st! 
len een halve competitie. De RqJ 
Laver-groep bestaat naast Wilaj. 
der en Becker uit Edberg en etr 
nog onbekende. Het kwartet in <jt 
Fred Perry-groep wordt gevormd 
door Ivan Lendl, André Agassi er 
Tim Mayotte. De vierde deelru. 
mer is eveneens nog niet bekend 
Voor de twee open plaatsen ko-
men de Fransman Henri Leconte 
de Zwitser Jacob Hlasek en de 
Amerikaan Aaron Krickstein # 
aanmerking. 

Achterstand 
De Nederlandse schaakteai* 

hebben tijdens de Schaak-Oh» 
piade in Saloniki tegenvallende rt-
sultaten behaald. De mannti 
raakten in de negende ronde vo#. 
lopig met 2-1 achter tegen de Fili-
pijnen. Alleen Rudy Douven boet 
te aan het vierde bord een over
winning. Van der Wiel en Van dei 
Sterren verloren, Piket brak ziji 
partij af met iets betere kans« 
dan zijn tegenstander. Pe ver 
moeide Nederlanders hebbeirvet 
last van de hitte in het voorst* 
deel van de speelzaal, waar 4 
ploeg altijd speelt. Oranje is nar 
de twaalfde plaats gezakt. Dt 
vrouwen leden een 2-1 nederlauf 
tegen Bulgarije en staan nu op i 
gedeelde tiende plaats. Jessia 
Harmsen won haar partij, 

Ziekte 
De kans is aanwezig dat er ii 

1992 in Barcelona geen Olympi 
sche ruiterwedstrijden kunne 
worden gehouden. In Spanje zi 
recentelijk vele paarden gestorver 
aan de zogenaamde Afrikaan» 
pest. Tenminste tot 1990 mogei 
op het vasteland van Spanje geei 
internationale hippische evene
menten worden afgewerkt. Ei 
wordt gesproken over het eilani 
Mallorca als plaats van handeling 
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Bovelander 
Strafcorner-specialist Floris-

Jan Bovelander zal niet met de 
Nederlandse hockeyploeg naar In
dia reizen, waar van 14 tot en mei 
24 januari het Indira Gandhi-toer-
nooi wordt gehouden. De verdedi
ger van Bloemendaal is verhinderd 
wegens zijn studie biologie. Ew 
nieuweling zal derhalve de straf-
corner van Nederland moeten in
slaan, omdat de stand-in van Bo
velander tijdens de Olympisch' 
Spelen in Seoul, Patrick Faber. 
zich heeft teruggetrokken vw 
Oranje. 
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Champagne 
Het bestuur van de voetbalclub 

Kidderminster Harriers uit Wales 
kwam op een originele gedachte 
voor de bekerwedstrijd van zater
dag: alle supporters, die de naam 
van de tegenstander zonder man
keren uit kunnen spreken mogf 
een fles champagne tegemoet zi® 
De club heet 'Llanfairpwyllgwy11' 
gy» ... ^ 
gogerychwyrndrobwlllantysiliogo' 
gogoch'. De drankfirma, die <* 
flessen beschikbaar stelt, wil ®e 

de actie aanzetten tot het matige" 
van alcoholgebruik. De champ*!' 
ne, die te winnen valt, is namelij» 
alcoholvrij. 

< 

Nieuw stadion 
Jacques Chirac, burgemeesW 

van Parijs, heeft verklaard dat # 
Franse hoofdstad een stadion m* 
een capaciteit van tachtig-
honderdduizend plaatsen wil bot 
wen. Frankrijk heeft zich kan°' 
daat gesteld voor de organisa" 
van het WK 1998. Het multi
functionele stadion zou die kan®" 
datuur kracht bijzetten. Chir* 
kondigde aan dat hij binnen enM" 
Ie weken een coördinator voor " 
bouw zal benoemen, die de on(?fr 

handelingen met alle partU^ 
(stad, provincie, staat en.sP°rt?l 
stuur) moet voeren. Het is de >>c 

doeling dat tussen juni en seP,e/"( 
ber van het volgend jaar met n 
uitvoeren van het project wor 

begonnen. 

Voorzitter 
Floor Bouwer is de 

voorzitter van Sparta. De R°' 
dammer volgde tijdens de a'8ely, 
ne ledenvergadering van de c 
Cor van Rijn op. De 61-jarige 
Rijn was 32 jaar bestuurs _ 
waarvan de laatste 23 als pfea 

van de eredivisieclub. Hij ,s 
f 

noemd tot erevoorzitter. Bou ^ 
was reeds vice-voorzitter 
Sparta. 
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