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WORLD CUP f

HEERENVEEN .

MANNEN:
lOOO meter: 1. Davis (VSt) 1.08,?tB,
2. Kuipers (Ned) 1.09,06,3. Tae-Bum
Mo (ZKo) 1.09,11, 4. Bos (Nêdl
1.09,19, 5. Tuitert (Ned) 1.09,19, 7.
Elgersma (Ned) 1.09,30.
B-groep:1. Groothuis 1.08,89. r:
WB-standi 1. Davis 200, 2, Tuitert
120, 3. Joon Mun 1 15, 5. Bos 96, 8.
Kuipers 80, 10. Elgersma 61.
Ploegachtervolging: 1. Verenigde
Staten {Davis, Hedrick, Marsicaiol,
Nederland lBlokhuijsen, Remco OL
de Heuvel, Verweijl3.43,94, 3. ltalië
(Anesi, Fabris, Stefanil 3.45,62, 4.
Noorwegen 3.45,74, 5. Zweden
3.45,9q.
WB-Êtand: l. Verenigde Staten, Ne-
derland 100 punten,3. ltalié 70.
VROUWEN:
lOOO mêteÍ: 1. Nesbitt (Cpn)
1.15,47, 2. Gerritsen 1.16,03,..3.
Bruintjes (Ned) 1.16,08,4. Bóer
1.16,26,5. Wiist (Ned) 1.16,57. :

B-groep: 1. Van Riessen 1,17,87,..
WB-stand: 1. Nesbitt 200. 2. Gerrit-
sen 125,3. Boer 120, 5. WUst 75. 6.
Bruintjes, Timmer 70.
Ploegachtervolging: 1. Canada.
( G roves, N esbitt,Schuss/er) 3.00,39,
2. Nederf and (Vatkenburg, De Vríes,
Wíi stl 3.02,12, 3. Rusland (Abra í*o-'
va, Likjatsjova, Sjikjoval 3.02,40. 4.j
Japan 3.02,96, 5. Duitsland 3,03,43.
WB-stand: 1. Canada 100 punten,2..
Nederland 80,3. Rusland 70.

rrd door
efouten en incasso.

moeten er voor waken om oD
voorhand d.e moed. op te gd-
ven.'-

Veel wijzer werd Groothuis
per saldo overigens niet van
zijn virtuele tweede plaats.
Normaliter levert een klasse-
ring bij de top 8 olympische
kwaliÍicatie opr maar
NOC*NSF gaat bij de toeken-
ning daarvan niet uit van fic-
tieve ranglijsten. ,,IIet is van
de zotte dat een prestatie in de
B-groep niet meetelt", veroor-
deelde hij het beleid van de

sportkoepel. ,,Het is overdui-
delijk wat deze tijd, nota bene
gereden onder minder gunsti-
ge omstandigheden, waard is.
Misschien dat ik nog kan reke-
nen op enige coulance. Anders
zal het inCafuary of Salt Lake
City moeten gebeuren."

Voor de meest wonderbaaï-
lijke wederopstanding van het
weekeinde tekende Simon
Kuipers, in de A-groep tweede
in 1.09.06. Een week eerder
verliet hij het Berliner Sportfo-
rum nog met een liesblessure
en kon hij zelfs niet op eigen
benen staan, nu stapte hij als
aanvoerder van de groep ach-
tervolgers op Davis het ijs af.
Kuipers noemde dat de resul-
taten van een knap staattje
\Merk van de fysiotherapeuten,
die hem de afgelopen dagen
met de zogenaamde 'dr;r need-
Ie'-behandeling oplapten, een
techniek waarbij naalden in de
spiergïoepen \Morden gesto-
ken. Starten was er in de trai-
ningen niet bij, terwijl het
schaatsen slechts met uiterste
voorzichtigheid ging. In de
wedstrijd kostte het hem naar
eigen zeggen de nodige moeite
om voluit te durven gaan, mÉtar
was het resultaat boven iedere
verwachting. ,,Als ik zie wat ik
deze week voor voorbereiding
heb gehad en rffat desondanks
mijn tijd is, geeft mij dat veel
moed. We komen in de buurt."

En zo viel er gisteren in Hee-
Íenveen toch nog iets dat duid-
de op vrolijkheid te noteÍen.
ïYant dat het Ieven in het post-
Timmer tijdperk gewoon
doorgaat, bewezen de vrou-
ïyen op de 1000 meter. Achter
de Canadese Christine Nesbitt
eisten Annette Gerritsen, Na-
tasja Bruintjes, Margot Boer
en Ireen Wiist de plaatsen
twee tot en met vijf voor zich
op. Vooral voor Bruintjes bete-
kende het een morele opsteker
dat ze eindelijk aan de hoogge-
spannen verwgchtingen kon
voldoen.,,M{in zelfvertrou-
wen is dit weekeinde een kilo-
meter de Iucht in geschoten."
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Ook verantwoord afvallen? Doe het elwitdieet van Be in Shape.

Je kunt al BiSsen vanaf € 19,99 per week. Dus bestel de shakes

en 8a ervoor!

BE rN SHAPE f ÍWtïmtËfiï.
VT R.ANïWOOR D A TVALLËhI.

KAG-nr: 3051 rrog-u52


