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NOC*NSF gaat bij de toekenning daarvan niet-uit van fictieve ranglijsten. ,,Het is van
de zotte dat een prestatie in de
B-groep niet meètelt,'. veroordeelde hij het beteid'van de

oor de meest wonderbaar-

lijke wederopstanding van het
weekeinde tekendJ Simon
$uipgys, in de A-groep tweede
in
1.09,06. Een week eerder
verliet hij het Berliner Sportforum nog met een liesblessure
en kon hij zelfs niet op eigen
benen staan, nu stapte hij als
aanvoerder van de groep áchtervolgers op Davisletïr
"f.
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ken. Starten was er in dà trainingen nieJ bij, terwijl het
schaatsen slechts met uiterste
voo_rzichtigheid ging. In de
wedstrijd kostte het hem naar
eigen zeggen de nodige moeite
om voluit te durven gaan, maar
was het resultaat boÍen íedere

verwachting. ,,Als ik zie wat ik
deze week voor voorbereiding
heb gehad en wat desondankï

mijn tijd is, geeft mij dat veel
moed. We komen in cle buurt.,'
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En zo viel er gisteren in Heer-enveen toch nog iets dat duid-

de op vrolijkheid te noteren.
Want dat het leven in het postTimmer tijdperk gewoon

rloorgaat, bewezen de vrouwen op de 1000 meter. Achter
de Canadese Christine Nesbitt
eisten Annette Gerritsen. Natasja Bruintjes, Margot boer

en Ireen Wiist de plaatsen
twee tot en met vijf voor zich

!p. Vooral voor Bruintjes betekende het,een morele ópsteker
datze eindelijk aande lioogge-

spannen verwachtingen kon

voldoen.,,Mrjn
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