
tieve ranglijsten. ,,Het is van
de zotte dat een prestatie in de
B-groep niet meètelt,'. veroor-
deelde hij het beteid'van de

kwalificatie op, maar
NOC*NSF gaat bij de toeken-
ning daarvan niet-uit van fic-

lijke wederopstanding van het
weekeinde tekendJ Simon
$uipgys, 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 ách-
tervolgers op Davisletïr 

"f.Kuipers noemde dat de r:esul-
taten van_ een knap staaltje
ly€rk van de fysiothelapeuten,
die. hem de 

-afgeloperi 
aageí

Ín9l d-e zoge_naamde 'dr5r need_
le'óehandeling oplaptén, een
techniek waar5il naaïaenin ae
sprergïoepen worden gesto_
ken. Starten was er in dà trai-
ningen 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

oor de meest wonderbaar-

mcter de lucht in geschoten."
\_*

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.,'

En zo viel er gisteren in Hee-
r-enveen toch nog iets dat duid-
de op vrolijkheid te noteren.
Want dat het leven in het post-
Timmer tijdperk gewoon
rloorgaat, bewezen de vrou-
wen 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
!p. Vooral voor Bruintjes bete-
kende het,een morele ópsteker
datze eindelijk aande lioogge-
spannen verwachtingen kon
voldoen.,,Mrjn zelfoeÉrou-
wen is dit weekeinde een kilo-

WÍj ïfirem$e#r dw
54S m&ffiffiffiffi

dle vorËSffi wffiffik
hun shmkes

hebbsn fumstrm&d

veel succe$ ffi?#g
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Ook verantwoord afvallen? Doe het eiwitdieet van Be in Shape.
Je kunt al BiSsen vanaf €tg,9g per week. Dus bestel de shakes
en ga ervoorl

BE IN SHAPE rIWIïDír[ï-
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_ ,vryir.s,dpeur Mannka. ervodr dat de knoop eerst ? o.Kempenaarpastbiihardnek- #;;;:;;nr, maar daarna' 
at - J u / ukige bJessures dryieedfing, ;; li,r.ríárr. Zo kan eenroe, een nieuwe techni"r, aË ,rËr* ïàirï verdwijnen.,,rs oyergewaaid uit Canada. H;;ïilk ."" beetje als

;:iï##i ;i:;:; '..,,pu,,"i,i,! maar dat is
naalden. D"r".oi"# 

t"' het niet' 
"Het heeft niets L

zorgen vaak voor 
""rrïT"n 

,ma\en met energiebanen,-
p".ki.,g il à;;;;;tr""- het is echt een twestie vÀn
en pi;nlie 

"irr"ïuiÏ*"" 
prikkelen' waardoor de

r"tár*s"roà]ffi',ij'il.l spierknoopontspant."

t<an uiivào.u.".-il;;;t.:-""o Drv needlins kan tretpen uii

*mïí:. "?ï;" 
ll+nffi:ïJ?i"H,"'

,rt"*p"J r.?ïï*l*i|ï"-^,- weer opspelen.,,Laatst heb

'pi.,r.noopio;;;;;:,:;ï:::r""ïJf*i"r.ffi1ïï,:f ,
w;::#;;iJi::ffi':v:: F;ilil'ï'""'"*'""*
de spierknoïo-." oïrï""lt' kramp in ziin kuit kreeg] Nu
ik er een 

"*fu ;;.;;;;:,i ffiÏ 
tu nersens meer last


