fosVerstappen
te grootyoorSauber.bolide

SEPANG - Jos Verstappen kan
eenrentree in de Formule 1in een
bolide van Sauber vergeten. Zijn
manager
Huub
Rothengatter
kreeg in het weekeinde hát bericht dat Sauber de Limburgse
coureur niet in dienst kan nemen
als testrijder
wegens zijn lichaamsbouw.
De Sauber-bolides
zijn gebouwd op de beide coureurs Nick
Heidfeld (Dui) en Felipe Massa
(Bra), respectievelijk 1.G5en 1.63

meter groot. \êrstappen meet geweest. In Maleísië is ook \Meer
1.74 meter.
gebleken dat de Saubers snelle
,,We kunnen ons niet veroorlo- .- wagens zijn. We zijn vaak in de faven voor Verstappen een speciale briek van Sauber geweest. Hetestwagen te bouwen", verklaarlaas is het niet doorgegaan." Hij
de Peter Sauber gisteren bij de vertelde te blijven zoeken naar
Grand Prix van Maleisië in Se- mogelijkheden voor Verstappen
pàng. ,,De verschillen zíjn te voor een rentree in de Formule 1.
groot. Het vereist te veel techniIn de Maleisische Grand Prix
sche veranderingen." ,
eindigde Nick Heidfeld als vijfde
Rothengatter
noemde
het en Felipe Massa als zesde. Beide
doodzonde dat dit niet doorgaat.
Saubers reden derhalve in de
,,Het zou een prachtige kans zijn
WK-puntón.
(ANP)

WRWennemars
op
1500meteÍbuitenijs
- Erben Wenne'
DEVENTER
mars heeft zaterdag bij een afsluitende seizoenswedstrijd in
Deventer op de 1500 meter'het
wereldrecord op.buitenijs verbeterd. De spíinter van Spaar
Select reed 1.49.17.Het record
stond op naam van zijn Russiploeggenoot
sche
Sergei
Klevtsj enj a: 7.49,36,geschaatst
op 5 november 2000 in Inzell.
Na zijn prestatie deed Wennemars voor de lol met ploeggenoten Mark T\ritert en Bas Brusche mee aan een marathon
over zestig ronden. T\.ritert en
Brusche stopten na eenderde
van de race, Wennemars niet.
Hij voltooide de wedstrijd en
(ANP)
won hem nog ook.

1.
2.
3.
4.
5.

Wot is eenbolide?
Uit welkeprovinciekomt Jos Verstoppen?
WaoromneemïSauberJos Verstappenniet in dienst ?
Toek op: rentree
Hoeveelcentimeter is Jos groter don de kleinste
Sauer- coureur?

6. lÀet hoeveelhonderdsten
verbeterdeErbenhet
wereldreco?dbuitenijs ?
7. Eenrondje op de ijsboanis 400
meter. Haeveelkilometerwasde
morothon?
8. Waoromis het zo bijzonderdof
ErbenWennemars deze
Íïrarothonwon?
9. Zoek opi celebratie
10.Wie wos5t. Patrick?
11.Wot is eenander,meergebruikt
woordvoor schuiftrompet?
t7.Tn welklondligt iloskou?

Russen
vierenookSf,Paffick'sDav

J
EenBussrschetrompetspelervan de Moskousebrandweer speelt
patrick's
schuiftrompettijdens eenparade ter gelegenheidvan st.
Day,
de lersenationale fgestdag,gisterenin de Bussischehoofdstad.Enkeie
duizendenRussischewerknemersvan lerse,Britseen andere internationale bedrijven namensamenmet in Moskou wonende leren deel aan
de celebratievan de lersepatroonheilige.
FOïO: EPA

