
BLIKSEMINTERVIEW IN PYAMA 

�Ik ben nu toch prof en moet 

er dus van halen wat er 

van te halen is 

Toen Bakhuyi de groote �Bep «lrh 

Maandagnacht 100 wreed In «ljn iliap 

Restoord zag en ïjjn echtgenoot er op 

uittrok om de zaak op te helderen 

stond er in hotel Central aan de Kruiskade 

kade een koffertje van minimale afmetingen 

tingen nvt 7 opgevouwen een 

vest erover * 

Rakhtiys was in alle stilte Maandagavond hier 

ter stede aangekomen om nog enkele hangendp 

kwesties af to wikkelen voordat hi Nederland 

den mg Ring topkperen om In Frankrijk rijn 

gpluk te gaan beproeven Kn toen hl dan door 

do politie was weggevoerd en ook r echtte 

noote hot hotH had verlaten stond daar In ft 

7 |n welsprekendheid het koffertje In Central 

lap er hovendten het vost Deze eigendommen 

van don man wlons nnam in de peheele voethalwereld 

wereld tot voor kort werd ponoomd wiens dadpn 

dpn werden gevreesd weren er op dat hij 
hier 

tenslotte toch wel weer terug kou komen Hetgeen 

geen ook na 7 in Amsterdamsche eseapade gesrhledde 

srhledde 7 hrt ook laat op don avond 

Hop r hpt nu Plcpnlijk preries mot die 

rransrhn ronir waarom was Bakhuys tot 

h T 
ovprpegaan kortom welke 

draad Hop pr nu door het mysterie tegen 

welk wm de fifrutir van den poalRPtt-r als 

PPn sehlm 
«fsisk’ Allenrn vragen welk o 

vrnthailiefheMw de laatsto maanden hehhen 1 

rlpgehoTidon on wanrop thans mogolilk een aldopnd 

dopnd ar woord 70 7Ün tp vprkrllgen 

F diP hegaf nn V i e .,  w s h 1 a d-reporter rkh 

� naar Ontral waar vi 
���- 

	       
- 

FnVhmV V txvoo hmlw schoenen «tnnrtrn 

TV «rhnrnrn van Rikhuvv niet «Ir �beroemd 

schoenerm m 7Ü» pwnnr trapper vaar n 1 

ovoricm in h tr 

mr’ mw pWtf »� 
««p- 

Fen be tik If »n fvm later «tonrt nu 

rtp vp man hloot«vo»t» *n In 

p eon jjrootr Jonpfn Manlijk 700 II ij 

wilrte nipt» vfrtfUfn wm b vin « "*« 

van »1p kranten welk f «1 zooveel over hem 

hadden geschreven beu van de menschen 

die hem hadden he en hem nu nawezen 

zen .  beu ook van het voetballen dat nu hij 

er nog wel mee gaat verdienen (fe enkele 

bekoring meer voor hem had Het oude lied 

van dn vergankelijken «n o 100 teeren roem 

dat torh telken» weer nieuw It «1 100 ilecht 

1 te laat wordt b 

Hij gaat naar Meu zeker Zondag moet hij al 

»p» en hi ia «pelen 
� Hik dat i« dan een af voor twe« jaar 

VfKirllKipig 
� M ben Ik wel eerder terug Ik weet 

mot In hi-i loopen zal Het contract jieMt maar 

MHir fi-n M’i int einrt M’-i 1W Maar het ka 

n met K inden van bouJc partijen 

»i verlengd 

Dan m cfiiiKP bitterheid In zijn «tem 
� Ik had hirr willen blijven als trainer voor 

de een of andere club Dat ging echter niet en 

nu ga Ik maar . 

� Hoe is dat eigenlijk gegaan met die contracten 

tracten voor Rhi’ims en nu voor MetzT 
� Ja kijk u ofiis ik heb mij \orbonden aan 

K-n .spurtliUnl waar ik goregeld voor schrijf 

l kan ik dus mets o zeggen 

Ken wrang hijsmaakje heefl het wanneer hij 

daaraan toevoegt 

� Ik bon nu Immors prof’ Pan moot Ik er ook 

van halfn wal er van te luion vnlt 

Bakluivs leunt van don ornen Woolen voet op 
hot koudo zoil np don andoron on m op tleto 
wijz’ fon vrij liiiIpHonzpn indnik 

}  lot Rosprrk ^’ 

� Hoi spijt mt m ik k u ho verfifP 

irt /pRimi Ik hoop MÜrcn tio (nnpnn van de 

\pdorUmdMii Klf’ (’lull hot vnlfpntl ja to p 

ri hij do wnroldkrinipiiii’f !i to 71011 All 

ïi hot Rood vindt pa ik maar hut «I 

Kn mot orn grijns op 
’ia’ brkrndr polaat m 

dr twfc uitstaand»» own wi’ 7nr menigmaal 
p dankbaar nndpnvrrp /nn c ’ƒ’ vnn humo 
nstisrhp t« vm’Kt !;  :  ir .’i 

!"�’ 

� Dat hrh ik vannacht n i � 
ƒ 
T ai to v kunnen 

\’anmorpr f R met rün rcht 

lian’i tp loKfrrn aan d 

vprtrPk naar Met7 dat 

aan dr ’ 

\  nor zijn 

of \  njdas zal pc- 

F warpn evfnw»»l aan hp’ uta’ion D P pppn opdrtnfffndp 

drtnfffndp jutrh montchpn .    . 
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