
De hoge verwachtingen worden nog niet waargemaakt 

GIJS 1978 - 1979 



Van de auteurs:

Eind Jaren 60 werden er in Nederland diverse ijshallen en 400 meter schaatsbanen gebouwd. Ook 
Groningen kreeg een ijsbaan, in het Stadspark. Bij een ijshal hoort een ijshockeyclub en zo werd op 23 
december 1969 de Groninger IJshockey Stichting, G.IJ.S. opgericht. 

In de zomer van 1969 verschenen de eerste publicaties over de op handen zijnde oprichting van een 
Groninger ijshockeyclub in o.a. het Nieuwsblad van het Noorden en de Gezinsbode. Vele 
geïnteresseerden in ijshockey volgden de bouw van de ijshal en de oprichting van de Groninger 
IJshockey Stichting (G.IJ.S.) nauwlettend.

De afgelopen 52 jaar werd er veel over GIJS geschreven; in kranten èn in boeken. Er zijn Inmiddels 3 
mooie jubileumboeken over GIJS verschenen te weten;

15 JAAR G.IJ.S. - HOCKEY is een uitgave ter gelegenheid van het 3de lustrum van        
GIJS op 23 december 1984. Een boek dat samengesteld 
werd door Anne van der Laan-Uil en Herman Noorman met 
medewerking van vele GIJSsies.

TERUG IN DE GIJSTIJD is een uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 
GIJS op 23 december 2009. Dit boek werd gemaakt  door 
Jan Kerkhof.  (ISBN 978-90-9024-611-6)

DE RECENTE GIJSTIJD is een uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van  
GIJS op 23 december 2019 en is het vervolg op het boek
TERUG IN DE GIJSTIJD. Dit boek werd eveneens 
samengesteld door Jan Kerkhof met hulp van vele anderen. 
(ISBN 978-90-9032-487-6)

En nu al die kranten artikelen….



Vele kranten werden verknipt, waarmee GIJS-plakboeken werden aangelegd door o.a. de heren    
Jan Venema en Herman Teisman, de vaders van Jack Venema en Jos Teisman, 1e team spelers van 
het eerste uur.

Als voorbereiding op het 50 jarig jubileum van G.IJ.S. op 23 december 
2019 werd door Jack en Jos het initiatief genomen om krantenknipsel-
boeken te maken van de vele artikelen die over GIJS werden
gepubliceerd in de periode van 1969 tot en met 1980, met als resultaat 
13 boeken.

In de zomer van 2020 (de Corona pandemie treft de wereld) werd 
besloten deze serie uit te breiden met 7 extra knipsel boeken, met de 
seizoenen 80-81 t/m 86-87.

Vervolgens werd deze unieke collectie GIJS-knipselboeken in 2020/22 gedigitaliseerd. Hiermee is nu 
een digitaal archief aangelegd bestaande uit 20 boeken GIJS-historie. 

 B ij h et tot stand k omen van deze knipselb oek en is ge bruik ge maak t van archiefmat eriaal dat 
beschikbaa r i s gestel d door, To n Ferkranus , Hen k va n Halteren , Jaco b van Gelder , Hark e Groenveld, 
Geert Rampen, Jef Delhez, Jilt Akkerman, Edward Kort, Douwe Koning, Bart van Lune, Johan Toren, 
Henk Keijzer, Herman Vesper en Jack en Jos.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze digitale 
versie van de GIJS-boeken; in het bijzonder Ton Letsch, die al dit materiaal voor ons heeft 
gedigitaliseerd. 

Jack Venema & Jos Teisman   
Middelstum / Eemnes, mei 2022



Dertiende blau.d _________________________ __ 

Rl,J Of~ STA RT vHn d e nieuwe 
ijshockcycompclitir lig1 het Hecrcn
,,ccnsc Flyers a I een traa t.lengle 
voor ou dl' conc.:ur-renl ie . Iedereen 
hoopt op een annlrckke]ijke com
pelilie met een cr ie ,::elijkwoordigc 
kra chte n, ma~r de realiteit is ge
makkelijk te voors])c ll en : Hecren• 
vee n zal a ndermaal een topjour be
leven met l!:u ropa-cup-s uccessen en 
hel prolongeren va n de Nederlandse 

li td . 
DE GRONl!'-GER fans di e e r

wacht ha dden dot hun ploeg dit jaar 
een serieuze gooi zou kunn en doen 
n oar de hoog te ee r , moelen nog 
even geduld hebben. ,Ja tremski 
moeL weer houwen met nieuw ma• 
teriaal en dal heeft nou eenmaa l tijd 
nodig. Het Heerenveense voordeel is 
het intact blijven van de succesvolle 
kern, waarbij Polmascino is in: 

Bob Jastremski, de ijshockeycoach van het Groninger Bondsspaar
banktcam, voelt zich in de steek gelaten. Hij had zo halverwege mei het 
team voor dit seizoen rond. Vrijwel alle spelers van het vorige jaar zou
den terugkeren, maar de een na de andere liet weten van nog een jaart.ic 
Groningen af te zien. Daarom heeft de t ijd voor Jaslremski sti lgestaan. 

Hij moet opnieuw beginnen meteen serie jonge nieuweli ngen. Zijn ideaa 1 
om drie jaar Le buuwen aan een vaste kern is niet haa lbaar met Canadese · 
"avonturiers", die de oceaanovertocht nog steeds beschouwen a ls een 
aangenaam intcrmezz.o va n hun studietijd. Voor sommigen is een zak 
geld als het haasje voor de windhonden, maar omdat het GlJS-bestuur 
opgeschroefde betalingen van de hand wijst, moet Jas trenski opnieuw 
beginnen. Hij is 1.eleitrgest.eld . ., Wat'! I k ben woedend", aldus Ja strem s
ki. 

• Bob Jast.rem ki (rechts) mei de 
aanwin,;ten (v .l.n.r.) Henry Rijsdijk, 
Brian Sprox ton , Jerry Baart mart eri 
Rf!ne /...,aa.rman . 

1 
geruild voor de nog sterkere Woyne 
Zu k. 

OVERlGF:NS is hcLaanl a l eersle
divi icclubs wel uitgebreif Bestaat. 
er over de liLe lst r ijd ne uwc lijks 
twijfel, omlrcnl plaa tsing bi j de bo
venste vier (de play offs) zou wel 
eens ee n heftige s tri jd lo. kun nen 
barsten. Groningen, T ilburg en Am
sterdam hebben daarbij concur
rentie gekreg n van met na me Lei-

• ff , 

Er schaat~en di l jao r zo'n nege11 ni eu
wehn~en on het Groninger ijs . Herbie 
Hedshaw (hij komt misschien loch weer 
1er11~). Ma rcel van de Grnaf. ,John van 
de Griend!. Rrnd Pirie. ,1-im de Weerden 
Pete van AmeJ.,, foo rt 1,ijn ve rv~nf!e n dour 
vij f cdcr ln ndse (' anadcze n en een fa -
11ade s, Deze week komen er nog twee 
Nederlandse <'miade1,en b1J. 1 erwij l een 
1wecde " 1·0l hl (){' d" -Conadccs ok nog op 
het verlanglijstje s taat. De in Gro ningen 
populaire H rbie Hedshaw word t in de 
wandelgangen van hel iJsstadion J(e
noemd als tweede Canadee . maar 
,laslremski zet er nog wel wat vra ag
tekens bij: . .Iedereen praat over Herbie 
zus en Herbie zo . maar a ls je de statistie
ken bekijkl van het vorige seizoen dan 
springt hij er echt niet bovenuit. Hij 
scoorde niet zoveel meer punten clan bij
\'Oorbeeld John van de Griendt of Rob 
van Onlangs. 

s re 

De Gronin;cr coach wil de tijd nemen 
voor het aantrekken va n een tweede Ca
nadees. Jastremski :" .,We iijn nu sowie
so laai mei de voorbereiding op het sei
zoen . Momenteel kun je pas een beetje 
bek ijken hoe de hu idi e krach1 is. We 
moeten zo rgvuldig afwegen welk type 
speler in de groep ontbree.kL. We moel.en 
vooral geen haastige paniekerige dingen 
doen .'' 

Niet zo erg 

Jastremski vindt het niet zo erg om dit 
weekeinde twee nederlagen op te lopen 
in de bekerronde. De ploeg heeft volgens 
helJl toch zo'n twee maanden nod ig om 
a !Je tac.tische.zaken.ond_ecde. knie. t~ krij
gen . .,Het is belangrijk", aldus de coach, 
.. dat we in het tweede deel van dit sei
zoen weer een st ijgende lijn te pakken 
hebben. Kijk eens, de ploeg die boven 
aan staat in de bekercom])etitie, hoeft 
nog lang niet altijd hoge ogen te gooien in 
de Nederlandse competitie. Ons doel is 
weer het halen van de play offs en daar 
moelen we een beetje bewust naar toe 
werken." 

De aanwin sten hebben trouwens het 
volle vertrouwen vanJaslremski. De Ca
nadees Brian Sproxton heeft in beide oe
fenwedstrijden a l laten zien over het no
dige talen t te beschikken en ook de an
dere Nederlandse Canadezen doen nau
welijks onder voor enkele vertrokken 
spelers. Henry Rijsdijk (18) is aan
getrokken als reserve-goal ie achter John 
Muizelaar, Rene Laarman (21) is een 
nelle defensie, Paul Temme rman (21) 

speelde tot nu toe onopva llend als for
ward evenals Jerry Baartman ( 19) en 
Joop Benne {22) . 

,Jastremski komt weer dezel fd e aan
passingsmoeilijkheden tegen als hel vo
rige jaar . .. Hel is weer hetzelfde liedje. 
Eigenl ijk had ik in zo'n tweede jaar wat 
dieper op de tactiek in willen gaan, maar 
daar komt nu natuurlijk niet zoveel van 
terecht" We moeten de nieuwe jongens 
eerst weer laten wennen aan de grotere 
ijsbaan en aan daarmee samenhangende 
tactische principes. Een voorbeeldje: 
een verdediger in Canada in puckbezit 
moet de schijf zo snel mogelijk afgeven 
aan een forward , maar hier kunnen ze 
eventueel nog eens terugdraaien". 

Spectaculair 

H et Groninger publiek hoe ft wat 
,Jos trem ski betreft niet te rekenen op het 
spectaculaire "vor-checking", waarmee 
het team het vorige jaar een beetje be
rucht werd. De krachtige body-checks 
van de forwards en het energieke stoor
werk hi elnen de ploeg toen verschillende 
malen aan voordeel , maar de tegenstan
ders zullen ditmaal in de verdediging op
gevangen worden . 

ontwikkeling mee. Het wordt voor ons 
een moei lijk jaar." 

Sponsor 

Hel seizoen zal overigens niet alleen 
voor het eerst.e team zwaar worde n, de 
hele clubtoekomst wordt aan het eind 
van di t jaar bepaald door hel verlrek van 
sponsor Bondsspaarbank, die heeft laten 
weten dat dit seizoen het laatste spon 
sorjaa r is, Bankwoordvoerder Van der 
Veen zegt. in a ll e eerl ijkheid , dat het za
kelijk belang van de spo nsoring wat min
der werd door tegenvallende publiciteit. 
En GIJS-bestuurslid Pau l Geenen vindt 
dat er dit j aar intensief gezoch t moet 
worden naar een nieuwe sponsorkan-

didaat. De opvolgi ng va n de sponsor zou 
overigens a l geregeld zijn. Een kêtel 
bedrijf uit het Noorden, da t momenteel 
in Heerenveen "meeloopt" als co
s ponsor zou het volgende jaar 
hoofdsponsor worden in Groningen. Een 
pikant deta il is dal GIJS-voorzitter en 
manager Henk Linge man bij hetze lfde 
bedrijf een in vloedrijke functie vervult. 

Jeugd 

Maar hoe de toekomst van de Gronin
ger ijshockey er ook uitziet, de club mag 
zich in el k geval verheugen in ;de toene
mende belangstelling van de jeugd . In 
sa menwerk ing met de Dien•t Î,,oor Sport 
en Recreatie van de gemeente Groningen 

,Jastremski: .,T egen mi nd ere te
genstanders of ploegen die gelijkwaardig 
zijn , kun je wel rendement hebben van 
dat stoorwe rk, maar een beetje team 
vindt er gauw een antwoord op. Je hoeft 
bijvoorbeeld tegen Feenstra niet als een 
gek in de voorste lijnen te gaan storen. 
Dan gajede boot in inje verded iging." 

Heerenveen ziet de coach t rouwen s als 
de belangrijkste favorie t ven dil jaar. 
" Maar" , zegt hij , ,.ook andere ploegen 
zijn beduidend sterke r geworde n, Ik ge
loof dal de competitie leuker wordt om• 
dat je nu meer ploegen hebt die zullen 
strijden om een plaatsje bij de play offs. 
Niet alleen hehhen enkele clubs zi ch 
versterkt met spele rs, ook de begeleiding 
en de coaching tijdens de wedstrijden 
maakt in veel plaatsen een gunstige 
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den, dal een sle rk team heeft gefor
meerd met ta lentvolle spelers u il an
dere plaats n . Verder is Nijmegen 
dil jaa r versterkt al was hel alleen 
ma ar door de terugkeer van trai
ner -coach Alex Andjclich . 

EH Z IJN t rouwen meer Lrainers
wissclingcn. Amsterdam heeft nu de 
beschikk ing over oud-bondscoach 
Hens Westberg, waardoor Ejay 
Quccn zich wat vrijer als speler kan 

ontploo ien en verde r vertoeft HHns 
van den Roogaarcl h ij Utrecht. Til 
burg Trappers, de c lub met hel beste 
'ederlandsc spelersmater iaal , 

heeft Pi r i Pokornv ols trainer-coach 
binnen de poorle,; gehaa ld , 

ASSEN is voorlopig van hc-l 
ijshockc-yfront. verdwenen. Tri
nntha is door geldgebrek opgeheven 
en de Drenthen zullen in bu n ijshal 
dan ook verstoken blijven van com· 

p titie-wedstrijden. Wel is e r rc-n 
nieuwe c lu b opger ich t: de IJCH As
sen. Deze vereniging w il zich na
drukkelijk bezighouden met. jeugd
hockey. Onder leid ing van de re
crca ticma n op de Asser ijsbaa n en 
de vroegere Trianlha-tra iner-speler 
Duncnn Moore wo rden jeugd
groepen getra ind, terw ijl ook enkele 
teams in com petitieverband zu ll en 
opereren . 

~ .J!i ¾ 

'~< ;..,-;,;!_"l:'&d 

e weerbouwe 
wordt dit jaar een soort scholenprogram 
op touw gezet. Het doel erva n is om jon
gens in de leeftijd va n 6 toten metl0jaar 
te interesseren voor de ijshockeysport en 
ze in de gelegenheid te stellen om ze te 
laten oe fenen zonder d irect clublid te 
maken . Door middel van advertenties en 
publikaties op de lagere cbolen wil men 
proberen zo'n honderdjongens met aan
leg de beginselen van de sport bij te b ren
gen onder leiding van ervaren instruc
teurs. GIJS wil hiermee een basis leggen 
voor de toekomst, omdat op de lange 
quur gestreefd wordt naar een eerste di
vi sieploeg van Groninger ijshockers. En 
dat heeft met chauvinisme en "on
ll'etrouwbare'' Canadese spelers niet zo
veel te maken ... 

HENK HIELKEMA 

• De Heerenueense ijslioc
heyers kwamen ook het af
gelopen seizoen als sterksten uit 
de noordelijke derby's. De ko
mende competitie wl het zeker 
niet anders zijn. Terwijl in 
Frie land de ploeg intact bleef 
moet de Groninger coach Bob 
Ja strem.ski een geheel nieuwe 
formatie opbouwen. De foto 
toont een spelmoment uit het 
vori~e seizoen en kan karak
teri ·tielz worden genoemd voor 
het verloop van de competitie. 
/)e nroninger doelman J ohn 
Muizelaar blligt diep het hoofd. 
De Heerenveense trainer Larry 
uan Wieren heeft gescoord, 
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!_~=- Spelregels gewijzigd l_ä= .. 

Met ingang van dit seizoen zijn ander de J)enalty-shot nemen. 
de SJ)elregels hier en daar Bij een "Icing'' (ongeoorloofde 

~== gewijzigd. Zo is de goalcrease lengtepas s) zal niet meer worden ~== 
(doelgebied) veranderd van een afgefloten als de puck de doellijn 

- halve cirkel in een recht hoek. De pa sseert. Pas als de verdediger de -
ê keepers zijn nu niet zo goed puck heeft aangeraakt, wordt er il§ 
ê beschermd, maar ze kunnen zich a fgeflote n. Indien een aanvaller de Ë 
~ beter oriënteren. Om de goalie toch schijf eerder in zijn bezit beeft, ê 

'=====_ :iiai:.,~~~~~~nfet~!:;::n, lever,t ~~~~~: ~=:'tîz1::»:::::'8i!~~eft '====== (aanvallen) een vijfminutenstraf de straf voor het geven van een 
op, match-J)enalty (verwijdering). Als 

een sJ)eler naar de kleedkamer = Verder moet de penalty-shot vertrekt hoeft zijn team nietlanger · :il 

I========= ~~i~~~;:~;:::~!an !i~~~~:=~~~::, ! maatregel is om de betrokken scheldsrëcbters gaven geen § 
speler dezellde kans te geven als match-penalty, omdat ze hall~ ä 
voor de overtreding. Alleen als de waren de wedstrijd ermee te E 
s pe le r gewond is geraakt, m.ag ieen bes li ssen. ~ 

= 
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Heerenveen 
stree t 
naar nog 
meer succes 

Het Heerenveense Fecnstra Flyer s w il d il jao.r ui tgroeien tol Europese top• 
club. Verwend door het stormachtige succes van bel vor ige jaar , is de c lub er met 
s ucces in geslaagd om vrijwel het gehele Lea m in tact te houden, hetgeen het Gro
ni nger GIJS niet is geluk t. D e F riezen moesten overigens flink in de buide l met 
geld tasten , maar di e handeling kon zonder al te veel bezwaren worden verrich t 
na hetovcr weld igende recettejaer van het vor ige seizoen . 

Heerenveen verkeert in een ijshoc
keyroes, waarbij het stadion met 4500 
zitplaatsen regel matig tot de laatste 
plaats bezet wordt. Afgelopen woensdag 
was dal het geva l tegen de Spaanse Bil
bao , vanavond zal het ongetwijfeld weer 
stormlopen tegen Leiden Lions en ko
mende woensdag is he t huis weer uit
verkocht tijdens de Europese
Cupwedstrijd tegen de Westduitse kam
pioen SC Riessersee. 
Clubvoorzitter Koos Krikke , tijdens 
wedstrijden emotioneel geladen , heeft 
het succes toch nuchter over zich heen 
laten komen. Krikke: ,.We moelen op
passen dat we niet terugvallen naar waar 
we een paar jaar gelede n begonnen. H et 
is nu wel leuk dat het goed draait en dat 
de mensen in het stadion komen, maar 
het is a ltijd vreselijk moe ilijk om het 
succes vast te houden." 

Heeft het veel moeite gekost om de 
speler s te houden? 

Krikke : .,Dat viel wel mee. Het is ons 
opgevallen dat veel spelers graag in 
Heerenveen willen spelen . We hebben 
nu ee nmaa l a l een bepaalde reputatie 
opgebouwd en de aanmeldingen van spe
lers st romen nu bij ons binnen, terwijl we 
er vroeger zelf achter aan moesten." 
T ot nu toe wa s het eers te team ge
scheiden georga niseerd in een s tich
ting. N u is d e hele club in een stichting 
ondergebracht.Waarom? 
Krikke: .,Dat is een kwestie van bena 
dering en ook van organisatie, We krege n 
de indruk dat teveel d ingen over teveel 
schijven moesten lopen. Om de zaak een 
beetje te vereenvóudigen hebben we van 

de hele club ook maar een stichting ge
maakt. Dat is logisch en het werkt veel 
eenvoudiger. We hebben nu een bestuur 
en voorheen was het zo dat er een apart 
bestuur was voor het eerste team en voor 
de rest van de club. Dat bleek te ingewik
keld." 
Ook een ni euwe naam: Feenstra F ly
ers. 
Krikke: ,.Ach, dat hebben wc gedaan 
omdat Feenstra Verwa rming niet zo 
goed in de publici teit lag. Het ging ons 
zuiver om het zakelijk belang. Feenstra 
F'lyers hoort lekker en het klinkt een 
beetje agress iever. Die naam is ook veel 
heter nu we op Europees niveau spelen ." 

J e bent in dienst van de sponsor en te• 
gelijkertijd clu bvoorzitter. Hoe is dat 
te ri jmen? 
Krikke: ,.Laat ik dit zeggen, dat ik via de 
sponsoring compleet ijshockeygek ben 
geworden . Natuurlijk is er weer een za
kelijk belang van de sponsor. Het zou te 
dol zijn om dat te on tkennen, maar we 
voelen ons zo sterk bij de club en het 
team betrokken, dal we er niet zo maar 
mee zouden kunnen ophouden . D at is 
ook een van de redenen geweest waarom 
we er d it jaar mee door zijn gegaan . We 
zullen met de steun zeker niet stoppen 
voordat we de garantie kunnen geven da t 
Heerenveen topijsbockey kan blijven 
bieden. Ik heb een hekel aan sponsors die 
hun steun uit puur zakelijk belang ge
ven. E r moet volgens mij a ltijd een hart 
voor de sport achter zitten , anders boor 
i e de sport a lleen maar de grond in." 

H.H. 



Lachwekkend o'efenê1U5«:1~ 
Gro,ninger . iishockeyers 

r 
/ 

Ook na het tweede oefenduel van het Bondsspaarbank-team is de werkelijke 
kracht van de Groninger ijshockeyers nog nauwelijks te peilen. Niet alleen valt er 
deze week een beslissing omtrent de terugkeer van Her bie Redshaw, ook moet de 
selectiegroep worden aangevuld met nog drie sterke Nederlandse Canadezen, die 
manager Henk Lingeman op zijn (geheime) lijstje heeft staan. De ploeg won za
terdagavond overigens met 15-1 van Rode Ster Belgrado. Maar die cijfers zeggen 
niet zoveel, omdat de Joegoslaven zich als oude mannen op het ijs voortbewogen 
die nog slechter speelden dan het Asser Triantha in zijn beste dagen. 

De duizend toeschouwers die er in de 
Groninger ijshal eventjes lekker voor 
gingen zitten , kregen een eenzijdige 
wedstrijd voorgeschoteld . Wie dacht dat 
de Oost-Europeanen met een topteam 
waren gekomen, kwam bedrogen uit. De 
goalie die als enige een voldoende haal• 
de, stond' geblesseerd ( !) in zijn kooitje. 
Hij moest na elke redding door zijn mak
kers op de been geholpen worden en de 
goede man verliet pas het ijs toen zijn 
medespelers blijkbaar te vermoeid we
ren om als-steunpilaren te fungeren. 

Het was trouwens helemaal een lach
wekkende vertoning. De Joegoslaven 
stonden als beginnelingen te schutteren, 
waardoor je bijna ging geloven dat het 
om een groepje dronken grappenmakers 
ging in plaats van een eerste divisieclub. 
'J;och slaagde Rode Ster er in om tijdens 
de Westeuropese tournee in Groningen 
de eerste treffer te scoren. In Antwerpen 
verloor het team namelijk met 12-0 en 
Nijmegen was vrijdag met maar liefst 
22-0 de meerdere. 

1 

Voor de Groninger nieuwelingen was 
het in elk geval een avondje om te tonen 
op welke capaciteiten ze zijn aangetrok
ken. Zo demonstreerde Brian Sproxton 
wervelende acties, die de vorige week te
gen de Leiden-Lions vaak op niets uit
liepen. Nu het ve.rzet zo'n beetje mini
maal was, eiste Sproxton energiek de 
hoofdro( voor zich op met vijf doelpun
ten en enkele assists. Hij kon het in de 
aanvalslinie trouwens goed vinden met 
Rob van Onlangs, die de vorige week op 
het Groninger nest is teruggekeerd. 

Toch duurde het tot de tiende minuut 
voordat Groningen de score openbrak. 
Een doorbraak van Johan Toren mond
de uit in een pass naar Van Onlangs die 

ineens raak schoot. Daarna volgden de 
goals elkaar in hoog tempo op. Beertje 
Keyzer zorgde voor 2-0 met een push, 
Jack Wijlemans soleerde naar 3-0, Ge
rard Carras knalde 4-0, waarna Sproxton 
de eerste periode afsloot met een vijfde 
treffer. 

Nadat het publiek een beetje was be
komen van het Joegoslavische spelpeil, 
tilden Wijlemans, Keyzer, Van Onlangs, 
Sproxton, Wijlemans en weer Sproxton 
de score in de tweede fase naar 11-0. De 
Groningers konden daarbij naar har
telust ingestudeerde aanvalspatronen in 
praktijk brengen. Van een duel was toen 
eigenlijk allang geen sprake meer, omdat 
Belgrado maar zelden over de rode mid-
dellijn kwam . 1 

Sproxton (2x), Toren en Rene Laar
man tekenden ten slotte voor de laatste 
goals. Pas daarna realiseerde lvankovik 
de eretreffer, waarover de Rode Ster-

• BRIAN SPROXTON 
, . . wervelend . . . 

ploeg zich zichtbaar verheugde. En het 
Groninger publiek had er zowaar een ap-· 
plausje voorover. 

HENK HIELKEMA 
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De presentatie van het Bondsspaarbankteam bij de start van het ijshoc-
keyseizoen aan het Groninger publiek was zaterdagavond nogal misleidend. . ..... § 
De ongeveer vijlbonderd fans zagen in het oefenduel tegen de Leiden Lions .1 g 
slechts een gedeelte van de Groninger ploeg, die straks in de competitie uit- . J , =--
komt. Het spel en de 5-1 nederlaag zijn dan ook nog niet verontrustend, om-
dat maar liefst vijf basisspelers ontbraken. Het bestuur is in onderhandeling '. ~ 
met twee Nederlandse Canadezen. Verder arriveren Dave Ottenhof en Rob · · § 
van Onlangs pas over twee weken en schutter Herbie-Redshaw zal ver- tiii"'ci>f = 
moedelijk toch nog met de Groninger ijshockeyclub tot overeenstemming ko- l.'.<W,;;; ; 
men. 

De terugkeer van Redshaw naar Groningen kent eigenlijk geen beletsels meer. De 
Canadees is financieel met zijn eisen behoorlijk gezakt, terwijl twee redenen om in Ca
nada te blijven zijn vervallen; zijn verloving is uitgeraakt en hij is niet geplaatst op de 
universiteit om zijn studie af te maken. GIJS-manager Henk Lingeman denkt dat de 
zaak met Redshaw deze week rondkomt. 

De komst van de fors gebouwde schutter is in elk geval dringend gewenst. Zater• 
dagavond deden de nieuwelingen in de Groninger ploeg Redshaw niet vergeten. In• 
tegendeel, het vaak onsamenhangende spel ontlokte van de tribune herhaaldelijk ee,i 
gescandeerd "Herbie". Brian Sproxlon etaleerde weliswaar een dosis aanleg en wils- , ~====-

kracht, maar hij speelde zelfs nog niet in de schaduw van Redshaw. En met de serie De G,:oningers Wijle mans (links) en Baartman (tweede van rechts) 
nieuwe Nederlandse Canadezen was het niet anders. b_estoken vergeefs het Leidense kooitje. 

Het jeugdig elan legde het tegen Leiden af tegen de wat geroutineerdere krachten. 
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Tilburg Trappers, Ivan Kocanda, Harry Wiel hesen, Frank Dobbelaar, Robin Saraber 
en Dan Kuomo. Zo op het oog een bijeengeraapte club "afdankertjes", maar in de Gro• ~ 
ninger hal vertoonden de Leidènaren meer gevoel voor combinatie dan de Stadspark- Feenstra Flyers heeft zaterdag in Bil- keyformatie. Jan Jansen scoorde twee ~-· 
bewoners. bao in de e<'rste ronde van · het toernooi keer, Roel Scheenstra, Jack de Heer en 

Rob Hagendoorn opende de score in de eerste periode, waarna Saraber in de volgen- om de Europese beker voor landskam- Jaap de Boer éénmaal. Voor Bilbao ~-• 
_ de fase een numerieke meerderheid prima uitbuitte; 0-2. Kuomo en Domn passeerden pioenen de Spaanse kampioen Bilbao maakten Gonzales, Solosabal en Vilota = goalie Muizelaar ook, waarop de ingezette reserve-goalie Henry Rijswijk nog eenmaal met 9-3 verslagen . De periodestanden de treffers. ~ 1 moest vissen na een inzet van Frank Dobbelaar: 0-5. Pas toen knalde Al Pluimers de waren 0-2, 0-4 en 3-3. Leo Koopmans had . ~ 
_ puck voor het eerst achter Lions-doelman De Jong. Veel toeschouwers waren daar al met vier treffers het grootste aandeel in De return wordt op 27 september in ~ = niet meer getuige van. de zege van de Heerenveense ijs hoc- Heerenveen gespeeld . : 
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Het Groninger ijshockey zit na het 
eerste bekerweekeinde een beetje in 
een moeilijke positie. Sportief gezien 
heeft trainer-coach Bob Jastremski 
voor de wedstrijdserie om de Neder
landse titel nog enkele maanden de 
tijd om het team op topkracht te bren
gen, maar dat tijdrovende karwei kan 
onmogelijk gepaard gaan met direct 
succes. Daarom komt de publieke be" 
Jangstelling in de Groninger ijshal de 
komende weken ongetwijfeld in het 
geding. Attractieve thuisduels kun
nen de schade mogelijk beperken en 
wat dat betreft hadden de 1300 toe
schouwers zaterdagavond tegen HIJS 
niets te klagen. De fans zagen een ver
diende J0-5 Groninger zege. maar 
daar stond gisteravond wel een mat 
gespeeld uitduel in Amsterdam tegen
over. dat met maar liefst 13-J verloren 
ging. 

De ploeg spaart zich ni.et alleen in de 
uitwedstrijden, ook op eigen ijs bleek 
duidelijk dat de Groningers nog lang niet 
de kracht hebben, waarmee het einde 
van het vorige seizoen bijna met een 
landskampioenschap werd afgesloten. 
De nieuwe aanwinsten hebben tijd nodig 
om aan de Nederlandse omstandigheden 
te wennen (dat proces duurde het vorige 
jaar ook enkele maanden) en de groep 
dient voor een topklassering uitgebreid 
te worden met enkele kwaliteitsspelers. 

Het vooruitzicht dat in elk geval twee 
t ederlandse Canadezen en een tweede 
V')lbloed-Canadees worden aangetrok
k,m, biedt voorlopig per pectief, hoewel 
er nog erg veel werk aan de winkel is om 
bijvoorbeeld het spelpeil van Heeren
veen en Amsterdam te kunnen bena
deren. Herbie Redshaw staat als een van 
de "kandidaten op het verlanglijstje, hoe
wel J astremski niet om hem zit te sprin• 
gen. 

Toch heeft het team een type Redshaw 
dringend nodig voor de noodzakelijke 
power. De Canadese nieuweling Brian 
Sproxton demonstreerde zaterdagavond 
weliswaar zijn onmiskenbare kwalitei
ten, maar hij is een geheel andere speler 
dan Redshaw, die hem perfect zou kun
nen aanvullen. Tot nu toe vormt de bo
dysterke Rob van Onlangs met de tech
nisch begaafde Sproxton een produktief 
duo. Sinds de terugkeer van Van On
langs is het rendement van de Sprox
ton-acties zo'n beetje verdubbeld en te
gen Hl,JS hadden beide spelers in alle 
tien doelpunten een belangrijk aandeel. 

René Laarman opende zaterdag ech
ter de score na een assist van Van On
langs. Die treffer werd in die eerste perio
de beantwoord dQ(l: drie Haagse doel
punten, waarbij de als Canadese fullprof 

V,., /:; , ;t":: ·>i '"::- Ni "' .,.,. i··~•K" .,, ;. . N " 

• HIJS-goalie Lokhorst (liggend) in het nauw. Rob van. Onlangs belaagt hem tussen twee Haagse verdedigers in. 

aangekondigde McSheffry (hij haalde 
nauwelijks eerste divisieniveau) een 
hoofdrol vervulde. Hij scoorde ook in de 
tweede fase 1-4, maar dat kwartet doel-

De overige uitslagen zijn: Eagles Den 
Bosch-Tilburg Trappers 3-1; Heerenveen
Leiden 11-4: Utrechl-Antwerpen 2-6; Lei
den-Nijmegen <t-7. 

punten was veel meer een gevolg van 
Groninger onoplettendheid dan van 
Haagse klasse. 

Vooral in de tweede periode wierp 
Groningen een flinke portie kracht in de 
strijd. Het opvallend stil geworden pu
bliek roerde zich sfeervol en het duo 
Sproxton-Van Onlangs zorgde er 
persoonlijk voor dat de 1-4 achterstand 
veranderde in een 5-4 voorsprong. Het 
geweld nam met de minuut toe en het 
brute gedoe mondde uit in totaal 55 

strafminuten, waarvan twee tien
minutenstraffen en een match-penalty 
(verwijdering) van de Hagenaar Har
rewijn, die zijn tegenstander met zijn 
tick verwondingen toebracht. 

HIJS ging in het geweld kansloos ten 
onder. Het team kwam echter niet alleen 
lichaam te kort maar ook een dosis spel
technische capaciteiten. J ohan Toren, 
Van Onlangs (2x) en Rick Vangog maak
ten de tien vol, waarna McSheffry nog 
eenmaal mocht tegenscoren: 10-5. 

HE K HIELKEMA 

- Autocoureur Toine Hezemans eindigde 
met een Porsche 935 als tweede tijdens de elf
de en laatste race om het open Weatduitse 
kampioenschap voor toerwagen boven de 
2000 cc, die op de Nümburgring werd gehou· 
den. Winnaar werd de Fransman Wollek. ln 
de eindstand legt Hezemans eveneens beslag 
op de tweede positie, achter de Oostenrijker 
Ertl. 
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Bondsspaarbank laat Op dreef 
Bondsspaarbank heeft de eerste twee 
winstpunten van dit seizoen binnen. In 
een enerverende en harde wedstrijd 

l werd zaterdag het Haagse HIJS-Inter
! vam met 10-S overtuigend aan de kant 

gezet. 
Het duurde echter lange lijd voordat de 
Groningers enige greep op de wedstrijd 
kregen. In de eerste periode werd, met 
name door de verdediging, zodanig ge
blunderd dat het, tegen alle verwach
tingen in de Hagenaars waren die met 
een 3-1 voorsprong de kleedkamer op 
konden zoeken. Een door Bond paar
bank reeds in de vierde minuut door 
Laannan verkregen voorsprong werd 
door de Hagenaars via doelpunten van 
de uitblinkende prof. Me Cheffry (2x) 
en de andere Haagse Canadees McKen
zie volledig uitgewist. 

verkeerden had Bondsspaarbank vaak 
een numeriek overwicht en via doelpun
ten van Toren , Sproxton, Krikkeen van 
Onlangs werd de stand opgesch roefd 
naar 9-4 . McCheffry wi l ervolgens 
tijdens één van de spaarzame Haagse 
aanvallen met een ziedend schot de 
stand nog naar 9-5 terug te brengen, 
maar amper een minuut later was het 
Rick van Gogh die tot grote vreugde 

van het in ruime getale aanwezige pu
bliek toch nog J0-5 liet aantekenen . 

Gisteravond verloor een door blessures 
verzwakt Bondsspaarbank overigens 
kansloos met 13-1 van De Bisschop. 
Zonder Johan Toren, Jack W!jiemans 
en een op halve kracht werkende Brian 
Sproxton gingen de Groningers ten on
der tegen een geweldig spelende Ams
'i!rdamse Joeg . 

Tegen Roswell !fijmegen 

In de tweede periode echter stond er een 
herboren Bondsspaarbank op het ijs. 
Het was vooral de supersnelle Canadees 
Brian Sproxton die, daarbij gea is
teerd door de goed in vorm zijnde Rob 
van Onlangs, met zijn wervelende acties 
de Hagenaars op de knieën bracht. 

Bondsspaarbank struikelt 

Toch zag het er aanvankelijk niet naar 
uit dat Bondsspaarbank in deze periode 
orde op zaken zou kunnen stellen want 
reeds .in de eerste minuut was het weder
om McCheffry die voor de Hagenaars 
doel trof. 
Vrij gauw daarop echter was het Sprox
ton die na een pass van van Onlangs de 
hele Haagse verdediging op snelheid 
klopte en beheerst 2-4 liet aantekenen. 
Vanaf dat moment wa her Bonds
spaarbank dat de wedstrjjd dicteerde -
halverwege deze periode was het achter
eenvolgens Sproxton en van Onlangs 
(2x) die Bondsspaarbank op voor
sprong zette . 

De derde periode bracht naast een over
weldigend sterk spelend Bondsspaar
bank een grote ver cheidenheid aan 
straffen . Zelf werd de Hagenaar Har
rewijn met een match penalty naar de 
kleedkamer gezonden omdat hij Paul 
Temmerman middel een spearing (een 
zeer zware overtreding) jn het gelaat 
verwondde. Aangezien met name de 
Ha enaars veelvuldig in de strafba nk 

' 

Nadat Bondsspaarbank vrijdagavond 
in Leiden een goede pre tatie had ver
richt door Menken IJshockey met 7-4 te 
verslaa11 kon het zat.erdagavond in een 

het de avond daaro p het Bo che Ha
vana Club Eagle dat in eig n hui md 
5-7 voor de Hagenaar het hoofd m et 
bugige n. 

goed gevuld IJ stadion Stadspark de -------~=----------=..! 
runner-up uil de eerste divi ie, Ro well 

ijmcgen, niet op de knieën krijgen, a 
een spannende en enerverende wed trijd 
werd het uiteindelijk 4-4. 

• Een uitslag waarmee vooral de Nijme-
genaren tevreder_ konden zijn. Bonds
spaa rban k had namelijk ged urend e de 
hele wedstrijd een duidelijk overwicht 
gehad, maar ook had d e zwa k leidende 
cheid rechter osmeer na een goal van 

de nieuwe aanwin L van Bond s paar
bank Gary McMonagle, door la ten 
pelen al of er niet aa n de hand I a . 

Deze McMonagle overigen kan op een 
goed debuut terugzien . Twee va n de 
vier Groninger treffer nam hij voor 
zijn rekening en amen met de nelle 
Sproxton behoorde hij L t de uitblin 
ker va n de wed trijd . 
In tegenstelling Lot Bond spaarbank 
wist aan rivaal Feen tra Flyers dit 
weekeinde wederom de vo ll e winst uit 
twee wedstrijden te behalen . Eer t werd 
vrijdagavond in Am terdam De Bis-
chop met 5-2 ver lagen en zaterdag 

werd ia e igen hui het Utrecht e Rhcem 
Racer met l J -4 aa n d e kant gezet. 
De grote verra s ing van dit weekeinde 
wa het Haag e HIJ - lntervam . adat 
het zaterdag in Den Haag het ee n zo 
roem ruchte Tilburg Trappers een 3-3 
gel ijk spel had weten at te dwingen I as 

Goed herstel Groninge iishockeyers 
ll t roninger Bond paa.rbank-team 

heeft-zich gi teravond goed her teld van 
de 13·1 nederlaag in m t rdam. Het 
J ,eiden e Mt>nken moe, l op eigen ij met 
7- t cnpi luler C'n. Daarmee klommen de 
f; roninger ij. hoek . er nnar een gedeel
de derde plaats op de ranglijst , die wordt 
aangevoerd door het Heerenveen e 

eenstra. dat met 4-3 won van De Bis• 
i-chop. Het Nijmeeg e Ro well, vana
vond tegenstander van Groningen, zege
,•ierde met 5-3 van Antwerpen. Verder 
speelde HIJS verrassend met 3·3 gelijk 
tegen TîtburgTrappers. 

[n Leiden sp_ee_l_den_de Groningers bijzon-

der o.nvallend. ue ploeg zette ooral in de 
beide eerste periode zijn tegen lander 
!link onder druk, waarbij de coring kan!;cn 
met beide handen werden aangegrepen. 
Hob van Onlang eKcelleerde in die front.
linie. Hij scoorde drie van de ze en goals en 
wa ook in het \'oorbereidende werk een 
slcunpunt van allure. 

Van 0nlang en Toren doelpunt ten in de 
eerste fase, waarin Leiden niet verder 
kwam dan één tegengoal. Daarna be li ten 
de Groningers de wed trijd door een veilige 
4-1 ef tand te nemen door Van Onlangs en 
Rick Van1?og. In de laatste periode troffen 

b ide ploegen elk driemaal de roo . 'prox
ton . G rard Carras en Van Onlangs deden 
clat voorGroninaen. 

De stand: 
l . F.Heererween3 3 O O 6 23- 7 
2. R.Nijmegen3 2 1 O S 15·10 
3. B.Amsterdam 3 2 o 1 4 24- 7 
4. B.Groningen 3 2 O 1 4 18· 22 
5. Tilburg Tr.3 1 1 1 3 16· 6 
6. H.Oen Bosch-2 1 1 o 3 6 • 4 
7. O.Anlwerpen3 1 o 2 2 11-15 
8. HIJS 3 0 1 2 1 8 -21 
9. R.Utrecht2 0 0 2 0 2 - 18 

10. M.Leiden 3 0 0 3 o 12-25 • IU)H VAN ONLANGS 



• Spitsuur voor het Nijmeegse kooitje. Doelman Bruysten ziet de puck 
tegen zijn leggards belanden. 

Teleurstelling in 
iishockey-hal 

Dat de bouwfase van het Groninger ijshockeyteam met de nodige 
tegenslagen en teleurstellingen gepaard gaat, ondervond het Bonds
spaarbank-team zaterdga~ond op eigen ijs tegen het Nijmeegse Ros-

__w.ell, dat een 4-2 echter-.st.ond in de laatst minuten voiledi'g weg ... 
werkte (4-4). Hoewel de 1400 supporters na afloop dankbaar terug
keken op een vooral spannend avondje ijshockey, demonstreerde ver
dediger Rick Vangog zijn misnoegen over het remise-resultaat over
duidelijk: hij brak woedend de stick op een van zijn knieën, waarna· 
de Nederlandse Canadees de restanten van zijn slaghout in het 
kooitje van doelman John Muizelaar deponeerde. 

De Groningers lieten in hun tweede 
thuisduel onsamenhangend spel zien, 
dat vermoedelijk een gevolg was van 
veel wisselingen in de lijnen door het. 
inpassen van een nieuwe Canadese 
aanwinst: Gerry Me Monagle. Deze 
speler arriveerde vrijdag in Groningen 
om de plaats in te nemen van de ver
trokken Herbie Redshaw, die defini
tief in zijn geboorteland blijft. Me Mo
nagle komt uit Oakville Ontarfo en hij 
speelde voor het Kinston Junior A
team. 

Tegen Nijmegen kwam de twintig-
jarige Canadees nog niet zo goed uit de 
verf. Hij liet slechts af en toe zijn ta
lenten doorschemeren en de be
langrijkste wapenfeiten waren de bei
de goals die hij scoorde in de tweede 
minuut van de tweede periode na voor
treffelijke acties van Brian Sproxton, 
die zich wekelijks beter begint thuis te 
voelen in het Groninger gezelschap. 

Andere uitslagen: H.-Den Bosch-HIJS 
5- 7, F-Heerenveen- R.-Utrecht 11- 4, O
Antwerpen-M-Leiden 2-6, Tilburg Trap
pers-B-Amsterdam 6--5, R-Utrecht
H-Den Bosch6-5. 

Destnnd: 
1. V-Heerenveen 
i. H-Nijmcgen 
:1. Tilhurg Tr. 
•I. H ., Jlen Hosch 
r,. H-Gmningen 
li. H-Arnsterdam 
;_ Hl-JS 
ll. H-Utrechl 
!l. O-Antwerpen 

lil. M-1.i!iden 

4 4 0 0 8 34-lJ 
4 2 2 0 6 19- 14 
4 2 J 1 5 22-11 
4 2 l J 5 16- 17 
42] 15 22- 26 
4 2 0 2 4 29- 13 
4 1 l 2 3 15- 28 
4 1 0 3 2 12-3(1 
1 l O 3 2 13-21 
1 l O 3 2 18-27 

Me Monagle lifte de puck van dicht
bij in het Nijmeegse doel na een pass 
van zijn landgenoot (1-1) en vlak 
daarop doelpuntte de center voor de 
tweede maal uit een bijna identieke si
tuatie, waarbij Sproxton andermaal 
als "aangever" fungeerde. Voor de rest 
speelde Me Monagle nauwelijks een 
rol. van betekenis, al kan hij na een ge
wenningsfase best uitgroeien tot een 
belangrijke aanwinst. 

Om de nieuweling te laten debu. 
teren, waren er wat lijnen door elk)lar 
gehusseld, waardoor de spelers eigen
lijk per toerbeurt andere taken kregen 
toebedeeld. Zo nam Al Pluim~rs eerst 
een verdedigerspositie in, waarna hij 
vervolgens in de frontlinie moest ope· 
reren. Het geswitch van s,elers moet 
trainer Bob Jastremski wat meer dui
delijkheid verschaffen omtrent de 
meest ideale lijnbezetting, maar het 
leverde zaterdag een nogal chaotisch 
beeld op. 

Groningen kwam in de eerste perio
de op achter tand door een stommiteit 
van doelman Muizelaar, die druk be
zig was om de ex-GroningenspelerJim • 
de Weerd in de rug te duwen, toen de 

ijrneegse Canadees John Sands van 
aft.and inknalde . In die beginfase re
gende het trouwens al strafminuten 
van arbiter Vosmeer, die later ook voor 
het. min. t.eof geringste ingreep om elke 
wreedheid te voorkomen. Hij stuurde 
maarl liefst zestien maal een speler 
naar de strafbank, waardoor het rom
melige karakter van het duel alleen 
maar verergerde. 

·a de goals van Me Monagle leken 
de Groninger ijshockeyers definitief 
afstand te nemen. Rob van Onlangs 
zorgde namelijk voor een 3-1 
voorsprong en op dat moment had de 
ploeg van Jastremski dank zij een por
tie kracht de wedstrijd schijnbaar on
der controle. Wel scoorde Sands een 
tweede Nijmeegse goal, maar die werd 
nog in de tweede fase beantwoord door 
Sproxton met een succesvolle solo: 
4-2. 

Het Groninger overwicht stelde ech
ter niet zoveel voor. De voorsprong 
werd niet vergroot en toen Ron Ken• 
nedy zes minuten voor het einde Mui
zelaar verraste met een diagonaal 
schot, hirlg de gelijkma ker een beetje 
in de lucht. Die kwam er ook door Ken
nedy, die een doorbraak handig verzil
verde en daar kon zelfs een stormach
tig Groninger slotoffensief niets meer 
aan veranderen . 

HENK HIEL KEMA. 

Twee nederlagen 1. 1; 
Bondsspaarbank 
stelt teleur 
Voor de ijshockeyers van Bondsspaar• 
baak is het afgelopen weekeinde bijzon
der slecht verlopen. Eerst werd vrijdag
avond in Heist op de Berg een 7.4 ne
derlaag geleden tegen Olympia Antwer
pen en zondagavond moest Bonds
spaarbank met 2-7 diep het hoofd bui
gen voor de Tilburg Trappers. 

De stand na 6 wedstrijden: 
Feenstra Flyers l 2pnt. 44-15 
De Bisschop 8 pnt. 44-21 
Tilburg Trapper 7 pnt. 30-15 
HIJS Intervam 7 pnt. 32-31 
Roswell Nijmegen 7 pnt. 23-24 
Havana Club Eagles S pnt. 24-24 
Bond spaarbank 5 pnt. 28-40 
Olympia Antwerpen 4 pnt. 24-32 

Aanvankelijk wisten de Groningers nog S.IJ.C . Rheem Racers 3 pnt. 18-48 
goed in her spoor van de Tilburgers Le Men ken Leiden 2 pnt . 24-4] 
blijven. De eerste periode eindigde na,------ ...---- ---- ~-
een enerverende strijd dan ook met de 
stand 1-1. In de tweede en derde periode 
echter werd Bondsspaarbank door de 
veel beter combinerende Tilburgers 
overklast. 

Bij Bondsspaarbank debuteerde dit 
weekeinde twee nieuwe ederlandse 
Canadezen, Le weten Olen Janssen een 
verdediger, en Gary Dusseldorp, 1 een 
left-winger. Deze spelers zijn aange
trokken voor de i □middels weer ver
trokken Jerry Baartman en Randy Tho-
massen. · 

De verrassing van deze bekercompetitie 
is zonder twijfel hel Haagse HIJS Inter
vam. a een wat aarzelende start lij ken 
de Hagenaars nu op weg hoge ogen te 

· gooien. Vrijdagavond rolden ze in Lei
den het Ton Menken team op met de al
leszeggende cijfers 4-10 en zaterdag
avond werd in Den Haag Ro well Nij 
megen met 7-l aan de kant gezet. De 

, Hagenaar.!> nemen momenteel verras
send een gedeelde derde plaats in op de 
rang! ijst. 

Het Heerenveense Feenstra Flyers lijkt 
ook dit seizoen de 1erks1e te zijn. Ter
wijl er nog maar 6 wedstrijden gespeeld 
zijn , taan de Frieze n een traatlengte 
voor op de concu·rrentie. Dit weekeinde 
behaalden de Heeren veners andermaal 
de volle win t uit twee wedstrijden. 
Vrijdagavond werd in Tilburg met 2-1 
van de Trappers gewonnen en een dag 
later moest Olympia Antwerpen in Hee
renveen met 7-4 het onderspit del en . 



Al Pluimers (links) en Rene Laarmanproberen gezamenlijk een Tilburger van de puck te houden. 

Onder nogal wat hilariteit werd gisteràvond een uitglijdende sik als GrollÎnger ijshoc
keymHcotte in de ijshal Stadspark ten tonele gevoerd, maar later bleek dat nlet alleen het 
beestje moeite had met het gladde ijs. Het met weer twee nieuwe testspelers opererende 
Bondsspaorbank Team speelde tegen Tilburg Trappers namelijk een bar slechte wedstrijd. 
De bouwfase van het Groninger ijshockeyteam vertoont tot nu toe een dalende lijn. Er wor
·den wekelijks Nederlandse Canadezen aangetrokken en afgestoten, mu.ar veel schiet tro.i
Jler Bob Jastremski er nog niet mee op. Het is maar goed dat de schare trouwe fans (gisteren 
kwamen er zo'n 1500 opdagen) de ploeg nog steeds krediet geeft, want anders zou de uit,ein
delijke Tilburgse 2-7 zege felle fluitconcerten tot gevolg hebben gehad. 

• Andere uitslagen: Utrecht-Amsterdam 
3-11 , Den Bosch-Leiden 4-2, Heerenveen
Olympia 7-4,Den Haag-Nijmegen7-1. 

eerste periode werd weliswaar afgesloten met 
de gelijkm11ker van Toren, maar toen was al 
duideHjk dat de noordelingen tactisch te veel 
tekort kwamen om op de eind,zege aanspraak 

outend: te kunnen maken. Klaas van de Broék zette 
1. Heerenveen 6 6 O o 12 34-15 Tilburg in de tweede fase op 1-2 en daarna 
2. Amslerdam 6 4 O 2 B 44-21 hielden de Groningers zich nog minder bezig 
3. Nijmegen 6 2 3 1 7 33-17 met het opzetten van combinatiespel. 
4. TIiburg 6 3 1 2 7 30-15 Brian Sproxton sloeg de Tilburger Hansje 
5. Den Haag 6 3 1 2 7 32-31 S Id k 
6. Den Bosch 6 2 1 3 5 24•23 mo ers met zijn stic op het achterhoofd. 

Het zit Jastremski met het aantrekken van, tweede "volbloed" Canadees in het Gronin- 7_ Groningen 6 2 1 3 5 28-40 De Canadees nam daarmee niet alleen open. 
buitenlandse spelers trouwens niet mee. De ger team, Gary Me Monagle, stapelen de twij- 8. Olympla 6 2 o 4 4 23-22 lijk wraak na een Tilburgse overtreding, hij 
twee meter lange defense Glen Janssen en de fels zich echter op. Met zijn onopvallende spel 9. Utrecht s 1 1 4 3 18-48 uitte ook demonstratief het Groninger on-
eveneens boomlange vleugelspeler Gary Dus- lijkt hij voorlopig niet de figuur, die een bepa• 10. Lelden 6 1 O 5 2 24-41 vermogen om zich over een inzinking heen te 
seldorp, die tegen Tilburg meededen, kunnen lende in beng kan leveren . spelen. De strijd kreeg een grimmig karakter 
het beste weer zo snel mogelijk op het vlieg- Het was gisteren tekenend voor de huidige enig gerichte positiespel was niets te bespeu- en de wederzijdse strafminuten volgden el-
tuig gezet worden richting Canada, want ze situatie, dat de beide tegengoals op naam ren, waardoor het gevaar moest komen van in- · kaar in hoog tempo op. Maar ook dat haalde 
brachten er maar bitter weinig van terecht. kwamen van de twee Groninger inter- dividuele acties. Af en toe kwamen er inder- Tilburg niet uit het ritme.Van de Broek, Ma~ 
De tijd begint zo langzamerhand te dringen. nationals Johan Toren en Henk Krikke die daad kansjes, maar het geheel steunde teveel son, Van der Ven, Smolders en weet" Van de 
Begin december start de trijd om de Neder- nauwelijks onderdoen voor hun in het Cana- op toevalssituaties . De Brabander ver- Broek schoten Groningen naar een verdiende 
landse titel, maar met het echte bouwwerk dese ijshockey-walhalla opgegroeide team- dedigers Robson , Christiaans Petemoueek en 7-1 achterstand. 
kan nog niet een worden begonnen, omdat er makkers. Hen valt overigens niet kwaljjk te de prima goalie Gerry Göbel hadden een ge- Dat Henk Krikke nog een tweede Groninger 
nog voortdurend gewisseld wordt met testspe- nemen dat ze er niet in slagen wat lijn in het makkelijke avond tegen een serie aanvallers, goal maakte, bad nauwelijks enige waarde. 
Iers: spel te brengen. Die taak is immers bij voor- die ~ieh in alle mogelijke standen wilde waar- De zorgen van de supporters waren niet weg. 

De enige volwaardige vervanger van de ver- baat opgedragen aan de Canadese aan- maiten. genomen. De eerste confrontatie met het 
trokken Redshaw, Pirie en Van der Griendt is winsten , die in Groningen ronduit falen. Tilbur~ opende al na twee minuten de sco- Heerenveense Feenstra (komende vrijdag in 
Brian Sproxton. Hij steekt met kop en schou- Het verzet tegen het echt niet zo sterke Til- re. Pelem ek strafte een Groninger ver- het Stadspark) wordt met angst en beven te-
ders boven zijn landgenoten uit. Omtrent de burg Trappers was onsamenhangend. Van .dedigingsbl~nder resoluut af. De rommelige gemoetgezien. ___ ...:..__:_:_ _______ __:__:.......:...,;_.,.:_.. ________________ _; 



IJS hockey-surprise in Groningen 
Er znt voor qchcidflr chlcr 'ico Toem n gistera,•ond ni t nnder op dan de 

eerst noord lijkc ijshock derb in de met 2000 toe chouw r ge ulde Gronin
g rij. hal voor zo'n, ijf minuten t staken. De lenms van de Bond panrbank en 
het He r n\'ecn . c Fe 'nstrn lycr war n hal crweice d tweede period hard to 
nan alKocling na ·en lumultucuzc vechtpartij, waarbij een ol bierblikje ui · een 
ontplofbar t(ranaat door peler n publiek heen en weer werd gegooid. De we
d rzijd c fän vcrmaoktcn zich be t m l de kribbif{heden op het ij l'n jui ' l in dal 
grimmig fecrtje kw11men de Groninger ij liocke r · voor het eer. l dit -.ci:wcn tot 
zichzelf. Oc wat hoogharlig pelcnde Friez n knapt n ollcdig af op d zich fel 
, , r7 ttend tadj rs. D Groning r , vochten zich lcttcrlij naar c n uitbundig 
bejubelde 7-4 indzegc en omdat de ploeg an Bob .Ja. tr mski zaterdagavond ook 
nl had g z g \"Ïcrd in Den R eb (5-1) "" t Id n de Groning r 7.ich binnen vic
r nlwintig uur in d ubt op vnn de ranglij t. 

Thuisclub 
vecht zich 
naarzege 

1et de v rra ende 1.e!?C op de land • 
kampioen n rnakl Gronin!? n uil en 
v rv lende impM ' . Een 1linke pon, 
kracht n inzet h1 lp h t tenm lef{l'n 
He renve n over het dnd punt h n . 
PI t elin!? herk1mden de :upporler h l 
sp Ivan h t vori!(C jnnr; hard op d man, 
~econcentreerd nuit r. t d eltr ff nd in 
devocm,telijnen .DevergeliJkingm h t 
<ierbvtreft n an h t \'orige jaL1r J(ing ni t. 
nllee;, op wat betreft de . pel
handelingen, ook toen wonnen de r · 
ninger. namelijk (6-5) hun thui du l 
voor de beker. 

v rigen. verl ende d Het>r nv n. 
goolie Harry v n Bil~ n d Groning r~ 
bijz nd r v el hulp m t het realis ren 
\'an d opmerkelijk opp('pper. H 1i had 
zeker ·chuld an vier,, n de z. v n d ). 
plinten door hel mnken van domm 
overtredingen, nonchnlnnt reacues en 
nnh grijpelijke ex<"Ur!'1 . buiten zijn 
g alcrui e. \/erd r kwnmen ook .Jack de 
Heer. L K pman~ en flrry van \\ïe
r n nuuw lijk!< in hun norm I do n. Het 
Groninl(er Hrzet kwam bliJkbnar te on
\'erwochl, waard r de Friezen iich wat 
111 te g m kelijk li ten overrompel n 

in derby: 7-4 

;\n1 ••1 11 ll t t , lu l(t"fl l ' tr~ h t - 1,Nd n 1 
\ Il 11rd1111 1111'-I 2 \ 'Il , f ker, n, ~en -

1 11H ,t fl /ri\ l. 1'1lhurit ( lpopm Il -'t 
De tand: 

1 H ,u nveen 8 1 0 1 14 56-23 
2. Tilburg 8 5 1 2 11 42-21 
J . l"IIJS 8 5 1 2 11 47-38 
4. Groningen 8 Q 1 3 9 40-45 
S. Amsterdam 8 4 D 4 8 41-29 
6. Ni)ltll!gen 6 2 3 3 7 27-38 
7. Olympta 8 3 0 5 6 39-38 
8. Leiden 8 3 0 s 6 35-43 
9 Den 8oscl! 8 2 1 s 5 25-41 

10 UI• çht 8 1 1 6 3 24-66 
' 

Op hun gemak 
Aan d and rt' knnl meld n d waar

g wichten ,J han oren. Al Pluim 
Henk Krikke , Rick \' ongog en Roh an 

nlanir 1.i,·h hi1zond rop hun gemak in 
h t kra hqiedoo, ,-..-uarmee ze h L vorig 
,.e1z n r zove 1 pektakel z 11:den. 
Toch h~on het, llemael weinig hoopvol 
to n Lnrr • n Wieren al na drie minu-

-
• Vc mali fa/Mde Fri ·e !(oalie Harry van Bil. en doet ditmaal een ucce volle greep naar d puck. 

ten oor en 1-0Frie ev on.prongleken
de. Qua sp I heerste HeerenvPen, maar 
van fijnzinnig combinatie. kwam later 
niet veel m r terecht. 

Henk Krikk · oord \'anaf de blauwe 
l1in m teen lap-'hol de gehikmak r n 
nadat Vnn1to~ een numerieke meerder
heid cl ltr ITend had uit~buiL (2-1) 
zorgde Ge.ry î'vlcMonagle n gin de eer te 
period voor een riante 3-1 \'Oorsprong . 
H erenveen w pa · daarna bereid om 
,. lop te knokken. Dat gebeurde in de 
tw de puiodc, maor in die fn e waren 
de Groninger. in hun Jacht na r ucce · 
ni t m er ,1fle toppen . 

Tot het bietblikinciden tapelden d 
onderlinge irritaties zich op. Arbiter 
T m n, ooit een· zelf de mee~t be traf
t ij hoek yspeler in , 1ederland. deelde 

na het laat te vui . !gevecht maar lief: t 
achtenveertig . trafminuten uit. ,Johan 
1'or n, .Joop B nne en Mcl\.lonagl van 
Gromng nv rd, en n naar de Lrall>ank 
samen met de Fri 7,e'n De Bruin, Wiebe 
,long. ma en o rdon r.1 Donald. 

Zoveelste fout 
Het Frie · . urplu o n techniek lever

de in de "drie- tegen-drie" periode e n 
goal op an ,Jack de H r (3-2) maar nog 
ge n minuut later . trofte de ditmaol ac
tieve lPlu imer d ioveelsLefoutafvan 

an Bil. n . Plmmers, die iich in de -
frontlini duidel iJk beter thui oelt dan 
in de verdediging, doelpuntte nog in de 
tweede period na een rebound ander
maal: • -2. De hal tond op zijn kop al. 

f!O)d het een b longrijke wed trijd voor 
de play-off . . 

H er nve n leek na n treffer van ' 
Brian de Bruin weer even terug te ko-
m n, maar weer w rd de r ninger 
-.. instmar!àl"e vergroot door e n misser van 
Van Bil en. De goalie verk ek zich vol
ledig op e n , hot van Rob van Onlangs, 
waarbij de puck rot ied r · verra. ing le
gen het net belandde. Vervolgens coor
de 'an Wi r n an dichtbij (6-4), waar
na Heerenveen de I atsLe rninuten met 

•n extra veld peler voorde ingewisselde 
\' n Bü. en een alle ofhiets spel begon. 
Het werd niet , want Al Pluimers 
chaatste na een doorbraak met de puck 

ann de tick in de richting van hel ver
laten kooitje: 7-4. 

HE K HIELKEMA 



Bondsspaarbank klopt Flyers 

Verrassende zege na 
enerverend ijshockey duel 
De komst va n Het Heerenveense 
Feenstra Flyers pleegt doorgaans hel 
Groninger ijshockey-wereldje danig in 
beroering te brengen. Zo ook deze keer . 
De noordelijke derby is echter door de 
ijshockeyers van Bond spaarbank 
waarschijnlijk nog nooil met zoveel 
pessimisme tegemoet gezien als voor de 
wedstrijd van zondag hel geval was. 
Veel reden tot optimisme wa er voor de 
Groningers dan ook niet. Terwijl de 
Feenstra Flyers de afgelopen weken 
iedere tegenstander overtuigend aan de 
kant zetten leed Bondspaarbank keer 
op keer puntverlies. De ploeg bleek bij 
lange na nog niet de eenheid te zijn die 
het op hel eind van vorig seizoen was. 
De algemene verwachling was dan ook 
dat het Feenstra dit maal in Groningen 
weinig moeite zou kosten twee punten 
te pakken. Ma.ar in een uiterst sensatio
nele wedstrijd werden de Friese ijshoc
keyers door een ontketend Bondsspaer
bank volledig overklast. Met de cijfers 
7-4 moesten de Friezen voor Bonds-
paarbank diep het hoofd buigen. 

Reeds in de eerste periode werd duide
lijk dat Feenstra het er moeilijk mee zou 
krijgen om Bondsspaarbank te klop
pen . Weliswaar wisten de Friezen in de 
derde minuut via van Wieren tijdens 
een numeriek overwicht de score te op· 
enen, hel was Bondsspaarbank dat dui
delijk het beste van het spel had . Het 
zou echter lange tijd du ren voor dal 
Bondsspaarbank iets terug kon doen. In 
de veertiende minuut van deze periode 
moest een friese speler voor twee minu
ten naar de stra !bank omdat goalie van 
Bilsen van Heerenveen Rob van On
langs een spearing toediende. 
Uit het hierdoor ontstane numerieke 
overwicht kwam de gelijkmaker · de 
snelle McMonagle bediende de sterk 
spelende Henk Krikke die met een loei
harde slapshot de Heerenveense goalie 
kansloos liet. Vlak hierop werd er door 
de sterk leidende scheidsrechter Toe
men weer een Peenstra-speler naar de 
strafbank gezonden en andermaal werd 
door Bondsspaarbank gretig van het 
hierdoor ontstane numerieke overwicht 
geprofiteerd. Nu was het René Laar
man die goalie van Bilsen kansloos liet. 
Amper drie minuten later werd het zelfs 
3-1 . Gary McMonagle schoot u il een as
sist van Al Pfuimers de puck knalhard 
in het Friese doel . 

Gestaakt 
De tweede periode was rumoerig. 
Scheidsrechter Toemen moest verschei
dene keren optreden en letterlijk alle 

1 zeilen bijzetten om het geheel niet uit de 
hand te laten lopen. Toen het hem op 
een gegeven moment toch allemaal wal 
te veel werd staakte hij de wedstrijd 
voor enige minuten en zond beide teams 
naar de kleedkamers om af te koelen. 
De schermutseling, die de directe aan
leiding tot het staken geweest was, le
verde voor zowel de Bondsspaarbank 
als Feenstra zoveel strafminuten op dal 
beide teams lange tijd met drie en later 
met vier man moesten spelen. 

In eerste instantie leek het Feenstra te 
zUn die daar het beste raad mee wist en 

bier 

Feenstra Flyers is smadelijk gesla----------------------------=,=-,.J 
gen. Met één hand .aan zijn slick 
kan Al Pluimers scoren, waarmee 
de eindstand op 7-4 komt . 

kende 4-2 . En enkele minuten la ter. 
vlak voor het einde van deze periode, 
werd het zelfs 5-2. Weer maakte goalie 
van Bilsen een fou1 en weer was het Al 
Pluimers die er van profiLeerqe. 

Spanning 
De derde periode van deze wedstrijd \ 
was waarschijnlijk één van de 
boeiendste ooit op Groninger ij gestre
den . Feenstra zette alles op aJles om 
toch met tenminste een gelijkspel naar 
Heerenveen af te kunnen reiz.en, maar 
moest daarbij voortdurend op haar 
hoede zijn voor de snelle en gevaarlijke 
Groninger tegenstoten. In eerste instan
tie leek het Friese offensief succes te 
gaan opleveren, want in de tweede mi
nuut van deze periode scoorde Brian de 
Bruin uit as ist van de sterk spelende 
Wayne Zuk het derde Friese doelpunt. 

Vier minuten later echter liet Rob van 
Onlangs uit één van de snelle Gronin
gers counters na een pracht van een solo 
het zesde doelpunt voor Bondsspaar
bank aantekenen. Toen leek de wed
strijd beslist. Toch zou Feenstra weer 
terugkomen, en andermaal via De 
Bruin, ditmaal uit een assist van Leo 
Koopmans. Feensua bleef furieus aan- J 

vallen, maar slaagde er niet in de ui tste
kende Groninger goalie Muizelaar te 
pa seren. Een laatste wanhoopspoging 
van Van Wieren door goalie Van Bilsen 
in te ruilen tegen een extra veldspeler 
om zodoende toch nog iets aan de stand 
te kunnen veranderen faalde volledig. 
Al Pluimers · demonstreerde cfe friese 
onmacht door meL één hand aan zijn 
stick de puck laconiek in het lege doel te 
deponeren . 

zes minuten voor het eind van deze pe- ••••1111---------- ..... 
riode was het andermaal de friese 
trainer -speler-coach van Wieren die 
John Muizelaar wi t te passeren . 
Bendsspaarbank kwam echter weer 
sterk terug en nog geen minuut na de 
Friese treffer wist Al Pluimers te profi-
teren van een grove blunder van 
Feenstra goalie Van Bilsen en dat bete-
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Amsterdamse ijshoclceywinst in Groningen 

Lakse· houding leidt tot verlies 
Het Groninger ijshockeyte.am is er niet in geslaagd het dubbele succes van hel vorige 

weekeinde te evenaren. Tegen het Amsterdamse De Bisschop misten de stadjers zater
dagavond de kracht en de inzet, die in de noordelijke derby beslis$end waren. De ploeg van 
Bob J11.stremski deed het nu weer kalmpjea aan, waardoor men een hoop goodwill verspeel
de bij de weer massaal toegestroomde supporterHchare ( 1600). Dat verlies kunnen de Gro
ningers zich meer aantrekken dan de uiteindelijke 4-2 nederlaag, want de rangschikking is 
momenteel nog van ondergeschikt belang, omdat de teams de bekerronde logischerwijze be
schouwen als een uitgebreide aanloop naar de race om het kampioenschap. De gisteravond 
behaalde 6-1 zege in Utrecht kan nauwelijks gezien worden als een goedmakertje: daarvoor 
valt Utrecht kwalitatief te veel uit de toon. . . 

Tijdens het slAppe geaoe tegen Amsterdam 
traden de Groninger tekortkomingen onver• 
huid aan het licht. Het lijkt er eteeds meer op 
dat met name de produktiviteit een geweldig 
probleem gaat worden. Wel worden er meer 
scoringskansen gecreëerd dan enkele weken 

~ geleden, maar de beslissende handelingen, 
die een Canadese topspeler zouden moeten 
onderscheiden van een Nederlandse, blijven 
voortdurend achterwege . Brian Sproxton en 
Gary McMonagle kunnen nog lang niet tip
pen aan de klasse waarmee Herbie Redshaw 
zich het vorige jaar een onvoorstelbare popu
lariteit verwierf. 

De slechte afwerking deed Groningen zater
dag in feite de das om, De forwards zagen zo 
halverwege de wedstrijd bij een 2-2stand zelfs 

Andere ui tslagen: Heerenveen-Den 
Haag 4-5, Olympla-Utrecht 12-7. Den 
Bosch-Heerenveen 5-3, Amsterdam
Nijmegen 5-2. Lelden-Tilburg 2-1 . 
Deslandis: 
1 . Heerenveen 
2. Tilburg 
3. Den Haag 
4. Amsterdam 
5. Groningen 
6. Olympla 
7. Leiden 
8. Den Bosch 
9. Ulrechl 

10 7 0 3 14 
1D 6 1 3 13 
10 6 1 3 13 
10 6 0 4 12 
105 1411 
10 5 0 5 10 
10 4 0 6 8 
10 3 1 6 7 
10 1 1 8 3 

63-31 
50-25 
60-52 
56-31 
48-50 
61-51 
40-48 
33-51 
32-84 

velleren. Alleen Allan Pluim.ers reikte eigen
lijk naar een redelijk niveau en hij scoorde ook 
na zeventien minuten de openingstreffer met 
een hard schot vanaf de blauwe lijn: 1-0. 

' geen kans om een numerieke meerderheid van 
drie tegen vijf spelers in cijfervoordeel om te 
zetten. De power-play werd te gehoest op
gezet om de voortreffelijke doelman De Bruyn 
te laten vissen. Onnodig puckverlies, on
gecoórdineerd positiespel en een schrijnend 
gebrek Aan doortastendheid maakten van de 
Groninger aanvalsacties ongevaarlijke pro• 
beersels. 

Nadat beide teams hadden gescoord in de 
tweede minuut van de tweede fase (Sproxton 
en Bakker) kwam er eindelijk een beetje 
stemming in de hal. De toejuichingen spoor
den de ploegen blijkbaar aan , want de spelers 
belandden in een competitiesfeer, die }echts 
af en toe krachtexplosies tot gevolg had. Jo
han Toren miste vrij voor het Amsterdamse 
doel na een pass van Sproxton en zijn misluk
te poging typeerde het Groninger spel in de 

• Al Pluimers (niet zichtbaar) heeft van grote afstand de eerste Groninger. 
goal gescoord. 

Amsterdam, dat flink verzwakt was zonder 
Alfred de Cloe, William Klooster en Rudie 
Koekkoek (allen verhinderd) 11peelde in de be
ginfase ten onrechte wat behoudend. ln die 
eerste priode bleek namelijk al vrij snel dat de 

"-Groningers niet bereid war1;m om eve11e.ls te
gen Heerenveen een portie lichaa=kràcbt te 
gebruiken om het tekort aan techniek te ni• 

resterende speeltijd. ~ 
;..an qe andere kant betekende een oor

ta,tend moment van de overigen onopval
lend opererende Gor ki de Graauw de wending 
van de score. Hij pikte de echijf op tussen en-

kele weifelende Groningers. die voor de zo• 
veelste maal bezig waren een epelletje power
play tijdens een numerieke meerderheid om 
zeep te helpen, ging vervolgens regelrecht op 
goalie Muizelaar af, die geen schijn van kans 
kreeg: 2-2. Daarna rook Amet.erdam winst, 
hoewel de stadjere met de eerder genoemde 
sp~er meerqerheid nog alle. -kanten op
konden. 

Henk Hille zorgde voor de derde A'.m!t~r-

damse treffer in de zevende minuut van de 
laatste speeltijd. Daarna geloofde eigenlijk 
niemand meer in een ene! he,:stel. Groningen 
rommelde nog wel eventjes met enkele grim• 
migheden, maar de voordien veel te la~e 
instelling was in de slotfase niet meer radicaal 
om te buigen. De Graauw vonniste met een 
vieide goal die tot stand kwam na een diago
nale slap-shot: 2-4, 

HENKHIELKEMA 

Het Groninger Bond~spaarbonk TeRm 
'hcl'fl gi teren zijn zesde overwinning be

h11ald voor dr bekerronde. De Gro11ini:-e r 
ijshockcy('rS '-'<.'T, lo gen ~ijml!gen op eigen 
ij met ,;-.t nn een bikkelharde slotfase. De 
beide teams lirp<'n niet allcrn tegen nogal 
wat strafminuten aan , de Groninger ver• 
<lediger Rick Vangog moest zelfs op ar· 
bilrnal ·gezag vro!'gtijdig naar de kleed• 

Groningen_ sluit \, '\& 
veilig, hoewel H.uub ," ci11rone nog tweemaal 
l g('n• oorde . 

Leiden, vnna\'ond Groningeni; tegen~tan
der in het ' lad park, peelde mel 7-7 gelijk 
le)!en Olymri . HIJ had verder geen mot.lile 
niet Den Bo ch ( -4). terwijl Am terdam Til
burg Trappers op de ranglijst pas. erde dank 
zijecn4-3 ZC)! . 

. kamer na een vechtpartij. 
De zege wa overigem dik verdiend . De dit

maal hard werkende . tadjers kwamen in de 
eerste periode 111 . nel op een 2-0 voorsprong 
door doelpunten van Brian proKton en Roh 
von Onlang ' . Nijrneg n scoorde nog wel tc 
pn, maar via • proxton liepen de Groninger~ 
m de tweede fase uit naar 3-1. 

De ijmeegse aam•aller Ron Kennedy zorg-

hard ijshockeyduel 

met zege af (4-5) 
de er per, oonlijk voor da~ de duizend toe
~chouwrr nog een spannende derde periode 
beleefden. Hij pa eerde de vijandelijke ver• 
dediging maar liefst tweemaal achter elkanr-
3-3. De produktieve Van Onlangs en Henk 
lüikk . telden daarop de O\'erwinning alsnog 

~tand: 
l HIJ 
'.Z Heeretwee1~ 
3 Amsrrrdam 
-1 Tilburg 
5 Groningen 
6 Olympio 
î ~ijmegen 
, Leiden 
(l Oen Bosch 

10 Utrecht 

tl 7 
10 7 
ll 7 
11 6 
11 

l 
0 
0 
1 
1 

11 
11 

5 1 
3 3 

11 4 
11 5 
10 1 

:3 15 66-56 
3 14 63-33 
4 14 40-36 
4 13 53-29 
4 13 53.54 
.- 11 68-58 
5 9. 37-51 
6 9- 47-55 
7 7" 36-59 
8 3 32-84 
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RheemRacers met 12-0 verslagen 

Eenvoudige zege 
Bondsspaarbank 

l l ~h1 t ~ Gro~io;ers winnen 

Spannende slotfase in 
bekerstriid iishockey 

Bondsspaarbank is momenteel in een gevaarlijke aanvallen 
belangrijke en moeilijke fase van de weinig moeite kostte. 
beker-comprtitie aangeland. In tegen- S d 
stelling tot de concurrentie herft Honds- ' · tan ' 
spaarbank practisch alleen nog zware. Feen~tra Flyers 14 10 

.. De Bisschop 14 9 
wedstrijden af tr werken. Bondsspaarb . 13 8 

Zo dienen de Groninger ijshockeyers 
nog tegen Olympia Nederhorst, Tilburg 
Trappers en de Feenstra Flyers uit te 
komen. 
Vanavond speelt Bondsspaarba nk in 
Den Haag tegen het terke HIJS-Inter
vam. Willen de Groningers mee kunnen 
blijven doen dan is het een vereiste dat 

-van de H agenaa rs gewonnen wordt. 

Dat HIJS-Intervam Bondsspaarbank 
meer problemen op zal leveren dan af
gelopen vrijdagavond het Utrechtse 
Rheem Racers is wel duidelijk. Rheem 
Racers, dat met 3 punten kansloo on
deraan de ranglijst bungelt, was een 
eenvoudige prooi voo r een gretig 
Bondsspaarbank. j 

Via de tussenstanden 3-0, 5-0 en 7-0 
werden de Utrechtenaren naar een kan .'.' 
sloze nederlaag gespeeld. Deze score 
werd gerealiseerd via treffers van Plui
mers (3x), Dusseldorp (2x), Wijlemans 
(2x), Toren, McMonagle, Sproxton, 
Keizer en Temmerman. 
Bij Bondsspaarbank spee lde de jonge 
invaller-goalie Rijsdijk een foutloze 
partij. Hetgeen hem overigens tegen het 
zwakke Rheem Racers, dat amper to t 

HYS-Intervam 13 8 
Tllb. Trappers 14 8 
O. Nederhorst 14 7 
Roswell N. 14 4 
Menken Leiden 14 4 
H.C. Eagles 14 4 
Rheem Racers 14 l 

wist 

1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
1. 5 
1 6 
3 7 
1 9 
1 9 
1 12 

te komen, 

21 89- 43 
19 81- 49 
17 71- 56 
17 78- 71 
17 68- 38 
15 91- 78 
11 50- 70 
9 53- 69 
9 48- 77 
3 36-117 

De gezamenlijke ijshockeyclubs lijken er 
aardig in te slagen de bekercompetitie in 
een op het oog spannende slotfase te laten 
uitmonden. Met nog drie weekeinden voor 
de boeg bedraagt het verschil tussen de 
nummers één en zes op de ranglijst niet 
meer dan vier punten. De ijshockeyfans 
kunnen hun hart dus ophalen, maar som
mige uitslagen werken twijfels in de hand 
omtrent de werkelijke krachtsver
houdingen. Dat het Groninger Bonds
spaarbank Team met 7-4 wint van de 
landskampioenen uit Heerenveen zegt nog 
niets, maar een Friese 5-3 nederlaag te
gen Den Bosch (zoals de vorige week ge
beurde) geeft op zijn minst te denken. De 
wisselvallig spelende Groningers doen in 
elk geva l nog volop mee in de bekerstrijd na 
een 6-2 zege op Leiden Lions. 

how of echt. Dat vroegen de duizend toe
chouwers zich ook af in de Groninger ij hal 

tiidens het treffen tege n het onsamen~angend 

Andere uitslagen: Den Bosch-Utrecht 
6-1. Tilburg-Den Haag 4-8, Heerenveen
Amsterdam 4-4, Olympia -Nijmegen 7-3, 
Utrecht-Heerenveen 3-7. De stand: 

1. Heerenveen 12 8 1 3 17 74-40 
2. HIJS 12 8 1 3 17 74-60 
3. Amsterdam 12 7 1 4 15 44-40 
4. Groningen 12 7 1 4 15 59-56 
5. Ti lburg 12 6 1 4 13 57-37 
6. Olympia 12 6 1 5 13 75-61 
7. Leiden 12 4 1 7 9 49-61 
8. Oen Bosch 12 4 1 7 9 42-60 
9. Nijmegen 12 J 3 6 9 40-58 

10. Utrecht 12 1 1 10 3 36-97 

opererende Leiden . Vrijwel de gehele 
wedstrijd vertoonden de mannen van Bob 
.Ja tremski een noodlottig lijkende improduk
tiviteit. Steeds bleef het beslissende schot 
achterwege of strandden de aanvallende ac
ties op doelman Rob de Jong , totdat in de slot
fase de goals bijna moeiteloos tot stand kwa
men. Een 2~1 achterstand werd toen om
gebogen naar een luid bejubelde 6-2 
eindstand. 

De individuele klasse van de Leidenaren 
Paul Domm, Ivan Kocanda, Harrie Wiel
heesen en Rob Hagendoorn overtroefde in het 

Geen toppositie voor 
Groninger iishockey 

De Groninger ijshockeyers zijn er gisteravond niet in geslaagd om aansluiting 
1te behouden bij de koplopers. Het subtopduel in Den Haag ging met 3-1 verloren, 
waardoor er voor het Bondsspaarbank Team geen hoofdrol in de bekercompetitie 
meer in zit. HIJS was, gesteund door tweeduizend toeschouwers, iets gelukkiger 
met de afwerking, hetgeen uiteindelijk de doorslag gaf. 

De Hagenaars legden in eerste periode een 
beslissende basis voor de zege door driemaal 
te scoren. Van Kemenade, McSheffry en 
McKenzie zorgden voor die produktie, waar
na de Groningers stormachtig in de aanval 
gingen om iets terug te doen. Het spel was ze
ker gelijkwaardig aan dat van HIJS, maar zo-

. als gezegd ontbrak het de stadjers aan het no
dige fortui n. Alleen René Laarman trof een
maal de roos: 3-1. 

Schoten van Sproxton, Toren en Rob van 
Onlangs, die goedgericht ware_n, belandden in 

de vanghand van de uitstekend werkende 
Haagse goalie Cor van Hoogendoorn, die zijn 
ploeg een belangrijke bijdrage leverde om de 
beide punten binnen te halen. Het was overi
gens een sportief duel ; HIJS kreeg achttien 
strafminuten (waaronder een misconduct) en 
Groningen slechts vier minuten . 
De stand: 

1 Heerenveen 
2 Amsterdam 
3 HIJS 
4 Tilburg 
5 Groningen 

begin de collectieve hardheid van de Gronin
ger , die nog nauwelijks zijn gevorderd met 
het opzetten van oepel lopende combinaties. 
Oe stadjers werkten als paarden, maar ze 
sprongen veel te ongecoördineerd met hun 
krachten om. Daarbij kwam, dat Al Pluimers 
in de defensie moest worden geposteerd om
dat de vrijdag in Nijmegen van het ijs 
gestuurde Rick Vangog uiteraard ontbrak. 

Kocanda opende de score na twee minuten 
ais afronding van een voortreffelijke com
binatie, maar er was niemand in de ijshal die 
die treffer serieus nam. Me Monagle maakte 
een paar minuten later inderdaad gelijk 
(1-1). hoewel van dat doelpunt (een foutje 
van de goalie) veel minder klasse afstraalde. 
Het resterende gedeelte van de eerste periode 
was een rommelpotje, waarbij er bitter weinig 
te genieten vie l. 
Op het moment dat er hier en daar wat 

s laap-l iedjes van de tribunes klonken, greep 
Groningen naar hardere afweermiddelen. 
Sproxton en Van Onlangs verdwenen naar de 
strafba nk zonder dat Leiden er voordeel uit 
wist te halen. Aan de andere kant verscheen 
Johan Toren zelfs tweemaal alleen voor het 
Leidense kooitje, maar beide keren richtte hij 
de puck onzuiver. 

De beide teams speelden in die fase zo 
slecht, dat verdere score maar beter achter
wege had kunnen blijven . Toch profiteerde 
Harry Wielheesen, vlak voor de tweede pauze 
van de algehele malaise door de tweede Leidse 
goa l te laten aantekenen. Daarna waren de 
Groninger supporters nog eens getuige van 
het gebrek aan intelligentie in hun favoriete 
team, dat zich geen raad wist met een spe
lersmeerderheid van twee man. 

Pas in de laatste fase walsten de stadjers 
over de met conditiegebrek kampende Leide-

. naren heen . Brian Sproxton scoorde eerst na 
een prima combinatie met "Beertje" Keijzer 
en even later soleerde Henk Krikke met een 
succesvol schot door de wankelende defensie: 
3-2. Die treffer knakte de gastenploeg. Jo
han Toren maakte er 4-2 van en in de laatste 
minuut doelpuntten Paul Temmerman en 
l?ob van Onlangs ook, waardoor de eindzege 
eigenlijk in te forse cijfers werd uitgedrukt. 

HENK HIELKEMA. 

1 
6 Olympia 
7 Nijmegen 

' 8 Leiden 
9 Den Bosch 

10 Utrecht 

14 10 1 3 21 89- 44 
14 9 1 4 19 81- 48 
14 9 1 4 19 84- 72 
14 8 1 5 17 68- 38 
14 8 1 5 17 72- 59 
14 7 1 6 15 91- 78 
14 4 3 7 11 50- 69 
14 4 1 9 9 53- 69 
14 4 1 9 8 48- 77 
14 1 1 12 3 36-117 

• RENÉ LAARMAN 
... er,,ige treffer ... 



roninger ii hockeyers nog 
niet gereed voor tltelstrild 

Ook in de zestiende wed tl'ijd voor de bekercompetitie hebben de Groninger 
ijs hockeyers Legen het Belgische Olympia (8-8) zaterdagavond getoond nog niet. 
klaar te zijn voor het grotere werk van de Neder landse competitie, die over veer
tien dagen al begint. Het Bond spaarbank Team speelt nog net zo onsamen• 
ha ngend als tijdens de eer te duels en dat geeft niet veel hoop ,•oor de toekomst. 

hoe de Belgen langszij kwamen in de 
laatste minuten . 

Groningen slaagde er niet in de ge
vaarlij ke Guy Losier, de topscorer in de 
bekercompetitie, af te stop pen. Van hem 
ging vrijwel alle Belgische gevaar u î t. Hij 
manoeuvreerde zich herhaa ldelijk in 
kansTij)<.e po itie en hij doelpuntte maar 
liefst vier van de acht goal . Driemaal 
passeerde hij goalie 'Henry van Rijsdjjk 
in de eerste periode toc11 de Groningers 
door proxton, P luimers, McMonagle 
en Dusscldorp vijfmaal hel netje von
den_ 

De 1300 toeschouwers maakten zich 
daar in de Groninger ij hal nog niet zo 
drnk om. Dat de Gruningers in de hu idi
ge vorm de grootst moc.itc zullen heb
lien om de play-offs Le bereiken en dat de 
'ede rlandse , □ nadezen Glen .Janssen 

en Gary Ousseldorp slechter spelen dan 
bijvoorbeeld Henk Krikke en ,Johan To
ren i. vermoedelijk niet een opgevallen . 
1\l en hield zich intensief b zig met een 
bijzonder . pa nnend scoreverloop dal 
, ·an ep n matig midd nmootduel toch .nog 
een enerverend gebeu ren maakte. 

Hoe dan ook. het team \'an trai
ner/coach Rob ,Jast:rem ki zal zich in de 
Nederlandse competitie met de huidige 
. pelersgroep moeten redden, want de 

lubleid ing is niet van plan om de voor 
een topkla _ sering eigenlijk broodnodige 
versterkin g te laten overkome n. 
,1astremski: ,,Ah, we nu nog spelers 
aantrekken, da n houdt dat in dat we ook 
. pelers moeten afstoten. We hebben lot 

. nu toe al zoveel mel spelers gewis eld dat 
we daar in dit stadium niet mee door 
kunnen gaan'' . 

Grillig 
,J asüeim,ki beseft overigens terdege 

dat de po. il ieve kentering tijdens de uc
•e, volle derby tegpn Heerenveen van en
kele weken geleden, is gevolgd door een 
serie duel. met wi elend succes. De oor
zaak van het grillige niveauverschil kan 
de oud -bondscoach echter n iet aandra
gen. Hij verdedigt het zwakke spel van 
Dus eldorp en ,fan sen met enkele goede 
aclie van het duo t ijdens de recente 
wedstrijden, maar met wat meer reali
teitszin zouJastremski zich neer moeten 
leggen bij de w tenschap dat de beide 
dissonanten een struikelblok vorme n 
voor harmonieus Amenspel. 

Als laat ste redmiddel zou wol eens een 
extra portie hardheid kunnen dienen. 
Maar zelfs de gebruikelijk fe l heid laat 
het nogal een_ afwet n bij de Gron ingers. 
Tegen Olympia ont tonden weliswaar 
enkele malen behoorlijk opstootjes met 

. tompende pelers, maar die onenig
heden waren meer een gevolg van open
lijke overtredingen. Overigens viel het 
met de kribbighcdcn best mee, omdat de 
teams zich gaandeweg meer bekom
merden om de score . 

Gelijke tred 
De sp nning O\'erheersle. De ploegen 
bleven met de produktie in ge lijke tred. 
Geen enkele maat was er een . core
ver chi! van meer dan twee doelpunten . 
De Groningers hadden daarbij la nge tijd 
een voor pr ng en bij een -6 stand, hal
veiwege de tweede periode , leek een zege 
het mee. t voor de hand liuge nde resul
taat. Maar -.·an de gemakkelijke Gronin
ger produktie bleef later niet veel meer 
over . De sLadjers kwamen niet meer aan 
scoren toe en ze moesten lijdelijk toezien 

In de tweede periode speelden de te
ams bij vlagen op goed niveau, hetgeen 
uitmondde in een.serie treffers . Olym pis 
kwam tot ze en de Groningers dachten 
de winst zo'n beetje veilig te kunnen stel
len door goals van Henk Krîkke. 
'Beertje' Keijzer en .Gerry McMonagle: 

-6. Maa r nadat de doelpuntenmachine 
haperde, vocht Olympia zich over een 
inzinking heen en het Belgent.eam eiste 
t ens lotte terecht de hel lt van de buit op. 

HENK HIELl(EMA 

• Al Pluim ers duelleert met de Belg Dennis le Duc. Op de achlergrond /:lijhtJohan. Toren lo 

WeiniÎ 1succesvol weekend 2.1/ /1 

BO'rtlasspaarbank 
geeft winst weg 
De ijshockeyers van Bondsspaarbank 
hebben een weinig succesvol weekeinde 
achter de rug . Eerst werd vrijdagavond 

del ijk één minuut voor het einde, zoals 
reeds genoemd, toch nog de ha lve winst 
uit handen moest geven . 

in Tilburg met 8-2 van Tilburg Trappers .J.-------- -------
verloren en zaterdagavond moesten de , 
Groningers in eigen huis Olympia Ne-
derhorst een gelijkspel toestaan (8-8). 

Door deze ui tslagen is Bondsspaarbank 
nu wal betreft de bekercompetitie vol
strekt kansloos geworden. Een hoge 
eindklassering behoort nu tot de onmo
gelijkheden en het succes va n het vo~ig 
seizoen (tweede plaats) kan dus rnet 
meer geëvenaard worden _ 
Zaterdagavond gaf Bondsspaarbank te
gen Olympia ietwat knullig de winst uit 
handen . Tot een minuut voor het einde 
van de wedstrijd , stond Bondsspaar
bank met 8-7 voor ,maar maar toen wist 
de Olympia-spcler Peace ha ndig te pro
fiteren van een foutj e van Rob van On
langs waardoor de Belgen a lsnog op ge
lijk-e voet kwamen . 

Niet hoopvol 
In de beginfase van deze wedstri jd zag 
het er niet erg hoopvols uit voor Bonds
spaarbank. Al snel keken de Groningers 
tegen een 1-3 achterstand aan. Deze 
stand was bereikt via doelpunten van 
Peace en de snelle Los ier (2x) voor 
Ol ympiaen Sprox ton voor Bondsspaar
bank. Toch zo uden de Groningers nog 
met een voorsprong de kleedkamer op 
kunnen zoek en. Tegenover goals van 
Toren, van Oog, McMonagle en Du -
seldorp wist Olympia slechts één goa l 
van Losier te stellen, zodat de eerste pe
riode eindigde met een 5-4 sta nd in het 
voordeel van Bondsspaarbank_ 
In de tweede periode hielden de beid 
team elk aa r in evenwichL Kr ikke, Kei
zer en McMonagle scoorden voor 
Bondsspaarba nk en .voor Olympia wa
ren Los ier. Al per en Chiasson succes
vol. In de derde periode wisten de Gro
ningers lange Lij d h un voorsprong met 
ucces te verdedigen_ Totdat het uitein-



Kracht sterkst~ wapen 
Groninger iishockeyers 

Precies een week voor de start van de titelstrijd hebben de Groninger ijshoc
keyers de sleutel gevonden die leidt tot de meest optimale prestatie. Trainer
coach Bob Jastremski kreeg zaterdagavond in het Heerenveense ijshockey
walhalla ongelijk. Niet zijn gelieOrnosde spelsystemen maakten van het Bonds
s paarbank Team een meer dan gelijkwaardige tegenstander, maar de pure 
kracht waarmee de stadjers het vorige seizoen zich al brutaal maten met de al
lersterksten. De harde Groninger body-checks in het verdedigingsvak van de 
Friese landskampioenen zorgden er zelfs voor dat de mannen van Jastremski tot 
tien minuten voor het einde het beste van het spel hadden. Een 6-5 voorsprong 
veranderde echter binnen vier minuten in een 10-6 eindstand. Maar die beslis- . 

· sende serie Friese voltreffers had met de gevoerde strijdwijze van de Groningers 
niet zoveel te maken. 

Het treffen haa toen al duidelijk ge
maakt dat de onbevangenheid, waarmee 
Groningen de ploeg van Larry van Wie
ren tegemoet trad , kansrijke situaties tot 
gevolg had . De spelers mochten ditmaal 
van Jastremski hun gang gaan en die 
vrijbrief ontketende met name de zwaar
gewichten Toren, Pluimers, Vangog, 
Van Onlangs en Sproxton. Het Gronin-

ger stoorwerk in het vijandelijke vak 
bracht de Feenstra Flyers herhaaldelijk 
in verlegenheid: Maar ook het eve:-i
withtige scoreverloop onderstreepte, dat 
Groningen zijn concurrenten in de kam
pioensstrijd straks op één manier kan 
pakken: met krachtige ontregelingen in 
het aanvalsvak. 

Brutaliteit 
Met een dergelijke brutaliliteit is het 

achterin oppassen geblazen en juist in 
Groningens kwetsbaartse linie had het 
team zaterdag plotseling een nieuwe 
sterspeler. De achttienjarig reserve
goal ie Henry Rijsdijk, die tijdens enkele 
oefen duels nauwelijks tot een aanvaard
baar niveau kwam, stopte vele goed
gerichte schoten. De 4500 toeschouwers 
zagen hem als een leeuw zijn kooitje ver
dedigen. De jonge goalie overtrof zelfs de 
recente verrichtingen van de gebles
seerde John M uizelaar, die daardoor 
lang niet zeker meer is van zijn positie. 

De hoeveelheid Groninger body
checks brachten geen overdreven hard
heid met zich mee. Wel verdwenen vaker 
Groningers naar de strafbank dan Frie
zen, maar dat schijnt nou eenmaal te be
horen tot de nadelen van de bezoel<ende 
club op de door een kolkende massa om
zoomde Friese ijspiste. Zonder de prima 
leidende arbiter Nico Toemen te betich
ten van partijdigheid, kan wel gezegd 
worden dat de opzichtige Groninger 
overtredingen gemakkelijker bestraft 
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Laatste uitslag bekercompetitie Tilburg-
Nijmegen3-4 (1-0, 1-1, 1-3). 

Oeeindstand: 
Heerenveen 18 14 1 3 29 115- 56 
Amsterdam 18 13 1 4 27 114- 55 
HIJS Oen Haag 18 11 1 6 23 102- 90 
Groningen 18 9 2 7 20 100- 89 
TIiburg Tr. 18 9 1 8 19 85-'53 
Olympla Heyat ·18 8 2 8 18 112-103 
Lelden 18 7 1 10 15 73- 88 
Nijmegen 18 5 3 10 13 61- 87 
Oen Bosch 18 2 1 15 5 52-141 
Utrecht 18 2 1 15 5 52-141 
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werden dan de wat meer gecamoufleerde 
bewegingen van Van Wieren en consor
ten . 

Allan Pluimers opende de score al in 
de eerste minuut na een combinatie met 
Vangog, maar die treffer beantwoordde 
Van Wieren even doeltreffend in een fase 
van numerieke meerderheid. Ook voor 
de tweede Friese goal hadden de Heeren
veeners een spelersmeerderheid nodig. 
Brian de Bruyn knalde in de eerste mi
nuut van de tweede periode raak uiteen 
rebound. Roel ie Scheenstra leek het duel 
vervolgens te beslissen met een schit
terende solo (3-1) , maar daarna bewees 
Brian Sproxton de waarde van het ge
durfde aanvalsspel met twee dbelpunten 
(3-3). 

, Ontsnapt 
Heerenveen ontsnapte in deze fase 

aan een flinke achterstand. Eerst scoor
de Rob van Onlangs uit een onover
zichtelijke situatie (3-4) en even later 
kon Henk Krikke door Van Wieren 
slechts gestuit worden via een over
treding. '.fijdens de numerieke meerder
heid was het wachten op de vijfde Gro
ninger treffer, maar de goal viel aan de 
andere kant. Van Wieren pikte de schijf 

. bij de ronde lijn op en hij rondde ver
volgens koelbloedig af: 4-4. 

In de derde periode nam Groningen 
andermaal het initiatief. ,,Beertje" 
Keijzer en Rob van Onlangs be
antwoordden een succesvol afstands
schot van Me Donald: 5-6. Daarna klap
t.en de stadjers in elkaar. Heerenveen 
scoorde vijf maal binnen vier minuten, 
gesteund door een dubbele spelersmeer
derheid. De Groningers stonden als 
versteende beelden toe te kiiken hoe 
Janssen, De Heer (2x) en Mc""iDonald 
(2x) dehal op de kop zetten . 

In de ijshal Stadspark kwam Gronin
gen gisteravond weer wat tot zichzelf. De 
laatste bekerwedstrijd tegen Den Bosch 
vormde geen probleem (12-4) . De avond 
stond eigenlijk geheel in het teken van 

«l~i~ 
• Henh Krikke maakt een ereronde op de schouders van teamgenoten.'• · 
verdediger Henk Krikke, die (zoals ge
meld) definitief afscheid nam van het 
eerste team wegens een kwaaltje aan de 
pancreas. De international, die in 
Heerenveen bij het afscheid van zijn 
Friese collega's de tranen niet meer kon 

' bedwingen, benaderde op f:ligen ijs zijn 
afscheid een stuk nuchtt?rder. Bij kreeg 

Nederlands rugbyteam 

kansriik voor promotie 
Het Ne~rlands rugbyteam heeft de 

terugkeer naar poule A van de FIRA-cup 
voor landenteams binnen bereik. Door een 
30-11 overwinning op Joegoslavië heeft Ne
derland het recht-om op 9 mei 1979 tegen de 
winnaar van het duel West-Duitsland
Marokko te spelen om een plaats in de · 
hoogste FIRA-afdeling. 

In Split overspeelde Nederland het on
geroutineerde Joegoslavië voMedig. Bij rust 
stond Oranje met 0-14 voor. ln de eerste helft 
konden de Joegoslaven nog even terugkomen, 
maar na 11 -24 gaf Nederland geen punt meer 
weg om tenslotte met 11-30 winnend te fi
nishen. 

zelfs de lachers op zijn hand door· in de 
laatste minuut nog tweemaal te scoren. 
Eerst in het doel van Den Bosch en daar
na (met opzet) in het Groninger kooitje. 
Hij kreeg bloemen, applaus een ererond
je op de schouders van zijn teamgenoten. 

HENK HIELKEMA 

IJshockeyer uit L---t{ I}., 
Groningen weg 

wegens heimwee 
De Canadese ijshockeyer Gerry Mc .Mo 

nagle, die ui tkomt voor het Groninger 
Bondsspaarbank Team, is deze week ver
trokken naar zij n geboorteland. Zijn 
prestaties zouden volgens het GIJS
-bestuur tot nu toe onder de maat zijn ge- . 
bleven. Bestuurslid Paul Geenen zegt ech
ter dat Me Monagle wegens heimwee naar 
Canada terugkeert. De club is inmiddels 
naarstig op zoek naar nieuwe versterking. 

Begin deze week is er door het bestuur en de 
s pelersgroep veel ge praat over de beide neder
lagen , waarmee het Groninger team de com
petitie is ge. tart. Geenen: ,. H et was inder
daad dramatisch zoals ons team speelde. In 
het stadspark ging het nog wel, maar de tien 
nul nederl aag in Amsterdam was gewoon be 
ned en alle niveau. " 

Uit de ge. prekkcn hleek dat enkele Cana
dese spelers noga l wat aanpasf ingsmoeilijk 
lreden hebben . Het best uur gaal da arom de 
spe ler sociaal intem;icve r bege lei den. Zo 
wo rdt de huisvesting va n de buitenlanders 
nog ee1:_s bekeken, terwijl ook de dage lijkse 
b egeleid ing mee r aandacht krijgt . 

C ;ee nen: ., We hadden een be etje gehoopt 
dat Me Monagle de verüokken Herbie 
Hedshaw zou kunnen opvolge n als leiders
figuur . Eerlijk gezegd is dat een beetje tegen
gevallen. We hebben ons aa n het begin van 
dit seizoe n als doel gesteld bij de bovenste vier 
te horen en daar gaan we nog steeds vanuit." 
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Henk Krikke stop t 

Bondsspaarbank 
vlot naar winst 

adal Bond spaarbank zaterdagavond 
in Heerenveen in een ·pannende en ge
lijkopgaande wed trijd uiteindelijk toch 
met 10-6 het onderspit moesi delven te
gen de Feen. tra flyer · , to nd voor zon· 
dagavo nd de wedstrijd tegen het laag 
geklas eerde Havana Club Eagles op 
het programma. De Groningérs wonnen 
met 12-4 . 

Het laatste gedeelte van deze wedstrijd 
speelde zich geheel af rond de af cheid 
nemende in1erna1ional Henk Krikke . Er 
was de peler van Bondss paarbank 
kennelijk alles aan gelegen om Henk 
Krikke in zijn laat te wed trijd te laten 

, scoren. Toen dit voortdurend mi ging 
loste Krikke , dit probleem op wel zeer 
originele wijze op. Enkele econd~n 
voor hel eind ignaa l pikte hij de puck in 

hel Gron in2er verdedigings ak op en 
choot voo; de verb ij terde ogen van 

iedereen de puck in eigen doel. Door dit 
doelpunt eindigde de wed I rijd tegen 
Havana Club Eagle tenslotte met de 
stand 12-4 in het oordeel van de Gro
ningers . 
Zoals de uil lag reeds doel vermoeden 
heeft Bondsspaarbank in deze wedstrijd 
weinig moeite met de tegen lander ge
had. Onder leiding van Brian Sproxlon 
werd Hava na Club Eagles via de rus en
standen 3- 1, 6-1 en 3-2 eenvoudig opge
rold. aast Sproxton vervulde ook in
valler doelman Rij dijk een opva llende 
rol. a een aarzelend begin dit eizoen, 
lijkt hij nu op weg een volwaardige ver
vanger van M uiz,elaar te worden. 

Met de Nederland e co mpetitie voor de 
deur lijkt Bond paarbank door het 
plot elinge enrek van Henk Krik_ke 
overigens wel in moeil ijkheden te Zijn 
geraakt. Wi l Boncls paarbank de play
offs halen dan is het Iel noodzake lijk 
voor Krikkc een goede vervanger te vin-

Eind tand bekercompetitie 
Feenstra 18 14 1 J 29 
De Bi~ chop 18 13 1 4 27 
HIJS rme~am 18 J 1 1 ó 23 
B. spaarbank 18 9 2 7 20 

.Tilburg 18 9 1 8 19 
Olympia 18 2 8 18 
Leiden 18 7 1 10 JS 
Nijmegen 18 5 3 JO 13 
Havana Club 18 - 1 12 11 
Rheem Racers IR 2 1 1c; c; 

IJ 5-56 
11 5-55 
102-95 
100-89 
85-53 

112-104 
73-88 
61-87 
63-J 10 
S2-l41 

Henk Krikke, die gisteravond af
scheid nam van Bondsspaarbank. 

HenkKrikke 
stopt er mee 

den, hetgeen niet eenvoudig Lal zij1. 1 

De wed trijd tegen Ha ana Club Eagles 
betekende voor Henk Krikke de laat te 
wedstrijd uit zijn ij hockey-loopbaan. 
Negen jaar heeft Krikke deze spon be
dreven, zowel in het eerste team van 
G.IJ .S./Bond spaarbank. als de laa te 

twee jaar in het ederlandse team. 
Tijdgebrek noodzaakte hem een punr 
achter zijn nog verwachting volle car
rière te zetten. Henk Krikke tudeert 
medicijnen en doet als besluit van zijn 
tudie momenteel prak tijkervaring op 

in hel Academi ch Ziekenhuis. De com
binatie: werken, studeren, drie 
ijshockey-trainingen per week en twee 1 

wedstrijden per weekend , bleek een te 
zware opgave. 
Wellicht dat Henk Krikke op een 
andere wijze aan de ijshockeyspon 
blijft verbonden, wam G.IJ.S. kan na
ruurlijk aan zijn ervaring en kennis nog 
-veel hebben. 

lstecht weekeinde topploegen 

On dig verlies voor ·\\ \"' 
Bondsspaarbank // 
Dat de nationale ij hockey-competitie, 
waarin om de bovens te vier plaatsen die 
rech t geven op hel pelen ,·an de play
orr zal worden ges treden, een span
nende aa ngelegen heid gaa l worden.i na 
he1 eersle competitieweekeinde wel dui
delijk. Bijna alle !opploegen leden ver
lies. Het Amsterdamse De Bi schop 
verloor vrijdagavond met 5-4 van 
Olympia Nederh orst en zaterdagavo nd 
moes ten ook de Feen tra Flyers en 
Bondsspaarbank de pun te.n aan de te
gens11mder laten. De Flyers verloren in 
eigen huis geheel onverwa cht. met 2-4 
van Menken Leiden en Bondsspaar
bank , dal eveneens een thuiswed !Tijd 
speelde was met 6-8 de mindere van 
HIJ S-Jnlervam. 

Van de topploegen was Bondsspaar
bank dit weekeinde overigen verreweg 
het minst succesvol. Want niet alleen 
werd zaLerdag van HIJS lntervam ver
loren, gi 1eravond waren de Gron ingers 
in Amsterdam verrreweg de mindere 
an De Bi schop. ia de LUS enstanden 

2-0, 5-0 en 3-0 werd Bond spaarbank 
eenvnudigweg aan de kant gezet. 

Eenvoudig te 
passeren 
Het erl~en HU S-lnterva n heeft 
Bond paarbank overigens aa n zich zei f 
te wiiten . De Groningers peelden als 
team duidelijk beter maar steeds werd 
verzuimd het overwicht in doelpunten 

uit te drukken. D Hagenaar hadden 
minder moeite het net Le vi nden. Met 
name de beide kanonnen Phi l McKenzie 
en Brian Me Sheffrey wi ten de over
igens zwak optredende Groninger goa
lie Mu izelaar vaak eenvoudig te pas e
ren. Ook nel inpa en van de nieuwe 
Canadese verdedige r Terry Fo urnier , 
die als vervanger an Henk Kr ikke is 
aangetrokken, kostte Bonds paarban k 
enige moeite. Gezien ec hter de presta tie 
die Fo urnier tegen HJ JS leverde mag 
wel verwacht worden da1 Bond spaar
ban k nog vee l plezier aan deze erdedi
ger za l beleven. 
Na de eerste per iode keek Bondsspaar
bank , ondanks een optisch veldover
wich t, reed , tegen ee n 0-2 achterstand 
aan. Deze score wa be reikt door doel
punte n van Harrewijn en McKenzie. 
In de tweede periode was hel andermaal 
Bondsspaarbank dat hel besLe van hei 
spel had . Toch kwamen de Groninger 
vooral nog niet 1ot coren. Integendeel 
zei fs. Hal ver we ge deze pe riode waren 
het wederom Harrewi jn en McKenzie 
die uit de spaarzame Haagse aa nvallen 
wisten te sco ren. Enkele minu ten later 
echter was Bondsspaarba nk loch suc
cesvol. Binnen 13 econden waren het 
achtereenvolgen Pl uimers en To ren die 
de uit.s tekende Haagse goalie Hogen
doorn pa seerden. 
Toch zou H IJS- In tervam oo k deze pe
riode in haar voordeel weten te be li -
en. Mei nog enkele rninucen te spelen 

was het de Haag e peler- tra iner-coj'lch 
McSheffrey die he t vijfde Haagse doel
punt li et aant tekenen. 
In de derde periode konden de Hage
naar deze voorsprong eenvoudig ver
dectigen . McKenzie (2x) en McSheffrcy 
a ntwoor dden doelrreffend op Gronin
ger goals van Ja nsen (2x), van Onlangs 
en Sproxton zodat het ui teindelij ke re -
uit aal du 6-8 in het voordeel va n HJJ S
ln1ervam was. 



Dramcrtische 
start van 
Groninger 

1/; // 

i is hockeyers 
Hc-t Groninger Bonds paarbanktcam is de trijd om hel kampio n chap dra

mntisch gc- tart. De eerste erieu.ze confrontatie met twee an de b Jangrijkste 
concurr nten voor plaatsing bij de top-vier, HlJS en Am Lerdam, geeft in elk ge-

nl niet el hoop voor het verdere verloop, Beide duel gingen kan loos erloren. 
In eigen huis waren de cijfer nog wel draaglijk (6 -8 tegen JJlJ" ), maar in m
sl rdam g ing het verlies gepaard met deonthut ende eind tund : 10-0. Groningen 
vi I in beide pa rtijen vooral tactisch door de mand. De poging om h I l kort aan 
kwa litei l te ompcnseren met vrij lustig aanvalsspel werkte in fei te avere ·ht ·. 

Hoofdarbiter Westra werd zaterdagavond in het thui duel tegen HIJ al hoofdoor
zaa k van de verlie partij aangewezen. Van de 1500 supporters kreeg de inderdaad ma
tig leidende F'rie na afloop en striemend fluitconcerten al het aan het GIJ -be tuur 
lii:.,'1 . ht' fl Wei;tra ziJn laat t c wed trijd in de Groninger ijs hal gefloten . De lub l iding 
!ithrijtl de bond deze week een brief, waarin men de be norde arbiter al ongewen t 
r,en,oon aanmerkt. 

\Ve tra kan in Groningen trouwen niet g ed doen, want alleen al zijn Friese af. 
kom!iL ~ecft de fanatieke upporters aanleiding om zich uit te leven in de Fries
(;ronings rivaliteit, die de ij hockey- ituatie in het oorden nou eenmaal met zich 
meebrengt . Hoewel d go dwillende , maar in topduels veel te warrig fluitende Westra 
zich een puur maal vergaloppeerde, kreeg hij toch te veel chuld in de schoenen ge
s hov n. 

De Groninger ijshockeyers hadden de nederlaag tegen HIJS goeddeel aan zichzelf 
t wijlen.Meld in de defen ie debuterende Canadee T'erry Fourn ier (aangetrokken 
voor de met Lopsport ge topte Henk Krikke) speelden de sladjers onevenwichtig . De 
aanva lsdrift tond in geen erhouding met de uitvoering van de verd digende taken en 
umdal d ~ rward hun fy ieke kracht op verkeerde moment.en gebruikten, wa het 
rendement van de off en ieve instelling gering. 

Nieuw ling Fournier maakte wel een bijzonder ongelukkige start. Hij erdween al in 
cle derde minuut naor de. t rafbank en tijdens die numerieke minderheid inca eerden 
d Gr ninger hun eerste tegentreffer. Foumier liet ove rigen een prima indruk ac hter, 
maar hij kon niet verhinder n dat de Hagenaars d r McKenzie op 0-2 kwamen in de 
\' tJfd m tnuul. Deze snelle achter tand bleek be li end voor het erdere verloop. Aan • 
vallend ~chiepen de ngecoördineerd _chaat ende Groningers zich te weinig co
ring mogelijkheden, terwijl a hterin goalie John M uizelaar blijkbaar nog niet geheel 
hersteld i · van iijn bie ure, want hij werkte in de schaduw an zij n collega Cor Hoo
gcndoorn. die de ploeg van trainer Bob Ja tremski met zijn foutloos opLreden flink 
ontmoedigde. 

Het Groninger spelconcept wa te eenzijdig afge temd op roekeloze aanvalsacties . 
Het meeste gevaar moest komen van het inventieve solowerk van Brian proxton en de 
harde lap-shot •, van Al Pluimer , maar zowel het een al het ander liet het afweten. 
Ver ntwoord nmbinatiespel was er helemaal niet en die tekortkoming wa duidelijk 
merkbaar, Hl JS gaf in de 1 weede periode het juiste voorbeeld met een derde goal van 
de vrijgespeeldn McKenzie . Diezelfde speler strafte even later een foutje van Fournier 
af: 0-4 . 

1 t 

• Johan Toren (link ) juicht na zijn. treffer, waarbij deg h e HIJ -q<'fen_; 1e verbaasd toekijkt. 

Opleving 
Hal\'erw gedietweedefa ez rgdeeensucc volleminuutvooreen Groningerople

ving . Pluimer · pa · ·eerde Hoogendoorn van dichtbij en vlek daarop scoorde Johan To
ren wot gelu kkig om hel hoekje (2-4). Er volgde een fase van Groninger pres ie, waarin 
HJ.J::; zelf herhaa ldelijk in een puur defensieve stelling werd gedrongen . Een Gronin-

ANDERE UITSLAGEN: Heerenveen-Leiden 2-4, Den B01eh-Tilburg 2-9, TIiburg
Utrecht 8·2, Nijmegen-Den B01eh 3-2. Lelden-Nijmegen 4-3, Antwerpen-Ameterdam 
5-4. 

ger t reffer zou nog perspectieven bieden voor een gunstig eindresultaat, maar zover 
kwam hel nie t . Geheel in overeenstemming met de kwaliteitsverhouding scoorden de 
Hagenaar hun bevrijdendevijfdedoelpuntdoorMc heffry. 

Een ommekeer zat er in de laatste twintig minuten niet meer in . H1J verruimde 
zeil · de marge tot 2-6 door McKenzie en deer telden de Groningers een brok oppor• 
Lun1 ·me tegenover, waarin het toeval een te grote rol speelde . Jans en (2x), Van On-
1 ngs en Spro:xlon doelpuntten wel, maar de aanvalsmachine draaide aan de andere 
kant ook gewoon door (6-8) . 

Het komende weekeinde zal Groningen vier puni,en moeten haten uit de duels tegen 
d z, akker geachte tegenstanders Leiden en ijmegen. Als de noordelingen echter 
weer met lege handen blijven, komt de deelname aan de play-off aan een zijden 
draadje te hangen . Daarmee zou het seizoen at in een vrij vroeg stadium als verloren 
kunnen worden bestempeld . 

HENK HIELKEMA 

---

---
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De uitslagen waren: 
Tilburg-Amsterdam 2-4, Olympla-Leiden 

6-5, Utrecht-Oen Bosch 4-5, Heerenveen
Utrecht 10-4, Oen Boach-HIJS4-4. 

Oeatand; 
1. Amsterdam 
2. Olympla Heysl 
J. Tilburg 
4. HIJS 
5. Lelden 
6. Groningen 
7. Nijmegen 
B. Oen Botch 
9. Heerenveen 

10. Utrecht 

4 3 0 1 6 
3 2 1 0 5 
4 2 1 1 5 
3 1 2 0 4 
4 2 0 2 4 
4 2 0 2 4 
4 1 1 2 3 
4 1 1 2 3 
3 1 0 2 2 
3 0 0 3 0 

22-10 
15-13 
23-12 
16-14 
15-19 
14-21 
10-11 
13-24 
15-12 
16-23 

kooitje z.o ongelukkig in botsing met een 
tegenslander kwam, dat hij met een 
ernstige arm blessure per brancard het ijs 
moest verlaten. ln de eerste periode was 
de Nijmegenaar Richard Comelissen 
reeds met een beenverwonding weg ge
dragen, hoewel de hardheid goeddeels 
beperkt bleef tot vinnige body-checks. 

r:,Jijmegen hanteerde vrijwel de gehele 
wedstrijd een laffe strijdwijze. Forechec
king was er niet bij en de voltallige ploeg 
wachtte herhaaldelijk zijn tegenstan
ders op in het eigen vak met een 'puurde-

Arbiter I ief' 

iishockeyers 
De Friese ijshockey-arbiter Westra blijft in Groningen een veelomstreden fi

guur. Werd hij de vorige week in de ijshal Stadspark door de Groninger fans met 
de meest afschuwelijke molestaties bedreigd, zaterdagavond ontpopte de besnor
de scheidsrechter zich tijdens het duel tussen het Bondsspaarbank Team en het 
Nijmeegse RosweU als een uitgesproken thuisfluiter. Hij bezweek onder de in
timidatiepolitiek van het publiek, dat het een en ander met veel genoegen consta
teerde. Westra stuurde op beslissende momenten Nijmegenaren naar de straf
bank terwijl de bestraffing van de Groningers onrechtvaardig achterwege bleef. 
De uiteindelijke 1-0 Groninger zege was daarom mede te danken aan de arbiter, 
die zelfs zo behulpzaam was om tijdens de laatste spannende minuten nog een Nij
megenaar van het ijs te sturen. 

Hoewel de wederzijdse .hardheid nau
welijs ver childe, bestrafte Westra ne
genmaal een 1ijmegenaaren kwam Gro
ningen slechts eenmaal in een periode 
van numerieke minderheid. Het par
tijdige optreden van de zo vaak in Gro
ningen verguisde arbiter werd eigenlijk 
een beetje in de hand gewe rkt door de 
bond, die zo ontactisch wa om de Fries 
na de stormachtige kritieken van de vo
rige week andermaal naar de Groninger 
1j ·piste te sturen. 

Ook zonder de medewerking van 
Westra zouden de Groningers 
waarschijnlijk tegen Nijmegen een goed 
re ultaat bereikt hebben. Er zijn na de 
schokkende verliespartijen van de vorige 
week vermoedelijk harde woorden geval
len, want met name de Canadezen in de 
noordeli jke ploeg werkten nu als paar
den. Met het schrikbeeld voor ogen van 
de weggestuurde Gary McMonagle 
groeiden ze lfs Glen ,Jansen en Gary Dus
. eldorp uit tot volwaardige krachten. 

Voor de vaak slungel ige schaatsende 
Ousseldorp was er zelfs een hoofdrol 
weggelegd, want hij scoorde het enige en 
winnende doelpunt. Dat gebeurde al na 
drie minuten tijde ns een numerieke 
meerderheid (Westra had na twee minu

fensieve instel( ing. De kan.sen zocht Nij
megen in snelle uitvallen waarbij de ge
vaarlijke Harry van Heumen en Ron 
Kennedy vaak betrokken waren. Dat le
verde niet8 op omdat een serieuze op
bouw ontbrak en de Groningers al in een 
vroeg stadium de vi jandelijke acties 
smoorden. 

De mannen van trainer Bob Jastrems
ki verzuimden echter de voorsprong uit 
te bouwen, waardoor de panningtot.het 
einde bleef, De gevaarlijkste Nijmeegse 
actie kwam op naam van Ron Kennedy, 
die in de derde periode Muizelaar pas
seerde, maar de puck loeihard tegen de 
ijzeren lat zag ketsen. Pas tijdens de slot
minuten reden de oostelijken wat mas
saler in de richting van het Groninger 
verdedigingsvak, maar de laatste straf
maatregel van arbiter Westra belette de 
Nijmegenaren voldoende dreiging te 
ontwikkelen. Tot grote op luchting van 
de Groninger spelers en de twaalf
honderd toe, chouwers hield Allan Plui
mers de schijf angstvallig in zijn bezit 
tijdens de laalste seconden, terwijl hij 
zijn ogen pra kt_i ch onafgebroken op het 

, elektroni ch se re bord hield . 
~ HENK HIELKEMA 

ten een Nijmegenaar naar de strafbank -
gestuurd), waarbij de jonge Canadees 
het beslissende tikje gaf. Ook daarna on-
derscheidde hij zich met prima acties. 

Groningen was overigens de beide 
laatste periodes verdedigend gehan
dicapt door het uitvallen van Re_~é Laar
man, die in de buurt van het N1Jrneegse 

;f 

• Johan Toren(midden) probeert tussen Nijmeegse verdedigers bij de puck te komen. 

_,Volle winst Bondsspaarbank 
De krachtsverhoudingen binnen de 
eerste di\·isie van het Nederlandse ij s
hockey zijn momenteel ~an geheel 
andere aard dan het vorig seizoen. Toen 
immers waren het Am terdamse De Bi -
schop, het Heerenveense Feenstra 
Flyers, Tilburg Trappers en Bond -
paarbank reeds bij voorbaat zeker van 

een plaat.~ in de play-off . Dit eizoen i 
dat anders. Het is zelfs zo dat, ui tgezon
derd hel zwa kke Ulrechtse llheem Ra
cers, ieder team in laat geacht mag 
worden wedstrijden te winnen, , ·an 
welke tegen lander dan ook. Dat deze 
ilualic borg staal voor een boel span

ning en sensatie zal duidelijk zijn . 

adat vorige weck Feenstra Flyers ver
ras end vao het veel zwakker geachte 
Men ken verloor , waren er ook dit week
einde weer enkele opmerkelijke uitsla
gen. Vrijdagavond wist Roswel l Nijme
gen in eigen huis he1 terkeülympia Ne
derhor t te bedwingen (4-4) en zater
dagavond was HYS lntervam niet in 

staat om in Den Bo ch Havana Club 
Eagles te verslaan (4-4) . , 

Minimaal 
Het Groninger Bondsspaarbank is na 
het debacle van het vorig weekeinde, 
toen twee maal ver loren werd, weer 
sterk ter uggekomen. Twee maal werd 
winst geboekt door de mannen van 
trainer-coach Jastremski. Eerst werd 
vri jdagavond in Leiden met 7-3 van 
Menken gewonnen en zaterdagavond 
werd in Groningen het Nijmeegse Ros
well met de minimale core van 1-0 be
dwongen. 
Het enige doelpunt in deze wed trijd 
werd reeds in de eerste periode ge
scoord · door de steeds beter spelende 
Ga ry Dusseldorp. Aanvankelijk leek 
hel er toen op dal Bond spaarbank een
voudig van Ro well weg zou lopen. Dat 
gebeurde echter niet. Een uit tekende 

ijmeegse goalie Bruynsten en onmacht 
in de eigen voorhoede waren de oorza
ken van het tokken van de Groninger 

productie. Het Groninger surplus aan 
kwaliteit was echter zodanig dat Bonds-
paarbank zich toch met betrekl<'el,ijk 

weinig moeite van de winst kori verze
keren. 
Zaterdagavond speelt Bondss p_aarbank 
thuis de belangrijke wedstrijd tegen het 
sterk begonnen Ti lburg Trappers en 
dan is er een periode van rust voor alle 
tea ms tot het weekeinde van 12/ 14 ja
nuari. 

ri, .. , 
De bisschop 4 3 0 1 ó 22, l0 
Nederhorst 3 2 1 0 5 lS-IJ 
Tilburg T. 4 2 1 t s 23-12 
HIJS lnterv. 3 1 2 0 4 16-14 
Men ken Leiden 4 2 0 2 4 ló-18 
Bondsspaarbank 4 2 0 2 4 14-21 
Ro wet! Nijmegen 4 1 1 2 3 l0-1 l 

. Hava na Club 4 1 1 2 3 13-20 
· Feenstra Flyers 3 1 0 2 2 15-12 

Rheem Racers 3 0 0 3 0 10-23 



INTERLAND 

-

ZATERDAG 3 DECEMBER 
AANVANG 20.00 UUR 

TOEGANGSPRIJS f 10.00 
STAANPLAATSEN (TOT 14 JAAR) f 7.50 



SOWJET UNIE 1978 WERELD EN EUROPEESKAMPIOEN 
Dit is het Russisch_e team, dat aan het eind van h.et afg e lopen 
seizoen europees en wereldkampioen werd. Een groot aantal van 
dezelfde splers z ullen vanavond ook meespelen. 

l. Va l eri Kharlarnov, 2. Valeri Vasiliev, 3 . V. Sych (Vertegen 
woordiger van de Russische regering) , 4. Vyatchesia Koloskov 
(tema manager), 5 . Victo r Zhluktov, 6 . Alexander Goliko v, 7 . 

G. Ovseyenko (masseur) , 8. Vladimir Golikov , 9. Vic t or Tichonov 
(coac h ) , 10. Alex a nder Zinetula Bilyaletdinov, ll. Vasili Pervu
khin, 12 . Yuri Le bedev, 13. Vladimir Yurzinov (co-coach) , 14 . 
O. Siglin (secretaris Sovjet Federatie ) , 15. Bor is Michai l ov , 
16. He l muts Balderis , 17. Gen nady Tsygankov , 18 . Vladislav Tr e t 
jak, 19. Alexander Pahkov, 20 . Vya t ches lav Fetisov, 21 . Sergei 
Makarov, 22. Yuri Fedorov en 23 . Sergei Kapust i n . 
Bove nin de foto van links naar rechts : Vladimir Lu t chenko, Vl ad i 
mir Petrov en Alexander Maltsev. 

• 
E BONDSSPAARBANK !5 
"' "O 
C 
<IJ 
<Il 
> 

ë 
a. e 
::, 

UJ 

.,., 
2 

0 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

ZITPLAATS TRIBUNE NOORDZIJDE 
,, ,,, -

IJ = - "' 1 
VAK - Rl.f' PLAATS NR. 

B 1 11 
Dit plaatsbewijs bewaren en desgevraagd tonen 

ms 
18 

OPSTELLINGEN 
RUSLAND 
d o elverd e digers - Vladis l a v T r etjak No 20 

- Victor Doro s che nko No l 
verde digers - Gen nad i Tsygankov No 7 

Vl a dim i r Lutchenkov No 3 
- Viatche slav Fetisov No 2 
- Sergei Babinov No 4 

Valeri v·as i liev No 6 
Vasili Pe rutskin No 5 
Alexander Bilj ale tdinov No l 4 

aanva l lers - Boris Mic hailov No 1 3 
Valeri Kh a r lamov No 17 

- Vladimi r Pe r ov No 1 6 
- Helmuts Balderis No 1 9 

Vic tor Zhl u ktov No 22 
- Sergei Kapustin No 8 
- Pet r Pr i rod i ni No 1 2 
- Alexander Gol ikov No 25 
- Victor Sha l imov No 9 
- Serge i Makaro v No 10 

NEDERLAND 
doelv e rdedige r s - Harry van Bi lsen No 6 

- J ohn d e Bru yn No 30 
ve r ded ige rs - Frank van Sold t No 17 

- Piet Nota No .r' 
- Ric k va n Gog No 12 
- Guus Bakker No 6 
- George Pete rnousek No 9 

aan valle r s - Jan Janssen No 10 
- Larry van Wieren No 3 -
- Jack de Hee r No 8 -
- Chuck Hui zinga tlo @ 
- Ron Be rte li ng No ~ - Corki d e Graa uw No 
- Keith Li n n i ng No 1 6 
- J ohan Toren No 7 
- Alla n P l u i me rs No Il 

Klaas van den Broek No 15 
11, V o ..... L.o...., ).. 

IJSSTADION STADSPARK 
CONCOURSLAAN 6 

Sfeer en gezelligheid 
vindt U in IJSSTADION STADSPARK!! 
Nu ook rek reatieschaatsen in de hal op woensdag
en vrijdagavond van 20.00-22.30 uur 
KOM 'ES LANGS!! 
Inlichtingen : Telefoon 050-256070 
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Officieel orgaan van de 

Groninger IJshockey Stichting 

Opgericht 23 december 1969 

Bank: Bondsspaarbank rekening " G. IJ . S. '78" 
rek .no. 95.61.70 .684 (g irono. bank 802395) 

Redaktie: H. A . Noorman, Potgieterlaan 19, 
Haren, telefoon 345759 
Voor de supportersvereniging: 
T . Ferkranus, Meerpaal 177, tel. 050-
41 5643 (overdag 172567). 

7e Jaargang No. 13. 28 december 1978 

Ruim twee weken za l de wereldkampioen ijshockey door Nederland toeren, om 
zich voor te bereiden op het be l angri j kste toernooi van de wereld, de strijd 
om het kampioenschap van de A-poule. 
In.middels is het circa 30 man sterke gezelschap deze week op Schiphol gear
riveerd en zaterdag a.s. zal het Russisch team Groningen aandoen. 
Met de wereldvermaarde sterren als Petrov, Maltsev, Kapuatin, Charlamov en 
Balderis in hun gelederen kunnen we dan genieten van de fabelachtige techniek 
van de regerende wereldkampioen. 
Het Nederland team zal als sparringpartner mogen fungeren en het zou wel 
van overmatig optimisme getuigen, wanneer we de Nederlanders ook maar een 
schijntje kans op winst zouden geven. 
Dat neemt natuurlijk bepaald niet weg, dat we een formidabele partij ijs
hockey kunnen verwachten, waarbij de echte liefhebbers likkebaardend zullen 
toekijken. 
Oranje zal met drie Bondsspaarbank spelers zi j n opwachting maken op de 
glanzende ijsvloer van het IJsstadion Stadspark. 
Johan Toren, Rick van Gogen Allan Pluimere zullen Groningen vertegenwoor
digen. 
Ren~ Laarman, die ook was geselecteerd, heeft door zijn blessure moeten 
bedanken, evenals Guus Bakker van De Bisschop en Frank van Soldt van 
Feenstra Flyers. 
Het Nederland team, dat in Groningen zal aantreden is als volgt samenge-
steld: 
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Sow j et Unie 19 78 . e reld en Euro p ees kam
pio e n. v.l.n. r. Charlamov, Vasiliev, Ko
loskov ( mana ger) , Zh lu k tov, Go l i kov, Bi
l yaletdinov, Per vuk h in, Lebe dev, Michailov, 
Balde r is, Tsy qa nko v, Tr e t j ak, Pashkov, Fe
tisov, Makarov, Fedor ov en Ka pustin. 

Va l e r i Charlamov, al j a r en 
é é n v a n de beste ijshoc keye rs 

Goalies, Van Bilsen en De Bruyn en 
ver der Pi e t Nota, Janssen, Van Wieren 
en De Heer van Feenstra Flyers, 
Berteling, De Graauw, Huizinga en 
Linni ng van De Bisschop, Van den Broek 
en Pe t ernousek van Tilburg Trappers. 
De belangstelling voor deze wedstrijd 
is enorm. De voorverkoop, welke vorige 
week van start gi ng, sloeg alle rekorda 
en de be l angstelling wordt met het uur 
groter. 
Vandaar dat het ijsstadion zaterdag 
ook weer tot de nok gevuld zal zijn 
als we kunnen genieten van topijshockey 
uit Rusland. 

HENK KB.IKKE NOG EENMAA L IN NEDERLANDS TEAM 

Henk Kri kke zal op verzoek van de N.IJ.Bo nog e enmaal uitkomen in het 
Nederlands t eam, dat op 4 j anuari een wedstrijd speelt in Assen tegen 
de Russen. Deze weds t rijd zal dan zijn afscheid betekenen van de nationale 
ploeg, waarin hij een drietal jaren GoIJoS• heeft vertegenwoordigd. 
Wellicht, dat dat ene doelpu.ntJe, dat er enkele weken maar niet in wilde, 
deze keer dan gescoord kan worden. Laag en hard!!!! r, volgens zijn eigen 
zeggen. 

• 



Petrov (links) ziet een afstandsschot van Zhluktov in het Nederlandse kooitje.verdwijnen. 

1 Russen lief voor 
; 

Nederland: 5-10 
Het Nèderlandse ijshockeyteam heeft zaterdag in Gro

ning,en ~ijn tweede wedstrijd tegen wereldkampioen 
Rusland verloren met 10~5. Dat gebeurde in een cir
cusachtige. sfeer. waarbij de ruim tweeduizend toe
schouwers zich vermaakten met de trucs van de Rus
sische stick-goochelaars, die zichtbaar genoten van 
blijkbaar ongekende vrijheden. De Russen, die zich in 

· hun geboorteJand volgens str~nge schema's voor
bereiden op cle wereldkampioenschappen, be5chouwen 
hun tournee door Nederland als een welkom.e ontspan
ning en de trainingspartijtjes worden dan~ dok als de
monstratieve vingeroefeningen opgevat en afgewerkt. 

De vrolijkheid van de Russen maakte van de confrontatie 
met Oranje nauwelijks een serieuze krachtmeting. Het 

[ 
groepje Sovjet-begeleiders deed zich vlak v. oor de wedstri.jd 
te goed aan bierglazen vol whisky en ~eelk9ekjès, waarbij_ 
de met bont gevoerde beremutsen zo nu en dan speels in de 

- lUcQt geworp~ · .erd~,..;M~~~ming--va·n het=. r be~oekende geze s~'iJ>:~aîî'f1ic1F~êr ~ommèrde om de 
whisky dan om het protocol van de volkshederen. 

Met andere woorden: de Russen namen het niet zo nauw 
met de interland en de spelers leefden zich vrjjelijk uit in on
geoefende showtrucs en risic;ovolle combinaties in _de ver
dediging. De Russe.n weigerden een optimale prestatie t~le
verep en die instelling had voor- en nadelen. Nederland put: . 
te zoveel moed uit ·de geringe Russische prestatiedrang, dat 
de eindfase zelfs een vijandig karakter kreeg, maar aan de 
andere kant was er van een echte krachtmeting geen sprake. 

Welwillend 
De Russiséhe tegen goals werden vaak met de welwillende 

medewerking van de wereldkampioenen gescoord . . Dat 
bleek dui.delijk in de tweede periode toon de Russen een 4-0 
voorsprong voldoende vonden. In di.e fase deporteerde men 
het zwarte rubber ding herhaaldelijk voor de stick van een 
Nederlander, ç:iie er slechts met moeite -in slaagde zich te 
ontdoen vàn eènmi nderwaarclig}leidscomp}ex. · 

Het leek er veel op dat elke N ecferlandse goal door de Rus-
sen ·zeif gewenst was, w~nt met een beetje meer plichtsb~sef 
en .discipline zou-het 00sterse overwicht zeker geresulteerd 
hebben in,een v:~rsch.il vawrneer dan tien doelpunten. Was 

• ~· -<( • 

-

er echter nauwelijks sprake van een wedstrijd, de toe
schouwers amuseerden zich best met het onmis)rn·nbare 
combinatiegevoel van de Russen, die elkaar bij vlagen blin, 
delings vonden. 

Zo bereikte Helmut Balderis een technisch hoogtepunt 
door in volkomen vrije positie dé puck tussen zijn benen te 
laten schuiven waarbij een 'hakje' van zijn- linkerschaats 
voor een verrassende schietpositie zorgde en zijn vrijwel on~ 
navolgbare act ie mondde prompt uit in een treffer. Latèr 
kreeg Balderis nog enkele malen open doekjes van het p~
bliek door zijn bijzondere stick-handling, die de energieke 
pogingen van de Canadese Nederlanders·over,;chadu,de. 

Ruslànd spei!lde eigenlijk alleen 'in de eerste period QP re
delijke -sterkte. Het was aan goalie H~rrie van Bilsed· e dan
ken dat de Russen niet verder kwamen dan 4-0, want hij red. 
de een aantal malen bijzonder bekwaam. Supervede(teHo
ris Mikhailov opende de score na elf minuten en daá.rna 

=éd0elpunttenizijn teainmakk-ei:s Victol'-Zhluklä0v-1 AJe~an 
Go'likóv !en Serge1 Makárov na éeri scHî:tterende"sblo van 
sterspeler Petrov. 

In de tweede periode waren de Russen zo vriendelijk om 
de puck een paar maal voor de stick van een aanstormende 
Nederlander te .schuiven; maar met name Johan Toren-ver
zuimde van de gelegenheid gebruik te maken zich \mster
felijk' te maken door als eerste Groninger tegen de wereld
kampioenen te scoren. Jack de Heer was de enige die van de 
Ru.ssîschevrijgevigheid tweemaal.g~bruik maakte: 2-8. 

De. laatste speeltijd verliep niet volge.ns het Russi~che 
schema. Rob van Onlàngs iCÓ·orde eeri , ,äe derde Nede.r
landse treffer én daarna w1lS Oranjè èJuidelJjk uit op een bé
ter eindresultaat da·n een a~ond tevoren toen men in Den 
Haag met 13-.3-verlies genoegen _moe.st nemeri. Makarov· 
maakte érnogwel 3-9 van, maar Berteling en D~ Heer zorg
de.n voor een &-9 stand. Een zesde Oranje-goal probeerqe 
Neder-land met wat fysieke lèracht af te -dwingen, maar Pri- · 
rodin strafte aan de andere kant een foutje ván Petemousek 
simpeltjesaf: 5-10. · 

Nederlandz~ in zijn-derde interland tegen de Russen (ko
-rnend~ <lopderda.g in Assen) waarschijnlijk g~en beter resul. 
· tast kunnen bereiken, omdat dan de Heerenveense en Am• -
sterdamse spelers niet kunnen aantreden wegens een toer• 
nooi, dat het komende weekeinde werd gehou(Je:n. '; ~. ~-

·• HENK41IIELKEMA 
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De Groninger ijshockeyers hebben 
de eerste noordelljke derby voor de ti
telstrijd gisteravond verloren. Het 
Heerenveense Feenstra Flyers trok 
met 4-6 aan het langste eind en die sco
re gaf het werkelijke krachtsverschil 
in een veel te kleine marge aan. De 
Friezen kwamen in de beide laatste 
perioden geen enkel moment in ge
vaar. Het Bondsspaarbank Team zag 
voor een uitverkochte hal (2500 toe
schouwer ) alleen tijdens <Ie eerste 
twintig minuten kans gelijkwaardige 
strijd te leveren, die gepaard ging met 
een evenwichtig scoreverloop. Daar
na overheerste het Friese surplus aan 
techniek en combioatiegevoel. 

De Groninger deelname aan de play . 
off is door deze nederlaag wat verder 
buiten bereik tzekomen, hoewel de situa
t ie pas echt alarmerend is al er verloren 
wordt tegen zwakker f achte teams als 
Den l-3osch en NijmP " e:1. Verder zal het 
supersterk gestart: ··,g~-;den ongetwijfeld 
terugvallen, ter\\~ Lee Belgische club 

oor de eindrongijl ~ de 1ederlandse 
topvier niet me.Ie va1 filburg Trappers 
lijkt daarom G·c!telt. c!ns-meest gevrees
de concurrent roningde twee punten ach
te r. tand i zp! maar tonoverbrugbaa.r. 

, tter nie1 • 
De derby .. ,de voor de Groninger 

l lenk Krikbeteket~nlrec no zijn afscheid 
van een piKe een ren geleden. Hij verving 
de voriw/ ar wekr'eblessce rde verdediger 
(: len ' · , eek g c zeker een aantal we
ken <li•d is. J,rikke zal de re1;t 
,·11n het .,,_,., 'i blijven spelen. Tegen 
Heerenveen maakte hij overigens een 
ong lukkige ome-back mee , omdat uit 
één vf!n zijn nonchalante foutjes John 
V<1n BiLen de eerste Friese goal Li etaan
t kenen. 

Dat geb urde op een voor Groningen 
vervelend inoment, want Van Bilseo 
cnorde nog geen minuut na de ope

ningstreffer van de Groninger Canadee 
Terrv f ournier, die in de vierde minuut 
een ·fanatieke strijdwijze succesvol be
kroonde. Groningen chiep zich zelf in 
die ee . te fase de mee te kansen, maar 
daar werd veel te slordig mee om
gesprongen. Rick Vangog zorgde wel 
voor een nieuwe voorsprong (2-1). maar 
Frank van Soldt en ,Jack de Heer hoef
den er veel minder moeite voor te doen 
om de achter ta nd in·ten 2-3 voorsprong 
om te buigen. · 1 

' Geweldige inzet 
De Groningers dankten hun gelijk

waardigheid voornamelijk aan een ge
weldige inzet. die de techni c.he tekorten 
moest compenseren. Het scoren bleef 
echter een probleem, vooral ook door het, 
ma ale verdediging werk van Heeren
veen. Brian 'proxton doelpuntte in de 
eer te peeltijd hOg wel twee maal op 
ch it terende wijze. maar Brian de Bruyn 

had ondertu . en aan de andere kant ook 
nog eens gescoord: 4-4. 

Brian de Bruyn zette zijn ploeg in de 
tweede speelperiode op een 4-5 
rnorsprong. Groningen cheen eigenlijk 
(oen a l opgebrand, want van de wils
kracht uit de beginfase was niet veel ' 
meer te be peuren. Zelfs tijdens twee pe
rioden van numerieke meerderheid 
wi ten de tadjers nauwelijks raad met 
het ruimtevoordeel. De power-play was 
ronduit slecht. proxton, Pluimers en 
hun teammakkers bleven vruchteloos 
volharden in solospel zonder kansen te 

' zoeken in slapshot · vanaf de blauwe lijn. 

Felle start 
Een felle tart in de derde periode 

moe t de 5-4 achter tand nivelleren. De 
wil was er wel , maar ook toen bleek het 
maken van doelpunten voor de Gronin
ger· een te moeilijke opgave. ln de ne
gende minuut gaf Jack de Heer aan d~ 
andere kant het juiste voorbeeld. H1J 
reed vanuit het eigen verdedigingsvak 
ongehinderd lang. de Groninger linies, 
die vergaten te checken, ·waarna ze ~?t 
hun grote ergeni zagen hoe gemakkehJk 

Fries overwicht 
in ijshockeyçjerby 

de Friese in ternational de schijf achter 
M uizelaar deponeerde: 4-6. 

Maar ook daarna kreeg Groningen nog 
een unieke gelegenheid in de schoot ge
worpen om iets terug te doen. Een ver
keerde wis el en een o ertreding van go
alie Harrie van Bil en zorgden voor een 
uitgedunde Friese ploeg. Met vijf tegen 
drie peler bleven de Groningers echter 
zonder ucces. De ploeg vertoonde ver
moeidheidsverschijnselen terwijl een ge
brek aan nauwkeurigheid redelijk po
wer-play in de weg stond. 

Arhiter 1icoToemenwi tdelichtont• 
vlambare spelers met 36 strafminuten 
redelijk in toom te houden (Groningen 
13 en Heerenveen 23). Hoewel vele duels 
met de nodige kribbigheden werden uit
gevochten, kwam h et niet tot een uit
bar U-ng. Die ergernis bleven de ijshoc
key-liefhebbers in elk geval bespaard. 
Het was dan ook onbegrijpelijk, dat het 
handjevol Friese supporters na afloop 
een soort spitsroeden moesten lopen 
door een dubbele haag pe terige Gronin
ger fans, die hun collega ' zo'n beetje de 
hal uit.joegen. 

HENK HIELKEMA 
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----------------------Nieuwsblad van het Noorden van maandag 15 januari 1979 

Herstel Groninger ijshockeyer 
Het Bonds paarbank Team heeft zich 

zaterdagavond hersteld van de der
bynederlaag tegen Heerenveen door met 
2-0 te zegevieren in Den Bo ch over de-Ho
,·ana lub Eagle . De Groninger ijshoc• 
keyers hebben de gehele werlstTijd hun te
genstander in het eigen verdedigingsvak 
opgevangen om daarna rustig Ie wachten 
op een panr'kansjes. 

T rry Fournier benutte in de eer;te p ri de 
een \'On de rnogelijkhed n n 1n de laat~ e 
. pc lujd . coorde de teed ll r opererende 
Gary Du eldorp de tweede lr fier. De Bra
bantse tegenstoten werden b<'heerol onlre
g Id, waarbij goal ie ,John :\1 ui zei aar , rîj wel 
tou lloo. zijn kooitjeverdedi1?d , 

1 n ,lot tl' genoegen nem('n met ern • .;; ge
hJ ·pel. Grn111n •en~ t veede tegenstand r, De 
Hi~~chop (wnd. g in het ' tnd park 1. hf' fc 
ziJn kopposili ,•er. tevigd door me ,'> 1 r win
n n ,·on Hl,J · . Tilburg Trappers isna f' n 10 -2 
01·erwinning op Olympia , ·crhu i d naar de 
l we('dc plaats, Lerwijl Heerenveen ook al 1s ge
klom m n na n · .3 zege op NiJmeg n, nat 
011lanl!. d C nadese J egoslaaf Perr Pem 
\ïnkov heeft gecon1racteerd . 
Destan.d: 

1. Amsterdam 8 7 0 1 14 49-25 
2. Tilburg 8 4 2 2 10 44-23 
3. Heerenveen 7 4 1 2 9 37-27 
4. Otympia 8 4 1 3 9 60-◄ 9 
5. leiden 8 4 , 3 9 37•38 
6. Den Haag 7 3 2 2 8 44-34 
7. Groningen 8 4 0 4 8 27-33 

• JOHN MUIZELAAR 
... foutloos . .. 

Z.alerdal? onlrnoeten ei Groningers in 
l rechL Rheem Racers, dot tegen Le1clrn een 

5-1 voor prong zag ~linken . IJ ploeg moe,L 

8. Nijmegen 8 
9. Den Bosch 8 

10. Utrechl 8 

2 1 5 5 22-29 
1 1 6 3 22-52 
1 1 6 3 36-68 

Havana geklopt, maar ... 

Bondsspaarban 
verliest weer · 
van topploeg 
Bondsspaarbank zal zich het laatste ge
deeUe van de nationale ij shockeycom
petitie weinig puntenverlies meer kun
nen permitteren. Opnieuw namelijk 
werd er dit weekeinde verl ies geleden le
gen een !opploeg. Bleken eerst HIJ In
lervam, De Bisschop en Olympia e
derhor I te terk, ditmaal moest Bond -
paarbank het hoord buigen voor aarts

rivaal Fecnstra. In een panneode wed
strijd bleek de ploeg uit Hcen:nveen ui
teindelijk de langs te adem te hebben en 
via de tussenstanden 4-4, 0-1, en 0-1 
werd Bondsspaarbank naar een neder
laag gespeeld (4-6). ml Zaterdagavond 
"'on Bond spaarbank in Den Bo ch mei 
0-2 van Havana Club Eag les, waardoor 
de aans luiting mei de kopgroep loch 
enigszins behouden bleef. 

Bondsspaarbank heeft de wedstrijd te
gen Feenstra toch wel volop kansen ge
had om de wedstrijd in haar voordeel te 
beslissen. Met name in de eerste periode 
hadden de Groningers een dermate 
groot overwicht dat een ruime voor
sprong zeker niet tot de onmogel ij khe
den had behoord. Gemis aan slagvaar
digheid in de voorhoede en een weinig 
zeker optredeo in de verdediging waren 
er de oorzaak van da t Feen tra wei.nig 
moeite bad in de wedstrijd te blij ven. 

iermaal wist Bondsspaarbank in deze 
periode te scoren en alle vier goals kwa
men voort uil uitgespeelde kansen. Dat 
dit aan het einde van de periode geen 
voorsprong van tenminste twee goals 

opleverde was het gevolg van enkele 
slordigheden in de verdediging, waar
van de ervaren Feenstra-p!oeg dank
baar gebruik maakte. Voor Bond -
spaarbank coorden Fournier, van Oog 
en Sproxton (2x) en voor Ft'cnstra wa
ren John van Bil en, van Soldt, de Heer 
en de Bruin uccesvol. 

Fries 
overwicht 

In de tweede periode bleek Bonds paar
bank bij lange na niet in taar dezelfde 
aanvalskracht te ontwikkelen als in de 
eerste periode. Feen tra kreeg meer en 
meer greep op de I edstrijd en ver ierf 
zei fs een overwicht. Dit resulteerde dan 
ook niet onverdiend in een vijfde Frie e 
treffer door de Bruin . Bond paarbank 
wist hier geen enkele goal tegenover te 
stellen , zodat na deze periode de tand 
4-5 in het voordeel an Feenstra was. 
In de derde periode li ep Feen tra zelf 
nog uit naar 4-6. Een hevig offemief 
va n Bond paarbank leverder niets op 
en toen Jack de Heer hal verwege deze 
periode na een oio het zesde Friese 
doelpunt liet aantekenen wa de 1~ed-
triid be li t. 

Bij Bond paarbank peelde Henk 
Krikke, die aan het einde van de beker
competitie afscheid had genomen \ an 
het ijshockey weer mee. Hjj vervi.ng de 
geblesseerde Glen Jansen. 

"GRONINGER IJSHOCKEY 
laag peil" (Il) 

Graag zou 1k terug willen komen op 
een , tukje in dei rubriek van mevrottw 
\'ries('ma 11it ,roniniren : ,roninger 
ijshockey Ina{! peil. 

D t ging Q\·er de wedstrijd Tam pére
Hond. spaarbank. Een eor"te ben ik er 
niet mee een., dat z!' zegt. dat de Cano
de1.en hier met v kanti zijn, want al. zij 

r n1e1 w::ir n . kon h I B ndsspaarbank-
1 eo m wel inpakken en w gw zen . Ten 
t 1\'cede wa" het niel het B ndsspaar
hankteam. dit de wed;jtrijd \'Crziekte. 
maar de SC' heid~techler .. want al ze 
meteen ingewep n hadden. was het niet 
ot zo'n ,.,-eld -lag gekomen en hadden de 

Finnen ,roningen ni t w vlug de rug 
toegekeerd . 

Trouwen. , Bob ,Ja trem. ki heeft zijn 
. peler. ni t opgeju om hel ij. op te 
. pringen en er maar op los te rammen, 

, want hi j zei e ri;t. dat ze ru tig moe ten 
blijven zitten. maar liet ze gaan. toen het 
le erg werd. En wat de , tri ptea e betreft 
van een van de pcler , dnar viel ook best 
mee. Heeft u mi . schien iet. bloots gezien 
mevrouw 'rie. erna? Ik ni t . 

Ik wen" Bob .Ja lrem~ki veel ucce. 
m 1 zijn ploeg-. 

i\1evrouw \ ' riesema. ma.(! ik u een goe
<ie raad ge\'rn? Î,fl in h t verv lg dah nit>t 
meer naar iJ"h ,c-kev toe. al u niet Legen 
een hard wed trijd kunt. 
Groningen, CORH IF, B0!-3 . 

een iJsho key upporter 

"GRONINGER IJSHOCKEY 

laag peil" (3) 

.. ftocht Groninger ij. höckeyers". 
Deze kop zou b ter pa sen voor het or-
1 ikel vnn uw sport.medewerker Henk 
l lielkema . \,\ ant men mag het geru tin 
, porlicf opzi •hl een blamerende afgang 
nnemen voor h l team \'an de Bonds
: pnarlrnnk, da al. gaslheerzich zelf niet 
kon b dwingen in een vriends harpelijk 
begonnen oefenwedstrijd tegen hel Fins 
live-; llll î mpere . Op , pnrlief gPbied 
heelt de Bond". pAnrhnnk een le;;Je ge
kr gen van de l hni, ch bel re Finn n . 
waartegen ,·erliezrn op zich geen ~chan
de i:;. Het i echter ongehoord. dal de 
ond1 en enkel \ an de 'Groninger' , pe

l r. mernden om hun frustratie. op zo'n 
brute wijze te botvier n. zonder enige 
zelfbeheersing. ' aluurlijk weigerden de 
Finnen om op nez' basis verder te spe
l n, alhoewel ze c hL wel wnt gewend 
zijn. Voor de Groninger. betekent een 
dergelijke afloop zeker een deuk in hun 
sporlieve reputatie. ook al iR de zwak
Ouit nde • chcid. re hter daarmede de
bet ann . Het is niet ondenkbaar dat de 
orgnni. atie van dergelijke w cl trijden in 
de to kom terg moeilijk wordt. geen en
kele hezoekende I ub malt.. er \!eel voor 
(lrn ten prooi t allen ann frw,tatie. van 
hun ga. t h er. Genoeg stof voor 1 rainer. 
speler en be. tuur om over d toekom. t 
na te d '1ken, want het p11bliek i~ ook 
niet gcd end van vechtpartij n. die zijn 
er al !;...t10eg. 

;roningenP. BOLH 'l,' 
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Groninger ijshockeyers 

dichter bij play offs 
De Groninger ijshockeyers doen weer volop m.ee in de race om het kam

pioenschap. Het Bondsspearbank Teat? ve~~eterde de per pectievei:i op deel
name aan de play offs door gist.era vond in N1Jmegen van Roswell te _wmnen ~~t 
7-4. De Groningers spelen vanavond een sleutelduel om de begeerde vierde positie 
tégen Leiden, dat in eigen huis Olyn,pia met 10-8 versloeg. 

Het Amsterdamse De Bisschop heeft 
als koploper ruimer afstand genomen 
door met 10-6 van Tilburg te winnen. 
Verder klopte HIJS Den Bosch met 7-2. 

seldorp in de eerste minuut van de 
tweede speeltijd de stand op 1-6 had ge
bracht. geloofden de noordelingen het 
wel. Het initiatief werd vrijgevig overge
dragen aan Nijmegen, dat zich echter 
geen raad wist met de mogelijkheden. De Groninger namen in Nijmegen in 

de eerste periode reeds _ een . 5-1 
voorsprong, waarna de ploeg zich duide
lijk spaarde voor bet thuisduel van vana
vond. Terr Fournier, Brian Sproxton en 
Hob van Onlangs (3x) toonden zich in de 
beginfase vaardige schutters, die geen 
enkele moeite hadden om door de ver
dedigingslijnen heen te breken. 

Pas in de slotfase kwamen de oostelij
ken wat dichterbij. Uitblinker Ron Ken
nedy, Huub Sciarone en Harry van Heu
men zorgden voor 4-6, maar de Gronin
ger eindzege kon er niet meer door wor
den bedreigd. Zelfs scoord Al Pluimers 
nog een zevende goal in de laatste mi
nuut na voorbereidend werk van George 
Tomp on (4-7). 

Oeetend: 
1 Amsterdam 
2. Tilburg Tr. 
3 Heerenveen 
4 Leiden 

11 9 1 1 19 72•40 
11 6 2 3 1' 67-35 

1 adat Sproxton via een fraaie assist 
van de steeds beter spelende Gary Dus• 

Krachtspelbrengt 
Groninger 
ijshockeyers S~(?Ces 

Het Bondsspaarbank Team heeft nog steeds vooruitzichten om over een 
maandje deel te nemen aan de play offs. De Groningers hielden in elk ge al 
aansluiting met de top-vier en met. nog acht duels te goed ût het er d ik in dat de 
sta dj ers het geringe puntenverschil overbruggen. Gis tera vond bedwong het team 
van Bob Jastremski koploper De Bisschop, dat voor 1500 toeschouwers de handen 
mocht dichtknijpen met een 3-3 gelijkspel. De Groningers hadden de avond tevo
ren in Utrecht al de volle buit binnengehaald door Rheem Racers met 6-3 te klop• 
pen. 

Tegen de Am terdarnmers bleek dui
delijk dat de noordelijke ploeg momen
teel ondanks de grillige pre tatiecurve, 
nog barst van zelfvertrouwen. De ploeg 
was in oude doen . fn de speel trant, waar
mee de Groningers het vorig eizoen be
rucht werden als keiharde ij hockeyer , 
nivelleerden ze de technische tekort
komingen. Met geoorloofde maa r niets 
ontziende body-checks verwierf het te
am zich een overwicht, dat zeker zou 
hebben gereimlteerd in een zege als de 
chotpogingen van Johan Toren. Brian 

Sproxton en Al Pluimers een tikkeltje 
meer zuiverbeîd hadden gehad. 

Krachtspel 
Het Groninger kracht pel knakte de 

lijstaanvoerders, die met een betere 
techniek toch minder mogelijkheden 
kregen dan hun tegenstanders, die de ge• 
hele wed trijd een tomeloze inzet kop• 
pelden aan een geweldige scoringsdrift. 

Niet alleen de achterstand op de vierde 
po itie werkte in pirerend, maar ook de 
madelij ke 10-0 nederlaag. die de Gro

ninger een paar weken geleden in Am-

- ,IAN ALMA is opgestapl aL train r
roach , an hel ederland zaalhandbalteam 
, oor dames. Alma moest van de bond kiezen . 
trainer-coach van nationale ploeg of, an zijn 
club Idem Hella-. Hij Koo vo r de clu 1. 

sterdam moesten incasseren. Verder wil
de de rood-witte ploeg eens demonstre
ren dat er tegen topclubs best een rede
lijk resultaat te behalen is, want tot nu 
toe vergaarden de Groningers hun pun
ten uitsluitend tegen de team uit de on-
der te regionen. ' 

Op puur karakter maakten de stadjer 
een 3-1 achterstand ongedaan . De jon
ge ,,Beertje" Keijzer vervulde in de doel
puntenjacht een hoofdrol. De vaak in de 
schaduw van de Canadezen schaatsende 
Groninger speelde zijn beste duel van dit 
~eizoen. In de laa te minuut van de 
) weede periode strafte bij een treuzeling 
in de Amsterdamse defensie re oluut af 
2-3) en halverwege de derde fa e gaf de 

blonde forward het beslissende tikje na 
een prima a ist van Henk K rikke: 3-3. 

De Amsterdamse ploeg bad zijn 
voor prong overigen te danken aan een 
beter ont,wikkeld combinatiegevoel en 
wat raffinem ent, dat bi j Groningen vol
ledig ontbrak. 

Al na zes minuten trof Gorki de 
Graauw de roos. waarbij hij eer t de 
puck tegen de paal had ge choten. Dat 
gebeurde in een periode van numerieke 
meerderheid. die even later ook voor 
Groningen positief uitmondde. Allan 
Pluimer profiteerde nar el ijk dankbaar 
van de ruimte door de pw.k achter ~oei
man De Bruyn te werken ;,_-!. 

In de t\ eede periode kek het Am!.ter-

5 Groningen 
6 HIJS 
7 Olympia 
8 Nijmegen 
9 Utrecht 

10 Den Bosch 

9 6 1 2 13 53.33 
11 6 1 4 13 54•52 
11 6 1 4 13 43.4:z 
10 5 2 3 12 55-45 
11 5 1 5 11 89-73 
n 2 , a s 38-54 
10 1 1 8 3 43-89 
11 1 1 9 3 26-76 

.. 

' 
; ~ "· .. 

_/' .1,. 

f .., """ 
\!, -~ ' .t. • ..,,~lid" ' "lÀ. --~~ ~ .,. 

• .Spitsuur voor het Amsterdam e kooitje. Gary Du seldorp (midden) en 
George Tomp on (rechts) bezorgen de verdedigers handen vol werk. 

damse techni he surplu te be lissen. 
Ron Berteling zette eerst Muizelaar op 
het verk erd heen ( 1-2) en vlak daarop 
verra_te Jo Hle de Groninger sluitpost 
met een , impc>le stickbeweging: 1-:3. 
Maar verder kwamen de bezoeker niet, 
omdat een wat hautaine houding het 
moe t afleggen tegen de fe lheid van de 
Groninger z.waa rgewicbten . 

In de slot fa e kwamen de mannen van 
trainer-. peler Ejay Queen nog wel in de 
buurt van het vijandelijke kooitje. maar 
de Groninger verdediger wierpen zich 
eenvoudig in de baan van het schot. Aan 
de andere kant ontbrak de nodige .lim
heid om de winnende treffer te reali e
ren . Beide teams konden zich in die fase 
wel tevreden . tellen met een remi e . 

Het komende weekeinde kan Gronin
gen het bij de bovenste vier teams bren
gen . Er moeten dan namelijk twee duels 
worden afgewerkt tegen zwakker geach
t tegenstanciers. Tegen ijmcgen (uit) 
en Leiden (thuis kunnen de Groninger 
zich eigenl ijk geen puntverlies veroor
loven . Met dezelfde felheid al tegen 
Am terdam i een maximale\ in t Ji t 
die sleutelduels zeker haalbaar. 

HE'.\IK HIELKEMA. 

Staking in Oen Bosch 
Het duel tussen Den Bosch en 

Heerenveen werd zaterdagavond 
door arbiter Nico Toemen geslaakt in , 
de tweede periode. Bij een 1-7 stand 
bemoeide een groepje toeschouwer 
zich met de handelingen op hel ijs. De 
Heerenveense spelers moesten het 
hierbij ontgelden. Omdat de pesterij
en ook voortduurden na enkele vei:-
maningen van de arbiter, verdwenen 
de ploegen voortijdig van het ijs. De 
7-1 voorsprong van Heerenveen 
wordt voorlopig aangehouden als 
emdstand. 

Andere uit lagen: ijmei:,:en-
Leiden 4-8. Leiden-Ti lburg 0-5, 
Heerenveen- Den Haag9- 4. 

Dea111nd: 
1. Amsterdam 10 8 1 1 17 62-33 
2. Tilburg 10 6 2 2 14 61-21 
3. Heerenveen 9 6 1 2 13 53-33 
4. Olympia 9 5 1 3 11 75-53 
5. Leiden 10 5 1 4 , 1 42-45 
6. Groningen 10 5 1 4 11 36-39 
7. Den Haag 8 3 2 3 8 48-43 
8. Nijmegen 10 2 1 7 S 33-45 
9. Den Bosch 10 1 1 8 3 24-71 

10. U1recht 10 1 1 8 3 43-ll9 



1 o-1- to/ 

Na winst op Rheem Racers 

Bondsspaarbank dwingt 
Bisschop gelijkspel af 

/dank zij een goed weekeinde doen de en Bie zorgden v·oor een 1-3 voor- zer toch nog de tweede treffer voor 

1 ijshockeyers van Bondsspaarbank nog sprong. Bo ndsspaarbank liet aantekenen. Bijna 
volop mee om een plaats in de play- was in de resterende seconden van d ze 
o ffs . Eerst werd za terd~2avon in Het dc.{de..Am~ tecdarnse dpelpun.L<:ch- i,-µ.'"'"'=i:;...:;--~~~ 
Utrecht het zwakke Rheem Racers met ter leidde tol een hevig offensief in van goal gescoord, maar het schot van 
3-6 aan de kant gezet en gisteravond de zijde van Bondsspaarbank. Kwam Sproxton ketste af op de lat. 
werd in eigen huis het sterke A.ms ter- De Bisschop nauwelijks meer tot goede 
damse De Bisschop een gelijkspel afge- kansen, Bondsspaarbank bestookte 
dwongen (3-3). Hierdoor baalde Bonds- voornamelijk het doel van de Am ter
spaarbank dit weekeinde drie punten damse goalie De Bruin . Het goede op
binnen en dat mag, mei name gezien de treden van De Bruin stond echter lange 
sterkte van de laatste tegenstander, ze- tijd een Groninger treffer in de weg. 

In de derde periode was het niet De Bis
schop, maar Bondsspaarbank dat over
wegend sterker en gevaarlijker was. Het 
G roninger overwicht leverde echter 
lange tjjd geen ~reffer op. Totdat uitein
delijk, in de dertiende minuut, ,,Beer
tje" Keizer na een break -out de ver
diende gelijkmaker scoorde. 

ker niet slecht genoemd worden. 

Nerveus 
Het had overigens wei nig gescheeld of
Bo ndsspaa rba nk had de volle vier pun
ten binnengehaal d . Een nerveus optre
den in de voorhoede ech ter en, in min
dere mate, domme pech stonden in deze 
wedstri jd een Groninger overwi nning in 
de weg. 
De eerste per iode van deze wedstrijd 
eindigde bij de sta nd J - 1 . Een stand, 
waarmee voornamelijk Bondsspaar
bank tevreden mocht zij n . De Bisschop ] 
namelijk speelde in de beginfase van 
deze periode erg ster k, maar verzu imde 

--=-t-"o"-'verwich l in doelpunten uit te druk
ken. Slechts éénmaal kwamen de Am s
terdamm ers tot scoren en wel via De 
G rauw, d ie tijdens een numeriek over
wicht d e Gro ni nger goal ie Muizelaar 
wist te passeren. 
H ierna echter zwakte het Amsterdam se 
overwicht a f en kreeg Bo nd sspaarbank 

, meer greep op de wed t rijd. Het was 
dan oo k niet onverdiend dat AJ P lui
mers enkele minuten voor tij d de gelij k

! maker liet aantekenen . 
t"In de tweede periode ging De Bisschop, 

evenals in de eerste periode, sterk van 
starr. Di tmaaJ wisten de Amsterdam
mers wel tot ~coren te komen en Queen 

T otdat in de laatste mi nuut v3,fl deze pe
_,t;iode de sterk spelende " Beertje" Kei-

Play-offs blijven mogelijk <~ 
Sterk weekeinde /77 
Bondsspaarbank ------: 
Da nk zij een succesvol weekeind e be
hoort het bereiken va n de play-off 
voor de ij hockeyers van Bond spaar
bank nog teeds tó t de mogelijkheden. 
V rijdagavo nd werd in Nijmegen hel 
tea m van Roswell verslagen mei 4-7 en 
de avond daaro p kwa m Menken Leiden 
er in hel Stadspark geheel niet aan Ie 
pas en mocht zic h mei ee n 4-0 nederla ag 
nog uiterst ge lukkig prijzen. 

1 Hoew I door deze uits lagen de kan om 
de play-offs te bereiken voor Bond -
spaa rbank aanLienlijk groter is gewor
den, is het toch nog allesbehalve zeker 
dat hei de Groningers ook inderdaad 

zal gelukken bij de eerste icr te eindi
gen . Met uitwedstr ijden Legen HIJ - ln
tervam, Ti lburg Trappers en Feen tra 
Flyers nog op het programma gaat 
Bond, paarbank een paar zware week
einden tegemoet. 
Dat 11et spel van Bands paar bank steeds 
beter wordt, werd zaterdagavond nog 
een · bewezen . Het team an tnken 
L iden. dat toch boven Bonds paar
b,rn k op de ranglij st stond, werd een
voudig verslagen. Via de tu enstanden 
2-0, 1-0 en 1-0 werd Men ken naar een 4-

. 0 nederlaag gespeeld. En de score had 
gemakkelijk grote kunne n zijn a l 
Bondsspaarbank n iet zo slord ig te werk 
was gegaan tijdens powerplay en de 
voo rhoede van de Groninger ie1 meer 
geluk zou hebben gehad. Met name in 
de eers te periode werd er vaak op on
verklaarbare wijze niet ge coord, maar 
toch kwam het Groni nger overwicht rot 
uitdrukk ing door doelpu nten van Dus
seldorp en Sprox1on. 
Reeds in d e eer te minuut van de tweede 
periode werd de wedscrijd bes list toen, 
alweer, Dus eld orp de Leidse goalie 

ienh uis voor de derde maa l wist te 
pa seren . De aaie derde periode le
verde uiteindelijk nog de vierde Gronin
ger treffer op van de zeer goed spelende 
H enk Keizer. 
In Heerenveen was landskampioen 
Feen tra Flyer in een spannend en en-
aLioneel duel met 5-4 de meerdere van 

De Bisschop. Via de tus ·en tanden 1-3, 
3-1 en 1-0 werden de Amsterdammers 
uiteindelijk verslagen. 

De Bisschop 12 9 I 2 19 76-4-
Fccnstra 11 8 I 2 I 7 68-44 
Tilburg 12 2 J 16 70-36 
Bonds paarbank 12 7 I 4 15 47.43 
Olympia 12 6 1 s 13 93-7 
Mcnkcn Leiden 12 6 1 5 IJ 55.59 ' 
HIJS 11 s 2 4 12 nó-52 
Ros,~ell 12 2 I 9 s -U-60 
Havana 12 2 9 s Jó- 4 
Rheem Racers 12 10 J 56-109 



Heerenveen 
• C\ \ " '\ 

wint topper 
Heerenveen en Amsterdam zijn al 

vrijwel zeker van deelname aan de play 
offs. Een rechtstreekse confrontatie 
tussen de beide koplopers leverde zater· 
dag een 5-4 Friese zege op. Tilburg 
Trappers verhuisde naar de derde 
plaats. De Brabanders zegevierden 
gisteravond met 3-1 over HlJS, dat is 
afgezakt naar de zevende plaats. 

Het Belgische Olyrnpia, dat straks 
niet mee kan doen aan de ' ederland e 
play orfs maar wel een grote rol kan 
spelen in de samenstelling van de top 
vier, won zaterdag met 6-5 vnn Nijme
gen. Utrecht incasseerde twee neder
lagen. Eerst tegen Den Bosch ( 10-6) en 
gisteren tegen Heerenveen ( 10-7). 

De stand: 
1. Amsterdam 12 9 2 19 76- 45 
2. Heerenveen 11 8 1 2 l7 68- 44 
3. 11lburg 12 7 2 3 16 70- 31 
4. Groningen 12 7 1 4 15 45- 43 
5. Olymp,a 12 6 1 5 13 93- 78 
6. Lelden 12 6 1 5 13 54- 58 
7. Den Haag 11 5 2 4 12 66- 52 
8. N1Jmegen 12 · 2 1 9 5 43- 60 
9. Den Bosch 12 2 1 9 5 36- 84 

10. Utrecht 12 1 1 10 3 56-109 
:,:~--< 

• Terry Fournier ( midden) belaagt doelman Ed Nienhuis, die de puck met zijn hand afdekt . 

Groninger iishockeyers naar topvorm 
Het Bondsspaarbank Team werkt langzaam naar een topvorm toe. Plaat ing 

bij de top-vier, die straks in een onderlinge cornnpetitie uitmaken wie zich kam
pjoen mag noemen, komt wekelijks dichterbij. Het afgelopen weekeinde voegden 
de Groninger ijs hockeyers vier punten aan hun totaal toe door z.e-gcs op Nijmegen 
en Leiden. Vooral de 4-0 overwinning p concurrent Leiden betekende een be
langrijke stap in de goede richting. Groningen bezet inmiddels de vierde positie 
en met nog zes duels tegoed spitst de strijd zich toe rond HIJS, Tilburg en Gronin
gen, waarvan er één ploeg zal moeten afhaken. 

De Leidenaren zakken vermoedelijk g('gaan. Hij heeft de afgelopen weken al-
automatisch terug naar de wat lagere re- Ie schuchterheid van zich afgeworpen en 
gione n. Het groepje bijeengezochte spe, demonstreeert niet allen veel felheid, 
Iers van verschillende clubs, dat d1t jaa< maar ook een portie doeltreffendheid. 
Leiden een beetje geforceerd ee~ De jonge forward leverde zaterdag in 
" 1jshnckeygezicht" moel geven, leefde hel sleutelduel een belangrijke bijdrage 
t11L nu Loe ver boven stand. In de Groni,1- voor de cl-0 zege. Hij scoorde tweemaal 
gerij hal maakten de Leidenaren zater- en bereidde een goal op schitterende wij-
daga vond in elk geval hun hoge positie ze voor. Zijn plotselinge scoring drift is 
g1::e n enkel moment waar. het Groninger team overigen bijzonder 

Trainer -speler Pa ui Dom m en zijn welkom, want hel scoren verloopt nog al-
1 nannen speelden zo ongeïnteresseerd tijd niet naar wens. Er zijn Le veel kansen 
dat ze blijkbaar niet meer geloven in nodig om do~ unten te maken. 
deelname aan de play offs. Leiden gaf 
w.;h gewillig over en het Groninger 
k rach ,spel stuitte dan ook op weinig ver
zet. He slappe en wezenloze gedoe van 
de Leidenaren stond trouwens in schril 
ontrast met de furieuze Groningers die 

momenteel bar ten van vechtlust en 
jnspiretie. 

Een typerend voorbeeld van de Gro
ninger O(lgaande lijn is de vormgroei van 
de achttienjarige Gary Dusseldorp, die 
vergeleken met een paar maanden gele
den zeker enkele klassen is vooruit-

Attractief 
Het scheppen van de kansen is eigen

lijk een logisch voortvloeisel uit Gronin
gens harde speelwijze. De vlijmscherpe 
body checks zijn niet alleen attractief 
om te zien, maar ze brengen de ploeg ook 
herhaaldelijk in puckbezit. Maar naast 
de volop aanwezige werklust ontbreekt 
slimheid en raffi-neme-nt om in kansrijke 
aanvalsposities openingen te creëren. 

Gary Dusseldorp slaagde er zaterdag 

niellemin in mal na drie minuten de 
schijf achter goalie Ed Nienhuis te depo
neren. Nadat Brian Sproxton de puck 
keihard tegfiln de lal had geknald produ
ceerde dezelfde speler na twaalf minuten 
de tweede treffer, waarbij Dusseldorf 
fraai assisteerde. 

In die beginfa e was eigenlijk al duide
lijk geworden dat de Leidenaren zich 
niet al te veel wensten in te spannen. Het 
gebrek aan karakter deed de ploeg daar
om de da om. want kwalitatief zijn er 
echt wel mogelijkheden. De gasten lieten 
z.ich echter simpel aftroeven door de 
(;röninger hardheid. De meeste persoon
lijke duels eindigden vrijwel steeds in 
noordelijk voordeel. 

l)e tweede periode begon voor de stad
jers even !lori . ant als de eerste. Dus
seldorp boog in de Lweede minuut een 

verdwaald schot zo snel om dat er voor 
Nienhui.s geen tijd was om te reageren 
(3-0). Maar de schoonheidsprijs verdien
de "Beertje" Keizer, die in de laatste 
speeltijd de vierde goal aantekende na 
een prima solo. 

13ij de tegenstoten opere e Gronin-
gens verdediging bekwaam. Daardoor 
kreeg de moeizame produktie van de fo r
wards nauwelijks nadelige gevolgen. De 
terugkeer van Henk Krikke en de dege
lijk spelende Thompsom stonden garant 
voor een minimum aan fouten, terwijl 
Hene Laarman en Nederlands hardste 
verdediger Rick Vangog hun werkterrein 
fanatiek verdedigden. Goalie John Mui
zelaar vormde in dat gezelschap geen 
uitzondering. Alle af tandsschoten van 
de Leidenaren werden door hem foutloos 
verwerkt. 

HENK HIELKEMA 



1 
• De uitblinkende Gary Dusseldorp haalt voor de Groninger ploeg doeltreffend uit (foto links), waarna hij de felicita
ties in ontvangst neemt van A llanPluimers (rechts) . 

Groninger iishockeyers in 
topvorm naar play-offs 

Heerenveen weer 
aan de leiding 

Landskampioen Heerenveen heeft de 
kopposiLie overgenomen van de Amster
dammers. die zaterdagavond verras
send verloren in Nijmegen met 6-3. De 
Friezen zegevierden tweemaal. In eigen ' 
stadion wonnen de Heerenveners met 
9-2 van Den Bosch en in Leiden bleven 
de Friezen de baas met een 16-4 
monsterscore. 

De Groninger ijshockey-liefhebbers komen weer volop aan hun trekken. In de 
aanloop naar de play-offs vertoont het Bondsspaarbank Team namelijk een op
merkelijke prestatiecurve. Het binnenhalen van de winstpunten gaat gepaard 
met het nodige spectakel. De body-checks worden met nog meer inzet uitgevoerd 
dan het vorige jaar, waarbij elke arbitrale tolerantie met beide handen wordt 
aangegrepen. Gisteravond moest het onderaanstaande Rheem Racers eraan ge
loven. Bijna tweeduizend toeschouwers waren getuige van een genadeloze 
afstraffing, d.ie met de 9-1 eindcijfers nog niet eens in juiste proporties werd vast
gelegd. 

De Groningers hebben uit de laatste 
zeven duel dertien punten behaald. Een 
p ositievere score is nauwelijks denkbaar 
en het ziet er zelfs naar uit dat de ploeg 
over drie weken in een dusdanige vorm 
verkeert, dat de beslissende con
frontaties om de landstitel voor de stad
jers zeker geen kansloze aangelegen
heden zijn. Precies op tijd lijkt Bob 
.Ja tremski erin geslaagd te zijn de juiste 
formatie op het ijs te brengen. Me Mo
nagle werd naar Canadagestuurd, Krik
ke kwam terug, Thompson vulde de se
lectiegroep aan, Gerard Carras verving 
de t,eleurstellende Paul Temmermans en 
aan het voortdurende gewissel met de li 
nies kwam eindelijk een einde. 

Een donderspeech en de nodige geld
premies brachten hardheid in de ploeg, 
waarmee de Groningers niet alleen de 
punten pakten maar ook het zelfver
trouwen opvijzelden. De kracht is geba
seerd op hardheid en wat dat betreft 
kwamen de Utrechtenaren er gister
avond geen enkel moment aan te pa.s. De 
jonge Nederlandse talentjes werden re
gelmatig tegen het ijs gewerkt en vrijwel 
elk duel leverde Groninger voordeel op. 

Dat het noordelijke krachtspel reac
ties oproept bleek trouwens in de tweede 
periode. De vonk sloeg over op de tribu
nes, waar de toch al niet kinderachtige 
supporterSgroep een toeschouwer met 
een das in Friese Feenstra-kleuren zo'n 
beetje molesteerde. Op het ijs sloeg 
Utrecht-speler Wolters na de zoveelste 
body-check Henk Krikke met de stick op 
het hoofd, waarna arbiter Elzinga de 
Utrechtenaar onmiddellijk naar de 
kleedcabine zond. 

Geen twijfel 
Over winst of verlies bestond toen al 

geen twijfel meer, want de Groningers 
namen in de eerste periode al na twee 
minuten afstand. De uitblinkende Gary 
Dusseldorp tekende voor de ope• 
ningstreffer en even later profiteerde 
Brian Sproxton uitstekend van een nu
merieke meerderheid. De Utrechtenaren 
waren nogal overrompeld door de furieus , 
gestarte Groningers, die geen enkel me
delijden kenden. Utrecht moest het na
melijk zonder warming-up doen, omdat 

de ploeg te laat bij het ijsstadion a.r
ri veerde wegens pech onderweg. 

Groningen opende met messcherpe 
checks en daartegen had Utrecht geen 
verweer. Het ontzag voor de noordelin 
gen wa io groot dat Terry Fournier 
vanachter het eigen kooitje ongehinderd 
op stap mocht met de puck, die hij 
tenslotte achter de verbouwereerde goa
lie Van Alfen deponeerde: 3-0. Het enige 
gevaar voor zijn collega Muizelaar kwam 
van Fenske, die als eenling echter te wei
nig steun kreeg om doeltreffend uit te 
halen. 

Voorspoedig 
De tweede periode verliep voor Gro

ningen even voorspoedig als de eerste. 
Weer scoorde Dusseldorp en binnen zes 
minuten was het 6-0 door treffers van 
Gerard Carras en Brian Sproxton . Daar
na stokte de Groninger doelpunten
machine even, hoewel Sproxton nog voor 
de tweede pauze de zevende goal produ
ceerde. 

Tilburg Trappers handhaafde ûch 
naast Groningen op de gedeelde derde 
positie rloor met4-3 van Utrecht te win
ne n. HIJ verloor verder met 7-5 van 
Olympia en ijmegen kwam met Den 
Bosch een remise overeen: 5-5. 
Dutand: 

1 Heerenveen 14 11 
~ Am,terdem 14 10 
3 Groningen 14 9 
4 TIiburg 14 8 
5 Oly,mpla 14 7 
6 Lelden 14 a 
7 Dan Hug 14 5 
8 Nijmegen 14 3 
9 Dan B"1ch 14 2 

10 Utrecht 14 1 

1 2 23 103- 54 
1 3 21 88- 58 
1 4 19 84• 51 
3 3 19 77. 42 
1 8 15 105• 88 
2 8 14 81- 79 
2 7 12 82- 77 
2 9 8 54. 68 
2 10 8 43- t8 
1 12 3 80·122 

Er moest een numerieke meerderheid 
aan te pas komen om Utrecht aan zijn 
eretreffer te helpen. Speler-trainer
coach Brubacher tikte de schijf no een 
rebound van l\foizelaar in het doel. Gary 
Dusseldorp 0~1derstreepte daarna zijn 
prima vorm door nog tweemaal in de roos 
te schieten: 9-1. 

HENK HIELKEMA 

Nagenoeg zeker ... Sf~ / ,i9 
Bondsspaarbank 
in "play-offs" 
Met nog vier wedstrijden te spelen is het 
nagenoeg zeker dat de ijshockeyers van 
Bondsspaarbank een plaats in de play
offs zullen bereiken. De puntenachters
tand van de concurrentie , Menken Lei
den en .HJJS-lnlervam, is dermate 
groot dat er welhaast een wonder moet 
gebeuren wil Bondsspaarbank haar 
plaats in de play-offs nog verspelen. 

Twee erg belangrijke punten behaalde 
Bondsspaarbank afgelopen vrij d'<lg in 
Den Haag toen de naaste concurrent 
HIJS-InLervan met 7-8 verslagen werd. 
De rol van de Hagenaars, die ook zater
dagavond tegen Olympia Nederhorst 
het onderspit moesten delven, lijkt nu 
wel u itgespeeJd. 
Voor een verrassing zorgde zaterdag het 
team van Roswell Nijmegen door in ei -

gen huis het sterke üe Bisschop te ver
slaan. Met 6-3 waren de Nijmegenaren 
de ongeïnteresseerd spelende Amster
dammers de baas . 

Na de winst vrijdagavond tegen HIJS
Intervam werd zondagavond het 
ijshockey-weekeinde door Bondsspaar
bank succesvol afgesloten. In een wei
nig enerverende en overdreven harde 
wedstrijd werd het zwakke Utrechtse 
Rheem Racers, via de tussenstanden 3-
0, 4-0, en 2-1, eenvoudig aan de kant 
gezet. De uitslag had gemakkeJijk hoger 
kunnen uitvallen wanneer de Gronin
gers wat meer interesse getoond had- . 
den . Ze leken echter al met het volgende 
ij hockey-weekeinde bezig te zijn, wan
neer een plaats in de play-offs veilig ge-
teld kan worden. 
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~ Heerenveen is na de \'Oorlaatste ron• De~t■nd : i====-== 

de voor de play-of'f's nog steeds kop- 1. Heerenveen 16 12 2 2 26 115- 64 
loper, maar Amsterdam kroop een · 2. Amsterdam 16 12 1 3 25 112- 57 
puntje dichterbij. De Friezen verspeel- 3. Tilburg 16 9 4 3 22 87- 46 
den tegen Tilburg namelijk de halve 4. Groningen 16 10 1 5 21 79- 67 = 
buit (1-1), terwijl de Amsterdammers 5- Leiden 1~6 \ \ \ 1~5· ;~-;=19127 ~====== _ 

geen moeite hadden met Den Boech : 6· Olympla 
" 7 . Den Haag 16 6 2 8 14 99- 90 

10-1. Leiden moest in de kopgroep de- 8. N•irnegen 16 4 3 9 10 67- 78 
finitief afliaken na de 12-4 nederlaag 9. Den Bosch 16 2 2 12 6 47- 17 
in Den Haag. Utrecht en Nijmegen 10. Utrecht 16 1 2 13 4 63-137 ~--
kwamen een 3-3 remise overeen. 

= 
~ I Il l Il l lll 11111111111111U11111111111111111111111111111111 Il Il l nm 1111111111111111II I IIIIII I 1111111111111111111111111111111111111111111111111 Il nF.! 

IJshockeyers 
definitief iiJ.i/ 1~ 

~ 

in play•off s 
De Groninger ijshockeyfans kunnen zich opmaken voor een ongetwijfeld at

tractieve slotfase van het competitieseizoen. Het Bondsspaarbank Team plaatste 
zich zaterdag namelijk definitief bij de topvicr, die over veertien dagen begint met 
de play-offs om uit te maken welke ploeg de meeste aanspraak maakt op de titel. 
De Groninger ijshockeyen herstelden zich voor bijna tweeduizend toeschouwers 
in het Stadspark ven de nederlaag in Tilburg door het Belgische Olympia met 
12-7 de baas te blijven. Tegelijkertijd kregen denoordelingen hulp in Den Haag 
van HIJS, dat Leiden naar kansloze 12-4 cijfers speelde . 

Groningen krijgt in de naronde ge
zelschap van Heerenveen. Am terdam 
en Tilburg; dezelfd team als het vorig 
jaar. De ploeg van Bob Jastrern ki start
te de t ijds de play-offs als hoog t gekla -
seerde team. Met nog twee duels voor de 
boeg zit er nu hooguit nog een derde 
plaats in. maar veel maakt het allemaal 
niet uit omdat de vergaarde punten 
strak niet meetellen. Het enige voordeel 
van de koploper is de keuze vnn de data 
voorde thui dueL. 

De Groninger. nemen dit jaar een 
out ider ) positie in . Hoewel het Cana

cle e zelfvertrouwen de laat ie weken be
hoorlijk is opgevij,.eld door een ge laag
de pun te njacht en enkele spelers zo lang
zamerhand hun topvorm hebben be
reikt. blijft het 1winge com
binatievermogen toch een zwak punt. 
Het duel met OJympia wa eigenlijk ka
rate tie.Je ren wi, se lende dc>mon tratir 

1 

van kwetsbaarheid en vlagen van bijzon -
der hoge produktie. 

Het grillige verloop van de score en de 
onwetendheid van het gebeuren bij het 
duel tussen HIJS en Leiden maakten 
van manager Henk Lingeman een ner
veuze pendelaar tussen de ijshal en de 
directiekamer, waar hij telefonisch in
formeerde naar de stand in Den Haag. 
Lingeman bleef tot. in de lot periode ij -
beren, want zes minuten voor het einde 
\'erkeerden de Belgen met een 8-7 ach
terstand nog . teed in een perspec
tief rijke positie. 

Individuele vorm 
Dat de kracht van de stadjers voor een 

groot deel afhangt van een individuele 
vorm van enkele spelert> , bleek zaterdag 
overduidelijk . Ditmaal wa het niet Bri 
an proxton die de hoofdrol voor zich 
opei te of Gary Du seldorp, maar nu was 

• De uitblinken.de T erry Fournier passeert de Belgische doelman, die hij op het verkeerde been heeft gezet. 

de eer weggelegd voor Terry F'oum ier. De 
temperamentvone forward toonde zich 
met vijf doelpunten uiterst produktief. 
Hij was een volwaardige tegenhanger 
van de Belgische topschutter Guy Lo
sier, die binnenkort wordt benaderd om 
het volgende jaar Groningen te verster
ken. 

Olympia verscheen overigen met een 
ploegje van nege n speler . Onlangs heeft 

IJshockeykampioen Feenstra Flyers uit 
Heerenveen speelt woensdagavond een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Jong 
Oranje in de Asser Trianthahal. De Frie- • 
zen komen op volle sterkte. In Jong Oranje 
speelt de Groninger Henk "Beertje" Kei
zer. 

de clubleiding met de laat le duels in 
zicht alva t opruiming gehouden door 
een paar Cam:1dezen naar hui te turen. 
Er bleef echter voldoende kwaliteit over 
om het de Groninger la tig te maken . 

Omdat het 11itsende werk van Losier 
voor de nodige tegengoals zorgde, zagen · 
de toeschouwers een levendige partij , die 
dr.ie perioden lang boeide. 

Het vuurwerk begon al na twintig se
conden. Het eerste schot op het doel van 
de Belg Paradis was direct raak . Terry 
Fournier assis~erede Rob van Onlangs, 
die de chijf beheerst tegen het nel 
schoof. Een break van Chiasson vormde 
vervolgens de inleiding van de gelijk
maker, maar Fournier (2x) en .,Beertje" 
Keizer schiepen nog voor de pauze ruim 
afstand in de score: 4-l. 

Riante positie 
De tweede periode werd geheel be

hee!1lt door de Groningers, die her
haaldelijk in riante scoring po ities 
schaal ten. De Belgische afweerlinies 
wankelden, maar teeds misten de scho
ten de juiste richting. Wel scoorde Four
nier de vijfde treffer. maar drie Belgi che 
uitvallen mondden uit in evenzovele 
doelpunten (5-4). 

De Groningers maakten in de slotfase 
veel goed door andermaal uit te lopen 
door goals van Pluimers, Dusseldorp en 
Keizer. De taaie Olympia-ploeg de
monstreede daarna echter dat je met 
weinig kansen ver kunt komen, war:it 
drie succesvolle uithalen van Losier 
brachten de Groninger eindzege - en de 
plaatsing voor de play off - even in ge
vaar: 8-7. 

Terry Fournier zette tijdens de laatste 
drie minuten het stadion echter op zijn 
kop. Eerst scoorde hij de bevrijdende ne
gende lreffer, daarna troffen Johan To
ren en Rick Vangog de roos. waarna 
Foumier de zaak afrondde met een fraai 
bekroonde solo: 12-7. 

Het komende weekeinde kunnen de 
beide noordelijke teams zich in de na
ronde aan elkaar opwarmen tijdens een 
rechtstreekse confrontatie in Heeren
veen. Hoewel er niet zoveel meer op het 
pel staat, vormt een fikse do is prestige 

ongetwijfeld de garantie voor een "heet" 
•,oorproefje op de play-offs. 

HENK,HIELKEMA. ---------------~~--



KWALITEIT HEERENVEEN BESLISSEND 
Het Bondsspaarbank Team start de play-offs komende zaterdag tegen lands

kampioen Feenstra Flyers in Heerenveen. De Groninger ijshockeyers klas
seerden zich na de beide laatste duels namelijk als vierde ploeg voor de titelstrijd. 
Een moejJjjker begin is nauwelijks denkbaar. In het Friese ijshockey-Walhalla 
hebben de stadjers al jaren geen voet aan de grond kunnen krijgen en da teen zege 
in het Thialfstadion voor de Groningers niet meer is dan een droombeeld, bleek 
zaterdagavond nog eens overduidelijk: de Friezen speelden zich gemakkelijk 
naar een 7-2 overwinning, waarmee ze de mannen van Bob Jastremski met de 
neus op een kwaliteitstekort drukten. Wel sloot Groningen de 'normale' com
petitie gisteravond af met een 7-2 zege op Den Bosch, maar die deed de pijnlijke 
confrontatie met Heerenveen niet vergeten. 

De noordelijke derby was overigens 
ten dele maatgevend voor de werkelijke 
krachtsverhouding . De Groningers wa• 
ren niet bereid om zich al leen voor een 
portie prestige volledig le geven. Het 
play-off-sfeertje ontbrak dan ook, maar 
we l toonden de landskampioenen aan, 
dat de Groningers technisch een klasse 
minder spelen. Op' puur kwalitei t had 
Gron in ge n op Thialf geen schijn van 
kans, want met het wegvallen van de 
harde body-checks - na een 4-2 ach
terstand - verdween het uitzicht op po

. si Lieve eindcijfers. 

j Smalle basis 
,Jastremski waar chuwde zijn ploeg 

1 
voor het nemen van al te veel risico's. 
Het pelersarsenaal steunt op een smalle 
basis en een handicap door blessures of 

1 
een match-penalty levert straks grote 
problemen op tijdens de play-offs. De 
lichtgeblesseerde verdediger Rick Van
gag kreeg daarom gisteravond tegen de 
Brabanders en vrije'<lag. Het Groninger 
play-off-optreden zal voor een groot deel 
beslaan uit fysiek geweld, omdat een 
kans op succes anders wel kan worden 
vergete n. 

Gronin gen liet in Heerenveen maar 
een halve wedstrijd zijn echte gezicht 
zien. In die fase bleef de score in even
wicht. De ruim drieduizend toe
schouwers, waaronder een handjevol 

\ 
Groningers dat ondanks het slechte weer 
naar het Friese land was afgereisd, zagen 
Groningen in de slotfase in feite op haJve 

1 
kracht draaien. Een blundertje van goa
lie John Muizelaar (hij liet de puck bij 

1 een 2-2 stand uit zijn vanghand in het 
doel glippen) knakte de Groninger ploeg, 

1 die het daarna bewust wat kalmer aan 
deed. 

De Friezen namen trouwens in de 
eerste periode na acht minuten de lei
ding. Een schitterende combinatie van 
,Jack de Heer en Larry van Wieren be
kroonde de Heerenveense trainer-speler 
met een succe volle afronding. Daarvóór 

had Groningen zijn tactisc he bedoelin
gen duidelijk gemaakt. Vanuit een ver
dedigende telling probeerden de snelle 
forwards Terry Fournier en Brian Sprox
ton doorbraken te forcere n, maar door 
het geconcenl reerde tegenspel bleven de 
moge! ijk heden beperkt. In die begin
periode stuurde arbiter Nico Toemen re
gelmatig Groningers naar de strafbank 
en uil een van die perioden van numerie
ke minderheid scoorde Leo Koopmans 
de tweede Frie e treffer: 2-0 . 

Pas daarna kwamen de gasten wat 
meer in voor te linies. Paul Tem
mermans scoorde een onreglementai re 
goa l (hij stond in de goal-cruise), !Tiaar 
Toè'men telde zijn inzet wel. Een harde 
slap-shot van Al Pluimers leverde ver
volgens de gelijkmaker op (2-2), waarna 
Frank van Soldt zijn schot via de vang
hand van Muizelaar tot ieders verrassing 
tegen het net zag uitmonden. Jacob de 
Boer, Larry van Wieren, Leo Koopmans 
en ,Jack de Heer verruimden de marge, 
toen Groningen het verzet allang had op
gegeven. 

Ongeconcentreerd 
Het slolduel iri de Groninger ijshal te

gen het zwakke Den Bosch bleek geen 
inspiratiebron voor de stadjers om de 
verliespartij in Heerenveen met een 
glanzende thuiszege te com pen eren. 
Ongeconcentreerd, bijna futloos en met 
veel nonchalance werkten de Groningers 
de wedstrijd plichtmatig af. Ze waren 
blijkbaar met hun gedachten al bij de 
play-offs, want voor de zeven goals was 
een zee van kansen nodig . 

Het lolbroek-optreden van de car
navalsvereniging De Blinde Vinken was 
tijdens de pauzes amusanter dan het 
spel, dat voor 1500 toeschouwers on
danks de zege teleurstellend moet zijn 
verlopen. Terry Fournier en Brian 
Sproxton zorgden met enkele solo's voor 
de weinige hoogtepunten. De goals kwa
men op naam van: Benn , Fournier (3x), 
Dusseldorp en Sproxtun (2x). 

HENK HIELKEMA. 

PrOQramrria · Play-offs 
VRIJDAG23 FEB RUARI: Tilburg-Heerenveen; ZATERDAG24 FEBRUARI: Am

sterdam-Tilburg, Heerenveen-Groningen. ZONDAG 25 FEBRUARI: Groningen
Amsterdam. 

VRIJI;)AG 2 MAART:'Groningen-Hcerenveen, Tilburg-Amsterdam; ZATERDAG 3 
MAART: Heerenveen-Tilburg, Amsterdam-Groningen. 

VRIJDAG 9 MAART: Amsterdam-Heerenveen , Tilburg-Groningen; ZATERDAG 
JO MAART: Heerenveen-Amsterdam, Groningen-Tilburg. 

• Foto boven: Terry Fournier scoort één van de Groninger doelpunten tegen 
Den Bosch. 

• Foto onder: George Thompson houdt een Brabander in de houdweep. 

'!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!: =• = Î Competitie afgesloten 1 
~== Heerenveen heeft de com petitie als Olympia de Tilburgers met 9-7 ~== 

fi ere koploper afgesloten. De Friezen versloeg. = wonnen van Nijmegen (6-4) en Gronin- 1. Heerenveen 18 14 2 2 30 128-70 = 
= gen (7-2), terwijl concurrent Amster- 2. Amsterdam 18 12 2 4 26 123-68 = , 
~ dam steekjes liet vallen. HIJS bleef de 3. Tilburg 18 9 5 4 23 99-63 ~ 
= Amsterdammers namelijk met 11-6 de 4. Groningen 18 11 1 6 23 91-76 = = baas en Leiden hield de hoofdstedelijke 5 . Le iden 18 8 3 7 l9 89-99 = 
~- ploeg op 5-5. Tilburg vergaarde het ene 6. Olymp1a 18 8 1 9 17 139-137 ~-

7. Den Haag 18 7 2 9 16 118-105 = puntje, datvoldoendewasvoordederde 8 . Nqmegen 18 4 4 10 12 75-87 = = plaats. Tegen Nijmegen bereikten de 9 Den Bosch 18 3 2 13 8 50-133 = 
~ Brabanders een 5-5 gelijkspel, terwijl ia . Utrecht , 18 2 2 14 6 74-155 § 
~I II I Il l Il Il l lll l l l Il l 1111111111111111111 IIII I Il 1111111111111111 lllll Il l lllllll l llllll l llll llll lll lllll Il II III III Il l Il Il lllllllllllÏIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

Bondsspaarbank 
doet nog mee 
Toen zaterdagavond 29 seconden voor 
het einde van de wedstrijd De Bisschop 
- Bondsspaarbank de Groninger for
ward AJ Pluimers per brandcard van 
het ijs moest worden afgevoerd werd de 
wedstrijd nog juist op de valreep van 
baar uitblinker beroofd. In deze wed• 
strijd namelijk vervulde Pluimers een 
absolute hoofdrol. Met zes puntgave 
treffers legde hij de basis voor uiteinde
lijk een 2-7 Groninger overwinning. 
Een overwinning die voor Bondsspaar
bank noodzakelijk was om nog kansen 
op de titel te behouden. Na een neder
laag in Amsterdam namelijk hadden de 
Groningers de titel wel op bun buik 
kunnen schrijven . Nu echter blijft de 
ploeg van Bob Jastremski nog in de 
race om het kampioenschap al is Honds
spaarbank daarbij wel afhankelijk van 
de prestaties die Feenstra Flyers en De 
Bisschop , de andere twee titelkandida
ten , tegen elkaar leveren. 



Verlies Groninger iishockeyers 
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• JOHANTOREN 
... misconduit ... 

De Groninger ijshockeyer zijn 2r gisteravond niet in geslaagd hun zegereeks 
te vervolgen met een overwinning op Tilburg Trappers. De zuiderlingen klopten 
het Bondsspaarbank Team met 9-6, waardoor de stadjers op de vierde plaats be
landden. Leiden, dat nog een theoretische kans heeft om Groningen uit de play: 
offs te houden, kroop twee puntjes dichterbij door een 9-3 zege op Den Bosch. Op 
kop veranderde er niet veel , omdat Heeren een en Amsterdam de volle buit bin
nenhaalden. De Friezen bleven in België de baas over Olympia (l 1-9) , dat vana
vond Groningens tegenstander is in het Stadspark. Amsterdam versloeg Utrecht 
met 12-0 en Nijmegen klopte HIJS met 9-5. 

In Tilburg leek het er lange t ijd op dat Gro
snin_gen aao het langste eind zou t rekken. Door 
'f'en FoÜmier en Rob van Onlangs namen de 
manne n van o rems I in deOe-gm[ase 
een 2-0 voorsprong en dat voordeel in de score 
bleef tot en met de tweede periode gehand
haafcl. Wel scoorden Burger en Van de Broek 
legen, maar de uitbl inkende Fournier zorgde 
na de eerste fase voor een 2-3 tussenstand . 

De Groninger. , die zoa l gebru ikelijk hard 
op de man peelden, liepen nogal wat straf
minu ten op (in totaa l 29), die de ploeg gaan
deweg uit het ritm e haalden . De gevolgen ble
ven niet ui t, want de Tilburgers doelpuntten 
maar liefst viermaa l in een periode van nume
rieke meerderheid . De Brabantse produk
tiemachine begon pas op volle toeren te draai
en . nadat Pluimers, Fournier en Dusseldorp 
elk in de roos hadden geknald . 

Een 6'-3 voorsprong veranderde echter in 
veel ongunstiger cijfers, waarbij Klaas van de 
Broek tweemaal profiteerde van de af
wezigheid van een bestrafte Groninger speler . ✓ 
Me Dona ld produceerde daarbij nog een goal 
u it een goede combinatie (6-6) , waarna Geor
ge Petem ousek in de laatste periode het von
nis over de rood-witte ploeg velde met een 
hattrick. De Groninger Johan Toren moest in 
die lotfase grotendeels vanaf de strafbank 
toezien , omdat hij een vijft ien minutenst raf 
kreeg, waaronder een misconduct -penalty 
(persoonlijke straf) . 

Deatand: 
1. Heerenveen 15 12 1 2 25 114- 63 
2. Amsterdam 15 11 1 3 23 106- 56 
3. Tilburg 15 9 3 3 21 86- 48 
4. Groningen 15 9 1 5 19 70- 60 
5. Lelden 15 7 2 6 16 70- 82 
6. Olympia 15 7 1 7 15 11 4- 99 
7. HIJS 15 5 2 8 12 87- 86 
8. Nijmegen 15 4 2 9 10 63- 73 
9. Den Bosch 15 2 2 11 6 46-107 

10. Utrecht 15 1 1 13 3 60-144 

Dankzij winst op Olympia 12/2 -i9 
1 Bondsspaarbank zeker van play-offs 

De ijshockeyers van Bondsspaarbank 
zijn nu zeker van een plaats in de play
off 's . Zaterdaga vond verloor naas te 
concurrent Menken Leiden in Den 
Haag van HYS lntervam met 12-4 en 
was Bondsspaarbank in Groningen na 
een spannend duel met 12-7 de meer
dere van Olympia Nederhorst. Door 
deze uitslagen is het voor de Leidse for
matie onmogelijk geworden om Honds
spaarbank nog van haar plaats in de 
play-off's te verdringen. 

H et had zaterdagavond overi gens maar 
wei nig gescheeld of Bo nds paarbank 
ha d de wi nst en daarmee de vroegtijdige 
verzeker ing van de dee lname aan de 
p lay-off' s versp eeld . Tot t wee maal coe 
wisten de Belgen, na d a t zij d oor Bonds
sp aarba n k op een ach terstand van vier 1 

goals waren gezet , angstig dichtb ij te 

Ter~, Fournier 
.. . v(if fnaal raa k . . . 

komen. Toen echter enkele minu ten 
voor tijd Terry Fournier - de absolute 
uitblinker van de wedstrijd · 9-7 in het 
voordeel van Bondss paarba nk liet a a n
tek enen , was de strijd gest reden. De 
moegest red en Belgen , d ie slech ts met 10 
m a n naa r Gronin gen waren geko men , 
staakten verder ver zet en m oesten in de 
nog resterende speeltijd nog d r ie goal s 
toestaan. 
Aanvankelijk zag het er niet na ar u it 
dat Bondsspaarbank met dit Ol ympia 
veel moeili j kheden zou hebben . Reed s 
na 31 seconden spelen kwamen d e Gro
ningers via Van Onlangs op J-0 . Chias
son wist weli swaar iets terug te d oe n, 
maar twee treffers van de erg sterk spel 
ende Fournier en één van Kei zer bezorg
den een verdiende 4-1 voorsprong. 

1 
De tweede periode was amper begonnen 
of Porter verkleinde voor Olympia de 

achterstand tot 4-2. Twint ig seconden 
later echter bracht Fournier de marge 
weer op drie goals . Een groot scheeps 
Groninger offensief leidde vervolgens 
niet tot een beslissende voorsprong,. In 
de laa ts te minuten van deze periode was 
het zel fs ni et Bo ndsspaarbank , maar 
Olympia dat wis t te scoren. De sterke 
Losier en Chiasson b rachten de stand 
terug naar 5-4. 

Knock-out 
In d e derde periode wist Bondsspaar-
bank haar aanvallen plotseling we l 
doeltreffend afte ronden. In nauwelijks 
één minuut tijd was Bondsspaarbank 
via Pluimers, Dusseldorp en Keizer 
driemaal s uccesvol. De strijd leek toen 
ge~treden, maar weer zou Olympia ter-

ugkomen. Via Chiasson en Los ier (2x) 
liep Olympia in enkele minuten weer in 
to t 8-7 . De vierde treffer van Fourn ier 
betekende voor de Belgen echter de 
knock-o u t. Toren en Van Gog lieten 11 -
7 aantekenen , waarna Fournier uitein
delijk na een solo met zijn vijfde treffer 
de eindstand op 12-7 bepaalde . 

Feenstra FI. 16 12 2 2 26 115- 64 
Bisschop 16 12 1 3 25 11 2- 57 
Tilburg 16 9 4 3 22 87- 49 
Bondsspaarb. 16 10 l 5 21 82- 67 
Menken L. 16 7 2 7 16 75- 93 
Nederhorst 16 7 1 8 IS 121-1 17 
HYS 16 6 2 8 14 99. 90 
Roswell 16 4 3 9 Il 66- 76 
Havana C. 16 2 2 12 6 47-117 
Rheem R. 16 1 2 13 3 63- 137 
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Groninger ilshockeycoath Jastr'emski optimistisch voor play-offs 

'Dom doordrammen 
is er niet meer bii' 

De kunstijsvloeren in Amsterdam, Tilburg, Heerenveen als winnaars van de 'normale' competitie een gunstige 
en Groningen staan de komende drie weekeinden geheel in start tegen de nummers drie en vier, terwijl de stadjers nu 
het teken van de beslissende eindronde van het Neder- als outsiders moeten aantreden tegen landskampioen· 
landse ijshockey-kampioenschap. De vier beste teams be- Heerenveen en morgenavond tegen Amsterdam. Een ope-
ginnen weer met een schone lei. Het uit Amerika over- ningsweekeinde, dat in één klap de kam pioensillusies de 
gewaaide play-off systeem garandeert een ongetwijfeld grond in kan boren . Trainer-coach Bob Jastremski ziet het 
pannend slot van een slopend seizoen. Het top-kwartet anders: ,,Hetrnaakt mij niet uit welke ploeg onze eerste te-

bestaat uit dezelfde ploegen als het vorige jaar, maar voor genstander is. Je onmoet ze toch alle drie uit en thuis. Uit 
het Groninger Bondsspaarbank Team is er toch een be- ·het eerste weekeinde moeten we twee of drie punten halen. 
_langriik verschil. Destijds verwi.erven de Groningers zich Dan zitten we goed." 

De vierde posi tie en de moeizame wij- tra ks resu ltaten oplevert. ,.Ons huidige 
ze waaro p de play -offs zij n behaald heb- pel type ligt, de groep goed. Het klinkt 
hen het optimi me van de oud- gek, maa r de spelers hadden de vorige 

1 bl)ndscoach nauweli jks kunnen tem- wee k in Heerenveen het gevoel dat ze de 
peren. Sterker nog ; hij denkt met zijn te- wedstrijd volledig controleerden, on-
a m mee r ka mpioensmogelijkheden te danks de nederl aag. Dat geeft zelfver-
hebben dan het vorige jaar, toen de l itel t rouwen. We hebben dat duel in de slot-
·a.nn zijn ne us voorbij glip te door een fase late n schieten, omdat er niets meer 
m inder gun tig doelsaldo dan Heeren- op het spel stond , maar ik ben er van 
v1:ners. De altijd bedaarde coach stoelt o ertuigd dat da t zaterdagavond anders 
zijn optimi me op de vooral tactische uitpakt." 
011twikkeling van zijn pupillen . ,,Dom 
doordrammen is er niet meer bij," zegt 
hij , ,,dat wa het vorige jaar onze 
:.:root~te kracht. Het leek spectacula ir, 
maa r daar hebben wc nu het 
tea m niet meer voor ." 

Uc ijs hockey-tact ic us, die het dit jaa r 
loch weer heeft geprcsl,eerd om van een 
onsa menhangend Lelle tje Canadezen in 
korte t ijd een topteam te maken: legt ui t 
dat een combinatie van hardheid en 
slim heid voor Groningen tijdens de 
play-offs een succes formule is . 
,Jastremski: ,.Het vorige jaar schoten we 
de puck lukraak in het vijandel ijke ver
dediging vak. Drie van onze zwaar
gewichten schaatsten er als idioten 
achteraan met, een harde body-check 
· oor tegemoet komend verkeer. Maar we 
wnren wel kwetsbaar als we puckverlies 
leden. In de verdediging was niets geor-
1,!tm i!ieerd en dat heeft ons het kam 
rioen ·chap gekost.." 

Prima ingesteld 

Dat zijn team in hel Friese Haagje on
der zijn bewind nog nooit heeft kunnen 
winnen, bezorgt Jastremski allerminst 
een minder,waardigheidscomplex . Wel 
onderkent hij het nadeel van de kolken
de Friese entourage, ,,maar", zegt hij, 
,,je moet niet denken dat er bij ons spe
lers zijn die met knik.kende knieën de 
arena binnenwandelen . Ik ken wel een 
paar spelers die het zo'n beetje in hun 
broek doen als ze tegen ons moeten spe• 

l)i t jaar bleek trouwens dal de concur• 
rr nlic zich Lactisch prima heeft in
ircsteld op de Groninger ha rdheid. Ploe
gen als Tilburg en Amsterdam, die een 
jHartje geleden collectief terugschrok
ken, !alen de Groningers onnodig energie 
verspillen door op puckbezit te spelen. 
Hel rendement van de messcherpe 
checks verminderde daardoor, terwijl de 
kwetsbaarhei.d in de achterste lijnen 
bleef. Daarom stelde Jastremski een 
non ta l weken geleden een intensieve om
~ holing cursus op, die volgens hem 

• Topscorer Brian Sproxton omhelst Johan Toren om een feestje te vieren na 
een Groninger treffer. Volgens coachJastremski kunnen er in de play-offs ook 
dergelijke knuffelpartijtjes worden uerwacht binnen zijn team. 

• Coach Bob 
Jastremsk i één en 
al gespannenheid 
aan de boarding. 
Op de achtergrond 
manager Lin
ge man. 

_, 

Jen. Daarbij komt dat Heerenveen straks 
onder druk speelt , omdat die ploeg tegen 
ons eigenlijk niet mag verliezen. Daarom 
ben ik ook niet zo rouwig met onze un
derdog- positie. Of ze komen als dolle 
honden in ons verdedigingsvak ofze blij
ven voorzichtigjes spelen . In beide geval
len kunnen we profiteren." 

Geen leidersfiguur 
De besnorde coach vindt het trouwens 

jammer dat er voor Herbie Redshaw 
geen echte leidersfiguur is teruggekeerd. 
Zowel Brian Sproxton als Terry Fournier 
of Allan Pluimeri'l hebben Redshaws rol 
niet kunnen overnemen. Maar ook daar
in ziet ,Jastremski toch weer voordelen: 
"Kijk, het vorige jaar paste iedereen zich 
aa n bij Redshaw. Men dacht: als hij 
draait dan draai ik ook wel. 1 u is dat an
ders. De spelers beseffen nu hun eigen 
verantwoordelijkheid. Dat heb je kun
nen zien toen we in het begin van de 
competitie wat moeilijk zaten . Ineens 
werkte iedereen als een paard en daar
door kwam het succes." 

Ondanks alles heeft Groningen de 
grootste moeite met de afwerking. Er 

wordt vaak alleen van veraf geschoten. 
,Jastremski: ,,Dat is waaI. Het is nog een 
zwak punt . Het raffinement hebben we 
nu wel in de verdediging en tijdens de op
bouw, maar bij het kooitje van de te
genstander lopen we vast. Maar ja, jon
gens als Pluimers en Ga ry Dusseldorp 
hebben het in zich om ineens te kna ll en. 
Hun sterke kanten wil ik zovee l mogelijk 
tot hun recht !alen komen. Daar hebben 
we rekening mee gehouden wat betreft 
de samens telling van de lijnen. Een jon
gen als Rob van Onlangs komt daardoor 
wat minder aan boq 'in de punt van de 
aanval, omdat hij voornamelijk zorgt 
voor de opbouw. Dat geldt ook voor Jo
han Toren, die dit jaar sterker is gaan 
spelen met de puck aan de stick." 

De laatste weken zijn enkele spelerslij
nen bewust van formatie veranderd. 
Volgens Jastremski geeft die schijnbaie 
chaos de spelers een extra prikkel, ter
wijl de tegenpartij eventjes in verwarring 
gebracht wordt. Zelf tijdens de duels 
wisselen de spelers van lijnen. Dat zou er 
wel eens de oorzaak van kunnen zijn dat 
de stadjersploeg wisselende uitblinkers 
kent. Brian Sproxton, Terry Fournier, 
Allan Pluimers eisen bij toerbeurl de 

Groningers beginnen morgen al aan play-offs 
Het Groninger Bond11paarbank Team etart de pla,-ott1 morgenavond In het stadspark 

tegen hel Am1terdamae De Blaachop. Dit duel Is op verzoek van de Amsterdammers 
verschoven van zondag- naar vrijdagavond. Zaterdag ontmoeien de noordelijke teams el
kaar in Heerenveen. Het programma voor de beide andere weekeinden is ongewijzigd: 

Vrijdag 2 maart: Groningen - Heerenveen, Tilburg - Am1terdam; zaterdag 3 maart: 
Heerenveen - TIiburg, Am1terdam - Groningen. Vrijdag 9 maart: Amsterdam - Heeren
v.een, Tilburg - Groningen; zaterdag 1 r/m11art: Heerenveen - ,Amsterdam, Groningen -
Tilburg. 

heldenrol voor zich op. ,,Ik hoop," zegt 
Jast.remski, .,dat ze alle drie eens op de
~elfde dag in topvorm zijn.' ' 

Canadees onderonsje 
Het play-off gebeuren, dat. gerust een 

Canadees onderonsje genoemd kan wor
den, zal ondanks alle taclisi;:he bedoel in -
gen voornamelijk worden beheerst door 
fysiek geweld, één van de belangrijkste 
pijlers van de Groninger kracht. Omdat 
het Nederlandse arbiterscorps nou niet 
bepaald in kwaliteit uitblinkt - eigen• 
lijk is ico Toemen de enige arbiter van 
klasse - zullen de thuÎ$ploegen ver
zekerd zijn vaneen wat mildere arbitrale 
behandeling. 

,Jastremski lacht geheimzinnig aJs dat 
aspect in het interview wordt betrokken . 
"We houden er rekening mee", zegt hij 
veelbelovend. .,Kijk, het vorige jaar• 
hadden we alleen het voordeel van thuis
arbiters, maa.r dit seizoen plukken ook 
de andere ploegen de vruchten tijdens 
hun thuisduels. Maar ach , met dat soort 
situaties leer je leven . ,Je calculeert het 
een en ander gewoon in .' ' 

Oe Groningers hebben overigens geen 
bijzondere maatregelen getroffen voor 
hun openingsweekeinde in de play-off . 
Wel is speciale aandacht, geschonken 
aan een uitvoerige spelersanalyse van 
Amsterdam en Heerenveen, de beide te
genstanders van de twee eerste weekein
den. Tilburg ontmoet Groningen pas tij
dens het derde weekeinde. Jastremski: 
.,,Die Brabanders, daar he,bben we het 
later wel eens over in de spelersgroep 
Datisnogzoverweg." . 

HENK HIELKEMA 
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Er zal van vond in het H t nveen e Th.ialf- tadîon n wonder moet n gebeuren om d Groninger 
ij h eyer nog enige uitzicht te bieden op een hoofdrol in de pla ~off . Een tuntzegeop de land kam
pio n n i n melijk en bit ere noodzaak om de teleu.r l llend tarl in de Groninger ij11b.al goed te ma• 
k n. Het Bond paar bank eam verloor gisten ond namelijk zijn eer te duel van h t Am terdam e 
De Bi chop m t 4-2, wa rdoor de kampioen illu ie v n d optimi ten go dde I werden weg
genomen. Het i v na ond "alle -of-ni t " in de noorde1ijke derb , maar gezien het matige opening. -
du I an de Groning r zal d krachtmeting rmoedelijk uitdrBRien op en Frie victorie, waarmee 
d k .mpi n droomvo.nBobJ tr m kJenzijnmann ndltjo.al'ni tmeerdane nlu.chtka teelzalblij-
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llE. ELKEM . 
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GRONINGEN TERUG IN TITELRACE NA OVERWINNING 

IJsho.ckeysensatie in Heerenveen 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Leken de Gro

ninger ijshockeyen vrijdagavond na de nederlaag tegen 
Amsterdam al min of meer uitgeschakeld voor de titel, pre
cies een dag later zorgde het Bondsspaa.rbank Team voor 
ee.n daverende verrassing in een uitverkochte Thialf-hal 
(4500) door landskampioen Feenstra Flyers met maar liefst 
6-1 te kloppen. Met deze grootste zege, die Groningen ooit in 
Heerenveen heeft behaald, is de ploeg ineens terug in de ra
ce om het kampioenschap. Terwijl de duizenden Friese sup
porters monend een weg naar de uitgang zochten, maakten 
de honderden Groninger fäns zich op voor een uitbundig 
camavalefeestje in de stadion-kantine. De Groninger 
vreugdedansen bereikten een hoogtepunt, toen ook de dol
gelukkige Bondsspaarbank-epelers zich ongeremd in het 
feestgewoel stortten. 

Voor de Heerenveense reserve-goalie 
'Tom Tesselaar moet de noordelijke 
ijshockeyderby één lange nachtmerrie 
zijn geweest. Tesselaar, ooit eens doel
man van de nationale selectie, moest de 
geschorste Harry van Bilsen vervangen, 
die vrijdagavond in Tilburg een doel
rechter met zijn stick mishandelde. Tes• 
selaar was medeschuldig aan vier van de 
zes Groninger doelpunten en zijn on
zekere optreden verlamde de kam
pioensploeg, die "'ooral mentaal ineen 
stortte. 

Het Groninger supportersvak ont
moedigde de arme Tesselaar nog eens ex-

~~.... a,._ t· ,: ~ 

• Brian Sproxtonjuicht op de foto links na één van de Groninger treffers, terwijl doelman Tesselaar verslagen op het ijs knielt. Op de foto rechts ziet 
Sproxton de puck over het doel verdwijnen. · 

tra door het herhaaldeijk scanderen van 
Harry van Bilsen, die zich op zijn beurt 
zet te verbijten in de perskamer. Van 
Bilsen begon opgewekt met ad
ministratieve scoutingswerkzaam
heden, maar na de derde tegentreffer 
klapte hij het boek dicht om vervolgens 
met driftige passen de zaal te verlaten. 
Dat ritueel herhaalde zich telkens na al
le volgende tegengoals. Van Bilsens 
strafzaak wordt deze week door de bond 
behandeld, maar het ziet er naar uit dat 
hij tijdens de play-offs niet meer in actie 
komt. 

Een andere meevaller voor Groningen 
was een major-penalty ven de Heeren• 
vener Jakob de Boer, die Gary Dus-

Amsterdam . . 

ongeslagen 
Amsterdam heeft na het eerste 

play-off weekeinde de beste papieren 
voor de titel. De ploeg van trainer
speler Ejay Queen won,,iaterdag zijn 
tweede duel tegen Tilburg Trappers 
met 6-2. Vrijdag komt Heerenveen 
naar Groningen en krijgt Tilburg zijn 
return in eigen J,uis tegen Amster
dam. De Groningers spelen zaterdag 
in Amsterdam, terwijl Heerenveen 
dan zijn thuisclub tegen Tilburg al• 
werkt. 
De ■tand: 

1. Am■lerdam 
2. Groningen 
3. H1111r11nveen 
4. TIiburg 

2 2 0 0 4 10· 4 
2 1 0 1 2 8· 5 
2 1 0 1 2 9•10 
2 0 0 2 0 6•14 

seldorp in de eerste periode verwondde. 
Dusseldorp zal ongetwijfeld nog nooit zo 
blij met een bloedende wenkbrauw heb, 
ben rondgelopen, want het bloed maakte 
van een normale twee-minutenstraf nu 
een vijf-rninutenstraf, waarin De Boer 
ook na een Groninger treffer zijn straftijd 
volledig moest uitzitten. 

En de Groningers profiteerden op
timaal. Rick Vangog tekende in de 
zestiende minuut voor de openingsgoal, 
Terry Foumier prikte de puck in het doel 
na een aarzeling van Larry van Wieren 
en een slap-shot van Vangog belandde 
tot ieders verbazing ook in het 1--leeren
veense kooitje: 0-3. Deze voorsprong 
versterkte het groeiende Groninger zelf
vertrouwen. Het perfecte staaltje power 
play - in het verleden Groningens 
zwakste onderdeel - vormde tevens een 
sterke basis voor de eindzege. 

De afwezigheid van Van Bilsen en de 
numerieke meerderheid bevoordeelden 
de Groningers, maar het moet gezegd 
dat het spelpeil van de beginfase 
contrasteerde met het Groninger op
treden tegen Amsterdam. De com
binaties verliepen soepel en in de ver
dediging kregen de Friezen maar bitter 
weinig ruimte. Een geweldig Fries of
fensief in de tweede periode lev:erde riiet 
meer op dan een handjevol kansen, 
waarbij goalie John Muizelaar uit
groeide tot sterspeler. 

Blunders 
Een Fries doelpunt in de elfde minuut 

van die tweede fase (Me Donald scoorde 
met numerieke meerderheid) werd nog 
in dezelfde minuut beantwoord door 
Foumier, die één van Tesselaars blun
dtirs prima uitbuitte; 1-4. De marge van 
drie dQelpunten bleef en de Heeren
veense kampioenen probeerden daarna 
steeds wanhopiger om een gunstiger 
stand te realiseren. Van Wieren, De Heer 
en Koopmans schaatsen wel enkele me
len dreigend in solo, maar de gecon
centreerd spelende Groninger afweer
linies gaven weinig uitzicht op Fries suc
ces. 

Beste wedstrijd 
Brian Sproxton maakte het Groninger 

stuntwerk in de laatste periode af. De su
persnelle Canadees speelde zijn beste 
wedstrijd van dit seizoen en hij loerde in 
de slotfase regelmatig op doorbraken in 
de oprukkende Heerenveense lijnen. 
Een slap-shot mondde via de vangband 
van Tesselaar tegen de paal en in de ne
gende minu_ut zorgde de blunderende 
goalie voor de definitieve beslissing door 
een rolletje van Sproxton door zijn 
gespreide benen te laten schuiven. Drie 
minuten voor het einde vernederde de 
Groninger forward Heerenveen met een 
zesde treffer na een rebound. 
, De Groningers ontmoeten het komen
de weekeinde Heerenveen (thuis) en 
Amsterdam. Bob Jastremski gelooft er 
heilig in dat beide duels gewonnen kun
nen worden. In dat geval is de titel prak
tisch binnen, want tijdens het laatste 
weekeinde eten twee confrontaties tegen· 
Tilburg Trappers op het programma. 

HEN 
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Néderlaag tegen De Bisschop, maar ... 

Bondsspaarbank boekt in 
Heerenveen grootse zege 
De Groninger ijshockey-fans 
hebben een weekeinde achter 
de rug, dat hen ongetwijfeld 
lang zal heugen. Zaterdag
avond namelijk zorgden de 
Groninger ijshockeyers van 
Bondsspaarbank voor een on
gekende sen&atie door in Hee
renveen landskampioen 
Feenstra Flyers te verslaan. 
Hartstochtelijk toegejuicht ' 
door de enkele honderden 
fans en verbijsterd gadegesla
gen door de supportersschare 
van Feenstra speelde Bonds
spaarbank haar beste wed
strijd van het seizoen en, eiste 
geheel terecht de winst voor 
zich op. Een voor de ploeg 
van trainer-coach Jastrems.ki 
broodnodige winst overigens, 
want na de 2-4 nederlaag in 
eigen }J.uis tegen De Bisschop 
had een nederlaag in Heeren
veen de Qroninger titelkansen 
reeds in het eerste play-off 
weekeinde tot nul geredu
ceerd. 

Door de 1-6 overwinning in Heerenveen 
blijven de Groninger ijshockeyers ech
ter volop in de race en zijn nu, samen 
met het nog ongeslagen De Bisschop , de 
grootste kanshebbers voor de titel. 
.Voor het behalen van die titel is het dan 
wel noodzakelijk dat a.s. zaterdag in 
Amsterdam met meer dan twee doel
punten verschil van De Bisschop wordt 
gewonnen, hetgeen een erg moeilijke 
opgave zal zijn. 

Van Bilsen 
Ondanks het feit dat Bondsspaarbank 
in Heerenveen ' zonder meer een top
vorm etaleerde is het in enkele opzich
ten toch wel fortuinlijk aan de winst ge
komen. Feenstra was, door het\rntbre
ken van de vaste goalie Van Bilsen, be
hoorlijk gehandicapt. Van Bilsen's ver
vanger, Tesselaar, speelde geen slech te 
wedstrijd, maar ging bij enkele Gronin
ger goals - toch niêf v rijuit . Tesseîäai 
moest Van Bilsen vervangen, omdat 
deze laatste vrijdagavond in Tilburg via 
een gross-misconduct penalty tegen een 
onmiddellijke schorsing was opgelo
pen. Van Bilsen werd met een gross
misconduct bestraft, omdat hij zijn on
genoegen over een Tilburgse treffer 
uitte door met zijn stick de neus van een 
doelrechter kapot te slaan. 
Zelfs met Van Bilsen in het doel had 
Feenstra waarschijnlijk de nederlaag 
niet kunnen voorkomen. Vijf minuten 
voor het einde van de eerste periode na
melijk beging Feenstra-speler De Boer 

\ een overtreding, waarbij hij de Gronin
ger Gary Dusseldorp verwondde. Van
wege deze verwonding bestrafte de sterk 
leidende scheidsrechter Toemen hem 
met een vijf minuten-straf, waardoor 
Bondsspaarbank vijf minuten de tijd 
kreeg van· een numeriek overwicht te 
profiteren. Een zeer sterk Groninger 
power-play leverde toen binnen enkele 
minuten een 0-3 Groninger voorsprong 

Bondsspaarbank boekte zaterdag
avond een verrassende 1-6 overwin
ning op Feenstra Flyers. En als ge
bruikelijk bij ijshockeywedstrijden 
deden zich ook nu weer enige inci
dentjes voor, waarbij spelers elkaar 
te lijf gingen. Op de foto belagen 
enkele Feenstra-spelers - de stand 
was toen al 0-2 voor de Groningers -
een Groninger speler, Rob van On
langs. 

op. Fournier (2x) en Van Oog waren 
het, die goalie Tesselaar kansloos lie
ten. 

De tweede periode bracht een fa natiek 
aanvallend Feenstra. De anders zo soe
pel lopende Friese doelpuntenmachine 
stokte echter volledig en vond in de 
Groninger goalie Muizelaar een te grote 
rots in de brandin . Een treffer van 
Gordon McDonald bete~nde voor het 
Feenstra-team een bron van inspiratie 
en nog sterker dan daarvoor werd 
Bondsspaarbank onder druk gezet. 
Toen echter, na een break-out van Al 
Pluimers, Terry Fournier de vierde tref
fer voor Bondsspaarbank liet aanteken
en, betekende dat voor Feenstra de ge
nadeklap . 

In de derde periode beperkte Ronds
spaarbank zich tot het controleren van , 
de wedstrijd. Veel problemen leverde 
dat voor de Groningers niet op, want de 
Feenstra-ploeg was in feite al verslagen 
in de periode daarvoor. Ondanks niet al 
te veel aan.vallende aspiraties zou 
Bondsspaarbank toch nog uitlopen 
naar 1-6. Twee fouten van goalie Tesse
laar op schoten van Brian Sproxton de
den het laatste restje fut uit de Feenstra
ploeg lopen en Bondsspaarbank had 
vervolgens weinig moeite om de wed
strijd, zonder nog één tegengoal, uit te 
spelen. 



Heerenveen neemt revanche: 5 -7 

Keepe rsfOut knakt Groningen 
On<lank. d e vcrl1espartiJ, 1s Gronin 

gen nol{ , tceds niPI uitgeschahld voor 
de t 11 el De suadJers hebben het verdere 
-erl<MJp overigens niet meer zelf in d 
hanrl \! int ,roningen vanavond van 
Am ,.. t·erdam met meer dan twee doel 
pu11I n verschil, dan i de ploeg lal er in 

h I v1,ordeel al in punten gelijk wordt 
~e 111d1gd met Heerenveen of Am5ter
da111 , In dat geval telt namelijk het doel -
i-a Ido van de onderl inge wedstrijden. 

Amsterdam. dat gi teren verloor an 
T ilburg Trappers (9-4), onlmoet tiJ
dens het laa tste weekeinde twee maaJ 
Heerenveen, De Groninger treden dan 
aan Legen Ti lburg Trappers, dat v11na
vnnd tegen 1-!eerenveen peelt. De Til
burger blijven, venal de Groninger , 
m de st rijd als ze hun duel van vana
vond winnend af luiten. In dat geval ko
men a lle vier rloegen in het bezit van 
vier punten . 
Oeatancf: 
1. Heerenveen 
2. Amalerdem 
3. Groningen 
4. Tilburg 

3 2 0 1 4 16-tS 
3 2 0 1 4 14-13 
3 1 0 1 2 13-12 
3 1 0 1 2 15-11 

Niet de Heerenveense invaller-goalie Tom Tesselaar, 
maar zijn Groninger collega John Muizelaar speelde 
gisteravond tijdens de noordelijke ijshockeyderby een ne
gatieve hoofdrol. Terwijl de geschorste Friese goalie Harry 
van Bilsen na afloop dolgelukkig het ijs op rende om Te -
selaar te feliciteren, bleefMuizelaarontroostbaarvoorzich 
uit staren. Een verschrikkelijke blunder van de Groninger 
sluitpost bracht Feenstra Flyers in -de slotperiode op een 
beslissende 6-5 voorsprong. Zijn mislukte greep naar de rol
lende puck knakte het Bondsspaarbank Team, waardoor de 
naar 5-7 uitlopende Friezen zich ineens weer titelfavoriet 
mogen noemen. 

De bomvolle ijshal (2500) beleefde 
trouwens een tumultueuze beginfa e, 
die vrijwel identiek was aan de start van 
de derby in het Heerenveense ijssladion. 
De Groningers bouwden evenals de vori
ge week. mm een 3-0 voor prong in de 
eer te periode. En ook nu leken Tom 
Te elaars zwakke momenten een Gro
ninger eindzege in de hand te werken . 
Maar na een ongelukkig begin kwam hij 
nauwelijk,- meer in het nauw, omdat de 
. tadjers gaandeweg hun greep op de 
t.trijd erloren. 

De zo gemakkelijk gerealiseerde 
voor ·prong moest met veel kracht wor
den verdedigd. Een erie strafminuten 
had numerieke minderheden tot gevolg, 
waardoor met na me de energievoo rraden 
van Allan Pluimers en Terry Fournier 
vroegtijdig werden aange proken. Tegen 
de tactisch geduldig operende Friezen 
verdween de scherpte: de combinaties 
stokten, puck erlies nam toe en de po
wer-play ~telde in de IQtfase .helemaal 
niet meer oor. 

Voorspoedig 
En he begon allemaal zo voor poedig. 

Brian Sproxton opende al in de eerste 
minuut de core door een pa s van Van 
Onlang " keurig langs T~s elaar te wer
ken. eel krachtwerk ontregelde het 
Frie e tegen pel. Temmermans prikte 
de chijf uit een rebound voor de tweede 
maal in het vijandelijke kooitje en.Allan 
Pluim ers erra te met een slap-shot v&11 
afstand, toen elk cbot nog een eend-

ogel wa : 3-0. 
Harr àn Bilsen vrat zich zo,n beetje 

op van de zenuwen aan de boarding en 
hij zag tot o ermaat van ellende in de 
tweede periode zijn broer John per bran
card van hel ij verdwijnen. Dejongefor
, ard wierp zich al een kamikaze-piloot 
in de baan van een schot. waardoor hij 
een ern. tige verwonding opliep in zijn 
onderbuik. l laar van totale Frie e 
ontreddering was geen sprake. Speler
coach Larry van Wieren bleef gecon
centreerd in de weer 0111 de tactische za-

Paul Tem
mermans (rechts) 
heeft zojuist de 
Friese goalie Te -
elaar uoor de 

tweede maal ge
passeerd. 

\ 
ken op orde te brengen . En een paar Gro-
ninger straffen hielpen. de kam
pioensploeg over het dode punt heen·. 

De rustig en goed leidende arbiter 
Tamboer stuurde eerst René Laarman 
naar de trafbank. Uit dat numerieke 
voordeeltje doelpuntte Leo Koopmans, 
maar zijn t reffer werd nog in dezelfde 
minuut beantwoord door Henk Krikke, 
die een as isL van Ge·rard Carras verzil
verde: 4-1. Die treffer verhinderde 
Heerenveen niet om het initiatief defini. 
tief over te nemen . Brian de.Bruyn scoor
de vlak na de vierde Groninger goal en 
een vier minutenstraf van Rick Vangog 
stelde Groningen voor levensgrote pro
blemen. Mike Powers profiteerde (4-3), 
waarna de Groni-0ger de laatste reserves 
uit hun lichaam per ten om ongeschon
den door de straJtijd van " Beertje" Keij-
zer te komen. -

De vrijwel opgebrande ploeg van Bob 
,Ja trem ki worstelde wanhopig met de 
minieme voorsprong . McDonald maakte 
de gelijkmaker uit een slap-shot en Bri 
an Sproxton zorgde andermaal voor een 
voorsprong (5-4) die echter enkele mi
nuten daarna ve rloren ging na een door
braak van Wayne Zuk, die Muizelaardi-
agonaal pas eerde. ' 

Hoogtepunt 
Acht minuten voor het einéle beleefde 

John Muizelaar een triest hoogtepunl. 
De zwarte schijf ketste naast zijn doel te
gen de boarding terug- maar het hob-

belende rubber glipte vervolgens langs 
zijn gtaaiende vanghand naar de stick 
van Van Wieren, die simpel intikte: 5-6. 
Twee minuten la ter velde de voordien 
onopvallende Jack de Heer het vonnis. 
Hij reageerde s nel tijdens een Groninger 
treuieling in de defen ie en die treffer 
betekende de Groninger doodsteek. 

Tijdens de ·Jotminuten kreeg de Gro
ninger formatie nog tweemaal de gele
genheid om in perioden van numer ieke 
meerderheid iels teru g te doen, maar be
halve de kracht ontbrak de overtuiging 
om werkelijk gevaarlijk te worden . De 
·pelersmeerderheid viel niet eens op, 
want de puck bereikte slechts het mid
denvak, waar vier geconcentreerde Frie
zen het speeltuig gemak kei ijk ov er
na men. 

Bob ,Jastremski begon direct na alloop 
met het opvijzelen van het ge chonden 
moraal. Veel tijd heeft de Groninger 
coach niet tot. zijn beschikking, want 
vanavond speelt zijn ploeg alweer in Am
sterdam tegen De Bisschop. En alleen 
een zege biedt nog enige uitzicht op een 
s ucce ·vol verloop va n de play-offs . 

HE K HIELKEMA. 

Van Dilsen niet van 
de partij in Groningen 

Harry ven Bilsen, de Heerenveense ijshoc
keydoelman die vorige week ven het ijs werd 
gestuurd, blijft voorlopig geschorst . Zijn 
strafzaak wordt pa volgende week woen sdag 
door de strefcommissie van de ijshockey bond 
behandeld . Reserve-goalie Tom Tesselaar zal 
vanavond in het belangrijke duel tegen het 
Groninger Bondsspaarbank Team in het 
stadspark Van Bilsen vervangen. 

Beide ploegen beschikken verder over de 
voltallige selectiegroepen. De Gron inger 
ijshal is nagenoeg uitverkocht. Gistermiddag 
waren er nog enkele tientallen staanplaatsen 
over van de in totaal 2500entreekaartjes. 

1 
0 



Flyers weer kampioen 

Bondsspaarbank 
op tweede plaats 
Evenals het vorig seizoen heeft de play
off competitie voor de ijshockeyers van 
Bondsspaarbank uiteindelijk slechts een 
tweede plaats opgeleverd. En ook dit 
jaar waren het weer de Heerenveense 
Feenstra Flyers die over de gehele play
offs het sterkst bleken en terecht de 
landstitel voor zich opeisten. 

Reeds vrijdagavond waren de Heeren
veners, na de gewonnen uitwedstr ijd te
gen het Amsterdamse De Bisschop, ze
ker van de t itel. Diezelfde avond name
lijk verloor Bondsspaarbank in Tilburg 
met 6-3 van de Tilburg Trappers, waa r
door de Flyers ook voor de ploeg van 
Bob Jastremsk.i onbereikbaa r werden . 

Overklast 
Voor Bondsspaarbank stond toen zater
dagavond in eigen hujs nog de tweede 
plaats op het spel , welke via een 6-1 
overwinning op Tilburg Trappers ui 
teindelijk ook werd behaald . 
Veel moeite hebben de Groningers za
terdagavond met Tilburg Trappers ni et 
gehad . De Tilburger, die alleen in de 
eerste periode het tempo van Bonds
spaarbank redelijk bij konden houden 
en zelfs met een 0-1 voorsprong de 
eerste rust ingingen, werden tenslotte 
volledig overklast. 
Halverwege de tweede periode luidde 
Brian Sproxton de Til burgse ondergang 

Rustig 
De derde periode van deze laatste wed
strijd van het seizoen werd door Bond -
spaa rbank vervolgens ru stig uitge
speeld . Gedoelpunt werd er nog door 
Rick van Oog die een uitstekende solo 
doeltreffend afrondde, en door Brian 
Sproxton die 9 seconden voor het einde 
nog voor de derde maal scoo rde en 
daarmee hei zesde Groninger doelpun t 
liet aantekenen. 

Feenstra - kampioen 6 5 o l 
Bondsspaarbank 6 3 o 3 
Ti lbu rg 6 2 O 4 
De Bisschop 6 2 o 4 

10 JJ-22 
() 29-21 
4 24-32 
4 21-32 

-- - ·····-·- J ...... .... ,. .. '., 
Bon~aarbank 
doet nog mee 
Toen zaterdagavond 29 econden voor 
het einde van de wedstrijd De Bisschop 
- Bondsspaarbank de Groninger for
ward Al Pluimer per brandcard van 
het ijs moest worden afgevoerd werd de 
wedstrijd nog juist op de vaJreep van 
haar uitblinker beroofd. In deze wed
strijd namelijk vervulde Pluimers een 
absolute hoofdrol. Mei zes puntgave 
treffers legde hij de basis voor uiteinde
lijk een 2-7 Groninger overwinning. 
Een overwinning die voor Bondsspaar
baok noodzakelijk was om nog kansen 
op de titel te behouden . a een neder
laag in Amsterdam namelijk hadden de 
Groningers de ti tel wel op hun buik 
kunnen schrijven. u echter blijft de 
ploeg van Bob Jastremski nog in de 
ace o m he t kampioen chap al is Bonds

spaarbank daarbij wel afhankelijk van 
de prestaties die Feenst.ra Flyers en De 
~isschop, de a ndere twee füelkandida 
~en , tegen elkaar leveren. 

, in door het eerste doelpuhnt voor 
Bondsspaarbank aan te laten tekenen . 
Via Fournier, SproJCton en Pluimers 
liep Bondsspaarbank vervolgens binnen 
enkele minuten eenvoudig uit naar 4-1 
waarna de Tilbwgers verder verzet zo 
ongeveer opgaven. Groningen nu ook in 

de race voor titel 

IJshockeyer Losier 
tekent bij Groningen 

Manager Henk Lingeman van het Gro
ninger BondBSpearbank-team is erin 
gealaagd de Canadees Guy LosieJ' vast te 
leggen voor de komende ijshockeycom
petitie. De produktleve aanvaller van 
Olympia uit Antwerpen was het afgelopen 
1eizoeil topscore.r van de bekercompetitie 
en eindigde al11 tweede op de scbutters
ranglij1t van de normale puntenstrijd. Lin
gi!ma'rl, die, zoal11 gemeld, al geruime tijd 
de 23-jarige Loaîer op het oog bad, hoopt 
binnen een week de onderhandelingen met 
de huidige kern af te ronden en tegelijker
tijd de naam van de nieuwe sponsor bekend 
t.emaken. 

Van onze ijshockeymedewerker 

AMSTERDAM - Groningen 
is door een overwinn ing met 7-Z 
op Amsterdam in de tweede 
ronde van de ijshookeybeslis
singscompetitle plotseling me
dekanshebber op d e ütd gewor
den. 

Door de zege van Heerenveen 
op de Tilburg Trappers (5-2) 
staan de Heerenveners twee 
punten voor op hun concurren
ten, en zijn de Groningers af
hankelijk van wat er zich tussen 
Heer.enveen en Amsterdam gaat 
afspelen. Wanneer zij zelf ten
ninst.e geen steken laten vallen 
tegen Tilb urg. 

Mocht de titel in Groningen 
terecht komen, dan is dat mede 
veroorzaakt doordat de Gro
ningse ploeg een beter onderling 
resultaat boekte ten op-zichte 
van Heerenveen. 

Zware last 
Voor eigen publiek gaf de 

Amsterdamse ploeg blijk de 
zware last van het spelen onder 
grote druk nog niet aan te kun
nen. Alleen Pluimers blonk uit 
in de door coach Bob Yastrems
k i uitgestippelde taktiek. 

Zes maal vond de Oranje
aanvaJler na een doorbraak van 
de Anisterdamse defensie het 
net achter Amsterdam-doelman 

~ 
De Bruyn, De zevende Groning
se treffer kwam op naam van 
Sproxton. 

Held 
De vierduizend Heerenveense 

toeschouwers riepen de invaller 
voor de geschorste Harry van 
Bilsen, Tom Tesselaar, uit tot 
held van de avond. Maar niet al
leen hij, ook de rest van de Hee
renveense equipe vestigde de 
indruk dat zij over de inzinking, 
veroorzaakt door de problemen 
met hun doelman, heen is. 

De Heer, Koopmans en Z1,1k 
zetten de Tilburgers in de eerste 
periode op een 3-0 achterstand. 
Cordon McDonald en De Heer 
zorgden voor de ander< twee 
Heerenveense treffers. Van de 
Broek en Bu rgers scoorden voor , 
Tilburg. 

De stand in de kamploens-, 
competitie Is: Heerenveen 4-6, 
Groningen 4-4, Amsterdam 4-4, 
Tilburg 4-2. 

., 



Groningen-Heerenveen: toeters, vlaggen, bellen en spreelclcoren 

Zonder dat beetie gek ziin 
verliest iishockey z'n charme 

De kenner op rij twee kreeg gelijk. ,,Heerenveen beeft hier al eens eerder met 
3-0 achterge taan en won toen toch nog". De man was zonder meer kenner, want 
hij noteerde alles wat er gisteravond op het ij van de Groninger ijshal in het 

tad park tijdens de ijshockeywedstrijd tussen de vertegenwoordiger an de 
bank met de paard ers en een Fries clubje verwarmers. Hij zat op dat deel van de 
tribune waar altijd mensen zitten, die op één of andere manier eenvoudig aan 
kaarten komen als het om een topevenement gaat. Toen het thui koor zijn be t 
deed om "we are the champions" tot een snelle stijger op de hitparade te promo
veren, deelde de kenner mee dat het nog lang niet zover wa . ,,Friezen vechten al
tijd door", luidde zijn wetenschap. 

Hij kreeg gelijk (daar ben je kenner 
oor). De bank b landde in d rode cij

f r . En to h: r klopte volgens mij iet 
ni t met die bewering over de Frie e 
v tberadenheid. Mijn twijfel uitspre 
ken durfde ik niet, want wat weet ik nu 
van ij hockey af. Erger nog: ik kan niet 
e n schaal en. Maar wél lez n, en op 
het programmablaadje tonden achter 
de Frie e nummers, die in de slotfa ede 
eer an het Heitelän mo len ver
d digen, alleen maar ... Amerikaan e of 
Canade e namen. 

Oor pronkelijk Frie doorzetting -
vermogen \ as er in elk geval wél op de 
tribune . De akken Den E van tribune 

oord zagen hel goed zitten bij het oplo-

pen van d bankschuld. Ze zaten er in de 
1 tf e, armpje bij, dj Fri e uppor

ters. 1 a twee"nhalf uur krijsen waren ze 
ook he . \ anl de geel-roden uit 
Heerenveen war n kwantitatief in de 
minderheid ten pzichte van de Grins
j rs. Du : brullen oor dri . Dan trek je 
het aantal de ibellen zo'n beetje in even
wicht. 

r ningen moe t het wat de on
dersteuning betreft voornamelijk heb
b n van ak , 10 rd: de jongens (en de 
mei je. niet le erg ten) met de toeters, 

loggen, bellen en spreekkoren. De echte 
upporte , die gezellig een beetje gek 

zijn. Oat beetJe g k zijn, dat móét. et 
al m Ik . \ ant zonder die vakken C, D, 

n E van tribune , 'oord verlie L ij hoc-
key veel aan charme. 

0 er charme ge proken. Het · nog 
teed ,GiJ ie" dat op het ij taat. Olé, 

olé, Gij ie, olé. Denk je eens in: olé, olé 
Bond paarbank, olé. Dal kan niet, dat 
begrijpt de directie oord- ederland 
an deze pon or ook wel. Zo weinig mo-

gelijk omzien naar het verleden I miJn 
devie . Maar onwillekeurig da ht ik bij 
dat olé en ij sie t ch e n terug aan de 
periode acht jaar geleden, dat IJ voor 
hel eerst het ij opwankelde. truikelend 
werden de eer te wedstrijden afgewerkt 
in d derde kla van het I ederlandse 
ij hockey . erlie met 12-2 wa, e n mee

aller . Maar mooi dat h t tadion op de 
kop tond bij het noteren van een goaltje 
al d vijandelijke doelman een been op
tilde. En m oi, dat er l n 2500 men en 
om z ven uur 's avonru hel tadion uit
puild n. De aanvang van de wed trijd 
wa dan acht uur. .. 

De d lman : een belangrijke harnier 
in h t wed trijdbeeld bij ij ho ke . Aan 
vankelijk begreep ik er niet van, maar 
uit indelijk werd dan toch duidelijk wie 
er bij beide partijen in d el tonden : 
eerst deed Harry van Bil en mee bij 
thui club Groningen. De man had dui
delijk de ympalhi k van de Groninger 
, upporters, die voortdurend zijn naam 
scandeerden. Maar op het al g noemde 
pr grammaatje tond Muy elaar bij 
Gr ningcn voor dat ijzeren hokkie . Hoe 
zit dat nou? In de lotfasc hadden de 
Friese upporters het weer over ,hun " 
Te ·se laar, die in de eerste periode nooit 
een puck heeft gezien, maar het ding in 
de loop van de wed lrijd t ed vaker te
genkwam. Al je van niets weet (en zo ie
mand mag Lo hook naar ij hockey) , wa 
dit erg verwarrend. Om een lang verhaal 
kort te maken: Te elaar de !echte 

• Een tick al trofee, wat wil je nog 
me r ... 
stond bij 1-leerenv n m h t doel, maar 
werd lat r go d n uy laar de Grote 
stond uan cl o crkant, maar werd later 
. Ie hl. 

En Van Bils n? Dat is dé H eren
v n, e doelman, maar die mocht niet 
meedoen, want die hakte kortg leden 
een on huldig do lwachtertje de neu. 
zowat van h t hoofd f. ak C oord wil
d hem daar graag aan herinneren. 

(.). hockey is ni t m 1s. Toch vi 1 het 
gi t ra ond m t de hardh id m e. Er 
w g n knokkerij, n d trafbank 
mo t vandaag worden afgesto! . Niet
lemin werden nk I m n 'en van het iJs 
afgedragen, · én van hen was r z Il 
slecht aan toe. Maar dat waren ongeluk
Jes zond r optel. Oe gewond H eren 
ve ner zat v r na afloop beneden in de 
IJshal te wachL n op autovervoer naar 
huis . Dat duurd ev n , want boven 
. maakte iedereen hel bier beiit. Er wordt 
immers n rgcn zoveel "gezopen" als in 
de sportwereld? 

GER VAN GELOER 
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Het is een kwestie van hui1en en juichen. Terwijl het Groninger Bondsspaa.r

bank Team zijn thuiswedstrijden in de play-off een beetje sukkelig verliest, be-
aart de ploeg zijn topvorm voor de confrontaties op vreemde ijsvloe1"e11. Zo ble

ven de mannen van Bob Jastremski zaterdagavond in de race om de titel door De 
Bi schop in uitverkochte J aap Edenhal (3000) een verpletterende nederlaag 
toe te diene 7). Evenal de vorige week in Heerenveen demon treerde Gronin-
gen een onbe wiste superioriteit, die de Amsterdammers volledig ontmoedigde. 
Enkele honderden meegereisde Groninger fans bejubelden zes treffers van de uit• 
blinkende Allan Pluimers, die vlak voor het eind per brancard het ij verliet met 

n beenblessure die achteraf nogal meeviel. 

ben uitgebalanceerde combinatie van 
kracht en tactiek bleek voor Groningen 
!' •11 doeltreffend wapen. Oe plannen van 
1ac•t i t'he tovenaar Bob Ja tremski wer
den correct uitgevoerd. Am terdam 
11111 ht naar believen aanvallen. maar de 
hootdfitedelij ken liepen daarbij met. 
open ogen in de val . De opdringende lij
nen v n Ejay Queen, Mike Richardson 
l'I\ .Je rry 'chäffer kr gen niet alleen wei
nig ruimlc van Thompson, angog, 
Kr ikk en de uit tekende Laarman 
munr 1, kwamen al in een vroeg stadium 
h ·t lastige st.oorwerk tegen van de for
wordi.. 

Geconcentreerd 
De hechte Groninger verdediging . 

formatie beperkte de Am t-erdam~e 
"C" h1etkan. en en tijden de keren dat. de 
µnma tick-handling van Queen en R i
dt, rd on openingen l'or eerde, toonde de 
ditmaal g oncentreerd keepende John 

1uiielaar zich een betrouwbare luit
po t. Hij herstelde zich goed van een 
paar foutjes in het thui duel tegen 
! leer nveen. Maar ook zijn ploeggenolen 
leerden an de v rloren derby. die de 
(;roningers het kampioenschap wel een 
zou kunn n k ten. 

Een te gretige in telling en onnodige 
~l rofminuten (Ja tremski: ., Het is een 
Jonge en onervaren ploeg. Ik ben niet 
hoos op ze") d orkruisten in de ijshal 

. ,'t dspark de t.acti che opzet en bijna 
m akten de Groninger in msterdam 
dezelfde fouten. Met een 6-2 voor prong 
in de derde peri de kwam het jeugdig op• 
timisme eventje om de hoek kijken. De 
dire t. van de ruimte profiterende Am
~terdammer. moesten geremd worden 
m tovert red1ngen. Vangog , pro ton en 
Fournier verdwenen naar de . trafbank, 
maar veel chade liepen de Groningers 
n ict op, omdat de lhui club zich al bij de 
verlie partij had neergelegd . 

landl op d adam appel. hel enige on
beschermde lichaamsdeel van een 
1j hockeydoelman. 

Successerie 
P!Utmers' tweede goal m de eer te pe

riod ont ·t nd njwel dire<:l u1t één van 
de I e-off . ln d volgende fa e bouwde 
de international de marge uit naar 6-1, 
waarbij e n doelpunt van proxton de 
succe· erie van Pluimer eventje onder
brak. aar het voert toch te ver om de 
Gruninjler eindzege voornamelijk op re
k ning te chrijven van de Nederland e 

anedee ·. Zoal" gezegd wa de tacti che 
uit voering van de ploeg honderd pro

nl. D inbreng on de andere Gronin
ger, wa · er daarom niet minder om, ook 
al . pe Id hun opt reden zich wat in de 
chadm af an de ontketende Pluimers. 

Ook de "echte'' Groningers voelen 
zi h 1,ichtbaar gelu kkiger met Canade
zen d i zich ·tipl aan hun tacti he op• 
dra hten h uden . Het onverzettelijke 
toorwerk van Johan Toren, de !imme 

pa. !-e. an "Bee r•· Keijzer, het degelijke 
\'erd diging. werk van Henk Krikke en 
ook de pogingen van de jonge Gerard 

arra · . nijden nou eenmaal meer hout 
in een gecoördineerd amen pel. 

Meer aanspraak 
Ja t,remski verklaarde na afloop dat 

zÎJn ploeg dit jaar meer aan praak op de 
titel maakt dan het vorige jaar. ,,Als 

a tie 

Nerveus 
Het Groninger rood-witte supporter • 

,·ak, dat de verrichtingen op hel ij feest• 
ierend gade loeg, beleefde trouwens 

een nerveuze beginfase. Tijdens het af
tasten van elkaar krachten en po ities 
zorgde deAm terdammer Keith Linning 
nameUjk voor de openingstreffer in de 
derde minuut. Maar nog geen acht mi
nuten later begon de noordelijke aan
vaUeider Allan Pluimers, aan zijn op
merkelijke "one-man- how". Met een 
·pecialiteitje van Brian proxton (lift. 
ehot) trok de for gebouwde forward na 
een mooie assist van Gary Dusseldorp de 
::-core gelijk. Pluimers' favoriele slap-

hot kwam er daarna herhaaldel ijk aan 
te p al inleiding van nog een vijf Gro
ninger goal . Goalie De Bruyn gaf na 
afloop ruiterlijk toe weinig illusies te 
he bben bij het zien van de dreigend 
u ithalende tickbeweging van Pluimer , 
want de Groninger heeft nou eenmaal 
het hard Le chot in ederland . De puck 
krijgl zo'n geweldige netheid da ter geen 
tijd overblijft om al keeper te reageren. 

la je in de baan van het schot, dan heb 
je ii;eluk gehad . lits de schijf niet be-

0 

mijn spelers wat meer ervaring hadden 
en zich beter hielden aan de tactiek, dan 
wa het kampioenschap een kwe tie van 
tijd ," aldus de coach, die vurig hoopt dat 
alle anadezen het volgende jaar terug
keren. 1aa1 die wen zal wel een utopie 
blijven, zolang de overvliegende avon- · 
turiers het ijshockey pel op de eder
land e ij piste op redelijk peil moeten 
houden . 

HEi K HIELKEMA 

st 
Heerenveen op kop 

Het Heerenveense Feenstre. Flyer 
heeft tijdens het laatste play-off 
wee~einde de beste uitgangspositie voor 
de titel. De Friezen, die in Heerenveen 
met 5-2 wonnen ven Til brug T repper , 
hebben echter nog twee duel tegen Am 
sterdam voor de boeg . Groningen gaat 
vrijdag riaa r Tilburg TrAt>per , dat z11 -
Le~dagavond in het tadspark te gast is . 
W1.11t Amsterdam één van de beide 
duel van Heerenveen, dan i Gronin 
g n kampioen. mit5 het vier punten 
h~~lt ui~ he~ du_bbelduel l gen Tilburg. 
81J g~hJk eindigen telL namelijk het 
doelsaldo van de onderlinge wedstrij 
den. 
S"l■nd: 
1 HNr■nH■n 
2 Groningen 
3 Am1terd■m 
4 TIiburg 

4 3 0 1 8 21-11 
4 2 0 2 ,4 20•14 
4 2 0 2 C 11-20 
4 1 0 3 2 17-23 

• Allo.n Pluimers 
scoorde zes uan de 
zeuen tref{ ers uoor 
Groningen in het 
duel met Amster
dam. De ene tref
fer, die niet op zijn 
naam kwam is 

'hier in beeld ge
bracht. Brian 
Sproxton (rechts 
uoorgrond) pas
seert doelman 
J ohn de Bruin. 



Bob Jastremski over 
kansen van Bondsspaarbank 

"Tweede plaats 
eervol; niet 
interessant'' 
"Wij moeten gewoon ons werk doen en 
trachlen dit weekend die vier punten Ie 
pakken legen Tilburg Trappers. AJs dat 
gebeurd is, moeten we maar eens kijken 
hoe Heerenveen en Amsterdam het er 
afgebracht hebben. Van hun confronta
tie hangt het af of we zaterdagavond 
kampioen van ederland kunnen wor
den. Goed beschouwd hebben we eigen
lijk niet zoveel meer in eigen handen''. 

Op deze nucblere w1J ze reageert 
trainer/ coach Bob Jast rem ski van 
Bondsspaarbank Team Groningen op 
het verloop van de zeer spannende play
offs. Dit weekend moel hel tot een cli
max komen met als re ullaat de bekend-

! wording van de nationale kampioen ij s
hockey. D e stand van de pla y-offs laat 
zien dat het Heerenveense Feenstra 
Flyers aan de kop gaat met zes punten , 
op een gedeelde tweede en derde plaats 
Bondsspaarbank en De Bisschop uit 
Amsterdam, met ieder vier punten . 
Laatste, en uitgeschakeld in de race, 
staat Tilburg Trappers . Vrijdagavond 
speelt Groningen in Tilburg en Feenstra 
in Amsterdam. Zaterdag volgen de re
turns. 

Doelpunten 

ken buitenlandse coaches die in Neder
land nu werkzaam zijn. Aan deze posi
tieve ontwikkelingen is echter één na
deel verbond en: nieuwe Canadese spe
lers moeten hun ingebakken traditio
nele ijshoc key-regels laten varen. In Ca
nada wordt sowieso , althans in de vele 
oudere ij stadions, op kleinere pistes 
gespeeld, Vandaar dat îk de nieuwe Ca
nadese spelers van orrze selectie, telken
male een nieuwe speelwijze moet bij 
brengen: het beter gebruik maken van 
de ruimte met alle consequenties van
dien . En dat kost maanden om dat te 
bereik en". 

Supporters 
Vrijdagavo nd de eerste confrontatie 
met de Tilburg Trappers in de play
offs . Een uitwedstrijd, Een nadeel? Ja
s tremski : ,.Ik dacht het niet. De spelers 
en ik word~n ontzettend goed gerugge
steu nd door de Groningse supporters. 
Dat kan ik niet genoeg benadrukken . Ik 
weet dat een groot aantal supporters 
meegaan naar Tilburg . Een geweldige 
stimulans. Klasse! Aan de andere kant 
hebben we voor de beker en in de com
petitie drie van de vier keren verloren 
van Tilburg. Of we onder een extra 
druk spelen? Ik dacht het niet. We zijn 
daar zo langzamerhand aan gewend ge
raakt. Daar moeten we voldoende pro
fessioneel voor zijn". 

Bob Jastremski 
.... we zijn gegroeid .... 

Op de vraag of de overwinnaar van de 
play-offs, de Nederlandse kampioen, 
het beste team zal zijn, reageert Bob 
Jastremsld lange tijd nadenkend. 
"Waarschijnlijk inderdaad het beste 
ijshockeyteam op dát moment, en daar 

gaat het om. Overigens is het voor mij 
geen verrassing dat we het in de nacom
petitie zo goed doen. We hebben, en ik 
heb hel -al gememoreerd, ons ritme ge
kregen. En dal hadden we nog niet in 
het begin van de competitie, zodat we 
punten verloren. Maar, hel gaal alleen 
om de eerste plaats. Een tweede is wel 
eervol. iet interessant". 

Wint Heerenveen beide duels dan zijn 
de Friezen uiteraard kampioen. Wint 
Amsterdam echter ook een aflevering 
dan is zeer waarschijnlijk Groningen 
kampioen, mits Bondsspaarbank Team rj----- - - - - ~ -=-=--=~ - ------ ---===------~====:= === ::::::::::== ====' 
·dit weekend alle vier punten pakt. Bij 
een gelijk aantal punten in de ei nds tand 
gelden de doelpunten in de onderlinge 
confrontaties. En wat dat betreft staat 
Groningen er niet slecht voor. Amster-
dam kan echter ook twee keer winnen. 
Als Groningen dan eveneens een dub-
·bele winst behaald , ziet het er voor de 
Stadsparkbewoners, gezien hun voorde-
lige doel saldo, weer redelijk gunstig u it. 
Hoe het ook zij, Groningen moet wel 
twee keer winnen. 

Groeiproces 
Hel vorig jaar miste Bonds paarbank 
op het nippertje de nationale titel. Dat 
kan nu ook weer gebeuren. Betekent 
dat een verloren seizoen? Jastremski: 
" Ik dacht het nier. Je kunt niet zeggen 

- dat we gefaa.l.d hebben. In tegenstelling 
tot de meeste andere topploegen, zijn 
we in Groningen dit seizoen begonnen 
met een voor de hel ft vernieuwde spe
lersselectie. En om die in te werken kost 
tijd , aanpassing en energie. Het moet 
groeien. En in dat groeiproces zijn we 
de laatste weken redelijk geslaagd . We 
hebben nu het evenwicht gevonden tu s
sen onze aanval en verdediging, en 
daarbij de juiste spelerscombinaties ge
kregen, de juiste man op de juiste 
plaats. We z:ijn nu een min of meer uit
gebalanceerd geheel geworden" . 

Opbouw 
Groningen zit dit seizoen in de opbouw, 
terwijl de andere topploegen met hun 
vertrouwde spelersmateriaal konden 
doorwerken. Jastremski: ,,Het ijshoc
key in Nederland heeft zich het afgelo
pen jaar ta ctisch bijzonder sterk 
ontwikkeld . Dat is zeker en du idelijk 
waarneembaar . Het spelpeil is, in ver
gelijking met de vorige competit ie, dui
delijk omhoog gegaan. Er wordt meer 
op de aanval gespeeld , meer uitgebalan
ceerd als het ware. Over chakelingen 
van aanval op verdediging, en omge
keerd , verlopen soepeler, het spelen op 
puckbezit is beter geworden, kortom 
het spel op de Nederlandse banen is ge
variëerder geworden. 
De verbeteringen zijn. dach t ik, vooral 
geïnspireerd door de nieuw aangetrok -



Titel 

naar 

Doordat Groningen met 6- 3 verloor in 
Tilburg konden de Heerenveense Flyers na 
de 4-:~ overwinning in Arn terdam op De 
Hi chop tot landskampi oen worden ge
kroond. 

Aanvankelijk zag het er n iet naar uit, dat 
de Friezen de titel vroegtijd ig zouden vero
\'Crf?n. want tien minuten voorheteindeke
ken ze n g Legen een 3-1 achterstand aan. 
Toen werd echter de peler-trainer van Am
. terdam, gjoy Queen, naar de strafbank ge-

zonden en meteen was het verweer van de 
hoofd tedelijke ijs hockeyers gebroken. Drie 
minulen voor het slot scoorde Jack de Heer 
de win nende treffer voor de Flyers. dat zich 
vervolgen met de meegekomen supporters 
[twaalf volle bu sen) in het kampioensfeest 
k nn slorten. 

• Heerenveen 
werd door de 4-3 
overwinning op 
Am terdam kam
pioen. Op de foto 
wordt de winnende 
tref/ er ook van 
Jack de Heer beju
beld. 

Detttnd: 

Flyers 1 Heerenveen 
2 Groningen 
3 Tilburg 
4 Ameterd11m 

S 4 0 1 Il 25-20 
S 2 0 3 4 23-20 
S 2 0 3 4 23-2B 
S 2 0 3 4 19-24 

~l:'0_,,,~1.11·,-111('.tê ... ,w,us .· . 
" ";-·•: ,,t,•. ', . l \ •' . ' • • , • '), •·• '• ., • 

Het Bondsspaarba.nkteam, dat zich vorige week hield aan de tactische plan
nen van Bob Jastremski, is gisteravond roemloos uit de play-offs gespeeld door· 
Tilburger Trappers (6-3). De Groninger ijshockeyers verwerkten de verliespartij 
zo slecht, dat ze hun teleurstelling in de slotfase van een rommelig duel op een 
kinderachtige wijze demonstreerden. iet alleen moest.en de Brabantse spelers 
eraan geloven ook arbiter Tamboer kreeg het zwaar te verdu.ren. Zelfs na anoop 
van de wedstrijd slingerden de Groningers de arbiter allerlei verwensingen naar 
het hoofd, hetgeen Henk Krikke, René Laarman en Herman Carras nog op een 
misconduct-penalty kwam te staan (persoonlijke straffen van 10 minuten). 

Het vrijuit spelende Tilburg Trappers 
- de ploeg was voor de titel al uit
gescha keld - gaf Groningen vanaf de 

r te minuut geen schijn van kans. De 
stadjer .. die dezelfde counter-tactiek 
hanteerden als de vorige week in Am
:,;tcrdam, verkeken zich volledig op de 
sl imme Brabanders. De Tilburger 
wii;ten kennelijk van de Groningse plan
nen af. De puck werd behoedzaam in de 
ploeg gehouden , waardoor de af
wachtende noorderlingen verleid werden 
tol een agre sievere speelwijze. 

Dedrancrom zic h met stoorwerk in het 

vijandelijk verdedigingsvak te begeven, 
werd nog eens versterkt door de vrijwel 
voortdurende achterstand in de score. 
Van ,Jastremski's tactiek kwam deze 
keer dan ook niet. terecht. Sterker nog, 
de Groningers raakten zo nerveus, dat er. 
van behoorlijke coördinatie niet veel 
terecht kwam. De doorgesijpelde berich
ten van de Amsterdamse voorsprong in 
het duel tegen Feenstra Flyers werkten 
een wat rustiger speelwijze niet bepaald 
in d hand . 

Groningen moe t winnen en die fatale 
$pann ing bleek te groot voor de jonge 

spelers. De ploeg kampte met dezelfde 
zenuwen, die de stadjers veertien dagen 
geleden tijdens het thuisduel tegen Am
sterdam de das omdeden, De door
braken van de snelle Brian Sproxton ble
ven ac hterwege en Al Pluimers zag nau
welijks kans om zijn gevaarlijke slap
shots af te vuren. 

T och leek Groningen tien minuten 
voor het einde de partij in gunstiger 
eindcijfers te beslissen. Bij een 4-3 ach
tersta nd vertoonde de ploeg nog vol
doende karakter om zich herhaaldelijk 
in kan rijke posities te schaatsen. Een 
keihard lap-shot van Henk Krikke be
landde echter tegen de paal, en die te
leur telling was nog maar nauwelijki; 10 
. econden verwerkt of de Tilbutgér Van 
der Ven scoorde aan de andere kant de 
vijfde Brabant e treffer, waarmee hij de 
resterende illu ies van Jastremski en het 
rood-witte upportersvak voorgoed de 
grond inboorde. 

adat vervolgens Klaas van der Broek 
na een schitterende combinatie voor 6-3 
zorgde bekommerden de ontdane Gro
nini;ers zich alleen nog maar om hun te
genstander5 en de arbiter . 

In de eerste periode had routinier Ge-· 
orge Peter ousek trouwens het Gronin
ger zelfvertrouwen al flink ondermijnd 
door een openingstreffer in de zevende 
minuut na een rebound van goali John 
Muizelaar. Twee minuten later trok 
Vangog de score gelijk uit een assist-van 
Al Pluimers, maar toen was al duidelijk 
geworden, dat de Brabanders hun te
genstanders voor grote tactische pro
blemen stelden. 

Voor de eerste pauze zorgde een ver
tragende stickbeweging van Van der Ven 
voor een nieuwe mentale tik (2-1), maar 
weer was er een Groninger herstel. Terry 
Fournier benutte één van de spaarzame 
doorbraken door alleen voor Gerry Gobel 
de schijf via een lift-shot in het kooitje te 
prikken. Veel moed was er niet uit te 
putten, want nog geen twee minuten la
ter mondde een solo van Griffith uit in de 
derde Tilburgse goal. 

Brian Sproxton onderstreepte nog 
eens het Groninger gebrek aan een tik
keltje geluk door tegen de paal te knal
len, waarna hij somber toezag hoe Klaas 
van der Broek wel profiteerde; 4-2. Het 
ging de zuiderlingen voor de wind en hun 
ongedwongen handelingen staken gaan
deweg schril af tegen de kram pachtige ' 
pogingen van Groningen, dat steeçls 

wanhopiger combinaties oversloeg in de 
vergeefse jacht op succes. 

Er restte tenslotte een schrale troost. 
In Amsterdam sloot landskampioen 
Heerenveen zijn duel winnend af, waar
door het Groninger verlies wat minder 
pijnlijk werd. Bij winst in Tilburg zou 
Amsterdam vanavond immer moeten 
winnen in Heerenveen en dat zou wel een 
erg vrome wens zijn. Groningens laatste 
duel - vanavond in he Stad park tegen 
Tilburg - wordt ongetwijfeld beheerst 
door revanchegedachten. Maar 1neer 
slaat er aok niet op het spel. .. 

HE K HIELKEMA 



Groninger revanche op Tilburg in bomvolle hal 

Waardig slot iishockey 
Een kleine driedllizend ijshockeyfans namen zaterdagavond uitbundig 

a.fscheid van het Bondsspaarbank Team, dat zijn laatste wedstrijd tegen Tilburg 
Trappers won met 6-1. Veel reden voor een vrolijk uitwuifpartij was er niet, 
want de Groninger ijshockeyers moesten evenals het vorig jaar genoegen nemen 
met een tweede plaats. Het ijsstadion Stadspark was de vorige week al tijdens de 
voorverkoop uitverkocht, maar de verwachte ontknoping van het kam
pioenschap had al een dag eerder plaats op de ijspistes in Amsterdam en Tilburg, 
waar Heerenveen zijn titel prolongeerde omdat Groningen zijn laatste theoreti
sche kansen verprutste. De "bekochte" Groninger fans kenden geen wraak
gevoelens, maar hun kampioensfeestje na de zege op Tilburg Trappers was niet 
meer dan surrogaat. 

Het lukte Groningen overigens prima 
om .de aanhang tevreden te stellen met 
de overwinning, die de 6-3 afgang in 
Tilburg wat draaglijker maakte. Dat het 
kampioenschap niet meer in het geding 
was, deerde zaterdag blijkbaar nie• 
mand, want het play-offsfeertje was i.n al 
zijn omvang aanwezig. Met veel inzet, 
karakter en een goede wedstrijdinstel
ling redde de Groninger ploeg voor eigen 
publiek zijn gezicht. Na de thuisneder• 
lagen tegen Amsterdam en Heerenveen 
was er toch nog een winstpartij te vieren, 
ook al ging het om de bekende baard van 
de keizer. 

De Groningers hadden zich ditmaal 
beter ingesteld op de Tilburgse tactiek 
dan vrijdagavond tijdens het uitduel. 
Het zuidelijke puckbezit veroorzaakte 
nu fanatiek s.toorwerk in het Tilburgse 
verdedigingsvak waar de Groningers ge
vaar lijk opereerden door een surplus aan 
werkJust. De Groningers en de Canade
zen wilden waardig afscheid nemen en 
daarin slaagden zij volledig. 

Het duel leek in de beginfase trouwens 
een kopie te worden van de eerste con
frontatie in Brabant. Maas zorgde in de 
eerste periode namelijk voor de ope• 
ningstreffer door de puck na een fraaie 
sola achter goalie Muizelaar te depone
ren. Groningen kwam in die fase niet 
verder dan een serie strafminuten. Van 
gog, Krikke, Dusseldorp, Thompson en 
Sproxton verdwenen achtereenvolgens 
naar de strafbank en het duurde tot de 
negende minuut van de tweede speeltijd 
voordat een liftshot van Sproxton de sco
re gelijk trok. Daarna was het Tilburgse 
verzet gebroken. Terry Foumier, Sprox
ton, Pluim ers, Vangog en Sproxton voer
den de snel tevreden toe chouwers met 
Groninger goals. 

De eindstand: 
l. Heerenveen 6 5 0 l 10 33-21 
2. Groningen 6 3 0 3 6 29-21 
3. Tilburg 6 2 0 4 4 24-32 
4. Amsterdam 6 2 0 4 4 20-32 

een en ander gepaard ging met de nodige 
vechtpartijtjes. Het regende straf
minuten en de Tilburger Hans Christi
aens liep zelfs nog tegen een mis
conduct-penalty op (persoonlijke straf 
van tien minuten). De Groninger wil om 
te winnen wa, echter niet tegen te hou
den. De Tilburgers beperkten zich in de 
laatste periode tot de noodzakelijkste 
handelingen. Een nederlaag - en daar
mee verlies van de tweede positie - was 
toen al onontkoombaar. 

Groningen bleef ondanks de slotzege 
vier volle punten achter op Heerenveen, 
dat in het Thialfstadion geen enkele 
moeite had om Amsterdam een kansloze 
8-2 nederlaag toe te dienen . Het pun
tenverschil tussen de beide noordelijke 
ploegen is dit jaar groter dan het vorige 
seizoen, toen het saldo van de onderlinge 
duels beslissend was. 

Het blijft voor de Groningers vechten 
tegen de bierkaai. Anders gezegd: het 
omverwerpen van het ervaren Friese bol
werk vereist een meerjarenplanning, zo
als Bob Jastremski die zich het vorige 
je1u had voorgesteld. Daar komt voor
lopig niets van terecht. Jastremski kon
digde destijds een Groninger topteam 
aan, mits hij kon bouwen met een vaste 
spelerskem. En het verhaal is bekend: 
de jaarlijks wisselende Canadezen moe
ten steeds op korte termijn tactisch wor
den omgeschoold waardoor er nauwe
lijks werkelijke vooruitgang wordt ge
boekt. 

van een stroef draaiend team binnen en
kele maanden een serieuze titelkan• 
didaat te maken, maar er zijn nog enkele 
jaren nodig om het landskampioenschap 
naar Groningen te halen. Het Friese te
am, dat nu al drie jaar in dezelfde sa
menstelling over de ijspiste heerst, heeft 
dit seizoen aangetoond dat de wis• 
selende vorm van enkele spelers gemak
kelijk kan worden opgevangen door er
varing van de ingespeelde combinaties. 

Heerenveen wist dit jaar met minder 
superioriteit dan voorgaande jaren de ti
tel voor het derde achtereenvolgende sei
zoen binnen te halen. De kwetsbaar
heden werden gecamoufleerd door routi
ne. Voor Groningen rest de hoop op een 
langduriger verblijf van de spelersgroep. 
Maar de komende sponsorwisseling zal 
de continuïteit in de club voorlopig niet 
kunnen waarborgen. 

HENK HIELKEMA 
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De Brabanders legden zich bij de noor
delijke overrompeling neer, hoewel het Jastremski slaagde er in om dit jaar • Gary Dusseldorp (rechts) en Brian Sproxton belagen de Tilburgse goalie Hans Christiaansjr. " 



Zes buitenlandse 
i ishockeyers 
naar Groningen 

Het eerste ijshockeyteam van GIJS dat 
het komende ei.zoen weer onder de n~am 
Bondsspaarbank in de competitie uitkomt, 
is tamelijk ingrijpend gewijzigd. De Cana
dezen Brad Pirie en Herbie Redshaw ko• 
men om financiële redenen niet weer terug. 
Het bestuur wilde vooral Redshaw graag 
houden, maar de Canadees verlangde te 
veel geld (veertienhonderd en vijftig gul
den netto per week). 

Verder is John van der Griendt in Canada 
gebleven om te studeren en keert Marcel de 
Graaf om persoonlijke redenen niet terug. De 
Nederlandse Canadezen Pete van Amelsfoort 
e~ Ji~ de Weert zijn overgegaan naar respec
t1evel1Jk HIJS en Roswell, terwijl doelman 
Martin Leeflang definit ief een punt gezet 
heeft achter zijn carriëre. 

GIJS is nog steeds op zoek naar een waar
dige vervanger van Herbie Redshaw. Er zijn 
nu al enkele nieuwelingen aangetrokken: Bri
an S~roxton (21) is een uit Kingston af
komstige forward, Dave Ottenhof (20) is een 
defence uit hetzelfde 
team, forward Jerry Baartman (19) speelde 
voor de Toronto Red Wing8, Paul Tem-

• HENRYRIJSDIJK 
... nieuwe doelman . .. 

merman (21) was een forward bij de Winnipeg 
Monarch, René Laarman (19) speelde voor de 
l,uelph Platers en goalie Henry Rijsdijk (18) 
verdedigde het kooitje van de West End Fly
ers. 

Het komende weekende spelen de Gronin
ger ijshockeyers hun eerste oefenduels. Vrij
dagavond in en tegen Leiden, dat zater
dagavond te gast is in de ijshal Stadspark. Op 

"1 zaterdag 23 eptember komt het sterke Rode 
Ster Belgrado naar de Groninger IJshal. 

Na zege op H.IJ.S. en Kemphanen 

G.IJ.S. Welpenteam 
Nederlands kampioen 

Bondsspaarbank 

~.~~,;~~~~ •o~~,~~~!~mplm BooJ 
trainer-coach Jasuemski van Bood - spaarbank zaterdagavond dal het even
spaarbank noodzakcelijk om de nat io- al het vorig eizoen nogal wat tijd no
nale bekercompetitie al s aanlooppe- dig zal hebben om inge peeld te raken. 
riode voor de later Le ver pelen competi- Verliep de uit wed trijd tegen Leiden 
tie om het land kampioenschap te be- Lions vrijdagavond nog redelijk bevre-

hou, en. digend, 4-4 wa de uit lag, de avond 
Voor eigen publiek. (ca. 1000 toe chou- daarop erd Bond spaarbank door de

zelfde tegen raoder met 5-1 aan de kam 
gezet. 

Het i echter overduidelijk dat er aan de 
hand van deze resultaten geen zinnig 
woord Le zeggen valt over de kracht van 
Bonds paarbank hel komend eizoen. 
Niet alleen ontbraken er tenmin te drie 
basisspelers - Rob van Onlangs, Dave 
Ouenhof en een nog onbekende cana
dese center waarvoor in beide wedstrij-

1 
den tegen Leiden wissel pelers op het ij~ 
tonden - ook konden de nieuwelingen 

Brian Spro ton en Jerry Baanman 
door re pectievelijk een blessure en een 
stevige verkoudheid niet voluit gaan. 

Het is gezien de individuele kwali1eilen 
van de nieuwelingen zelf zo dat, wan
neer Bob Jast rem ki er in slaagt het 
team tot een hechte eenheid te smeden, 
de kracht van Bond. spaarbank duide-
lijk hoger ge chai moel worden dan het 
vorig seizoen . 
Van de nieuwel ingen manifesteerden 
zich met name de goalie Henry Rij -
dijk, verdediger René Laarman en de 
geblesseerde prox1on zich als ver. ter
kingen . Het enige Groninger doelpunt 
scoorde Allan Pluimer . 

1 Maar ondanks deze ver terkingcn lijkt 
het onwaar chijn li jk, dat Bondsspaar
bank zich evenal vorig eizoen met be
trekkelijk weinig moeite van een plaat 
in de pla y-offs zal kunnen verzekeren. 
Verscheidene teams hebben zich name
lijk zodanig versterkt dat het k ..i-:ht · 
verschiJ met de top duidelijk minder zal 
zijn dan het vorig cizoen. En ook deze 
teams zullen mee willen trijden om een 
plaats in de play-off . 

De• \\'elpen van G.IJ.S .. jongens i.11 de 
/ee.ft(id va11 9 e11 10 jaar. z,jn er dit 
1,•eekend in geslaagd het Nederlands 
kampioenschap in de wacht te slepe!l. 
Dit Jnvam tot stand door in de play·o.fJs 
zaterdag ce winnen va11 het sterke 
H.JJ.S. uit Den Haag met J-0 en ee11 
zege op het Ei11d!wve11se Kemphanen 
met 4·2. 

Een ge11·1.'ldiR r,•sii/raat voor het jeugd
üshockey i.11 de srad Groni11ge11. dat :ich 
in een toc11<>11w11de belwrgsrelling mag 
1·erheuge11 . 

Op de foto van li11ks naar ree hr s. sraan
c/1·. Hans Ko1111eman . Henk Doesbu rg. 

J/c11k de Vries. Sn:" 11 van Tienen. R ob 
, 1111 der La1111. Alexis Fi~cher. caprain 
Hans Coll'e11g <' Il Ebel Noo rman. 
K11iele11d van links 11aar rechts: Bennie 
Dilling, Lars de Jong. Johan Schuur-
1111111, H endn'k Steve11s. Martin Lee.flang 
jr .. Marco Vos e11 liggend goalie Marc 
0 'Brie11 . 
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