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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 

TERUG IN DE GIJSTIJD 

DE RECENTE GIJSTIJD 

En nu al die kranten artikelen .... 

is een uitgave ter gelegenheid van het 3 de 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. 

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) 

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) 

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, le 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. 

Bij het tot stand komen van deze knipselboeken is gebruik gemaakt van archiefmateriaal dat 

beschikbaar is gesteld door, Ton Ferkranus, Henk van Halteren, Jacob van Gelder, Harke 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 



Team foto Snickers 1979-1980. Achter vlnr: Guy Losier, Brian Sproxton, Jaap Fokkinga, Gerard Carras, 

Herman Carras. Midden vlnr: Flip Kobus, Hans Sietsema, Marcel v/d Graaf, Henk Keijzer, Rob van Onlangs, 

Johan Toren, Gary Dusseldorp, Herbie Redshaw, Al Pluimers, Kees Hoogland en Bob Jastremski. Voor vlnr: 

Luuk van Dijk Nick van Seggelen, Andy Strijker Rick Vangog en John Muizelaar 



- ------ ------- -

Zes buitenlandse 
iishockeyers 
naar Groningen 

Het eerste ijshockeyteam van GIJS, dat 
het komende seizoen weer onder de naam 
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 
en Jim de Weert zijn overgegaan naar respec
tievelijk HIJS en Roswell, terwijl doelman 
Martin Leeflang definitief een punt gezet 
heeft achter zijn carriëre. 

• HENRYRIJSDIJK 
. .. nieuwe doelman ... 

Bondsspaarbank 
nog geen eenheid 

GIJS is nog steeds op zoek naar een waar
dige vervanger van Herbie Redshaw. Er zijn 
nu al enkele nieuwelingen aangetrokken: Bri
an Sproxton (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 Wings, Paul Tem-

merman (21) was een forward bij de Winnipeg 
Monarch, René Laarman (19) speelde voor de 
Guelph Pieters 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 september komt het sterke Rode 
Ster Belgrado naar de Groninger IJshaL 

/f 17 

Evenals het vorig seizoen lijkt het voor 
trainer-coach Jastremski van Bonds
spaarbank noodzakelijk om de natio
nale bekercompetitie als aanlooppe
riode voor de later te verspelen competi
tie om het landskampioenschap te be
schouwen. 
Voor ei gen publiek (ca. 1000 toeschou-

·----;.·--------------------------~-E,-·-------· 
Na zege op H.IJ.S. en Kemphanen 

G.IJ.S. Welpenteam 
Nederlands kampioen 

De welpen van G.IJ.S .. jongens in de 
leeftijd van 9 en JO jaar. zijn er dil 
weekend in geslaagd het Nederlands 
kampioenschap in de wacht te slepen. 
Dit kwam tot stand door in de play-offs 
zaterdag te winnen van het sterke 
H.IJ.S. uit Den Haag met 3-0 en een 
zege op het Eindhovense Kemphanen 
met 4-2. 

Een geweldig resultaat voor het jeugd
ijshockey in de stad Groningen, dat zich 
in een toenemende belangstelling mag 
verheugen. 

Op de foto va11 links naar rechts, staan
de: Hans Konneman. Henk Doesburg. 

Henk de Vries. Sven van Tienen . Rob 
van der Laan , Alexis Fischer, captain 
Hans Co.f/èng en Ebel Noorman. 
Knielend van links naar rechts: Bennie 
Dil/ing. Lars de Jong, Johan Schuur
man. Hendrik Stevens. MartinLeeflang 
jr., Marco Vos en liggend goalie Marc 
O'Bri<'ll. 

wers) bewees een incompleet Bond -
spaarbank zaterdagavond dat het even
al het vorig seizoen nogal wat tijd no
dig zal hebben om ingespeeld te raken . 
Verliep de uit wedstrijd tegen Leiden 
Lions vrijdagavond nog redelijk bevre
digend, 4-4 was de uitslag, de avond 
daarop werd Bondsspaarbank door de
zei fde tegenstander met 5- 1 aan de kant 
gezet. 

Het is echter overduidelijk dat er aan de 
hand van deze resultaten geen zinnig 
woord te zeggen valt over de kracht van 
Bondsspaarbank hel komend seizoen . 
Niel alleen ontbraken er tenminste drie 
basisspelers - Rob van Onlangs, Dave 
Ottenhof en een nog onbekende cana
dese center waarvoor in beide wedstrij
den tegen Leiden wisselspelers op het ij s 
stonden - ook konden de nieuwelingen 
Brian Sproxton en Jerry Baanman 
door respectievelijk een blessure en een 
stevige verkoudheid niet voluit gaan. 

Het is gezien de individuele kwaliteiten 
van de nieuwelingen zelfs zo dat, wan- , 
neer Bob Jastremski er in slaagt hel 
team tot een hechte eenheid te smeden , 
de kracht van Bonds paarbank duide
lijk hoger geschat moet worden dan het 
vorig seizoen. 
Van de nieuwelingen manifesteerden 
zich met name de goalie Henry Rij s
dijk, verdediger René Laarman en de 
geblesseerde Sproxton zich als verster
kingen. Het enige Groninger doelpunt 
scoorde Allan Pluimers. 

Maar ondanks deze versterkingen lijkt 
hel onwaarschijnlijk, dat Bond paar
bank zich evenals vorig seizoen met be
trekkelijk weinig moeite van een plaats 
in de play-offs zal kunnen verzekeren. 
Verscheidene teams hebben zich name
lijk zodanig versterkt dat het k•·c1chts
verschi l met de top duidelijk minder zal 
zijn dan het vorig seizoen . En ook deze 
teams zullen mee willen strijden om een 
plaats in de play-offs. 
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. BUITENcgSPElf\ 
GIJS-praeses Lingeman 
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somber over toekomst 

NederlandsJishockey _ it\ 
, ·1} ~b 

'Alles klapt van-aag // 
) .J "_) 

-of •orgen in elka·ar' 
(Van onze verslaggever 
HENK HIELKEMA) 

Het groepje Canadese ijshockeyers, dat ieder jaar in septem
ber de grote plas overvliegt om op de Nederlandse ijspistes de 
"zakken te vullen, kan in het vervolg maar beter een paar rijke 
ooms uit Amerika meebrengen , want het runnen van topijshoc
key is zo langzamerhand financieel een ongezonde e~ ~n
verantwoordelijke zaak geworden. Nu de voorheen met br1efJes 
wapperende sponsors in de gaten krijgen dat ze minder re-

dame-rendement uit de geïnvesteerde gelden krijgen dan ze 
verwacht hadden, trekken ze hun vingers schielijk terug uit de i 
ijshockeysport. Nog voordat het hele topgebeuren als een bal
lon uit elkaar spat dreigen enkele clubs de in moeilijkheden te 
komen·. Zo moet het Groningse GIJS vermoedelijk opnieuw be
ginnen in de tweede divisie, omdat er geen geldschieter is ko
men opdagen, terwijl ook het Haagse HIJS zonder sponsor geen 
topteam meer op de been kan brengen . De Drentse ijshockey
club Assen moet zijn ambitieuze plannen voorlopig eveneens 
laten varen door gebrek aan geldgevers. 1 

Zonder sponsor is het onmogelijk ge
worden om zelfs met uitverkochte sta
dions de jaarlijkse exploitatie te dekken. 
In de drang naar meer prestaties hebben 
de clubs elkaar opgezweept, wat tot forse 
schulden heeft geleid. Nu de sport zich
zelf niet meer kan bedruipen, blijkt er 
geen weg-terug: het Nederlands team -
voornamelijk bestaande uit Neder
landse Canadezen - heeft immers de 
wereldtop bereikt. Van de Bond hoeven 
de clubs daarom geen ingrijpende 
maatregelen te verwachten. 

GIJS-voorzitter (en manager van het 

eerste team) Henk Lingeman denkt dat 
er het volgend jaar na de Olympische 
Spelen in elk geval iets gebeurt: ,,Of de 
hele zaak klapt in elkaar of er komt een 
profcompetitie van een klein groepje 
clubs, die toevallig sponsors hebben die 
ijshockeygek zijn geworden . Eén ding is 
duidelijk: zoals we nu bezig zijn, kan het 
eenvoudigweg niet doorgaan . De komst 
van Canadezen heeft een wildgroei tot 
gevolg gehad en nog niet zolang geleden 
boden de clubs tegen elkaar op om een 
bepaalde goede speler te kunnen in
lijven." 

Lingeman legt uit, dat je momenteel 
met pure Nederlandse amateurs geen 
eerste divisie kunt spelen. ,,Afgezien van 
het niveauverschil met Canadezen," 
zegt hij , ,,kun je niet meer zo( '\ beta
ling. Ga maar na : een eerste div,.,é'speler 
is per dag vijf uur kwijt aan training, 
daar komen dan nog eens dertien uur bij, 
voor de wekelijkse uitwedstrijd, inclusief 
de reistijden en nog eens vijf uur voor de, 
thuiswedstrijd. Dan kom je op 43 uur per 
week. Je kunt van iemand niet verlangen 
dat hij naast zijn normale werk er nog 
een volledige dagtaak bij heeft." 

• Een duel, waar het Noorden volgend jaar wellicht van verstoken blijft: de altijd emotionele prestigestrijd tussen 
Groningen en Heerenveen. 

Is er een alternatief? 
Lingeman: ,,Jawel. Als je ama

teursport bedrijft - en dat is de ijshoc
keysport officieel nog steeds - dan moet 
je de zaken weer terugbrengen naar nor• 
male proporties. Of je moet gewoon zeg
gen datje een prof-competitie speelt. De 
kwestie is, dat de hele aanpak van het 
ijshockey zo'n zeven jaar geleden door• 
amateur-clubbestuurders gebeurde, die· 
gewoon ijshockeygek waren. Men be-, 
taalde grif voor Canadese spelers zonder' 
zich af te vragen of er wel dekkingsmid-1 
delen waren. De sport kreeg daardoor, 
een stormachtige ontwikkeling, waar het: 
?)-1 · -ylandse ijshockey eigenlijk nog niet: 
ai.. _,,oe was , In sommige gevallen werd er· 
zelfs financieel roofbouw gepleegd op de, 
jeugdafdelingen. Daar stagneerde de na-. 
tuurlijke groei. Men komt daar nu geluk-
kig weer op terug door aparte stichtingen, 
te maken voor de eerste teams." 

Zelf exploiteren 
Objectief gezien is alleen nog ijshoc

key haalbaar op het niveau van de 
tweede of derde divisie. 

Lingeman: ,,Dat is zo, maar je kunt 
niet zomaar terug. Er moet ook gezocht 
worden naar andere oplossingen." 

Ziet u er een? 
Lingeman: ,,Laat de clubs de stadions 

maar beheren. Je kunt dan zo'n hal met 
alles erop en eraan op commerciële basis 
exploiteren . Ton Menken bewijst dat het 
kan . Nou, met die winsten kun je dan de 
tekorten dekken van de wedstrijdsport. 
Dan heb je ook geen sponsor meer nodig, 
waar je van afhankelijk bent. Ik ben er
van overtuigd dat we deze richting over 
een jaat:ofvijfwel inslaan . Het is alleen 
zaak om de komende ,periqde te over
bruggen. Laten we eerlijk zijn: wat er nu ' ' 
gebeur4 is, had nooit mogen gebeuren." 

Toekomst GIJS 
Hoe ziet de toekomst eruit voor 

GIJS? 
Lingeman: ,,Duidelijk is dat we zon

der sponsor naar de tweede divisie moe
ten. Alle Canadese spelers, die we 
contractueel hebben vastgelegd, moeten 
we afstoten. We zullen echt wel zorgen 
dat ze ergens anders onderdak krijgen. 
Heerenveen zal er wel een paar willen 
hebben en anders Amsterdam wel. We 
zullen de zaken op amateurniveau moe
ten opbouwen met Nederlandse jongens. 
Als we eenmaal in die tweede divisie zit
ten, dan blijven we daar zeker drie jaar 
in . Dat is noodzake lijk om niet weer de
zelfde fouten te maken . En ook al komt 

• GIJS-voorzitter Henk Lingeman. 

er nog een sponsor, dan nóg wil ik met 
een sen-iorenteam behalve in de eerste 
divisie ook in die tweede klas uitkomen . 
Want wat ons nu boven het hoofd hangt, 
kan ons ook het volgende jaar over
komen. Dan hebben we ons in elk geval 
ingedekt in die tweede divisie. De over
gang is in dat geval niet zo abrupt." 

Bob Jastremski 
Hoe zit het met de positie van trai

ner Bob Jastremski. Hij heeft nu twee 
seizoenen achter de rug, maar hij is 
voor drie jaar gecontracteerd. 

Lingeman : ,,Toen wij Jastremski twee 
jaar geleden aantrokken, heeft onze 

sponsor Bondss paarbank Noord
Nederland garant gestaan voqr zijn sala
ris voor drie jaar. Als Jastremski straks 
ook in de tweede divisie bij ons wil blij
ven, dan kan hij dus gewoon uitbetaald 
worden. Als hij overstapt naar een an
dere club, vervalt de ga rantie van de 
bank natuurlijk." 

Als de Bondsspaarbank straks zou 
weigeren het salaris te betalen van 
Jastremski, omdat de bank ook niet 
meer optreedt als sponsor? 

Lingema n: ,,We houden dan de bank 
gewoon aan die garantie. " 

Weer een kort geding dus? 
Lingeman: ,,Misschien ." 

Wat kost topijshockey? 
Wat kost het om een Nederlands ijshockeyteam in de top van de eerste divisie te 

laten meedraaien? 

Jaarlijkse bijdrage aan de Bond ...... , .......... , .... . , , . , .... . , , , . - - , f lD.000, -
Huurijsbaan . . , . , ..... , , .... , . . . . ..... ,,, ... ,,,,, , ......... , , ..... .. f 30.000,-

' Refsliosten uitduels .. , , .. .'.:,,, ....... ,,,, .............. ,, ........... f 10.000, -
Voedsel en consumpties spelers .... , .. , .. , , , . , , . , ...... , , ... , . , . ...... f 5.000,-
Duizend sticks (één speler verslijt per week twee sticks) ... , , , ...... .... f 20.000,-

t~ fctc:~~~ · -: : :: :: :: :: : :::::: :: : :::::::: ::: :: : : : ::::::::: :::: :: : :: : i 1ggt 
20 spelersuitrustingen (500 gulden per jaar per speler) , .. . . . , . , .. , , , . . - f 10.000,-

~et~~e-~~~~~~~i-~~.: :: : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : ::: : : :: :: ::: : : : : : ~ 1tggt 
Oefenduels ...... ......... ................. ....... ....... . . .......... f 5.000,-
Suppoosten en kassa-bezetting ... ... ....... . . , .. ... .. ....... . .. . . . , , , f 5.000,· 
Salarissen , premies spelers en trainer , .. ...... , .... . .. . , . .. ... , .. , , ... f 125.000,-
Administratiekosten , ............ . ....... .... ...... ...... ...... . .. - . - f 1.000, · 

Totaal f 250.000,-

Als de Groninger ijsbaan tijdens alle wedstrijden uitverkocht is, dan levert dat 
een totaalrecette op van f 150.000, -. Het afgelopen jaar waren er echter duizend 
toeschouwers gemiddeld, hetgeen neerkomt op een opbrengst van f 75.000,-. Het 
exploitatietekort is dus f 175.000,-. Dat bedrag moet door de sponsor per jaar wor
den opgebracht. 

H. H. 



------------------------------------------· 
GIJS zonder sponsor Yt,c4, 

naar tweede divisie 
(Van onze verslaggever 

HENK HIELKEMA) 
De Groninger IJshockey Stichting is er 

nog niet in geslaagd om voor het volgende 
seizoen een sponsor aan te trekken. De 
laatste gesprekken met de Centrale Spaar
bank Bond (de overkoepelende organisatie 
voor alle Bondsspaarbanken) hebben niets 
opgeleverd en als er op korte termijn geen 
geldschieter komt opdagen, dan betekent 
dat het einde van het topijshockey in Gro
ningen. GIJS-voorzitter en manager Henk 
Lingeman heeft maandag nog gesprekken 
met twee kandidaat-sponsors. Als die on
derhandelingen ook negatief uitvallen, zit 
er voor GIJS niets anders op dan met een 
puur 'Nederlandse' -ploeg in de tweede di
visie uit te komen. 

De heer Lingeman is zelf nogal pes
simistisch gestemd over de opvolging van de 
sponsor Bondsspaarbank Noord-Nederland, 
die het vorige jaar al te kennen gaf een einde 
aan de financiële injecties te maken. Lin
geman : ,.De laatste maanden heb ik al zoveel 
keren mijn neus gestoten, dat ik niet veel ver
trouwen meer in de zaak heb . Het is vreemd. 
We hebben momenteel op papier een team 
waarmee je het volgende seizoen Nederlands 
kampioen kunt worden en nou is er geen spon
sor". 

De clufileiding heeft de vorige maand de 
kern van het eerste team contractueel vast
gelegd, waaronder de Canadezen John Mui
zelaar, Terry Fournier, Allan Pluimers en 
Rick Vangog. Verder is de Belgische topspeler 
C:uy Lnsier met succes benaderd, maar zon
der sponsor hebben deze spelers in Groningen 
geen plaats. Manager Lingeman zoekt naar 
een sponsor die meer dan een ton op tafel wil 
leggen om het 
topijshockey in de Martinistad draaiende te 
houden. 

Organisatorisch is er binnen de club nogal 
iets veranderd . Er zijn twee stichtingen in het 
leven geroepen ; een voor het eerste team en 
een voor de jeugdafdeling. Die beide stichtin
gen komen het volgende ijshockeyjaar uit on
der de naam: GIJS '78. De Nederlandse 
l,J shockey Bond heeft GIJS voorlopig nog in 
de eerste divisie ingedeeld, maar (zoals ge
zegd) zonder sponsor is het hoogste niveau on
haalbaar. 

Lingeman: ,,Er zit dan gewoon niets anders 
op dan helemaal opnieuw te beginnen. We 
zullen de zaak van voren aan weer moeten op
bouwen en hopelijk leren we dan van gemaak
te fouten . Het zit ons trouwens niet mee, want 
we hadden een opvolger in de vorm van een 
tabaksfabrikant. Maar dat gaat niet door, 
omdat alle tabaksfabrikanten in Nederland 

volgens een afspraak met de regering na 1 ok
tober geen reclame meer maken via de sport". 

• HENK Ll~GEMAN 

-------------------------------------------



Hulpactie GIJS 
lijkt te slagen 

zal zijn dan het vorig jaar", aldu 
de actie oerder~. 

Hel begint erop te lijken dat Gro
ningen ook het komend eizoen 
toch weer topijshockey kan zien . 
Het actiecomi té " Vrienden van 
GIJS", dat nauwelijks anderhalve 
week geleden een reddingd actie 
opzette lijkt ucces te hebben. 
Reeds tweehonderd mensen zegden 
toe voor J 250 ,- een seizoenkaart 
te zullen kopen. Onder deze inte
kenaren is burgem ee ter H .G . Bui• 
ter, maar ook bijvoorbeeld FC 
Groningen-manager Renzo de 
Vrie doet mee. Zo ko mt de steun 
van vele kanten. Het gaal er nu om 
dat nog deze week hel streefgetal 
van 500 wordt bereikt. ,.Als dat 
gebeurt is het topij hockey in Gro
ningen gered" zo zeggen de en· 
thou iaste actievoerder . 
Het best uur van GIJS is op het 
ogenb lik wee r in contact met een 
tweetal mogelij ke sponsor . Ook 
d ie besprek ingen zullen hopelij k 
deze week ook afgerond kunnen 
worden. 
Het actieeorn i[é bestaal uit Harry 
Knevelbaard, Henk Hersten, Reint 
Ko mdeu r en Even Schellen . Zij 
voeren hun actie in samenwerking 
met de supportersvereniging en in 
na uw overleg met hel be tuur met 
wie zàterdagrnorgen nog weer een 
bespreking is geweest. 
Zij zetten hun actie in toen bleek 
dat het bestuur er niet in ge laagd 
was opnieuw een spon or voor 
GIJS te vinden. ,.Wanneer GJJS 
fina ncieel geen steun zou krijgen 
zou GlJS met he[ eer te team terug 
moeten naa r af:Naar de tweede di
visie dus. Dat vond en we onaan
vaardbaar. Nu Groni ngen topij -
hockey heeft meegemaak t kun je 
het weer moeten uit kome n in de 
tweede divisie waa r GIJS ook be
gon, niet meer vergelij ken m~t 
vroeger . 
Bovendien zit het er in da t GIJS 
het komend seizoen landskam
pioen word t. De ploeg van het vo
rig jaar is nog versterkt met de Bel-

gische Canadees Guy Losier dieoi t 
Antwerpe n komt en w pscorer wa 
in de bekercompeti tie. Als G US op 
topniveau kan doorgaan komen er 
bovendien nog twee nieuwe Cana
dezen bii. Zii komen in de plaats 
van Olen Jansen en Paul Temm er
man d ie niet terugkeren. Bo b Jas
tremski is er ook van overtu igd , 
dat de ploeg o p pa pier nog sterker 

De Vrienden van GIJS wijzen er 
op dat wie voor f 250,- meedoet 
daar oor een seizoenkaart krijgt. 
Als steun voor G IJS blijft dan nog 
f 100,- over. Ook i het mogelijk 
een seizoenkaart voor een taan
plaa ts te kopen. Die kost f 150,-. 
ln afwijking \'an het vorig eizoen 
zal de sei1oenk.aan ook gratis loe
gang geven tot de o,:.fen- en propa
gandawed trijden. Volgens de ac
tievoerders heeft de TRO het plan 
het komend eiz.oen peciale wed
strij den tegen bv. buitenland e e
genstanders op de tv uit le zenden . 
Enige van die wedstr ijden zu ll en m 
Gro ningen wo rden georganiseerd. 
Wie een seizoenkaart heeft ka n 
dan ook daar heen . ,,En al het on · 
verhoopt a llemaal moch t mislu k
ken, dan zit niem and aan die sei
zoe nkaa rt en zijn toezegging va t, 
want dan beschouwen we de actie 
a ls niet gevoerd. We krijgen nog 
wel eens reactie van men en die 
zeggen de accie wel te willen teu
nen , maar geen zin te hebben 
f 250,- beschikbaar te stellen om 
straks naar de 2e divi ie-ijsho key 
te moeten kijken. Maar dat be
hoeft dus ook nic1. De mensen zit
ten alleen aan de seizoenkaart vast 
b ij handhaving van GIJ in de 
hoogste afdeling". 
De Vrienden van GlJ \\illen ook 
graag kwijl dat ook giften welkom 
zij n . Van de Stichdng Sportfonds 
Bedrijfsleven i een gift van 
/ 1500,- bÎru1 hg komen, waar
mee men erg blij i . Zo hopen de 
initia tiefnemer ook op andere bij
dragen . ,.Giften, groot en klein, 
rij n welkom. Het gaat er om dat 
we een zo breed mogel ijke basis 
krijgen". 

Mensen die GIJS willen teunen, 
hoe dan ook. kunnen contact op· 
nemen met de Vrienden van GIJS 
(' avonds) via tel.nr. 121865. Men 
kan zich ook schriftelijk opgeven 
en wel via het ad re p.a. Suppor
tersvereniging IJs tadion Slads• 
park, Concourslaan 4, Groningen. 
Maar wie wil help~n moet het nu 
wel vlug doen, want zoals gezegd, 
deze week moet de blik erna tie af
gerond worden. Wie topi jshockey 
voor G roningen \ il behouden weet 
dus wat hem of haar te d oen staat. 

HET IS NU OF NOOIT ! 

RIITHIT 
IRONINIIR 
IIIHICIIEY! 

Komt er weer een derby G.IJ.S. - Feenstra Flyers?? ? 

jO-f- f; 

MET UW MEDEWERKINI WELi 
Meldt u als donateur en u bent verzekerd van een seizoen
kaart. Inl. : Tel. 050-121865 (alléén 's avonds}. 

BON _________ _ 
Ja, Ik sponsor mee. Ik verklaar mij bereid G.IJ.S. te steunen. 

a. Ik ontvang voor een bedrag van minimaal f 250,- (meer 
mag natuurli jk ook!) een seizoenkaart (zitplaats), die recht 
geeft op toegang voor alle thuiswedstrijden (dus Inclusief 
play-offs en oefenduels) . 

b. Ik ontvang voor een bedrag van minimaal t 150,- een sei
zoenkaart (staanplaats) die recht geeft op toegang voor 
eveneens alle thuiswedstrijden. 

NAAM : . . . . .. . . . .............. . ... . ............... . .... . ..................... . ... . . ... . . 

ADRES: . .. ...... ...... . ....... . . .. . . ...... . .... . . ........ .... . ...... , . . .. .. .. ... . .. .. . 

WOONPLAATS: ......... . . ...... . ....... ... . . , ... . .... . .. ~ . . .. .. ..... , .. .. .. ... .. .. . 

TEL. : .. ... , .. .. ...... . .... .... ..... . ....... . .......................... . , ...... ... .. .. . , 

Keuze: a / b (doorhalen wat niet van toepassing is) . 

Bon opstu ren (of brengen) uiterlijk woensdag 25 Juli naar Supportersvereni

ging G.IJ .S., p.a . lJsstad lon Stadspark, Concourslaan 4, 9727 KD Groningen. 

BENT U IJSHOCKEYGEK ? 
ER IS GELDGEBREK ! 
SPONSOR G.IJ .S., 1 

UISTNU --
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i Actie GIJS-supporters voor behoud topiishockey i 
1 

' 1 

1 (Van een onzer verslaggevers) den. , ,We hebben de ijshockeysport hier de afgelopen "vrienden van GIJS' '  zwart op wit hebben, gaan ze de Het supporterskwartet 11 realistisch genoe1 om te 1 
1 tien jaar zien. uitgroeien naar intemationaal niveau. wat grotere Groninger bedrijven benaderen om ze beseffen dat ze in hun eentje geen tonnen kunnen op- 1 

1 Waar zijn de bedrijven die niet alleen de sport willen D!lt mag niet jn één klap kapot worden gemaakt" , zegt alsnog over de streep te trekken. brengen. , ,Maar", zegt Harry Knevelbaard, , .als we 1 

1 steunen uit eigen belang? Dit vragen vier Groninger H 
eerst maar aantonen dat er een groep mensen is, die er 1 

1 
ijshockey-supporters zich af, die vandaag een bliksem- · arey, Henk Kersten : , .We kunnen het niet verkroppen dat iets voor over heeft, dan kloppen we bij de bedrijven I 
actie beginnen om een sponsor te zoeken voor de Gro- Nadat het GIJS-bestuur de vorige week was gestopt de Canadese spelers, die in augustus weer overkomen, tenminste niet met lege handen aan". 

1 ninger IJshockey Stichting (GIJS),  waardoor het top- met het zoeken naar een geldschieter, die meer dan een weg worden gestuurd omdat er geen sponsor 111. Op pa- De actievoerders hebben weinig tijd. Begin augustus 1 
ijshockey voor de stad behouden kan blijven. Harry ton op tafel wil leggen, hebben de vier supporters de pier heeft GIJS een team, dat straks Nederlands kam- moet alles rond zijn en daarom houden de supporters de 1 

1 Knevelbaard (25 ) ,  Henk Kersten (20), Evert Scheltens koppen bij elkaar gestoken. Via advertenties willen ze pioen kan worden . Laten de zakenmensen nu maar volgende week vrijdag aan alA uiterste datum . . . Als ons 1 
1 (27) en Reint Komdeur (31) hebben in samenwerking binnen een week minimaal honderd ijshockeylietbeb- eens tonen dat ze de sport ook op ideële basis willen initiatief binnen een week niet lukt, dan is er niets aan 

1 met de supportersvereniging en met instemming van hers mobiliseren, die zo'n 250 gulden willen betalen steunen. De afgelopen jaren hebben wel aangetoond te doen. Dan wordt het geen kampioenschap maar deel- 1 

1 het GIJS-bestuur een plan om het voornamelijk uit Ca- voor een seizoenkaart. Ze zorgen zelf voor een start• dat het topijshockey in Groningen bepaald wel nemen in de tweede divisie. Het heeft dan niet aan ons 1 
I · nadezen bestaande Groninger topteam op het ijs te hou- bedrag van ongeveer acht mille en als zé de honderd bestaansrecht heeft" .  gelegen" , zeggen de  supporters. 1 

•••••••••�• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••m••a•••••••m•••••••••• • ••••

B_l iksemact ie 
voo r behoud 
G IJS succes 

sport �@spelrnJ 
Al  ruim 300 aanmeldingen 

GIJS zet 

actie voort 

Toekomst van 
Groninger 
-iishockey
�og onzeker

(Van een onze• verslaggevers) 
De bliksemactie van vier Groninger \ishockey-lietbebbers om sponsorgeld in 

te zamelen voor de Groninger IJshoSkey Stichting (GI JS) lijkt een over
weldigend succes te worden. Nog geen dag na de publicatie in het Nieuwsblad 
van het Noorden hebben zich al zeventig mensen bij de actievoerders gemeld di,.e 
250 gulden willen betalen voor een seizoenkaart. 

De vier supporters ( Harry Knevel 
baa rd,  Henk Kersten, Evert Schettens 
en Reint Komdeur) ,  die zoals gemeld de 
werv ingsactie op touw zet ten nadat de 
dub geen kans zag om voor het eerste 
tea m een sponsor te vi nden, hebben 
gistera �·ond uren lang  aan de telefoon ge 
zeten om al le  spontane reacties te be
antwoorden. De supporter!$ denken dat 
d i t  weekeinde de beoogde honderd aan 
meldingen binnen zijn . 

De in iatiefnemers gaan maandag be, 
drijven benaderen om ze te bewegen het 
voorbeeld van de tiental len supporters te 
volgen . Daarvoor schakelen ze een re
c lame-adviesbureau i n .  Harry Knevel 
baard : , , We moeten nu snel  handelen . 
De overweldigende respons op onze actie 
heeft ons nog enthousiaster gemaakt dan 
we al waren. Iedereen die ons belde is het 
met ons eens dat het topijshockey in 
Groningen behouden moet bl ijven" .  

De telefon ische aanmeldingen kwa
men gisteren n i et a l l een uit de stad Gro
n ingen . Er waren ook opvallend veel 
mensen uit de regio die SP.Ontaan ge ld 
toezegden . Een inwone van Eelde ,  
Arend Bremer is i n  zijn woonplaats en in 
Paterswolde een huis-aan -huis actie be
gonnen om sponsors voor GIJ S te wer-
ven . 

" Begin volgende week verwachten we 
nog veel ingevulde bonnen terug, die we 
in onze advertentie hebben opgenomen .  
Dat we nu a l  zoveel aanmeldingen bi n 
nen hebben, hadden we niet verwacht . 
Er waren zelfs mensen bij d ie nog nooit 
een ijshockeywedstrijd gezien hebben", 
aldu Harry Kneve lbaard. 

Het G IJ S- bestuur en trainer Bob 
Jastremski  zijn razend enthousiast over 
het ini t iat ief van de supporters . 
Jastremsk i  heeft het viertal l a ten weten 
dat h ij het tea m op papier ron d heeft . A l 
le  spelers d ie  h i j  graag in  zijn  select ie wi l 
hebben, hebben toegezegd te zu l len ko
men .  

De Groninger IJshockey Sticbling 
(G rJS) za l  ook de  komende dagen 
doorgaan met de actie zoa ls die 
door de Vrienden van GIJS werd 
opgezet . Na onze vorige publicatie 
(vorige week màandag) hebben 
zich nog weer meer dan  honderd 
mensen bereid verklaard op voor
band een seizoeri(àa�I van GIJ S te 
kopen Cegen de prijs van / 250,
(zi t plaatsen) of / 1 50 ,- (stun
plaatsen), weardoor de financiële 
ba is van GIJS opnieuw is versle
vigd . 

/ 
Het G I JS-best uur  en de organ isa
toren verwa chten ,  dat n u  de bou w
vak vakant ie  i s  afge lopen ,  nog ve

) len zich zul len melden om te hel
pen G I JS op het hoogs te  niveau te  
l aten spelen . Wanneer inderdaad 
zo een 500 kaarten kunnen worden 
ver koch t ,  dan i s  er du idel ij k  pe r 
spect ief . 
Drs. H . O .  Voogd , b est uur  l id van 
G I J S  en van het I J sstad ion Stads
par k (dat  er ook v ee l  belang bij 
heeft da t G J J S op top n i veau bl ij ft 
draaienj

'. 
h
R

1d t" zi ch namens h e r 

best uur  1n 11 zonder bezig mcl 
het aantrel' -· 1 van ' een n i euwe 
sponsor . Lukt da t ?  

De heer Voogd :  , , I k  w i l  voorzich
t ig z ij n ,  maar we staan er een stuk 
po i t iever voor dan een maand ge
l eden . We hebben ook een wat 
a ndere con. t ruct i e  i n  gedachten . 
Vooral door een hoge voorver
koop va n se i zoenkaart en en door 
de fin anci ë le s t eu n ,  die ook als 
extra uit d ie act i e  voort kom t ,  gaat 
het bij de sponsor ing  van GJ J S  nu 
ook om wa t andere,  bescheidener 
bedragen . Daarom is het  ook van 
belang dat de  actie s laagt " .  

Su pporters van G I J S  d ie ook v in
d en dat  GIJS i n  d e  eerste d iv i s ie  
moet b l îj ven u i t komen en nog niet 
ingetekend heb ben voo r een sei
zoen kaart k unnen dit als nog doe n .  
H et i s  wel bel angr ij k d a t  men dan 
snel even con tact opneem t met  de  
Vr ienden van GIJS ( ' s  avonds) v ia  
t el . or .  050- 1 2 1 865 . Men kan zich 
ook scb r ifte l ij �  opgeven v ia  he t  a
dres Su pportersverenig i ng  G J J  , 
p/a l J ss t adion S tad pa r k ,  Con
cou r l aan 4 ,  Groni ngen . 
He t  bes tuur  va n G I J S  gaat er wat 
b et reft de voorbereidingen i n t us
sen va n uit dat G I J S  inderda�d 
weer met de top mee kan  doen . 
Oo k de spelers rekenen daa r op.  

. (Van onze ijshockey-medewerker )- Het bestuur van de Groninger1Jshocke� _Stichting (GIJS) neemt ko
D?-ende vr1Jdag een definitieve beslissmg over de inschrijving van hete�rste seniorenteam in de eerste divisie. GIJS heeft de Bond inmiddels wellaten weten in elk geval met een seniorent�a.� uit te willen komen in de derde d1v1sie. Of de ijshockeyclub ook ophet hoogste niveau gaat spelen hangtaf van het vinden van een spons�r .

Deze week heeft voorzitter Henk Lin g�man nog gesprekken met enkele kand1daa�-sponsc_:,rs . Overigens heeft de in-2 runehngsactie van de Groninger sup.porters �I ongeveer tweehonderd 'min i sp?nsors opgeleverd, die samen vijftigdu1_zend  �ulden opbrengen . Lingeman:. ,Die acht1e heeft de zaak nieuw leven i n ge_blazen . W e  kunnen nu draaien metr,nmder geld van een grote sponsor. Daar door  wordt het voor het bedrijfsleven een�tuk aantrekkelijker". 
Volgens de heer Lingeman bestaat erook nog een kans om zonder echte sponsor op topniveau in de eerste divisie meete draa ien . M aar dan moeten zi ch dezew_�ek nog driehonderd mensen meldenÓ J� het supporterskwartet, die voor eeni,e1zoenkaart 250 gulden over hebben .  Indat geval zou de reddingsactie een totaalbedrag opleveren van 1 25 duizendgulden .  
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IJSHOCKEY - net bestuur 
van Groningen heeft de NIJil 
laten weten &och met een team 
In de hoogde d ivisie &e willen 
spelen. De cub was In moeilijk
heden gekomen door het weg
vallen \'an de sponsor. 

.J ' t J 

Mogelijk terugkeer 

Redshaw bij GIJS 
Al de'financWle actie van een groep sup

porters sla agt, zal Herbie Redshaw vol,rens 
trainer Bob Jastremski zich voor het komend 
seizoen opnieuw aan de Groninger l,Jshoc
ke ·stichting binden. Red. how verbleef het af
gelopen janr in zijn geboorteland C2ï1ada . De 
twee seizoenen daarvoor speelde h :j. in het 
eerste team van GI.J . Vooral in het tweede 
ijshockeyjnnr wn Redi:ihaw uiler . te pro• 
duktief en groeide hij - mede door zijn on
gekende hardheid - uit lol de lieveling an 
hel Groninger publiek. 

Aktie G.IJ.S.-sup
porters groot 
succes! 
De vorige week door vier G.IJ.S.
supponers gestarte donateuraktie 
voor het behoud van het topijshoc
key in Groningen lijkt een groot 
ucces te gaan worden. Zoals ge. 

meld proberen de initiatiefnemers 
(Harry .Knevelbaard, Reint Kom
deur, Evert Scbeltens en Henk 
Kersten) in samenwerking met de 
supportersvereniging door middel 
van deze aktie hun ijshockeyclub 
uit de financiele moeilijkheden te 
halen. 
Door publikaties in diverse kranten 
riepen ze vorige week alle Gronin
ger ijshockeyfan op zich voor 
f 250,- een seizoenkaart aan te 
schaffen en zodoende de Groninger 
IJshockey Stichting financieel te 
steunen. Dat deze oproep ucces 
heeft gehad is wel gebleken· er 
hebben zich reeds zo'n 160 dona
teurs gemeld. 

Provincie 

Behalve dat veel men en gerea
geerd hebben op een door het 
viertal geplaa te advertentie. 
kwam er ok een stro m van tele
fonische reacties binnen . Daaruit 
bleek da t het ijshockey ook in de 

Giis nog stee~s 
in onzekerheid 

Hoewel de Groninger IJshockey Stichting zich met 
het eerste team beeft laten inachrijven in de een te divi
sie, Ja er altijd nog geen definitieve overeenstemmint 
bereikt met een sponsor. GIJS-bestuurslid Paul 
Geenen is wel optimistisch over de af1oop van de onder• 
handelingen, maar hij zegt dat er zich nog ongeveer 
vijftig donateurs móeten melden die 250 gulden voor 
een seizoenkaart willen betalen. 

Geenen: ,.Onze kandidaat-sponsor wil de garantie' 
dat de supporters samen een ton op tafel leggen. We 
hebben nu 350 aanmeldingen en daar moeten nog en• 
kele tientallen bij komen. Ook moeten de gemelde toe• 
uggingen van mensen nu waar gemaakt worden. Het 
geld komt op een aparte rekening en als de zaak onver• 
hoopt niet doorgaat, krijgt iedereen natuurlijk zijn bij
drage terug''. 

Het GIJS-beatuur, dat de afgelopen weken enkele 
malen aangekondigde persconferenties heeft uit
gesteld, denkt dat het sponsorcontract begin volgende 
week kàn worden getekend. Inmiddel1 zijn enkele Ca
nadese ijshockeyen al in Groningen gearriveerd. 

Dit zijn de ware supporters want: 

Dank zij hen speelt G ')s top
ijshockey 

,,. 

r 
Dit zijn de paarden, die uileinddi;Jk de baver verdienen. V.l.n.r.: Reinl Kommandeur, Tineke Logman, Evert 
S hehen.s, Jannie Logman. Harry Knevelbaard en Henk Ker ten z.orgden er met hun ''mini-spon or-aktie" 
voor. dat het GIJS-ijshockeyteam zich ook dit eizoen op hel gladste top-ij hockey-ij begeven. En hoewel deze 
supporter ' in de ware liever anoniem willen blijven, zijn ze een ereplaatsje in deze krant zeker meer dan waard. 

provincie veel liefbebbers telt . Te
lefoontjes uit Hoogezand-Sappe
meer, Winsum en Paterswolde 
waren geèn uitzondering. Een 
supporter uit Paterswolde, Arend 
Bremer, begon zelfs ter ondersteu
ning een huis-aan-huis aktie in 
deze plaats met al resultaat diver
se nieuwe donateurs. Dat de aktie 
ook de hoogwaardigheid bekle
ders in onze tad niet onberoerd 
laat bleek wel uit de aanmelding 
van Burgemee ter Buiter; ook hij 
bestelde een eizoenkaart. 

Bedrijven 

Door al deze ucce sen zijn de ak 
tievoerder danig enthousiast ge
raakt. ''Maar", w zeggen ze, ''we 
zijn er natuurlijk nog lang niet. Er 
moeten nog veel meer mensen zo'n 
seizoenkaan bestellen . Hoe meer 
donateurs we hebben. boe beter we 
het bedrijf: leven er van kunnen 
overtuigen het Groninger ij hoc
key toch vooral te leunen ''. 

Met het benaderen van die bedrij
ven is het kwartet nu gestart. Na
deel daarbij is dat de bouwvakva
kantie juist begonnen is, met al 
gevolg dat veeJ bedrijven niet of 
moeilijk te bereiken zijn. Bij de 
bedrijven waar ze echter wel te
recht kunnen, hopen ze de directie 
warm te kun nen maken voor een 
financiele bijdrage. Een van de 
mogelijk.heden voor zo'n bedrijf is 
onder andere het afnemen van een 
aantal seizoen.kaarten die ze even
tueel kunnen laten rouleren onder 
hun werknemers. 
Haast is echter geboden daar het 
nieuwe ij hockeyseizoen alweer 
voor de deur taat. 

Spektakel 

Ook het be tuur van G.lJ.S. heeft 
alweer met enige kandidaat-spon-
or contact kunnen leggen. On

derhandelingen over een eventueel 
spon or chap zij n gaande. Mocht 
het G.U.S. luk.ken al nog een 

sponsor te vinden, dan beschikt het 
in ieder geval over een team dat 
van wanten weet. 
Trainer Bob Jastremski heeft het 
de twee voorafgaande jaren zo 
uccesvolle Groninger team nog in 

takt weten te houden. Gaat het dus 
eerste divisie worden voor de Gro
ninger ploeg, dan taal Groningen 
nog heel wat ij hockeyspektakel te 
wachten. 

GIJS wacht op 
340 supporters 

De actie tot gehoud van GJ.JS moet de
ze week voor een belangrijk deel zijn 
beslag krijgen . Tot nu toe hebben zich 
340 liefhebbers voor een seizoenkaart à 
f250 ,- gemeld. die vanaf vandaag iedere 
avond bij het ijsstadion St:adspark hun 
kaart kunnen halen. De komende dagen 
zal blijken of de supporters hun belofte 
gestand hebben gedaan . GIJS is overi
gens nog steeds bezig via de hulp van 
sponsors zijn financiële basis te verster
ken. 



Publiciteitsman P. Geenen: Een vraag
gesprek, opge

tekend door 
Henk Hovingh 

"IJSHOCKEY IS VERREWEG 
DE MEEST SPECTACULAIRE 
SPORT" 

V: oor het Groninger Bondsspaarbankteam is de compelttie weer ten 
einde en daannee een w1sse~vallig seizoen . Naast overwinningen op 
topploegen als Feenstra en Tilburg Tra.ppers, vielen er ook een groot 
aantal teleurstellende prestalles te noteren. Een seizoen dat qua punten 
veel beter was dan het jaar daarvoor, maar toch rest ook nu slechts' een 
voorlaatste plaats. 
~et publiciteitsma~ P. G_. A. Geenen keek LOEKS nog even terug en 
gmg met hem wat dieper m op de problematiek van de ijshockeysport in 
Nederland . 
Twee jaar geleden k_wam d~ heer Geenen in het Gijs-bestuur terecht. 
Daarvoor maakte h1J deel uit van h<;t Stichtingsbestuur Stadion Stads
park. Do?rdat de belangen van Gijs en het Stadion op vele punten 
Pll:raU~l hepen, kwamen twee jaar terug een aantal mensen van het 
St1cht10gsbestuur in het Gijs-bestuur terecht. De heer Geenen was één 
van hen en verzorgt zoals gezegd de publiciteit. 

IJshockey-gek 

De naam GIJS is in de Groninger 
sportwereld in vrij korte tijd een 
begrip geworden , al is het niet 
meer zo als enkele jaren geleden, 
toen vrijwel heel Groningen ijs
hockey-gek was. Toen veranderde 
h~t stadion bij iedere thuiswed
strijd in een heksenketel en 
puilde uit van de toeschouwers. 
Het is allemaal weer wat rustiger 
geworden rond Gijs en in tem zijn 
er velê zaken veranderd . ~ -
S ponsor 

Zo is er een sponsor gekomen -de 
Bondsspaarbank-. een noodz11,ak 
om ijshockey op hoog niveau te 
spelen. De heer Geenen: ,,Nor
maal gesproken kan je op dit 
niveau zonder geldelijke steun 
geen ijshockey spelen. Gemeente
lijke steun ontbreekt ons en zon
der steun van de Bondsspaarbank 
was het niet mogelijk om op deze 
wijze ijshockey te spelen. Wat is 
namelijk het geval? Wil je iets 
bereiken, dan is Canadese in-

Vage toestanden 

Zijn er dan geen regels die de 
import kunnen beperken? De 
heer Geenen: ,,Officieel mag 
men maar twee buitenlanders 
onder contract hebben, maar in 
de ijshockeysport heeft men ver
schillende categoriën. De eerste 
groep zijn de zgn. Nederlandse
N ederlanders, de eigen kweek 
dus. Over het algemeen is dit 
percennige niet zo groot. Bij Gijs 
liggen e met 8 speler..s uit eigen 
kweek wèl hoog. De· volgende 
categorie zijn de Canadese N e
derlanders, die gewoon als N e
derlander gelden. Dan heb je de 
zgn . status-N(öderlanders. een 
zeer vaag begrip, waar ik zelf ook 
nog nooit precies achter ben ge
komen wat het nu precies in
houdt. En dan de buitenlanders, 
die dus wel gelimiteerd zijn tot 
een maximum van twee." 

tien k\lnstijsbanen zijn. Stel je 
eens voor dat er maar tien voet
balvelden in Nederland zouden 
zijn."_ 

Jeugd 

Gijs is één van de weinige vereni
gingen waar de jeugd nog een 
belangrijke plaats inneemt en 
waar de Nederlandse spelers ook 
de kans krijgen -zich te ontwikke
len: ,,We hebben doelbewust ge
kozen voor deze opzet," zegt de 
heer Geenen. ,,Het jeugd
programma willen we persé niet 
opgeven. Bovendien hebben we 
gesteld dat we spelers die mis
schien net eerste divisie kunnen 
spelen, willen handhaven. En 
daarmee hebben we ook bewust 
gekozen voor een plaats, die niet 
hoger zou zijn dan een midden
mootpositie". 

Tegenvaller? 

Wat dat betreft · is de voorlaatste 
plaats van het Bondsspaarbank 
dan wel een tegenvaller. De heer 
Geenen: ,,Gezien de positie is het 
seizoen tegengevallen, maar aan 
de andere kant is er toch wel een 
grote vooruitgang te bespeuren. 
We hebben veel meer punten 
gehaald dan het eerste jaar. Vorig 
jaar ging de helft van de wed
strijden kansl0-os verloren, terwijl 
we dit jaar, afgezien van één 
wedstrijd, nooit kansloos ten 
onder zijn gegaan. De ploeg bevat 
nog niet de kwaliteit voor een 
toppositie, maar door de goede 
sfeer en coaches kwam men zo nu 
en dan toch tot grootse pres
taties". 

Meer geld 

in Nederland is het vo~r liefhib
bers O!)k moeibjk om de ijs
hock~ysport actief te gaan spelen. 
De heer Geenen: ,,Voetballen 
kan men op straat leren. Wanneer 
men bij een club wil en men heeft 
een beetje aanleg, dan kan men 
b_innen een paar jaar uitgroeien 
tot een redeJijke speler. Bij ijs
hockey ligt dat wel even anders. 
IJshockey is een technisch b11zon
der moeilijke port en wil men 
hierin iets bereiken , dan moet 
men op zeer jonge leeftijd begin
nen . . Het kost namelijk jaren 
voordat men de techniek enigs
zins onder de knie heeft. Wan
neer dan ook mensen van 16-17 jaar 
zich komen aanmelden, dan moe
ten we ze vaak teleurstellen. Ze 
moeten namelijk dan in het A
jun. Team of Gijs 2 worden op<>e-

. 0 
nomen en die spelers hebben al 
weer te veel geleerd om daar een 
beginneljng in te passen. Wij be
seffen zelf ook terdege dat dit een 
groot nadeel is en concentreren 
ons dan ook sterk op het jongere 
kind". 

Hunters 

Het Utrechtse Hunters is een 
goed voorbeeld van een club, die 
zich voornamebjk bezig houdt 
met het opleiden en vakkundig 
begeleiden van Nederlands ta
lent. Doordat het de Utrechters 
aan een sponsor ontbr.eekt speelt 
men dan ook louter met Neder
landers. ,,Het is toch wel jammer 
dat voor een dergelijke opzet in 
de huidige Nederlandse eerste 
divisie geen plaats is. Door de 
Can~dese inbreng bij de andere 
verenigingen zijn ze gedoemd te 
degraderen," aldus de heer Gee
nen. 

Elitesport? 

Een nadeel voor de jeugd om 
ijshockey te gaan spelen , zouden 
ook de hoge ko ten kunnen zijn. 
Per jaar is m,en gauw een twee à 
drie honderd gulden kwijt, waar
door al gauw de vraag· rijst: is 
ijshockey geen elite- sport?" Ge
zien de bedragen die er mee ge
rpoeid zijn, loop je inderdaad het 
risico dat ijshockey uitgroeit tot 
een elitesP.ort", zegt de heer Gee
nen. ,,Wij proberen er bij Gijs 
echter alles aan te doen om dit te 
voorkomen. Zo is de contributie 
het eerste jaar aangepast, ook al 
omdat de uitrusting vrij duur is. 
Maar via een goed · func
tionerende ruilbeurs I?roberen we 

ook dil probleem op te vangen. 
Iedereen moet de mogelijkheden 
kunnen krijgen om deze ge-

• weldige sport te beoefenen . Al 
.- ooit_iemand overtuigd wil raken 

van het nut van sport, dan moet
ie een naar een ijshockeywed
strijd van de jongeren gaan kij
ken. De kine.leren hebben zo'n 
ontzettend plezier in het spel, zij 
hebben heel duidelijk een sterk 
gevoel voor het spectaculaire ele
ment van de ijshockey port. IJs
hockey is verreweg de meest spec
taculaire publieks port. Het is 
razendsnel , bikkelhard , . span
nend, kortom het is aantrekkelij
ker dan menig andere sport." 

Plannen 

De toekomstplannen van Gijs 
zijn dan ook gericht op het slim u
leren van het jeugdprogramma, 
zowel binnen als buiten Gijs. Zo 
zou men bijzonder graag een 
competitie voor scholen op poten 
willen zeten , om daar de belang
stelling voor het ijshockey ook 
aan te wakkeren. 
Een betere samenwerking tussen 
de Noordelijke verenigingen rs 
een ander punt op het 
verlanglijstje . Via deze samen
werking hoopt men dan meer 
invloed op het Bondsbeleid te 
kunnen uitoefenen. 

Geen ene moer 

Begrijpelijk is het nog te vroeg 
om iets reëels te zeggen met 
betrekking tot het Bondsspaar
bankteam in de eerste divisie. 
Men is opnieuw verzekerd van de 
steun van de Bondsspaarbank. 
,,Een sponsor, die ook goede mo
gelijkheden biedt om wat met het 
jeugdprogramma te doen", z':';:t 
de heer Geenen. ,,Een goede 
sponsor betekent ontzettend veel 
voor de ontwikkeli ng van een 
sport. Alleen is het jammer dat,_ 
door de ht.tidi,ge opzet van d_e 
ijsliockeycorrlpetitie het Neder- -
lands talen t verloren gaat. Als het_ 
goed is, dan moeten de C aria
dezen langzamerhand ver
dwijnen. Misschien da t je qua 
niveau een heel eind naar bene
den tüîmel , maar langza1 1erhand 
zal er weer een verbetering ko
men , totdat je het huidige niveau 
weer bereikt hebt of meer. Want 
tenslotte stelt het Nederlandse ijs
hockey in verhouding met Oost-
1::uropa of Amerika geen ene 
moer voor". 

..... breng ~on~er meer noodzakelijk. 

Zoals U ziet zijn er voor de clubs 
dus mogelijkheden genoeg om 
buitenlanders aan te trekken en 
dan met name Canadezen. Zo heeft 
de nieU\~bakken kampioen van 
Nederland F eens tra slechts drie 
echte Nederlanders in het team 
spelen. Voor het overige is het 
import . ,,Het enige Nederlandse 
wat ze hebben zijn de namen", 
zegt de heer Geenen , ,,wanneer 
ze de mond open doen dan merk 
je wel dat het geen Nederlanders 
zijn". 

Wil het ·Bondsspaarbankteam r-------------"""'lir--------------. 
En deze Jongens moeten goed 
betaald worden. De Nederlandse 
spelers worden bij ons in principe 
n iet betaald al hebben wij het 
afgelopen seizoen een premie
regeling gekend, waarin ook de 
Nederlanders meedeelden." 

Ongezonde situatie 

We kunnen dan ook gerust stellen 
dat de Nederlandse ijshockey
sport momentee l in een zeer 
ongezonde situatie verkeert. Ie ts 
waar de heer Geenen het volledig 
mee eens is: ,,Als je het mij 
vraagt, moet er nodig een eind 
aan komen. Vinu it de Bond moet 
er een goed waterdich t plan ko
men , waarb ij j e de zaak in 5-6 
jaar kunt afbouwen. Nu is het zo 
dat e r maar een beperk t aanta l 
Neqerlandse spelers aan d e bak 
komt en ook het kader geïmpor
teerçl word t. Het gevolg is dat er 
nauwelijks Nederlands kad er ont
staat. En dat houdt niet alleen een 
ongezonde situatie in, maar ook 
ontstaan hoge lasten. De buiten
landers moeten duur betaald wor
den en dat we rkt voor de 
Ned erlJ1.ndse spelers ook vaak 
weer fruste rend. Voora l wanneer 1 

blijkt dat de import qua niveau 
niet d uidelij k beter is." 

Laag niveau 

echt doordringen tot de top, dan 
zal er nog meer geld op tafel 
moeten komen , .,Je zal een ope
ratie als Feenstra moeten uit
voeren," zegt de heer Geenen . 
,,Maar dat is voor ons niet moge
lijk . paar is onze toeschouwers
capaciteit niet toeréikend genoeg 
voor. Feenstra beurt aan recette 
per seizoen zo'n 4 ton . Aan kosten 
is men een 4½ ton kwijt. Een 

Zoals de heer Geenen al op- klein rekensommetje leert dat dit 
merkte komen de echte Neder- jaar de sponsor een 60.000 gulden 
(anders nauwelijks aan bod. Het moet toeleggen. Geld dat door de 
gevolg is dan ook dat het Neder- vele publiciteit zijn waarde dik 
lands team in ternationaal in heeft opgebracht. Bij Gijs draaien 
wezen niets voorstelt. Nederland we met een gemiddelde van 1.000 
komt nu uit in de B-poule voor bezoekers, waarvan een 600 beta-
)let wereldkampioenschap, lende. Een aantal dat wel iets 
waarin het zeer moeilijk zal wor- boven de begroting ligt, maar dat 
den om zich te handhaven. De gezien het gebodene tóch we l te-
heer Geenen: ,,Het zal wel door genvalt. Feenstra daarentegen 
veel mensen toegejuicht worden, krijgt gerniçldeld 3.000 bezoekers, 
wanneer men degradeert na.ar de waaronder veel mensen uit de 
C-pou le. Dan zal er vanuit de provincie. Een aantal dat hier in 
Bond eindelijk iets moeten ge- Groningen beperkt is. Waarom 
beuren om het Nederlandse ijs- - weten we zelf ook niet. Het zou 
hockey weer in de lift te krijgen . de onbekendheid kunnen zijn, 
Het is alleen jamm~r dat de club- maar ook de moeilijke ver-
belangen te veel prevaleren, dat bindingen kunnen een rol spe-
gaat vaak ten koste van cje ijs- len." · 
hockeysport in het algemeen. Bo-
vendien wordt de ontwikkeling M oeilijke sport 
van · de ijshockeysport. geremd 
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voor 
AMSTERDAM, dinsdag 

De ijshockeyclubs uit de eerste divisie zullen aan
staande donderdagavond op een speciaal belegde 
bijeenkomst met de Nederlandse IJshockey Bond in 
Bunnik bun misnoegen ke.nbaar maken over het 
speelschema van de eind volgende week te starten be
kercompetitie. Daarbij zal een reeks suggesties op ta
el verschijnen om het programma in ieder geval aan
ekkelijker te maken dan thans het geval is. 

- Het grootste bezwaar van 
de clubs betreft de in.krim
ping van het aantal competi
tieduels in vergelijking met 
voorgaande seizoenen. In de 
eerste plaats is dat een ge
volg van het verdwijnen van 
de club Men.ken/Leiden uit 
de topliga en ten tweede laat 
het wat ruimere programma 
van het Oranjeteam, gelet 
op de Olympische Winter-

spelen, evenmin veel moge
lijkheden toe. Bij dit alles 
overheerst echter de onvre
de dat de NUB het speel
schema recent zonder voor
overleg gereed heeft ge
maakt. 

loterij 
De onlangs openbaar ge

maakte competitie-indeling 
voor de Coup Nationale Ne
derlanden, waar een finan
cieel aantrekkelijke loterij 
aan is verbonden, komt neer 
op een drievoudig pou
lesysteem met drie clubs. 
De clubs werken in iedere 
poule vier wedstrijden af 
(twee uit en twee thuis), ge
volgd door een play-off met 
andermaal vier duels. Ge
noemde acht wedstrijden, 
gevoegd bij de 18 duels in de 
vervolgens af te werken na
tionale competitie en ten
slotte de zes play-off-duels 
om het landskampioen
schap, brengt het totaal aan
tal te spelen wed.strijden 

· voor de beste vier van Ne
derland op 32 en voor- de 
,,mindere goden" op 26 (mi
nus dus de beslissende play
off-duels om het kampioen
schap). 

Strop 
In vergelijking met voor

gaande jaren is dit aantal 
bijna tien wedstrijden min-
der en betekent een en an
der dus financieel een fikse 
strop. 

De alternatieven voor 
een veel aantrekkelijker 
verloop van de bekercompe
titie zijn bij de meeste van 
de negen clubs dan ook in 
ruime mate voorradig en in 
ieder geval ten opzichte van 
de NIJB tegelijkertijd een. 
soort "terechtstelling". Ge
dacht wordt vooral aan de 
invoering van de woensdag 
als speelavond, waardoor de 
hoogst onaantrekkelijke si
tuatie van dit moment, 
slechts één speelavond per 
weekeinde, automatisch ver-
valt. -~- - _ 
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Spamiend spel, veel pu- '1.:::================iiiiiii=;;;;;;;;iiii:iiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
bliek. De bekercompetitie 
van vorig seizoen, zoals hier 
tijdens De Bissc.hop-Bonds-
spaarbank, staat thans hevig 
ter discussie. 

mate laat het definitieve ja j llaru1iil 
van door~ of het nee .van rt., ..,,,,. 
niet doorgaan (Groningen en 
Leiden, red) gevallen, dat De NIJB zelf verdedigt 
we niet anders meer kon- zich in deze zaak met het 
den. Het schema van tien verwijt aan de clubs: .,In 
deelnemers moest zodoende ~en aantal gevallen is der-
weer worden gewijzigd in ------------• 
negen". De suggesties die 
hier en daar al zijn gedaan, 
zijn in het NIJB-kamp voor 
dit seizoen in ieder geval al 
als "niet meer te realiseren" 
ontvangen, maar . worden 
wel als aantrekkelijk be-
schouwd voor volgende sie-
zoenen. De clubs eisen ech-
ter met een al verandering, 
zodat een eerste fikse con-
frontatie zodadelijk buiten 
het ijs reeds te wachten lijkt 
te staan. 



GIJS-sp~lers belonen supp9rters 
(Van onze verslaggever 

HENK HIELKEMA 
later in eigen huis een opmerkelijke por
tie inzet tegen HIJS. De Groninger sup
porters, die spontaan een ton op tafel 
legden om het topijshockey te behouden, 
hebben meer dan ooit recht op een hard 
werkend team en dat beseften de Gijs
sies donders goed. Vrijwel zonder trai
ningsvoorbereiding (eind vorige week 
druppelden de laatste Canadezen bin
nen) werd HIJS simpel van het ijs ge
speeld. 

De Hagenaars verkeren overigens in 
dezelfde situatie als de Gijssie&, want 

Redshaw weliswaar ·een bescheiden rol. 
maar zijn aanwezigheid inspireerde dé 
ploeg tot felle duels, waarmee de Gronin
gers twee jaar geleden een twijfelachtige _ 
faam opbouwden. Inzet en kracht zullen 
dit seizoen daaroll} belangrijke pilaren 
vormen voor het behalen van resultaten. 
Maar ook speltechnisch kunnen de Gro-

Andere uitslagen: Utrecht
Antwerpen 4-4, Den Bosch
Amsterdam 3-11. 

maar Losier zorgde in de ee_rste periode 
nog voor een 3-1 tussenstand. De spelers van de Groninger IJshoc

key Stichting weten zich beter te ver
kopen dan hun bestuurders. Terwijl 
de clubleiding zich nog steeds in neve
len hult omtrent de gang van zaken 
rond het sponsorschap van het eerste 
team, bedankte de spelersgroep zater• 
dagavond in het Stadspark voor vijf
tienhonderd toeschouwers de vier
honderd supporters die het via een ac
tie financieel mogelijk hebben ge
maakt voorlopig zonder sponsor te 
kunnen spelen. Met een 8-3 zege op 
HIJS maakte GIJS de grif dokkende 
supporters duidelijk dat ze dit jaar 
met een gerust geweten hun over
betaalde zitplaatsen kunnen innemen. 

ook zij zijn de laatste dagen koortsachtig . . .. 
bezig om een geldschieter te strikken . / ,1 _mgers uit de voete!l, w~arb1J de Franse 

Het duo Redshaw-Losier compenseert 
het vertrek van Brian Sproxton en Terzy 
Foumier. Met Pluimers, Vangog, cap
tain Johan Toren, de Nederlandse.C!inil· 
dees Nick van Seegelen en Gary Dus
seldorp bezit GIJS een uitgebalanceerd 
team, dat nu al aardig ingespeeld is. Dat 
laatste bleek bijvoórbeeld uit de tweede 
periode toen HIJS er allang niet meer 
aan te pas kwam en GLJS de voorsprong 
gemakkelijk uitbouwde naar 6-1. 

Beide clubs houden trouwens zichtbaar "anadees Guy Los1er zich zaterdag als In een fase met numerieke minderheid 
sloot Rick Vangog een· combinatie met 
de snelle Losier succesvol af ( 4-1), Her
bie Redshaw maakte er5-1 van en de wat 
volwassener spelende Keizer produceer
de daa-ma de zesde treffer. In de slot
periode maakten Vangog . en Losier de 
acht vol. HIJS mocht eveneens scoren, 
maar veel tranen werden daar niet om 

rekening met e n sponsor. Op de nieuwe aanwinstonderscheidd_e. 
shirts zijn lege vlakken opengelaten, die Ondanks de gew_eld1ge v~~htl~st be-
zo eventjes d6or een firma kunnen wor- hoefde GIJS geen mtzonderhJke inspan-

De Groninger spelers namen met hun 
optreden ongetwijfeld ook de laatste 
twijfels weg van de kandidaat
sponsor, want GIJS manifesteerde 
zich tijdens het debuutweekeinde di
rect al als kampioensgegadigde. 

den ingevulp. Binnenkort zullen op ni~g te leveren om HIJS ?P de k~~eën te 
borsthoogte .}(linkende namen prijken en kr1J~en. De Hagenaars wilden bhJk~a~r 
dan kunnenfiwe ook w~er afscheid nemen rustig oefenen, m14.ar daar kwam wem1g 
van ;de ouijerwetse 1narrten: HIJS en van terecht. De Groningers maakten er 
~ IJS. 1 ', met hun felheid een "play-off-duel" 

In het eerbetoon aan de Groninger van, waardoor HIJS de moed al snel op- gelaten . ,·. 
supporters - voorlopig nog de be- gaf. Binnen vier minuten scoorden Henk 
langrijkste "eigenaren" van het team - ,,Beertje" Keizer en _Allan Pluimers. 

' De honderden "sponsor-supporters'j 
trakteerden de spelers na afloop op een 
uitbundig applaus. ~ij zien alweer reik-

Na de slopende 4-4 remis~ in Amster
dam vertoonde GIJS vierentwintig uur 

---,----1 

vertolkte de teruggekeerde Herbie Harry Turk defd wel iets terug (2-1) 

GIJS verbaast 
bii bekerstart 

De_Groninger ijshock?rers hebben gisteravond hun eerste bekerduel in Amsterdam tegen 
De Bisscho~ met 4-4 gehJ_k _gespeeld. Dat gebeurde in een pittig duel waarin GIJS, ondanks 
de gebrekkige voorbereiding, meer dan gelijkwaardig partij gaf. De Groningers de
monstreerden een geweldige vechtersmentaliteit, waarbij Herbie Redshaw als vanouds de 
ploeg aanvoerde. De_ doelpunten kwamen op naam van Guy Losier, Herman Carras Rick 
Va ngog en Allan Plu1mers. ' 

ap tnin ,Johan Toren zei na afloop dat het 
resu ltaat. hem honde rd procent meeviel. To
ren : .,Dit hadden we niet verwacht. l a alle 
chaotische bericht en o,·er onze ploeg wat 
betreft de spelers en een event uele sponsoring 
hehben we vanavond gewoon keihard geknokt 
vmr een zo goed mogelijk resultaat. Met het· 
geliikespel zijn we meer dan tevreden." 

Overigens speelden de Groningers zonder 
de Canadese aanwinst Norman Groen, die 
vermoedelij k de volgende week wel van de 
partij is. Ook fo rward Brian Sproxton was af
wezig en hij zal het komende seizoen in 
Du itsland opereren. GIJ S speelt dit weekein
d nog onder d!' v!'rtrouwde naa m, maar vol
gens manager Hen k Lingeman wordt het 
f. µo nsorcontract deze dagen getekend , waar• 
door ! naam van het eerste team automa 
tisch v ,, 1ndert. 

De . 1~schop verban de zich gisteren over 
de ee heid van de Groninge rs, die nog geen 
enk.el11 oefä~due ~ _bben_Fespee ld en pas en, 1 
kele dagen lf\ t.ramang z1Jn . Wat dat. betreft 1 

lt.~H ,rn~Jeidam e(;'n voordeel. De hoofdstede-
)Ï<Jko plo~g is 11 /J mclijk de afgelopen weken id 
Zweden ge"•eest voor het afwerken van een 
oefenpJP,:g,ramma . Vanavond speelt GIJS in 
het , f,« park tegen HIJS ui t Den Haag. 

" 0µ de openingsavond van de 1 ederlandse 
IJshol'l<.,fyco mpetitie werden no,tde volgende 

·wedstnJden gespeeld: Tilburg- I1en Bosch 5.4 
(~:3 _3 -0 0: 1) . Nijmegen- Utrecht~ ~staakt na 
VlJftien mmuten. 

·, • JOHAN TOREN · 
' ... ,, niet verwacht" ... 

GIJS vanavond van 
start met bekerduel 

Hoewel de contracten met een sponsor op 
formele gronden nog. niet getekend zijn, is 
Groniflgen dit jaar defirütief verzekerd van 
totijshockey. De Groninger IJshockey Stich
ti g (GIJS) speelt vanavond zijn eerste beker
w dstrijd in Amsterdam tegen de Bisschop. 
D1y ploeg van trainer Bob Jastremski debu
teert morgenavond in de ijshal Stadspark te
gen HIJS uit Den Haag. 
I De afgelopen dagen zijn de laatste Canade
se spelers in Groningen gearriveerd. De selec
tie, die op papier sterker is dan ooit, bestaat 
uit de Nederlanders: Johan Toren, Gerard en 
Herman Carras, ,,Beertje" Keizer en Luuk 
van Dijk. John Muizelaar, Allan Pluirners, 
Rick Vangog, Rob van Onlangs, Gary.Düssel
dorp en René Laarrnan zijn de Nederlandse 
Canadezen die van het vorig jaar terugkeren. 
Nieuwelingen zijn Normen Groen, ijick van 
Secgelen, de Belgische topschutter Guy Lo- · 
sier en Herbie Redshaw. Brian Sproxton en 
een nog aan te t rekken Canadese verdediger 
co·mpleteren de groep. 

• HERBIE REDSHA W 
. . . inspirator . .. 

hal zend uit naar de confrontatie met het 
Heerenveense Feenstra Flyers, die over 
veertien dagen in Groningen w~rdt _ge
houden. 

r ./ 

il GIJS ~art 
1 trainiµg 

Vandaag arriv~ en uit Canada ·negen 
spelers van GJJS, waaronder drie nieu
we, in Gron1ngen . Vanavond begint 
meteen de ed ste trainingswedstrijd in 
het ijsstadion ~tadspark. Vrijdag wordt 
de eerste uitwedstrijd en zaterdag de 
eerste thuiswedstrijd gespeeld , al is nog 
niet bekend tegen wie. Het bestuur van 
GIJS voert deze week nog onderhande
lingen over de sponsoring van de Gro-
ningse ijshockeyclub. · 
De nieuwe Canadezen van GIJS zijn 
Norman Groen, Guy Losier en Rick 
van Seegelen. Herbie Redshaw is weer 
"terug van weggeweest". De overige 
spelers zijn Rick Van Gog , René Laar
man, Brian Sproxton, Rob van On• 
langs, Gary Dusseldorp, goalie John 
Muizelaar, Alan Pluimers, en de "eigen 
kweek" Johan Toren, Henk Keizer , de 
broers Gerard en Herman Carras en 
reserve-goalie Luuk van Dijk. Bob Ja-
c•r...,-,ski bliift de coach . ~ 

Wraak 
van 

'Amsterdam 

Van onze ijshockeymedewerker, 

AMSTERDAM - Amsterdam 
kon zich in Den Bosch bij de 
Wolven in de &wecde ijshockey
bekerronde met 11-3 enigszins 
herstellen van de tegen Gronin .J 
gen op vrijdagavond opgelopen 
schade (4-4). 

Groningen speelde voor 1500 
toeschouwen het Haagse HYS 
gemakkelijk naar een 8-3 ne
derlaag. D• Utrechtse Racers 
waren zaterdag in eigen huis 
(500 toeschouwers) heel wat be
daarder dan een avond eerder in 
Nijmegen. Met 4-4 sleepten dt>1 
Utrechters teg ~n Olympia een 
knap gelijk spel van het ijs. 

Het staken van de wedstrijd 
vrijdagavond door de Utrech
ters (zij waren het nie t eens met 
een aantal uitgedeelde straffen) 
- bli jft zeker n iet zonder gevol
gen . Intern heeft coach Sunder
land al een reprimande van het 
Utrechtse bestuur eehad voor 
zijn nogal onbesuisd gedrag. 
Voor de ranglijst begin nen de 
Utrechters met een 5-0 neder
laag (niet opkomen) en 2 punten 
in mindering. 

Tijdens de derby Tilburg ver
sus De Wolven zagen de 
scheidsrech ters zich genood
zaakt vier man (Mason (TT), 
Van Ooyen (D W), Yung (DW) en 
Dielissen (DW) van het ijs te 
sturen. 

Dit geteld bij de schorsingen 
welke in oefenwedstri jden aan 
Nijmegenaren en Bosschenaren 
reeds waren uitgedeeld, bezorg-

,de de strafcommissie nog voor 
de competitie goed en wel op 
gang is gekomen, al handen vol 
werk. ;-· 

--:.-- ..1 
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Ondan_ks korte voorbereiding 

GIJS verrassend sterke start 
tobt met minder veel trou-

Van onze speciale verslaggever bles, die met een op korte 
, , DEN HAAG/ AMSTERDAM, maandag termijn ruimere selectie 

Het Groninger ijshockey krijgt weldra het vermoedet.yk misschien even o~ de _hoek 
definitieve "ja" van een (top-)sponsor. Vooruitlopend daar- kon:ien. Met kandidaat-mter
op presteert het door de fans in leven gehouden GIJS tot op national Leo Koopmans f ep 
heden perfect. De dikverdiende bekerremise bij De Bis- het zater,dag na een,. tt ~e 
schop (4-4), ruime winst op het versterkte HIJS (8 ~ 3) en aanzet (1-1)_ behoorlijk e
als klap op de vuurpijl zaterdag een historische 4-19-walk- gen Olymp1a Nederh< :st 
over bij de paf staande en plots met Mike Bloom versterk~ (8-:--:2). De Belge~ verloz·en 
Rheem Racers: tel uit je winst! De striemende onzekerheid vr_JJd~ nog van Tilburg m~t 
uit de voorbije maanden (wel of niet doorgaan) vormde voor Göbel m_ topvorm _(1-5)., Uit
de toch in stand gebleven selectie geen beletsel om zich ind.l- slagen gisteren: T1lburg-Ros
vidueel prima te prepareren (international Vangog speelde well 6-3, Wolven-Rheem 
zelfs tientallen duels over de plas), dankbaar uiteraard aan- 6-1. 
vaard door de coach Bob J astremski. 

Rheem Racers, de vroege
re stuntploeg van Bob 9un
derland contra Olym~a en 
de 'frappers, wed. in'. de 
Domj~d zo onge ee onder 
het îds gewerkt. IJS, met 
de ~ terug v wegge
weest 'Brian Sp1 ' n (2 
goals, 3 assists). dglde w~t 
het wil~e. Via 0-2, 2-6 en 
2-11. ,, (met 6 go s van 
topscorer Losier) werd de 
mons(erscore van de fysieke 
topbeulen uit Groningen een 
feit. 

Herstel 
Even verderop in Den 

Haag herstelde De Bisschop 

zich ten dele van de 4-7 die 
het contra Feenstra vrijdag 
opliep. Het op de man spelen 
van de ervaren Flyers won 
het toen van de speelsheid 
met de puck en mentale pro
blematiek bij de thuisclub. 
Op de Uithof, waar een ver
sterkt HIJS (deze week 
hoopt heJ positief te reage
ren op~ van de drie- spon
sors) gastheer niet spec
taculair · aar wel uiterst ef
fectief vanuit de defensie via 
de toplijn Turk, McSheffrey, 
McKen.zie het succes na
streeft, won het Westberg
gezelschap, maar daar is 
veel mee gezegd. 

Alsof er weken van in te n ·ieve voort:Je
reiding aan vooraf waren gegaan, zo 
sterk is G. IJ. S. uit de s tartb lokken ge
schoten bij de aanvang va n het nieuwe 
ijshockeyseizoen. Vrijdagavond werd 
het gerenommeerde De Bisschop uit 
Amsterdam ee n door velen niel ver
wacht 4-4 gelijkspel afgedwongen. Een 
Amsterdamse ploeg , d ie met coach 
Hans Westberg nota bene half Zweden 
had al'gereisd , om oefenweds trijd en te 

.s pelen. E n za te rdag was het in Gronin
gen voor eigen publiek helemaal raak '. 
H.IJ .S. uil Drn Haag, dat ,·orig seizoe n 
in bckerrnm peti tie een onneembare hin
dernis voor de Groningers was , werd 
eenvoudig ~a n de kant gezel. Met ee n 

) ' . 

Professioneel 

afgetekende 8-3 zege konden de Hage
naars het ijs verlaten. 

Sterker 
Bob Jastremski kan dan ook beschik
ken over een terke formatie. Met de 
complete spelers kern van vorig jaar als 
basis, maakte de populaire Herbie 
Red haw zijn rentree, terzijde gestaan 
door de razendsnelle, makkelijk sco
rende Guy Losier. Ni ck van Seege len en 

orman Groen (later) maken het team 
compleet. 
Dat G.JJ .S. niet veel moeite met de sim 
pel spelend e Haagse ploeg zou hebben 
bleek al na ca. drie m in u1en. Captain 

Het vertre-k van J erry 
Schäffer naar een try-out 
(Roswells Fedorko zit inmid
dels ,,gebeiteld") bijvoor
beeld is illustrerend voor de 
gang van zaken. Individueel 
stuk voor stuk wèl capabel 
(waaronder notabene een 
groot gedeelte van de natio
nale selectie!) wordt mo
menteel optisch hooguit op 
50, procent van het kunnen 
geopereerd. Die, mentale, 
barrière is vooralsnog West
bergs grootste probleem. 1-
2, 2-1 en 1-2 waren de tus
senstanden in het door 
.Westra strak en sterk gelei
de duel, ook al dachten de 
Haagse fans daa,r anders 
over. Penalty-killing zonder 
veel su~es, erg steriel po
werplay met goals vanuit de 
defence en veel strafminu
ten creëren een nog niet ge
reed geheel in Amsterdam. 

Zo spelen we professioneel ijshokcey, aldus een oproep in het orgaan van 
de Groninger IJshockey Stichting (ofwel k1rndidaat voor het land skam-

Feênstra Flyers, waar Van 
Wieren wel een soort Oran
je-concept laat rondwaren, [ 

pioen chapGIJ~): · 
OPROEP OPR.OEPOPROF . . . 

Voor de inri chti n g van en igl' woningen van G,lJ .S.- pel~r 1s dringend nodig: 
meubel - beddt:n - beddegoed. pannen - be tek- gord11nen en \·erder alles wat 

in een huis van pas kan komen. · · 
U hebl wa arschijnli jk a llemaal'nog wel iets op zolder of in d~ kelder slaan . 

Lelt u het dan beschikbaar, óf leen het een paar maand uit. om het de speler 
een beetje gezellig en geriefelijk te maken . . 

De heer B. Ja. trem ki , Hel. warthlaan 106, Groningen . zal de goederen graag 
in ont.vaugsL nemen, 

Roemenië" Allan Pluimer één van zijn 
verwoe tende s laps hots. H .fJ .S. goalie 
Ed Nienhuis had geen antwoord. 
Even lechrs kwam H .IJ .S. terug toen 
Harry Turk bij een break-out profi
teerde van het sterke opdringen van de 
G.IJ.S. defencemen , maar Guy Lo ier 
maakte zij n faam waar, door behendig 

~ de core naar 3-1 re tillen . 
Ook in de tweede periode werd de door 
sponsorproblemen gekwelde Haagse 
ploeg volledig overklast. Het gevaarlijk 

-t ~ duo Brian McSheffry en Phil McKen
zie, ande rs goed \'Oor vele doelpunten, 
maakte niet s klaar. A htereen olgens • 
bepaalden Rick van Gog, H erb y Reds
haw en Henk Keizer de stand op 6-1 in 
het goed gevulde met mis t dampen door
trokken ij stadion . 

De nieuwe aanwinsEen van G!JS 
zoals die he, afgelopen weekeinde al 
in actie kwamen (Norman Groen 
ontbreekt nog). U ziet van links 
naar rechrs Herbie Redshaiv (lerui 
van weggeweest), de gemakkelijk 
scorende Guy Losier en Nick van 
Seegelen. 

Johan Toren te lde me t een bekeken 
pass van achcer het doel "Beercje" Kei
zer in taat de openingstreffer voor zijn 
rekening ti:; nemen ' . nauwelijks een 
minulJl lat r lo e 1 • • w1tdekking an 

' 

Conditie 
Dat de matige voorbereiding - G. r J .S. 
i nog maar slecht een week in training 
- in de derde_periode pa n en zou gaan 
s pelen was overduidelijk . H et gebrek 
aan cond i1ie deed zi h kennen, maar 
omdat ook H.IJ .. in dezelfde om tan
digheden verkeerde, deed dit nauwelijks 
afbreuk aan de pelverhouding. Hèt 
zou een slotte een royale 8-3 Lege worden 
door lreffers van Rick ,·an Gag en Guy 
Lo ier. Mc Kenz.le coorde I\ ee maal te
gen. 
Volgen de wee k vrijdag komt aan rivaal
Feen tra Flyer in Groningen. Voor een 
vrijwe l ze ker uit e rk ochte ij hal zal 
trainer / coac h Bob J as1rem. ki wi ll en 
b~ijzen, dat hij dit eizoen ·tioge ogen 
wi· goo ien. 



Groningers 
Naast deze buitenlandse inbreng, mag 
niet onvermeld blijven, dat de echte 
Groninger talenten van GIJS zich in
middels uitstekend hebben opgewerkt 
naar het niveau waarop het heden
daagse ijshockey zich bevindt. ,,Beer" 
Keizer scoort er tegenwoordig lustig op 
los (drie maal). Johan Toren weet in 
zijn nieuwe funktie als captain zijn 
mannen waardig te leiden en voor een 
openbaring zorgde (reserve)goalie Luuk 
van Dij k. Deze vaste keus van Jong 
Oranje A speelde zijn eerste echte eerste 
divisie-wedstrijd vrijwel foutloos. De 
tegendoelpunten ontstonden uit slordig
heden in de Groninger defensie. Ook de 
gebroeders Carras passen zich duidelijk 
beter aan dan vorig jaar. 

Vier goals 
De eerste peri ode sloot af met een 5-1 
voorsprong voor GIJS, omdat Rheem 
Racers, dankzij een ongebreidelde li
chamelijke inzet nog wat partij kon ge
ven. Ook in de tweede periode zag het 
er aanvankelijk niet naar uit, dat de ein
duitslag op die van een handbalwed
strijd zou gaan lijken (8-2) . 
In het laatste gedeelte van de wedstrijd, 
toen Utrecht een condi.tioneel veel te
kon schooi, brak de hel los. Elf maal 
sloeg de puck achter de goalie van Alp
hen in de touwen . Met op een gegeven 
moment vier goals binnen een minuut 
toonde GIJS aan, dat ondanks de spon
sorperikelen, het bereiken van de natio
nale ijshockeytop momenteel hoog in 
het vaandel staat geschreven. 
De doelpumen werden gescoord door 
Herbie Redshaw (2x); Henk Keizer 
(3x); Guy Losier (5x) ; Allan Pluimers 
(1 x); Brian Sproxton (3x); Johan Toren 
(2x); ick van Seegelen (2x) en René 
Laarman (lx). 
Vrijdag treedt GIJS in het IJsstadion 
Stadspark (20.00 uur) aan tegen 
Feenstra Flyers, dat dit weekend De 
Bisschop met 7-4 de das om deed. Dit 
treffen tegen de landskampioen van vo
rig jaar zal dan duidelijkheid verschaf
fen over de werkelijke krachtsverhou
dingen van dit moment. 

En wat de sponsoring van GIJS betreft: 
er bestaat de verwachting, dat vandaag 

·nog de contracten mei een nieuwe spon-
' kunnen worden getekend. 

Brian Sproxton terug 

Monsterscore 
' 

van Gijs 
Dat GIJS regelrechl op de Coupe a
tlonale Nederlanden en de titel. afste
venl, zou in dit stadium van de ijshoc
key-kompetitle wellicht een wat voorba
rige uJtspraak zijn. Maar het Is zonder 
meer een feit, dat de huidige formatie 
van de populaire coach "Bobby" Ja
stremski het sterkste ijshockey ver
toont, dat ooit in het Stadspark door 
een Groninger ploeg op de ijsvloer werd 
gelegd. 

Rheem Racers uit Utrecht, gesterkt 
door het laatste goede resultaat tegen 
Tilburg Trappers, ondervond dit hard 
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GIJS op schot 
De Groninger ijsboekeyeTs hebben zater

dagavond in Utrecht getoond dit &!!izoen 
serieuze plannen te hebben om er een suc-· 
cesvol jaar van te maken. GIJS overklaste 
in zijn derde bekerduel Rheem Racers na
melijk met niet minder dan 19-4. Ongeveer 
honderd meegereisde Groninger suppor
ters b~!ecfden een doelpuntrijk avondje, 
waarb1J ze aangenaam verrast werden 
door de plotselinge aanwezigheid van 
schutter Brian Sprolllon, die zich in 
Utrecht bij de GIJS-selectie ,•oegde. 

De sterke aanvalslinie Herbil' Redshaw 
Guy Los ier, Brian Sproxton hadg1_.,n medelij~ 
den met de jonge enthousiaste Uttechters. De 
Racers hadden hun . terkste troef in de aan
win t Mike Bioom van Detroit Red ing , 
maar hij kon nauwelijks imponeren. [ 1 <Jr de 
enorme wil kracht wist de thuisclub d scha
de in de eerste periode te beperken tot twee te
gentreffers, maar daarna draaide de GIJS. 
ploeg op volle toeren. 

Utrecht liep tegen een aantal straftijden 
aan, waaronder zelfs twee misconducts 
(persoonlijke 6traffen van tien minuten) en 
die numerieke minderheden werkten de Gro
ninger doelpunten alleen maar in de hand . De 
Ca nadese topschutter Guy Looier trof vijf
m~al het net je, maar ook "Beertje" Keizer en 
Brian Sproxton waren met elk drie goals pro
duktief. Captain J ohan Toren scoorde 
tweemaal evenals Van eegelen en Redshaw. 
Pluimers en Laarman maakten tenslotte de 
negentien ol. 

Cl~S gebruikte het duel om wat beter op el
kaar ingespeeld te raken. Zo liet trainer Bob 
,Jastremski de lijnen regelmatig wisselen ter
wijl de 18-jarige goa lie Luuk van Dijk dit:Oaal 
de plaats van John Muizelaar mocht in 
nemen. Hij verrichtte knap werk tijdens de 

!rechtse tegenstoten door enkele malen snel 
te reageren . 

Het Heerenveense Feenstra Flyers, komen
de vrijdagavond Groningens tegenstander in 
het 'tadspark, vers loeg Olympia Antwerpen 
met -2. Amsterdam klopte Den Haag met 
5-4 , Den Bosch bleef Utrecht gisteravond met 
6-1 de baas en Tilburg Trappers won met 6-3 
van Nijmegen. 
Oe ■tand : 

1. Tilburg Trapper■ 
2. GIJS 
3. Heerenveen 
4. Amsterdam 
5. HIJS 
6, Utrecht 
7. Den Bosch 
8. Olympia 
9. Nijmegen 

4 3 o 1 e 20.11 
3 2 1 0 5 31-11 
3 2 1 0 5 23-14 
4 2 1 1 5 24-18 
4 1 1 2 3 21-26 
4 1 1 2 3 14-30 
3 1 0 2 2 13-17 
3 0 1 2 1 7.17 
2 0 0 2 0 6-12 

en du idelijk. Met de alles zeggende cij
fers 19-4 werd de Stichtse IJshockey 
Club volledig van het ijs geveegd, door 
een fanatiek opererend GIJS, dat zich 
voor een paar honderd(!) meegereisde 
Groningers weer wilde bewijzen. En 
hoe. Op alle fronten overheersten de 
Groningers Rheem Racers, dat met de 
voor de Detroit Red Wings uitgekomen 
Mike Bioom in de gelederen, werd gede
klasseerd tol een zeer matige ijshockey
ploeç. 

Sproxton 
Toen bleek, dat Norman Groen toch de 
voorkeur aan Roswell Nijmegen zou ge
ven, kon Brian Sproxton het openval
lende gat invullen. Zaterdag arriveerde 
hij rechtstreeks uit Canada. 's Avonds 
kon hij onmiddellijk in Utrecht aanto
nen, dat hij nog niets aan snelheid en 
sticktechniek heeft ingeboet. Jastremski 
kan zich dus naar hartelust uitleven bij 
de samenstelling van zijn aanvalslijnen . 
Een voorbeeld hiervan vormt de lijn 
Brian Sproxton, Guy Losier en Herby 
Redshaw. Geen wonder dat Utrecht 
hier geen antwoord op had. 

GIJS nu al 
koploper 
Mei de volle winst uit twee partijen 
heeft Gijs zich een benijdenswaardige 
positie aan de top ,·an de hoogste ij · 
hockey div isie verworven. 
Vrijdag dolf Feenstra Flyers in de noor
deHjke prestigeslag In een uitverkochte 
ijshal duidelijk met 5-3 het onderspil en 
zaterdag pikten de superieur spelende 
Groningers gemakkelijk de punten mee 
uit Deo Bosch, waar de verrassend sterk 
opererende De Wolven het lachtoffer 
werd van de uitsluitend óp volle win t 
spelende formalie van Bob J.astrem ki. 

De eerste periode loot af met een 1-1 
stand, waarbij Brian Sproxton voor 
Gijs scoorde, terwijl ook de tweede pe
riode met een gelijke stand eindigde (2-
2) . Her bie Redshaw tekende voor de ge
lijkmaker. 
ln het laatste spelgedeelte moest Den 
Bosch de rol betalen voor de zeer agres
sieve speelwijze van het begin. Guy Lo
sier deponeerde binnen één min uut twee 
maal de puck in het Bo sche doel en 
Gary Dusseldorp zorgde voor de vijfde 
Gij s treffer . 
In het rumoerige laatste deel van de 
strijd kon van het met straffen overla
den Den Bosch ook nog een speler met 
een match penalty de kleedkamer zoe
ken. 
Vrijdag gaat Gij naar Til ' burg Trap
pers en wterdag komt in Groningen het 
Belgische Olympia . 



Groninger ijshockey-international Johan Toren: 
1 

'Zolang we geld kri i ~ 
ziin er geen proble ' 

De Groninger ijshockey-international Johan Toren ging begin juli op va ka ntie 
naar Spanje in de vaste overtuiging dit seizoen bij het Heerenveen se Feens tra 
f'!yers te spelen. Enkele weken geleden vertoefde de Gron ingse Canadees Allan 
Pluimers nog in Amsterdam bij De Bisschop, terwijl zich voor verdediger Rick 
Vangog ook al enkele topclubs hadden gemeld. De drie Gr oni nger internationals, 
die begin volgend jaar vermoedelijk meegaan met Oran je om in de Verenigde Sta
ten deel te nemen aan de Olympische Spelen, wilden zich veiligheidshalve ver
zekeren van een topclub . De transfers konden op het n ippertje worden tegen
gehouden nadat vier "ijshockey-gekke" supporters een geslaagde bliksemactie 
op touw zetten, die ruim honderdduizend gulden opbra ch t . Voor het ondernemen
de viertal mag het GIJS-bestuur wel de beste plaatsen in het stadion reserveren, 
want zij zorgden er tenslotte voor dat het ijshockey-circus in het Stadspark voor•• 
lopig blijft doordraaien. 

Maar hoezeer iedereen ook praat over 
het happy-end in Groningen , de laatste 
weken hebben op sch rijnende wijze dui
delijk gemaakt, dal de toekomst van een 
club op het hoo~ste niveau staa t en valt 
m et de goedgeefs heid van een sponsor. 

Dat het top-ijshockey zich in ederland 
voll edig a fhankelijk heeft ge maakt van 
commerciële geldschieters, hebben de 
recente ontwikkelingen in Groningen 
wel bewezen. adat het bestuur geen en
kel e mogelijkheid meer zag zitten om 
een s ponsor aan te trekken, zorgden sup
porter. voor een " lokaas" in de vorm van 
honderdduizend gulden. 

De pontane actie van zijn fans hielp 
GLJS ec hter niet volledig uit de p ro
hlemen. Omdat de bekercompetitie 
reeds is begonnen kan de club niet meer 
terugkra bbelen en bestaat het gevaar 
dat rle aspirant-s ponsor, door zo lang te 
aa r1.e len met zijn bandtekening, een in
"loedrijke rol bi nnen de klem gezette 
ve renig ing voor zich op zou kunnen ei
se n. 

Stap terug 

Omdat niet a lleen GIJS, maar ook an
dere clubs de nodige s ponsorproblemen 
hebben. zou een gezamenlijke stap terug 
een oplossing zijn. Maar wie denkt er dit 
jaar serieus over om bijvoorbeeld een 
a antal dure Canadese s pelers over de 
grens te zetten? Uitgerekend in het jaar, 
dat het cderlandse ijshoc)rny-team op 
wereldtopniveau mag meedraaien'? Van 
de Bond hoeven daarom geen maatrege• 
len verwacht te worden. De heren of
ficia ls en bestuurders verlekkeren zich 
immers nu a l aa n de Olympische Spelen 
en aan deelname in de A-poule om het 
wereldk a mpioenschap in 1981. 

Het zijn hoogu it de " bankzitters•· en 
talentvolle jeugdspelers in de eerste divi
sie (die hun ontwikkeling geremd zien 
door de aangetrokken buitenlandse spe• 
lers) die stilletjes hopen op een zuiniger 
clubbeleid. Voor Johan Toren, een stad
Groninger die zich kan meten met de 
beste Nederlandse Canadezen, maakt 
het inderdaad weinig ui t welke pro• 
blemen zich rond het Nederlandse 
ijshockey afspelen. ,, Wij hebben het 
d ruk genoeg met ons overvol Ie wedstrijd
programma en de dagelijkse trainin
gen," zegt hij, .,zola ng het geld op onze 
rekeningen wordt overgemaakt zijn er i n 
de spelersgroep geen prob lemen. Je 
krijgt in een team pas trammelant als ie
mand een paar weken op zijn centen 
moet wachten.'' 

Een training 

De 22-ja rige forward is door omstan
digheden toch wat meer in aanraking ge-

komen met organisatorische zaken rond 
G l.JS . Toren is dit jaar namelijk coptoin 
en in die functie is hij mede• 
vera ntwoordelijk voor het wel en wee van 
de club. Duarnaast ergert hij zich toch 
wel wat aa n de verwarde si luatie in Gro
ni ngen van de a fgelopen weken en de ge
brekkige voorbereiding op de vorige 
week i;estarte bekercompetitie. Toren; 
. ,We hebben voor we wedstrijden speel• 
d en . zegge en schrijve één gezamenlijke 
trai ning gehad. Als international heb ik 
er ge lukkig wel voor gezorgd dat de con
dit ic op peil bleef, want ik wil er straks in 
Amerika natuurlijk wel graag bij zijn ." 

Hoogtepunt 

Toren ziet de Olympische Spelen in 
Lake Placid als een ongekend hoog
tepunt van zijn carrière . De selectie in 
het Oranjet.eam inspireert hem dit jaar 
meer dan ooit om het bij GI,JS zo goed 
mogeli3k te doen. ,, MaAr," zegt hij, " als 
ik op het ijs sta denk ik toch niet aan het 
l\ederlands team. Het clubbelang komt 
o p de eerste plaat . Ik ben er ook hele• 
maal niet rouwig om dat mijn over
schrijving naar Heerenveen niet is door
gegaa n. Ik ben een Stadjer en Groningen 
t rekt me het meest om te spelen. De ge
weldige su pportersactie heeft ons eigen
lijk a llemaal in het team goed gedaan. 

We hebben de vorige week niet voor niets 
zo '1ard gel!.nokt, Dat WB$ speciaal be
d oêld VO!l,[ 01izê supp<Örlêrs en we kunnen 
het dit j iT'ar helemaal niet meer maken 
nm het tijdens een thuiswedstrijd 
eventjes kalm aan te doen." 

Hoge ogen 

De om zijn hardheid gevreesde Gro
ninger voorspelt zelfs dat GIJS dit jaar 
hoge ogen gooit naar het kam
pioenschap. Na de tweede plaatsen van 
de vorige jaren, willen de Groningers nu 
definitief de Friezen van hun troon sto
ten . Toren: ,, De grote kracht ven 
Heerenveen is misschien wel het feit dat 
1,e het team elk jaar bij elkaar houden. 
Daarom gee f ik ons nu zoveel ka ns om 
k'1 rn pioen te worden . De beste spelers 
van het vorige jaar zijn aangevuld met 
ste rke krachten als Nick van Seegelen en 
Guy Losier, terwijl Herbie Redshaw er 
•~>k weer bij is. Her bie heeft nog wat con
d itieproblemen , maar je kon de vorige 
week t.och al zien da t hij bepaalde lei
derscapaciteit.en heeft. Met hem gaan 
we er a llemaal een beetje harder tegen
aa n dan anders." 

De meeste concurrentie verwacht To
ren weer van Heerenveen . Tilbu rg tipt 
hij als outsider en Amsterdam komt vol
gens Johan hardheid en kracht tekort om 

• FOTO RECHTS: J ohan Toren op de tribune in het Groninger ijsstadion. 
Heerenveen. van àe kampioen.stroon. stoten en meedoen aan de Olympische 
Spelen., zijn de sportieve verlangens van de Groninger. 

FOTO ONDER: Een vreugdevol moment uit de competitie van het uorig jaar. 
Johan Toren ju icht na een Groninger treffer tegen de grote rivaal uit Heeren
veen. 

een serieuze gooi naar de titel te doen . 
" Als captain zal ik er al les aan doen om 
de ee nheid bi nnen ons team te bevor
deren . We kunnen nu al goed met elkaar 
opschieten . Het is gewoon fra1>pantalsje 
ziet hoe snel Guy Losier in de groep is op
genomen. Die onderlinge band zullen we 
versterken door bijvoorbeeld af en toe 
eens sa men te gaan eten." 

Dat ,Joh an Toren het dit jaar in Gro• 
ningen we l ziel zitten, komt voor een 
deel door de enthousiaste groep suppor
ters, di e niet alleen de sponsor over de 
streep heeft getrokken, maar die ook nog 
hijspringt a ls het gaat om het o~vangen 
van de Canadezen. De een tikt een 
tweedehands autootje op de kop voor 

( :~ry Düsseldorp, de anrler komt met een 
g.,sfornuis aandragen en weer een sup
P"rter is behulpzaam bij het zoeken naar 
•·c• n gepaste huisvesting. 

aterdrager 

Toren: ,,Als de spo sar nou ook nog 
even de puntjes op dei et, dan staat een 
gewelig se izoen niets meer in de weg . We 
kunnen de bekercom petitie gebruiken 
" m in topvorm te kom Fn en eind decem
ber. begin januari mo~ten we dan kam
pioen worden. Hel zo li niet alleen voor 
1ms gewelig zijn maar 'ooral voor de sup• 

porters die het voor elkaar hebben ge
krege n dat we kunnen spelen." 

Toren, die al vanaf zijn zestiende in 
het eerste team uitkomt, beschouwt 
zichzelf a ls éé n van de waterdragers in 
het tea m. Hij onderkent zi jn technische 
tekortkomingen. ,,Noem me maar de 
Wim Jan en van Groningen ," zegt hij, 
" ik moet het vooral hebben van hard 
werken en van storen. Maar ik weet ook 
dat een topteam dergelijke spelers nodig 
heeft om te kunnen presteren. Soms vind 
ik het wel jam mer dat ik niet. zo vaak 
scoor. Maar dan troost ik me met een 
mooie assist of met een harde body
check. " 

HENK HIELKEMA 



Heerenveen geklopt: 5-3 

Prestigewinst GIJS 
..J 

(Van onze verslaggever HENK HIELKEMA) 
Het Friese verwarmingsbedrijf Feenstra, de sponsor van achter gekomen, dat hun geldschieter vermoedelijk de. 

de Heerenv·eense ijshockeyers~ werd gisteravond in het grootste concurrent in de strijd om de titel mede in het zadel 
programmablad van GIJS hartelijk bedankt voor de bij- heeft geholpen. GIJS won het eerste prestige duel tegen 
drage die het onlangs heeft gedaan aan de Groninger sup• Feenstra Flyers ·namelijk met 5-3 en de Groninger ploeg 
portersactie om het topijshockey in de stad te behouden. De nestelde zicJl daarmee meteen op de kop van de ranglijst 
Friese spelers zijn er in de bomvolle ijshal Stadspark (2700) van de bekercompetitie. 

De zege heeft trouwet1s aan een dun Dat er twee Nederlandse topploegen zelaar, die zich gisteravond als zesde 
draadje gehangen:-Vooral in de derde pe- aan het werk waren, bleek al in de eerste Groninger kandideerde voor een plaatsje 
riode moest GIJS zich met kunst en periode toen de spelhandelingen elkaar in Oranje. 
vliegwerk overeind houden. De con- in een moordend tempo opvolgden. Hoe- Als de grimmigheden tijdens het 
ditionele achterstand van Jastremski's wel de combinaties bij Heerenveen beter eerste noordelijke .bekerduel ken-
pupillen veroorzaakte een golf van Friese lukten, ontwikkelde GIJS met enthou- merkend zijn voor de rest van de com-
aanvallen en als goalie John Muizelaar siast spel voldoende dreiging om zijn te- petitie dan gaan we een heet ijshockey-
niet in een grootse vorm had gestoken genstanders tot behoudende acties te wintertje tegemoet. De wederzijdse on-
zouden de Heerenveners op zijn minst dwingen. Wel opende Leo Koopmans de hebbelijkheden begonnen in de eerste 
een gelijkspel behaald hebben. score in de achtste minuut, maar van een minuut en eindigden pas tijdens het tra-

overwicht was geen sprake. ditionele handen schudden na afloop. 
De komst van Guy Losier in de Gro- Toen iedereen dacht dat de pesterijtjes 

ninger ploeg maakt het team minder af- achter de rug waren, brak er plotseling 
hankelijk van pure kracht. De kleine toch nog een opstandje los. Maar de he-
Franse Canadees vormt met zijn origine- ren Canadezen komen elkaar de komen-
Ie creativiteit een aardige tegenhanger de maanden nog vaak genoeg tegen om 
van het tomeloze geweld, waarmee bij- elkaars "krachten" te testen . Vechtpar-
voorbeeld Herbie Redshaw en Allan tijen schijnen nu eenmaal bij het ijshoc-
Pluimers de puck naar voren jagen. Het keyspel te horen. Ze ontsieren al jaren-
verschil manifesteerde zich duidelijk in lang de noordelijke der bies 
de totstandkoming van de beide eerste 
Groninger treffers . Pluimers knalde de 
schijf eerst vanaf de blauwe lijn keihard 
in het Friese kooitje, waarna Losier het 
ingevroren rubber veel speelser behan-
delde om na een draaiende schaats-
beweging en een liftende stick hetzelfde 
doel te bereiken: 2-1. 

De basis voor de eindzege legde GIJS 
in de tweede speelfase. De vaak wil 
lekeurig fluitende arbiter Tambour deel 
de hier en daar straffen uit en in die rom 
melige periode met wisselende lijnen en 
incomplete ploegen voelde GIJS zich het 
best. Brian Sproxton zorgde voor 3-1 
door vanaf de blauwe lijn raak te schie
ten, waarna Guy Losier een numerieke 
meerderheid uitbuitte door de puck na 
een doorbraak handig achter goalie Ted 
Lensen te schuiven: 4-1. De vijfde Gro
ninger treffer kwam op naam van René 
Laarman, die ook al profiteerde van een 
spelersmeerderheid. 

Tegenoffensief 
Nog voor de tweede pauze zette 

• Heerenveen een tegenoffensief in, dat 
niet alleen voor nieuwe spanning zorgde 
(De Heer en De Bruyn doelpuntten) 
maar dat eveneens de overtuiging uit het 
Groninger spel haalde. GIJS moest in de 
slotfase met de rug tegen de muur en 

· lucht voor gerichte aanvalsdaden was er 
niet meer. De schijf belandde toen vaak 
doelloos in het Heerenveense ver
dedigingsvak. Larry van Wieren, Leo 
Koopmans en Jack de Heer misten ech
ter de aansluitingstreffer door gebrek 
aan koelbloedigheid en zoals gezegd door 
het formidabele keeperswerk van Mui-



.... .,, 

GIJS bliift moeiteloos ongeslagen 
De Groninger ijshockeyen hebben els 

enige ongeslagen ploeg zaterdagavond niet 
veel moeite gehad om in Den Bosch hun 
koppo!litie in de bekercompetitie te hand
haven. GIJS hoefde zich nauwelijks in te 
spannen om de Brabanders met 5-2 de 
baas te blijven. De stadjers beperkten zich 
tot het afstraffen van vijandelijke foutjes. 

Dat lukte voora.l in de slotfase toen GIJS 
met drie goals de beide punten naar zich toe 
trok. 

D ll l de Groningers het wat kalmer aan
deden was ni et zo verwonderlijk, want de 
krn c:htenslopende derby tegen Heerenveen 
had ~·rijdagavond nogal wat energie gekost. 
" En danrh ij kom t nog ", aldus coach Bob 
,Jaslremski na afloop, ,,dat we ons in Den 
Hnsch niet per se hoeven in te spannen om er 
een show van te maken" . 

Den Bo ch- Gl,JS we1d door de gelaten 
h:1 udi ng van de Groningers een saaie ver• 
ton ing zonder al te veel hoogtepunten. GIJS 
werk te zich verplic ht naar het einde en zette 
rle ;:iuntjes op de i t ijdens de laatste periode. 
Daa rvóór hielden de t eams elkaar in even
wic ht vi a de tussenstanden 1- 1 en 1-1. Bri
a n Sproxion en Herbie Redshaw scoorden de 
heide Groninger treffers. 
, Het cloelpunteninstinct van Guy J 'osier, 
die tweemaal scoorde, zorgde er tenslotte voor 
dat de kwali tatiefbetere_ploeg aan het langst~ 

SblîjÎ~ 
__ ten 

. ..,,.,, ,._-,. - ,t 
an onze ij&hoc~ey-rnedo~ .i-.'>•, 

OEN BOSCH, m~ 
In -tegenste11fng tot wet de tussen" 

'standen (1 • 1, 1-1, 0·3) doen-V81!f1~ 
den, heeft GIJS'78 het teget' :'~ • 
Bossche Wol..-en niet moeilijk ~ld f.JJJ 
om da &-2 winst mee naar huia·1• rii'ij 
rrnn. In een onerverende stp'fra'i;,, 
m HYS de zege in Helst OP. :D~ 
Berg mot 7-5 aan Olympia 18~11~-;: 
Fesnw a Flyers speelde met lr-2-d• 

m Race " naar een tweede gro
w n erlaeg in successie. 

p\lal!end was het gemak waar
mee de Gronîngers, na dat de toch 
ll!'lltige derby met Feenstra voo ei" . 
gen p li vdjdag met , verve,,(1>3), 
was opgeknapt," zaterdag ·OOk~.,dr, 
Wolven in bedwang wisten te hb(t-
den. 1 .. -,,..- " ..i 1 

· Tilburg T1oppers versloeg gister• 
avond in elge,1 huis De Bisschop, diik 
vri;d g Olympla nog bedwong. Het 
waro in TIiburg 8-6. 

e Heer weer sterk 
Van onze 

ijshockeymedewerker 
DEN BOSCH - Groningen 

Sl)f>elde voor de de rde ronde 
van de ijshockeybeker een be
keken wedstrijd tegen de Bos
sche Wolv n en won met 5-2. 
Heerenveen schaatste Utrecht 
met 12- 2 onder he t ijs en Den 
Haag moest met 7-5 de winst 
aan Olympia Antwerpen la
l.en. 

Na de inspanningen tegen 
Heerenveen was het logisch 
dat Groningens coach Yas
tremski in Den Bosch, de stad 
waar zijn Neder landse ljsho
cheycarrière s tartte, zij n 
ploeg gas zou laten terugne
men. Hierdoor ontspon zich 
voor de ogen van zo'n 2000 toe
schouwers een aantre kkelijk 
scoreverloop. 

D ielisse (l-0) en Sproxton 
(1-1) zorgden er na de eerste 
20 minuten voor dat me t gehj• 
ke stand aan de tweede perio
de begonnen kon worden. Ook 
hierin weer een gelijke stand 
via Saris (2- 1) en Redshaw 
(2-2). In de laatste periode liet 
de topscorer van vorig jaa r 

Guy Los1er. ook dit seizoen 
aanvoerder van het k lasse
ment me 13 goals en 7 assists, 
zijn gezicht zien. Gevolg, Ge
volg, D n Bosch kwam mei 
4- 2 acht r. 

Dusseld orp maakte de viJf 
Groningse t reffers vol. 

In Heerenveen nam Oranje
ltlan t Jack de Heer he t zwak
ke verweer van de Utrechters 
te baat om te talen zien dat hij 
bijna hersteld is van zijn 
hoofdb lessure . In de eerste 
helft van het duel nam De 
Heer met drie doelpunten en 
drie assis ts het lceuwedcel 
van de beslissende 7-1 voor
sprong voor zijn rekening, 

T ilbui::g won voor eigen pu
bliek mel 8- 6 van Amster
dam. Pas in de laatste minu
ten w e rd d it spannende duel 
b slist. 

e ind trok. Gru.v Dusseldorp tekende voor de 
vijfd e goa l. Het geheel speelde zich in vrien
d el ijk'c sferen a f. Er waren weinig s tra f
minuten. Wel werd een Bossche speler van 
het ijs ge~tuu rd, maa r die be treffing kreeg hij 
no herhaaldel ijke aanmerkingen op de lei-• 
ding. 

Heerenveen herstelde zich na de nederlaag 
in Groningen ten koste van Utrech t, dat met 
1:l-2 verloor. Olympia \1eniloeg verder HIJS 
met 7- ,5 en Tilburg Trappers klopte Amster
d am met 8-6. 

De stand: 

1. GIJS 5 4 1 0 9 41-16 
2. Heerenveen 6 4 1 1 9 46-22 
3. Tilburg 6 4 0 2 8 31-26 
4 . Amsterdam 6 3 1 2 7 37-31 
5. HIJS 6 2 1 3 5 33-36 
6. Den Bosch 5 2 0 3 4 21-24 
7. Olympia 5 1 1 3 3 17-29 
8. Utrechl 5 1 1 3 3 16-45 
9. Nijmegen 4 0 0 4 0 11-26 • GUYLOSIER 

' . 

GIJS steviger 
aan de leiding 

De Groninger ijshockeyers hebben gi11teravond hun koppositie in de be
kerstrijd verstevigd door in Tilburg de Trappera met 4-3 te verslaan. Dat ge
beurde overigens in een vrij harde wedstrijd waarbij Herman Carras en Guy Lo
sier een misconduct (persoonlijke straf van tien minuten) opliepen. Zij raakten 
in de eerste periode betrokken bij een vechtpartij, waarin de spelers hun stick als 
wapen gebruikten. 

• HERMAN CARRAS 
... misconduct ... 

Voor de re!!t ging de partij aardig open 
neer . Na de Tilburgse openingstreffer 
van Simon scoorde Rick Vangog de ge
lijkmaker. Daarna opereerde GIJS voor 
het vijandelijke kooitje doortastender. 
René Laarman Herbie Redshaw en Guy 
Los ier doelpuntten voor de Groninger!!, 
waar de Brabanders slechts één treffer 
tegenoverstelden: 2-4. 

E venals de vorige week tegen Heeren
veen moest GIJS ook in Tilburg in de 
slotfase met de rug tegen de muur . De 
voorsprong werd met man en macht in 
de achterste lijnen verdedigd . De Til
burgers scoorden wel 3-4 door Van der 
Ven, maar verder kwamen ze niet. De 
vijft ienhonderd t oeschouwers, waaron • 
der een handjevol noordelingen , zagen 
GJ.JS-goalie John Muizelaar weer for
m id abel reageren bij de zuidelijke te
genstoten. Hij redde voor GIJS de beide 
punten. 

Verder soeelden Den Bo ch en Den 
Haag gelijk (4-4) , terwijl Amsterdam 
korte metten maakte met Utrecht: 8- 3. 
Het Heerenveense Feenstra Flyers speel 
de gisteravond in de nieuwe Leeuwarder 
ijshal. voor 2!500 toeschouwers een de
monst ra tiepartij tegen de Italiaanse 
kampioen Bolzano. De Friezen zegevier
den met 10- 2. 
DE STAND: 
1. GIJS 6 5 1 0 11 45.19 
2. Heerenveen 6 .. 1 1 9 45-23 
3. Amsterdam 7 .. 1 2 9 45.32 
4. Tilb. Trappers 7 .. 0 3 1 34.30 
5. HIJS 7 2 2 3 6 37.40 
6. Den Bosch 6 2 1 3 5 25-21 
7. Olympia 5 1 1 3 3 17-29 
8. Ulrechl 6 1 1 .. 3 19-53 
9. Nijmegen 4 0 0 .. 0 12-25 



GIJS g eft 
iishockey-1 
aanOI 

(Van onze ver slaggever 
HENK HIELKEMA) 

Als de eerste helft van de beker
ronde maatgevend is voor de rest van 
dit ijshockey-seizoen, dan wordt de t i
telstrijd een noordelijke aangelegen
heid. Het Heerenveense Feenstra Fly
ers en het nog steeds sponsorloze GIJS 
hebben nu al afstand genomen van de 
concurrentie. De Groninger ploeg re
kende zaterdagavond in de ijshal 
Stadspark voor 1500 toeschouwers ge
nadeloos af met het Belgische Olym
pia: 10-3. GIJS had geen kind aan de 
Antwerpenaren en als dit zo doo!gaat 
worden alleen de duels tegen Heeren-

• Guy Losier 
(midden) scoort 
het eerste doel
punt uoor GIJS. 

veen, Amsterdam en Tilburg span
nende krachtmetingen. 

Het krachtsverschil kan de Groninger 
upportersschare echter niet groot ge-

noeg zijn. De trouwe aanhang heeft er dit 

1 
jaar meer lol in dan ooit en de ver• 
bondenheid met de spelersgroep is door 
de succesvol verlopen donateursactie ex-

\ 
tra verstevigd. De GIJS-spelers voelen 
de situatie prima aan, want ondanks de 

1 
minder.sterke tegenstand maakten ze er 
tegen Olympia een howtjevan . 

De arme Belgen-ploeg, die jaarlijks 
dienst doet als doorgangshuis voor Ca
nadezen, vormde gaandeweg een speel
bal voor de Groningers, die in alle op
zichten een veel volwassener indruk 
maakten . Voor de Poolse Olympia-coach 
Joseph Kurec zal het een hele toer zijn 
van het samengeraapte groepje een ge
heel te maken. Voorlopig schijnt de Pool 
zich amper verstaanbaar te kunnen ma
ken. 

De Groninger Guy Losier, Franse Ca
nadees, die jarenlang in België heft 
gespeeld liet tegen zijn oude club zien 
waarom hij door GIJS is aangetrokken. 
De kleine forward draaide de Olympia
defensie herhaaldelijk dol en goalie Jeff 
Tschemé koesterde weinig musies els hij 
de schutter met de puck aan de stick 
voor zich op zag doemer,. Losier scoorde 

' slechts tweemaal , maar bij de produktie 

van zeker vijf andere treffers had hij een 
beslissend aandeel . 

Het genoegen vah de eerste goal werd 
trouwens aan de gasten gegund. Poirier 
doel puntte na acht minuten, terwijl 
Brian Sproxton op de strafbank ver
toefde. Nog geen vier minuten Later zorg• 
de Losier voor de gelijkmaker en ander
maal na men de Belgen de leiding door 
een treffer van Brian Keats: 1-2. Een 
afstandsschot van René Laarman trok 
de core weer in evenwicht , maar ie 
dereen in het stadion was er toen eigen-

Andere uitslagen: Den Bosch-Heerenveen 
4-4, Nijmegen-Amsterdam 5-4, Heerenveen-
Oen Haag 15-4, 

De stand: 
1. Groningen 7 6 1 0 13 55-22 
2 Heerenveen 8 5 2 1 12 64-31 
3. Amsterdam 8 4 1 3 9 49-37 
4 , Tilburg 7 4 0 3 8 34-30 
5. Oen Bosch 7 2 2 3 6 29-32 
6. Den Haag 8 2 2 4 6 ◄ 1-56 
7. Nijmegen 6 2 0 4 4 17-29 
8. Ulrechl 6 1 1 4 3 19-53 
9. Olvmoia 1 1 1 5 3 24--48 

lijk al van overtuigd dat de cijfers na de 
eerste periode geen goed beeld gaven van 
de werkelijke verhoudingen. 

Score-explosie 
GIJS combineerde de tweede twintig 

minuten een gave ijshoc
keydemonstratie met een score-explosie, 
die de 2-2 stand veranderde in een 7-2 

voorsprong. Herhie Redshaw bediende 
eerst Sproxton (3-2) , waarna Loeier be
wees ook met een droge slap-shot te kun• 
nen scoren (4-2). Allan Pluimers rondde 
vervolgens een combinatie goed af en 
diezelfde speler raakte even later de roos 
van afstand . Dat de zevende GIJS-goal 
eigenlijk niet geteld had mogen worden 
(Sproxton schoof de schijf met de 
schaats in het doel) ontging arbiter 
Tambour. 

Herbie Redshaw, die door de uit
blinkende Losier een beetje op de ach
tergrond wordt gedrukt, realiseerde in de 
laatste periode zijn derde GIJS-treffer. 
Rick Vangog en Van Seegelen maakten 
de tien vol. De Belgen beperkten zich in 
die fase voornamelijk tot verdigende ac
tiviteiten . Veel lucht voor aanvallen 
hadden ze niet meer, al scoorden ze nog 
wel een derde tegengoal . 

Voor vijf Groningers was de eenzijdige 
partij een nuttige warming-up voor de 
trip naar 1 oorwegen , die i e deze week 
maken met het Nederlandse team. Jo
han Toren, Allan Pluimers, Rick Van• 
gog, Rob van Onlangs en René Laarman 
spelen in Oranje twee interlands ter 
voorbereiding op de Olympische Spelen. 
GIJS en Heerenveen houden elkaar wat 
de internationals bet reft in evenwicht, 
want er zijn ook vijf Friezen in de spe
lersgroep geselecteerd. 



Revanche v 
{ 

ijshockeyer 
OSLO, donderdag 

Zo, d~t _moest eyen· worden rechtgezet! Verliezen op een 
schl~nnelige manier van Noorwegen (dinsdag), kon geen 
mo01ere gelegenheid heten voor een partijtje pure ijshoç
key-revanche. Een gisteravond wel tot op het bot geladen 
Nederland, nota bene zwaar gehandicapt, deed dan ook wat 
het aan zijn stand is verplicht, winnen, in dit geval met 3-4. 

Dat was dan meteen de 
eerste winst van de recent 
en enigszins moeizaam op 
gang gekomen voorbereiding 
op Lake Placid. Dubbel ver
lies tegen de Verenigde Sta
ten van een soort veredeld 
Oranje-B en in eerste in
stantie 3-1 verlies contra de 
Noren, voor een groot deel 
dank zij de arbitrage, zette 
Nederland toch weer een 
,beetje met beide benen op 
de grond. 

Oranje (in november oe
fent het beha lve tegen de 
DDR ook tegen Denemar
ken) vocht gisteravond ech
ter dus weer op de manier 
die aan het s uccesvolle re
cente verleden deed denken . 
Zoals gezegd, gehandicapt, 
omdat behalve zes WK-gan
gers ook Klaas van de Broek 
(spierscheuring) en Frank 
van Soldt (vermoedelijk de 
bof) in Oslo afhaakten. Het 
dinsdag defensief al redelijk 
opererend Nederland (met 
Peternousek en Pluimers -
wa een progct"essie- en -in 
mindere mate Laarman in 
de hoofdrollen) zat gister
avond achterin zelfs herme
tisch dicht met Gobel als 
meer dan perfecte sluitpost 
in het doel. 

De Noren kwamen na vier 
minuten na een verwoes
tend begin-offensief terecht 
op 1-0 door nieuweling Foin. 
Zes minuten later was het 
via De Bruijn al 1-1. Van 

•.• 

,. .. 
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Wieren en De Heer kregep 
de aandach t van de Noorse 
defensie, waarna "Bruno ' 
maar voor het intikken hatt. 
Jack de Heer en Corky de 
Graauw verzu1mden daarna. 
de score uit te bouwen. In de 
tweede periode was het n<i 
negen · minuten wel raak'. 
George Peternousek onvet'
slijtbaar, speelde in 1 het ei
gen vak liefst drie man ui.t. 
De splijtende pass bereikte 
De Bruijn op ma.at en diens 
tikje naar De Heer was vo.l, 
doende voor 1-2. 

Beheerst maakte Oranie 
vervolgens de 30 slotmin~ 
ten af. Zoals gezegd; slirri 
loeren op de spaarz, mè 
breaks, verdedigend zeideµ 
zo sterk en dat was voor d 
technische staf verreweg de 
belangrijkste winst van 
Oslo. Belangrijker nog dat;i' 
de 3-4 einduitslag (Laarmaij 
en Pluimers maakten dii 
Oranje-produktie vol en va:i;i 
Noorwegen Roymark twee" 
maal) die in de slotfase eeó. 
feit werd. ,, . 

Olympia neemt 
les van GIJS 
ter harte: 11-4 

Hot ijshockey-lesje, dat het Groninger 
GIJS ?e vorige week aan het Antwerpse 
Olymp!a~gaf. heeft blijkbaar wel geholpen. 

og ge~ .. , week later hebben de Belgen verras
send revanche genomen voor de 10-3 neder
laag door GIJS met maar liefst ll-4zijn eerste 
nederlaag toe te brengen. Voor de ranglijst 
had dal verlies nauwelijks gevolgen. 

GIJS blijft n?g steeds op kop, terwijl Am
sterdam, dat gisteravond Nijmegen met 4-2 
ve_rsloeg, dichterbij gekomen is. Tilburg 
Trappers, vanavond GIJS' tegenstander in 
he t Stadspark1 won met 10-4 van Utrecht. 

. Op de Belgische ijspiste draaiden de Gro
ningers opmerkelijk stroef tegen een bijzon
der fel spelend Olympia. De Groningers had
den ?e lan g_e b_usreis n?g in de benen zitten, 
terw1Jl de v13f mtemationals bijkwamen van 
een ~ermoeiende trip naar oorwegen met 
het Nederlands team. 

Gf.J keek de gehele wedstrijd tegen een 
achterstand_ ~an, die gaandeweg steeds groter 
werd. De vnJ hard spelende Belgen liepen na 
een 2-1 voorsprong in de eerste periode uit 
n_aar 7-2 om vervolgens in de slotfase de 
eindstand op 11-4 te bep~len. De Groninger 
schutters ~aren: Alan Plu1mers, Rick Vangog 
en Guy Lo, 1er (2x). 

Oes1and: 
1. GIJS 8 6 1 1 13 59.33 
2. Heerenveen 8 5 2 1 12 64-31 
3. Amsterdam 9 5 1 3 11 53.39 
4. Tilburg 8 5 0 3 10 44.34 
5. Oen Bosch 7 2 2 3 6 29-32 
6. Den Haag 8 2 2 4 6 41-56 
7. Olympla 8 2 1 s 5 35-52 
8. Nijmegen 1 2 0 5 4 19-33 
9. Utrecht 1 , 1 5 3 23-63 

i-/o-r1 

Royale zege op Olympia 

GIJS tot nu toe 
niet te stuiten 
GIJS blijft ongeslagen de ranglijst aan
voeren van de eerste ijshockeydivisie in 
Nederland. Een beter resultaat was in 
dit stadium van het nog vroege seizoen 
nauwelijks denkbaar geweest. Ja
stremski en zijn formatie nemen elke 
hin.dernis met achteloos gemak en lijken 
regelre ht op de beker af te stevenen. 
En dat is boven ieders ve rwachting. 
Die weekend was het weer goed raak. 
Vrijdagavond moest Tilburg Trapper 
voor het eerst in jaren de zege uit han
den geven en zaterdagavond daverden 
de Groningers volled ig over het echt 

niet ~lechle Olympia uit Antwerpen 
heen, in een weds trij d , welke evenals te
~en de Flyers uit Heerenveen in de 
tweede periode haar hoogtepunt beleef
de. 

Het zag er aanvankelijk niet naar uit, 
dat GIJS zo gemakkelijk de overwin
ning naar zich toe zou trekken. a een 
aarzelend begin speelde Olympia het 
zelfs klaar, om tot tweemaal toe een 
voorsprong te nemen . Eerst scoorde 
Darol Bechef voor de Belgen op een 
momem dat Brian Sproxton voor hoo
king op de st rafbank vertoefde, maar -----------------.! de in doelpunten grossierende Guy Lo-

GIJS blijft 
aan leiding 
Is het in de voe tballerij zo dal hel wed-
lrijdp rogram ma ,•an het nationale 

team nagenoeg volledig wordt aange
pa I aan de wensen van de club in de 
ijshockeywereld werkt dat even a1nders. 
Zo moest GIJS de afgelopen week van
wege een oerentrip van het nationale 
team vijf internationals aan Bond
scoach Weslberg af taan die eer t don
derdagavond weer in Groningen terug
keerden. Voor de volgende a.vond stond 
toen de vermoeiende uitwedstrijd naar 

1 
Olympia Antwerpen op bel program
ma. 

Een vermoeid GIJS kon in Amwerpen 
geen vuist maken en leed met de veel
zeggende ci jfers 11-4 de eerste ei zoen-
nederlaag. 
Niet alleen betekende de nederlaag in 
Antwerpen het eerst e Groninger ver
lies" ook maakte dat de wed trijd van 
zaterdaga vond legen Tilburg Trappers 
extra belangrijk . Immers, een voortdu
ren an de vor mcrisis zou GIJS naar 
alle waarschijn lijkheid de eerste plaat 
gaan kosten. 
Zover kwam het echter allemaa l niet. 
De Groninger bewezen zalt>rdagavond 
in een goed bezet Stadsparkstadion ovt>r 
een enorme vee rkrachL te beschik ken 
door de Tilburg Trappers met 6-2 te 
verslaan . 

a een niet erg overtuigende eerste pe
riode, waarin GIJS via Riek van Gog 
(tijdens een nu merieke mLnderheid) en 
Guy Losier 1\ eemaal succesvol wa 1er
wijl Smolders voor Tilburg had weten 
te coren. werden de Tilburgers in de 
l wee de periode op grotere achLcrstand 
gezet. Eerst profileerde René Laar man 
van een numeriek overwicht en vervol
gen had Herbré Redshaw na een face-
off van Guy Losier de puck maar voor 
het in . ikken . 
In de derde periode kwam Tilburg 
Trappers via Gri ffirh aanvankelijk nog 
e en terug maar goals van Herman Car
ras en Brian Sproxton zetten de Braban
der definitief op verlies. 
A.s. zaterdag speelt G.IJ.S. tegen her 
Amsterdamse De Bi schop , een tegen -
rander waartegen in Amsterdam inder-

tJj met onverwac t werd ge[ Jlcge-
speeld. • 

sier bracht de partijen weer op gelijke 
voel. Vlak voor het einde van de eerste 
periode, waarin geen geweldig ijshoc
key werd gespeeld, verhoogde Lome 
Lesuk de sco re naar 2-l en toen pas 
veerde GIJS wal op. ,,Beertje'' Keizer, 
die aan zijn beste eizoen bezig is, telde 
René Laarman fraa i in de ge legenheid 
om enkele sekonden voor het verstrijk
en van de eerste speeltijd gelijk te 111a
ken. 

Vijfmaal 
In de tweede periode vertoonde GIJS 
weer het ijshockey, waarmee ze terecht 
tot dusver alle ploegen in verlegenheid 
hebben gebracht. De razend nelle scick
vaste Guy Losier schoot als een tornado 
over het ijs. Door zijn toedoen kon 
Brian Sproxton, schijnbaar achteloos, 

, het derde GIJS doelpunt op het score
. bord laten verschijnen en even later liet 

de populaire Losier de goed keepende 
Belgische goalie Jeff Tscherne voor de 
vierde maal de gang naar het net ma
ken. Al Pluimers, de beste verdediger 
van de wereldkampioen chappen te
kende voor de vijfde en zesde treffer, 
waarna Losier vier van zijn oud-ploeg • 
genoten voor gek liet staan, om met een 
subtiele beweging van zijn stick Sprox
ton in scoringspositie te brengen. Hier
mee was de zevende GIJS-treffer een 
feit. 
De voor de derde achtereenvolgende 
keer in Groningen optredende referee 
Tamboer had in deze fase van de wed
strijd niet zijn sterkste momenten. On
der hel alziend oog van hoofdscheids
rechter Hal Trumble, namen hij en zijn 
linesmen de mee t onwaarsch ijnlijke 
beslissingen. 

Uitspelen 
Na deze tumultueuze periode namen de 
Groningers in het laatste deel van de 
wedstrijd wat gas terug. Dit mocht ech
ter niet verhinderen, dat achtereenvol
gens Brian Sproxton (8-2), Rick van 
Gog, uit een solo (9-2) en Nick van See
gelen (10-2) de score verder u·itbouw
den . Dat Olympia tenslotte nog de twij
felachtige eer mocht hebben om de 
laatste goal op het wedmijdsheet aan te 
brengen was alleen van stati stisch be
lang. 
A.s. vrijdag gaat GIJS naar Olympia in 
Heist op den Berg (België) en zaterdag 
ontmoeten ze, dus binnen veertien da
gen, wederom Tilburg Trappers. 

STAND 
GIJS 7 6 t 0 IJ 55.~2 
Feenstra 8 5 2 1 12 64 -J l 
De Bisschop 8 4 1 J 9 49.37 
Tilburg 7 4 0 J 8 J4 -J0 
De Wolven 7 2 2 J ó 29-32 
H1JS 8 2 2 4 6 41-45 

Roswell 6 2 0 4 4 25.33 

Rheem Ra ers ó 1 1 4 J 19-SJ 
Olympia 7 5 3 24-47 
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De Groninger IJshockey Stich
ting, waarvan het eerste team mo
menteel koploper is in de strijd om 

: de nationale beker, heeft weer de be-
schikking over een sponsor. Vanaf 

• vanavond in een uitwedstrijd van 
Ë GIJS in Nijmegen dragen de Gro
ê ninger ijsbockeyers de naam Snic
~ kers op bun shirt. De met een 

Sponsor voor GIJS 
= doet dat laatste wel. ,.Omdat," zoals 

de heer Voogd verklaarde, ,,niemand ! 
ons kan opleggen welke naam wij wil
len voeren. De IJshockey Bond gaat -
hiermee volledig akkoord". 

i zoetwarenfabrikant afgesloten 

= 

overeenkomst telt in eerste instantie 
tot het eind van d.it seizoen, maar 
GIJS gaat er vanuit dat de sponsor 
gebruik zal maken van de opti die ze 
heeft voor de komende twee jaren. 

Tijdens een persconferentie wilde 
Ê GIJS' bestuurslid H . G. Voogd gistera
e vond niet bekend maken welke finan 
~ ciële gevolgen de verbintenis heeft . 
: Destijds bestonden minder geheimen ! over de spontane hulp van een kle!ne 

400 supporters die honderd duizend 
gulden op tafel brachten in de vorm 
van seizoenkaarten. Door die actie kon 
GLJS op het nippertje met een sterk 
team aan het seizoen beginnen . 

Toen al bestonden er door bemid
deling van Inter Football contacten 
met de huidige sponsor. Dat het lang 
duurde alvorens het bedrijf aan GIJS 
het verlossende woord heeft gegeven, 
had volgens de heer Voogd te maken 
met "budgetaire redenen''. De re
clame-uitgaven voor het ijshockey 
zouden uit he t budget voor het komen
de jaar worden betaald. De spoll80r 
krijgt geen vertegenwoordiging in het 

bestuur, zodat er volgens de leiding 
van GIJS geen directe invloed op het 
beleid van de stichting kan worden 
uitgeoefend. 

,, Voor het kontrakt is dL.~elo
vereenkomst van de Nedlrl#ndse 
Sport Federatie gebruikt" alius de 
heer Voogd. Alleen de tijdalduur die de 
NSF als een van de voorwaarden voor 
een sponsorovereenkomst hanteert, is 
niet in acht genomen. De NSF vindt 
dat uitsluitend een kontrakt voor mi• 
nimaal drie jaar in aanmerking komt 
voor het koppelen van de sponsornaam 
aan de naam van de vereniging. GIJ~ 

Aangezien het ijshockeyseizoen voor ~ 
de ederlandse topploegen reeds eind ~ 
januari eindigt, omdat het nationale i 
team meedoet aan de Olympische win • 
terspelen in Lake Placid geldt het ~ 
, ponsorkontrakt nog slechts voor drie j 
en een halve maand. De financiële 3 
steun blijkt evenwel over een jaar te • 
zijn uitgesmeerd . Voogd: ,,Ons vereni
gingsjaar loopt van 1 april tot en met 
31 maart en over die periode hebben 
we een kontrakt afgesloten". In feite ~ 
heeft GIJS dus met terugwerkende 
kracht een verbintenis afgesloten, die _ 
in elk geval voor dit seizoen top
ijshockey in Groningen garandeert. 
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GIJS nu 
Snickers 

IJSHOCKEY - De Groningse 
' U shockey Stichting '78 wordt 

voortaan ges poosord door de 
:zoetwa renfabrikan& Mars uît 
V_eghel. Het bedrijf heeft boven
dien een optie voor de twee 
daaropvolgende seizoenen. 

De Groninger IJshockey StichtJng 
(GIJS) Is financieel u.it de problemel'J. 
Het bedrijf Man zal dit .seizoen-en-m 
gelijk ook de komende jaren als spon
sor optreden. Dit betekent dat Jtel eerste 
team van GIJS verder zal opereren on
der de naam Snkkers, één van de cho• 
coladeprodukten van Mars. 

Dank zij deze sponsoring en de actie die 
een groepje en thousiaste GIJS-suppor
ters voerde, kan GIJS oftewel Snickers 
dus doorgaan op de huidige voet . 

De besprekingen met Mars li epen al 
sinds september, toen een soort 
intentie-overeenkomst werd aangegaan . 
Het feit dat GIJS dit seizoen in rode 
shirt speelde, liep daarop al vooruit. In 
de nieuwe uitrusting zal op dat rode 
shfrt in een wit veld met blauwe letters 
de nieuwe naam te lezen zijn. Vanavond 
in Nijmegen zal OUS voor het eerst on
der de nieuwe naam uitkomen. Mor
gen(zaterdag)avond speelt Snickers in 
het Groningse ijsstadion tegen Bis
schop-Amsterdam . 

Sponsor voor 
GIJS Groningen 
Van onze Telesportredactie 

GRONINGEN, vrijdag 
De koploper in de beker

competitie ijshockey, het 
Groninger GIJS, heeft sinds 
gisteren een hoofdsponsor. 
Het gaat daarbij om de firma 
Snickers, een nevenbedrijf 
van het MARS-concern, dat 
een · eenjarige verbintenis 
heeft afgesloten (proefperio
de) met een optie voor nog 
.eens enkele jaren. 

GIJS zal reeds met ingang 
van dit weekeinde in de 
Coup Nationale-Nederlanden 
verder gaan onder de naam 
:Snickers, wat ook voor de la
gere teams van de Gronin
ger club in competitiever
band geldt. Snickers kijkt 
daarbij voor de rest van dit 
seizoen nog uit naar een top
verdediger die de betrekke
lijk smalle basis van de 
hoofdmacht moet aan vullen. 

IJshockeybond wiist sponsors af 
Het bestuur van de Groninger IJshockey Stichting 

vergadert vanavond met de nieuwe sponsor over het 
contract , dat (zoals gemeld) tot het eind van dit seizoen 
duurt. De Koninklijke Nederlandse IJshockey Bond 
(KNIJB) accepteert namelijk de naamsverandering 
niet, die de ijshockeys tichting met de sponsor is overeen
gekomen. 

Volgens Bondssecretaris Joop van Rijswijk heeft het 
Groninger clubbestuur geen schijn van kans om de spon
sornaam in t,e voeren. Van Rijswijk: ,,Als sportbond 
houden we ons aan de richtlijnen van de Nederlandse 
Sport Federatie en de Vereniging Sportsponsoring. Dat 
houdt in dat voor een naamstoevoeging een driejarige 
overeenkomst nodig is met een sponsor. " 

GIJS-voorzitter Henk Lingeman zegt, dat pprobeerd 
zal worden het pas getekende contract zo te wijzigen dat 
officiële naamsverandering doorgevoerd kan worden. 
"Ik ga dinsdag naar de Bond om over het een en ander te 
overleggen. Zowel de club als de !lponsor hebben er na
tuurlijk belang bij dat de naamswijziging wordt geac-
cepteerd. Als een driejarige overeenkom!lt nodig i!I, dan 
zullen we dat bekijken in overleg met de sponsor'', aldus 
de heer Lingeman. 

Hetzelfde "naamsprobleem" doet zich in As!len voor, 
waar de plaatselijke ijshockeyclub eveneens een een
jarig contract heeft met een sponsorduo. Het Drentse 
clubbestuur wacht voorlopig de brief van de Bond ar, 
waarin zwart op wit de naam1wijziging wordt gene
geerd. 
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GIJS iizersterk in e · gen huis 
(Van onze verslaggever Henk Hîelkema) 

De ijshockeyshow in de Groninger ijshal Stadspark wordt wekelijks geprolon
geerd. Tijdens de vier thuisduels hebben zo'n achtduizend toeschouwers tot nu 
toe een onaantastbare GIJS-suprematie te zien gekregen, die veel goeds 
voorspelt voor het verdere competiteverloop. Dat het leuk is je favorieten te zien 
winnen, bewees de opkomst zaterdagavond van ruim 2200 supporters die het ge
renommeerde Tilburg Trappers kansloos met 6-2 zagen verliezen. Daarmee 
boekten de Groningers hun vierde achtereenvolgende thuiszege met een totaal• 
doelsaldo van 29 voor en l1 tegen. 

De vrijdagse verliespartij in Belgi.ë te
gen Olympia werd de GIJS-ploeg zonder 
gemor vergeven. Die 11-4 nederlaag was 
verklaarbaar door de zes uur lange bus
reis en de vermoeidheid van de vijf Gro
ninger internationals. René Laerman, 
Johan Toren , Rob van Onlangs, Rick 
Vangog en Alan Pluimers moeten als 
Oranje-spelers binnen acht dagen maar 
liefst zes wedstrijden spelen, waarbij ook 
nog eens honderden kilometers moesten 
worden afgelegd. Een slopend weekje 
voor een sportman met amateurstatus, 
die het fysiek heel wat moeilijker heeft 
dan de doorsnee profvoetballer. 

1 GIJS heeft de wedstrijd in België 
terecht laten schieten. Het team kan 
daardoor wat op krachten komen om in 
eigen huis de Tilburgers te kloppen en 
een show voor de supporters is de Gro• 
ninger ploeg meer waard dan wat twijfel
achtige krachtpatserij in het buitenland. 
En ook die instelling is te loven. De noor
delijke ijshockeyfans zagen een geladen 
team aan het werk, dat er voor de volle 
tribunes .graag op los wilde. 

De openingstreffer was karakteristiek 
voor de sfeer. Een schijnbaar verloren 
puck werd wild achtervolgd door Johan 
Toren, die de schijf vervolgens op het , 
stickblad deponeerde van Rick Vangog, 
die in een periode van numerieke min
derheid Tilburg-goalie ·Jerry Göbel met 
een narde uithaal versloeg: 1-0. Na een 
fase met felle onderlinge duels vergroot-
te Losier de voorsprong naar 2-0, maar 
nog voor de pauze scoorde Smolders voor 
de Brabanders (2-1). 

De ril burgers, die moesten winnen om 
nog een kimsje te maken op de beker: 
probeerden in die eerste periode çle zaak 
met fysieke kracht af te dwingen . Maar 
daar kwamen ze snel van terug. Eén voor 
één werden ze door de Groninger zwaar• 
gewichten afgetroefd en er zal een stel 
body-builders op de proppen moeten ko
men om GIJS fysiek in moeilijkheden te 
brengen . Spelers als Pluimers, Vangog, 
Toren en Van Seegelen doe je juist een 
plezier door er hard tegenaan te gaan. Ze 
incasseren, maar delen een driedubbele 
portie uit. 

GIJS deed het trouwens in de tweede 
periode wat kalmer aan. In een lagere 
versnelling kon het de score zelfs nog uit
bouwen naar 4-1 door treffers van Laar~ 
man en Herbie Redshaw. Die goals werk
ten voor de Tilburgers verlammend en 
als Göbel zich niet zo goed had hersteld 
van een paar foutjes in de beginfase, dan 
was de marge nog groter geweest. 

dere acties was de Canadees succesvol 
betrokken. De Groningers, die met hun 
zege Tilburg uit de race naar de eerste 
plaats hebben gehaald, kunnen de vol
gende week hetzelfde doen met Amster
dam. Dan blijft er nog één concurrent 
over: Heerenveen. 

• Tilbur.g-goalieJerry Gó'bel wordt in het nauw gebracht door Gary Du.sseldorp (links) en Gerard Carras, 

Van der Ven scoorde in de laatste 
speelfa e de tweede tegentreffer, maar 
even later bewees Herman Carras met 
een vijfde Groninger goal dat de kracht 
in de Stadjersploeg di t jaar ÓOk in de 
breedte is toegenomen . Herman en zijn 
broet Gerard kunnen momenteel zonder 
al te veel verzwakking meedraaien en 
dat is met het overbezette wedstrijd
programma een geruststellende gedach-
te . ) 

Brian Sproxton tóonde zaterdag aan 
dat GIJS dit jaar over meerdere goede 
aanvallers beschikt. Hij scoorde niet al
leen het zesde doelpunt, maar ook in an-

Uitslagen en stand 
Groningen-Tilburg 6-2, Den Bo,ch-Den 
Haag 5-4, Utrecht-Amsterdam 3-17, 
Nijmegen-Olymple 8-3, ~eerenveen
Den Boach 10-2. 

DE STAND; 

1. Gronl ngen 9 7 1 1 15 65-35 
2. Heerenveen 9 6 2 , 14 74.33 
3. Amslerdam 10 6 1 3 13 ' 70-42 
4. Tilburg 9 5 0 4 10 46-40 
5. Den Bosch 9 3 2 4 8 36-46 
6. Nijmegen 8 3 0 5 6 36-40 
7. Den Haag 9 2 2 5 6 45-60 
8. Otympla 9 2 1 6 5 38-60 
9. Utrecht 8 1 1 6 3 26-80 
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Onthutsende 
nederlaag 
voor GIJS 

(Van onze verslaggevers Henk Hielkema) 
Van de door de kersverse Groninger sponsor massaal uitgedeelde chocoladere

pen werd tijdens de beginfase van het ijshockeyduel tegen Amsterdam lekker 
gesmuld, maar de 2200 tribuneklanten hielden later van de wedstrijd een wrange 
,nasmaak over. GIJS was GIJS niet meer. Het toptreffen betekende voor de Gro
ninger aanhang een complete desillusie. De vorm was volledig zoek en het was 
maar goed dat het spel in de slotfase door een dichte mistvorming (veroorzaakt 
door de hoge buitentemperatuur) goeddeels aan het oog werd onttrokken. Hon
·derden toeschouwers waren trouwe~s al niet meer aanwezig toen Amsterdam de 
zege naar 9-2 opjoeg. 

De uittlagen: Gronlngen-Ams.terdam 2•9, Den 
Bosch-TIiburg 4•5, Utracht-NIJmegen 1-7. 
Deatand: 
1 Heerenveen 
2 Amsterdam 
3 Groningen 
4 Tilburg 
5 Nijmegen 
6 Oen Bosch 
7 Den Haag 
8 Olymple 
9 Utrecht 

10 6 3 
11 7 1 
11 7 1 
11 6 1 
10 5 0 
11 3 3 
10 2 2 
10 2 2 
10 2 1 

1 15 79.39 
3 16 79.43 
3 15 70-60 
4 13 56-49 
5 10 49-44 
5 9 47-58 
6 6 52-68 
6 8 45-65 
7 5 35-94 

de hele goede spelers wel vergeten", al
dusJastremski . 

Niet alleen zal de smalle selectiegroep 
Jastremski zorgen baren, maar ook de 
geringe mentale veerkracht bleek zater
dagavond funest. Een snelle 3--0 ach
terstand werkte zo deprimerend, dat de 

roningers die eerste minuten eigenlijk 
niet meer te boven zijn gekomen. GIJS 
kreeg een extra domper te verwer~en 
door de afkeuring van een fraai doelpunt 
van Johan Toren wegens offside. Gorki 
de Graauw, Chuck Huizinga en Simson 
zetten de Amsterdammers op een 3--0 
voorsprong. Het enige wat GIJS er 
tegenover stelde was een hard afstands• 
schot van Losier: 1-3. 

Voor de rest probeerden de Groningers 

Voor de onthutsende nederlaag somde 
coach Bob Jastremski ter verklaring een 
aantal redenen op. Enkele spelers waren 
niet honderd procent fit en twee be
langrijke steunpilaren waren zelfs af. 
wezig. Herbie Redshaw bleef aan de kant 
met een verrekt spiertje en verdediger 
René Laarman vertoeft momenteel in 
Canada waar hij één van zijn zieke ren
paarden intensief verzorgt. Laarman zal 
zeker nog een maand in zijn geboor
teland blijven . 

Omdat de afwezigheid van een paar 
basisspelers de ploeg ontzettend kwets
baar maakt, is Jastremski driftig op zoek 
naar versterking van zijn selectie. Hij 
beeft in elk geval nog een aanvaller en 
een verdediger op zijn verlanglijstje, 
maar het probleem is het losweken van 
twee goede Canadezen midden in het 
seizoen. ,,In Nederland is er helemaal 
niemand meer vrij en in Canada kun je 

in die eerste periode in beeld te blijven 
met een harde speelwijze, maar meer 
dan een aantal strafminu ten leverde dat 
niet op. De bikkelharde duels werden re
gelmatig onderbroken door het verplicht 
rondschaatsen van de totale spelers- ; 
groepen om de terugkerende mist
vorming voor een tijdje te laten verdwij
nen. Die intermezzo's waren niet be
paald bevorderlijk voor het Groninger 
spelritme. Het waren noodgedwongen ti. 
me-outs in het voordeel van de gasten. 

Het definitieve breekpunt vormde de 
vierde tegentreffer van Simson, die hal
verwege de tweede periode met twee J ,,, 

• Johan Toren heeft zojuist vallend gescoord, maar zijn treffer zal worden afgekeurd wegens off-side. 

\ I.J 

GIJS onderuit 
in Ni.imegen(6-3) 

i 
teamgenoten één Groninger verdediger 
tegenover zich vond. Daarna werd de 
GIJS-defensie herhaaldelijk uit positie 
gespeeld en de Amsterdamse scoredrift 
werkten de verdedigers zelfs nog in de 
hand door de puck op kinderlijke wijze te 
verliezen. Guy Losier doelpuntte nog wel 
maar Jos Bles beantwoordde die actie 
even succesvol: 2-6. 

Amsterdam had toen allang niet meer 
te maken met stevig checkende Gronin
gers. GIJS gaf de moed al vroegtijdig op 
en de s~pportersschare zat zich stilletjes 
te verb1Jten. Alleen de fanatiekste aan. 
hangers bleven hun ploeg aanmoedigen. 
Een honderdtal Amsterdamse suppor
ters had veel meer reden tot juichen, 
want De Graauw zorgde ei: persoonlijk 
voor dat het krachtsverschil in de juiste 
eindcijfers werd vastgelegd: 2-9. 

~ IJS' kansen op de beker zijn door de 
beide nederlagen in Nijmegen en tegen 
Amsterda m aanzienlijk gedaald ; Hoe
wel de Groningers een gemakkelijker 
programma voor de boeg hebben dan 
kop-
loper Heerenveen, zal er op de laatste 
competitiedag ongetwijfeld in het Friese 
Haagje gewonnen moet.en worden. Zoals 
de Stadjers echter zaterdag voor de dag 
kwamen , hoeven ze in het stadion ThiaJf 
niet veel illusies te hebben. 

Ue Groninger ijshockeyen hebben hun 
eerste plaats in de bekercompetitie gistera
vond verspeeld door In Nijmegen met G-3 te 
verliezen. Het Heerenveense Feen11tra pro
fiteerde eigenlijk moor half van de mis
stap, want in Tilburg kwamen de Friezen 
niet verder dan een 5.5 gelijkspel. Den 
Bosch blijft hoog in de middenmoot dank 
,zij een verdienstelijke remise in Antwerpen 
en Utrecht versloeg Den Hang verrassend 
met 7-6. 

GIJS-coach Bob Jastremski heeft een ge
voel van onderschatting in zijn spelersgroep 
blijkbaar niet weg kunnen nemen, De hele 
week bad hij bordje met "Nijmegen '' in de 
kleedkamer gehangen, maar dat boezemde 
weinig ontzag in . Een wat boven zijn kracht,en 
spelend Nijmegen trakteerde ongeveer 1000 
support.ers op een stunt in de laatste periode 
toen de thuisploeg een 3-1 achterstand om~ 
boog in een 6-3 uitslag. 

De prima wedstrijdinstelling van met name 
het ijmeegse aanvalstrio Harry van Heu
men, Dave Moris on en Ron Kennedy besliste 
het duel. In een doelpuntlo1.e eerste fase 
trachtte GIJS met veel stoorwerk een 
voorsprong op te bouwen, maar veel stoot
kracht was er niet. Dat verliep in de tweede 
periode iets beter. Guy Losier, Brian Sprox
ton en Gery Dusseldorp doelpuntten. 

Een rommelig spelend GIJS kwam in de 
slotfase eigenlijk niet meer aan een redelijke 
opbouw toe. Het ontketende Nijmegen was 
niet meer te houden, ondanks het voortref
felijke keeperswerk van John Muizelaar 
GIJS zal zic,h vanavond in eigen huis Amster: 
dam van het lijf moeten houden om de gedeel
de toppositie veilig te stellen , 

• JOHN MUIZELAAR 

De stand: 

1. Heerenveen 
2. GIJS 
3. Amsterdam 
4, Tilburg 
6. Den Bosch 
6. Nijmegen 
7. HIJS 
8. Olympla 
9. Utrecl'lt 

10 
10 
10 
10 
10 
9 

10 
10 
9 

--
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) 

---+-
----s 

1 15 79-3B -6 3 u-, 7 1 2 15 68-41 
6 , 3 13 70-42 ) 
5 1 4 ,, 51-45 
3 3 4 9 44-53 -4 0 5 e 42-43 C) 

2 2 6 6 51-67 ( 
2 2 6 6 46-67 
2 1 6 5 33-86 "'--J-

----1: 



, Neder/nag tegen De Bis~chop en Roswell 

Tekort aan spelers doet 
Snickers verlie~n 

Het probleem waarmee de Groninger 
ijsbockeyers (na hel in zee gaan met een 
rabrikant van cbocolade-artikelen IJs
hockey Stichting "Snickers" geheten) 
dit seizoen te kampen zullen krijgen, is 
aaar alle waar chijnlijkheid het gebrek 

l aan spelers. De afwezigheid van enkele 

l Canadezen in Hollandse dienst stelt het 
team van Bob Jas tremski reeds nu voor 
onoverkomelijke problemen. GIJS of
tewel de Snickers vormt ongetwijfeld 
oog een sterk team , dat in de top van de 
vaderlandse ijshockeycompeûtie kan 
meedraaien, maar dan moeten alle spe
lers er wel zijn. En dat. is een moeilijk• 
beid. 

Zo moesten de Snickers het dit week
einde stellen zonder international Laar
man (voor korte tijd terug naar Cana
da) en zonder Herbic Red shaw , die tij
dens de wedstrijd van vrijdagavond le
gen Roswell ijmegen een bie ure aa_n 
de schouder UJJliep. De te smalle basis 
van de Snickers - de Groningers be
schikken over geen enkele wisselspeler, 
die zijn dit seizoen naar Assen vertrok
ken - kon niet uit eigen gelederen aange
vuld worden en telde in de personen van 
Rick van Gog, Gary Dus eldorp en 
Brian Sproxton ook nog eens een aantal 
geblesseerden. Het resultaat was verl ies 
tegen zowel Roswell als De Bisschop. 

Met name de wedstrijd van zaterdag
avond tegen De Bissc hop toonde de 
Gronjnger mankementen op no~al 
schrijnende wijze aan. Waren de Sn1c
ker in de eer te periode ondanks een 
binnen drie minuten opgelopen 0-3 ach
terstand nog in staa t De Bis chop tegen
stand te bieden , in de tweede en derde 
periode bleek het hoge Amsterdamse 
tempo teveel voor de moegestreden 
Groningers. Via de tussenstanden 1-_3, 
l -3 en QsJ werd met 2-9 de eerste thuis
nederlaag van het seizoen geleden en 
moest tevens de koppositie op de ran
glijst aan aartsri vaal Feenstra Flyers 
worden prijsgegeven . 

Overige uitslagen: 
Tilburg Trappers - Feenstra Flyers 5-5; 
Roswell ijmegen - Snickers/GlJS 6-3; 
Canadian Club (HIJS) - SrJC/ Rheem 
Racers 7-8; Olyrnpia Nederhorst - De 
Wolven/Den Bosch 7-7; De Wolven/-

Den Bosch - Tilburg Trappers 4-5: 
SlJ C/ Rheem Racers - Roswell Nijme-
gen 1-7 . 

feenstra flyers 11 7 3 t 17 84-42 
D.: Bis~chop 11 7 1 J IS 79-44 
Snicker., 11 1 J IS 70-50 
Tilburg Tr, ppcr~ 11 6 1 -1 1J 56-49 

Ro~wcll 10 - 0 s 10 49-44 

cle Wolven Il J 3 6 C) 51-63 

Canadian Club 10 2 2 h 6 52-68 

Olyrnpia Nederhor t 10 2 2 6 () ,1- -ó7 
Rhccm Racers IO 2 7 5 JS-94 -

De Snickers hadden het tegen De 
/Jisschop in het IJsstadion Stads-
park erg moeilijk. Het onder een 
nieuwe naam opererende Groningse 
ijshockeyteam kwam ook nogal ver-
zwakt aan de start, zodat snel tegen 
een 0-3 achterstand werd aangeke-
ken, maar dit moment kan de G/Js-
oftewel nu dus Snickerf ans weer 
enige moed geven. De Snickers sco-
ren 1-3. 
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ZATERDAG 20 OKTOBER A.S. 

AANVANG 20.00 UUR/ IJSSTADION STADSPARK 

Voorverkoop: 

Kassa IJsstadion • Homan, Herestraat • Knollema, Wielewaalplein 
Griever, Paterswoldseweg • Minke, Nw. Ebbingestraat 

WV, Grote Markt 
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IJshockey spannend 

.. Het ziet er naar uit dat de slotfase van de 
lJshockeybekerronde een spannende aan
gefegenhetd wordt, Heerenveen, Groningen 
en ~msterda1;1 bezetten per toerbeurt de top-• 
positie. De_Fneze~_verloren die plaats gistera
vond door m België tegen 0lympia nie t verder 
te komen dan een 5.5 gelijk spel. Amsterdam 

.profi_teer?e goed met een 10-3 zege op HIJS 
terwiJI T,_lbu~ Trappers een bee tje uit de rac~ 
viel door in N11megen met 1-1 gelijk te spelen 
CIJ~, dat v~avond Utrecht ontvangt, hoef~ 
de gisteren niet in actie te komen . . 

lusuocKEY
coNFLicT 

Van onze 
Te Ie sportredactie 
AMSTERDAM, dinsdag 

Feenstra Flyers claimt via 
de burgerrechter een'fbedrag 
v~ 6000 -~!den van_ ~e Gro
mngse JJshockeyclub Snic-l kers. 

De Friese club betaalde 
deze zomer dat bedrag zijn
de de reiskostenverg~eding 
voor d?elman Jobn ; Muyze
laar die naar Heerenveen 
zou gaan, maar toen men in 
Groningen doorging met ijs
hockey toch in de Martini
stad bleef. 

Feenstra, dat vorige week 
no~ tevergeefs aanklopte bij 
Smekers, heeft nu aange
kondigd dat -genoemd bedrag 
v66r 26 november moet zijn 
voldaan. Zo niet, dan spelen 
d~ Flyers vier dagen later 
met _voor de competitie in 
Gromogen. 

Overigens heeft ook het 
Amsterdamse De Bisschop 
no~ een dergelijke scbade
~lau:~ lopen bij Groningen, 
m dit geval voor inter natio
nal Al P luimers. 

Rheem Racers mei 8-4 verslagen 
( 'J 

Snickers rukt op 
naar tweede plaats 

1 De strijd om de Coupe Nationale e
derlanden is zo langz,amerhand in een 
beslissend stadium beland. De slotfase 
van, wat feilelijk de voorronden zijn 
van het echie kompetitiegebeureo, be
looft ongekend spannend te worden. 
Aan kop gaat momenteel Feenstra 
Flyers, dat in Antwerpen een punije 
moest laten zitten tegen Olympia en za• 
terdag vernietigend uithaalde tegen De 
Bisschop (9-4). Direct daarop volgt 
Snickers met slechts één punt achter
stand. De ploeg van Jastremski heeft de 
zaken dus nog volledig in eigen hand, 
ook al omdat het wedstrijdprogramma Henk Keizer · drie maal raak -
van de Groningers er wal gemakkelijker 
uitziet, dan dat van de concurrentie. De 
alles beslissende klapper valt waar
schijnlijk in de laatste wedstrijd van de 

· bekercompetitie, wanneer Snickers 
moei aantreden in het ThiaH-stadion in 
Heerenveen tegen aartsrivaal Feenstra 
Flyers. 

De eerste hindernis op deze weg leek 
Rheem Racers. De met enige schroom 
tegemoet geziene ontmoeting met de 
Utrechtenaren , werd royaal genomen. 
Weliswaar kon de score niet tot onge
kende hoogte worden opgevoerd, maar 
de einduitslag (8-4) toont toch wel aan, 
dat de door veel blessures geplaagde 
Snickers de opgaande lijn weer te pak
ken hebben . En wanneer volgend week
end de ziekeboeg weer is ontruimd , kan 
weer op oorlogssterkte worden aange
treden tegen Canadian Club en zaterdag 
thuis tegen het wisselvallige Ro well/
Nijmegen, waarmee de Groningers nog 
een aardig appeltje hebben te schillen . 

penalty aanliep en zijn burgerkleren 
kon gaan aantrekken. 
De eerste periode sloot a f met de hoop
volle stand van 4-0 voor Snickers door 
doelpunten van Guy Lo ier en Henk 
Keizer, die na een assis t va n Johan To
ren, iedereen en alles voo rbij ging en 
vakkund ig scoorde. 

Moeizaam 
De tweede periode, toen Snickers een 
beetje ging freewheelen, kwam Utrecht 
gevaarlljk terug. Achtereenvolgens 
scoorde de snelle Fenske tweemaal en , 
Ron Smulders deponeerde uil een drie 
tegen vijf situatie de aansluittreffer 
achter de overigens sterk keepende 
Lunk van Dijk. Af en toe hing het lot 
van de Snickers aan een zijden draadje. 
Uiterst penibele situat ies deden zich 
voor in het Groninger verdedigingsvak, 
waar de vermoeidheid van de defence
spelers parten begon te pelen . De za. 
ken werden in de laa tste periode echter 

GJ,J heeft gi Lcravnd in Den Haag zijn 

Bekerkansen 
In België klopte Olympla hot zwakke Utrecht 

kansen op de beker v rijwcl verk ken door van mot 9-3. Vanavond ontmoet GLJS in het 
HIJS met maar lief t 10-3 te verliezen. De Stadspark ijmegcn. 
Groninger ij hoek yers bleken ueen sch im 

1 meer van de plo ~ die zo'n solide indruk 
maakte tijden de ta rt van de bekercom-
pet itie. 

Hel zwokkc spel ven de vor ige weck tcg-en 
Utrecht zet-te zich gisteren ook in D n Haag 
voorl" 

De heide topploegen Heerenveen en Am-
sterdam mnakten geen misstap, De Friezen 

Vier Groninger 
ijshockey-inter
nationals 
Vorige week donde rdag speelde 
het Nederl ands ij hockeytea m een 
oefenwedstrijd tegen de D.D.R. 
Vier pelers van d e Groninger IJs
hockey Stichting werden voor dil 
duel geselecteerd. Loeks zette ze 
exclusief voor u op de foto in hun 
"nationale" kledij. V.l.n .r .: Joban 
Toren, AJ Pluymer . Rick van 
Gogh en Rob van Onla,ngs. 

GIJS 
De stand: 

van 1. Heerenveen 
2. Amsterdam 
3. GIJS 

biina verkeken 
•4, TIiburg 
5. Den Bosch 
6. Nijmegen 
7, HIJS 

wonnen overtuif!end met 6-3 val) Niirnegeo 8. Ofympia 
n Amsterdam vers.loef! Den Bosch meL 8- 2. 9. Utrecht 

13 8 4 1 20 99- 50 
14 9 1 4 19 101- 58 
13 8 1 4 17 81- 64 
13 7 2 4 16 61- 52 
13 4 3 6 11 61- 70 
13 5 1 7 11 55. 55 
13 4 2 7 10 69- 83 
13 3 3 7 9 61- 79 
13 2 1 10 5 46-1 23 



&IJ ontsnapt aan blamage 
(Va n onze verslaggever 
HENK HIELKEMA) 

GIJS is zaterdagavond ontsnapt 
aan een blamage. De Groninger 
ijshockeyers presenteerden zich in 
eigen huis voor twa altnonder d toe
schouwers zo ongedisciplineerd 
tegenover hekkesluiter Utrecht, dat 
niemand verbaasd zou hebben op
gekeken als de gasten minimaa l een 
puntje ha dden veroverd . Na eer, 4-0 
voorsprong in de eerste periode speel
de GIJS hautain en ongecon
centreerd . De U trechtse ploeg, d ie 
normaal gesproken met dubbele cij
fers in de pan wordt geha kt, wist zich 
tot 4-5 op te werken , w aarna een scho t 
tegen de paal van het GIJ S-kooi tje de 
Groningers pas weer wa kker schudde. 
De 8-4 eindzege vormde echter een 
veel te royale beloning voor de ama
teuristische Groninger speelwijze . 

Zelfs zonder de nog steed geble -
seerde Redshaw en de afwezige Laarman 
zou GIJS m et de stuntelende Utrech
tenaren geen en kele moeite moeten heb
ben. Maar in p laats van een profes
sione le inmaak parLij waren de suppor
ter getuige van een slap pelende 
GIJ -ploeg, d ie zich extra in de nesten 
wer~te door het oplopen van onnodige en 
dom,ine. overtr.ed ingen. De t rouwe Gro
ninger fans, d ie waren gekomen voor een 
drift ig scorend team , kr gen nota bene 
~n span nende weds trijd voorge-

• Brian Sproxton (rechts) stuit op UtrechtgoalieJansen. 
schoteld, waarin hu n favorie ten op het 
nippertje in hel goede poor b leven . 

verschil. GIJS vertoefde constant in het 
Utrechtse verdedigingsvak en de Gro
ninger bouwden rustig aan een 4-0 
voorsprong door doelpunten van Sprox
ton, Herman Carras, Guy Losier en 
Henk " Beertje'' Keizer. 

De Utrechtenaren ware n al na een 
paar minute n gehandicapt door een 
match-penalty van de Canadees Mike 
Bloom, die vroegtijd ig de kleedk amer 
kon opzoeken na een slaande stick 
beweg.ing op het hoofd van Allan Plui 
mers. In die eerste fase had de wedst rijd Hoogmoed 

Aa n hun schijnbare superioriteit ont
leenden de Groninger in de tweede 

nog het beeld dat het meest 
overeenkwam met het kwalitei ts-

Herstel Snickers in 
rommelig duel 
Hoewel naar alle waarschijnlijkheid te 
laat ziet het er toch naar ui t dat de 
Sni~kers, na de tegenvallende presta!ies 
van de laatste weken, toch weer cmgs
zlns in de lift zitten. Zaterdaga\'Ond vij 
zelden de Groningse ijshockeycrs het . 
geschonden image weer wat. op door 
Roswell Nijmegen in een keiharde en 
rommelige wedstrijd te verslaan . 

Hoewe l de opleving van de Sn ickers in 
het Groninger kamp met opluchting 
werd begroet is het toch du idelijk dat de 
inzinking waarmee Bob Jast remski en 
zij n team de afgelopen weken te kam
pen hadd en te lang geduurd heeft. Met 
nog slechts twee wedstrijden te gaa~ zal 
de tijd te kort zijn om aartsnvaal 
Feenstra Flyers van de beker a f te hou
den , of er moeten wondere n gebeuren. 

De wedstrijd van zaterdagavond wonde 
een heel ander Sn ickers dan de Gronin
ger fans de afge lo pen we ken hebben 
kunnen aa nschouwen. De Groni ngerse 
ijsh ockeyers, die het nog steeds zonder 
Redshaw en Laarm an moeten stellen, 
maar wel de tijdel ijke terugkomst van 
Henk Krikke konden vieren - Kri kke 
vult voor enkele weken het gat op dat 
door de a fwezigheid va n Laarma n is 
r -~•- -, n • ~Ot'"'!lden einde?:·,, W"'"'" l"PTIS 

een goede pot ijshockey. Onder leiding 
van de zeer sterk spelende Brian Sprox
ton en, in mind ere mate Gu y ~ osier 
werd, zij het nog ruer erg overtuigend 
een veldoverwicht veroverd. Dat resu l
teerde in de eerste periode in een doel~ 
punt van Losier en in de tweede periode 
in een treffer van Rob van Onlangs. 
Vlak voor het einde va n die tweede pe
riod e kwam ijmegen terug tot 2-1, 
toen Meier vanaf de blauwe lij n goalie 
John Yluizelaar wist te passeren _ 

In de derde periode bleek een Groninger 
offensief de Nijmegenaren te veel. 
Goals van Toren, Sproxton en van See
gelen zetten Roswell op onoverbrugbare 
achterstand. Weliswaar kwam Roswell 
in de slo(periode via goals van Temmer
man en Fedorko weer terug tot 5-3, de 
tijd was coen te kort om de Snickers van 
de zege af te houden. 

Uitslagen 

Roswell Nijmegen - Feenstra Flyers 3-6; 
Canad ian Club - Snickers 10-3; De Bis
scho p - De Wolven 8-2; F~enstra F)yers 
- T ilburg Trappers 8-0; Snickers · Ros
well Nijmegen 5-3; Olympia - Rheem 
Racers 9-3; De Wolven - Olympia 7-5 ; 
p1,.,,,,n R,, ,.,,.,.~ -C'::i ri;::i <lhn Cli 1-t . 14 

spee lf ase een misplaatste hoog moed, die 
verkeerd uitpakte. De GIJS-spelers ope
reerden veel te ind ividualistisch om ge
vaarlijk te worden en door het wegv13llen 
van de hardheid kwam Utrecht steeds 
beter in beeld. Twee doelpunten met nu
merieke minderheid inspireerde de 
gasten tot gel ijkwaardig spel. Fenske 
passeerde GIJS-goal ie Luuk van Dijk 
tweemaal van dichtbij : 4-2. 

De tegent reffers veroorzaakten aan
vankelijk geen verbeterde instelling bij 
Gl,JS. In tegendeel , want eerst bezorgde 
Losier zijn ploeg last d oor een tegenstan• 
der onreglementair 011derui t te halen en 
even la ter liep Gerard Carras een mis
condu ct-pena lty op (persoonlijke st raf 
van tien minuten). Smulders scoorde in 
die fa se koelbloedig de derde Utrechtse 
goal , waarna Beekink de puck tege11 de 
paal knalde . 

Pas elf minuten voor het einde kwam 
GIJS weer wat tot zichzelf. Rick Vangog 
scoorde de bevrijdende vijfde treffer en 
in de resterende minuten liepen de Gro
ningers toch nog on verwacht uit naar 8-3 
door toedoen van Losier (2x) en ,Johan 
Toren. Utrecht was toen definitief door 
de knieën, hoewel Dietz in de laatste mi
nuut nog even iets terugdeed: 8-4, 

De Groningers hebben de zwakke 
Utrechtse tegenstander niet benut om 
slechte resultaten van de laatste duels 
recht te zetten . Daamaast verzuimde 
GIJS zaterdagavond " zijn " publiek te 
vermaken meteen optimale uitslag. Wat 
dat betreft heeft de komst van de spon
sor de spelersgroep nog niet kunnen 
inspireren. 

Het Heerenveense Feenstra Flyers 
maakt intussen de be te kans op de be• 
ker. De Friezen versloegen ineen bomvol 
Thialf-stadion Amsterdam met9-4. Ver
der klopte HIJS Nijmegen met 4-2 en 
met dezelfde cijfers bleef Tilburg Trap
pers Olympia de baas. Utrecht verloor 
gisteravond met 12-4 van Den Bo ch . , 
De etend: 
1 Heerenveen 12 7 4 1 18 93. 47 
2 GIJS 12 8 1 3 17 78• 54 
3 Am1terd11m 13 8 1 4 17 93. 51 
4 TIiburg 13 7 2 4 18 81- 52 
5 Nijmegen 12 5 1 6 11 52• 49 
6 Den Bosch 12 4 3 5 11 57- 82 
7 HIJS 13 3 2 7 a se- ao 
a Olympie 12 2 3 7 7 52- 78 
9 Utrechl 12 2 1 9 5 43•112 



GIJS zoekt 
toevlucht 
in hardheid 

' (Van onze verslaggever 
HENK HIELKEMA) 

De slotfase van de strijd om de Nederlandse ijshockeybeker krijgt de volgende 
week niet de apotheose zoals de noordeJijke supporters die in gedachten hadden. 
Zondagavond staat de wedstrijd tussen Heerenveen en Groningen op het 
programma, maar als dat laatste duel wordt gespeeld, zijn de Friezen wellicht al 
in het bezit van de beker. GIJS speelde de laatste weken te wisselvallig om de 
landskampioenen in het spoor te blijven. De Groningers, die zaterdagavond met 
5-3 wonnen van Nijmegen, hebben alleen nog een kansje als zaterdag Den Bosch· 
geklopt wordt en als Heerenveen verliest van het zwakke Utrecht. 

Heerenveen kan de wedstrijd in 
Utrecht trouwens met een gerust hart 
weggeven, want in de rechtstreekse con· 
frontat ie met GIJS zou de beker alsnog 
b innengehaald kunnen worden . De met 
een vormcrisis ka mpende Groningers 
kunnen momenteel amper tegen de mid
d en mootploegen een vuist maken. Daar
om is het voor coach Jastremski te hopen 
dat de nog steeds geble seerde Herbie 
Redshaw en de in Canada vertoevende 
René L11arman de selectiegroep op korte 
termijn weer aanvullen. 

Krikke terug 
Tegen Nijmegen draafde oud 

mternational Henk Krikke weer voor het 
eerst op voor eigen publiek. De Gronin
ger verdediger die het vorige jaar door 
een ontstoken alvleesklier buiten spel 
kwam t;e staan, heeft al tweemaal in het 
Stadspark afscheid genomen. Over een 
maand kan dat weer gebeuren, want 
daarna is hij door studie niet meer be
schikbaar. Tijdens het weekeinde won 
hij als ijshockeyer en gistermiddag ver
loor hij als veldhockeyer met 4-0 in 'He
ren 7'van GHBS. 

~ Andere uil slagen: Den Bosch-Olympla 7-5. 
Utrecht-pen Haag 4-16. Heerenveen-TIiburg 8-0. 
Oestand: 
1. Heerenveen 14 9 4 1 22 107- 50 
2. Amslerdam 14 9 1 4 19 101- 58 
3. GIJS 14 9 1 4 19 66- 67 
4. Tilburg 14 7 2 5 16 61- 60 
5. Den Bosch 14 5 3 6 13 68· 75 
6. HIJS 14 5 2 7 12 as. 87 
7 Nijmegen 14 5 1 8 11 58- 60 
8 . Olympia 14 3 3 8 9 66- 86 
9. Utrecht 14 2 1 1 1 5 50-149 

Ondanks de serieuze pogingen van 
Krikke kon hij de verdedigi ngspro
blemen bij GIJS toch niet volled ig oplos
sen. Het gemis van Laarman levert blijk
baar zoveel problemen op dat het· team 
sinds zijn afwezigheid weinig lijn meer in 
de acties heeft kunnen brengen. Omdat. 
ook voorin een belangrijke pion mist 
(Red haw) is de vormdaling van de 
laatste duels wel te verklaren. 

Om de twaalfhonderd toeschouwers te 
laten zien dat bijvoorbeeld de 10-3 ne
derlaag tegen HIJS vrijdagavond deson
dank s geen "normale" uitslag is ge
weest, gi.ng de beuk er tegen Nijmegen 
met volle vaart in. De ouderwetse harde 
body-checks werkten kribbigheden en 
venijn in de hand . Het re. ulteerde al
lemaal in een regen van straffen en in 
massale vechtpartijen , waarbij ook het 
publiek weer eens betrokken was. Achter 
de speler bank van Nijmegen kreeg een 
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§ De Asser ijhockeyc)ub blijft samen met Hans Pi eek (2x) en weer Wijlemam1 zorg- ~===_ 

het reserveteam van het Haagse HIJS Assenaren denvoor een4-0voonprong. l ndevolgen-
koploper in de tweededivisie om de Coupe de fase deden Paul Domm en Harry To-
der Lage Landen. Dè Drenten ze~vierdcn mesowa daar DOi! een schepje bovenop 

- zat erdaga~-ond indeTrianthahalme 7-2 handhaven (6-0),waarnnAmsterdamtweemaalkon 
over Amsterdam 2. tegenscoren. Trainer-speler-coach Paul 

Dat gebeurde t.rouwens in een rom- Domm Z(lrgde persoonlijk voor de 7-2 
melige partij, woarin het spel her- k • f • ei nd1,ege. 
haalde lijk onderbroken werd voor trnf- C) p pos 1 1 e De eerste werkelijke krachtproef staat 
tijden en bles.sures. De Amsterdammers Assen het komende weekeinde te wach-
cornpenseerden een gebrek ann kwaliteit Ruim vierhonderd support era zagen As- ten . Vrijdag gaan de Drenten naar Den 
met een tomeloze inzet. terwijl Assen op i.en al in de eerste periode een solide basis Haag en een dag later komt HI.J 2 naar 
vele manieren wercl t;Pintimiclcerd. le~gen voor de eindzege. Jack Wijlemans , de Drentse hoofdstad . - -11111111111 11 1111111111111111111111111111 1111111 11 lllll l l 1111111111111111111111111 l lll lllll ll l 111111111111111 1111111111 1111 11111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 11111111111 IIIIIIII 1111111111111111111111111111111 111 

• NiimeRen-doel manJan Bruysten heeft de puck zojuist gevangen na een van de vele Groninger afstandsschoten. 

gasten speler het aan de stok met toe
schouwers, waarvoor de partij minuten
lang werd onderbroken. 

Op zijn best 
Dat de GIJS-ploeg zich in deze hitsige 

sfeer op zijn best voelt, bleek al in de 
eerste periode. De Groningers schiepen 
zich de meeste mogelijkheden , maar 
pech en wol ondoortastendheid tonden 
een grote voorsprong in de weg. Een doel-

punt van Guy Losier gaf in die fase het 
krachtsverschi l magertjes aan. In een 
numerieke meerderheid van vijf tegen 
drie spelers drukte Losier de puck be
heer.:;t acht.er goa lie Bruysten. 

Arbiter Elzinga , die tijdens de eerste ' 
periode zeventien peters naar de straf
bank stuurde. hield de hele avond han- . 
denvol werk. De partij glipte hem nader
hand door de vingers, want de Friese 
sc heid!irechter liep vooral in de slotfase 
met. open ogen in geacteerde bie ure , 

waarbij E lzinga niets anders wist dan te 
rea1;eren op appelerende spelers. 

Tussen alle rommelige handelingen 
door vergrootte GIJS de voorsprong tot 
5-1 door Rob van Onlangs , Johan Toren, 
Brian Sproxton en ick van Seggelen. 
Ted Meyer scoorde voor Nijmegen te
gen. In de slotfase doelpuntte Nijmegen 
nog tweemaal. De zege kwam niet meer 
in gevaar maar de tegentreffers maak
ten GIJS duidelijk dat de ploeg nog lang 
n ie t uit de misère is . 
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Heerenveen gunt o/Jii I 
GIJS geen kans f)t; 
op 'wedergeboorte'-

(Van onze verslaggever HENK HIELKEMA) 
Een week voor de start van de ijshockeystrijd om de landstitel, bevestigde de 

noordelijke derby tussen Feenstra Flyers en GIJS gisteravond, dat het Groninger 
team nog steeds niet uit de impasse is waarin het een paar weken geleden verzeidl · 
raakte. De Heerenveners, die zaterdag in Utrecht al in het bezit kwamen van de 
beker, demonstreerden in een bomvol Thialfstadion het klasseverschil met doel- , 
treffend combinatiespel. Het Friese sterrenteam kende geen pardon met een rom
melige spelend GIJS, dat er met de 10-4 eindcijfers nog genadig af kwam. Een 
Groninger "wedergeboorte" in het Heerenveense ijshockey-walhalla was trou
wens onwaarschijnlijk, want een dag eerder had GIJS in het Stadspark nog de 
grootste moeite met Den Bosch gelijk te blijven: 6-6. 

De ruim 4500 toeschouwers hadden sterke momenten. Na deze Friese doel-
gisteravond het duel, dat voor de beker puntenexplosie vermiriderde de hard; 
niet. meer van betekenis was goed ge- heid. Een toevallige samenloop van om: 
taxeerd: Dé op·zwepende'"'ntenigte wilde - stand_igheden stelde Nick van· Segg~le13-
het onäerste uit de kan en wat dat vlak voor de tweede pauze in staat om~ 
betreft zaten de supporters op dezelfde nog iets terug te doen: 5-2. 
golflengte als de spelers. Vrijwel elke In de slotfase veroorzaakte een wis-
confrontatie tussen de beide noordelijke selende score een nieuwe opleving . Na-
ijshockeyteams gaat immers al jaren - dat De Bruyn er 6-2 van maakte, kwam 
lang gepaard met angstaanjagende har- GIJS terug tot 6-4 door Keizer en een 
detweegevechten. benutte penalty-shot van Herbie 

De uitstekend leidende arbiter Nico Redshaw. Een Groninger stunt zat er 
Toemen wist de schermutselingen in de niet meer in. Powers, twee afstnnds-
eerste periode aardig in de hand te hou - schoten van Van Soldt en Jack de Heer 
den. Hij onderscheidde de overtredingen zetten de zaak in de laatste minuten · 
prima van reglementaire acties. Zolang recht: 10- 4. . 
de score een beetje in evenwicht was, Twaalfhonderd Groninger fans zagen 
bleven de spelers echter balanceren op zaterdagavond hun favorieten op het 
?e grens va~ het to~laatbare. Wan!. hoe nippertje gelijk spelen tegen Den Bosch. 
Je de derby s ook mschat, het bhJven Uit pure wanhoop knalde Rob van On-
prestigeduels waarbij wel degel~jk om de langs de puck vanaf de rode middenlijn 
punten wordt geknokt. . op de kooi en tot ieders verrassing be-

Verrassend landde de schijf in het netje: 6-6. Voor 

Hoewel GIJS de Friezen hun top
positie niet meer kon afnemen, hadden 
de Groningers toch veel belang bij een 
verrassende zege. Bij winst zou een hoop 
ellende van de laatste weken, in elk geval 
voor de fans , zijn goedgemaakt. Dat 
,,goedmakertje" heeft er tegen de lands
kampioenen slechts twintig minuten in
gezeten. GIJS miste namelijk te veel 
kwaliteit om serieus uitzicht te hebben 
op een winstscore. 

Met een overmatige portie inzet hiel- · 
den de Groningers de schade in de eerste
fase beperkt tot een 2-1 achterstand. 
Brian de Bruyn opende de score in de 
zesde minuut na een combinatie in een 
doorbraak. Vier minuten later doelpunt
te G[JS door Rick Vangog in num
merieke meerderheid. De Heerenveense 
speler-trainer-coach Larry van Wieren 
bepaalde de eerste ruststand op 2-1 na 
een fraaie pass van Jack de Heer. 

Heerenveen had in de tweede periode 
aan vier minuten genoeg om de 
voorsprong naar 5-1 uit te bouwen. Mi
ke Powers, Van Wieren en Leo Koop
mans passeerden goalie John Mui zelaar, 
die snelle reacties afwisselde met minder 

Dick Decloe, de in West-Duitsland spe
lende Nederlandse ijshockeyer die had toe
gezegd tijdens de Olympische Winter
spelen voor het Nederlandse team uit te ko
men, is vermoedelijk voor het gehele sei
zoen uitgeschakeld. Decloe kwam vrijdag
avond . tijdens een competitiewedstrijd in 
botsing met de boarding en werd met een 
gebroken lendewe·rvel overgebracht naar 
een ziekenhuis. 

de rest leek het er veel op dat de GIJS
ploeg zich spaarde voor de partij in 
Heerenveen . Met de stroefheid , die het 
team al wekenlang kenmerkt, was er 
voor de Groningers geen schoo,n
heidsprijs te verdienen. De GIJS
produktie kwam op naam van: Krikke , 
Keizer, Vangog, Losier (2x) en Van On-
langs. / 
Andere uitslagen: H1JS-Olympta 3-4. Amster
dam-Tilburg 3-6, Den Bosch-Nijmegen 5-3. 
De eindstand: 
1. Heerenveen 
2. Tilburg 
3. Amsterdam 
4. Groningen 
5. Den Bosch 
6. Nijmegen 
7. Olympia 
8. Den Haag 
9. Utrecht 

18 11 C 1 26 
18 9 2 5 20 
16 9 2 5 20 
16 9 2 5 20 
16 6 4 6 16 
16 6 1 9 13 
16 4 4 8 12 
16 5 2 9 12 
16 2 1 13 5 

120- 59 
77. 67 

108· 68 
98- 93 
79. 84 
67- 86 
78- 93 
92-101 
55-1 !50 



ln Ti lb urg werden de G roninge rs in de 
ee r te pe riode trou wen llink ben adee ld 
door tt rbite r Vos me r, die t.en on.rechte 
ee n G l,J S-spclc r op de t rafba n k hi eld nn 
,en Tilburgse t reffer. De Braba nder. 
kwamen d aa rdoor aa n nog t wee d oe l
punten , d i eigen lijk ni et get Id hadden 
mogen word en . 

Groningen begon overdonder end. Lo
. ier en , proxt.on . coorden a l bi~n n l.\~e 
minu t.e n. waa rn a e n n ume rieke rn m
d rheid drie t,eg nt r ffcr. bclc kende. 
Dit> t eg ns lal-{ v rwerk r G I.J goed . 
, .Bee rtje" Keize r en Los icr zorgde n er 
voor da t met een 4-3 oorprong de zoute 
bouillon kon worden g dronkPn. 

,Joha n Tor n n · try ke r ve rgroott n 
di e m a rge tot !J-6 in d tweede periode 
üJen T ilburg co nditioneel wat w gzakLe. 
W el c rd Van d B roek Legen . mnar 
echt g vaarli jk we rden dC' zui derli ngen 
p a, w er in de laa tste fase. Toren rc::i li 
. ee rd z ijn tw ede goal n M a. on 2x) en 
8i mons ·bra hLe n d e s pa nn ing oll e tli g 
t eru g: 7-~. . 

De vermo ide T il hurg Trapper .. die 
d e h Ie de rd e prriod mt't twee lij nen 
op ree rde n . gi n~l' ll u_.. g fo r errd in d . 
aanval om de win nrnd t r lft•rtr mo ken . 
D at pakte onrl t' r. uit , w -1~1( puckve rl ie 
in hel midd nv::1k gnf L o;;1(>r de g legen
h id allee n op \'erd di ger Christ ina n. a l 
t , c haat en . Lo- i r pas:eerde hrm niet 
allc{m . maar ook de Br bantse g , !ic: 
7- ' 

Tij den de lnan, te minuut , p eld 
T ilburg .,a ll e -of-n ie t " door zonder. 
doe lma n mer ze. vcldsp lers in d aan
val te gaa n . De gelijkma ke r zat er ech ter 
niet meer in en het scheelde ma ar een 
haart.je of L osier had nog een negende 
goa l gescoord. 

Snickers t-e-wisselvallig 
Na de 7-8 overwinning van vrijdag
avond op TiJburg Trappers is het Snic
kers niet gelukt om ook de thuiswed
strijd tegen bel Haagse Canadian Club 
in winst om Ie zetten. In een met 1200 
toeschouwers gevulde Stad parkhal 
moesten de Groningers het onderspit 
delven tegen een bekwaam counterend 
Den Haag. De ploeg van trainer Bob 

Jastremski was afgelopen zaterdag
avond niet in staat de hecht georgani
seerde verdediging van de residentiebe
woners in moeiLijkheden te brengen. 
Canadian Club sprong echter zorgvul
dig om met de gecreëerde kansen en kon 
zodoende huiswaarts keren met een 2-5 
overwinning. 
De Snickers konden in de wedstrïd te-

. . . winnend goal .. . 

Sterke 
start 
GIJS-

GIJS is de eclerlandtle ijshoc• 
lo~mpeJiJ ie gisl9"a.Jo'Glld in.-TiJbul'g 

Lerk begonnen door de Trappers met . 
-7 te ver laan. De Groningers, die 

versterkt. , aren met de Canadeseaan
wi'n t lryker, speelden verdedigend 

n rij ober. Aanvaller Guy Losier 
bewee zijn waarde door vijf minuten 

oor het einde de winnende treffer te 
. coren. Heerenveen, de andere noor
de lijke ploeg, ha d vrij veel moeite om 
HIJS met 5-3 de baas Le blijven. De 
Hagenaar , vanavond op bc~k bij 
GIJ , kwamen bij vlagen tot gelijk-
waardig pel. Verder verraste 
Ut recht ijmegen mot 11-9, won 
Olympia met 9-2 van Smoke Eaters en 
haalde Amsterdam zijn beide puntjes 
t::>_innen ten o te van Den B sch: 5-4. 

gen de H age naars totaal geen vuist ma
ken . Johan Toren c .s. zagen zich gecon
fronteerd met een hecht opererende 
Haagse defensie, die echter bij puckbe
zit snel de aanval wi st te vinden. Onder 
aanvoering van hel gouden duo 
Mcsheffrey en McKenzie wist Canadian 
Clu b zich diverse doelrijke kansen te 
creëeren, en het was dan ook aan goalie 
John Muizelaar te danken, dat de stad-
Groningers niet meer tegentreffers te 
incasseren kregen. Toch was het Snic
kers dat de score opende . Herbie Reds
haw wist na een onoverzichtelijke situa
tie voor he t vija ndelijke doel keeper 
Nienhuis te passeren. Daarna ging de 
strijd echter gèlijk op. Een krachteloos 
Snickers probeerde constant bij het 
H aagse kooitje te komen, maar moest 
machteloos toezien dat de meeste aan
vallen al voor het bereiken van he t aan• 
valsvak on chadelijk werden gemaakt. 
Uit een afgeslagen Snickersaanval wist 
Canadian Club de sta nd gelijk te trek
ken, waarna de Groningse ploeg ver
twijfeld probeerde opnieuw afstand te 
nemen . Dat lukte uiteindelijk door al
weer Herb ie Redshaw, die alsnog wit 
te doelpunten uit een ogenschij nlijk op 
niets uitlopende aanval. 
Toen namen de Hagenaars het initiatief 
echter met volle energie over. Onder lei
ding van een vaak grandioos spelende 
Brian Mcsheffrey, wist men de eerste 
gelijkmaker te bewerkstelligen, en ver
volgens ruim afstand te nemen van de 
stroef opererende thuisclub. Aanval, 
!end kwam er bij Sn ic kers in het geheel 
niets meer uit. Combinaties mislukten 
veelvu ldig , wat als gevolg had, dat de 
meeste spelers hun heil zochten in indi 
viduele akties. Daar wisten de verdedi
gers van Canadian Club echter wel raad 
mee, zodat er wei nig gevaar voor de 
westerlingen ontstond. Met een 5-2 
overwinning kon Canadian Club uitein
delijk de kleedkamers opzoeken, een te
rechte overwinning op een als favoriet 
gestart Snickers. 

'' Ondanks de nederlaag van zaterdag
avond blijft Snickers wel degelijk één 
van de favorieten voor het kampioen
schap. Dat de ploeg een goede partij ijs
hockey kan spelen, bewees de wedstrijd 
tegen Tilburg Trappers wel. Wellicht 
dat een verbreding van de selectie kan 
bijdragen aan meer constante presta
ties. Eén nieuweling speelde dit week
end,al mee; Andy Streiker, een 21-jarige 
forward. HU toonde al aan dat hij kan 
uitgroeien tot een nuttige speler. Overi
gens heeft vandaag ook "good old" 
Marcel van de Graaf zich weer gemeld. 



Klo~ voor GIJS op 
viif voor twaalf 

( Van onze verslaggever Henk Hi~lkema) 
Hoewel de clubleiding en de technische staf van de Grbninger Ijshockey Stichting deze wrkrn 

koortsachtig bezig zijn het eerste team te versterken, is er in het spel nog steeds geen verbetering te 
bespeuren. Na de nipte 8-7 zege in Tilburg, zagen 1100 Groninger supporters hun ploeg zaterdaga.vond 
in het Stadspark teleurstellen tegen HIJS, dat met 2-5 zijn eerste punten binnenhaalde. Voor de noor
delingen staat de klok op vijf voor twaa_lf, want a ls een gunstige wending uitblijft, moet wlfs g1>vreesd 
worden voor een vroegtijdige uitschakeling in de race naar de titel. Voor de top-vier, die in de play offs 
spelen, zi_jn dit jaar meer kandidaten dan het vorige jaar. Het Haagse HIJS maakte in elk geval zijn bf'
doelingen in Groningen duidelijk. 

GIJS' nieuwste aanwinst, de 21-jarige 
Andy Stryker uit On tario, wis t tegen 
HI,J S vooralsnog niet zoveel impulsen te 1 

geven , dat de spelers{a(mep in één klap uit 
de zorgen is. Mogelijk trekt de mist wat 
op nad at vandaag oud-GIJS-speler Mar
cel de Graaff uit Canada arriveert. Hij 
vervangt "Krikke. die op zijn beurt tijde
lijk was opgeroepen door de afwezigheid 
van René Laarman . Deze laa tste speler 
zal volgens bestuurslid Paul Geenen pas 
over twee weken terug zijn. 

De wat paniekerig aandoende pogin 
gen om het team op kracht te brengen 
zijn bepaa ld niet bevorderlijk voor in
gespeelde combinatievormen. Die han 
dicap brak tegen de Hagenaars zuur op. 
HI,JS, dat langzaam maar zeker in vorm 
groeit, speelde tactisch zo gedis
ciplineerd, dat de spelers zich door niets 
van de wijs lieten brengen. Een snelle te
gentreffer na achttien seconden en de 
harde Groninger body-chec~s stoorden 
de Hagenaa·rs nauwelijks. 

Ondanks de rommelige spelpatronen 
wilde GI,JS zich wel degelijk fanatiek in
zetten om met veel arbeid hel een en an
der te compenseren. Maar het gezwoeg 
gebeurde zo ongecoördineerd. dat de 

• Andere uitslagen: Heerenveen-
Nijmegen 3-2. Utrecht-Antwerpen 4-9. 
Smoke Eaters-Amsterdam 6-8. Oen 
Bosch-Tilburg 10-7. 
DE STAND: 

1. Antwerpen 2 2 0 0 4 18- 6 
2. Amsterdam 2 2 0 0 4 13-10 
3. Heerenveen 2 2 0 0 4 8- 5 
4. Oen Bosch 2 1 0 1 2 14-12 
5. HIJS 2 1 0 1 2 8- 7 
6. GIJS 2 1 0 1 2 10-12 
7. Nijmegen 2 0 0 2 0 11-14 

Haagse tegenstanders met gemak een 
paar maal door de Groninger defensie 
kwamen. De uitblinkende Phil Me Ken
zie zorgde samen met zijn teammakker 
Me Sheffry voor de HIJS-produktie met 
behulp van een uit.stekend e stick
handling . 

Soberder 
GIJS-goalie· John Muizelaar speelde 

een negatieve hoofdrol bij de vierde 
HIJS-treffer, die (bij een 2-3 stand in 
de derde periode) een vroegtijdige beslis
sing vor:mde. De door de supporters tot 
beste speler uitgeroepen Muizelaar liet 
de puck uit zijn vangband in het doel 
vallen. De speet aculair ogende goal ie zal 
zich van een soberd er speelwijze moeten 
bedienen om dergelijke cruciale fouten 
te voorkomen . / 

Het optreden van Herbie Redshaw 
was één van de weinige Groninger 
pluspunten in het duel. De besnorde Ca
nadees heeft tot dusverre beneden zijn 
kunnen gespeeld , maar zaterdagavond 
toonde hij zich bijzonder werklustig en 
produkt.ief. Redshaw doelpuntte a l in de 

, eerste minuut en nfl de gelijkmaker van 
Me Kenzie tekende hij ook voor de 
tweede goal in de negend e minuut van de 
tweede periode. 

8. Tilburg 2 0 0 2 
9. Smoke Eaters 2 0 0 2 

0 14-18 
0 8-15 

Die 2-J voorsprong verdiende GI,JS 
op grond van een ijzersterke inzet, maar 
HJ,JS had toen al enk ele malen met scho
len tegen de paal de zwakte in de Gro
ninger defensie aangetoond. Nq; voor de 
tweede pauze boog Me Kenzie de 2-1 
achterstand vlot om in een 3-2 
voorsprong, waarna de blunder van Mui
zelaar de Groninger illusies op een 
gunstig eindresultaat definitief de grond 

, ' in boorde: 2-4. -
10. Utrecht 2 0 0 2 0 7-21 De hachelijke situaties voor het Gro

ninger kooitje stapelden zich op en de 

• Rich VangoM in 
df! slag, m et H!JS
l{Oalie Ed Nien
huis, terwijl Her
bie Redshaw 
(linhs) toel?ijht. 

aanvaller~ Losier, Redshaw, Sproxton, 
Dusseldorp en Stryker konden aan de 
andere kant geen vuist maken. Hun ac
ties verliepen zonder voorbedachte rade, 
terwijl de Haagse verdediging te gecon-

GIJS-speler Gerard Carras is vrijdag
avond in Tilburg ern tig geblesseerd gé-" 
raakt aan zijn nieren. Hij is in hel zieken
hui s opgcnomc-n en zal dit seizoen ver• 
moede lijk niel meer 01> ijs in actie komen. 

centreerd speelde om zich met so li te la
ten passeren. Dat Hl,JS tenslotte ook nog 
een vijfde treffer realisee rde, was voor de 
eindzege niet meer van bel ang. 

Groningen krijgt trouwens weinig tijd 
om te kunnen bouwen aan beter sa
menspel , want het komende weekeinde 
staan alweer twee zware wedstrijden op · 
het progrnmma: thuis te1,;en het Belgi
sche·Antwerpen en uit naar De Bisschop 
in Amsterdam . Trainer Bob ,Jastremski 

. hoeft zich deze week niet te vervelen. 

----... 
f'-' 

1 

~ 
~ 



( Van onze verslaggever 
HENKHIELKEMA) 

De medische staf van de Groninger 
IJshockey Stichting is de vorige week in
tensief bezig geweest om een geheimzinnig 
virus op te sporen, dat de speler.sgroep op 
beslissende momenten zou verlammen. 
Voor de bestuursleden was er geen andere 
'verklaring voor de slechte resultaten van 
de laatste weken. Hoewel de virusjacht 
wordt voortgezet, lijken de wisselvallige 
prestaties toch meer een gevolg van een 
mentale kwestie. Wat dat betreft zou de 
verrassende 11-6 zege op het nog on
geslagen Antwerpse Olympia zater
dagavond geneeskrachtig kunnen werken. 
De spelers putten zoveel zelfvertrouwen uit 
enkele geslaagde combinaties, dat de doel
punten na een 4•2 achterstand in een sterke 
tweede speelfase als rijpe appels van de 
boom vielen. 

Opleving van GIJS 
GIJS spotte in deze succesvolle periode met 

alle pessimistische verwachtingen, die enkele 
ijshockey-kenners in de eerste pauze uit• 
gebreid naar voren brachten. De ploeg ver
toonde ineens zoveel zelfbewustheid dat het 
echt niet zwakke Belgenteam werd bestem
peld tot figurant. Zes doelpunten (de een nog 
mooier dan de ander) bogen de achterstand 
om in een 8-4 voorsprong, waarmee het duel 
vroegtijdig werd beslist. 

Individuele acties van Guy Loeier en Brian 
Sproxton vormden met de onverbiddelijke 
body-checks van de verdedigers een even-. 

wichtig geheel. De duizend fans herkenden 
hun favorieten van de sterke seizoenstart en 
ze lieten dat luidruchtig weten. Net zo ge
heimzinnig als de nog onbekende virus de
monstreerde GIJS een plotselinge opleving, 
waarvoor na afloop eigenlijk niemand een 
aannemelijke verklaring had. 

Dat een Groninger vormstijging vrijwel al
tijd gepaard gaat met hardheid, rommelige 
spelonderbrekingen en vechtpartijen, bleek 
in de laatste periode . Een fanatiek duel tus
sen Marcel van de Graaf en de Belg Darol Be
chef ontaardde in een vuistgevecht. De woe
dende Belg nodigde De Graaf metopgesttoop
te mouwen uit om de stomppartij met blote 
handen op de middenstip voort te zetten. Na
dat de Olympia-speler naar de strafbank was 
gedirigeerd, ontstond er een handgemeen met 
het publiek, waarbij de speler de tribunes op
klom. 

Die sensationele slotfase stond in schril 
contrast met de beginperiode. De onzekere 
handelingen van de Groningets verraadden 
toen nog een gebrek aan zelfvertrouwen, 
waarvan Olympia kundig profiteerde. Losier 
opende wel de score, maar vlek daarna zorg-

· den verdedigingsfouten voor een 2-1 ach
terstand. Een numerieke meerderheid bracht 
GIJS door Sproxton nog even op gelijke hoog
te, waarna Olympia een mentale tik uitdeelde 
door vlak voor de pauze Groningen op een 2,4 
achterstand te zetten . 

• Guy Losier soleert door de Belgische verdediging op weg naar het vijfde 
GIJS-doelpunt. 

Zoals gezegd werden de rollen vervolgens 
omgedraaid. Brian Sproxton gaf het goede 
voorbeeld in de eerste minuut en Guy Losier 
volgde met een indrukwekkende solo, waar
mee hij het publiek van de banken kreeg 

Smo E'aters te zwak 
Dat de forse aantallen Canadezen en 
Nederlandse Canadezen de verhoudin
gen binnen het Nederlandse ijshockey 
nogal Séheef trekken, bleek afgelopen 
zaterdagavond weer eens in de wed• 
strijd van S11ickers tegen het pas gepro
moveerde Smoke Eaters uit Geleen. De ' . nagenoeg geheel wt Nederlandse spelers 
bestaande Smoke Eaters-ploeg was ab
soluut n.iet in staat een niet eens al te 
str "' spelend Snickers bij te houden. 
Aa~ ,nnaal bleek de kloof die er bestaat 
tussen de eerste en de tweede divisie. 

De Groninger ijshockeyers wisten hier
door ondertussen wel de tweede mons
terscore van het seizoen te behalen. In 

de bekercompeti tie werd Rheem Racers 
al eens met 19--4 verslagen en ditmaal 
werd dus Smoke Eaters met ruim ver
schil aan de kant gezet , 16-1. 
Met die uitslag mochten de Limburgers 
zelfs nog van geluk spreken . Niet alleen 
hield de Limburgse goaLie, vaak op for
tufalijke wijze, de Snickers-ploeg van 
nog meer goals af, maar kwam ook de 
enige treffer van de Smoke Eaters tot 
stand op een moment dat de Groningers 
zich slechts zorgen maakten om Her
man Carras die een puck vol in het ge
ncht had gek;regen. 
De stand wao. toen reeds 7-0 in het voor 
deel van de lnickers en doordat de Gro
ningers in .Ie nog resterende speeltijd 

nog negen maal het net wisten te vin
den, eindigde de wedstrijd dus met de 
cijfers 16-1. 
Een uitslag die waarschi jnlijk meer zegt. 
over de zwakte van de Smoke Eaters 
dan over de kracht van de Snickers. 
Vrijdag a .s. echter krijgen de GRonin
gers volop gelegenheid hun ware kracht 
te tonen als landskampioen 'Feenstra 
Flyers op bezoek komt. 
Gisteravond heeft Snickers de op
gaande lijn doorgetrokken met een af
getekende ll-5 zege op Rheem Racers. 
Het degelijk spelende Groni nger team 
wist zonder veel moeite de twee punten 
veilig te stellen, lot grole vreugde van 
de 50 meegereisde supporters. - - - -- ---------.-c..- -

(5-4). Op vrijwel identieke wijze scoorde 
Sproxton en in de totale vreugde deelde ook 
Henk Krikke, die zijn laatste wedstrijd be
kroonde met een treffer. Nadat Sproxton de 
achtste goal liet aantekenen, gooide de Belgi
sche goalie vertwijfeld zijn stick in de lucht. 
Treffender kon de Groninger wedergeboorte 
nauwelijks in beeld i?ebracht worden. 

De derde speelperiode gaf naast de vecht• 
partijen nog meer GIJS-succes te zien. Rick 
Vengog prikte de puck voor de negende maal 
in het netje , voordat Olympia eindelijk iets 
terug deed (9-5). Veel hoop ontleenden de 
gasten niet aan dat doelpunt. Rob van On
langs en Rick Vangog bleken namelijk koele 
killers, die in goede positie geen moment aar-

. / _ ···•_ -,:~ · 
• tf ENK KRTKKE 

. .. doelpttnt . . . 

Stand: 
1. Heerenveen 5 5 0 0 10 42-11 
2. Amsterdam 4 4 0 0 8 25-16 
3. Antwerpen 4 3 0 1 6 31-22 
4. HIJS 4 2 0 2 4 23-19 
5. .GIJS 4 2 0 2 4 2,4.24 
6. Den Bosch 3 1 0 2 2 18-19 
7. TIiburg 4 1 0 3 2 27-28 
8. Nijmegen 5 1 0 4 2 25-32 
9. Utrecht 3 0 0 3 0 12-28 

10. Geleen 4 0 0 4 0 15-50 

zelden. Ook al scoorden de Belgen nog een
maal, het feestje in de rumoerige hal kon niet 
meer kapot. De eindcijfers zeiden genoeg, 
evenals trouwens het aantal strafminuten: 32 
voor GIJS en 44 voor Olympia. 

Andere uitslagen: Den Bosch-Heerenveen ,4.7, 
Geleen-Den Haag 6-14, Heerenveen-Geleen 21-1, 
NIJ~egen-Tilburg 6-5. 

Tweede nederlaan 
&IJS tegen Ams_t 

De Groninger ijshockeyers incasseerden gisteravond tegen een sterk Amster
dam hun tweede nederlaag in de titelstrijd. GIJS verloor met 6-3 voor 1500 toe
schouwers waaronder enkele tientallen trouwe supporters. De Amste!_dam.m:rs 
namen daardoor de kop over van Antwerpen, dat ec~ter een we~str13d mm er 
heeft gespeeld. De Belgen, vanavond te gast in Gro~ngen , zegev1erd_en ~et 7-5 
over Nijmegen. Verder boekte, Tilburg Trappers z11n eerste overwmmng ten 
koste van Utrecht: 8-2. 

GIJS gaf in Amsterdam trouwens ~an
ge t ijd goed partij. De eerste periode 
werd zelfs met een 1-0 voorsprong af
geslote n door een doelpunt van Guy L<;>· 
sier. Daarn a ging het echter steeds moei· 
!ijker de westerl ingen van scoren af te 
h uden .ToendeGroninger in de defen
sie ook nog gingen blunderen (veel on
nodig puckverli e, ) wa de nederlaag ei
gen! ijk een kwestie va n Lijd . 

Ondank de aanwezigheid van oud
GIJ ·. peler Marcel 'Jumbo' d Graaff 

verliepen de acties in het Groninger ver
dedigingsvak b ijzonder stroef. In d e 
tweede periode maakten de Amsterdam
mer daar nog m atig gebruik van . Alleen 
Si monson en De Graauw wisten het 
net je te vinden : 2-1. 

GJ.J. bleef ook in de laatste fase nog 
. enige h oop op gumtige eindcijfe rs hou -

den . Amste rdam scoorde wel in de eerste 
minuut. maar Henk K rikke deed vlak 
daarop iets te rug (3-2). Een wal fe llere 
thuis ploeg liep vervolgen,; de fin itief weg 
cloor doelpunt.e n van Ejay Queen en W il-

1 
li am Klooster. D e Groninger ', d ie vol
ledig wegzakten, doe lpu ntten nog wel 
door Rick Vangog, maar K looster maak
te aan alle onzekerhede n een einde: 6-3. 

De stand: 
1. Amsterdam 4 4 0 0 8 25-16 
2. Antwerpen 3 3 0 0 6 25-11 
3. Heerenveen 3 3 0 0 6 14- 6 
4. Oen Bosch 2 1 0 1 2 14- 12 
5. Tilburg 3 1 0 2 2 22-20 
6. HIJS 3 1 0 2 2 9-13 

7. GIJS 3 1 0 2 2 13-18 
8. Nlifltegen 4 ·o 0 4 0 19-27 
9. Ulrecht 3 0 0 3 0 12- 28 

10. Smoke Eaters 2 0 0 2 0 8- 15 
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(Van onie ver laggevcr 
HENK HIELKEMA) 

GIJS heeft een week voor de noor
delijke derby tegen landskampioen 
Heerenveen het ondermijnde zelfver• 
trouwen wat kunnen opvijzelen tegen 
twee zwakke ploegen, die in de strijd 
om de titel geen schijn van kans ma
ken. 

De beide monsterzeges (16-1 in 
het Stadspark tegen het Geleense 
Smoke Eaters en 11-5 tegen Utrecht) 
hebben daarom nauwelijks een beoor
delingswaarde. De tegenstand was te 
klein om van een Groninger "weder• 
geboorte" te spreken. Hoewel de vier 
punten voor de deelname aan de 
play-offs goed van pas komen, kun
nen conclusies na de thuiswedstrijd 
tegen Heerenveen vrijdag, getrokken 
worden. 

Dat de Groninger ij hockeyer het ko
mende weekeinde best een rug
ge teuntje kunnen gebruiken, hebben 
de GIJS-sponsors goed begrepen. De 
geldschieter stelt zaterdag gratis reis
bu en naar Den Bo, ch beschikbaar en 
di rect na afloop van het duel tegen 

' 

GIJS viizelt zelfvertrouwen op 
Assen maakte van de competitierust ge

bruik door zich in een vriendschappelijke 
ontmoeti ng voor te bereiden op de komer1de 
bekerfi nale . De Assenaren troffen in een ster
ke Roswell-combinatie een zeer kundige te• 
genstander die uitstekend speelde. Toch slo 
ten de Assenaren deze ontmoeting met een 
8-3overwinning af. 

1n een hoog tempo werden de beide doelen 

Smoke Eaters hadden de bestuurders 
van de supportersclub al vijf bussen vol
geboekt. Verder kan GIJS vrijdagavond 
op een uitverkocht stadion rekenen, 
want er ontstond zaterdag al een ware 
run op de voorverkoopkaartjes. 

Voor de re t vermaakten de ruim dui
zend toeschouwers zich in de hal met de 
Gronin!! er doelpuntenregen . Het een
zijdige duel werd wal overschaduwd 
door een bles ure van Herman Carra . 
die de puck keihard in het gezicht 

in deze confrontatie bestookt. Richard Cor
nelisse bracht het eersle succes voor de Nij
megenaren op zijn naam . Dat gebeurde in de 
12e minuuL. Nauwelijks één minuut later 
stonden de Assenaren binnen 13 seconden 
voor door treffers van·Paul Dom men Andrew 
Tenbul t. Jack Wijlemans en Hans Picek ver
hoogden de score in de tweede periode tot 
4-1, alvorens de oostelijken oud-clubgenoot 

kreeg. De Groninger forward, wiens jon
gere broertje onlangs in Tilburg ge bles• 
seerd raakte, brak daarbi ' zij n neu . 

De GIJS-leiding gaat er trouwens 
vanuit dat deze week René Laarman 
zich weer bij de groep voegt . De Cana
dees, die een maandje geleden naar zijn 
geboorteland vloog om zijn zieke ren 
paard te verzorgen. zou vrijdag tegen 
Heerenveen weer van de partij zijn. Zijn 
afwezigheid was tegen het zwakke Smo
ke Enters natuurlijk nauwelij~ ll)erk 
baar . De Brabande-r haaldeil gee,~ mo-

Bert Wensink in het Asser kooitje konden 
pa ·se ren . 

De derde periode was door een betere con
ditie duidelijk voor de thui club. Krikk e, 
Tenbult en Cuomo zorgden voor 7-2. Ralph 
Popping school de stand naar 7-3 maar het 
laat te appla us was weer voor Andrew Ten
bult om zijn derde treffer, die de eindstand 
op 8-3 bracht. 

ment het niveau van de eerste divisie en 
ze zouden zich in de tweede divisie dit 
seizoen ongetwijfeld beter thui voelen. 

lJe chade bleef in d e eerste periode 
nog beperkt tot vier treffe rf'. Herman 
Ca rras, Guy Losier . Rick van. egelen en 
Herbie Red.-haw zetten GIJ. in die fa . e 
al op rozen . In de tweede sreeltijd kwa
men daar nog e ns zev n Gl.JS.goals bij 
van: Van :::iegelen. Pluirners. Keizer, 

proxton, Losier, Du1-,. eldorp en 
RecLhaw. , moke Eater. wi!'-t alleen te
gen 1.t> scoren lijdens de verwarring die 

ontstond toen Herman Carras gewond 
raakte , De score werd ten slotte af
gerond door Dusseldorp (2x), Losier 
(2x) en " Beertje" Keizer, waardoor de 
zuidelijke ploeg met de juiste cijfers 
werd vernederd : 16-1. 

ln Utrecht kende GIJ gisteravond 
een moeilijke tart. De Groningers kwa
men zelfs met 3-1 achter. Dat verander
de snel, nadat Losier en teammakkers 
het tempo opschroefden. Na de tweede 
periode keken de Utrechters al tegen 
een 6-4 achterstand aan en door con
ditiegebrek gingen ze tel1 slotte hele
maal kopje onder. Voor de GIJS
produktie zorgden: Lo. ier (4x), Sprox
ton (2x), Redshaw, Toren, Vangog, Van 
Onlangs en Stryker. 

Andere uitslagen: TIiburg-Heerenveen 5-5. Nll
megen-Den Haag 5-5. Olympla-Ams,erdam 5-8, 
Heerenveen-Olymp,a 10-5 , Den Haag-Tilburg 4-9, 
Den Bosch-Utrecht 6-3. 

Oe stand: 
1 Amsterdam 7 7 0 0 14 56-25 
2 Heerenveen 7 6 1 0 13 57 -21 
3 GIJS 6 4 0 2 8 51-31 
4 Den Bosch 6 4 0 2 6 31,26 
5 Qtymp1a 6 3 0 3 6 41,40 
6 HIJS 7 2 1 4 5 37 -39 
7 Tilburg 7 2 1 4 5 42-46 
7 N11megen 6 1 1 4 3 3o-:n 
9 Utrecht b 1 0 5 2 28-55 

10 Geleen 6 0 0 6 0 17-71 

---



Groningen-Heerenveen: 2-2 

IJshockeypropaganda in derby 
(Van onze verslaggever 
HENK HlELKEMA) 

GIJS kan het nog steeds. Wie de laatste weken gedacht had, dat de Groninger 
ijshockeyploeg zo'n beetje afgeschrev.en was als serieuze titelkandidaat, werd 
gisteravond van het tegendeel overtuigd tijdens de spannende derby tegen 
aartsrivaal Feenstra Flyers. De bomvolle ijshal in het Stadspark (2500) eleefde 
één van de• boeiendste noordelijke tweegevechten van de laatste jaren. Omdat 
ditmaal ook de vaak onontkoombare incidenten en de angstaanjagende hard
heid achterwege bleven, genoten de wederzijdse fans met volle teugen. De 
Fries-Groningse supporters verlieten broederlijk en lachend het stadion, want 
hun teams hielden elkaar verdiend in evenwicht: 2-2. 

GUS -coa ch Bob Jastremski was één 
van de weinigen, d ie na afloop verbit
te rd uitlegde dat zijn pupillen meer 
hadden verdiend. Maar een objectievere 
beschouwing leverde een geheel ander 
beeld op: De kwalitatief betere Friezen 
moesten met een extra portie inzet in 
toom gehouden worden waarbij GIJS
doelman John Muizelaar herhaaldelijk 
chitterde. Hij fungeerde als laatste ·on

neernbare hindernis op momenten dat 
de superlijn Van Wieren-De Heer
Jansen de Groninger defensie te sl im af 
was. 

GLJS dwong echter extra veel respect 
af, omdat het met zijn zichtbare tekort
komingen gelijkwaardig partij gaf en 
zelfs tot drie minuten voor het einde de 
beste uitzichten had op een ei!1dzege. 
Verder verdienden de Groningers een 
pluim vöor de harde, maar faire wijze 
waarop de zaken opgeknapt werden. Ze 
maakten er geen slachtpartij van, waar
d oor de enerverende confrontatie ten 
s lotte uitmondde in een propaganda-· 
avond voor de ijshockeysport. 

Toch was het n iet allemaal rozegeur 
en maneschijn . De afwezigheid van Re
né Laarman (hij zou deze week terug
keren) baart zo langzamerhand zorgen. 
De clubleiding is er ineens niet meer zo 

-----------------. 
Andere uitslagen: Den Haag

Amsterdam 5-6, Nijmegen-Den Bosch 
5-2, Tilburg-Olyrnpia 7-4. 

Stand: 
1 Amsterdam 8 8 0 0 16 62-30 

1 
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zeker van dat de uitstekende verdediger 
d it . ei zoen weer in Groningen 
verschijnt. Laarman , die ook op het 
lijstje staat van bondscoach Han Wesl
berg om straks mee te gaan naar Lake 
Placid, zou GLJS in verdedigend op
zicht in de besli sende play offs uit de 
brand kunnen helpen. Hoewel zijn ver
vanger Henk Krikke het prima doet, is 
de ploeg na Laarmans vertrek in de ach
terste I ijnen kwetsbaarder geworden . 

Tegen Heerenveen draaide het ach
terin echter wonderwel, a l moet gezegd , 
dat goalie Muizelaar daar een flinke bij
drage voor leverde . Op cruciale momen
ten bleef hij overeind, zoals t ijdens het 
begin van de derde periode, toen GIJS 
een 2-1 voorsprong verdedigde met twee 
pelers op de strafbank . Jack de Heer, 

Larry v011 Wieren en Gordon McDonald 
strandden sleeds in goede posities op 
Muizelaar, die trouwens niet mocht kla
gen over gebrek aan gelule 

Aan de andere kant bewees doelman 
Ted Lenssen zijn klasse, waardoor doel
punten in de eerste periode uitbleven. 
Len sen behoefde overigens minder 
vaak in ac tie te komen dan Muizelaar. 
GLJS ½racht de sch ijf wel energiek in 
het aanva.l vak. maar de juiste voorlzet
ti ng was daarn a voor iedereen een 
raad. e l. De forwards rekenden te vaak 
op gunstige toevalligheden, waardoor er 
weinig lijn in de aanval acties te 
b espeuren viel. 

Gordon McDonald opende de score in 
de vijfde minuut van de tweede periode 
voor de Friezen. Hij werkte een a si t 

• Ma ree·/ ~an de Graaf (midden) en Heerenveen-goalie Lenssen zien de puck vlak langs het kooitje glijden. 

van Leo Koopmans doeltreffend af. Van 
K pman wa dat het enige wapenfeit. 
De ander.- zo impone rende Fries speelde 
met een pijnlijke rugblessure. die hem 
b ehoorl ijk hinderde . Koopman kwam 
nauwelijks in het stuk voor. Dat kon 
niet gezegd worden van de Groninger 
Rob van Onlang , die n g voor de 
Lweede pauze voor de gelijkmaker zorg
de: 1-1. 

Terwijl ,Jack de Heer de eerste twee 
minuten van de laatste speeltijd op de 
slra fban k zat realiseerde Brian Sprox
ton met een f1 itsende stickbeweging de 
tweede Groninger t reffer. GIJS speelde 
de resterende tijd krampachtig en ner
veu . Vele spelonderbrekingen van de 
uit. te kend fluitende Nico Toemen 
maakten het spel in deze fase rommelig. 

.J ack de Heer maakte zijn fatale af-

wezigheid drie minuten voor het einde 
goed door voorbereidend werk van Larry 
van Wieren succesvol af te ronden : 2-2. 
Zelfs de bloedfanatieke Groninger fans 
hadden er vrede mee. Zij maakten zîch 
direct na afloop alweer op voor de 
uitwedstrijd naar Den Bosch. Maar 
liefst acht bussen(!) met supporters be
geleiden GIJS vandaar naar het duel in 
Brabant. - -----------------



Na gelijkspel tegen Heerenveen 

Ui~tekende zege Snickers 
Het Groningse ijshockeywereldje heeft · 

1 
een opwindend weekend achter de rug. 
Het begon allemaal afgelopen vrijdag
avond, toen aartsrivaal Feenstra Flyers 
op 2-2 werd gehouden. In een bomvolle 
Stadsparkhal zagen de stad-Groningers 
kans de superformatie van Larry van 
Wieren met slechts één punt naar Hee
renveen lerug te turen. 

Zaterdagavond werden De Wolven in 
Den Bosch afgetroefd. Snicker wi st de 
massaal meegerei de aanhang (400 
man!) een aantrekkelijke partij ij shoc
key voor te schotelen met als uiteind e
lijk resultaat een 3-2 overwinning. De 
ploeg heeft hiermede wel duidel ij k z ijn 
kandidatuur gesteld voor een plaats in 
de play-offs. 

Decor 
De wedstrijd in de Brabantse hoofdstad 
sLOnd eigenlijk geheel in het teken van 
de Noordelijke supporters, die de reis 
naar het zuiden hadden ondernomen . 
De sponsor van het Groningse team, 
had namelijk gratis bussen ter beschik
king gesteld voor iedere ijshockeylief
hebber die maar mee wilde. Met als ge
volg dat maar lief5_! 400 mensen zich 
melden, om hun ploeg in den vreemde 
aan te moedigen. De hierdoor nagenoeg 
uitverkochte ij hal vormde het decor 
voor een ui terst boeiende partij ij shoc
key. 
Snickers was gedurende de gehele 
ontmoeting iets sterker, maar De Wol
ven compenseerden dat door met zeer 
snelle tegenstoten de Groningse defen
sie herhaaldelijk in gevaar te brengen. 
Een glansrol was er dan ook weggelegd 
voor goaLie John Mu izelaar . Met de 
mee t schitterende reactie wi t hij de 
tegenpartij van het scoren af re houd en . 
Maar ook de andere peler trokken de 

aandacht met vaak brilj ante akti es. 
Zo a ls een Marcel van de Graa f , die 
door uit tekende timing d e 'Brabant e 
aanvalsakt ies tot staan wist te brengen . 
En Al Plu imers, die kwis tig met lepe 
pa es rond trooide. De gehele ploeg 
zorgde er met el kaar voor, dat het alle
maal bleef lopen. 

Toch zou het nog tot halverwege de 
derde periode duren voor Snicker defi
nilieJ afstand kon nemen. Toen de 3-2 
dan ook eindelijk op het corebord 
tond, konden De Wolven, ook niet 

door in de laalste minuut hun goalie te 
wisselen voor een extra veldspeJer, geen 
vuisl meer maken. Een meer dan ver
diende overwinning voor de moegestre
de11 ploeg, die met de vele supporters na 
afloop van de strijd de zuiderli ngen nog 
een aardig lesje in het carnaval vieren 
gaf. 

Canadi a n Club - De Bi chop 5-6; Ros
well Ni jmegen - De Wo lven 5-2; T ilburg 
T ra pper - Olympi a 7-4; De Wolven -

Honderden supporters van de Snic
kers maakten zaterdag in bussen de 
reis naar De Wolven in Den Bosch 
mee. Vanuit de Concourslaan had 
een massale uittocht plaats. 

Snic kers 2-3; Snickers - Feenstra Flyer 
2-2 ; Rheem Racers - Smoke Eaters 16-
10; Olympia - Canadian Club 5-7; 
Smok e Ea ter - Roswell ijmegen 3-7; 
Feen Fl yers - Reehm Racers 11fJ· _________ .:;... _________________________ ..;....._~ 

GIJS trekt opgaand~ liin door 
GIJS stelde zijn vierhonderd meege

reisde supporters zaterdagavond in Den 
oosch niet teleur. a de vrijdagse remi• 
se tegen Heerenveen, bevestigden de 
Groningers hun opgaande lijn tegen Den 
Bosch door met 3-2 de volle buit binnen 
te halen. ' 

Ondanks de "Groningse" entourage 
speelde GIJS slechts bij vlagen op b~l.1oor
lijk niveau . De· ploeg had nog_ dutdeltJk de 
wedstrijd tegen Heerenveen lil c\e benen. 
terwijl De Bo ch meer tegenstand bood 
dan was voorzien . 

be eer te periode gaf vrijwel gelijkwaar• 
dig pel te zien . Beide teams scoorden een· 
maal. Rob van Onlang deed dat voor 
G[J en hij zou in de tweede fase ook de 
tweede Groninger treffer lat.en aan-

1 tekenen . De Brabanders kwamen nog wel 
terug, maar Gery Dusseldorp besliste de 
strijd met een derde goal. 1 n de laatste fase 
doelpuntten de te;3ms niet. 

Henk "Beertje· · Keizer bleef trouwens · 
aan de kant wegens een polsblessure, die 
hij vrijdag heeft opgelopen . Trainer-coach 
Bob Jastremski heeft van René Laarrnan 
telefonisch de verzekering gekregen dat de 
Canadees zich deze week weer in Gronin-
gen meldt. ! 

Andere uitslagen: Utrecht-Geleen 
16-10, Olympia-Den Haag 5-7, Ge
leen-Nijmegen 3- 7, Heerenveen
Utrecht 14-0. 

De stW1d: 
1. Amsterdam 8 0 0 16 62-30 
2. Heerenveen 9 7 2 0 16 73-23 
3. Groningen 8 5 1 2 11 56-34 
4. ijlllegen 4 1 3 9 38-31 
11 . Den Bosch 4 0 4 8 37-34 
6. Tilburg 8 3 1 4 7 49-50 
7. Den Heeg 9 3 1 5 7 4i,-50 
8. Olympia 8 3 0 5 6 50-54 
9. Utrecht 8 1 0 7 2 33-75 

JO . Smoke Eaters 0 0 8 0 30-94 



Snickers, de pittige pinda
plus reep, is de promotor van het 
Groningse ijshockeyteam Snickers. 
Midden in her seizoen en mee de 
wereldkampioenschappen ijshockey 
in Zweden voor de boeg. lanceert 
Srlickers, een sportieve prijsvraag 
rond de ijshockeyspon. Een spon 
die zich verheugt in een snel -
groeiende popularirc1l. dankzij zijn 
f1i1sende al..--tics en z.iin dynamische 
spanning. 
Zoekdepuek 

Op de foto hicrn.Hl!it ziet u èèn 
v;:-in d~ teUeakue:s V1ln her Snickers 1eam. 

Eca Oii>cnd gevecht om de puck («n 
hard e rubb<orcn sch11f - de ' bal ' b11 bet 
11 shoc.ke:y} ,1ls1gclcgd d r onze spon
fo1 og.ranf J\iloar waar i~ die plltk'> 
Die 1s kun ug weggewerk1 om 
door u weer te worden opgespoord. 

! .et wel:de puckword1 rnetalleen 
oHr het 11s geschoven mnar m,ag ook 
door de lucht word en gespe,:ld 
(O vt.ngens kunt u aan de omme.:11de <r 
de spelregels nog enm o.r n;:j.5ban) 
lroed kiJken.e ,·c:n Togh ~nacnKcn en u 
dingt al hnH mee nu,r de \'ele, vele 
~gcr~nswa3rd1ge pn1len 

Maak een yell 
Om b11 meerdere gocdl! inlen

clingen lOCh iedereen een cerliike kans 
re g1.: vcn 1 \'J'tlgen \.\ 11 u e.c.n yell 1e \·e rz.in
nen ter 3a□moe<ligmg: van het '1td er
lond c iishockeyteam ·s1nks' op de 
wereldka.mpioensch11pprm 1.n Zweden. 
lo 'n vell, ro'n ~anmoed 1grng-skree1 
mag gek i1in, leuk l.lln, lang of kort, h11 
mag n1mcn maar hoeft dat niet~ als hi1 
maar ongme-el is. '1 Hup Holl::rnd Hup, 
laai de: leeuw nie1 1n :l'n hc:.mpic staan" 
hebben we ~ll Ga er ee ns even voor z.ir
tcn dan v1nd.t u va~t een betere. 

Hooidpnïs: 2 weken geheel verzorgd 
met Snickers naar Zweden 

Van 12 Lot en m•t 2~ aprtl 1981 
worden de wcreldkimp10 n~chaDpen 
i11;h0ckcy in Zweden geho uden . 
H!O!l.!L!A IN! D ook Holland spreekt 
Llu n ::.en woord1e m~e. \Vic. zou daar niet 
b11 w1Ue:n zqn en gelitk gemelr.::n v:in een 
nog h11n3 onontdek1 \~kan ticLmd. 
Dar kan! U kunt uw c.1gcn vd l door het 
Go1tnborg i1shoc.keysta:dion 1:u cn 
ga lm(:n. \Y,ml 2 we:kèn Zweden ter 
W8árdc \'On f 2500i-1s de huofdpriJ~ . 

lJ btn t dan <lc gost vnn Smekers . 
H u:1~. reb 111 urants, treink;:ian.1es. ver 
voer, c., r urs1es - ~! les is vuor u geregeld . 
Ook ah ll da l wens1 cntreek.1.1rr1es. voor 
de \1,.-cdstnjdeo om het \VK ij shockey. 
Maa r dal 1s alleen nog maJr de: hoofd
pnt 5, Er Lll n nog m-.:er prijzen; 
• 5 x een\\ t:ekenJ , oor twee peoonen 

naa r Z" tden (m\°'..! evcnrneel c:en 
b<1 á aan de WK finale) 

• 50 o rig1m:lc tishockey wcdst ri1 ds hi rts 
• 500 1 evt's swca 1.; h1r1~ 

Dit zijn de spelregels 
'\I, u<ic rkk heb1gcvunde11 \\.Jnr 

z.1c h volgens u de puck op d n fommomc:nt 
bC\.'ÎndL zet dan ctn k.rutSjc tndat vnkJe. 
Ki/k we lke lcm~r daarbo ven t!n 
wdk cii fer J9.a rnao.::,t !> t.lat 
U heeft nu een leuer-c11fcr-com bm:1u e: 
van her vol1,ten::. u em g ju iste \"llk ic:(bv. 8 2 
of F6). Vul dJL 111 op een briefkaart 

Bedenk een aunmoed1gingskrc:c1 
1en b(: hoeve: \'3 n het Ncdcrlnn<l';e 
11s.hocke~'t~m t1Jdcns de we.reldknm 
p10-! nschnppeo in Z\\ ed en. Verme.ld d1(: 
met de le:1ter-c1î fer-çombi 1,:1t ie en u w 
naam e.n adres op de bricfktlan ,c.n s tuur 
de,.t:: ui le rl1 ;k 1 lebr u:m 1981 op .f\:t.31 : 

1uckers Aku ~. Pm.tbu:-. f;:553, 1005 1\ N 
AMST ERDA.\A . De 1urmng geschoed1 
d or een deskundig~ iu ry onde r ,•oorz.JL
Lerschap v;111 Frans Henrichs. 
De winnaars kriJgen vóór l mnnrt 11'18 1 
sch ntrel 11k bcr1c-ht over de 011:d:ig. 

\loorwaarden 
• Inzendingen hlii ren CJ,Ze ndom va n 

Mar, VerkoopmootschappiJ B ,V 
• Over dt utlsl:Jg kan n1c1 worde n 

g~correspondeerd 
• Dee ln emen, Vdrt hel r.c:klameburo e.n 

M:uil Verkoopmij . z i1n VJ11 dcdnome 
u11~eslotc.n 

• In s. turen vóór 1 tcbruari 1981 

weewekenme 
S ickers naar Zwe en. 

Sportieve prijsvraag bij Snick 

SNICKERS:DE PINDA-PWS REEP WAAR PIT IN Zll 

4 

5 

6 

PIKDA' PL S CARM,1EL, 
PLUS 1"0GA, PLU MELKCHOCOLADE 
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Groningers al bijna zeker van kampioensronde 

GIJS stevig op derde plaats 
(Van onze verslaggever 

. HENK HIELKEMA) 
Groninger deelname aan de kam- -

pioensronde van . de vier sterkste 
ijshockeyteams is vrijwel . verzekerd. 
GIJS versloeg zaterdagavond in het 
Stadspark Tilburg Trappers (7-5), 
waardoor het team zich stevig op de 
derde plaats nestelde. Voor de be
langrijke vierde positie zullen vier 
clubs de komende weken slag leveren. 
Voor GIJS is het te hopen dat de op
gaande lijn niet wordt verstoord door 
een nieu·we inzinking, want de on
getwijfeld "hete" strijd voor deel
name aan de play-offs verhoogt de 
kans op blessures, die tijdens de drie 
beslissende · weekeinden in januari 
nadelig kunnen uitpakken. 

Ruim 1700 toeschouwers zagen tegen 
Tilburg Trappers een geladen GIJS aan 
het werk, dat duidelijk bezig is met het 
zoeken naar de juiste strijdwijze. De 
momenten van stom in het vijan
delijke verdedigingsvak worden zorg; 
vuldig gekozen, waardoor de ouderwetse · 
massale jagerij op de puck be!'ft plaats
gemaakt voor een wat uitgekiender ver
dedigingsplan. Daarbij heeft de vaak 
opportunistisch spelende Herbie 
Redshaw zich "opgeofferd" door zich te 
laten binden aan de ploegtactiek. 

De rentree van de Canadees René 
. 'Laarman betekent het einde van de 

Groninger verdedigingsperikelen . Zijn 
afwezigheid van een maand was trou
wens niet aan het spel te zien. De eerste 
de beste actie van hem was een vlijm
scherpe body,check tegen de Tilburgse 
international Klaas van de Broek, die 
daardoor nogal hardhandig van Laar. 
mans terugkeer op de hoogte werd ge
bracht. 

• Tilburg-goalie Göbel ziet de puck in zijn kooi verdwijnen. Redshaw (links) heeft GIJS op 1-0 gezet. ,,.. 

Grimmig 
Overigens waren ook andere persoon

lijke duels hard en grimmig. Arbiter 
Van Hout . wilde blijkbaar in de sfeer 
van de wedstrijd fluiten, maar hij sloeg 
de plank totaal mis door in die tur
bulente beginfase. geen enkele maal 
bestraffend op te treden. Pas veel later 
kwamen corrigerende fluitsignalen door 
en het was een wonder dat het duel niet 
uit de hand liep. 

1 

1 
Groningers hadden niet zoveel moeite 
om de Tilburgers in tóom te houden, 
want conditioneel vielen de gasten te
gen . De lijnen waren onderbezet door 
blessures, waardoor Tilburg Trappers 
de inzet van de beginfase slechts twee 
speeltijden kon volhouden. 

Ook de routinier-international Peter
nousek wist zijn team niet over het dode 
punt heen te helpen. De oude meester is 

Tilburg begon sterk door twee doel
punten van Mason en Landmeter, maar 
nadat Brian Sproxton een paal had ge
raakt, zorgden Redshaw en Laarman 
voor evènzovele Groninger treffers. De 
Brabantse goalie Göbel blunderde bij de 
tweede goal door. de puck van grote 
afstand door zijn benen te laten glijden. 
De goalie van het Nederlands team 
werd na de eerste periode gewisseld voor 
Christiaans. De vervanging van coach 
Pokorny was geen strafmaatregel, want 
de doelman had veel last van een voet
blessure. 

r--

De steeds beter spelende Rob van On
langs stelde in de tweede periode Henk 
"Beertje" ·Keizer in de gelegenheid om 
GIJS op een 3-2 voorsprong te zetten. 
Mason trok de score wel gelijk, maar 
nog voor de tweede pauze doelpuntte 
Van Onlangs liggend met een maaiende 
stickbewegin,g: 4-3. Daarmee brak het 
verzet van Tilburg, dai voordien weiger
de zich zonder slag of stoot over te ge
ven. . 

Gary Dusseldorp onderstreepte in de 
laatste speeltijd zijn stijgende vorm 

1 

. door doelman Christiaans handig te 
passeren, waarna Chiasson GIJS-goalie 
Muizelaar op zijn beurt klopte. Veel tijd 1 

om er hoop uit te putten k11egen de Til
burgers niet, want nog in dezelfde mi
nuut bracht Marcel van de Graaf de. 
ma.:.ge wèer op twee goals: 6-4. 

Geen bedreiging 
Hoewel Smolders drie minuten voor 

het einde na een solo de vijfde goal· voor 
Tilburg scoorde, vormden de Braban
ders nauwelijks een echte bedreiging 
voor de GLJS-zege . . Losier maakte aan_ 
alle onzekerheid een einde (7-5) . De 

op zijn retour en bondscoac)1 Hans 
Westberg doet er verstandig aan zijn 
uitverkiezing in Oranje nog eens te over
wegen. George Peternousek is een oude 
man geworden, die er zelfs voor terug
deinst om tegen het Canadese geweld op .
te boksen . 

Andere ult1l1gen: Den Bosch-Amsterdam 4-5, 
Utrecht-Nijmegen 2-10, TIiburg-Geieen 9-2, Den 
Haag-Utrecht• 10-6, Olympla-Den Bosch 8-7, Ge• 
leen-Olympla 7-18. 

De etend: 
1. Am1terdam 
2. Heerenveen 
3. Groningen 
4. Nijmegen 
5. Olympia 
6. Tilburg 
7. HIJS 
8. Den Boach 
9. Utrecht 

10. Oelffn 

9 1 0 0 18 87-34 
9 7 2 0 18 73- 23 

10 7 1 2 15 89- 43 
10 5 1 4 11 52- 39 
10 5 0 5 10 78- 11 · 
10 4 1, 5 9 83- 51 
10 4 1 5 . 9 57- 58 
10 4 0 8 '11 48- 47 
10 1 0 9 2 41- 15 
10 0 0 10 0 31-121 



IJshockey 
Keihard GIJS 

1 

velt Niimegen Snickers draait 
weer 
De inzinking waarmee het Snickers-
team enige Li j d te kampen heefl gehad 
lijkt, gezien de uitslagen van de laat ste 
weken , definitief verleden tijd. Het 
team an coach Ja trems ki is hard op 
weg zich reeds vroegtijdig van een 
plaats in de play-off te verzekeren en 
staat momenteel stevig op de derde 
p laats achter De Bi sschop en Feenstra 
Flyers. De re c vc1n de team is reed op 
redelijke afstand gezet . Vrijdagavond 
ver tevigden de Groninger hun positie 
door naa te belager Ra well ijmegen 
in eigen hui te kloppen (4-6), en zater
dagavond werd in Groningen Til burg 
Trappers met 7-5 verslagen . 

Het ijshockeyteam van GIJS heeft zijn 
po&itie op de rangUjst van de eerste divisie 
gisteravond in Nijmegen vers.tevigd door 
,een, 6-4 overwinning. Dat gebeurde in een 
hard duel, waarbij arbiter Nico Toemen in 
de ogen van de 1200 toeschouwers de grote 
boos~oener was. Zijn tolerante arbitrage 
was m het voordee.l van de Groning11_rs, die 
er bijzonder stevig tegen gingen. 

GIJS maakt geen fouten 
GIJ • nam in de eerste periode een besl is

sende 2-0 voorsprong. De Nijmegenaren wer
den overrompeld door het vechtlustige 
Jastremskiteam. dat keihard knokte voor de 
beide punten. Johan Toren en Rick Vangog 
troffen in deze beginfase de roos na goede 
combinaties. 

De Groninger IJshockey Stichting handhaafde zich gisteravond uitstekend in 
de subtop van de eerste divisie door in België met 5-2 te winnen van Olympia. 
GIJS speelde een goede partij, waarbij vooral goalie John Muizelaar een be
langrijke bijdrage leverde voor de uiteindelijke z-ege. 

Deze twee wed trijden waren overigen 
de eer te van het eizoen dat Snickers 
compleet, zelfs overcompleet, het ij s be
trad. Niet alleen was Renê Laar man na
melijk weer ter ug, maar ook peelde 
Henk Krikke nog mee, waardoor het 
team van onderbezet tot goed bezet wa 
geworden . 
laarman vierde zaterdagavond zijn 
rentree door ver in de eerste periode de 
gelijkmaker te scoren, nadat Snickers 
eers t enige tijd tegen een 0-2 achter
stand had aangekeken. Mason en Land 
meter hadden voor Tilburg weten te 
scoren en het duurde geruime tijd voor
dar Snickers eerst via Redshaw en later 
v ia Laarman de stand ge lij k wi t te 
trekken. 
ln de tweede periode was Snicker du i
delijk gevaarlijker dan de Tilbu rgers 

De derde en laatste periode bracht een 
niet veel ander beeld dan de 1weede. 
Snickers had te veel kan en nodig om 
tot scoren ce komen en zag de produ tie 
via goals van Gary Dusseldorp, Marcel 
van der Graaf en Guy Losier uiteinde
lijk stokken bij 2even . 

. Daarna ont wikkelde Nijmeg~m gelijkwaar
dig tegenspel , hetgeen ook in de score tot uit
drukking kw m. Een solo van Brian Sprox
l?n werd door de gastheren in de tweede pe
node met een glaszuivere treffen be
antwoord. Nijmegen protesteerde fel tegen 
de goal van de Groninger aanva lsleider, om
dat hij in de goalcruise zou hebben gestaan 
(1-3) . 

Het publiek keerde zich in de slotfase niet 
alleen tegen arbiter Toemen , maar ook tegen 
GIJS vanwege de harde Groninger body
che9ks. Enkele heethoofden moesten zelfi: 
het tadion uitgezet worden, omdat ze de 
spelers puugden . 

In de spanne nde slotminuten behield GJJS 
zijn ma rge van twee doelpun ten. 1 ijmef,(en 
scoorde driemaal , maar Groningen kwam t.'l 
eenzelfde produklie door Guy La;ier, Rob 
van Onlangs en Marcel van de Graaf: 4-6. 

Andere uiL<ilagen: Tilburg - Geleen 9-2, 
Den Haag - Utrecht 10-6, Olympia - Den 
Bosch8-7. 

De stand aan de kop is: 
1. Amsterdam 8 8 0 0 16 62-30 
2. H eerenveen 9 7 2 0 16 73-23 
3. Gronin gen 9 6 1 2 13 62-38 
,4. T ilburg ~ 4 1 4 9 58-52 
5. Nijm egen §'; 4 l 4 9 42-37 

De Gron ingers, die in de eerste periode een 
2-0 voorsprong namen, kwamen later in 
moeilijkheden, nada~ Olympia tot 2-3 terug
kwam . De oud-otympiaspeler Guy Losier 
verdween na een vechtpartij met zijn vroege
re teamrnakkers voor zeven minuten naar de 
straibank, maar da t hield voor GlJ geen na • 
delil(e gevolgen in . 

Tijden de numerieke minderheid scoor
den de pupillen van coach Bob Jastremski 
tweemaal . waardoor de eindzege zeker werd . 
De doelpunten kwamen op naam van Brian 

proxton (3x) . Nick van Seggelen en Rob 
van Onlangs. 

erdere uitslagen: Tilburg- ijmegen 4-7, 
Amsterdam-Utrecht 8-2. 
OESTANO: 

1. Amsterdam 11 10 1 0 21 7B- 39 
2. Heerenveen 10 7 3 0 17 71,. 26 
3. Groningen 11 6 1 2 17 74- 45 
4. Nijmegen 11 6 1 4 13 56- 43 
5. Olympia 11 5 0 6 10 78- 76 
6. HIJS 10 4 1 5 9 57- 58 
7. TIiburg 11 4 1 6 9 67- 66 
8. Oen Bosch 10 4 0 6 8 48- 47 
9. Utrecht 11 1 0 10 2 43-103 

10. Geleen 10 0 0 10 0 39-121 

Deelname Gijs 
De Groninger deelname aan de ijshoc• 

key play-offs is gisteravond een stuk on
?.ekc.rder geworden na et'D 7-3 nederlaag in 
Den Haag tcgm HIJS. GIJS neemL nog 
wel de belangrijke vierde plaats in, maar 
de Hagenaars zitten de Groningers nu op 
de hielen. Nijmegen, vanavond in het 
Stadspark GIJS' tegen tander, pakte de 
derde plaats van de Groningers af door een 
stuntzege tegen landskampioen Heeren• 
veen! ••·?• Verder won Amsterdam met 
10-0 van Geleen, Olympia versloeg 
Utrecht met 8-5 en Tilburg verspeelde zijn 
play-offs kansen door met 9-5 van Den 
Bosch te vcrl.iezen. 

aan play-offs 

,.,. .............. ....-........ ~....-........................................ 1 

IIJ HOCKEYI 
1 1 1 a.s. wo;;~d:~;:~;;::!·OOuur 1 
1--------il l 11/CKER 1 
1 1 
1 • 1 
1 DE BISSCHOP 1 

1 Voorverkoop, 1 
i Homan, Herestraat; Griever, Paterswoldse- 1 
i -weg 9; M inke, Nwe. Ebbingestraat ; " 1 Knollema, Wielewaalplein; WV, Grote Markt; ! 
lllll en aan de kassa van het " 

l 1JSSTADION STADSPARK 1 
Ij (VOLOP PARKEERRUIMTE) ~ 
1.,;,-..............,.,,~~ .... ~--................ lli 

wordt onzeker 
GIJ keek in Den Haa g vrijwel de gehele 

wedstri jd tegen een ~.chtcrstand aan. Na een 
3-1 st 11 nd in de eer te pauze speelde HIJ 
zich i.,, de volgende periode gemakkel ijk naar 
een veilige 6-2 voonaprong. GIJ -coach Bob 
,Jm,trem ki had verdediger Rick Vangog weer 
in de defeni;ie geposteerd , maar ook hij kon 

niet verhinderen dat de Haagse aanvallers 
herhaalde lijk in u.it tekende schietposities 
kwa men . 

Hoewel de Groninger ploeg niet s lecht 

Heerenveen op schot 
De Ht'erenveen e ij ho,kyen; hoekten het 

afg lopen weekeinde twee monsterzeges in de 
eer ·te d ivi~i . D n'Bosch en Geleen moesten 
er aa n geloven mel r pectievelijk 13-1 en 
1-6-0. ij megen s peelde zich in de lopvic 
door Olym pia mei 9-4 l~ versla un. Den Haag, 
dat Den Brn,ch met 7-1 ver-loeg, en T il burg 
(12 -4 zege op t.rcchl} :djn echter nog niet 
kam-loos voor de play off, . 
De tnn.d: 

1. Amsterdnm 
2. Heerenveen 
J. Groningen 
'1. ijmcgen 
5. D<: n HMg 
6. TitburJl; 
1. Olympio 

Oen Bo ch 
9. Utrecht 

10. 

Il 
12 
Il 
12 
Il 
12 
12 
I:! 
12 
Il 

111 1 
!I 3 
l! 1 
7 1 
5 1 
5 1 
[j 0 

" 0 

0 21 
0 21 
2 17 
1 15 
5 Il 
6 ll 
7 10 

8 
l O Il 2 

0 0 0 Il 

1 • 39 
105- 27 

1<1- 45 
68• 41 
6~- 57 
79- 741 
/I l- 82 
50- 67 
~.?-11.i 
39.1 :11 

$peelde. waren de noordehngen nie t np
-ge,.,a::<sen Le gen de $nel Ie uitvallen van Hl,JS. 
Cuy Losier , Gary Dui;seldorp en Al Pluimers 
tekend en voor de drie legentrel'fern. Zo'n 
1500 toeschouwern leefd n fel mee met Hl-JS 
dat door de zege verrassend d icht bij de vier: 
de plaats op de ranglijst is gekomen . 

Desland: 

1. Amsterdam 
2. Heerenveen 
3. Nijmegen 
4 . Groningen 
5. Den Haag 
6. Olympla 
7 . Tilburg 
8. Den Bosch 
9. Utrecht 

10. Geleen 

13 12 1 0 25 
13 9 3 1 21 
13 8 1 4 17 
13 8 1 4 17 
12 6 1 5 13 
13 6 0 7 12 
13 5 1 7 11 
13 5 0 8 10 
13 1 0 12 2 
12 0 0 12 0 

95- 4Ó 
107- 31 

72- 49 
78- 59 
71- 60 
89- 87 
84- 79 
59- 72 
52-123 
39-147 

• RICK VANGOG 
. .. in verdediging . _ . 
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• De GIJS-onmacht in beeld: Guy Losier klimt tevergeefs op de rug uan een tegenstander om bij de puck te komttn. 

GIJS 

topper 

onderuit 

(Van onze verslaggever 
HENK HIELKEMA) 

De Amsterdamse koplopers van de eerste ijshockey-divisie hebben GIJS 
gisteravond in het Stadspark goed wakker geschud.,De Groningers beleefden de 
laatste weken het ene succes na hel andere, maar de vele optimisten onder de 
ruim 2200 fans werden met de neus op de feiten gedrukt. De wat overmoedig spe
lende GIJS-ploeg slaagde er niet in het Amsterdamse surplus aan techniek en 
kwaliteit met een overmatige portie inzet te compenseren. Verloren de Gronin
gers een maand geleden nog in Amsterdam met 6-3, nu beleefden coach 
Jastremski en zijn spelers een ware vernedering door met 7-1 kansloos te ver
liezen. 

Amsterdam 
wiist GIJS 
fors terug 

seizoen van Utrecht is overgestapt ,iaar 
Amsterdam, passE;erde John Muizelaar 
met een leep lobje . Beide tea ms hielden 
elkaa r toen nog weliswaar in evenwicht , 
maar de techniek bleek (zoals zo vaak) 
gaandeweg een solidere basis voor ~uc
ces dan inzet en kracht. Chuck Huizin
ga scoorde in de volgende fase 0-2 en 
daar kwam nog een derde goal bij van 
Tom Simson . 

Geluk 
GIJS had vervolgens geluk, dat de to-

Het verschi l in klasse manifesteerde lerante arbiter Elzinga een tegentreffer 
zich niet alleen in doelpunten, maar ook van Gary Dusseldo.rp goedkeurde. De 
in spelopvatting en wedstrijdin te lling. puck kwam via zijn hoog opgeheven 
De Groninger Canadezen waren af en stick in het Amsterdamse kooitje 
toe zelfs amateuristi ch bezig door de terecht. Een tweede doelpunt van Sim-
kluts kwijt te raken bij enkele dubieuze son (1 -4) brak het verzet van Gron in-
tegentreffe rs. ' Te vaak zinden ver- gen. Dat was wellicht een reden voor de 
dedigers op wraakact.ies, waarbij ze de spelers om fel te protesteren tegen die 
puck op beslissende momenten uit het goal, omdat de doelrechier zijn rode 
oog verloren. Een algemeen geb~k aan la mp had ui tgelaten . Er daalden bier-
conçeittrafîe~Wfiier b'e o·....,.,~"--~·ililèjes op het ijs, maar de~ weinig im-
lijk voor kan ·rijk combinatiespel. ponerende Elzinga was zo zeker van 

GIJS zette alle op één kaart . Inzet en zichzelf dat hij de uitleg van de doel-
werklust ( met de gebruikelijke harde rechter weigerde aan te horen. 
body-checks) moesten het Amsterda m- Keith Linning, Tom Simson en Gorki 
se aanval · pel ontregelen, maar hel eni- de Graauw voltrokken het vonnis defini-
ge wat de Groningers ermee opschoten, tief in de slotfase. De paar momenten, 
was een rommelig eerste peldeel met dat Amsterdam in die laatste periode in 
vechtpartijtjes en vele onderbrekingen. het Groninger verdedigingsvak ver -
De Amsterdammers gingen er echter toefde, waren dodelijk. Ze legden de 
psychisch niet. onderdoor, hoewel enkele GIJS-tekortkomingen treffend bloot. 
spelers het. tweemaal emotioneel aan de Het gezwoeg van Johan Toren, Herbie 
. tok kregen met het publiek. Hand- Redsh:iw, Rob van Onlangs en Brian 
gemeen tu sen spelers en toeschouwers Sproxton bleef zonder bekroning. Pech 
sc hijnt trouwens de laatste tijd in het en geluk speelden daarbij nauwelijks 
Stadspark een smakeloze mode te wor- een rol. GIJS verloor gewoon verdiend, 
den. omdat Amsterdam technisch en tac

Foefje 
Bob Jastremski greep hei topduel aan 

voor een tactisch foefje door de sterke 
verdediger Rick Vangog in de aanval t,e 
posteren. Het experiment pakte nega
tief u it, want de GlJS -defensie werd er
door verzwakt, terwijl de aa nval er niets 
mee ops hoot. Vangog chaatste onwen
nig heen en weer, waarbij de rest van 
hel tea m eveneens uit h L evenwicht 
werd gebracht. Omdat ook de in
dividuele specialitei ten geen rendement 
opleverden (Losier draait alleen op volle 
oeren bij een voorsprong en de slap

. hots van Pluimers kwamen zelden 
door) , hatl Amsterdam in feite een ge
makkelijke avond . 

Bondscoach Hans Westberg (tevens 
technisch directeur van Amsterdam) 
zal met genoegen geconstateerd hebben , 
dat zijn team de vaak ingewikkelde 
ijshockeytac tieken veel beter uitvoert 
dan GIJS dat nog steeds bezig is om de 
juiste strijdwijze te ontdekken. De 
laat.ste periode vormde een karak
teri. tiek beeld van de sit uat ie. Met een 
4-1 achterstand drukte GIJ S zijn te
genstander vrijwel de volle twintig m i
nuten in het eigen verdediging vak. De 
Amsterdammer. vingen de energieke 
probeersels kundig op en scoorden zelf 
na uitgekiende uitbraken nog drie gave 
treffers . 

De misère voor GIJS begon al in de 
tiende minuut van de eerste periode. 
Bob Sunderland , de Canadees die dit' 

tisch beter opereerde. 
Veel tijd om ·erover na te denken is er 

niet, want dè Groninger ijshockeyers 
staan morgen en overmorgen alweer te
genover HI,JS en Nijmegen. Twee ploe
gen die zich ongetwijfeld op en top in
zetten voor plaatsing in de kampioens
ronde. 
De stand: 
1. Amsterdam 12 11 1 0 23 85- 40 
2. Heerenveen 12 9 3 0 21 105- 27 
3, Groningen ,2 8 1 3 17 75- 52 
4. Nijmegen 12 7 1 4 15 88· 47 
5. Den Haag 11 5 1 5 11 114- 57 
6. Tilburg 12 5 1 6 11 79- 70 
7. Olympia 12 5 0 7 10 81- 82 
a. Den Bosch 12 4 0 8 8 50- 67 
9. Utrecht 12 1 0 11 2 47-115 

10. Geleen 11 0 0 11 0 39•137 



GIJS nog niet' ~laar voor play-offs 
(Van onze verslaggever 

HENK HIELKEMA) 
GIJS zal de play o[fs wel halen, maar daarmee lijkt voorlopig alles gezegd. De 

Groninger ijshockeyers behaalden zaterdagavond een 3-3 gelijkspel tegen Nij
megen. Concurrent HIJS is weliswaar theoretisch op één punt afstand gekomen 
van de belangrijke vierde plaats, maar GIJS heeft nog een gemakkelijker 
wedstrijdprogramma af te we.rken dan de Hagenaars. HIJS ontvangt onder an
deren Nijmegen en gaat naar Amsterdam en Tilburg, terwijl GIJS ongetwijfeld 
op zes punten kan rekenen door de eerstvolgende drie zwakke tegenstanders 
(Utrecht, Geleen en Den Bosch) te kloppen. Het is voor de Groningers niet te ho
pen dat de laatste uitwedstrijd tegen Heerenveen nog van belang is voor deel
name aan de play offs. 

Hl,JS hoeft overigens slechts één 
puntje op GLJS in te lopen m Gronin
gen uit de play offs te jagen. Bij een ge
lijk aantal punten telt het doelsaldo na 
melijk niet mee. [)e onderlinge re:ul
taten var, de beide teams zijn dan 
doorslaggevend en HIJS heeft GI-J 
twee keer geklopt. Door deze regeling 
zetelt CLJS momenteel op de derde 
plaats, want de wedstrijdre uitaten te
gen Nijmegen zijn wel in het Groninger 
voordeel uitgepakt. 

Dat GIJS echter nog lang geen top
team is, dat în januari tijden de beslis
sende eindronde serieus kan meedingen 
naar de titel , bleek tegen ijmegen, dat 
zich de laatste weken verrassend bij de 
top-vier heeft gespeeld. De Groninger. 
zochten koortsachtig naar de juiste 
strijdwijze. De twijfels tussen de tac
tische concept.en brach ten z,oveel on -
zekerheid in de ploeg, dat er slechts zel
den met overtuiging gespeeld werd. 

Oe eer te periode gaf een kenmerkend 
beeld van de panlekerige ituatie in de 
Groninger ploeg. tet een uiterst behou
dende tactiek wilden ,Ja tremski en zijn 
pupillen Nijmegen opvangen. Krikke 
was ditmaal in de voorste lijn ge
posteerd, terwijl Vangog na het misluk
te experiment van de vorige week was 
teruggehaald naar achteren . De Nijme
genaren grepen de uitnodiging van de 
voorzichtige Groninger met beide han
den aan om massaal in de richting van 
goalie Muizelaar te gaan. 

De gevolgen (twee 1ijmeeg e doel
punten) leidden tot een gewijzigde 
strijdwijze in de lweede periode. GIJS 
speelde na de achterstand het ouder
wetse opportunisti che pelletje met 
veel bombarie van body-check , stoor
activitei ten en gewaagde soli. Dat er in 
deze tweede fase iets moesL gebeuren 
stotfd buiten kijf. ijmegen kreeg zijn 

2-0 voorsprong door Morisson (na een 
combinatie) en Pim Mater, die de van 
de bor 1. van goalie M uizeloar 
terugsprinl!ende ·puck in het neL 
plaat!lte. De GIJS- pelers lieten de te 
gentreffers chijn baar koud, want er 
was vanaf de trib1.1ne nauwelijks een re 
actie merkbaar. 

Het Groninger antwoord kwam pa 
na de eerste pauze op dringend verzoek 
van Jastremski, die zijn peler tot meer 
activiteiten aanspoorde. Andy try.ker 
miste oog in oog met de uitstekende Nij-

De 19-jarige Assenaar Andrew Tenbult 
is door bondscoach Eddy Go~selin uit• 
genodigd voor de selectie van Jong Oranje 
A. Ook de GJJS-spelerH Luc van Dijk en 
Gary Dusseldorp behoren tot de groep, die 
op 26 en 27 december in het Deense Vojens 
twee ontmoetingen spelen tegen Jong De
nemarken A. Dit als voorbereiding op de 
wereldkampioenschappen begin maart in 
het Joegoslavische Celje. 

meegse goalie Bruysten, maar na zes 
minuten knalde "Beertje" Keizer wel 
raak: 1-2. De tweede voltreffer kwam op 
naam van Guy Lo ier, die zich her -

·haaldelijk verlustigde aan zijn gelief
koosde specialiteit: de lange solo. Zijn 
pectaculair ogende bewegingen resul

teerden drie minuten voor de tweede 
pauze in de gel ijk maker. 

De plotselinge opwinding door de 
Groninger kracht.-explosie luwde een 
beetje in de slotfa ·e, waarin all een de 
spanning overheerste. Beide teams 
s oorden met een numerieke meerder
heid. Eerst verdween Henk Krikke naar 
de strafbank. Een prima staaltje power 
play mondde uit in een tweede goal van { 
Morisson, die de chijf via Muizelaar i.n 

---------------- - { 

. ' 

., . 
. . . 

. e! e s aw ( m s) enA lan P.luimers (op de rug gezien) probe~en iets uit te richten in het Nijm'!e;'s'è'Üer-
dedigt ak . 

de kooi d poneerde . Daarna ont tond 
eenzelfd , ituatie aan de andere .kant. 
Terwijl e Nijmegenaar Normen Groen 
in de ., ko !kast" vertoefde, pri kte Her 
bie R d haw de puck in het oo telijke 
doelt.ie: 3-3. 

De!! laatste veertien minuten hielden 
de oegen elkaar in evenwicht zonder 
tot groot spel t komen . Verdedigend 
ging het al lemaal resoluut en de "icing" 
(ongeoorloofde lange pass naar het vij-

. andelijke verdedigingsvak) werd veel
vuldig geha nteerd uit angst voor een 
fóutieve pass. 

ç r.JS heeft voorlopig tot 2 januari de 
tijd m orde op zaken te stellen. Zoals 
de Groningen,; de laatste duel afwik
kelden, hoeven de noordelijke fan ' niet 
veel hoop Le koesteren op succesvolle 
play off . Mogelijk doen de GIJS
international. (Johan T oren, Rob van 
Onlangs. Allan Pluimers en Rick Yan
gog) deze week de nodige inspiratie op 
tijdens het vierlandentoernooi in het 
Oranje-team. 



:,;{Jj} > .. '~❖; -t :{.,_,,,,,' . . . . 
• Guy Losier (links) heeft zojuist één van zijn vier treffers tegen Utrecht 

.gescoord. 

Landskampioen Heérenveen is er za
t erdagavond in geslaagd om koploper 
Amsterd am de eerste nederlaag toe te 
dienen . De Friezen zegevierden met 7-3 
na de periodestanden 1-2, 4-0 en 2-1. De 
rol van Tilburg Trappers lijk t dit jaar 
uitgespeeld. De Bra anders wonnen we-

[ liswaar met 2-1 var\ het zwakke G eleen , 

Il ma, r de achterstaud op de vierde posi. 
itie·,' die recht geeft op de deelname aan 
~e play offs, is liefst vijf punten. HIJS , 

Detland is: 
1. Amsterdam 
2 . Heerenveen 
3. Groningen 

14 12 1 
14 10 3 
14 8 2 

1 
1 
4 

d met 16-2 over Utrecht denderde. 
h eft nog een wedstrijd te goed om Nij
m~ien en GIJS enkele benauwde ogen
blikken te bezorgen . Ve rder hielden Den 
Bosch en Olympia elkaar met 8-8 m 
evenwicht. 

4 . Nijmegen 14 8 2 4 
5. Oen Haag 13 1 1 5 
6. Tilburg 14 6 1 1 
7. Olympla 14 6 1 7 
8. Den Boscl:I 14 5 1 8 
9. Utrecht 14 1 0 13 

10. Geleen ,13 0 0 13 

GIJS- ege zonder overtuig • 1ng 
(Van onze verslaggever 
HENK HIELKEMA) 

Ruim twe ' ken voor de start van 
de play offs g eeft h et. pel van de Cro
ninger IJsho kev Stichting niet veel 

• hoop op een uc svolle greep naar de 
nationale ijshoc eymacht. De Gro
ningers wonne 1 gisteravond in het 

tad.spark wel t 8-2 van het laag 
geklasseerde Utr hl, maar de ma• 
nier waarop d ie ze~e tot stand kwam, 
was bepaald niet om o er naar huis te 
schrijven. GIJS i e wel, maar een 
monsterzege met d b bele cijfers zat 
er niet in, waard n de ongeveer ze
venhonderd fans t gemengde ge
voelens de u.itgan o ochten. 

De Utrechters , di don blessures en ziekte 
met een zwaar gehan icapt f.!--'m op het ijs 
verschenen verwiery n ze ~ e nig'!! sym-. 
pathie door hun dep verzet. GIJS sla agde · 
er zelfs niet in om in h m rieke meerderheid 
de gasten van het ijs ik n . Slechts spore• 
disch mondde een u espeelde combinatie 

.. 
25 98- 47 
23 1'14- 34 
18 81- 62 
18 75. 52 
15 87• 62 
13 86- 80 
13 98- 95 
11 67- 80 
2 54-139 
2 40-149 

uil in een t.re ffer . D ;:ils een d raaitol schaal• 
sende Gu y Losier zori:de ervoor da l GJ,J niet 
helemaal afging, want zijn vie r t reffe rs hiel
den de chij n va n uperiori teit nog enig. zi n 
in tand. 

Sproxton weg 
Het zit Bob Jas lremski trouwens niet mee. 

a de vele spe ler wisselingen in zij n groe p, is 
d e Groninger traine r-coach plotseling get:on 
fronteerd met de afwezigheid van aanvalle r 
Brian Sproxton, die na een korte vakantie in 

anada niet is teruggekeerd. Sproxton zou 
een kwaaltje aan het uitzieken zijn en het is 
de vraag of hij voor de play offs weer in Gro
ningen i . De van een nierblessure herstelde 
Gerard Carras deed voor het eerst sinds hmge 
t ijd weer mee. maar hij mist te veel routine 
om Sproxton volwaardig te kunnen ver
vangen. 

. GIJ8_ kwam tegen Utrecht in de eerste pe
riode met verder dan êén schamele treffer . Jn 
de achtste minuut drukte Los ier de schijf in 
h~t vijandelijke kooitje na een razendsnelle 
uitval. Dat de Groningers er zelfs niet in 
s laagden te scoren, terwijl er twee Ut rechters 
op de strafbank vertoefden, was ronduit be-

De stand: 
1. Amsterdam 14 12 1 1 2s 98· 47 
2. Heerenveen 14 10 3 1 23 114• 34 
3. Groningen 1S 9 2 4 20 89· 64 
4. Nijmegen 14 8 2 4 18 75. 52 
5. Den Haag 13 7 1 5 15 87• 6 2 
6, Tilburg 14 6 1 1 13 86· 80 
7. Olympia 14 6 1 1 13 98· 95 
8. Den Bosch 14 5 1 8 11 67• 80 
9. Utrecht 15 1 0 14 2 56-147 

10. Geleeri 13 0 0 13 0 40-149 

chamend. Van Onlang , Van Seggelen, To
ren en Redsh aw toondén zich t e zelfzuchtig , 
waardoor de uit tekende reserve-goalie 
Maarten Plas kon uitgroeien tot de beste 
man van het ijs. 

Utrecht, dat zonder Van der Kraak, 
Kruyk, Dietz , Jansen , Willem e, Smulders 
en Termijn speelde, moest in de tweede fase 
vieqnaal buigen. Marcel de Graaf scoorde al 
na twintig seconden. Losier tikte de derde 
treffer over de doellijn. waama de snelle 
Fenske voor Utrecht de t an d op 3-1 brac ht. 

Daarna kwam Losi er and ermaal succesvol in 

GIJS dicht llii play-ofls 

beeld, terwijl Dusseldorp de tussenstand op 
5 -1 bepaalde. 

Tekortkomingen 
Veel overtuiging vertoonde het Groninger 

spel niet. De s lotfase bracht de GIJ -
tekor tkomingen duidelijk aan het licht: geen 
comb inaties pel, nauwelijk- werkel ijk e drei 
ging en een ronduit slechte power play t ij
dens een numerieke meerderheid. Henk 
Krikke, Herby Redsht1.w en Guy Lasier 
maakten de acht vol, waarna drie minuten 
voor het einde de Utrechter Anderson de dik 
verdiende tweede tel(engoal realiseerde. 

Dat GIJS niet tot het uiterste hoefde te 
gaan om de beide competitiepunten binnen 
te halen, heeft de matte vertoning on
getwijfeld in de hand gewerkt. De Noor
delijke zwaargewichten voelen zich immers 
het best e thuis in een bikkelhard gevecht , 
waarbij alle middelen op de grens van het 
1toelaotbare worden aa ngewend o m een 

\ gunstig eindresultaat te ha len . Wat d at 
betreft kunnen de Groningers hun ha rt 
straks in de pb y offs ophalen , want zachtzin
nig 2.a l het zeker niet gaan . E n alleen met 
hn:rdheid en inzet lijkt er voor GIJ S in de 
eindronde enige eer te behalen. 

GlJS kan zich vrijdagavond in he t 
Stadspark definitief plaat eh in de k.am
p ioenspoule van de vier beste ijshoc
keyteams. Een zege op Den Bosch maakt de 
Groningers dan onbereikbaar voor HIJ , da L 
nog steeds een reële mogelijkheid heeft om 
zich bij de top-vier te scha ren . GIJS won 
gi t.eravond met 6-2 van het zwakke Geleen . 

Andere uits lagen: trecht.-Den Bosch 5-5, 
Arnsterdam-Ol ympia 6-3, Den Bo ch -Geleen 
8- 6. Heerenveen-Til burg 4-4, Den H aag

ijmegen 6-5. 

Veel hoogtepunten waren er in Lirnbmg 
niet te noteren . De Groningers wonnen ve r
diend , maa r dat was tegen het on
deraanstaande Geleen geheel volgens ver
wachting. Guy Losier (3x}. Al Pluirners (2x) 
en 'Beertje' Keizer tekenden voor de GIJ • 
produktie. die via de tus enstanden 0-1, 1-1 
en 1-4 tot stand kwam. 

De stand! 
1. Amsterdam 
2. Heerenveen 
3. Groningen 
4. Nijmegen 
5. Den Haag 
6. Tilburg 
7. Den Bosch 
a. Olympia 
9. Utrecht 

10. Geleen 

16 13 1 2 27 105- 52 
16 11 4 1 26 126· 43 
16 10 2 4 22 95. 68 
16 9 2 5 20 82- 59 
15 8 1 6 17 98- 73 
16 7 2 7 16 96· 89 
16 6 2 8 14 80- 91 
16 6 1 9 13 108-109 
16 1 1 14 3 61-152 
15 0 0 15 0 48-163 

• GUYLOSIER 
... drie treffers ... 



Snickers 
bijna in 
play offs 
Met een 6-2 zege op Smoke Eaters heeft 
Snickers zich vrijwel verzekerd van een 
plaats in de play -offs , waarin zal wor
den uitgemaakt , wie zich over enkele 

, weken kampioen van ederland mag 
noemen . 

H iervoor moesten Jastrernski en zij n 
mannen gisteravond in het verre Geleen 
nog wel even een verpl icht nummer af
werken tegen het zwakke Smoke Eaters. 
Minder dan de uitslag zou doen ver 
m oeden , is de zege va n de Groningers 
n iet of nauwelij ks in gevaar geweest. 
Bt:ertje Keizer opende met een afstands
schot de score voor Snickers. Met deze 
0-1 stand zou de eerste periode ook a f
gesloten worden. Na de gelijkmaker 
van de Limburgers, d ie slech ts af en toe 
aan een schamele aan va lsstoo t toe kwa
men, bouwde Al Pluimers de voor
spro ng uit naar 1-2, waa rna Herbie 
Redshaw en Guy Losier met drie tref
fer s de zege veilig s telden. 
Snicker kan zich vrijdag a.s . plaatsen 
voor de play-off , wanneer de wedstrijd 
tegen De Wolven uit Den Bosch met 
goed gevo lg wo rd t afgesloten . Ze zij n 
dan onberei kbaa r geworden voor de 
en ige bela ger, Canadi an Club u it Den 
H aag, wel ke nog een theoretische kans 
maakt . 

De laats te wedstrijd uil de competitie 
tegen Feenstra Flyers is dan slechts een 
form l!.!_i teit , voordat hel play-off eweld 
een aanvang neem . n r e wee en en 
zal dan worden gestreden om de 
hoogste ijshockey-eer van ederland , 
waarna de aandachl weer gericht zal 
zijn op de Olympische Spelen in Lake 
Placid , waar het nationale ijshockey
team met een aantal Snickers-spelers 
moet aa ntreden. 
Zie hien·oor ook donderdagavond om 
20.55 uur AV RO 's portpanorama , 
waar aand acht aan dil Nederland team 
zal worden bes leed. 

Stand: 
Dt: Bi· chop 16 IJ 1 2 17 105- 52 
Fcens tra 16 11 4 1 26 126- 43 
Snicker 16 10 2 4 22 95- 66 
Roswell 16 9 2 5 20 2- 59 
Ca nadian Club 15 8 1 6 17 97 . 73 
Tilburg 16 7 2 7 16 96- 89 
De Wolven 16 6 2 14 80- 9 1 
Olympia 16 6 1 q 13 109- 106 
Rheem Racers l 6 1 2 14 3 61-1 52 
Srnokc Eaters lS 0 0 15 0 48- 162 

CAMERA2 
Vr . Za. 23 .45 

4eWEEK 

Proficiat " Snickers" met het bereiken van de 
kampioenspoule tplay-offs)I 
Ter gelegenheid hiervan de fenomenale vol 
komen knotse ijshockey-film met oplawaaien. 
opdonders en optaters. 
Paul Newman ,n 
SLAPSHOT 16 
Een dolle avond voor alle ijshockey- en film
liefhebbers 

Roswell in .. 
play~offs 

Van onze '·"··· 
ijshockeymedewerker 
AMSTERDAM, maandag 

Voor Canadian Club/HYS 
geen play--offs. . ·:·~· 

Een 7-4Hlederlaag tegen,~ 
Bisschop, gisteravond in.'.i:ie 

_ EdenhaJ, is daar ~ chulc!ig 
aan. . . 

In het met spanning o"~ï;.. 
laden laatste competit:{p
weekeinde plaatste RosweU 
Nijmegen zich als eerste, 
van de drie kandidaten '{QQr 
de derde en . vierde plaats , 
voor de ijshockey play--offs. 

De Nijmegenaren baalden 
de twee nog noodzakelijke 
punten binnen door 'n 4-3-
overwinning op de Boss~ll'é 
Wolven. · :- ;'. 

Voor voormallg landskam~ 
pioen Tilburg Trappers is.-dit 
seizoen geen rol in de •. ·iqp 
van het klassement we-. 
legd. De Trappers verloren 
met 9-2 van Olympia Ne~~J',.. 
horst, en bezetten daardoor 
de vijfde plaats. ·. · -•~• 

De reeds als tweede ~•, éi-
, klasseerde Feenstra Fly~is 
beleefden een moei,1(;k 
avondje, in Utrecht, en W.OD" 
nen benauwd met 7-6. .,, ,: 

De Flyers legden gistèr
avond definitief beslag op de 
tweede plaats door een 5-2 
op GIJS/Snickers. Onda.nb 
deze nederlaag spelen de 
Groningers ook in de pt.y-
offs. , ... ~ 

Coach Roswell 
niet van de· partij'. 

Van onze ; 
ijshockeymedewerker -

NIJMEGEN, vrijdag 
Voor Roswell Nijmegeq 

~-én van de déelnemers in d'~ 
IJshockey _play--offs, ziet het 
er naar w t dat één man de 
~ van de besllssingswed
strJJden niet mag meema
ken, en wel coach Andjelic 
himself. ) 1 

1 

Na de we_flstrijd tegen de 
B?~sche Wolven, waarin de 
N1Jmegenaren de beslissing 
~oor de play-offs forceerden, 
liep -Andjelic een gross-mis
conduct op. Deze s traf wil 
aangeven dat de bestrafte 
zich zou hebben vergrel)e1 
(met woorden of daden) aai 
een wedstrijd-official. • 



(Van onze verslaggever 
HENK HIELKEMA) 

Voor één van de trouwe GIJS. 
supporters stortte gisteravond in het 
Heerenveense ijsstadion een wereld 
in e lkaar. Hij liep huilend naar de 
uitgang. De Groninger 5-2 neder
laag tegen de Friese landskam• 
pioenen en de mededeling van de 
speaker dat HIJS in Amsterdam met 
2-0 voorstond, waren hem te veel ge
worden. Een Haagse zege zou name• 
lijk de uitschakeling van G~~S '\'oor 
de play•offs betekenen. Ma1h oo,ils 
zovaak in de sportwereld liggen 
vreugde en verdriet dicht bij elkaar. 
De teleurgestelde Gijssies waren am
per in Groningen terug of er kon een 
uitbundig feestje gebouwd worden: 
na een 4-0 achterstand in de eers te 
periode besefte Amsterdam kennelijk 
nog op tijd dat het zijn sportieve 
verplichtingen moest nakomen, want 
door de uiteindelijke 7-6 hoofdstede• 
lijke zege bereikte GIJS toch nog de 
aantrekkelijke eindronde die vrijdag 
begint. 

Direct na afloop van de noordelijke 
derby, toen alles er nog op wees dat 
•GIJS zou worden uitgeschakeld, kwam 
de Groninger coach Bob J astremski al 
,met een nuchtere en realistische analy
se: ,, We verdienen het eigenlijk niet om 
in de play-off te spelen. Vanavond heb
ben we ons lot in andermans handen ge
geven en dat had nooit mogen gebeuren. 

Zowel in de wedstrijd tegen Den 
Bosch, dîe we vrijdag met 5-5 gelijk 
speelden, als vanavond tegen Heeren
veen hebben we veel te overmoedig 

s erdam helpt GIJS aan 
een plaats In play-offs 
gespeeld. Als tean zijn we trouwens nog 
steeds geen eenheid." 

' 

de Friezen in het voordeel en met een zorgde voor de tweede pauze voor 4-1, 
betere schaatstechniek werd dat surplus toen er weer ·een Groninger speler op de 
handig omg zet in doelpunten . De Gro- strafbank vertoefde. Van mooi pel viel 

Wie had veritacht dat de Heeren• ' ninger intimidatietactiek werkte er in deze fase niet te genieten, want de 
veners tegenover het in nood verkerende averechts, want twee van de drie eerste vele onderbrekingen en kleine vechtpa r-
GIJS e n " vriendelijke" houding zou Heerenveen e doelpunten ontstonden tijtjes maakten 'er een rommelige perio-
aa.nnemen, kwam bedrogen uit. Tijdens uit numeriek voordee1. de van. 
ijshockeyduels is het weggeven van ka- Een slap-shot van Me Donald opende Nadat in de slotfase zonneklaar was 
dootjes niet gebruikelijk en dat bleek al in de dertiende minuut de score 1 waarna geworden dat GIJS met lege handen 
vanaf de eers.te minuut. De Friezen be- een schitterende goal van Powers en een bleef zitten, vergrepen sommige. pelers 
antwoordden 'de harde acties van GIJS voltreffer van Madson GIJS al in de zich aan ondisciplinaire acties. 
met gelijke munt, waardoor het ex- eerste fase op achterstand zetten: 3-0. Red haw, Muizelaar en Van de Graaf • BOBJASTREMSKI 
plosieve sfeertje van vrijwel alle derby's Echte scoringskansen konden de Gro- gingen achtereenvolgens in de fout en 
ook ditmaal het spel beheerste. Arbiter ningers er nauwelijks tegenoverstellen, op de vuist. Tussen alle rumoer door uitschakeling bleef GIJS tenslotte op 
Vosmeer deelde in totaal 54 straf- omdat de ontstuimige aanvalsacties ge- hadden Kouwenhoven en Guy Loeier het nippertje bespaard. Maar het is de 
minuten uit, waarvan er dertig rn brekkig op elkaar waren afgestemd. De voor de beide teams nog eenmaal ge- vraag of de io) van de Groningers in de 

,GIJS. Groninger Canadezen geloven blijkbaar scoord: 5-2. titelstrijd langer dan één play-off 
alleen in hun eigen capaciteiten. De totale afgang van een vroegtijdige weekeinde .zal duren. 

Demonstratief Jastremski: .,Op de training Jukken de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
patronen wel, maar in de wedstrijden A d . ,. 9. Utrecht 18 1 1 16 3 70_ 166 . d n ere uI1s agen: Geleen-Utrecht 7-3, Am• 

De Groninger ploeg deed overigens gaat ie ereen zo maar zijn eigen gang." sterdam- oen Haag 7-G, Utrecht-Heerenveen 10. Geleen 18 1 o 17 2 60-186 
hele~aal geen moeite zich enige sy,n- 6-7, Otympia-Tllburg 9-2. 1 ' 
pathte te verwerven. De spelers stelden Het programma van de play-offs: vrijdag 18 Ja-Gefrommel Eindaland: . nuafi : Amsterdam-GIJS, Nijmegen-
zich voor aanvang van het duel de- 1. Amsterdam 18 15 1 2 31 116- 62 Heerenveen; zaterdag 19 Januari: Heerenveen-
monstratief op voor het vak GIJS- Een Groninger spelersmeerderheid Le- 2. Heerenveen 18 13 4 1 30 138- 51 Amsterdam, GIJS-Nlj'megen : vrijdag 25 Januari : 
supporters om de traditionele groet te verde in de tweede periode een treffer 3. Nijmegen 1B 11 2 5 24 94- 65 Amsterdam- Nijmegen. ~IJS-Heerenveen; zs-
brenJ?;en, hetgeen biJ' de Friezen duide- 4. Groningen 18 10 3 5 23 102- 76 terdag 26 januari: Nijmegen-Amsterdam, 

van Herbie Red haw op, maar die goal S. Den Haag 18 10 1 7 21 124- 85 Heerenveen-GIJS: vrljdàg 1 februari: Amster-
lijk in het verkeerde keelg schoot. was meer een gevolg van wat onover- 6 . TIiburg 18 7 2 9 16 101-102 dam-Heerenveen. Nijmegen - GIJS; zaterdag 2 
Voor de rest won GIJS bet gisteravond zichtelijk gefrommel dan van uit• 7. Den Bosch 18 6 3 9 15 aa-102 februari: GIJS-Amsterdam, Heerenveen-
alleen in hardheid. Spe)techni h waren gekiende power-play . . rian de Bruyn e. Olympla 18 7 , 10 15 121-119 Nijmegen. 

-~- ------L_ _ _____ •_•_•_•_•_•_•_•_•-=.•~·-·~•:.:..•~·~·~·=-=•-=--:••······················ 



r GIJS-coach Jas trems ki verklaart teleurst.ellende prestaties 

'TactiSch evenwicht o tbreekt' 
(Van onze verslaggever 

HENK HIELKEMA) 
wi vijf maanden geleden had voorspeld dat de Groninger ijshockeyers dit 

seizq(n met de hakken over~ -sloot in de play-offs zouden belandden was 
destiJds ongetwijfeld uitg!);Rlaakt voor een ongelooflijke pessimist. N~der
lan:,\s beste ijshockey-co ch, Bob Jastremski, kon immers beschikken over de 
bes~~ Canadese speler van het vorige jaar en die kern werd zelfs nog aan
gevu ~d met de 'supers, rren' HerbieRedshaw en Guy Losier . .,We hebben een 
ka111piocnsteam", jubelden zelfs enkele bestuursleden. Ze kunnen nog steeds 

!gelijk krijgen (de vi~r te.ams in de play-offs starten met een schone lei), maar 
afgaande op de verrichtingen van de laatste weken, zit er voor GIJS hooguit 
een derde plaats in. Alleen een wonder of een mysterieuze wedergeboorte kan 
GIJS na het eerste duel in Amsterdam in een kansrijke positie manoe\1-
vreren. 

Een vast taand feit is, dat de Gro
ninger ploeg na een hoopvolle sei
zoenstart maandenlang gesukkeld 
heeft met wisselende re u ',aten. Het 
predikaat 'topteam' wa ot nu toe 
niet van toepassing . Af w toe ca
moufleerde een incident I succesje 
de vooral tactische tekorlkomingen. 
Spelerswisselingen, bie ures en an
dere tegen lagen werden doór velen 
gezien als belangrijkste oorzaken, 
maar deze week is Jastremski tot een 
geheel andere conclusie gekomen: het 

. tactisch evenwicht ontbreekt doordat 
de speler zich te veel als individu 
manifesteren. 

De Groninger coach weet precies 
wat er aan schort , maar hij beseft zijn 
machteloosheid als zijn pup-illen de 
ingestudeerde spelpatronen tijdens 
wedst ijden gewoon aan de laa1' la p
pen . Jf(;tremski wil niets horen ván de 
mi ernbele om tandigheden waurin 
hij de afg lopen maanden moe t wer
ken : blessure van Red.shaw tus• 
sentijds vertrek van René Laarman, 
de rentree van Henk l(rikke, de late 
komst van Marcel van de Graaf en de 
ziekte van Brian Sproxton. 

Jestremski: .,De oorzaak van het 
slechte spel is moeilijk te bestrijden. 
Als er niet gewerkt wordt, kun je er 
met de zweep over gaan. Maar ie
dereen kan zien dat de ploeg keihard 
werkt. Niemand l.oopt de kantjes er 
af. Het is ook geen kwestie van 
eg ï me van de pelers. Het is hun na
tuur. Kijk, een Looier moet eerst een 
tegenstander dollen voordat hij zich 
lekker voelt. Al. Marcel van de Graaf 
een peler niet even keihard kan chec
ken, komt hij vloekend de pelers
bank in. En zo is het ook met Sprox
ton, die met zijn uit tekende stick
handling eer t een tegenstander moet 
uitspelen voordat hij zich in de 
wedstrijd heeft gespeeld." 
Heeft GIJS dan te veel in• 
dividualisten? 

Jastremski: ,.Er is een belangrijk 
verschil met voorgaande jaren. De 
Nederlandse ij hockeyteams zijn de 
laatste tijd enorm vooruit gegaan. 

og niet zolang geleden konden een 
paar goede Canade e speler ervoor 
zorgen dat een team in de nationale 

top peelde . 1u is het zo dat er meer 
en beter gecombineerd wordt. Clubs 
als Den Bosch, GIJB en Nijmegen zijn 
te volwassen geworden om met een 
paar vedetten succesvol te bestrijden. 
Daar komt meer voor kijken dan twee 
of drie goed spelende Canadezen." 
De Groninger Canadezen hebben 
goede kwaliteiten. Dat is toch om te 
zetten in een soepel draaiend team? 

Jastremski: ,,Misschien hebben we 
ons wel verkeken op de groei van het 

etierl.andse topijshockey. Dat kan ik 
mezelf natuurlijk verwijten. Maar het 
îs et zoals met een kind dat je op
vo dt. Al je er dagelijks mee bezig 
bent dan zie je amper dat het groter 
wordt. Dit jaar hebben we het gevoel 
~ehad dat we in een inzinking, terecht 
waren gekomen. Daar proberen de 
speler dan uit te komen door meer te 
scoren. Daardoor kreeg je nog meer 
onsamenhangend pel en liep het 
combinatievermogen gewoon t erug. 
Je zag het laatst nog in het thuisduel 
tegen Den Bosch. Op een gegeven mo
ment stonden wij met vijf man te
genover drie Brabanders. De power
play ·v n ons leek nergens op, omdat 
iederer. , druk bezig was met de 
puck.'1 ', 
Dtiar l un ·;~ · coach niets tegen 
do ? · ' ~ 

Jwtn:mnlt: '.,We hebben vaak vi
deobeeldE:'. afgedraaid, waarop we 
precies ko den zien wat er fout ging. 
Op de trai ing hebben we ontelbare 
malen geoefend, maa:r op de één of an
dere manier worden die tactische za 
ken tijdens de wedstrijd vergeten. Een 
ander voobeeldje: in één van de duels 
tegen Amsterdam kreeg Losier, zodra 
hij de puck had, twee tegenstanders 
p zijn lijf. Amsterdam ging ervan uit 

dat Losier per se die twee mensen wil
de pa eren. Nou, do eerste lukte wel, 
maar hij strandde op de tweede en hij 
erloor in zijn actie het overzicht om 

de schijf naar een medespeler te 
chuiven. " 

Het lijkt er een beetje op dat je in d.e 
h u id ige situatie he bt berust. 

Ja trem ki: ,.Hoor eens, in de 
play-offs hebben we echt wel moge
lijkheden, Al ze maar ... Weet je wat 
het is? Ze hebben geen respect voor de 

kracht van de tegenstanders. Kijk 
maar naar onze verdedigers Plu mer 
en Vangog . Ze spelen vaak veelt gre• 
tig. Het is een soort van overmoedig
h eid, die tofo 1. ten onrechte is. Als 
die twee in htt Nederlandse team spe
len dan zorgen ze er eerst voor dat de 
verdedigende taken tot in de puntjes 
worden uitgevoerd. Misschien boeze• 
men landen als Oost-Duitsland of 
Noorwegen wat meer ontzag in .'' 
GIJS heeft zich als vierde ploeg ge
plaatst in de play-offs. Na de min
der goede duels van de afgelopen 
weken zit je nu in een duidelijke un
derdog-positie. Denk je dat de spe
lers geen respect hebben voor 
Heerenveen of Amsterdan? 

Jastremski: ,.Daar hoop jk dan 
maar op. Als we wal evenwichtigM en 
zorgvuldiger spelen, dan hebben we 
best kansen in deze eindronde. Om 
goed en effecUef te kunnen aanvallen , 

moet Je eerst zorgen dat je in je eigen 
. verdedigingsvak de zaken onder 

controle hebt. Het i buiten kijf dat ik 
wel gelukkig ben met de underdog
positie . Dat draagt er misschien ook 
wel toe bij dat de spelersgroep beseft 
wat er nu moet gebeuren." 
Heb je de laatste dagen nog iets s pe
ciaals gedaan? 

Jastremskj: .,We hebben extra 
getraind op de power-play en voor de 
rest heb ik veel persoonlijke gesprek
ken met de jongens gevoerd. Iedereen 
is ervan doordrongen dat er iets moet 
veranderen. Hoe het allemaal uit
pakt, is natuurlijk nog de vraag. Als 
we uit het eerste weekeinde vier pun
ten halen, dan gaan we bijzonder ge
motiveerd de beide duels tegen 
Heerenveen tegemoet. Het is moei
lijk, maar de capaciteiten hebben we 
wel. We moeten alleen nog al team 
opereren." 

• e underdog de 
play-offs. 
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GIJS 11og niet in play~-0Jfs 
(Van onze ver laggever HENK HrELKEM ) Ondanks de remi e werd het nog geen 

zwarte dag voor ijshockey-minnend 
Groningen. De Bondscommiss ie van 
Beroep kende gisteren het protest niet 
toe, dat Tilburg Trappers had in
ged]end tegen de verloren thuis-

~l'edstriJd tegen GIJS op negen novem: 
ber. Volgens Tilburg mocht de· Cana
dees Stryker in dat duel nog niet uit
komen, maar de bond had wel degelijk 
op acht november zijn spelerskaart ge
tekend. 

De noordeli jke ijshockeyderby in Heerenveen kan voor GIJS morgen beslis
send zijn omtrent deelname aan de play-offs, die volgende week van start gaan. 
De Groningers misten g-isteravond definitieve plaatsing in die eindronde door in 
het Stadspark tegen Den Bosch niet ve rder te komen dan een 5-5 gelijkspel. De 
GIJS-bestuurders, die de toegangbewijzen voor de play-off-wedstrijden direct 
na afloop aan de ma.n wilden brengen, pakten de kaarten teleurgesteld weer in . 
De concurrenten HIJS en ijmegen maakten· namelijk geen fout tegen respec;.,:_,11,;---===-- -------------------- .... lllllll!lllllllllllllïillllllllllllllllllllll!J: 
tievelijk Olympia (8-6) en Geleen (9-3), waardoor er in de laatste wedstrijd nog 
a lles mogelijk is (zie elder s op deze pagina) .. 

De voor de top-vier allang uitgeschak- zijn tick had verloren. Tot wanhoop 
de-Ide Bosschenaren boden verras end van de sterk meelevende -zeventien-
goed tegenspel en hun verzet bleek vol- honderd fan laagde Gl,J er niet in de 
doende om de gelade n ge larte Gronin- overi gens uit. tekende doelman Gei-ter-
gers van een zege af te houden Hoewel fer te passeren. 
er bij vlagen redelijk gespeeld werd , Hoon voor arbiter 
moet het deze weken reeds ondergr:we.n 
zelfvertrouwen van Gl,J. toch wel een De hoon was na afloop voor de Friese 
exira deuk hebben gek.regen. De noor- a rbiler Westra, die in Groningen blijk-
delingen spCf'lden voluit en ze lfä die baar niets goeds kan doen. Hij zorgde er 
uiterste kracht inspanning leverde te- echter wel voor dat. GIJS met een spe-

ler meerderheid begon. og voor heL gen dt:! Brabantse middenmoters niet 
meer op dan een uitstekende beginfa e. beginsignaal(.) stuurde hij een Braban-

De ditmaal heetgebakerde Groninger der naar de strafüank wegens commen-
Canadezen beukt.en dat het een lieve taar op de leiding. De mannen van Bob 
lust was, maar de wat tengere tegen- Jastrem Id grepen het voordeeltje aan 
standers bleven met veel limheid om dreigend het initiatief te nemen. 
overeind . Zoal :wvaak ontbrak het in Binnen vier minuten zorgden Herbie 
de Gf,J -ploeg aan koelbloedigheid en Redshaw n Guy Losier voor een 2-0 
combinatievermogen. Een topteam zou voor prong. De stevige body-checks 

1 mo ten de ga ten vervolgens de stui-
Den B08ch in de s otminuten op de pen op het lijf jagen , maar in'p, laats van 
knieën hebben gekreg-en met e n nume-
r.ieke meerderheid van vijf teg-en drie te berur;;ten in de ar P d kw 

l" ~ · df 89 schenirre--~lij\(e-<1'1,00t~oèe"11".., 
._B_o_ss_c_h_,e,..n=a=re_n_,_\_v_a_ar:;;v;;a;;n;;;;;;er=ze;;a1:_n_o_g_.:>_e_n_l"_ Dielis e n Collier. Redsha 1.Jep Id 

de eerste ruststand wel op 3-2, maar 
toen was al duidelij~ geworden dat 
GIJS een moeizaam avondje tegemoet 
ging. 

Een foutieve pass ven Marcel van de· 
Graaf st.elde Coli ier in de gelegenheid 
3-3 te scoren, waamn de van een extra 
lange vakantie teruggekeerde proxton 
vallend doelpuntt.e : 4-3. Evenals Van de 
Graaf gaf Henk Krikke een Groninger 
tegentreffer weg door de puck tegen l~et 
stickblad te mikken van de attente Die• 
lisse. Vijf minuten voor de tweede pauze 
trof Andv Stryker de roos na een door-
braak op.het randje van buitenspel: 5-4. 

De oms chaotische, maar spannende 
laatste speeltijd werd veelvuldig onder• 
broken door straftijden. De opgelegde 
afwezigheid van Van de Graaf werd 
GIJS tenslotte nood lottig. Den Bosch
speler Dave Wilson profiteerde namelijk 
van het numerieke vooréieel door de 
schijf keurig achter Muizelaar te depo-
neren (5-5). · 

-

G ra tis m ee met G IJS 
De supportervereniging van de Gronin• 

ger l,l shockey Stichting gaat morgenmid
dag met ongeveer driehonderd fans naar 
Amsterdam. De reis met de zes busse:n is 
grat.is aangeboden door de sponsor , '-m. 
Gl,JS, dat 's avonds zijn eerste duel in de 
play-offs speelt. De supporter11, di6" 
meewillen, kunnen zich vandaag' nog op• 

, geven-bij het J,Jsstadion . 

-

Oestarid: GIJS plaatst zich voor de ploy-offs al 
het morgen ielijkspeelt of wint van 

1. Amsterdarn 17 
2. Heerenveen 16 

Heerenveen . Verder is er voor de Gro.nin- 3. GIJS 17 
gers niets aan dP hand als Nijmegen vana- 4. Nijmegen 17 
vond gelijk speelt. of verliest van Den 5. HIJS 17 

Bosch. Indien Nijmegen vanavond wint en 6. Tilburg 17 

HIJS en GIJS eindigen in punten gelijk, 7. Den Bosch 17 
8. Olympia 17 

dan valt GlJS af. ln dat geval telt namelijk 9. Utrecht 16 
het onderlinge wedstrijdresultaat van ?.e 10, Geleen 17 

-

14 
11 
10 
10 
10 
7 
6 
6 
1 
0 

- --· 

1 2 29 109· 55 
4 1 26 126· 43 
3 4 23 100- 11 
2 s 22 91· 62 
1 6 21 118· 79 
2 • 16 99. 93 
3 • 15 85• 99 
1 10 13 112-117 
1 14 3 81°152 
0 17 0 53-184 

beide teams. Eindigen GIJS, HIJS en N1J-
megen gelijk in punten, dan mist Nijme-

Wedstrijdprogramma: Oen Bosch-Nijmegen 
(vanavond), Amsterdam-HIJS, Heerenveen-

gen de boot. GIJS (morgen). 



GIJS in slotfase 
door de knieën 

GIJS heeft het Amsterdam gisteravond in het eerste play-offduel om de natio
nale ijshockeytitel slechts twee perioden lang moeilijk kunnen maken. De Gro
ningers raakten in de slotfase zo van de kook, da t de Amsterdammers binnen 
vier minuten een 4-3 voorsprong handig omzetten in een beslissende 8-3 
stand. Dat Redshaw in de laatste minuten nog een vierde Groninger treffer pro
duceerde, was nauwelijks nog van betekenis. De ruim driehonderd meegereisde 
Groninger supporters, die GIJS in de Jaap-Edenhal te Amsterdam hartstoch
telijk toejuichten , dropen teleurgesteld af. Ze hadden hun favorieten lange tijd 
gelijkwaardig partij zien geven, maar zoa ls zo va ak verwaarloosden de GIJS
spelers gaandeweg hun tactische opdrachten. 

Absoluu t breekpunt de laatste perio- doorbraak en een rebound van J ohn 
de was de vijfde Amsterdamse goal. Muizelaar simpel gelij kmaakte: 1- 1. 
Terwijl GIJS daarvoor de zaken nog De domper op de openi ngstreffer van 
energiek aanpakte om bij een 4-3 Van Onlangs werkte een minuut later 
stand de gelijkmaker te realiseren , (vlak voor de eerste pauze) extra door 
knapte het moreel in de ploeg toen ver- nadat Ron Berteling de thuisploeg op 
dediger Marcel van de Graaf met een 2-1 had gebracht. Hij zette de gehele 
vangpoging de puck via zijn Groninger verdediging op het verkeerde 
handschoen in eigen doel werkte. GIJS been door om het hoekje te scoren . 
kreeg een mentale tik en Amsterdam 
profiteerde bliksemsnel. Queen doel
puntte (6-3) uit numerieke meerder
heid , Simpson deed vlak daarop het
zelfde en Gorki de Graauw bracht -
GIJS definitief op de knieën door de 
achtste Amsterdamse t reffer te laten re
gistreren . 

GIJS begon trouwens hoopvol door 
vanaf de eerste minuut een serie gevaa r
lijke aanvallen te on twikkelen. De Gro
ningers kregen zelfs de beste mogelijk
heden . Guy Losier werkte als een paard 
en ook Rob van Onlangs kwam een paar 
maal in riante scoringspositie . De jonge 
aanvaller zette de noordelijken in de 

Temposlag 
. In .de tweede periode was GIJS ander
maal snel succesvol, 'Na twee én twintig 
seconden scoorde Rob van Onlangs zijn 
tweede treffer. Amsterda m bleef in de 
slopende temposlag over igens het best 

• Heerenveen begon de play-offs met een 
overtuigende zege op Nijmegen dat voor 
ei~en publie~ ge~n enkele kans 'kreeg. De 
Friese super1ore1t werd uitgedrukt in een 
9-1 score. 

• ROB VAN ONLANGS 
... twee goals .. . 

v~nkelijk beheerst werd door de span
ning: 4- 3. 

Zoals reeds gememoreerd slaagde 
GIJS er niet in om in de met ruim 
tweeduizend mensen gevulde Jaap 
Edenhal voor een stuntzege te zorgen. 
De Groningers hebben voor de rest van 
de play-offs all een nog perspectieven als 
er vanavond in het Stadspark gewonnen 
wordt van Nijmegen . Allèen dan kun
nen de noordelijke ijshockeyliefhebbers 
nog eens gretig uitzien naar de beide 
derby's tegen Heerenveen, die de vol-achtste minuut op een 1- 0 v00rsprong. 

Van Onlangs ontving tijdens een nume
rieke meerderheid de puck van 
Redshaw, waarna hij vervolgens goalie 
De Bruyn met een lift-shot kansloos 
liet. 

in beeld met uitgekiende combinaties. gende week worden gespeeld. 
De gasten raakten een beetje op drift, "'---1- D- __ 1_--:o .-. ---=-=.......;..;..,_ 

De Groninger formatie leek in die 
stormachtige beginfase zelfs ruimer 
afstand te nemen . De kansen stapelden 
zich op, maar waar coach Bob 
Jastremski bang voor was gebeurde : in 
de tweede fase gingen de Groningers zo 
overmoedig te werk met een man meer 
op .&t ijsuf.l. '"!orki de Graauw na een 

waardoor de nauwkeurigheid op het tY Uv 
tweede plan kwam. Gorki de Graauw en 
Simpson maakten kundig gebruik, van 
de geboden ruimte in het Groninger ver-
dedigingsvak . De overigens goed 
keepende Muiselaar moest voor hun in-
zetten tweemaal capituleren: 4- 2. 

Terwijl de hal zat te wachten op een 
vijfde Amsterdamse goal, zorgde Mar
cel van de Graaf er in de laatste minuut 
voor dat ook de derde periode aan• 
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Spelers na vertrek GIJS-coach Jastremski 

'De beuk gaat er in' / 
(Van onze verslaggever HENK HIELKEMA) 

De Canadese spelers van GIJS gaan vandaag op zoek 
naar een waardig afscheidscadeau voor de aan de kant ge
zette coach Bob Jastremski. Als het aan Al Pluimers ligt, . 
wordt het een geschenk met inscriptie: .,Thanks for all 
you did the last three years". Her bie Redshaw, die samen 
met Guy Losier belast is met de tecqnische leiding tijdens 

de laatste vier play-offduels, brengt de situatie treffend 
onder woorden: ,.Tegen Heerenveen missen we vrijdag een 
coach aan de boarding. Het besluit van het bestuur O"m 
Jastremski aan de kant te zetten, moeten we accepteren, 
maar in ons hart denken we er anders over. Je kunt een 
team niet ontslaan, maar e~n trainer wel." 

Ook GIJS-captain Johan Toren heeft 
er zichtbaar moeite mee dat Bob 
Ja tremski door het bestuur op non
actief is gezet. Toren: ,. [k ken Bob 
vanaf mijn zeventiende jaar. Hij heeft 
mij ijshockey geleerd en ik vind hem 
nog steeds een goede coach. Hij heeft 
mij gebracht waar ik nu ben en da t is in 
het Nederlandse team. lk heb veel be
wondering voor hem vanaf de tijd dat ik • 

in Jong Oranje zat en hij mij vertelde 
wat ik fout deed.'' . 

ommige peiers zitten er duidelijk 
mee, dat Jastremski zonder pardon aan 
de kant werd gezet. maar volgens be
stuurslid Herman Voogd was deze 
maatregel "de minsl slechte". Voogd: 
.,Misschien is de trainer wel het slacht
olîer geworden van deze situatie, maar 
we zien geen andere mogelijkheid. De 
ye lers en het bestuur hebben mi -

;chien meer schuld aan de slechte ref.!ul
aten. Toch was dit de enige oplo sing. 
)e spelers be effen dat zij vanaf nu 
verantwoordelijk zijn." · 

Herbie Redshaw kondigt in elk geval 
tan dat de resterende vier play-offduels 
tarder gespeeld worden dan de vorige. 
-tedshaw: ,,Dat is eigenlijk het. enige 
verschil. De laatste tijd is duidelijk ge
bleken dat, de spelers niet volgens de 
systemen van J ast remski wilden spelen. 
l e gaan nu maar hun eigen gang. Tegen 
Heerenveen gaan we "good old Cana
dian hockey" spelen. We passen het 
spel aan bij de mentaliteit van de spe
lers, zonder da t we onze tegenstander 
gaan onthoofden. ' 

Goed contact 
Het stuit Red haw tegen de borst de 

taken van de op non-actief gezette 
coaèh in één klap over te nemen. ,,Ik 
~ad een goed contact mei ,Jast,rem ki . 
En de enige reden dat ik weer naar Ne
~ferland ben gekomen was de aan
.vez.lgheid van Bob Jastremski. Hij wil
je wellicht te veel met systemen pelen. 
Maàr je kunt nog zulke goede systemen 
hebben, als de spelers het vertikken om 
ze uit te voeren, dan blijf je nergens . 
Moment,eel hebben we nou eenmaal 
geen supersterren. Daarom z'ullen we 
keihard moeten spelen om hei volledige 
rendement uit het team te halen. We 
moeten onze speelwijze aanpassen bij 
-onze mogelijkheden. Wij zijn fysiek 
sterk en daar moeten we gebruik van 
maken''. , 

De Groninger ijshockeyfan kunnen 
er vrijdagavond tijdens tie derby tegen 

Heerenveen op rekenen dat de beuk er 
volledig in gaat. Het. is de bedoeling dat 
twee pelers fanatiek in het Friese ver
dediging vak gaan toren. waarbij de 
tegenstanders niet ontzien worden. 
Redshaw: , Wij moeten deze wed trij- · 
den tQt een goed einde proberen te bren
gen. Dat wordt van ons verwacht en 
daarvoor zijn we beroepsspeler . ·• 

Deze week wordt trouwens getraind 
volgens de ,Ja tremski-methode. De 
ploeg werkt dezelfde oefenin gen af, ter
wijl ook het aantal trainingen gelijk 
blijft. Volgen Herbie Redshaw worden 
ook de lijnen gehandhaafd zoals 
J astrernski --die voor het eerste play
offduel in Amsterdam op het ijs bracht . 
,.Het enige verschil is, dat het wat har
der zal worden ', aldus de sympathieke 
Redshaw. 

Eerlijk zijn 
GIJS-bestuurslid Voogd haalt 

tenslotte zijn schouders op als hem nog
maal gevraagd wordt naar de wer
kelijke argumenten om Jastremski bui
ten spel te zetien. ,.Ach," zegt hij , ,,als 
we de beide duels tegen Heerenveen 
winne_n, dan zegt iedereen dat we het 
goed ged aan hebben. Verliezen we, dan 
hebben we achteraf niet het gevoel dat 
we niet hebben ingegrepen toen hel 
!echt ging. Want laten we eerlijk zifn, 

wals het nu gaat., kan hel toch niet lan
ger? Volgens mij heeft Bob er te veel 
. ysteem in willen brengen, terwijl de 
jongens er alleen maar hard tegenaan 
wilden." 

Maar hoe de resultaten tegen Heeren 
veen ook uitpakken, het wegsturen van 
Jastremski heeft duidelijk aangetoond 
dat de trainer in eerste instantie wordt 
aangewezen als zondebok voor de mati
ge prestaties. De man die GIJS de af. 
gelopen twee jaar naar het vice
kampioenschap leidde , deugt niet meer 
als een titel in het derde jaar uitblij ft. 
Het is inderdaad eenvoudiger om een 
trainer weg te sturen dan een groep C&
nadese spelers. 

• JOHA_}I TOREN 

• HERBIE REDSHA W 
.. . good-old Canadian hockey_ .. _. __ 

Veel belangstelling· 
voor i jshockeyderby 

De ijshal Stadspark is vanavond vrijwel 
uitverkocht tijdens de noordelijke -ijshoc
keyderby tussen Groningen en Heerenveen 
voor de play-offs. Gisteren waren de zit
plaatsen al uitverkocht. Volgens het GJJS. 
bestuur worden vanavond voor de wedstrijd 
aan de kessa de laatste staanplaatsen aen de· 
man gebracht. In totaal kunnen een kleine 
drieduizend mensen het duel bijwonen. 

Onder de toeschouwers bevinden zich in· 
elk geval zo'n vierhonderd Friezen, die hun 
~v~riete~ behoorli~k gehandicapt op de 
IJspiste zien verschtjnen. De Heerenvener.; 
moeten het namelijk ·doen zonder Brian de 
Bruyn, Gordon Me Donald en Dave Madson 
die ontbreken wegens schorsingen. Voo; 
GIJS is het de laatste kans om in de ti
telstrijd nog enige rol van betekenis te spe
len, Morgenavond heeft de return plaats in• 
Heerenveen. In Groningen is Nico Toemen 
aangewezen als hoofdarbiter. 
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GIJS111 1triiwel uitgeschakeld 
(Van onze verslaggever 

HENK HlELKEMA) 

GIJS is zaterdagavond vrijwel uit
geschakéld voor de nationale ijshoc
keytitel. De Groningers speelden in 
het Stadspark, na de vrijdagse ver
liespartij in Amsterdam, met 5-5 ge
lijk tegen Nijmegen. Een zege had 
nog enkele perspectieven geboden, 
maar er zal nu een wonder moeten ge
beuren om de Stadjers tijdens de rest 
van de play-offs in een hoofdrol te 
manoeuvreren. Een dubbele zege te
gen Heerenveen geeft GIJS het ko
mende weekeinde nog kansen, maar 
zelfs onder de trouwe rood-witte aan
hang zijn er weinig supporters . die 
daarin geloven. Ook voor Nijmegen 
lijkt het . doek reeds gevallen. De 
oostelijken staan er net zo beroerd 
voor als GIJS, waardoor deze teams 
het kampioenschap slechts kunnen 
beïnvloeden door Heerenveen en Am
sterdam nog wat puntjes af te snoe
pen. 

leidde tot halfbakken combinaties. Af 
en toe lukte wel een solo-actie, maär 
door gebrek ~an eenheid balden de Gro
ningers geen vuist . Een paar onsamen
hangende handelingen in het ver
dedigingsvak veroorzaakten tegengoals, 

die de moeizaam t,ot stand gekomen 
GIJS-treffers eenvoudig teniet deden. 
De pupillen van trainer-coach Bob 
Jastremski wisten in de score geen enkel 
moment met twee doelpunten verschil 
uit te lopen. De improduktiviteit van de 

De ruim achttienhonderd toe
schouwers zagen GIJS tegen Nijmegen 
wanhopig spartelen. De Nijmegenaren, 
die de avond tevoren in eigen huis wa
ren afgedroogd door Heerenveen (9-1), 
bleken in staat gelijkwaardig tegen
stand te bieden. Het duel werd goed
deels beheerst door een evenwichtig sco
reverloop, waardoor de zenuwen een be
langrijke rol speelden. Voor beide 
teams was een zege noodzakelijk om in 
de play-offs te blijven meetellen. De 
vaak overhaaste aanvalspogingen werk
ten een rommelig beeld in de hand, dat 
nauwelijks topijshockey te zien gaf. 

• Brian Sproxt; ~ ,(~~orgrond) heeft GIJS zojuist .op ,4-3 gezet door om het 
hoekje te scoren. 

Knokken 

Nachtmerrie 
Voor GIJS draaide de partij uit op 

een nachtmerrie, waarbij de Groninger 
ijshockeyers geconfronteerd werden met 
de gevolgen van hun eigen tekort
komingen . De misplaatste overschat
ting van hun individuele capaciteiten 

Het play-offduel in Heerenveen 
ontaardde zaterdagavond halverwege 
de tweede periode in een massale 
vechtpartij, waarbij ook het publiek 
betrokken was. De Amsterdamse spe• 
Iers Ven Kuivenhoven en Sunderlend 
sloegen vanaf de strafbank met hun 
sticks in op de tribune. Eén van de 
Friese supporters liep een gezwollen 
hand op ·en hij kondigde direct aan 
vandaag bij de politie'ecn aanklacht in 
te dienen tegen Bob Sunderland. 

De heetgebakerde Canadees kwam er 
met een paar strafminuten genadig 
vanaf. Na de vechtpartij stuurde arbiter 
Nico Toemen drie spelers van het ijs. De 
Heerenvener De Bnivn P.n cie Amster-

Slechte start 21 
S . k I Pö van n1c ers -~ 

in play-offs 
Een nederlaag en een gelijkspel hebben 
reeds in het eerste weekeinde van de 
play-offs voor Snickers de kansen op 
een kampioenschap tot wel zeer geringe 
proporties teruggebracht. Slechts door 
de vier resterende partijen (2x Heeren
veen, Nijmegen uit en Amsterdam 
thuis) te winnen kunnen de ijshockeyers 
zeker zijn van de titel. Misschien dat de 
beide, de volgende week, te spelen der
by's tegen Feenstra Flyers een -bron van 
inspiratie betekenen voor de Snickers 
ploeg. Maar zelfs een goed draaiend 
Snickers zal de handen vol hebben aan 
de Friese landskampioen. 

Feenstra lijkt overigens voor de vierde 
maal in successie op een landskam
pioenschap af te stevenen . Als enige van 
het kwartet finalisten zijn de Friezen na 
het eerste play-off weekeinde nog onge
slagen . Middels overtuigende overwin
ningen op Nijmegen (1-9) en Amster
dam (8-2) nestelden de Friezen zich aan 
de kop van de ranglijst. 

Zoals gezegd verging het Snickers een 
stuk minder. Vrijdagavond werd in 
Amsterdam met 8-4 van De Bisschop 
verloren en de avond daarop bleek Ros
well Nijmegen in staat om Snickers in 
Groningen op een gelijkspel (5-5) te 
houden . 

gens een knieblessure - was over de ge· 
hele wedstrijd gezien sterker dan de Nij• 
megenaren en scoorden dan ook vijl 
doelpunten, een aantal dat normaal ge• 
sproken genoeg moet zijn om van Nij
megen te winnen. 
Onzeker optreden in de Groninger ver
dediging echter stelde Nijmegen steeds 
weer in staat Snickers bij te houden, 
met Dave Morrison als absolute uitblin
ker. Met name in de tweede Jl)eriode 
ging de Groninger defensie nogal eens 
in de fout. Tot viermaal toe kon een 
volledig vrijstaande Nijmegenaar de 
kansloze Muizelaar eenvoudig passe
ren, terwijl aan de andere kant Sprox
ton en Van Onlangs slechts twee van de 
vele kansen wisten te benutten. De 2-1 
voorsprong die na de eerste periode op 
het scorebord stond, veranderde zo
doende in een 4-5 achterstand . 
In de derde periode zat de Groninger 
verdediging aanmerkelijk beter in el
kaar. Maar het overwicht op Roswell 
resulteerde slechts in één treffer van 
Van Gog, zodat de einduitslag op 5-5 
bleef steken. 

Naam 
De Nederlandse IJshockeybond heeft 
overigens zaterdag bekend gemaakt de 
naam Snickers Groningen nu officiëel 
te uanvaarden. 

Heerenveen 
dam.roer Van Kuiveri'hoven kregen een 
game misconduct penalty en de Fries 
Madson moest de kleedkamer opzoeken 
met een match penalty, 

Overigens won Heerenveen de partij 
met 8-2 via de tussenstanden : 2-0, 4-1 en 
2- L Het komende weekeinde ontmoeten 
Groningen en Heerenveen elkaar 
tweemaal, terwijl Amsterdam en Nijme
gen eveneens hun onderlinge duels af
werken . 

De stand: 
1. Heerenveen 
2. Amsterdam 
3. Groningen 
4. Nijmegen 

·2 2 0 0 4 17, 3 
2 1 0 1 2 10-12 
2 0 1 ,1 1 9-13 
2 0 1 1 1 8•14 

In die laatste wedstrijd had er voor 
Snickers duidelijk meer ingezeten dan 
het gelijke spel , dat overigens toch ge
noeg was om de Groninger ploeg in de 
race om de titel te houden. Een gehan
dicapt Snickers • Redshaw ontbrak we-

Het bestuur van St. ,rnickers-Groningen 
heeft besloten, dat voor de rest van de 
play-offs de training en coaching van 
het eerste team in handen gelegd word 
van Guy Losier ~ Herbey Redshaw / '1 - / - {)O 

aanvalslinie, w,aarin Herbie Redshaw 
wegens een blessure ontbrak, trad voor
al aan het daglicht tijdens de spel
momenten waaraan de teams voltallig 
deelnamen . Drie van de vijf Groninger 
doelpunten werden gescoord in nume
rieke meerderheid . De Stadjers zagen 
de laatste veertien minuten met een 
wanhoop,soffen,sief geen kans om de 
winnende treffer te realiseren. De noor
delingen vertoefden voortdurend in het 
Nijmeegse verdeäigingsvak, maar het 
aantal uitgespeelde mogelijkheden was 
op de vingers van één hand te tellen. 

Eigenlijk gaf de beginfase al een on-. 
heilspellend voorteken. Guy Losier, Bri
an Sproxton, Johan Toren, Rob van On
langs en hun aanvallende lijngenoten 
stuitten herhaaldelijk op de echt 11iet 
imponerende Nijmeegse verdediging. 
Dave Morrison zette Groningen zelfs in 
de zevende minuut op een 1-0 ach
terstand. Door treffers van Van Onlangs 
en Losier rusttê de thuisclub weliswaar 
'met een voorsprong, maar het spel gaf 
toen al weinig hoop op een eindzege. 

Ook in de tweede periode speelde 
GIJS meer tegen zichzelf dan tegen Nij
megen. Fedorko maakte al na drie mi
nuten gelijk. Rob van Onlangs bracht 
Groningen andermaal in het voordeel, 
waarna de snelle Harry van Heumen 
goalie Muizelaar voor de derde maal 
passeerde. Uit één van de gelukte solo
acties van Sproxton (hjj scoorde vallend 
om het hoekje) putte GIJS nog eventjes 
hoop op een gunstig eindresultaat (4-3), 
maar nog vqor de tweede pauze straften 
de Nijmegenaren Morrison en Mater 
grove dekkingsfouten doeltreffend af: 
4-5. 

Onstuimig gin_g GIJS in de slotfase op 
jacht naar goals. Meer dan een gelijk
makende knal van verdediger Rick Van
gog leverde het offensief niet op. Een 
maximale puntenwinst zou trouwens 
nauwelijks verdiend geweest zijn. Daar
voor opereerde de Groninger formatie 
veel te wisselvallig. 



'GIJS-BESTUUR 
handelt 
stiilloos' 
Het is stijlloos dat een trainer twee 

weken voor het einde van de play-offs 
op een vernederende manier aan de 
kant wordt gezet. Had het GIJS. 
bestuur niet zoveel fatsoen kunnen heb
ben , om - ondanks onderlinge conflicten 
• het contract van de trainer pas aan het 
eind van het seizoen niet meer te ver
lengen? Wie heeft eigenlijk schuld aan 
de tegenvallende resultaten? 

Heus niet alleen de trainer. Noem 
maar op: 
- Na wekenlange sponsoring door de 

fanatieke supporters werd eindelijk 
na een moeizame en lange weg een 
bedrijf gevonden, dat bereid was het 
team van GIJS te sponsoren. 

- Op het laatste moment werden de 
spelers nog naar Groningen gehaald 
en moesten zonder een gedegen trai
ning aan het nieuwe ijshockeyseizoen 
beginnen . 

- GIJS werd o.a. daardoor gedurende 
het gehele seizoen geplaagd door 
~ardnekkige blessures. 

- ~r ontstonden onenigheden tussen 
spelers, trainer en bestuur. 
Een kampioenschap is dan vèr weg, 

maar iS dit een reden om de coach van 
à lies de schuld te geven? 

Wie heeft ervoor gezoigd dat het 
jeugdijshockey in Groningen een gewel
dige opmars beleefde? 

Wie heeft er voor gezorgd dat het 
eerste team van GIJS in nota bene één 
jaar tijd van één van de onderste plaat
sen naar de tweede plaats opklom, dit 
twee jaar lang volhield en ook dit jaar 
wèèr tot één van de play-offkandidaten 
behoort? 

Wie heeft jonge Nederlandse Canade
zen, zoals Al Pluimers, Rick Vangogh, 
Gary Düsseldorp en Rob van Onlangs 
tot goede evenwichtige spelers ge
maakt? 

Dat is het werk van één man: 
JAS~MSKil ,, '. , , , , ' 1,i 1,IJ:_l• 

He &,nige.wat het;hestuur t _ge, 
<laan is ' hem zoveel 'mogelijk dwar$ziti~ 
ten, want verstand van ijshockey heb
ben ze niet.. Denken ze nu heus. datje in 
twee weken kampioen kunt worden!!! 

• Na deze wanprestatie van het bestuur 
denken ze toch niet, dat er nog één sup

· porter te vinden is die volgend jaar 
f 250,• neertelt voor ijshockey. Als ze op 
zo'n manier met een - zonder enige twij
fel - uitstekende coach omspringen, 
kunnen ze dàt wel vergeten. Supporters 
willen ijshockey en komen niet, om te 
zien hoe een "alleswetend" bestuur met 
veei machtsvertoon de trainer - die drie 
jaar lang GIJS goede diensten heeft be
wezen • als een lastig jongetje aan de 
kant schuift. 

Twijfel alom aan de capaciteiten van 
enkele leden van het bestuur met name 
de twee overbekende leden van het da 
gelijks bestuur. Zij zoeken de schuld
vraag bij Jastremski, maar laten zij 
eerst de hand in eigen boezem steken! 
Groningen, S . en H. VAN DER HEIDE. 

'GIJS-BESTUUR: 
een lachertie 
Verkeerd handelen van het GLJS

bestuur om trainer.:Coach Jastremski 
(een trainer die vele GIJS-spelers naar 
het Nederlands ijshockeyteam bracht) 
te ontslaan. Stijlloos is dit natuurlijk; 
nog erger zelfs. Een man als Jastremski 
die gedurende 3 jaar het ijshockey in 
Groningen op topniveau bracht, om die 
dan twee weken voor het einde van het 
seizoen te ontslaan. En dat terwijl het 
bestuur niet eens de juiste reden weet 
voor deze belachelijke handeling. 

Het bestuur heeft zicp nu toch lelijk 
in de kaart laten kijken. Dat bestuurslid 
Geenen zei, na de wedstrijd GIJS. 
Heerenveen, zich nog eens te willen be
raden over een contractverlenging met 
Jastremski. Droevig natuurlijk dat het 
bestuur totaal geen verstand van-ijshoc
key schijnt te hebben, en mijn inziens 
alleen aan zichzelf denkt. (Bestuur go 
home). 

We hebben het tegen Heerenveen on
danks de nederlagen kunnen zien: een 
fel knokkend GLJS, maar had het met 
Jastremski niet net zo gegaan? Grote 
bewondering natuurlijk voor de spelers 
ondànks alle narigheden. Nogmaals 
bestuur go home en wat Bob Jastremski 
betreft: Thanks for all you did the last 
three years. 

Eelde, F. KREMER 

Wel schokeffect;, maar 
geen punten 

fV Oor Snickers 
doek gevallen 
Hoe vreemd het kan gaan in de sport 
hebben de ijshockeyers van Snickers dit 
seizoen bewezen. Het aanvankelijk 
goed draaiende team zakte naarmate 
het seizoen vorderde verder en verder 
richting middelmaat. Absoluut diepte
punt voor de Groninger ijshockeyers 
werd vorige week, bereikt, tijdens het 
eerste weekeinde van de ternauwernood 
bereikte play-offs. Slechts één doelpunt 
uit twee wedstrijden maakte Snickers 
toen al haast kansloos voor de titel. 

Het bestuur van de club greep toen ri
goureus in en zette trainer-coach Ja
stremski met onmiddellijke ingang op 
non-actief. Reden voor dit ingrijpen 
was de hoop om op deze wijze bij de 
spelers een schokeffect teweeg te bren
gen dat voor de beide wedstrijden tegen 
Feenstra Flyers in overwinningen zou 
moeten resulteren . Het schokeffect 
bleef niet uit, de overwinningen wel. 
Tweemaal leed Snickers het afgelopen 
weekeinde een krappe nederlaag tegen 
de Feenstra Flyers. Vrijdagavond in het 
Stadspark bleken de Heerenveners met 
de cijfers 4-6 te sterk' en zaterdagavond 
in Heerenveen viel via een 5-4 nederlaag 
definitief het doek voor Snickers. 

Met name in de wedstrijd in Heeren
veen overigens hebben de Groningers 
volop kansen op de overwinning gehad. 
Werd de eerste periode nog afgeslNen 
met de stand 1-1 (door goals van Losier 
en van Soldt), in de tweede periode 

2.. s-1--00 

kwamen · de sterk spelende Groningers 
al vlot op een voorsprong. Brian Sprox
ton en Guy Losier brachten kort na el• 
kaar de stand op 1-3. 
In de derde periode leek Snickers toch 
nog vroegtijdig de genadeklap te krij
gen. De lange tijd succesvol verdedigde 
voorsprong bleek niet langer vastge
houden te kunnen worden. Binnen ze
ven minuten draaide Feenstra via tref
fers van Koopmans , Kouwenhoven en 
Jansen de rollen om, 4-3. Het ging er 
voor Snickers erg somber uit zien toen 
vlak na de vierde Friese treffer Al Plui
mers de wedstrijd moest verlaten. Plui
mers raakte door een keiharde body
check ernstig aan zijn knie geblesseerd 
en werd vervolgens per brancard de 
Thialf-hal uitgedragen. 
Op het moment echter dat de wedstrijd 
beslist leek 7cwam --Snklcers weer verras
send naast Feenstra. Guy Losier wist 
van een powerplay-situatie te profiteren 
en bracht de partijen op gelijke voet. De 
wedstrijd leek toen regelrecht op een ge
lijkspel af te gaan, maar toch zou 
Feenstra nog de overwjnning grijpen, 
doordat Leo Koopmans slechts dertig 
seconden voor tijd voor de vijfde maal 
de Groninger goalie· Muizelaar wist te 
passeren. De resterende dertig seconden 
brachten voor Snickers niet meer dan 
een wanhoopsschot vanaf de middellijn 
dat via een Friese stick ergens achter het 
doel in de netten ketste. 
De stand na vier wedstrijden in deze 
kampioenscompetitie: 
Feenstra Flyers, 8 pnt. 
De Bisschop/ A'dam, 5 pot. 
Roswell Nijmegen, 2 pnt. 
Snickers Groningen, 1 pot. 
De andere uitslagen: De Bisschop - Ros
well 7-4, Roswell - De Bisschop 5-5. 

'1...b - /- {Jo 



Supporters collecteren voor ontslagen Jastremski Veel belangstelling· 
voor. i jshockeyderby Schokeffect baat De ijshal Stadspark is vanav~nd ~!ijwel 
uitverkocht tijdens de noordehJke -1Jshoc
keyderby tussen Groningen en Heerenve~n 
voor de play-offs. Gisteren waren de zit• 
plaat.sen al uitverkocht. Volgens het GIJS. 
bestuur worden vanavond voor de wedstrijd 
aan de kassa de laatste staanplaatsen aan de· 
man gebmcht. In totaal kunn,en een kleine 
drieduizend mensen het duel b1Jwonen. GIJS niet: verlies Onder de toeschouwers bevinden zich in 
elk geval zo'n vier~~:mderd Fri~zen, die hun 
favorieten behoorhJk gehan,d1capt op de 
ijspiste zien verschijnen. De Heerenyeners 
moeten het namelijk doen zonder Bnan de 
Bruyn, Gordon Me Donald en D~ve Madson, 
die ontbreken wegens schorsingen. Voor 
GIJS is het de laatste kans om in de ti• 
telstrijd nog enige rol van betekenis te spe
len. Morgenavond heeft de return plaats in; 
Heerenveen. In Groningen is Nico Toemen 
nAn1rnwezen als hoofdarbiter. 

in i ishockeyderby 
(Van onze verslaggever 
HENK HIELKEMA) 

Terwijl de vierhonderd Friese supporters het Heerenveense Feenstra Flyers, 
gisteravond na afloop van de noordelijke ijhockeyderby luidruchtig dankten 
voor de 6-4 zege op Snickers-GIJS, hief de Groninger aanhang een ritmische yell 
aan ter ere van de vorige week aan de kant gezette coach Bob Jastresmki. Het 
schokeffect waarop de GIJS-bestuurders Geenen en Voogd met hun rigoreuze 
maatregel hadden gehoopt, was niet uitgemond in een stuntzege op de veel
voudige landskampioenen. Hoewel Heerenveen tegen de gretig aanvallende 
Groningers enige moeite had om op de been te blijven, bleek het Friese surplus 
aan kwaliteit tenslotte van doorslaggevende betekenis. GIJS capituleerde 
terecht, waardoor de Groningers voor de titel kansloos zijn geworden. 

Overigens lieten de GIJS.fans al voor 
aanvang van het duel weten hoe ze over 
het wegsturen van Jastremski dachten . 
Een rijmpje op een groot spandoek 
(,,Voogd en Geenen neem snel de benen 
en geef ons vlug Jastremski terug") 
sprak duidelijke taal , die nog eens werd 
onderstreept door de yell uit het suppor
tersvak: ,,Bestuur, go home". De sup
~örters hadden zelfs zoveel met de. op 

non-actief gezette coach te doen, dat ze 
tijdens de wedstrijd een spontane col
lecte hielden voor een afscheidscadeau, 
die maar liefst 875 gulden opbracht. 

Voor bestuurslid Paul Geenen bleef er 
.na afloop van het treffen slechts één 
constatering over: ,,Het schokeffect 
heeft jammer genoeg geen resultaat ge
had. Wel was duidelijk te zien dat er nu 

_i!nders gespeeld . is . We moeten ons in
tern nog eens beraden of we Jastremski 
de volgende maand gaan benaderen om 
het contract ·te verlengen." En captain 
Johan Toren zei achteraf: ,,Na dit ver
lies heerst er in de spelersgroep geen 
downstemming. We hebben voor vuur• 
werk gezorgd door de speelwijze aan te 
passen aan onze mogelijkheden ." 

Opportunisme 
Het grootste verschil tussen GIJS met 

en zonder Jastremski was ongetwijfeld 
een brok opportunisme. Hanteerden de 
Groningers in voorgaande duels een wat 
behoudende strijdwijze, ditmaal joegen 
de Gijssies herhaaldelijk op de puck in 
het Friese verdedigingsvak, waardoor ze 
lange tijd een aanvallende positie in
namen . Het een en ander ging met veel 

kracht en inzet gepaard, maar het ver• 
wachte rendement bleef beperkt . 

Het grootste struikelblok vormde 
Heerenveen-goalie Ted Lenssen, die de 
Groninger schutters ontmoedigde met 
bliksemsnelle reacties, waarbij zijn 
vang hand hem geen moment in de steek 
liet . Zelfs van dichtbij afgevuurde slap. 
shots belandden in zijn flitsende linker
hand . Zijn uitstekende werk werd in het 
Friese team ondersteund door Larry van 

Amsterdam maakte gisteravond tegen Nij• 
megen geen fout door met 7 .4 te winnen. 
De stand is nu: 
1. Heerenveen 
2. Amsterdam 
3. Groningen 
4. Nijmegen 

3 3 0 0 6 23- 7 
3 2 0 1 4 17-16 ~ 
3 0 1 2 , - 13-19 
3 0 1 2 1 10·21 

Wieren, die niet alleen vanaf de spelers• 
bank maar ook op het ijs aangaf hoe de 
Groninger aanvalsgolven het beste in 
bedwang konden worden gehouden. 

De gretigheid brak GIJS trouwens in 
de beginfase op. De Friezen, die waren 
gehandicapt door de afwezigheid van 
Cordon Me Donald (blessure), Dave 
Madson en Brian de Bruyn (schorsin• 
gen) , profiteerden van enkele onzorg
vuldigheden. Eerst scoorde Mike Kou• 
wen hoven uit een scrimmage en even la
ter doelpuntte Janssen voor de tweede 
maal. Een solo van Henk Krikke bracht 
de spanning terug (1-2) en GIJS behield 

nog voor de pauze alle perspectieven 
doordat Guy Losier de schijf uit een re
bound achter Lenssen knalde: 2-2. 

. Rommelig 
In een rommelige tweede fase luwdè 

het voordien onstuimige GIJS-spel. De 
2500 toeschouwers zagen de Groningers 
soms zelfs zichtbaar gas terugnemen. 
De turbulente openingsfase had blijk
baar te veel kracht gevergd, waardoor . 
·Heerenveen steeds vaker gevaarlijk 
naar voren kwam . Dick de Vries scoorde 
al na drie minuten uit een onover• 
zichtelijke situatie en vervolgens mond-
.de een prima staaltje power-play uit in 
een treffen uit het boekje van Leo Koop• 
mans: 2-4. 

Ook deze achterstand bracht GIJS 
nog niet op de knieën . Een soort alles• 
of-niets aanvalsspel bood in de laatste 
periode aanvankelijk mogelijkheden. 
Krikke en Losier trokken de score gelijk, 
maar daarna stelden de Friezen gerouti• 
neerd orde op zaken. Nadat Lenssen een 
GIJS-voorsprong met kunst- en vlieg• 
werk had belet, werd GIJS door twee 
uitbraken geveld. Leo Koopmans en 
Gerben Reiding bepaalden de eindstand 
op 4-6. De sportief verlopen slijtageslag 
(GIJS acht en Heerenveen 15 straf. 
minuten) viel voordelig uit voor de 
ploeg met de meeste kwaliteiten en daar 
had achteraf iedereen vrede mee. 

• GIJS-spelers Sproxton, Van Onlangs en 
goalie T ed Lenssen de situatie Jl11,"!ester blijft. 

Vangog (u · t .r.) bestoken het Friese doel, waa, 

2..[-i-.90 De Groninger IJshockey Stichting heet 
sind& enkele dagen officieel Snickers• 
Groningen. De ijshockeybond heeft de 
naamsverandering goedgekeurd, nadat 

•de sponsor aan alle voorwaarden heeft 
voldaan. Dit houdt tevens in dat de Gro
ninger club verzekerd is van nog twee 
jaar sponsoring. Een van de voorwaarden 
voor naamsverandering is namelijk het 
afsluiten van minimaal een driejarig 
sponsorcontract. 



GIJS slotfase onderuit I 

"\ 

(Van onze verslaggever Henk Hielkema) 
Het zit de Groninger ijshockeyclub niet mee. Na het vrijdagse verlies tegen 

Feenstra Flyers, moest het team van Snickers-GIJS zaterdagavond in het 
Heerenveense Thialf-stadion weer een tik incasseren. De Stadjers gingen in de 
laatste minuut van de spannende derby door de knieën (5-4), waarmee de Frie
se landskampioenen meer kregen dan ze op grond van de werkelijke krachtsver
houding hadden verdiend. 

Dat Groningen door het 2-2 gelijke 
spel van Nijmegen tegen Amsterdam 
ook nog op de laatste plaats terecht 
kwam in de kampioenspoule, was nau
welijks nog van invloed op de bedrukte 
stemming in de spelersgroep. GIJS had 
inderdaad alle reden om zich na afloop 
van de derby sneu te voelen. Bevrijd 
van titelbesognes speelden de Gronin
gers frank en vrij , waardoor de vier
duizend toeschouwers een evenwichtige 
partij kregen voorgeschoteld. 

Evenals een dag eerder in Groningen 
hanteerden de mannen van de gelegen
heidscoaches Redshaw en Losier een 
aanvallend spelconcept, dat gegrond
vest was op harde body-checks en ener
giek stoorwerk. Met twee man joegen de 
Groningers fanatiek in het Heeren
veense verdedigingswerk, waar goalie 
Ted Lenssen bewees terecht te behoren 
tot de beste doelverdedigers in Neder
land. 

Maar ook zijn collega John Muizelaar 

'GIJS' STIL[E 
iubileum' 
Op 3 januari 1970 speelde het toen

malige GIJS in het juist gereed geko
men IJsstadion Stadspark voor een dui
zendtal luidruchtige fans zijn eerste 
wedstrijd in Groningen en werd z'n 
ijshockeygeschiedenis gestart. De ploeg 
van Smoke Eaters Geleen was de te
genstander en GIJS moest met 1-8 ver
lies het ijs verlaten. Trainer-speler Rob 
van Aarem maakte in een van zijn be
kende rushes een juweel van een tegen
doelpunt en het publiek kreeg van toen 
af de smaak goed te pakken . 

Op 5 januari 1970 schreef het Nieuws
blad van het Noorden op zijn sport
pagina in grote opmaak "GIJS deinst 
niet terug voor grote nederlagen". Dat 
heeft de ploeg van het eerste uur dan 
ook niet gedaan, met als resultaat dat 
de basis voor de ijshockeysport werd ge
legd en nu 10 jaar later Groningen t~t 

mijn en ied·ers genoegen gerekend wordt 
tot de beste ploegen van Nederland. 

Het leek mij goed op dit stille jubi
leum nog eens even de aandacht te 
vestigen. De spelers van het eerste uur 
waren Rob van Aarem, Bart Beenen, 
Willem v.d. Berg, Aemout Bender, Fol
kert Berghuis , Bert Corbiere, Meint 
Dekker, Coen Eikelenboom, John Half
mann, Henk van Halteren, Martin 
Leeflang, Pieter Lucas, Thomas Luttje, 
Cees Meeuwsen, Johan Orsel, Wils 
Pronk, Roland Siezen, Pick "Cana
dian" Storor en Jos Teisman. 

Het moet voor dit eerste team een 
prettige gedachte zijn dat hun inzet en 
al het trainingszweet niet voor niets ge
weest is . Namens de eerste ploeg wens 
ik de huidige Groninger ijshockeyploeg 
veel sucses toe voor de toekomst en veel 
plezier voor zijn trouwe fans. 
Den Haag, FRANS J. M. VAN ERP 

Oud manager-coach GIJS 

bleek in het andere kooitje van grote 
waarde door bij Friese uitbraken enkele 
malen succesvol op te treden. Lenssen 
moest het eerst capituleren. Nadat een 
vechtpartijtje in de eerste minuut de 
ploegen aanzienlijk had uitgedund, 
kwam Guy Losier na snelle schaats
bewegingen oog in oog met Lenssen, die 
geen verweer had tegen diens lift-shot: 
0-1. 

De Heerenveners speelden zichtbaar 
onder kampioensdruk . De linies 
verp laatsten zich veel behoedzamer dan 
de op toeval speculerende Groningers, 
die zich in hun krachtspel goed thuis
voelden . Met de geblesseerde Herbie 
Redshaw als coach achter de spelers
bank, hield GIJS de Friezen aan
vankelijk op afstand, maar een slap
shot van Frank van Soldt trok de score 
verrassend in evenwicht. Door een woud 
van schaatsen en sticks gleed de schijf 
ongehinderd in het GIJS-doeltje. 

0 De aan zijn knie geblesseerde GIJS-speler Al Pluimers wordt op een bran
card van het ijs gegleden. 

Veel mislukte combinaties, verwar-

')_ {- 1- [)o-

ring en oponthouden door strafminuten 
bepaalden ,het beeld in de tweede perio
de. Terwijl de duizenden Friese suppor
ters stil werden van de nerveuze Flyers
handelingen, sloeg GIJS produktief toe . 
Brian Sproxton scoorde na een door
braak en nog in dezelfde minuut zorgde 
Losier voor pure sensatie door de puck 
om-het-hoekje over de doellijn te wer
ken : 1-3. 

Heerenveen kwam pas in de slotfase 
terug . Een numerieke meerderheid 
werd door Leo Koopmans verzilverd 
(2-3), waarna Kouwenhoven en Jans
sen de rollen binnen zes minuten 
omdraaiden door doeltreffende acties: 
4-3. De aangeslagen Gijssies herstel -
den zich goed, al ging daar nog het ver 
lies van Al Pluimers aan vooraf. De uit 
Texas afkomstige Kouwenhoven vloer
de Pluimers met een overigens regle
mentaire body-check . De Groninger 
zwaargewicht blesseerde zich daarbij 
dusdanig aan zijn knie dat hij per bran
card het ijs moest verlaten. 

Een Groninger staaltje power-play 
vormde zes minuten voor het einde de 
inleiding voor de gelijkmaker van Guy 
Losier, die een combinatie van dichtbij 
afrondde. Evenals tijdens de begin
minuten wikkelden de teams het duel af 
met elk twee spelers op de strafbank als 
gevolg van een kibbelpartij. Laarman. 
Krikke en Sproxton schoven elkaar de 
puck voorzichtig toe in de laatste mi
nuut. Maar één momentje van onoplet 
tendheid was voor Heerenveen voldoen
de om dertig seconden voor het einde 
toe te slaan. Leo Koopmans strafte een 
rebound van Muizelaar simpel en koel 
bloedig af: 5-4. 

Grote afwezige was (evenals vrijdag 
in Groningen) de aan de kant gezet.te 
coach Bob Jastremski, die als toe
schouwer wel kaarten had besteld in 
Heerenveen, maar ze toch niet kwam 
afhalen. Jastremski : ,,Ik heb bewust 

'G-lfS-8 ES TUUR 
handelt 
stiilloos, 11' 

besloten om deze duels nier meer bij te 
wonen. Door mijn aanwezigheid vraag 
ik in zo'n ijshal automatisch aandacht 
en dat vind ik niet nodig. De spelers 
moeten het gevoel hebben dat ze het nu 
helemaal alleen moeten doen " . 

De stand: 
1. Heerenveen 
2. Amsterdam 
3. Nijmegen 
4. Groningen 

4 4 0 0 8 28-11 
4 2 1 1 5 19-18 

4 0 2 2 2 12-23 
4 0 1 3 1 17-24 

Asser iishockeyers 
halen fors uit 

De Asser ijshockeyers hebben He
renthals , een Belgische club die zich 
evenals de Drenten voor de play-offs van 
de tweede divisie hebben geplaatst, een 
vernietigende nederlaag toegediend. Geen 
moment kwamen de Assenaren in pro
blemen en het werd dan ook uiteindelijk 
11-3. 

Zelfs in een periode, dat George Leuhery 
en Dan Cuomo voor twee minuten de straf
bank moesten opzoeken, zorgden de Belgen 
niet voor onoverkomelijke problemen. Het 
nog op het ijs aanwezige trio Domm, 
Matthewson en Benne slaagde er zelfs in om 
de voorsprong van 5-1, naar 8-1 te vergro
ten . 

De grote man bij de Drenten was wel trai
ner/coach/speler Paul Domm, die in de eerste 
vier treffers steeds een aandeel had. 

De Asser treffers kwamen op naam van: 
Krikke 3, Domm 3, Tenbult 3, Picek en 
Bosma. 

de uitslagen TIiburg 2-Utrecht 2 7-0, Assen
Herentals 11 -3. Amsterdam 2-Lulk bij stand 7-~ 
gestaakt omdat Lu ik weigerde verder te spelen: 
Brussel-Oen Bosch 2 45-1 , Leeuwarden
Herentals 4-8, Utrecht 2-Lulk (luik niet op
gekomen). 

De stand: 1. Assen 17 34 , 2. Herentals 18 28, 
3. Brussel 13 20. 4. Disc Phanloms 17 19. 5. Am• 
sterdam 2 17 18, 6. Luik 18 16. 7. Leeuwarden 
17 11 , 8. Kemphanen 16 10, 9. TIiburg 2 18 10, 
10. Utrecht 215 6, 11 . Oen Bosch 216 4. 

HYS 2 is uit de competitie teruggetrokken ; alle 
tegen deze ploeg gespeelde wedstrijden zijn ko
rnen lA v.e.rvAllen 

Bijna drie jaar geleden trok d~ Gro
ninger IJshockey Stichting oud
bondscoach Bob Jastremski aan. Deze 
kreeg als taak binnen 3 jaar een kam
pioensteam te formeren. Hij koos daar
bij niet. de weg van de minste weerstand 
door reeds als goed bekend taande, in 
Nederland spelende, (Nederlandse) Ca
nadezen aan te trekken , maar cont rac
teerd e ons niets zeggende speler als Al 
Pluimers, Rick Vangog, Rob van On
langs en .John van der Griendt. 

Wanneer je nu na 3 jaar de balan s op: 
maakt dan kun je stellen dat Jastremsk1 
hier in Gronin gen een grbte staat v~n 
dienst heeft opgebouwd . Een man, die 
naast het eerste team ook heeft meege
werkt aan de opbouw v an het jeugd
ijshockey in Gronin~~n : Het komt daar
om uiterst belachehJk over wanneer ~a 
een toch wel verwachte nederlaag m 
Amsterdam en een inderdaad ietwat te-

Wat maar weinig mensen voor moge
lijk hadden gehouden, bracht hij, tij
dens zijn eerste jaar als trainer/ coach. 
reeds voor elkaar. Hij smeedde dit team 
tot een eenheid , dat op het nippertje 
naast de landstitel greep. 

[n zijn derde jaar kreeg J astremski 
het na een zeer goede start onvoorzien 
moeilijk. Problemen , die op verschil 
lende nivo's lagen zijn hier debet aan 
geweest. Met name de steeds wisselende 
spelersgroep en het zich niet willen of 
niet kunnen aanpassen van een aantal 
reeds gerou tineerde spelers heeft een 
negatieve invloed gehad op het geheel., 
Wij willen niet• uitsluiten dat ook 
Jastremski fouten heeft gemaakt. Dit 
zal zeker het geval zijn geweest, maar 
het zij n uiteindelijk de spelers die het 
waar moeten maken . 

1 genvall ende prestatie tegen Nijme~en, 
het uit twee mensen bestaande stich
tingsbestuur Jasiremski op non-actief 
heeft gesteld '. zoals dat zo mooi heet. En 
dat all es twee weken voor het. einc)e van 
de competitie en vlak voor het. aflopen 
van het contract (31 maart) dat 
Jastremski 3 jaar geleden met G. IJ. S. 
afsloot. · . 

Als er iemand is die di t niet ver_d1en?: 
heeft dan is het Bob Jastremsk1. W1J 
vragen ons dan bok ten zeerste af of het 
bestuur wel enig verstand heeft van 
ijshockey . 

Wij willen, mede name~s een hele 
boel andere mensen naar WIJ aannemen, 
B~b J astremski hee l hartelijk bedanken 
voor een 3-t:al heerlijke ijshockey jaren . 
Groningen RENNIE SCHUURMA r, 

' JAN KERKHOF . 
( Door de redactie bekort) ' 



• · BOB JAST)REMSKI 
.. ~,,verwijten".:. 

(Van onze ijshockey medewerker Henk Hielkema) 
1 

Het bestuur van de Groninger IJshockey Stichting 
(GIJS) heeft met onmidaellijke ingang zijn trainer-coach 
Bob Jastremski op non-actief gezet. Voor de resterende 
vier play-off wedstrijden is de technische leiding in ban• 
den gelegd van de Canadese spelers Guy Losier en Herbie 
Redshaw. · 

Reden voor deze maatregel is volgens bestuurslid Paul 
Geenen de vrijwel zekere uitschakeling voor de titel na ae 
teleurstellende 5-5 remise tegen Nijmegen. Jastremski, die 
de vorige week in een interview in deze krant uitlegde, dat 
de spelers zich niet houden · aan zijn tactische uitgangs
punten, staat tot. en met 31 maart bij de stichting onder 
contract. 

Geenen: ,,We vinden dat er iets moest gebeuren. Zoals 
het nu gaat, lukt het niet. Dat is vreemd, want we hebben 
op· papier een ploeg die beter is dan welke club dan ook. We 
weten niet preci'es wat de oorzaken van de slechte resul
taten zijn, maar ,op de een of andere manier klikt het niet 
in de groep". 1 • 

~-1-.:--;;..;....:...-~--=-

Het GIJS-bestuurslid hoopt dat deze rigoureuze maatre 
gel in de spelersgroep een schokeffect teweeg brengt. Het 
komende weekeinde speelt GIJS twee duels tegen Heeren
veen en die wedstdjden moeten de Groningers winnen om 
nog kans te maken op de titel. Losier en Redshaw hebbe~ 
gisteravond met de spelers gepraat over de nieuwe lijn die 
ze willen volgen. 

Jastremski vindt .dat het bestuur het recht heeft om een 
trainer buitenspel te zetten als de prestaties uitblijven. 
,, We hebben vanaf het begin gewerkt om kampioen te wor
den. Het draait momenteel niet en dat kan ik mij als 
verantwoordelijke man verwijten. Ik heb de weg gevolgd 
die ik nodig vond, maar misschien gaat het wel beter als de 
spelers zelf de leiding nemen". 

1 

De Groninger ijshockey-coach zegt overigens wel teleur
gesteld te zijn dat hij zijn karwei niet kan afmaken. 
~~stremski: ,,Ik heb :van het bestuur destijds drie jaar de 
tIJd gekregen om een kampioensteam te formeren. Het lijkt 
e~op dat da~ niet lukt. Het spijt me wel dat ik op deze ma
ruer afsc.head moe_t nemen. Op dit moment is er voor mij 
geen basis om het volgende jaar verder te gaan in Gronin-
gen". / 



• A'LLAN PLUIM ERS 
, 1.. 0 , 

Pluimers wellicht ~ Î; n 
t/lc nog naar de Spelen -'l 

Verdediger Allan Pluimers van 
Snickers-GIJS is nog niet helemaal uit
geschakeld voor de Olympische Spelen in 
Lake Placid. De Groninger ijshockeyer, 
die afgelopen zaterdag tijdens het' duel 
met Heerenveen aan zijn knie geblesseerd1 
raakte, hoort eind deze week van de be
handelende artsen of hij van de partij kan 
zijn. Dan wordt het gips om zijn knie ver-
wijderd. , 

Coach W estberg heeft twee Groningers in 
zijn 21 man sterke selectie opgenomen . 
Naast Pluim ers is dat diens vaste defen
siem aatje Rick Van gog . Zoals ge meld is Jo
han T oren op het l aa tste moment af gevallen . 
D e aanstaande landskampioen H eerenveen 
is met zeven spelers honeverancier van het 
Nederlands team , dat op 6. 8 en 10 februari 
in N ew York nog drie oefenwedstr ijden speelt 
v oordat de Spelen beginnen . 

De formatie bestaat uit: 
Doelverdedigers: Ted Lenssen (Heerenveen), 

John de Bruyn (Amsterdam) en Ger~y Göbel (Til
burg). Verdedigers: George Peternousek (Til
burg) , Frank van Soldt (Heerenveen), Rick 
Vangog (Groriingen), Allan Pluimers (Groningen). 
Henk Hille (Amsterdam) en Patrick Kolijn (Denl 
Bosch). Aanvallers: Jan Janssen. Larry van Wie
ren , Jack de Heer, Brian de Bruyn , Leo Koopmans 
(Allen Heerenveen), Ron Berteling, Corky de 
Graauw, Chuck Huizenga, William Klooster (allen 
·Amsterdam), Klaas van de Broek (Tilburg), Dick 
Decloe (DEV .Düsseldorf) en Harry van Heumen 
(Nijmegen) . · 

Pluimers gaat wel 
naar Lake Placid• 

De Groninger ijshockeyer Allan Plui
mers gaat volgende week dinsdag toch 
mee met het Nederlandse team naar 
Amerika om deel te nemen aan de 
Olympische Spelen. Pluimers, die de 
vorige week in Heerenveen geblesseerd 
raakte aan zijn knie , heeft van de artsen 
te horen gekregen dat de blessure ach
teraf meevalt . Het gips is van zijn been 
gehaald en de komende dagen is de Gro-j 
ninger Canadees onder behandeling van 
een fysiotherapeut . De GIJS-speler Re
né Laarrnan, die bovenaan het reser
velijstje stond van de verdedigers, hoeft 
zijn teamgenoot derhalve niet in Lake 
Plaçid te vervangen. 

~ 
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'JASTREMSKI 
bleef beschaafd' 

Remise GIJS 

Heerenveen 
prolongeert 
landstitel 

Een stukje "power play" van het 
bes t van GIJS met een voor velen 
wonderbaarlijk resultaat: de trainer e1 
uit, dat is toch wel een flinke zet ge
weest. Het bestuur verwachtte 
waarschijnlijk de eerste plaats te kun
nen laten halen in de play-offs. 

Het Heerenveense Feenstra Flyers 
heeft gisteravond in en tegen Amster
dam zijn vierde achtereenvolgende 
ijshockeytitel behaald. De Friezen 
hadden aan een 4-4 gelijk spel genoeg 
om de hoofdstedelijken definitief op • De Friese spelers feliciteren Scott Hunter (links), die zojuist de vierde 
afstand te houden. Heerenveense treffer produceerde. Van rechts naar links: Frank van Soldt 

Heerenveen had de gehele wedstrijd Mike Kouwenhoven, Gerben Reiding en Leo Koopmans. ' 
een voorsprong. Pa vlak voor tijd zagen 

Misschien had de heer Jastremski dit 
idee ook wel, en viel het hem als va
der" van de "jongens" heel erg tege~ dit 
niet met z'n allen te kunnen bewerkstel
ligen. De heer Jastremski hield zich 
echter zeer beschaafd aan zijn contract. 

de 3500 toeschouwers Amsterdam een gog en Rob van Onlangs doelpuntten. 
2-4 achterstand ombuigen in een 4-4 re - waarbij Nijmegen in produktie gelijke GIJS speelt, vanavond m eigen huis 

tegen Amsterdam zijn laatste duel van 
dit seizoen. De Groningers kunnen nog 
hoogstens de derde plaats bereiken , 
maar dan moet Nijmegen in Heeren
veen verliezen. 

mi e. Het Groninger Snickers-GIJS tred hield : 6-6 . 
moest in Nijmegen in de slotfase ook al GIJS kwam andermaal in het voor-
met een gelijk spel genoegen nemen . deel door Henk Krikke en Guy Losier. 

Dit kunnen we helaas van het bestuur 
ni~_t zeggen, deze mensen zien volgens 
m1J door onkunde het begrip contract 
niet zo duidelijk. 

Een 9-7 voorsprong ging in de laatste Het doortastende noordelijke optreden 
minuten geheel verloren . Door een wan - kreeg geen vervolg, want ondanks een 
hoopsoffensief bereikten de Nijmegena- negende treffer van Rob van Onlangs Oestand: 
ren een overigens verdiende 9-9 moesten de Groningers tenslotte 1. Heerenveen 5 4 1 o 9 32-15 

Dè sponsor contracten in het begin 
van het seizoen zijn te laat afgesloten. 
en de traine r zijn contract wordt te 
~g beëindigd. Het zal mij trouwens 
niets verbazen als Jastremski een 
maand voor het begin van het nieuwe 
seizoon als sponsor bekend gemaakt 
wordt en Snickers de nieuwe trainer is. 
~ie~ is te _dol bij dit bestuur, maar goed 
1Jsh1 ,key m Groningen hebben we toch 
ec : aan Bob Jastremski te danken. 
Een daarvoor hartelijk dank namens 
mij en ,velen met mij. 

eindstand . . d 2. Amsterdam 5 2 2 1 6 23-22 
D G . .. h k toestaan at Nijmegen. langszij kwam: 3. Nijmegen 5 0 3 2 3 21 _32 e romnger 1Js oc eyers namen 9-9. 

vanaf het begin een 3-0 voorsprong doo"----;-- =--~~ -----------4~· ~G~ro_n""'tn-'-g-=ecc..n=--~~'.t.:..~~5- 0--'-2- 3_ 2_ 2_s-.,..3_3 
g0oalds van Vangog, Toren en Dusseldorp. / _ 2_ _ ,f'\0 

e aarna onstuimige thuisploeg trok (Y 
de score niet alleen in evenwicht, maar 
bewerkstelligde zelfs een 4-3 
voorsprong. Marcel van de Graaf, Van-

G~ ~ 'en, H. LANDKROON 

···········----------------------------··-----------------------.------------------------···· ...... . . . , 

Royale 8-4 zege op De Bisschop 

Snickers derde in play offs 
Met een afgetekende 8-4 zege op het 
Amsterdamse De Bisschop heeft Snic
kers-Groningen toch oog de derde 
plaats opgeëist In de play-offs om het 
kampioenschap van Nederland. 
Feenstra Flyers kon overigens door een 
gelijkspel tegen dat zelfde De Bisschop 
vrijdagavond reeds de champagnefles
sen ontkurken om het feit te vieren, dat 
ze voor de vierde maal in successie de 
nationale ijshockeytitel hadden ver
overd. 

De teleurgestelde Amsterdammers , die 
deze titël ae1i\iond érvoor aan èillll neus 
voorbij zagen gaan, beleefden met hun 
in Groningen verguisde coach en met 
een viertal meegekomen bussen met 
supporters geen genoeglijke avond in 
het IJsstadion Stadspark, dat met ca . 
2000 bezoekers goed gevuld was. · 

Getergd 
Als een furie trok Snickers van start. 
Een getergde Johan Toren, die door 
Westberg uit de Olympische ploeg was 
gezet, stuwde zijn mannen naar voren. 

En met succes. Als rijpe appels vielen in 
die onstuimige eerste periode de doel
punten in het door John Schutters ver
dedigde kooitje . Brian Sproxton op
ende het halve dozijn uit een fabeJach
tige combinatie met Rob van Onlangs 
en Johan Toren. En terwijl het bloedfa-

.J)ati!;ke putJlie 9~ y~Jl •• ~~tber.g, .go 
home" scandeerde, joeg interim-coach 
Guy Losier de tweede treffer in de 
touwen. En zo bleef het doorgaan, tot
dat de score voor de eerste pauze op 6-0 
bleef steken. Een ongekende luxe voor 
de Groninger ploeg, die de laatste tijd 
zo ~oeizaam tot scoren kon komen. 

Brian Sproxton, René Laarman, de ver
vanger voor Al Pluimers in de Olym
pische selectie, Rob van Onlangs en 
Guy Losier tekenden voor de doelpun-
ten. · 
En ook in ,de tweede speelperiode liep 
de Snickers-trein op volle toeren. Mar
cel van de Graaf en Brian Sproxton pro
duceerden elk een treffer, zodat de elite
ploeg van bondscoach Hans Westberg 
op een beschamende 8-0 achterstand 
werd gezet. 

Snickers nam daarna wat gas terug, 
waardo.o D~ Bissehop in staar werd:ge

' steld de score een beter aanzien te ge
ven. Ejay Queén, Ton Simpson en 
Corki de Graauw (2x) waren de doel
puntenm!lkers. 
De wedstrijd werd af en toe ontsierd 
door wat onschuldige vechtpartijtjes, 
welke kennelijk bij het Nederlandse ijs-

hockey tot de normale zaken gaan be
•horen. John Sunderland kon daardoor 
met een match-penalty voortijdig de 
Amsterdamse kleedkamer gaan opzoe
ken. 
Toch dus nog een derde plaats voor 
Snickers , dat een rommelig seizoen, 
tenslotte af kon sluiten met een goed re
sultaat. 
De situatie, die is ontstaan na het ver- -
trek van trainer/ coach Bob Jastremski, 
leidt voor de continuïteit van het Gro
ninger ijshockey bepaald niet tot opti
mistische voorspellingen. ·Het bestuur 
van Snickers kan bierover echter de hele 
zomer de moede hoofden gaan buigen. 
Voorlopig is de aandacht eerst gericht 
op de Olympische Winterspelen in Lake 
Placid, waar Rick van Gog en René 
Laarman .Groningen gaan vertegen
woordigen. De eerste wedstrijd wordt 
gespeeld op 12 februari tegen Canada. 
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Sportieve .revanche 
I 

Toren op bondscoach 
I 

(Van onze verslaggever 
HENK HIELKEMA) . 

De spelers van Snickers-GIJS en tweeduizend. Groninger ijshockeyfans heb
ben zaterdagavond in het laatste play-offduel tegen Amsterdam een hommage 
gebracht aan Johan Toren. De geladen spelende aanvaller, die de vorige week 
door bondscoach Hans Westberg uit de selectie voor Lake Placid werd gewipt, 
slaagde er met de hulp van zijn te_ammakkers in sportief revanche te nemen op 
de Amsterdamse coach. Een ontketende Toren leidde GIJS naar een verdiende 
8-4 zege, waardoor de Groningers in de eindstand Nijmegen van de derde positie 
verdreven. 

Westberg werd door het publiek her
haaldelijk uitgejoeld , terwijl Johan To
ren extra veel toejuichingen kreeg. Voor 
de bondscoach maakte het allemaal 
niets meer uit. Hij verklaarde na afloop 
dat de yells "Westberg go home" hem 
waren ontgaan. Westberg: ,,Johan To
ren was vanavond inderdaad uitstekend 
op dreef, maar dat had hij moeten zijn 
toen er selectiewedstrijden werden 
gespeeld . Het is sneu voor hem, maar ik 
kan nou eenmaal niet met gevoelens of 
sentimenten rekening houden." 

Vechtlustig 
De revanchepartij leek af en toe overi

gens meer op een vechtlustige wraak• 
actie, want de gemoederen raakten be
hoorlijk verhit. Niets ontziende body
checks en minutenlange vuistgevechten 
onderstreepten de Groninger agressie. 
Zo rolde Johan Toren al na vijf minuten 
in een worsteling met Henk Hille over 
de ijsvloer, nadat Henk Krikke de Am-

Johan Toren uit 
ijshockeyselectie 

De Groninger ijshockeyer Johan Toren 
is ruim een week voor het vertrek van het 
Nederlandse team naar de Olympische 
Winterspelen in Amerika afgevallen voor 
de Oranje-selectie. Technisch directeur 
Dummy Smith heeft hem dit zater
dagavond na afloop van de noordelijke 
derby in Heerenveen medegedeeld. De 
GIJS-spelers Rob van Onlangs en René 
Laarman waren al eerder afgevallen, 
maar verdediger Laarman krijgt deze 
week alsnog een uitnodiging zich bij de 
selectie te voegen als vervanger van zijn 
teamgenoot Pluimers, die in Heerenveen 
een ernstige knieblessure opliep. Johan 
Toren is als eerste geplaatst op de reser• 
velijst van aanvallers. 

Toren reageert verbitterd op de 
boodschap van Smith, die zaterdag spe
ciaal voor deze ongunstige mededeling 
naar Heerenveen was gekomen. Toren: 
.,Ik moet me er n'atuurlijk bij neerleggen, 
maar het valt me wel zwaar. Drie jaar 
lang heb ik in Oranje geknokt en nou 
wordt je in een paar zinnen verteld dat je 
niet, meegaat naar de spelen. Voor ik me 
weer voor het Nederlands team beschik
baar stel, wil ik eerst een gesprek hebben 
met bondscoach Hans Westberg." 

Volgens Toren, die de Oly111pische kle
dinguitrusting al in huis heeft en zijn 
paspoort bij de officials had ingeleverd 
voor het verkrijgen van de nodige visa, 
zegt niet te weten dat er nog enkele spelers 
zouden afvallen. Toren: ,,Er werd me 
steeds gezegd dat ik er definitief bij was. 
Zelfs na de drielandenontmoeting in de
cember is mij de verzekering gegeven. Ik 
begrijp Westberg niet. Maar dat is niet zo 
verwonderlijk, omdat ik in de afgelopen 
drie jaar hooguit één gesprek met hem heb 
gehad." · 

Ook GIJS-Yerdediger Al Pluimers kan 
de reis naar Lake Placid wel afschrijven. 
Zijn blessure leek aanvankelijk mee te 
vallen, maar gisteren werd zijn knie in een 
Groninger ziekenhuis in het gips verpakt. 
Pluimers: .,Dit zijn dingen die gebeuren. 
Daar kun je niets aan doen en de body
check tegen mij was volkomen correct. Ik 
zag hem gewoon niet aankomen." 

Volgens Dummy Smith komt de Gronin• 
ger Laarman in aanmerking om Pluimers 
te vervangen. In dat geval gaan er twee 
GIJS-spelers naar de Olympische Spelen. 
De verkiezing van Rick Vangog is defini• 
tief. · 

sterdammer Bles met een keiharde 
rechtse directe had geveld. In de tweede 
periode stuurde arbiter Westra de Am
sterdamse Canadees Bob Sunderland 
zelfs naar de kleedkamer na de zo
veelste vuistwisseling. 

Andrew Tenbult van Assen en Luuk van 
Dijk" van GIJS zijn door bondscoach Eddy 
Gosselin uitgenodigd voor de selectie van 
Jong Oranje A. Dit team speelt van 8 tot 
en met 12 maart in het Oostenrijkse Kla• 
genfurt voor het wereldkampioenschap in 
,de B-poule. 

GLJS was zo geïnspireerd om West
berg te laten zien dat hij ten onrechte 
slechts twee Groningers voor zijn Oran• 
je-selectie heeft opgeroepen, dat de 
noordelingen al na . negen minuten 
zesmaal raak knalden. Het doelpunten
festival werd geopend door Brian Sprox
ton, waarna Losier, Marcel van de 
Gn1af, René Laarman, Rob van Onlangs 
en Gary Dusseldorp voor een verras
sende 6-0 tussenstand zorgden. 

In de tweede periode liep GIJS nog 
uit naar 8-0 door treffers van Brian 
Sproxton, maar daarna kwamen de Am
sterdammers in de vijfde minuut terug 
door Queen. De Graauw scoorde ver
volgens nog tweemaal, maar verder dan 
8-4 lieten de Groningers het niet komen. 
Hans Westberg had zijn goalie John de 
Bruyn en de lichtgeblesseerde Ron Ber
tcling aan de kant gehouden om ze wat 
t~ sparen voor de Olympische Spelen. 

··Na afloop van het duel namen· de 
Groninger supporters uitbundig 
afscheid van de spelersgroep met bloe
men en geschenken. Ondanks de be
scheiden rol in de titelstrijd, lieten de 
fans hun favorieten niet vallen. Een 
_houding die heel wat sympathieker 
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overkomt dan de brute wijze waarop het 
GIJS-bestuur coach Bob Jastremski in 
de play-offs aan de kant heeft-gezet. 

Het is vrijwel uitgesloten dat 
Jastremski het volgende jaar in Gronin
gen terugkeert als trainer-coach. 
Jastremski, die sinds twee weken ook is 
gestopt met de trainingen van het 
tweede team, staat in elk geval niet op 
het lijstje van trainers, waar het bestuur 
al mee bezig is te onderhandelen. 
Bestuurslid Herman Voogd: ,,We heb• 
ben contact met enkele coaches, die mo
menteel in Nederland zijn. Hoewel in de 
ijshockey~ereld alles mogelijk is, zie ik 
niet dat Jastremski blijft .''. 

Wat betreft de spelersgroep is er nog 
niets zwart op wit vastgelegd. De huidi
ge kern Canadese spelers mag van het 
bestuur terugkomen. ,,Maar," aldus 
Voogd, ,, je weet als ijshockeyclub pas in 
september waar je aan toe bent. In prin
cipe worden alle contracten stilzwijgend 
verlengd, maar een speler heeft het 
recht om niet weer te komen." 

Het bestuur praat de komende weken 
met de sponsor over het te besteden 
budget voor het volgende seizoen . Daar
na wil de clubleiding spijkers met kop
pen slaan. Organisatorisch wil GIJS de 
zaken op tijd in orde hebben. Al was het 

alleen al om de spelers zeker.heid te bie
den en geruchten over spelerstransfers 
de kop in te drukken. . 
Het Heerenveense Feenstra Flyers won in het 
Thialf-stadion zijn laatste wedstrijd van Nij. 
megen met 6-2. Dat gebeurde via de perio
destanden 3-1, 1-0 en 2-1. 

De eindstand: 
1. Heerenveen 
3. t,msterdam 
3. Groningen 
4. Nijmegen 

6 5 1 0 11 38-17 
6 2 2 2 6 27-30 
6 1 2 3 4 34.37 
6 0 3 3 3 23-38 

Assen snel op volle toeren 
Aquaterm-Assen had deze week de 

moeilijkheid , dat er geen trainingsar
beid kon worden verricht. Het Asser ijs 
stond namel.ijk ter beschikking van de 
IJsrevue Holiday on lee. Toch bleek dat. 
geen beletsel voor de Drenten om bij de · 
reserves van Tilburg een ruime overwin
ning te behalen. De eindstand werd in 
een vrij pittig gevecht 5-12. Met name 
in de eerste periode draaide de Asser 
aanval op volle toeren. Toen werd al een 
8-2 voorsprong veroverd. Ook de tweede 
speelfase werd met 3-1 in het voordeel 
van de Assenaren afgesloten. De Til 
burgse tegenstand manifesteerde zich 
echter tegen het einde. Een op zeker
heid draaiende Asser formatie liet een 

2-l afsluiting toe. Twe~maal werd in 
Tilburg gescoord door Jack Wijlemans, 
Andrew Tenbult, Dan Cuomo, Dave 
Mathewsen en Allard Krikke. En de 
produktie werd volgemaakt door Hans 
Pi eek en Paul Domm . Arbiter Noud van 
Berkel moest 32 strafminuten uitdelen. 
Dat werd keurig over de beide partijen 
gelijk verdeeld. 

De overige uitslagen: Disc Phantoms-Den 
Bosch 2 16-3, Luik-Amsterdam 2 7-5, Leeuwar
den-Kemphanen 5-6, Brussel-Amsterdam 2 11-2, 
Den Bosch 2-Herentals 4-14, TIiburg 2-Assen 
5-12. , 

De stand ie: 1. Assen 18-36; 2. Herentals 19-30; 
3. Brussel 14-22; 4. plsc Phantoms 18-21; 5. Am
sterdam 2 19-18; 6. Luik 19-18; 7. Kemp
hanen 17-12; 8. Leeuwarden 18-11; 9. TIiburg 2 
19-10; 10. Utrecht215-6; 11. Oen Bosch 218-4. 

• Johan Toren (liggend) in een wor1teling met de Amsterdammer Hen 
Hille. Van Onlangs; Schäffer, Sproxton en Sunderland (v.l.n.r.) kijken toe. 



Bedankt Bob Jastremski voor die 
heerlijke ijshockeyjaren 

Afschei ch 

Bob en Yvonn~ Jastrem~ki temidden van de cadeau 's van supporters en spelers. Ook het tweede team bood 
Bob Jastremsk, een fraaie tekenmg aan, die werd vervaardigd door de heer Van de Kuip . (Foto Jan Kerkhof). 

Afscheid van een coach. Moeili jk , z eker a l s die c oach ook a l s men s bij 
i eder een geli e fd i s . Toch komt het vooro Voo r a l i n h e t geval va n ons al
l e r Sn i cker s waren de oms t andi gheden verr e van p l ez i eri g o Bo b J as tremski 
de man di e ons drie jaar l ang vergeze l de op het pad van he t Ne d e rlandse 
i jshockeygebeuren. Bob Jastremski, d e man d i e a lles wat in z i j n vermogen 
l a g deed , om het spel ers en s up port ers naar d e zin t e maken. 

Ook zijn vrouw, Yvonne droeg haar steentje daar toe bijt Samen maakten 
ze drie jaar l a ng d e el uit van d e Sni ckers (lees G.IJ. S . ) familie. Maar 
goed, er is een tij d v a n komen en er i s een ti jd van gaan. Voor Bob en 
Yvonne kwam nu de tij d van gaan. 

Maar niet stil en g erui s l oos, vo n d d e s up po r ter s v ereniging . Dr ie j aar 
lang trouwe dienst mag men niet zo maar v oorbij l a t e n gaan. Vandaar da t 
er b es loten werd om me t e en aantal supporters Bob en Yvo nne op te zo e k en 
voor hun vertrek. Da t gebeurde zondag t we e we k en ge leden, en het was een 
heel gezelli g e midda g . 
Namens de s pelers ha d Bob de avond daarv oor een wandbord aan g eboden gekre
gen, met a ls inscriptie:" Tha nks f or a ll you di d on a nd off the ice. The 
Boys". Een werkeli j k schi tter end aandenken, dat doo r Bob dank baar werd 
aanvaard. 
Ook de support e rsveren i g ing meende haar s t eent j e te mo eten bij drage n . Bo b 
kreeg een g edenkp l aa t aan g eboden, me t daarop g e schrev en:"Beda nkt Bob , vo or 
drie jaa:r lang i jsho ckeyplezier 19 77 - 1980". 
Tevens meende de sup portersverenig i ng Bo b J as tr emski erel id te moe t en ma
ken van ha ar v eren i g ing , h etgeen d ui deli jk i l l ustre erde wa t Bob oo k voor 
de supporters bete kende. De lidmaa t schapskaart werd verwe r k t in e e n colla
ge, besta ande uit twe e f o to's, ~~n va n Bob en ~~n van j ui chende f a n s . 

Tevens kreeg Bob de o pb r engst van de co ll ec te aan geboden , d i e i s g e houden 
tijdens de thuiswedstri jd teg e n Feen s t ra F l yers. Dit b edrag f. 8 7 5.-- werd 
door de supportersve r eni g ing a angev uld tot f .1 000 ,--. Bob en Yvonne h e b
ben al besloten, dat e e n gede e lte van_ dit ge ld i n i e der g eval zal worden 
besteed aan" een bordje v oor op de stereoinsta lati e ", me t a l s inscriptie 
"Aangeboden door de supporters van G.IJ. S .-Groningen a l s dank voor bewe
zen diensten". 

Bob en Yvonne, de jaren da t jullie bi j ons waren, waren drie onvergete
lijke jaren. Beda nkt voor alles, en we hopen da t h e t jullie go ed za l gaa n 
in je verdere leven. Ho pelijk no g eens e e n keer tot zi ens . __________ __;;.•~,--.....;.=-.-sc--...,.-=-



De ijshockeyploeg van Snickers (Groningen) heeft pittige kanshebber: de 2e plaats in 1978 · 
zich geplaatst bij de laatste vier ploegen di = ~ ~:.~~Êi~ de 2e plaats in 1979 
uitmaken wie kampioen word eri in 1980 ..... ? 
van Nederland, 
de zogenaamde play-offs. 
Snickers is daarbij een 

' 

Let op Snickers. Op het ijs! 
En in de winkel! 

1 
■ 

De pinda-plus reep waar pit in zit. 
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