
GIJS 1984 - 1985 

1st Divisie met nieuwe Speler, Trainer, Coach - Leo Koopmans 



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 
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Leo Koopmans nieuwe speler-coach 

G.IJ.S. lonkt naar kam.aioenschap 
'We zijn nu aanbeland bij de twee
de fase van ons driejarenplan. Vo
rig jaar namen we nog genoegen 
met een bescheiden klassering in 
de middenmoot, maar dit jaar 
willen we in ieder geval aan de ti
tel kunnen ruiken'. Met die niets 
aan duidelijkheid te wensen over
latende woorden liets GIJS
voorzitter Ten Hof afgelopen don
derdagavond weten dat de vader
landse ijshockeywereld het ko
mende seizoen ernstig rekening 
dient te houden met zijn club. En 
dat mag opmerkelijk genoemd 
worden voor een club, die nog 
maar vier jaar geleden op sterven 
na dood was. 

Drie jaren lang verbleef GIJS 
vrijwel anoniem in de tweede di
visie van de vaderlandse ijshoc
keycompetitie, daartoe gedwon
gen omdat even daarvoor de fi
nanciële basis van de Groningers 
als een kaartenhuis in elkaar was 

, gestort. Vorig jaar maakte de 
ploeg uit de Martinistad op be
scheiden wijze haar rentree in de 
eerste divisie. Voor het seizoen 
'84- '85 is die bescheidenheid ech
ter ver te zoeken. Een plaats bij 
de eerste vier van de ranglijst 
staat voor de clubleiding nu al 
wel vast, en als het even kan doen 
de nieuw aangetrokken spe
ler /trainer/ coach Leo Koopmans 
en zijn volgelingen zelfs een 
greep naar de titel 
Financiële waaghalzerij is er ech
ter niet meer bij. Het huidige 
GIJS- bestuur heeft wat dat be
treft haar lesje wel geleerd en 
past ervoor om verder te grijpen 
dan haar financiële arm lang is . 
Hetgeen impliceert dat bij het 
aantrekken van nieuwe krachten 
nauwlettend het gezicht van de 
penningmeester in de gaten 
wordt gehouden. Die moet het 

'We-doen in ieder 
geval ons best' 

- De nieuwe speler/trainer/ co
ach van GIJS, Leo Koopmans 
(midden), geflankeerd door 
Rick Vangog (links) en Hans 
van Vlaanderen. Dit drietal 
zal een belangrijke bijdrage 
moeten leveren aan het stre
ven GIJS dit seizoen naar een 
hoger niveau te tillen 

het komend seizoen hebben van ren. Ook het jonge talent Joep mende ijshockeyseizoen in de de komende drie jaren (hopelijk) 
een bescheiden sponsor, want de Franke keert uit Heerenveen eerste divisie zal tegenkomen is - weer is gegarandeerd. 

Wieren uit Heerenveen bij steeds 
meer Nederlandse clubs opgeld 
doet. 

Simpel is die taak echter aller
minst. Een speler/trainer/ coach 
behoort zowel boven als tussen de 
spelersgroep te staan, waarbij 
nog komt dat alle besognes rond 
het team gemakkelijk de eigen 
prestaties kunnen beïnvloeden. 
De 30-jarige Canadees van Neder
landse afkomst heeft echter be
wust gekozen voor die job en 
blikt vol zelfvertrouwen vooruit. 

'Ik weet dat het een zware taak 
is, dat heb ik in al die jaren Hee
renveen wel gemerkt. Toch lijkt 
het mij de ideale situatie toe, al 
besef ik terdege dat het hard wer
ken betekent. Bij Larry (Van 
Wieren red .) was ik een tijdje 
assistent-trainer, dus ik ken het 
klappen van de zweep' . Overi
gens heeft de komst van Koop
mans naar Groninger1 niets uit te 
staan met de huidige trubbelen in 
Heerenveen. Koopmans: 'Zeker 
van datgene wat zich de laatste 
twee weken bij Heerenveen heeft 
afgespeeld wist ik niets af. Gedu
rende het afgelopen seizoen wist 
de spelersgroep natuurlijk wel 
dat de sponsor er mee zou stop
pen, maar dat heeft geen wezen
lijke invloed op het spel gehad. 
Voor wat mijzelf betreft: ik wil 
graag een carrière als trainer/ co
ach opbouwen en Groningen 
heeft mij die kans gegeven' . Over 
zijn selectie is de nieuwe GIJS
leider zonder mP.e tevreden. 

'Maar het blijft voor mij belang
rijk dat ook Johan Toren naar 
Groningen zal komen. Ik ken 
hem goed en weet wat hij voor 
een team kan betekenen. Johan is 
een speler die ik uitstekend in 
mijn team zou kunnen inpassen, 
en ik hoop dan ook dat de moei
lijkheden die er nu zijn kunnen 
worden opgelost' . 

tijden dat er tonnen in ijshockey- naar Groningen terug, maar de hoe raar dat ook mag klinken - Onzekerheid troef dus, aan de 
clubs werden gepompt zijn al rentree van zijn clubmakker Jo- voor een deel nog een vraagteken. vooravond van het seizoen '84-
lang , vervlogen. Daarom, en ook han Toren in de Groninger '85, en het is nog maar de vraag of 
om niet te afhankelijk te worden ijspiste hangt nog aan een zijden Van lering trekken uit het verte- alle verenigingen die zich bij de 
van de geldschieter, sponsort de draadje. Traditiegetrouw zorgt den hebben de meeste Nederland- Nederlandse IJshockeybond heb
Groningse club zich voorname- zo'n overgang voor nogal wat be- se club besturen nog nooit gehoord ben ingeschreven voor deelname Mocht dat inderdaad lukken, dan 
lijk zelf. Vorig jaar gebeurde dat roering in het vaderlandse ijshoc- en zo kan het gebeuren dat ook dit aan de competitie in de eerste di- heeft GIJS zijn selectie vrijwel 
door een in samenwerking met keywereldje, en zo kan het gebeu- seizoen weer een aantal ploegen visie ook daadwerkelijk aan de compleet. Alleen een buitenlandse 
De Groninger Gezinsbode georga- ren dat de international een week aan de competitiestart verschij- start verschijnen. En zo dat al aanvaller staat nog op het ver
niseerde krantenbingo; dit jaar voor het begin van de competitie nen met een (in sommige gevallen mag lukken, de rit ook helemaal langlijstje van Koopmans: onder-
wordt er een mammoet-verloting nog steeds niet weet welke kleu- te) wankele financiële basis. uitzitten. handelingen met een kandidaat 
gehouden, die de clubkas samen ren _hij de komende winter zal voor die functie zijn al in een ver-
met de recettes moet aanvullen. verdedigen. Wel zeker is de Zelfs voor de achtvoudige lands- gevorderd stadium. En daarmee 
Een clubkas, die op die manier komst yan 'body-checker' Rick kampioen Heerenveen zag het er zal de spelende trainer/ coach dan 
volgens het bestuur ook dit jaar Vangog, terwijl u~t Canada de 18- aanvankelijk somber uit. Twee Debuut dit seizoen moeten proberen de 
weer garant zal staan voor ijshoc- jarige Hans van Vlaanderen en de weken geleden maakten de Frie- hoog gespannen verwachtingen 
key op niveau. drie jaar oudere Howie Wieringa zen nog bekend dat ze er niet in Hoe het ook zij: GIJS lijkt klaar van zijn bestuur waar te maken. 
Gezien de activiteiten van GIJS overkomen. De club is nog in on- waren geslaagd een opvolger te te zijn voor de komende winter- Betekent dat een druk op de 
op de transfermarkt mag er de derhandeling met een opvolger vinden voor het met sponsoring maanden en startte gisteren met schouders van de technische Zei
komende maanden ook best wat voor de naar zijn geboorteland te- gestopte bedrijf Feenstra Ver- een oefenwedstrijd tegen een in der? Koopmans: 'Natuurlijk is het 
verwacht worden van de Martini- ruggekeerde Canadees Rob Cur- warming en trokken zich prompt Canada rondtoerende Canadees mijn eerste jaar, maar ik weet 
stedelingen. Zo is de clubleiding rie. Die opvolger moet als laatste terug uit de competitie. Eind vo- team. Die wedstrijd betekende wat ik kan en ik weet wat mijn 
er bijvoorbeeld in geslaagd de de vaste spelerskern complete- rige week slaagde de bewoners ook ook meteen het debuut van spelersgroep kan. Een plaats bij 
Nederlands Canadese Fries Leo ren. van het Friese Haagje er uitein- nieuweling Leo Koopmans als de eerste vier moet volgens mij 
Koopmans aan te trekken, die <lelijk dan toch nog in een geld- spelende trainer/ cpach, een com- mogelijk zijn. We doen in ieder ge-
het komend seizoen als spe- Vraagteken schieter te strikken, waardoor binatie die na de successen van val ons best en we zien wel hoe 
ler/trainer /coach zal gaan funge- Welke andere clubs GIJS het ko- topijshockey in de Thialfhal voor zijn oude clubmakker Larry van ver we komen'. ---~--------------------------------"---, __________________________ _,,,, 



ol.c c9 4 

GIJS onwennig in oefenduel 
Van onze sportredactie . 

GRONINGEN - De presentatie van de Groninger IJshockey Stichting 
(GIJS) in het eigen Stadspark mondde gisteravond uit in een 6-2 nederlaag 
tegen een rondreizend team uit Canada. Voor ongeveer tweehonderd toe
schouwers maakten de Groningers nog een onwennige indruk, hetgeen na
tuurlijk niet verwonderlijk was omdat het team slechts enkele trainingen 
achter de rug heeft. 
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• GIJS-speler Harm Telkamp (rechts) passt de puck maar veel schiet zijn ploeg er 
niet mee op. (Foto:. Han de (?raaf) . . · 

Versterking 
voor GIJS 
Van onze sportredactie 

GRONINGEN - GIJS heeft voor 
het ijshockeyduel tegen landskam
pioen Nijmegen dat morgenavond 
in het stadspark wordt gespeeld de 
beschikking over twee nieuwe aan
winsten. 

Tim Cranston is inmiddels gearri
veerd. En de 21-jarige center heeft zijn 
bekwaamheden op de trainingen al be
wezen. De komst van de topscorer van 
de Corner Brook Royals is mogelijk ge
worden door de steun van Fred de 
Bruyn, de restaurateur van het ijssta
dion. 

Een discotheek in de Poelestraat in 
Groningen adopteerde W ayne van 
Dorp. Deze 23-jarige aanvaller speelde 
twee seizoenen lang bij de Heeren
veense Flyers. De zwaargewicht zal 
ongetwijfeld bij G.IJ .S. voor veel spek
takel zorgen, zoals hij dat ook in zijn 
Friese loopbaan uitvoerig de
monstreerde. 

De komst van Van Dorp als tweede 
Nederlandse Canadees had trieste ge
volgen voor Hans van Vlaanderen. Hij 
kreeg te horen dat hij nu overbodig is 
geworden. In onderling overleg is hij 
inmiddels teruggekeerd naar Canada. 
Van Vlaanderen kon overigens in de 
beide wedstrijden, die hij tot nu toe 
speelde, niet imponeren. 

Conclusies hoeven er na het eerste 
en enige oefenduel dan ook niet 
getrokken te worden. Hoewel de com-' 
petitie het komende weekeinde start 
met voor GIJS een uitduel tegen HIJS 
(zaterdag) en een thuiswedstrijd tegen 
Heerenveen (zondag), zal de nieuw
bakken trainer-speler-coach Leo 
Koopmans nog wel enkele weken no
dig hebben om in zijn ploeg wat lijn té 
krijgen. 

De rommelige en soms zelfs beden
kelijke strijdwijze werd een beetje in 
de hand gewerkt doordat bijvoorbeeld 
doelman Marc Storimans nog niet kon 
worden ingezet (hij arriveert vandaag 
in Groningen) en Gerard Carras in 
burgerplunje aan de kant stond we
gens een lichte blessure. Ook Johan 
Toren kwam vanzelfsprekend niet in 
actie, omdat hij eerst de uitspraak 
moet afwachten van de Haagse rechter 
in het kort geding. 

De ingespeelde en conditioneel op
permachtige Canadezen profiteerden 
vooral in de eerste periode van de Gro
ninger onwennigheid door direct een 
3-0 voorsprong te nemen. Paul Adey, 
Serge Moirier en weer Adey vonden in 
die fase het netje achter goalie Mar..lc 
O'Brien, die na een matige start beter 
in beeld kwam met enkele goede red-
dingen. ' 

De meespelende Koopmans probee~ 
de zowel op de spelersbank als binnen 
de boarding iets te regelen, maar meer 
dan twee tegendoelpunt~n van respec-

tievelijk Henk Keizer (solo) en junior 
Cees Dijkhuis zaten er toch niet in. De 
gasten uit Montreal, die in voorgaande 
wedstrijden Tilburg hadden geklopt 
met 8-2, tegen Eindhoven met 7-7 ge
lijk speelden en Van N ijmege1,1 met 8-5 
verloren, stelden daar in de tweede pe
riode een doelpunt tegenover van Syl
vain Beaucharnp. Ook de laatste fase 
was weer voor de Canadezen, die de 
score opvoerden naar de eindcijfers 2-6 

._door goals van Adey. 
Overigens is de deelneming van 

Herman Carras in het GIJS-team dit 
seizoen niet uitgesloten. Door interne 
problemen staat hij in eerste instantie 
naast de selectie, maar na een 'proef
periode' van een maand krijgt ook hij 
de gelegenheid zich in de Groninger 
hoofdmacht te spelen. Verder is de 
Groninger clubleiding nog op zoek 
naar een Canadese schutter en vol
gens Koopmans zit het er dik in dat de 
club binnen een WE:ek een acceptabele 
forward kan presenteren. . 

Het optreden van de nieuwelingen 
Van Vlaanderen en Wieringa, die bei
den voor het eerst in Europa vertoe
ven, was nog niet om over naar huis te 
schrijven. Maar de onwennigheid, die 
zij vertoonden, gold eigenlijk voor alle 
GIJS-spelers, die met hun gedachten 
oflgetwijfeld al waren bij de ontmoe
ting tegen de Flyers uit Heerenveen, 
die voor zondagavond op het program-. 
ma staat. 

Twee nieuwe 
spelers voor GIJS 
De Groninger IJshockey club 
GIJS heeft twee nieuwe spelers 
gecontracteerd. De 23-jarige Ne
derlandse Canadees W ayne van 
D_orp en de 21-jarige Canadees 
Tim Cranston . Van Dorp kwam 
tot voor kort uit in Vancouver in 
een semie-professionele legue 
daarvoor speelde ~ij bij - toen nog 
- Feenstra Flyers m Heerenveen 
Hans van Vlaanderen keert nu te~ 
rug naar Canada . Beide nieuwe 
spelers zullen zaterdagavond te
gen Nijmegen in Groningen hun 
debuut maken. 



Achter vlnr: Tim Canston, Hans Coffing, Arend Mulder, Joep Franke, Danny Cuomo, Harm Telkamp, Midden vlnr: 

Geert Pleiter, Tjerk Ploeg, Henk Keijzer, Martin Kiel, Wayne van Dorp, Erik Noorman, Gerard Carras, John Griffith, 

Teun Schuurman. Voor vlnr: Mark O'Brien, Rick Vangog, Leo Koopmans, Johan Toren en Marc Storimans. 



Leo Koopmans staat als trainer op eigen benen 

Bii GIJS moet ik naam maken 

• Zondagavond kruist Leo Koopmans {links) de degens met Larry van 
Wieren. Het tweetal vertoefde twaalf j aar in elkaars nabijheid in Heeren
veen. 

Grantson naar GIJS 
Van onze sportredactie 

GRONINGEN - GIJS. heeft een nieu
we aanvaller gecontracteerd. In plaats 
van Rob Curry komt Tim Grantson 
naar Groningen. Deze kleine ijshocky-
er, dîe bekend staat als een razendsnel-
le center, speelt in hetzelfde team als 
Paul Ady . Deze Canadees die deze week 
in Groningen speelde viel toch niet in de 
smaa k bij trainer-coach Leo Koopmans. 1 

Het is de bedoeling dat Grantson zater
dag al mee gaat spelen in Den Haag te
gen HIJS en zondag voor eigen publiek 
debuteert tegen de ·Flyers uit Heeren
veen. De Friezen moesten gisteren de 
teleurstelling ondervinden dat Steve 
Palmiscino niet -over kon. Larry van 
Wieren is nu op wek naar een plaats
vervanger van minstens dezelfde kwali
teit. 

Van onze sportredacteur Henk Hielkem,i 
GRONINGEN - Zondagavond staan ze tegenover elka.ir: Leo Koopmans 

en Larrie van Wieren. Twaalf jaar lang hebben ze lief en leed gedeeld in 
Heerenveen, zijn zeven maal landskampioen geworden en toerden geza
menlijk over de aardbol in het Nederlands ijshockeyteam. De 30-jarige ' 
Koopmans zag een paar maanden geleden echter de bui hangen in Heeren, 
veeri en vertrok naar de Groninger IJshockey Stichting als speler-trainer
coach. Van Wieren bleef in die functie bij de 'Flyers', al was zijn terugkee,;
tot voor kort nog dubieus door de sponsorperikelen bij de veelvoudige 
landskampioenen. "Als ik hem een check kan geven, gebeurt dat", aldus 
Koopmans, die er onmiddellijk aan toevoegt, dat ze elkaar de hoofden echt 
niet zullen afhakken. 

ln de knusse flat in de Groninger 
binnenstad lijkt de besnorde forward 
al aardig op zijn gemak. Een interview 
komt hem goed gelegen: "Mijn vrouw 
is boodschappen doen en de kleine doet 
zijn middagdutje. Laten we niet te 
hard praten." Het gesprek spitst zich 
telkens toe op het eerste competitiedu
el, dat GIJS zondagavond in het 
Stadspark moet spelen tegen Heeren
veen. Koopmans: "Een bijzondere 
wedstrijd met een pikant bijsmaakje. 
Om mij heen hoor ik dat de wedstrijd 
in Groningen de gemoederen al een 
tijdje bezighoudt. De affaire Johan To
ren speelt daarbij natuurlijk een grote 
rol. Ik ben benieuwd hoe de rechter die 
zaak zal afhandelen." 

De vorige week startte Koopmans 
zijn werk als trainer, een job die hij dit 
jaar voor het eerst op niveau zal aan
pakken. ln Heerenveen begeleidde hij 
wel enkele jeugdteams en rond het 
eerste team fungeerde hij af en toe als 
een soort assistent van Van Wieren, 
maar bij GIJS staat hij voor het eerst 
op eigen benen. Een trainersdiploma 
heeft Koopmans niet. Zoals veel ou
dere spelers heeft hij zichzelf 'ge
vormd'. Van alle trainers die de Ne
derlandse Canadees heeft meege
maakt heeft hij wat puntjes genoteerd. 
Ondertussen -bezit hij een boek met 
honderden aantekeningen, trainingen 
en spelopvattingen. Koopmans: "Bij 
GIJS moet ik als trainer naam maken . 
Over een jaar ·of twee zit het er dik in 
dat ik me na twaalf jaar weer defini
tief in Canada ga vestigen. Dan zoek 
ik mijn toekomst in het trainersvak. 
Trainers die in Europa bezig zijn ge
weest hebben daar een streepje voor." 

Zwembaden 
Als zijn carrière onverhoopt mislukt 

is Koopmans er de man niet naar om 
bij de pakken neer te zitten. Tijdens de 
zomermaanden vertoeft het gezin 
Koopmans nu al ieder jaar in zijn ge
boorteland, waar de 'ijshockeyreus' 
prive zwembaden bouwt. "Het is echt 
niet zo dat ik nergens op kan terugval
len. Ik wil altijd wel werken en daar 
kom je in Canada ver mee. Nee, in dat 
land ligt mijn toekomst. Ik houd ont
zettend veel van ijshockey en wat ik in 
al die jaren heb geleerd wil ik graag 
overbrengen op anderen." 

Een duidelijk idee over het seizoen 
met GIJS heeft hij nog niet, maar een 
plaatsje in de play offs zit er volgens · 
hem dik in. Koopmans: "Als je de spe
lers van de eerste divisieteams op een 
rijtje zet, dan concludeer ik dat alleen 
GIJS sterker is geworden. Amster-

dam, Tilburg, Nijmegen en Heeren
veen zijn er met de spelers allemaal op 
achteruit gegaan. En van ploegen als 
Geleen, Eindhoven en Den Bosch moet 
je natuurlijk sowieso winnen." 

Het woordje 'winnen' valt in het in
terview regelmatig. Koopmans be
schouwt zichzelf als een 'winner', een 
instelling die hij in Groningen pro
beert over te brengen. Koopmans: "Die 
positieve instelling is bij Heerenveen 
altijd ontzettend belangrijk geweest. 
Larrie van Wieren is daar geweldig 
sterk in. Ook als het wat minder goed 
ging hield hij de moed er altijd in. Dat 
is een trekje dat ik van hem heb over
genomen." 

Jagen 
De GIJS-coach, die deze week als 

speler weer is geselecteerd voor het 
Nederlands team, onthoudt zich op 
voorhand van grootspraak. Wel wil hij 
kwijt, dat er in Groningen weer een 
sfeertje moet worden opgebouwd zoals 
die er enkele jaren · gelede,n ook was. 
De Groninger spelstijl zal daar zeker 
toe moeten bijdragen, want Koopmans 
is een voorstander van 'fysiek' ijshoc
key. GIJS gaat dus op de Canadese 
toer zonder a l te veel beperkingen. De 
spelers, die voor dat spelletje geschikt 
zijn heeft de robuuste trainer-speler 
voorhanden: Rick Vangog, Danny Cu
omo, John Griffith, Gerard Carras en 
Martin Kiel zijn stuk voor stuk verde
digers met een betonnen body-check. 
Koopmans: "Ik houd er niet van om me 
verdedigend op te stellen. We zullen 
gaan jagen met agressief spel." 

Voorlopig laat de nieuwbakken co
ach alles een beetje op zich af komen. 
De eerste weken benut hij om te wen
nen aan de nieuwe situatie. "Ik moet 
wennen aan de spelers en de spelers 
aan mij . De eerste indruk was goed. 
Na zo'n zes weken gaan we wat gerich
ter trainen en tijdens de belangrijkste 
laatste weken van dit seizoen moeten 
we de topvorm te pakken hebben. Ei
genlijk komt de wedstrijd tegen 
Heerenveen wat te vroeg. In zo'n 
wedstrijd kun je in principe het sei
zoen maken en breken. Maar ja, geluk
kig heeft Heerenveen ook nog maar_ 
een weekje training achter de rug." 

Ziet hij zichzelf als een trainer met 
een ijzeren hand? Koopmans: "Dat 
valt wel mee. Het respect moet er na
tuurlijk wel zijn , maar aan de andere 
kant wil ik middenin de spelersgroep 
verkeren. Lç1at ik het zo zeggen: als de 
spelers driemaal per week naar de bar 
gaan om een pilsje te halen, dan wil ik 
er in elk geval één keer bij zijn ." 



GIJS denkt meè~fèf3k,unnen 
dingen naar iishockeytitel 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Een succesvolle bingo, een groots 
opgezette loterij en natuurlijk de contractverlenging 
met de sponsor maken het voor de Groninger IJshoc
key Stichting (GIJS) mogelijk om zich dit jaar te men
gen in de strijd om het landskampioenschap. In het 
tweede jaar van het 'driejarenplan' moet GIJS zich-

scharen bij de beste vier teams om vervolgens deel te 
nemen aan de play offs. Dat verkondigde voorzitter 
Ten Hof tenminste gisteren tijdens een persconferen
tie. ,,We hopen dit jaar niet op een toppositie, maar we 
rekenen er gewoon op. Als het kampioenschap niet in 
Groningen terecht komt, hebben we er straks in elk ge
val aan geroken," aldus de optimistische preases. 

Met zijn woorden legde Ten Hof een 
behoorlijke druk op de schouders van 
de •nieuwe speler-trainer-coach Leo 
Koopmans, die dit seizoen de opgestap
te Paul Domm is opgevolgd als 'techni
sche baas'. De Groningers starten 
trouwens met een ultra-korte ijsvoor
bereiding, want morgen komen de spe
lers voor het eerst in training binnen 
de boarding. Volgende week dinsdag
avond volgt een oefenduel tegen een 
rondreizende ijshockeyploeg uit 
Montreal (Canadian Hockey Tours), 
waarna de zondagavond daarop de 
competitie al begint met het nu al be
laden thuisduel teg~n Friesland Fly
ers. 

In welk team de Groninger interna
tional Johan Toren zal aantreden is 
vooralsnog een ' open vraag. De 
Heerenveners hebben nog steeds geen 
toestemming gegeven voor de over
schrijving naar GIJS en Johan heeft 
van de bond nog geen uitsluitsel ge
kregen omtrent zijn ingesteld beroep 
tegen die weigering. Ten Hof: ,,Ik ben 
blij dat Heerenveen dit jaar wel 
meedoet aan de eerste divisie, maar in 
de affaire Toren kunnen wij als stich
ting weinig doen. Het is een zaak van 
de speler. Het enige wat we kunnen 
ondernemen is druk uitoefenen in de 
wandelgangen." 

len. Weliswaar is onze co-sponsor niet 
meer financieel bij GIJS betrokken, 
maar dat hiaat hopen we aan te vullen 
met allerlei acties. Die vermaarde bin• 
go mag je zo langzamerhand als een 
belangrijke sponsor beschouwen." 

De loterij, met een ton aan prijzen, 
:,vordt gehouden_in het kader van het 

15-jarig jubileum, dat medio december 
wordt gevierd. Dat feest zal behalve 
allerlei jeugdactiviteiten ook bestaan 
uit een semi-interland tussen de teams 
van Rusland en Alaska. Tevens brengt 
de club een herdenkingsboek uit, 
waarin de geschiedenis van het Gro
ninger ijshockey in woord en beeld uit 
de doeken wordt gedaan. 

Goed voorbeeld 
De naam van een Canadese forward 

is nog niet ingevuld, maar het is de be
doeling om op zeer korte termijn nog 
een aanvaller van kaliber over te laten 
vliegen. Overigens zal Koopmans zelf 
actief aan de wedstrijden deelnemen. 
De combinatie van functies ziet hjj 
niet als een groot bezwaar: ,,Ik heb iv) 
Heerenveen een goed voorbeeld in dt 
persoon van Van Wieren meegemaakt 
Er zijn wel wat nadelen, maar dit 
neem ik op de koop toe." 

Volgens de nieuwe coach beschikt 
GIJS dit seizoen in elk geval over de 
beste goalies in Nederland. Naast Sto
rimans fungeert de jeugdige Mark O' 
Brien als tweede doelman . Koopmans: 
,,Onze verdediging mag er ook zijn, 
terwijl ikzelf in de aanval een steentje 
hoop bij te dragen. Het zou een goede 
zaak zijn als Johan Toren bij ons zou 
kunnen spelen." De schutter Rob Cur
rie heeft op het laatste moment moe
ten afhaken, omdat hij in Canada de 
voorkeur gaf aan een profcontract 
evenals trouwens Tony Cuomo. 

Koopmans is vandaag op Schiphol 
aanwezig om twee jonge Nederlandse 
Canadezen op te halen. Dat zijn Hans 
van Vlaanderen (18) en Howie Wierin• 
ga (21), die met wisselend succes in de 
Canadese juniorencompetities zijn uit
gekomen. Vast staat verder de terug
keer van de goalie Mark Storimans en 
de verdedigers Danny Cuomo en John 
Griffith. De defensie zal voorts 
versterkt worden door de in Groningen 
bekende Rick Vangog, Gerard Carras 
en Martin Kiel, terwijl als aanvallers 
Joep Franke, Henk Keizer, Hans Pi
cek, Harm Telkamp en Arend Mulder 
in de selectie zijn opgenomen. 

De Groninger Henk (Heintje) Krik
ke zal er volgens de clubleiding niet 
meer bij zijn. Hij is als arts afgestu
deerd en zal de huisartsenpraktijk van 
zijn vader overnemen, waardoor er 
weinig tijd meer voor zijn hobby over
blijft. Wel blijft Henk bij het GIJS-ge
beuren betrokken als een soort medi
sche begeleider. De afwezigheid van 
Herman Carras heeft andere oorza
ken. Voor hem was er sowieso geen 
plaats meer in de Groninger hoofd
macht. 

,Toren naar rechter; 
sponsor Flyers 

De optimistische verwachtingen 
over het sportieve verloop van dit sei
zoen heeft het GIJS-bestuur vastge
legd in de begroting, die uitgaat van 
een gemiddelde opkomst van ruim dui
zend toeschouwers per thuisduel. Ten 
Hof: ,,De play offs zullen we zeker ha-

Van onze sportredactie ~?- - o/ 
DEN HAAG - JOHAN TOREN 

gaat door middel van een kort geding 
proberen toch overschrijving te krij
gen naar de Groninger IJshockey 
Stichting. De president van de Haagse 
rechtbank gaat deze zaak maandag be
handelen. Dinsdagmiddag volgt de 
uitspraak. 

Toren heeft zich verzekerd van de 
steun van de Haagse advocaat, 
mr.A.H.Westendorp. Die heeft de vori
ge week de rechter al ingeschakeld om 
de transfer van de gebroeders Arnold 
en Edwin Troch van Den Haag naar 
Eindhoven mogelijk te maken. Vrijdag 
gaan Peter van Ooyen en Mi
chel Geisterferd de rechter vragen om 
uitspraak te doen over hun poging om 
in Tilburg t l:! blijven. De Nederlandse 
ijskockeybond verzet zich tegen deze 
transfers, omdat ze dit voortdurend 
wisselen van club_s wil tegengaan. 

RUIM EEN week voor de start van 

I 

de ijshockeycompetitie is de Heeren
veense club "Flyers" er toch in 
geslaagd een nieuwe hoofdsponsor te 
vinden. Hierdoor wordt ijshockey in de 
hoogste klasse gegarandeerd. Dit heeft 
het bestuur van de vereniging gisteren 
meegedeeld. 

Volgende week zondag zullen de 
spelers van Freriks-Flyers, zoals het 
team gaat heten, hun eerste wedstrijd 
spelen tegen GIJS uit Gror,.i-ngen. De 
kern van de Flyers is vrijwel gelijk 
aan het team dat in de afgelopen jaren 
maar liefst zeven nationale titels wist 
te winnen. Bekende namen in de selec
tie zijn Jan Janssen, Peter Wol, Brian 
de Bruyn, Erik Phurston en eventueel 
Steve Palmiscino. Speler-coçich blijft 
Larry van Wieren, die deze week na 
het nieuws uit Heerenveen ijlings uit 
Canada is teruggekomen. 

De sponsoring duurt in principe drie 
jaar, en uitgaande van 18 competitie
wedstrijden moeten de Flyers gemid
deld 800 betalende bezoekers trekken. 
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gemonie van Heerenveen wist te doorbreken en op overtuigende wijze de titel voor 
zich opeiste. 
Zonder meer het werk van trainer / coach Alec Andjelic, de alleskunner, die door 
middel van een ijzeren discipline een constante prestatiecurve bewerks elligde en 

ook in de alles-of-niets-wedstrijden tegen Heerenveen zijn ploeg aan de positieve 
kant van de score hield. 
De Nijmegenaren zullen er ook dit seizoen weer alles aan doen om de titel voor de 
tweede achtereenvolgende maal naar de Keizer-Karelstad te laten gaan. En het 
daarvoor benodigde spelerspotentieel lijkt aanwezig te zijn . Want Vissers Nijmegen 
is één van de weinig Nederlandse ploegen, waarbij relatief gezien weinig is veran
derd. Nog steeds komen we in de Gelderse selectie namen tegen als Tijnagel en Van 

eumen, terwijl er door Andjelic ook weer twee nieuwe "imports" aan de selectie 
zijn toegevoegd. 
Dat lijkt trouwens zo langzamerhand traditie geworden te zijn bij de landskampioen: 
elk jaar weer worden er andere Canadese krachten aangetrokken . En de kennis van 
coach Andjelic staat er borg voor dat die nieuwe krachten de nodige kwaliteit met 
zich mee brengen . 

En als we het dan toch over imports hebben: ook Leo Koopmans kan met ingang 
van vanavond over een nieuwe "buitenlander" beschikken. 
Tim Cranston is zijn naam, en deze kleine aalvlugge aanvaller zal de Groningse of
fensieve daden moeten bekronen met doelpunten . Vertrouwen hebben we daar ze
ker in, want in Canada zelf ging het scoren hem wel zeer gemakkelijk af. 
Cranston is overigens niet de enige nieuwe aanwinst die vanavond voor het Gronin
ger publiek z'n debuut maakt, want ook een landgenoot van Nederlandse afkomst 
zal vanavond zijn debuut maken. En dat is dan Wayne van Dorp, voor insiders in 
het ijshockeygebeuren geen onbekende . Elders in dit programmablad meer over de
ze twee nieuwe krachten. 
Ook vanavond dus weer ingrediënten genoeg voor een smakelijke partij ijshockey. 

Hoewel we natuurlijk hopen dat de afloop vanavond wat positiever zal uitvallen dan 
orige week. Vanavond een overwinning op de landskampioen? Een betere revan

che is haast niet denkbaar. 

Ook discotheek De Lorelei steunt GIJS 

Wayne van Dorp versterkt 
GIJS-aanval 
Behalve Tim Cranston maakt vanavond nog een nieuwe GIJS-forwarJ zijn entree 
in de Groninger ijspiste. Dat is Wayne van Dorp, een sterke en pijlsnelle aanvaller, 
die twee jaar geleden bij de Friese F yers al liet zien een gevaar voor elke goalie te 
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GIJS Groningen 

Reg . nr . 

No. Namen 

30 Mark Storrimans 

1 Marc O 'Brien 

7 Danny Cuomo C 

2 Rick Vangog 

4 John Griffith 

15 Gerard Carras 

17 Martin Kiel 
.., 

C-!- 1'-1---- --- -
16 Leo Koopmans 

10 Johan Toren 

12 Henk Keizer 

8 Wayne van Dorp 

19 Joep Franke ,,. Tim Cranston 

9 Arend Mulder 

18 Harm Telkamp 

6 Hans Picek 

14 Hans Coffeng 

Speler / trainer/ coach : Leo Koopmans 
Artsen: H. de Vries 

H . Krikke 

Vissers Nijmegen 
Reg . nr . 

Plaatsen No . Namen 

Doelverdedigers 
20 Jan Bruysten 

1 Rob van Beek 

1. Verdediging \i 2 Rob van Steen 

3 Eef Gerritsen 

2. Verdediging 4 Eric Mater 

'\i 5 Fred Homburg C 

3e Verdediging ~ 7 Willem-Jan de Bie 

\J 8 Robert Prick van Lelie 

9 David Williams 

1. Voorhoede 10 Henry Stoer 

11 Ben Tijnagel 

'Il 12 Michel Mommens 
2. Voorhoede ~ 15 Bill Wensing 

'V 16 Pim Mater 
V 17 Ron Huckman 

3. Voorhoede V 18 Jorne Manterte 

19 Frank Janssen 

v 21 Ton d 'Andrea 

Trainer/coach: Alec Andjelic 

drukkerij ebel noorman b.v. 
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GOALS & ASSISTS Bezoekende club 

Tijd Goal Assists 
Tijd no. no. 
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van de 

wedstrijd 

gezellig naar 

Restaurant IJsstadion 

Stadspark 
(F. de Bruin) 

zal het Flyers-bestuur beamen) dat komt absoluut niet ten goede van het Ne '"'' ,~.,. -

se ijshockey. 
Johan Toren probeerde de afgelopen week via de rechter zijn gelijk te krijgen, en 
vanavond zullen we zien of hem dat gelukt is. Hoe het ook zij: het valt te hopen 

dat de onenigheid op een soepele wijze kan worden opgelost, en dat er door de bei
de clubbesturen in de toekomst weer meer aandacht wordt besteed aan de brood
nodige samenwerking. Want alleen die samenwerking kan gezien worden als een 
stap in de richting van een goede toekomst voor het Nederlandse ijshockey. 
Voor wat vanavond betreft: een spannende en bovenal sportieve wedstrijd toege

wenst. 

Hoe wordt er in de eerste divisie gespeeld 
Interessant voor elke ijshockeyliefhebber is om te weten hoe er in het seizoen dat 
voor de deur staat gespeeld zal worden. Op deze plaats zullen we dat in het kort 
even uit de doeken doen. 

e teams in de eerste divisie ( 10 stuks) spelen een dubbele ronde, hetgeen kortge
zegd betekent: elk tegen elk, iedere ploeg twee keer uit en twee keer thuis. De 
eerste ronde zal gaan om de Nederlandse beker ( Euro-T. V. - cup) en levert de win
naar een plaats in het door de 1. H.L. te organiseren Europacup-Il gebeuren op. 
De totale dubbele ronde zal gespeeld worden in vier periodes, hetgeen inhoudt dat 

elke ploeg per periode negen keer in actie zal komen. De vier periode-winnaars 
plaatsen zich voor de play-offs. Wint een periodewinnaar voor de tweede keer een 
periode, dan wordt de nummer twee van die betreffende periode als periodewinnaar 
beschouwd. 

De play-offs worden in een tijdsbestek van 10 dagen afgewerkt, en wel in een 
normale ronde (dus 1 x uit en 1 x thuis). De ploeg die na de dubbele ronde op de 

laatste plaats eindigt, degradeert automatisch naar de tweede divisie. 
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Thuisclub GOALS & ASSISTS Bezoekende club 
Goal Assists Tijd Goal Assists 
no. no. no. no. Tijd 

1 rV 1 h .!A.cP 1 J 2 ,a. Jlt 
GIJS Groningen Freriks Flyers, Heerenveen ~ q 1 

1e Periode - - 1 

Reg . nr . Reg . nr . 

No. Namen Plaatsen No. Namen J 2, 
1 Mark O ' Brien , 

Doelverdedigers 1 Rob Polmantuin , 
30 Mark Storrimans -~o 30 Michiel Lingeman L , 

✓ ?t 
. 

7 Danny Cuomo 1. Verdediging 6 Peter Bol . 
ll îi Rick Vangog l 7 Nico van Galenlast 

~ 
- - , 

·'.!, Q J:S. Sï /J""C.,.IV 
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v 4 John Griffith lt 2. Verdediging 2 Dick Bruyn 
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- -
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Slimmer gespeeld en veel i-nzet 

Heerenveen pakt GIJS 
eerste punten al 
De start van het ijshockeyseizoen 
leverde G.IJ.S. het afgelopen 
weekeinde niet meer dan twee 
punten op. In Den Haag bleven de 
Groningers ruim de baas over het 
plaatselijke H.IJ.S., maar gistera
vond in het eigen stadsparkstadi
on moest het team van technisch 
leider Leo Koopmans zijn meerde
re erkennen in aartsrivaal Hee
renveen. Verrassend, want op pa
pier beschikken de Groningers 
toch wel over een beduidend bete
re selectie dan de Friezen. 

Daarvan viel gisteravond echter 
weinig te bespeuren, want de 
thuisploeg kreeg in de met 1500 
toeschouwers gevulde ijshal geen 
schijn van kans. Met maar liefst 
3-7 kregen de 'gijssies' een gevoe
lige tik op de vingers en werd 
meteen duidèlijk gemaakt dat de 
weg naar een plaats bij de eerste 
vier van de ranglijst nog lang is. 
In de eerste periode viel het alle
maal nog wel bij te houden. De 
snelle openingsgoal van Jan 
Westen bracht de rood-witte 
thuisploeg totaal niet in paniek 
en twee minuten later was het 
door van Vlaanderen al weer ge
lijk. De strijd ging vrijwel gelijk 
op, en alleen door een onacht
zaamheid in de defensie was het 
te danken dat de Groningers toch 
nog met e~n 1-2 achterstand de 
kleedkamers moesten opzoeken . 

Slim1ner 
In de tweede periode begon het 

verschil tussen de beide ploegen 
zich pas af te tekenen. De Friezen 
speelde slimmer en met meer en
thousiasme dan de lauw schaat
sende thuisploeg, en de 1-4 voor
sprong voor het Heerenveense 
team aan het einde van die twin
tig minuten was dan ook meer 
dan terecht. In het derde en 
laatste bedrijf brachten de Gro
ningers er helemaal niets meer 
van terecht. De bezoekers 
walsten als het ware door de 
rood-witte verdediging heen, en 

- Een scrimmage voor het Friese 
kooitje. Rik Vangog (2) slaagt er 
net niet in de puck er in te krijgen. 
ook de geconcentreerd keepende 
Marc Storimans kon de Friese 
aanvalsdrift niet keren . 
Vangog bracht G.IJ.S. nog wel 
even terug naar 2-4, maar daarna 
was het ook gebeurd. Westen, 
Janssen en De Haan brachten de 
totale produktie voor hun ploeg 
op zeven en alleen Henk Keizer 
kon daar nog wat tegenover stel
len. 

' l 
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Verlies Gijs legen Heerenveen 
' 

Weinig vuurwerk 
in iishockeyclerby 

Van onze sportredacteur Henk Hielkema ___ .;.· ------------ --. 
GRONINGEN • Als de eerste klap een daalder waard is, dan hebben de • De Heerenveense goalie is de si-

Heerenveense ijshockeyers gisteravond in het Groriinger Stadspark goede tuatie de haas, terwijl GIJS-spe-
zaken gedaan. Het Friese Flyers won de eerste noordelijke derby· namelijk lers op de achtergrond toekijken. 
van GIJS, dat voor ruim twaalfhonderd toeschouwers een 7-3 nederlaag (Foto: Wolter Kobus). 
aan zijn broek kreeg. Voor de Groningers was het trouwens niet helemaal 
een verloren weekeinde, want zaterdag klopten ze HIJS in Den Haag met 
7-4. 

GIJS-coach Leo Koopmans ver~erde na de prestigeslag met Heerenv11en trou
wens allerminst in een mineurstemming. Aan de verliescijfers ontleende hij voor
al positieve puntjes. Koopmans: ,,Vergeleken met de wedstrijd in Den Haag heb
ben we weer iets beter gespeeld. Het klasseverschil was ook geen vier doelpunten. 
Die cijfers zeggen me niet zoveel. Wij hebben minstens zoveel kansen gehad1 maar 
je ziet bij Heerenveen dat de vier cracks de mogelijkheden optimaal benutten. Wij 
glijden uit en zij scoren. Als ik het totaalbeeld van de wedstrijd bekijk, dan ben ik 
helemaal niet teleurgesteld." · 

- Het zou bovendien veel te vroeg zijn om nu al conclusies aan de wedstrijdresul
taten te verbinden. De ploegen zijn nog maar een weekje in training en de compe
titie is nog maanden verwijderd van het belangrijke stadium, waarin het er echt 
om gaat. Verder arriveert morgen nog GIJS' Canadese 'kanjer' Grantson, die voi
gens Koopmans voor het nodige vuurwer-k moet zorgen. 

Dat laatste bleef in de met spanning tegemoet geziene derby achterwege. De 
toeschouwers, die op knallende body checks zaten te wachten, kregen weinig waar 
voor hun geld. Er werden niet meer dan 24 strafminuten uitgedeeld en dat aantal 
was ongetwijfeld kleiner dan de meeste bezoekers hadden verwacht. Kennelijk is 
de rivaliteit tussen de bestuurders van beide clubs' groter dan tussen de spelers, 
want de Friese clubleiding weigerde en bloc een ·bezoekje te brengen aan de 
bestuurskamer van de Groningers. 

De grimmigheden op het ijs bleve·n 
beperkt tot wat kribbigheden tussen 
Gerard Carras en Andries Andringa 
en een vechtpartijtje tussen Rick Van
gog en Tony Collard. De drie naar 
GIJS overgestapte oud-Heerenveen
spelers Johan Toren, Leo Koopmans 
en Joep Franké demonstreerden wei
nig wraakgevoelens. Zij concentreer
den zich voornamelijk op de puck. Dat 
hflt heilige vuur bij de Groningers zelfs 
af en toe niet meer was dan een klein 
vlammetje, werd vooral veroorzaakt 
door een gebrek aan conditie, dat het 
krachtenverslindende stoorwerk ver-
hinderde. • 

Klasse 
De individuele klasse van Van Wie

ren en vooral de.op het laatste moment 
naar Heerenveen teruggekeerde Col
lard gaf de ~oorslag. Collard miste in 
Canada tijdens een trainingskamp een 
profcontract, waardoor er voor hem 
niets· anders overbleef dan een ticket 
richting Heerenveen. Collard nam 
twee doelpunten voor zijn rekening, 
VaQ Wie.ren scoorde eveneens, terwijl 
de· Friese produktie werd aangevu~d 
door Jan Wester (2x),· Sietse de Haan 
en Jan ,Janssen. _ 

Aan de andere kant stonden daar de 
GIJS-doelpunten van Van Vlaan
deren, Vangog en Keizer tegenover. 
Koopmans · :,;orgde -voor inspirerende 

acties, maar de stootkracht ontbrak 
om de score wat in e enwicht te hou
den. Ook de ijverige pogingen van Jo
han Toren kregen geë,n succesvol ver
volg. Aan de misverstanden en de on
wennigheid was duidelijk te zien dat 
de ploeg na een weekje training nog 
nauwelijks is toegekomen aan het 
instuderen van spelpatronen. 

De zaterdagse weds rijd tegen HIJS 
met.de daaraan.gekopr elde lange bus
reis brachten de GIJS spelers gisteren 
teg,en Heerenveen extra in het nadeel. 
In Den Haag werd d1 7 -4 zege vooral 
veroverd dank zij een sterke fase in de 
tweede periode. Binn h twee minuten 

· werd toen een 3-3 stal}~ omgebogen in 
een 6-3 voorsprong. Jphn Griffith, Jo
han Toren en Dan Cuor110 waren de be• 
langrijke schutters, diti met hun drie 
doelpunten de wed {rijd in feite 
beslisten. De Haags /itrainer-~peler
coach Luc Bonville se rde nog wel te
gen, maar de marge w rd daarna weer 
veilig op drie gezet do zijn Groninger 
collega Leo Koopmans 

Scoreverloop van HIJS • GIJS: 1. 1-0 Morri
son, 3. 1·1 Koopmans, 7. 72 Franke, 21. 1-3 

,Gerard Carraa, 23. 2-3 Arnotd1Troch; 26. 3•3 
Bonvllla, 38. 3-4 Grlfflth, 38j 3•5 T,oren, G9. 3-8 
Dan Cuomo, 52. 4-6 BonvUle. ,89. 4-7 Koop-
mans. ' · • 

Scoreverloop GIJS • Flyers: 1·. 0-1 Jan 
Wester, 3. 1-1 Van Vlaanderen, 18. 1·2 Col
lard, 24. 1-3 Collard, 38. 1-4 Van Wieren, 41 . 
2-4 Vangog, 46. 2-5 Jan Wester, 49. 2-6 Jans
sen, 54. 2-7 De Haan, 58. 3-7 Keizer. 

Andere uitslag: Den Bosch-TIiburg 4-7. 



Verwo stende 
body-checks 
breng I n GIJS 
op goede weg 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - De ruim negenhonderd ijshockeyliefhebbers die na de 
wat teleurstellende derby tegen Heerenveen·zaterdagavond toch weer vol
doende moed verzameldén om de gang naar het Groninger Stadspark te 
maken, zullen er geen nµnuut spijt van hebben gehad. GIJS schaatste zich 
het apezuur om het publiek tevreden te stellen en dat lukte tegen lands
kampioen Nijmegen op voortreffelijke wijze. De Groningers knokten alsof 
ze zich in een play off-duel moesten bewijzen. Een 3-0 achterstand werd 
met veel energie in een 5-3 zege omgebogen en zo'n scoreverloop viel na
tuurlijk in goede aarde bij de fans, die zich luidruchtig roerden. Gister
avond haalde GIJS in Tilburg weer een puntje binnen -door tegen de Trap
pers met 4-4 gelijk te spelen. 

Het vuurwerk, dat tegen Heeren
veen nog ontbrak was zaterdag volop 
aanwezig. Koopmans weet de timide 
houding van de vorige week aan de 
korte voorbereidingsfase en een ge
brek aan lucht. Daar was zeven dagen 
later geen sprake meer van, want con
ditioneel kwamen de Groningers veel 
beter voor de dag dan de Nijmegena
ren, die een maand eerder over ijs be
schikten. Trainer Alex Andjelich van 
de oostelijke kampioensformatie werk
te de ademnood van zijn pupillen trou
wens in de hand door zijn beste spelers 
aanvankelijk veel te lang in het spel te 
houden. 

GIJS verdeelde zijn krachten beter 
en Leo Koopmans beschikte over twee 
nieuwe spelers. Dank zij de steun van 
een horecaman en een discotheek-ei
genaar kon de Groninger clubleiding 
zonder al te veel financiële risico's de 
Nederlandse Canadees Wayne van 
Dorp en de Canadees Tim Cranston la-
ten overvliegen. Beide aanwinsten de-
monstreerden hun onmiskenbare klas-
se. De boomlange Van Dorp droeg een 
belangrijk steentje bij in het door 
Koopmans zo gepropageerde fysieke 
geweld en Cranston bleek een pijlsnel-
le forward, die met schitterend voorbe-
reidend werk een groot aandeel had in 
de uiteindelijke produktie. 

Toch war{;n het niet de nieuwelin
gen die vera twoordelijk waren voor 
de opzienbarende wending ih het duel 
mèt, de Nijmegenare,i. Geen handige · 
fóefje"s ot: een geslepen stick-handling 
lageö aan de basis van de GIJS-oxer
winning, maar het keiharde beukwerk 
van met name Leo Koopmans en Jo
han Toren. Zij gaven in de tweede peri
ode het sein dat de zo ~erenommeerde 
tegenstanders · rijp waren voor de 
slachtbank. Met verwoestende body
checks ontregelden ze het spel van Nij
megen, dat tegenover zoveel lichaams
geweld niet w_as opgewassen. 

deel kwam door een veelheid aan 
strafminuten (24). De Tilburgers lie
pen slechts tegen acht minuten op, 
waardoor ze herhaaldelijk een nume
rieke meerderheid hadden. In het Gro
ninger kooitje stond ditmaal Mark 
O'Brien, die 26 schoten kreeg te ver
werken, evenveel als zijn collega. 

John Griffith en Johan Toren be
zorgden GIJS een 2-0 voorsprong. Gre
nier deed daarna iets terug en binnen 
een minuut was Tilburg op voorsprong 
door treffers van Van Amelsfoort en 
De Hondt: 3-2. Wayne van lDorp bleek 
in de slotfase voor de Groni11gers goud 
waard door tweemaal te sco$n. Hij re
aliseerde de gelijkmaker'ert.1na een go
al van Burkey bepaalde de forward ten 
slotte de eindstand op 4-4. 

1 t.+ - I ü ·- t) lf 

• Leo Koopmans (rechts) bestookt het Nijmeegse kooitje, dat met man en macht verdedigd wordt. 
(Foto: Sjors Visscher) 

1 

Het in Groningen populaire stoor
werk in het vak van de tegenstander 
maakte van de ontmoeting een leven
dig schouwspel, waarin de kansen op 
spectaculaire wijze keerden. Deze op 
Canadese leest geschoeide strategie 
lijkt voor dit GIJS op het lijf geschre
ven. Het grootste propleem zal dit sei
zoen ongetwijfeld schuilen in het be
perken van de strafminuten, maar za
terdagavond vielen de correcties van 
arbiter Van Berkel nogal mee. GIJS 
incasseerde sl~chts twaalf strafminu
ten tegenover zes voor Nijmegen. 

Behalve de inbreng van Van Dorp 
en, Cranston en de checks van Koop
mans en Toren waren er meer 
pluspunten te noteren. Zo groeide 
GIJS-goalie Marc Storimans naar een 
internationaal niveau . Hij was op be
langrijke momenten een struikelblok 
voor doorgebroken Nijmegenaren, die 
daardoor hun voorsprong van de eerste 
periode niet konden uitbreiden. Maar 
ook de bij GIJS opgegroeide (en tot 
voor kort bij Heerenveen spelende) 
Joep Franke demonstreerde zijn talen
ten op ondubbelzinnige wijze, Hij 
scoorde twee van de vijf Groninger 
doelpunten en gaf aan Henk Keizer in 
de derde periode de kans om er 4-3 van 
te maken. Ook Harm Telkamp voelde 
zich in het fysieke Groninger spelletje 
als een vis in het water. Hij smaakte 
het genoegen om de vijfde treffer op 
lijn naam te brengen. 

Zoals gezegd leek het er in de eerste 
periode niet op dat GIJS de. kampioe
nen hun eerste nederlaag zou toebren
gen. Bil Wensink, David Williams en 
Ton d' Andrea zorgden voor een 0-3 
stand, voordat Franke tegenscoorde. 
Tussen de zestiende en achttiende mi
nuut van de tweede fase verrichtte 
GIJS zijn beste handelingen. Eerst 
doelpuntte Koopmans na een mislukte 
doelpoging van Toren en -vervolgens 
scoorde Franke de gelijkmaker op een 
moment dat er een GIJS-speler op de 
strafbank zat. Na die acties kon er 
v.oor de Groningers eigenlijk al niet 
veel meer mis gaan. De beide winnen
de goals waren het logische gevolg van 
de langere adem. 

Scoreverloop: 3. 0-1 Wensink, 9. 0-2 Williams, 
11 . 0-3 d'Andrea. 15. 1-3 Franke, 36. 2-3 Koop
mans, 38. 3-3 Franke, 42. 4-3 Keizer, 49. 5-3 Tel
kamp. 

In Tilburg zagen ruim veertienhon
derd toeschouwers een aantrekkelijke 
wedstrijd, waarin GIJS wat in het na-
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Fysiek overwicht bracht overwinning 

G.IJ.S.-lurie te veel 
voor Nijmegen 

Voor de start van het ijshockey
seizoen deelde Leo Koopmans al 
mede een voorstander te zijn van 
'good old Canadian Hockey'. 
Geen technische hoogstandjes, 
geen tot in de perfectie ingestu
deerde spelpatronen, maar ge
woon gebruik maken van je fysie
ke overwicht en met gerichte 
(body- )checks je tegenstander uit 
het ritme brengen. En dan koel
bloedig toeslaan. Het speltype 
dus, waarmee Heerenveen jaren
lang de vaderlandse ijshockeyhe
gemonie naar zich toe wist te trek
ken. 

Vier weken is de GIJS-coach nu 
bezig met zijn team, en het lijkt 
erop dat de Groningers zo langza
merhand aardig vertrouwd raken 
met de tactische ideeën van hun 
nieuwe coach. 

Verliep alles vorige week in de 
wedstrijd tegen Heerenveen nog 
.niet naar wens, afgelopen zater
dagavond ondervond · landskam
pioen Nijmegen aan den lijve wat 
het betekent te maken te krijgen 
met een team, dat zich terdege be
wust is van de lichamelijke mo
gelijkheden . Alleen ïn de eerste 
periode zagen de Gelderlanders 
kans met hun uitgekiende speel
wijze de noordelijke tegenstan
der van zich af te houden, daarna 
werd de titelhouder bijna in de 
letterlijke zin van het woord on
der het ijs gestopt. 

Het 1000-koppige publiek genoot 
met volle teugen. Ook van de 
nieuwelingen Tim Cranston en 
Wayne van Dorp, die allebei een 
belangrijke rol speelden in het 
tot stand komen van de overwin
ning. Cranston ontpopte zich als 
een ware plaag voor de Nijmeeg
se defensie, door met zijn perfecte 
schaatstechniek en prima stick
handling herhaaldelijk diep te 
penetreren in het verdedigings
vak van de gasten. 

Van Dorp maakte zijn faam als 
"sloper" helemaal waar door het 
uitdelen van spectaculaire body
checks, die hem in het verder ver
loop van de wedstrijd de eer ver
schaften zo vrij als een vogeltje 
rond te mogen rijden: de Nijme
genaren bleven liever uit zijn 
buurt. 
Voor het echter zo ver was, 
moesten de Groningers eerst door 
een diep dal. Persoonlijke fouten 
in de verdediging stelden achter
eenvolgens Wensink, Williams en 
d' Andrea in staat hun ploeg op 
een 0-3 voorsprong te zetten. Pas 
vlak voor dé eerste pauze zag 
Joep Franke kans zijn ploeg weer 
terug te brengen in de race. 
De laatste twee perioden was het 
echter alles GIJS wat de klok 
sloeg. Johan Toren gaf het sein 
voor de 'operatie alles-of-niets', 
door op zijn karakteristieke ma
nier te jagen op alles wat niet 
rood-wit was. En toen onder an-

dere Van Dorp en Van Gog zich 
daarbij aansloten, viel de Nij- , 
meegse verdediging als een kaar
tenhuis in elkaar. Koopmans zelf 
nam de tweede Groningse treffer 
voor zijn rekening, en de gelijk
maker was helemaal een "beau
ty" . 
N otabene met een man minder op 
het ijs (een "Gijssie" ve:ttoefde op 
de strafbank) bedien'dE..: Tim 
Cranston bij een uitval Joep 
Franke op m aat, en die gaf de 
Gelderse goalie Jan Bruysten 
geen kans . 
Het laatste bedrijf gaf het zelfde 
beeld te zien als in de twee perio
de . een door het publiek opge
zweepte GIJS-ploeg buitte het fy
sieke overwicht slim uit en er 
volgde een zware kannonade op 
het Nijmeegse kooitje . Daaruit 
volgden nog twee treffers (Keizer 
uit prima voorbereidend werk 
van Frank en Cranston en een 
slimme goal van Harm Telkamp), 
maar het hadden erongetwijfeld 
meer kunnen zijn als de rood
witte thuisploeg iets voorzichti
ger te werk was gegaan in het 
aanvalsvak . Scheidsrechter Van 
Berkel deelde in totaal 18 straf
minuten uit: 12 voor GIJS en 6 
voor Nijmegen. 
Gisteravond speelde GIJS tegen 
Tilburg Trappers een rustige uit
wedstrijd. De eindstand werd 4-4 . 
Tilburg wist de Gror in gers 
steeds een puntje voor te " i jven, 
waarna GIJS weer langszij 
kwam. 



GIJS bliift op rechte pad 
Van onze sportredactie 

GRONINGEN - De Groninger IJshockey Stichting (GIJS) 
is het weekeinde met twee overwinningen uit evenzovele du
els rustig doorgegaan op het pad, dat over een paar maanden 

moet leiden naar een plaats bij de laatste vier ploegen. In Ge• 
leen werd de ploeg van die naam zaterdagavond met 9.5 ge. 
klopt en gisteren zegevierden de Groningers in het eigen sta
dion met maar liefst 26-2 op Utrecht. 

De coaches van beide opponel)ten hebben 
in feite hetzelfde verhaal te vertellen. Geor
ge Peter,nousek is na een mislukt Haags 
avontuur in Geleen neergestreken. Daar zit 
hij in feite met een erfenis zonder gericht 
beleid. ,,Bepaalde spelpatronen moeten 
worden aangeleerd. Daarvoor is tijd nodig 
en die factor is niet te koop." 

of er wel een vereniging zou bestaan. Alles 
1kwam wel in orde, maar het geld bleef ach
terwege. Wat overbleef was een mengeling 
van A- en B-junioren. Met talent en zonde" 
ervaring. 

Meer dan 600 toeschouwers zagen GIJS 
gisteren tegen de Utrechters af en toe met 
vier lijnen spelen. Trainer-speler Leo Koop• 
mans benutte de zwakte van de tegenstan
der om wat jeugdspelers ervaring te laten 
opdoen. De Groninger trainer wil ook 

Henk Brand heeft het in Utrecht eigen• 
lijk nog moeilijker. Drie dagen voor het be· 
gin van de competitie wist hij nog niet eens 
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IJshockey een spelletje 

Twee keer winst 
voor Groningers 
Twee wedstrijden stonden er afge
lopen weekend op het programma 
voor G.IJ.S . Zaterdagavond reis• 
de de equipe van speler/trai
ner/ coach Leo Koopmans naar 
het Limburgse Geleen, terwijl 
gisteravond in het eigen 
Stadsparkstadion het Utrechtse 
S.IJ.S. op bezoek kwam. Twee 
teams, die dit jaar behoren tot de 
wat mindere broedere in de va
derlandse ijshockeycompetitie en 
waar een in een prima vorm ste
kend G.IJ.S . dan ook geen moeite 
mee had. Het soms voor eigen pu
bliek toch nog wel eens lastige Ge
leen werd door de Groningers op• 
zij gezet (5-9), terwijl de 700 toe
schouwers in de hal aan de 
Concourslaan gist era vond een 
waar schuttersfestijn kregen 
voorgeschoteld. Met maar liefst 
26-2 kregen de Stichtenaren een 
gevoelige tik oi:n de oren en maak
ten de Noordelingen duidelijk nog 
steeds in de race te zijn voor de 
eerste periodetitel. 

G .IJ .S . kreeg gisteravond dan 
ook met een opponent te make.n, 
die dat predikaat nauwelijks ver
dient . Utrecht staat wat dat be
treft model voor de penibele situ
atie waarin de Nederlandse ijs
hockeywereld momenteel 
verkeert. Vlak voor de start van 
het seizoen ging de S.IJ.S. 
Utr:,echt failliet en overwogen de 

Domstadbewoners zicht terug te 
trekken uit de competitie. Een in 
de haast nieuw opgerichte stich
ting S .IJ.S. Utrecht nam de 'zaak' 
echter over en besloot toch uit te 
komen in de eerste divisie. 
Het resultaat: een team dat het 
moet doen zonder enige kwali
teit, wekelijkse mammoet
nederlagen en een toeschouwers
gemiddelde dat tot nu toe de 200 
nog niet heeft overschreden. Een 
uitzichtloze situatie voor de 
Stichtenaren, en het is nog maar 
de vraag of de club de competitie
rit ook helemaal uitzit. 
Van een echte wedstrijd was 
gisteravond dan ook geen sprake. 
De vraag was alleen hoe hoog de 
Groningers de -score zouden op
voeren en wie de uiteindelijke 
topscorer van het team zou wor
den. Het publiek vermaakte zich 
wel met de kanonade op het 
Utrechtse kooitje, terwijl , Leo 
Koopmans in zijn nopjes was met 
het rustige weekend. 
In Geleen scoorden voor G,JJ .S. 
Tim Cranston (5x), Johan Toren 
(3x) en Leo Kooproans. gistera
vond kwam de doèlpuntenpro
duktie voor rekening van Leo 
Koopmans (5x), Joep Franke (4x), 

1 Wayne van Dorp (4x), Tim 
Cranston (3x), Rick Vangog (3x), 
Dan Cuomo (2x) en Eric Noor
man, Arend Mulder, Martin Kiel, 
Henk Keizer en Johan Toren (al
l~ lx). 

jeugdspelei:s op de trainingen mee laten 
doen om ze te laten wennen aan het senio
renniveau. 

Scoreverloop GIJS • Utrecht: eerste periode: 
1. 1-0 Franke, 3. 2-0 Franke, 6. 3-0 Koopmans, 13. 
4-0 Cranston, 14. 5-0 Franke, 18. 6-0 Noorman. 
Tweede periode: 2. 6-1 Rotman, 3. 7-1 Mulder, 4. 
8-1 Cuomo, 5. 9·1 Koopmans, 10. 10-1 Van Dorp, 
11 . 11-1 Vangog, 12. 12-1 Kiel, 14. 13·1 Van Dorp. 
16. 14-1 V3f1 Dorp, 16. 15·1 Cuomo. Derde periode: 
1. 16-1 Keijzer, 1. 16-2 Van der Kraak, 4. 17-2 
Koopmans, 5. 18·2 Koopmans, 7. 19·2 Toren,, 10. 
20·2 Franke, 12. 21-2 Van Dorp, 12. 22-2 Vangog, 
12. 23·2 Koopmans, 14. 24·2 Cranston, 17. 25-2 

· Cranston, 17. 26-2 Vangog. 
Scoreverloop Geleen • GIJS: eerste periode: 

2. 1·0 Van Sloun, 9. 1· 1 Toren, 15. 1·2 Franke, 19. 
1-3 Cranston. Tweede periode: 1. 1-4 Cranston. 3. 
2-4 Joosten, .10. 3-4 Rhodes, 16. 3-5 Toren, 19. 4-5 
Rhodes. Derde periode: 1. 4-6 Toren, 7. 4-7 
Cranston, 10.4-8 Cranston, 11 . 4-9 Cranston, 16. 
5-9 Peters. 

Uitslagen: Heerenveen • Amsterdam 2-4 (1·1 , 1·1, 
0-2) , Oen Haag-Tilburg 6-7 (2-2, 1-1, 3-4). Eindho• 
ven - Den Bosch 1 ·4 (0·2, 0-2, 1-0). 
Utrecht· Nijmegen 2-19 (0-9, 1-6, 1-4) 1 

Den Bosch - Geleen 7-0 (1-0, 1-0, 5·0) . n1burg. 
Heerenveen 6-3 (1·3, 3-0, 2-0). , , 

1. Amsterdam 6-12 61-11, 2. Tilburg 6·11 57-19, 3. 
Groningen 6-9 54-25, 4. Nijmegen 5·8 49-18, 5. 
Heerenveen 6-8 42-23, 6. Den Bosch 6-6 24-24. 7. 
Oen Haag 6-2 34-46. 8. Eindhoven 6-2 20-40, 9. 
Geleen 5-0 14-42, 10. Utrecht6-0 17-124. 



GIJS gemakkeliik vier punten riiker 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - Met twee over
winningen was er dit weekeinde 
weer volop vreugde in het GIJS-

-kamp. Eerst werd Den Bosch zater
dag met 5-0 geklopt en gisteren 
moest Eindhoven met een 9-3 ne
derlaag naar huis. Ondanks die 
successen bleef de eerste periodeti
tel buiten schot. Die kwam in han
den van Amsterdam, dat geen fou
ten maakte, vier winstpunten aan 
baar totaal toevoegde en ongesla
gen bleef. De hoofdstedelijke for
matie komt zaterdag naar het 
Stadspark. In deze topper zal de 
kracht van GIJS-in-opbouw blij
ken. 

Want zowel in Den Bosch als in het eigen 
stadion ging het te gemakkelijk. Vooral 
gisteravond tegen Eindhoven was de moti
vatie aanvankelijk zoek. Rommelig en wei-. 
nig geconcentreerd probeerden de Koop
manspupillen tot aanvallen te komen. Dat 
mislukte bij voortduring. De beste kansen 
waren zelfs voor de bezoekers, die evenwel 
ook geen kans zagen tot goals te komen. Zo 
bleven de eerste twintig minuten bijna zon
der hoogtepunten. 

Er was slechts applaus van de 500 bezoe
kers voor een gave goal van Tim Cranston. 
Die rukte later ook nog eens succesvol op 
naar het doel van Stephan Ament . Eindho
ven had in Chris Simon en John Roy mid-

delmatige vertegenwoordigers van het legi
oen uit Canada. 

Simon mag van coach Ton de Groot zelfs 
binnenkort vertrekken. Hij mist klasse en 
discipline. En de technisch leider van de 
zuidelijken stelt daar hoge prijs op. Toen 
zijn keeper in de tweede pauze meende de 
schuld van zes goals door te moeten schui
ven naar zijn mede-speler, werd hij voor de 
rest van de wedstrijd naar de spelersbank 
verwezen. Hij mocht vervolgens toezien hoe 
GIJS ongehinderd de stand naar 9-3 schoot. 
Dank zij hard werken en de gaandeweg 
teruggekeerde ambitie. Mede door de zwak
ke Eindhovense oppositie kan Leo Koop• 
mans ook weer eigen-kweekspelers inzet
ten. Koopmans: ,,Martin Kiel wordt weke
lijks beter en Eric Noormans moet nog iets 
rustiger worden. Wij hebben een dusdanige 
selectie dat elke tegenstander te kloppen is. 
Dat zal in de toekomst blijken", voegde hij 
er aan toe. 

• Johan Toren is weer opgenomen in de 
Nederlandse ijshockeyselectie, die bin
nenkort een tweetal ontmoetingen tegen 
het Franse team speelt. De ploeg vertrekt 
5 november om de dag daarna in Tours te 
spelen. Op 7 november wordt er in Bor• 
deaux gespeeld. Technisch leider Dummy 
Smit wordt als coach vergezeld door Alex 
Andjelic van Nijmegen, die tijdelijk als 
bondscoach fungeert. Zij stuurden een 
uitnodiging naar de volgende spelers: 

Cor Hoogendoorn, Henk Hille , Ron Berteling, 
William Klooster en Tjakko de Vos (allen Amster-

Tweemaal royale zege 

scoreverloop: 
Eerste periode: 1-0 16 Tim Cranston, solo. 
Tweede periode: 2-0 2 Tim Cranston (Danny 

Cuomo); 3-0 7 Hans Colfeng (Hans Picek); 4-0 8 
Leo Koopmans (Wayne van Dorp) ; 5-0 12 Martin 
Kiel (Wayne van Dorp en Johan Toren) ; 5-1 13 
Chris Simon (Harm Wilms en Michael louwers); 6-1 
16 Tim Cranston (Danny Cuomo en Wayne van 
Dorp) ; 7-1 17 Arend Mulder (Harm Telkamp). 

Derde periode: 7-2 4 Jean Roy, solo; 8-2 7 Joep 
Franke (Henk Keijzer) ; 8-3 13 Theo van Gerwen 
(Risto Mollen en Willem-Jan van der Broek) ; 9-3 19 
Henk Keijzer (Tim Cranston) . . 

Straffen: GIJS kreeg van scheidsrechter Gabe 
Westra in totaal twaalf minuten straftijd, terwijl 
Kemphanen slechts zes minuten kreeg. 

GIJS had zaterdagavond Den Bosch het 
scoren weten te beletten, niet in het minst, 
omdat Koopmans in defensief opzicht enke
le puntjes op dei had gezet. Voor~ door het 
storende werk van de aanvallers leverde 
dat het gewenste succes op. En omdat Marc 
Storimans in het Groninger kooitje zijn 

dam), Jan Bruijsten. BIii Wensink, Rob van Steen, 
Eric Mater, Harry van Heumen. Ben Tijnagel en 
Fred Homburg; (allen Nijmegen) , Mari Saris (Den 
Bosch), Jo Buchly (Tilburg Trappers), Theo van 
Gerwen (Eindhoven), Tony Collard en Peter Bol 
(Heerenveen), Rick Vangog, Leo Koopmans en 
Johan Toren (Groningen), Andy Tenbult (Geleen) . 

Gezien de aard van de blessure van To
ny Collard, gescheurde kniebanden, is 
zijn optreden vrijwel zeker onmogelijk. 

Leo Koopmans zal ondanks uitbreiding 
van zijn gezin de uitnodiging wel aanne
men. 

G.IJ.S.-had geep moeite 
met tegenstanders 
Dit weekend stonden er voor de 
ijshockeyers van het Groningse 
GIJS weer twee tegenstanders op 
het programma die al geruime 
·.tijd in de onderste regionen van 
de ranglijst bivakkeren. Zater
dagavond was het de beurt aan 
Den Bosch om tegen de formatie 
van trainer/ speler/ coach Leo 
Koopmans in het strijdperk te tre
den en gisteravond was het Eind
hovense Kemphanen de opponent 
van de momenteel sterk acterende 
rood-witte eqµipe. 
Evenals vorig weekend bezorgden 
de twee tegenstanders GIJS geen 
centje pijn. In Den Bosch bleven 
captain Danny Cuome en zijn 
mannen de gastheren met een 0-5 
overwinning simpel de baas, ter
wijl het team gisteravond ook in 
de hal aan de Concourslaan de-

kamer kon opzoeken. De strijd 
was toen al gestreden. Het laatste 
bedrijf was dan ook van een be
duidend minder kaliber dan de 
twee voorgaande. 

, monstreerde in een blakende 
vorm te verkeren. 9-3 werd het 
uiteindelijk, en die overwinning 
kwam tot stand in een partij die 
de Groningers vrijwel geheel be
heersten. 

GIJS drong nog wel aan, maar 
niet meer met de overgave waar
mee het dat in de twee eerste pe
·riodes had gedaan. Mef als gevolg 
een nog al rommelig spelverloop 
waarin beide ploegen twee maal 
scoorden. Voor GIJS deden dat 
Franke en Keizer, terwijl voor de 
Lichtstadbewoners Vorstenbosch 
en Van Gerwen succesv,ol waren. 
De ruime overwinning voor de 
"Gijssies" leverde het team net 
geen periodekampioenschap op. 
Dat werd veroverd door Amster
dam, tot nu toe nog ongeslagen. 
GIJS bezet echter de tweede 
plaats op de ranglijst en dat geeft 
het treffen van komende zaterdag 
een extra pikartt tintje. Dan krij
gen de Groningers namelijk Deko 
Builders op bezoek en dat bete
kent nummer één tegen nummer 
twee. Mocht dat treffen een over
winning voor de GIJS-ploeg op) e
veren, dan is het kracht-team an 
Koopmans nog maar één puntje 
verwijderd van de koppositie. 

Overwicht 
In de eerste periode leek het daar 
overigens nog niet op. De 
thuisploeg had wel een velds,1-.-..L---------------
wicht maar verzuimde dat in tref-
fern om te zetten. Slechts één 
doelpunt werd er in dat eerst~ be-
drijf geproduceerd , en daa as 
zelfs een solo van Tim Cranst;Ön 
voor nodig omdat het combinatie-
vermogen bij de Noordelingen op 
dat moment ver te zoeken was. 
Technisch leider Leo Koopmans 
was dat blijkbaar niet ontgaan, 
want na een pep-talk in de eerste 
pauze kwam de ploeg als herbo-
ren terug. 
Vloeiend combinerend snelden de 
mannetjesputters van GIJS over 
het ijs en de Eindhovense goalie 
Ament kreeg een waar bombar
dement van schoten te verduren. 
Zes keer werden doelpogingen 
van de Martinistadbewoners hem 
te machtig (Cranston 2x), Coffing . 
. Koopmans, Kiel en Mulder) en 
dat betekende dat de thuisploeg 
na een tegentreffer van Simon 
met een 7-1 voorsprong de kleed-

·" 

beste seizoenprestatie afleverde, was de 
Bossche aanvalslinie machteloos. 

Opvallend was verder dat de Groningers 
overtalsituaties goed gebruikte. Het lever
de drie treffers op. Na vier minuten 
versloeg Johan Toren doelman Michel 
Geisterfer, die na de rechterlijke beslissing 
in Den Bosch is teruggekeerd. Geisterfer 
verwerkte die uitspraak professioneel en 
speelde sterk. Hij kon evenwel niet verhin
deren, dat in de tweede periode Van Dorp 
en Tim Cranston na power-play scoorden. 
Johan Toren voegde daar nog een goal aan 
toe. In de slotfase was Henk Keijzer succes
vol na een pass van Joep Franke. 

Scoreverloop: 
Eerste periode: 0-1 4 Johan Toren (Rick Van

gog). 
Tweede periode: 0-2 5 Wayne van Dorp (Johan 

Toren en Leo Koopmans) ; 0·3 16 Tim Cranston 
(Wayne van Dorp); 0-4 19 Johan Toren (Tim 
Cranston en Rick Vangog). 

Derde periode: 0-5 12 Henk Keijzer (Joep Fran
ke). Straffen: Den Bosch acht minuten; GIJS twaalf 
en een tien minuten straf voor Tim Cranston wegens 
butt-ending. 

Overige uitslagen: Heerenveen-Nijmegen 6-3; 
Amsterdam-Tilburg 9-3; Eindhoven-Utrecht 21-1 ; 
Geleen-Den Haag 4-6; Utrecht-Den Bosch 1-7. 

Stand: 
1 . A(T1sterdam 
2. Tilburg 
3. Groningen 
4 . Heerenveen 
5. Nijmegen 
6. Den Bosch 
7. Den Haag 
8. Eindhoven 
9. Geleen 

10. Utrecht 

8-16 
8-13 
8-13 
8-12 
7- 8 
8- 8 
8- 4 
8- 4 
7- 0 
8· 0 

(75- 14) 
(70- 33) 
(68- 28) 
(55- 27) 
(52· 29) 
(31· 26) 
(41- 57) 
(23- 58) 
(23- 58) 
(19-152) 



Na afloop 

van de 

wedstrijd 

gezellig naar 

Restaurant IJsstadion 
Stadspark 

( F. de Bruin) 

de verhoudingen sindsdien natuurlijk wel ietwat veranderd zijn. GIJS kwam na ...; ie 
voor het Groninger publiek teleurstellende wedstrijd steeds beter in het r:♦me, terwijl 
de Friezen duidelijk terugvielen . 
Stand van zaken nu : GIJS bezet de tweede plaats op de ranglijst en de: Freriks-ploeg 
van Larry van Wieren staat daar twee plaatsen onder. Twee plaatsen weliswaar, 
maar slechts één punt. En ook dat detail maakt de wedstrijd van morgenavond al 
interessant. Zal GIJS er in slagen zijn koppositie te consolideren , of beslissen de 
Friezen deze zoveelste editie van Friesland - Groningen in hun voordeel? 
Redenen te over dus om morgenavond de trip naar Heerenveen mee te maken en 
uw favorieten in den vreemde aan te moedigen. 
De supportersvereniging organiseert in dat kader een busreis naar Heerenveen, die 
oor leden van deze vereniging f 10, - kost en voor niet- leden f15, - . En zo'n bus-

- is levert nog al wat voordelen op. Een geldig plaatsbewijs bijvoorbeeld, want dat 
wordt door de supportersvereniging geregeld. En ook het fe it dat u in alle gemoeds
rust een pilsje kunt drinken maakt de reis met de autobus al het verdenken waard. 
En niet in de laatste plaats natuurlijk het feit dat de GIJS-ploeg in de Friese heksen
ketel alle steun kan gebruiken die het maar kan krijgen . Opgave voor de busreis kan 
geschieden bij de supportersstand (t egenover de trap naar de tribunes) tegen con
tante betaling. Het vertrek zal morgen ·plaatsvinden vanaf de parkeerplaats bij de ijs
hal en wel om 16.30 uur. Haast u echter met uw opgave, want de bussen zouden 
wel eens vlug vol kunnen lopen . Wij zien u morgenavond om 18.00 uur in de Thialf
hal in Heerenveen . Tot dan! 

Blik over de grenzen 
Een korte blik over het Canadese ijshockeygebeuren. En dan beginnen we met een 
paar opmerkelijke nieuwt)es. Kent u Tony Esposito nog? Al jaren lang een begrip 
in ijshockeyminded Canada en zelf op 41 -jarige leeftijd nog actief op top-niveau . 

oewel, zijn club Chicago Black Hawks schijnt het zo langzamerhand wel bekeken 
te hebben met de door de Amerikaans / Canadese sportpers nog altijd op handen ge
dragen Canadees. Want ook Tony wordt een jaartje ouder, en is niet meer zo rap 
als tien jaar geleden. 
De clubleiding besloot aan het begin van dit seizoen dan ook Esposito buiten de ba
sis te laten en een drastische verjonging door te voeren . Een dubbele slag voor de 
vroegere ster, want door zijn plaats op de bank dreigt hij ook het voorzitterschap 
van de spelersvakbond van de N.H. L. te verliezen. Het vakbondsreglement schrijft 
namelijk voor dat het voorzitterschap bekleed moet worden door een nog in actieve 
dienst zijnde speler. 
Tony overweegt nu maar het gehele ijshockeycircus vaarwel te zeggen. 
Dat kan niet gezegd worden van Bobby Hull, een andere gouwe ouwe uit de Cana
dese ijshockeyhistorie. Want deze ster der sterren maakt op 36-jarige leeftijd (!)juist 
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. Van Dorp in Oran ie-selectie 
Van onze sportredactie 
.. GRONINGEN· GIJS-speler Wayne van Dorp is uitgenodigd voor een tournee van het Nederlandse 
IJshockeyteam naar Frankrijk. Hij neemt de plaats in van zijn ploegmakker Leo Koopmans. Neder• 
land SP.eelt op 6 en 7 november twee oe_fen~edstrijden tegen de Franse selectie. Omdat zeven spelers 
van N1Jmegen wegens Europacupverphchtmgen niet meegaan, nodigde bondscoach Dummy Smit de 
volgende spelers als plaats:-ervangers ~it: van Den Bosch; Michel Geisterfer, Rud y Molenaar en John 
Paans. Van Kemphanen Emdhoven: R1sto Mollen en Willem• Jan van der Broek; van Tilburg Trap• 
pers: Henk ~aas ~n Peter van Rooyen van Amsterdam Dave Bell, die eerder voor het Asser 
Aquatherm uitkwam. Wegens blessures doen ook Tjakko d e Vos en William Klooster van Amsterdam 
Jo Buchly van Tilburg Trappers en de Heerenvener Tony Collard niet mee. ' 

Fysiek geweld 
helpt Giis 
naar de top 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN • De weg is nog lang, maar de Groninger ijshockeyers die
nen zich zo langzamerhand aan als 'topper' in de ijshockeycompetitie. Na 
enkele overwinningen tegen onbeduidende tegenstanders als Den Bosch 
Geleen en Eindhoven, wikkelden de noordelingen een sleutelweekeinde af 
tegen Amsterdam (zaterdag) en Heerenveen (gisteren). Hoewel de noorde
lijke de~by met een 7-4 verlie~ werd afgesloten, maakten de Groningers 
voor ruun 1800 toeschouwers tegen de koplopers uit Amsterdam een 
ijzersterke indruk, die de fans jubelend op d e banken bracht. De 2-1 zege 
was dik verdiend en had zelfs ruimer moeten uitvallen. 

• Johan Toren (links) bestookt het Amsterdamse doel, maar Hoogendoorn is op zijn post. 

De ijshockeyliefhebbers die ~obr het was voor het behalen van een periode-
eerst na de teleurstellende seizoenope- titel (Amsterdam was al zeker van de 
ning tegen Heerenveen weer eens eerste tussentijdse prij s), gingen de 
naar het Stadspark waren gekomen, Gijssies er fanatiek tegenaan. De voor 
waren getuige van een spannende top- het eerst sinds jaren weer eens uitste-
t reffen waarin GIJS spotte met de re- kend bezette tribunes moesten natuur-
putatie van de Amsterdammers. Klin- lijk tevreden gesteld worden , terwijl 
kende namen als Henk Hille, Cor de confrontatie tevens een aardige 
Hoogendoorn, Dave Bell , Scott Hun- graadmeter was om aan te tonen hoe-
ter, William Klooster en Ron Berte- ver GIJS zou kunnen reiken . Met hun 
ling fungeerden voor de Groningers gave optreden vijzelden de pupillen 
eerder als inspiratiebron da n als af- van L_eo Koopmans niet alleen hun ei-
schrikmiddel. gen zelfvertrouwen op, ook was de ver-
Hoewel het duel, dat op een hoog peil toning een prima klantenbinder, die 
werd gespeeld, niet meer van belang voor topsporters a'f en toe van 'levens

belang' ka n zijn . 

Overige uitslagen: Den Bosch
Heerenveen 2-5; Utrecht-Geleen 7-14 ; 
Eindhoven-Den Haag 3-6; Nijmegen
Tilburg 7-5; Ei ndhoven-Geleen 4-3 . 

De stand is na tien wedstrijdron
den: 1. Amsterdam 18 punten; 2. 
Heerenveen 16 3. Groningen 15; 4. 
Tilburg 15; 14. 5. Nijmegen 14; 6. Den 
Bosch 8; 7. Den Haag 8; 8. Eindhoven 
6; 9. Geleen 2; 10. Utrecht 0. 

GIJS slaagde dus m zijn opzet en de 
wijze waarop het zijn tegenstander 
klem zette, belooft veel voor de oe ' 
komst. Trainer Leo Koopmans ging 
voorop in de strijd en zijn visie (met fy
siek geweld in de aanval) gaf hij vorm 
met een geweldige inzet, gevolgd door 
anderen als Johan Toren, Wayne van 
Dorp, Rick Vangog en John Griffith . 

Met harde body-checks kreeg Amster-

dam geen kans behoorlijk in het spel 
te komen. Er moest zelfs een afspeel
blunder van Griffith aan te pas komen 
om de hoofdstedelingen aan de leiding 
te helpen. William Klooster profiteer
de simpel. 

Wonder 
Het fantastische keeperswerk van 

Cor Hoogendoorn was daarna goud 
waard voor de Amsterdammers, die 
voortdurend letterlijk en figuurlijk on
der de voet werden gelopen. Hij· hield 
zijn kooitje in de hele tweede periode 
schoon en dat mocht gerust een won
der genoemd worden. Koopmans 
verscheen zelf tweemaal voor de goalie 
en ook Johan Toren liet enkele moge
lijkheden onbenut . Omdat aan de an
dere kant ook de GIJS-doelman Stori
mans vrijwel geen fouten maakte, 

bleef die tweede fase zonder doelpun
ten . 

De gelijkmaker van de behendige Tim 
Cranston (halverwege de laatste perio
de) was niet alleen een vorm van ge
rechtigheid, maar tevens een sein voor 
de Groningers om er met dubbele ener
gie tegenaan te gaan . Daarin ging de 
boomlange Van Dorp af en toe over de 
grens, waardoor hij als enige Gronin
ger in die fase plaats nam op de straf
bank . Hij liep maar liefst zestien mi
nuten op, waaronder tien minuten 
voor but-ending. Van Dorp was zater
dag de enige in het GIJS-gezelschap. 
die zich niet kon beheersen, waardoor 
hij zijn ploeg ongewild in moeilijkhe
den bracht. 

J ohan Toren had nam elijk drie min u
ten voor het einde GIJS op 2-1 gezet. 

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

maar door een onbesuisde actie van 
Van Dorp moe ten de Groningers die 
voorsprong de laatste minuten met 
een numerieke minderheid verdedi
gen. Dat lukte omdat de Amsterdam
mers te moe waren voor nauwkeurig 
power play, maar voor hetzelfde geld 
had Van Dorp achteraf de haren uit 
het hoofd kunnen trekken. Hij gaf in 
elk geval het slechte voorbeeld. Het 
oplopen van teveel strafminuten kan 
de Groninger ploeg dit jaar zwaar op
breken omdat het team voortdurend 
op de grens balanceert. Van Dorp liet 
zien dat er weinig voor nodig is om je 
uit het spel te laten h alen . 

Strafminuten 
Dat bleek vooral gisteravond 111 

Heerenveen, waar Van Dorp in zijn 
eentje tegen twaalf strafminuten aan
li ep. Door Leo Koopmans werd hij als 

(F[!to: Sjors Visscher). 

grote boosdoener aangewezen . GIJS 
bracht zichzelf in moeilijkheden, want 
Heerenveen profi teerde handig van de 
numerieke meerderheden. De Friese 
zege kwam ook nauwelijks in gevaar, 
hoewel de Groningers steeds in de sco
re dichtbij bleven . 

Na afloop was de teleurstelling in 
het Groninger kamp natuurlijk groot, 
want de eerste wedstrijd in de tweede 
periode leverde GIJS nul punten op. 
Kooprnans: ,,Als we een periode willen 
pakken, dan zullen we er toch voor 
moeten zorgen van Heerenveen te 
winnen . Na de wedstrijd tegen Am
sterdam viel het me vanavond zwaar 
tegen." 

Het scoreverloop was: 3 1 ·0 Collard. 13 1 -1 
Koopmans, 14 2- 1 Janssen, 17 3-1 Janssen, 17. 
3-2 Toren, 18. 4-2 Van Wieren . 22. 4-3 V'an Dorp. 
37 5-3 De Bruyn , 41 5-4 Franke. 46 6-4 Re1ding, 
54 7-4 De Bruyn. 
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G.IJi'S■ klopt 
Amsterdam (2-1) 
Het IJsstadion Stadspark stond 
afgelopen zaterdagavond finaal 
op zijn k<,_. Na drie enerverende 
periodes ijshockey vierde de sinds 
tijden weer eens volgepakte hal 
(bijna 2000 toeschouwers) uitgela
ten de overwinning van het GIJS
team op koploper Amsterdam. 
Een overwinning die tot stand 
k~am in een duel, dat de vergelij
king met een Hitchcock-thriller 
glansrijk kon doorstaan. · 

Wat dat betreft sprak de eindsco
re boekdelen (2-1). Eeen 'voetbal
uitslag', die in de ijshockeywe
reld zelden voorkomt. Het gebrek 
aan doelpunten werd echter 
ruimschoots gecompenseerd door 
de gedurende het gehele duel aan
wezige spanning: pas in de laatste 
periode zagen de Groningers kans 
de volle buit veilig te stellen. 

Overdreven voorzichtig 
Kwalitatief was het overigens al
lemaal wat minder, zaterdag
avond.Beide ploegen traden te
gen elkaar in het strijdperk met 
een overdreven mate van voor
zichtigheid , met als gevolg dat de 
eerste periode een nogal flauw 
verloop kreeg. Toch was het juist 

i1:1 die periode dat de Amsterdam
mers hun enige treffer van de 
wedstriid scoorden. Een fout van 
John G1 iffith werd op een uiterst 
koelbloedige wijze afgestraft 
door William Klooster en dat be
tekende een 0-1 achterstand bij 
het ingaan van de eerstp, pauze. 
In het tweede bedrijf kwamen de 
liefhebbers echter r ~schoots 
aan hun trekken. De stt. d golfde 
op en neer en de kanse., , •oor bei
de kooitjes stapelden zich op. 
GIJS had weliswaar een licht 
overwicht maar.moest terdege op 
zijn hoede zijn voor de snelle 
counters van de hoofdstedelin
gen. 

In de laatste twintig minuten 
werd de druk op het Amsterdam
se kooitje erg groot. De 'breaks' 
van de bezoekers werden schaar
ser. Tim Cranston was de eerste 
Gijssie die van de chaos in het 
'Amsterdamse verdedigingsvak 
profiteerde. 

Vijf minuten voor het einde was 
het Groninger feest compleet. Jo
han Toren pikte de puck op uit de 
neutrale zone en schaatste achter 
de vijandige kooi op zoek naar 

een aanspeelpunt. Die was er niet 
en daarom besloot hij zelf een 
doelpoging te ondernemen. De 
Amsterdam-goalie Hoogendoorn 
was te verrast om te kunnen rea
geren. De voorsprong van de 
thuisploeg was een feit. De volle 
buit bleef binnen. 

Dat was gisteravond in Heeren
veen in het geheel niet het geval. 
Daar verloor GIJS met 7-4. De·pe
riodestanden waren 4-2, 1-1 en 2-1 
voor thuisclub Heerenveen. 

GRONINGEN - · ,.Ik spreek 
hier namens de grootste indirecte 
sponsor van het Groninger top
ijshockey". Dit zei directeur Pe
ters van de gemeentelijke dienst 
voor sport en recreatie gistermid-

dag tijdens de receptie van GIJS 
in het restaurant van de Gronin
ger ijshal. Hij ontzenuwde daar
mee kritische geluiden van GIJS
voorzitter Ten Hof, die zich al eer
der had laten ontvallen dat de ge
meentelijke subsidie karig af
steekt bij wat zijn club aan 
topsport laat zien. Peters doelde 
op onder meer het gebruik van de 
ijshal, die een behoorlijke ver
liespost is op de balans van de ge
meente Groningen. 

• GIJS-voorzitter Ten Hof 
(rechts) ontvangt een tinnen 
wandbord van de heer Peters, 
directeur van de gemeentelijke 
dienst voor sport en recreatie . 

(Foto: Walter Kobus) 
De heer Peters vertegenwoor

digde op de kampioensreceptie de 
sportwethouder, die wegens ziek
te ontbrak. Behalve de sportdirec
teur waren er speeches van Ger 
van Gelder namens de stichting 
sportpromotie Noord (SPRON). en 
George Stuyvenvolt, die namens 
het Heerenveense Flyers een hu
moristisch betoog hield over het 
ij shockeygebeuren in Nederland . 
De Friese club was de enige 
ijshockeytegenstander van GIJS, 
die zich op de bijeenkomst liet 
zien. 

Voorzitter Ten Hof was blij met 
de belangstelling, maar hij nam 
het de provincie kwalijk dat er 

geen vertegenwoordigers aanwe
zig waren. ,,GIJS is niet een stad
Groninger gebeuren. Het kampi
oenschap van ons strekt zich toch 
ook uit in de provincie. Nee, het is 
teleurstellend dat de provincie 
zich hier niet laat zien." 

Na de receptie volgde voor ge
nodigden een koud buffet, waarna 
het grote feest door honderden 
supporters werd bezocht. Van
daag vertrekken de buitenlandse 
spelers alweer naar hun geboorte
land. Leo Koopmans, Johan To
ren, Rick Vangog, Wayne van 
Dorp en Joep Franke voegen zich 
bij de Oranje-selectie, die zich in 
een trainingskamp voorbereidt op 
het WK, dat volgende week in 
Eindhoven van start gaat. 



datum tijd uitslag 

vr. 02-11 20.00 Amsterdam - Utrecht 26 - 1 
vr. 02-11 20.30 den Haag - Nijmegen 3 - 8 
vr. 02-11 20.00 Tilburg - den Bosch 6 - 2 

za. 03-11 20.30 Utrecht - Geleen 7 - 14 
za. 03-11 20.15 den Bosch - Heerenveen 2 - 5 
za. 03-11 20.30 Eindhoven - den Haag 3 - 6 
za. 03-11 20.00 Groningen - Amsterdam 2 - 1 
zo. 04-11 17.00 Nijmegen - Tilburg 7 - 5 
zo. 04-11 20.00 Heerenveen - Groningen 7 - 4 

zo. 04-11 20.00 Eindhoven - Geleen 4 - 3 

Stand le periode-titel (4 november 1984) 

Club wed. pt. doelsaldo 

Amsterdam 9 16 76 - 16 (+ 60) 
Groningen 9 15 70 - 29 (+ 41) 
Heerenveen 9 14 60 - 29 (+ 31) 
Tilburg 9 13 75 - 40 (+ 35) 
Nijmegen 9 12 67 - 38 (+ 29) 
den Bosch 9 8 33 - 35 (- 2) 
den Haag 9 6 47 - 60 (- 13) 
Eindhoven 9 4 47 - 56 (- 9) 
Geleen 9 2 41 - 73 (- 32) 
Utrecht 9 0 26 - 166 (- 140) 

Stand 4 november 1984 

Club wed. pt. doelsaldo 

Amsterdam 10 18 102 - 17 (+ 85) 
Heerenveen 10 16 67 - 33 (+ 34) 
Tilburg 10 15 81 - 42 (+ 39) 
Groningen 10 15 74 - 36 (+ 38) 
Nijmegen 10 14 75 - 41 (+ 34) 
den Bosch 10 8 35 - 41 (- 6) 
Eindhoven 10 6 51 - 59 (- 8) 
den Haag 10 6 50 - 68 (- 18) 
Geleen 10 2 44 - 77 (- 33) 
Utrecht 10 0 27 - 192 (- 165) 

Stand 2e periode-titel (4 november 1984) 

Club wed. pt. doelsaldo 

Amsterdam 1 2 26 - 1 (+ 25) 
Nijmegen 1 2 8 - 3 (+ 5) 
Tilburg 1 2 6 - 2 (+ 4) 
Heerenveen 1 2 7 - 4 (+ 3) 
Eindhoven 1 2 4 - 3 (+ 1) 
Geleen 1 0 3 - 4 (- 1) 
Groningen 1 0 4 - 7 (- 3) 
den Bosch 1 0 2 - 6 (- 4) 
den Haag 1 0 3 - 8 (- 5) 
Utrecht 1 0 l - 26 (- 25) 
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THUISCLUB EINDUITSLAG BEZOEKENDE CLUB 

FRERIKS FLYERS - GIJS GRON INGEN 
No. Namen Plaatsen No. Namen 

1. Rob Polman Tu in Doelverded igers 30. Mark Storimans 

22. Mich iel Linaeman 1. Mark O'Brien 

2. Dick Bruin 1. Verded iging 7. Dannv Cuomo 

4. Eric Thurston 2. Rick van Goa 

6. Peter Bol 2. Verdediging 4. John Grif fi t h 

7. Nico van Galen Last 17. Martin K iel 

15. Evert Jan v.d. Werf 3. Verdediging 15. Gerard Carras 

8 . Hendrik Bru insma 3. Eric Moorman 

10. Jan Janssen 16. Leo Kooomans 

5. Brian de Bruvn 1. Voorhoede 10. Johan Toren 

12. Jan Wester 8. Wavne van Doro 

23. Kev in Mac. Nauaht 12. Henk Kevzer 

3. Larrv van Wieren 2. Voorhoede 11 . T im Cranston 

21. Andr ies Andrinaa 19. Joeo Franke 

14. Eric van Hal 9. Arend Mulder 

9. Tony Collard 3. Voorhoede 18 . Harm Telkamp 

20. Peter Diikstra 6. Hans Picek 

23. Andre Westra 14. Hans Coffeng 

16. Nico de Jong 4. Voorhoede 

17. Svtze de Haan 

Trainer/coach Larry van Wieren Trainer/coach Leo Koopmans 

De statistiek is voor deze keer verplaatst naar de laatste pagina 

Wanneer ik de courantverslagen van de afgelopen week neem en de toeschouwers aantal
len bij elkaar optel dan kom ik tot circa 6500 toeschouwers bij 10 wedstrijden. Daar
onder waren drie ontmoetingen die rechtstreeks voor de Te periodetitel van belang wa
ren. Voor de televisie zag ik een samenvatting van de wedstrijd Düsseldorf - landshut uit 
de Duitse Bundesliga. Toeschouwers 8.000. Bij de eerste vijf kompetitie wedstrijden in 
deze zelfde Liga waren ruim 31.000 toeschouwer. En dat bij veel hogere entreeprijzen. 
Bij Düsseldorf betaal je voor een zitplaats 38, 24 of 18 DM en voor een staanplaats 
12 DM. In guldens uitgedrukt moet je hier dus nog eens een zevende gedeelte bijreke-
nen. 
Bij Köln zijn de zitplaatsen 32, 26 en 15 DM en de staanplaatsen 12 DM en zo kan ik 
nog wel even doorgaan. U mag zelf Uw konklusies trekken uit bovenstaande. 
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Flyërs winnen met 7-4 in 
wrede noordelijke derby 

HEERENVEEN - Freriks Flyers triomfeerde zondagavond voor eigen, ongeveer 1600-koppi
ge publiek met 7-4 over GIJS Groningen (tussenstanden: 4-2, 1-1 en 2-1). Dat geschiedde in een 
met vele (valse?) sentimenten overgoten noordelijke derby, die veel te fysiek en vaak ook te 
wreed was om mooi te kunnen zijn. Die Friese winst betekende overigens een stukje gerechtig
heid, omdat daarmee het meest gecontroleerde en dus het minst slechte ijshockey zegevierde. 

Hoewel geweld voor sommiJen zijn charmes schijnt te hebben, viel er 
voor normale mensen betrekkehJk weinig te genieten. Het kan natuurlijk 
puur toeval zijn, maar "leuk" was meteen al te ervaren, dat de Gijssies een 
alternatieve manier aanboorden om problemen uit de weg te ruimen. De beide 
Flyers-imports Eric Thurston en Kevin MacNaught werden al in de eerste 
periode in de vernieling geslagen, wat bij de arbitrage yan Noud van Berkel 
ook nog ongestraft kon passeren. 

Na een kwartier was het debuut 
van MacNaught voor zijn thuisfront 
ten einde. Ex-Flyer Wayne van Dorp 
wilde kennelijk bevestigen, waarom 
hi~ in zijn Heerenveenster periode de 
-biJnaam "the animal" verwierf en 
rammelde er met zijn stick twee tan
den uit bij MacNaught. Die werden 
weliswaar weer opgezocht en terug
gezet, maar uiteindelijk bleken ze 
toch niet te redden door de kaakchi
rurg in het Leeuwarder Diaconessen
ziekenhuis. 

Vier minuten na de afgang van Mac
N aught verdween Eric Thurston van het 
ijs, nadat hij door Van Dorp en Leo 
Koopmans op zijn reeds geblesseerde 
linkerarm was geslagen. Thurston keer-
de later krimpend van de pijn terug en 
viel alleen nog op door driemaal ver
keerd uit te verdedigei;i, waardoor Gro
ningen kon scoren. Wat leuk meegeno
men was voor de Gijssies, want het lukte 
de Groningers slechts eenmaal via een 
normaal verlopen, soepele combinatie te 
doelpunten . 

Waaruit terecht afgeleid mag worden, 
dat GIJS ondanks denigrerende qpmer
kingen van Cranston en Van Dorp, uit
latingen die onmiddellijk in de de Fly- · 
ers-kleedkamer opgehangen werden, 
niet kon imponeren. Er was weliswaar 
veel fysiek geweld, maar omdat dit 
slechts een onderdeel van het spelletje 
is, kregen de Heerenveensters steeds 
meer greep op het gebeuren en vooral in 
de slotperiode kwam GIJS eigenlijk niet 
meer aan de bak. 

Leo Koopmans en zeker ook Johan 
Toren demonstreerden aanvankelijk 
meer werklust, dan zij het hele vorige 
seizoen bij de Flyers lieten zien. Het ef
fect van hun arbeid ging evenwel vaak 
verloren bij Wayne van Dorp, die geen 
enkele controle had. Hij bracht boven-
dien twaalf minuten op de strafbank 
door en dat is niet de best denkbare 
plaats om enige betekenis voor je team te 
hebben. 

Bij de Gijssies speelde alleen Rick 
Vangog de hele wedstrijd uitstekend. De 
imports Dan Cuomo en Tim Cranston 
misten kwaliteit, wat van Cuomo be
kend was en wat van Cranston (alleen 
functioneel in de breaks) vermoed werd, 
omdat hij in de afgelopen zomer o.m . 
voor de Flyers te licht bevonden werd. 
Cranston vestigde alleen de aandacht op 
zich door een penaltyshot niet te benut
ten . Joep Franke, die zich bij de Flyers 
als een talentje ontwikkelde, verpietert 
nu, omdat hij door Cranston en Keijzer 
te zelden gevoed wordt met goede pas-

zich er goed bij hielden. We hadden mis
schien iets simpeler kunnen winnen, 
maar we kregen wat domme straffen en 
we gaven een paar goals cadeau." 

Het had voor de Flyt!rs no·g echt moei
lijk kunnen worden, als keeper Mark 
Storimans optimaal gewerkt had . Deze 
kleine Nederlands Canadese "tennis
bal" liet zich bijvoorbeeld driemaal van
af de blauwe lijn verrassen door een 
vleugelschot, al was de laatste van Brian 
de Bruyn zo verscheurend hard, dat hij 
zich niet voor deze misser hoefde te 
schamen. 

De Flyers hielden hoe dan ook vol
doende greep op het gebeuren om tot het 
einde met ·drie lijnen te opereren, waar
bij de puur Nederlandse checklijn geen 
enkele goal om de oren kreeg. Ook was 
er ruimte voor de brutaliteit om Gerben 
Reiding wat in te laten draaien, wat 
(nog) niet vlekkeloos ging, al maakte 
Reiding een kwartier voor het einde een 
belangrijke treffer. Het scoreverloop 
was: 

3,21 min. 1-0 Tony Collard;· 13 ,30 min. 1-1 Leo 
Koopmans (assist Rick Vangog, powerplay); 14,59 
min. 2-1 Jan Janssen (Brian de Bruyn en Larry 
van Wieren , powerplay) ; 17,18 m lil 3-1 Jan Jans
sen (Eric Thurston); 17,49 min. 3-ll Johan Toren 
(Gerard Carras); 18 ,00 min. 4-2 Carry van Wieren , 
(Eric Thurston en Tony Collard); 22 ,10 min. 4-3 
Wayne van Dorp (Martin Kiel, powerplay): 37,29 
min. 5-3 Brian de Bruyn (Larry van Wieren en 
Tony Colla rd , powerplay); 41,46 min. 5-4 Joep 
Franke; 46,53 min. 6-4 Gerben Reiding (Jan Jans
sen); 54 ,55 min. 7-4 Brian de Bruyn. Stops: Fly
ers-keeper Rob Pol man Tuin werd 34 maal ondèr 
vuur genomen (11-16-7) tegen GIJS-goalie Mark 
Storimans 46 maal (15-14-17) . Straffen: De Fly- 1 
ers kregen 28 tegen de Gijssies 32 strafminuten. 

In eigen verdedigingsvak ging h~t 
dikwijls nog wel met GIJS, maar de dne 
aanvalslijnen wisten er hoogst zelden 
een sluitende combinatie uit te persen. 
Erg veel beter verging het de Flyers 
niet, maar zij forceerden toch een voor
deel dankzij de klasse van de terugge
keerde Tony Collard, Brian de Bruyn, 
Jan Janssen en de nimmer versagende 
Larry van Wieren, die met een gekneus
de enkel speelde waarop ~en gewone 
sterveling niet zou kunnen lopen. 

Een mooi resultaat," grijnsde Larry 
va•~ Wieren. ,,Groningen speelde een 
beetje hard en veel teams zijn ~aar wat 
bang voor. Wij wat minde~ en 11<: ben er 
vooral blij mee, dat onze Jonge Jongens 

Larry van Wieren (nr . 3) en L eo Koopmans, tot voor k ort teammakkers en nu respectievelij k trainer- speler-coac h van 
de Flyers en de Gijssies, in een van hun vele felle duels. 



Keihard Giis met 7-4 ten onder 
Het altijd al als "hard" bekend staan
de Groningse GIJS lijkt onder lei
ding van hun nieuwe trainer-speler
coach Leo Koopmans deze reputatie 
in geen geval te willen verliezen. In 
een knalharde partij ijshockey afge
lopen zondagavond tegen de Freriks 
Flyers, lieten de Groningers een 
spoor van vernieling achter in het 
Heerenveense kamp. Wat, volkomen 
terecht ook in Heerenveen achter
bleef was de overwinning, want met 
7-4 bleven de Groningers duidelijk 
de mindere van de Friezen. 

Groningen, da t een etmaal er voor, thuis, 
al heel verrassend periodekampioen De
ko Builders Amsterdam met 2-1 had ver-

on tplofte . Johan Toren van meet af aan al 
on vriendelijk tegen Brian cl.e Bruyn en 
omgekeerd Larry van Wierem, felle duels 
uitvechtend met zijn oude clubmakke;r, 
Leo Koopmans en Tonny Collard, die zijn 
oude club maat en vriendje Wayne van 
Dorp toebeet: , ,Play hockey" het waren 
evenzovele overtreding.en waar Noud van 
Berkel maar amper raad mee wist. Top
punt van onbekookte wreedheid was ech
ter wel Wayne van Dorp. Spelend bij Gro
ningen, verwierf V ari Dorp zich twee jaar 
geleden bij de Feenstra Flyers al de naam 
van , , The animal". Zowel Kevin 
McNaught als Eric Thurston werden in 

· de eerste periode door onbeheerste char
ges van Van Dorp geblesseerd. 
McNaught moest met twee uit geslagen 
voortanden naar Leeuwarden om behan
deld te worden. Thurston, kon na een 
aantal tikken op z'n beblesseerde arm 
nauwelijks nog•spelen. 

Een IllBBSale knokpartij kon dan ook niet 
uitblijven. Een paar minuten voor het 
einde van de eerste periode s loegen de 
stoppen door. Bol. De Bruyn en Andinga 
voor de Friesland en Van Dorp, Van dog 
en Griffith _voor Groningen mochten 
naar de strafbank. Afkoelen. 

daardoor de gram van z'n coach op de 
,hals haalde. Polman Tuin daarentegen 
stak in een puike vorm. In de tweede pe
riode wist hij een penalty schot van Tiµl 
Cratson te stóppen. 
Waar iedereen dacht dat Larry van Wie
ren in de derde petiode op twee aanvals 
lijnen zou overgaan, bleef de Heeren
veense coach vasthouden aan· drie lijnen. 
Gebrek aan vertrouwen in de Flyers heeft 
Van Wieren zeker niet. En Leo Koop
mans was alles behalve tevreden: 

.,Nou ja, goed ik kan wel zeggen dat ik · 
niet tevreden ben. Wat wil je; we hebben 
veel te veel onnodige straffen tegen ge
kregen en dat gaat ten koste van andere 
spelers. Wayne (v. Dorp) was voor de 
wedstrijd erg zenuwachtig, maar zulke 
domme straffen dat was niet -nodig ge
weest . Van de strafbank kun je geen wed
strijd winnen. En ik vond het liep op een 
bepaald moment wel een beetje uit de 
hand". 

r<slagen~was met ruim 50·supporters dui
delijk naar Friesland g ekomen om twee 
punten te pakken . Leo Koopmans: ,,We 
kwamen hier om te winnen . Als je wilt 
meedraaien, moet je ook in Heerenveen 
twee punten kunnen pakken". Het kwam 
allemaal anders. Na drie minuten keken 
de Groningers al tegen een 1-0 achter
stand aan. Tonny Collard vlinderde van
uit eigen verdediging svak , ongrijpbaar 
voor iedereen, over de baan en passeerde 
Mark Storimans : 1-0. Nadat Leo Koop- 1

' • • -

mans voor GIJS in de 13de minuut gelijk In een ~reseliJk spannend slot v8:11 de eer
had gemaakt, onts tond er kor t daar n a st~ perwde scoorde J~ Janssen m de 1~e 
een m assale kloppartij . De wedstrijd, die mmuut de derde Freriks treffer. Derti_g 
van begin af aan vol sentimenten zat, seconden later was het Johan Toren, die 

Het scoreverloop va.n deze door 1350 
mensen bezochte partij: 4de min 1-0 Ton
ny Collard; 14de min. 1-1 Leo K oopma.ns; 
15de min. 2-1 Ja.n . Ja.nssen (Bruyn 
McNaughtJ; -18de min. 3-1 Jan Janssen 
(Thurston); 18de min. 3-2 Joh an Tor en; 
19de min. 4-2 Larry van Wieren (Thur-
ston Collard). · 
3de min. 4-3 Wayne van Dorp; 18de min. 
5-3 Brian de Bruyn. . 

_ ___ . voor 3-2 zor gde en nog eens elf seconden 2 de min. 5-4 Joep Franke; 7de min. 6-4 
Gerben Reiding (Janssen); 15de min: 7-4 
Brian de Bruyn. 

later bepaalde Larry van Wieren de eerste 
per iode op 4-2 . Opvallend in deze derby 
was de belangrijke rol van beide keèpers 
Robert Polman Tuin en Mark Storimans. 
Storimans in negatieve zin, omdat hij bij 
?;eker 4 treffers niet vrij uit ging en zich 

Aanstaande zaterdagavoon d spelen de 
Freriks Flyers thuis tegen Geleen. De 
wedstrijd begint om 20.00 uur. 

Freriks Flyers winnen voor 
tweede keer noordelijke derby 

Kevin Mac Naught 
imponeert in Den Bosch 

HEERENVEEN - Na de 7-3 uit 
overwinning enkele weken te
rug triomfeerden de Freriks 
Flyers-zondagavond voor eigen, 
1600 koppig, publiek met 7-4 
over GIJS Groningen. Dit be
lan~rijke treffen (de eerste wed
striJd van de tweede periode) 
tussen de twee op het hoogste 
ijshockeynivo akterende noor
delijke clubs was meer een hevi
ge botsing dan een mooie wed
strijd, maar de uiteindelijke 
winnaar, coach Larry van Wie
ren was zeer tevreden daar hij 
terecht stelde dat de "grote hun
mels" waren verslagen. Dit was 
pas de tweede nederlaag van 
GIJS en uitgerekend dus twee
maal moest coach Koopmans de 
meerdere erkennen in zijn leer
meester. 

Jammer is dat de Gijssies niet pro
beerden via "normaal' hockey iets moois 
op het ijs te leggen maar met dom fysiek 
krachtwerk een ·opening trachtten te 
forceren. Dit fysieke geweld resulteerde 
er onder meer in dat de nieuwe aanwinst 
van de Flyers, Kevin Mac Naught, 
slechts 15 minuten aan zijn debuut voor 
het thuisfront kon meedoen, toen wer
den tengevolge van een grove check van 
Wayne van Dorp, die dit tijdens deze 
wedstrijd meermalen deed, twee tanden 
uit Kevins onderkaak geslagen en on
danks chirurgische ingrepen zal hij voor 

de rest van dit seizoen het zonder deze 
moeten doen "welcome in Holland Ke
vin". Ook Eric Thurston werd door een 
stick van een Groningse speler dusdanig 
pijnlijk geraakt, aan zijn reeds gebles
seerde linkerarm, dat hij vroegtijdig de 
kleedkamer moest opzoeken voor een 
medische behandeling. 

Gelukkig voor de Flyers keerde· deze 
"wervelwind" terug op het ijs maar de 
hinderlijke blessure zorgde er toch voor 
dat enkele verdedingsfoutjes van Eric 
ertoe leidden dat de Gijssies in konden 
lopen tot 5-4. Doelman Polman Tuin be
wees nog eens zijn vorm door een penal
ty shot van Gijsunport Tim Cranston te 
stoppen, aan de andere kant was zijn te
genstrever Storimans minder attent, 
drie goals vanaf de,blauwe lijn vlogen 
hem om de oren, hoewel de laatste goal 
van Brian de Bruyn kan hij alleen maar 
gehoord hebben zo loeiend· hard was 
diens shot. Brian zou best eens het re
kord (197 km/u) verbeterd kunnen heb
ben als de meetapparatuur hiervoor 
aanwezig was geweest. 

Het scoreverloop van de wedstrijd Freriks 
Flyers-G ijs Groningen: 3.21 1-0 Ton Collard; 
13.30 1-1 Leo Koopmans, Rick van Gog (powér
play); 14.59 2-1 Jan J ansen, Larry van Wieren, 
Kevm Mac Naught (powerplay); 17- 18 3-1 J an 
Jansen, Eric Thurston; 17.49 3-2 J ohan Toren, 
Gerard Carras. 17.59 4-2 Larry van Wieren, Eric 
Thurston, Tony Collard; 22.10 4-3 Wayne van 
Dorp, Martin Kiel (powerplay); 37.29 5-3 Brian 
de Bruyn , Larry van Wieren, Tony Collard; 41.46 
5-4 Joep Franke; 46.53 6-4 Gerben Reiding, J an 
Jansen; 54.55 7-4 Brian de Bruyn. 

Scheidsrechter was Noud van Berkel. Straffen 
Freriks Flyers 26 minuten; GIJS Groningen 30 
minuten. 

Panasonic Den Bosch-Freriks Flyers 
2-5 (0-1 , 1-1, 1-3). Een gelijkmatige over
winning op het team van voormalig 
Fly.ers speler/coach Mike Powers, hoe
wel de tussenstanden anders doen ver
moeden. Maar de van Wieren brigade 
speelde de hele wedstrijd al met de te
genstander van zondagavond in het 
hoofd, onnodige krachten werden niet 
gebruikt en Tony Collard werd zelfs he
lemaal nog niet ingezet. Wel Bert Al
berts, die na zijn kaakfraktuur weer 
voorzichtig meedraaide. 

Wie ook meedraaide was Kevin Mac 
Naught, dikwijls onzichtbaar maar zeer 
effektief meespelend in de lijn van Wie
ren en van Hal. Maar liefst drie goals en 
bij de vierde een assist, ziedaar het visi
tekaa,rtje van nieuweling Mac Naught. 
Vermeldenswaard is nog de tweede goal 
van de hand van Peter Bol die vrijuit 
schaatsend , hoewel shorthanded, op 
doelman Geisterfer aanstevende en pas 
op de laatste meters werd gehinderd 
door een Panasonic speler, echter op Pe
ters eigen speel wijze gleed hij de puck al 
vallend nog langs de . doelman in \Je 
uiterste hoek. De ruim 100 aanwezige 
toeschouwers in de koude ijshal zagen 
de Flyers daarna regelmatig de voor
sprong uitbouwend. 

_ Scoreverloop: 16.31 0-1 Larry van Wieren , Ke
vm Mac Naught, J an Jansen (powerplay); 27.45 
1-1 Ruud Molenaar , Mike Powers; 36.39 Peter Bol 
(shorthanded) ; 45.34 Kevin Mac Naught, Eric 
Thurston; 46.28 Larry van Wieren , Andries An
dringa, Kevin Mac Naught; 53.45 1-5 Kevin Mac 
Naught; 58.20 2-5 Eric Wijes, Ruud Molenaar. 
Straffen Panasonic Den Bosch 4, Freriks Flyers 
14, scheidsrechter Noud van Berkel. 



datum tijd uitslag 

vr. 30-11 20.00 Amsterdam - Nijmegen 2 - 6 
vr. 30-11 20.30 den Haag - Geleen 6 - 8 
za. 01-12 20.15 den Bosch - Utrecht 15 - 2 
za. 01-12 20.30 Eindhoven - Groningen 1 - 10 
za 01-12 20.00 Heerenveen - den Haag 12 - 0 
za. 01-12 17.30 Geleen - Tilburg 6 - 4 
zo. 02-12 20.30 Utrecht - Eindhoven 4 - 6 
zo 02-12 17.00 Nijmegen - Heerenveen 3 - 6 
zo. 02-12 18.00 Groningen - den Bosch 4 - 2 
zo. 02-12 20.00 Tilburg - Amsterdam 0 - 9 

Stand 2 december 1984 

Club wed. pt. doelsaldo 

Amsterdam 18 32 155 - 35 (+ 120) 
Heerenveen 18 30 131 - 57 (+ 74) 
Groningen 18 29 144 - 65 (+ 79) 
Nijmegen 18 25 131 - 73 (+ 58) 
Tilburg 18 19 117 - 91 (+ 26) 
den Bosch 18 15 81 - 72 (+ 9) 
Eindhoven 18 12 85 - 110 (- 25) 
den Haag 18 10 87 - 122 (- 35) 
Geleen 18 8 91 - 134 (- 43) 
Utrecht 18 0 51 - 314 (- 263) 

Stand 2e periode-titel (2 december 1984) 

Club wed. pt. doelsaldo 

Amsterdam 9 16 79 - 19 (+ 60) 
Heerenveen 9 16 71 - 28 (+ 43) 
Groningen 9 14 74 - 36 (+ 38) 
Nijmegen 9 13 64 - 35 (+ 29) 
Eindhoven 9 8 38 - 54 (- 16) 
den Bosch 9 7 48 - 37 (+ 11) 
Tilburg 9 6 42 - 51 (- 9) 
Geleen 9 6 50 - 61 (- 11) 
den Haag 9 4 40 - 62 (- 22.) 
Utrecht 9 0 ~- w (- 123) 
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WEDSTRIJDFORMULIER Thuisclub GOALS & ASSISTS Bezoekende club 

GIJS Groningen Hebro Trappers Tilburg 

Reg . nr . Reg. nr . 

No . Namen Plaatsen No. Namen 

Goal As ,s1s 
T11d 

Goal Assists 
ÎtJd no no no. no 

16 JO J'.121 
,~ II /} .. -5 ...) 

1 Periode - -

V 30 Mark Storimans Doelverdedigers J 1 Jerry Göbel 

1 Marc O'Brien H v 30 Robert Boogaard 
) () -

V 2 Rick Vangog 1. Verdediging V 21 r,_ - - - . 
..., .. • - ,.. -••""IQI ) -

\I 

\) 4 John Griffith V 26 Peter van Leeuwen 
( 7 Danny Cuomo C 2. Verded iging V 5 John Büchli 

/ ~ Il 3 ü '-- l to ~ ,3r ~ .. 
17 Martin Kiel \) 20 Peter Paul van Rooyen - 2e P riode -

v 3 Eric Noorman A 3e Verdediging V 15 Klaas van de Broek C 

15 Gerard Carras V 8 Peter van Ooyen I I 
16 Leo Koopmans q Kees Oerlemans 

\) 

0 , ... _ .. -- 11 --
.... _ 1. Voorhoede V 17 Alain Grenier . - -- -- ,. 

10 Johan Toren \1 19 Marino Simonis 
; o ltlD 

V 12 Henk Keizer V 16 Hans Nieuwenhuizen - Je Periode -
v 11 Tim Cranston 2. Voorhoede v 7 René de Hondt 

V 19 Joep Franke v 23 Henk Maas 
I 0 

- -

V 9 Arend Mulder V .... ... .. . , r -·· .->f' . -- - - _,. -
✓ 18 Harm Telkamp 3. Voorhoede l/ 14 Frank Linssen 

V 

v' 6 Hans Picek v 25 Jos van Amelsfoort 

14 Hans Coffeng I 
\/ l,~ 
~ 
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J 

Speler/trainer/coach: Leo Koopmans Trainer/coach: Ed Gosselin STRAFFEN 
Artsen: H . de Vries Masseur: H . Sloot Thuisclub Bezoekende club 
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Van onze ijshockeymedewerker 
GRONINGEN - In de periode tussen 

1971 en 1976 waren de Tilburg Trap• 
pers zes keer op rij landskampioen. 
Daarna namen de Flyers uit Heeren• 
veen de hoogste eer over. Toch blijven 
de Tilburgers op basis van een uitste
kende jeugdopleiding altijd een rol van 
betekenis spelen. Hoewel GIJS zater·• 
dagavond eenvoudig zegevierde met 
4-1. 

Krachtig GIJS simpel voorbii langs Tilburg Trappers 

Alle tegenstanders in de huidige ijshoc
keycompetitie hebben intussen ervaren 
wat de kracht van de Groningers onder de 
stimulerende invloed van Leo Koopmans is. 

Eddy Gosselin had zijn spelers voorgehou
den dat de Groningers in hun opmars 
gestoord moeten worden door hen tegen te 
houden aan de boarding. Maar de Tilburger 
coach constateerde na afloop dat zijn advie
zen niet waren opgevolgd . En omdat hij het 
spelintellect van de geblesseerde Deug Ma
san en Hans Smolders ook nog miste, was 
een verklaring voor de verdiende nederlaag 
gemakkelijk gegeven. Leo Koopmans rukte 
in de tweede minuut op naar het Tilburgse 
doel. René de Hondt probeerde dat te ver
hinderen. Koopmans denderde echter ge
woon voort. En Jerry Göbel moest ook wij
ken voor het schot. De vroegere keeper van 
het nationale team heeft zijn carrière als 
doelwachter weer opgepakt. Hij de
monstreerde nog altijd een doelman van 
klase te zijn, maar met beperkingen :n zijn 
reacties . Dat leverde ·de tweede GIJ:~-tref
fer op . Een verdwaalde pass van Dan Cuo
mo werd opgepikt door Timmy Cranston 
waarna Joep Franke de rebound afrondde. 

Rommelig 
De 1400 toeschouwers kregen geen 

hoogstaand duel voorgeschoteld. Te veel 
foute passes maakten het geheel nog rom
melig. Tilburg kwam op 2-1 door Peter Paul 
van Rooy, die de voortreffelijke Marc Stori
mans kansloos passeerde. GIJS antwoordde 

1400 toeschouwers in IJsstadion 

G.IJ.S. pakt Tilburg 
geroutineerd in 
Evenals Nijmegen bleek ook Til
burg afgelopen weekend niet 
bestand tegen de dadendrang van 
het op de tweede periodetitel 
azende G.IJ.S. Na de 8-10 uitover
winning op de Gelderlanders 
werd op geroutineerde wijze ook 
de Brabantse topper buitenspel 
gezet. Dat gebeurde trouwens op 
een beduidend minder spectacu
laire wijze dan de avond daarvoor 
in de Keizer-Karelstad. Zonder de 
geblesseerde Wayne van Dorp 
(beenblessure) wensten de 'gijs
sies' zich niet bovenmatig ·in te 
spannen en mede door het tegen
vallende Tilburgse spel ontwik
kelde zich voor zo'n 1400 toeschou
wers een emotieloos treffen. Het 
werd uiteindelijk 4-1 voor de Gro

af het beginsignaal drukten de 
gastheren de Zuiderlingen met de 
rug tegen de muur en werden er 
legio kansen gecreëerd . Koelbloe
digheid was bij de Groningse 
voorwaardsen in dat stadium van 
de strijd echter ver te zoeken: al
lèen Koopmans en Franke zagen
kans Tilburg-goalie Göble twee 
keer te passeren. Daarna geloof
de de rood-witte thuisploeg het 
wel, mede door het feit dat het 
hoog geklasseerde Tilburg er he
lemaal niets van terecht bracht. 
Ook het derde bedrijf van de door 
scheidsrechter Stuiver redelijk 
beheerste wedstrijd bracht het 
publiek niet op de banken. Hoog
tepunten waren de vierde treffer 

van Johan Toren en het gedrag 
van G.IJ.S .-Canadees Tim 
Cranston, die de op de strafbank 
gezeten de Tilburgse stouterik 
Roger Provencier te lijf wilde. 
Zover kwam het echter niet, 
want blijkbaar was ook Cranston 
het er wel over eens dat zo'n aktie 
totaal niet paste in het wedstrijd
beeld. 
Aanstaande vrijdag zullen Koop
mans en zijn mannen echter onge
twijfeld uit een ander vaatje moe
ten tappen, want dan staat de uit
wedstrijd tegen koploper 
Amsterdam op het programma. 
Een topper die van wezenlijk be
lang is voor de strijd en de twee
de periodetitel. 

ningers, die zich daarmee defini- !-------= -- -------------,~----------
tief op de tweede plaats van de 
ranglijst nestelden. 

1 De Start van de Koopmans
formatie was bemoedigend. Van-

in de volgende aanval. Gerard Carras, in de 
voorste ge lederen geposteerd op de plek van 
de ge~lesseerde Wayne van Dorp, rondde 
een pass van Martin Kiel en Joep Franke 
af. De wedstrijd was definitief beslist nadat 
Johan Toren, met een afzwaaier Göbel voor 
de vierde keer het nakijken gaf. Leo Koop
mans was tevreden. Niet alleen over de ge
boorte van zijn dochter Karin, maar ook 
met de punten. GIJS is een van de kandida
ten voor de landstitel. De ploeg kan dat 
vrijdagavond in Amsterdam opnieuw be
wijzen. 

GIJS-Tilburg Trappers 4-1. Tussenstanden: 
2-0, 1-1 en 1-0. Eerste periode : 1-0 2.31 Leo Koop
mans (Johan Toren). 2-0 13.07 Joep Franke (Tim 
Cranston en Dan Cuomo) . Tweede periode: 2-1 
16.37 Peter Paul van Rooy (Henk Maas en René de 
Hond!), 3-1 16.56 Gerard Carras (Joep Franke en 
Martin Kiel) . Derde periode 4-1 13.50 4-1 Johan To
ren, solo. Straffen: GIJS kreeg in totaal 14 strafmi
nuten. met Tim Cranston met 6 minuten als "top
scorer". Tilburg kreeg tien strafminuten. 

Overige uitslagen: Heerenveen-Geleen 8-1 
(1-0. 2-1, 5-0) . Utrecht-Den Haag 2-14 (1·2. 0-7, 
1-5). Geleen-Amsterdam 4-12 (0-4, 2-4. 2-4) . Eind
hoven-Heerenveen 2-4 (0-2, 2-1 , 0-1) . Tilburg
Utrecht 14-2 (4-0, 5-1 , 5-1 ). 

Stand: 1. Amsterdam 22 (130-22) ; 2. Heeren
veen 20 (79-36) ; 3. Groningen 19 (88-45) : 4. TIiburg 
17 (96-48); 5. I\Jijmegen 15 (85-53) ; 6. Den Haag 10 
(71-75) ; 7. Den Bosch 9 (42-50); 8. Eindhoven 6 
(55·72); 9. Geleen 2 (49•97); 10. Utrecht O (31-220). 

• Tim Cranston (liggend) in de knel tussen een aantal Tilburgers. (Foto: 
Wladimir u.d. Burgh). 
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• LEO KOOP MANS 

Van onze sportredactie 
GijS bleek gisteravond in het top

duel tegen Amsterdam mentaal 
niet opgewassen tegen het driftige 
spel van de hoofdstedelingen. In 
het eerste bedrijf leverde dat al me
teen een 5-0 achterstand op. Het 
werd uiteindelijk een 6-3 nederlaag 
tegen de huidige aanvoerders van 
het competitieklassement. 

Na elf minuten was GIJS doelman 
Marc Storimans al vier keer gepas
seerd en Leo Koopmans moest later 
toegeven dat zijn spelers te bedeesd 
waren om de Amsterdamse aanvals
golf te onderbreken . Dat bleek daarna 
beter te worden . De vijfde Amsterdam
se treffer ontstond echter op het mo
ment dat de goed leidende Nico Toe
men, Rick Vangog naar de strafbank 
had verwezen. William Klooster ver
zilverde die kans bekwaam. 

1n de tweede periode lagen de moge
lijkheden totaal anders. Fel duelle
rend bevochten de Groningers zich een 
duidelijk overwicht. Het leverde ech
ter maar twee goals op van Joep Fran-

Verlies voor GIJS 
in topduel 
tegen Amsterdam 
ke en Cees Dijkhuis. Een groter aantal 
was echter zeker mogelijk geweest, als 
het vizier van de GIJS spelers wat 
scherper was afgesteld . Paal en lat 
kwamen Cor Hoogendoorn in het Am
sterdamse doel meerdere keren te 
hulp . Leo Koopmans keek van de spe
lersbank toe. In een schermutseling 
met de vroegere GIJS speler 
Brian Sproxten kwam zijn hand dus
danig klem, dat na afloop in een van 
de Amsterdamse ziekenhuizen een 
gipsmanchet moest worden aangepast. 
Een van de middenhandsbeentjes 

bleek te zijn gebroken . Deze handicap 
werd nog verergerd doordat Waye van 
Dorp nog maar op halve kracht kon 
spelen. 

Ook de slotfase was duidelijk voor 
GIJS. Het was echter te rommelig om 
tot successen te komen. Voordurend 
ontstonden irritaties, die door Toemen 
werden beperkt tot kleine schermutse
lingen. Na een Amsterdamse goal van 
Michel scoorde Wayne van Dorp nog 
tegen. 

Op basis van het spel in de beginfase 
ging de overwinning verdiend naar de 

ploeg van Ejay Queen, die een periode 
van intensieve voorbereiding thans 
ziet beloond met een zeer hoge klasse
ring. Zijn nieuwe krachten Dave Bell, 
(ex-Aquatherm), en Rob van Onlangs, 
(ex-GIJS), hebben samen met Bert 
Rille, na tweejaar ijshockeyschool in 
Canada, de DEKO builders nieuwe 
impulsen gegeven. GIJS kon daar 
gisteravond voor 750 toeschouwers 
niet tegenop. De eerste mogelijkheid 
op een revanche ligt morgenavond in 
het thuisduel tegen HIJS. 

Eindstand 6-3 . Tussenstanden 5-0.0·2 en 
1-1 . 1-0 in de tweede minuut door Rob van 
Onlangs. 2-0 vijfde minuut Rob van Onlangs. 
3-0 negende minuut Bert Hille. 4-0 elfde mi
nuut Tjakko De Vos. 5-0 zeventiende minuut 
William Klooster. 

Tweede periode 5-1 in de tweede minuut 
door Joep Franke; 5-2 in de vijfde minuut 
door Cees Dijkhuis . derde· periode 6-2 in de 
negende minuut door Michel Jans. 6-3 in de 
negende minuut Wayne van Dorp. Straffen: 
Zowel Amsterdam als GIJS kregen ieder 12 
strafminuten. 



Matig G.IJ.S. wint toch 
De vermoeienissen waren gistera
vond nog duidelijk zichtbaar. 
GIJS bad z'n avond niet tegen het 
in de middenmoot vertoevende 
Haagse HIJS. Oorzaak: het top
treffen tegen Amsterdam, dat 
vrijdagavond in de hoofdstad was 
afgewerkt. En dat behalve een 6-3 
nederlaag ook nog ern handbles
sure voor technisch 1. ider Leo 
Koopmans opleverde. De 
wedstrijd zat captain Danny Cuo
mo en zijn mannen nog duidelijk 
in de "benen" en dat was dan ook 
de oorzaak van het feit dat het 
1400-koppige publiek een matig 
potje ijshockey kreeg voorgescho
teld. De overwinning kwam er 
uiteindelijk wel (10-4), maar de 
Groningers hadden het moeilijker 
dan de cijfers doen vermoeden. 
Pas in de laatste periode zagen zij 
kans de buit definitief veilig te 
stellen. 

Met name het eerste bedrijf gaf 
een aanvallend opzicht matig 
GI.JS te zien. Vloeiende combina
ties vielen er amper te bespeuren 
en zelfs het betere ,checkwerk" -
zo langzamerhand het handels
kenmerk van de fysiek sterke 

N oordelingen - bleef in die 
eerste twintig minuten achterwe
ge. De ploeg uit de Hofstad had 
daar van kunnen profiteren, als 
het in de afwerking iets koelbloe
diger had gehandeld. Dat gebeur
de echter niet, waardoor de 
thuisploeg zelfs nog met een 2-_l 
voorsprong de kleedkamer kon 
opzoeken. Joep Franke en Henk 
Keizer hadden hun team op een 2-
0 voorsprong gebracht en vlak 
voor het eindsignaal had Dave 
Morrisson tegen gescoord. 

GIJS kwam na 
de rustpauze geladen het ijs op en 
acteerde inderdaad overtuigen
der dan in het eerste bedrijf. Er 
werden legio kansen gecreëerd, 
en voor wat de eerste tien minu
ten van die periode betreft ook 
benut. Wayne van Dorp en Johan 
Toren (2x) bouwden de voosprong 
uit tot 5-1 en er leek geen vuiltje 
meer aan de lucht. Daarna viel 

het team echter op een verbluf
fende wijze ver terug. Het Haagse 
talent Arnold Troch kreeg daar
door de avond van zijn leven. 
Maar liefst drie keer profiteerde 
de Hofstedelijke jongeling van 
fouten in de Groningse defensie. 
Het was uiteindelijk Wayne van 
Dorp die zijn teammakkers uit de 
put haalde. De notabene met een 
blessure opererende Nederlandse 
Canadees gooide zijn inmiddels 
beruchte body in de strijd en 
bracht met een tomeloze energie 
de Haagse defensie aan het wan
kelen. De verlossende 6-4 kwam 
in dat laatste bedrijf dan ook van 
zijn stick, , -

. Naast W ayne van Dorp lie
ten ook Johan Toren (2x), Rick 
Vangog en Henk Keizer doelpun
ten noteren. En hielden zodoende 
hun ploeg in de race voor de twee
de periodetitel. 

GIJS-HIJS in het kort: 
Eerste periode: 1-0 4.04 Joep Franke, 2-0 

14.53 l;lenk Keijzer (Harm Telkamp), 2-1 18.27 Da
ve Morrison (Edwin Troch) . 

Tweede periode: 3-1 3.46 Wayne van Dorp 
(Tim Crankston en Johan Toren). 4-1 4.24 Johan 
Toren (Wayne van Dorp en Tim Cranston), 5-1 8.00 
Johan Toren (Joep Franke en John Griffith). 5-2 
10.28 Arnold Troch (Edwin Troch), 5-3 12.47 Arnold 
Troch (Edwin Troch) . 5-4 14.14 Arnold Troch (Edwin 
Troch en Dave Morrison). 

Derde periode: 6-4 12.30 Wayne van Dorp (Tim 
Cranston), 7-4 12.53 Tim Cranston (Wayne van 
Dorp) , 8-4 15.19 Johan Toren (Dan Cuomo en Tim 
Cranston), 9-4 15.48 Rick Vangog (Gerard Carras) , 
10-4 16.32 Henk Keyzer (Eric Noorman en Joep 
Franke). 

Straften: arbiter Nova van Berkel zette de Gro• 
rnngers 20 minuten op de strafbank. Daar zat HIJS 
22 minuten, met een 10-minutenstraf voor Willem 
Zwijnenberg. 

Andere uitslagen: Heerenveen-Den Bosch 7-5 
Geleen-Utrecht 20-2, Den Bosch-Amsterdam 2.4 ' 
Eindhoven-Tilburg 11·6. Utrecht-Heerenveen 4•18. ' 

• JOHAN TOREN 
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N1euwsb,ad van het Noorden 

GIJS moeite 
met HIJS 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - In de twaalfde mi
nuut van de slotfase van GIJS te
gen HIJS viel de definitieve beslis
sing. De Haagse speler-coach 
Doug Baran gleed naar het Gronin
ger doel. Op het laatste moment 
sloeg doelman Mark O'Brien de 
puck weg, waarmee hij een 5-5 
stand voorkwam. Vervolgens raas
de de volgende aanvalsgolf in een 
snel tempo naar de andere kant. 
Een scherpe pass van Tim 
Cranston bereikte precies op tijd 
Wayne van Dorp, waarna . Ed Nien
huis in het Haagse kooitje een 
verslagen keeper was: GIJS leidde 
met 6-4. HIJS raakte toen de kluts 
kwijt en moest uiteindelijk een 10-4 
nederlaag incasseren. 

De Groningers hebben het zich 
gisteravond trouwens onnodig rnoei-
1 ijk gemaakt. Dertig minuten lang wa
ren zij de meerdere van hun opponen
ten. Een 5-1 voorsprong leek gemak
kelijk naar een zege te leiden. Dat 
constateerde ook Leo Koopmans, die in 
burger aan de kant bleef vanwege zijn 
handblessure: ,,Niemand dreunde 
meer door. En HIJS heeft daar goed 
van geprofiteerd." 

Bij HIJS namen de gebroeders Troch 
een vooraanstaande plaats in. Hun va
der was van mening dat hun talenten 
beter tot hun recht zouden komen bij 
Eindhoven. Daar zouden beide inter
nationals ook werk krijgen bij bevrien
de firma's. De rechter besliste echter 
dat zij terug moeten naar hun oude 
club. Met Dave Morrison vormen zij 
een gevaar voor iedere verdediging. 
Als zij ruimte krijgen dan scoren zij 
aan de lopende band met een voorge
programmeerde opzet. Edwin zorgt in 
die gevallen voor de passes en Arnold 
maakt de acties vervolgens af. GIJS 
kreeg een drietal uit dit recept voorge
schoteld. Het bracht de stand in vier 
minuten van 5-1 naar 5-4. 

In de kleedkamer ging de thee ver
gezeld van een donderspeech van Leo 
Koopmans. Aanvankelijk leverde een 
herziening van de krachten geen suc
ces op. Het moest allemaal afhangen 
van het toeval. Het tikkeltje geluk dat 
Doug Baran niet had en de mazzel, die 
Van Dorp wel kreeg. Het knakte Den 
Haag. Alle inspiratie was verdwenen . 
Doug Baran had op voortreffelijke ma
nier leiding gegeven, maar ook keeper 
Ed Nienhuis faalde meer dan vijf mi
nuten achter elkaar. 

Tim Cranston, Johan Toren, Rick 
V angog en Henk Keijzer realiseerden 
een hoge score, omdat zij de laatste fa. 
se toch weer vochten. De aanmoedi
ging van de 1000 bezoekers was nodig 
om de aanwezige reserves te benutten . 
En zo mag Leo Koopmans het graag 
zien. Zelf is hij waar.schijn1ijk drie we
ken afwezig. Wellicht dat een andere 
dokter hem toestemming geeft om 
eerder weer te spelen. Gelukkig staat 
GIJS voor een serie ontmoetingen te
gen wat zwakkere tegenstanders. 
Want ook Hans Picek is wegens druk
ke werkzaamheden een poosje uit de 
running. 
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Gemokkelijke overwinningen , 
\ 

voor (,roninger ijshockeyers 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - GIJS had een gemakkelijk weekendje. M t Geleen en Utrecht a ls 
tegenstander was h et eenvoudig om vier winstpunten aan het totaal toe te voegen. 
De Limbur gers werden met 11-2 verslagen. En in het Stichtse stadion was de 
eindstand 5-18. 

Geleen's coach George Peternousek was 
met de kennelijke bedoeling naar het Noor
den afgereisd, om het aantal doelpunten zo
veel mogelijk te beperken. Het is helaas 
een tendens, di~ ook in het moderne ijshoc-
key opgang doet. De toeschouwers waren 
zaterdagavond in het Stadspark in elk ge
val de dupe, want er gebeurde weinig om je 
over op te winden. 

- -=l=-5=--· _//_-_8_4 __ ~ - - - --· ~ - Il - 4 
Een goed geoliede ijshockey-machine le

verde GIJS na 14 minuten al een 6-0 
voorsprong op. Het was het resultaat van 
knap aanvalsspel. Uitgevoerd in een hoop 
tempo. Scherpe combinaties vlogen door de 
Limburgse muur van verdedigers. In de 
eerste tien minuten hadden Harm Tû
kamp, twee treffers van Tim Cranston en 
Danny Kuomo al bressen in de mensenmas
sa geslagen. Toen werd de soms onbesuisde 
Harm Telkamp naar de strafbank verwe
zen. Een spelersmeerderheid was een idea
le kans voor Limburgs succes. Joep Franke 
onderschepte echter een aanvalspoging om 
vervolgens John Griffith in staat te stellen 
een goal aan de laten tekenen op het Gro
ninger deel van het wedstrijdformulier. En 
het eerste bedrijf leverde ook nog succes op 
voor Henk Keijzer. 

Coach Leo Koopmans, zwaar ingepakt, 
op halve kracht draaiend, wegens zijn ge
broken middenhandsbeentje, moest na 
afloop constateren dat zijn pupillen het ver• 
volgens te veel zochten in de individuele ac
ties. Met Tim Cranston op de strafbank pro
duceerde Rick Vangog een goal in numerie
ke minderheid. En een uitermate rustige 
Wayne van Dorp zag een solo met een tref
fer beloond. 

De slotfase had voor de GIJS-coach alleen 
nog betekenis met het oog op de toekomst: 
Erik Noorman en Hans Koffing waren met . 
het A-team op stap. Daarom werden Johan 
Mintjes, een B~junior, en de C-speler Paul 
ten Hof aan de selectie toegevoegd. De 
lichtgewichten deden · het uitstekend. 
Mintjes scoorde zelfs bijna. De puçk werd 
wel helemaal in het Limburgse doel ge
werkt door Joep Franke en Danny Kuomo, 
de hardwerkende Groninger aanvoerder. 
W ayne van Dorp scoorde vervolgens weer 
met Harm Telkamp aan de kant om uit te 
rusten van een kleine overtreding. Dat Ja
mi Conroi de tweede Limburgse treffer op 
zijn naam bracht, was vervolgens van geen 
enkele waarde meer. 

GIJS hoopt nu op puntenverlies van Nij
megen tegen Heerenveen en Amsterdam. 
Dan is er J;}og een kans op de tweede perio
detitel. 

G.IJ.S. speelt met 
'muis' Geleen 
De ijshockeycompetitie is dit jaar 
een stuk spannender geworden: 
draaide de strijd om de vader
landse ijshockeyhegemonie de af
gelopen seizoenen alleen maar om 
ploegen als Heerenveen en Nijme
gen; in het seizoen '84-'85 beschikt 
de eerste divisie over vijf teams 
die kwalitatief niet veel voor el
kaar onder doen. Een prima zaak, 
want dat komt het competitiever
loop alleen maar ten goede. 

Toch telt het Nederlands ijshoc
keywalhalla nog (te) veel "zwak
ke broeder s": De on derste helft 
van de ranglijst w or dt bevolkt 
met clubs, d ie de kamp ioensron
de beginnen m et maar één doel 
voor ogen: degradatie voorko
men. Dat b etekent dan weer dat 
wedstrij den tegen de "toppers" 
door die p loegen als verplichte 
n ummers beschouwd worden, 
waarb ij een nederlaag al van te 
voren ingecalculeerd wordt . 
G.IJ.S. en het Limburgse Geleen 
illustreerden dat afgelopen zater
dagavon d n og eens. 
Als vertegenwoordigers van 
respectievelijk de eerste en de 
tweede categorie hadden de beide 
ploegen geen enkele moeite met 
die rolverdeling (G.IJ.S . de kat 
en Geleen de muis) en dat bete
kende dat er na drie keer twintig 
minuten een eindstand op het sco
rebord stond, die ook door het 
800-kop pige publiek normaal ge
vonden werd : 11-2. 

Nachtkaars 
Met name in de eerste periode 
denderde G.IJ.S. door de Lim
burgse verdediging en speelden 
zich voor het doel van Geleen go
alie Zvonko Gibbels herhaalde
lijk chaotische momenten af. In 
dat eerste bedrijf kregen de Gro
ningse ijshockey-liefhebbers 
maar liefst zes treffers te zien, 

1 Harm Telkamp, Tim Cranston 

(2 x ), Danny Cuomo, J0. m Grif
fith en Henk Keizer wisten achter 
elkaar het vijandelijke kooitje te 
vinden, en zorgden er voor dat de 
K oopmansformatie bijna flui
tend de partij kon uitspelen. 
De tweede en derde periode wa
ren dan ook beduidend minder 
sp ectacu lair dan de openingsmi
nuten. De Groningers wilden wel, 
maar kregen te kampen met aan 
aanval van lusteloosheid, in de 
wetenschap dat die toch niet af
gestraft kon worden door het de 
gehele wedstrijd warrig acteren
de Geleen. De zes treffers vóór 
konden slechts worden uitge
bouwd tot 8 (Rick Vangog en 
Wayne van Dorp) terwijl Joosten 
zowaar voor de bezoekers wist te 
scoren. Een pep-talk van de weer 
meespelende Leo Koopmans in 
de tweede rust leek het heilige 
vuur even weer terug te brengen, 
maar na doelpunten van Joep 
Franke, Wayne van Dorp en Dan
ny Cuomo, was de koek definitief 
op. De wedstrijd ging na de twee
de treffer van ex-G.IJ.S . speler 
J amie Conroy als de bekende 
nachtkaars uit . 

! GIJS- Geleen in het kort. Eindstand 11- . 
'Jussenstanden: 6-0, 2-1 en 3-1. Ee_rste peri
ode: 1-0, 2.27, Harm Telkamp (Arend Mul- 1 

der); 2-0, 8.18, Tm Cranston( Rick Vangog 
en Joep Franke); 3-0, 8.25, Tim Cranston, 

1 (Wayne van Dorp); 4-0, 10.29, Danny Kuo
mo (Henk Keijzer en Leo Koopmans); 5-0, 
13.11; John Griffith (Joep Franke)'; 6-0 
14.07, Henk Keijzer (Johan Toren en Le~ 
Koopmans). Tweede periode: 7-0, 5.06, Rick 
Vangog (Joep Franke en Leo Koopmans)· 
88-0, 7.58, Wayne van Dorp, solo; 8-1'. 
19.59, Herman Joosten (Danny Peters). 

Derde periode: 9-1 , 0.38, Joep Franke (Tim 
Cranston); 10-1 , 2.49, Wayne van Dorp, so
lo; 11-1, 4.46, Danny Kuomo (Tim Cranston 
en Joep Franke); 11-2, 8.38, Jimmy Conroi 
(Steve Rhodes). 

Straffen: GIJS kreeg in totaal 8 strafmi
nuten. de Limburgers zaten 12 minuten op 
<le strafbank . 
. In Utrecht gingen de Groningers alleen 
m de eerste periode op volle toeren. Die fase 
werd afgesloten met een 9-2 voorsprong, die 
daarna regelmatig werd uitgebreid. Voor 
GIJS scoorden: Cranston (4x), Danny Cuo
mo (3x), Leo Koopmans (2x), Gerard Carras 
(2x), Toren (2x) , Franke, Kiel , Van Dorp, 
Vangog en Ten Hof. 

DEN HAAG - Het duel voor de 
hoogste afdeling van de ijshockeycom
petitie tussen Den Haag en Amsterdam 
is zaterdag in de derde periode 
gestaakt. Scheidsrechter Douwes brak 
de wedstrijd af nadat het publiek een 
massa lege bierblikjes op het speelveld 
had geworpen. Amsterdam stond op 
dat moment mét 3-1 voor en er was nog 
9 minuten en 55 seconden te spelen. 
U_ltslagen: Heerenveen-Tilburg 9-1, Den Bosch
E,ndhoven 11-2, Den Haag-Amsterdam gestaakt bi) 
1-3, Geleen-Den Bosch 3·4, Tilburg-Den Haag 6-3 
Eindhoven-Nijmegen 2-5. ' 

Stand: 1. Amsterdam 16-30; 2. Heerenveen 16-26· 
3. Groningen 16-25; 4. Nijmegen 15-23; 5. Tilburg 
16-19; 6. Den Bosch 16·11 ; 7. Eindhoven 16-10 
(88-96); 8. Den Haag 16-10 (83-102) ; 9. Geleen 
16-4; 10. Utrecht 15-0. 
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Heerenveen 
zit GIJS 
weer dwars 
Van onze spor!,redacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - De Heerenveense ijshockeyers zitten hun 
Groninger collega's dit seizoen behoorlijk dwars. Voor de derde 
maal startte GIJS een nieuwe periode met een duel tegen de Frie
zen en opnieuw sloopten de Flyers de Groninger illqsies: 6-9. Dat 
gebeurde in een keiharde confrontatie, die gisteravond zelfs 
voor ruim tweeduizend toeschouwers ontaardde in een veldslag. 
Wayne van Dorp, de 'betonnen' Groninger, kreeg het in de chao
tische slotminuten aan de stok met Andries Andringa, die Van 

illorps gezicht bewerkte met een trappende beweging. De dader • Spelers van GIJS en Heerenveen gaan weer eens massaal op de vuist. 
kan ongetwijfeld rekenen op een jarenlange schorsing, want 
'kicking' wordt in het ijshockeywereldje beschouwd als de ge
meenste en gevaarlijkste overtreding. 

ginfase tegen kreeg, ging O' Brien 
twee maal niet geheel vrijuit. Sto
rimans nam zijn plaats vervol
gens in, maar ook hij bleek in de 
slotperiode niet opgewassen tegen 
het geslepen Friese spelletje. 

Arbiter Nico Toemen bestrafte 
Andringa met een veldverwijzing 
(match penalty), maár die correc
tie ging Van Dorp niet ver ge
noeg. De boomlange Groninger, 

·die even daarvoor zelf twee minu
ten straf kreeg, wilde eerst ver
haal halen, verliet daarna de ijs
vloer om zijn gezichtsverwonding 
te laten behandelen en keerde 
vervolgens in de arena terug om 
zijn gram alsnog te halen bij 
Andringa, die bescherming zocht 
op de spelersbank van Heeren-

'veen. De Groninger Johan Toren 
•wierp zich daarbij op als Andrin
ga's body-quard ·door samen met 
'enkele Heerenvene.rs een cordon 
-te vormen. 

De sensatiezoekers in de Gro
, i:i._inger. ijshal kwamen derhalve 
-prima aan hun trekken, maar de 
noordelijke derby had tevens in 

· sportief opzicht het een en ander 
te bieden. Lange tijd hielden de 
'teams elkaar in evenwicht en de 
~gemotiveerde GIJS-spelers had
,den tot halverwege de laatste pe
riode eigenlijk de beste uitzichten 

,op de eindzege. De individuele 
:-iklasse van Van Wieren, Jansen 
en De Bruyn deed de balans even
wel uiteindelijk in het voordeel 
van de Friezen uitslaan. 

maar de doelpunten kregen we tè 
simpel tegen. Een keeper kan zo'n 
wedstrijd in zijn eentje beslissen." 

De jeugdige Mark O' Brien be
leefde voor het Groninger kooitje 
wel een bijzonder vervelende 
avond. Hij kreeg van Koopmans 
de voorkeur boven Marc Stori
mans, maar de göalie maakte al 
na tien minuten een trieste af
tocht naar de spelersbank. Bij de 
drie treffers, die GIJS in die be-

Aan de andere kant de
monstreerde de oud-GIJS-speler 
Michiel Lingeman, dat hij in zijn 
'Friese' jaren goede vorderingen. 
heeft gemaakt. Lingeman ver
wees zelfs goalie Polman Tuin 
naar de spelersbank en niemand 
kon hem op echte fouten betrap
pen. Toch kon hij Koopmans, Van 

Ondanks de grimmigheid waar
mee de altijd 'hete' derby werd af
gewerkt, viel het met de strafmi
nuten aanvankelijk nogal mee. 

.,.De tolerantie van scheidsrechter 
· 1föefüen speelde hierin zeker een 
'róJ teiwijf' ·de ·spéleis "dé toelaat
rb~;J' -grenzen amper overschre-
den. Af en toe werd er iets met de 
vuisten geregeld, màar als dat 
soort opstootjes niet te lang duren 

' en ook,niet uit de hand lopen, dan 
. zal Toemen de laatste zijn om met 
, straffen op de proppen te komen. 

GIJS-trainer-speler-coach Leo 
~J{oopmans zocht de oorzaak van 
, ,bet derby-verlies achteraf in de 
;!tegendoelpunten, die volgens hem 
. veel te gemakkelijk konden wor-
• den gescoord. Koopmans: ,,Nor
. maal gesproken moet je kunnen 
' winnen als je zes goals maakt. Ik 
'î wil onze keepers niet afvallen. 

Dorp en Keizer in de eerste perio
de niet van doelpunten afhouden. 
Dit drietal zorgde er in elk geval 
voor dat de schlemielige te
gentreffers afdoende werden be- , 
antwoord met evenzovele goals. 
Ook in de tweede periode hielden 
de ploegen elkaar in evenwicht: 
Koopmans en Collard troffen elk 
eenmaal de roos. 

GIJS had vervolgens de beste 
papieren om het duel definitief 
naar zijn hand te zetten. Franke 
en Van Dorp passeerden Linge
man, _maar die acties waren o~-

toereikend om Heerenveen op de 
knieen te krijgen. Integendeel, 
Van Wieren, Jansen (2x), • De 
Bruyn en Wester schoven de puck 
achter de ontluisterde Storimans, 
die tegen zoveel vernuft geen wa
pen had. 

De Groninger teleurstelling 
ontlaadde zich in een extra portie 
agressie, ·maar de wedstrijd was 
er niet meer mee te winnen . Nij
megen en Tilburg zijn nu Gronin
gens grootste concurrenten voor 
een plaatsje in de play-off. Koop
mans: ,,We zullen ons snel moeten 

(Foto: Jelte Homburg) 

reorganiseren, want de strijd gaat 
door. Maandag moeten we alweer 
naar Den Haag en zaterdag komt 
Nijmegen bij ons op bezoek . We 
zullen niet te lang stil staan bij 
deze nederlaag, ook al komt zoiets 
hard aan. In de nacompetitie moe
ten we met fleerenveen afreke
nen." 

• Scoreverloop: Eerste periode : 1 ·0 Koop
mans. 1-1 Jansen, 2· 1 Van Dorp, 2-2 Collard. 
2-3 De Haan. 3-3 Keizer. Tweede periode: 
4-3 Koopmans, 4-4 Collard ; derde periode: 
5-4 Franke, 5-5 Wester, 5-6 Jansen, 6·6 Van 
Dorp, 6-7 Jansen, 6-8 De Br,uyn. 6·9 Van Wie
ren. 
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Drie spelers naar ziekenhuis 

IJshockevderbv wordt vechtpartij 
De derby tussen het Groningse 
GIJS en het Friese Freriks Flyers 
eindigde even chaotisch als hij 
was begonnen. Een vechtpartij 
tussen GIJS-speler Wayne van 
Dorp en de Fries Andries Andrin
ga leverde de laatste een "match
penalty" (bij het voetbal een rode 
kaart) op, en dat was terecht ge
zien de schoppende beweging die 
de Flyer maakte tegen "tank" 
Van Dorp. 

Maar scheidsrechter Toemen had 
meer spelers het ijs af kunnen 
sturen gedurende het bikkelhar
de treffen. Want al in de eerste 
periode ontaardde de altijd met 
emoties geladen topper in ordi
naire vuistgevechten, die niets 
met ijshockey te doen hebben. 
Ma.ar liefst drie spelers {Wayne 
van Dorp en Tim Cranston aan 
GIJS-zijde en Gerben Reiding 
van de Friese Flyers) moesten na 
afloop in het ziekenhuis worden 
behandeld. 

Regels 
H et zag er aan het begin van de 
strijd tussen de nummers twee en 
drie niet naar uit dat de confron
tatie zou ontaarden in een gooi
en smijtpartij. 
Beide ploegen hielden zich in de 
eerste tien minuten van de 
wedstrijd keurig aan de regels , en 
de strijd ging gelijk op. GIJS was 
de eerste die het netje van de te
genpartij wist te vinden (Koop
mans), maar de Friezen reageer
den onmiddellijk via Peter · Bol. 
Wayne van Dorp bracht de rood
witte thuisploeg wederom op 
voorsprong, maar amper twee 
minuten later was de stand al
weer gelijk (2-2) door goalgetter 
Tony Collard. 
En vanaf dat moment begon de 
confrontatie vinniger te worden, 
naar later zou blijken met de
sastreuze gevolgen. Na wat 
opstootjes met het Groningse 
brok graniet Van Dorp in de 
hoofdrol, zagen de Flyers zowa::.i 

- Ravage in beeld na één , van de 
vele massale vechtpartijen, in de 
derde periode, die de derby tussen 
GIJS en He erenveen ontsierden 
De scheidsrechters lijken de situa
tie in de hand te hebben, maar 
even later zou het opnieuw raak 
zijn 

kans een voorsprong te nemen 
(Sijtze de Haan), maar het steeds 
geladener spelende GIJS zag vlak 
voor het eerste rustsignaal nog 
kans de eerste pauze met een 3-3 
gelijkspel in te laten gaan. 

Steeds harder 
Halverwege dte tweede twintig 
minuten was het wederom top
scorer Tony Collard di e zijn ploeg 
op een voorsprong zette. GIJS 

had zijn antwoord; echter snel 
klaar: Koopmans reageerde slim 
op een aarzelende houding van de 
Friese verdediging, en ook de 
tweede pauze ging in m et een ge
lijkspel ( 4-4). 
Wat de toeschouwers daarna te 
zien kregen, had vrijwel niets 
meer met een gewone pot ijshoc
key te maken. 
Te pas en te onpas gingen beide 
kampen elkaar letterlijk te lijf, 
en herhaaldelijk :lag het spel dan 
ook stil , omdat Toemen tijd nodig 
had om de vechtenden uit elkaar 
te halen . De emoties laaiden pas 
goed op, toèn Van Dorp (GIJS) en 
Andringa (Heerenveen) elkaar te 
lijf gingen. De ruim 2000 (!) toe
schouwers zagen hun favoriet uit
eindelijk winnend uit de worstel-, 
partij te voorschijn komen, maar 
Andringa nam wraak door de 

l 
j 

Groninger met zijn schaats vol iq 
het gezicht te treffen. 
En dat betekende voor de Fries 
meteen een verbanning naar de 
kleedkamer, terwijl de Heeren
veener kan rekenen op een schorl 
sing van misschien wel een jaar.! 
Joep Franke bracht de Gronin, 
gers nog wel op voorsprong (5-4), 
ma.ar daarna stoomde de koele 
Friezen onverbiddelijk door . Jari 
Janssen (2x) bracht zijn ploeg tot 
uitzinnige v reugde van de meege
reisde supportersschare op een 6-
5 voorsprong. 
Vijf minuten voor het einde zett~ 
de Cana dese Fries zijn team we
derom op voorsprong en toen was 
het pleit definitief beslecht. GIJEj 
was definitief murw gebeukt e11 
dat werd door twee doelpunteq 
van De Bruyn en Van Wieren nog 
eens benadrukt. 1 

1 
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GIJS-spelers 
in Oranie 

GRON[NGEN Vier 
GIJS-spelers zijn uitgenodigd 
om deel te nemen aan het vier
landentoernooi in Feldkirch. 
De nieuwe bondscoach Claus 
Wallin nodigde Rick Vangog, 
Leo Koopmans, Johan Toren 
en Wayne van Dorp uit de trip 
naar Oostenrijk mee te ma
ken. 

De volledige selectie bestaat 
uit: Jan Bruysten, Rob van 
Steen, Fred Homburg, Ben 
Tijnagel en Harry van Heu
men (Nijmegen), Cor Hoogen
dorp, Henk en Bert Hille en 
Ron Berteling (Amsterdam), 
Mari Saris (Den Bosch), Ar
nold Troch (Den Haag), Rick 
Vangog, Leo Koopmans, Jo
han Toren en Wayne van 
Dorp (Groningen), Peter Bol, 
Nico van Galen Last en Tony 
Collard (Heerenveen), Theo 
van Gerwen (Eindhoven). 

De eerste ontmoeting wordt 
op 19 december gespeeld te
gen Oostenrijk. Op 20 decem
ber volgt een duel tegen Oost
Duitsland, terwijl het toernooi 
op 22 december wordt beslo
ten met een wedstrijd tegen 
Zwitserland. 

Russen te duur 
voor interland 
Van onze sportredactie 

GRONINGEN - De ijshoc
keyinterland tussen Alaska en 
wereldkampioen Rusland, die 
ter gelegenheid van het 15-jari
ge jubileum vap GIJS in het 

- Stadspark zou worden gehou
den, gaat niet door. De Russen 
hadden te hoge financiële eisen. 
d'IJS zal de plaats van Rusland 
innemen. De Groningers spelen 
,faterdag 29 december tegen 
Alaska . 
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Van Dorp doet aangihe van mishandeling 

Affaire Andringa bliift 
gemoederen bezighouden 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - De .zaak Andringa blijft de ijshockeygele
deren bezighouden. Zowel GIJS als scheidsrechter Nico Toemen 
heeft het bestuur van d~ Nederlandse IJshockeybond gevraagd 
om een klacht in te dienen bij de commissie van beroep. Het is 
namelijk volgens de reglementen van de bond de enige manier 
om in hoger beroep deze affaire nogmaal~ aanhangig te maken. 

Het bestuur van GIJS merkt in Het b~stuur van de Groningers 
haar schrijven op, dat de ver- vraagt om een nadere behande
klaringen van Nico Toemen en ling "in het belang van de ijshoc
Wayne van Dorp lijnrecht sta8:11 keysport". Verder wordt opge
tegenover de ar~m~nte~, die merkt, dat het verbazing heeft ge
doo: de tuchtcom!!11ss1e z1Jn ge- wekt, dat aanvankelijk w'.as 
bnukt om , tot vr1Jspraak te ko- verklaard tijdens de zitting van 

1 men. Dit college was immers van de strafcommissie dat de 
~ening dat . _An~ries Andrin~a uitspraak wegens de ingewik
met opzettehJk m de wedstnJd keldheid van de materie nog ge
tussen GIJS en de Heerenveense ruime tijd op zich zou laten wach
Flyers W ayne van Dorp heeft ten. 
getrapt. Toch was bij de betrokkenen de 

Van onze 
ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - Nadat al 
eerder de .tournee van de Rus
sische, ijshockey wereldkam
pioenen om financiële rede
nen geen doorgang konden 
vinden, gaat nu ook de. trip 
van Alaska niet door. Op het 
laatste moment haäkte de te
genstander uit België af. Om
dat ook Amsterdam afzegde, 
bleven alleen GIJS en de Fly
ers over. De komst van het na
tionale team Yan Alaska was 
ec1-'ter door beide verenigin• 
gen alleen niet op te brengen. 
De oefenwedstrijd van GIJS 
op 29 december en de wed
strijd tegen de Flyers op 30 
december verdwenen daar
door van de agenda. GIJS 
speelt nu op 2 januari wel te
gen het sterke Universiteits
team van het Canton College 
uit Canada. Dezelfde avond 

' komt Hèereriveen uit tegen de 
Tilburg Trappers, dat voor de 
Challenge-Cup naar het Thi- · 
alfstadion komt. 

volgende dag de argumentatie 
van .de tuchtcommissie reeds be
kend. De bond kan nu binnen 
·veertien dagen beroep aanteke
nen bij de commissie van beroep. 
W ayne van Dorp heeft inmiddels 
bij de Groninger politie ook aan
gifte gedaan van mishandeling 
door Andringa. De speler van de 
Flyers heeft ook een brief ontvan-. 
gen, waarin staat dat hij volledig 
aansprakelijk wordt gesteld voor 
alle schade die _ uit zijn optreden 
kan voortvloeien. 

Ook arbiter Toemen heeft na
drukkelijk gevraagd om een ver
dere behandeling van de zaak. Hij 
is bijzonder teleurgesteld over de 
uitspraak, die vrijspraak oplever_. 
de voor Andringa. Zijn ' vertrou
wen in de strafcommissie is tot 
een zeer bedenkelijk niveau ge
daa'ld. Het heeft volgens Toemen 
ook drastische gevolgen voor de 
arbitrage in het algemeen: "De 
scheidsrechter zal nu ook veel ge
makkelijker een twee-minu
tenstraf geven. Dan hoeft hij ten
minste geen uren te besteden aan 
verhoren bij de strafcommissie. 
Het grote probleem is dat de com
missie te _veel uit juristen bestaat; 
die veel te ver van de werkelijk
heid op het ijs afstaan. Laat ze 
maar eens gaan kijken hoe in Bel
gië en in West-Duitsland veel ef
fectiever wordt gestraft. Hoe moet 
ik nu als scheidsrechters-instruc
teur tegen de jongens zeggen dat 
ze strenger moeten fluiten als dat 
niet wordt gedekt door uitspraken 
van de strafcommissie". 

Het ~t Toemen overigens bij
zonder dwars, dat hij 'geen 
toestemming heeft gekrègen om 
c;Je rest van het seizoen in West
Duitsland te fluiten. Dat verzoek 
was hem gedaan door zijn Duitse 
collega Jupp Kompalla. Tijdens 
h_et komende Europa Cup-duel 
tussen Keulen en · ~olzano, die 
door Toemen op 2 januari wordt 
gefloten, gaat hij over dit onder
werp weer praten met de Duitse 
scheidsrechterscoördinator. De 
voorzitter van de Nederlandse· 
scheidsr~hterscommissie, Wim 
Kuit, heeft hem opgedragen om in 
elk geval op 20 januari beschik
baar te zijn voor de wedstrijd van 

· de Flyers tegen GIJS" die _gari in 
Heerenveen wordt gespèeld. Om
.dat Toemen in dienst is van de 
Nederlandse IJshockeybond, zal 
hij nu moeten kiezen. De kans dat 
hij naar West-Duitsland vertrekt 
is echter bijzonder groot. · 
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Recordscore (31-1) voor GIJS 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - De Groninger ijshockeyers kunnen na de 
competitieloze feestdagen rustig op adem komen met duels tegen 
een paar onbeduidende tegenstanders. Utrecht en Geleen ston
den het weekeinde op het programma en de beide ploegen waren 
niet in staat om het GIJS lastig te maken. Integendeel, de Gronin
gers behaalden zaterdagavond in het Stadspark zelfs een mon
sterwinst (31-1) tegen Utrecht, die in de bondsboeken wordt ge
noteerd als recordscore. In Geleen won GIJS gisteravond met 
11-3. 

De beide overwinningen gelden 
voor de derde periode, waarin 
GIJS reeds nederlagen moest in
casseren tegen Heerenveen en 
Nijmegen . Het komende weekein
de wordt het restant van deze fase 
afgewerkt, waarna de voor GIJS 
bela ngrijke vierde periode begint 
met een uitdue l tegen Friesland 
Flyers. Groningen moet zich nog 
kwalificeren voor de play offs. 
Amsterdam en Heerenve,en zijn 
reeds verzekerd van deelneming 
aan die n·acompetitie. 

Dorp; derde periode: Keizer (2x), 
Koopmans, Cranston, Koopmans, 
Herma n Carras, Vangog, Toren , 
Noorman en tweemaal Van Dorp. 

ln Geleen liepen de Groningers 
gisteravond simpel van de Lim
burgers weg naar 0-5 voordat ze 
iets terugdeden . Voor tweehon
derd toeschouwer s was Tim 
Cranston ook in Geleen de beste 
schutter met vier doelpunten. 
Van Dorp scoorde drie maal en 
Keizer , Griffith , Franke en Cuo
mo el k eenmaal. GIJS liep tegen 
14 strafm inuten aan en Johan To
ren kreeg het even aan de 'stick' 
met een toeschouwer, maar dat 
conflict liep met een sisser af. 

Het niveau-verschil was tegen 
Utrecht zo groot, dat de door zo'n 
vijfhonderd toeschouwers bezoch
te 'krachtmeting' nauwelijks iets 
te maken had met een echte 
wedstrijd . De 31 doelpunten 
maakten het gemis aan span ning 
in het kat-en-muis-spe lletje een 
beetje goed, hoewel een aantal 
mensen vroegtijdig de uitgang op
zocht. Voor GIJ S was het een aar
dige training om het combina
tiespel wat beter te laten verlo
pen. Wat dat betreft was Utrecht 
een leuke sparring-partner , die de 
Groningers geen strobreed in de 
weg legde. 

GIJS speelt zijn thu isduel tegen 
de Kemphanen vrijdagavond in 
plaats van zaterdag. Di t in ver
band met de EK schaatsen voor 
dames. 

• GIJS-speler Tim Cranston (11) scoort een van zijn zeven doelpunten tegen V trecht. 

/tl ' 
. De noordelijke productie werd 
, regelmatig opgevoerd . Achtereen
volgens scoorden voor GIJS: 
eerste periode: Toren , Cranston, 
Franke, Herman Carras, en twee
maal Cranston; tweede periode: 
Koopmans, Cuomo, Keizer, 
Cranston, Vangog, Franke, Cuo
mo, tweemaal Vangog, Cranston, 
Keizer, Cranston, Vangog en Van 

Nieuwsblad van het Noorden• zaterdag 12 januari 1985 

Van een onzer sportmedewerkers 
GRONINGEN· GIJS gebruikt de 

restanijes uit de derde periode als 
een leuke warming-up om in de 
laatste en beslissende periode 
hardhandig toe te slaan. Verder 
was de ijshockeyformaliteit tegen 
De Kemphanen van geen belang. 
De Eindhovense sparring-partner 
stelde gisteravond in het Gronin
ger ijsstadion weinig voor, waar
door GIJS simpel naar 10-2 kon 
weglopen. Het serieuzere werk be

·~nt volgende week zondagavond 
m Heerenveen, waar Friesland 
Flyers als eerste tegenstander in 
de vierde periode zijn opwachting 
zal maken. 

Nijmegen kwalificeerde zich 
gisteravond voor de play-offs door de 
derde periodetitel binnen te halen. 
Dat gebeurde door een ruime 9-1 zege 
op koploper Amsterdam. De enige weg 
voor GIJS naar de play-offs is het be
machtigen van de vierde periodetitel. 
Op zich mag dat geen geweldig pro
bleem opleveren, omdat Tilburg Trap
pers de enige bedreiging vormt. Be
halve Nijmegen zijn de Friese Flyers 
en Amsterdam al in bezit van een ti
te! . De lager geplaatste clubs zijn al 
bi] voorbaat kansloos. In de laatste ne
gen competitiewedstrijden zal GIJS 

GIJS draait warm 
tegen Kemphanen 
zich dus moeten plaatsen voor de 
play-offs. 

GIJS stond tegen De Kemphanen in 
de eerste periode nog wat te dromen, 
waardoor de zuidelijke gasten de score 
brutaal openden. John Griffith en 
Wayne van Dorp stelden nog voor de 
eerste pauze orde op zaken, maar ver
der was het eerste bedrijf weinig bij
zonders. 

GIJS zette in de tweede periode een 
en ander recht tegen de veel zwakkere 
tegensta_nder. De Groninger ijshoc
~eye~~ heten de puck stevig over het 
IJS gll]den en liepen voor 700 tevreden 
bezoekers weg van 2-1 naar 7-1. De 
Eindhovenaren waren zelfs niet in 
staat om tijdens een paar power-plays 
(ma_n-meer-situaties) de puck in de 
kooi van de Groninger goalie Marc 
Storimans te werken. 

De strijd was al lang beslist toen de 
mouwen in een andere beteke~is in de 
derde periode oonieuw omhoog gi n-

gen. De sensatiezoekers kregen dub
bel en dwars waar voor hun geld , om
dat de laatste periode opgeluiste1·d 
werd door veel vechtpartijtjes. 

Veel straftijd was het gevolg en w 
ontstond er ruimte voor Tim 
Cranston, de geprezen aanvaller van 
GIJS. De Canadees, die vorige week 
tegen Geleen al van zich deed spre
ken, was ook nu paraat. Cranston 
glipte vaak langs een Eindhovenaar 
en scoorde een prachtige voltreffer in 
de laatste periode. Hij liet twee oppo
~enten een scheve schaats rijden en 
het met een gerichte schuiver doel
man Ament kansloos. 

Topper bij het verzamelen van de 
meeste r trafminuten werd dit keer 
Leo Ko1,pmans, die met een miscon
duct (straf van tien minuten) op de 
b~nk ~ocht plaatsnemen. Koopmans_ 
gmg z1Jn tegenstander Michael Lou
wers met de stick te lijf. Louwers haal
de zijn gram bij Koopmans en incas-

(Foto: Sjors Visscher) 

seerde ook een misconduct van 
scheidsrechter Gabe Westra. 

De arbiter had ogen tekort om de 
ongeregeldheden goed te kunnen vol
gen. Alle schermutselingen uit de 
laatste fase begonnen achter het doel 
van GIJS, waar Rick Vangog en de 
Eindhovenaar John Vorstenbosch na 
een robbertje vechten allebei voor vier 
minuten van de ijspiste werden 
gestuurd. Het werd inschuiven op de 
strafbank toen ook een zitplaats werd 
gereserveerd voor Danny Cuomo en 
het werd helemaal krap, toen ook 
Wayf!e van Dorp meteen daarop ge
vonmst werd voor twee minuten. Zo 
liepen de strafminuten in snel tempo 
omhoog. GIJS kreeg er dertig, Eindho
ven deed er met 34 minuten niet voor 
onder, de twee misconducts inbegre
pen. 

Het scoreverloop: 0· 1 John Louis Roux, · 
1-1 John Griffith, 2-1 Wayne van Dorp: 
tweede periode: 3-1 Leo Koopmans, 4-1 ' 
Wayne van Dorp, 5-1 Johan Toren, 6·1 Arend 
Mulder, 7-1 Johan Toren; derde periode: 8-1 
Johan Toren, 9·1 Wayne van Dorp, 10-1 Tim 
Cranston, 10-2 Theo van Gerwen. 

De uitslagen van de gisteravond voor de 
nation~_le ij_shockeycompe1itie gespeelde 
wedstroJden z11n: Tilburg-Geleen 10-5; Gronin
gen-Eindhoven 10-2; Nijmegen-Amsterdam 
9·1 ; Den Haag-Heerenveen 7-6. 



Geen problemen 
voor G.IJ.S. 
Volgende week gaat voor GIJS de 
laatste en beslissende competitie
periode van start. Beslissend, 
want in die reeks van negen 
wedstrijden zullen de Groningers 
kwalificatie moeten zien af te 
dwingen voor de play-offs. 

Heerenveen is de eerste ploeg die 
de Noordelingen in dat kader op 
hun weg tegen komen, en met het 
oog op die ongetwijfeld loodzwa
re wedstrijd besloot Leo Koop
mans afgelopen zaterdag nog 
eens te bekijken op wat voor wij
ze er het meeste rendement uit 
zijn selectie gehaald kan worden. 
Tegenstander Eindhoven had 
geen antwoord op de gewijzigde 
strijdwijze van de 'Gijssies', en 
moest '!iteindelijk met een 10-2 
nederlaag zijn meerdere erken
nen in de met name in de tweede 
periode prima spelende Gronin
ger ploeg. 

Aanvalslijn 
Vooral het trio Toren-Cranston
Van Dorp ontpopte zich zaterdag
avond als een levensgevaarlijke 
aanvalslijn. Maar liefst acht van 
de totaal tien Groningse treffers 
namen deze heren voor hun reke
ning, en terecht merkte 
Eindhoven-coach Ton de Groot na 
afloop dan ook op dat zijn ploeg 
het treffen eigenlijk verloren had 
door het prima spel van die nieu
we Groningse aanvalslijn. 
De rest van het offensief ingestel
de gedeelte van de Noordelijke 
ploeg kwam beduidend minder 
uit de verf. Met name Joep Fran
ke reed nog al onwennig rond tus
sen zijn nieuwe maatjes Mulder 
en Coffeng, en ook Koopmans en 

Keizer hadden moeite om te wen
nen aan het spel van hun nieuwe 
makker Herman Carras. 
Het is dan ook maar de vraag of 
Koopmans zijn team in de huidi
ge samenstelling de wedstrijden 
tegen Amsterdam (zaterdag) en 
Heerenveen zal laten afwerken, 
want zeker tegen dat soort ploe
gen is één gesmeerd lopende lijn 
niet voldoende. 
Gi5teravond speelden de Gronin
gers tegen Den Bosch. Het werd 
een 8-11 overwinning voor GIJS. 
De tussenstanden waren 3-7, 1-1 
en 4-3. 
In de eerste periode speelde GIJS 
prima, daarna zakte het spel in. 
De punten werden gescoord door 
Van Dorp (4x), Cranston (2x), To
ren (2x), Carras (lx), Coffeng (lx) 
en Koopmans (lx). De Groningers 
kregen nog al wat strafminuten 
toegewezen: 24 minuten voor 
GIJS tegen slechts vier strafmi
nuten voor Den Bosch. GIJS was · 
het niet eens met de beslissingen 
van scheidsrechter Stuiver. Van
gog hekelde het optreden van de 
arbiter te fel en kreeg na afloop 
van de wedstrijd alsnog tien mi
nuten straftijd opgelegd. 

V & K tegen 
Entius SEW 
De dames van Vlugheid en 
Kracht spelen vrijdag de belang
rijke wedstrijd in de h andbal 
competitie tegen Entius SEW. De 
wedstrijd die om acht uur 's 
avonds begint in de sporthal Sel
werd was uitgesteld doordat de 
dames van SEW afgelopen w eek
einde een bekerwedstrijd in Tur
kije moesten spelen. 

GIJS maakt geen fout misconduct evenwel niet, omdat het 
slechts als een formaliteit op het 
wedstrijdformulier aangetekend 
werd. 

Van een onzer sportmedewerkers 
DEN BOSCH • GIJS maakte in de ijshockey-confrontatie met 

het zwakkere Den Bosch gisteravond geen fout (8-11), maar de 
strijd om de derde periodetitel was zoals zaterdag gemeld al 
beslist in het voordeel van Nijmegen. GIJS kan na vrijdag- en za
terdagavond in de derde periode alleen nog op punten gelijk ko
men met Nijmegen, maar in dat geval zou het onderlinge resul
taat van doorslaggevende betekenis zijn en dat was in deze pe
riode een 3-2 overwinning voor Nijmegen op GIJS. Voor de to
taalstand heeft het duel in en tegen Den Bosch geen enkele bete
'kenis. 

De lijnen in het GIJS-team van vrij• 
dagavond werden nagenoeg gehand• 
haafd, met het verschil , dat Gerard 
Carras na een schorsing zijn rentree 
maakte. Hij stond met broer Herman 
en Leo Koopmans in dezelfde lijn ge
posteerd. De driemanslijn Tim 
Cranston-Wayne van Dorp-Johan To
ren was weer in zeer goede vorm en 
zorgde voor maar liefst acht van de elf 
GIJS-treffers. Joep Franke viel in Den 
Bosch uit met een schouderblessure, 
maar deze is niet ernstig. Franke 
werd vooral uit de strijd genomen om 
in verband met de aankomende vierde 

· periode gespaard te worden. 

Opmerkelijk facet bij Den Bosch -
GIJS was de leiding van scheidsrech
ter Ad Stuiver, die namelijk uit Den 
Bosch komt. Deze aanstelling mag 
-zonder verdere insinuaties- toch 
zacht uitgedrukt merkwaardig wor
den genoemd. Nadat de laatste secon
de van de wedstrijd verstreken was, 
gaf de arbiter GIJS-verdediger Rick 
Vangog nog een misconduct (straf van 
tien minuten) wegens praten. 

GIJS voelde zich door de opgelegde 
strafminuten (24 in totaal , inclusief 
de misconduct) nogal benadeeld door 
Stuiver. Consequenties heeft Vangogs 

GIJS heeft nog een wedstrijd tegoed 
in de_ derde periode. Dat is de thuis
wedstrijd voor aanstaande zaterdaga
vond (20.00 uur) tegen koploper Am
sterdam. Een dag later begint in 
Heerenveen (18.00 uur) tegen de Fly
ers het werk voor de vierde periode. 

Het scoreverloop: 0·1 Cranslon, 1-1 Sa• 
ris. 1·2 Toren. 1-3 Van Dorp, 1-4 Herman Car
ras, 2-4 Brok. 2-5 Cranston, 2-6 Van Dorp, 
3-6 Saris, 3-7 Van Dorp: tweede periode: 3-8 
Toren, 4·8 Wetzer; derde periode: 5-3 Mole• 
naar, 6·8 Saris. 6·9 Koopmans, 7-9 Saris, 
7-10 Van Dorp, 8·10 Wetzer, 8-11 Coffeng. 
Scheidsrechter: Stuiver. Toeschouwers: 100. 

Stand derde periode: 1. Nijmegen 8·14, 2. 
Groningen 8·12, 3. Amsterdam 8-12, 4. 
Heerenveen 8-12. Nijmegen. Heerenveen en 
Amsterdam periodekampioen. 



GIJS bliift in 
onzekerheid 
ondanks zege 

' 
Van onze sportredacteur Henk Hjelkema 

GRONINGEN - Na twee nederlagen in de laatste period·e 
heeft GIJS zaterdagavond voorzichtig een stap gezet in de rich
ting van de play offs. De Groningers rekenden in het Stadspark 
met 5-3 af me.t Tilburg, één van hun grootste concurrenten. Dat 
gebeurde overigens in een nerveus gespeelde wedstrijd, waarbij • GIJS-trai 
GIJS geen enkele risico nam en de zenuwen amper de baas bleef. ner-speler Leo 
In de wetenschap dat er in dit duel niets mis mocht gaan, bleven K 
de roekeloze acties beperkt en concentreerden de noordelingen ( J0Pkm:n~hirt) 
zi_ch alleen OP. het resultaat· Het gevol, w~s een vrij~Xl~kke v:erto- . 0~/ ~Jîet, 
mng, waarb1J de 1500 tbesclfouwers zich Slechts opW-innaiéh.Wa ~ gs !,i 

-het spannende scol'everloop. Maar de..:zege·verg'öeëldl?"lnituurlijk k' -t . de 
, veel , ic , , " i ,. ~• ! . opi ue _. in 

\ 
· tang genomen. 

Het optimisme stak na afloop ren. Daardoor was het voor GIJS- (Foto: Han de 
de kop,op in het Groninger ~amp, onmogelijk de Tilburgers in een _ Graaf) . 
maar de wijze waarop de T1lbur- vroeg stadium op een beslissende 
gers zich vei;zetten, kan een vin- achterstand te zetten, 
gerwijzing zijn . GIJS bracht de De openingstreffer was zelfs 
BrabandeJs dan weliswaar in de voor de gasten, die met een verba
onderli ge confrontatie een ne- zingwekkende inzet het publiek 
derla . toe, het is nog altijd de de stuipen op het lijf joegen. 
vrajlg hoe het restant van deze p~- Frank Linssen doelpuntte reeds 
riode wordt afgewerkt. Voorlopig .in de twe.ede minuut, waarna de 
Jtebben de Groningers nog maar aanmoedigingen in de ijshal 
één winstpartij in de vierde perio- verstomden. Wel \zorgde Leo 
de . Komende vrijdagavond staan Koopmans er in die eerste periode 
de mannen van trainer-speler Leo' hoogstpe,rsoonlijk voór dat GIJS 
Koopmans weer voor een moeilij- net een 2-1 voorsprong kon 
ke opgave in Amsterdam, terwijl ·usten, maar toen was al duidelijk 

zoveel mogelijk in de koelkast, 
bang als ze waren al te veel straf
minuten van arbiter Westra op te' 
lopen. De flui ist hoefde inder
daad weinig te corrigeren, want 
GIJS incasseerde slechts zes straf
minuten, terwijl datzelfde aantal 
in de Tilburgse strafkolom 

· voorkwam. 
De tweede fase was rommelig, 

zenuwachtig en allerminst amu
sant. Beide teams wisten wat er 
op het spei stond en niemand 
durfde dan ook met risico's de, 

nog moet worden afgewacht hoe lat de Brabanders hun huid duur 
de top-drie (Heerenveen, Nijme- zouden verkopen. De Groningers 
gen, Amsterdam) zich zal houden hielden de 'brekende' body-checks 
in de voor hen oninteressante af- , 
wikkeling van de normale compe
titie. 

Na Amsterdam is het vQor GIJS 
een noodzaak ,e duels tegen 
respectievelijk Den Haag, Geleen, 
Utrecht, Eindhoven en Den Bosch 
met winst af te sluitep. Een mis
stap in deze serie kan ~lsnog roet 
in -het eten gooien, terw4jl . naast 
Tilburg ook Den Bosch, 'Eindho
ven en Den Haag zich nog ~·unnen 
roeren als . outsiders. Allemaal 
bespiegelingen die ervoor zorgen 
dat GIJS zich allerminst zeker 
kan voelen van deelneming aan 
de nacompetitie. Wat te denken 
bijvoorbeeld van de opmerkelijke 
zege van Den Bosch op Nijmegen 
en de nederlaag die Heerenveen 
zaterdagavond leed in Eindhoven. 

Je zou eigenlijk kunnen zeggen 
dat het lot van GIJS in handen 
ligt van de ploegen die zich reeds 
hebben gekwalificeerd voor de na
ronde. 

2-h -- t - a 5 
Het is een publiek geheim 

dat Nijmegen bijvoorbeeld liever 
een Brabantse club in de play offs 
heeft, terwijl de verstoorde ver
houding tussen GIJS en Heeren
veen ook wel eens een nadelige 
uitwerking voor de Groningers 
kan hebben. Voor de Groninger 
ijshockeyliefhebbers is het te ho
pen dat de toppers hun sportieve 
verplichtingen nakomen, maar 
daar ziet het vooralsnog niet naar 
uit. 

Een overwinning in Amster
dam zou de GIJS-kansen vrijda
gavond verhogen. Maar dan zul
len de Stadsparkbewoners wel 
met meer flair moeten opereren 
dan in het cruciale duel tegen Til
burg. De krampachtigheid be
heerste het spel, dat weer eens 
duidelijk aantoonde, dat het met 
de Groninger produktie niet al te 
best wil lukken. Een grote hoe
veelheid scoringskansen moest 
eraan te pas komen om de Bra
bantse goalie vijfmaal te passe-

aanval te zoeken. De Groninger 
forward Tim Cranston had pech 
bij enkele inzetten, maar hij stond 
wel aan de basis van de derde 
GIJS-treffer. Een op snelheid uit-
6evoerde actie bracht Cranstons 
teamgenoot Joep Franke in een 
ideal'e {lOSitie waarbij de puck be
heerst iin het Tilburgse doel werd 
geschove . 

De verldssende vierde goal in de 
derde peri tle werd in de voordien 
opmerkelijk rustige ijshal uitbun
dig begroet. Doelpuntenmaker Jo-

Stand vierde periode: 
1. Amsterdam 3 6 34- 5 
2. Heerenveen 3 4 19-12 
3. Den Bosch 3 4 17-11 
4. Oen Haag 3 
5. Eindhoven 3 

4 19-17 
4 15-13 

6. Nijmegen 3 4 18-19 
7. Tilburg 3 
8. Groningen 3 
9. Geleen 3 

2 14-11 
2 13-18 
0 10-22 

10, Utrecht 3 0 7-38 

han Toren viel in de armen van 
Leo Koopmans, waarmee de beide 

forwards aangaven dat er een last 
van hun schouders was afgeval
len. Maar ook daarna moest GIJS 
op zijn hoede blijven. Linssen 
scoorde namelijk 4-2 en na de vijf
de treffer (wederom Toren) hiel
den de zuiderlingen de afstand op 
twee doelpunten door een goal 
van De Rondt. Verder lieten de 
Groningers het niet komen. De ze
ge was binnen, maar hoe be
langrijk die punten zijn, moet de 
komende weken nog even worden 
afgewacht. 

GIJS maakt gec,,~ fout 
Van een onzer sportmedewerkers ' · / 

DEN BOSCH . GIJS maakte in de ijshockey-confrontatje met 
het zwakkere Den Bosch gisteravond geen fout (8-11), ~ar de 
strijd om de derde periodetitel was zoals zaterdag gemeld al 
beslist in het voordeel van Nijmegen. GIJS kan na vrij~ag- en za
terdagavond in de derde periode alleen nog -0p ,punte:'n gelijk ko
men met Nijmegen, maar in dat geval zou het onclé~inge resul• 
taat van doorslaggevende betekenis zijn en dat was in deze pe• 
riode een 3-2 overwinning voor Nijmegen op GIJS. Voor de to
taalstand heeft het duel in en tegen Den Bosch geen enkele bete
'kenis. 

De lijnen in het GIJS-team van vrij
dagavond werden nagenoeg gehand
haafd, met het verschil, dat Gerard 
Carras na een schorsing zijn rentree 
maakte. Hij stond met broer Herman 
en Leo Koopmans in dezelfde lijn ge
posteerd. De driemanslijn Tim 
Cranston-Wayne van Dorp.Johan To
ren was weer in zeer goede vorm en 
zorgde voor maar liefst acht van de elf 
GIJS-treffers. Joep Franke viel in Den 
Bosch uit met een schouderblessure, 
maar deze is niet ernstig. Franke 
werd vooral uit de strijd genomen om 
in verband met de aankomende vierde 
pe · e gespaard te worden. 

Opmerkelijk facet bij Den Bosch • 
GIJS was de leiding van scheidsrech
ter Ad Stuiver, die namelijk uit Den 
Bosch komt. Deze aanstelling mag 
-zonder verdere insinuaties- toch 
zacht uitgedrukt merkwaardig wor
den genoemd. Nadat de laatste secon
de van de wedstrijd verstreken was, 
gaf de arbiter GIJS-verdediger Rick 
V angog nog een misconduct (straf van 
tien minuten) wegens praten. 

GIJS voelde zich door de opgelegde 
strafminuten (24 in totaal, inclusief 
de misconduct) nogal benadeeld door 

, Stuiver. Consequenties heeft Vangogs 

misconduct evenwel niet, omdat het 
slechts als een (ormaliteit op het 
wedstrijdfonnuli~r aangetekend 
werd. 

GIJS heeft nog een wedstrijd tegoed 
i·n de derde periode. Dat is de thuis
wedstrijd voor aanstaande zaterdaga
vond (20.00 uur) tegen koploper :Am
sterdam. Een dag later begint in 
Heerenveen (18.00 uur) tegen de .Fly
ers het we~k voor de vierde periode. 

Het scoreverloop: 0-1 Cranston, 1-1 Sa
ns, 1-2 Toren, 1-3 Van Dorp, 1-4 Herman' Car
ras, 2-4 Brok, 2·5 Cranston, 2-6 Van Dorp, 
3-6 Saris. 3-7 Van Dorp; tweede periode: 3-8 
Toren, 4-8 Wetzer; derde periode: 5-8 Mole
naar, 6-8 Saris, 6-9 Koopmans, 7-9 Saris, 
7-10 Van Dorp, 8-10 Wetzer, 8-11 Coffeng. 
Scheidsrechter: Stuiver. Toeschouwers: 100. 

Stand derde periode: 1, Nijmegen 8-14, 2. 
Groningen 8-12, 3. Amsterdam 8-12, 4. 
Heerenveen 8· 12. Nijmegen, Heerenveen en 
Amsterdam periodekampioen. 
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'Ik heb nu eenmaal een 
graat en sterk liEhaam' 

"In Canada was het zelfs zo erg dat ik 's avonds in mijn hotelkamer met mijn handen 
in bakken met ijs moest slapen. Zo waren ze opgezwollen van het vechten." 

De ijshockeycompeti
tie begint langzamer
hand interessant te 
worden. Nog één peri
ode en de echte strijd 
om het Nederlands 
kampioenschap staat 
voor de deur als cli
max van een lang sei
zoen. De Groninger 
IJshockey Stichting 
(GIJS) zal zich de ko
mende weken moeten 
kwalificeren voor de 
play offs, waarin Am
sterdam, Heerenveen 
en Nijmegen zich al 
hebben geplaatst. 
Morgenavond begint 
voor Groningen de 
beslissende vierde fa
se met een duel tegen 
Friesland Flyers in 
Heerenveen. De 23-ja
rige Wayne van Dorp 
speelt bij GIJS een 
opmerkelijke rol. Hij 
is de exponent van 
het fysieke spel, 
waarmee spelerl 
coach Leo Koopmans 
een serieuze gooi wil 
doen naar de titel. 
Aan de vooravond 
van de belangdlke ~ '" 
noordelijke derby legt 
Van Dorp uii hoe hij in 
de greep is gekomen 
van het spel met de 
rubberen puck. 

ii ijdens het laatste treffen 
tussen de beide noordelijke 
ploegen sloegen de stop
pen door in het Groninger 

Stadspark. De rivaliteit die in de 
onderlinge confrontaties al jaren
lang kenmerkend was ontaardde 
in een grimmig gevecht, da\ af en 
toe met de vuisten werd beslecht . 
De jonge Fries Andries Andringa 
werd gestraft voor de gevaar
lijkste overtreding die in het 
ijshockey denkbaar is : kicking. Hij 
trapte op het ijs liggend met zijn 
schaatsen omhoog in de richting 
van Van Dorps gezicht, dat met 
een aantal hechtingen moest wor
den hersteld. (Van Dorp: " Ik heb 
vreselijk veel geluk gehad. Het 
had veel erger kunnen aflopen. " ) 
Het incident hield de gemoederen 
lange tijd bezig . De boomlange 
Groninger forward (98 kilo, 1.92 
meter) zou ook niet vrijuit zijn ge
gaan door de dreigende houding 
waarmee hij Andringa tegemoet 
trad. 

OnbegnlP!lilk 
De tuchtcommissie van de Neder
landse IJshockey Bond (NIJS) 
riep de betrokkenen bij zich en 
sprak Andringa vervolgens vrij . 
Na het bekijken van videobeelden 
en foto's was het voor die com
missie niet duidelijk of er opzet in 
het spel was geweest. Voor Van 
Dorp een onbegrijpelijke beslis
sing: "Ik vraag me af waarom ik 
helemaal naar Den Haag moest 
om mijn ervaringen te vertellen. Ik 
kreeg niet eenmaal maar wel drie
maal de schaats in mijn gezicht. 
Die commissieleden vroegen 
maar steeds hoe het was gegaan 
en waar ik werd geraakt. Maar dat 
is totaal onbelangrijk. Ik ben ge
raakt door een trappende schaats 
en daar gaat het om." 
Het zit de in Canada geboren en 
getogen ijshockeyer hOog dat hij 
morgenavond in Heerenveen een 
duel moet afwerken waarin 
Andringa gewoon weer kan mee
spelen . Hoewel hijzelf allerminst 
als een 'lieverdje' bekend staat, 
moet het kicking volgens hem 
zwaar worden bestraft. Een over
treding die zelfs zelden voorkomt 
in de keiharde en professionele 
ijshockeywereld, zoals Van Dorp 
. die heeft meegemaakt in Canada. 
Worstelend met een verkoudheid, 
die hij bestrijdt met het opsnuiven 

van neusdruppels, vertelt Van 
Dorp bijvoorbeeld over zijn erva
ringen in het team van de Erie 
Golden Blades, een club uit Penn
sylvania die uitkomt in de Atlantic 
Coast Hockey Leaque (ACHL) . 
Van Dorp was het vorige seizoen 
in dienst van die ploeg nadat hij 
niet meer welkom was in Heeren
veen, waar hij twee jaar had ge
speeld. · 'Ik wilde wel terug naar 
Nederland, maar Van Wieren 
(speler-trainer van Heerenveen; 
HH) liet doorschemeren dat hij 
zijn team rond had en in mijn 
Hgerenveense periode had ik ook 
al weinig ijstijd van hem gekre
gen." 

Blessures 
In de Blades probeerde Wayne 
het vorige jaar naam te maken om 
daardoor in aanmerking te komen 
voor een lucratief contract , de 
droom van iedere Canadese jon
gen. Hij had er nog wel willen bl ij
ven , maar het werd een seizoen 
met veel blessures. Een kniebles
sure, gebroken tanden, neus en 
andere lichaamsdelen maakten 
het verblijf in Pennsylvania er niet 
aantrekkelijker op . In het win
terseizoen moesten 72 wedstrij
den worden afgewerkt en dat be
tekende ook door-de-weekse 
confrontaties. 
Van Dorp : " Ik was in dat team de 
grote jongen. The Big Boy. In die 
competitie werd er veel gevoch
ten. Ik was daar de body-guard 
van de beschermde spelers. Mijn 
taak was het om mijn medespe
lers tegen het grof geweld van de 
tegenstanders te beschermen. Ik 
sprong voor ie In.de bres. 'Police
man ' is de benaming van een der
gelijke speler. Ook als de wed
strijd wat op een dood punt raak
te. moest ik ervoor zorgen wat le
ven in de brouwerij te brengen. 
Daar vroeg niet alleen het publiek 
om, ook verstoorde dat de con
centratie van de tegenstander.· · 

Het uitgooien van de handschoe
nen en het op de vuist gaan met 
een tegenstander was voor Van 
Dorp een gebruikelijk ritueel. " Het 
was zelfs zo erg dat ik 's avonds 
in mijn hotelkamer met mijn han
den in bakken met ijs moest sla
pen . Zo waren ze opgezwollen 
van het vechten. Maar het had 
meer nadelige kanten . De ploe
gen die tegen ons moesten aan
treden wisten natuurlijk welke rol 
ik vervulde en iedereen was erop 
gebrand om mij tegen het ijs te 
werken. Dat was een prestige
zaak. Ja, zo gaat dat daar. In Ca
nada bestaat het ijshockey uit 
meer dan alleen het spel. De 
mensen houden ervan een goed 
gevecht te zien.·· 
Iets gemoedelijker ging het toe in 
de Western Hockey League 

Wayne van Oorp: " tk weet dat mijn spelstljl niet overal wordt gewaardeerd." (Foto: Jelte Homburg) 

(WHL), waarin Van Dorp tot zijn 
twintigste speelde in de junioren 
van de Seattle Breakers . Daar 
kwam hij terecht door zijn vader, 
die hem als lid aanmeldde. Vanaf 
zijn vijfde jaar was Wayne overi
gens al lid van een ijshockeyclub 
in Vancouver, zijn geboorteplaats. 
Van Dorp : " In de omgeving waar 
ik ben opgegroeid ligt zo 'n beetje 
het hele jaar door sneeuw. Als je 
naar buiten ging , dan was je aan 
het schaatsen . Zoals de jongens 

in andere landen gaan voetballen, 
gingen wij ijshockey spelen.·· 

liraans1 ur 
In een van de vele Canadese 
ijshockeybladen en kranten zag 
Van Wieren Van Dorps naam 
staan en hij belde hem op om te 
vragen naar Nederland te komen. 
Van Dorp : 1'1k werkte in een 
graanschuur en het leek we mei 
aantrekkelijk om naar Europa te 
komen. Het avontuur en het geld 
waren de belangrijkste lokkertjes. 

Natuurlijk beston_d mijn leven toen 
al voornamelijk uit ijshockey. Dat 
zal wel zo blijven tot ik niet meer 
kan spelen . Ik ben nu 23 jaar en ik 
hoop nog een aantal jaren op het 
ijs te kunnen staan. Om mijn 
maatschappelijke carrière maak 
ik me niet zoveel zorgen. Soms 
denk ik wel eens dat ik na het 
ijshockeyen het beste een rijk 
meisje zal kunnen gaan trou
wen." 
In Heerenveen ging het aanvan
kelijk niet al te best. Van Wieren 

Span 

'Body-guard', 'Animal', 'Hul.k', dl! biina
men maken al duideliik dat Wuyne van 
Darp (23) als iishaEkeyer uanral in fysiek 
opzicht veel indruk maakt. morgenavond 
speelt hii met lilJS tegen rivaal Heeren
veen. De vorige confrontatie tussen de 
twee ploegen leverde een geruEhtmakend 
inEident op tussen Van Darp en ziin te
genstander Andringa. Die affaire is in bei
de kampen nog niet vergeten. 

had in feite een prima ingespeeld 
team en Van Dorp speelde vol 
gens hemzelf veel te weinig om 
zijn kunnen te laten zien . Het ge
volg was dat hij zich wilde bewij 
zen ti jdens de trainingen. Dat ge
beurde met zoveel overgave, dat 
Van Wieren de enthousiaste han
delingen van Van Dorp met harde 
hand moest intomen . Op een ge
geven moment liepen de ruzies 
zo hoog op dat de technische be
windvoerder van de Friezen zijn 
pupil met een ferme vuistslag een 
dubbele kaakbreuk toebracht. 
Zo 'n twee jaar na die bewuste 
'training ' denkt Van Dorp met ge
mengde gevoelens aan die perio
de terug. In de woonkamer van 
het huis aan het Groninger 
Hoendiep, waar de robuuste 
ijshockeyer een riant onderkomen 
heeft bij GIJS-fari.lileint Komdeur, 
wil Van Dorp liever in de toekomst 
kijken . Hij roemt het werk van de 
Groninger (en ex-Heerenveen
·speler) Leo Koopmans , die nem 
kennelijk beter in bedwang heeft 
dan destijds Van Wieren. 
Van Dorp: " Ik was.blij dat Leo me 
belde om naar Groningen te ko
men. GIJS wilde dit jaar in de top 
meedraaien en financieel werd 
mijn terugkeer naar Nederland 
mogelijk gemaakt door een dis
co-eigenaar. Het bevalt me nu pri
ma in Groningen. Vergeleken met 
Heerenveen is dit een bruisende 
stad, waarin veel gebeurt. Ik 
noem Groningen wel eens 'klein
Amsterdam ·. Ook het uitgaans
leven is goed voor elkaar. Op de 
zondagavond bezoek ik de disco, 
die mij geadopteerd heeft. Ik 
maak dan een praatje met sup
porters van GIJS die e, dan ook 
zijn . Dat is gezellig e n hel hoof1 
een beetje bij mijn taak. Zo be
schouw ik dat tenminste .·· 

Vrije tijd 
Voor het overige baadt Van Dorp 
zich in een zee van vrije tijd, want 
overdag zijn er geen trainingen en 
kan hij min of meer zijn eigen 
gang gaan. Van Dorp: " Ik draai 
hier veel platen en verder is er 
een video waar ik me bijzonder 
mee vermaak. Af en toe zoek ik 
Tim Cranston op . Met hem ga ik 
veel om. In Heerenveen zijn ook 
nog wel wat oude vrienden maar 
tussen mij en Heerenveen is de 
verhouding behoorlijk bekoeld als 
je begrijpt wat ik bedoel." 
De Groninger Canadees 
Cranston is niet alleen buiten de 
ijspiste een maatje van Wayne. 
maar ook tijdens de duels. " Kijk, 
Wayne is klein maar ontzettend 
snel en behendig. Ik spring voor 
hem in de vuurlinie . Een beetje 
vergelijkbaar met de rol die ik in 
Pennsylvania had. Ik weet dat 
mijn spelstijl niet overal wordt ge
waardeerd. Maar ik heb nu een
maal een groot en sterk lichaam 

en ik maak er gebruik van. Dat is 
mijn goed recht. Tim maakt toch 
ook gebruik van zijn technische 
vaardigheden? " 
Van Dorp vindt het onredelijk dat 
zijn fanatieke instelling soms 
tegen hem gebruikt wordt. Zoals 
bijvoorbeeld in de affaire met 
Andringa , toen de tuchtcommissie 
hem voorhield : " Zou jij niet in pa
niek raken als je werd bedreigd 
door een reus als Wayne van 
Dorp? Wayne: ' 'Dat vond ik grote 
onzin. Die vent heeft mij gekickt. 
Als hij inderdaad zo bang was dan 
had hij zich voor hetzelfde geld 
klein kunnen maken en zich op 
het ijs omdraaien." 

Voorde shaw 
Van Dorp heeft zich ermee ver
zoend dat hij met bijnamen als 'de 
Hulk ' en 'The Animal ' door het 
Nederlandse ijshockeyleven ver
der moet. Maar hij vindt zich niet 
gemener dan de gemiddelde spe
ler in de top van de competitie : 
" Oke, ik kan hard zijn , maar ge
meen spel is wel wat anders om 
over kicking maar te zwijgen. Dal 
is iets wat nooit in me op zou ko
men. En soms doe ik ook wel 
eens iets voor de show. Als ik 
merk dat het publiek ziph zit te 
vervelen, dan is het toch niet erg 
om wat leven te sr ioppen?" 
Van Dorp beseft Gat hij zich in het 
verloop van de besl issende com
petitiefase wat gedeisd moet hou
den om zo weinig mogelijk straf
minuten op te lopen. " Leo Koop
mans heeft me er ook al op gewe
zen dat ik wat minder tekeer kan 
gaan d.yi in sommige situaties tot 
dusverre het geval is geweest. Ik 
zal mijn hoofd erbij moeten hou
den. Maar als ik eenmaal op het 
ijs sta wil ik alleen maar winnen. 
Dat is een mentaliteitskwestie. 
Verder vind ik dat de scheidsrech
ters mij veel te snel naar de straf
bank sturen . Als je eenmaal de 
naam hebt, dan letten ze extra op 
je . Ik kan het toch niet helpen dat 
ik zo 'n groot lichaam heb?" 
De Groninger ijshockeyreus 
houdt voor morgenavond in 
Heerenveen rekening met een 
speciale truc van Larrie van Wie
ren . Van Dorp: " Ik ken Van Wie
ren goed genoeg om te weten dat 
hij me zal provoceren. Zo zal ik 
niet verbaasd opkijken als hij 
Andringa in mijn buurt laat schaat
sen. Verder krijgen we natuurlijk 
enorme fluitconcerten van de tri
bunes. Je moet niet vergeten dat 
ik niet als enige oud-Heeren
veen-speler in het Thialfstadion 
kom. Ook Leo Koopmans, Johan 
Toren en Joep Franke hebben er 
gespeeld. We moeten ons niet la
ten opjutten . Gewoon spelen om 
te winnen ." 

e HENK HIELKEMA 



Derby loopt -niet uit de hand 

Heerenveen sterker dan 
G.IJ.S. in laatste periode 
Gijs heeft zich gisteravond in Hee
renveen niet kunnen revancheren 
voor het verlies eerder in dit sei
zoen met 3-7 tegen de Friese Fly
ers. Opnieuw ging de ploeg van 
Leo Koopmans ten onder (9-4), 
maar de wedstrijd liep deze keer 
niet uit de hand dank zij de straffe 
leiding van de scheidsrechters en 
dank zij de instelling van de spe
lers die zich niet tot onbesuisde 
acties lieten verleiden. 

Voor Gijs betekent de nederlaag 
niet dat de kans op de vierde 
periode-titel nu verkeken is: inte
gendeel, die titel is nog steeds 
haalbaar. 
Het was geen gelukkig weekend 
voor de Groninger ijshockeyers 
want zaterdagavond al gingen de 
Groningers met 0-6 voor zo'n 1500 
toeschouwers de boot in tegen 
koploper Amsterdam. 

Heerenveen . 
De uitslag 9-4 doet vermoeden dat 
de Groningers in; Heerenveen 
weinig in te brengen hadden. 
Daarvan is echter geen sprake: 
zeker in de eerste periode was 
Gijs de betere ploeg met meer 
aanvallen dan de Friezen. Alleen 
slaagde Tim Cranston er niet in 
de geschapen kansen te benutten. 
De Friezen sprongen beter om 
met hun kansen zodat de eerste 
periode voor Gijs ·met 3-1 verlo
ren ging. 
Gijs herstelde zich in de tweede 
periode toen Koopmans en Fran
ke na de openingstreffer van 
Wayne van Dorp de achterstand 
tot 4-3 wisten terug te brengen. 
Eric Noorman zorgde in de derde 
periode met een ferme uithaal , 
zelfs voor een gelijkstand . Daar
na ging de strijd nog even gelijk 
op maar in de laatste vijf minu
ten viel het doek voor Gijs toen 
Heerenveen vier keer raak 
schoot. Blijkbaar weet de Friese 
coach zijn spelers tot het uiterste 
te motiveren, zodat zj j"'Óok in de 
slotfase alles op allefs zetten. hand te houden hetgeen hen goed 

is gelukt. 
Van Dorp-Andringa 
Van Dorp en Andringa, die el- Amsterdam 
kaar enkele weken geleden in Tegen Amsterdam had Gijs in het 
Groningen het leven zeer zuur geheel niets in te brengen tijdens 
maakten, ontzagen elkaar in Hee- een wedstrijd waarin de emoties 
renveen . Ze legden elkaar geen wel hoog opliepen en waarin 

. ,strobreed in de we~enJ.iepen dan . maar 'liefst 61 strzjminuten 
ook vrijwel geen strafminuten moesten worden uitgedeeld. 
op, op twee voor Van Dorp na aan 
het einde van de strijd. 
De Nederlandse IJshockeybond 
had drie hoofdscheidsrechters in
geschakeld om de wedstrijd in de 

Dank zij het betere combineren 
van de Amsterdammers werd de 
noordelijke verdediging simpel 
opgerold. 

, 
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GIJS weer mei 
lege handen in 
iishockeycler 7 
Van onze sportredacteur 
Henk Hielkema 

HEERENVEEN • De Groninger ijshockeyers hebben nog ruim
schoots de gelegenheid zich te plaatsen voor de play offs, maar 
hun Friese collega's uit Heerenveen zitten GIJS tot dusverre be• 
hoorlijk dwars. Evenals in de drie voorgaande perioden eindigde 
de start van de voor GIJS belangrijke vierde fase met een neder• 
laag in de noordelijke derby: 9-4. Hoewel het niet uit die cijfers 
valt af te lezen, speelden de Groningers gisteravond in het Thi
alf-stadion één van hun sterkste wedstrijden. Een schrale troost 
voor de mannen van trainer/speler Leo Koopmans, die erop ge
brand waren Friesland Flyers voor de broek te geven. GIJS 
spaarde zich zaterdagavond zelfs in eigen huis tegen Amster
dam, dat met een 6-0 score de punten in feite in de schoot kreeg 
geworpen. Maar ook die 'truc' hielp de Groningers in Heeren
veen niet aan het gewenste resultaat. 

Behalve de kwalificatie voor de kon er over de afloop nog geen zin
nacompetitie stonden er nog meer nig woord gezegd worden. 
belangen op het spel. De gemoe- Heerenveen leidde wel met 5-4, 
deren waren na de vorige onder- maar GIJS had voordien zoveel 
linge confrontatie behoorlijk ver- scoringsmogelijkheden gehad, dat 
hit geraakt. In het Groninger niemand vreemd zou hebben op
Stadspark waren de v~chtpartijen gekeken van een wending in de 
immers c\lÎet van d~ lucht met het score. Maar terwijl Heerenveen 
'kicking-incident' tussen Andries aan een paar mogelijkheden ge
Andringa en Wayne van Dorp als noeg had om de puck achter Storî
triest dieptepunt. De sensatiezoe- mans te werken, zagen de Gronin
kers onder de vijfhonderd meege- gers hun doelpogingen voortdu
reisde Groninger supporters gin- rend stranden. Daarmee open
gen met revanche-gevoelens naar baarde zich een tekortkoming die 
het Friese Haagje, terwijl de GIJS straks in de play offs aardig 
ijshockeybond allerlei voor- kan opbreken. 
zorgsmaatregelen had genomen. Leo Koopmans onderkende het 

Zo werd arbiter Nico Toemen ge
assisteerd door twee collega-arbi 
ters inplaats van linesmen en was 
de vrijwel voltallige tuchtcommis
sie van de NIJB op de tribunes 
aanwezig. 

Gelukkig hadden ook de beide 
trainer-spelers (Koopmans en 
Van Wieren) wat aan voorzorg ge
daan. Ze lieten het gezond 
verstand prevaleren en zorgden er 
onder meer voor dat de beide kem
phanen uit de vorige ontmoeting 
(Van Dorp en Andringa) elkaar op 
het ijs in elk geval niet tegenkwa
men. Voor de rest hielden ze hun 
pupillen goed in toom, waardoor 
de ploegen slechts elk "ijfmaal 
een speler naar de strafbank za
gen vertrekken . De aandacht 
bleef daardoor beperkt tot het 
spel , dat bij vlagen op een hoog ni
veau werd afgewerkt. 

gemis aan koelbloedigheid na 
afloop: ,,Je zag het in die laatste 
minuten. De pucks vlogen Stori
mans toen om de oren, terwijl wij 
in de wedstrijd steeds stuitten op 
zijn Friese collega Polman-Tuin. 
De Heerenveners hebben een aan
tal schutters en wij moeten het 
vooral hebben van Tim Cranston. 
Als Tim zijn dag niet heeft, dan 
wordt het al heel moeilijk. Maar 
ik ben er wel van overtuigd dat 
ook dat onderdeel bij ons zal gaan 
functioneren ." 

titie, die trouw 
dan ooit belooft te 

Of GIJS zover an komen dat 
het zich kan m gen in de ti
telstrijd valt te twijfelen, hoe
wel het er gist avond wel in 
slaagde Heerenv n lange tijd ge
lijkwaardig tege tand te bieden. 
Het beperken va de strafminu
ten is daarbij va doorslaggevend 
belang. Dat laats lukte wonder
wel in het met v~l emoties bela
den duel tegen feerenveen . Als 
de Groningers iun vizier wat 
scherp~r afstelle,en met de ~ard
heid bmnen de renzen bhJven, 
dan zullen ze voo elke tegenstan
der niet uit de weg hoeven te 
gaan. 

Voorlopig moe GIJS zich ech
tJlr nog p~fifilsen pr die na ronde. 

, Omdat, Heerenv n,, Amsterdam 
e~ Nijmegen als concurrent geen 
rol meer spelen, jkt Tilburg Gro
ningens grootste rivaal. De zui
·derlingen leden ijdag al voor de 
vierde periode e n nederlaag te
gen Den Bosch, terwijl ze komen
de zaterdag in het Stadspark op 

• Wayne van Dorp (8) heefr het aan de 'stick' met Larry van Wie ren . 

bezoek komen. Dan kan GIJS zijn 
slag slaan. 

Scoreverloop: 0-1 Van Dorp, 1-1 De 
Bruyn, 2-1 Van Wieren, 3-1 Collard; tweede 
periode: 4·1 Collard, 4-2 Koopmans, 4-3 
Franke: derde periode: 4-4 Noorman, 5-4 
Thurston, 6-4 De Bruyn, 7-4 De Bruyn, 8-4 De 
Bruyn, 9-4 De Jong. 

De wedstrijd tegen Amsterdam 
wikkelde GIJS zaterdag voor zo'n 
1500 toeschouwers bewust met in-

gehouden adem af. Wel bracht 
met name Wayne van Dorp wat 
leven in de brouwerij door het 
oplopen van een aantal strafmi
nuten (waaronder een game-mis
conduct), maar het had verder al
lemaal weinig om het lijf. Het sco
,reverloop was: 0-1 Sproxton, 0-2 
Van Onlangs, 0-3 Hille, 0-4 Hille, 
0-5 Sproxton, 0-6 Jans. 

Koopmans sloeg met zijn analy
se trouwens de spijker op zijn kop, 
want zijn team telde gisteravond 
aanzienlijk minder 'dragende' 
spelers dan Heerenveen, dat nog 
a ltijd stoelt op een brede selectie 
van kwaliteitsspelers. De wijze 
waarop de Friezen gisteravond 
hun aanvallen met doelpunten 
bekroonden , was van grote klasse. 
Ze gaven daarmee duidelijk hun 

Tot vier minuten voor het einde visitekaartje af voor de nacompe- • Gerard Carras (rechts) houdt samen met Dan Cuomo Van Wieren in bedwang. 



Den Bosch, telt opeens 
weer mee bij ijshockey 

Van ome ijshockeymedewerker 
GRONINGEN - De strijd om de vierde plaats in de play offs van de ijshockey• 

competjtie wordt nog tamelijk spannend._De twee grootste kanshebbers, Tilb~ 
en Groningen verloren beiden dit weekemde eenmaal, waardoor de betrekkelij
ke outsider ~n Bosch, dat zaterdagavond met 9-4 van Nijmegen won, plotseling. 
tot de kanshebbers behoort. 

De Nederlandse ijshockeyers spelen 
twee wedstrijden per weekeinde, vaak 
op twee achtereenvolgende dagen. 
Daarnaast trainen ze gemiddeld vijfmaal 
per week gedurende anderhalf à twee 
uur. Het merendeel van de spelers 
krijgt niet óf nauwelijks betaald en zit 
nog op school of werkt. Een klein aantal 
spelers hoort daarentegen tot de best 
betaalde werknemers in Nederland, 
heeft gratis kost en inwoning, heeft gra
tis de beschikking over een auto en 
hoeft zich over niets anders zorgen te 
maken dan over af en toe een goede 
wedstrijd of het bijwonen van een trai
ning. 

Deze laatste groep bestaat uit duur 
betaalde (Nederlandse) Amerikanen en 
Canadezen, die door de clubs naar Ne
derland gehaald worden om het team te 
versterken. Ten.minste, dat is de bedoe
ling. Maar wat doe je als club als een 
bepaalde speler helemaal geen verster• 
king voor je team is en bovendien er ook 
nog eens de kantjes vanaf loopt tijdens 
detrainingenendewedstrijd?Normaal 
gesproken stuur je zo'n man dan weg, 
maar Groningen zit met het probleem 
dat het in dit geval een doelman betreft, 
namelijk Storimans, en dat diens ver
vanger, O'Brien, nog te onervaren is om 
hem ook in de play offs te vervangen. 

Storimans verdient bijna zevenhon
derd gulden per ~eek en geniet met 
volle teugen van álle privileges die een 
Nederlandse Canadees hier nu eenmaal 
heeft. O'Brien doet dit jaar eindexamen 
VWO en moet allerlei zware toelatinp
examens doen om volgend jaar op een 
Amerikaanse universiteit te kunnen 
gaan studeren en daar verder te ijshoc· 
keyen. Onnodig te zeggen dat de zeven
tienjarige O'Brien alleen de premie voor 
een gewonnen wedstrijd (vijftig gulden) 
krijgt en verder zijn sport uit puur bob
byÏSille beoefent. 

Coach Koopmans van Groningen laat 
O'Brien en Storimans om en om spelen. 
Zo stond O'Brien vrijdagavond in Nijme
gen in het doel en Storimans zaterdag
avond in Groningen in de wedstrijd te
gen Tilburg. En ondanks de enorme ver
schillen in achtergrond, speelden zij bei
den praktisch even goed. O'Brien bad 
echter de pech dat Nijmegen in de eerste 
periode weer eens de sterren van de 
hemel speelde en snel op een 3-1 voor
sprong kwam, en Groningen in de twee
de en derde periode ondanks een licht 
overwicht er niet in slaagde dat over
wicht ook uit te buiten. Groningen 
kwam via een drietal schitterende tref
fers van Koopmans, die eindelijk weer 
met Tooren in een lijn speelt en daar
door veel effectiever is geworden, nog 
wel langszij, maar wist, net als een week 
geleden in Heerenveen. weer niet door 
te stoten. 

De ex-NHL-speler John Wensink, die 
vrijdagavond sterk tegenviel, bracht 
Nijmegen via een keihard en voor 
O'Brien onhoudbaar schot weer op 

voorsprong. Het laatste doelpunt van 
Nijmegen werd een minuut voor tijd in 
een leeg doel gescoord, omdat Koop
mans inmiddels O'Brien inge~ld bad 
voor een extra veldspel~. Groningen 
verloor door deze 6-4 nederlaag op
nieuw twee kostbare punten en moest 
zaterdagavond kost wat kost van Til
burg winnen. 

Koopmans koos nu weer voor Stori
mans, die het geluk bad dat zijn ploeg 
thuis speelde voor vijftienhonderd fana
tieke supporters en weer Icon beschik
ken over Van Dorp èn vrij gemakkelijk 
op een 3-1 voorsprong kwam. Tilburg 
vocht in de slotperiode nog wel voor zijn 
laatste kans, maar kon niet voorkomen 
dat Groningen uiteindelijk met 5-3 won. 

Scheidsrechter Toemen, de beste Ne
derlandse ijshockeyscheidsrechter, 
loopt het gevaar het slachtoffer te wor
den van het naderende faillissement van 
het Prins Willem Alexander-sportcen
trum te Zoetermeer, het uiterst ambi
tieuze onderkomen van de ijshockey- en 
tafeltennisbond. Toemen werkt name-
lijk voor de PA W-holding, de stichting 
die het sportcentrum beheert. Hij 
maakt zich echter, net zo min als zijn 
drie collega's, ergens druk over: ,.Zo'n 
centrum gaat toch nooit dicht. Als de 
PA W failliet gaat, komt er wel weer een
andere eigenaar. Wij wachten af, maar 
hebben tot nu toe niets te klagen. Ons 
loon voor januari is al lang binnen, en ik 
heb in ieder geval nooit zo'n goede 
werkgever gehad." 

Toemen floot dit weekeinde voorlopig 
wel zijn laatste wedstrijden in Neder
land. Vanaf volgende week gaat bij in 
West-Duitsland fluiten, waar het ijshoc
key op een veel hoger peil staat, maar 
ook veel barder en gemener is dan in 
Nederland: ,,Daarom juist; dan kan ik 
van alles leren en dat mijn Nederlandse 
collega's weer overbrengen." Toemen 
fluit nog wel in de laatste week van de 
play offs en blijft scheidsrechter-coördi
nator van de Nederlandse ijshockey
bond. 

Utncbt • Dm Haag 6-9 (1-2, 2-S, 3-2). Topsco
ren: Bloomers (Utrecht) 2, Morrison (Den 
Haag) 4. 

Geleen· Amsterdam 2-8 (1-2, 1-4. 0-2). Straf• 
minuten: Geleen 4, Amsterdam 8. Topscorer: 
Klooster (Amsterdam) 3. 

Groningen• Tilburg 5-3 (2-1, 1-0, 2-2). Straf. 
minuten: Groningen 6, Tilburg 6. Topscorers: 
Koopmanaen Toren (Groningen) 2, Linsseo (Til• 
burg (2). 

Dm Boecb · Nijmegen 9-4 (0-0, 2-2, 7-2). Straf
minuten: Den ~ 0, Nijmegen 14. Topscorers: 
Saris (Den Bosch) 3, Williams (Nijmegen) 2. 

Eindhoven• Heerenveen 5-3 (2-1, 2-2, 1-0). 
Strafminuten: Eindhoven 8, Heerenveen 22. 
Topscorers: Roy en Galarneau (Eindhoven) 2, 
Van Wieren (Heerenveen) 2. 

Nijmegen • Groningen 6-4 (3-1, 1-1 • . 2-2). 
Strafminuten: Nijmegen 15, Groningen 6. Top
scorers: Brownie (Nijmegen) 2, Koopmans (Gro
ningen) 3. 

Amsterdam • Eindhoven 5-3 (S-0, 0-2, 0-1). 
Strafminuten: Amsterdam 12, Eindhoven 10. 
Topscorers: Berteling (Amsterdam) 2, Van Ger• 
wen (Eindhoven) 2. 

LEO KOOPMANS 

Dm Bug · Den Boech 4-3 (2-1, 2-1, 0-1). 
Strafminuten: Den Haag 6, Den Bosch 4. Topsco
rers: A. Troch (Den Haag) 2, Morrisson (Den 
Bosch) 2. 

Tilburg· Utrecht 8-1 (3-0, 4-1, 1-0, gestaakt in 
S4ste minuut wegens slec:hte ijstoestand). Straf
minuten: Tilburg 49. Utrecht 31. Topscorer: 
Buchly (Tilburg) 5. 

Heerenveen• Geleen 7-3 (3-0, 3-1, 1-2). Straf
minuten: Heerenveen 6, Geleen 8. Topscorers: 
Van Wieren (Heerenveen) 2, Conroy (Geleen) 2. 

Stand: 1. Amsterdam 52, 2. Heerenveen 48, 3. 
Nijmegen 45, 4. Groningen 43, S. Tilburg 29, 6. 
Den Bosch 25, 7. Eindhoven 23, 8. Geleen 16, 9. 
Den Haag 15, 10. Utrecht 0. Amsterdam leidt in 
de periodestand met zes punten uit drie wedstrij
den. 



GIJS stap dichter 
bii de play-offs 
Van een onzer sportmedewerkers 

AMSTERDAM • De ijshockeyers van GIJS hebben gisteravond een ui
termate belangrijke stap gezet naar de play-offs door in en tegen Amster
dam zegevierend van het ijs te stappen: 4-5. Een voortreffelijk resulta~t. 
van de Groningers, die de koploper haar tweede thuisnederlaag van dit 
seizoen presenteerden. GIJS dient nu korte metten te maken me~ de con
currenten voor de vierde periodetitel. Den Haag is een van de clubs, die 
op de loer liggen .• GIJS kan Den Haag vandaag al een kopje kleiner ma
ken, want het is de tegenstander van vanavond in het Groninger 
Stadspark. 

Het was gisteravond een rommeli
ge, nerveuze en zeker geen grootse 
wedstrijd. De periodestanden waren 
2-0, 0-1 en 2-4. Amsterdam nam 
afstand door treffers van Ron Berte
ling (fout van doelman Marc Stori
mans) en Rob van Onlangs. GIJS liet 
twee powerplays en kansen voor 
Koopmans en Mulder onbenut. Wayne 
van Dorp werd na vijftien minuten op
nieuw getroffen, nu door een rugbles· 
sure. GIJS zal echter alles in werking 
stellen om Van Dorp vanavond tegen 
Den Haag op het ijs te krijgen. 

op karakter terug. Een en ander leid
de tot een enorm overwicht in dit deel, • 
maar de Groningers hadden bijwnder 
veel pech bij het afronden ~an kansen . 
De puck vloog liefst vier keer tegen de 
paal van de Amsterdamse kooi en 
bleef op miraculeuze wijze bui ten het 
doel van Cor Hoogendoom. 

De uitzondering was een fraai mo
ment van Danny Cuomo, die voor de 
enige GIJS-treffer in de tweede perio
de wrgde. Hij draaide mooi weg van 
drie tegenstanders en joeg de puck 
met grote snelheid tegen de touwen. 

GIJS vocht vanaf de tweede periode Binnen drie minuten in de laatste 
periode sloeg GIJS zijn slag. John 
Griffith scoorde 2-2 en nog geen halve 
minuut later trof Herman Carras de 
roos (2-3). Tjakko de Vos l>racht Am
sterdam nog wel terug naar 3-3, maar 
na acht minuten zette Henk Keijzer 
GIJS op 3-4. Het verzet van Amster
dam was min of meer gebroken, wdat 
GIJS door Leo Koopmans in de vijf
tiende minuut nog verder afstand 
nam (3-5). In de laatste seconde be
paalde de Amsterdammer Henk Hille 
de eindstand op 4-5. De straffen ble
ven binnen de perken. Amsterdam 
kreeg acht strafminuten, GIJS slechts 
vier. 

2.. --- 1- --- IJs 

Voor de competitie werden gistera
vond nog twee wedstrijden gespeeld. 
Concurrent Den Haag, de tegenstan
der van GIJS vanavond, won thuis 
met 6-3 van Eindhoven. Nijmegen 
won met 8-2 van Geleen. 

De periodestand is nu: 1. Amsterdam 4-6. 
2. Nijmegen 4-6, 3. Den Haag 4-6, 4 . Heeren
veen 3-4, 5. Den Bosch 3-4, 6. Eindhoven 
4-4, 7. Groningen 4-4, 8. Tilburg 3·2, 9 . 
Utrecht 3-0, 10. Geleen 4·0. 

-~ 

Groningen: Kan,~ 
in eigen hand ;;:I 

■ IJSHOCKEY 

Van onze 
ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - De ijshoc
keyploeg Groningen heeft het 
behalen van de vierde en laat
ste periodetitel, en plaatsing 
voor de play-offs sinds dit 
weekeinde in eigen hand. Na 
Amsterdam verrassend aan 
de zegekar te hebben gebon
den, vijzelden 24 uur later de 
Groningers hun puntentotaal, 
na een 7-3 zege op Den Haag, 
op tot gelijke hoogte met de 
Hagenaars (6 punten) . 

Daar bij gelijke puntenstand 
het onderlinge resultaat telt 
klommen de Groningers op 
naar de tweede plaats op de 
perioderanglijst. Maar voorlo
pig zullen de Noordnederlan
ders toch op hun tellen moeten 
passen. Den Haag en Eindho
ven blijven gelijke tred hou
den. De Eindhovenaren kwa
men na het Haagse echec weer 
naast hun concurrenten door 
in een van spanning zinderen
de wedstrijd in eigen Brabant-

• • _iti-.> 
se ijshal de derby van TO~wig 
met 4- 3 te winnen. De EiDdr 
hovenaren beslisten, na vijftig 
minuten tegen een achter~ ·~ 
te hebben aangekeken. · ~ 
strijd in de slotfase in, 1:1,yn 
voordeel. ◄ 10, 

In Groningen kwam JJ~g. 
Haag in de tweede periode -W 
dichtbij een uitzicht op wi~sti ·, 

• Îl\.1 

Opluchting J ,\y, 
• ë-- \ 

Binnen twee minuten za~en 
de Groningers een ruime 11~'1 
voorsprong teruggebracht,:J0~\ 

4-3. Het leek of Den Haag- t~. 
rug was in de race. Tot opliloh
ting van de Groningse aalîRa'i\· 
gers wisten de Hagenaars' .ll't 
psychologisch effect van 'lil.in 
aansluitingstreffer in de 'lll'.át1 
ste seconden van de tweede~t> •
riode echter niet verder uit~t~ 
buiten. •\lieg 

In Geleen pakten de Limbm{ 
gers hun eerste periodepuht'~i\ 
door Utrecht met 18-3 de ,tj~~ 
af te snijden. Heerenveen ro~é 
na een gelijk opgaande ee'rsJ~e 
période in veertig minl.\te'fi 
Den Bosch met 7-4 op. '· 1 

,. , '1Ö 

G.IJ.S. bliill 
goed op niveau 
G.IJ .S. kwam afgelopen weekend 
weer een stapje dichter in de 
buurt van de play-offs. Vrijdag
avond werd koploper Amsterdam 
met 4-5 afgetroefd, terwijl de vol
gelingen van . trainer/coch Leo 
Koopmans ook zaterdag geen fout 
maakten. In een matige maar 
spannende partij werd afgere
kend met het Haagse H.IJ.S., tot 
dit weekend misschien wel een 
van de gevaarlijkste outsiders 
voor de vierde periode titel. Een 
vier-puntenwinst, die de kansen 
op kwalificatie voor de kampi
oencompetitie aanmerkelijk doet 
stijgen, hoewel van een 'gelopen 
race' nog geen sprake is. Daarvoor 
staan er nog te veel pittige partij
tjes op het Groningse programma, 
waarvan met name de duels ,tegen 
Eindhoven en Den Bosch wel eens 
van doorslaggevende betekenis 
zouden kunnen gaan worden. 

Zenuwen 
De druk op de G.IJ.S.-schouders 
is inmiddels wel erg groot gewor
den. Ook tegen Den Haag zagen 
zo'n vijftienhonderd toeschou
wers in het Groninger IJsstadion 
weer een uiterst nerveus G.IJ .S. 
aan de start verschijnen, dat met . 
name in de eerste periode her-' 
haaldelijk de kluts kwijt raakte. 
Zodoende kon het dan ook gebeu
ren dat de residentiebewoners 
vrij simpel op een 0-1 voorsprong 
terecht kwamen. De Canadees 
Baran kreeg van de Groninger 

1 defensie alle tijd om rustig te 
kunnen aanleggen en tegen zijn 
verwoestende schot had Stori-

, mans geen schijn van kans . Een 
treffer die de thuisploeg nodig 
scheen te hebben om in het ritme 
te kunnen komen, want na die te
genslag kwam er beduidend meer 
lijn in het Noordelijke aan
valsspel. Gerard Carras za_g _ drie 

minuten na de Haagse goal kans 
de gelijkmaker te laten aanteke
nen, waarna Cranston en Cuomo 
de eerste rustand op 3-1 bepaal
den. 

In het tweede bedrijf gebeurde er 
eigenlijk weinig opzienbarends. 
Het initiatief lag wel bij de 'Gijs
sies', maar ze verzuimden de aan
wezige kansen om te zetten in 
punten. Alleen Cuomo zag na een 
indrukwekkende solo kans de 
voorsprong uit te bouwen tot 4-1, 
maar die treffer bleek geen sti
mulans voor de in die fase tame
lijk mat spelende ploeg. De con
centratie verslapte zelfs merk
baar, waardoor de Hagenezen 
zowaar binnen twee minuten 
kans zagen de zaken een wat 
perspectiefrijker aanzien te ge
ven via goals van Zwijnen burg en 
het talent Arnold Troch. 

En dus moest de Koopmans
equipe in de slotacte nog eens 
flink aan de bak. Met name 
Cranston - die het trouwens zon
der de wegens een rugblessure af
wezige Wayne Van Dorp moest 
doen - bleek terdege te beseffen 
dat een nederlaag het einde zou 
betekenen van de kansen op een 
vierde periodetitel, en ging zijn 
team.makkers voor in een twintig 
minuten durend bombardement 
op het vijandelijke kooitje. De 
spectaculair ogende Canadees 
stelde eerst Keizer in staat de 
marge weer op twee doelpunten 
verschil te brengen en maakte het 
karwei vervolgens met twee pri
ma goals hoogstpersoonlijk af. De 
eerstvolgende proeve van be
kwaamheid voor G.IJ.S. staat ko
mende vrijdagavond op het pro
gramma, wanneer het Limburgse 
Geleen om negen uur zijn opwach
ting komt maken in het Stads
parkstadion. 

Van een onzer sportmedewerkers 
GRONINGEN - GIJS ging za

terdagavond in de Groninger 
ijshal verder op weg naar een toe
gangskaart voor de play-offs in de 
vaderlandse ijshockeycompetitie. 
De Groningers maakten tegen con
current Den Haag geen fout door 
met 7-3 zegevierend het ijs te verla
ten. 

GIJS bli jft 
in de race 

Dat beseften de Groninger ijshoc
keyers maar al te goed. In de derde pe
riode verdwenen alle twijfels al s 
sneeuw voor de zon, toen eerst Henk 
Keizer en even later Tim Cranston de 
Groningers naar 6-3 tilden. De zaak 
was op dat moment, in de zesde mi 
nuut van de laatste periode, zo goed 
als rond. Daarmee was de Tim 
Cranstonshow evenwel nog niet ten 
einde, want hij pakte zes minuten 
voor tijd nog even uit. Hij bekroonde 
zijn sterke spel door op fraaie wijze 7-3 
op het scorebord te laten zetten. 

Het begint er nu een beetje op te lij
ken voor GIJS, dat zich evenwel geen 
missers meer kan permitteren. Na vijf 
van de negen wedstrijden is er in de 
vierde periodestand nog geen echte 
duidelijkheid, maar GIJS mag - met 
ontmoetingen tegen Geleen, Utrecht, 
Eindhoven en tenslotte Den Bosch in 
het vooruitzicht - de laatste periode
titel niet meer uit handen geven. 

Hoewel GIJS met veel energie op 
weg ging naar het Haagse kooitje, 
wenste Den Haag zich niet bij voor
baat bij een negatief saldo neer te leg
gen. Deze stelling kreeg zowaar 
gestalte, toen Douglas Baran na zeven 
minuten in de eerste periode GIJS
goalie Mark Storimans verraste (0-1). 

GIJS zette de schouders er onder en 
met veel machtsvertoon werd binnen 

vijf minuten drie keer gescoord. Ge
rard Carras (1-1), de voortreffelijke 
Tim Cranston (2- 1) en Danny Cuomo 
(3-1) schoten alle Haagse illusies aan 
flarden . 

In de tweede periode was de thuis
club veel sterker dan de Haagse oppo
nent, di e tot kort voor het verstrijken 
van deze periode geen enkele kans 
kreeg. De overmacht van GIJS kwam 
echter niet in de cijfers tot uitdruk
king. Het venijn zat in de staart van 
het tweede deel. Dan Cuomo zette 
GIJS tijdens een power-play op 4-1 , 
maar Den Haag had nog een paar on
prettige verrassingen achter de hand. 
Willem Zwijnenburg en Arnold Troch 
brachten Den Haag voor de tweede 
pauze terug naar 4-3 , zodat GIJS nog 
alle reserves moest aantasten om een 
fiasco te ontlope~. 

Het komende weekeinde moet GIJS 
minimaal vier punten in het laatje 
brengen. GIJS ontvangt aanstaande 
vrijdagavond het zwakke Geleen om 
21.00 uur en de Groningers gaan zon
dagavond op visite bij het nog zwakke
re Utrecht. 

Uitslagen; Den Bosch-Amsterdam 5-6 ; 
Tilburg-Nijmegen 2-6; Utrecht-Heerenveen 
3-15: GIJS-Oen Haag 7-3. 

Vierde periodestand; 1. Amsterdam 5 8 
44-15; 2. Heerenveen 5 8 41 -19; 3. N11megen 
5 8 32-23: 4. Den Haag 5 6 28-27; 5. Gronin
gen 5 6 25-25; 6. Eindhoven 5 6 22-22; 7. Den 
Bosch 5 4 26-24 ; 8. Tilburg 5 2 19-21 ; 9. Ge
leen 5 2 30-33; 10. Utrecht 5 0 13-71 . 
Amsterdam, Heerenveen en Nijmegen perio· 
dekampioen. 
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·~ Buitenlands IJshockey 
. ~ -}Jji. . • 

Groot B,: · 
Stand Premit., 1. Fife Flyers 2,3-
35; 2. Durham 'vv , 31 ; 3. Murrayfield 
Racers 21-31 ; 4. DL - ) Rackets 24-27 ; 5. 
Streatham Redskins . •-24; 6. Nottingham 
Panthers 24-21 ; 7. Ayr Bruins 22-20: 8. 
Cleveland Bombers 23-20; 9. Whitley 
Warriors 23-11 ; 10. Souttrnmpton Vikings 
21-2. 
Stand Division One: 1. Peterborough 
Pirates 12-24; 2. Solihull Barons 13-24; 3. 
Crowtee-Ch iets 12-16; 4. Glasgow Dyna
mos 11-14; 5. Lee Valley Lions 12-1 4; 6. 
Black pool Seagulls 10-1 0; 7. Altrincham 
Aces 10-8; 8. Bournemouth Stags 13- 8; 9. 
G ri msby Buffaloes 13-6; 10. Deeside 
Dragons 13-5; 11 . R ich mond Flyers 11-1 . 
Fife Flyers , Durham Wasps , Murrayf iel d 
Racers , Dundee Rockets , Streatham 
Redskins en Nottingham Panthers plaat 
sen zich voor de play-offs . 

Tsjechoslowakije 
Uitslagen: Litvinov- Ceske Budejovice 2-3 ; 
Sparta Praag-Slovan Bratislava 5-4; Gott
waldov-Pardubice 4-3; Brno-Trencin 2-4; 
Plzen-Dukla J ihlava 3-6; Vitkovice-Kos ice 
1- 7. 
Stand: 1. Dukla J ih lava 57 ; 2. Kosice 44: 3. 
Gottwaldov 44 ; 4. Pardub ice 41 : 5. Ceske 
Budejovice 40; 6. Trenci n 33; 7. L itvinov 32; 
8. Sparta Praag 31 ; 9. PI zen 26 ; 10. B rno 26: 
11 . Slovan Brat is lava 23 ( 84-133) ; 12. 
Vitkovice 23 (96-159) . 
Opstelling CSSR A-poule: Goal : Kralik , 
Hasek . Defence: M usil , Benak , Bok ros , 
Bozik , Hora va , Kadlec , Svoboda, Staviana. 
Forwards: Caldr, Hrdina, Kames , Klima , 
Lala, Liba V. Lukac, Pasek , Pivonka , 
Richter , Rosol , Rusnak , Ruzicka, Svojiz , 
Sejba, Valek en Vlach . 

Finland 
Uitslagen: l lves Tampere-Rauma 11 -3; 
Pori-Lahti 1? 1: Jokerit -Hels ink i-Turku 2-
3; Oulu-Tappare Tampere 8-6; Lappeen
ranta-1 FK Helsinki 3-8. 
Stand:1 . TPS Turku 44; 2. Karpat Oulu 41 ; 
3. l lves Tampere 41 ; 4. /\ssat Pari 40; 5. IFK 
Helsinki 36; 6. Tappara Tampere 128; 7. 
Saipa Lappeenranta 25 · 8. Jokerit Helsink i 
24; 9. Lukko Rauma 24· 10. Kiekko Re ipas 
Lahti 17 punten. 

Zwitserland 
Dav os kan de t itel haast niet meer ontgaan . 
Op overtui:Jende wijze sloeg Davos 
nummer twee Lugano met 8-3. Van en ige 
spanning is geen sprake meer , omdat 
Davos op de helft van de play-offs , vijf 
punten voorstaat op concurrent Lugano. 
Arosa, derde plaats, verloor ook al met 6-3 
van Fribourg . 
Stand finaleronde: 1. Da vos 5 / 5 / 0 / 0/ 31 / 
209-.125 / (21 * ); 2. Lugano 5 / 4 / 0 / ; / 26 / 
157-124 / ( 18) ; 3. A rasa 5 / 2 / 0 / 3 / 23 / 131-
123 / (19) ; 4. Fribourg 5 / 1 / 0 / 4 / 18 / 127-
145 / 16; 5. Biel 5 / 2 / 0 / 3 / 17 / 137-147 / 
(13) ; 6. Kloten5 / 1 / 0 / 4 / 17 / 154-1 27 / (15) . 
* Puntenaantal bij begin f inaleronde. 
Promotie/ Degradatieronde 
Bern behaalde zijn tweede zege, na vier 
verli espartijen . Voor 9291 toeschouwers 
werd Sierre met 6-4 verslagen . Typerend is 
dat beide eerste divisie teams Langnau en 
Chur. de laatste plaats bezetten . Zü rcher 
SC is de enige ploeg dat al zijn wedst rijden 
in winst om kon zetten , zodat het vrijwel 
zeker is dat de Zürchers zullen promo
veren naa r de hoogste divisie. 
Stand promotie - degradatieronde: 1. 
Zürcher SC 6-12; 2. Ambr i 6-8; 3. Olten 6-7 ; 
4. Sierre 6-6; 5. Zug 6-6; 6. Bern 6-4; 7 
Langnau 6-4; 8. Chur 6-1 . 

Oostenrijk 
De normale competit ie is in Oostenrijk 
afgewerkt. 1 n de tussen ronde kwam en de 
volgende uitslagen tot stand: 1 nnsbruck
Lustenau 7-2 (7500 toeschouwers) : KAC
Stadlau 4-5 ; Feldkirch -Villach 11-3. 
Eindstand: 1. Lust enau 17; 2. 1 n nsbru ck 16; 
3. Feldkirch 15; 4. KAC 10; 5. Villach 6; 6. 
Stadlau 6 punten . 
Play-off halve finale: 1 nnsbruck- Feld k1rch, 
Lustenau-KAC. 
Verder is het Oostenrij ks team bekend . dat , 
zoals Nederland naar Fairbanks (Alaska) 
afreist . R uedi KI Il ias de Oosten rij kse 
bondscoach selecteerde 22 spelers, die in 
maart ook Ned erland zullen ontmoeten . 
Oostenriikse selectie: Goal : Stank1ewicz, 
Mack . Rudmann . Defence: Cunn ingham. 
Mion , Szybisti , Hutz. Platzer, Tammer, 
Dorn . Forwards: Köni g, Pöck , Leb ler, 
Harand Holst , Greenbank, Petrik . Rau
chenwald , Sivec, Kullich , Ganster, Lind
ner. 

Scorerslijst Deko Builders 
wedstr. goals assists 

1 Ron Berteling 35 34 49 
2 Brian Sproxton 31 29 52 
3 Rob van Onlangs 36 39 29 
4 William K looster 36 37 30 
5 Bert Hille 36 26 25 
6 Henk Hille 35 22 24 
7 Scott Hunter 29 19 26 
8 Dave Bell 36 5 34 
9 Tjakko de Vos 36 13 11 

10 Michel Jans 36 14 9 
11 Paul Temmerman 36 9 13 
12 SanderScheepens 25 8 10 
13 Appie Bood 32 7 1 1 
14 Jerry Schäffer 9 2 8 
15 Geoff Collier 11 3 6 
16 Arthur Pohlman 27 2 5 
17 Michael Veltman 22 3 2 
18 Patrick Balm 18 3 1 
19 Rob v.d. Mark 18 2 
20 Cor Hoogendoorn 35 1 
21 Ferry de Kok 36 
22 Remco Kool bergen 19 

Goalies 

punten strafmln. 
83 20 

14 
26 
60 

5 1 26 
46 20 
45 18 
39 20 
24 26 
23 40 
22 20 
18 4 
18 28 
10 10 

9 18 
7 
5 
4 
2 
1 56 

2 
4 

Gesp. 
tijd 

tegen
goals 
68 

straf min. 

C. Hoogendoorn 
F. de Kok 

1345 min 
815 min 31 

56 
2 

1. 'Shut out ', Ferry de Kok (Deko Builders-HIJS 8-0) 
2. 'Shut out ' Cor Hoogendoorn (N ijmegen-Deko Builders 0-5) 
3. 'Shut out' Cor Hoogendoorn (Deko Builders-Freriks Flyers 8-0) 
4. 'Shut out' Cor Hoogendoorn (Hebro Trappers-Deko Builders 0-9) 
5. 'Shut out' Cor en Ferry (IJC Utrecht-Deko Builders 21-0) 
6. 'Shut out ' Cor Hoogendoorn (GIJS Groningen-Deko Builders 0-6) 
7. 'Shut out' Cor Hoogendoorn (Deko Builders-Freriks Flyers 6-0) 

Cor Hoogendoorn 1 goal tegen in 19.78 minuten speeltijd 
Ferry de Kok 1 goal tegen in 26.29 minuten speeltijd 

1 00e doelpunt Ron Bertel ing 
200e doelpunt William Klooster 

15 



J - ']__- {J ~EKO BUILDERS goals+assists bezoekers · 
GOAL ASSIST NO. TIJD E I NDUITSLAG GOAL ASSIST NO. TIJD NO. - NO. 

11 rJ c.>Q 
1e periode 7 

<) . 
- - _j_ 

DEKO BUILDERS GIJS GRONINGEN Î ~n; 3 ·~ -::;. I ..:J • J ")) 3 
2e per i ode ~ 

I I 
hS-3 

'{ 

G- 1 Ferry de Kok G- 1 Marc O 'Brien .L -
C 

G-20 Cor Hoogendoorn G-20 Marc Storima f ~ 
0- 2 Appie Bood 0- 2 Rick Vangog 

0- 3 Remco Koolbergen 0- 3 Eric Noorman 

0- 5 Rob v.d . Mark 0- 4 John G riff ith 

0- 7 Henk Hille (x) D- 7 Danny Cuomo ( c) 

/! - / r✓ () :-; ,h / / ; o ... ~? 
C1 I '2 )eper i ode 

;6 ~ I C ~~6 
_J - J_ I 

0-15 Dave Bel l D- 17 Mart in Kiel 

0-19 Scott H unter 
Geoff Collier F- 6 Johan Picek 

~- - - I 

F- 8 Wayne van Dorp DEKO BUILDERS penalties bezoekers 
F- 6 Paul Temmerman F- 9 Arend Mulder NO . PENALTY AF OP NO. PENALTY AF OP 

F- 8 Tjakko de Vos F-10 Johan Toren 
1 

F- 9 Michael Veltman ; F- 11 Tim Cranston 

William Klooster 
1 

Henk Keizer (x) F-10 F-12 

// r--'lh')w,·v, c, tDö J 
1e periode 1 

. 

F-11 Ron Berteling (c) F-14 Hans Coffeng 

F-12 M ichel Jans F-15 Gerard Carras 

F-14 Bert H ille F-16 Leo Koopman 

F-16 Brian Sproxton F-18 Harm Tel kamp 
!$ ~ 
~ 

-, 
R CL,{ C, h' ,,, (~ ~u.J i DuL-t c-,· )1, i..--, t; i'2 / 7 C 12 L'() 

F-17 Rob v. On langs , F-19 Joep Franke 

F-18 SanderScheepens F-25 Cees Dijkhuis 

I 7 2eper i ode -+ J l .1 , , Rov,- 1 1 ,/") (1 
.J I 

F-21 J erry Sch äffer ...____ 

F-22 Patrick Balm 

F-23 Arthur Pohlman t 

Trainer/ coach : Ejay Queen \ Trainer/ coach : Leo Koopmans 

Verzorgers : Cor Nagel / Dick Weeling Artsen : H. de Vries / H . Krikke 

Fysiotherapeut : Rien Jan de Bruin Masseur: H. Sloot 
Medisch adv .: Dr . G . v.d. Brink 
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Na afloop 

van de 

wedstrijd 

gezellig naar 

Re taurant IJsstadion 
Stadspark 

(F. de Bruin) 

• 

Belangrijke en zware wedstrijd 

Gratis busreis naar Eindhove \t 

leden Supportersverenigir -; 
Zaterdag, 16 februari, staat er voor GIJS wederom een zware u .. ... _,·Hrijd op het 
programma. Nou zijn dat in dit stadium van de competitie vrijwel alle wedstrijden, 
maar zeker in de Brabantse lichtstad za l de Koopmansformatie tot het uiterste moe
ten gaan om met twee w instpunten naar Groningen terug te kunnen keren . En die 

winstpunten zijn een " must", want geen enkel duel mag verloren worden als de 
oordelingen tijdens de play-offs van de partij wi llen zijn . 

Steun van de supporters is tijdens dat treffen dan ook van het grootste belang . Re
den waarom de supportersvereniging van GIJS besloten heeft om op die 16e febru
ari voor leden van de vereniging een gratis busreis naar Eindhoven te organiseren. 
Ja, U leest het goed! Gratis, helemaal voor niets. Tenminste, wanneer u als lid inge

schreven staat bij de supportersvereniging van GIJS . 
Dat betekent natuurlijk niet dat niet- leden niet mee zouden mogen. Natuurlijk wel, 
hoe meer fans er mee reizen naar Eindhoven, des te groter wordt de kans op een 
positief resultaat voor de "Gijssies" . Maar in tegenstelling tot de verenigingleden 
zullen niet-leden voor het meemaken van de reis f 15, - moeten betalen. En dat is 

trouwens nog niet duur, vinden wij . 
Daarom: geeft u allemaal op en ga mee naar Eindhoven. 
Het vertrek op zaterdag, 16 februari, is vastgesteld op 16.30 uur, terwijl u verzocht 
wordt om in ieder geval om 16.15 uur aanwezig te zijn. Op het parkeerterrein van 
de ijshal welteverstaan, want zo als altijd zullen de bussen vanaf die plaats hun reis 

aanvangen . 
Dus nogmaals: leden van de supportersvereniging van GIJS reizen zaterdag, 16 fe

bruari, gratis mee naar Eindhoven, waar GIJS die avond aan zal treden voor het be
angrijke treffen tegen Philips Video Kemphanen. Niet-leden betalen slechts 
f 15,-! 
Opgave is vanavond reeds mogelijk bij de supportersstand, waar u voor, tijdens en 
na de wedstrijd terecht kunt . Ook telefonisch kunt u een plaats in de luxe touringcar 
reserveren . Belt u dan even dhr. B. Smeding (050-129076) of dhr. F. Schipper (050-
417736). Zij zullen u gaarne voor de trip noteren . 

Programma GIJS 2e ronde 
vrijdag 8-2-'85 21.00 uur GIJS f, 

zondag 10-2-'85 20.30 uur Utrecht Gi 
zaterdag 16-2-'85 20.30 uur Eindhoven GIJ!:> 
zondag 17-2-'85 18.00 uur GIJS Den Bosch 
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GIJS Groningen. HIJS Den Haag 
Reg. nr . 

No. Namen Plaatsen 

1 Marc O'Brien Doelverdedigers 

30 Mark Storimans 

2 Rick Vangog 1. Verdediging 

15 Gerard Carras 

7 Danny Cuomo C 2. Verdediging 

3 Eric Noorman 

3. Verdediging 

16 Leo Koopmans 

4 John Griffith 1. Voorhoede 

10 Johan Toren 
0 .. - ... ayru:, van Uurt,, 

11 Tim Cranston 2. Voorhoede 

UI Joep Franke 

12 Henk Keizer 
3. Voorhoede -f 17 Herman Carras 

14 Hans Coffeng 

9 Arend Mulder 

Trainer/ speler/ coach : Leo Koopmans 

Artsen : H. de Vries Masseur: H. Sloot 
H . Krikke 

Reg. nr. 

No. Namen 

1 Ed Nienhuis 

20 Marcel v.d. Heide 

3 Ron Weiland C 
6 Ronald Dijkstra 

12 Douglas Baran 

18 Piet Zoutenbier 

11 Robert Ling 

16 Eric Steenwinkel 

'5 Dave Morrisson 

4 Gerard van Hunen 

8 Leen Steenwijk 

2 Ronald Meyer 

10 Willem Zwijnenburg 

17 Peter van Eekelen 

14 Edwin Troch 

9 Arnold Troch 

7 Marcel Vreijen 

5 Ferry Valkenhof 
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Na afloop 

van de 

wedstrijd 

gezellig naar 

Resta rant IJsstadion 
Stadspark 

{F. de Bruin) 

met een luid zingende menigte. Waarbij we er dan automatisch vanuit gaan dat in 
de hal aan de Concourslaan dat ouderwetse sfeertje zal heersen, w ri de rood
witte thuisploeg al vele grootse daden heeft verricht. 

Noteert u het dus al vast in uw agenda. Want GIJS - Den Bosch W O'" ~en grootse 
happening, met als climax de plaatsing voor de play-offs. En val kampioens
competitie zelf inhoudt, dat hoeven we u niet meer te vertellen. Dat weet zo langza
merhand heel de provincie Groningen. Een sportieve en plezierige wedstrijd toege
wenst en tot volgende week zondagavond bij de beslissende partij tussen GIJS en 
Panasonic Den Bosch (aanvang: 18.00 uur). 

e ___________ _ 
Voor leden supportersvereniging gratis! 

Supportersbussen naar Eindhoven! 
U weet het waarschijnlijk al: niet alleen dit weekend is belangrijk voor GIJS, maar 
ook het volgende. Dan staan namelijk de confrontaties met Den Bosch en Eindho
ven op het programma, en die duels zullen de uiteindelijke beslissing moeten bren
gen wie met Heerenveen, Nijmegen en Amsterdam in de play-offs gaat strijden om 
de landstitel. Den Bosch ontvangen de "Gijssies" in het eigen Stadsparkstadion, 
maar voor de wedstrijd tegen Eindhoven moet naar de Lichtstad worden gereisd. 
En ook daar is de steun van het legioen voor de equipe van Leo Koopmans onont
beerlijk. En dus organiseert de GIJS-supportersvereniging busreizen naar het Bra
bantse land, die voor leden van de supportersvereniging geheel gratis zullen zijn. Ja, 
u leest het goed, gratis, helemaal voor niets. Alleen het entreekaartje moet u natuur
lijk betalen, maar dat spreekt vanzelf. Het bovenstaande houdt natuurlijk niet in dat 
lleen leden van de supportersvereniging de reis kunnen meemaken. Ook niet-leden 

zijn van harte welkom. Zij betalen echter f 15, - aan reiskosten, een bedrag dat 
trouwens nog voor een spotprijsje mag doorgaan. Ook aan hen dus de oproep om 
zaterdag 16 februari a.s. GIJS. te vergezellen op de reis naar Eindhoven, 
Want hoe meer fans er mee gaan, hoe makkelijker het voor captein Danny Cuomo 
en zijn mannen zal worden. Het vertrek is vastgesteld op 16.30 uur; u wordt ver
zocht om uiterlijk 16.15 uur aanwezig te willen zijn. Zoals ge , " lijk vindt het ver
trek plaats vanaf het parkeerterrein van de ijshal aan de Co, · '"' , dat voor 
iedereen zo langzamerhand wel te vinden zal zijn. 
Aarzel niet langer, maar ga mee. De eerste bus is al volgeboekt en u 
de supportersstand zijn inmiddels al een eindje gevorderd met de t 

... n achter 
., . Ga dus 

in de pauzes van de wedstrijd van vanavond naar het supportershonk . .::yenover de 
trap naar de tribunes en laat u inschrijven voor deze belangrijke trip. Uw aanwezig
heid in Eindhoven wordt op grote prijs gesteld. 
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GIJS Groningen Data Union Geleen 
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No. Namen Plaatsen No. Namen 

1 Marc O'Brien Doelverdedigers V 6 Zvonke Gibbels 

30 Mark Storimans V 1 Jaa Willa11 ~ li Piit 

2 Rick Vangog 1. Verdediging 20 Johan van Sloun 

15 Gerard Carras 4 Chris Keulen 

7 Danny Cuomo C 2. Verdediging V 17 Willy Zwarthoed 

3 Eric Noorman 14 Roger Borger 

3. Verdediging V 9 Steven Rhodes 

V 3 QiE:k Jaa::Aia1ers ( ~.) -V\ 1., \ ~ 
16 Leo Koopmans 7 Willy Nijsten .J 

10 Johan Toren 1. Voorhoede V 8 Jamie Conroy 

4 John Griffith 12. Andy Tenbult 

11 Tim Cranston 11 Roel Muns 

19 Joep Franke 2. Voorhoede 2 Danny Peters 

12 Henk Keîzer 16 Hein de Pont 

9 Arend Mulder V 15 Marcel Houben 

17 Herman Carras 3. Voorhoede 21 Herman Joosten 

14 - Hans Coffeng Jq T ,l'Y" 
I i} Kee> 7)"~ 1~ h""7, ,~ 

I 2. 
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" Trainer/ speler/coach: Leo Koopmans Trainer/coach : George Peternousek 

Artsen: H . de Vries 
H . Krikke 

Masseur: H. Sloot 
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T Oeschouwers lopen weg 
bii iishockeyduel GUS 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN • Vele toeschouwers verlieten gisteravond al na de 
tweede periode boos en teleurgesteld de Groninger ijsh~. GIJS h~d op 
dat moment een beschamende "42 voorsprong genomen m d~ schrikba
rende ijshockeyvertoning tegen het zwakke Geleen. Het begnp klanten• 
binding kwam in het vocabulaire van GIJS niet voo~. Pas in de derd~ pe• 
riode probeerden de Groningers hun geschonden imago vo_or de u1tge• 
dunde schare enigszins op te vijzelen, hetgeen door de 10-3 eindstand zo
waar \'oor een deel nog lukte. Het ·is maar de vraag of de toeschouwers, 
die de uitgang al ver voor het einde gepasseerd waren, een volgende keer_ 
weer terugkomen.. . 

De mensen, die tot het laatste mo
ment de tribunes bevolkten, beschik
ten over meer karakter dan de ijshoc
keyers van GI~S. Het liet een prachti
ge kans liggen om de bondstrouwe 
aanhang met een vorstelijk avondje 
ijshockey aangenaam te vermaken. 
En dan te bedenken, dat -de Geleense 
ploeg geplaagd werd door oponthoud, 
waardoor de wedstrijd n,\et om negen 
uur, maar om elf over tien pas begon. 

/D -2.-05 

De kwelling was na middernacht ten 
einde. 

De gasten uit Geleen, die metJamie 
Conroy en Andy Tenbult als enige uit
blinkers het ijs betraden, vertrokken 
om half vier per bus. Liefst zes uur la• 
ter stond hetzelfde voertuig op de par
keerplaats van het Groninger ijsstadi
on. Bovendien kon Geleen niet meer 
dan elf spelers optrommelen, onder 
wie ook nog twee doelverdedigers. 

GIJS, zonder de met een rugblessu
re worstelende Wayne van Dorp, le
verde in de eerste twe.e periodes prul
werk af. De eerste treffer werd pas na 
elf minuten en vier seconden gescoord 
door Hans Coffeng. Geleen kwam nota 
bene langszij door Conroy. In de 
tweede periode liep GIJS weg naar· 
4-2. GIJS kwam in de derde periode 
een beetje op gang, maar toen waren 
al een hoop toeschouwers op weg naar 
huis. De Groningers scoorden nog zes 
keer, Geleen eiste de laatste treffer 
van het duel voor zich op. 

Het scoreverloop: 1-0 Hans Coffeng, 1-1 
Jamie Conroy; tweede periode: 2-1 John Grif
fith 3-1 Henk Keizer, 4-1 Leo Koopmans, 4-2 
Anioine Kuckatrz; derde periode:•5·2 Keizer, 
6-2 en 7-2 J.oep Franke, 8-2 Koopmans, 9·2 
Herman Carras, 10-2 Griffith, 10·3 Andy Ten• 
bult. 

Behalve het verplichte nummertje 
GIJS-Geleen werden gisteravond nog 
twee wedstrijden gespeeld. Deze zijn 
evenwel niet van invloed op de stand 
in de vierde periode, die volgende 
week zijn ontknoping zal krijgen . Nij
megen vermaakte zijn publiek (e
venals GIJS ook 1000 toeschouwers) 
wel opperbest en veegde Utrecht met · 
32-2 van het ijs. De topper Amster
dam-Heerenveen eindigde in 5-5. 

GIJS biina geplaatst 

... 

GRONINGEN Het 
programma voor de play
offs van de nationale 
ijshockeycompetitie staat 
inmiddels vast. Er van uit
gaande, dat GIJS zich 
door een gelijkspel in het 
volgende weekeinde zal 
plaatsen, is het play-off 
schema voor GIJS be
paald niet gunstig. 

De Groningers beginnen 
namelijk met uitwedstrijden 
tegen Heerenveen en Am
sterdam. Een protest van 
GIJS leverde bij de ijshockey
bond geen resultaat op. Aan 
de andere kant: wint GIJS 
een van de twee uitwedstrij
den, dan is het resterende 
programma uiteraard erg 
gunstig. 

Woensdag 20 februari: 
Heerenveen-GIJS 

Vrijdag 22 februari: Am
sterdam-GIJS 

Zaterdag 23 februari: 
GIJS-Nijmegen 

Dinsdag 26 februari: 
GIJS-Heerenveen 

Vrijdag 1 maart: Nijme
gen-GIJS 

Zaterdag 2 maart: GIJS
Amsterdam 

Van een onzer sportmedewerkers 
UTRECHT - GIJS heeft zich gisteravond door een overwin

ning in en tegen Utrecht (2-9) in een uitstekende uitgangspositie 
gemanoeuvreerd om zich te kwalificeren voor de play-offs. Ster
ker nog: de vierde periodetitel kan GIJS nauwelijks meer ont-

• glippen. Alle andere uitslagen van de gisteravond gespeelde du
els van de ijshockeycompetitie speelden GIJS in de kaart, omdat 
de drie belagers Den Bosch, Den Haag en Eindhoven allen verlo-
ren. 

Door deze ontwikkelingen heeft 
GIJS met nog twee wedstrijden 
uit de laatste periode te gaan vol
doende aan een gelijkspelletje om 
zich te plaatsen. 

Na zeven wedstrijden verover
den de Groningers tien punten. 
Den Haag staat op zeven punten, 
Eindhoven en Den Bosch hebben 
een totaal van zes. Haalt GIJS 
slechts, een puntje binnen, dan is 
er nog niets aan de hand. Den 
Haag kan hooguit in punten ge
lijk komen, maar in dat geval 
geeft de onderlinge wedstrijd de 
doorslag en dat was een 7-3 zege 
voor GIJS. Komende zaterdaga
vond speelt GIJS in en tegen 
Eindhoven om 20.30 uur en zon
dag (aanvang 18.00 uur) ko,mt 
Den Bosch naar de Groninger 
ijshal. 

Dat is dus een kat in het bakkie 
voor GIJS, dat gisteravond weinig 
moeite had om het on
deraanstaande Utrecht te 
bedwingen. De eindstand 2-9 

kwam op het bord via 0-6, 1-1 en 
1-2. GIJS ging voluit in de eerste 
periode en zette de Stichtse oppo
nent op een niet te overbruggen 
achterstand. Er waren in de 
eerste periode treffers van Leo 
Koopmans (2x), Tim Cranston 
(2x), Danny Cuomo en Rick Van-
gog. 1 

Daarna was een kwestie :van 
consolideren. GIJS wilde zich spa
ren voor het komende weekeinde 
om in ieder geval zonder blessures 
het Utrechtse ijs te verlaten. 

GIJS, met Mark Storimans in het 
doel, ging voorzichtig te wetk in 
beide laatste periodes, waarin 
weinig te beleven was. In de 
tweede en derde periode scoorden 
Henk Keizer, John Griffith· en 
Tim Cranston nog voor GIJS. 

Scheidsrechter Zaalberg van Zeist 
deelde veertien strafminuten uit 
aan Utrecht en.acht aan GIJS. 

• LEO KOOP MANS 
. . . twee treffers . . . 

Het scoreverloop: 0· 1 Koopmans, 0-2 
Cranston, 0-3 Koopmans, 0-4 Cuomo, 0·5 
Cranston, 0-6 Vangog; tweede periode: 0-7 
Keizer, 1-7 Van der Kraak; derde periode: 1-8 
Griffith, 2-8 Koren, 2-9 Cranston. 

Vierde periodestand: 
1. Nijmegen 7 12 68· 28 
2. Heerenveen 7 11 55· 24 
3. Amsterdam 7 1 O 54- 25 
4. Groningen 7 1 O 44· 30 
5. Den Haag 7 7 36- 38 
6. oe·n Bosch 7 6 33- 35 
7. Eindhoven 7 6 27- 31 
8. Geleen 7 4 42· 45 
9. Tilburg 7 4 25· 33 

10. Utrecht 7 O 17-112 
Amsterdam, Heerenveen en Nijmegen perio
dekampioen . 
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Koopmans: 'Dired toeslaan' 

GIJS draait warm 
voor Heerenveen 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - De Groninger ijshockeyers (GIJS) plaatsten 
zich het weekeinde als vierde ploeg voor de nacompetitie, die 
voor de Groningers overmorgen al begint met een moeilijke uit
wedstrijd in Heerenveen tegen de Friesland Flyers. De kwalifica
tie voor de play offs verliep probleemloos. Uit de beide duels te
gen Eindhoven (zaterdag) en Den Bosch (gisteren) moest GIJS 
één puntje verzamelen, maar dat werden er vier. In Eindhoven 
zegevierden de noordelingen met 7-2 en in het Stadspark klopten 
ze de Bosschenaren met 9-4. 

Voor de buitenwacht begint 
GIJS als underdog aan de titel
strijd. Na het eerste duel in 
Heerenveen volgt vrijdag in Am
sterdam direct al de tweede zware 
klus. Als het team van trainer/ 
coach/speler Leo Koopmans na die 
beide krachttoeren met lege han
den blijft, dan is het een noodzaak 
om zaterdag in het Stadspark 
landskampioen Nijmegen met een 
nederlaag te confronteren. Indien 
ook die derde partij voor de Gro
ningers fataal afloopt, is . de na
ronde voor GIJS al niet meer in
teressant. 

Koopmans voorspelt dat de kee
pers van de vier ploegen in de 
play offs een hoofdrol zullen gaan 
spelen. Koopmans: ,,Het team 
met de sterkstè keeper zal kampi
oen worden. De doelman kan de 
komende tien dagen een God wor
den. Wij hebben met onze sluit
posten Storimans en O'Brien te
gen de topteams geen gelukkige 
wedstrijden gespeeld. Als ze het 
straks op hun heupen hebben, dan 
scheelt dat een stuk en kunnen 
we volwaardig meedingen om de 
titel." 

Het GIJS-bestuur protesteerde 
natuurlijk fel bij de bond tegen de Compliment 
onmenselijk zware play off-start De Groninger coach maakte 
(~we~ uitduels), maa_r de competi- zijn pup}llen gisteravoqd !~. eik 
!1el~1d!: ~~f _[een knmp omdat d~ geval e-en compljment VQÖ.I 
ä:1e c~ncurre,nten v,~n GIJ~ de pe- , · êluê.r-tegen DenBosch, waarover 
nodetitels eerder bmnennaalden. hij :teer tevreden was. De relatief 
Koopmans maalt trouwens niet smalle basis baart hem trouwens 
om de volgorde _van de wedstr~j- wel wat zorgen: ,,Wij hebben zo'n 
~~n: ,,Als we direct_ toeslaa_~ m zes spelers die het in de play off
e~n van de_ twe~. mtw~stnJden wedstrijden moeten maken. Vijf 
z_1Jn we or1m1ddelhJ_k favoriet. Ver- daarvan moeten beslist op dreef 
hezen we ze dan 1s er geen man zijn. Als het er slechts twee zijn, 
overbo?~d, want d~n h~bben ~e dan kun je het vergeten. Andere 
nog alt1Jd de mogehJkhe1d om vier teams als Nijmegen Amsterdam 
van de" zes duels in winst om te en Heerenveen kun~en terugval
zetten. len op een bredere basis, maar als 

'Veel pech' 
Koopmans gelooft niet dat de 

krachten van de vier finalisten el
kaar veel zullen ontlopen. Ook 
het gegeven dat zijn ploeg in de 
·competitie vier maal van eeren 
veen heeft verloren, stemt de trai
ner allerminst pessimistisch: ,,De 
laatste paar maal hebben we met 
veel pech verloren. Ik denk dat we 
er nu aan toe zijn om de Friezen te 
kloppen. We zitten goed in het rit
me en het hoeft helemaal geen na
deel te zijn dat we ons nu pas heb
ben gekwalificeerd. Tegen Eind
hoven en Den Bosch hebben we de 
combinaties nog eens kunnen oe
fenen en het liep ges~ee~d." 

bijvoorbeeld Collard bij Heeren
veen wegvalt, dan klapt die ploeg 
ook in elkaar." 

De technisch bewindvoerder 
kondigde overigens aan dat zijn 
ploeg de harde body check uit de 

kast zal halen als belangrijkste 
wapen. Koopmans: ,,We zullen 
blessures en strafminuten tot een 
minimum moeten beperken. Ver
der gaan we wat defensiever ope
reren dan in de competitie. We 
gaan wel aanvallen, maar met 
wat minder risico's. 

Aftocht 
Tegen Den Bosch kon GIJS het 

zich best permitteren om eens een 
gaatje te laten vallen. De Braban
ders wilden wel en toonden een 
opmerkelijke inzet, maar tegen 
een surplus aan Groninger klasse 
waren ze niet opgewassen. Koop
mans stuurde W ayne van Dorp na 
de eerste periode zelfs naar de 
kleedkamer. Tegen de wil van de 
Canadees in kon hij zijn burger
kleding aantrekken. Een krom 
getrokken schaats was de oorzaak 
van zijn vroegtijdige aftocht; een 
handicap die niet ter plekke kon 
worden verholpen. 

Vanaf de tribune zag Van Dorp 
dat zijn teammakkers het duel 
aangrepen om lekker warm te 
draaien voor de play offs. Al in de 
eér!)te periode hamen da.Gronih
gers een 5•2' voorsprong, waarbij- · 
de kleine Tim Cranston met drie 
treffers aantoonde in vorm te zijn. 
Joep Franke en Eric Noorman 
waren de beide andere schutters 
in die fase. De Groninger produk
tie kreeg daarna een vervolg door: 
Hans Coffeng, Cranston, Van 
Gogh en Koopmans. 

In Eindhoven ging het voor 
GIJS al net zo voor de wind. Zon
der al te veel tegenstand ging 
Eindhoven onderuit, waardoor 
het zijn laatste theoretische kans 
uit handen gaf. De Groninger 
doelpunten kwamen daar op 
naam van: Cuomo, Toren, Her
man Carras, Van Dorp (2x), Toren 
en Koopmans. 

• GIJS-speler Rick Vangogh valt bovenop de Bossche goalie Geisterfer. (Foto: Sjors Viss1.:her). 



Na afloop 

van de 

wedstrijd 

gezellig naar 

Restaurant IJsstadion 
Stadspark 

( F. de Bruin) 

Hoe, waar, wanneer! 

GIJS geeft play-off krant uit 
Nog even en de play-offs barsten weer in volle hevigheid los. Met GIJS, want ook 
de Groningers hebben zich dit seizoen weten te plaatsen voor die kamrioenscompe
titie. Weliswaar nog niet officieel, maar we gokken er op dat er dit laatste speelwee
kend niets meer mis zal gaan . En dat betekent dan weer dat de Grcningse ijshockey
liefhebbers de komende twee weken een paar spannende potjes ijshockey voorge
schoteld zullen krijgen. Want daar staat die kampioensronde vrijwel traditiegetrouw 
borg voor. 

e Nederlandse ijshockeybond heeft een voorlopig play-offs-programma vast
esteld. Een programma, waar GIJS nu niet bepaald gelukkig mee is, maar het ziet 

er naar uit dat er geen veranderingen meer in dat wedstrijdschema zullen worden 
aangebracht. Dat wedstrijdschema treft u elders op deze pagina aan. Maar er zijn 
meer dingen die u behoort te weten alvorens de play-offs van start gaan . Wat gaat 
bijvoorbeeld een toegangskaartje kosten? En wat zijn de aanvangstijdstippen van de 
te spelen wedstrijden? 
Met het oog daarop heeft GIJS besloten een play-off-krant uit te geven. 
Een soort GIJS-nieuwsblad, dat vanavond al gratis in de ijshal verkrijgbaar zal zijn. 
En met daarin allerlei wetenswaardigheden omtrent de GIJS-ploeg en de wedstrij

den die dat team zal gaan spelen. 
De "Play-Off-krant" zal ook in de stad Groningen verspreid worden, zodat u hem 
vast wel ergens zal zien opduiken. Maar nogmaals: vanavond is hij al gratis verkrijg
baar in de stadsparkhal. belangrijk voor u, potentiële play-offs-bezoeker. Want vrij 
wel alles wat u weten wilt zult u in de GIJS "Play-off-krant" kunnen lezen. Zorg 
dat u er één in bezit krijgt. Het is beslist de moeite waard. 

tand 4e periode 
w p doelsaldo 

1 Nijmegen 7 12 68 - 28 
2 Heerenveen 7 1 1 52 - 22 
3 Groningen 7 10 44 - 30 
4 Amsterdam 7 10 54 - 25 
5 Den Haag 7 7 /"' 38 ) -
6 Den Bosch 7 6 ) - 33 
7 Eindhoven 7 6 27 - 31 
8 Geleen 7 4 40 - 45 
9 Tilburg 7 4 25 - 33 

10 Utrecht 7 0 16 - 110 



WEDSTRIJDFORMULIER GOALS & ASSISTS 
GIJS Groningen Panasonic Den Bosch Thuisclub Bezoekende club 

Reg . nr. Reg . nr. Goal A ssists 
T11d Goal Assis ts 

no no no no Tqd 

No. Namen Plaatsen No. Namen 

1 Marc O'Brien 
Doelverdedigers 

1 Michel Geisterfer 

30 Mark Storimans 30 Han Boselie 

2 Rick Vangog 1 . Verdediging 5 Mike Powers 

15 Gerard Carras 4 Peter Penninga 
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Eindhoven en Den Bosch het slachtoffer 

, 

G.IJ.S. schiet zich een 
weg naar de plav-olls 
G.IJ.S. plaatste zich afgelopen · 
weekend definitief voor de ko
mende woensdag al van start 
gaande play-offs. Zaterdagavond , 
maakten de Groningers aan alle 
twijfels een einde en haalden mid
dels een 2-7 overwinning in en te
gen Eindhoven het laatste ontbre
kende punt binnen. Het gistera
vond op het programma. staande 
duel met Den Bosch was dan ook 
enkel en alleen van statistische 
waarde. 

Toch toverde G.IJ.S. het 1000-
koppige publiek een aardig 
schouwspel voor, met waar
schijnlijk nog in gedachten de 
barslechte vertoning tegen Ge
leen van ruim een week eerder. 
Zonder zich echt bovenmatig in te 
spannen rolde de Noordelijke 
aanvalsmachine soepeltjes over 
het ijs en stevende uiteindelijk 
zonder noemenswaardige moei
lijkheden op een 9-4 overwinning 
af. 

Opluchting 
In Eindhoven heerste zaterdag
avond vooralsnog opluchting 
over de goede afloop van het 
kwalificatie avontuur. Door de 
volle buit uit de lichtstad mee 
naar huis te nemen zette G.IJ.S . 
de overgebleven concurrentie op 
een onoverbrugbare achterstand, 
en voegde zich zodoende als vier
de en laatste periodekampioen 
bij het play-offs-kwartet . 
De plaatselijke Kemphanen de
den hun naam allesbehalve eer 
aan, en legden - mede door het 
wegvallen van sterspeler Gary 
Marion - de geladen Groningse 
ploeg geen stroobreed in de weg. 
In het eerste bedrijf spartelden de 
Brabanders nog enigszins tegen 
(1-2), in de daaropvolgende perio
de liepen de gasten ondanks het 
missen ·van een aantal doelrijpe 
kansen simpel weg (0-4). In de 
slotakte beperkten G .IJ.S. zich 
tot het consolideren van de voor
sprong en finishte uiteindelijk op 
2-7 . . 

- Joep Franke belagt de doel
man van Den Bosch. 

reiding voor de kampioensronde 
definitief een aanvang kan ne
men. Hoewel daarvoor slechts 
weinig tijd resteert, want woens
dagavond al maken de Gronin
gers hun opwachting in Heeren
veen. In die traditioneel emotie
rijke derby zal dan geprobeerd 
moeten worden de eerste play-off
punten veilig te stellen. 

Play-off schema 
De Nederlandse IJshockeybond 
heeft onlangs het wedstrijdsche
ma voor de play-off vastgesteld. 
GIJS wordt meteen al zwaar op 
de proef gesteld, want de 

Andringa toch 
De Heerenveens ijshockey
speler Andries Andringa is 
vrijdagmiddag door de com
missie van beroep van de N e
derlandse IJshockeybond 
alsnog geschorst. De Fries 
werd ruim een maand gele
den in Groningen van het ijs 
gestuurd, nadat hij G .IJ.S.
aanvaller Wayne van Dorp 
met de schaats in het gezicht 
had geschopt . Van Dorp 
moest zich vervolgens door 
een dokter laten behandelen. 
Hoewel 'kicking' over het al
gemeen als de zwaarste over
treding in het ijskockey 
wordt beschouwd, sprak de 
tuchtcommissie van de IJs-Dé Noordelijke produktie kreeg 

gestalte door treffers van Toren 
(2x), Van Dorp (2x), Cuomo, Her
man Carras en Leo Koopmans. 
Voor Eindhoven waren Van Ger
wen en Vorstenbosch succesvol. 

Stadspark-bewoners beginnen r---- ---- - --- - - -

Den Bosch 
Ondanks het feit dat daardoor 
gisteravond in het duel met Den 
Bosch niets meer op het spel 
stond, kreeg de hal aan de Con
courslaan toch nog een alleraar-

1 digst potje ijshockey voorgescho-
1 teld. Zonder echt het onderste uit 

de kan te halen zette de 
thuisploeg het grootste gedeelte 
van de wedstrijd de bezoekers on
der druk en behaalde via de tus

maar liefst met twee uitwedstrij-
den. Woensdagavond is de Gro-
ningse ploeg bij de Heerenveense 
Flyers op bezoek, vrijdagavond 
staat een reis naar Amsterdam. 
gepland. 
Het totale schema ziet er als volgt 
uit: Woensdag 20 februari: Hee
renveen - GIJS; vrijdag 22 februa
ri: Amsterdam - GIJS; zaterdag 
23 februari : GIJS - Nijmegen; 
dinsdag 26 februari: GIJS - Hee
renveen; vrijdag 1 maart: Nijme
gen - GIJS en zaterdag 2 maart: 
GIJS - Amsterdam. 

senstanden 5-2, 3-1 en 11 een afge- •-------------
tekende 9-4 overwinning. 
Voor G .IJ.S. scoorden Tim 
Cranston (4x), Franke, Noorman, 
Coffeng, Vangog en Koopmans. 
Saris (2x), Molenaar en Powers 
vonden voor Den Bosch het netje. 

Nadeel 
Waarmee het competitie
hoofdstuk voor de stadsparkbe
woners is afgesloten en de voorbe-

geschorst 
hockeybond Andringa eerst 
vrij wegens gebrek aan be
wijs. De Groningse clublei
ding ging tegen die uitspraak 
in beroep en vrijdagmiddag 
besloot het beroepscollege 
van Nederlands hoogste ijs
hockeyinstantie de Flyer na 
het horen van getuigen als
nog een speelverbod op te 
leggen. 
De schorsing ging dit week
end al in en zal duren tot 1 
september v an dit jaar, met 
de aantekeniug dat de uit
sluiting in ieder geval vier 
gebonden wedstrijden van 
het nieuwe •~eizoen zal om-
vatten. 1 



Stuntzege van GIJS 
in· Thialf stadion 

• LEOKOOPMANS 

Van onze sportredacteur Henk Hielkema 
HEERENVEEN - Op de vooravond van de Elfstedentocht vier

den enkele honderden Groningers een uitbundig feestje in een 
Friese ijshal. Wat in de ijshockeycompetitie vier maal mislukte,. 
gebeurde in de eerste de beste play-offwedstrijd: GIJS versloeg 
in .het hol van de leeuw zijn Heerenveense rivalen (5-7), waardoor 
de Groningers zich in een perspectiefrijke positie manoeuvreer
den voor de strijd om de titel. Met deze stuntzege dompelde GIJS 
het grootste gedeelte van het Thialf-stadion in een rouwstem
ming, maar een paar Fdese ijshockey-liefhebbers herinnerden 
zich dat hun favorieten jaren geleden met een 6-1 nederlaag te
gen GIJS aan de play offs waren begonnen en destijds bleek zoi
ets geen belemmering toch als kampioen te finishen. 

Dat de geschiedenis zich zal 
herhalen, moet welhaast uitgeslo
ten worden geacht. De veelvoudi
ge Friese kampioenen waren zo 
slecht op dreef, dat het wel leek 
a lsof het heilige vuur voorgoed 
was . gedoofd . Hoewel er op de 
GIJS-winst niets viel afte dingen , 
had speler-tra iner-coach Làrt")• 
van Wieren achteraf ee n aa n
vaardbaa r excuus. Peter Bol , To
ny Collard en Brian de Bruyn 
moesten met pijnstillende sp9itje1: 
op de been gehouden worden, 

men· uit die moeilijke positie 
dankten ze aan een hartverwar
mende inzet, die volgens de Friese 
aanhangers niet veel met ijshoc
key te maken had , maar die wel 
degelijk effectief bl eek. Arbiter 
We tra stuurd e de Groninge r 
weli waar twee maa l vakér da n 
de Friezen naar de strafbank , 
maar de verhouding van lO straf'
minuten voor GIJ S en 6 voor 
Heerenveen duidde a llerm inst op 
een lawine van overtredingen . 

waardoor er teveel verlangd werd Met het 'vechtijshock~y•, waar-
van hun teamgenoten . op de Heerenveners geen 

Heerenveen kon het derhalve antwoord hadden, kan GIJS in de 
niet bolwerken. Vooral niet om- titelstrijd nog ver komen. Het is 
dat de Groningers sterk gemoti- overigens de vraag hoelang de 
veerd op het ijs verschenen en met Groningers die krachtenverslin
veel fysieke kracht de vijandelijke çl,~nd~. strijdwijze kuf!,ne_n volhou
bedoeÛngè'n ·dw11rs zaten.7 W1:1-yne aen, Ze$' duels binr.1en, tien dagen 

~rp. . ·ztèh,:1'.l!l a:· r.l-~i"tFts:;-:::,r,~1!\lf:~ffllî'ë' ... t-J:'ict'"irii~~l ~tie' • 

een vi.Je in heL water. Hoewel hij len, m~·ar dat geldt ook voor d 
werd uitgefloten door het chauvi, drie andere ploegen. Psychisch î 
nistische publiek , groeide hij uit GIJS na de eerste ronde in het 
tot één van Groningens waarde- voordeel , want de zege in Heeren
volste spelers. Van Dorp produ- veen geeft Koopman en zijn team 
ceerde enkele flinterharde body genoeg moed en hoop om met veel 
checks, belandde slechts eenmaal zelfvertrouwen naar Amsterdam 
op de strafbank en scoorde twee af te reizen voor de confrontatie 
van de zeven doelpunten . met de hoofdstedelingen, die mor-

genavond alweer op het program
Ongrijpbaar ma staat. De Amsterdammers 

Maar Van Dorp was niet de eni- wonnen gisteren eveneens hun 
ge uitblinker. Tim Cranston had eerste duel. Tegen landskampioen 
in dit voor GIJS zo belangrijke du- Nijmegen moest er wel een ver
el het grootste aandeel in de ui- lenging aan te pas komen; maar 
teindelijke zege. De topscorer van ze haalden de punten ten latte 
de eerste di vi ie was voor de echt binnen met 5-4. 
niet kinderachtige Friese verdedi
ger:, ongrijpbaar. Hij draaide met 
zijn wervelende schaatstechniek 
herhaaldelijk de verdedigers dol. 
schoof twee maal de puck achte1 
goalie Rob Polman Tuin en gaf bij 
drie andere Groninger treffers de 
beslissende pass. De mee te felici 
tá ties waren na afloop voor hem . 

De angst van GI,JS-speler-trai 
ner-coach Leo Koopmans, dat een 
minder goed functionerende goa
lie in deze cruciale wedstrijden 
roet in het eten zou kunn'en gaan 
gooien, was gisteravond on
gegrond. Doelman Mark Stori
mans stopte op belangrijke mo
menten de ingevroren schijf, 
waarmee hij een uiterst gecon
centreerde indruk maakte. Dat 
gold trouwen s ook voor de overige 
speler , die knokten dat hun le
ven ervan af hing. De hunkering 
naar succes in hun moeilijkste op
gave van de play of~s was ken_ne
lijk zo groot dat ze zich door mets 

• en niemand van de wijs I ie ten 
brengen. 

lnze1 
Zelfs een ongelukkige start. 

waarbij de Groningers de eerste 
vier minuten met een speler op de 
strafbank moesten doorbrengen. 
en een 2-0 achterstand brachten 
de bezoekers nauwelijks uit hun 
evenwicht. Het succesvol terugko-

Het scoreverloop In Heerenveen eerste 
periode : 1-0 Collard . 2-0 Van Wieren. 2·1 
Cranston. 2-2 Koopmans : tweede periode· 
2-3 Van Dorp. 2-4 Gr1ff1th . 2-5 Franke; derde 
periode: 3·5 Collard. 4·5 Collard . 4-6 Van 

' Dorp. 4-7 Cranston, 5-7 Collard Toeschou
wers: 2500. Arbiter: Westra Strafminuten 
Heerenveen 6. GIJS 10 

Verboden toegang 
voor fotograaf 
Van onze sportredactie 

HEERENVEEN - Het le
ven van een persfotograaf 
gaat lang niet altijd over ro 
zen. Dat ondervond de stad-
Groninger free lance-{o-
tograaf Henh Vondeling 
g isteravond weer eens in 
Heerenveen. Hij wilde voor 
het Nieuwsblad va n het 
Noorden het ijshockeyduel 
Heerenveen - GIJS op de ge
voelige plaat vastleggen , 
maar dat ging niet door. H em 
werd de toegang tot de ijshal 
geweigerd door het Heeren- · 
veen.se bestuur, omdat hij een 
tijdje geleden al getuige was 
opgetreden in de zaak 
Andries Andringa, de Friese 
ijshockeyer die in hoger be
roep werd geschorst tot en met 
vier competitieduels na 1 sep
tember. Andringa werd in 
Groninge;i van het ijs 
gestuurd na een trappende 
beweging met de schaats in 
het gezicht van Van. Dorp en 
Vondeling stond op dat mo
ment vlakbij met zijn camera. 

" Nee, hij komt onze hal niet 
binnen", zo luidde het com
mentaar van de Friese 
bestuurders, die eraan toe
voegden dat ze de fotograaf 
met hun besluit in bescher
ming namen. ,, Vondeling 
wordt door onze fan s in el 
kaar geslagen en dat kunnen 
we toch niet hebben?" Henk 
wilde zelf het risico wel lopen, 
maar de Heerenveners bleven 
bij hun beslissing. 



GIJS favoriet 
na huzarenstukie 
in Amsterdam 
Van een onzer sportmedewerkers 

AMSTERDAM - De ijshockeyers van GIJS hebben zich 
gisteravond in een uitstekende positie gemanoeuvreerd door ook 
de tweede uitwedstrijd in de play-offs in winst om te zetten. Henk 
Keizer schoot in de uiterst spannende verlenging na vijf minuten 
en 28 seconden raak (4-5), waardoor het zinderende gevecht met 
Amsterdam tot een einde kwam. Met nog drie thuisduels en een 
uitwedstrijd voor de boeg zijn de Groningers opeens favoriet 
voor de landstitel. Vandaag kan het riante uitzicht door een zege 
in de thuiswedstrijd tegen Nijmegen nog florissanter worden. 
GIJS mag rekenen op de steun van een grote schare supporters, 
want de Groninger ijshal zal naar verwachting bomvol zijn. 

Lange tijd was GIJS- in de de middenvakke~ te storen. Die 
hoofdstad op weg naar een pro- opzet lukte perfect, mede door de 
bleemloze overwinning. Toen Leo hartverwarmende inzet van de 
Koopmans halverwege de derde Gijssies. Al in het eerste bedrijf 
periode in een powerplay-situatie kregen de gasten volop kansen om 
voor 1-4 zorgde, leek de strijd ruim afstand te nemen, maar pas 
beslist. Dat bij ijshockey zelfs bij negen seconden voor het einde 
die stand niets zek~r is, bleek vijf tikte de samen met Rick Vangog 
minuten later' toem de Amster- opnieuw uitblinkende Tim 
dammers de stand gelijk trokken Cranston de,puck-p<tog in het Am-
(4-4). Bij GIJS verdween even de sterdamse net {0-U. •• • 
concentratie door enkele dubieuze Ook in de tweede periode begon 
arbitrale beslissingen en weg was GIJS sterk, maar in de zevende 
de riante voorsprong. Tegen de minuut werd het toch 1-1. Nog 
treffer van William Klooster (3-4) geen minuut later kwam GIJS 
rezen van Groninger zijde grote weer aan de leiding door Eric 
protesten, omdat Klooster de Noorman. Danny Cuomo 
schijf met zijn schaats in het doel vergrootte de voorsprong tot 1-3 
zou hebben getrapt. · o aan even van Leo Koopmans . 

Nieuwe tik GIJS gaf het overwicht in de 

Even later kreeg GIJS een 
nieuwe tik te verwerken. Wayne 
var; Dorp werd om een onbenul
ligheid voor twee minuten van 
het ijs gestuurd, waarna hij zich 
zo opwond, dat de leidsman de 
straf uitbreidde tot een penalty 
misconduct (tien minuten). Van 
Dorp bleef praten en smeet woe
dend het toegangsdeurtje van de 
strafbank dicht, waar op dat mo
ment nog iemand tussen zat. Stui-

1 ver kende geen pardon en verwees 
de Groninger reus voorgoed naar 
de kleedkamer. Of de zware straf 
nog verdere gevolgen voor Van 
Dorp zal hebben, wordt komende 
donderdag bekend, wanneer de 
strafcommissie vergadert. Van
daag en dinsdag (tegen Heeren
veen) is Van Dorp er in ieder ge
val bij . Brian Sproxton profiteer
de van de tijdelijke wanorde bij 
GIJS en scoorde de gelijkmaker 
(4-4). 

De Amsterdamse toeschouwers 
stonden op de banken en GIJS 
kreeg het zelfs nog even moeilijk. 
In de verlenging, die volgens het 
'sudden death' -systeem (het 
eerste doelpunt is gelijk het win
nende) gespeeld wordt, deden zich 
aan beide kanten bloedstollende 
momenten voor en het was een 
wonder dat het tot de zesde mi
nuut duurde alvorens Henk Kei
zer op assist van Johan Toren de 
uitstekende Amsterdamse goalie 
Cor Hoogendoorn passeerde (4-5). 

In de eerste twee perioden had 
GIJS de ontmoeting goed onder 
controle. Leo Koopmans had op
dracht gegeven om de Amster
damse aanvalsopbouw vooral in 

laatste fase zoals gezegd nog uit 
handen, maar eigende zich uitein
delijk de verdiende zege toe. Leo 
Koopmans was na afloop zeer te
vreden over "zijn" mannen: ,,Het 
was weer honderd procent vana
vond. Grote klasse. We hebben ze 
mentaal kapot gespeeld. Ze kwa
men niet in hun spel. In de derde 
periode hadden we alles tegen. Ik 
klaag niet gauw over de arbitra
ge, maar ik vond dat er erg nre 
gelmatig werd gefloten. Wij kre
gen verreweg de meeste straffen". 

Hel scoreverloop: eerste periode: 0·1 Tim 
Cranston; tweede periode: 1-1 William 
Klooster. 1-2 Eric Noorman, 1-3 Danny Cuo
mo; derde periode: 1·4 Koopmans, 2-4 Ron 
Berteling, 3-4 Klooster, 4-4 Brian Sproxton, 
Verlenging: 4-5 Henk Keizer . Arbiter: Stuiver. 
Toeschouwers: 2000. Strafminuten: Amster
dam 14, GIJS 40. 

Ook in Nijmegen was gisteravond 
een verlenging nodig om een winnaar 
te verkrijgen. De thuisploeg won met 
4-3 van Heerenveen. De periodestan
den waren 0-1, 0-0, 3-2 en 1-0. 

De stand 
1. Groningen 
2. Amsterdam 
3. Nljm91en 
4. Heerenveen 

2 4 
2 2 
2 2 
2 0 

is: 
12-9 
9-9 
8-8 

8-11 

• De spelers van GIJS storten zich op Henk Keizer, nadat hij de 
beslissende treffer heeft gescoord. (Foto: Henk Vondeling). 



Nijmeegse klasse te veel voor GIJS 

Eerste deuk in 
race naar titel 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN - Het zware wedstrijdschema van de play-offs 
in de nationale ijshockeycompetitie gaat vrijwel altijd hand in 
hand met een inzinking. Dat ondervond GIJS zaterdagavond in 
de uitverkochte Stadsparkhal in Groningen, waar de klasse van 
Nijmegen doorslaggevend was: 2-4. Desalniettemin blijft het 
landskampioenschap binnen bereik, omdat GIJS immers afgelo
pen woensdag afrekende met Heerenveen en vrijdag met Am
sterdam. 

Veel tijd om te zeuren over de 
nederlaag tegen Nijmegen is er 
trouwens niet, want voor de vier
de ronde in de play-offs komt 
Heerenveen morgenavond naar 
Groningen. Dan zullen de tribu
nes van de ijshal ongetwijfeld op-

~ nieuw kreunen onder het maxi
male aantal toeschouwers. 

Heel eventjes-ging-het echt-spo
ken in de propvolle ijshal. Nijme
gen stond bij het begin van de der
de periode al op 1-4, toen Wayne 
van Dorp veertien minuten voor 
tijd de puck in bezit kreeg en 
p'Tompt 2-4 liet aantekenen. Een 
oorverdovend lawaai was het ge
volg, want het publiek ging mas
saal achter GIJS staan. Daarmee 
was het verder trouwens gedaan, 
want het lukte GIJS niet om de 
voortreffelijke goalie Jan Bru
ijsten te passeren. 

Integendeel, want naarmate de 
tijd verstreek hielden de gasten 
alles prima onder contróle en ga
ven de Groningers nauwelijks 
ruimte om opnieuw de puck in de 
Nijmeegse kooi te werken. Ook 
een laatste Groninger power-play 
halverwege de derde periode bleef 
zonder glans. 

Nijmegen legde de basis voor de 
zege in de eerste periode. Pim Ma- · 
ter zorgde voor 0-1 en hij drukte 
daarmee het overwicht in cijfers 
uit. GIJS sloeg na dertien minu
ten nog venijnig terug door Way
ne van Dorp; die met 1-1 zijn 
eerste treffer scoorde. Veel plezier 
beleefde GIJS evenwel niet aan 
Van Dorps gelijkmaker, want nog 
geen minuut later lag de puck 
door Bennie Tijnagel alweer ach
ter Mark Storimans, de doelman 
van GIJS. 

Grote hoogte 
Storimans groeide in de eerste 

periode bij vlagen naar grote 
hoogte, maar hij ging op enkele 
cruciale momenten in de fout. De 
schitterende treffer van de uit-

blinkende Nijmegenaar Hennie 
Tijnagel betekende enkele secon
den voor het verstrijken van de 
eerste periode 1-3 en dat was een 
bittere tegenslag voor GIJS. Uit 
een bijkans onmogelijke hoek le
pelde Tijnagel de puck hoog in de 
Groninger kooi , de mooiste treffer 
van de wedstrijd . 

Het zou al te grof zijn om de ne
derlaag in de schaatsen van Stori
mans te schuiven, want GIJS kon 
het eenvoudig niet bolwerken. Na 
zes minuten in de tweede periode 
leek Nijmegen zelfs op weg naar 
een_ afgetekende zege, toen Henri 
Stoer 1-4 scoorde. GIJS werd wel 
gretiger, maar zelden gevaarlijk. 
Illustratief voor de Nijmeegse 
overmacht was het feit, dat GIJS 
in het tweede bedrijf doelverdedi
ger Bruijsten niet of nauwelijks 
op de proef stelde. 

Erg stroef 
Naarmate de tweede periode 

vorderde, kwam aan het licht dat 
GIJS het niet zou redden. Het 
ging erg stroef bij de Groningers, 
die moeite hadden om elkaar de 
puck gladjes toe te schuiven. Do
minerende spelers als Tim 
Cranston, Leo Koopmans, Danny 
Cuomo, Johan Toren en Wayne 
van Dorp kwamen amper in hun 
normale ritme. En tegen het ster
ke Nijmegen dien je in topvorm te 

De wedstrijd tussen 
Heerenveen en Amsterdam 
eindigde gisteravond in een 
overwinning voor de Amster
dammers 0-4). Het betekende 
de derde achtereenvolgende 
nederlaag voor Heerenveen, 
dat zo goed als uitgeschakeld 
is voor de titel. Amsterdam 
kwam op gelijke hoogte met 
Nijmegen en GIJS. 

De stand is: 
1. Amsterdam 
2. Nijmegen 
3. Groningen 
4. Heerenveen 

3 4 
3 4 
3 4 
3 0 

13-10 
12-10 
14-13 
9-15 

zijn om voor twee punten te zor
gen. 

De bezoekers hadden GIJS 
voortdurend stevig in de tang. 
Vooral Hennie Tijnagel, de beide 
Wensinks (Bill en John) en Fred 
Homburg gaven in de Groninger 
ijshal een demonstratie van gaaf 
ijshockey. Bij tijd en wijle leden 
de Groningers aan concentratie
verlies en daardoor aan puckver
iies, waardoor de schietgrage Nij
megenaren dikwijls in vliegende 
vaart op Storimans afkwamen. De 
Groninger goalie had een drukke 
avond en naast een paar twijfe
lachtige acties verrichtte hij ook 
diverse fraaie reddingen. 

Voor Leo Koopmans, de trai
ner-speler-coach van GIJS, stond 
de zege van Nijmegen niet ter dis
cussie. ,,We zijn niet in elkaar 
gestort, maar we moesten op Nij
megen toegeven," concludeerde 
Koopmans meteen na afloop. 

Mentaal kapot 
Over de ontbrekende kracht 

van GIJS zei hij: ,,We waren men
taal kapot na twee duels, ik had 
liever de voorkeur gegeven aan 
een extra rustdag. Die hebben 
Heerenveen en Amsterdam nu 
wel, maar dinsdag zijn wij in het 
voordeel, dan heeft Heerenveen 
een dag minder kunnen rusten . 

We hadden een paar rotblessures, 
die begonnen nu te tellen. Bij po
wer-plays bleven we druk uitoefe
nen, maar we zaten mentaal en 
fysiek in de vernieling. Voor het
zelfde geld stort je ineen, maar 
dat gebeurde gelukkig niet, om
dat het doelsaldo de beslissing 
kan geven. Het lukte niet, maar 
tegen Heerenveen hopen we het 
een en ander recht te zetten." 

Dat laatste is eigenlijk een 
vereiste voor GIJS, want bij ver
lies tegen Heerenveen kan GIJS 
naar alle waarschijnlijkheid flui
ten naar de landstitel. Bovendien 
staat de uiterst belangrijke 
uitwedstrijd tegen Nijmegen (vrij
dagavond) nog op het programma. 
GIJS speelt de laatste wedstrijd 
van de play-offs tenslotte komen
de zaterdagavond in de Groninger 
ijshal tegen Amsterdam. 

• Een offensieve actie van GIJS loopt vast in de Nijmeegse defensie. Fred Homburg (rechts) on
derschept de puck, voordat de Groningers Johan Toren (10) en Tim Cranston (achter Toren) ge-
vaarlijk kunnen worden. (Foto: Wladimir v.d. Burgh). - ---~-- - - ----- -

Het scoreverloop: eerste perio
de: 0-1 Pim Mater, 1-1 Wayne van 
Dorp, 1-2 en 1-3 Hennie Tijnagel; 
tweede periode: 1-4 Henri Stoer; 
derde periode: 2-4 W ayne van 
.Dorp. Scheidsrechter: Gabe 
Westra (Leeuwarden). Strafminu
ten: GIJS 8, Nijmegen 16. Toe-
schouwers: 2900. 



spart IS· 

Apart op 
maandag 

Dick Heuvelman 

Het ene Wonder was nog niet ge-. 
schied, of het andere diende' 

zich al weer aan. 
Wonder I was dus het doorgaan. 

van de dertiende Elfstedentocht,' 
waarvan zaterdagavond een korte,
samenvatting was te zien in de hie~ 
ook veel bekeken Sportschau op· 
het eerste Duitse net. "Die Hol-, 
länder waren völlig aus den Häu-; 
schen", wist de commentator, Herr, 
Leschel of zoiets. Hij vergeleek het, 
enthousiasme voor dit evenement' 
met dat voor een kroning. Terwijl ik: 
me van de laatste kroning nog heel 
goed herinner dat 'Geen woning, 
geen kroning-types' op een geh~el 
eigen wijze völlig aus dem Ha~
schen waren. Zij sloegen enthousi
ast aan het matten. 

De onvolprezen helicopter geef,t 
een shot van schaatsende pop
petjes op een grote ijsvlakte, die 
traject-kenner Hylke Speerstra als 
de Fluessen herkende. Reporter 
Leschel was het daar niet mee 
eens. " Und hier eind Bliek auf dem 
Wattenmeer, unter den lnsell Ters
jellieng, bekannt bei vielen von den 
Sommerferiën." 

We krijgen een strompele~de 
Jan Roelof Kruithof op een T epp1ch 
te zien. Reporter Leschel meldt dat 
vele favorieten het 'schwer' hebben 
en dat er zelfs in Moskou be
langstelling is voor deze Elf Städte 
Lauf met een volksfeest-karakter. 
"Alsof de koningin een kind ver
wacht", zo typeert hij de st~mming. 
Hoe zou de commentator m Mos
kou dat hebben gezegd? Zo mis
schien? "Het Nederlandse volk 
vierde massaal feest. Alsof het ein
delijk van het imperialistische juk 
was bevrijd." 

Zo kun je met de Elfstedentocht 
internationaal alle kanten op. 

Nauwelijks bekomen van Le
schel 's reportage, begeef ik me 
naar de ijshal in het Groninger, 
Stadspark. Voor wéér een wonder. 
Nou ja, een wonder in wording. De 
Gijssies op weg naar het Neder
lands kampioenschap ijshockey. 
Komt dat zien, komt dat zien!! 

De jongens van GIJS zagen er 
goed en vervaarlijk uit, bij 

p-komst. Het leken wel Sbvjets in 
hun socialistisch rode pakjes. Al
leen stond er op hun borsten ER
RES in plaats van CCCP. Maar ver
der signaleerde ik veel herken
baars. Ik zag in de reus Van Dorp 
de Russische reus Ragulin, verge
leek de broertjes Carras moeiteloos 
met de broers Maierov, vond de 
nummer tien van GIJS (Johan To
ren) net zo'n meedogenloze uitkijk 
hebben als Valeri Charlamov, be
keek Leo Koopmans alsof daar Vla
dimir Petrov himself stond, meende 
in Tim Cranston de duivelse Hel
muth Balderis te zien, zag in het ta
lent Henk 'Beertje' Keizer de Sovjet 
coming-man Vladimir Krutov, ~e
keek de nimmer versagende Rick 
Vangog als de onverwoestbare Va
silie Pervukhin en keeper Mark Sto
rimans deed me denken aan de 
grote Vladislav Tretjak. 

Dat was vóór de wedstrijd tegen 
Nijmegen. Daarna, toen het wonder 
in Nijmeegse rook was opgegaan, 
vergeleek ik Van Dorp, Toren, 
Cranston, Koopmans, Storimans 
en de Carrassen opnieuw. Nu met 
de pioniers van GIJS, zoals daar 
waren Rob van Arem, Wils Pronk, 
Folkert Berghuis, Bert Corbière, 
Henk van Halteren, de onvergetelij,
<e Pick Storer, Martin Leelfang en 
::;ees Meeuwsen. Wat werd er wal' 
afgelachen om deze Ed van Cam
pen ·s van het eerste GIJS-uur. Het 
betere slapstickwerk. 

Wat is het grote verschil tussen 
het GIJS anno 1985 en het 

GIJS van vijftien jaar geleden? 
Niet meer dan dat de spelers van 

nu het achteruitschaatsen en het 
links pootje over beheersen, 
constateer ik verwonderd als deze 
topwedstrijd goed en wel aan d~ 
gang is. 

Leren wij hier in Nederland ooit 
nog eens ijshockeyen, vraag ik mij 
af. We mogen dan wel een schaats
natie zijn en ook een echte hockey. 
natie, met het hockeyen op het ijs 
wil het maar niet vlotten. Als inci
dentele bezoeker valt het me 
steeds weer op dat er zo weinig 
vooruitgang in zit. Je hebt niet het 
idee dat je naar topsport zit te kij
ken. Te veel domme passes, te 
veel houterig gehak en te veel no
deloze fysieke kracht. Voor een 
sport op het hoogste nationale ni
veau is het allemaal te speeltuin
achtig .. Een behoorlijke combinatie 
zie je zelden, zelfs niet als er spra
ke is van een numerieke meerder
heid. 

Waarom kunnen wij wel beter 
hockeyen en beter schaatsen dan 
de Russen en niet beter ijshocky
en? Om maar te zwijgen van de 
Tsjechoslowaken, die nog nooit 
een Hein Ver!'.jeer hebben voortge-
bracht. Een wonderlijke zaak. 1 ;Î 



Nieuwe domper na thuis-verlies tegen Heerenveen 

GIJS 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Als er binnen het lichamelij
ke vermogen van de mens duidelijke grenzen 
bestaan dan hebben de Groninger ijshockeyers 
die zo langzamerhand bereikt. In de krachten
verslindende play-offs raakt GIJS in adem
nood. Na de formidabele start van twee gewon
nen uitduels zijn de titelkansen verkleind door 
evenzovele verloren partijen in het eigen 
Stadspark. Gisteravond zorgde Heerenveen 
voor een nieuwe domper in de bomvolle ijshal 
door de Groningers in de laatste seconden de 
genadeklap toe te brengen: 6-7. Hoewel GIJS 
met twee overwinningen uit de resterende duels 
alsnog het kampioenschap binnen kan halen, 
moet toch het ergste worden gevreesd, omdat er 
weinig tijd is om de energiebronnen van nieuwe 
brandstof te voorzien. 

Zes duels binnen tien dagen lijkt een te zware op
gave voor een ploeg die het vooral van de body
checks moet hebben. De praktijk leert dat de Gronin
ger tegenstanders in de voor GIJS zo noodzakelijke 
rustpauzes onbarmhartig toeslaan. Een 3-0 voor
sprong leek tegen Heerenveen een aardig moment 
om even op adem te komen, maar juist in die fase 
kwamen de Friezen terug met vier treffers. Vier mi
nuten voor het einde scheen het spel gespeeld (4-6), 
maar met het karakter van een ijsbreker zetten de 
Groningers met twee doelpunten het stadion op zijn 
kop. Een verlenging was echter niet nodig omdat de 
Friezen 32 seconden voor het einde de winnende goal 
produceerden. 

Het draaiboek voorzag dus niet 
in een nasleep van een confronta
tie die het gemoed van spelers en 
zo'n drieduizend toeschouwers 
toch al op de proef stelde. De emo
ties laaiden weer eens flink op en 
na het voor GIJS zo teleurstellen
de slot konden. spelers -en enkele . 
heethoofden in· het publiek zich 
niet meer in bedwang houden. 
Doelman Marc Storimans belaag
de de Heere·nveense spelersbank, 
Rick Vangog begon een vechtpar
tijtje tijdens het traditionele han
denschudden , linesman Postma 
liep een hoofdwond op in de gang 
naar de kleedkamers en -tiental
len supporters bekogelden de win
nende ploeg met bierblikjes. 

Analyse 
GIJS-speler-trainer-coach Leo 

Koopmans bleef na afloop een 
stuk rustiger. Hij kwam reeds 
tien minuten na het eindsignaal 
met een nuchtere analyse:,,ln de 
laatste minuut hadden we de kop 
er al niet meer bij . Op zo'n mo
ment moet je in je eigen vak man 
tegen man spelen. Omdat dat niet 
gebeurde heeft Heerenveen ge
wonnen. Over het spel en de inzet 
tot die fatale minuut ben ik zeer 
tevreden. Kennelijk hebben we na 
die 3-0 voorsprong ons onbewust 
wat laten vieren. Dan krijg je toch 
met de vermoeidheid te maken. Je , 
weet dat je dan niet kunt verslap
pen, maar het gebeurt toch. We 
hebben nu twee dagen op alles 
weer op een rijtje te zetten." 

Koopmans had snel uitgere
kend dat zijn ploeg de titelkansen, 
ondanks de nederlaag, in eigen 
hand hield. Als er namelijk vrij
dag tegen Nijmegen en zaterdag 
in eigen huis van Amsterdam 
wordt gewonnen, staan de Gro
ningers er het beste voor. Welis
waar kunnen de Amsterdammers 
eveneens op acht punten komen, 
maar in dat geval telt het onder
linge resultaat en dat is na een 
tweede zege op de hoofdstelijken 
in het voordeel van de Gronin
gers. 

Spelbrekers 
Voor de duizenden GIJS-fans 

waren de druiven gisteren echter 
zuur. Voor de tweede maal binnen 
een paar dagen zage~ 'l,e hun favo• 

• GIJS -speler 
Wayne van 
Dorp zoekt de 
puck bij de op 
het ijsliggende 
Nico van Ga
lenlast. (Foto: 
Han de Graaf). 

• Amsterdam heeft nu alleen de leiding na 
een 4-2 overwinning in Nijmegen. Er waren 
2500 toeschouwers bij dit duel. 

Stand: 1. Amsterdam 4-6; 2. Nijmegen en 
Groningen 4•4; 4. Heerenveen 4-2. 

rieten in vertrouwde omgeving 
met lege handen staan en dat 
konden ze moeilijk verkroppen. In 
hun ogen waren de Heerenveense 
ijshockeyers spelbrekers, die de 
Groningers onnodig 'dwars' zaten 
terwijl ze zelf geen redelijk uit
zicht meer hadden op de titel. 
Maar ook het arbitrale trio kreeg 
hü na afloop aan de stok met en_,.. 
,...1le fanaten . Hoo-.'.'.i'lcreidsrechter 
Westra werd ' on~r ,eer verwe
ten ten onrecht~ een penalty shot 
te hebben toeg,e1rnnd aan Heeren
veen bij de stand 3-2. De straf, die 
in het voetballen vergelijkbaar is 
met een strafschop, was echter 
volkomen terecht. GIJS-goalie 
Storimans wierp zijn stick achter 
de puck aan terwijl hij door Jan
sen reeds was gepasseerd en die 
handeling wordt nu eenmaal al
tijd gevolgd door een penalty shot. 

ademnood 

Voor GIJS breken nu spannen
de dagen aan, waarin het zich 
moet opladen voor de beide alles
beslissende duels. Morgen wordt 
er al uitgekeken naar de uit
spraak van de tuchtcommissie, 
die zich buigt over de zaak Van 
Dorp. De belangrijkste Groninger 
krachtbron werd de vorige week 
van het ijs gestuurd en het is de 
vraag of hij er zonder schorsing 
vanaf komt. Als de nummer acht 
van GIJS in Nijmegen mee mag 
spelen moet nog worden afge
_wach~ hoeverre hij hersteld is 
van de griep, die hem gisteravond 
nogal parten speelde . Zonder een 
fitte W ayne van Dorp beginnen de 
Groningers aan een hopeloze 
taak: twee maal winnen. 

Sçoreverloop: 
Eerste periode: 1-0 Van Dorp, 2-0 Franke; 

tweede periode: 3-0 Van Dorp, 3-1 
McNaught, 3-2 Collard; derde periode: 3-3 
Collard, 3-4 Van Wieren. 4-4 Franke, 4-5 
Thursten, 4-6 Van Wieren, 5-6 Cuomo, 6-6 
Cranston, 6-7 Thursten. 



GIJS geeft zich 
• gewonnen 1n 

Niimeegse hal 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

NIJ~EGEN - De laatste wedstrijd van GIJS (tegen Amster
dam), die vanavond in het Groninger Stadspark een kampioens
d uel had kunnen zijn, is na gisteravond niet meer dan een 
verplicht nummertje. Op de voorlaatst~ dag van de titelstrijd 
werden de kaarten· geschud. De wetenschap dat GIJS na twee ze
ges de kampioensvlag kon hijsen, hielp de Groningers in Nijme
gen niet aan het heilige vuur om er nog eens flink tegenaan te 
gaan. Integendeel, ze maakten een opgebrande indruk; waar
door dè Nijmegenaren zonder moeite met een 5-1 zege afscheid 
namen van hun fans en Amsterdam de titel voor zich opeiste 
door Heerenveen met 4-2 te verslaan. 

Wat zich eerder deze week te
gen Heerenveen bij GIJS reeds af
tekende, manifesteerde zich 
gisteravond bij Nijmegen op een 
overduidelijke wijze: voor de moe
gestreden Gijssies duurde het sei
zoen een paar wedstrijden te lang. 
Sommige meegereisde supporters 
dachten eerst nog dat de slome be-

l ginfase een onderdeel was van 
een afgewogen tactiek, maar dat 
bleek een illusie. Gl'JS miste dom• 
wêg de kracht voor eèn 'einds~rinf . 
en gaf zich eerder gewonnen dan 
de trouwe fan!:; hadefen:geh 

Leo Koopmàns en zijn mannen 
wilden natuurlijk dolgraag voor 
hun titelkansen knokken, maar 
de benen konden niet meer. De 
krachtpatsers in het Groninger 
team, die een maandje geleden 
nog wilskrachtig tekeer gingen, 
hadden amper lucht voor het ma
ken van de body-check, die de 
noordelingen het hele seizoen als 
belangrijkste wapen met zich 
meevoerden. Ze keken hunkerend 
uit naar het einde van de 
wedstrijd, dat hen verloste uit 
hun(}ijden'. 

.!Lamp uit 
W ayne van Dorp, die van de 

tuchtcommissie donderdag een 
waarschuwing kreeg, was één van 
de vele GIJS-spelers die worstelde 
met de ademnood. Doorgaans is 
hij juist een gangmaker, die voor 
J.even in de brouwerij zorgt, maar 
in de Nijmeegse ijshal had ook 
!Van Dorp de lamp uit. Johan 'ki• 
lometervreter' Toren en Leo 
Koopmans kwamen eveneens niet 

. verder dan wat onsamenhangen• 
de probeersels. De puck werd her• 
haaldelijk het vijandelijke verde
digingsvak ingeschoten, maar er 
ware~ weinig Groningers die er 
bezeten achteraan schaatsten. 

Vooral op momenten dat er een 
GIJS-speler op de strafbank ver
bleef, had de Koopmans-equipe 
het moeilijk. Er moet met een nu
merieke minderheid immers ex
tra werk v(;lrzet worden en dat 

was voor de Groningers helemaal 
te veel gevraagd. Het zal geen toe
val geweest zijn, dat drie van de 
vijf oostelijke doelpunten ges
coord werden in de minuten dat 
GIJS incompleet op het ijs was. 
Browne en Van Heümen profi
teerden zo in de eerste periode 
met treffers, die Nijmegen direct 
al op rozen zetten. 

Een, scpuldige •,~fts @.r. in ,~et 
GIJ-S~te'am eigenlijk niet aan te 
wijzen. 0ok niet doelman , Mark 
O'~rien, .die veel werk hàct op 'te, 

nappen n lllt: , it::. éd-
dingen zijn ploeg voor ·e·en grotere 
achterstand behoedde. Het falen 
was collectief, omdat er in.het lan
ge seizoen al te veel was gevei:gd 
van de betrekkelijk smalle spe
lersselectie. GIJS betaalde zijn tol 
voor de krachtsinspanningen van 
het vecht-ijshockey, waarmee het 
de play-offs was binnengestapt. 

Gelukkig 
De bezieling en de spefvreugde 

waren gisteravond bij de tegen• 
partij te zoeken, die trouwens ook 
niet tot hoogstaand spel kwam, 
maar die tenminste nog energie 
in voorraad had. Hoewel de Nij
megenaren er hun kampi
oenschap niet mee konden prolon
geren, toonde coach Alex Andje
lich zich na afloop een bijzonder 
gelukkig mens. Na de nederlaag 
van dinsdag tegen Amsterdam 
had hij nogal afgegeven op het pu
bliek in de ongezellige arena, dat · 
hij gebrek aan voldóende aanmoe
digingen verweet. Er ontstond 
zelfs zo'n geprikkelde stemming, 
dat Andjelich direct zijn vertrek 
aankondigde na een trainerschap 
van zestien jaar. 

De ruim 2200 toeschouwers wa
ren allerminst haatdragend. Ze 
waren zo blij met de zege op Gro
ningen, dat ze de coa,ch op een 
ovationeel applaus trakteerden. 

De altijd emotionele Andjelich 
stapte bewogen op het ijs om het 
huldebetoon in ontvangst te ne• 
men. Zijn collega Koopmans 
moest op dat moment nog een bit
tere pil verwerken. De Gronin
gers toonden zich echter minder 
teleurgesteld dan dinsdag na de 
nipte nederlaag tegen Heeren
veen. Ondanks de kampioenskan
sen leek de ploeg er al in het begin 
van de avoµd niet meer in te gelo
ven. 

Scoreverloop eerste periode: 1 ·0 
Browne, 2·0 Van Heumen; tweede periode: 
3·0 Van Wely, 4·0 Bil Wensink; derde perio
de: 4·1 Koopmans, 5-1 Homburg. 

Strafminuten: Nijmegen 16, GIJS 18. 

Titel Amsterdam 
Van onze sportredactie 

DEN HAAG - Amsterdam is vrijdagavond ijshockey
kampioen van Nederland ge
worden. De Amsterdammers, 
die voor 2600 toeschouwers 
met 4-2 wonnen van Heeren
veen, hebben in de na-compe• 
titie nog één wedstrijd voor 
de boeg, die zaterdag wordt 
gespeeld. Nijmegen kan op 
evenveel punten uitkomen, 
maar als dat gebeurt, telt het 
onderlinge resultaat. Amster• 
dam won beide wedstrijden: 
4-2en5-4. 
Amsterdam, dat voor het 
laatst kampio~n werd in0 1950, 
had veel moeite met Heeren
veen, de hekkesluiter van de 
play-offs. 

De stand: 1. Amsterdam 5 
gespeeld, 8 punten; 2. Nijmegen 
s:6; 3. GrQ'ningen 5-4 4. Heeren• •~~éèri 5-2 ' IJ' ,:il . . H l ,,, 
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Na afloop 

van de 

wedstrijd 

gezellig r ~ar 

Resta · · rant IJsstadion 
Stadspark 

( F. de Bruin) 

.20 minuten. Wij van GIJS zijn in ieder geval in een bovenste beste bui. Captain Dan
ny Cuomo en zijn mannen speelden een belangrijke rol in de afgelopen competitie 
en wie weet hoe we ons om omstreeks half elf kunnen noemen .. ... 
Bedankt voor een seizoen lang trouwe opkomst en tot volgend seizoen! 

Blik over de grenzen 
En dan zijn we al weer aanbeland bij de laatste , , Blik over de grenzen" van dit sei
zoen . Wat gaat de tijd wat dat betreft vlug . En als onderwerp " n onze laatste 
, , Blik" hebben we vanavond de bakermat van het hedendaar,c,e ·· ~ .vckey-gebeuren 

itgekozen: Canada. U weet het zo langzamerhand wel: déL r tr · 1urt altijd wel iets 
geks, en dus vormt dat land voor de "Blik" -redactie een aantrekkelijk keuze-object . 
Want wat te denken van mijnheer Harold Ballard bijvoorbeeld. De goede man is 
eigenaar van de Toronto Maple Leafs en in die hoedaniq i id ook eigenaar van het 
stadion. 
En erg begaan met het lot van de wereld, dat ook 1dat de Russen in 1979 
Afghanistan binnenvielen besloot de onmetelijk . vémadees dat er nooit meer 
een Russische ijshockey-speler in zijn stadion zou ... pelen. 
En dat hield Ballard lang vol. Maar kort geleden '. ief de onroerendgoed magnaat de 
Sowjet-boycot op, en stond toe dat het Canaat;se Olympische team in zijn ijshoc
keyhal een wedstrijd zou spelen tegen Dvnamo Moskou. Maar toch kon hij het niet 
laten zijn gedachten over de door Ruslanl ·evolgde politiek naar buiten te brengen. 
Op een lichtkrant in het stadion liet Ba ló de boodschap oplichten: ,, Klap niet. 
Denk aan de neergestorte Koreaanse Boeiir en fluit!". En dat was nog niet het eni
ge. Want verder weigerde hij het st ...:dion te laten verwarmen en peinsde er ook niet 
over te zorgen voor extra licht vo aen aanwezige Russische TV-ploeg . 
Of de aanwezige toeschouwerr • gedrag van Ballard zo waardeerden? 
Wist u trouwens dat helmen ÎI . vdnada langzamerhand steeds meer in de mode ko
men? Zelfs scheidsrechters beginnen het gebolde hard-plastiek steeds meer als een 
vast onderdeel van hun uitrusting te beschouwen. Groot voorstander van het dra
gen van een helm is se "idsrechter Andy van Hellemond. Deze uit Nederlandse 
voorouders stammende N.H. L.-scheidsrechter raakte vorige seizoen ernstig gebles
seerd, en besloot vanaf dat ogenblik geen enkele risico meer te nemen. En dus rijdt 
van Hellemond tegenwoordig rond met een glimmend zwarte helm, een voorbeeld 
dat na enkele weken al gevolgd werd door vier linesmen. Zo ziet u maar, ook Cana
dezen worden nog wel eens verstandig. Groot feest wordt er dit jaar gevierd in Mon
treal. Want de plaatselijke Canadiëns bestaand dit seizoen maar liefst 75 jaar. Ze zijn 
zelfs de enige nu nog aktieve club, die er ook bij de oprichting van de N.H.L. in 1917 
al bij was. En dus wordt dat op zijn Canadees gevierd. De Canadiëns gaan twee 
wedstrijden tegen een All -Star-team spelen, waarvan grote namen deel uit zullen 
maken. Wat dacht u bijvoorbeeld van Jacques Plante, Doug Harvey en Maurice 



WEDSTRIJDFORMULIER J-B -B5 GOALS & ASSISTS 
Thuisclub Bezoekende club 

GIJS Groningen Deko Builders Amsterdam Goal A ssists 
TiJd 

Goa l Assist s 
ÎIJd no . no . no. no . 

Reg . nr. Reg . nr. 

No . Namen Plaatsen No. Namen 
1 Oi 3 1 'J 4l.t Il - _ç _q .~ 

l , 
1 Marc O'Brien 

Doelverdedigers 
1 Ferry de Kok ✓ - 1e Prode -

30 Mark Storimans 20 Cor Hoogendoorn 

2 Rick Vangog 
1. Verdediging 

2 Appie Boot 
/ . _j_ 

15 Gerard Carras 19 Scot Hunter 

3 Eric Noorman 2. Verdediging 7 Henk Hille 

7 Danny Cuomo C 15 Dave Bell 

3. Verdediging 3 Remco Koolbergen 

5 Rob v.d . Mark 0 10 Johan Toren 10 William Klooster 

. 

J 6 ,a ,,on 1-, ,· tî ;1y /1J ,Bc:J...-1 
//) I Ó /4 4~~ 

y 
- 2e Periode _ 

2 J éi]) 
12 Henk Keizer 1. Voorhoede 11 Ron Berteling C 

16 Leo Koopmans 14 Bert Hille 

8 Wayne van Dorp lfr -e-rran Sproxton 

11 Tim Cranston 2. Voorhoede 17 Rob van Onlangs - 3e Periode -

19 Joep Franke 18 Sander Scheepens 

4 John Griffith 6 Paul Temmerman 

14 Hans Coffeng 3. Voorhoede 8 Tjakke de Vos 

17 Herman Carras 12 Michael Jans 

9 Arend Mulder 22 Patrick Balm 

23 Arthu~ Pohlman 

9 Michael Veltman 

1 , ach: Leo Koo mans 21 'i{ë-~ àch: E"a Oueen Trainer/spe e /co p 
STRAFFEN 

J y Thuisclub Bezoekende club 

No. Penal tie A f Op No. Penal tie Af Op -
& ro()Jh:.J, Q~2. '1Î 2. $ )'\,·"' Jti l'l100~.,,o. /4.Lc.,î) \21v\.0 
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022. ~ Il' 2.. 1 ..,../ól-x..J,j~/ "'11. -~~ 
~ ' J , 

le Periode -~i • 

,2. h noL< .. "' a J 2..0 'J-. '"' t,-b \ -. 

drukkerij ebel noorman b.v. 2e Periode 

drukt óók dit programma 3 l?O\A.i,i l,,,., n. t<i"ÇL ,~si- iO Rol.,tc,~:/'le,, 15'î? 1352. 
I 1 al bb\.J ; ~ \J J- Jo r~Ctlllt n,,..,-.,~ tlAL-i. tl ~L-t 
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1 

3e Periode I 
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GIJS blii met troostpriizen 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Troostprijzen waren er zaterdagavond voor 
GIJS te winnen in de ijshal Stadspark tijdens het slotduel tegen 
Amsterdam. De hoofdprijs (het kampioenschap) had de hoofd
stedelijke équipe vrijdag al in ontvangst genomen, waardoor de 
laatste play-offwedstrijd eigenlijk niets meer om het lijf had. Dat 
er nog meer dan tweeduizend toeschouwers naar het ijsstadion 
waren gekomen, dankte GIJS vooral aan een goede voorverkoop 
en de komst van enkele honderden Amsterdammers, die het 
kampioensfeestje in het Noorden nog eens dunnetjes overdeden. 
GIJS en zijn aanhang troostten zich met de tweede play-off
zege op de landskampioenen (3-2), waarmee de Groninger ijshoc
keyers waardig afscheid namen. 

De beide supportersgroepep be
leefden een gezellig avondje en 
keerden met een tevreden gevoel 
naar huis. De enige smet op de 
'feestelijke' finish was de match-

penalty voor Wayne van Dorp, die 
door arbiter Nico Toemen al in de 
eerste periode van het ijs werd 
ge~tuurd. De Groninger nummer 
8 kwam daardoor weer eens nega-

• Tim Cranston (links), door de supporters gekozen als de beste 
speler en Wayne van Dorp, gekozen als de populairste speler van 
GIJS van het afgelopen seizoen. (Foto: Henk Vondeling 

tief in de schijn werpers te staan 
en dat was niet de eerste maal in 
dit seizoen. Van Dorp kreeg na 
een paar minuten een woede-uit
barsting aan de boarding nada t 
Michael Jans hem met de stick op 
de helm had getikt. Na aanma
ningen met de slagenwisseling te 
stoppen bleef de Groninger for
ward doorgaan, waarna hij in op
dracht van Toemen de kleedka-

. mer kon gaan opzoeken. 

De trofee voor de populairste 
speler, die de supporters na afloop 
aan Van Dorp toekenden, moest 
hij derhalve in burgerkloffi~ in 

. ontvangst nemen. De boomlange 
Canadees kan ongetwijfeld reke
nen op een schorsing, want twee 
dagen eerder had de tuchtcom
missie hem nog gewaarschuwd na 
een game-misconduct in het duel 
tegen Nijmegen. De populari
teitsprijs dankt hij ongetwijfeld 
aan zijn fysieke inbreng, hoewel 
het daar in de naronde niet bij 
bleef. Ook als schutter en 'aange
ver' was Van Dorp waardevol en 
het was spijtig dat enkele onbe
heerste vechtpartijen die andere 
kwaliteiten af en toe overscha
duwden. 

Als het aan de clubleiding ligt, 
komt Van Dorp het volgende jaar 
terug evenals trouwens alle an
dere spelers. Voorzitter Ten Hof 
zat zaterdagavond allerminst met 
de gemiste titel in de maag: ,,On
ze doelstelling hebben we bereikt. 

Dat was deelneming aan de na
competitie en dat is prjma gelukt. 

De komende twee jaar gaan we de 
zaak uitbouwen. Dan moeten we 
nog meer een stempel kunnen 
drukken op de topduels dan nu al 
het geval is geweêlt." 

Ten Hof benadrukt dat het doel 
het komende seizoen wordt ge-

steld op het behalen van het kam
pioenschap. Ten Hof: ,,We hebben 
er nu eventjes aan mogen ruiken , 
maar het wordt tijd dat die titel 
eens naar Groningen komt. We 
zullen daar ook in ons beleid reke
ning mee houden . Ik denk dat we 
de spelersgroep niet alleen bij el
kaar moeten houden, maar ook 
nog eens twee topspelers erbij 
moeten halen. Dan worden we au
tomatisch ook in de breedte ster
ker. Daaraan heeft het dit jaar 
een beetje ontbroken." 

Heerste er over het sportieve 
verloop in het .Groninger kamp te
vredenheid , ook in financieel op
zicht viel GIJS zich dit jaar geen 
buil. Alleen al . tijdens de drie 
play-offwedstrijden beurde de 
penningmeester enkele tiendui
zenden guldens en voor de rest 
kwam de gemiddelde opkomst 
van de toeschouwers overeen met 
wat in de begroting werd ver
wacht. Ten Hof: ,,Na een aarze
lend begin zijn we toch op een ge
middelde uitgekomen van 1200 
bezoekers. Naarmate het seizoen 
vordere steeg het aantal toeschou
wers en dat is een verheugend te
ken. Het Groninger ijshockey is 
weer terug op topniveau. We wil
len nu niet meer een stap terug 
maken." 

N_aartitel 
Leo Koopmans blijft in de 

bestuursvisie de man die GIJS de 
komende jaren naar de titel moet 

voeren . Er is weliswaar nog niet 
gesproken over contractverlen
ging met de Groninger technisch 
bewindvoerder , maar Ten Hof 
verwacht dat dat -op niet zoveel 
problemen zal stuiten. Het ver
breden van de selectie met topspe
lers kost meer geld. Vandaar dat 
het huidige sponsorcontract niet 
zal worden verlengd. Ten Hof: 
"We zijn al in onderhandeling 
met enkele goede sponsors. We 
willen straks sponsors die zich 
iets meer betrokken voelen met 
het totale ijshockeygebeuren en 
er ook iets meer voor over heb
ben." 

In de afsluiting van het seizoen 
werd Leo Koopmans door de sup
porters in het zonnetje gezet 
evenals de kleine Canadees Tim 
Cranston, die als beste GIJS-spe
ler werd uitgeroepen. Hij toonde 
zich in de Nederlandse competitie 
bovendien topscorer. Henk 'Beer
tje' Keizer ontving een beker voor 
de speler die het kleinste aantal 
strafminuten aan zijn broek 
kreeg. De jeugdige Erik Noorman 
werd door de supporters aangewe
zen als meest belovende jeugdspe
ler. Ook op weg naar de absolute 
top wil GIJS de 'eigen kweek' niet 
vergeten. · 

• Scoreverloop: Eerste periode: 1 ·0 Fran
ke, 1-1 Bertel ing '. Tweede periode: 1-2 Van 
Onlangs, 2·2 Koopmans, 3·2 Johan Toren. 
Strafminuten: GIJS 11 . Amsterdam 18. 
Match-penalty : Wayne van Dorp. 

, Zege voor Heerenveen 

1, 

Van onze sportredactie 
GRONINGEN - Heerenveen won zijn laatste ijshockeyduel zater

d_ag~vond in het Thialf-stadion van Nijmegen met 9-6. Desondanks 
emd1gden de Nijmegenaren in de titelstrijd als tweede achter kampi
oen Amsterdam, maar voor Groningen, dat derde werd en Heeren
veen, dat de play-offs als laatste afsloot. 
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