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Van de auteurs: 

Eind Jaren 60 werden er in Nederland diverse ijshallen en 400 meter schaatsbanen gebouwd. Ook 

Groningen kreeg een ijsbaan, in het Stadspark. Bij een ijshal hoort een ijshockeyclub en zo werd op 23 

december 1969 de Groninger IJshockey Stichting, G.IJ.S. opgericht. 

In de zomer van 1969 verschenen de eerste publicaties over de op handen zijnde oprichting van een 

Groninger ijshockeyclub in o.a. het Nieuwsblad van het Noorden en de Gezinsbode. Vele 

geïnteresseerden in ijshockey volgden de bouw van de ijshal en de oprichting van de Groninger 

IJshockey Stichting (G.IJ.S.) nauwlettend. 

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

mooie jubileumboeken over GIJS verschenen te weten; 

15 JAAR G.IJ.S. - HOCKEY 

TERUG IN DE GIJSTIJD 

DE RECENTE GIJSTIJD 

En nu al die kranten artikelen .... 

is een uitgave ter gelegenheid van het 3 de lustrum van 

GIJS op 23 december 1984. Een boek dat samengesteld 

werd door Anne van der Laan-Uil en Herman Noorman met 

medewerking van vele GIJSsies. 

is een uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 

GIJS op 23 december 2009. Dit boek werd gemaakt door 

Jan Kerkhof. (ISBN 978-90-9024-611-6) 

is een uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 

GIJS op 23 december 2019 en is het vervolg op het boek 

TERUG IN DE GIJSTIJD. Dit boek werd eveneens 

samengesteld door Jan Kerkhof met hulp van vele anderen. 
(ISBN 978-90-9032-487-6) 

Vele kranten werden verknipt, waarmee GIJS-plakboeken werden aangelegd door o.a. de heren 

Jan Venema en Herman Teisman, de vaders van Jack Venema en Jos Teisman, le team spelers van 

het eerste uur. 



Als voorbereiding op het 50 jarig jubileum van G.IJ.S. op 23 december 

2019 werd door Jack en Jos het initiatief genomen om krantenknipsel

boeken te maken van de vele artikelen die over GIJS werden 

gepubliceerd in de periode van 1969 tot en met 1980, met als resultaat 

13 boeken. 

In de zomer van 2020 (de Corona pandemie treft de wereld) werd 

besloten deze serie uit te breiden met 7 extra knipsel boeken, met de 

seizoenen 80-81 t/m 86-87. 

Vervolgens werd deze unieke collectie GIJS-knipselboeken in 2020/22 gedigitaliseerd. Hiermee is nu 

een digitaal archief aangelegd bestaande uit 20 boeken GIJS-historie. 

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

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

Geert Rampen, Jef Delhez, Jilt Akkerman, Edward Kort, Douwe Koning, Bart van Lune, Johan Toren, 

Henk Keijzer, Herman Vesper en Jack en Jos. 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze digitale 

versie van de GIJS-boeken; in het bijzonder Ton Letsch, die al dit materiaal voor ons heeft 

gedigitaliseerd. 

Jack Venema & Jos Teisman 

Middelstum / Eemnes, mei 2022 
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G. IJ.S. contracteert 
nieuwe verdediger 
De Groningse ijshockeyclub 
G.IJ.S. is er in geslaagd een opvol
ger te vinden voor de naar Assen 
vertrokken Canades·e verdediger 
Danny Cuomo. 

In Amerika werd de 24-jarige 
Bob Bergloff gecontracteerd, die 

r het komende seizoen de leiding 
van de Noordelijke defensie op 
zich zal gaan nemen. Bergloff, af
komstig uit het plaatsje Blomin
ton (Minnesota), wordt door de 
clubleiding gezien als een u iterst 
vaardige verdediger, die in zijn 
nog korte carrière zelfs al enige 
tijd meedraaide in de N .H.L., de 
zware Canadees / Amerikaanse 
profliga . 

Onderhandelingen met diverse 
andere spelers zijn momenteel 
nog gaande, maar het staat vol
gens G.IJ.S. -bestuurslid Jaap Da
vids nu al wel vast dat de kern 
van het team dat vorig seizoen in 
de eerste divisie opereerde ook 
komend jaar weer van de partij 
zal zijn. 

1 
Ook de contacten met eventuele 
hoofdsponsors bevinden zich in 
een beslissend stadium 
Zeker is de ijshockeyclub inmid
dels al van de financiële steun 
van het internationale verhuisbe
drijf Oostland. De firma zal het 
komende seizoen optreden als co
sponsor van de Sta d sparkclub. 

Nieuwe speler 
bij GIJS 
De Groninger IJshockeyclub 
GIJS heeft de Canadees Bob Be-

l netti als nieuwe speler aange
trokken. Rob Benetti kwam vo
rig seizoen uit voor de club North 
Burnaby in Britisch Columbia. 
GIJS besloot tot aantrekken van 
Benetti , omdat aanvaller Tim 
Cranston tot eind oktober elders 
verplichtingen heeft. De 20-jarige 
Benetti speelde in de Junior A
league en verzamelde daar met 
doelpunten en assits 160 punten 
voor zijn club. 

_\ 

_ f .... ;o -{JS 
GIJS gelijk 
tegen Geleen 

BeneHi nieuwe 
aanwinst GIJS 
Van onze sportredactie 

GRONINGEN Na het 
aantrekken van de van Minneso
ta N orth Stars afkomstige Bob 
Bergloff heeft de Groninger 
ijshockeystichting (GIJS) de Ca
nadees Bob Be,netti ingelijfd. Be
netti , dje het vorige seizoen uit: 
kwam-voor North Burnaby, volgt ' 
bij de Groningers Tim Cranston 
op die bij de Oostenrijkse club 
Feldkirch een contract heeft af
gesloten. De twintigjarige Benetti 
speelde in de junior A-leaque en 
verzamelde 160 punten voor zijn 
club. 

GIJS heeft de eerste wedstrijd 
van het seizoen er weer opzitten. 
Zaterdagavond oefenden de Gro
ninger voor het oog van zo'n 400 
toeschouwers tegtm het Limburg
se Geleen. In een niet onaantrek
kelijke wedstdjd hielden de bei
de teams elka" r keurig in even
wicl;lt (4-4), hetg;,i~n zeker voor de 
formatie van tra ~ner/coach Leo 
Koopmans een pn•statie genoemd 
mag worden. In tegenstelling tot 
hun opponenten - al een maand in 
voorbereiding - hadden de Stads
park bewoners nog maar nauwe
lijks een week training achter de 
rug. 
Met name de Groningse nieuwe
lingen Bob Bergloff en Bob Gi
netti lieten zien over uitstekende 
kwaliteiten te beschikken. De 
laatste nam zelfs twee treffers 
voor zijn rekening. De andere 
helft van de GIJS-productie 
kwam op naam van Bas Copray 
en Leo Koopmans. 

Canadees Bergloff 
bii GIJS vervanger 
van Danny Cuomo 

GRONINGEN - Ruim een 
maand voor het begin van de 
ijshockeycompetitie heeft het 
bestuur van GIJS een vervanger 
aangetrokken voor Danny Cuo
mo. De vroegere aanvoerder \·an 
de Groningers heeft, zoals ge
meld, gekozen voor het tnü
nerschap bij de YHC Assen. In de 
verdediging wordt zijn plaats nu 
ingenomen door Bob Bergloff, een 
24-jarige Canadees uit Bloming
ton, Minnesota. Hij heeft al een 
aantal jaren in de hoogste afde
ling van de National Hockey
Leaque gespeeld. 

De aanhangers van GIJS kun
nen midden-oktober ook weer het 
optreden van een drietal oude be
kenden verwachten: W ayne van 
Dorp, Tim Cranston en Rick Van
gog hebben inmiddels een nieuw 
contract getekend of toegezegd 
weer naar Groningen te komen. 

Het bestuur van GIJS zal een 
dezer dagen ook de besprekingen 
afronden met een nieuwe 
hoofdsponsor. Een landelijk be
drijf met belangen in Groningen 
zal het volgend seizoen een forse 
financiële bijdrage leveren. 

r - , o- es 
.GIJS nog niet 
klaar voor de 
competitiestart 
Van een onzer sportmedéwerkers 

GRONINGEN - De ijshockeyers · 
van GIJS maakten zaterdagavond 
voor het eerst hun opwachting in een 
oefenduel tegen Geleen. In de Gronin
ger ijshal eindigde het treffen met een 
4-~ gel_ijkspel en tegelijkertijd werd 
du1dehJk dat GIJS nog niet klaar is 
voor de bekercompetitie, die 
aanstaande zaterdag van si.art gaat 
met de noordelijke derby tussen GIJS 
en de Flyers uit Heerenveen. 

De circa tweehonderd toeschouwers 
konden voor het eerst de twee nieuwe 
Canadezen aanschouwen . Hoewel er 
uit de rommelige wedstrijd nog niet 
teveel afgeleid kan worden, mag voor
al Bob Genetti als een aanwinst be
schouwd worden . De 20-jarige aanval
ler toonde een aantal aardige staaltjes 
schaats- en stick techniek en · scoorde 
bovendien twee schitterende doelpun
ten. Genetti is de vervanger van Tim 
Cranston, die korte tijd in Oostenrijk 
bivakkeerde, maar al weer op weg 
naar Nederland schijnt te zijn. 

De andere nieuwe Canadees, Bob 
Bergloff, ontpopte zich als een harde 
betrouwbare kracht, maar een echt~ 
graadmeter was de wedstrijd tegen 
Geleen niet. In het doel van GIJS 
speelde Mark O'Brien een· uitstèkende 
wedstrijd. 

Geleen lijk t er m vergelijking met 
het vorig seizoen , op vooruit gegaan. 
Met name ex-Amsterdammer Brian 
Sproxton (twee treffers) is een verster
king voor de Zuidlimburgers, die al 
zes weken in training zijn. 

Het scoreverloop: ·eerste periode; 1-0 
Copray, tweede periode: 1-1 Martens, 2-1 
Koopmans, 2-2 en 2-3 Sproxton, 3-3 Genetti, 
derde periode; 3-4 Meeks, 4-4 Genetti. Straf
minuten: GIJS: 20, Geleen: 14. Arbiter; Dou
wes. 



GIJS start met 
iishockeyderby 
in Stadspark 

GRONINGEN - Met de topper 
tussen de teams van GIJS en 
Heerenveen in het Groninger 
Stadspark staion gaat op zaterdag 
12 oktober de ijshockeycompetitie 
beginnen. En ondertussen hebben 
verschillende clubs zich verzekerd 
van de noodzakelijke versterkin
gen. Landskampioen Amsterdam 
tekende een driejarig contract met 
een nieuwe geldschieter en gaat 
voortaan als Frontech Amsterdam 
door het ijshockeyleven. Nijmegen 
kreeg wel een nieuwe sponsor, 
maar heeft nog geen opv lfer ge
vonden voor trainer-coach Alex 
Andjelic. 

. Het eerste deel van de competitie
ziet er als volgt 1.lit voor de noordelijke 
deelnemers: 12 oktober GIJS-Flyers 
13 ok�. Tilburg Trappers-GIJS en FI/ 
ers-Emdhoven, 19 okt. Flyers-Nijme
gen en Den Bosch-GIJS, 20 okt. Til
burg Trappers-Flyers en GIJS-Am
sterdam, 25 okt. Nijmegen-GIJS en 
HIJS-Flyers, 26 okt. Flyers-Den 
Bosch en GIJS-HIJS, 1 november Am
sterdam-Flyers, 2 nov. Flyers-Geleen 
en GIJS-Eindhoven, 3 nov. Geleen
GIJS, 9 nov. Flyers-GIJS, 10 nov. 
Eindhoven-Flyers en GIJS-Tilburg, 
15 nov. Nijmegen-Flyers en Amster
dam-GIJS, 16 nov. Flyers-Tilburg 
Trappers en GIJS-Den Bosch, 22 nov. 
HIJS-GIJS, 23 nov. Den Bosch-Flyers 
en GIJS-Nijmegen, 24 nov. Flyers
HIJS, 30 noV'. Flyers-Amsterdam en 
GIJS-Geleen, 1 december Geleen-Fly
ers en Eindhoven-GIJS. 

GIJS wil zich 
niet ophangen 

•• 

aan sponsoring 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - De Groninger ijshockey stichting (GIJS) 
streeft ernaar om in de toekomst onatbankelijk van sponsoring 
door het leven te gaan. Voorzitter Ten Hof zei dit gisteravond op 
de presentatiedag van de Groninger ijshockeyers aan de voor
avond van de competitiestart. De clubleiding is momenteel in qn
derhandeling met een hoofdsponsor, maar als dat onverhoopt 
niet door zou gaan, dan is er dit seizoen geen man overboord. 
,,Met de sponsoring hebben we financieel iets extra's om bijvoor
beeld nog wat spelers aan te trekken, maar we. zijn nu al in staat 
om op een gezonde basis te draaien," aldus de praeses. · 

Kennelijk geleerd van het ver
leden, waarin het Groninger to
pijshockey enkele malen afknapte 
door het afhaken van grote spon
sors, hebben de bestuurders in het 
Stadspark de eigen commerciële 
activiteiten weer hoog in het 
vaandel geschreven. Het GIJS
bestuur heeft inmiddels alle re
clamebronnen in het stadion naar 
zich toe getrokken via een pacht
som. De reclameborden op de bo
arding, geluidsboodschappen en 
dergelijke worden met ingang van 

, dit. jaar in eigen beheer verhuurd 
en ze geven de club een stevige fi
nanciele basis. Over enkele we
ken zal zelfs een lichtkrant in de 
ij 'hal worden geïnstalleerd. 

De belangrijkste sponsors zijn 
de toeschouwers, die er het vorige 

jaar voor gezorgd hebben dat het 
Groninger ijshockey redelijk quit
te draaide. Er kwamen gemiddeld 
meer dan negenhonderd toeschou
wers opdagen en ook dit jaar re
kent Ten Hof erop dat de fans hun 
club niet in de streek zullen laten. 
Ten Hof: ,,In deze stad kan het 
ijshockey floreren dankzij de mas
sale steun van het publiek. Dat 
geeft ons moed om door te gaan en 
om elk jaar iets meer te berei
ken." 

Drie ton op tafel 
Al met al staat de stichting voor 

de klus om een kleine drre ton op 
tafel te leggen. Dat geld is nodig 
om met een topteam in de eerste 
divisie mee te draaien. Alleen al 
aan het huren van de binnenbaan 
is de penningmeester 60 mille 
kwijt. Het materiaal, kleding, 
sticks etc, is begroot op ongeveér 
'veertigduizend gulden en de 
uitreizen vergen een bedrag van 
17 mille. En dan staat er nog niets 
op het ijs, want de spelers van het 
eerste team staan met de trainers 
voor een aardige som op de pay
rol. 

Ten Hof verwacht dat het finan
ciele beleid geen invloed heeft op 
de ambitieuze plannen om binnen 
twee jaar kampioen van Neder
land te worden. Ten Hof: ,,Verge
leken met het vorige seizoen heb
ben we voor de vertrokken spelers 
aardige vervangers aangetrok
ken. We zijn zeker niet verzwakt. 
Als ik dan zie dat de andere teams 
wel minder sterk zijn geworden, 
dan zie ik dit jaar al sportieve mo
gelijkheden. Het vorige seizoen 
hebben we een voorzichtige aan-

val op de titel gedaan, nu wordt 
die aanval serieus." 

Naast de· nieuwelingen Bob 
BerglofT, Bob Ginnetti en Bas 
Pray - die de plaats innemen van 
de vertrokken Danny Cuomo, 
John Griffith en Tim Cranston -
was het de bedoeling om ook de 
oud-Heerenveners Peter Bol en 
Nico van Galen Last aan te trek
ken, maar die vlieger ging niet op. 
Ten Hof: ,,We konden die jongens 
niet aan een maatschappelijke 
baan helpen. Dat was voor hen 
natuurlijk belangrijk en elders 
hebben ze dat wel gekregen. In 
ons technisch beleid hadden we ze 
er graag bij gehad." 

Soepele regeling 
Overigens is de Groninger voor

zitter een voorstander van een 
soepele regeling ten aanzien van 
buitenlanders. De reglementen 
staan twee buitenlanders per te
am toe, maar Ten Hof wil dat aan
tal opvoeren naar vijf: ,,Laat de 
bond de markt maar opengooien. 
Om het geld hoeven we het niet te 
laten, want ik kan goedkoper bui
tenlanders hier laten spelen dan 
bijvoorbeeld Nederlandse Cana
dezen. En laten we wel zijn, er 
heerst nog steeds een spelerste
kort van behoorlijk niveau in Ne
derland. De aanmeldingen van 
jeugdleden namen zelfs af en de 
eigen-kweekspelers hebben nog 
niet allemaal de klasse van bij
voorbeeld Canadezen, Zweden of 
Tsjechen. Als we helemaal geen 
buitenlanders meer zouden toela
ten, dan speelt onze eerste divisie· 
op het niveau van een derde divi
sie en dat willen we toch niet." 

Wel verwacht de praeses dat de 
Groninger talenten op den duur 
rijp zijn om volwaardig mee te 
draaien in de eerste divisie. ,,Ze 
komen eraan en in de bekercom
petitie gaan we onze eigen junio
ren voorzichtig wat laten proeven 
van de sfeer in de top. Op langere 
termijn moet je het toch van de 
Nederlandse spelers hebben. Als 
je dan met lege handen zit, is het 
te laat." 

Nipt verlies Heerenveen , 

Van onze sportredactie 

HEERENVEN · Een groot deel 
van de selectie van GIJS keek 
gisteravond in Heerenveen naar 
de 3-4 nederlaag die de Flyers in 
de opening van het ijshockeysei
zoen leden tegen De Kemphanen. 
Aanvankelijk waren de Friezen in 
de meerderheid, maar doelpunten 
bleven uit. De zuidelijke aanwinst 
Dave Livingstone en Antoine Gee
sink zorgden voor 0-2, voordat Syt
ze de Haan in de beginfase kon sco
ren. 

De tweede periode leverde de ge
lijkmaker van Risto Mollen op, die 
Stephan Ament in het Eindhoven
se doel passeerde. Een solo van Li-

vingstone en een treffer van Andy 
van Alphen brachten de Kempha
nen in het zicht van de overwin
ning. Bert Alberts wist vlak voor 
het einde nog tegen te scoren. Zes 
dagen keiharde training hadden 
echter niet voldoende conditie op
geleverd om Eindhoven, met al 
acht oefenwedstrijden achter de 
rug, ernstig in moeilijkheden te 
brengen. 

In de Heerenveense gelederen is 
Larry Suarez al te licht bevonden 
voor een contract. Hij zal vana
vond ook niet in het stadspark ac
teren als de Flyers bij GIJS op be
zoek komen. 

Overige uitslagen: Amsterdam-Den 
Haag 5-1, Nijmegen-Geleen 1·7. 



OPSTELLIN:.iEN 

GIJS-GRONINGEN 
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Tra i ner / coach Leo Koopman s 

Materi ë al: T. Schuurman 
H. Alberts 

Artsen: H. Krikke 
H. de Vries 

Fysiother. Th. de Jong 
Masseur H. Sloot 
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SMOKE EATERS-GELEEN 

No . 1 6 J. Vijf schaft 
}'! 0 • 1 1' • W. d P Pont 

No. 2 R. van Steen l. 
No. 6 P. Bol Q.. 

No. 1 0 J. Paans 
No . 20 P.P. van Rooy '2 
No. 3 J. Geurts 
No. 1 7 w. Zwart hoed 
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No. 1 5 M. Hoeben 
No. 8 J. Conroy 
No. 2 1 M. Joosten 

No . ;6 B. Sproxton 
No. 5 R. Martens 
No. 7 A. Tenbult 

No. 11 J. van Sloun 
No. 18 H. Meeks 

~ 

(o.v.b.) 

No. ? D. Peters (o.v. h . ) 

Trainer/coach G. Peternous e k 
Alg. begele H . Netten 
Teamleider L. Geurts 
Masseur J. Schraa 



Sfeervolle presentatie GIJS-omroepster 

IJshockey .ondenkbaar 
zonder Meiny Biikerk 
De ijshockeycompetitie gaat in Groningen morgenavond eigenlijk op 
dat moment van start, wanneer stadionspeakster Meiny Bijkerk de mi
crofoon opentrekt en iedereen op hartverwarmende wijze van harte 
welkom heet in het Groninger IJsstadion. Dat gebeurt even voor 20.00 
uur, wanneer GIJS wan de bekercompetitie begint tegen de Flyers uit 
Heerenveen. IJshockey is in de stad Groningen ondenkbaar zonder 
Meiny Bijkerk. Haar vertrouwde manier van presenteren en haar uit
stekende microfoonstem zullen ook in het komende ijshockeyseizoen 
voor een niet onbelangrijk deel sfeerbepalend zijn bij de thuiswedstrij
den van GIJS. 

Meiny Bijkerk (40) is een 
begrip voor de vaste bezoekers 
van ijshockeywedstrijden in het 
Stadspark. Ze stapt morgenavond 
alweer voor het veertiende sei
zoen achter de microfoon. Een van 
haar kenmerken is een objectieve 
presentatie, een belangrijke ei
genschap voor omroepers van 
sportwedstrijden. Meiny Bijkerk 
legt uit waarom. 

~,Je moet bij doelpunten van de 
thuisclub je stem niet gaan ver
heffen," legt de GIJS-omroepster 
uit, ,,want dat is erg vervelend 
voor spelers en supporters van de 
tegenpartij. Het wekt onnodige ir
ritaties, daar hoef je niet aan mee 
te werken. Het is een kwestie van 
rekening houden met de gevoe
lens van een ander. Een treffer 
van de tegenpartij is voor die 
ploeg net zo goed een prestatie. 
Als je niet objectief kunt presen-

. teren, moet je het gewoon niet 
doen." 

Meiny Bijkerk geeft bewust de 
voorkeur aan een vrij ·zakelijke 
manier van presenteren. ,,Ik vind, 
dat je puur informatief moet blij
ven. Je zit er als onderdeel van 
het GIJS-gebeuren en niet voor je
zelf. Het is zaak, om kort maar 
krachtig uit te leggen wat er op 
het ijs gebeurt. Je moet geen din
gen vertellen, die er niet bijho
ren." 

Meiny Bijkerk is bij de 'thuis
wedstrijden van GIJS officieël 
score-speaker. Het is een twee
voudige functie: behalve omroe
pen ook het invullen van het 
wedstrijdformulier. De medede
lingen van de presentatrice heb
ben doorgaans betrekking op de 
maker van een doelpunt, de aan
gever van een assist, de juiste 
tijdstippen van treffers en op de 
ongeoorloofde overtredingen van 
spelers, die door de hoofdscheids
rechter voor een aantal minuten 
naar de strafbank worden verwe-

• Meiny Bijkerk: "Sfeerbepalend bezig bij de thuiswedstrijden van GIJS. 

zen. Verder worden de onbestrafte 
overtredingen als off-side, icing 
en centerline off-side kenbaar ge
maakt. 

Het publiek in het ijsstadion 
blijft op deze wijze - en mede door 
de duidelijke verstaanbaarheid 
van Meiny Bijkerk - exact op de 
hoogte van de gebeurtenissen op 
de ijspiste. Om plaats te nemen 

(Foto: Sjors Visscher) 
achter de microfoon bij ijshockey
wedstrijden is kennis van de spel
regels en een voortdurende con
centratie vereist. Meiny Bijkerk: 
,Je moet steeds blijven opletten. 

Dat is voor mij overigens niet zo'n 
probleem, want ik vind een ijshoc
keywedstrijd dermate interes
sant, dat ik alles automatisch 
volg." 

De locatie van Meiny Bijkerk 

· en de andere wedstrijdofficials be
vindt zich langs de boarding, pre
cies tegenover de spelersbanken. 
In feite een gevaarlijke plaats, 
want de officütlsbank is evenals 
de tribunes niet beschermd door 
plexiglas of iets dergelijks. Een 
puck verdwijnt nogal eens met 
grote snelheid in het publiek. Een 
confrontatie met het speeltuig is 
bepaald niet zachtzinnig,, maar 
Meiny Bijkerk geeft desondanks · 
de voorkeur aan een zitplaats zon- · 
der bescherming. 

"Ik ben er blij om, dat er geen 
afscheiding is," vertelt ze. ,,Je 
voelt je dan net als een aap in een 
kooi. Je weet altijd waar de puck 
blijft, als je het spel constant blijft 
volgen. Ik ben heel bewust met de 
wedstrijd bezig. Als de puck per 
ongeluk jouw kant op komt, kun 
je je met je armen beschermen of 
wegduiken. Even niet opletten en 
je loopt de kans, dat je een puck 
voor je hoofd krijgt. Datzelfde 
geldt trouwens ook voor de toe
schouwers. Met plexiglas ervoor 
zie je alles niet even goed, want 
het glas beweegt. Je bent nu veel 
meer bij de wedstrijd betrokken." 

Meiny Bijkerk is behalve stadi
onspeakster ook leidster van het 
E-team van GIJS, jongens van 
tien tot en met twaalf jaar. In die 
functie is ze al zeven jaren actief. 
Ze zegt: ,,Dat is ontzettend leuk. 
Ik probeer deze jongens wat zelf
beheersing bij te brengen en ze te 
leren, dat ze niet alleen op de we
reld zijn. IJshockey trekt mij op 
een vreselijke manier aan. Ik ben 
betrokken bij de prestaties van al
le GIJS-teams. Ik hoop elke keer 
wel, dat het eerste team wint. Ik 
wil echter niet, dat de mensen dat 
aan mij kunnen merken tijdens de 
presentatie." 

) 
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GIJS geeft ziin 
visitekaartie 
af in derby 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - De ruim 1500 ijshockeyliefhebbers waren za
terdagavond eerst nog even stil toen het Heerenveense Flyers in 
de zevende minuut een 1-0 voorsprong nam, maar daarna was het 
gejuich niet van de lucht. In de eerste bekerwedstrijd gaf GIJS op 
ondubbelzinnige wijze zijn visitekaartje af met een 9-3 zege op de 
Friese rivalen, die eigenlijk geen schijn van kans hadden. Een der
bywinst, die niet alleen aangeeft dat de Groningers het dit jaar he
lemaal kunnen maken, maar die tevens het sportieve verval van 
de Friezen accentueert. 

Het ijshockeyseizoen is nog 
lang en in de samenstelling 
van de teams kan nog veel 
veranderen. Nu 'de punten in 
de bekerronde niet meetellen 
voor de "echte" competitie 
krijgen de eerste-divisieteams 
volop de mogelijkheid de kat 
uit de boom te kijken. Zo is 
Heerenveen wel degelijk van 
plan zich de komende weken te 
versterken met een tweede 
buitenlander en verschenen 
spelers als Reiding en Andrin
ga door schorsingen nog niet 
op het ijs. 

' Het eerste Groninger gewin 
werd in het Friese kamp 
bestempeld als "kattegespin", 
maar zelfs de grootste chauvi
nisten in Heerenveen moesten
toegeven dat GIJS nu reeds be
schikt over een ploeg met mo
gelijkheden. De laatste jaren 
had GIJS nog niet zo weinig 
moeite gehad om de noordelij
ke concurrentie op de knieën 
te krijgen en dat ontlokte zelfs 
coach-speler-trainer Leo Koop
mans enkele enthousiaste 
woorden. 

Verdediger Bergloff is voor 
Koopmans een aanwinst waar 
hij het vorig seizoen eigenlijk 
al om zat te springen. De Ca
nadees maakt een betrouwba
re indruk voor het doel van 
Mark O'Brien en zijn inbreng 
zal GIJS hard nodig hebben 
om het aantal tegentreffers 
wat in te tomen. Kennelijk 
wilde Bergloff zich wat al te 
nadrukkelijk ' manifesteren, 
want tweemaal verdween hij 
naar de strafbank in het voor 
de rest vrij sportieve duel. 

Match-penalty 
De match-penalty, die Eric 

Noorman van arbiter Toemen 
kreeg (wègens spearing tegen
over Peter Dijkstra), strookte 
dan ook niet met het wedstrijd
beeld, dat weinig aanleiding . 
gaf tot dergelijke zware over
tredingen. Het leek er trou
wens eventjes op dat GIJS 
weer te maken kreeg met het 
euvel, dat de ploeg het vorige 
seizoen min of meer is opgebro
ken: het oplopen van veel 
strafminuten. · Van de eerste 
zeven minuten speelde GIJS er 
vier met een numerieke min
derheid , maar later viel het 
met de straftijd nogal mee. 

Met de komst van de nieu
welingen, de stijgende lijn van 
jonge spelers als Noorman en 
Kiel en een wat gedisciplineer
der optreden van de broertjes 
Carras heeft GIJS de ongeoor
loofde hardheid ook minder no
dig dan voorheen. De Gronin
ger strijdwijze kan weliswaar 
niet los gezien worden van de 
'body-check als belangrijk wa-

. pen, ma'.~r met een evenwichti
ger verdeling tussen bruut ge
weld en combinatiespel hoeft 
het aantal strafminuten niet 
langer als boemerang te funge
ren, waarbij het team zichzelf 
straft. Evenals het vorige jaar 
staan de Groningers voor de 
taak om zichzelf niet uit het 

· spel te halen. Als dat wel ge
beurt kunnen ze de titel bij 
voorbaat vergeten. 

(links) ·probeert de Friese goalie Rab Polman 

Veelbelovend 
Koop'mans: ,,Ik heb veelbelo

vende spelmomenten gezien en 
als je bedenkt dat dit onze 
tweede seizoenoptreden is en 
dat we amper in training zijn, 
dan moet je constateren dat we 
dit jaar ver kunnen komen. In 
deze bekerronde krijgen we 
mooi de gelegenheid oni de te
genstanders te bekijken en om 
zelf wat talentvolle jeugdspe
lers uit te testen.-lfo ook ben ik 
zeer tevreden over de beide· 
buitenlanders. 

Van de beide nieuwelingen, 
Bob Ginnetti en Bob Bergloff, 
viel de eerste Bob de vorige 
week al op in het oefenduel te-. 
gen Geleen. Zaterdagavond 
was hij weer sterk bezig en de
monstreerde hij 11aast een· 
uitstekende stick-handling 
een goede wedstrijdinstelling 
door zowel in de aanval als in 
het eigen verdedigingsvak 
nuttig werk te verrichten. Gin
netti overtrof de vertrokken 
Cranston en samen met de nog 
geschorste Wayne van Dorp 
kan hij een lijn vormen die het 
Groninger publiek op de ban
ken brengt. 

Scoreverloop: 1 e periode: 0· 1 Jans• 
sen, 1·1 Koopmans; 2e periode: 2·1 Dijk• 
huis, 3·1 Ginnetti, 4·1 Coffeng, 5· 1 Toren; 
derde periode: 6·1 Franke, 7·1 Ginnetti 
8 · 1 Herman Carras, 8·2 Alberts, 9·2 
Bergloff, 9-3 Alberts. 

Strafminuten: GIJS: 20; Heerenveen: 
6. Match penalty voor Eric Noorman 
(GIJS). 

Arbiter: Toemen, Toeschouwers: 1500. 
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Als favoriet voor een hoofdrol komend seizoen worden genoemd titelverdediger 
Frontech (vroeger DEKO Builders) Amsterdam en, voorzichtig, maar zeker GIJS. 
Deze twee ploegen hebben weinig aan kracht ingeboet. Daarentegen zouden Spit
man (vroeger Vissers) Nijmegen en BP (vroeger Frederiks) Flyers Heerenveen min
der sterk zijn dan afgelopen seizoen. Een nieuwe topper aan het ijshockeyfront 
schijnt Smoke Eaters Geleen te kunnen worden. De Geleners hebben zich danig ver
sterkt en hebben een uiterst serieuze voorbereiding achter de rug . Reeds vijf weken 
in training (de andere clubs meestal slechts twee weken) geeft Geleen aan een voor
aanstaande rol te willen spelen in het vaderlandse ijshockeygebeuren. De Zuidlim
burgers hebben vooral met de van Amsterdam afkomstige Brian Sproxton een goe
de greep gedaan. In het oefenduel vorige week zaterdag tegen GIJS, dat met een 
4-4 gelijkspel werJ afgesloten, ontpopte Sproxton zich als leider voor het Geleense 
team en bovendi "n scoorde de routinier zelf twee keer . 

Een nieuw ijshockeyjaar 
Wat staat u verder r1llemaal te wachten in het nieuwe ijshockeyseizoen? 
Behalve de bekercor petitie en de normale Nederlandse' kampioenschappen wordt 
er in Groningen van --, f tweede kerstdag tot begin januari een uiterst aantrekkelijk 
toernooi gehouden. Dit door SPRON (Sport Promotions Noord) georganiseerde 
evenement is een ideale mogelijkheid om internationaal topijshockey te aanschou
wen. Twee zeer sterke selecties uit Praag en Moskou alsmede het Nederlands team 
en een versterkt GIJS geven dar. acte de présence. Ongetwijfeld zult u hierover nog 
regelmatig geïnformeerd worden . 
Verder worden van 20 tot en met 29 maart 1986 in Eindhoven de wereldkampioen
schappen in de B-poule gehouden. Deelr.emende landen zijn dan de DDR, Oosten
rijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Japan, Joegeslavië en uiteraard Nederland. 

De wedstrijden van GIJS 
Zondag 13 oktober: Hebro Trappers Tilburg - GIJS. Zaterdag 19 oktober: Panasonic 
Den Bosch - GIJS. Zondag 20 oktober: GIJS - Frontech Amsterdam. Vrijdag 25 ok
tober: Spitman Nijmegen - GIJS. Zaterdag 26 oktober: GIJS - HIJS Den Haag. Za
terdag 2 november: GIJS - Kemphanen Eindhoven. Zondag 3 november: Smoke Ea
ters Geleen - GIJS. Zaterdag 9 november: BP Flyers Heerenveen - GIJS. Zondag 
10 november: GIJS - Hebro Trappers Tilburg. Vrijdag 15 ncvember: !=rontech Am
sterdam - GIJS. Zaterdag 16 november: GIJS - Panasonic Den Bosch. Vrijdag 22 
november: HIJS Den Haag - GIJS. Zaterdag 23 november: GIJS - Spitman Nijme
gen. Zaterdag 30 november: GIJS - Smoke Eaters Geleen. Zo11deg 1 december: 
Kemphanen Eindhoven - GIJS. 
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GIJS Groningen BP Flyers Heerenveen 
Reg. nr. Reg. nr . 

No. Namen Plaatsen No. Namen 

18 Mark O'Brien 
Doelverdedigers 

1 Rob Polman Tuin 

1 Theo Mertens 35 Michiel Lingeman 

7 Rick Vangog 1. Verdediging 2 Dick Bruin 

4 Martin Kiel 4 Evert-Jan van der Werf 

6 Bob Bergloff 2. Verdediging 5 Brat Thompson 

3 Erik Noorman ~ 7 Gosse Oord 

15 Gerard Carras 6 3. Verdediging 8 Hendrik Bruinsma 

~ Erik Edens 9 Risto Mollen 

16 Leo Koopmans 10 Jan Janssen 

w Joep Franke 25 1. Voorhoede 11 Bert Alberts 

19 JohanATOl'en 12 Jan Wester 

17 Bob Genetti 14 Erik van Hal 

11 Bas Copray 2. Voorhoede 15 Peter van der Muur 

1 Cees Dijkhuis ,/1 16 Nico de Jong 

12 Henk Keijzer :-, 17 Sietse de Haan 

10 Hans Coffeng ~ 3. Voorhoede 1~ 1 8fpY 6tj&feP 

14 Herman Carras 2:i 19 Gerben Reiding 

/~ 20 Peter Dijkstra 

t. J). llin~ 23 André Westra 
1 22 Harm Telkamp (o.v.) 

Speler/coach: Leo Koopmans Speler/coach : Jan Janssen 
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Derby wordt oefenpartijtje 

Heerenveen voor GIJS 
geen partij meer 

1 Vorig seizoen stond de traditio
neel emotierijke derby tussen de 
ijshockey-grootmachten GIJS en 
Heerenveen nog te boek als een 
thriller in drie bedrijven. Beide 
ploegen deden toen niet veel voor 
elkaar onder, en zowel in Heeren
veen als in Groningen waren de 
toeschouwers bij voorbaat al ver
zekerd van de nodige spanning en 
sensatie. 

Nergens w1Jz1gen de verhoudin
gen zich echter zo snel als in het 
ijshockey. Waren de Friezen vo
rig seizoen nog een gevaarlijke 
outsider voor de titel; dit seizoen 
moet de fanatieke aanhang zich 
tevreden stellen met een rol zon
der enige betekenis in de vader
landse ijshockeycompetitie. En 
werd wat eens een topper was ge
degradeerd tot een oefenpartijtje. 
De 9-3 eindstand, die afgelopen 
zaterdagavond in het 
Stadsparkstadion op het score
bord prijkte, sprak wat dat be
treft boekdelen . Gisteravond 
volgde op deze ruime overwin
ning van GIJS in Tilburg echter 
een nederlaag (4-3). 

Top drie 
De Groningers weten zich ook de 
komende competitie weer verze
kerd van een team dat moet kun
nen strijden om een plaatsje bij 
de top drie, en lijken financieel in 
staat zich ook zonder sponsor 
staande te houden. En dat mag 
een prestatie genoemd worden in 
een tijd, waarin het nog altijd bij
zonder moeilijk is een ijshockey
team van niveau de schaatsen on
der te laten binden. Kwalitatief 
zijn de "Gijssies" er absoluut niet 
op achteruit gegaan; de komst 
van de beide Canadezen Bergloff 
en Ginetti lijkt het vertrek van 
Cuomo en Cranston ruimschoots 
te compenseren. Verder is de ba
sis van het team dat vorig jaar 
goed presteerde in de play-offs in 
tact gebleven. 

GIJS trad afgelopen zaterdag
avond aan met een kwalitatief 
sterke formatie, aartsrivaal Hee
renveen met een team dat in het 
teken stond van de jeugd. Met als 
gevolg een derby zonder span
ningselement, hoewel de Friezen 

, in de eeq;te periode fel yan zich 
afbeten. 
Trainer/ speler Jan Jansen zag 
zelf kans zijn ploeg aan de leiding 
te brengen, na een misverstand in 
de Groningse verdediging. Een 
achterstand, die de Koopmans
formatie pas drie minuten voor 
het ingaan van de eerste pauze 
wist weg te werken. Na een pri
ma pass van Bob Ginetti zag 
Koopmans zelf kans de Friese 
goalie Polman Tuin te verschal-
k~. 1 

Na die eerste twintig minuten 
was de Friese koek ook op. De 
lichtgewicht gasten wisten geen 
antwoord op het Groningse fysie
ke overwicht, dat de strijd eigen
lijk in die tweede periode 
besliste. Dijkhuis, Genetti, Cof
feng en Toren zagen allen kans 
het doel te treffen en maakten zo
doende het laatste bedrijf vrijwel 
overbodig. 

Incident 
De 1800 toeschouwers zagen dan 
ook weinig opwindends meer, be
halve een incident waar bij GIJS
verdediger Ede Noorman betrok-

ERR 

-
ken was. De uit eigen kweek 
voortgekomen defensiespecialist 
schampte met zijn stick het hoofd 
van de Friese aanvaller Dijkstra, 
en werd voor dat vergrijp door de 
goed leidende scheidsrechter Ni
co Toemen bestraft met een gang 
naar de kleedkamer. Schorsing 
zal ongetwijfeld het gevolg zijn, 
waardoor de jonge Groninger de 
komende wedstrijden samen met 
zijn maatje Wayne van Dorp de 

strijd vanaf de tribune mag bekij
ken. 
De ijshockeywedstrijd in Tilburg 
trok dertienhonderd bezoekers. 
Zij zagen een gelijkopgaande, 
spannende wedstrijd. Deze werd 
beslist in de tweede periode toen 
GIJS twee keer twee strafminu
ten opli1:Jp . Telkens scoorde Til
burg. De tussenstanden waren 1-
1, 3-1 en 0-1. Voor GIJS scoorden 
Genetti, Toren en Koopmans . Eén 

- Johan Toren (19) van GIJS 
mist tegen Heerenveen terwijl 
Bob Ginetti toekijkt 

van de grote uitblinkers was kee
per Mark O'Brien van GIJS die 
onder meer een penalty-shot stop
te. 

,...... ... ..,..........,..--
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Verlies Groninger iishockeyers 
tegen sterker Tilburg Trappers 
Van een onzer sportmedewerkers 

TILBURG - GIJS ,kon de fraaie seizoenstart gisteravond niet vervol
gen met een tweede zege. Tilburg was voor 1600 toeschouwers in eigen 
hal duidelijk de meerdere, hoewel dat in de cijfers niet tot uitdrukking 
kwam (4-3). Dat de nederlaag voor GIJS binnen de perken bleef, was 
vooral te danken aan de in een glanzende vorm verk~rende goalie Mark 
O'Brien, die 53 stops verrichte. Zijn Tilburgse collega Walenciak werd 
slechts achttien keer onder vuur genomen. 

De Groningers namen al na twee een assist van de Canadeze aanwinst 
minuten de leiding door Bob Ginnetti, Phil Patterson. Aan het einde van de 
die de puck tussen de benen van Wa- eerste periode verdwenen zowel Bob 
lenciak door in het net schoot (0-1). Bergloff en Rick Vangog kort na el
Tilburg kwam na tien minuten op ge- kaar naar de strafbank, waar de Til
lijke hoogte door Hans Smolders op burgers in de eerste minuut van de 

tweede periode dubbel van profiteer
den. Eerst scoorde de uit Zwitserland 
teruggekeerde Canadees Simpson op 
aangeven van de eveneens op het oude 
nest belandde Marten Burgers en ·27 
seconden later werd het 3-1 door Pat
terson. Een voortreffelijk staaltje po
wer-play van de thuisploeg. 

Johan Toren verkleinde de ach
terstand na een uitbraak met Leo 
Koopmans tot 3-2, maar door Paul 
Smolders liepen de Tilburgers weer 
verder uit (4-2). In de derde periode 
scoord~ Leo Koopmans van dichtbij de 
aansluitende treffer (4-3). Tilburg 
kreeg nog een ideale mogelijkheid om 
de score uit te breiden, toen Rick Van
gog in een minderheidssituatie Pat
terson vloerde en de Brabanders een 
penalty-shot mochten nemen. Pat
terson stuitte echter op Mark O'Brien. 
GIJS kreeg in totaal zestien strafmi
nuten, Tilburg dertien. De Tilburgse 
coach John Griffith, vorig seizoen nog 
actief voor GIJS, zorgde voor een op
merkelijke actie door gebruik te ma
ken van de nieuwe mogelijkheid om 
een time-out (30 seconden) aan te vra
gen. Hij deed dat om zijn spelers tij
dens een power-play-situatie wat rust 
te gunnen. 

De overige ultsl-agen van dit weekeinde: 
Amsterdam - Den Haag 5-1, Nijmegen • Ge
leen 1-7, Heerenveen - Eindhoven 3-4, Den 
Haag - Tilburg 2-4, Eindhoven • Den Bosch 
11-2. Den Bosch • Nijmegen 8-7. Geleen • 
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'We doen serieus en 
gaai naar de titel' 

'Andere clubs hebben zich niet belangrijk kunnen versterken. Bij een 
aantal is zelfs sprake van een verzwakking. Alleen Geleen moeten 
we in de gaten houden. Ze hebben spelers van kaliber weten aan 
te trekken. ' 

Het plan van GIJS' 
voorzitter Ten Hof om 
binnen drie seizoenen 
kampioen van Neder
land te worden, kan 
dit jaar al in het 
tweede gedeelte van 
deze ambitieuze ope
ratie verwezenlijkt 
worden. Niet dat de 
Groningers zich de af
gelopen maanden in 
het zweet hebben ge
werkt om versterking 
te halen, maar het ziet 
er naar uit dat de te
genstanders zich 
hebben verzwakt. Als 
de vervanging van 
Griffith, Cuomo en 
Cranston door 
Bergloff, Ginnetti 
en weinig sportief 
verval veroorzaakt 
dan liggen er voor 
GIJS mogelijkheden 
om voor het eerst in 
zijn bestaan de titel te 
grijpen. Leo Koop
mans moet in de drie
voudige functie van 
speler/trainer/coach 
gaan oogsten, maar 
hij plaatst vraagte
kens en is er aller
minst gerust op dat 
zijn team zich dit jaar 
heeft versterkt. Vana
vond start de beker
competitie met een 
thuisduel tegen 
Heerenveen, maar 
Koopmans blikt in on
derstaande monoloog 
al verder vooruit. 

Leo Koopmans (achtergrond) schuift zijn aanwinsten naar voren: v.l.n.r.: Copray, Ginna'ti en Berglotf. 

Speler/trainer/coach Leo Haopmans 
ziet het voor GIJS het komende seizoen 
wel zitten. Hii is realist en zeker niet 
pessimistisch. Ziin oordeel is dat GIJS 
in staat is de landstitel te pakken en 
ook nag bekerkampiaen kan warden. 
'We ziin veel verplicht tegenover het 
publiek in Groningen. Daar moeten we 
het in de eerste plaats toch van heb• 
ben.' 

(Foto: Sjors Visscher) 

~ . ~.. . . 
·,"""'"''~ '"""l,,_'"'"'"'"l 



11 kweet het niet. Ik denk niet 
dat GIJS zich belangrijk 
heeft versterkt. Als je een 
beleid hebt dat erop gericht 

is om elk jaar een stapje verder te 
komen dan moet je steeds betere 
spelers halen. Wat wij nu hebben 
gedaan is alleen maar vervangers 
vinden voor de spelers die zijn 
vertrokken. Oké, Ginnetti en 
Bergloff hebben op mij de eerste 
twee weken dat ze hier zijn een 
prima indruk gemaakt en ik denk 
dat het wel goed zal komen, maar 
je weet het met de buitenlanders 
maar nooit. Het is altijd een gok 
waarvan je de uitkomst nooit pre
cies weet. Je krijgt tips door van 
spelers die wel trek hebben in een 
jaartje Nederland en aan de hand 
van die informatie laat je ze over
vliegen." 
"Persoonlijk had ik graag Peter 
Bol, Nico van Galen Last van 
Heerenveen of die Van Steen wil-

len hebben. Het was bekend dat 
die knapen vrij waren en dat ze .bij 
andere clubs terecht konden. Op 
1 april was dat bij iedereen be
kend, maar ze spelen straks wel 
bij onze tegenstanders. Daarover 
ben ik een beetje teleurgesteld . 
Misschien heeft het te maken met 
geld. Anders zou ik het ook niet 
weten. Ik was al blij geweest als 
een van die drie jongens naar 
Groningen was gekomen." 

niet pessimistis1h 
"Maar laat ik niet te pessimistisch 
zijn . Ik ben gewoon een realist. 
Mijn gevoel zegt dat we serieus 
een gooi naar de titel kunnen 
doen. Maar wel alleen omdat an
dere teams zich niet hebben 
versterkt. Kijk maar naar Heeren
veen , dat een leegloop van spe
lers heeft gehad of naar Nijmegen 
dat zijn coach Alex Andjelich 

Indeling en wedstriiden 
Het ijshockeyseizoen begint met een opwarmronde van twee 
maanden waarin de bekercompetitie wordt afgewerKt in de 
eerste divisie. Die klasse bestaat uit negen ploegen: Gronin
gen, Heerenveen, Nijmegen, Amsterdam, Geleen, Den Bosch, 
Eindhoven, Tilburg en Den Haag. De punten die in de beker
ronde worden verzameld, tellen ditmaal niet mee voor de 
strijd om het kampioenschap zoals dat het vorige seizoen wel 
het geval was. 
De enige prijs die er de komende zestien wedstrijdronden te 
verdienen is, bestaat uit de beker met een geldelijke beloning 
van in totaal twintig mille, beschikbaar gesteld door een spon
sor. Op zaterdag 7 december gaat het pas echt om de punten. 
Dan start de titelstrijd. Voor GIJS begint het tweede seizoen
gedeelte eveneens met een thuiswedstrijd tegen Heerenveen. 
Zondag 9 februari wordt de co_!11petitie afgesloten en de beste 
vijf teams spelen een play off om het kampioenschap, dat 
sinds het vorige seizoen in handen is van Amsterdam. 
Evenals de ploegen in de play offs spelen de onderste vier 
clubs een dubbele nacompetitie. De laagst eindigende club 
treedt vervolgens aan tegen de winnaar van de tweede divisie 
om een plaats in de eerste divisie. De tweede divisie, waarin 
onder anderen Assen, begint met de strijd om de Coupe der 
Lage Landen met drie Belgische teams. De vijf Nederlandse 
clubs: Assen, Leiden, Rotterdam, Leeuwarden en Enschede, 
strijden vervolgens om de eerste plaats en derhalve de moge
lijkheid te promoveren. 

moest laten gaan. Dat alleen al is 
voor die ploeg een enorme ver
zwakking . Geleen moeten we 
daarentegen in de gaten houden . 
Die club krijgt het toch maar voor 
elkaar om spelers van kaliber aan 
te trekken, terwijl hun sponsor is 
opgestapt. " 

,,Onze eerste en enige oefenduel , 
dat we de vorige week tegen Ge
leen hebben gespeeld, heeft een 
4-4 remise opgeleverd, maar je 
moet niet vergeten dat wij voor 
het eerst op ijs stonden en dat zij 
al vijf weken training achter de rug 
hadden . Ik denk dat de wedstrij
den in Geleen kostbare ontmoe
tingen worden . Als we daar weten 
te winnen dan zijn we op de goe
de weg . Ik heb trouwens al wel 
gezien dat onze nieuwelingen mij 
goed bevallen . In elk geval heb
ben we de komende acht weken 
de tijd om in vorm te komen . Die 
bekercompetitie kan alleen een 
hoop geld opleveren als prijs.'· 
,,Ginnetti en Bergloff heb ik aan
getrokken via tips. Wayne van 
Dorp prees vooral aanvaller Gin
netti. Die twee hebben samen in 
een team gespeeld en ik moet 
zeggen dat ze prima met elkaar 
kunnen opschieten . Ginnetti zal de 
rol van de vertrokken Cranston 
moeten overnemen. Daar heb ik 
wel vertrouwen in. Kijk , Tim 
Cranston was vrij populair bij het 
publiek, maar in de belangrijke 
wedstrijden was hij niet thuis. 
Acht doelpunten scoren tegen 
een ploeg als Utrecht zegt mij niet 
zoveel. Je moet er zijn in de 
wedstrijden waar veel belangen 
op het spel staan. Toen heb ik 
hem gemist. Het publiek zag die 
snelle overstapjes van hem en 
zoiets slaat natuurlijk aan. Maar 
wat Ginnetti nu al heeft laten zien 
tegen Geleen, was gewoon ge
weldig. Hij was amper uit het 
vliegtuig en scoorde direct al 
tweemaal. " 

Belangriike spelers 
" Wayne van Dorp is eeri van de 
velen die dit jaar zijn gebleven. 

' Voor het team is hij een belangrij-
ke speler. Ik weet dat hij een 
slechte naam heeft. Hij zou min
der straftijd moeten oplopen . Ik 
denk dat Wayne de helft van alle 
wedstrijden heeft gemist . Hij moet 
nu ook nog een schorsing van 
drie wedstrijden uitzitten. Maar hij 
had veel tegen het vorige jaar. 
Eerst die affaire met Andries 
Andringa en toen ongeveer op 
hetzelfde moment die vechtpartij ' 
in het café . Ja en daar kwam nog 
eens een rugblessure overheen. 
Juist op het moment dat we de 
beslissende wedstrijden speel
den. Maar vergeet niet dat Wayne 

daarvoor uitstekende duels heeft 
gespeeld met relatief weinig straf
minuten. Ik ben blij dat hij er weer 
bij is. Hij brengt veel publiek bin
nen en intimideert onze te
genstanders. Ik heb hem liever 
als medespeler dan als te
genstander. Ik zou er echt niet blij 
mee zijn als hij voor bijvoorbeeld 
Amsterdam zou uitkomen." 

over om in burgerkleren aan de 
boarding te blijven staan . Ook niet 
omdat ik dolgraag de wereldkam
pioenschappen in de 8 -poule wil 
meemaken, die volgend jaar in 
Nederland gehouden worden. Als 
speler voel ik me nog lang niet af
geschreven. Het zegt toch ook 
wel iets dat ik met Tony Collard tij
dens de vorige WK ben uitgeroe
pen tot beste spelers van het toer
nooi. Wat me trouwens wel een 
beetje ergert is de gebrekkige or
ganisatie rondom de nationale 
ploeg. Er zijn amper oefenduels 
gepland . Dat is toch niet goed. Er 
ontbreekt een gedegen orçianisa-

maeiliike ,ambinatie 
" Evenals het vorige jaar ga ik ook 
dit seizoen weer als speler-coach 
opereren. Dat is een moeilijke 
combinatie , maar ik pieker er niet 

tiebeleid . Andere landen kunnen 
het ook, waarom wij dan niet?" 
" Met die organisatie heb ik in 
Groningen natuurlijk bij GIJS ook 
te maken. Dat is in de eerste 
plaats iets voor het bestuur. Ik 
houd me vooral bezig met het 
veldwerk. In mijn eerste jaar als 
zelfstandige trainer heb ik het vo• 
rîge seizoen natuurlijk veel ge
leerd. Elke dag leer je bij . Wat ik 
het moeilijkste vond? Een moeilij
ke vraag. Ik denk om de spelers 
blij te houden. Kijk, als je resulta
ten behaalt is iedereen blij . Maar 
als succes uitblijft dan wordt het 
wat moeilijker. Gelukkig word ik 
gesteund door een paar spelers 
die zich op het ijs opwerpen als 
leiders. Die moet je er ook wel bij 
hebben, want anders red je het 
niet. Zo 'n driedubbele functie is 
erg ingewikkeld en het is waar dat _ 
bijvoorbeeld de coaching er wat 
onder te lijden heeft ." 

Steunpilaren 
" Johan Toren en Rick Vangog 
zijn voorbeelden van die steunpi
laren voor mij. Zij zorgen ervoor 
dat de schade meevalt. Ik ben 
beslist geen supermens. Het blijft 
voor mij echter een voordeel dat 
ik destijds in Heerenveen eenzelf
de situatie heb meegemaakt met 
Larry van Wieren als trainer/spe
ler/coach. Ik weet hoe het toegaat 
en onderken precies de tekortko
mingen. Ik ben ook van plan om in 
de bekercompetitie af en toe wat 
meer als coach te fungeren. Dan 
maar een keertje niet op het ijs. 
Maar het mag nooit ten koste 
gaan van de resultaten. Ook in die 
bekercompetitie wil ik winnen. Dat 
ben je niet alleen tegenover jezelf 
verplicht , maar zeker ook tegeno
ver het publiek in Groningen . 
Daar moeten we het in de eerste 
plaats van hebben.'· 
" Mijn taak is niet te zwaar als je 
bedenkt dat ik overdag niets an
ders te doen heb. Ik ga heerlijk 's 
middags met een groep spelers 
trainen én daarnaast heb ik in 
mijn gezin voldoende afleiding. 
Toen we deze zomer in Canada 
waren heb ik er ook geen moment 
aan gedacht om daar te blijven en 
het hele ijshockey-gebeuren in 
Groningen de rug to~ te keren. 
Ik heb er nog steeds veel zin in en 
ook in het Nederlands team dat 
toch voor een belangrijke WK 
staat. 
Wat er op langere termijn gaat ge
beuren, weet ik nog niet precies. 
Het vorige jaar heb ik aangekon
digd dat mijn toekomst in Canada 
ligt. Dat blijft natuurlijk zo. Voorlo
pig kan Groningen op me blijven 
rekenen. Pas als ik hier drie jaar 
heb gewerkt, denk ik serieus aan 
een definitieve terugkeer naar 
mijn geboorteland." 

e HENK HJELKEMA 
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Van lusteloos tot sterk aanvallend 

GIJS laat zich van 
twee kanten zien 

Twee GIJS-teams waren het afge
lopen weekend op de vaderlandse 
ijspistes actief. In Den Bosch een 
ploeg die zich willoos en lusteloos 
naar een mammoet-nederlaag liet 
leiden (9-4); gisteravond op het ou
de vertrouwde Stadsparkijs een 
collectief dat zich gelijkwaardig 
toonde aan de bezoekende lands
kampioen Amsterdam en een ver
diend 2-2 gelijkspel bewerkstellig
de. 

Binnen de Groningse gelederen 
werd daarbij nadrukkelijk gewe
zen in de richting van de zijn ren
tree vierende Wayne van Dorp. 
Inderdaad vormde de aanwezig
heid van het Groningse brok be
ton tijdens het treffen met de Mo
kumers een inspiratiebron van 
°?etekenis voor de Noordelijke 
13shockeytrots; de absentie van 
de nummer acht de avond daar
voor in de Brabantse hoofdstad 
verklaarde echter niet de mat
heid waarmee de Martinistedelij
ke aanvalsdrift gepaard ging. 

Want ook zonder Van Dorp en de 
· geschorste verdediger Eric Noor
man moet de Koopmansformatie 
in staat geacht worden een toch 
heus niet imponerende klip als 
Den Bosch te omzeilen. Enig op
portunisme was de GIJS-ploeg 
zaterdagavond echter vreemd. 
'Een off-day", zou Koopmans la
ter verklaren . 'Als ik echter naar 
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Van onze sportredactie 

de prestatie van vanavond kijk, 
kan ik niet anders dan tevreden 
zijn. De ploeg heeft zich prima 
hersteld' . 
GIJS speelde inderdaad een paar 
klassen beter dan de avond daar
voor, hetgeen een huzarenstukje 
van de trainer/ coach genoemd 
mag worden . Want wie de 'Gijs
sies' in Den Bosch aan het werk 
had gezien, zou een revival zoals 
die tussen zes en negen uur in het 
Stadsparkstadion plaats vond ze
ker voor onmogelijk verklaard 
hebben. 

Met een gezond portie vechtlust 
in de ploeg en Wayne van Dorp 
weer in de gelederen waren de 
Groningers meer dan gelijkwaar
dig aan de Mokumers, die slechts 
met het nodige geluk op voor
sprong de eerste pauze konden in
gaan. Dave Bell reageerde alert 
op wanorde in de Groningse de
fensie, en liet de goed keepende 
sluitpost Mark O'Brien kansloos . 
Daarvoor hadden de Koopmans
boys legio kansen gehad, die ech
ter door een gebrek aan de nodige 
koelbloedigheid onbenut werden 
gelaten . Ook het tweede bedrijf 
liet een aanvallend ingesteld 
GIJS zien, dat met name door de 
goed draaiende lijn Franke
Ginetti-Van Dorp herhaalde ma
len gevaarlijk voor het kooitje 
van de Amsterdamse goalie Hoo
gendoorn verscheen. Die wist met 

GRONINGEN - De ijshoc
keyers van Heerenveen leden in 
de bekercompetitie opnieuw. 
twee nederlagen. Zaterdag ver
loren de Flyers in eigen hal van 
Nijmegen (2-4) en gisteravond 
was Tilburg veel te sterk. Via de 
periodestanden 4-0, 4-3 en 4-2 
wonnen de Tilburgers met 12-5. 

Verlies Heerenveen 
de: Amsterdam-Den Bosch 9-6, 
Den Haag-Geleen 4-4, Heeren• 
veen-Nijmegen 2-4, Den Bosch-. 
Groningen 9-4, Eindhoven-Til
burg 5-3, Tilburg-Heerenveen 
12-5, Geleen-Eindhoven 6-1, 
Groningen-Amsterdam 2-2, Nij
megen-Den Haag 12-2. De uitslagen van dit weekein-

kunst en vliegwerk zijn domein 
schoon te houden, gepaard gaan
de met provocerende akties rich
ting Van Dorp. De anders zo op
vliegende body-check-specialist 
hield zich echter voorbeeldig in 
toom, en werd slechts vlak voor 
het einde van de tweekamp door 
de matig leidende scheidsrechter 
Toemen naar het strafbankje ver
wezen. 
Ondanks de Groninger druk op 
het vijandelijke doel kon de 
Noordelijke aanhang pas in de 
derde periode het eerste GIJS
doelpunt begroeten. Bob Ginetti 
manoeuvreerde zich na een prima 
pass van Leo Koopmans tijdens 
een man-meer-situatie alleen 
voor het kooitje van Hoogen
doorn en gaf de goalie geen schijn 
van kans (1-1). En vlak daarna 
was het opnieuw raak . Dit keer 
was het Koopmans zelf die, na 
een panieksituatie in de hoofdste
delijke achterhoede, geen enkele 
moeite had het rubber in het net 
te deponeren. 
Dat Ron Berteling vijf minuten 
voor tijd nog kans zag de gelijk
maker op het scorebord te laten 
aantekenen, was louter en alleen 
het gevolg van het feit dat de 
'Gijssies' aan het einde van hun 
krachten waren . Het fysieke spel, 
zoals dat door de Groningers 
wordt gehanteerd , vergt nogal 
wat van de conditie en daarvoor 
zijn de Stadspark bewoners nog te 
kort in training. 

Stand: 
1. Geleen 
2. Tilburg 
3. Eindhoven 
4. Amsterdam 
S. Nijmegen 
6. Oen Bosch 
7. Groningen 
8. Oen Hoog 
9. Heerenveen 

4 7 21- 8 
4 6 23-15 
4 6 21-14 
4 5 18-13 
4 4 24-1 9 
4 4 25-31 
4 3 18-18 
4 1 9-25 
4 0 13-29 

lo- 10 - 65 

• Leo Koopmans en Wayne 
van Dorp (links en rechts in 
donker tenue) zoeken de puck 
voor het Amsterdamse doel. 
(Foto: Sjors Visscher). 
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• internationale 
verhuizingen 

• 5000 m3 verwarmde 
opslag op 
kamertemperatuur 

• opslag in stofvrije 
containers 

• verhuiswagens van 
20 t / m 85 m 3 

• een netspanning 
van 220 volt 

• uw diepvriezer blijft 
tijdens de 
verhuizing doorvriezen 

• verhuislift aanwezig 
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HOOGEZAND 
PRODUKT IEWEG 1 
05980 · 9 98 20 
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Is Wayne van Dorp er in de lijn met de nieuwelingen Bob Ginnetti en Bas Copray 
weer bij, mogelijk rnoet G!.JS Erik Noorman nog missen. De jeugdige verdediger 
kreeg tegen de Flyers een match-penalty voor 'spearing' en dat betekent enkele 
wedstrijden toekijken. Op het moment van schrijven is de tuchtcommissie nog niet 
bijeen geweest, maar is Noorman voor meer dan twee duels geschorst, moet GIJS 
het zonder deze defensieve kracht stellen . 

Hoe de tegenstanders van vanavond het er tegen Panasonic Den Bosch (Amster
dam vrijdag thuis, GIJS gisteravond in Den Bosch) afgebracht hebben, zal u waar

schijnlijk reeds bekend zijn. Het is echter gevaarlijk de sterkte van de twee ploegen 
te bepalen aan de hand van de twee resultaten. Iedere ijshockeywedstrijd is weer 
anders en bovendien mag GIJS vanavond rekenen op de steun van de hopelijk weer 
in grote getale opgekomen supporters. 

NHL - start 
Ook de Amerikaans/Canadeze National Hockey League, waarvan u op Sky Channel 
regelmatig beelden kan zien, is kort geleden van start gegaan. Grote favoriet is op
nieuw de club van superstar Wayne Gretzky, de Edmonton Oilers, de laatste twee 
jaar winnaar van de Stanley Cup. De werkelijke strijd om die titel begint pas op 6 
april volgend jaar, als de play-offs beginnen met zestien ploegen. De in totaal 21 

ploegen in de NHL, er vallen dus eerst maar vijf af, spelen vier maal tegen elkaar, 
dat wil zeggen tachtig wedstrijden voor iedere club. En dat nog vóóf de play-offs. 
Edmonton won zijn eerste wedstrijd tegen Winnipeg met 4-3 onder andere door 
twee treffers van Gretzky. Nog geen succes was er voor de naar de Toronto Meaple 
Leafs verhuisde Marian Stastny. Na een nederlaag tegen de Boston Bruins (3-1) ver
loor Marian ook van zijn bij de Ouebec Nordiques gebleven broers, Anton en Peter: 
0-4. Het toeschouwersrecord op de eerste wedstrijddag kwam op naam van Detroit, 
waar 20.000 mensen keken naar de wedstrijd tegen Minnesota (6-6 n .v.). 

Programma en stand 
Vrijdag: Per 16 oktober: 
Amsterdam - Den Bosch 
Den Haag - Geleen Eindhoven 2 4 15- 5 

Gisteren: Geleen 2 4 11- 3 

Heerenveen - Nijmegen l -Y Tilburg 2 4 8- 5 
Den Bosch - GIJS q-Lt GIJS 2 2 12- 7 

Eindhoven - Tilburg .s~~ Amsterdam 2 2 7- 5 
Den Bosch 2 2 10-18 Vandaag: 

ll.-$' Den Haag 2 0 1- 9 Tilbur~ - Heerenveen 
Nijmegen 2 0 8-15 Geleen - Eindhoven 6 - 1 Heerenveen 2 0 6-13 GIJS - Amsterdam 2- - 2 

Nijmegen - Den Haag \ L - 2.. 
7 
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GIJS Groningen Frontech Amsterdam 
Reg . nr . Reg . nr. 

No. Namen Plaatsen No. Namen 

30 Mark O'Brien 
Doelverdedigers 

1 Ferry de Kok 

1 Theo Mertens 20 Cor Hoogendoorn 

7 Rick Vangog C 1. Verdediging 2 Appie Boot 

51 Erik Edens 5 Rob van der Mark 

4 Martin Kiel 
2. Verdediging 1 1. Mike Powers 

6 Bob Bergloff '15 Dave Bell 

15 Gerard Carras 
3. Verdediging 

19 Scott Hu nter 

3 ~fl<tk-Ntn:J rffian (o .v .) 

16 Leo Koopmans \) 10 William Klooster C 

25 Joep Franke 1. Voorhoede 11 Ron Berteling 

19 Johan Toren 12 Michel Jans 

8 Wayne van Dorp 14 Bert Hille 

17 Bob Ginnetti 2. Voorhoede 16 Dave Dallow 

11 Bas Copray 17 Martin Pateman 

10 Hans Coffeng 6 Paul Tem merman 

14 Herman Carras 3. Voorhoede 8 Tjakko de Vos 

12 Henk Keijzer 21 Michael Veltman 

91S Cees Dijkhuis 18 Sandar Scheepens 
,,, 2 Benny Dilling 22 Patrick Balm 

23 Arthur Pohlman 

Speler/ coach : Leo Koopmans Coach : Ejay Queen 
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GOALS & ASSISTS 
Thuisclub Bezoekende club 

Goal Assists Tijd 
Goal Assists Tijd 
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Remise GIJS in Stadspark 

Rustige rentree 
Wayne van Dorp 
tegen Amsterdam 

1.0---/0-85 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - ,,Laat GIJS die muilkorf afdoen", aldus een 
reactie van de tribune. En inderdaad, de Groninger-ijshockeyers 
lieten hun tanden slechts sporadisch zien in het treffen met 
landskampioen Amsterdain. De tweede thuiswedstrijd, die in een 
2-2 remise eindigde, greep trainer-speler Koopmans aan om d e 
rentree van de tot gisteravond geschorste Wayne van Dorp in te 
passen met combinatiespel. De angst voor strafminuten over
heerste in het Stadspark, want de uitwedstrijd tegen Den Bosch 
ging zaterdag met 9-4 verloren doordat GIJS maar liefst zesmaal 
een treffer moest incasseren met een numerieke minderheid. 

De schrik zat er dus behoorlijk dusverre niet goed uitkomt, heeft 
in. Koopmans was doodsbenauwd volgens Koopmans te maken met 
dat zijn ploeg weer zou vervallen de opbouw van de conditie. GIJS' 
in een oude fout: het oplopen van strijdwijze vergt namelijk nogal 
een waslijst strafminuten waar- wat kracht en daar is een 
door een conditionele aanslag zou ijzersterke conditie voor nodig. 
worden gepleegd op de spelers dfü,..., Koopril.ans: •\,Onzé"tegensîanders 
tegen een numerieke meerder- moewn· ieggfn: daar- heb je die 
heid mc:>eten opboksen. ;,Als we Groninger beren weer". 
nu al steeds met minderheden Tegen Amsterdam hadden de 
spelen, dan komen we onszelf la- Groningers geen topvorm nodig 
ter dit seizoen tegen. Dan missen om de score in evenwicht te hou
we misschien de kracht om er te- den. GIJS schiep zich zelfs de 
genaan te gaan als het erop aan meeste kansen, maar de afwer
komt", aldus de coach. king liet veel te wensen over. 

Koopmans had zijn equipe voor 
het duel tegen Amsterdam op het 
hart gedrukt om vooral uit te kij
ken met de hardheid. Uitgere
kend W ayne van Dorp, die als 
geen ander ervaring heeft op het 
strafbankje, had zich die 
waarschuwing goed aangetrok
ken. In zijn eerste seizoenoptre
den keken de im duizend toe
schouwers vreemd op, want de · 
boomlange forward negeerde alle 
provocaties van zijn tegenstan
ders en trapte niet in het valletje 
van de Amsterdamse goalie Hoog
endoorn, die hem tot tweemaal 
toe uitnodigde met hem op de 
vuist te gaan. 

,Niet thuis' 
De doelman vond bij Van Dorp 

het bordje 'Niet thuis' en haalde 
zichzelf uit het spel. Hoogendoorn 
liep zelf vier strafminuten op, ter
wijl Van Dorp vrijuit ging. In de 
slotminuten kreeg de Groninger 
van arbiter Toemen toch nog een 
straf, maar die verhinderde Koop
mans niet om zijn aanvaller uit
voerig te complimenteren. On
danks ·het gebrek aan wedstrij
dritme concentreerde Van Dorp 
zich volledig op de puck en de ge
oorloofde body check, zijn be
langrijkste wapen. 

Terugkijkend op de eerste vier 
duels, die drie .punten opleverden 
( zege op Heerenveen en remise 
tegen Amsterdam ) toonde Koop
mans zich gisteravond redelijk te
vreden. De nederlagen tegen Til
burg en Den Bosch veroorzaakten 
in elk geval geen paniekreactie 
bij hem. Koopmans: ,,Het vorige 
jaar w:;tren we misschien wat te 
vroeg in topvorm. Vergeet niet 
dat we nog een lange weg te gaan 
hebben . . Deze periode gebruiken 
we om op elkaar ingespeeld te ra
ken en om de conditie op peil te 
brengen. Het heeft nog zeker wat 
tijd nodig om echt goed te kunnen 
draaien. We moeten zorgen dat 
we de laatste tien wedstrijden 
voor de play offs op de top zitten 
om vervolgens toe te kunnen 
slaan." 

De krachtmetingen tegen 
Heerenveen en Amsterdam heb
ben de Groninger speler/trainer 
voldoende vertrouwen gegeven 
om onbezorgd in de toekomst te 
blikken. De body-check zal daarin 
hoe dan ook een doorslaggevende 
factor zijn. Dat die check er tot 

Hoogendoorn keerde de puck op 
de . belangrijke momenten, maar 
datzelfde kan trouwens gezegd 
worden van de Groninger goalie 
Mark O'Brien, die dit jaar een pri
ma indruk maakt en de vertrok
ken Storimans voorlopig doet ver
geten. 

Scoreverloop: eerste periode: 0-1 Da
ve.-Bell. derde periode.:..b.1 Ginnetli. 2: 1..Koop
mans, 2-2 Bertellng. 

Strafminuten: GIJS 17, Amsterdam 16. 

In Den Bosch leek de Groninger 
defensie in de tweede periode wel 
een doorgangshuis. Vooral door 
de strafminuten profiteerden de 
Brabanders vakkundig van de nu
merieke meerderheden. De Gro
ningers hadden een complete off
day en lieten het maar zoals het 
was. De GIJS-doelpunten kwa
men op naam van: Gerard Carras, 
Ginnetti, Toren en Koopmans. De 
beste Groningers waren in deze 
wedstrijd Gerard Carras en Mar
tin Kiel. 
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Koopmans laakt mentaliteit bii GIJS 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN - De ijshockeyers van GIJS bleken zaterdaga
vond in de met een kleine duizend toeschouwers gevulde ijshal 
nog niet verlost van hun wisselvalligheid uit de eerste wedstrij
den. Na de knappe overwinning (4-6) in de zware uitwedstrijd te
gen Nijmegen volgde een verrassende nederlaag tegen het 
Haagse HIJS met dezelfde cijfers (periodestanden 1-3, 2-2 en 1-1). 

vier doelpunten werden door die 
lijn gescoord. Met name Van Dorp , 
is echter conditioneel nog niet op 
zijn top en viel in de derde periode 
sterk terug. Koopmans gunde de 
twee andere lijnen opvallend veel 
ijstijd, wat het spel van de Gro
ningers bepaald niet ten goede 
kwam. Ook de hard werkende Jo
han Toren kon geen potten bre
ken. Toren miste zijn vaste 
maatjes Koopmans en Franke en 
kwam niet tot zijn recht. 

Burney was de laatste twee sei
zoenen in de Noorse tweede divi
sie topscorer en arriveerde via een 
Belgische makelaar donderda
gochtend in Den Haag. De Cana
dees schoot uit alle hoeken en trof 
drie keer het net achter de dit
maal minder opvallende Mark 
O'Bri~n. 

Leo Koopmans volgde zaterda- gips er ter plekke af wilde scheu
gavond hoofdschuddend de ver- ren om het ijs op te gaan. 
richtingen van zijn volgelingen. 
De trainer/coach zat met zijn been 
omhoog op de spelersbank, omdat 
's ·ochtends bleek dat Koopmans 
in de wedstrijd tegen Nijmegen 
een scheurtje in een middenvoets
beentje heeft opgelopen. De voet 
zit zeker tien dagen in het gips, 
zodat Koopmans zichzelf pok het 
komend weekeinde tegen Eindho
ven (thuis) en Geleen (uit) niet 
kan opstellen. 

Al in de eerste periode zat de 
Groninger coach met een trieste 
blik naar het ijs te staren, want 
GIJS bracht er niets van terecht. 
Wat meewarig bekeek Koopmans 
zijn gekwetste voet, alsof hij het 

Andy Strijker 
terug bij ~IJS 

Deze week ~s GIJS er in geslaagd 
nog een nieuwe spelet· aan te 
trekken. Het is de in Groningen 
reeds bekende Andy Strijker, die 
vanmorgen uit Canada aan
kwam. Strijker speelde al voor 
GIJS in de jaren 1979-1980 en 
werd toen ook verkozen voor het 
nationa le team. 
De la~tste twee jaar kwam Strij
ker uit voor een Intermediate B
team in Paris, Ontario. Trai
ner/ coach L~o Koopmans hoopt 
met deze nieuwe aanvaller de 
voorhoede van GIJS wat meer 
body te geven. Strijker zal a .s. za
terdag tegen Kemphanen al inge
zet worden. 

"Ja natuurlijk, sta ik liever op 
het ijs," gaf Koopmans na afloop 
antwoord op de vraag of hij nog 
steeds het liefst als speler de gijs• 
sies coacht. ,,Ik word hier Hele
maal ziek van. Dit is geen off-day, 
zoals in Den Bosch. ,Dit was een 
kwestie van mentaliteit. Ik stond 
tegen Nijmegen zeven minuten 
met een kapotte voet op het ijs en 
dan verwacht je die mentaliteit 
van de spelers ook," verwoordde 
Koopmans zijn teleurstelling. 

GIJS bezit op het moment 
slechts een volwaardige aan
valslijn: Bob Ginnetti, Wayne. van 
Dorp en Joep Franke. Drie van de 

Ook verdedigend klopte er wei
nig bij GIJS. Rick V angog was de 
enige die nog enigszins op de been 
bleef en ook aanvallende impul
sen gaf. De Amerikaan Bob 
Bergloff, die een niet erg gemoti
veerde indruk maakte, was een 
van de dissonanten bij de Gronin
gers. HIJS profiteerde voortreffe
lijk van de defensieve wanorde bij 
GIJS. 

Leo Koopmans was na afloop 
niet bepaald vrolijk: ,,Na gistera
vond is dit een grote teleurstel
ling. Door juist in Nijmegen te 
winnen, dacht ik dat het team op 
het goede pad was. Misschi_en is 
het toch een vorm van on
derschatting. Den Haag had de 
betere wedstrijdmentaliteit. Er 
werd niet gewerkt en dan verlies 
je." 

Scoreverloop: eerste periode: 1-0 Bob 
Ginnetti, 1-1 Ron Witvoet, 1-2 en 1-3 Dave 
Burney, tweede periode: 2·3 Ginnetti, 3·3 
Wayne van Dorp, 3-4 Burney, 3-5 Gerard van 
Hunen, derde periode: 3-6 Edwin Troch, 4-6 
Rick Vangog. Strafminuten: GIJS: 8, HIJS: 
13. Scheidsrechter: Westra. Toeschouwers: 
1000. 

De nieuwe Canadees Dave Bur
ney ontpopte zich als een man, 
waar op gelet dient te worden. 

Drukte voor het doel van GIJS, dat van Den Haag verloor. 

Nieuwe speler GIJS 
Van onze sportredactie 

GRONINGEN - De Groninger 
IJshockeystichting heeft de Ne
derlands-Canadees Andy Stryker 
aangetrokken. ' 

De uit Paris, Ontario (Canada) af
komstige allrounder arriveerde van
morgen in Nederland en zal naar alle 
waarschijnlijkheid morgen in de 
thuiswedstrijd tegen Eindhoven zijn 
eerste wedstrijd voor GIJS spelen. 

Stryker was ook tussen 1979 en 
1981 reeds actief voor de Groningers 
en kwam in die periode ook enkele ke
ren voor het Nederlands tearn-·uit. De 

1 laatste drie jaar speelde hij in de Ca
s , nadese amateurleague voor de club in 

zijn woonplaats. 

Van onze sportredactie 

GRONINGEN - Na zes ron
den in de bekercompetitie van 
de ijshockeyers heeft Geleen 
de leiding. De Zuidlimburgers 
speelden gelijk tegen Tilburg 
(2-2) en wonnen van Den 
Bosch (5-7). 

De uitslagen van dit weekeinde: 
Nijmegen-Groningen 4-6, Den Haag
Heerenveen 5-2, Geleen-Tilburg 2-2 
Groningen-Den Haag 4-6, Heeren'. , 
veen-Den Bosch 2· 7, TIiburg-Amster
dam 3-3. Den Bosch-Geleen 5-7, Eind
hoven-Nijmegen 4-3. 

STAND: 
1. Geleen 6 10 30 - 15 
2. Eindhoven 5 8 25 - 19 
3. Tilburg 6 8 28 - 20 
4. Amsterdam ' 5 6 21-16 
5. Den Bosch 6 6 39-40 
6. Groningen 6 5 28-28 
7. Den Haag 6 5 20- 31 
8. Nijmegen 6 4 31 - 29 
9. Heerenveen 6 0 17- 41 
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\ UW TEVREDENHEID IS 
ONS SUCCES BIJ : 

OOSTLAND B.V. 
WALKER 6 - DELFZIJL 

05960-1 24 85 

• internationale 
verhuizingen 

• 5000 m3 verwarmde 
opslag op 
kamertemperatuur 

• opslag in stofvrije 
containers 

• verhuiswagens van 
20 t / m 85 m 3 

• een netspanning 
van 220 volt 

• uw diepvriezer blijft 
tijdens de 
verhuizing doorvriezen 

• verhuislif1 aanwezig 

LAND ~-'~ · r~~,t O STUID-
- . 

-~@ 

@ERKENDE 
VERHUIZERS 
HOOGE Z ,NO 
PAODU~~ Tl tWEG 1 
05980 - g 98 ,o 
FIL DE 1_F 
0596-~ - 1 _.. .; 

\ 

ard d it 
RIJSCHOOL Turf singel 92 Groningen ] 

TEL.050-121622 

~~ Oude Boteringestraat 3 
050-181604 

Carolieweg 27 
b 050-125731 

F A s H 0 N GRONINGEN 

• 

~ 

Kersttoernooi 
U hebt in de media kunnen lezen dat het ijshockeytoernooi, dat w .. tot en met 
29 december in dit ijsstadion wordt gehouden, definitief doorgaat. Gl. !S speelt dan, 
versterkt met in Nederland spelende buitenlanders of spelers uit de ~d~rlandse se
lectie tegen het Nederlands team, een Russisch selectieteam en , ~n : terke formatie 
uit Praag. Volgende week hopen wij wat uitgebreider op dit toernooi in te gaan, 
maar nu alvast het wedstrijdschema: Donderdag 26 december: Nederland - Rus
sisch team (14.30 uur); Vrijdag 27 december: GIJS - Praag (20.00 uur); Zaterdag 28 

december: Nederland - Praag (16.00 uur), GIJS - Russisch team (20.00 uur); Zondag 
29 december: Nederland - GIJS (16.00 uur), Russisch team - Praag (20.00 uur). 

Programma en Stand 
Gisteren: 

b Per 21 oktober: 
Nijmegen - GIJS l1 - Geleen 4 7 21- 8 
Den Haag - Heerenveen s- r '2.. Tilburg 4 6 23-15 

Vandaag: Eindhoven 4 6 21 -14 

Heerenveen - Den Bosch 2. - J- Amsterdam 4 5 18-13 

GIJS - Den Haag <JJ - b Nijmegen 4 4 24-19 . 
Geleen - Tilburg Q -2.. Den Bosch 4 4 25-31 

Morgen: Groningen 4 3 18-18 

Tilburg - Amsterdam Den Haag 4 1 9-25 

Den Bosch - Geleen Heerenveen 4 0 13-29 

Eindhoven - Nijmegen 

Blik over de grenzen 

IJs~ .~ckey als kunst? 
Het .::keygebied zeer goed geïnformeerde Zwitserse sportblad 'Sport Zürich' 
r e twee weken geleden een interessant interview met de voorzitte;- .. ·an de 

jsche ijshockeybond Professor Dr. Vladimir Kostka. De 63-jariqe T "jech was 
11_ • Jaar trainer van de nationale ploeg en behaalde in 1961 met zijn ploeg de ee:st9 
zege van Tsjechoslowakije op de Sovjet-Unie in de historie (6-4). Hieronder '3nl-- •' · 
vertaalde fragmenten uit het interview. 

7 
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GIJS Groningen 
Reg. nr . 

No. Namen 

30 Mark O' Brien 

1 Theo Mertens 

7 Rick Vangog ~· Erik Edens 

4 Martin Kiel 

6 Bob Bergloff 

15 Gerard Carras 

16 Leo Koopmans 

c2S Joep Franke 
-
19 Johan Toren 

8 Wayne van Dorp 

17 Bob Ginnetti 

11 Bas Copray 

10 Hans Coffeng 

14 Herman Carras . 

12 Henk Keijzer 

1<, Kees Dijkhuis 
'll n.,, .. - . . n ~11 · - , ..... ., 

• . 
Speler/ coach: Leo •Koopmans 

:~~ 

Plaatsen 

Doelverdedigers V 
V 

1. Verdediging 
X 

J',, 

2. Verdediging J: 
X 

3. Verdediging 

X 
X 

r, 1. Voorhoede )( 

1 
',(_ 

X 
2. Voorhoede )('. 

X 

X. 
3. Voorhoede y. 

x 

-

"'· ..... . .... .... :-:.;_ 

~f;i:t(\~~\/~~\ 

HYS Den Haag 
Reg . nr. 

No. 

1 

20 
12 

16 

5 

6 

11 

3 

9 
17 
8 

4 

15 

2 

18 
10 

7 

I IA 

Namen 

Ed Nienhuis 

Marcel van den Heiden 

Arley Olsen 

Piet Zoutenbier 

Ron Witvoet 

Ronald Dijkstra 

Robert Ling 

Jacques Buker 

Arnold Troch 

Edwin Troch 

Leon Steenwijk 

Gerard van Hunen 

Eric Steenwinkel 

Ronald Meijer 

Ron Gertis 

Wim Zwijnenberg 

Marcel Verrijen 

'3)o~ve- ~~..,;ne1.-1 
_J 

Speler/ trainer : Arley Olsen 
Coach : Herman Dame 

U HUDT HED HELPED ... 

8 

nationale kallekte gel!Stl!liik gl!handimpten 

giro 1122 22 2 /Zxf.5.rl/utrl!Cht 

bank 70 70 70 33311.r 10. 1x11 ... doet u het? DU! 

• 

GOALS & ASSISTS 
Thuisclub Bezoekende club 

Goal Assists Tijd 
Goal Assists :'1,('.'.:!>t::' Tijd 

no. no. no. no. 

ï?l 8/o /434 6 ).5 ✓- -~3S-

' I ;4 a ?4Î-- le Periode -

4~fl 
/ . __3_ 

14 Jo 

r1 & /2J.1 +/ i'-1 , _ Qsb 
lJ. ,~ Il :32.. 2e Periode - "' 

/0 ~Ab -'f 

~ . 2 

-~ )0 3,6 ,2 l'1 1-S1& 
"( ' _ 3e Periode -

_J_ - I 
J 

l..) - ó 
STRAFFEN 

Thuisclub Bezoekende club 

No. Penaltie A f Op No . Penaltie Af Op 

't 1 
ÏÏv'V il/ u ,, ~ l., A e . 103'1 ~13'1 - l .-1-< , •7,V , 'l v, 

1 ' w 

l e Periode 

j 

J 1-~ . 
~ l.i?i)• _,. ' 1 l)vC 

., s)a,h:nG IJL'1- 'l.. 1233 
/, ~rásh ✓- ~ et //00 l'l ::J)aSah t ,,, J. ... 

J/OÜ 
I I /~ IJ..,·c,J,, -s/, t. h~ .rel) 2e Periode 

f 

8 /" .hl~ ltCi ,·no 15.SO J~lJ 1b ; 1) 1-~lt/;_,~rc:.. jS}_ 

l~ VI oJ dl ,·,,.,t 1"~ 
I 

f 
" 3e Periode 
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/Jshockeyers thuis zonder zelfvertrouwen 

Wisselvallig GIJS 
wint en verliest 

. Twee wedstrijden stonden er afge
lopen weekend voor de GIJS

! ploeg op het programma. Vrijdag-
1 avond reisde de rood-witte Stads
parkploeg naar Nijmegen en be
haalde daar een zekere 4-6 over
winning. Amper 24 uur later 
werden de "Gijssies" in de hal 
aan de Concourslaan met dezelfde 
cijfers om de oren geslagen door 
het bezoekende HIJS, dat lak had 
aan de reputatie van de Noorde
lingen en slim profiteerde van de 
in de Groningse gelederen heer
sende wanorde. 

Voor zo'n zevenhonderd toeschou
wers bakten de GIJS-spelers er 

1-5-10- 0s 

bitter weinig van, waarmee het 
derde speelweekend van de ijs
hockeycompetitie voor de GIJS
ploeg een kopie werd van het vo
rige. Evenals toen toonden de 
stadjers afgelopen weekend twee 
gezichten. 

Zelfvertrouwen 
Het gezicht zoals trainer/coach 
Leo Koopmans dat graag wil zien 
etaleerde de Noordelijke ijshoc
keytrots vrijdagavond in Nijme
gen. Met verbluffende gemak 
werden de Gelderlanders als het 
ware onder het ijs gestopt, en de 
overwinning voor de Koopmans-

- ---- -----

formatie kwam dan eigenlijk ook 
geen moment in gevaar. 
Vreemd was het dan ook te m oe
ten constateren dat van het in 
Nijmegen getoonde zelfvertrou
wen zaterdagavond in het treffen 
met het toch heus niet impone
rende Den Haag geen spaan meer 
over was. Vanaf de eerste face
off opereerde de thuisploeg uiter
mate futloos, en reageerde veel te 
lauw op de counters van de resi
dentiebewoners. Ginetti opende 
de score weliswaar, maar zonder 
veel moeite schoten Witvoet en 
Burney (2x) hun ploeg naar een 
uiterst comfortabele eerste
pauzestand van 1-3. 

Wakker 
In de tweede period e leek het er 
even op alsof de "Gijssies" wak-

GIJS laat twee 1 
ker waren geworden . De meest 
produktieve Groningse lijn (Van 
Dorp- Ginetti-Franke) bracht de 
stand binnen één minuut weer op 
gelijke hoogte (doelpunten van 
Ginetti en Van Dorp), maar daar 

gezichten zien 
(Van onze medewerker) 

GRONINGEN - Het Gro
ninger publiek toog afgelopen 
zaterdagavond richting IJs
hal in de verwachting een 
aardig potje ijshockey voorge
schoteld te krijgen. Op het 
programma stond de thuis
wedstrijd tegen het Haagse 
HIJS, een tegenstander die -
zo leek het althans op papier -
de "Gijssies" niet voor on
overkomelijke problemen 
hoefde te stellen. De avond 
daarvoor hadden de Gronin
gers al op overtuigende wijze 
afgerekend met Nijmegen 
(4-6), zodat de gedachte dat 
GIJS het derde speelweekend 
met de volle winst op zak zou 
afsluiten, alleszins gerecht
vaardigd leek. Het pakte 
echter allemaal anders uit. De 
Koopmansformatie zag geen 
enkel moment kans om een 
vuist te maken in het vrij tam
me duel, en moest lijdelijk 
toezien hoe de residentiebe
woners op een in feite kinder
lijk eenvoudige wijze de winst 
naar zich toe trokken (4-6). 

Excuses waren na afloop am
per voorhanden. Natuurlijk, het 
team miste twee uiterst waarde
volle spelers als verdediger Eric 
Norman (schorsing) en Leo 
Koopmans zelf (gescheurd mid
denvoetsbeentje), maar de ab
sentie van de twee verklaarde 
allerminst het gebrek aan 
vechtlust bij de thuisploeg. Het 
getuigde dan ook van realiteits
zin, dat de gekwelde trainer
coach die omstandigheid tij
dens zijn wedstrijdenanalyse 
grotendeels buiten beschouwing 
liet. Maar wat er wel aan de 
hand was met zijn pupillen? 
Ook voor Koopmans bleef het 
gissen. 

"Ik snap er niets van", aldus 
de technisch bewindvoerder. 
,,Het heilige vuur ontbreekt. 
Toch dacht ik na de wedstrijd 
van gisteravond, dat we op de 
goede weg waren. In Nijmegen 
werd vechtlust getoond, de wil 
en de power om te winnen wa
ren daar overduidelijk aanwe-

zig. Je denkt daar dan op voort 
te kunnen borduren, maar van
avond was het weer helemaal 
mis". 

LAUW 

Inderdaad toonden de noor
delijken evenals vorige week 
weer twee gezichten in twee ver
schillende wedstrijden. In Nij
megen had GIJS het treffen met 
de Gelderlanders vanaf het be
gin tot het einde onder controle, 
en kwam door middel van bij 
vlagen prima ijshockey eigenlijk 
nauwelijks in gevaar. Op het ei
gen Stadspark-ijs bleek amper 
24 uur later van dat zelfbewust
zijn nauwelijks meer iets over te 
zijn. Vanaf de eerste face-off 
reageerde de ploeg uitermate 
lauw op de Haagse counters, en 
kwam in aanvallend opzicht 
nauwelijks tot aansprekende 
daden. Aankomende passes wa
ren op de vingers van één hand 
te tellen en zelfs het in den lan
de beruchte fysiek geweld - toch 
in de loop de jaren uitgegroeid 
tot het handelsmerk van GIJS -
bleef het overgrote deel van de 
wedstrijd achterwege. 

Met name de eerste Gronin
ger aanvalslijn (Van Dorps
Ginetti-Franke) etaleerde het 
gebrek aan zelfvertrouwen over
duidelijk. Waren de GIJS-voor
waartsen in Nijmegen nog be
trokken bij alle Groninger goals; 
tegen HIJS kwamen ze geen 
moment echt goed in de wed
strijd te zitten. Drie van de vier 
Martinistedelijke doelpunten 
kwamen weliswaar tot stand 
door bemoeienis van Van Dorp 
c.s., maar het snelle effectieve 
combinatiespel van de meest 
produktieve Groninger lijn was 
zelden te zien. 

BEDENKELIJK 

Alleen in de tweede periode 
leek het er even op. Bij een 1-3 
achterstand kwam de versnel
ling eindelijk in de juiste stand 
te staan en trokken achtereen-

volgens Ginetti en Van Dorp de 
tand binnen een minuut gelijk. 
Daarna zakten de Groningers 
echter weer terug naar een be
denkelijk niveau en kreeg HIJS 
alle kans de schrik te verwer
ken. De Haagse import Burney 
was de eerste die zijn positieven 
na het Groninger offensief weer 
bij elkaar kreeg. Hij profiteerde 
handig van een te trage reactie 
van de GIJS-verdediging en 
schoof het ·rubber vervolgens ui
terst beheerst in de voor GIJS
goalie Mark O'Brien verkeerde 
hoek (3-4). Daarmee de wed
strijd in feite beslissend. Die
zelfde Burney was trouwens ook 
verantwoordelijk voor de 1-3 
achterstand, waarmee de GIJS. 
ploeg na de eerste periode de 
kleedkamer op kon zoeken. Na
dat de Stadsparkbewoners na 
vijf minuten door Ginetti de lei
ding hadden genomen, namen 
de bezoekers onder leiding van 
de Canadees de regie razendsnel 
over. Ron Witvoet bracht na 
amper een minuut de gelijkma
ker al weer op het scorebord, 
terwijl Burney zelf op een ui
terst slimme wijze de tweede en 
derde goal voor zijn rekening 
nam. 

De Groningers hadden daar 
amper wat tegenover kunnen 
stellen. Het weinige gevaar dat 
er voor de solide keepende 
Haagse sluitpost Ed Nienhuis 
ontstond, moest voornamelijk 
komen van Wayne van Dorp en 
zijn kornuiten. De andere aan
valslijnen brachten er bitter 
weinig van terecht. Toren en 
Keizer misten overduidelijk 
hun maatje Koopmans, terwijl 
de derde noordelijke aanvalslijn 
ontkracht werd door de afwezig
heid van Herman Carras, die de 
stek van zijn trainer-coach had 
overgenomen. Al met al een 
krachteloos geheel, waar de gas
ten dankbaar gebruik van 
maakten. Van Hunen schoot 
zijn ploeg in de tweede periode 
nog naar 3-5, waarna beide 
team in het laatste bedrijf nog 
eenmaal de roos troffen. Edwin 
Troch was aan Haagse kant de 
schutter; Rick Vangog gaf voor 
de thuisclub de score nog een 
ietwat dragelijk aanzien. 

IJshockey 
DEN HAAG - De Neder

landse ijshockeycompetitie: 
NI,JMEGEN-GRONIN

GEN 4-6 (2-4, 2-2, 0-0, Scheids
rechter: Van Berkel; Toeschou
wers 1000. Topscorer Nijmegen: 
Greg (2); Groningen: Van Dorp 
(3) . Strafminuten Nijmegen: 8; 
Groningen: 12. 

DEN HAAG-HEEREN-
VEEN 5-2 (1-0, 2-1, 2-1; 
Scheidsrechter: Douwes; toe
schouwers: 400. Topscorer Den 
Haag: McHurbe (3). Strafmi
nuten Den Haag: 20 (10 voor 
Zwijnenburg); Heerenveen: 14. 

GELEEN-TILBURG 2-2 
(0-1, 1-1, 1-0) . Scheidsrechter: 
Toemen, toeschouwers: 700. 
Strafminuten: Geleen 27, Til
burg 14. Topscorer:. Mason (Til
burg) 2 

HEERENVEEN-DEN 
BOSCH 2-7 (1-1, 0-4, 1-2) . Stui
ver, 200. Strafminuten: Heeren
veen 14, Den Bosch 14. Topsco
rers Den Bosch, Molenaar, Wet
zer en Macrea allen 2. 

GRONINGEN-DEN HAAG 
4-6 (1-3, 2-2, 1-1). Westra. 1000. 
Strafminuten: Groningen 8, 
Den Haag 13. Topscorers: Gin
netti (Groningen) 2, Burny 
(Den Haag) 3. 
Eindhoven - Nijmegen 4-3 (2-1 
2-0 0-2); Scheidsrechter: En
gelsma, toeschouwers: 800. 
Topscorers : Stoer (Nijmegen) 
en Livingston (Eindhoven), bei
den 2x . Strafminuten: Eindho
ven 10, Nijmegen 12. 
Tilburg - Amsterdam 3-3 (l-0 
1-2 1-1); Scheidsrechter: Toe
men, toeschouwers: 1250. Top
scorer: Dallow (Amsterdam) 2x. 
Strafminuten: Tilburg 2, Am
sterdam 10. 
Den Bosch - Geleen 5-7 (1-2 
3-4 1-1). Scheidsrechter: Dou
wes, toeschouwers: 150. Topsco
rer: Tenbult (Geleen) 2x. Straf
minuten : Den Bosch 6, Geleen 
8. 

STA D 
Geleen 6 10 30-15 
Eindhoven 5 8 25- 19 
Tilburg 6 8 28-18 
Amsterdam 5 6 21-16 
Den Bosch 6 6 39-40 
Den Haag 6 5 20-31 
Groningen 6 5 28-28 
Nijmegen 6 4 31-29 
Heerenveen 6 0 15-41 

bleef het ook bij . 
De Hagenezen kregen alle tijd om 
van de schrik te bekomen, en 
Burney was de eerste die het te
ruggekeerde Haagse zelfvertrou
wen in een doelpunt uitdrukte: 
3-4. 
Toen Van Hunen er even later 3-5 
van maakte werd de Groningse 
hoop op een eerbaar resultaat de
finitief de grond ingeboord. Van
gog scoorde weliswaar nog voor 
de GIJS-ploeg, maar Edwin 
Troch deed aan de andere kant 
precies hetzelfde, zodat het ver
schil van twee doelpunten ge
handhaafd bleef. 
Scheidsrechter Westra deelde in 
het sportieve duel 21 strafminu
ten uit: 8 voor GIJS, en 13 voor 
Den Haag. 



Optimisme bii GIJS 
verder ondermiind 

Van onze sportredactie 
GRONINGEN - Geleen heeft in de beker

competitie van de ijshockeyers de leiding be
houden. De Limburgers klopten behalve GIJS 
ook Heerenveen met ruime cijfers (0-7). Eind
hoven, dat ook twee keer won, volgt goed. 

6-3, Geleen-Groningen 13-3, Eindhoven-Den Haag 8-7. 
STAND: 

GRONINGEN - Het afgelopen weekeinde zal de ijshockeyers van GIJS on
getwijfeld tot nadenken stemmen. De formatie van Leo Koopmans, die het seizoen 
met zeer optimistische verwa'chtingen gestart was, kreeg zaterdagavond in eigen 
hal klop van Eindhoven (3-5) en gisteravond werden de Gijssies door Geleen naar 
een desastreuze nederlaag gespeeld: 13-·3. Een beetje radeloos zoekt men in GIJS
kringen naar een verklaring voor de tegenvallende prestaties. Leo Koopmans, die 
dit weekeinde nog niet in actie kwam door zijn voetblessure, zoekt de oorzaak 
voornamelijk op het mentale vlak. 

1. Geleen 
2. Eindhoven 
3. Tilburg 
4. Den Bosch 
5. Amsterdam 

Uitslagen van dit weekeinde: Tilburg-Nijmegen 
4-3, Amsterdam-Heerenveen 6-2, Den Haag-Den 
Bosch 2-4, Heerenveen-Geleen 0-7, Den Bosch-Tilburg 
2-2, Groningen-Eindhoven 3-5. Nijmegen-Amsterdam 

6. Nijmegen 
7. Groningen 
B. Den Haag 
9. Heerenveen 

DE GRONINGER GEZINSBODE ___ m;,.,,;.:i;0;.:..._4..:.:,l.;.:"1.11..a·a....:.<" _______ _ 

Dubbel verlies 
voor G.IJ.S. 
Leo Koopmans zit momenteel aar
dig in de zorgen. Gisteravond 
werd GIJS met 13-3 door Geleen 
Smokers overklast. Ook afgelo
pen zaterdagavond zag de nog ge
blesseerde trainer/ speler/ coach 
zijn team weer een allesbehalve 
beste wedstrijd spelen, die resul
teerde in een 3-5 nederlaag tegen 
het bezoekende Eindhoven. 

'Een mentale kwestie', aldus de 
Canadees van Nederlandse origi
ne, die samen met zo'n 700 toe
schouwers concludeerde dat de 
'Gijssies' momenteel meer met 

_?:ichzelf over hoop liggen dan met 
de tegenstander. 'We missen een 
speler die de ploeg er in een min
dere periode door heen kan sle
pen. Er zit te weinig agressie in 
het spel, de wil om te winnen is 
totaal niet aanwezig. Het wordt 
tijd dat ik zelf weer kan spelen. 
Blijkbaar ben ik degene die het 
team zeker op het mentale vlak 
mist '. 
Inderdaad zou de rentree van de 
met een voet-blessure kampende 
aanvaller een positief effect op de 
GIJS-ploeg kunnen hebben. Zon
der de nummer 16 maakte het 

team tegen Eindhoven een alles
behalve bezielende indruk. 
1De eerste tien minuten van de 
eerste periode bezorgden de fans 
nog wat hoop. Weliswaar verre 
van soepel draaiend zorgden de 
noordelingen toch voor aardig 
wat gevaar. Zij namen na vijf mi
nuten een voorsprong door een 
doelpunt van Van Dorp. Daarna 
werd de regie echter overgeno
men door de bezoekers, die door 
twee treffers van de uitblinkende 
Canadees Dave Livingstone de 
pauzestand op 1-2 bepaalden. 
Futloos spelend zag GIJS in de 
laatste twee bedrijven amper 
kans om het de Lichtstadbewo
ners moeilijk te maken . De zuide
lijke aanvalsgolven waren veel 
geraffineerder. Die Eindhovense 
scoringsdrift resulteerde in drie 
doelpunten. Twee in de tweede 
periode (Livingstone en Lou
wers), en één in de slotakte (Gee
sink). Ginetti verdeelde twee ge
scoorde treffers keurig over even
zovele periodes, en liet zodoende 
de Groningse drie op het score
bord aantekenen. 
In Geleen zagen 650 bezoekers 
zondagavond hoe GIJS tegen Ge-

8 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 

14 50-18 
12 / 38-29 
11 34-25 
9 45-44 
8 30-24 
6 40-36 
5 34-46 
5 29-43 
0 19-54 

3 - 11 - ()5 

leen Smokers reeds in de eerste 
periode een 3-0 achterstand 
opliep. Toch bleek later dat dit 
nog niet de minste fase van de 
strijd was. In de tweede periode 
werden de Groningers door de 
thuisclub overklast, resulterend 
in een 7-2 stand. In de laatste fase 
werd het 3-1, waardoor de 
eindstand 13-3 voor Ge leen werd. 

Koopmans na de wedstrijd te
gen Eindhoven: ,,We moeten het 
hebben van het fysieke spel, maar 
de agressie is er niet. Eindhoven 
toonde meer wil om te winnen, 
meer vechtlust. Je gaat automá
tisch vergelijken met het vorig 
seizoen en kijken wat er nu an
de.rs is. Je vraagt je af of we Cuo
mo en Griffith missen, maar de 
basis is toch hetzelfde gebleven. 
Er is nog geen panieksituatie 
ontstaan, maar zo'n nederlaag 
mag niet gebeuren, zeker thuis 
niet." 

GIJS liet zich voor ongeveer 
800 toeschöuwers simpel aftroe
ven door Eindhoven, dat met vijf 
aanwinsten ten ·opzichte van vo
rig seizoen flink versterkt is. In de 
verdediging is · de Amerikaan
Chris Guy samen met de 17-jarige 
intern~tional Toine Geesink vrij
wel onpasseert>aar en de van 
Heerenveen overgekomen Nico 
van Galenlast brengt een portie 
vechtlust mee, dat tot dusverre bij 
de Eindhovenaren ontbrak. In de 
voorhoede heeft _de ploeg van trai-
ner/coach Ton de Groot, di e zijn 
ploeg zes weken kickbokstraining 
liet volgen, een hele goede aa n 
Dave Livingston. De snelle Ame
rikaan scoorde tegen GIJS drie
maal en gaf een assist. 

In Geleen werd Brian Sproxton 
de absolute uitblinker. De ex-Am
sterdammer trof vier keer het net 
achter goalie Mark O'Brien en 
leidde de Geleners naar de 
grootste seizoenzege. Met namé in 
de tweede periode overklasten de 

Zuidlimburgers GIJS 1volledig. 
Keer op keer werd de verdediging 
van de Groningers uitgespeeld 
doo1" de elkaar blindelings vinden- 1 

de gastheren. GIJS kon slechts 
met bewondering 'kijken naar de 
fraaie combinaties van Geleen en 
de drie tegentreffers waren niet 
meer dan troostprijsjes. 

GIJS-Eindhoven 3-5 (periodes 1-2, 1-2 
en 1 · 1 ). Scoreverloop: 1 ste periode: 1-0 Way
ne van Dorp, 1-1 en 1 ·2 Dave livingston. 2e 
periode: 1-3 Livingston. 2-3 G1nnetti. 2-4 Mi
chel l ouwers. 3e periode· 2-5 Toine Geesink. 
3-5 Ginnet11. Scheidsrechter: ,Van Berkel. 
Toeschouwers: 800. Strafminuten : GIJS: 14, 
Eindhoven. 20. 

Geleen-GIJS 13-3 (periodes 3-0, 7-2 en 
3- 1 ). Topscorers: Geleen: Spro1<ton (4) , GIJS. 
Ginnett1 (2), Franke (1 ). Scheidsrechter: Dou
wes. Toeschouwers: 650. Strafminuten: Ge
leen: 6. GIJS: 12. 

e _Joep Franke 
(links) tracht 
de puck langs 
de Eindhoven
se doelman Jan 
Retera te schui
ven. Op de ach
tergrond wordt 
Wayne van 
Dorp ( donker 
shirt) van het 
doel weggehou
den. (Foto: 
Han de Graaf) 
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UW TEVREDENHEID IS 
ONS SUCCES BI J : 

OOSTLAND B.V . 
WALKER 6 - DELFZIJL 

05960-1 24 85 

• internationale 
verhuizingen 

• 5000 m3 verwarmde 
opslag op 
kamertemperatuur 

• opslag in stofvrije 
containers 

• verhuiswagens van 
20 t / m 85 m3 

• een netspanning 
van 220 volt 

• uw diepvriezer blijft 
tijdens de 
verhuizing doorvriezen 

• verhu islih aanwezig 

~ ERKENDE 
VERHUIZERS 
HOOGEZAND 
PRODUKTIEWE G 1 
05980 · 9 98 20 

FIL DE L FZIJ L 
05960 · 1 24 85 

ard d it 
RIJSCHOOL Turfsingel 92 Groningen ) 

TEL.050- 121622 

A s H N 

Oude Boteringestraat 3 
050-181604 

Carolieweg 27 
050-125731 

GRONINGEN 

.. 

', 

GIJS-topscorer 
Bob Ginnetti 
De uitslagen van GIJS zijn nog niet om over 

(naar huis) te schrijven, maar over de uit Ca

nada overgekomen Bob Ginnetti kunnen de 

Groningers tevreden zijn. Met twaalf doel

punten en tien assists is de 20- jarige van 
North Barnaby afkomstige center niet alleen 

topscorer van GIJS, maar scoort hij ook zeer 

hoog op de Nederlandse 'scorerlist'. De in 

Vancouver op 31 juli 1965 geboren Ginnetti 

stond al op 7-jarige leeftijd op de schaats. 

Als BI C-junior speelde hij voor de Vancou 

ver Blue Hawks en later in de Western Hoc

key League voor de Seattle Breakers en New 

Westminster. De met een knappe schaats- en sticktechniek uitgeruste Canadees is 

met name door zijn vriend en huisgenoot Wayne van Dorpgeïntroduceerd bij de 

technische bewindvoerders van GIJS. Beiden kennen elkaar al vier jaar van de zo
merijshockeycompetitie in Canada. 

Ginnetti is een eind op weg om het record van Joep Franke uit de vorige competitie, 

de langste goalscoring-streak (een aaneengesloten reeks wedstrijden, waarin een 

speler scoort), te verbeteren. Franke kwam vorig seizoen tot 12 treffers in elf achter
eenvolgende duels, Ginnetti stond tot voor gisteren op 12 uit 8! 

Een groot deel van bovenstaande informatie komt uit het GIJS-jaarboek, dat voor 
slechts drie gulden verkrijgbaar is bij de GIJS-supportersstand (bovenaan de trap). 

Mocht u het nog niet in uw bezit hebben, het is echt onmisbaar voor de ware 
ijshockey-liefhebber. 

Programma en Geleen 8 6 2 0 14 50-18 
Eindhoven 7 5 2 0 12 38-29 

stand Tilburg 8 4 3 1 11 35-26 
Per 4 november: Den Bosch 8 A 

, 
"' 3 46-45 : 

Amsterdam 7 3 2 2 8 30-;'.A 
Vandaag: -b~ Nijmegen 8 3 0 5 5 4U-36 
Geleen Nijmegen GIJS 8 2 1 5 5 34-46 
GIJS - Tilburg s-S Den Haag 8 2 1 5 5 29-43 

1 -2 Eindhoven - ~eerenveen Heerenveen 8 0 0 8 0 19-54 
7 
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GIJS Groningen 
Reg . nr . 

No. Namen 

18 Mark O'Brien 
-- - - --

1 Theo Mertens 

7 Rick Vangog C 

15 Gerard Carras fc::.-a.. 1.,.?pa,d 3 
' 4 Martin Kiel -~ 

6 Bob Bergloff 

3 Erik Noorman 

8 Wayne van Dor_e_ J 
17 Bob Ginnetti I -
11 Joep Franke I 
16 Leo Koopmans 

20 Andy_§tryker Cj 

)9" Johan Toren 2. 
10 Hans Coffeng 2 
14 Herman Carras 3 
12 Henk Keijzer 3 
11 Bas Copray 

2 Benny Oilling 

Speler /coach : Leo Koopmans 

8 

10- 11 es 
Hebro Trappers Tilburg 

Reg nr . 

Plaatsen No. Namen 

Doelverdedigers 31 Robert Boogaard - --
18 Guido Walenciak 

1. Verdediging J 28 Maarten Burgers 

26 Peter van Leeuwen 

2. Verdediging 17 Frank Jacobs 

5 Joe Buchly C 

3. Verdediging 24 Benny van der Kroon 
- - •· 

\) 27 Ooug Mason -
1. Voorhoede V 20 Sean Simpson 

-

V 3 Cees Oerlemans 

J 22 Hans Smolders 
2. Voorhoede \) 21 Phil Patterson --- - - --

11 Paul Smolders 

25 Jef van Amelsfoort 
3. Voorhoede 7 René de Hondt 

-
23 Henk Maas 

16 Hans Nieuwenhuizen --
8 Hans Balenmans 

-

Trainer/ coach: John Griffith 

NEDERLAND 
UIT DE BOL 

bankrekening: 70 . 70 .70 .554 
jubileum-infolijn: 020-326272 
Postbus 323, 35,.00 AH Utrecht 

• Thuisclub 
Goal Assists 
no . no. 

H t;J./2'tJ. 
90 q~ 1 

TJ lb 

/0 ·-

')~ 6'/~ 
'I y 

Thuisclub 

No. Pen~tie 
() \ - -

~ \ 'Y''\C.:'.,::i - '-'\. 
,- (.,\ 

j 

f,! h--c,h -~r,bAs 
J ,., iA:. 9î);t2t /,J (' 
V V 

GOALS & ASSISTS 

Tijd 

/tY_'l, n 

)r.P ot 
17 J"'J , 

Î?J,~ 

4~~ 

' 

Af Op 

f:-n' (--:)1.., 0 

' 

}JDQ /J'--14 
153Lf 

.f- l 

- le Periode -

0 . _ï_ 

- 2e Periode -

_j_ . 2 

- 3e Periode -

I . _j_ 

s - ~ 
STRAFFEN 

1e Periode 

2e Periode 

3e Periode 

Goal 
no. 

~/ 
?n 

~ 
9.0 

15 

No . 

')) 

i'l 
') fJ 

Bezoekende club 
Assists Tijd 

no. 

21../.5 843 
'J :2. h3v H- I 

. t¼ ~ , 

'2 '";],/ 2 ~ Jl'-tlt 
I 

t'iJ ,:;42 
T I 

Bezoekende club 

Penaltie Af Op 

~1.l,ke _ JQ/3:, 183-0 
V I 

h-;;/ol, ' h ~ 10.32 
fnf tt2 ~,u)'( 4,11 

I J 
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UW TEVREDENHFID IS ·1 
ONS SUCCES BIJ : 

WALKE 6 · DELFZIJL 
"'05960-1 2_4 85 

• internationale 
verhuizingen 

• 5000 m> verwarmde 
opslag op 
kamenemperatuu r 

• opslag in stofvrije 
containers 

• verhuiswagens van 
20 t / m 85 m3 

• een netspanning .., ' 
van 220 volt 

• uw diepvriezer blijft 
tijdens de 
verhuizing doorvriezen 

• verhuislift aanwezig 

lü 

$ERK94DE 
VERHUlzmS 
HOOGEZAND 
PRODUKTIEWEG 1 
05980 - 9 98 20 

FIL . DELFZ IJL 
05960 · 1 24 85 

ard d 
RIJSCHOOL Turfsingel 92 Groningen ) 

TEL.050-121622 

A s H ü 

Oude Boteringestraat 3 
050-181604 

Carolieweg 27 
050-12~73"1 

GRONINGEN 

ven het vanavond zonder eerste doelverdediger Stephan Ament stellen. Hij wordt 
eventueel vervangen door Alwin van Doremalen. Zeker is dat verdediger Patrick Co

lijn wegens privé-omstandigheden ontbreekt. Graag tot ziens bij de volgende thuis
wedstrijd van GIJS op zondag 10 november om 18.00 uw· tP3en de Hebro Trappers 
uit Tilburg. 

GIJS-Jaarboek 
Veel ijshockeyliefhebbers en GIJS-supporters zullen het jaarboek van GIJS reeds in 
hun bezit hebben, maar voor wie het nog niet heeft, kunnen we het van harte aanra
den . Dit meesterwerk van Jan Kerkhof (samenstelling) en Henk Kersten (tekst) met 
bijdragen van vele anderen is voor slechts drie gulden te koop bij de GIJS
supportersstand (bovenaan de trap) en mag beslist niet ontbreken in uw archief of 
boekenkast. Naast een vooruitblik op het nieuwe seizoen met erg veel interessante 
informatie biedt het jaarboek een uitgebreid overzicht van het afgelopen seizoen 
met uitstekend verzorgde statistieken . Tenslotte vindt u ook over de andere GIJS
teams de nodige informatie. Kortom, een uitgave die u absoluut niet mag laten lig
gen. 

Programma en stand 
Gisteren: Per 28 oktober: 
Tilburg - Nijmegen ~-~ Geleen 6 10 30-15 
Amsterdam - Heerenveen ib - 2 Eindhoven 5 8 25-19 
Den Haag - Den Bosch 2. - '-1 Tilburg 6 8 28-20 

Vandaag: Amsterdam 5 6 21-16 
1 

1 

Heerenveen - Geleen 0 .. 1 Den Bosch 6 6 39-40 1 

GIJS ~ 5 28-28 J ~- Lt.6 Den Bosch - Tilburg 3 - 3 
GIJS - Eindhoven J-5 Den Haag 6 5 20-31 'l q - 4 3 

Nijmegen 6 4 31-29 
Morgen: 

Heerenveen 6 0 17-41 
Geleen - GIJS /3 - 3 
Eindhoven - Den Haag 8 - 1-
Nijmegen - Amsterdam 6 -3 

7 
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GIJS Groningen Kemphanen, Eindhoven 
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Reg . nr . Reg . nr . 

No. Namen Plaatsen No. Namen 

JO Mark O'Brien 
Doelverdedigers 

20- Stephan- Amenr(lDï. ) 

1 Theo Mertens 30 Jan Retera 

7 Rick Vangog C 
1. Verdediging 

6 Harm Wilms 

15 Gerard Carras 12 Nico van Galen Last 

4 Martin Kiel 2 Verded,g ,ng 18 Chris Guy 

6 Bob Bergloff 15 Toine Geesink 

5 Erik Edens 3. Verded,g,ng 16 Roel Bannenberg 
. ".t C-" •• -- - I :_ • • • 1 17 Gerard Vlemmix -- - -.. ~ 1 - - __ ,.. ....... ~ ,_, .. .) 8 Peter van Ooijen --
13 Joep Franke 1 . Voorhoede 5 Dave Livingston 

19 Johan Toren 11 Willem-Jan van de Broek 

8 Wayne van Dorp 22 Michael louwers 

17 Bob Ginnetti 2 Voorhoede 14 Theo van Gerwen C 

20 Kees Dijkhuis 3 John Vorstenberg 

10 Hans Coffeng 7 Andy van Alphen 

14 Herman Carras 3. Voorhoede 1 Cor Hartogs 

12 Henk Keijzer 21 Victor Carcia 

11 Bas Copray 4 Eric Jansen 

g Benny Dilling Te -- Hu f 
~o Andy Stryker 

Speler / coach : Leo Koopmans Trainer /coach : Ton de Groot 

~'tl_/~~~ NATIONAAL 
"'~'-j ~ REVALIDATIE 

11960_ 'V.V_~asj FONDS 
~25JAAR 1,( 

'ITDE BOL 

bankrekening: 70 . 70 . 70 . 554 
jubileum-infolijn: 020-326272 
Postbus 323, 3500 AH Utrecht 
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no. no. 
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1 , 

il t/ 
' 
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GOALS & ASSISTS 
Bezoekende club 

Tijd 
Goal Assists Tijd no. no. 
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. -- • I 
t;/ ~· 4 .'14 Ie Periode - M - .5 - 'Î.04 -1 
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- 2e Periode -
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-
(Yio IS 22- /':21/ 

_ 3e Periode -

/ . I 

..3 - 5 
STRAFFEN 

Bezoekende club 

Af Op No. Penaltie Af Op 

/~JO IJ. hoûk,.,..~ /Ç2t, llt.33 
t 

QIQ 14 hoohu,d Il , 6 
I t it ·/ ) .. / / 3o4. 

le Periode 
5(-!~ ,nq 

J 

/()} q ~~ IS" RQf.14h,"a tl-t$_3 
I 8 c-~f!Rq ;.., 4 /0/Q 

, r 
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ç - rJ Î A ó~ -c \, 'ec. k 5-
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GRONINGEN - Met een beetje 
meer geluk had GIJS dit weekein
de het puntentotaal met het maxi
male aantal van vier kunnen ver
hogen. Eerst werd moeiteloos in 
Heerenveen van ·het onderaan
staande Flyers gewonnen (2-6), 
maar gisteravond bood Tilburg 
Trappers aanzienlijk meer tegen
stand. De gasten maakten de hoge 
plaat& op de ranglijst volledig 
waar. Circa achthonderd bezoe
kers zagen na · een aantrekkelijk 
duel een 5-5 afsluiting. 

Het was eigenlijk de eerste keer dat 
GIJS in het Stadspark redelijk pres
teerde. Leo Koopmans, nog steeds ge
blesseerd, had door middel van een 
spuitje de pijngrens verlegd. Wellicht 
dat zijn inbreng noodzakelijk was om 
de krachten te bundelen. Het was in 
elk geval een verdienste dat in de Gro-

' ninger gelederen gisteravond keihard 
werd gewerkt. Dat leverde na twee 
minuten al een 3-0 voorsprong op. 
Guido Walenciak was in het Tilburgse 

' doel nog niet bekomen van de lange 
--reis en greep mis op inzetten van 

Drie punten uit twee duels 

G.IJ.S. herstelt zich 
met agressief spel 

GIJS lijkt de weg naar het herstel 
te zijn ingeslagen. De Groningers 
vergaarden dit weekeinde drie 
punten uit twee duels. Het is lang 
geleden dat de Noordelijke fans 
zich in een dergelijke score moch
ten verheugen. De wijze waarop 
de overwinning (2-6 tegen Heeren
veen) en het gelijk.e spel (5-5 thuis 
tegen Tilburg) tot stand kwamen 
sprak boekdelen. In beide 
wedstrijden toonden de "Gijs
sies" nog wel degelijk over een 
portie agressie te beschikken. Wat 
dat kan betekenen ondervonden 
de 700 belangstellenden in de hal 
aan de Concourslaan zondag
avond. 

Zeker in de eerste periode waren 
de Noordelijken duidelijk de 
meerderen van hun Zuidelijke 
opponenten. De "Gijssies" scho-

- Een spelmoment tijdens de 
wedstrijd GIJS - Hebro Trap- 
per , waarbij trainer/ spe
ler/ coach leo Koopmans 
zwaar in de verdrukking 
komt. De Tilburgse goalie 
weet de ingeslagen puck weg 
te werken. De wedstrijd zou 
uiteindelijk in een gelijk spel 
eindigen. 

ten pijlsnel uit de startblokken, 
en voor dat de Tilburgse Trappers 
in de gaten hadden wat er aan de 
hand was stond het door treffers 
van Van Dorp, Strijker en Toren 
al 3-0. 
Een wervelende start dus, die 
jammergenoeg niet volledig werd 
uitgebuit . Halverwege het eerste 
bedrijf sloop de faalangst weer in 
de gelederen van de Koopmans
equipe, waardoor de Brabanders 
voor het ingaan van de eerste 
pauze de achterstand konden ver
kleinen tot 3-2 (goals van Patter
sen en Simpson). 

Ook gedurende het tweede be
drijf acteerden de Groningers 
verre van rustig, wat met name 
consequenties had voor de defen
sie. Door de vaak ongestoort op
gebouwde aanvallen van de be
zoekers kreeg de rood-witte ver
dediging handen vol werk . 
Oerlemans en wederom Simpson 
profiteerden handig van de wan
orde in de sticks tekort komende 
GIJS defensie en lieten goalie 
Mark O'Brien geen schijn van 
kans (3-4) . 

Versnelling hoger 
Onder leiding van de ondanks 
een blessure toch van de partij 
zijnde Leo Koopmans hervond de 
thuisploeg zich net op tijd . Een 
versnelling hoger draaiend zagen 
de "gijssies" kans het strijdto-

1 neel te verplaatsen naar het ;vij-----~111--------------:----:--~----- andelijke kooitje. Het was Hans a- - 11 - fls I ~ - 1 I - 0 5 Coffeng die zijn ploeg met een 
/ slimme goal weer naar gelijke 

hoogte wist te tillen. In de slotfa
se opereerden de GIJS-ploeg weer 
vol zelfvertrouwen. Van Amels
foort zette de Tilburgers welis
waar nog wel op voorsprong (4-5), 
maar daarna was het alles GIJS 
wat de klok sloeg. De gelijkma
ker kwam uiteindelijk van de 
stick van Johan Toren . 

Eindhoven aan de lei·ding 
Van onze sportredactie 

GRONINGEN - Omdat Geleen dit 
weekeinde verrassend drie punten 
verspeelde, nam Eindhoven de leiding 
in de bekercompetitie van de ijshoc- · 
keyers. 

De uitslagen: Amsterdam-Geleen 9-1, 
Nijmegen-Den Bosch 5-6. Tilburg-Den Haag 
12-4. Heerenveen-Groningen 2-6. Den 
Bosch-Eindhoven 3-5. Den Haag-Amsterdam 

2-5. Geleen-NiJmegen 6-6, Groningen-Tilburg 
5-5, Eindhoven-Heerenveen 7-2. 

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

9 16 50-34 
10 15 57-33 
10 14 52-35 
9 12 44-27 

10 11 55-55 
10 8 45-53 
10 7 51-48 
10 5 35-60 
10 0 23-67 

Redeliike successen van 
Groninger iishockeyers 

groter belang voor de formatie dan 
Tim Cranston. Het was zaterdag
avond in de droevige ambiance van 
het Thialf-stadion een genoegen om 
hem te zien spelen. 

Voor de toeschouwers was het jam
mer dat in feite na acht minuten de 
strijd was beslist. Henk Keyzer, Way
ne van Dorp en Bob Ginnetti reali
seerden rondom de zevende minuut 
drie doelpunten, waarmee ze de Frie
zen in diepe rouw dompelden. De-amu
sementswaarde daalde vervolgens 
naar een bedenkelijk laag peil. 

Wayne van Dorp, Andy Stryker en Jo
han Toren. Het publiek rook een sen
satie, maar .de Tilburgers kwamen 
snel terug en toen bleek hun kracht. 
John Griffith, de debuterende coach: 
"We hebben een goed team, maar we 
missen nog een verdediger van klasse 
om ons werkelijk met de top te kun
nen meten." 

Wat ooit een derby met een aantal 
aantrekkelijke elementen was, werd 
zaterdagavond een uitermate povere 
vertoning. De tijden, dat teams uit 
Friesland en Groningen de dienst uit
maken, zijn definitief voorbij . Tenzij 
beide besturen op korte termijn tot de 
conclusie komen, dat spel van een der
gelijk niveau niet aan de toeschou
wers 'kan worden aangeboden. 

De Friezen proberen door middel 
van het aantrekken van Fred Perlini 
hun kracht te vergroten '. Hij is er ech
ter niet in geslaagd tijdig een paspoort 
te bemachtigen. Zijn debuut werd er 
halve voorlopig uitgesteld. Dan kan 
Maty Pateman op zoek gaan naar een 
andere baan. Hij is evenals verdediger 
Brett Thompson, die niet in staat is 
een team uit de malaise te halen , een 
duidelijke teleurstelling. 

GIJS kan zich bij inventarisatie van 
de eerste ronde in deze bekercompeti
tie misschien nog herinneren welke 
impulsen Danny Cuomo het vorige 
seizoen aan de ploeg gaf. Daar komt 
Bol:i Bergloff in de verste verte niet 
aan toe. Andy Stryker sluit zich daar 
bij aan. Alleen Bob Ginnetti is van 

Heerenveen-GIJS 2-6 (periodes 0-4, 1-2, 
1-0). Scoreverloop: eerste periode: 0-1 Rick 
Vangog, 0-2 Henk Keyzer, 0-3 Wayne van 
Dorp, 0-4 Bob Ginnetti ; tweede periode: 1-4 
Bert Alberts . 1-5 Bob Ginnetti , 1-6 Wayne van 
Dorp; derde periode : 2-6 Risto Mollen. 
Scheidsrechter: Douwes. Toeschouwers : 
1000. Strafminuten: Heerenveen: 16, GIJS : 
30. 

GIJS-Tilburg 5-5 (periodes 3-2, 1-2. 1-1). 
Scoreverloop: eerste periode: 1-0 Wayne van 
Dorp, 2-0 Andy Stryker, 3-0 Johan Toren, 3-1 
Phil Patterson, 3-2 Sean Simpson; tweede 
periode: 3-3 Cees Oerlemans, 3-4 Sean 
Simpson, 4-4 Hans Coffeng; derde periode: 
4-5 Sjef van Amelsfoort, 5-5 Johan Toren. 

• LEO KOOP MANS 
Scheidsrechter: Toemen. Toeschouwers: 
800. Strafminuten: GIJS: 6, Tilburg : 6. 



GIJS verwent publiek 
tegen Den Bosch: 12-4 

Den Bosch het slachtoffer 

Zelfvertrouwen 
terug bij G.IJ.S. Van een onzer portmedewerkers 

GRONINGEN - De ijshockeyers van GIJS hebben drie weken 
voor het begin van de Nederlandse competitie de goede vorm te 
pakken. Het thuisduel tegen Den Bosch voor de bekercompetitie 
grepen de Groningers aan om de eigen aanhang weer eens te ver• 
blijden met een forse overwinning. De scoringsdrift van de Koop• 
mansformatie eindigde bij 12-4. 

GIJS lijkt omhoog te klimmen uit 
het dal waarin de ploeg de afgelo• 
pen weken verkeerde. Donder• 
dagavond speelden de Groningers 
in Amsterdam al een uiterst ver• 
dienstelijke partij, maar liepen 

door het laten liggen van kansen 
tegen een onnodige 4-1 nederlaag 
aan. 

Zaterdagavond schiep GIJS zich 
niet alleen kansen, ze werden be
nut ook. Het 800-koppige publiek 
kreeg een doelpuntenfestijn voor
geschoteld waarin maar liefst 
twaalf keer werd raakgeschoten. 
Den Bosch was het slachtoffer, en 
de Brabanders konden weinig an
ders doen dan toekijken 

Leo Koopmans lijkt een goede 
planning van het seizoen ge
maakt te hebben. De speler/coach 
van de Groningers, nog steeds 
niet honderd procent fit na zijn 
voetblessure, koos doelbewust 
voor een rustige seizoenstart om 
straks bij de titelstrijd toe te kun
nen slaan. Na de slechte resulta
ten uit de beginfase kreeg het op
timisme bij de GIJS-aanhang een 
gevoelige deuk, maar Koopmans 
en zijn spelers hebben steeds het 
vertrouwen in de toekomst gehou
den. Nu het begin van de strijd om 
de Nederlandse titel nadert, 
werkt Koopmans keihard om zijn 
ploeg voor het grote werk klaar te 
stomen. 

GIJS had zaterdagavond te ma
ken met de concurrentie van de 
chaatsmarathon op de bui ten

baan, maar ongeveer 750 toe
schouwers kozen voor het ij hoc
key. De Martinistad-bewoners 
gingen eerst nog op dezelfde voet 
verder als in Amsterdam, waar 
ook vele scoringskansen onbenut 
werden gelaten. Den Bosch nam 
zelfs een 2-0 voorsprong en GIJS 
leek opnieuw een moeizame 
avond tegemoet te gaan. De tref
fer van de soms weergaloos spe
lende Bob Ginnetti acht econden 
voor het einde van de eerste perio
de luidde het her tel van d Gijs
sics in. 

Misconduct 

De tweede periode was nauwe
lijk begonnen, toen GIJS op 
voorsprong stond en binnen vijf 
minuten was het al 6-2. De Bos
sche goalie Michael Geisterfer liet 
zich na de vijfde treffer vervangen 
door Han Boselie, maar ook de re• 
serve-doelman kon GIJS niet van 
een hoge score afhouden. Mark 
Botell, de vervanger van Mike Po
wers als speler/coach bij de Bos-
chenaren, wond zich zo op over 

een door a rbi ler Postma ui Lge
deelde straf, dat hij met een mi -
conduct tien minuten extra mocht 
afkoelen. De Brabantse defensie 
werd daardoor nog zwakk r, maar 
GIJS scoorde wond rlijk genoeg 
in die fase slechts eenmaal. 

Defensief verloopt het bij de 
Groningers steeds beter. Leo 
Koopmans toonde zich na afloop 
tevreden over de rustbrengende 
invloed van Andy Strijker en de 
opgaande lijn in het spel van Bob 

,i-11-[)5 

Bergloff. De veelvuldig scorende 
eerste aanvalslijn van Den Bosch 
(Jim McCrae, Ruud Molenaar en 
Mari Saris) legde het duidelijk af 
tegen de eer te Groninger linie. 
W ayne van Dorp trof vier keer de 
roos, Bob Ginnetti driemaal. Bas 
Copray, de Groninger met de 
minste ijstijd, smaakte het genoe
gen de lujd bejubelde tiende tref
fer te scoren. 

Erg veel waarde mag er echter 
niet aan de grote zege gehecht 
worden. Den Bosch herstelde zich 
gisteravond knap van de neder
laag door Amsterdam met 6-3 te 
kloppen. Bij dit duel bevond zich 
de selectie van het Nederlands 
voetbalelftal, dat in ijshal De 
Vliert ter voorbereiding op het 
duel tegen België een avondje uit 
was. 

GIJS-Den Bosch 12-4 (periodes 1-2. 6· 1 en 
5· 1) Het scoreverloop: eerste periode 0-1 
Ruud Molenaar. 0-2 Hennie Wetzer, 1-2 Bob 
G1nneni, tweede periode. 2-2 Leo Koopmans. 
3-2 en 4-2 Wayne van Dorp, 5-2 Henk Ke11zer. 
6-2 G1nnetti, 6-3 Jim McCrae, 7-3 Gînnett1. 
derde periode: 8-3 Johan Toren, 9-3 Van 
Dorp. 10-3 Bas Copray. 11·3 Andy StriJker. 
11-4 Wim van der Kraak, 12·4 Van Dorp 
Scheidsrechter: Postma. Toeschouwers: 750 
Strafminuten: GIJS: 14, Den Bosch· 16. 

15,Jt-9S 

UITSLAGEN: Amsterdam-GIJS 4· 1. 
N11megen-Heerenveen 6-2, Eindho
ven-Geleen 5· 1 . Den Haag-Nijmegen 
4-2. GIJS-Den Bosch 12-4, Heeren
veen-Tilburg 3-5, Geleen-Den Haag 
5-2, Den Bosch-Amsterdam 6-3, T1l
burg-E1ndhovel" 3-9 

Stand: 

1. Eindhoven 
2. Geleen 
3. Tilburg 
4. Amsterdam 
5. Den Bosch 
6. GIJS 
7. NiJmegen 
8. Den Haag 
9. Heerenveen 

11 20 64·38 
12 17 63-40 
12 16 60-47 
11 14 51-34 
12 13 65-70 
12 10 58-61 
12 9 59-54 
12 7 41-67 

12 0 28-78 

Agressie i.s- momenteel weer vol
op aanwezig binnen de Groningse 
gelederen, en op dat vlak lijken 
de zorgen van trainer/coach Leo 
Koopmans dan ook tot het verle
den te behoren. Ook tegen Den 
Bosch blaakten de "Gijssies" van
zelfvertrouwen, en zelfs een 1-2 
achterstand bij de eerste pauze 
kon de Koopmansformatie niet 
verontrusten. 
In het tweede en derde bedrijf 
maakten de thuisploeg aan alle il
lusies van de Zuiderlingen een 
einde en scoorde in totaal 11 keer. 
Waarmee een einde lijkt te zijn 
gekomen aan een periode van ijs
hockey zonder zelfvertrouwen, 
want met name gedurende het 
eerste gedeelte van de nationale 
bekercompetitie maakte het 
GIJS-collectief een uiterst wissel
vallige indruk. ,,Een mentali
teitskwestie", was de mening
van technisch leider Leo Koop
mans, en de trainer/coach organi
seerde zelfs een soort ronde- tafel
conferentie om uit de impasse te 
komen. 

Geen beker 
Kansen op de beker hebben de 
stadjers echter niet meer, want de 
kloof met Eindhoven en Geleen is 
door de vele verliespartijen in het 
begin van het seizoen te groot ge
worden. Koopmans benut de pe
riode tot december dan ook om 
zijn team in vorm te krijgen voor 
de dan van start gaande kampi
oenscompetitie. 
De doelpuntenmakers voor GIJS 
waren afgelopen zaterdagavond: 
Wayne van Dorp (4x), Bob Ginetti 
(3x), Leo Koopmans, Johan To
ren, Henk Keizer, Andy Strijker 
en Bas Copray. Voor Den Bosch 
scoorden Molenaar, Wetzer, 
McCrae en v.d. Krr1ak. 

Verrassing GIJS bliift uit 
Van een onzer sportmedewerkers 

AMSTERDAM - De ijshockeyers van GIJS hebben gister
avond niet voor een verrassing kunnen zorgen. In Amsterdam 
verloren de Groningers met 4-1 van de titelverdediger, die echter 
bepaald geen sterke indruk maakte. Hoewel goalie Cor Hoogen
doorn in het Amsterdamse kooitje in supervorm verkeerde, had 
GIJS de nederlaag voor het grootste deel aan zichzelf te wijten. 

Circa 600 toeschouwers, waar• 
onder Ronald Koeman, Hans Gal
jé en Sjaak Swart, zagen in de 
Jaap Edenhal een boeiend treffen. 
GIJS had vooral in de tweede en 
derde periode een overwicht, 
maar het toonde zich kampioen in 
het missen van kansen. Wayne 
van Dorp schoot tot drie keer toe 
zelf in plaats van de puck af te 
schuiven naar een geheel 
vrijstaande medespeler en ook 
Bob Ginnetti, Joep Franke en 

Hans Coffeng lieten fraaie sco• 
ringsmogelijkheden onbenut. 
Daarbij gevoegd de soms miracu
leuze wijze waarop Cor Hoogen• 
doorn het rubberen ding nog uit 
zijn doeltje ranselde en de neder
laag van GIJS is verklaard. 

De zelf nog niet op volle kracht 
spelende Leo Koopmans had An• 
dy Strijker in de defensie ge
posteerd, een experiment dat re• 
del ijk slaagde. De twee weken ge
leden bij de Groningers terugge-

keerde Nederlands-Canadees was 
niet onschuldig bij twee van de 
vier tegentreffers, maar de dit sei
zoen herhaaldelijk schutterende 
verdediging van GIJS maakte 
door de aanwezigheid van Strijker 
een betrouwbaarder indruk dan 
de laatste weken. 

Eenmaal liet de achterhoede 
zich knullig verrassen door een 
snelle Amsterdamse uitbraak. 
Dat gebeurde toen GIJS ieder mo
ment de opgelopen 2-0 ach
terstand leek te gaan verkleinen. 
De belegering van de Groningers 

. leverde echter geen doelpunt op, 
zodat in plaats van 2-1 plotseling 
3-0 op het scorebord prijkte. Door
Wayne van Dorp kwam GIJS nog
terug tot 3-1, maar het gat kon
niet meer gedicht worden.

Amsterdam-GIJS 4-1 (periodes 1·0, 2-1 en 
1-0). Scoreverloop: eerste periode: 1-0 Dave 
Dallow, tweede periode: 2-0 Tjakko de Vos, 
3-0 Dallow, 3-1 Wayne van Dorp, derde perio
de: 4-1 Paul Temmerman. Scheidsrechter: 
Stuiver. Toeschouwers: 600. Strafminuten: 
Amsterdam: 10, GIJS: 22 (waaronder tien 
voor Johan Toren). 

s 

s 

13 

s 

~ e 

s 

s 

e 



F 

10 

UW TEVREDENHEID IS 
ONS SUCCES BIJ : 

OOSTLAND B.V. 
WALKER 6 - DELFZIJL 

05960-1 24 85 

• internationale 
verhuizingen 

• 5000 m3 verwarmde 
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kamertemperatuur 
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containers 
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.. IJssplinters 
* Frontech Amsterdam speelt komende donderdag (thuis) en op woensdag 4 de
cember (uit) voor de Europa Cup tegen de KAC Klagenfurt, dat o.a. ex-Heerenvener 
Tony Collard in de ploeg heeft. * De Amsterdammers spelen nu vijf wedstrijden in 
acht dagen: morgen Den Bosch (uit), dinsdag Eindhoven (thuis), donderdag Kla
genfurt (thuis), zaterdag Tilburg (thuis) en zondag Eindhoven (uit) . Zou dat niet een 

beetje te veel van het goede zijn? * Klagenfurt staat in de Oostenrijkse competitie 
op de tweede plaats, een punt achter koploper Feldkirch, de vorige club van Tim 
Cranston. Feldkirch heeft 19 p;.mten uit 15 duels. Klagenfurt deelt de tweede positie 
met streekgenoot Villach. lnnsbruck bezet de vierde plek met 16 punten. * Topsco
rer in Tiroler land is de Canadees Richard Grenier (Villach) met 33 punten. De Tsjech 
Milan Novy (Wiener EV) en de Rus Viktor Schalimov (lnnsbruck) volgen met ieder 
32 punten. * Spitman Nijmegen contracteerde vorige week naast Danny Craig een 
andere Canadees: Patrick Murray. De ?2- jarige is afkomstig uit Edmonton en speel
de vorig seizoen in de Junior A- 'eague voor de New Westminster Bruins. * Murray 
gaf tegen Geleen zondag j.1. zijn visitekaartje af door tweemaal te scoren. Mede 
daardoor boekten de Nijmegenaren een kna:1 6-6 gelijkspel. * De ex-coach van Nij
megen, Alex Andjelic, heeft vrij veel s.1i:-c1s in Zwitserland. Chur, zijn nieuwe club, 

behaalde in de Nationalliga B negen punt( " uit de laatste vijf wedstrijden en beland
de daardoor op de tweede plaats. Koploper Dübendorf bleef tegen Chur op 2-2 ste
ken, de miljoenenploeg van SC Bern verspeelde een 2-0 voorsprong om met 3-2 van 
Chur te verliezen. * Sport Zürich meldt dat wanneer Chur-topscorer Brian Hills (20 
goals, 15 assists in 13 duels) geblesseerd mocht raken, Nijmegenaar Bennie Tijnagel 
op afroep beschikbaar is voor Andjelic. • Denkt u nog even aan het GIJS-jaarboek, 
dat voor drie gulden verkrijgbaar is bij de support ~tand (bovenaaan de trap)? 

Topscorers 
Achtereenvolgens Wedstrijden (Wl. Goals (Gl, Assists (Al en Punten (Pl . 

Nederlandse competit ie: w G A p GIJS: w G A p 
Jim McRae (Den Bosch) 10 12 18 30 17 Bob Ginnetti 10 14 12 26 
Sean Simpson (Tilbu rgl 10 15 12 27 8 Wayne van Dorp 7 8 9 17 
Bob Ginnetti (GIJS) 10 14 12 26 19 Johan Toren 10 5 5 10 
Brian Sproxton (Geleen) 10 15 10 25 7 Rick Vangog 10 3 7 10 
Ruud Molenaar (Den Bosch) 10 16 8 24 16 Leo Koopmans 7 4 5 9 
Doug Mason (Tilburg) 10 10 14 24 10 Hans Coffeng 10 2 4 6 
Danny Craig (Nijmegen) 9 11 12 23 9 Joep Franke 10 3 2 b 
Phil Patterson (Tilburg) 9 10 11 21 6 Bob Bergloff 10 1 2 3 
Mari Saris ( Den Bosch) 8 7 12 19 Cees Dijkhuis 5 1 1 2 
Bennie Tijnagel (Nijmegen) 9 13 6 19 12 Henk Keijzer 10 1 1 2 
Harrie v . Heumen (Nijmegen) 10 10 9 19 14 Herman Carras 10 1 1 2 
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GIJS Groningen Panasonic Den Bosch 
Reg . nr . Reg. nr. 

No . Namen Plaatsen No. Namen 

18 Mark O'Brien J 1 Michael Geisterfer - -
\'Y') A~~e""' 

·- Doelverdedigers - -
1 T-Äeo Me, temt \i 30 Han Boselie 

7 Rick Vangog C 1 . Verdediging V 2 Mark Botell -
3 Erik Noorman \J 8 Eric Lambooy 

6 Bob Bergloff 2. Verdedig ing V 12 Frits Lambooy ~\'led -
4 Martin Kiel \/ 20 Rinie Brok 

20 Andy Strijker 
3. Verdediging ,_ -

8 _Wayne van Dorp V 19 Jim McRae - - - -
17 Bob Ginnetti 1. Voorhoede V 10 Mari Saris - -

fJ J Joep Franke v 14 Ruud Molenaar C 

10 Hans Coffeng V 9 Jack Brok 
,- - - ,- - ~ 

16 Leo Koopmans 2. Voorhoede V 17 Hennie Wetzer 
~ - -- - --

19 Johan Toren ..j 6 Hein van der Heuvel 

15 Gerard Carras \} 5 Wim van der Kraak 
- -- - -

14 Herman Carras 3. Voorhoede ,~ André Versteeg 
f- --

12 Henk Keijzer \} 7 Armand Timmer 

11 Bas Copray_ V 16 Rob Coops . - - - - - -- - -
\; 11 Antoin Snellen - --

Verl-~eeq \) 1-S-
_J 

Speler/coac h : Leo Koopmans Speler / coach : Mark Botell 

NEDER/AND 
UIT DE BOL 

-t{ * ~ ~~ NATIONAAL 
j:} e'V~ ti: REVALIDATIE 

-, 19-60- ~-'t.l"_J?85 l FONDS 
~25.JAAR '),( 

bankrekening: 70 . 70 . 70 . 554 
jubileum-infolijn: 020-326272 
Postbus 323, 3500 AH Utrecht 
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GOALS & ASSISTS 
Thuisclub Bezoekende club 

Goal Assists Tijd 
Goal Assists Tijd 
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UW TEVREDENHEID IS 
ONS SUCCES BIJ : 

OOSTLAI\ID B. 
WALKER 6 - DELFZIJL 

05960-1 24 85 

• internationale 
verhuizingen 

• 5(X)() ml verwarmde 
opslag op 
kamertemperatuur 

• opslag in stofvrije 
containers 

• verhuiswagens van 
20 t /m 85 ml 

• een netspanning 
van 220 volt 

• uw diepvriezer blijft 
tijdens de 
verhuizing doorvriezen 

• verhuislitt aanwezig 

~~DE 
vmttUIZERS 
HOO GEZAN D 
PROOUK T IEWEG 1, 
05980 - 9 98 20 

FIL DELFZIJL 
05960 - 1 24 85 

ard d 
RIJSCHOOL 

Turfsingel 92 Groningen ) 

TEL.050-121622 

A s H 0 N 

Oude Boteringestraat 3 
050-181604 

Garolieweg 27 
050-125731 

GRONINGEN 

' 

l 

IJssplinters 
I 

Het wilde gerucht dat Tim Cranston weer in Groningen zou zijn, is niet waar. De 
ex-GIJS-speler speelde afgelopen zaterdag nog met Servette Genève tegen Basel 
voor de Nationalliga B van Zwitserland. De Canadees scoorde in acht wedstrijden 
11 maal en gaf zes assists. Servette verkeert in grote financiële problemen en heeft 
de spelerssalarissen noodgedwongen moeten halveren, maar Cranston speelt nog. 
Het commentaar van Leo Koopman's op het gerucht: , , Niets van waar. Ik heb hem 
vorige week nog aan de telefoon gehad . Hij draait als een trein op het ogenblik". 
Voor de mensen met een kabelaan~luiting: Sky Channel zendt iedere zaterdagmid
dag rond 14.00 uur en iedere maandagavond rond 22.30 uur wedstrijden uit de NHL 
uit. De Duitse TV geeft regelmatig beelden van ijshockeywedstrijden op vrijdag
avond in het programma 'Sport am freitag' (rond 23.00 uur) . De Canadese aanwinst 
van Heerenveen, Fred Perlini, die in Canada nog op een paspoort zat te wachten, 
schijnt inmiddels helemaal niet meer te hoeven komen. De Friezen hebben al ande
r.en op het oog. Eindhoven leed afgelopen dinsdag de tweede nederlaag in de com
petitie. Na Geleen bleek ook Amsterdam te sterk (7-3). Winnen de Amsterdammers 
morgen ook in Brabant van Eindhoven, dan kan de bekercompetitie nog een span
nend slot krijgen . Schokkend nieuws komt uit de VS. De Zweedse goalie Per-Erik 
'Pelle' Lindbergh overleed op 26-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto
ongeluk. Lindbergh werd beschouwd als één van de beste goalies ter wereld . Hij 
kwam circa vijftig keer voor het Zweedse team in actie en werd afgelopen seizoen 
gekozen tot de beste goalie van de NHL, waarin hij voor de Philadelphia Flyers 
speelde. Een eer die nog geen enkele Europese goalie ooit kreeg. 

Kennismaken met ijshockey, niet duur wel leuk 

GIJS biedt iedereen vanaf 18 jaar i._s.m. de dienst voor sport- en recreatie de moge
lijkheid om met stick en puck over het ijs te snellen. Acht weken achtereen 1 uur 
ijshockeyen op de ijsbaan in het Stadspark. Dit gebeurt onder deskundige leiding. 
Sticks, pucks en helmen zijn aanwezig, u hoeft alleen te zorgen voor schaatsen, ge
makke:ijke warme kleding en een goed humeur. 
Aanme!ding kan t l m 6 december bij de dienst voor sport en recreatie, Ubbo Emmi
usstraat 30. De kosten zijn f 25, - (te voldoen na plaatsingsbevestiging). 
De kennismaking start woensdag 8 januari om 16.15 uur. 
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GIJS Groningen 
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Reg. nr . 

No . Namen 

18 Mark O'Brien 

1 Theo Mertens 

7 Rick Vangog C 
-

3 Erik Noorman 

6 Bob Bergloff 

20 Andy Strijker 

4 Martin Kiel 

8 Wayne van Dorp 

17 Bob Ginnetti 

13 Joep Franke 

10 Hans Coffeng 
-

16 Leo Koopmans 

19 Johan Toren 

15 Gerard Carras -
14 Herman Carras 

12 Henk Keijzer 

11 Bas Copray 

Speler/coach: Leo Koopmans 

Plaatsen 

Doelverded igers ,J 
V 

1. Verdediging 

\ / 

2. Verdediging V 
v 

3. Verdediging V 
\/ 
✓ 

1. Voorhoede V 

·J 
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V 

V 

Spitman Nijmegen 

Reg. nr . 

No . Namen 

20 Jan Bruysten 

1 Peter van Hezeken 

1!- 1-.J orma-M-antere---to:v:t-C 

5 Fred Homburg 

8 Robert Prick van, Wely 

4 Eric Mater 

3 Stef Kleisterlee 

2 Bobl:>y Bright 

14 Harry van Heumen 

9 Danny Graig 

6 Robert Herckenrath 

11 Bennie Tijnagel 

10 Henri Stoer 

19 Frank Janssen 

12 Michel Moons 
._j_ -Willem-JaA-de-Bie 

11-- '-J-ohan-K&r-etr 

16-hlonan--St~ 
- - uv\ · \ ~ . I.\ 

rr_, \ ~ '-r,;,,, -,: 1- l c:;c ~ ·~'.'or\ AA 

2.. t \OÎ \.A(<l,_ A_ () lA 
_) 

J 
Coach: Paul Bijl 

Programma en stand 

8 

Gisteren: 
Nijmegen 
Tilburg 
Oen Haag 

Vandaag: 
Den Bosch 
GIJS 

Morgen: 

- Eindhoven 
- Geleen 
- GIJS 

- Heerenveen 
- Nijmegen 

Geleen - Den Bosch 
Heerenveen - Den Haag 
Eindhoven - Amsterdam 

Woensdag: 
Amsterdam - Tilburg 

Per 20 november: 
Eindhoven 12 10 0 
Geleen 12 7 3 
Amsterdam 12 7 2 
Tilburg 12 6 4 
Den Bosch 12 6 1 
GIJS 12 4 2 
Nijmegen 12 4 1 
Den Haag 12 3 1 
Heerenveen 12 0 0 

2 20 67-45 
2 17 63-40 
3 16 58-37 
2 16 60-47 
5 13 65-70 
6 10 58-61 
7 9 59-54 
8 7 41 -67 

12 0 28-78 
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Thuisclub Bezoekende club/ 
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W eer geen volle buit GIJS 
Van een onzer sportmedewerkers blunder van Andy Strijker bezorgde 

Nijmegen cle openingstreffer. De Ne
derlandse Canadees passte de puck 
zonder te kijken voor het Groninger 
kooitje langs op een roepende me
despeler, waarmee hij een prachtige 
assist gaf op Patrick Murray, die ver
volgens topsrorer Danny Craig in 

voor GIJS, dat niet de mindere was, 
maar tot drie keer toe verrast \Verd 
door Nijmeegse uitvallen . Goalie 
Mark O'Brien stond machteloos tege
nover de vrij voor hem opdoemende te
genstanders en trof geen blaam aan de 
plotselinge achterstand (1-4). 

GRONINGEN - De ijshockeyers van GIJS hebben dit 
weekeinde opnieuw niet de volle buit kunnen pakken. Vorig sei
zoen haalden de Groningers tien keer de maximale vier punten, 
in het huidige seizoen kwam GIJS daar nog geen enkele maal 
aan toe. Na de zege op HYS leek de ploeg van Leo Koopmans een 
einde te kunnen maken aan de wisselvallige reeks, maar het ge
handicapte Nijmegen bezorgde de Gijssies een koude douche 
door met de zege huiswaarts te keren (4-6). 

staat stelde voor 0-1 te zorgen. 
In de derde periode.liepen de gasten 

eerst verder uit, alvorens GIJS tot een 
furieuze eindsprint over ging. Twee 
goals van Bob Ginnetti brachten de 
spanning terug (3-5). Juist toen de 
thuisploeg de aansluiting dacht te be
werkstelligen, viel de zesde Nijmeegse 
treffer en .dat.gat bleek te groot. Johan 
Toren scoorde na een prachtige aanval 

De favorieten van de trouwe Gro
ninger aanhang sloegen in de tweede 
periode aan het knoeien en verloren in 
die fase in feite de wedstrijd. Onder 
aanvoering van speler/coach Leo 
Koopmans werd in de laatste tien mi
nuten bijna full-time power-play 
gespeeld, maar het mocht niet meer 
baten. Overigens gunde Koopmans 
zichzelf daarbij wel erg veel ijstijd, 
wat het spel van GIJS bepaald niet al
tijd ten goede kwam. 

Een kleine duizend toeschouwers 
zagen een aantrekkelijke wedstrijd. 
Beide ploegen grossierden in de ope
ningsfase in defensieve fouten, waar
door er volop scoringskansen ontston
den. Wonder boven wonder overleef
den de twee goalies de meesté be
nauwde momenten. Een vreselijke 

Vervanger 
Murray speelde naar alle waar

schijnlijkheid een van zijn laatste 
wedstrijden voor de Gelderse ploeg, 
want hij voldoet niet en zijn vervanger 
is al gecontracteerd. Nijmegen miste 
verder aanvoerder Jorma Mantere 
(gebroken hand) en de voorlopig nog 
afwezige Pim Mater. Bovendien wa
ren verschillende spelers niet honderd 
procent fit . 

· nog wel 4-6, maar de enorme druk op 
goalie Jan Bi;uysten leverde geen 
doel1mnten meer op. 
GIJS-Nijmegen 4-6 (periodes 1-1, 0·3 en 
3-2). Eerste periode: 0-1 Danny Craig, 1-1 
Bob Glnnetti. Tweede periode: 1-2 Harry van 

, Heumen, 1-3 Patrick Murray, 1-4 Bennie Tij
nagel. Derde periode: 1-5 Craig, 2-5 en 3·5 -
Ginnetti, 3·6 Van Heumen, 4-6 Johan Toren. 
Scheidsrechter: Westra. Toeschouwers: 950. 
Strafminuten: GIJS: 8, Nijmegen: 8. 

Niettemin kwam GIJS nog voor de 
eerste pauze op gelijke hoogte. Bob 
Ginnetti bleef net zolang achter de 
puck aanjagen, totdat hij het rubberen 
ding in zijn bezit had. De aalvlugge 
Canadees (in veertien wedstrijden 21 
goals en 19 assists) gaf vervolgens 
W ayne van Dorp de gelegenheid ver
woestend hard uit te halen (1-1). De 
tweede periode verliep desastreus 

Uitslagen: Nijmegen-Eindhoven 7-3, Til
burg-Geleen bij 3-5 gestaakt, Den Haag
GIJS 3-5, Den Bosch-Heerenveen 7-2, 
GIJS-Nijmegen 4-6, Geleen-Den Bosch bij 
2·1 gestaakt, omdat Den , Bosch weigert ver
der te spelen. Heerenve.en-Den Haag 5-3. 
Eindhoven-Amsterdam 1 ·5. 
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Groninger iishockeyers 
nemen revanche op HYS 
Van een onzer sportmedewerkers 

DEN HAAG • De ijshockeyers van GIJS hebben gisteravond in 
een slechte wedstrijd vrij simpel revanche genomen op HYS. De 
Hagenaars verrasten eerder dit seizoen de Groningers in eigen 
hal, maar kregen ditmaal klop. De Koopmans-brigade won het 
duel voor de bekercompetitie met 3-5 met de periodestanden 1-3, 
1-2 en 1-0. 

In de fraaie maar sfeerloze 
Uithof (slechts 300 toeschouwers) 
legde GIJS de basis voor de zege 

. in de eerste periode. De Gronin
gers waren veel agressiever dan 
de thuisploeg, die voor het eerst 
verdediger Curtis Collins presen
teerde. De Canadese vervanger 
van de vertrokken Arley Olsen 
was echter vanuit het vliegveld 
bijna direct op het ijs gestapt en 
bleef na de eerste periode moe
gestreden in de kleedkamer. 

deel slechts vier schoten te ver
werken en werd zelfs door een 
strafschot gepasseerd, terwijl 
GIJS een man meer op het ijs had . 
Dat gebeurde in de laatste periode 
nogmaals. 

In de tweede en derde periode 
zakte het spelpeil naar een beden
kelijke hoogte, ook al omdat de 
Gijssies zich wilden sparen voor 
de thuiswedstrijd vanavond tegen 
Nijmegen. Door het eindeloze 
getreuzel kwam GIJS niet verder 
dan twee goals. 

Goede zege op H. IJ.S. 
GIJS, zonder Gerard Carras en 

Henk Keijzer, had veel meer 
afstand kunnen nemen, maar de 
vele doelrijpe kansen leverden 
slechts drie treffers op. Goalie 
Mark O'Brien, kreeg in het eerste 

HYS kreeg meer gelegenheid 
het domein van de Groningers te 
bestoken, maar de tegenvallende 
gebroeders Troch en topscorer Da
ve McBurney blonken uit in 
schotloosheid. G.IJ.S. wint en verliest· opnieuw 

Het behalen van de volle buit uit 
een volledig speelweekend lijkt 
voor de "Gijssies" langzamerhand 
op een obsessie uit te gaan draai
en. 

Ook afgelopen weekend slaagde 
de ploeg van trainer/speker Leo 
Koopmans er niet in beide op het 
programma staande wedstrijden 
in winst om te zetten, en bleef de 
totale puntenoogst van de Gro
ningers wederom op 2 steken. 
Het begin vrijdagavond was 
goed. In Den Haag waren de noor
delijken in het treffen met het 
plaatselijke HIJS duidelijk de 
betere ploeg, en de 3-5 overwin
ning was dan ook zeker verdiend . 
Een positief vervolg bleef zater
dagavond in de Stadsparkhal 
echter 4it. Het heus niet impone
rende 'Nijmegen toonde zich een 
stuk slimmer en trefzekerder dan 
de thuisploeg, en finishte ver
diend op 4-6. 
Met name verdedigend zat het bij 
GIJS allesbehalve goed in elkaar. 
Te vaak grepen de assistenten 
van de doelman Mark O 'Brien 
onvoldoende in bij Nijmeegse 
counters, en de Gelderse voor
waardsen kregen dan ook alle 
kans de Groningse sluitpost bij 

herhaling op de proef te stellen. 
Typerend was de manier waarop 
de eerste Nijmeegse goal tot 
stand kwam. Andy Strijker zag 
tijdens het uitverdedigen Danny 
Graig voor een ploegmaat aan, en 
de Amerikaan in Mïjmeegse 
dienst had geen enkele moeite 
met het hem geboden buitenkans-
je: 0-1. .., 
Daarna trok GIJS het initiatief 
wel naar zich toe, maar het 
sprong te slordig om met de doel
rijpe situaties die dat overwicht 
met zich mee bracht. Het duurde 
dan ook tot twee minuten voor de 
eerste pauze, alvorens Wayne van 
Dorp de stand weer gelijk kon 
trekken. 
Gedurende de eerste minuten van 
het tweede bedrijf leek het er 
aanvankelijk op dat de "Gijs-

J_ 1. - l /--. 8 S 

sies" het pleit definitief zouden 
gaan beslechten. Nijmegen-goalie 
Jan Bruysten verkeerde echter in 
een grootse vorm, en bleef onder 
andere inzetten van Van Dorp en 
Ginetti de baas . De bezoekers 
hadden daarentegen meer geluk. 
Tijdens één van de spaarzame 
breaks kwam Van Heumen op ge
lukkige wijze in bezit van het 
rubber en bracht de stand -tegen 
de verhoudingen in op 1-2. Daar
na was het met het noordelijke 
overwicht gedaan. Steeds vaker 
verschenen de bezoekers voor het 
kooitje van de thuisclub en na 
twee treffers van Tijnagel en 
Murray was de wedstrijd in feite 
beslist. 
Ook de derde periode veranderde 
daar niets aan, hoewel de Gronin
gers nog dicht in de' buurt kwa
men. Ginetti bracht middels twee 
treffers de stand nog wel op 3-5, 
maar meer had de thuisploeg ook 
niet te bieden. Nadat Van Heu
men de Nijmeegse zes op het sco
rebord had aangetekend, capitu
leerde de "Gijssies" definitief. 
De slottreffer van Johan Toren 
was enkel en alleen maar van sta
tistische waarde . Scheidsrechter 
Gabe Westra deelde in het spor
tieve treffen in totaal 12 strafmi
nuten uit: 6 voor GIJS en 6 voor 
Nijmegen. 1 

Den Haag-GIJS 3-5 (periodes 1 ·3. 1-2, 1-0) 
Eerste periode : 0-1 , Joep Franke, 1-1 , Ro

land Meijer, 1-2, Johan Toren, 1-3 Pop Gin
netti. Tweede periode: 1-4 Bob Bergloff, 2-4 
Arnold Troch, 2·5 Ginnetti. Derde periode: 3-5 
Arnold Troch. Scheidsrechter: Douwes. Toe
schouwers: 300. Strafmminuten: Den Haag: 
12, GIJS: 14. · 

De ijshockeywedstrijd tussen 
Tilburg en Geleen is vrijdagavond 
negen minuten voor tijd gestaakt. 
Scheidsrechter Postma besloot 
daartoe , nadat de vechtende spe
lers elkaar met bierblikjes had
den bekogeld. Eerder in het duel 
had Postma de wedstrijd bij wijze 
van afkoeling vijf minuten stilge
legd. Geleen leidde bij de staking 
met 5-3. 

Nijmegen zegevierde op eigen 
ijs over de Eindhovense Kempha
nen. Het treffen eindigde in een 
7-3 score. Bennie Tijnagel was de 
Nijmeegse topschutter met drie 
goals. 
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Ondanks zege op Geleen 

G.IJ.S. verdedigend kwetsbaar 
GIJS werkte afgelopen weekend 
zijn laatste twee wedstrijden v an 
de bekercompetitie af. Wedstrij
den zonder betekenis overigens, 
want al halverwege de strijd om 
de NIJB-bokaal waren de Gronin
gers kansloos voor een eervolle 
eindklassering. 
Toch werd er binnen de GIJS
gelederen met nieuwsgierigheid 
uitgekeken naar de partijen tegen 
Geleen en Eindhoven. Op grond 
van de posities die de beide teams 
op de ranglijst innemen was de 
verwachting gerechtvaardigd dat 
zowel de Brabanders als de Lim
burgers ook in de race naar de 
landstitel een duchtig woordje 
mee zullen spreken, en dus be
schouwde trainer/ coach Leo 
Koopmans de ontknoping van de 
bekercompetitie als een goede ge
legenheid om de eigen mogelijk
heden in de komende strijd om de 
landstitels nog eens aan een duch
tige test te onderwerpen. 

Zeker in eigen huis verliep de 'ge
nerale' voortreffelijk. Voor zo'n 
600 tot:schouwers was 'GIJS' drie 
keer twintig minuten lang de 
meerdere van het bezoekende Ge
leen en wonnen uiteindelijk ver
diend met 5-2 . In Eindhoven werd 
gisteravond echter kansloos met 
8-3 verloren. 

Als volgende week de strijd om 
ht landskampioenschap dan ook 
losbrandt, valt er eigenlijk geen 
zinnig woord te zeggen over even
tuele kanshebbers of degradatie
kandidaten. Daarvoor leverde 
het eerste gedeelte van het ijshoc-

Van onze ijshockeymedewerker 

keyseizoen een te warrig beeld 
op . Met name de 'kleintjes ' spot
ten met de reputaties van de 'gro
ten ' met als gevolg een finale die 
menig ijshockeyinsider begin ok
tober voor onmogelijk h ad gehou
den. 
Mentaliteitsproblemen en recent 
een n iet goed sluitende verdedi
ging waren zo enkele tegenval
lers waar Koopmans mee te kam
p en kreeg, en die een rol van bete
kenis in de diverse bekerduels al 
gauw tot een illusie maakten. Ka
rakter is inmiddels weer het han
delskenmerk van de 'Gijss ies' ge
worden; de verdediging is nog 
steeds het zorgenkindje. Ook de 
rentree van Andy Strijker in het 
verdedigingsvak heeft daar nog 
niets aan kunnen veranderen. 
En dus wordt de druk op de 
schouders van bijvoorbeeld Van 
Dorp en Ginetti de komende we
ken wel heel zwaar. Veel scoren 
luidt het devies voor d e noordelij
ke voorwaartsen, omdat zeker op 
één of meer tegentreffers moet 
worden gerekend. Ook d e tweede 
Groningse aanvalsl ijn staat voor 
die taak, hetgeen met name voor 
t echnisch leider Leo Koopmans 
heel wat van zijn mentale veer
kracht zal vergen. En trainen, en 
coachen, zelf een goede wedstrijd 
spelen en ook nog scoren . 
Wat GIJS in het belangrijkste ge
deelte van het ijshockeyseizoen 
te wach ten staat, ondervonden de 
Groningers zaterdag (Geleen) en 
zondag (Eindhoven) aan den lijve. 
Beide tegenstanders waren nog 
volop in de race voor het behalen 
van de beker en een overwinning 

GRONINGEN ~ - Technisch di
recteur Dummy Smit heeft maar 
liefst 35 spelers uitgenodigd voor 
een trainingskamp van de nationa
le ijshockeyselectie. Vier s;,elers 
van GIJS (Rick Vangog, Le= ~ -oop;, 
mans, Johan Toren èn W• .iynt: ~llj
Dorp) ontvingen een u"-itn~,W~g 
om zich 17 december te \m?.l'en m 
Eindhoven voor de eers.e'voorbe
reiding op de wereldkampi..1 
oenschappen in de B-poule, die 20 

Vier Giissies 
inOranie 
maart eveneens in de Brabantse 
hallen b('ginnen. 

Het is de bedoeling om op 20 en 21 
december te spelen tegen een forma
tie, bestaande uit bui tenlandse spe
lers, die in de Nederlandse competitie 
uitkomen. Vervolgens gaat het dan 
uitgedunde gezelschap naar Gronin
gen voor het sterke internationale 

op GIJS was dan ook noodzaak. 
In de hal aan de Concourslaan 
·wilde Geleen wel, maar kreeg 
van captain Rick Vangog en zijn 
mannen totaal geen kans om het 
heft in handen te nemen. GIJS 
dicteerde drie keer twintig minu
ten lang het spelbeeld, en bezorg
de de fans met bij vlagen prima 
spel een prettige avond. Ook de 
Noordelijke defensie acteerde za
terdagavond eindelijk weer eens 
op een redelijk niveau, zodat het 
grootste gedeelte van de match 
zich voornamelijk afspeelde voor 
het Limburgse kooitj e . Via de 
tussenstanden 1-0, 3-1 en 1-1 
kwam de thuisploeg in wezen vrij 
simpel aan de overwinning, die 
beduidend hoger had kunne n uit
vallen als de rood-witten nog 
meer koelbloedigheid getoond 
ha dden in het v ijandelijke doel
gebied. 
Voor GIJS scoorden : Bob Ginetti 
(2x), Gerard Carras (2x) en Joep 
Franke. Voor Geleen waren 
Sproxton en Van Pelt succesvol. 
Scheidsrech te r Westra deelde in 
het vrij pittige treffen 34 strafmi
nuten uit, 18 voor GIJS en 16 voor 
Geleen (excl. misconduct voor 
Van Sloun) . 

In Eindhoven was de thuisclub 
duidelijk de betere ploeg zoals de 
tussenstanden ook aangeven: 3-1, 
2-0 en 3-2. Voor GIJS werd ge
scoord door Bob Berglof (2x) en 
Bob Ginetti . De wedstrijd werd 
ontsierd door een aan ta l vecht
partijen, waartegen scheidsrech
ter Douwes onvoldoende optrad. 

toernooi, dat daar na de kerstdagen op 
het programma staat. · 

De eerste trainingsstage wordt op 
30 decembèr afgerond met een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen de 
Russen, die ook in Groningen actief 
zijn. Die wedstrijd wordt in Den Haag 
gespeeld. ln de voorlopige selectie zijn 
de spelers van de Flyers uit Heeren
veen vrijwel afwezig. Alleen doelman 
Rob Polman Tuin is uitgenodigd. 
Bondscoach Cliff Stewart zal midden 
deèember naar Nederland afreizen om 
zich met de supervisie te belasten. 

Zege op Geleen, verlies in Eindhoven · 

Wisselvalligheid 
kenmerk van GIJS 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN - Een week voor de start van de Nederlandse 
ijshockeycompetitie blijven de prestaties van GIJS erg wisselval-

1 lig. In het laatste weekeinde van de bekercompetitie troefden de 
Groningers voor eigen publiek koploper Geleen met 5-2 af, maar 
een dag later was Eindhoven met 8-3 duidelijk sterker. De ploeg 
uit de Lichtstad kan nu vanavond door winst op Den Haag de 
door een sponsor beschikbaar gestelde hoofdprijs van tiendui
zend gulden voor zich opeisen. 

Het is dit seizoen· haast elk 
weekeinde hetzelfde stramien. 
GIJS legt de ene wedstrijd een 
voortreffelijke partij op het ijs en 
in het andere treffen lijkt de ploeg 
van Leo Koopmans niet vooruit te 
branden. Mogelijk is het te wijten 

• Joep Franke (.links) in fel gevecht om de puck met een Geleense 
verdediger. Aanvoerder Andy Tenbult van Geleen staat op de 
achtergrond klaar om in te grijpen. (Foto: Wladimir van der 
"7urgh) 

aan een onvermogen o~ twee 
wedstrijden achtereen de optima
le concentratie en mentaliteit op 
te brengen. Het dit seizoen ambi
tieus gestarte team moet het nog 
immer hebben van een agressieve 
speelstijl en blijkbaar kunnen de 
Gijssies die krachtenverslindende 
inspanning (nog) niet meer dan 
eens per week opbrengen. 

In Eindhoven ging GIJS 
gisteravond op allerlei fronten de 
boot in, waar het zich zaterdag 
nog sterker dan Geleen had ge
toond. Een gebrekkige organisa
tie in de defensie en domme 
persoonlijke fouten werden door 
de Eindhovenaren vakkundig af
gestraft. Een belangrijke rol 
speelde scheidsrechter Douwes, 
die het keiharde duel volledig uit 
de hand liet lopen. Hij deelde 
liefst 70 strafminuten uit, waar
van 38 voor GIJS. Het duel werd 

\ ontsierd door vechtpartijen, waar
bij de spelers elkaar soms de 
shirts van het lijf trokken. 

De thuisclub toonde zich een 
meester in het verzilveren van de 
situaties met een man meer op 
het ijs . Goalie Mark O'Brien 
kreeg vier power-play-goals om de 
oren, twee zelfs binnen tien secon
den. Daar kori GIJS weinig tege
nover stellen. Bob Ginnetti was 
ditmaa l minder trefzeker en dan 
wordt het scoren voor de noorde
lijken een bijna onoverkomelijk 
probl eem. Tekenend was dat ver
dediger Bob Bergloff twee doel
punten voor zijn rekening nam . 

Betere indruk 
Tegen Geleen liet GIJS voor ruim 
duizend toeschbuwers een aan
merkelijk betere indruk achter. 
Vanaf de eerste minuut werd de 
Limburgse lijstaanvoerder met 
felle body-checks onder druk ge
zet en ook verschenen er herhaal
delijk spelpatronen op het ijs, die 

cfit seizoen nog niet eerder te zien 
waren. Leo Koopmans had Joep 
Franke weer in de oude lijn met 
Johan Toren en de trainer/coach 
zelf teruggehaald, wat een posi
tieve invloed op het Groninger 
spel had. Toen ook de derde aan
valslijn ging scoren (Gerard Car
ras tweemaal), kon de avond voor 
GIJS niet meer kapot. Geieen 
trachtte onder aanvoering van 
ex-Gijssie Brian Sproxton de ba
kens wel te verzetten, maar Mark 
O'Brien in het Groninger doel en 
verdediger Rick Vangog staken in 
een uitstekende vorm. 

W ayne van Dorp had een min
der gelukkige a~nd, hoewel hij 
met zijn body-checks wel het nodi
ge ontzag bij de tegenstanders in
boezemde. In de slotfase werd de 
populaire Groninger door een 
stick van Rob Martens vlak boven 
het oog geraakt en hevig bloedend 
eiste Van Dorp genoegdoening bij 
arbiter Westra, die echter niets 
gezien had. Gelukkig voor GIJS 
konden medespelers de ziedende 
Van Dorp in bedwang houden, 
toen hij zelfrepressaile-maatrege
len wilde nemen. 

GIJS-Geleen 5-2 (periodes 1-0, 3· 1, 1-1) 
eerste periode: 1-0 Ginnetti, tweede periode: 
1-1 Sproxton, 2· 1 Ginnetti, 3· 1 en 4· 1 Gerard 
Carras, derde periode : 5-1 Franke, 5-2 Van 
Pelt. Scheidsrechter: Westra. Toeschouwers; 
1000. Strafminuten : GIJS: 18, Geleen : 24. 

Eindhoven-GIJS 8-3 (periodes 3-1, 2-0, 
3-2) 
eerste periode: 1.0 Van Galen Last, 2.0 
Geeslnk, 3-0 Van Ooijen, 3·1 Bergloff, · 
tweede periode: 4-1 Guy, 5-1 Van Ger
wen, derde periode: 5-2 Berglpff, 6-2 en 
7-2 Van de Broek, 7-3 Ginnettl, 8-3 Van 
Ooijen. Scheidsrechter:- Douwes. Toe
schouwers: (100. Strafminuten: Eind• 
hoven: 32, GIJS: 38. 
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devergoeding van bijna 20-..000 gulden van Den Bosch voor gederfde inkomsten en 
verspeefde goodwill. Dat zal de sfeer tussen beide clubs bepaald niet ten goede ko
men. 

GIJS kon door de eerder gememoreerde wisselvalligheid geen potten breken in de 
bekercompetitie, in de uiteindelijke rangschikking kunnen de Gijssies nog een be
langrijke rol vertolken. Immers vanavond ontvangt GIJS de koploper en morgen ver
wacht nummer twee Eindhoven de Groningers in eigen hal. Voor de twee hoogge
plaatste clubs zijn de wedstrijden dus van groot belang in de jacht op de hoofdprijs 

van sponsor Hebro. Voor Leo Koopmans een mooie gelegenheid om te kijken hoe 
zijn team er voor staat, want volgende week start het serieuze werk met direct de 
noordelijke derby tegen BP Flyers Heerenveen, dat zich ondertussen versterkt heeft. 
De aanvang is 20.00 uur. Uw aanwezigheid wordt dan opnieuw hogermate op prijs 
gesteld . 

De nieuwe competitie 
Komend weekeinde start de competitie om de Nederlandse titel. De P.a~ tJ10egen 
spelen dan weer tweemaal tegen elkaar, waarbij de puntentelling opnieuw begint. 
De nieuwe competitie duurt tot en met zondag 9 februari, waarna de play-offs vol
gen met de vijf hoogst geklasseerde teams. De onderste vier gaan strijden om de
gradatie. De club op de laatste plaats daalt automatisch af, terwijl de voorlaatste 
beslissingswedstrijden speelt tegen de kampioen van de tweede divisie (Assen?). 
Ook de beide nacompetities worden begonnen me't een schone lei. 
De wedstrijden van GIJS zat. 7 december: GIJS - Heerenveen, zon. 8 december: 
Tilburg - GIJS, zat. 14 december: Den Bosch - GIJS, zon . 15 december: GIJS - Am
sterdam, vr. 3 januari 1986: Nijmegen - GIJS, zat. 4 januari: GIJS - Den Haag, zat. 

11 januari: GIJS - Eindhoven, zon. 12 januari: Geleen - GIJS, zat. 18 januari: GIJS 
- Tilburg, zon . 19 januari: Heerenveen - GIJS, vr. 24 januari : Amsterdam - GIJS, 
zon. 26 januari: GIJS - Den Bosch, vr . 31 januari: Den Haag - GIJS, zat. 1 februari: 
GIJS - Nijmegen, zat. 8 februari: Eindhoven - GIJS, zon. 9 februari: GIJS - Geleen. 

Kennismaken met ijshockey, niet duur wel leuk 
GIJS biedt iedereen i.s.m. de Dienst voor Sport en Recreatie de mogelijkheid om 
met stick en puck over het ijs te snellen. Acht weken achtereen 1 uur ijshockeyen 
op de ijsbaan in het Stadspark. Dit gebeurt on~ar deskundige leiding. Sticks, pucks 
en helmen zijn aanwezig, u hoeft alleen te zorgen v ov,- schaatsen, gemakkelijke war
me kleding en een goed humeur. 

Aanmelding kan t/m 6 december bij de Dienst voor Sport e,, r · , · bb0 · , 11-

usstraat 30. De kosten zijn f 25, - (te voldoen na plaatsmgsu..;\.1 \ _ '.1y1r.i-,J. 

De kennismaking start woensdag 8 januari om 16.15 uur. 
9 



GOALS & ASSISTS 
GIJS Groningen Smoke Eaters, Geleen Thuisclub Bezoekende club 

Reg . nr. Reg . nr . Goal Assists • Tijd 
Goal Assists Tijd 
no. no. no. no. -No. Namen Plaatsen No. Namen c.; I 'rJ. ó1 /20 J:34~ 

18 Mark O'Brien 
Doelverdedigers 30 Jef Vijfschaft 

1 Theo Mertens , Jan-Willem de Pont 

y I 
_ le Periode -

7 Rick Vangog C l . Verdediging V 6 Peter Bol 

3 Erik Noorman v 20 Peter-Paul van Rooy 
_J_ -_()_ 

6 Bob Bergloff 
2. Verdediging V 12 Bill Wensink 

20 Andy Strijker V 10 John Paans 

4 Martin Kiel 
3. Verdediging 

J 3 Jacques Geurts 

17 Wil Zwarthoed 

8 Wayne van Dorp V 16 Brian Sproxton 

V 17 Bob Ginnetti 1. Voorhoede V 5 Rob Martens 

1 / 'rJ t~ /~ r}s-1 ; - I , 6 -- /550 
,i - J () ) Jlt 645 1 > 2e Periode --

1 16 /0 '/6 lJ 10 3-_. eb , 
I 

\) 13 Joep Franke V 7 Andy Tenbult C 

J 10 Hans Coffeng V 15 Marcel Houben 13 / ~ ·-:i / _°) s - ' s 11 5 ós~ 
\/ 16 Leo Koopmans 2. Voorhoede V 8 Jamie Conroy 1 

V 19. Johan Toren i~ v 14 Herman Joosten 

1 I 
- Je Periode -

15 Gerard Carras 
'\ v 9 John van Sloun / / 

14 Herman Carras 3. Voorhoede V 11 Andy van Pelt 

v 12 Henk Keijzer 18 Harold Meeks 

V 11 Bas Copray 4 Danny Peters f:) - ';L. 
STRAFFEN 

2 Rob van Steen Thuisclub Bezoekende club 

Speler/ coach : Leo Koopmans Trainer / coach : George Peternousek No. Penaltie Af Op No . Penaltie Af Op 

tl '~ce · o/!/Jt,f :J5"3> 35-~ --J 5Ja~)w,.., J x 'á U' ~o ff})tf. ""1-<; 3 5~3 
3 vln~tl . l1'ke . {.53 rs3 ~12 hoJ., -~13 V ril.___ 

'-1 ts-
V / 

PROGRAMMA EN STAND 
te Periode 

Gisteren: per 27 november 
Tilburg - Den Bosch Geleen 14 9 3 2 21 73-43 
Amsterdag - Nijmegen Eindhoven 14 10 0 4 20 71 -57 
Vandaag : Amsterdam 14 8 3 3 19 67-42 
GIJS - Geleen Tilburg 14 6 5 3 17 67-56 
Heerenveen - Amsterdam Den Bosch 14 7 1 6 15 72-77 ... 

cY ,~;-, llrfunce !5J.O /.1 20 1V hold, na ISl.O 13 "l O 

I J 16 O?~-c. i?b-(';k l 33S" IJ 3 .)-

2e Periode 1<> d ela'1 r" tr J,~~, iaï, 
<.J I 

Den Bosch - Den Haag Nijmegen 14 6 1 7 13 72-61 
Morgen : GIJS 14 5 2 7 12 67-70 
Geleen - Heerenveen Den Haag 14 3 1 10 7 47-77 

1 
Eindhoven - GIJS Heerenveen 14 1 0 13 2 35-88 
Nijmegen - Tilburg De gestaakte wedstrijden Tilburg -Geleen (3-5) 
maandag : en Geleen-Den Bosch (reglementair 5-0) zijn in 
Den Haag - Eindhoven de stand opgenomen 
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I 9.. 12, o~ eth, ~°' ~/~ 1 
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• Mark O'Brien wordt tij
dens een training onder 
vuur genomen door onder 
anderen GIJS-speler-trai
ner-coach Leo Koopmans 
(links) bijgestaan door 
Bob Ginnetti. Op de kleine 
foto Mark O'Brian zoals de 
ijhockeyliefhebbers hem 
zelden zien: zonder ge
zichtsmasker. (Foto's: 

1 Wolter Kobus) . 

1 

6-/2-05 

O'Brien vervult 
sleutelrol bii 
GIJS als doelman 
Van onze sportredacteur 
Henk Hielkema 

GRONINGEN - Verscholen achter het gezichtsmasker beleeft 
G~?S-goalie Mark O'Bl"!en zij~ eigen wereldje. Zijn grimassen 
bhJven voor het Gronmger IJshockeypubliek verborgen. Als 
achttienjarige verwerkt hij nogal wat emoties want de in Ierland 
gebor_en O'Brien vervult een sleutelrol in het team, dat morgena
vond m het Stadspark het competitieseizoen opent met een thuis
wedstrijd tegen Heerenveen. Mark beseft welke verantwoorde
lijkheden er op zijn schouders rusten, maar hij is niet bang. De 
geruchten over de mogelijke terugkeer van oud-GIJS-doelman 
Mark ~torimans laten hem koud. ,,Officieel weet ik van niets. 
Maar die verhalen houden me scherp. De laatste weken draai ik 
prima." 

Twee jaar geleden was de Hare
ner keeper tweede doelman bij 
GIJS. Het vorige seizoen kwam 
hij per toerbeurt als goalie in ac
tie, maar veroverde Storimans tij
dens de play off-wedstrijden de be
langrijkste positie in het ijshoc
keyteam. Dit jaar staat hij alleen 
voor het grote werk , want reser
ve-doelman Mertens komt nog 
niet aan zijn nive;rn toe. Stori
mans is nog steeds niet in Gronin
gen gearriveerd en hoewel coach 
.Leo Koqpuw.ns nog een slag om de 

. arm hov:dt, ziet het er naar uit dat 
- -.O'Brien vo011lopig de pucks uit het 

Groninger kooitje blijft ranselen . 
Het tegenhouden van zwarte 

rubberen schijven op een gladde 
ijsvloer heeft Mark niet in zijn ge
boorteland geleerd, maar in Ca
nada. Met zijn ouders verhuisde 
hij op tweejarige leeftijd naar To
ronto en zes jaar later meldde hij 
zich, zoals alle Canadese jon
getjes, aan bij een ijshockeyclub. 
Hij ontpopte zich direct als keeper 
en kwam als tienjarige in Gronin
gen terecht bij GIJS, omdat het 
gezin O'Brien voor de tweede 
maal van land wisselde. 

Tips 
Onder de bezielende leiding van 

Martin Leeflang liep Mark alle 
selectieteams door en als 'senior' 
denkt hij vaak aan die tijd terug. 
"Af en toe geeft Martin me nog 
wel wat tips. Daar doe ik dan mijn 
voordeel meet aldus de fors ge
bouwde goalie, die zijn leergierig
heid de afgelopen twee zomers be
vredigde door in Canada scholen 
te bezoeken voor ijshockeykee
pers . Een half jaar geleden ver
trok hij naar zo'n school bij Toron
to met de bedoeling om er defini
tief te blijven en te spelen in de 

A-junior-league. Dat ging niet 
door omdat er maar een vacature 
was voor de vijftien aanwezige 
keepers. ' 

"Maar," grijnst hij, ,,ik krijg 
toch gedeeltelijk mijn zin, want 
volgend jaar ga ik in het Ameri
kaanse Providence studeren en ik 
hoop dan in het college-team ·uit 
te komen. Eigenlijk wilde ik di
rect al weer terug toen ik met 
mijn ouders naar Nederland 
kwam. Ik had het in Canada goed 
naar mijn zin en er is een soort 
heimwee overgebleven. Dat ge
voel werd nog eens versterkt op 
het moment dat ik bij GIJS te ma
ken kreeg met die Canadese spe
lers. Die vertelden allerlei verha
len over Canada en ik wist precies 
waar ze het over hadden ." 

Nederlander 
Trouwens, Mark is geen Ier of 

Canadees, rn_aar Nederlander en 
daar zit weer een verhaal aan 
vast. Zijn keeperstalenten bleven 
niet onopgemerkt bij de oud
bondscoach Alex Andjelich , die 
met ' het juniorep.team in maart 
naar Japan vertrók voorde WK in 1 

de B-poule. Ondanks de aanwe
zigheid van drie keepers, wilde hij 
Mark er graag bij hebben. 
O'Brien: ,,Ik moest Nederlander 
worden om in Japan te kunnen 
spelen en er kwam een Koninklijk 
Besluit aan te pas om mijn status 
vliegensvlug te veranderen. Op 
het laatste moment kon ik in mijn 
eentje het vliegtuig naar Japan 
nemen en me bij de groep voegen. 
Het leuke is, dat ik vervolgens al
le wedstrijden heb gespeeld." 

De ervaringen tijdens die WK, 
waar de junioren tweede werden, 
en in de Canadese keepersscholen 
maakten van de donkere Hare
naar een completere doelman. 
Een scholing, die hem straks in de 
Nederlandse competitie van pas 
komt en die hij hier eigenlijk 
mist . .,In Nederland leer ik eigen
lijk niet zoveel meer bij. Het ge
middelde niveau is hier veel lager 
da11 in Canada en goede keeper
trainers zijri er haast niet. Daar
om kijk ik veel naar mijn oudere 
collega's van onze tegenstander. 
Als we tegen Heerenveen spelen, 
observeer ik zo'n jongen als Rob · 
Polman-Tuin, die zijn hele oplei-

ding in Canada heeft genoten." 
De nabije toekomst voor GIJS 

ziet O'Brien met Vt)rtrouwen tege
moet. ,,We zullen de concentratie 
vast moeten houden. Nu pas is de 
hele ploeg conditioneel op 
wedstrijdpeil en een plaats in de 
play offs zit er volgens mij wel in. 
Af en toe wordt er gekscherend op 
de trainingen geroepen 'Hallo 
Storimans, goodbye O'Brien', 
maar zulke kreten maken mij al
leen maar sterker. Ik zou wel ba
len als Storimans alsnog zou ko
men." 



Een punt uit twee wedstrijden 

G.IJ.S. start titelstrijd 
niet erg overtuigen~ 

De Groninger ijshockeyers zijn de 
landelijke titelstrijd bepaald niet 
knallend begonnen. Zaterdag
avond konden de 'Gijssies' nog 
een puntje van het ijs slepen tegen 
Heerenveen. Gisteravond in Til
burg moesten de Groningers met 
nog minder genoegen nemen. Met 
een 7-4 nederlaag kon de Gronin
ger ijshockeytrots de terugreis 
naar het noorden aanvaarden. · 

In de eerste periode waren daar 
wel mogelijkheden toe, maar met 
name het aanvalstrio Van Dorp
Keizer-Ginetti liet een scala aan 
mogelijkheden onbenut. Alleen 
Henk 'Beertje' Keizer was succes
vol. Maar zijn treffer werd twee 
minuten voor het ingaan van de 
eerste pauze teniet gedaan door 
een doelpunt van de 'Canadese 
Fries' Brett Thompson. Geduren
de het tweede bedrijf viel de 
GIJS-ploeg ver terug. Ook de 
Friese Flyers imponeerden niet, 

De 1200 toeschouwers · in Tilburg 
hadden een alleen in de eerste pe
riode aanvaardbaar ijshockeyend 
GIJS gezien. Die periode sloot 
Gijs af met een 2-1 voorsprong. 
Tilburg kon de resterende twee 
echter in haar voordeel beslissen: 
2-0 en 4-2. Alleen wat betreft de 
strafminuten was GIJS de meer
dere van Tilburg. Scheidsrechter 
van Berkel deelde de Groningers 
14 strafminuten uit, tegenover 8 
voor de tegenstander. 

· maar leken bij vlagen over meer 
agressiviteit te beschikken dan 
de thui_§~-- __ 

Niet overtuigend 
GIJS opende zaterdágavond de 
strijd om de landstitel zoals het 
een week eerder de nationale be
k ercompetitie afsloot : alles beha l
ve overtuigend . Zo'n 1600 toe
schouwers in ijsstadion 'Stads
park' zagen in de Noordelijke 
derby tegen aartsrivaal H eeren
veen weliswaar een hard wer- 'l 
kend GIJS , m aa r konden na a f
loop niet anders dan concluderen 
dat de weg naar een eervolle 
eindklassering voor de Gronin
gers nog heel lang is. 
Met name verdedigend maakten 
de 'Gijssies' een verre van solide 
indruk. En juist die tekortko
ming was er de oorzaak van dat 
de Koopmansformatie na drie 
keer twintig minuten tevreden 
mocht zijn met een 4-4 gelijkspel. 
Na een 4-2 voorsprong in de derde 
periode haperde het diverse ma
len in de Groningse defensie , en 
zag een voor iedere meter ijs 
knokkend Heerenveen kans een 
verdiend punt uit een dit keer bij
na verdacht rustige derby te sle
pen. 
Een remise, die door Flyers-coach 
Jan Jansen als een overwinning 
werd beschouwd. Terecht, want 
de met P hil McKenzie, de uit Am
sterdam overgekomen Martin Pa
teman en de op het oude nest te
ruggekeerde Brian de Bruyn ver
sterkte Friese equipe kon zich na 
het kwaliteitsarme duel met 
recht de mentale winnaar noe
men. 
Met name de manier w aarop de 
Friezen zich in de laatste periode 
naast hun Groningse tegenstre
vers knokten was imponerend . 
Nadat Wayne van Dorp na twee 
minuten de voorsprong voor 
GIJS tot 4-2 had vergroot, beten 
de bewoners van het Friese Haag
je geducht van zich af. Geholpen 
door een wijfelend e GIJS
defensie slaagden achtereenvol
gens Phil McKenzie en Brian de 
Bruyn er in de stand gelijk te 
trekken. 

Teleurstelling 
Een teleurstelling voor de 'Gijs
sies' , die gedurende drie keer 
twintig minuten dan wel een licht 
overwicht hadden, maar geen en
kele keer definitief afstand van 
hun o ponenten konden nemen. 

s -_') r " 

z.o hadden de bezoekers onmid
dellijk een antwoord klaar op een 
treffer van Bob Ginetti (wederom 
Thompson), en raakten zij ook na 
de derde Groningse treffer van 
GIJS (weer Ginetti) niet in pa
niek . In het laatste bedrijf nam 
de voormalige landskampioen 
het heft zelfs in handen, en vocht 
zich verdiend naast GIJS. 
Scheidsrechter Stuiver had een 
rustig avondje. In totaal deelde 
hij 25 strafminuten uit, waarvan 
er 10 op rekening van GIJS kwa
men. Heerenveen kreeg er 15 toe
bedeeld . 
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Hakkenp~ch? 
JAN VENEMA 
Korreweg 122 - 122 1 - Gron ingen - -, el. 050-7 -: ._, ~37 

--
WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

S leute Is klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk. 
Optimale service en garantie. 
In eigen werkplaats. 

UYTINK tweewielers ' ,,., - Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 

Hang- en sluitwerk en beslagbedr. 

Direct uit voorraad leverbaar in de materiaalsoorten messing, 
staal, rvs, aluminium en nylon : 
• bouten • moeren • schroeven 
• draadstangen • sluit- en veerringen 
□ tevens gereedschappen 
□ catalogus op aanvraag GROBO BV 

Duinkerkenstraat 37 , postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 - 12 86 41 

DIEREN S PEC IAALZAA K 

'OOSTERPARK' 
Begoniastraat 62 , Gron ingen, tel. 050-1 2 1967 

Specialiteit : GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aquariumbenodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportartikelen 

GIJS - Smoke Eaters Geleen (5-2) . Het derde GIJS-doelpunt is in de maak . Gerard 
Carras (15) prikt de puck over de misgrijpende Geleense doelman Jan -Willem de 
Pont heen, Hans Coffeng (10) verleent assistentie. (Foto:Henk Vondeling) . 

Amsterdam uitgeschakeld 
Frontech Amsterdam kon woensdag in Klagenfurt zich niet plaatsen var de derde 
ronde van de Europa Clup voor landskampioenen . De Amsterdammers verloren ook 
de tweede wedstrijd tegen de Oostenrijkse titelhouder (9-5). Het eerste duel had 
Klagenfurt met 2-4 gewonnen . Tony Collard, ditmaal wel van de partij, scoorde 
tweemaal, maaar liep in een massale vechtpartij halverwege de tweede periode en 
gebroken neusbeen op. De ex-Heerenvener wordt eind deze maand op het internati
onale toernooi in Groningen verwacht met de Nederlandse selectie, hoewel de kans 
groot is dat Collard samen met Johan Toren en Leo Koopmans bij GIJS zal spelen. 
Daarmee zou de succesvolle aanvalslijn van het 8-wereldkampioenschap in Zwitser
land begin dit jaar herenigd worden . Voor tweeduizend toeschouwers in Klagenfurt 
scoorden Bert Hille (2x), William Klooster, Scot Hunter en Ron Berteling voor de 
Amsterdammers. De periodestanden waren 2-0, 5-4 en 2-1 . De Oostenrijkers spelen 
in de derde ronde (6 en 20 februari) teg6n het sterke Dukla Jihlava uit Tsjechoslowa
kije. 
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'GIJS Groningen / BP Flyers, Heerenveen 

J 
J 
✓ 

V 

✓ 

v 
v 

✓ 
J 
V 
V 

v 
V 
V 

Reg . nr . Reg . nr . 

No. Namen Plaatsen No. Namen 

30 Mark O'Brien 
Doelverdedigers V 1 Rob Polman Tuin 

1 Theo Mertens 19 Michiel Lingeman 

7 Rick Vangog C 1 . Verdediging 2 Dick Bruin 

3 Erik Noorman 4 Evert-Jan van der Werf 

6 Bob Bergloff 2. Verdediging 5 Brett Thompson 

20 Andy Strijker 18 Johan de Vries 

4 Martin Kiel 3. Verdediging 
8 Hendrik Bruinsma 

16 Leo Koopmans V 6 Brian de Bruyn -
13 Joep Franke_ 1. Voorhoede V 7 Phil McKenzie 

'1!I Johan Toren I 01 t/ 20 Peter Dijkstra 

8 Wayne van Dorp 1 \., 10 Jan Janssen 

17 Bob Ginnetti 2. Voorhoede V 9 Risto Mollen 

12 Henk Keijzer J 15 Martin Pateman 

10 Hans Coffeng \) 21 Andries Andringa -
14 Herman Carras -

3. Voorhoede V 17 Sytze de Haan C 

15 Gerard Carras v 11 Bert Alberts 

11 Bas Copray v 12 Jan Wester 
14 Erik van Hal 

\) 16 Nico de Jong 

Speler /coach : Leo Koopmans Speler/coach : Jan Janssen 

PROGRAMMA EN STAND 
Gisteren: 

(1 -7) ~ - ~ 
EINDSTAND HEBRO-CUP 

Nijmegen - Geleen Eindhoven 16 12 0 4 24 95-65 
Den Haag - Tilburg (2-4) 5 - '-t Geleen 16 10 3 3 23 82-51 
Vandaag: Amsterdam 16 9 3 4 21 78-49 
GIJS - Heerenveen (9-3) '-1 -'-, Tilburg 16 7 5 4 19 75-63 
Eindhoven - Den Bosch ( 11 -4) 4 · 4 Nijmegen 16 7 1 8 15 80-73 
Amsterdam - Den Haag (5-1) 5 -..t Den Bosch 16 7 1 8 15 81 -93 
Morgen: GIJS 16 6 2 8 14 75-80 
Tilburg - GIJS (4-3) Den Haag 16 4 1 11 9 64-100 
Den Bosch - Nijmegen (8-7) Heerenveen 16 2 0 14 4 42-98 
Geleen - Amsterdam (4-2) 
Heerenveen - Eindhoven (3-4) 
Tussen ( ) de uitslag van de eerste 
wedstrijd 
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Remise en verliesp_artij 

GIJS nog lang 
niet in topvorm 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN . Het op de kop zetten van de ranglijst • Geleen 
en Kemphanen zijn na de bekerstrijd nota bene de topteams • 
heeft natuurlijk zijn charme, maar de noordelijke ijshockeylief
hebbers zien de ontwikkelingen met angst en beven tegemoet. De 
fans van GIJS en Heerenveen, die zaterdag in de Groninger 
ijshal aanwezig waren, zijn er allerminst zeker van dat hun te
ams zich in februari bij de play-offs scharen. GIJS nam in het 
eerste competitieweekeinde geen twijfels weg door zaterdag 
eerst met 4-4 gelijk te spelen tegen Heerenveen en gisteren met 
een 7-4 nederlaag uit TIiburg terug te keren. De Friezen klopten 
thuis Eindhoven met 6·3. 

De bekerstrijd van de afgelopen 
maanden had weliswaar geen en
kele consequentie voor de play 
off-kwalificatie, maar de eind
klassering na zestien duels bete
kende toch een ernstige 
waarschuwing voor de noordelijke 
ploegen. Heerenveen, dat als 
laatste eindigde met slechts vier 
puntjes, reageerde bliksemsnel 
door het aantrekken van Brian de 
Bruyn en Phil McKenzie. GIJS fi
nishte met veertien punten op de 

· derde plaats van onderen, maar 
roerde zich niet op de spe-
lersmarkt. . _ 

De Groninger coach-speler Leo 
Koopmans handhaaft voorlopig 
zijn vertrouwen in de spelers
groep, die de . laatste weken ver
baast met een grillige prestatie
curve. De Groningers versloegen 
onlangs 'topper' Geleen in een for
midabele partij en nog geen dag 
later schaatsten ze als een groepje 
makke schapén in Eindhoven om 
daar voor de broek te krijgen . Die 
wisselvalligheid kan Koopmans 
en zijn pupillen straks noodlottig 
worden. 

Concentratie 
Concentratie is dit jaar voor de 

Gijssies het toverwoord geworden. 
Koopmans wijt de wisselende re
sultaten aan een gebrek aan con
centratie in de verdediging. De 
conditie is volgens hem op peil en 
aan de capaciteiten van de verde
digers VanGog, BerglofT, Stryker 
en Noorman hoeft niet te worden 
getwijfeld. Ook het keeperswerk 
van de 18-jarige Mark O'Brien 
hoeft het Groninger succes niet in 
de weg tè staan, want van de 
GIJS-ploeg maakt hij doorgaans 
de minste fouten. 

Concentratie dus. Wat Koop
mans precies bedoelt werd zater
dagavond duidelijk in de derby te• 
gen Heerenveen. Na het nemen 
van een 4-2 voorsprong in de der
de periode sloop de onzekerheid in 
het spel. Het vertrouwen om defi
nitief afstand te nemen was er 
niet en in plaats daarvan maak
ten de verdedigers in aanvallende 

. posities domme fouten . Noorman 
maaide met zijn stick over de 
puck heen, Stryker struikelde een 
keertje en zelfs de doorgaans 
betrouwbare V angog miste het 
overzicht op de belangrijke mo
menten. Heerenveen kwam terug 
door goals van de beide nieuwe
lingen McKenzie en De Bruyn en 
het scheelde niet veel of de zege 
was in Friese handen terecht ge
komen. 

Gangmaker 
Een Heerenveènse overwinning 

zou het spelbeeld geweld aan heb
ben gedaan, omdat GIJS over het 

algemeen meer inhoud etaleerd_e 
en als eenheid iets beter uit de 
verf kwam. Aanvallend was Bob 
Ginnetti weer een gangmaker én 
in de lijn met Wayne van Dorp en 
Henk Keijzer heeft GIJS een for
matie om U tegen te zeggen. De 
cómmunicatie en de afstemming 
met de verdediging lieten nogal 
eens te wensen over. Behalve de 

· concentratie miste . de ploeg een 
evenwicht, dat in het ijshockey nu 
eenmaal onontbeerlijk is. GIJS 
demonstreerde in de derby slechts 
bij vlagen soepel lopende combi
naties en die momenten waren, te 
sporadisch om met een gerust 
hart de komende weken tegemoet 
te zien. 

Friese ijshockey-kenner George 
Stuyvenvolt beweerde in het 
Stadspark dat twee teams te zien 
waren die allebei in de play-offs 
terecht zouden komen, maar de 
wederzijdse supportersgroepen 
zijn daar vooralsnog niet zeker 
van. Ze keken met name in de 
eerste periode de kat uit de boom. 
Er vielen toen amper strafminu
ten en er was verder weinig te be
leven. Dat veranderde later met 
·wat vinniger duels en een span,
nend scoreverloop. In de slotfase 
ontstond zelfs eventjes het sports
feertje, dat de noordelijke derby 
altijd zo kenmerkt. 

Scoreverloop: eerste periode: 
1-0 Keijzer, 1-1 Thompson; 

tweede periode: 2-1 Ginnetti, 2-2 
Thompson, 3-2 Ginnetti; derde pe
riode: 4-2 Van Dorp, 4-3 McKen
zie, 4-4 De Bruyn. 

Nederlaag 
Gisteravond leed GIJS na een 

goed begin een gevoelige neder
laag tegen Tilburg Trappers (7-4). 
De Groningers stonden binnen 
vier minuten op 0-2 door zwakke 
momenten in de Tilburgse defen
sie af te straffen, maar daarna 
ontbrak de spirit om die 
voorsprong vast te houden en 
maakte de ploeg een vrij matte 
indruk. De geconcentreerd spe
lende Brabanders lieten de puck 
het werk doen om de fysiek ster
kere Groningers zoveel _mogelijk 
te ontwijken en die taktiek van 
coach John Griffith wierp zijn 
vruchten af. GIJS leek de 
wedstrijd van zaterdag nog in de 
benen te hebben en de noordelij
ken werden regelmatig op snel
heid geklopt. Bij Tilburg was 
Doug Mason de grote uitblinker. 
Hij k&fl?,ii,de.ee~st~ yj~ Tilbyrgse 

. doelpunten de assist ,en scoorde 
vervolgens zelf tweemaal. 

Tilburg-GIJS 7-4 (periodes 1-2, 2-0, 4-2), 
eerste periode: 0·1 Hans Coffeng, 0-2 Bob 
Ginnetti , 1·2 Cees Oerlemans, tweede perio
de: 2·2 en 3-2 Sean Simpson, derde periode: 
4-2 Phil Patterson, 5-2 en 8-2 Doug Mason, 
7-2 René de Hondt, 7-3 Andy Strijker, 7-4 
Rick Vangog. Scheidsrechter: Van Berkel. 
Toeschouwers: 1250. Strafminuten: Tilburg: 
8, GIJS: 14. 

De uitslagen: Nijmegen-Geleen 5-6, 
Den Haag-Tilburg 5-4, GIJS-Heerenveen ' 
4-4. Eindhoven-Den Bosch 4-A, Amster
dam-Den Haag 5-2, Den Bosch-Nijll)egèn 
2-10, Tilburg-GIJS 7-4, Heerenveen-Eindho
ven 6-3, Geleen-Amsterdam 5-2. 

Stand: 
1. Geleen 
2. Heerenveen 
3. Nijrn·,gen 
4. n1burg 
5. Amsterdam 
6. Den Haag 
7. GIJS 
8. E.indhoven 
9. Den Bosch 

0-12. -!JS 

2 4 11· 7 
2 3 10- 7 
2 2 15- 8 
2 2 11· 9 
2 2 7- 7 
2 2 7- 9 
2 1 8-11 
2 · 1 7-10 
2 1 6•14 

• De Heerenveense doelman Rob Polman. Tuin onderschept de puck voordat Wayne van Dorp 
(links) gevaarlijk wordt. (Foto: Sjors Visscher) 

----- ~'=~-- ~'- -----'--------- ..... -----------------
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• WAYNEVANDORP 
kostelijk avondje 
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wint van 
Amsterdam 
De Groningse ijshockeyfans kre
gen zondagavond volop waar 
voor hun geld. In een misschien 
kwalitatief niet sterke, maar 
toch zeker spectaculaire wed
strijd bleven de 'Gijssies' met 6-2 
de meerdere over opponent Am
sterdam en doken mede door het 
gelijke spel de avond daarvoor_ in 
en tegen Den Bosch (5-5) met vier 
punten uit vier duels de 'win
terstop' in. 
Een puntenoogst die trai
ner/ coach Leo Koopmans na af
loop zeker deugd deed, maar niet 
opwoog tegen de amusements-

1 waarde die de technische leider 
1 
toekende aan de thriller met Am
sterdam. Inderdaad beleefden 
zo'n 1300 toeschouwers een heer-
lijk avondje ijshockey, en beloon- 1 

den hun favorieten na afloop met ' 
een ovationeel applaus. 
Terecht, want de vechtlust en 
wilskracht die de 'Gijssies' drie 
keer twintig minuten lang ten 
toonspreiden was zondermeer be
wonderenswaardig. Fysiek wer
den de Mokumers volledig afge
troefd, en alleen dat aspect al le
verde een potje ijshockey op dat 
menig liefhebber al lang voor on
mogelijk had gehouden. 
Wayne van Dorp stal in dat op
zicht de show. Maar liefst twee 
maal deponeerde het Groningse 
blok beton met zijn reusachtige 
lichaam een Amsterdammer aan 
de andere kant van de boarding 
en bracht de fans daardoor in ex
tase. 

GIJS op inzet langs Amsterdam. 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN - GIJS is het tweede weekeinde van de Neder
landse ijshockeycompetitie beter doorgekomen dan het eerste. 
Na de slechte start tegen Heerenveen en Tilburg leverde de altijd 
moeilijke uitwedstrijd tegen Den Bosch een 5-5 gelijkspel op, ti
telverdediger Amsterdam kreeg in het Stadspark geen enkele 
kans van de ontketende Groningers: 6-2 (periodestanden 2-1, 2-0 
en 2-1). Hoewel het niveau opnieuw niet tot grote hoogte steeg, 
brachten de Gijssies met hun tomeloze inzet het circa duizend
koppige publiek regelmatig op de banken. 

De afloop van het huidige sei- merkte op dat de spelers hun 
zoen is absoluut niet te voorspel- krachten in het weekeinde slecht 
len. Geen enkele van de negen verdelen. Daar kon hij wel eens 
ploegen in de eerste divisie maakt gelijk in hebben. 
de indruk de competitie te kun- Soli"de 
nen beheersen en het is dan ook 
onduidelijk welke vijf zich gaan 
plaatsen voor de play-offs. De 
meeste teams spelen ieder week
einde een wedstrijd goed en laten 
het in de andere volledig afweten. 
Technisch bewindvoerder Dum
my Smit van de ijshockeybond, 
die in Groningen aanwezig was, 

Maar ook doelman Mark O'Brien 
stal de harten van de toeschou
wers door ~ubliem optreden bij 
vijandelijke counters, en nam 
dan ook een belangrijk deel van 
de toejuichingen na het eindsig
naal van scheidsrechter Toemen 
in ontvangst. 
De gehele GIJS-ploeg verdiend"' 
:rvuWt:11.S een compiiment. ·want 
de manier waarop de overige~s 
gewijzigde Koopmansformatie 
de 6-2 overwinning binnenhaalde 
belooft veel goeds voor de toe
komst waarbij de nieuwe aan
valslij~en (Toren-Ginetti
Koopmans en Van Dorp-Franke
Keizer) een belangrijke rol speel
den. 
Het belangrijkste gedeelte van de 
partij hadden de Mokumers de 
grootste moeite zich de aanstor
mende GIJS-voorwaar _en van 
het lijf te houden en kwamen 
daardoor dan ook amper aan 
goed opgezette counters toe. 
In het eerste bedrijf niet (2-1 door 
twee treffers van Toren en een te
gentreffer van Dallow) en ?.ok ~e
durende het tweede bednJf met 
(2-0 via Koop~ns en Ginetti). 
Pas in de slotakte konden de 
hoofdstedelingen regelm~t~g 
doordringen tot voor het kooitJe 
van O'Brien, maar zoals gezegd 
verkeerde de jonge sluitpost in 
topvorm. De GIJS-aan":'al daar
entegen profiteerde gretig van de 
geboden ruimte en bepaalde door 
treffers van Koopmans en Keizer 
de eindstand op 6-2 . Voor de 
tweede Amsterdamse tegentref
fer was Ron Berteling verant
woordelijk. Scheidsrechter Nico 
Toemen had een makkelijk 
avondje: de referee deelde aan de 
Gijssies zes strafminuten uit, 
Amsterdam kreeg er 4. 

GLJS kampt het hele seizoen al 
met wisselvalligheid, maar dit 
weekeinde sloeg de balans weer 
eens positief uit. In Den Bosch le
ken de noordelijken lange tijd op 
weg naar een zege op de lastige 
thuisploeg, toen een onnodige 
straf voor Leo Koopmans twee mi-

nuten voor tijd het schone voor
uitzicht van GIJS vertroebelde. 
De Bosschenaren gebruikten de 
overmachtsituatie om op gelijke 
hoogte te komen (5-5). 

Gisteravond zetten de stad-Gro
ningers voor eigen publiek de goe
de lijn voort. Amsterdam trad ge
handicapt aan door het ontbreken 
van de verdedigers Scott Hunter 
en Appie Bood, waardoor coach 
Ejay Queen slechts over drie de
fensieve spelers beschikte. Mike 
Powers en Dave Bell stonden 
soms minutenlang op het ijs, wat 
de gewoonlijk solide Amsterdam
se verdediging niet ten goede 
kwam. Goalie Cor Hoogendoorn 
had ook niet zijn beste avond en 
daarmee is het Groninger succes 
gedeeltelijk verklaard. 

Aanvallend kreeg Amsterdam 
weinig gelegenheid tot opvallende 
daden. De portie agressiviteit, die 
GIJS aan de dag legde, was vol
doende om de hoofdstedelingen af 
te schrikken. Vooral Wayne van 
Dorp bezorgde de Groninger aan
hang een kostelijk avondje. Eerst 
kegelde hij Michel Jans met een 
forse body-check over de boarding 
en later ontkwam Ron Berteling 
ternauwernood aan hetzelfde lot. 
Een frontale botsing tussen Van 
Dorp en Jans op volle snelheid 
midden op het ijs deed beiden een 
meter de lucht in vliegen, waarna 
de Amsterdammer even tijd nodig 
had om van de schrik te bekomen. 

Scoringsdrift 
Gunstig voor GIJS was de plot

selinge scoringsdrift van Johan 
Toren en Leo Koopmans. De twee 
internationals vijzelden hun tot 
dusver schamele totaal dit 
weekeinde flink op en als het 
onafscheidelijke duo die produkti
viteit weet door te zetten, kan 
GIJS de toekomst iets optimisti
scher tegemoet zien. Leo Koop
mans had de aanvalslinies volle
dig door elkaar gegooid en voor 
het eerst dit seizoen liet hij Bob 
Ginnetti en Wayne van Dorp ge
scheiden van elkaar opereren. 
Ginnetti speelde met Koopmans 
en Toren, Van Dorp met Keijzer 
en de weer als aanvaller opgestel
de Andy Strijker. Joep Franke, 
die een gebroken neus opliep, was 
'gedegradeerd' naar de derde lijn 
met Herman Carras en Hans Cof
feng. Gerard Carras fungeerde 
hoofdzakelijk nis verdediger. 
GIJS-Amsterdam"' 2 (periodes 2-1, 2-0, 
2-1) 

Eerste periode: 1-0 en 2-0 Johan Toren. 
2-1 Dave Dallow, tweede periode: 3-1 Leo 
Koopmans, 4-1 Bob Ginnetti, derde periode: 
5-1 Koopmans, 5-2 Ron Berteling, 6-2 Henk 
Keijzer. Scheidsrechter: Toemen. Toeschou
wers: 1000. Strafminuten: GIJS: 6, Amster
dam: 4. 

Den Bosch-GIJS 5-5 (periodes 0-1, 2-2, 
3-2) . 

Eerste periode: 0-1 Ginnetti, tweede perio
de: 1-1 Jim McCrae. 1-2 Koopmans, 2-2 Jac
ques Brok, 2-3 Toren. derde periode: 3-3 
Marc Botell, 4-3 Ruud Molenaar, 4-4 Joep 
Franke, 4-5 Toren, 5-5 Mari Saris. Scheids
rechter: Postma. Toeschouwers: 150. Straf
minuten : Den Bosch: 8, GIJS: 12. 
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Korreweg 122 - 122 1 - Gron~ngen - Tel. 050-716937 

WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

Sleutels klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler- show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

1 nruil en financiering mogelijk. 
Optimale service en garantie. 
In eigen werkplaats. 

NK tweewielers Violenstraat 39 - Tel. 050-1 :>5v80 

Hang- en sluitwerk en beslagbedr. 

Direct uit voorraad leverbaar in de materiaalsoorten messing, 
staal, rvs, aluminium en nylon : 
• b'>uten • moeren • schroeven 
• draadstangen • sluit- en veerringen 
D tevens gereedschappen 
D catalogus op aanvraag GROBO BV 

Duinkerkenstraat 37, postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 86 41 

DIER ENS PEC I AAL ZAAK 

' OOSTERPARK' 
Begoniastraat 62 , Groningen, tel. 050-1 21967 ,, 

• • • 1 ' 1 

Specialiteit : GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aquariumbenodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportartikelen 

• 
Nr. 6: 

Bob Bergloff 

Eén van de nieuwe buitenlanders dit seizoen bij GIJS is Bob Bergloff en hoewel ge
makshalve altijd over Canadezen wordt gesproken, is Bergloff een Amerikaan. Hij 
werd op 26 juli 1958 geboren in Dickinson (North Dakota). De forse verdediger (1.80 

m., 90 kg.) bleek al op jeugdige leeftijd talent voor het ijshockey te hebben en be
reikte het Amerikaanse juniorenteam, dat in 1977 op het WK voor junioren in Tsje
choslowakije speelde. Vervolgens kreeg Bergloff een 'scolarship' op de universiteit 
van Minnesota, waar hij het ijshockey met een studie 'business management' com
bineerd.e. Met het universiteitsteam werd 'Bergie' in 1979 kampioen van de Verenig
de Staten. De Minnesota North Stars boden hem daarop een 3-jarig profcontract 
aan. Bergloff werd één van de negen verdedigers en speelde hoofdzakelijk in het 
'Minor'-team (een soort tweede), dat in de Central Hockey League uitkomt, wat qua 
niveau vrij dicht tegen de NHL aan zit. Voordat de nr. 6 van GIJS via zijn agent naar 
Nederland werd geroepen, stopte hij een jaar met ijshockey om zijn studie af te ron
den. 
Inmiddels hebben de twee Bobs zich ontpopt als twee waardevolle krachten. Bob 
Ginnetti voelde zich getuige de cijfers, topscorer van Nederland, al vanaf het begin 
als een vis in het water op het Nederlandse ijs,. Bob Bergloff had iets meer tijd nodig. 
Na een moeizaam begin, gaat het echter sieeds beter. ,,Ik probeer me aan de Ne
derlandse speelstijl aan te passen", vertelt de Amerikaan, , , het ijsoppervlak is hier 
veel groter. Dat was in het begin erg wennen. In Canada en Amerika is het spel fy
sieker, hier moet veel meer geschaatst worden. Voor een verdediger is dat veel 
moeilijker. Maar ik zorg dat ik in goede conditie blijf, dan lukt het wel". Wat vindt 
Bergloff van de andere clubs? ,,Nijmegen vond ik een goede ploeg met hoe heet 
hij ook al weer? Tijnagel, ja. Die kan ons veel problemen bezorgen. Amsterdam is 
goed, maar zeker niet onverslaanbaar. Elke club heeft een aantal goede spelers. Het 
gaat erom de man-tegen-man- situaties te winnen. Wij kunnen volgens mij nog ver 
komen. Wat we nodig hebben, zijn een paar goede weekeinden. Eigenlijk is zestien 
wedstrijden om uit te maken, wie er in de play-offs komen, veel te weinig. In de 
NHL en ook in de CHL is dat 80. Geluk speelt nu een grote rol". 
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GIJS Groningen 
Reg. nr . 

No. Namen 

30 Mark O'Brien 

1 Theo Mertens 

7 Rick Vangog C 

3 Erik Noorman 

6 Bob Bergloff 

20 Andy Strijker u 
Ac::QU . 

4 Martin Kiel 
1 

16 Leo Koopmans 

13 Joep Franke 

11 Johan Toren ~~ 
8 Wayne van Dorp 

t 

17 Bob Ginnetti 

12 Henk Keijzer 

10 Hans Coffeng 

14 Herman Carras 

15 Gerard Carras ~,J) 
11 Bas Copray \ 

Speler / coach : Leo Koopmans 

Uitslagen: 
Amsterdam-Den Bosch 7-5, Den Haag
Gel•n 7-1, Heerenveen-Nijmegen 3-4, 
Den Bosch-GIJS 5-5, Nijmegen-Den 
Haag 12-3, Geleen-Eindhoven 7-3, Til
bu,v-Heerenveen 5"7, G~S•Amsterdam 
6-2. 

Stand: 
1. Nijmegen 
2. Geleen 
3. Heerenveen 
4. GIJS 

4 6 31-14 
4 6 1~17 
4 5 .20-16 
4 4 1~18 

I , 

2. 
~ 
2 
I 

2 

' t3 
l3 

Frontech, Amsterdam 
Reg , nr. 

Plaatsen No. Namen 

Doelverdedigers ·v 20 Cor Hoogendoorn 

1 Ferry de Kok 

1. Verdediging V 4 Mike Powers 

\/ 15 Dave Bell 

2. Verdediging 2 Appie Bood .... !:eott Hunte,:.. ·-
3. Verdediging 5 Rob van der Mark 

7 Danny Galiart 

'v 11 Ron Berteling 
1. Voorhoede V 10 William Klooster C 

23 Arthur Pohlman 

V 16- -Dave DaHow 
2. Voorhoede 14 Bert Hille 

,j 8 Tjakko de Vos 

12 Michel Jans 
1/ 

3. Voorhoede \/ 6 Paul Temmerman 

18 Sander Scheepens 

9 Michael Veltman 

17 Frank Versteeg 

22 Patrick Balm 

Trainer/coach : Ejay Queen 

5. Amsterdam 
6. Den Haag 
7. Tilburg 

4 4 16-18 1 
4 4 17-22 Je 
3 2 16-16 noorman b.v. 

8. Den Bosch' 4 2 16-26 
3 1 10-17 9 . Eindhoven ---------------- -

drukt óók dit programma 

Peizerweg 132 · Postbus 591 · 9700 AN Groningen 

10 

GOALS & ASSISTS 
Thuisclub Bezoekende club 

• Goal Assists Tijd 
Goal Assists Tijd 

no. no. no. no. 

~ 'l! J "1.. -t 3 .0 o j" 1/2 /3 /15 t·Q , 48 
'x c; I,; I 1''1. 41 " 

. 

' _ 1e Periode -
1 

_2 . J 

1b - 1<J il l'ri/ 
/~ 6 5on - 2e Periode -

' I i_ . 0 
I 

JD î)z ,,~ 18.k N Il Jt-,/1'\ nSY 
12 J ,,--.. 't ' 

/ -" I - 3e PeTiode -y 
. 

STRAFFEN 
Thuisclub Bezoekende club 

No . Penaltie Af Op No . Penaltie Af Op 

-~ hr') Jo/.> na /160 /3JO 
.J -

1e Periode 

. 
20 r,,h ~'¼iVla 141I IJ(}. 11 h ldil<J.:? °' , -., '1 1411 1 !-l / 

v j 1 ' 
2e Periode 

,•.,.. ~pa_ P,..._ .,.. _ -· 

,1 o ---- ',J ___ L 12 Il J/54 4 lno/dt"q i'( , t-2 ' 
I 

3e Periode 
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!"' ' 'ken pech? 
JAN VENEMA 
Korreweg 122 - 122 1 - Groni ngen - Te l. osr JI 

WIJ repareren a lle soorten 
hakken snel e n goed 

Sleutels klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogP-lijk 
Optimale service en gara1ltie. 
1 n eigen werkplaats. 

UYTINK tweewielers Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 ', -
Hang- en sluitwerk en beslagbedr. (\ 

. ~0 
0-.., 

'l>~ 
~C;,~ 

Direct uit voorraad leverbaar in de materiaalsoorten messing, ~o e;,'-it· 0 ~e Q •. staal, rvs, aluminium en nylon : 'Oe • , 
\ (\ .· 

• bouten • moeren • schroeven o~,,., ~ 
• draadstangen • sluit· en veerringen c/ <> ,~, .. 

e;,Çe 
D tevens gereedschappen 
D catalogus op aanvraag GROBO BV 

Duinkerkenstraat 37, postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 86 41 

DIEREN SPECIAAL ZAAK 

'OOSTERPARK' 
Begoniastraat 62, Groningen, tel. 050-121967 

Specialiteit: GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aquariumbenodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportartikelen 

Scorerslijst GIJS Groningen 
GIJS: w G A p 
17. Bob Ginetti 20 30 24 54 
8. Wayne van Dorp 17 15 16 31 

19. Johan Toren 20 12 8 20 
16. Leo Koopmans 17 8 10 18 
7. Rick Vangog 20 4 12 16 

13. Joep Franke 20 5 6 11 
6. Bob Bergloff 20 3 7 10 

10. Hans Coffeng 20 3 6 9 
12. Henk Keyzer 1C 4 5 9 
20. Andy Strijker 13 3 3 6 
15. Gerard Carras i7 3 1 4 
14. Herman Carras 20 2 2 4 
11 . Bas Copray 2(' 1 2 3 

. Cees Dijkhuis 5 1 1 2 
4 . Martin Kiel 20 0 1 1 
3. Eric Noorman 14 () 1 1 

Nederlandse competitie 
17. Bob Ginnetti 4 5 4 r. .., 

19. Johan Toren 4 4 2 (j 

16. Leo Koopmans 4 3 3 6 
12. Henk Keyzer 3 2 3 5 
7. Rick Vangog 4 1 2 3 
8. Wayne van Dorp 4 1 2 3 
6. Bob Bergloff 4 0 3 3 

20. Andy Strijker 4 1 1 2 
13. Joep Firanke 4 1 1 2 
10. Hans Coffeng 4 1 0 1 

IJs-splinters 

± 
+52 
+18 
- 17 
. 4 
+ 3 

3 
+ 5 
- 3 
- 5 
- 5 
+ 1 
- 4 
+ 4 
+ 4 
+ 5 
+ 2 

+ 7 
+ 4 
. ; ~ 4 

1 
,., - ,. 
0 

+ . . 
- 1 
- 1 
- 1 

PM 
16 
40 
28 
14 
28 
12 
51 
14 
14 
12 
10 
16 
6 
0 
8 

25 

4 
6 

2 
8 
6 
2 
6 
2 

PPG 
6 
4 
2 
1 
1 

1 
1 

1 

SHG 
3 

1 

- De Russische teamleider Rodionov ontdekte tot zijn stomme verbazing dat ook in 
Nederland er nog best een aardig potje ijshockey kan worden gespeeld . De voorma
lige Russische International viel vooral het geslepen spel van twee GIJS-aanvallers 
op. De onderhandelingen met Brianowithj Sproxtonov en Bobowithj Ginettinov 

schijnen al in een ver gevorderd stadium te zijn . 
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GIJS Groningen HIJS Den Haag 
Reg . nr. Reg. nr . 

No. Namen Plaatsen No. Namen 

01 Mark O'Brien Doelverdedigers V 01 Ed Nienhuis îl \ \. - ~ _,,,. 
30 Theo Mertens 20 Marcel van den Heiden 

3 Erik Noorman 1. Verdediging 6 Ronald Dijkstra 

4 Martin Kiel 11 Robert Ling 
V 6 Bob Bergloff 2. Verdediging 5 Ron Witvoet 

7 Rick Vangog \/ 12 Curtis Collins 

15 Gerard Carras 
3. Verdediging 

3 Jacques Buker 

16 Piet Zoutenbier 

11 Johan Toren ,a V 9 Arnold Troch 

17 Bob Ginetti I 1. Voorhoede 17 Edwin Troch 

16 Leo Koopmans ~ 8 Leon Steenwijk 

8 Wayne van Dorp \,, 15 Eric Steenwinkel 

20 Andy Strijker 2. VoorhoedeV 19 Dave McBurney 

12 Henk Keijzer v 2 Roland Meijer 

10 Hans Coffeng :v A .... .. ·-.- .. - --- -
14 Herman Carras 3. Voorhoede 18 Ron Geurts 

13 Joep Franke 

11 Bas Copray 

Speler/ coach: Leo Koop mans 

10 

Topscorers 
Nederlandse competitie i4 wedstrijden) 
Achtereenvolgens: 
Goals (G), Assists (A) en Punten (P) 

Totaal: G A P 
1. Bennie Tijnagel (Nijmegen) 7 10 17 
2. Mike Marta (Nijmegen) 6 5 11 
3. Danny Craig (Nijmegen) 6 4 10 
4. Ruud Molenaar (Den Bosch) 5 5 10 
5. Bob Ginetti (Groningen) 5 4 9 
6. Doug Mason (TIiburg) 4 5 9 
7. Phil McKenzie (Heerenveen) 4 5 9 
8. Sean Simpson (Tilburg) 4 4 8 
9. Brian Sproxton (Geleen) 3 5 8 

10. Rista Mollen (Heerenveen) 5 2 7 
11. Ron Berteling (Amsterdam) 4 3 7 
12. Harry van Heumen (Nijmegen) 4 3 7 
13. Brian de Bruijn (Heerenveen) 4 3 7 

10 Wim Zwijnenberg 

"J. Tc2ou&>-
r û 

Coach: Toni Hoogenhout 

14. Jamie Conroy (Geleen) 4 3 7 
15. Johan Toren (Groningen) 4 2 6 
16. Jim McCrae (Den Bosch) 3 3 6 
17. Edwin Troch (Den Haag) 3 3 6 
18. Andy Tenbult (Geleen) 2 4 6 
19. Henk Keijzer (Groningen) 2 4 6 
20. Mari Saris (Den Bosch) 2 4 6 

Wedstrijden dit weekend 
Donderdag: Geleen • Tilburg [9 • f 
Gisteren: Nijmegen - GIJS ,..,, · · 

Amsterdam - Eindhoven ~, · s
Den Haag - Heerenveen ! - 3 

Vanavond: Heerenveen - Geleen cf rt . 
GIJS - Den Haag {, ... L/ 

Morgen: 

Eindhoven - Nijmegen t O - 1 
Tilburg - Amsterdam 
Den Bosch - Geleen 

Thuisclub 
Goal Assists 
no. no. 

,6 171/J(j 

20 I v,_/ I 

16 / 'J. / 11:J 
1'7 16 I 

/}h -
I 

2o 

Thuisclub 

No. Penaltie 

to Ao (,.. oih. 1 c>, 
t, I I 
0 tn ~;,~ f1' c.-, 

6 ho'idin/,J 
~ f/X. :'y:, ,tJ f ,?' 

V I 

. 

"', R OlA Qh 1 .'î LJ 

I ft ho&l<."hJ 
d 1- . . 1 

"\(;) ,('\1 ..., n. 
\1 V 1 

GOALS & ASSISTS 
Bezoekende club 

Tijd 
Goal Assists Tijd 
no. no. 

I '1s "J 
4 '-f o' _ 1e Periode -

_2_ . 0 

1/, 0 7 " a J'rJoJ 

l'z ~/.... r,J {._ /8 Lt.~ _ 2e Periode -

~-3. / 
3 

''8 IS" ·(')9t0 

-3__ . 

/ . 
6sb G JS'/f ) I 'r 

I 
, 

_ Je Periode -

__L . _L 

6 l-t, 
STRAFFEN 

Bezoekende club 

Af Op No. Penaltle Af Op 

1e Periode 

1'SD2 I 3D'J 12 t?Ow~h ~vi c. ISó1.,, 11.ib 
i~~n" 1/~tJJ ,0 .::,Ja~/,, e:,I l'33Q )J3(J 

IR4J. 61.tli Il ti ., .-() ' 110'6 IODIJ 2e Periode Pi ,-brJ,~ö 

§9-G 020, Jj h "h ' I 't1.tb ft ~l:, /)/') , .... a 
I 1 I 

lll.lt~ IJ'i'l J'l Rovt.td1 ,· "' q l/3'14 J/4'1 
1330 11.3a Il h,oihv-~ri c~ 1JJ8 cutf 
ssk I IJ ~1ah- sÎ-; t:k s- SS"S-

I 

Je Periode 
,J 
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Belangriike zege 
GIJS in Niimegen 
Van onze ijshockeymedewerker 

NIJMEGEN • GIJS behaalde gisteravond een verrassende 6-4 
overwinning in Nijmegen. En volgens de Groninger coach Leo, 
Koopmans zouden dat wel eens de belangrijkste punten in deze 
competitie kunnen zijn. Een zege in het knusse Gelders.e-stadion 
is immers een voortreffelijke prestatie. 

Een groot aa nta l onnodige straffen --------------
was de oorzaak va n de achterstand die 
GIJS in de eerste periode opliep. Aan-
va nkelijk had Rick Vangog voor de 
openingstreffer gezorgd. De gelij kma-
ker van Ha rrie va n Heumen werd ge-
volgd door een goal van Fred Hom-
burg, waarb ij beha lve aa n de scheid . 
rechter Noud va n Berkel niema nd had 
gezien dat de puck in het Nij meegse 
doe l was bela nd. 

De uitstekende tweede fase leverde 
een ommekeer van wi nstkanse n op. 
Rick Va ngog en Bob Be rgloff ver. Joe
ge n goa lie J an Bruyster twee keer. 

GIJS li ep in de slotfase ui t naar 2-4 
door J oep Franke. De Nijmegenaren 
kwamen echter sterk terug. In ternati
onal Ben Ti_j nagel scoorde twee keer 

Een minuut voor het, laa tst,e llu itsig
naal va n de matig opt redende a rbite r 
Van Berkel wa het nogmaals Rick 
Va ngog, die de Gelderse defensie te 
snel af was. De Nijmeegse poging om 
dan maa r met een extra speler de ge
lîj kmaker te forceren ging precies 18 
seconden voor het einde de mist in 
doordat de combinat ie va n Bob Gin
netti en Joha n Toren door Leo Koop
mans in het verkeerde net,je werd af
gerond . 

De Groninger trai ner kon met te
vredenheid vastste llen dat het toer
nooi na de kerst,dagen een gunstige in 
vloed op zijn pupillen heeft gehad. 
Va navond kan dat tegen HIJS nog
maals blijken in het Stadspark . 

Uitslagen: Amsterdam-Eindhoven 4.5 
(2· 1, 1-3. 1-1 ); Den Haag-Heerenveen 3.3 
(1·2, 1-0, 1-1), 

• Leo Koop mans ( rechts) heeft 1-0 voor GIJS gescoord. 
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Twee maal 6-4 tegen H.IJ.S. en Nijmegen 

G.IJ.S. haalt voor eerste 
maal volle buit binnen 
GIJS vierde afgelopen zaterdag
avond na afloop van het treffen 
met HIJS uit Den Haag een be
scheiden feestje in de kleedkamer. 
De 6-4 zege op de residentiebewo
ners zorgde samen met de 4-6 uit
overwinning vrijdagav ond in en 
tegen Nijmegen voor de eerste 
vier punten uit één speelweekend 
gedurende dit seizoen. En daar 
waren de Groningers maar wat 
blij mee. 

Een blik op de statistieken lever
de dan ook louter pos itieve we
tenswaardigheden op. De eerste 
volle buit uit een volledig speel
weekend, een hoge klassering op 
de ranglijst en goede vooruitzich
ten op kwalificatie voor de play
offs. Omstandigheden waaronder 
er in het GIJS-kamp weinig be
hoefte bestond om lang bij de be
denkelijke prestatie voor eigen 
publiek stil te staan. Best was het 
namelijk niet wat de 'Gijssies' 
hun trouwe aanhang (800 toe
schouwers) voorschotelden. Te
gen een gehandicapt HIJS bereik
te de thuisploeg bij lange na niet 
het niveau dat een avond daar
voor in den vreemde geëtaleerd 
werd. GIJS finishte uiteindelijk 
moeizaam op een 6-4 overwin
ning. 

Poort open 
En dat terwijl tegenstander HIJS 
als het ware de poort voor een 
monsteroverwinning wijd open 
had gezet. De Hagenezen versche
nen slechts met twee complete lij
nen op het Stadsparkijs, . en 
misten bovendien het talent Ed
win Troch in de gelederen. De 
smaakmaker liep onlangs ernstig 
oogletsel op en zal zijn ijshockey
carriere waarschijnlijk voortij 
dig moeten beëindigen. Ook ge
routineerde krachten als Jacques 
Buker en Piet Zoutenbier ontbra
ken, zodat de Westerlingen ge
noodzaakt waren in een fantasie
opstelling het treffen te begin
nen. 

GIJS profiteerde nauwelijks van 
het gehavende Haagse team. In 
de eerste periode draaide de Gro
ningse ijshockeymachine nog re
delijk (2-0 door doelpunten van 
Koopmans en Strijker), maar 
'daarna zakte het spel van de 
thuisploeg naar een bedenkelijk 

niveau . Pas nadat j\rnold Troch 
en Gerard van Hunen de gelijk
maker op het scorebord hadden 
laten aantekenen, werd de Koop
mansequipe weer wakker. .De 
marge werd een versnelling ho
ger draa iend tot drie doelpunteq 
vergroot (Koopmans, Ginetti en 
Toren). De derde Haagse treffer 
(Leon Steenwijk) 26 seconden 
voor het ingaan van de tweede 
rustpauze leek nog op een span
nende derde periode te duiden, 

maar zover kwam het niet meer. 
Zowel GIJS als HIJS rommelde 
maar wat aan , waarbij met name 
de gastheren er niet in slaagden 
de vele doelrijpe scoringskansen 
te verzilveren. Het bfeef bij tref
fers van Strijker (6-3) en weder
om Arnold Troch (6-4), de enige 
opzienbarende momenten in de 
laatste twintig minuten. 

gold echter slechts de overwin
ning, die nog enige luister werd 
bijgezet door het huldigen van de 
favorieten voor de prestatie tij
dens het Spron-tournooi . De 
GIJS-ploeg ontving twee bekers: 
één voor de behaalde tweede 
plaats en één voor de topscorer 
van het toernooi (Leo Koop
mans). Scheidsrechter Engelsman 
deelde tijdens het treffen aan bei
de teams 14 strafminuten uit . Huldiging 

Voor de fanatieke GIJS-aanhang 

Geen applaus 
Het GIJS-publiek is doorgaans 

gul met applausjes; maar daarvan 
was zaterdagavond geen sprake, 
De derde periode was zo mogelijk 
nog minder dan de beide vorige. 
Een mini-vechtpartijtje tussen 
Eric Noorman en de Hagenees 
Collins was het enige opvallende. 
De eerste treffer in deel drie viel 
pas in de veertiende minuut. 
Strijker scoorde 6-3 en in de 
laatste minuut maakte opnieuw 
Troch er 6-4 van. 

Wayne van Dorp deed wel mee, 
maar de reus was bijna onzicht
baar. Hij kwam alleen even in 
beeld bij het schaatsen naar de 
strafbank, waar Van Dorp een 
twee-minutenstraf kon uitzitten. 
Het was maar goed voor GIJS, dat 
Koopmans, Ginnetti, Toren . en 
Strijker van de partij waren. Het 
viertal scoorde de zes GIJS-tref
fers bij elkaar en zorgde voor veel 
assists, maar verder gaven de vier 
ook al niet thuis. 
• Het scoreverloop: Eerste periode: 6. 
1-0 Koopmans, 16. 2-0 Strijker; tweede perio
de: 3. 2-1 Van Hunen, 4. 2-2 Troch, 4. 3-2 
Koopmans, 8. 4-2 Ginnetti , 15. 5-2 Toren, 20. 

~93 ;~~~:~_: J;;~~:oi:;~O:r~: i~o,6-3 Strijker, 

Verdere uitslagen IJshockeycompeti
tie: Heerenveen-Den Bosch 6-2 (1-1 , 3-1 , 
2-0) ; Geleen-Tilburg 8-8 (1-1 , 4-4, 3-3) ; Eind
hoven-Nijmegen 10-2 (3-0, 5-1 , 2-1); Den 
Bosch-Geleen 3-2 (0-0 1-1 2-1 ); Tilburg-Am
sterdam 8-4 (3-0 3-1 2-3). 
De stand: 1. Heerenveen 6-8; 2. Groningen 
6-8; 3. Geleen 6-7; 4. Nijmegen 6-6; 5. Tilburg 
5-5; 6. Eindhoven 5-5; 7. Den Haag 6-5; 8. 
Amsterdam 6-4; 9. Den Bo~ A-4 

l/. -/- &t 
Saaie vertoning tegen HIJS 

GIJS laat J 
;' 

1 

publiek in 
kou zitten 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN - ,,Hebben ze hier ook een bed?", riep een toe
schouwer tegen het einde van de eerste periode. De man uitte al
dus zjjn ontevredenheid over de ijshockeyvertoning GIJS-HIJS 
Den Haag. Buiten lag de sneeuw; maar binnen werden de 700 toe
schouwers ingepeperd, zij het met waardeloos ijshockey. De be
zoekers dienen ·bij GIJS twaalf gulden en vijftig cent af te reke
nen bij de kassa. Een pittig prijsje, waarvoor zaterdagavond een 
wanprodukt werd geboden. In plaats van de vloer aan te vegen 
met het erg zwakke HIJS kwamen de profjes van GIJS niet ver
der dan 6-4 winst. 

Het leukste moment was de 
claxon, die tegen kwart voor tien 
luid loeiend door de Groninger 
ijshal schalde. Het einde van de 
wedstrijd . Het is maar de vraag, 
of al die 700 man de volgende keer 
terug komen. Dé officiële opgave 

· was 1000, bezoekers, maar de 
wens zal bij de GIJS-notabelen de 
vader van de gedachte zijn ge
weest. 

De tussenstanden waren 2-0, 
3-3 en 1-1. De eerste periode stel
de vrijwel niets voor. GIJS-tref
fers van Leo Koopmans en Andy -

Strijker, een knappe tackle van 
Joep Franke <he daarmee 1-1 
voorkwam en één redding van de 
Groninger doelman Mark O'Brien 
was de schamele oogst .van de 
eerste twintig minuten. De $asten 
uit Den Haag orach.ten er hele
maal niets van terecht. 

De Haagse afweer liet veel 
steekjes vallen, maar de Gronin
ger voorwaartsen leverden prul
werk af. Zij lieten bijna alle kan
sen onbenut, al moet gezegd, dat 
de Haagse goalie Nienhuis goed 
op dreef was. GIJS maakte een 
lusteloze indruk en weigerde om 
er een spektakelstuk van te ma
ken. Behalve slecht ijshockey ble
ven de bezoekers bovendien ver
stoken van vuurwerk. Tekenend 
hiervoor was dat geen enkele spe
ler in de eerste periode naar de 
strafbank hoefde. 

Hoogstaand ijshockey was ook 
in de tweede periode in geen vel
den of wegen te bekennen, al ge
beurde er iets meer. Koopmans, 
Bob Ginnetti en .Johan Toren 
voerden de score van GIJS op 
naar vijf doelpunten. Achterin 
was het bij GIJS ook lang niet al
lemaal koek en ei, daar Troch en 
Steenwijk zomaar tegen mochten 
scoren. Daardoor was de stand na 
twee perioden 5-3. GIJS kreeg 
steeds legio kansen op een presen• 
teerblaadje, maar de binnen 
handbereik liggende superscore 
bleef een illusie. 



et 
ijl Johan Toren, Leo Koopmans en Bob Ginnetti (v.l.n.r.) een feestje bouwen. (Foto: Han de Graaf) . 
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' Van onze sportredactie In Geleen behaalden de mannen aan de broek kreeg. GIJS bezet Heerenveen de traditionele der-
van Leo Koopmans een opzien- na vijf achtereenvolgende over- by plaats. Half februari wordt de 
barende 3-0 zege, waarmee voor- winningen de koppositie met eerste balans opgemaakt. De 
lopig werd afgerekend met de drie punten voorsprong op Til- eerste vijf clubs klasseren zich 
nummer twee van de ranglijst. burg, dat nog een duel tegoed voor de play offs. Die teams be

GRONINGEN - De noorde
lijke ijshockeyliefhebbers krij
gen nog een aantal boeiende we
ken voorgeschoteld, want GIJ& 
heeft zijn titelkandidatuur dit 
weekeinde onderstreept met 
twee klinkende overwinningen. 

b 

Zaterdag was het al feest in het 
Stadspark, waar bekerhouder 
Kemphanen kansloos met 11-2 

heeft. Vrijdagavond kan GIJS ginnen dan met een schone lei 
zijn positie verfraaien als de Til- aan het gevecht om het kampi-· 
burgers naar het Noorden ko- oenschap. Zie ook elders in deze 
men. Twee dagen later heeft. in sportbijlage. ~~----------,---- ----~- ------------' 
t2- I- {)b 



• Bob Ginnetti kijkt tevreden toe hoe de puck in het kooitje verdwijnt. 

DE GRONINGER GEZINSBODE ,~-------- _______ ______ _ 

Gelijkopgaande strijd, toch zege op Geleen 

G.IJ.S. blijft door dubbele 
zege aan de leiding 1-
Voor GIJS was het weer een uit
stekend weekend. Werd zaterdag
avond een royale 11-2 zege ge
boekt op de Brabantse Kempha
nen, gisteravond won "GIJS met 
0-3 in Geleen, waardoor de Gro
ningers hun leiderspositie nog 
eens onderstreepten. 

Het was in Geleen voor een 700 
toeschouwers overigens een ge
lijkopgaande wedstrijd, die eerst 
in de laatste periode werd beslist . 

· De beide eerste periodes waren 
met dubbelblanke stand afgeslo
ten, wat goed onderstreepte dat 
beide ploegen aan elkaar waren 
gewaagd. 
Dat bleef ook het geval in de der
de periode, maar GIJS werd win
naar door het beter benutten van 
de kansen. Kansen die ook Ge
leen wel kreeg, maar de Limbur
gers lieten ze onbenut, terwijl 
voor GIJS achtereenvolgens Joep 

fl-i- f)b /1.-- 1-tJb 

Franke en Leo Koopmans (2x) 
scoorden. Het was onder leiding 
van scheidsrechter Stuiver een 
redelijk sportieve wedstrijd met 
in totaal 14 strafminuten, waar
van echter wel tien voor GIJS. 

Zaterdagavond in de hal aan de 
Concourslaan was GIJS bedui
dend sterker dan de tegenstan
der, de Brabantse Kemphanen. 
Snelheid, kracht, knallende bo
dychecks (Van Dorp) en mooie 
doelpunten (Ginetti) vormden de 
voornaamste ingrediënten van 
het spel van GIJS. 
De stuntelende bekerwinnaars 
kregen door de robuuste speel
wijze vaI-1-de-Groni~aeF-s dan eek 
geen poot aan de grond. Ginetti 
(3x) en Koopmans bepaalde de 
eerste periode stand op 4-0. waar-

na de noordelingen in het tweede 
bedrijf eventjes gas terug namen 
(" slechts" twee treffers van 
Koopmans en Franke). 
In de slotaktie werd het echter 
een waar schuttersfestijn. De te
genstand van Eindhoven was 
toen al tot een minimum gedaald, 
zodat zelfs de verdedigers van de 
thuisploeg zich met het spelver-

l loop voor het kooitje van ~e 
graaiend~ Eindhovense g~ah.=_ 

1 Stephan Ament gingen bemoeien. 
De Groningse dadendrang resul
teerde uiteindelijk in treffers van 
Bergloff (2x), Ginetti, Koopmans 
en Keizer, die de Groningse elf op 
het scorebord vol maakten. De 
eretreffers van Van Gerwen en 
Geesink waren slechts van sta
tistische waarde. Scheidsrechter 
Postma deelde in totaal 26 straf
minuten uit : 16 voor GIJS en 10 
voor Eindhoven. · 
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Hakken pech? 
JAN VENEMA 
Korreweg 122- 122 1 - Groningen-Tel 050·716937 

r \ 

WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

\ 

Sleutels klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk. 
Optimale service en garantie. 
In eigen werkplaats. 

UYTINK tweewielers ', 
1 , 

Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 

il 

Hang- en sluitwerk en beslagbedr. 

Oir.eet ui v~ad levert)aar in de materiaalsoorten messing, 
sJaal, rvs, aluminium en nylon : 

'4i bouten • moeren • schroeven 
• draadstangen • sluit- en veerringen 
0 tevens gereedschappen 
D catalogus op aanvraag GROBO BV 

Duinkerkenstraat 37, postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 86 41 

DIERE NS PECIAALZAA K 

'OOSTERPARK' 
Begoniastraat 62, Groningen, tel. 050- 121967 

l, 

- 1 

Specialiteit : GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aquariumbenodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportartikelen 

' 
Topscorers 
Achtereenvolgens: 
Goals (G), Assists (Al en Punten IP) 

Totaal: (beker + competitie) W G A P 
1. Bob Ginnetti (GIJS) 22 31 27 58 
2. Sean Simpson (Tilburg) 21 29 25 54 
3. Jim McCrae (Oen Bosch) 21 23 30 53 
4. Ooug Mason (Tilburg) 21 22 28 50 
5. Ruud Molenaar (0 . Bosch) 19 23 25 48 
6. Bennie Tijnagel (Nijmegen) 19 27 20 47 
7. Danny Craig (Nijmegen) 21 23 23 46 
8. Dave Livingston (Eindh.) 19 26 19 45 
9. Brian Sproxton (Geleen) 21 21 22 43 

10. Arnold Troch (Den Haag) 22 19 21 40 
11. Ron Berteling (Amster~am) 22 15 25 40 

GIJS: 
17. Bob Ginnetti 
8. Wayne van Dorp 

19. Johan Toren 
16. Leo Koopmans 
7. Rick Vangog 

13. Joep Franke 
6. Bob Bergloff 

10. Hans Coffen.g 

W GAP 
22 31 27 58 
19 15 17 32 
22 13 12 25 
19 11 10 21 
22 7 12 19 
22 6 8 14 
22 4 8 12 
22 3 7 10 

Competitie 
1. Bennie Tijnagel (Nijmegen) 
2. Oo~g Mason (Tilburg) 
3. Ron Berteling (Amsterdam) 
4. Risto Mollen ( Heerenveen) 
5. Bob Ginnetti (GIJS) 
6. Sean Simpson (Tilburg) 
7. Phil McKenzie (Heerenveen) 
8. Mike Marta (Nijmegen) 
9. Danny Craig (Nijmegen) 

10. Dave Livingston (Eindhoven) 
11. Brian Sproxton ( Geleen) 

Kemphanen: 

5. Dave Livingston 
8. Peter van Ooijen 

14. Theo van Gerwen 
3. John Vorstenbosch 

22. Michel Lauwers 
18. Chris Guy 
15. Antoine Geesink 
11. Jan-Willem v.d. Broek 
12. Nico van Galen Last 

6 9 11 20 
5 8 6 14 
6 7 6 13 
6 7 6 13 
6 6 7 13 
5 5 8 13 
6 5 8 13 
6 7 5 12 
6 6 6 12 
5 6 6 12 
6 4 8 12 

19 26 19 45 
21 12 20 32 
21 13 17 30 
21 13 12 25 
21 11 14 25 
21 8 16 24 
21 12 10 22 
21 11 4 15 
19 7 8 15 

Bosch, waarvan Geleen een schadevergoeding eist van 30.000 gulden na de weige
ring van de Bosschenaren verder te spelen in het duel tegen Geleen voor de beker
competitie. Een zaak die door de bond nog steeds niet geheel is uitgesproken. De 
Brabantse club kan daardoor zijn spelers niet meer betalen, waarop prompt Ruud 
Molenaar, Mari Saris en Hennie Wetzer (niet de minste spelers van Den Bosch) het 
afgelopen weekeinde niet op het ijs wilden verschijnen. Saillant detail is overigens 
dat Den Bosch zordag wel met 3-2 van Geleen won. 
HIJS Den Haag lijdt nogal onder het ontbreken van Edwin Troch (ernstige oogbles
sure) en Piet Zoutenbier, terwijl bij titelverdediger Frontech Amsterdam het momen
teel geheel niet loopt en coach Ejay Oueen bijna wanhopig naar een oplossing zoekt. 
Ondertussen heeft de Nederlandse ijshockeybond de in deze maand geplande oe
fenwedstrijden tegen Frankrijk en Denemarken moeten afzeggen, omdat de clubs 
hun spelers niet wilden afstaan in verband met de hevige strijd om de beschikbare 
play-off-plaatsen. De toch al gebrekkige voorbereiding (zie de perikelen bij het 
Spron-toernooi rond het Nederlands team) op het wereldkampioenschap in de B
poule eind maart in Eindhoven heeft daardoor een nieuwe deuk opgelopen. 
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GIJS Groningen 
Reg. nr . 

No. Namen 

3D Mark O'Brien 11'1 
1 Theo Mertens 

7 Rick Vangog C 
15 Gerard Carras 

6 Bob Bergloff 

4 Martin Kiel 

3 Erik Noorman 

16 Leo Koopmans 

17 Bob Ginetti 
19 Johan Toren 

8 Wayne van Dorp 

13 Joep Franke 

12 Henk Keijzer 
10 Hans Coffeng 

20 Andy Strijker 
14 Herman Carras 

11 Bas Copray 

Speler/coach: Leo Koopmans 

PROGRAMMA 
Gisteren: 
Tilburg - Nijmegen 
Amsterdam - Heerenveen 
Den Haag - Den Bosch 
Vandaag 
Heerenveen - Geleen 
Den Bosch - Tilburg 
GIJS - Eindhoven 
Morgen: 
Geleen - GIJS 
Eindhoven - Den Haag 
Nijmegen - Amsterdam 
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l t-1 - &t 
Kemphanen Elndhov• 

Reg. nr. 

Plaatsen No. Namen • 

. Doelverdedigers V 20 Stephan Amant 

30 Jan Ret9ra {t,\- c._ tl 

1. Verdediging V 6 Harm Wilma 

\) 12 Nico van Galen Last 

2. Verdediging 
J 18 Chris Guy 

\ J 15 Antoine GNslnk 

3. Verdediging ·v 17 Gerard Vlemmix 

✓ 4 Eric Jansen 

✓ 8 Peter van Ooijen 
1. Voorhoede V 5 Dave Livingston 

\J 11 Jan-Willem van de Broek 
v' 22 Michel Louwers 

2. Voorhoede J 14 Theo van Garven C 

\/ 3 John Vorstenbosch 
v 16 Roel Bannenberg 

3. Voorhoede v 1 Cor Hartogs 
,J 21 Victor Garcia 

✓ 7 Andy van Alphen 

Trainer/coach: Ton de Groot 

EN STAND 
@ 

Per 8 januari b 
Heerenveen 6 3 2 1 8 29-21 
GIJS 6 3 2 1 8 31 -26 
Geleen 6 3 1 2 7 29-28 
Nijmegen 6 3 0 3 6 37-30 
Tilburg 5 2 1 2 5 32-28 
Eindhoven 5 2 1 2 5 25-23 
Den Haag 6 2 1 3 5 24-31 
Amsterdam 6 2 0 4 4 24-31 
Den Bosch 6 1 2 3 4 21 -34 

GOALS & ASSISTS 
Thuieclub Bezoekende club 

Goal Assists Goal Assists Tijd / no. 
Tijd 

no. no. no. 
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STRAFFEN 
Thuieclub Bezoekende club 

No . Penaltie Af Op No. Penaltie Af Op 
I 
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Groningers in topvorm 

GIJS rekent af 
met concurrentie 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Het internationale ijshockeytoernooi in Gro
ningen heeft GIJS kennelijk zo geïnspireerd, dat het in de race 
naar de play offs niet meer te stuiten lijkt. De Groningers reken-
den zaterdagavond af met bekerhouder Kemphanen (11-2) en 
gisteren was het de beurt aan Geleen (0-3) om gevoegd te worden 
bij het rijtje 'slachtoffers'. Dit jaar haalden de Groningers uit vier 
duels acht punten en de wijze waarop de laatste vier werden 
veroverd deed een beetje denken aan GIJS' beste dagen. 

De trouwe supporters beleefden 
zaterdag een amusant avondje. In 
tegenstelling tot de vorige week, 
toen GIJS er tegen een zwak HIJS 
met de pet naar gooide, hoefden 
de toeschouwers zich allerminst 
bekocht te voelen. De spelers be
seften dat ze iets goed te maken 
hadden en daarnaast stond na
tuurlijk de koppositie op het spel. 
Trainer-speler Leo Koopmans 
ging voorop in de strijd en het ge
volg was een oppermachtig GIJS 
dat met de bekerhouder korte 
metten maakte. 

Het duel bewees weer eens dat 
de resultaten in de lange aanloop 
naar de echte competitie niets 
vertellen over de uiteindelijke 
krachtsverhoudingen. GIJS ver
loor in de bekercompetitie_ 
tweemaal van de Eindhovenaren, 
die ditmaal gewoon van het ijs 
werden gespeeld. De Groningers 
maakten gebruik van hun fysieke 
mogelijkheden om de veel kleine
re Brabanders in een vroegtijdig 
stadium te dwarsbomen. Het fo. 
r'e-checlçen hacf reeds~plpàtË; in h'et 
uiderlijke Verdedigings~alt, 

waardoor Kemphanen geen mo
ment in het spel kwam. 

Gesmeerd ____ _ 
GIJS won echter niet alleen op 

pure lichaamskracht. Vergeleken 
met een aantal weken geleden 
liep het combinatiespel gesmeerd 
en een aantal van de elf treffers 
ontstonden uit vlot ogende aan
valspatronen. Na een aantal pro
beersels heeft Leo Koopmans mo
menteel de lijnen in de meest ide
ale formatie samengesteld. De 
door hem geplande vormgroei 

· moet resulteren in een nog homo
gener geheel , waarna de play offs 
het klapstuk van het jaar kan 
gaan worden. Als de huidige 
prestatiecurve wordt doorgetrok
ken, stapt GIJS als favoriet de na
competitie binnen. 

Zover is het echter nog lang 
niet en er kan natuurlijk nog veel 
mis gaan. De grote vraag is, hoe 
de drie 'twijfelgevallen' zich de 
komende periode houden: Wayne 
van Dorp, keeper Mark O'Brien 
en verdediger Bob Bergloff. Het is 
een publiek geheim dat Koop
mans er nog allerminst van over
tuigd is dat O'Brien zich onder 
groeiende druk staande weet te 
houden. De jeugdige goalie neemt 
een sleutelpositie in en de eerste 
twijfels heeft hij inmiddels wegge
nomen: de clubleiding heeft geen 
nieuwe goalie aangetrokken. 

Met W ayne van Dorp weet je 
het eigenlijk nooit. Neemt hij met 
zijn brute optreden te veel risico's 
dan werken de strafminuten in 
het nadeel van de ploeg. Combi
neert hij zijn fysieke mogelijkhe
den met doelgerichte acties en 
laat hij zich niet te vaak meesle
pen in onbezonnen acties, dan is 
Wayne een van de waardevolste 
spelers, waar ook bondscoach Cliff 
Stewart niet omheen zal kunnen. 
Het ziet er vooralsnog naar uit 
dat de boomlange forward zich be
ter in de hand heeft dan vorig 
jaar, maar een vonkje is voldoen
de om hem in vuur en vlam te zet
ten. 

IJzersterk ____ _ 
Bergloff werd aangetrokken om 

de smalle verdediging te verster
ken, een uitdrukkelijke wens van 
Koopmans. De Canadees viel in 
de bekercompetitie tegen, maar 
evenals O'Brien en Van Dorp 
maakt Bergloff momenteel een 
ijzersterke indruk. Tegen de 
Kemphanen speelde hij niet al
leen foutloos, maar scoorde tevens 

twee doelpunten vanaf de blauwe 
lijn. Kennelijk heeft hij zich op 
tijd aangepast en beseft hij wat er 
van hem in Groningen verlangd 
wordt. 

Maar zelfs al staan alle neuzen 
in dezelfde richting, de GIJS'se
lectie is te smal om de toekomst 
bij voorbaat met een gerust hart 
tegemoet te zien. Blessures kun
nen gemakkelijk roet in het eten 
gooien, want volwaardige vervan
gers heeft Koopmans niet voor
handen. Dat bleek zaterdag 
eventjes, toen het zo goed ging dat 
Bas Copray af en toe mocht mee
draaien. Hij deed zijn uiterste 
best, maar was nog ver verwijderd 
van het niveau dat voor de play
offs wordt verlangd. Tegen het 
krachteloze Kemphanen draaide 
Copray enthousiast mee. De Bra
banders boden zo weinig te
genstand dat GIJS voor hetzelfde 
geld de score nog hoger had kun
nen opvoeren. 

Scoreverloop GIJS - Kempha
. nen· 1-0 Ginnetti, 2-0 Koopmans, 
~3:o'Ginnetti, 4-0 Tore,n, 5-0 Koop
·mans, 6-0 Franke, 7-0 Ginnetti , 
1, 7. 1 ·van Gerwen; 8-1 Koopmans, 
· 9-1 Bergloff, 9-2 Geesink, 10-2 
Bergloff, 11-2 Keijzer. Scheids
rechter: Postma, toeschouwers: 
750. Strafminuten: GIJS: 16, 
Kemphanen: 10. 

Onpasseerbaar __ _ 
De overwinning van de Gronin

gers in Geleen was een bijzonder 
knappe prestatie. De Zuidlimbur
gers hadden dit seizoen in eigen 
huis nog geen enkele nederlaag 
geleden, maar GIJS was in het hol 
van de leeuw niet onder de indruk 
van de Geleense formatie en de 
circa 800 aanhangers van de 
thuisclub. De twee ploegen, die el
kaar lange tijd volledig in even-

Il -! - fJb 
wicht hielden, stonden na twee 
perioden op een bijna unieke sco
re: O~O. De uitblinkende Mark 
O'Brien bleef ook in de laatste 
speelfase onpasseerbaar voor de 
Geleners, terwijl GIJS drie keer 
doel trof. Joep Franke zorgde op 
aangeven van W ayne van Dorp 
voor 0-1, waarna Leo Koopmans 
twee keer op assist van Bob Gin
netti de zege veilig stelde (0-3). 
Scheidsrechter Stuiver gaf Geleen 
vier en GIJS tien strafminuten. 

Uitstegen: Amsterdam-Heerenveen 10-4 
TIiburg-Nijmegen 6-2, Den Haag-Den Bosch 
10-6, GIJS-Eindhoven 11-2, Heerenveen-Ge• 
leen 3-5, Den Bosch-Tilburg 5-6, Nijmegen
Amsterdam 0-3, Eindhoven-Den Haag 11-1 . 
Geleen-GIJS 0-3. 

Stand: 

1. GIJS 8 12 45-28 
2. Tilburg 7 9 44-35 
3. Geleen 8 9 34.34 
4. Amsterdam 8 8 37-35 
5. Heerenveen 8 8 36-36 
6. Eindhoven 7 7 38-35 
7. Den Haag 8 7 35-48 
8. Nijmegen 8 6 39-39 
9. Oen Bosch 8 4 32.50 



~ ., -

. ,:> .! • \,-~ •.• ~~. 
:t'· -~ .. 

. ,:· . . 

"~: ~( 
.. ••t-

Imponerende 
zege van GIJS 
tegen Tilburg 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Wie kan GIJS nog stoppen in de belangrijke 
slotfase van de ijshockeycompetitie? Misschien kan Heerenveen 
morgenavond in het Thialfstadion een antwoord op de vraag ge
ven, maar aannemelijk is dat niet. De Groningers denderen over 
alle tegenstanders heen. Het maakt momenteel weinig uit wie er 
tegenover de noordelijke kolossen staat aangetreden. Tilburg, 
dat GIJS op de ranglijst nog het dichtst naderde, moest er 
gisteravond in het Stadspark aan geloven. De zo langzamerhand 
weer gezellig gevulde ijshal (1500) hoefde eigenlijk geen moment 
in spanning te zitten. De uiteindelijke 4-1 zege was nog maar een 
flauwe afspiegeling van het krachtsverschil , waarmee de Gro
ningers hun supervorm onderstreepten. 

Wie een verklaring zoekt voor 
de plotselinge vormgroei noemt 
ongetwijfeld Groningens fysieke 
mogelijkheden. Die waren er ech
ter . ook al in de bekercompetitie 
en tijdens het vorige seizoen, toen 
GIJS nog genoegen moest nemen 
met een rol in de subtop,,Een wat. 
onverstantiig en onjuist' ' gebruik 
ypri die surplus jlan kilo's :leidde· 
,tot voor, ko.rt alleen maar 'tot ,een 
ho0vl'clheid strafminutctl,-die-de " 
ploeg niet zonder kleerscheuren 
kon verwerken . De eerste die dat 
in de gaten had. was tr~iner-spe
ler Leo Koopmans die kennelijk al 
zijn spelers ervan heeft overtuigd 
dat de body-check de enige hande
ling is om de overtollige agressie 
in te ontladen: 

Inbreng 
Ook al kost het hem af en toe 

wat moeite, ook Wayne van Dorp 
heeft zijn fysieke inbreng onder
geschikt gemaakt aan het team
resultaat. Hij doseert zijn checks 
met een perfecte timing en is al 
bezig met de volgende les: hoe ac
cepteer ik de arbitrale beslissin
gen . Van de in totaal veertien 
strafminuten had Van Dorp er 
gisteravond zes, maar dat aantal 
is in dergelijke topduels wel hoger 
geweest. Het ziet er naar uit dat 
zijn inbreng behoorlijk positiever 
zal zijn dan het vorige jaar, waar
in hij met alles en iedereen over
hoop lag. 

lf-1 
Een kleine ingreep met grote ge
volgen. GIJS beschikt nu ineens 
over twee volwaardige lijnen en 
d~t uit zich in de produktiviteit, 
die niet meer op één lijn is aange
wezen. Van Dorp: ,,In mijn lijn 
breng ik de boel op gang en daar
door komen Joep Franke en Keij
zer in redelijke posities. Verder 
scoor ikzelf ook en datzelfde ge-

beurt natuurlijk ook in de lijn van 
Koopmans, Toren en Ginnetti. " 

Kroon 
Tegen Tilburg werd Van Dorps 

visie in de praktijk bewaarheid, 
want de vier treffers werden keu
rig over beide lijnen verdeeld. Na 
de openingstreffer van de gasten 
trok Van Dorp in de eerste perio
de de stand gelijk en in de volgen
de fase was het de beurt aan Fran
ke, die de uitblinkende goalie in 
een solo klopte. De beide doelpun
ten, die GIJS in de slotfase produ
ceerde ontstond uit de andere lijn 
door Johan Toren en Leo Koop
mans, die de kroon op het werk 
zetten. 

In a!Je positieve beschouwingen 
mogen de verdedigers natuurlijk 
·niet vergeten worden, want wat is. 

'
1j.o!err 'team zonder verdediging. De 
m[lnnen die de puck tegen,tiouden 

• zijn -in het i,pelletje op de ijsvloer 
- mi scfüen wel belángrijker dan dê 

goaltjesdieven. Wat dat betreft 
maken de Groninger defen e-lij
nen met hun gedegen werk uitste
kende weken mee, al moet daarbij 
direct gezegd worden dat de Til 
burgers hen niet voor al te lastige 
problemen plaatsten. De Braban
ders kwamen er doodeenvoudig 
niet aan te pas. Ze leken allemaal 
wel een kop kleiner dan de noor
delingen, die hun titelkandida
tuur met de zesde achtereenvol 
gende winstpartij duidelijk accen
tueerden. 

• Wayne van Dorp (links) en Henk Keizer juichen na het eerste dÇJelpunt van GIJS, afkomstig van 
de stick van Van Dorp. (Foto: Han de Graaf) 

Het zal verder geen toeval zijn 
dat een positiewisseling in de lij
nen samenviel met de start van de 
opzienbarende zegereeks waar
mee GIJS bezig is triomfantelijk 
de play offs binnen te stappen. 
Van Dorp speelde enkele weken 
geleden samen met Ginnetti .in 
een aanvalslijn , terwijl hij nu in 
de lijn zit met Franke en Keijzer. 

Andere uitslagen: Den Haag-Amsterdam 
3-1 en Nijmegen-Den Bosch 7-2. 
De stand: 
1. GIJS 9- 14 
2. Tilburg 8- 9 
3. Geleen 8- 9 
4. Den Haag 9- 9 
5. Heerenveen 8- 8 
6. Amsterdam 9- 8 
7. Nijmegen 9- 8 
8. Eindhoven 7 - 7 
9. Den Bosch 9- 4 
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J AN VENEMA 
Korreweg 1 22 - 122 1 - Gron ingen - Te l. 050-716937 

.. 
WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

Sleutels klaar terwijl u wacht 

Doorlopende.tweewieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk 
Optimale service en garantie. 
In eigen werkplaats. 

NK tweewielers Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 

Hang- en sluitwerk en beslagbedr. 

D1'1:Jct u,t' voo'rraad leverbaar in de materiaalsoorten messing, 
staal, rvs, aluminium en nylon : 
• bouten • moeren • schroeven 

' ,.~ 1 

• draacfstangen • slu it- en veerringen 
D tevens gereedschappen 
D catalogus op aanvraag GROBO BV 

Duinkerkenstraat 37 , ... ')11s 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 86 4 1 

1-------------------------'t-

,-z 

DIEREN SP EC IAALZAA K 

' OOSTERPARK' 
egoniastraat 62, Groningen, te l. 050-1 2 1967 

Specialiteit : GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aquariumbenodigdheden 
Voge lsport- en hengelsportartikelen 

• 
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Topscorers 
Achtereenvolgens: 
(W) Wedstrijden , Goals (GI, Assists (Al en 
Punten (P) 

Competitie: 
1. Ron Berteling (Amsterdam) 
2. Bob Ginnetti (GIJS) 
3. Bennie Tijnagel (Nijmegen) 
4. Dave Livings ton (Eindhoven) 
5. Ruud Molenaar ID. Bosch) 
6. Sean Simpson (Tilburg) 
7. Jim McCrae ( Den Bosch) 
8. Leo Koopmans (GIJS) 
9. Doug Mason (Tilburg) 

10. Peter van Ooijen (Eindhoven) 
11 . Riste Mollen (Heerenveen) 
12. Phil McKenzie (Heerenveen) 
13. Arnold Troch (Den Haag) 

GIJS : 

17. Bob Ginnetti 
16. Leo Koopmans 
19. Johan Toren 
6. Bob Bergloff 
7. Rick Vangog 
8. Wayne van Dorp 

12. Henk Keijzer 
13. Joep Franke 
20. Andy Strijker 
10. Hans Coffeng 

W G A P 
8 12 10 22 
8 9 12 21 
8 9 11 20 
7 9 10 19 
6 7 11 18 
7 7 11 18 
8 11 7 18 
8 11 7 18 
7 8 8 16 
7 6 9 15 
8 9 ,6, 15 
8 7 8 15 
8 4 11 15 

WG A p 

8 9 12 21 
8 11 7 18 
8 6 8 14 
8 3 6 9 
8 4 3 7 
8 1 6 7 
7 3 3 6 
8 4 2 6 
8 3 2 5 
8 1 2 3 

Beker en competitie 
1. Bob Ginnetti 
2. J im McCrae 
3. Sean Simpson 
4. Ruud Molenaar 
5. Dave Livingston 
6. Doug Mason 
7. Ron Berteling 
8. Danny Cra ig (Nijmegen) 
9. Bennie Tijnagel 

10. Brian Sproxton (Geleen) 
11. Arnold Troch 
12. Dave McBurney (Den Haag) 
13. Peter van Ooijen 

Hebro Trappers: 

20. Sean Simpson 
27. Doug Mason 
21 . Phil Patterson 
5. Joe Buchly 

22. Hans Smolders 
28. Maarten Burgers 
3. Cees Oerlemans 
7. René de Hondt 

11 . Paul Smolders 
26. Peter van Leeuwen 

24 3" 12 66 
23 2( :c 61 
23 31 28 59 
21 2~ 31 56 
21 2.9 ).4 53 
23 .2 30 52 
24 20 29 49 
23 ?t.. 24 48 
21 2"1 ?Q 47 
23 22 23 45 
24 1? 26 45 
20 1~ 19 38 
23 15 23 38 

WGA p 

-, 7 11 18 , 

7 e 8 16 
l 9 3 12 
7 3 9 12 
7 J 4 7 
7 6 7 
7 , ' 3 6 .j 

-, J 1 4 
- 3 4 / 

7 ., 
Î. 3 

en een voorzet. Bob Bergloff (2), Johan Toren, Joep Franke en Henk Keijze,· ver
zorgden de verdere GIJS-produktie tegen Eindhoven, dat de volgende dag zich ove
rigens nadrukkelijk revancheerde door HYS met 11 -1 een kopje kleiner t& n,c1ken. 
Overmorgen ontmoet GIJS aartsrivaal BP Flyers voor de vierde maal dit seizo6n . De 
eerste face-off in Heerenveen is zondag om 18.00 uur! Volgende week vrijd&g reiien 
de Groningers naar Amsterdam, waarna zondag 26 januari Panasonic Den Aosch 

te gast is (aanvang 18.00 uur) . Een week later bezoekt de KoopmansbriHat 'e Den 
Haag en ontvangt het Nijmegen (zaterdag 1 februari 20.00 uur) . Hopelijk t:o,-nt u 
zondag GIJS steunen in Heerenveen, anders zien we u graag volgende •;.; 'c · zon
dag terug bij het duel tegen Den Bosch. 

9 



l f - l __ f) b 
GIJS Groningen Hebro Trappers Tilburg 

Reg . nr . Reg . nr . 

No. Namen Plaatsen No. Namen 

30 Mark O'Brien Doelverdedigers V 31 Robert Boogaard 

1 Theo Mertens ,1 18 Guido Walenciak 

7 Rick Vangog C 1. Verdedig ing V 28 Maarten Burgers 

15 Gerard Carras V 26 Peter van Leeuwen 

6 Bob Bergloff 2. Verdedig ing 
V • 17 Frank Jacobs 

4 Martin Kiel 5 Joe Buchly 

3 Erik Noorman 
3. Verdediging 

y, \.-~ 

16 Leo Koopmans v 20 Sean Simpson 

17 Bob Ginetti 1 . Voorhoede \./ 25 Jef van Amelsvoort 

19 Johan Toren V 27 Doug Mason 

8 Wayne van Dorp v 22 Hans Smolders 

13 Joep Franke 2. Voorhoede \/ 21 Phil Patterson 

12 Henk K~ijzer 3 Cees Oerlemans 

10 Hans Coffeng 16 Hans Nieuwenhuizen 

20 Andy Strijker 3. Voorhoede 7 René de Hondt 

14 Herman Carras v lll Paul Smolders 

11 Bas Copray v 23 Henk Maas 

--

-

Speler/coach : Leo Koopmans Trainer/coach: John Griffith 

PROGRAMMA EN STAND 
Vandaag: 
GIJS - Tilburg 4-1 Per 15 januari 
Nijmegen - Den Bosch x-2 GIJS 8 5 2 1 12 45-28 
Den Haag - Amsterdam ~ 1 Tilburg 7 4 1 2 9 44-35 
Morgen Geleen 8 4 1 3 9 34-34 
Eindhoven - Heerenveen 4 -L; Amsterdam 8 4 0 4 8 37-35 
Amsterdam - Geleen '-i -l Heerenveen 8 3 2 3 8 36-36 
Zondag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heerenveen - GIJS ( 18.00 uur) 2 Eindhoven 7 3 1 3 7 38-35 
Den Bosch - Eindhoven Den Haag 8 3 1 4 7 35-48 
Geleen - Nijmegen Nijmegen 8 3 0 5 6 39-39 
Tilburg - Den Haag Den Bosch 8 1 2 5 4 32-50 
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De leefwiize uan e 
Canadezen uan lilJS 

'iedereen denkt dat we na elke training in de kroeg zitten maar dat is beslist 
niet waar. We geven toe dat Groningen een gezellige binnenstad heeft, 
maar je kunt het in zo'n druk seizoen niet maken om er met de pet naar te gooien.' 

Canadese jongens die 
naar Europa trekken 
op zoek naar een 
Ijshockeyclub, wor
den wel eens 'ijshoc• 
key-zigeuners' ge
noemd. Ze leiden een 
zwervend bestaan, 
dat barst van avon• 
tuur en romantiek. 
Wetten bestaan voor 
hen niet en ze hebben 
maling aan regelmaat 
en orde. Komt dat 
beeld overeen met dat 
van de Canadese 
ijshockeyers die bij 
GIJS de volkssport 
van hun geboorteland 
demonstreren? Hoe 
leven ze in Gronin
gen? Wayne,van Dorp 
en Bob Ginnetti waren 
bereid daarover te 
praten. Een portret 
van de Canadese leef
wijze in de Groninger 
binnenstad. maak maar een 

afspraak in de mid
dag", aldus hel advies 
van GIJS-coach Leo 

Koopmans, die twaalf jaar gele
den voor het eerst naar Neder
land kw.a111 om er ijshockey te 
sp,ekm'~'7.ija~~.ar\ ba.v~r 
lot gortk~t De re.den van dat ad· 
vies laat zich raden. Als.de deur 
van de woning in da Garbrand 
Bakkerstraat wo,dl geopend. 
verschijnt Wayne van Dorp met 
zichlbaar klèine oogjes . .. Nee 
hoor. Bob is hier de langslaper . 
Hij wordt altijd wal humeurig als 1k 
hem om een uur oi elf wakker 
maak." 
Ginnetti, in posluur de tegenpool 
van zijn maatje, kijkt wat onwen
nig. Hij schenkt vriendelijk thee in 
de mokken en beseft ineens dat 
hij in Nederland voo, hel eerst 
wordt geïnterviewd. Wayne stelt 
hem op zijn gemak.. Het i~ remme· 
lig gezellig in de woonkamer, 
waar een plan! is geposteerd ln 
een leeg bier1<ratje ende televisie 
continu is afgestemd op Sky 
Channel. De kabelmaatschappij 
heeft in de Gerbranp Bakkerstraat 
eer van zijn werk, '(ani Sky Chan
nel is op nummer 17 zo populair, 
dat de videoclips de hele dag de 
kamer in worden geslingerd. Voor 
het bezoek wordt het geluid wat 
zachter gezet 

tntematianaal 
De achtamamen van de beide 
GIJS-spelers verraden een inter
nationale afkomst. Dat klopt, want 
de familie Van Dorp komt 
oorspronkelijk uil Friesland en 
Ginnetti uit Italië. De oud-coach 
van Heerenveen, Larry van Wte
ren, haalde de bijna honderd kilo 
zware Van Dorp destijds naar Ne
derland. Van 0ofl): .,Ik werkte in 
een graanschuur en mijn hele ~
ven was al gewijd aan ijshockey. 
Ik hoefde niet te lang aarzelen 
voordat ik ja zei tegen Van Wie
ren. Kijk. de meeste jongens in 
Canada die ijshockey spelen, ho
pen eerst dat ze prof kunnen wor· 
den en als dat niet lukt, dan willen 
ze naar Europa. Om het spel, het 
geld en hel avontuur." 

wavne van Dorp (Yoorgrond) en Bob Glnnetti in hun woonkamer. De tetevisiEt is continu afgestemd op Sky Chani,et. 

ver een kantoorbaantje. Hij waag
de de gok en koos voor het avon-
1uur. Dat hij daarmee lijn 
maatschappelijke carrière moel 
laten schieten, spijt hem voor
alsnog niet. Bob: .. Ik kan nog een 
aantaljaren ijshockey spelen. 
Dan is dal afgelopen en voor de 
rest van mijn leven kan ik werken. 
Ik geniet er nu nog van. Natuurlijk 
was ik~.ever prof in Canada ge
worden, maar ik heb de leeftijd 
orn zoiets nog eens te proberen. 
Voorlo,pig zit 1k voor het eerst in 
Europa en het bevalt me prima in 
Groningen." 

Wqdglng 
Het avontuurlijke van een 'ijshoc
keyzigeune( blijkt uit de onver
wachte wijziging van Ginnetti's 
reisbestemming in september. 
Hel was de bedQ<lling dat hij zijn 
heil in Joegoslaviê zou zoeken . 
Zijn vriend Van Dorp haalde hem 
echt~r over om met hem mee 
naar Groningen te reizen. Koop
mans had de boomlange forward 

kerstraat te betrekken. Twee Ca
nadezen in een huis. Lukt dat een 
beetje? Van Dorp: .. Dat gaal pri
ma. We hebben dezelfde job en 
dus ook hetzelfde levensritme. ie
dereen denkt trouwens dat we el
ke dag in de kroeg zitten. maar 
dat is beslis1 niet waar. We geven 
toe dat Groningen een geze111ge 
binnenstad heett, maar je kun! het 
in zo'n druk seizoen niet maken 
om er mei de pel naar te gooien 
Die naam heb ik vermoedelij< 
overgehouden van het vorige sei
zoen, toen alles inderdaad nog 
nieuw voor me was. Ik heb er van 
geleerd en ben nu een stuk rusti
ger." 
Van Dorp wil liever niet herinnerd 
Worden aan twee vervelende. inci · 
denten. die zijn reputatie nebben 
geschaad. Op het ijs kreeg hij het 
aan cte·stok met de Heerenvener 
Andries Andringa, helgeen resul
teer..de in een schorsing en in de 
stad was hij betrokken bij een 
steekpartij tijdens een café-ruzie 
Vooral dat laatste gaf aanleiding 
tol de wildste verhalen. Van Da<p 
beseft dat hij daarmee niet alleen 

'Die Wayne en Bab ziin 
twee uerwenda bays' 

gevraagd of hij nog een redelijke 
aanvaller wist en toen was het 
voor Wayne niet moeilijk om Bob 
te benaderen. 
Bob: • ,Ik speelde.het vorige sei
zoen bij de Burnaby Bleu Hawks 
iQ het Juniorenteam. Dit seizoen 
kan ik nog als junior in Canada 
spelen en die gelegenheid grijp ik 
ook aan door in maart en april bij 
mijn qude club de·play offs te spe
len. Ik had een aanbieding vanuit 
Joegoslaviè op zal\, maar ik hoor
de via via dat het ijshockey daar 
niet zoveel voorstelt .· ' 
In de p/aats van Ginnetti venrok 
eeri andere vriend van Van Dorp 
naar Joegoslaviê, terwijl Bob met 
Wayne in het vliegtuig stapte. 
richting Nederland. 

zichzelf, maar ook GIJS tekort 
heeft gedaan. Wayne: .. We gaan 
natuurlijk wel regelmatig de stad 
m. Maar bij voorkeur op zondaga
vond na de wedstrijden. Ik kan 
wel zeggen dat i< me zowel op het 
ijs als daarbuiten goed onder 
controle heb:· 

Reclame 

ook een si.ukje reclame voor de 
club betekenen.·· 
Bob knikl instemmend. Het viel 
hem op, dat GIJS zijn wedstrijden 
matig verkoopt bij het publiek. 
., De men$en worden eigenlijk al
leen maar door de krantenversla
gen attent gemaakt op de ijshoc
keywedstrijden. In Canada wordt 
er tenminste door de clubs goede 
public relat)ons bedreven. Hier is 
het zo, dat het aantal toeschou· 
wers alleen maar afhangt van de 
resullalen, die weer zorgen voor 
wat positieve berichtgeving. Er 
wordt van ons als full profs veel te 
weiniggebruik gemaakt. " 
Wayne vuil aan: .. Ook hel zaken
leven kan i~geschekeld worden. 
Bijvoorbeefö door entreekaarten 
te verkopen'mel het recht om gra
tis bij McDonald een Big Mac le 
eten. Ik noem maar wat Of een 
entreekaar1 met gratis een kop 
koffie. Er zijn 2oveel mogelijkhe
den. Wij kunnen ook op scholen 
het een en ander stimuleren. We 
kunnen lezingen houden en de
monstraties geven. Zet maar een 
scholenprogramma op en wij,zijn 
er wel.Tenslotte hebben we vrije 
tijd genoeg. !',laar 1a, we 21non met 
in Canada hè." 
De hoeveet~eid vrije tijd is voor de 
meeste Canadese 1jshockeyers 
een probleem. Leo Koopmans liet 
zich eens on~allen, dat ze lui 
worden door de hele dag in de 
stad te kuieren en veel te lang uit 
Ie slapen. Hoe,is dat met Wayne 
en Bob? Wayne: ,.We trainen dit 
jaar tweemaal per dag. Van 12 tot 
1 uur Mbben we 's middags trai
ning. Dal houdl al in dat je uiterliJk 
om half elf uitje nest moet. We 
beginnen altijd met een stevig 
ontbijt. Veel melk en eieren. Het 
ijshOckey vergt nogal wat van je li-

::::; ~!aJ6e":, ':e:Jii ~d Aan 
het eind van de week veel vlees 
en spaghetti. Ik ben hier de kok en 
Bob mag de paddestoelen afpel
len en de afwas doen. Hij is het 
broekje in huis ... 

vreemd in Groningen. Ik woon 
hier nu nog maar een paar maan· 
den en ik ben al aan mijn derde 
fiets toe. De vorige twee zijn 
gestolen. Is dal hier heel nor
maal? " 
Ook voor de rit naar het ijsstadion 
gebruiken de spelers de fiels als 
geliefkoosde lransportmiddel. 
Bob heeft al gemerkt dat je in de 
stad beter met de fiels uit de voe
len kunt dan bijvoorbeeld met de 
auto. Na de avondtraining. die 
soms pas om elf uur is afgelopen, 
hebben ze weinig puf meer om in 
de stad te gaan. Wayne: .,We kij
ken dan televisie of ontmoeten 
vrienden. Echt, niemand wil het 
geloven, maar we leven gericht 
als topsporters. Het is bij voetbal
lers toch ook heel normaal dat ze 
na de wedstrijden eventjes in de 
binnenstad gaan l<Jjken?" 

Wayne uan Darp en Bab Ginnetti 
verdienen de kast als ijshaEkeyspe• 
Iers bii GIJS. Beide Canadezen delen 
de1elfde waanruimte en trekken 
veel met elkaar ap. Zelf doen 1e het 
voorkomen alsof ie leven als ethte 
tapsparters, maar hun 1:aach Lea 
Kaapmans vertelt een heel ander 
verhaal. Hij tratteerde het duo sams 
ap straftraining. 

(Foto: Han de Graaf) 

Het vernaai van de berde vnjbUt· 
ters klopt toch niet helemaal. Nog 
geen maand geleden moest hun 
trainer Leo Koopmans de Cana
dezen in de ochtenduren naar de 
îjshal dirigeren om op de buiten· 
baan rondjes te draaien. Hij vond 
ze te lui worden en te gemakzuch
lig. Koopmans: .. Hun conditie 
ging zienderogen achteruit. Daar 
moest iets aan gedaan worden en 
met die straftraining haalde ik ze 
vroeg uit de veren. Ik ben ef wel 
mee gestopt. omdat het een ty
pisch dwangmiddel is. Dan gaat 
op den duur het effect verloren. 
Die Wayne en Bob zijn twee ver
wende boys. Je moel ze er overal 
met de haren bijslepen. " 
De wat oudere Koopmans was 
destijds ook als speler naar Ne
dertand gekomen. In zijn I1jd had· 
den de Canadezen in Heeren-

veen lijdens de morgenuren een 
baantje t<;oopmans : ,.Er werd wel 
voor gezorgd dat je niet de hele 
dag op je lauweren kon gaan 
rusten. Dat zou GIJS ook wel kun
nen doen, maar er moet ook iets 
van die jongens :zelf uitgaan. Ze 
zeggen wel dat ze iets extra's 
voor de club willen doen, maar z:e 
hebben mogelijkheden genoeg 
gehad. Bij een verhuisbedrijf kon 
Van Dorp zo een halve baan krij
gen, maar hij verscheen hooguit 
een paar maal op het werl< . Ik 
werk zomers in Canada. Ik bouw 
zwembaden, maar ik zou jongens 
als Wayne en Bob niel in dienst 
willen hebben. " 
Volgens Koopmans heeft een 
sponsor al aangeboden om de 
Canadezen gratis de gelegenheid 
te geven om te gaan squashen. 
"Maar daar hebben ze ook al 
geen zin in. Als ze toch verstandig 
zijn pakken ze er een baantJe bij. 
Ze verdienen nu zo gemiddeld 
viemonderd gulden per week. 
Daar kunnen ze goed van leven, 
maar ze houden niets over. Waar
om gaan ze 's morgens niet de 
kroeg schoonmaken waar ze ·s 
avonds alti/d heengaan? ln princi
pe hebben ze gelijk. Er kan ook 
best iets geregeld worden zoals 
hel bezoeken van ziekenhuizen 
en dergelijke, Maar ze moeten 
niet schijnheilig doen. Zoals zij le
ven 1s het niet goed voor hun con
ditie. Na drie maancl ben ie zo 
slap als wal. .. 

Sympathiek 
-~Grmi' riä\~n~rp~,3 -U .~fü:•n,~ = · 
· hul!)Zaam rrlel Mt gev~n van 
antwoorden. Hij' îs geduldig en 
vriendelijk als fotograaf Hàn de 
Graaf verzoekt de zitbank wat te 
verschuiven en hij leg1 de vloerbe
dekking keurig terug als de folo 
gemaakt is. Dan valt pas goed het 
verschil op: Van Dorp als ijshoc
keyer en Van Dorp als mens. Zo 
sympathiek hij buiten de ijshal is, 
zo wreed is hij in gevechls
uit,usting. Wayne: •• Ik heb een 
groot en sterk lichaam. Daar 
maak ik in het spel gebruik van. 
Hel hoort bij het ijshockey. Het is 
een wezenlijk onderdeel van de 
wedstrijd. In Heerenveen kreeg ik 
de bijnaam The Animal, maar dat 
was overdreven. Ik ben geen 
beest. " 
Wayne wordt een beetje kwaad 
als bondscoach Cliff Stewart ter 
sprake komt. De Canadese partti
me coach is bang dat Van Dorp in 
het Oranjeshirt brokken zal gaan 
maken. Met andere woorden: te 
veel strafminuten. Van Dorp: 
" Laat ik over Stewart maar niet 
veel zeggen. Leo Koopmans is 
tien maal beier dan hij als coach. 
En ik weet dat Koopmans de 
dienst uitmaakt in het Nederlands 
team. Als Leo vindt dat ik me e 
moet spelen tijdens de wereld
kampioenschappen, dan speel ik 
mee. Daarmee basta. Ik wacht 
maar rustig af. Op hel ogenblik 
speel ik goed. Zonder al te veel 
strafminuten. Ik heb mezelf beter 
m bedwang dan ooit tevoren.· · 

Bi et? 
Over het plannetje van Stewart 
om de internalionals op een dieet 
te zetten. omdat ze te dik zouden 
zijn, doet Van Dorp wal lacherig. 
"Wat vertel je me nou? Ik heb al 
gezeg'd dat wij hier in dit huis 
goed en verantwoord eten. Vlees, 
vis, pasla' s en spa.getti . Daar
naast veel eieren en melk. Het is 
onnozel van Stewa11 om straks 
voor de jongens met een dieet op 
de proppen te komen. Dan den
ken ze aan het eten in plaats van 
aan hun taak in het team. He1 leidt 
de aandacht en de concentratie 
alleen maar af. Ech1 iets voor Ste
wart." 
Bob en Wayne. een Canadees 
vriendenpaar. Hoe zit hP.t met de 
Groninger meisjes? Ze lachen ge
heimzinnig. Bob: .,Overal ter we
reld zijn leuke meisjes. In Gronin
gen, maar ook in onze geboorte
plaats Vancouver. " En Wayn~ : 
" Wij praten niet over meisjes in 
de krant. .. 

De vergelijking met de Neder
landse amateurvoetballer dringt 
zich op. Welke speler zou het niet 
leuk vinden om een paar jaar naar 
Nieuw-Zeeland te gaan om er'de 
kost te verdienen met zijn hobby? 
Echt rijk worden de ijshoct<eyers 
echter niet in Nederlan<I. Afgezien 
van de supertoppers (Jack de 
Heer zou in zijn beste jaren bij 
Heerenveen zo'n duizend gulden 
per week hebben verdiend) moe
ten de import-spelers het doen 
met een beloning die hen in staat 
stelt om z•ch normaal te onder
houden. Na het ijshockey-seizoen 
vertrekken ze doorgaans weer 
naar hun geboorteland om er 
naarstig op zoek til gaan naar een 
zomerbaantje. 
Bob Ginnetti (20) had in Vancou-

De 24-jarige Van Dorp trok het vo· 
rige seizoen in bij GIJS-supporter 
Rein! Komdeur. Het beviel hem 
daar uitstekend, maar die woonsi~ 
tuatie werd overtroffen door sa
men met Bob hel huisje io de Bak• 

De CanadezeA zijn vaste bezoe
kers van het café De Nimf, waar 
behalve ijshockeyers ook veel 
voetballers een drankje komen 
halen. Wayne is er bevriend met 
een barkeeper, die voor hem cas
settebandjes samenstel! met zijn 
favoriele muziek. Wayne : .. Verder 
gaan we wel eens naar Subway 
en er zijn nog wel een paar gele
genheden. Ik vind persoonlijk ook 
dat we ons in onze vrije tijd regel • 
matig in hel openbaar moeten la
ten zien bij de supporters. Dat kan 

De woonsitualie , dichtbij hel 
centrum en met de slager en de 
bakker om de ~oek, vinden ze 
ideaal. Bob: .. Alle boodschappen 
halen we uhd~ buurt. Dat is ge
makkelijk en ja hebt elke dag vers 
spul. Naar het centrum kunnen 
we ook lopen, maar dat doen we 
ook wel op de fiets. Dat is wel 

L6o Koopmans.. ,.Ze móeten niet schijnheilig doen." 
(Foto: a,çhiel NvhN) 

e HENK HIELKEMA ~ 

~ 

.. 
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Heerenveen klopt koploper 

Jshockeyderb 
aakt eind aan 

GIJS-successen 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

HEERENVEEN - Een van de charmes van de sport is de on
voorspelbaarheid. De Groninger ijshockeyers leken onstuitbaar 
op weg te zijn naar de play-offs. Ze werden g~steravond begeleid 
door enkele honderden supporters naar Heerenveen, waar het 
Friese team van trainer-speler Jan Janssen moeizaam balan
ceerde op de rand van play-offkwalificatie. De fans maakten zich 
op voor een uitbundig feestje in het hol van de Leeuw, maar het 
pakte anders uit. Veel stiller dan ze de Thialf-hal hadden betre
den, zochten ze de bussen op. Heerenveen ·had met een 4-2 zege 
een einde gemaakt aan de reeks opzienbarende GIJS-successen 
waarmee de Groningers zich boven het gemiddelde niveau had
den µitgewerkt. ' 

,,We staan nog -steeds bo- wedstrijd keepte en een groot aan
venaan", riep GIJS-trainer-speler tal schoten keerde. Van Dorp, 
Leo Koopmans na afloop in de Koopmans en Ginnetti kwamen 
kleedkamer om de begrafenis- enkele malen alleen voor de goa
stemming te doorbreken. Een an- !ie, die voortdurend de juiste han
dere troost was de toegenomen deling verrichtte om tegentreffers 
kans dat Heerenveen de nacompe- te vermijden. 
titie zal ha len en dat is financieel De ruim tweeduizend toeschou
gezien wen een meevaller. Koop- wers zagen trouwens geen al te 
mans zoc 1 t naar nog meer licht- beste wedstrijd . Het due l haa lde 
puntjes. ,,Het is beter dat we nu het niveau niet van vroegere der-
een terugslag krijgen da n over bies tussen de beide · noordelijke 
een paar weken als de titelstrijd topteams. Zoals zo vaak vergoed
begint. We hebben nu weer iets de de spanning het gemis aan 
om naar toe te werken . Je weet kl asse . Heerenveen na m het initi 
dat zo'n serie overwinningen eens atief door de wat onzekere Gijs-
wordt onderbroken." ies direct in de tang te nemen. 

Koopmans was allerminst on- Dat resulteerde in een 2-0 
der de indruk van het derby-ver- voorsprong door McKenzie en 
lies. Hij weet de uitslag aan ,een Bruin. Het enige wat GIJS daar 
verIQinderde CQOcentratie jn h.et in de eerste periode tegenover 
gehele ,team en aan wat 'kleinig- stelde was een voltreffer van Gin
heden'. Onder die laatste catago- netti , die een mooie combinatie 
riè vielen de blessures, waarmee fraai afrondde. 
Koopmans zelf van het ijs stapte. T 
Hij kreeg in de eerste periode een ime-out 
puck tegen zijn gezicht en een Maar de Groningers bleven de 
duim was zo pijnlijk, dat hij in de 'rest van de partij tegen de ach
slotfase amper een stick kon terstand opboksen. De Haan 
vasthouden. Koopmans: ,,Al s het maakte er in de tweede periode 
1 1-2 was geworden dan heb je iet· zelfs nog 3- 1 van en een verdedi
om je zorgen over te maken , maar gingsfoutje stelde Mollen in de ge
met deze uitslag heb ik dat gevoel legenheid er 4-1 van te ma ken. 
helemaal niet. Het is jammer dat Veel tijd was er daarna niet meer 
de ploeg uitgerekend in de derby om de dreigende nederlaag te ont
iets minder draait, maar ik ben lopen. De tweede goal van Ginnet
optimistisch en ik blijf opti- ti viel eigen lijk te laat (anderhal
mistisch." ve minuut voor het einde) om nog 

Voorbereiden " 

GIJS verkeert in elk geval in de 
voordelige positie dat het de 
play-offs eigenlijk niet meer mis 
kan lopen . Bovenmatige kracht
sinspanningen worden van de 
Groningers niet meer verlangd. 
Nog een paar punten tegen de 
zwakkere broeders en het is ge
piept. In deze fase kan Koopmans 
zich rustig op de nacompetitie 
voorbereiden. Het resultaat van 
de duels kan daaraan ;onderge
schikt gemaakt worden , terwijl 
enkele andere teams de komende 
weken het uiterste moeten geven 
om tot de vijf beste teams te beho
ren. 

Het duel in Heerenveen leerde 
GIJS, dat de kleinste verslapping 
tot fatale gevolgen kan leiden . De 
Groningers kunnen aardig combi
neren, maar als dat niet gepaard 
gaat met een honderd procent 
concentratie en met de nodige 
checks, dan zijn ze net zo kwets
baar als het fijnste porselein. · 
Toch dankten de Friezen hun zege 
voornamelijk aan doelman Rob 
Polman Tuin, die een formidabele 

iets serieus te ondernemen. Koop
mans vroeg een time-out aan en 
stippelde een a lles-of-niets-tac
tiek ui t. Hij riep doelman Mark 
O'Brien naar de spelersbank om 
met een extra veldspeler druk uit 
te oefenen. Bijna slaagde hijzel~ 
erin om de aansluitende goal te 
fabriceren , maar weer was Pol-

man Tuin het hinderlijke obsta
kel. Er bleef daarna nog een mi
nuut over, maar door een straf 
(met een misconduct penalty) van 
W ayne van Dorp kwam er van de 
krijgshaftige G.IJS-plannen niet 
veel meer terecht. 

Uitslagen: Nijmegen-Den Bosch 7-2, 
Den Haag-Amsterdam 3-1 , GIJS-Tilburg 4-1 . 
Amsterdam-Geleen 5-2, Eindhoven-Heeren
veen 4-4, Tilburg-Den Haag 8-2. Geleen-Nij
megen ·9-5 . Den Bosch-Eindhoven 7-7. 
Heerenveen-GIJS 4-2 
Stand: 
1. GIJS 10 14 51 - 33 
2. Tilburg 9 11 53-41 
3. Heerenveen 10 11 44 - 42 
4. Geleen 10 11 45 - 44 
5. Amsterdam 10 10 43 - 40 
6. Eindhoven 9 9 49 - 46 
7. Oen Haag 10 9 40 - 57 
8. Nijmegen 10. 8 51-50 
9. Oen Bosch 10 5 41 ·-64 
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• GIJS in het nauw. Doelman Mark O'Brien heeft assistentie uanBerglof(links) en Vangog (knielend). (Foto: Henk Vondeling) 
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GIJS na benauwde zege 
tegen Amsterdam biina 
zeker van de play-offs 
Van een onzer sportmedewerkers 

AMSTERDAM - De rillingen liepen de in de hoofdstad aanwe
zige ijshockeysupporters gisteravond over de rug. GIJS 
verspeelde in de zinderende slotperiode een in twee perioden op
gebouwde 7-2 voorsprong bijna volledig. Het zwak begonnen 
Amsterdam kwam zes minuten voor tijd op 7-6 en toen kon nie
mand in de Jaap Edenhal meer blijven zitten. De slotsirene klonk 
de Groningers als een fraai stukje muziek in de oren. GIJS had 
de benauwde 7-6 winst binnen en kan zich nu morgen in het 
thuisduel tegen Den Bosch al verzekeren van een plaats in de 
play-offs. 

"Ik werd gek op de bank", zei 
Leo Koopmans na afloop. De spe
ler/coach kreeg aan het eind van 
de tweede periode opnieuw een 
klap op zijn zwaar gekneusde 
duim en verdween met een van 
pijn vertrokken gezicht van het 
ijs. Koopmans dacht zich met de 
veilige 7-2 voorsprong op zak ver
der te kunnen beperken tot de co
aching, maar bij 7-6 hield hij het 
niet langer uit . .,Ik heb m'n stick 
aan de handschoen vastgeplakt, 
want ik kon em niet meer 
vasthouden", verklaarde de opge
luchte coach later. ,,Je wilt het 
niet zeggen, maar het ging me
teen weer beter, toen ik op het ijs 
kwam. Ze begonnen te ontspan
nen te spelen in de derde periode, 
terwijl het daarvoor precies liep 
zoals we deze week getraind heb
ben". 

Volle teugen 
· GIJS speelde lange tijd een fan
tastische wedstrijd. De meegereis
de schare supporters konden hun 
lol niet op achter één van de doe
len en genoten met volle teugen 
van de soms wervelende Gronin
ger combinaties. ,,Wij worden 
kampioen", schalde het regelma
tig door de hal, een kreet die in de 
slotfase minder frequent geuit 
werd. 

Met de weer herstelde Bob Gin
netti en Leo Koopmans als uit
blinkers in aanvallend opzicht en 
een zeer solide verdediging liepen 
de Gijssies na de snelle Amster-

damse openingstreffer in de 
eerste periode tot 2-4 uit. De goal , 
die Johan Toren één seconde voor 
het slot scoorde was van grote 
waarde. 

De noordelingen speelden met 
veel zelfvertrouwen en 
overklasten de titelverdediger in 
de tweede periode compleet. Het 
hoogtepunt was het doelpunt van 
Bob Ginnetti (2-6) die goalie Cor 
Hoogendoorn met een fraaie be
weging tot figurant degradeerde 
en doel trof. 

De louter lachende gezichten 
van de Groninger aanhangers in 
de tweede rustpauze trokken 
langzaam wit weg, toen Amster
dam GIJS volledig vast zette in 
het eigen verdedigingsvak en 
steeds dichterbij kwam. GIJS 
werd gered door de gong, maar 
schaamde zich ondanks de zege 
diep voor het vertoonde spel in de 
laatste periode. 

Het ziet ernaar uit dat GIJS in 
de play-offs in ieder geval ge
zelschap krijgt van Heerenveen, 
dat in en tegen Nijmegen verras
send won (4-6). 

Amsterdam-GIJS: 6-7 (periodes 2-4, 0-3, 
4-0) . 

Scoreverloop: eerste periode: 1-0 Bert 
Hille, 1-1 Rick Vangog, 1-2 Bob Ginnetti, 1-3 
Leo Koopmans, 2-3 Ron Berteling, 2-4 Johan 
Toren. Tweede periode: 2-5 Koopmans, 2-6 
Ginnetti, 2-7 Joep Franke. Derde periode: 3-7 
Paul Temmerman, 4-7 Dave Bel! , 5-7 Michel 

• Jans, 6-7 Berteling. 
Scheidsrecher: Toemen. 
Toeschouwers: 750. 
Strafminuten: Amsterdam: 2, GIJS: 4. 

2- 4 - / -

G.IJ.S. plaatst zich voor 
kampioenscompetitie 
Met nog twee speelweekeinden te 
gaan heeft GIJS zich afgelopen 
weekend definitief geplaatst voor 
de play-offs. De Groningers haal
den de volle buit binnen, en de 
daar door ontstane puntenkloof 
met de concurrentie is wel zo 
groot geworden dat een plaatsje 
bij de laatste vijf GIJS niet meer 
kan ontgaan. En dus kan trai
ner/ coach Leo Koopmans zich al 
vast gaan toeleggen op de voorbe
reiding voor de kampioencompe
titie, die over zo'n drie weken van 
start zal gaan. Wie de N oordelin
gen daarin zullen tegenkomen is 
vooralsnog een open vraag. Behal
ve Den Bosch is vrijwel iedere 
eerste divisie-ploeg nog volop in 
de race voor een ere-plaats, en het 
laatste competitieweekend lijkt 
pas definitief uitsluitsel te gaan 
geven over de samenstelling van 
de kampioenspoule. 

De grootste opgave voor Koop
mans lijkt het op scherp houden 
van zijn selectie te gaan worden. 
Door de vroegtijdige plaatsing 
van de GIJS-ploeg voor de play
offs is de kans op den verslapping 
een stuk groter geworden, met als 
mogelijk gevolg een negatieve 
doorwerking op de prestaties in 
de play-offs. 
De vrijdagavond in en tegen Am
sterdam gespeelde wedstrijd was 
in dat kader een teken aan de 
wand. Twee periodes lang speel
den de rood-witte gasten de 
thuisploeg met groots machtsver
toon van het ijs, en leek er bij een 
2-7 tussenstand in Groningens 
voordeel niets aan de hand. Het 
slotbedrijf was echter amper aan 
de Groningers beste~d. De con
centratie was ver te zoeken en zo-

1 doende kon het dan ook gebeuren 

dat zes minuten voor tijd de 
stand 6-7 op het scorebord prijk
te. Ondanks de tubrbulente slot
minuten kwam daar geen veran
dering meer in, hoewel de Moku
mers nog dicht bij de geljkmaker 
waren. Een nederlaag zou overi
gens onverdiend zijn geweest; 
daarvoor was het GIJS-spel gedu
rende de eerste twee periodes te 
goed. 

Show 
Tegen Den Bosch liep het alle
maal een stuk gemakkelijker. 

Uitgeschakeld voor kwalificatie 
voor de play-offs wensten de Bra
branders zich niet bovenmatig in 
te spannen, en kreeg de 
thuisploeg alle ruimte voor een 
,,one-team-show" J Via de tus
senstanden 3-0, 4-1 en 5-0 steven
de GIJS uiteindelijk op een 12-1 
monsteroverwinning af, en daar 
viel gezien het scala aan gecreëer
de kansen niets op af te dingen. 
Met name Bob Ginetti stal de har
ten van de circa 1300 fans en le
verde naast een drietal fraaie go
als ook nog eens diverse staaltjes 

van fraai technisch ijshockey af. 
Het publiek vermaakte zich uit
stekende met de Groningse da
dendrang, en waande zich op de 
tribunes al haast kampioen. 

Scoreverloop GIJS - Den Bosch 
le periode: 1-0 Van Dorp, 2-0 en 3-
0 Ginetti; 2e periode: 4-0 Franke, 
5-0 Koopmans, 6-0 Toren, 7-0 Van 
Dorp, 7-1 Molenaar; 3e periode: 8-
1 Ginetti, 9-1 Koopmans, 10-1 Car
ras, 11-1 Strijker, 12-1 Van Dorp . 
Straffen: GIJS 16 minuten Den 
Bosch 12 minuten. ' 



Korte Berichten 

Wijzigingen 
Wedstri jdprogramma 
Eerste Div isie 
- De wedstrijd Smoke Eaters vs B.P. 
Flyers (6/ 2) wordt verplaatst naar zater
dag 8 februari om 20.00 uur. 
- De wedstrijd B.P. Flyers vs Frontech 
A'dam (8/2) wordt verplaatst naar zondag 
9 februari om 18.00 uur. 
- De wedstrijd 685 HIJS vs Spitman 
Nijmegen (25/ 1) vangt aan om 21 .00 uur 
i.p.v. 20 .30 uur. 

Doel rechters 
Er is ondu idelijkheid omtrent het aan
wijzen van Doelrechters bij ijshockey
wedstrijden . 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van 19 december j .1., is besloten dat doel
rechters alleen nog verp li cht worden 
gesteld bij 1e en 2e divisie wedstrijden en 
dat tijdens de Play Offs doel rechters zijn 
voor rekening van de thuisspelende 
klubs . 

Volgende Thuiswedstrijd 

• "'1 

Vrijdag 31 Januari 20.00 uur 
FRONTECH AMSTERDAM-HEBRO TRAPPERS 

Stand Reserve Divisie 

w G G V p Doel-
saldo 

1. Tilburg T ra ppers 2 15 14 1 0 29 195- 34 
2. Smoke Eaters 2 13 9 0 5 20 103- 40 
3. H IJS Den Haag 2 14 9 2 3 20 129- 69 
4. B.P. Flyers 2 14 9 0 5 18 93- 61 
5. Hoky Uithof 15 7 1 7 15 95- 86 
6. SIJ Amsterdam '83 13 5 1 7 11 61- 60 
7. IJC Utrecht 13 4 0 9 7 71- 88 
8. GIJS Groningen 12 3 0 9 6 53- 85 
9. Black Falcons 12 3 0 9 2 45-1 04* 

10. IJJ-iC Rotterdam 2 13 0 0 13 0 7-223 
* 2 tra verliespunten 
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Tot ziens na de wedstrijd 

in de .... 

Leidsep le in 24 
Tel.: 265172 

RESTAURANT 

LA BELLE EPOQUE 

Geopend tot 24.00 uur 

Frans 
specialiteiten-restaurant . 

Le idseplein 14, Amsterdam 
tel . 238361 

VISRESTA URANT 

Oe.s~ 
Geopend de gehele v1eek 

12.00 tot 01 00 L1 1Jr 

Amsterdam, 
Leidseplein 1 o. 
tel. 020-263463 

1 : 
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J_ 4 - I - 0,4ontech goals+assists bezoekers 

Opstelling 
-- ----\ Oe., C-1--, 

Opstelling 24 januari 1986 
Frontech Amsterdam - GIJS Groningen 

FRONTECH AMSTERDAM GIJS GRONINGEN 

G-20 Cor Hoogendoorn G-18 of 30 Mark O'Brien 

G- 1 Ferry de Kok G- 1 Theo Mertens 

0- 2 Appie Bood D- 3 Eric Noorman 

D- 4 Mike Powers D- 4 Martin Kiel 

D-10 Wi l liam Klooster (c) D- 6 Bob Bergloff 

D-15 Dave Bell D- 7 Rick Vangog (c) 

D-19 Scott Hunter D-15 Gerard Carras 

F- 6 Paul Temmerman (x) F- 8 Wayne van Dorp ' 

F- 8 Tjakko de Vos F-10 Hans Coffeng .j 

F- 9 Michael Veltman F-11 Bas Copray 

F-11 Ron Berteling F-12 Henk Keyzer 1 

F-14 Bert Hille F-13 Joep Franke I 

F-16 Dave Dallow F-14 Herman Carras ~ 

j F-18 SanderScheepens F-16 Leo Koopmans '2 

F-22 Patrick Bal m F-17 Bob Ginnetti 2 

F-23 Arthur Pohlman F-19/ 27 Johan Toren l 
1 7... m, c\ ' e \ ~'(-\>A ':) F-20 Andy Strijker ~ 

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

Verzorgers: Cor Nagel/ Medische begeleiding : 
Dick Weeling Heren Krikke en De Vries 
Fysiotherapeut: Rien Jan Bruin Verzorging: Heren De Jong en 

Medisch adv.: Dr. G. v.d. Brink Sloot 
Materiaal verz.: Heren Pleiter en 
Schuurman 
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Hakken pech? 
JAN VENEMA 
Korreweg 122- 122 1 - Groningen-Te . 050-716937 

WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

() '-- •, 

~ \ \ \ 

'"i 
---

Sleutels klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk. 
Optimale service en garantie. 
1 n eigen werkplaats. 

l NK tweewielers Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 

Hang- en sluitwerk en beslagbedr. 

Direct uiti'voor,raad 1€:verb~ar in de materiaalsoorten messing, 
staal, rvs alwmlnium é ~Vlon : 

- 1 \; • 
• oouten • moeren • schroeven 
• draadstangen • sluit- en veerringen 
D tevens gereedscnappen 
D catalogus op aanvraag GROBO BV 

Duinkerkenstraat 37, postbus 1 26, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 - 12 86 41 

DIER ENS PEC IAA LZAAK 

'OOSTERPARK' 
Begoniastraat 62, Groningen, tel. 050-121967 

) '-' 

)" r-: 
,...J ( "'\ 

) 
ç 
..... 

~ 

' \ --~ 
'r, 

~ 

\ ' 

Specialiteit : GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aquariumbenodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportartikelen 

Topscorers 
Achtereenvolgens: 
(W) Wedstrijden, Goals (G), Assists (A) en 
Punten (P) 

Competitie: 
1. Ron Berteling (Amsterdam) 
2. Bob Ginnetti (GIJS) 
3. Jim McCrae (Den Bosch) 
4. Bennie Tijnagel (Nijmegen) 
5. Sean Simpson (Tilburg) 
6. Ruud Molenaar (Den Bosch) 
7. Dave Livingston (Eindhoven) 
8. Leo Koopmans (GIJS) 
9. Risto Mollen (Heerenveen) 

WGAP 
10 14 11 25 
10 11 14 25 
10 16 8 24 
10 12 11 23 
9 9 13 22 
8 8 13 21 
9 9 12 21 

10 12 9 21 
10 10 9 19 

Beker en competitie 

1. Bob Ginnetti 
2. Jim McCrae 
3. Sean Simpson 
4. Ruud Molenaar 
5. Dave Livingston 
6. Doug Mason (Tilburg) 
7. Ron Berteling 
8. Danny Craig (Nijmegen) 
9. Bennie Tijnagel 

WGAP 

26 36 34 70 
?.5 33 34 67 
'.?.5 33 30 63 
23 :~6 33 59 
~~ 29 26 55 
25 22 32 54 
26 22 30 52 
:'.5 25 26 51 
:?~ 3(1 20 50 

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

GIJS: WG A p Panasonic Den Bosch: VV C A P 

17. 8ob Ginnetti 10 11 14 25 19. Jim McCrae 10 1'5 8 24 
16. Leo Koopmans 10 12 9 21 14. Ruud Molenaar 8 8 13 21 
19. Johan Toren 10 7 9 16 2. Marc Botell 10 5 4 9 
6. Bob Bergloff 10 3 6 9 20. Rini Brok :o 2 7 9 
8. Wayne van Dorp 10 2 6 8 10. Frits Lambooy 10 3 5 8 

13. Joep Franke 10 5 2 7 10. Mari Saris 4 2 4 6 
7. Rick Vangog 10 4 3 7 5. Wim van der Kraak 10 1 5 6 

Kaarten voor de WK 
Van 20 tot en met 29 maart (de zaterdag voor Pasen) worden in Eindhoven de we
reldkampioenschappen ijshockey in de 8-poule gehouden. De toegangsprijzen zijn 
bepaald op 10 gulden voor twee ochtendwedstrijden (10.30 uur '3n 13.30 uur) en 25 
gulden voor twee avondwedstrijden (16.30 en 20.00 uur). De jeugd tot en met 14 
jaar betaalt resp. f 2,50 en f 10, - . Een dagkaart kost eveneens 25 gulden. 
Er zijn passe-partouts te verkrijgen voor 125 gulden (norr..-,.:-i1 175 gulden), als u nu 
al uw bestelling opge0 ft , Hiervoor ziji i rormulieren te verkrijgen bij de suppor
tersstand, •" ~H:lr u ze ingevuld ook weer kunt inleveren. Wacht er niet te lang mee, 
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GIJS Groningen 
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Reg. nr. 

No. Namen 

18 Mark O'Brien 

1 Theo Mertens 

7 Rick Vangog C 

3 Erik Noorman 

6 Bob Bergloff 

15 Gerard Carras 

Qt Martin Kiel 
-

8 Wayne van Dorp 

13 Joep Franke 

12 Henk Keijzer 

16 Leo Koopmans 

17 Bob Ginnetti 

19 Johan Toren 

14 Herman Carras 

20 Andy Strijker 

10 Hans Coffeng 

11 Bas Copray 

Speler/ coach : Leo Koopmans 

;,-
• 1 . . 

Panaaonlc Den Bosch 
Reg. nr. 

Plaatsen No. Namen 

Doelverdedigers V 1 Michael Geisterfer 

✓ 30 Han Boselie 

1. Verdediging 
J 2 Marc Botell 

v' 8 Eric Lambooy 

2. Verdediging V 12 Frits Lambooy 

V 7 Frans van Gemert 

3. Verdediging 4 Peter Pennings 

Ao( 0 H. 
v 19 Jim McCrae 

1. Voorhoede \) 14 Ruud Molenaar 

v 11 Anton Snellen 

17 Hennie Wetzer 
2. Voorhoede j 20 Rini Brok C 

V 9 Jacques Brok 
V 6 Hein van der Heuvel 

3. Voorhoede v 5 Wim van der Kraak 

\} 15 André Versteeg 

)0 f\ÎAll, ~Ç\~~ 
r[] f\~co 

., 

Speler/ coach : Marc Botell 

PROGRAMMA EN STAND 

Vrijdag: 

~:l 
Per 22 januari 

Amsterdam - GIJS GIJS l l,% 6 2 2 }416'51 -33 
Nijmegen - Heerenveen Tilburg Il ..g-- 5 1 3 1114 53-41 
G isteren Heerenveen j t ;i.e-- 4 3 3 J1/J 44-42 
Heerenveen - Tilburg 4-~ Geleen /2 l(f 5 1 4 Jlft j 45-44 
Den Bosch - Amsterdam 4 . --s- Amsterdam (11 1{)"' 5 0 5 J-0 12 43-40 
Eindhoven - Geleen qt~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Den Haag - Nijmegen Eindhoven Il $ 3 3 3 g,2 49-46 
Vandaag 

- Den Bosch /2 • 1 
Den Haag 12. 1-8' 4 1 5 srq 40-57 

GIJS Nijmegen n. w- 4 0 6 .8fl> 51-50 
Tilburg - Eindhoven r -7 Den Bosch ,2.. w 1 3 6 B 41-64 
Geleen - Den Haag \ ~ - 'Z... 
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GOALS & ASSISTS 
Thuisclub Bezoekende club 

Goal Assists Tijd 
Goal Assists Tijd 

no . no. no. no . 
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STRAFFEN 
Thuisclub Bezoekende club 

No. Penaltie Af Op No. Penaltie Af Op 
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Den Bosth overklast: 12-1 

GIJS trakteert 
op superscore 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN - De ijshockeyers van GIJS hebben zich 
gisteravond door een simpele 12-1 zege op het krakkemikkige 
Den Bosch een riant uitzicht verschaft voor kwalificatie in de 
play-offs. In theorie kunnen de Groningers nog door vijf ploegen 
voorbij gestoken worden, maar daarvoor zou de momenteel vrij
wel zonder haperingen rondtoerende GIJS-locomotief de 
resterende vier wedstrijden moeten verliezen. Bovendien moeten 
dan de overige teams het op een accoordje gooien om de Koop
mansbrigade er nog uit te wippen. 

Over een plaats in het be
langrijke sluitstuk van de compe
titie hoeft GLJS zich dus feitelijk 
geen zorgen meer te maken en dat 
komt zowel het bestuur als spe
ler/coach Leo Koopmans goed uit. 
Financieel zijn de vier thuis
wedstrijden in"äe··ptay-offs bittere 
noodzaak om uit de rode cijfers te 
blijven, een gegeven waar ook de 
meeste andere clubs mee te ma
ken hebben. Het liefst zou het 
GIJS-bestuur de tegenstanders 
ook nog uitzoeken, maar gezien de 
loterij, die gaande is in de Neder
landse competitie, valt er wat dat 
betreft niet veel te kiezen. 
Heerenveen wordt beschouwd als 
de aantrekkelijkste tegenstander 
en er leeft dan ook een vurige 
hoop, dat de Friezen het redden . 

Leo Koopmans kan in alle rust 
zijn ploeg naar een topvorm bege
leiden zonder nog nerveus te hoe
ven zijn over de resultaten. De 
sfeer in het team kan uiteraard 
niet meer stuk en de ploeg ziet de 
komende weken optimistisch te
gemoet. Scherp blijven is het 
voornaamste devies voordat de 
werkelijke strijd van start gaat. 
Het staat buiten kijf, dat de noor
derlingen in de huidige vorm fa. 
voriet zijn voor de titel, maar alle 
vijf teams beginnen straks weer 
op nul en het kan nog alle kanten 
op. 

Het duel tegen hekkesluiter 
Den Bosch was geen echte graad
meter, want de Brabanders waren 
na de nederlaag tegen Amster
dam zaterdag al zonder werkelij
ke motivatie naar het noorden af
gereisd. Sinds de ploeg met alle 
gevolgen vandien weigerde ver
der te spelen in Geleen, is de 
inspiratie zeker in uitwedstrijden 
verdwenen. Geleen liet beslag 
leggen op de sponsorgelden van de 
Bossche club, waardoor alleen de 
buitenlanders nog een klein sala
ris ontvangen. De in Groningen 
aanwezige voorzitter Lambooy 
van Den Bosch opperde reeds, dat 
er weinig anders opzit om de im
ports Jim McCrae en Marc Botell 
deze week op het vliegtuig te zet
ten, want het geld is op. Dat is het 

lot van de Can-adezen in de Neder
landse competitie, wanneer de 
play-offs niet gehaald worden. 

Al vrij snel na het begin van de 
partij bleek, dat GIJS weinig te 
duchten had van de bezoekers. De 
soepel spelende Groningers waren 
op alle fronten sterker en ·zcmder 
tot de ·bodem te gaan, kwamen ze 
tot een dozijn doelpunten. De cir
ca 1300 toeschouwers werden niet 
vergeten. Fraaie staaltjes puck
handling van met name Neder
lands topscorer Bob Ginnetti wer
den afgewisseld met goed uit
gespeelde doelpunten, waarbij de 
Gijssies soms dankbaar gebruik 
maakten van de medewerking 
van de chaotische zuidelijke ver
dediging. 

Behalve Bob Ginnetti had ook 
Wayne van Dorp weer eens een 
produktieve avond. Beide spelers 
scoorden driemaal, de laatste van 
Van Dorp een seconde voor de 
slotsirene. Van Dorp speelde weer 
een nuttige partij voor de Gronin
gers en liep slechts twee strafmi
nuten op, toen hij reageerde op 
een Bossche uitdaging. Toevallig 
scoorde de vrijwel onzichtbare in
ternational Ruud Molenaar juist 
in die overmachtsituatie de enige 
tegentreffer. Tekenend voor de 
Groninger overmacht was overi
gens dat bijna alle keren dat GIJS 
met · een man minder op het ijs 
stond, de thuisploeg de puck sim
pel in bezit hield en zich de beste 
kansen creëerde. Zo schoot Bob 
Bergloff eén keer op de paal. 

Voor de tweede maal dit seizoen 
mocht tweede doelman Theo Mer
tens weer eens plaats nemen in 
het Groninger kooitje. Leo Koop
mans gaf Mertens de gelegenheid 
wat sfeer te proeven in de laatste 
periode, die bij een 7-1 stand be
gon. De reservegoalie kweet zich 
goed van zijn taak en bleef alle 
acht op hem afgevuurde pucks de 
baas. Zijn collega Michael 
Geisterfer, die voor het slotbedrijf 
de plaats in nam van Han Boselie, 
beleefde een vreselijke slotfase. 
GIJS schakelde in de laatste twee 
minuten nog even naar de hoogste 
versneling en nam met vier vol
treffers afscheid van zijn tevreden 
aanhang. 

• Erik Noorman (3) 
breekt met succes een aanval 
van Den Bosch. Herman Car
ras houdt Wim van der Kraah 
(5) op afstand, terwijl ook Hein 
van der Heuvel (réchts) er niet 
bij kan. (Foto: Wolter Kobus) ' 

GIJS-Den Bosch 12-1 (periodes 3-0, 4-1 en 
5-0) 
Eerste periode: 1-0 Wayne van Dorp, 2-0 en 
3·0 Bob Ginnetti, tweede periode: 4·0 Joep 
Franke, 5-0 Leo Koopmans, 6-0 Johan Toren, 
7-0 Van Dorp, 7-1 Ruud Molenaar, derde peri• 
ode: 8· 1 Ginnetti, 9-1 Koopmans, 10-1 Her
man Carras, 11-1 Andy Strijker, 12·1 Van 
Dorp. Scheidsrechter: Van Berkel, toeschou• 
wers : 1300 Strafminuten: GIJS: 16, Den 
Bosch: 12. 

Uitslagen: Amsterdam-GIJS 6-7, Nijme
gen-Heerenveen 4-6, Eindhoven-Geleen 9-2. 
Den Haag-Nijmegen 6-11, Den Bosch-Am• 
sterdam 4-5, Heerenveen-Tilburg 4-5, Ge• 
leen-Den Haag 13-2, GIJS-Den Bosch 12-1 , 
Tilburg-Eindhoven 7-7. 

Stand: 
1. GIJS 
2. Tilburg 
3. Geleen 
4 . Heerenveen 
5. Eindhoven 

6. Amsterdam 
7. Nijmegen 
8. Den Haag 
9. Den Bosch 

12 18 70-40 
11 14 65-52 
12 13 60-55 
12 13 54-51 
11 12 65-55 

12 12 54-51 
12 10 66-62 
12 9 48-81 
12 5 46-81 



GIJS zonder 
• • 1nspann1ng 
langs HIJS 
Van onze sportredactie 

DEN HAAG · De ijshockey
ers van HIJS hebben gistera
vond de succesreeks van GIJS 
niet kunnen doorbreken en 
daarmee de allerlaatste kans 
op een play-off plaats 
verspeeld. De Groningers won
nen probleemloos met 6-3 zon
der in kampioensvorm te ver
keren. De ploeg van Leo Koop
mans mag vanavond meer te
genstand verwachten, wan
neer Nijmegen op bezoek komt 
in het Stadspark. De Gelderse 
formatie maakte indruk met 
een 8-0 zege op Eindhoven 

GIJS stond al na 18 seconden op 
0-1 door een rake inzet van Joep 
Franke en toen na zes minuten na 
goals van Bob Ginnetti en Leo 
Koopmans een 0-3 stand op het 
scorebord prijkte, leek er geen 
vuiltje meer aan de lucht. Enkele 
verslappingen in de defensie bo
den HIJS echter de gelegenheid 
steeds in de buurt te blijven, maar 
de Hagenaars slaagden er niet in 
helemaal op gelijke hoogte te ko-' 
men. 

De thuisploeg geloofde er eigen
lijk al voor aanvang van de 
wedstrijd niet echt meer in en om
dat ook GIJS zich niet bijster wil 
de inspannen, zagen de circa 250 
toeschouwers in de Uithof een 
zeer matig vertoning. 

Bij GIJS speelde Bas Kopray in 
de eerste aanvalslijn in plaats van 
de door werkzaamheden afwezige 
Henk Keijzer. Vooral de tweede 
aanvalslinie (Koopmans, Ginnetti 
en Toren) was weer uitstekend op 
schot met vijf treffers, daarbij ge
holpen door enkele zwakke mo
menten van de Haagse goaly Ed 
Nienhuis. 

Door de winst van Amsterdam 
op Tilburg (8- ll st r ijden nog zes 
ploegen om vier beschikbare 
plaatsen in de play-offs. GIJS is 
a ls enige zeker van deelname. 

3 i - i - ei 

G.IJ.S. in gedachten 
al bil play-olls 
Het op één na laatste speelweek
end·van de vaderlandse ijshockey
competitie verliep voor GUS met 
wisselend succes. In Den Haag 
bleef de Koopmans-brigade met 
een 3-6 overwinning aan de posi
tieve kant van de score; in eigen 
huis konden de "Gijssies" het za
terdagavond ni~t bolwerken te
gen het bezoekende Ni.imeg-en (1-
2). 
GIJS draait in het laatste stadi-
um van de reguliere co.rn · · 
eigenlijk alleen maar op proe!, 
Plaatsing voor de play-offs 1s 
reerls afgedwongen terwijl een 
eerste plaats in de eindklassering 
de Groningers bijna niet meer 
kan ontgaan. Een eerste plaats 
die overigens de nodige voorde
len oplevert, want de "Kampioen 
van het voorseizoen" heeft bij
voorbeeld een belangrijke vinger 
in de pap bij de samenstelling 
van het play-off-schema. Of GIJS 
Nijmegen in die kampioensstrijd 

Verlies Groninger ijshotkeyers 

weer zal tegenkomen is nog maar 
zeer de vraag . De Gelderlanders 
draaien na de 1-2 zege in de hal 
aan de Concourslaan weliswaar 
weer aardig mee in het gevecht 
om een toegangsbewijs voor het 
toetje van de vaderlandse 
ijshockey-competitie. 

/ -7- - Bb 
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Niimeegse goalie 
elgeest GIJS 

Van een onzer sportmedewerkers • 
GRONINGEN - GIJS kon zaterdagavond de andere kansheb

bers voor een plaats in de play-offs van de ij ockeycompetitie 
geen plezier doen door te winnen van Nijm .. De Gelderlan-
ders boekten een zwaar bevochten zege {1-2) ehielden daar-
door kans op plaatsing voor de immer boeie apotheose van 
het ijshockeyseizoen. De Groningers was er aan gel~ge~-om 
de Nijmeegse ploeg van zich af te schudden, nt Benme TiJna-
gel c.s. deden GIJS in eerdere afleveringen a1 , egelmatig de das 
om op weg naar het kampioenschap. 

Het was derhalve bepaald niet 
zo, dat Leo Koopmans en zijn vol
gelingen maar wat aanrommel
den nu de play-offs bereikt zijn . 
De ploeg stelde alles in het werk 
om de Nijmeegse hoop in de grond 
te boren, maar de gasten wierpen 
een defensief bolwerk op, dat bij
na niet omver viel te werpen. 
Keer op keer stuitten de Gronin
ger aanvalsacties op de weerga
loos spelende goalie Jan 
Bruysten, die de puck soms op mi
raculeuze wijze uit zijn doeltje 
hield . 'lf 

Nijmegen kwam tweemaal op 
vrij~el identieke wijze tot scoren. 
De Gelderse formatie is op zijn 
best als het in een hoog tempo kan 
counteren en zowel Bennie Tijna
gel als Harrie van Heuinen lieten 
daar een ·staaltje van zien. Beide 
keren werd Gerard Carras op 
snelheid door het Nijmeegse duo 
omzeild en toen had ook de jarige 
Mark O'Brien geen verweer meer. 

Normaal gesproken zijn twee 
tegentreffers geen probleem voor 
GIJS, want de eigen doelpunten
machine werkt doorgaans volop. 
De produktie van de lijn Koop
mans-Toren-Ginnetti stokte ech
ter volledig en omdat ook de po• 
gingen van W ayne van Dorp en de 
hard werkende Joep Franke zon
der succes bleven, kwamen d-e 
Gijssies niet verder dan de gelijk
makende treffer van Andy Strij
.ker in de tweede periode. 

Pogingen 
Halverwege de slotperiode 

bracht Harrie.van Heumen de be
zoekers opnieuw aan de leiding 

, {l-2) en alle pogingen van GIJS 
om nog langszij te komen waren 
vergeefs. De circa 1250 toeschou
wers verlieten teleurgesteld de 
Groninger ijshal, hoewel de 
wedstrijd het aanzien zeker 
waard was geweest. De Groninger 
supporters zijn wat verwend ge
raakt door de serie opeenvolgei:ide 
overwinningen en kunnen een ne
derlaag even moeilijk verkrop
pen. 

Ondertussen zijn de Martiniste
delingen nog steedi:J in afwach
ting, welke vier teams hen gaan 
vergezellen bij de strijd om de ti
tel. Heerenveen deed dit weekein
de goede zaken door twee winst
partijen en GIJS mag dus in ieder 
geval rekenen op één volle ·hal . 

· Verder is ook Tilburg bijna zeker 
van een plaats bij de beste vijf. De 
eerste plaats, die GIJS 
waarschijnlijk na het volgende 
weekeinde nog zal bezetten, geeft 
formeel geen recht op een voor
keursbehandeling bij het bepalen 
van het wedstrijdschema van de 
play-offs, maar het is eEfn soort 
traditie geworden dat de koploper 
~nige inspraak heeft. Het is daar
om niet ondenkbeeldig dat GIJS 
begint met een thuiswedstrijd te-. 
gen ,Heerenveen (zaterdagavond) 
en een uitwedstrijd naar Tilburg 
(vrijdag of zondag). 



H~:~kenpech? 
Korreweg 122 • 122 1 - Groningen - Tel. 050· 716937 
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WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

S leute Is klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk. 
Optimale service en garantie. 
In eigen werkplaats. 1 

UYTINK tweewielers ' ,,,, U I I 

Hang• en sluitwerk en beslagbedr. 

Violenstraat 39 - Tel. 050·125080 

' Qi(ect ui vb~1 aad l~verbaar in de materiaalsoorten messing, 
...., st'11, rvs al~mlniu"l e11 nylon : \ 
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• bouten • moeren • schroeven 
• draadstangen • sluit· en veerringen 
D tevens gereedschappen 
□ catalogus op aanvraag GROBO BV 

Ouinkerkenstraat 37 , postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 86 41 

DIEREN SPECIAALZAAK 
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'OOSTERPARK' 

,( 

Begonié;3,straat 62, Groningen, tel. 050-121967 
' ' ,.J _, "-- \ 1 

-
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Specialiteit: GERBILS, KAVIA'S & KLEUR'knUIZEN 
Dierenvoeders, aquariumbenodigdheden 
Vogel~port- en hengelsportartikelen 

1 

TQpscorers 
Achtereenvolgens: 
(W) Wedstrijden, Goals (G), Assists (A) en 
Pupten (P) 

Competitie: 

1. Bob Ginnetti (GIJS) 
2. Bennie Tijnagel (Nijmegen) 
3. Ron Berteling (Amsterdam) 
4. Dave Livingston (Eindhoven) 
5. Sean Simpson (Tilburg) 
6. Leo Koopmans (GIJS) 
7. Jim McCrae (Den Bosch) 
8. Doug Mason (Tilburg) 
9. Phil McKenzie (Heerenveen) 

10. Risto Mollen (Heerenveen) 
11. Johan Toren (GIJS) 

GIJS: 

17. Bob Ginnetti 
16. Leo Koopmans 
19. Johan Toren 
6. Bob Bergloff 

13. Joep Franke 
8. Wayne van Dorp 
7. Rick Vangog 

12. Henk Keijzer 
20. Andy Strijker 

W GAP 

12 16 19 35 
12 17 14 31 
12 18 12 30 
11 12 16 28 
11 10 17 27 
12 16 11 27 
12 16 9 25 
11 12 12 24 
12 13 10 23 
12 11 12 23 
12 9 1'4 23 

WGA p 

12 16 19 35 
12 16 11 27 
12 9 14 23 
12 3 10 13 
12 7 5 12 
12 5 7 12 
12 5 5 10 
11 3 5 8 
12 4 3 7 

Beker en competitie 

1. Bob Ginnetti 
2. Sean Simpson 
3. Jim McCrae 
4. Dave Livingston 
5. Ruud Molenaar (Den Bosch) 
6. Doug Mason 
7. Bennie Tij nagel 
8. Ron Berteling 
9. Danny Craig (Nijmegen) 

10. Brian Sproxton (Geleen) 
11. Arnold Troch (Den Haag) 

Spitman Nijmegen: 

11 . Bennie Tijnagel 
9. Danny Craig 

14. Harrie van Heumen 
- . Mike Marta 
10. Henri Stoer 
5. Fred Homburg 

18. Jorma Mantere 
12. Michel Moons 
17. John Koren 

Blik over de grens 

I 

WGAP 

28 41 39 80 
27 34 34 68 
27 33 35 68 
25 32 30 62 
25 27 33 60 
27 26 34 60 
25 35 23 58 
28 26 31 57 
27 26 29 55 
27 25 27 52 
28 21 29 50 

WGAP 

12 17 14 31 
12 9 12 21 
12 9 6 15 
6 7 6 13 

12 7 6 13 
12 4 7 11 
12 1 10 11 
11 4 2 6 
12 2 3 5 

In Zwitserland, één van de tegenstanders van Nederland op de WK, is de Nationalli
ga A gevorderd tot zes wedstrijden voor de play-offs. Lugano (30/47) en Davos 
(30/46) zijn reeds zeker van kwalificatie, Kloten (30/31) maakt een goede kans. De 
vierde beschikbare plaats wordt nog bevochten door zes clubs, waarbij Biel (30/28) 
met topscorer Dupont (78 punten) in de gelederen momenteel de beste papieren 
heeft. Fribourg (30/27), Sierre (30/27), Ambri (39/25), het tegenvallende Arosa 
(30/25) en Olten (30/24) zijn nog niet kansloos. Zürcher SC (30/20) moet zich gaan 
opmaken voor degradatie naar Nationalliga B, waar 0 ..--.... ,:-~/A3) inmiddels de lei
ding heeft overgenomen van Chur. De pioen · · .ndjP.!ic staat na het 7-5 ver-
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GIJS Groningen 
Reg. nr. 

No. Namen 

18 Mark O'Brien 

1 Theo Mertens 

7 Rick Vangog C 
3 Erik Noorman 

6 Bob Bergloff 

15 Gerard Carras 

~ Martin Kiel 
._I 

13 Joep Franke 

8 Wayne van Dorp 
-

12 Henk Keijzer 

17 Bob Ginnetti 

16 Leo Koopmans 

19 Johan Toren 

14 Herman Carras 

10 Hans Coffeng 

20 Andy Strijker 

11 Bas Copray 

Speler/coach: Leo Koopmans 

l- 2- f) b 
Spitman Nijmegen 

Reg . nr. 

Plaatsen No. Namen 

Doelverdedigers \J 20 Jan Bruysten lo . 
V 1 Peter van Hezeken 

C =--ed l lo111barg \'Y\ \0\ \-r \ l-t9 1 . Verdediging - -21 Patrick Murray -J.. Verdediging V 18 Jorma Mantere C e 

V 8 Robert Prick van Wely 

2 Bobby Bright . 
3. Verdediging • 

V 3 Stef Kleisterlee 

V 14 Harrie van Heumen lill 

1. Voorhoede v 9 Danny Craig 

v 12 Michel Moons 

V 11 Bennie Tijnagel 0 
2. Voorhoede v 10 Henri Stoer 

V 17 John Koren 

V 4 Eric Mater dcl 
3. Voorhoede v 16 Pim Mater \J 

V 19 Frank Janssen 

v 6 Robert Herckenrath 

Spelers/ coaches: Fred Homburg, Bennie Tijnagel 

PROGRAMMA EN STAND 
Gisteren: 

~-b 
Per 29 januari 

Den Haag - GIJS GIJS J.) 1-f 8 2 2 .ffi2070-40 
Nijmegen - Eindhoven 8- l Tilburg 12 .n 6 2 3 14J'»' 65-52 
Amsterdam - Tilburg <9 -o Geleen 12 6 1 5 13 60-55 f] 
Vandaag: Heerenveen 12 5 3 4 13 54-51 , 
GIJS - Nijmegen z-2 Eindhoven 12- 11 4 4 3 1lI2 65-55 
Heerenveen - Den Haag ~4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Geleen - Den Bosch // - ::, Amsterdam J:! l2 6 0 6 ~I ~ 54-51 
Eindhoven - Amsterdam ·1-t Nijmegen l 't. rS ~-2 5 0 7 1,61l66-62 l't 
Morgen Den Haag 1~ 12 4 , 7 e-1 48-81 
Tilburg - Geleen 1 -J, Den Bosch 12 1 3 8 5 46-81 
Den Bosch - Heerenveen 1-11 
Maandag: 
Eindhoven - Tilburg '9" f 
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GOALS & ASSISTS 
Thuisclub 

Goal Assists Goal 
no. no . 

Tijd 
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Heerenveen wipt 
landskampioen 
voor play-offs 

door HANS BOTMAN 
HEERENVEEN - Frontech ·Am

sterdam, de regerende landskam
pioen ijshockey, zal ontbreken in de 
kampioenscompetitie die volgende _ 
week begint. 

In een bloedstollend duel 
met het Heerenveense BP 
Flyers kwam Amsterdam 
gis tera vond niet verder dan 
3- 3 (1- 1, 0- 1, 2- 1). waar-

door de onderlinge resultaten 
de doorslag gaven in het 
voordeel van Heerenveen. 

VENIJNIG 
Amsterdam nam 2 minuten 

en 24 seconden voor het einde 1 

een voorsprong van 2-3 door 
een doelpunt van Dave Bell. 
Er leek niets meer mis te kun
nen gaan, totdat Phil McKen
zie 69 seconden voor tijd doel
man Cor Hoogendoorn van 
Amsterdam verraste met een 
venijnig schot. 

De treffer van de Canadees, 
die eerder voor Amsterdam 
uitkwam, werd hevig aange
vochten. Volgens de Amster
dammers had de stick een te 
grote kromming. Scheidsrech
ter Van Berkel stuurde 
McKenzie voor twee minuten 
naar de strafbank, telde het 
doelpunt goed en handelde 
daarmee volgens de reglemen
ten die vorig jaar werden aan
gepast. Het officiële protest 
van Amsterdam na afloop zal 
dan ook weinig helpen. 

SLECHT 
De Flyers plaatsten zich 

toch voor het spannende slot, 
ondanks de zware nederlaag 
(1- 11) op zaterdagavond te
gen Smoke Eaters uit Geleen. 
In de bekercompetitie had 
Heerenveen nog erg slecht ge
presteerd. De tussentijdse 
komst van Brian de Bruyn en 
Phil McKenzie heeft wel de
gelijk geholpen. De toekomst 
van Amsterdam op korte ter
mijn ziet er minder gunstig 
uit. Er wacht de ploeg nu een 
nacompetitie met de afgeval
len clubs uit de eerste divisie 
{naast Amsterdam zijn dat 
Nijmegen, Den Haag en Den 
Bosch) en de teams uit de 
tweede divisie. 

_ aan het wereldkampioenschap- Twee jaar geleden kon zelfs 
beginnen. Ik ben hier behoor- een kampioenschap gevierd 
lijk stuk van. Je mag zo'n worden. Het verlrek van coach 
voorsprong nooit uit handen Alex Andjelic naar Zwitser
geven." land heeft diepe sporen achter-

Weinig aanlokkelljk dus, 
vooral voor internationals als 
Ron Berteling en Cor Hoogen
doorn. Aanvoerder Ron Berte-

~ling van Oranje: ,,Ik moet nog 
zien hoe het met de conditie 
staat wanneer we in maart 

Aanvaller William Klooster, ge laten in Nijmegen. 
die ook tot de selectie van het - De opvolger van de Joego
Nederlandse team behoort: s laaf, de Canadees Mike Mar
"We moeten uiteraard uitkij •. tha, bad totaal geen grip op de 
ken dat we niet degraderen, ploeg en het was daarom niet 
maar erg geïnteresseerd zul- ve rwonderlijk dat hij enkele 
len de meesten niet zijn. We maanden geleden noodge
hebben dit seizoen eigenlijk dwongen opstapte. Ironisch 
met een te smalle basis ge- genoeg had Andjelic Martha 
werkt. Na de kerst vie len er zelf als zijn opvolger voorge
een paar jongens door blessu- steld en daarmee m aakte hi j 
res weg en je ziet wat ervan ver m oedelijk één va n de wei• 
kan komen. Toch hebben we nlge fouten in zijn lange en 
enkele wedstrijden gespeeld s uccesvolle loopbaa n bij de 
die we niet hoefden te verlie· Nijmeegse club. Drie interna• 
zen en daarom wil ik de uit- tlonals, Harry van Heumen, 
schakeling niet alleen aan het Benny Tijnagel en Fred Hom
resultaat van vanavond ophan- burg, namen de training over. 
gen." 

Naast Amsterdam behoort Volgens Homburg hebben de 
dus ook Nijmegen tot de grote problemen van de laatste tijd 

slechts ten dele gezorgd voor 
verliezers van dit weekeinde. het mislukte seizoen. De verde
Zeven jaar achtereen was die diger, die vorige week betrok
ploeg betrokken bij de laatste ken raakte bij een vechtpartij 
fase van de strijd om de titel. tegen Tilburg Trappers maar 

een schorsing door de tucht· 
commissie merkwaardig ge
noeg ontliep: ,.Het grote pro· 
bleem is dit seizoen geweest 
da t we de kansen niet konden 
benutten. De enige Canadese 
aanvaller die we hadden, Dan
ny Graig, viel na de kerstda
gen volledig door de mand. 
Andjelic zorgde altijd voor 
goede buitenlanders. En die 
hebben we dit jaar behoorlijk 
gemist." 

NIET CAPABEL 
"Martha was niet capabel 

genoeg om ons te coachen. 
Achteraf bleek dat hij het in 
Canada niet verder had ge-

bracht dan wat recreatie-ijs
hockey." 

De hardnekkige geruchten 
deden de ronde dat het ijshoc
key in Nijmegen afgelopen zou 
zijn wanneer de kampioens
competitie niet zou worden ge· 
haald. Homburg: .,Het is nog te 
-vroeg om daar iets definitiefs 
over te zeggen. Na die wed
strijd van vrijdag tegen Am· 
sterdam bleef het stil in de 
kleedkamer en wanneer 
iemand ook maar een oproer· 
king had geplaatst was die vol
ledig verkeerd overgekomen. 
We moeten de zaken de kó
m ende weken eens rustig op 
een rijtje zetten. Ondanks de 
tegenvallers hebben we toch 
met een gemiddelde van zo'n 
1200 toeschouwers gedraaid. 
We verdienen eigenlijk een 
grotere sponsor dan die we nu 
hebben." 

Volgens technisch directeur 
Dummy Smit van de IJshoc
keybond is de uitschakeling 
van Nijmegen en Amsterdam, 
die bijna de helft van het aan
tal Internationals leveren, niet 
erg gunstig met het oog op het 
wereldkampioenschap, de 
laatste tien dagen van maart 
in Eindhoven. 

"Ik denk dat beide ploegen 
het nog moeilijk krijgen in die 
nacompetitie. Wanneer ze zon
der concentratie spelen kan 
het nog gebeuren dat ze degra
deren. Het meest vervelende is 
dat Hoogendoorn van Amster
dam en Bruijsten van Nijme
gen, twee van de drie doelver• 
dedigers van het Nederlandse 
team, niet in de play-offs mee· 
doen. Ik moet nog met coach 
Cliff Stewart, die volgende 
week hier komt, overleggen 
wat we daar nog aan kunnen 
doen." 



FRONTECH HAALT PLAY OFFS NIET') ________________________________________ .....;;)!''!' 

'---
van onze ijshockeymedëwerker 

AMSTERDAM, maandag 
Tot de laatste speeldag, zondagmid

dag, beheerste spanning de slotfase van 
de reguJiere ijshockeycompetitie. Het 
gelijke spel tussen Frontech en Spitman 
(2-2) zette wel de Nijmegenaren buiten 
spel, maar liet voor de Amsterdamse 
landskampioenen de mogelijkheid open 
zich via winst op BP flyers alsnog bij 
de top-5 te plaatsen. Frontech slaagde 
er gisteravond in een kokende Thiali
hal niet in deze laatste kans te benut
ten. De Amsterdammers moeten nu de 
komende weken promotie-degradatie
wedstrijden spelen. 

Het Geleense Smoke Eaters liet met 
een 11-1 overwinning in het Van Kum
menadepark op de flyers weinig ruimte 
voor fantasie over, Met deze tweede 
overwinning op de Frie.zen kwamen de 

Limburgers in punten naast de F1yen, 
maar bezetten desonclanb de. vierde 
plaats. De Limburgse ploeg ging nog 
een stap verder. Gisteravond vermor
zelden de Geleners koploper GIJS in de 
laatste wedstrijd met 4-10 en komen 
daarmee definitief op de derde plaats. 

Ten opzichte van de F1yen leek het 
onderling doelsaldo in het voordeel te 
zijn van Smoke Eaters. Het Eindhoven
se Kemphanen ging weliswaar na veel 
spanning, zes seconden voor tijd nam 
Groninger Toren de winstgevende goal 
voo.r zijn rekening, met 5-6 onder tegen 
GIJS/Groningen. Echter een avond eer
der legden de Eindhovenaren tn Den 
Haag beslag op de vierde plaats. Het 
ook tot dit weekeinde nog niet geheel 
zeker van de playoffs zijnde Hebro 
Trtappers maakte aan alle onzekerheid 
een eind door in eerste instantie voor 

VI rn DEELNEM C::RS PLAY-OFFS BEKr"ND 

~ 

eigen publiek Panasonic puntloos naJ 
huis te sturen en een dag later ~ 
Spitman met 3-5 in de eigen Nijm~ 
ijshal naar de zevende plaats te spele14: 
Zelf bereikten de Tnppen met ~ 
resultaat de tweede plaata. De n~ 
men één tot en met vier waren zodoe~ 
de na zaterdag bekend. Wie zich at.( 
vijfde in de playoffs zou spelen m~ 
komen uit de ontmoeting flyen tege~ 
Frontech. De met spanning . tegemo~ 
geziene beslissende wedstrijd tussen d 
Friezen en Amsterdammers eindigd,I 
voor de ex-landskampioenen in een ~ 
leurstellende puntendeling (3-3). me~ 
mee werd Frontech verwezen naar ~fn 
zesde plaats. ' . , ll 

De eindstand: Groningen 16-22, Tï(; 
burg 16-20, Geleen 16-19, Eindhoven 1~ 
18, Heerenveen 16-18, Frontech 16-1&:: 
Nijmegen 16-15, Den Haag 16-11, Deo:, 
Bosch 16-5. ~$ 

Hebro Trappers Timburg, Kemphanen Eindhoven en Smoke Eaters Geleen 
heb ben zich na . de wedstr ijd en van vrijdag en zaterdag samen met GI JS 
gekwalificeerd voor de play-offs. Geleen deed dat gisteravond door 
een zeer overtuigehde zege op BP Flyers Hee renveenf 11-1. 
Wie het deelnemersveld zal completeren wordt vanavond 1iitge rnRakt 

tussen Heerenveen en Frontech Arns terd am . 1·1i nnen de Arri E" t t? r da mmers dRn 
vallen de Friezen buiten de boot. Heerenveen verloor in dat geval 
namelijk zowel van Amsterdam a ls van Geleen, dat b ij verlies tegen GIJS 
ook op 17 punten blUft staan, t weemaa l en dat i s beslis ~end. 
GIJS won gisteravond in Eindhoven van de Kemphanen: 5-6 (1-1, 3-3, 2-3J. 
Leo Koopmans (31, Johan Toren (2) en Bob Ginnetti verzorgden de 
Groninger produktie. Johan Toren scoorde zes seconden voor het einde 
de winnende treffer~ 1-.7e i.-;ensen u vanavond een Pi an tr el<kel ijl< duel en 
tot ziens bU de play-offs. 

Uitslagen vrijdag: 

Frontech Amsterdam - Spitma n Nijme gen 2-2 (1-0, 1-2, o-o) 
Hebro Trappers Tilburg - Panasonic Den Bosch 12-4 (2-3, 7-0, 3-1) 
HYS Den Haag - Kemphanen Eindhoven 3-8 (0-1, 1-5, 2-2 ) 
Uitslagen zaterdag: 

Kemphanen Eindhoven - GIJS Groningen 5-6 (1-1, 3-3 , 2-3) 
Smoke Eate't's Geli:: en - BP Flyer s Hee!'e!!veen 11-1 ( 3-1 , 4- 0; li-0 ) 

Spitman Nijmegen - Hebro Trapper s Ti l burg 3-5 (1-2, 1-1, 1-2) 
Panasonic Den Bosch - HYS Den Haag 1-5 (0-2, 0-2, 1-1) 

Stand: 
1 . GIJS Groningen 15 10 2 3 22 83-50 
2. Hebro Trap ners Tilburg16 9 2 5 20 97-78 
3. Kemphanen Eindhove n 16 7 4 5 18 93-80 
4. Smoke Eaters Geleen 15 8 1 6 17 85-66 
5 . BP Flyers He erenveen 15 7 3 5 17 7?.. -73 
6 . Frontech Amsterdam 15 7 1 7 15 65-61 
7. Spi tman Nijmegen 16 7 1 8 15 81-70 
8 . HYS Den Haag 16 5 1 10 11 63-102 
9. Panasonic Den Bo.sch 16 1 3 12 5 61 -1?0 

Vanavond spelen : 

GIJS Groningen - Smoke Ea t er.s Gele <? n (1 8 . 00 uur) 
BP Flyers Heerenveen - Front ech Amsterdam (1 8 . 00 uur ) 



Strijd zal zwaar worden 

Play-offs dit jaar extra spannend 
Nog een paar dagen en dan is het weer zo ver. De vijf hoogst geklasseerde clubs 
van de vaderlandse ijshockeycompetitie zullen dan in een dubbele competitie 
(vier keer uit en vier keer thuis) onder elkaar gaan uitmaken wie zich landskam
pioen mag gaan noemen. Een kampioenscompetitie die al sinds jaar en dag be
kend staat onder de noemer "play-offs". 
Zeker het Groningse ijshockeypubliek bewaart aal!_ het jaarlijks terugkerende 

_ toetje van het ijsho,ckeyseizoen uitstekende herinneringen. · 

Aan spanning en sensatie heeft het in 
de hal aan de Concourslaan nog 
nooit ontbroken, met als gevolg dat 
het gebeuren doorgaans "verpakt" 
werd met een adembenemend sfeertje 
op de tri bun es. 
Ook dit seizoen zullen de Noordelijke 
ijshockeyliefhebbers weer kunnen ge
nieten van ijshockeygevechten op het 
scherpst van de snede, want de "Gijs
sies" plaatsten zich als eersten voor 
de kampioensstrijd . En hoe! Terwijl 
de concurrentie nog volop verwik
keld was in een verbitterd gevecht om 
deelname aan de play-offs, wisten de 
Groningers zich al veilig en sloten de 
reguliere competitie zelfs af met een 
eervolle eerste plaats . 

Het gaat te ver om daaraan de con
clusie te verbinden dat de mar~nis,c
delijke ijshockeytrots dus ook in de 
titelstrijd wel de sterkste zal zijn, 
want daarvoor waren de krachtsver
houdingen de afgelopen maanden te 
miniem. 

Een week voor het einde van de com
petitie bedroeg het puntenverschil 
tussen de nummers twee en zeven van 
de ranglijst slechts vier punten, en de 
verwachting is dan ook gerechtvaar
digd dat de vijf "gelukkigen" elkaar 
eveneens in de play-offs weinig zullen 
ontlopen. 

Ook aanvallend is koelbloedigheid een " must". 

Toch dichten we Lada-G.IJ .S. goede 
kansen toe als het gaat om het bin
nenhalen van de landstitel. In de be
kercompetitie waren de volgelingen 
van trainer/speler/ coach Leo Koop
mans dan weliswaar niet zo succes
vol; gedurende de afgelopen maan
den hebben de stadjers zich ontwik
keld tot een hecht en degelijke ijshoc
keyspelend collectief dat zeker de 
laatste weken in den lande veel in
druk maakte . 
En ziet de Koopmans-brigade kans 
die vorm vast te houden, dan zouden 
de "Gijsies" wel eens dicht in de 
buurt van de titel kunnen komen . 

Hoe er de komende weken gespeeld 
zal worden kunt u hieronder lezen. 
De Nederlandse ijshockeybond heeft 
voor de strijd om de titel vier volledi
ge speelweekeinden uitgetrokken, zo
dat begin maart de (nieuwe?) vader
landse ijshockeykampioen bekend 
zal zijn. 

T och d oet u er goed a;...., d • kran1.-n 
,.,, in de gat.:n te houden . ,i ~: .:JJ niet de 

eerste keer zijn dat er tussentijdse 
veranderingen in het speelschema 
worden aangebracht, en de mogelijk
heid blijft dan ook open dat er één of 
meer wedstrijden verplaatst zullen 
worden . 

Wayne van Dorp met puck achter de goal. Nijmegen-goalie Jan Bruysten kijkt 
gespannen toe. 

Passe-partouts 
Het Lada-G.fJ .S .-bestuur heeft in
middels de prijzen van de toegangs
bewijzen voor de vier play-off
wedstrijden vastgesteld . Vier, want 
zoals bekend worden de play-offs ge
speelc! in d e vo rm van een er,l< cle 
competit ie hetgeen voor iedereen in
houdt dat er zowel vier thuiswedstrij
den als vier uitwedstrijden gespeeld 
dienen te worden . 
Ook het fenomeen passe-partout is 
daarbij in ere gehouden. 
Zo'n passe-partout geeft recht op 
toegang tot alle vier thuiswedstrijden 
en heeft bovendien als voordeel dat u 
verzekerd bent van een plaatsbewijs . 
En dat zou wel eens heel belangrijk 

kunnen-zijn, want de animo voor 
play-off-wedstrijden is in Groningen 
tot nog toe altijd overweldigend 
geweest. 
VoorJ 50,- bent u al in het bezit van 
zo' n "strippenkaart", waarbij u dan 
ook nog / 0,- goe korer 1it en t in 
vergelijkmg met ht:1 kopen van losse 
kaarten . 
Het overwegen waard , dachten we 
zo . 
De prijzen voor de play-offs '85-'86 
zien er verder als volgt uit : 

Passe-partouts (vier wedstrijden) 
/50,00 

losse kaarten /15,00 
jeugd tot en met 15 jaar / 7,50 

Het play-off-schema ziet er als volgt uit. 

vrij. 14/2 20.00 uur Tilburg Lada-G.IJ .S. 
za. 15/2 20.00 uur Lada-G. IJ .S. Eindhoven 
za . 22/ 2 20.00 uur Geleen Lada-G .IJ .S . 
zo. 23 / 2 18 .00uur Lada-G.IJ .S. Heerenveen 
za. 1/ 3 20.00 uur Eindhoven Lada-G.IJ.S . 
zo. 2/3 18 .00 uur Lada-G.IJ.S. Tilburg 
za. , 8/ 3 20.00 uur Lada-G .IJ.S . Geleen 
zo. 9/ 3 18 .00 uur Heerenveen Lada-G.IJ .S. 

KAARTEN IN VOORVERKOOP 
HIER VERKRIJGBAAR 

Het kopen van een toegangsbewijs in 
de voorverkoop zou voor u als ijs
hockeyliefhebber wel eens van emi
nent belang kunnen zijn. De belang
stelling voor play-off-wedstrijden in 
Groningen is tot op heden altijd 
groot ge.weest en het zou jammer zijn 
als u jujst nu naast het net vist. 
Wacht dus niet te lang, want vol bete
kent in het ijsstadion Stadspark nog 
altijd vol. 

Voor kaarten in de voorverkoop kunt 
u terecht bij: 

Sigarenmagazijn Homan, 
Herest raat 80, Groningen. 

igarenmagazijn Minke, 
Nieuwe Ebbingeslraat 2, Groningen. 

IJsstadion Stadspark, 
Concourslaan 6, Groningen. 
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Leo Koopmans heeft vertrouwen m zun team 

''In vorm hoeven we voor 
niemand bang te zijn'' 
"Favoriet? Nee hoor, zo ver ga ik niet . Natuurlijk hebben we na de bekercom
petitie uitstekend gepresteerd, maar iedereen heefl kunnen zien dat de deelne
mende teàms elkaar weinig tot niets ontlopen. Een gewonnen wedstrijd is vaak 
een kwestie van een in vorm zijnde keeper of een op scherp staande goalgetter. 
In weet dat we voor niemand onder hoeven te doen, maar het geluk zal in deze 
play-offs een belangrijke rol spelen." 

Leo Koopmans, trainer/ speler/ coach 
van Lada-G.JJ.S. en nu al weer voor 
het tweede achtereenvolgende jaar 
met "zijn" jongens deelnemer aan de 
play-offs wil niets weten van een in
middels al landelijk toegedi.chte favo
rietenrol. 
Ondanks de prima eerste plaats aan 
het einde van de reguliere competitie 
houdt Koopmans met betrekking tot 
een eventuele landstitel graag een slag 
om de arm. Een logische reactie van
de technisch bewindvoerder, want 
welke coach ziet zich nu niet graag in 
een underdog-positie gemanoeu
vreerd? 

Teamgeest 

Zo ook Koopmans, die zich trouwens 
de eerste weken van het seizoen her
haalde malen vertwijfeld afvroeg of 
het allemaal wel goed zou komen met 

"zijn" Lada-G.IJ .S. De stadspark
ploeg presteerde vrij matig in de be
kercompetitie, en herbergde volgens 
de besnorde Nederlandse Canadees te 
weinig mentaliteit in zich. Een euvel 
waar aan gewerkt moest worden, 
vond Koopmans, en voegde vervol
gens de daad bij het woord. Het re
sultaat is inmiddels bekend . 

Het grootste gedeelte van de aanloop 
naar de play-offs prijkte Lada
G .IJ .S. bovenaan de ranglijst en fi
nishte uiteindelijk als eerste van de 
negen deelnemende ploegen . 
"Jie hebt kunnen zien hoe belangr-ijk 
ee goede team-geest kan zijn Na de 
bekercompetitie kwam er eindelijk 
weer teamgeest binnen de ploeg, en 
werd er weer keihard voor elkaar ge
werkt. En volgden er resultaten . 09k 
gedurende de play-offs zal ik blijven 
hameren op mentaliteit en degelijk-
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~ z·· G IJ S ~ ~ IJ steunen . . . . ~ 
~ ~ 
~ Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat G.IJ.S . met ingang van het seizoen '85-'86 ~ 
~ een overeenkomst heeft gesloten met een hoofdsponsor . Het is het bedrijf Gremi auto-import B.V. te Groningen, ~ 
~ de nationale importeur van het Russische automerk Lada. En daarnaast de Zastava. Onderdeel van de sponsor- ~ 
~ overeenkomst is het feit dat G.IJ .S. in het vervolg door het leven zal gaan· als Lada-G.IJ.S. ~ 
~ Zoals gemeld geldt de overeenkomst in principe voor het seizoen '85-'86. Beide partijen kunnen overigens ge- ~ 
~ bruik maken van een optie voor nog eens twee opeenvolgende seizoenen. ~ 
~ Verder weet Lada-G. IJ .S. zich verzekerd van de financiële steun van het bedrijf Oost land Internationale Ver hui- ~ 
~ zingen B.V. te Hoogezand, dat dit seizoen reeds fungeerde als co-sponsor. ~ 
~ Een flinke financiële injectie voor de Groningse ij shockeyclub, die ook in de toekomst topijshockey op financieel ~ 
~ verantwoorde wijze mogelijk kan maken . ~ 
~ ~ ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~-
Deelname play offs 
belangrijk voor 
Lada-G.IJ.S. 
Eindelijk is het weer zover! Het eer
ste team van Lada-G .IJ .S . heeft de 
play offs bereikt. Een kampioensron
de, waarin Lada-G.IJ.S. zeker . niet 
kansloos lijkt. Immers, de competitie 
heeft de afgelopen maanden een 
evenwichtiger beeld gètoond dan ooit 
tevoren. 
De kansen liggen voor iedere ploeg 
gelijk, als we de mening van insiders 
mogen geloven. Dat betekent dus dat 
we een play off tegemoet kunnen zien 
vol spanning en sensatie. Sensatie 
dan in de goede zin van het woord, 
want toestanden zoals die af en toe 
op de tribunes bij voetbalwedstrijden 
geregistreerd worden, zijn bij het ijs
hockey tot nu toe gelukkig niet voor
gekomen. En dat moeten we zo hou
den ook! 
Belangrijk voor Lada-G.IJ .S. is dat 

heid in de ploeg. Volgens mij'het be
langrijk~te ingrediënt voor succes." 
Waarna hij geheel "in stijl" ook niet 
wenst in te gaan op eventuele uitblin
kers binnen zijn selectie. Jedereen is 
even waardevol voor de ploeg, zolat1g 
elke speler zich maar aan zijn speci
fie k e o p<l r e1 c h1 h oudt . 

Alleen bij Wayne van Dorp wil "Big 
Leo" wel even stil staan. " Ook Way
ne" heeft dit seizoen een speciale op
dracht gekregen : niet meer tegen on
nodige strafminuten oplopen. En ik 
kan niet anders zeggen dan dat dat 
hem uitstekend is afgegaan. Hij is in 

we weer een toonaangevende rol spe
len in de hoogste divisie . Een rol , die 
ongetwijfeld een positieve uitwerking 
zal hebben naar het publiek en naar 
de jeugd. Die uitwerking is trouwens 
nu al merkbaar. Niet alleen qua toe
sc:houwersaantallen, maar ook in de 
toenemende belangstelling om lid te 
worden van Lada-G .IJ .S .. Twee be
langrijke gegevens, want de toekomst 
van Lada-G.U .S. lijkt daarmee een 
stevige basis te krijgen, terwijl het 
publiek ook nog eens voor de belang
rijkste bron van inkomsten zorgt: re
cettegelden. Want, het zal bekend 
zijn, de tijd dat de sponsorgelden 
voor het oprapen lagen, is al lang 
voorbij. 

Lada-G.IJ .S. moet een belangrijk 
deel van z'n inkomsten putten uit re
cettes, eigen acties én zuinigheid . Een 
beleid, dat ook de komende jaren 
voorop staat. In dit verband is de me
dewerking nodig van iedereen, die 
iets met Lada-G.IJ .S. te maken 
heeft. Kunnen we ook op u rekenen? 

dienst van het team gaan spelen en 
aan die Van Dorp heb je het meeste. 
Wayne in het Nederlands team? Ik 
zou niet weten waarom niet!" 

Vooruitblik 

\>.. ' aarna c t.:n k rtt..: vo o r u u b l1 J... \Olgl 

op de wedstrijden die zowel Lada
G . IJ .S. als d_e fans nog te goed heb
ben . Daaruit blijkt dat de Lada
G.IJ .S.-selectie elke wedstrijd serieus 
zal nemen, want verschillen zijn er 
volgens Koopmans nauwelijks. "De 
play-offs vinden altijd plaats in een 
apart sfeertje. Iedereen kan net iets 

Drs . J. P . ten Hof 

voorzitter Lada-G .IJ .S. 

meer dan normaal , want de belangen 
die er op het spel staan zijn enorm 
groot. O nderscheid tussen de deelne
mende teams zie ik dan ook nauwe
lijks. Het enige voordeel dat ik tot nu 
toe zien zijn de thuiswedstrijden . 

Vour eigen publiek ben je meestal tot 
net iets meer in staat dan " uit" . Het 
zal dus zaak zijn onze thuiswedstrij
den sowieso in winst om te zetten; 
waarna één of twee uitwedstrijden je 
al een flink eind op weg helpen. Nog
maals: uitgesproken favoriet z1jn we 
niet, mogelijxheden zie ik echter wel 
degelijk .. . . " . 

G.IJ.S. ging tegen Nijmegen ten onder door onder andere prima keepers werk van goalie Jan Bruysten. Ook hier is de sluipost weer alert. 

-l_o_o_sT_L_AN_o_1_NT_ER_N_A_T1_0N_A_LE_V_E_RH_u_1z_1N_G_EN_-H ___ o_o_GE_Z_AN_o_l 
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DE OVERIGE TEAM·s IN DE PLAY-OFF '85-'86 

KEMPHANEN EINDHOVEN werd 
begin december verrassend beker
kampioen, ofwel winnaar van de 
Hebro-cup. Daardoor kon de ploeg 
uit de Lichtstad zich voor het eerst in 
de geschiedenis van het Nederlandse 
ijshockey op de erelijsten laten bij
schrijven. Het bereiken van de play
offs is het tweede succes voor trai
ner/ coach Ton de Groot , die in Eind
hoven zeer gedegen werk aflevert. 
Waar haalt de bakker van beroep het 
succes vandaan? " We begonnen het 
besl voorbereid aan de bekercompeti
tie . Er is de twee maanden daarvoor 
hard gewerkt en de conditie was dus 
al vanaf het begin goed . We hadden • 
een stel nieuwe spelers, die zich erg 
vlug ingepast hebben. De spelers heb
ben de beker serieus aangepakt, ie
dereen mGest tenslotte zijn plaats nog 
veroveren . De gewone competitie zijn 
we met een punt uiir v-ief wedst~~jden 
slecht gestart, waardof:\! w,_e m9es'ten 
gaan inhalen. We hebbel} zekeY niet 
minder gespeeld als in de b• er, ·maar 
mer zo'n jonge groep is 11Îe ·m&ilijk 
het topniveau vast te houden . 
Ik ben tevreden dat we de play-offs 
gehaald hebben en ook met de pu-

SMOKE EA TERS GELEEN is een 
gevaarlijke outsider voor de titel. De 
Zuidlimburgers schenen alleen maar 
thuis goed te kunnen spelen, maar 
LADA-GIJS is er na de nederlaag in 
de laatste competitiewedstrijd (4-10) 
goed van doordrongen, dat de Gele
ners ook uit kunnen winnen. Door 
een gewaagd aankoopbeleid is Smoke 
Eaters ineens van een onbetekenend 
clubje uitgegroeid tot een team, waar 
rekening mee gehouden moet wor
den . Trainer/ coach George Peter
nousek, een oude rot in het vak, zag 
LADA-GIJS voor de laatste ontmoe
ting nog als favoriet: "Wanneer ik de 
uitslagen valt de laatste tijd bekijk, is 
Groningen de enige die een beetje uit-

.. . 

blieke belangstelling in Eindhoven. 
Toen ik hier kwam, zaten er 200 
_man, nu trekken we 1000 tot 1200 
toeschouwers. Ik ben er van over
tuigd dat wij in Nederland de beste 
toekomst hebben. Ik heb een ontzet
tende brede selectie tot mijn beséhik
king en volgens mij de beste invallers. 
Het is een vrij egale groep, we hebben 
geen echte toppers. Dat kan een 
voordeel zijn, het is maar net hoe het 
loopt. De play-offs is een prima ma
nier om de krachten te meten in een 
kort tijdsbestek. Ik zou wel wat meer 
teams mee willen la ten doen om die 
ook financieel mee te laten profite
ren. Het systeem van best of three is 
leuker, maar kost geld als je er vlug 
uit ligt" . 
"Groningen is een kandidaat voor de 
titel, als het niet teveel blessures 
krijgt. Hel sterke punt is de fysieke 
kracht en omdat het in de play-offs 
nogal hard toe gaat, maakt LADA
GIJ een goede kans. Tilburgs spel is 
teveel op het ·power-play gebaseerd, 
vind ik. Heerenvèen drijft teveel op ' 
een paar goede spelers en zie ik geen 
kampioen worden . Geleen speelt al
leen thuis goed" . 

steekt boven de anderen. Ze hebben 
de kerstpauze goed benut door dat 
toernooi te spelen. Wij hadden wat 
tegenslagen door blessures van onder 
andere Rob van Steen en Peter Bol, 
wat de verdediging nogal verzwakte. 
Vanuit het bestuur was er ook een be
paalde druk op de spelers om te moe
ten presteren, dat is niet gemakkelijk. 
De andere teams zijn steeds beter 
gaan spelen. De vorm van de dag 
wordt straks allesbeslissend. In prin
cipe hebben alle ploegen kampioens
kansen". 
Waarom is er meestal zo'n . verschil 
bij Geleen tussen thuis en uit? Peter
nousek nogmaals: "Dat heeft _een 
di:epgaande oorzaak. Het heeft ook 

De Eindhovense selectie bestaat uit: 
Doelverdedigers : Stephan Ament 
(20), Jan Retera (30), Alwin van Do
remalen (30). 
Verdediging: Harm Wilms (6), Nico 
van Galen Last (12) , Chris Guy (18), 
Antoine Geesink (15), Gerard Vlsm
mix (17), Eric Jansen (4) . 
Voorhoede: Peter van Ooijen (8), 
Deve Livingston (5), Willem-Jan van 
de Broek (J !), Theo van Cerwen (14), 
Michel Louwers (22), John Vorsten
bosch (3), Cor Hartogs (!), Victor 
Garcia (21), Andy van Alphen (7), 
Roel Bannenberg (16). 

DE WEDSTRIJDEN: 

2 november 1985 (Beker): 

GIJS - Kemphanen 3-5 (I-2, 1-2, 1-1) 

05.27 1-0 Wayne van Dorp (PPG) 
15 .34 1-1 Dave Livingston 
17.56 1-2 Dave Livingston (SHG) 
22.04 1-3 Dave Livingston 
33 .20 2-3 Bob Ginnetti 
38.57 2-4 Michel Louwers (PPG) 
47 .49 2-5 Antoine Geesink 
51.40 3-5 Bob Ginnetti (PPG) 
Scheidsrechter: Van Berkel 
Toeschouwers: 700 
Strafminuten: LADA-GlJS: 14 

Kemphanen: 20 

l 1 januari 1986 (Competitie): 
GIJS - Kemphanen 11-2 (4-0, 2-0, 
5-2) 
04.41 1-0 Bob Ginnetti 
04.57 2-0 Leo Kooprnans 
06 .06 3-0 Bob Ginnetti 
10.37 4-0 Johan Toren (PPG) 
31.13 5-0 Leo Koopmans 
31.52 6-0 Joep Franke 
46.37 7-0 Bob Ginnetti 
49 .56 7,-1 Theo van Gerwen 
50.32 8-1 Leo KoopÎnans 
51.09 9-1 Bob Bergloff 
5) .32 9-2 Antoine Geesink 
52.12 9-2 Bob Bergloff 
571.J J J f"2 U nk Keijzer 
Scheidsréchtê!': Postma 
Toeschouwers: 700 
Strafminuten: GIJS: 16 

Kemphanen: 10 

te maken met de andere teams, die 
thuis ook veel beter spelen dan uit. 
Groningen is daar misschien een uit
zondering op. Het ligt niet zomaar 
aan slecht spelen . Het is een mentale 
kwestie. Het is een algemeen ver
schijnsel in het Nederlandse ijshoc
key. Er zijn bepaalde spelers verdwe
nef!, jongeren moeten de leiding 
overnemen. Dat gaat thuis nog wel, 
dan voelt iedereen zich sterker en wil
len ze iets laten zien. Daarom zijn bij 
ons de ervaren spelers zoals Brian 
Sproxton, Bill Wensink en Peter Bol 
(achterin) heel belangrijk" . 

De Geleense selectie bestaat uit: 
Doelverdedigers: ~eff Vijfschaft-(30), 
Jan-Wille[Jl de Pont (!). 
Verdediging: John Paans (10.), Peter
Paul van Rooy (20), Rob van Steen 
(2), Peter Bol (6), Jacques Geurts (3) . 
Voorhoede: Andy Tenbult (7), Peter 
Krukkert (J 9), Jamie Conroy (8), Bill 
Wensink (12), Brian Sproxton (16), 
Danny Peters (4), Andy van Pelt 
(11) , John van Sloun (9), Marcel 
Houben (15), Wil Zwarthoed (17) en 
Harold Meeks (18) . 

DE WEDSTRIJDEN: 

3 november 1985 (Beker): 
Smoke Eaters - GUS 13-3 (3-0, 7-2, 
3-1) 
09.31 1-0 Peter-Paul van Rooy 
10.13 2-0 Andy Tenbult (PPG) 
16.21 3-0 Peter-Paul van Rooy 
21.54 4-0 Rob Martens 
26.01 5-0 Brian Sproxton 
28.40 6-0 Marcel Houben 
28.59 7-0 Marcel Houben 
32.53 8-0 Brian Sproxton (SHG) 
34.03 9-0 Andy van Pelt 

Totaal GIJS tegen Kemphanen Eind
hoven 

GW W GS V Saldo P 
Beker: 2 0 0 2 6-13 0 
Competitie: 2 2 0 0 17- 7 4 
Totaal: 4 2 0 2 23-20 4 

1 december 1985 (Beker): 

Kemphanen - GlJS 8-3 (3-1, 2-0, 3-2) 

02.18 1-0 Nico van Galen· Last (PPG) 
06.31 2-0 Antoine Geesink 
14. 13 3-0 Nico van Galen Last (PPG) 
I 5 .22 3-1 Bob Bergloff 
33.46 4-1 Chris Guy 
37.45 5-1 Theo van Gerwen 
40.33 5-2 Bob Bergloff 
48.46 6-2 Willem-Jan van de Broek 
54.15 7-2 Willem-Jan van de Broek 
56.41 7-3 Bob Ginnetti 
58.52 8-3 Petér van Ooijen 
Scheidsrechter: Douwes 
Toeschouwers: 800 
Strafminuten: Kemphanen : 30 

GIJS: 34 

8 februari l986 (Competitie): 
Kemphanen - LADA-GIJS 5-6 (l-1, 
3-3-, 2-3) 

.. 

06.1 l 1-0 Dave Livingston (PPG) 
13 .43 J -1 Bob Gin netti 
21. I O 1-0 Leo Koopmans 
21.23 1-3 Johan Toren 
22.28 2-3 Chris Guy 
25.59 3-3 Dave Livingston (PPG) 
3 I .56 4-3 Peter van Ooijen 
36.51 4-4 Leo Koopmans 
42.29 5-4 Willem-Jan van de Broek 
51.27 5-5 Leo Koopmans 
59.54 5-6 Johan Toren 
Scheidsrechter: Toemen 
Toeschouwers: 400 
Strafminuten: Kemphanen: 4 

LADA-GIJS: 26 

TOPSCORERS: 

LADA-GIJS: GA 
Bob Ginnetti 7 6 
Leo Koopmans 6 6 
Johan Toren 3 5 
Bob Bergloff 4 2 
Wayne van Dorp 1 4 
Rick Vangog 0 5 
Kemphanen: 
Dave Livingston 5 2 
Chris Guy 2 5 
Willem-Jan van de Broek 3 2 
Antoine Geesink 3 2 
Theo van Gerwen 2 3 
Peter van Ooijen 2 3 

p 

13 
12 
8 
6 
5 
5 

7 
7 
5 
5 
5 
5 

Een G.JJ.S.-aanval in beeld. Een doelpunt zou het echter niet worden. 

36.49 9-1 Joep Franke 
39.02 9-2 Bob Ginnetti (PPG) 
39.59 10-2 Jamie Conroy 
41.31 11-2 John van Sloun 
52.26 12-2 Brian Sproxton 
53.15 13-2 Brian Sproxton (PPG) 
59.45 13-3 Bob Ginnetti 
Scheidsrechter: Douwes 
Toeschouwers: 650 
Strafminuten: Smoke Ealers: 6 

GIJS: 12 

12 januari 1986 (Competitie): 
Smoke Eaters - GIJS 0-3 (0-0, 0-0, 
0-3) 
49.25 0-1 Joep Franke 
50.28 0-2 Leo Koopmans 
53.29 0-3 Leo Koopmans 
Scheidsrechter: Stuiver 
Toeschouwers: 700 
Strafminuten: Smoke Eaters : 4 

GIJS: 10 

Totaaf GIJS tegen Smoke Eaters Ge
leen 

GW W GS V Saldo P 
Beker: 2 1 0 1 8-15 2 
Competitie: 2 1 0 I 7-10 2 
Totaal: 4 2 0 2 15-25 4 

30 november 1985 (Beker): 
GIJS - Smoke Eaters 5-2 (1-0, 3-1, 
1-1) 
06. l4 1-0 Bob Ginnetti 
24 .10 1-1 Brian Sproxton 
31.08 2-1 Bob Ginnetti 
33.15 3-1 Gerard Carras 
35.42 4-1 Gerard Carras 
52.45 5- I Joep Franke 
53 .07 5-2 Andy van Pelt 

Scheidsrechter: Westra 
Toeschouwers: 800 
Strafminuten: GIJS: 18 

Smoke Eaters: 24 

9 februari !986 (Competitie): 
LADA-GIJS - Smoke Eaters 4-10 (3-
2, 1-5, 0-3) 
02 .59 1-0 Hans Coffeng 
06.17 2-0 Bob Ginnetti 
ll.l9 2-1 Bill Wensink 
15.55 2-2 Andy Tenbult 
19.29 3-2 Leo Koopmans 
22.10 3-3 Danny Peters 
23 .55 3-4 Andy Tenbult 
27 .36 3-5 Wil Zwarthoed 
28.20 4-5 Johan Toren (PPG) 
32.04 4-6 Bill Wensink 
-38.47 4-7 Bill Wensink 
48.59 4-8 Peter Krukkert 
56. I 9 4-9 Peter Krukkert (PPG) 
59.11 4-10 Danny Peters (PPG) 
Scheidsrechter: Toemen 
Toeschouwers: 700 
Strafminuten: LADA-GIJS 6 

Smoke Eaters: 2 

TOPSCORERS: 

LADA-GIJS: G A 
Bob Ginnetti 5 4 
Johan Toren I 4 
Joep Franke 3 
Leo Koopmans 3 I 
Wayne van Dorp 0 4 
Smoke Eaters: 
Brian Sproxton 5 6 
Andy Tenbult 3 5 
Danny Peters 2 4 
Jamie Conroy 1 4 
Bill Wensink 3 1 

p 

9 
5 
4 
4 
4 

1 I • 
8 
6 
5 
4 



DE OVERIGE TEAMS IN DE PLAY-OFF '85-'86 

KEMPHANEN ErNDHOVEN werd blieke belangstelling in Eindhoven . 
begin december verrassend beker- Toen ik hier kwam, zaten er 200 
kampioen , ofwel winnaar van de _man, nu trekken we 1000 tot 1200 
Hebro-cup . Daardoor kon de ploeg toeschouwers. Ik ben er van over
uit de Lichtstad zich voor het eerst in tuigd dat wij in Nederland de beste 
de geschiedenis van het Nederlandse toekomst hebben . Ik heb een ontzet
ijshockey op ·de erelijsten laten bij- tende brede selectie tot mijn beschik
schrijven. Het bereiken van de play- king en volgens mij de beste invallers. 
offs is het tweede succes voor trai- Het is een vrij egale groep, we hebben 
ner/ coach Ton de Groot, die in Eind- geen echte toppers . Dal kan een 
hoven zeer gedegen werk aflevert. voordeel zijn, het is maar net hoe het 
Waar haalt de bakker van beroep hel loopt. De play-offs is een prima ma
succes vandaan? " We begonnen het nier om de krachten te meten in een 
best voorbereid aan de bekercompeti- kort tijdsbestek . Ik zou wel wat meer 
t ie. Er is de twee maanden daarvoor teams mee willen laten doen om die 
hard gewerkt en de conditie was dus ook financieel mee te laten profile
al vana f het. begin goed. We hadden • ren . H et systeem van best of three is 
een stel nieuwe spelers, die zich erg leuker , maar kost geld als je er vlug 
vlug ingepast hebben. De spelers heb- uit ligt". 
ben de beker serieus aangepakt, ie- "Groningen is een kandidaat voor de 
dereen möest tenslotte zijn plaats nog titel , als het niet teveel blessures 
veroveren. De gewone competitie zijn krijgt. Het sterke punt is de fysieke 
we met een punt ui .-1v-ief wedst~ijden kracht en omdat het in de play-offs 
slecht g~start, waardoo ' '!\e m &)en nogal hard toe gaat, maakt LADA
gaan inhalen. We hebbe,_ zeke niet GIJS een goede kans. Tilburgs spel is 
minder gespeeld als in de b-. er, 'maar teveèl op het ·power-play gebaseerd, 
mei zo'n jonge groep is ' !'iet'mdeilijk · vind ik. Heerenvèen drijft teveel op J 

het topniveau vast te houden . een paar goede spelers en zie ik geen 
Ik ben tevreden dat we de play-o ffs kampioen worden . Geleen speelt al
gehaald hebben en ook met de pu- leen thuis goed" . 

SMOKE EA TERS GELEEN is een 
gevaarlijke outsider voor de titel. De 
Zuidlimburgers schenen alleen maar 
thuis goed te kunnen spelen , maar 
LADA-GIJS is er na de nederlaag in 
de laatste competitiewedstrijd (4-10) 
goed van doordrongen, dat de Gele
ners ook uit kunnen winnen. Door 
een gewaagd aankoopbeleid is Smoke 
Eaters ineens van een onbetekenend 
clubje uitgegroeid tot een team, waar 
rekening mee gehouden moet wor
den . Trainer/ coach George Peter
nousek, een oude rot in het vak, zag 
LADA-GJJS voor de laatste ontmoe
ting nog als favoriet : "Wanneer ik de 
uitslagen varf de laatste tijd bekijk, is 
Groningen de enige die een beetje uit-

steekt boven de anderen . Ze hebben 
de kerstpauze goed benut door dat 
toernooi te spelen . Wij hadden wat 
tegenslagen door blessures van onder 
andere Rob van Steen en Peter Bol, 
wat de verdediging nogal verzwakte. 
Vanuit het bestuur was er ook een be
paalde druk op de spelers om te moe
ten presteren, dat is niet gemakkelijk . 
De andere teams zijn steeds beter 
gaan spelen . De vorm van de dag 
wordt straks allesbeslissend. In prin
cipe hebben alle ploegen kampioens
kansen" . 
Waarom is er meestal zo'n . verschil 
bij Geleen tussen thuis en uit? Peter
nousek nogmaals: "Dat heeft _een 
d~pgaande oorzaak. Het heeft ook 

De Eindhovense selectie bestaat uit : 
Doelverdedigers: Stephan Ament 
(20), Jan Retera (30), Alwin van Do
remalen (30) . 
Verdediging: Harm Wilms (6), Nico 
van Galen Last (12) , Chris Guy (18), 
Antoine Geesink (15), Gerard Vlam
mix (17) , Eric Jansen (4) . 
Voorhoede: Peter van Ooijen (8) , 
Deve Livingston (5), Willem-Jan van 
de Broek (11), Theo van Cerwen (14) , 
Michel Louwers (22), John Vorsten
bosch (3), Cor Hartogs (1), Victor 
Garcia (21), Andy van Alphen (7), 
Roel Bannenberg (16) . 

DE WEDSTRIJDEN: 

2 november 1985 (Beker) : 

GIJS - Kemphanen 3-5 (1-2, 1:2, 1-1) 

05 .27 1-0 Wayne van Dorp (PPG) 
15 .34 l-1 Dave Livingston 
17 .56 1-2 Dave Livingston (SHG) 
22.04 1-3 Dave Livingston 
33 .20 2-3 Bob Ginnetti 
38 .57 2--4 Michel Lauwers (PPG) 
47 .49 2-5 Antoine Geesink 
51.40 3-5 Bob Ginnetti (PPG) 
Scheidsrechter: Van Berkel 
Toeschouwers: 700 
Strafminuten: LADA-GlJS: 14 

Kemphanen: 20 

11 januari ]986 (Competitie) : 
GIJS - Kemphanen 11-2 (4-0, 2-0, 
5-2) 
04.41 1-0 Bob Ginnet ti 
04 .57 2-0 Leo Koopmans 
06 .06 3-0 Bob Ginnetti 
10.37 4-0 Johan Toren (PPG) 
31 . 13 5-0 l..eo Koopmans 
31.52 6-0 Joep F ranke 
46.37 7-0 Bob Ginnetti 
49 .56 7-1 Theo van Gerwen 
50.32 8-1 Leo Koopinans 
51.09 9-1 Bob Bergloff 
5J .32 9-2 Antoine Geesink 
52.12 9-2 Bob Bergloff 
57. Il l f'..2 ff&nk Keijzer 
Scheidsrechtèt : Postma 
Toeschouwers: 700 
Strafminuten: GIJS: 16 

Kemphanen: 10 

te maken met de andere teams, die 
thuis ook veel beter spelen dan uit. 
Groningen is daar misschien een uit
zondering op. Het ligt niet zomaar 
aan slecht spelen . Het is een mentale 
kwestie. Het is een algemeen ver
schijnsel in het Nederlandse ijshoc
key. Er zijn bepaalde spelers verd we
ner:!, jongeren moeten de leiding 
overnemen . Dat gaat thuis nog wel, 
dan voelt iedereen zich sterker en wil
len ze iets laten zien. Daa;om zijn bij 
ons de ervaren spelers zoals Brian 
Sproxton , Bill Wensink en Peter Bol 
(achterm) heel belangrijk" . 

De Geleense selectie bestaat uit: 
Doelverdedigers: ~eff Vijfschaft-(30), 
Jan-Willem de Pont (1) . 
Verdediging: John Paans (10.), Peter
Paul van Rooy (20), Rob van Steen 
(2), Peter Bol (6), Jacques Geurts (3). 
Voorhoede: Andy Tenbult (7), Peter 
Krukkert (19), Jamie Conroy (8), Bill 
Wensink (12), Brian Sproxton (16), 
Danny Peters (4), Andy van Pelt 
(11) , John van Sloun (9), Marcel 
Houben (15), Wil Zwarthoed (17) en 
Harold Meeks (18) . 

DE WEDSTRIJDEN: 

3 november 1985 (Beker) : 
Smoke Eaters - G[J,S 13-3 (3-0, 7-2, 
3-1) -
09.31 1-0 Peter-Paul van Rooy 
10.13 2-0 Andy Tenbult (PPG) 
16.21 3-0 Peter-Paul van Rooy 
21.54 4-0 Rob Martens 
26.01 5-0 Brian Sproxton 
28.40 6-0 Marcel Houben 
28.59 7-0 Marcel Houben 
32.53 8-0 Brian Sproxton (SHG) 
34.03 9-0 Andy van Pelt 

Totaal GIJS tegen Kemphanen Eind
hoven 

GW W OS V Saldo P 
Beker : 2 0 0 2 6-13 0 
Competi tie: 2 2 0 0 17- 7 4 
Totaal: 4 2 0 2 23-20 4 

1 december 1985 (Beker): 

Kemphanen - GIJS 8-3 (3-1 , 2-0, 3-2) 

02 .18 1-0 Nico van Galen· Last (PPG) 
06.31 2-0 Antoine Geesink 
14.13 3-0 Nico van Galen Last (PPG) 
15 .22 3-1 Bob Bergloff 
33.46 4-1 Chris Guy 
37.45 5-1 Theo van Gerwen 
40.33 5-2 Bob Bergloff 
48.46 6-2 Willem-Jan van de Broek 
54. 15 7-2 Willem-Jan van de Broek 
56.41 7-3 Bob Ginnetti 
58.52 8-3 Petér van Ooijen 
Scheidsrechter: Douwes 
Toeschouwers: 800 
Strafminuten: Kemphanen : 30 

GIJS: 34 

8 februari 1986 (Competitie): 
Kemphanen - LADA-OJJS 5-6 (1-1 , 
3-3-, 2-3) 

06.11 1-0 Dave Livingston (PPG) 
13.43 1-l Bob Ginnetti 
21.10 1-0 Leo Koopmans 
21 .23 1-3 Johan Toren 
22 .28 2-3 C hris Guy 
25 .59 3-3 Dave Livingston (PPG) 
31.56 4-3 Peter van Ooijen 
36 .51 4-4 Leo Koopmans 
42.29 5-4 Willem-Jan van de· Broek 
51 .27 5-5 Leo Koopmans 
59.54 5-6 Johan Toren 
Scheidsrechter: Toemen 
Toeschouwers: 400 
Strafminuten: Kemphanen: 4 

LADA-GIJS: 26 

TOPSCORERS: 

LADA-GIJS: GA 
Bob Ginnetti 7 6 
Leo Koopmans 6 6 
Johan Toren 3 5 
Bob Bergloff 4 2 
W ayne van Dorp 1 4 
Rick Vangog 0 5 
Kemphanen: 
Dave Livingston 5 2 
Chris Guy 2 5 
Willem-Jan van de Broek 3 2 
Antoine Geesink 3 2 
Theo van Gerwen 2 3 
Peter van Ooijen 2 3 

p 
13 
12 
8 
6 
5 
5 

7 
7 
5 
5 
5 
5 

Een G.11.S.-aanval in beeld. Een doelpunt Zou het echter niet worden. 

36.49 9-1 Joep Franke 
39.02 9-2 Bob Ginnetti (PPG) 
39.59 10-2 Jamie Conroy 
41.31 11-2 John van Sloun 
52.26 12-2 Brian Sproxton 
53 .15 13-2 Brian Sproxton (PPG) 
59.45 13-3 Bob Ginnetti 
Scheidsrechter: Douwes 
Toeschouwers: 650 
Strafminuten: Smoke Eaters: 6 

GIJS : 12 

12 januari 1986 (Competitie): 
Srnoke Eaters - GIJS 0-3 (0-0, 0-0, 
0-3) 
49.25 0-1 Joep Franke 
50.28 0-2 Leo Koopmans 
53 .29 0-3 Leo Jçoopmans 
Scheidsrechter: Stuiver 
Toeschouwers : 700 
Strafminuten: Smoke Eaters: 4 

GIJS: 10 

Totaal GIJS tegen Smoke Eaters Ge
leen 

GW W OS V Saldo P 
Beker: 2 1 0 1 8-15 2 
Competitie: 2 1 0 1 7-10 2 
Totaal : 4 2 0 2 15-25 4 

30 november 1985 (Beker): 
GIJS - Smoke Eaters 5-2 (1-0, 3-1, 
1-1) 
06.14 1-0 Bob Ginnetti 
24.10 1-1 Brian Sproxton 
31.08 2-1 Bob Ginnetti 
33 .15 3-1 Gerard Carras 
35.42 4- 1 Gerard Carras 
52.45 5-1 Joep Franke 
53 .07 5-2 Andy van Pelt 

Scheidsrechter: Westra 
Toeschouwers : 800 
Strafminuten: GIJS: 18 

Smoke Eaters: 24 

9 februari f986 (Competitie): 
LADA-GIJS - Smoke Eaters- 4-10 (3-
2, 1-5, 0-3) 
02.59 1-0 Hans Coffeng 
06.17 2-0 Bob Ginnetti 
11.19 2-1 Bill Wensink 
15.55 2-2 Andy Tenbult 
19.29 3-2 Leo Koopmans 
22.10 3-3 Danny Peters 
23 .55 3-4 Andy Tenbult 
27.36 3-5 Wil Zwarthoed 
28.20 4-5 Johan Toreo> (PPG) 
32.04 4-6 Bill Wensink 
38.47 .4-7 Bill Wensink 
48.59 4-8 Peter Krukkert 
56. 19 4-9 Peter Krukkert (PPG) 
59.11 4-10 Danny Peters (PPG) 
Scheidsrechter : Toemen 
Toeschouwers : 700 
Strafminuten : LADA-GIJS 6 

Smoke Eaters: 2 

TOPSCORERS: 

LADA-GIJS : GA 
Bob Ginnetti 5 4 
Johan Toren 1 4 
Joep Franke 3 
Leo Kooprnans 3 1 
Wayne van Dorp 0 4 
Smoke Eaters : 
Brian Sproxton 5 6 
Andy Tenbult 3 5 
Danny Peters 2 4 
Jamie Conroy 1 4 
Bill Wensink 3 1 

p 
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5 
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BP FLYERS HEERENVEEN startU 
het seizoen heel zwak met slechts vier 
punten uit de zestien bekerwedstrij
den en het zag er bepaald niet ' naar 

"uit, dat onze noorde~jke rivaal nog 
een rol van betekerus zou kunnen 
spelen. De Friezen kregen echter vlak 
voor het begin van de Nederlandse 
competitie versterking, van Brian de 
Bruyn, die naar Fryslän terugkeerde, 
en Phil McKenzie, eerder actief voor 
Amsterdam. Plotseling liep het stuk
ken beter in het Friese Haagje en de 
mentaal immer sterke Friezen dwon
gen . toch nog kwalificatie voor de 
play-offs af. Bij LADA-GIJS wor
den de confrontaties met de Flyers al
tijd met blijdschap tegemoet gezien, 
maar de resultaten van de altijd boei
ende duels zijn volstrekt ongewis en 
de Heerenveners kunnen nog best 
eens een kwelgeest van de Groningers 
wo,rden. BP Flyers was de enige club, 
waarvan LADA-GIJS in de competi
tie niet kon winnen! 
Speler/ coach Jan Janssen, een erva
ren man na zo'n tien jaar Nederlands 
ijshockey, hèeft nog geen idee hoe 
het gaat lopen: "De ijshockeybond 
verandert het systeem elk jaar . Ik zou 

. het beter vinden om best of three dan 
wel best of five te spelen, maar een 
aantal clubs willen tijdens de play
offs de zekerheid van een aantal 
thuiswed.strijden . Dat het qua tijd 

niet kan is gewoon een kwestie van 
foutieve planning, maar dat zijn we 

HEBRO TRAPPERS TILBURG 
mag beschouwd worden als een grote 
kanshebber voor de Nederlandse ti
tel. In de eigen Pelikaanhal zijn de 
Tilburgers haast onverslaanbaar en 
ook in uitwedstrijden kan de Bra
bantse ploeg met zijn stugge defen;ie 
de tegenstander de nodige hoofdbre
kens bezorgen. Trainer/ coach van de 
Trappers is John Griffith, vorig sei
zoen nog speler van LADA-GIJS. 
Hoe bevalt . het hem op de trai
nersstoel? "Het is veel moeilijker dan 
ik verwacht had. Ik beschouw het als 
een leerjaar. Het contact met de spe
lers is heel anders als coach dan als 

· medespeler. Bovendien moet je als 
coach veel werk buiten de ijsbaan 
doen. Voor de spelers begint het pas, 
wanneer ze naar de baan komen. Wat 

gewend. IJshockey wordt beschouwd 
als amateursport, maar vorig jaar 
moesten de play-offs in twee weken 
worden afgewerkt. Dat kan toch ei
genlijk niet?" Hoe zijn de kansen 
voor de verschillende teams volgens 
de Heerenveense coach? "Het kam
pioe)!schap is helemaal open. Ons 
doel was het halen van de play-offs. 
Groningen heeft tot nu toe heel goed 
gespeeld. Het is fysiek sterk en de 
spelers gebruiken dat ook goed. Ze 
hebben zeker een goede kans, als ze 
blessurevrij blijven. Het hangt van 
zoveel factoren af, het kan elke week 
weer veranderen. Zolang ik in Neder
land ben, is er altijd een grote onder
linge competitie tussen Groningen en 
Heerenveen geweest. Dat is ook 
goed. Ik vind het altijd leuk om te 
winnen van LADA-GIJS, ook omdat 
ik veel spelers goed ken zoals Leo 
Koopmans en Johan Toren. Eindho
ven en Tilburg geef ik minder kans . 
Als het zwaar wordt, en dat wordt 
het in de play-offs, zijn die ploegen 
rrµnder sterk". 

De Heerenveense selectie bestaat uit: 
Doelverdedigers: Rob Polman Tuin 
(1), Michiel Lingeman (35) . 
Verdedigers: Dick Bruin (2), Brett 
Thornpson (5), Evert-Jan van der 
Werf (4), Johan de Vries (18), Hen
drik Bruinsma (80) . 

Voorhoede: Brian de Bruyn (6), Phil 
}dcKenzie (7), Gerben Reiding (190), 

wel hetzelfde is gebleven, is de span
ning voor en tijdens de wedstrijd", 
vertelt de besnorde Griffith. '-'Op pa
pier had het volgens mij beter gekund 
bij oïis dit jaar. Een aantal spelers 
hebben niet op het niveau gespeeld, 
wat ze kunnen halen . Het belangrijk
ste in de play-offs is het eerste week
einde. Als je dan goed speelt, geeft 
het een beetje vertrouwen voor de 
verdere wedstrijden. Het is een hele 

· spannende competitie, iedereen heeft 
van iedereen gewonnen. Bij ons 
krijgt de verdediging veel op zijn 
schouders. Als ik Doug Mason, Sean 
Simpson of Phil PatterSOQ mis, valt 
er nog iets te bedenken, maar zonder 
Maarten Burgers of Joe Buchly 
wordt het moeilijk. Kijk, ieder team 
heeft vier of vijf heel belangrijke spe-

Risto Mollen (9), Jan Janssen (10), 
Martin Pateman (15), Bert Alberts 
(11), Sytze de Haan (17), Andries 
Andringa (21), Jan Wester (12), Pe
ter Dijkstra (20) en Nico de Jong 
(16) . 

DE WEDSTRIJDEN: 

12 oktober 1985 (Beker): 

GIJS - BP Flyers 9-3 (1-1 , 4-0, 4-2) 

0'7 .05 0-1 Jan Janssen 
17.31 1-1 Leo Kooprnans 
25.46 2-1 Kees Dijkhuis 
26.03 3-1 Bob Ginnetti 
38.24 4-1 Han_s Coffeng 
39.42 5-1 Johan Toren 
46. 11 6-1 Joep Franke (SHG) 
48.34 7-1 Bob Ginnetti 
50.37 8-1 Herman Carras 
51.50 8-2 Bert Alberts 
52.49 9-2 Bob Bergloff 
54.38 9-3 Bert Alberts 
Scheidsrechter: Toemen 
Toeschouwers: 1500 
Strafminuten: GIJS: 20 

BP Flyers: 6 

9 november 1985 (Beker): 

BP Flyers - GIJS 2-6 (0-4, 1-2, 1-0) 

Iers .' Als je één goede speler een 
wedstrijd mist, kan dat je het kampi
oenschap kosten. Het is verder zeer 
relevant dat een team een goede kee
per heeft, die ook een beetje ervaring 
heeft. Dat zag je vorig jaar bij Cor 
Hoogendoorn, toen Amsterdam 
kampioen werd en het jaar daarvoor 
bij Nijmegen met Jan Bruysten". 
Rest nog op te merken dat Tilburg 
uitstekend power-play kan spelen en 
het is dus zaak voor de tegenstanders 
straffen zoveel mogelijk te vermij
den. 

De Tilburgse selectie bestaat uit: 

Doelverdedigers: Robert Boogaard 
(31), Guido Walenciak (18). 
Verdediging: Maarten Burgers (28), 
Joe Buchly (50), Peter van Leeuwen 
(26), Frank Jacobs (17). 
Voorhoede: Scan Simpson (20), 
Doug Mason (27), Cees Oerlemans 
(3), Hans Smolders (22), Phil Patter
son (21), René de Hondt (7), Hans 
Nieuwenhuizen (16), Jef van Arnels
voort (25), Paul Smolders (i 1) en 
Henk Maas (23). 

r -

01.19 0-l Rick Vangog 
06.48 0-2 Henk Keijzer 
07 .04 0-3 Wayne van Dorp 
07 .31 0-4 Bob Ginnetti 
21.50 1-4 Bert Alberts 
27 .05 l-5 Bob Ginnetti (SHG) 
37 .25 1-6 Wayne van Dorp (PPG) 
59.56 2-6 Risto Mollen (PPG) 
Scheidsrechter : Douwes 
Toeschouwers: 1000 
Strafminuten: BP Flyers: 16 

GIJS: 30 

Totaal GIJS tegen BP Flyers Heeren
veen 

Beker: 
Competitie: 
Totaal: 

GW W OS V Saldo P 
2 2 0 0 15- 5 4 
2 0 1 · 1 6- 8 1 

4 2 21-13 5 

7 december 1985 (Cornpeti?e): 

GIJS - BP Flyers 4-4 (1-1, 2-1, 1-2-) 

04.44 1-0 Henk Keijzer 
18.04 1-1 Brett Thompson 
24.55 2-1 Bob Ginnetti 
28.57 2-2 Brett Thompson 
37 .15 3-2 Bob Ginnetti (PPG) 
41.43 4-2 Wayne van Dorp 
45 .41 4-3 Phil McKenzie 
55.30 4-4 Brian de Bruyn 

DE WEDSTRIJDEN: 

13 oktober 1985 (Beker): 
Hebro Trappers - GIJS 4-3 
(i-1, 3-1, 0-1) 
01.30 0-1 Bob Ginnetti 
10.26 1-1 Hans Smolders 
20.24 2-1 Sean Simpson (PPG) 
20.51 3-1 Phil Patterson (PPG) 
27.56 3-2 Johan Toren 
36.53 4-2 Paul Smolders 
48.45 4-3 Leo Koopmans 
Scheidsrechter: Van Berkel 
Toeschouwers: 2000 
Strafminuten: Hebro Trappers: 11 

GIJS: 16 

10 november 1985 (Beker): 
_ GIJS - Hebro Trappers 5-5 (3-2, 1-2, 

1-1) 
01.30 1-0 Wayne van Dorp (PPG) 
01 .59 2-0 Andy Strijker 
02.23 3-0 Johan Toren 
11.27 3-1 Phil Patterson 
13 .30 3-2 Sean Simpson (PPG) 
25 .27 3-3 Cees Oerlemans 
28.16 3-4 Sean Sirnpson (PPG) 
31.27 4-4 Hans Coffeng 
42.18 4-5 Jef van Amelsvoort 
55.33 5-5 Johan Toren 
Scheidsrechter: Toemen 
Toeschouwers : 700 
Strafminuten: GIJS: 6 

Hebro Trappers: 6 

Totaal GIJS tegen Hebro Trappers 
Tilburg 

GW W GS V Saldo P 
Beker: 2 0 1 1 8- 9 1 
Competitie: 2 0 1 8- 8 2 
Totaal : 4 2 16-17 3 

Scheidsrechter: Stuiver 
Toeschouwers: 1500 
Strafminuten: GIJS: 10 

BP Flyers: 15 

19 januari 1986-(Competitie) : 

BP Flyers - GIJS 4-2 (2-1, 1-0, 1-1) 

11.34 1-0 Phil McKenzie 
13.38 2-0 Dick Bruin (PPG) 
17 .17 2-1 Bob Ginnetti 
27 .28 3-1 Sytze de Haan 
53 .11 4-1 Risto Mollen 
58.25 4-2 Bob Ginnetti 
Scheidsrechter: Toemen 
Toeschouwers: 15-00 
Strafminuten: BP Flyers: 8 

GIJS: 22 
TOPSCORERS: 
LADA-GIJS: GA 
Bob Ginnetti 8 4-
Wayne van Dorp 3 4 
Henk Keijzer 2 3 
Leo Koopmans 3 
Rick Vangog 2 

BP Flyers: 
Bert Alberts 3 1 
Risto Mollen 2 2 
Phil McKenzie 2 1 
Brett Thompson 2 0 

8 december 1985 (Competitie): 

p 
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Hebro Trappers - GIJS 7-4 (1-2, 2--0., 
4-2) 
03.13 0-1 Hans Coffeng 
03 .51 0-2 Bob Ginnetti 
10.03 1-2 Cees Oerlemans 
26.44 2-2 Sean Simpson (PPG) 
29.54 3-2 Scan Simpson (PPG) 
41.43 4-2 Phil Patterson 
44.06 5-2 Doug Mason 
46.45 6-2 Doug Mason 
53.00 7-2 René de Hondt 
53.11 7-3 Andy Strijker 
56.57 7-4 Rick Vangog (PPG) 
Scheidsrechter: Van Berkel 
Toeschouwers: 1250 
Strafminuten: Hebro Trappers: 8 

GIJS: 14 

17 januari 1986 (Competitie): 
GIJS - Hebro Trappers 4-1 (1-1, 1-0, 
2-0) 
09.21 0-1 Phil Patterson 
18.27 1-1 Wayne van Dorp (PPG) 
34.05 2-1 Joep Franke 
44.32 3-1 Johan Toren 
54.35 4-1 Leo Koopmans 
Scheidsrechter: Westra 
Toeschouwers: 1200 
Strafminuten: GIJS: 14 

Hebro Trappers: 10 

TOPSCORERS: 

LA DA-GIJS: G A 
Johan Toren 4 3 
Bob Ginnetti 2 3 
Hans Coffeng 2 2 
Wayne van Dorp 2 
Leo Koopmans 2 
Hebro Trappers : 
Doug Mason 2 8 
Sean Simpson 5 2 
Phil Patterson 4 3 
Cees Oerlemans 2 

p 
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Respect voor scheidsrechters 
op zijn plaats 
Stelt u zich eens voor : een ijshockey
wedstrijd zonder de aanwezigheîd 
van het binnen de ij shockeywereld 
overbekende arbitrale zebra-trio. 
Geen onpartijdige die zondaars naar 
het strafbankje stuurt; ook geen 
oplettende linesman die een loepzui
vere off-side signaleert . Het beeld 
van de toekomst? 

Vergeet u dat maar gerust. Want we 
zien de heren ijshockeyers nog niet in 
een gemoedelijke discussie uitmaken 
of Jantje ten opzichte van Pietje nu 
een cross-check uitdeelde, terwijl nie
mand van de twaalf schaatsenrijden
de acteurs binnen de boarding er ook 
maar over zou peinzen een vloeiende 
aanval af te breken wegens een ver-

meeden buitenspel-positie. 
Conclusie? Juist, ijshockey zonder 

' scheidsrechters is onmogelijk . Een 
gegeven is dat Jan Publiek hedenten-

dage helaas nog te vaak onder de 
ogen gewreven moet worden. 
Want nog veel te vaak krijgen de 
mannen in de gestreepte shirts te ma
ken met elementen die hen na een 
wedstrijd bijna letterlijk naar hei le
ven staan. 
Scheidsrechters zîjn - zeker .in de ijs
hockeysport - mensen die plezier wil
len hebben in hun hobby, en zich 
daarvoor vaak urenlange reizen naar 
alle uithoeken van het land moeten 
getroosten . Dat alles voor een be
scheiden onkostenvergoeding, want 
miljonair is een referee nog nooit ge
worden. En wat het spelletje zelf be
treft : het staat buitenkijf dat het 
"fluiten" van een ijshockeywedstrijd 
tot een van de moeilijke differentia
ties van het scheidsrechteren gere
kend mag worden. 
De "snelste teamsport ter wereld" 
vereist van de scheidsrechter uiterste 

LADA 
GIJS 

SUCCES 

Ll . ]2'i 

G.IJ.S. ten onder aan fysieke overmacht. 

Een beeld dat dit seizoen overigens niet vaak voorkwam. 

Herman Carras klaar voor de face-off 

concentratie, waarbij een misreke
ning allesbehalve vreemd is. Een 
scheidsrechter is ook maar een mens, 
nietwaar? 
Respect voor de scheidsrechter en 
zijn secondanten dus. 
Het oneens zijn met een beslissing is 

natuurlijk uw goed recht. En daar 
mag u tijdens een wedstrijd ook best 
voor uitkomen ook . Een gewoonte 
van het sportpubliek waar op zich 
niets tegen hoeft te zijn. Maar laten 
we het wel gezellig houden . Zowel 
voor als tijdens de wedstrijd dienen 

de fluitisten gevrijwaard te blijven 
van rondvliegende voorwerpen en af 
en toe zelfs regelrechte bedreigingen . 
Want met dat soort praktijken schiet 
niemand iets op . De ijshockeysport 
in het algemeen niet en de scheids
rechter~ zeer zeker niet! 

Lada-G.IJ.S. thuis • 
ID het Stadspark 

Sinds de oprichting (1969) speelt Lada-G.IJ.S . z'n thuiswedstrijden in het ijsstadion Stadspark aan de Concourslaan 
6 in Groningen . Een goed geoutilleerd ijsstadion met een toeschouwersaccommodatie, die er vergeleken met veel ande
re stadions in ons land best wezen mag . In de ijshal kunnen 1750 mensen een zitplaats vinden, terwijl er ook nog eens 
duizend staanplaatsen zijn. Het stadion beschikt verder over- een ruim restaurant, een cafetaria, enkele uitgifte
loketten (alleen tijdens westrijden) , een sportwinkel en natuurlijk de nodige kantoor- en vergaderruimte, waaronder 
een Lada-G .IJ.S.-bestuurskamer en een zogenaamde VIP-room. Kortom, een compleet geheel, waar een ieder snel 
z'n weg zal weten te vinden! 
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Het bestuur c.s. 
We mogen gerust stellen dat het eerste ijshockeyteam van LADA-GIJS voo r de " gewone" toeschouwer het meest tast
bare deel van de club zal vormen . Toch is het goed om te weten dat ook buiten de ijspiste nog tal van mensen actief 
zijn voor de Groningse ijskunstenaars. Hieronder volgt een beknopte opsomming aangevuld met overige nuttige infor
matie. 

Bestuur "Stichting Vriendenkring GIJS '78" 
voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
lid 

. 

: J. P. ten Hof 
: U. R. Slangen berg 
: H. van Hoogdalem 
: H . Beukeveld (materiaal) 

Bestuur "Groninger IJshockey Stich!ing" (te team) 
voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
leden 

adviseur 

: J. P . ten Hof 
: U. R. Slangenberg 
: K. Stoepker 
: H. Beukeveld (materiaal) 
: F . v.d. Laan (wedstrijdsecretariaat) 
: A. H . J . Lennaerts 
: D. Streuper (algemene begeleiding) 
: J . Davids 

Teambegeleiding le team ' Trainingstijden le team 
trainer/ coach 
materiaal 

artsen 

fysiotherapeuten 

Stadion 
IJ sstation Stàdspark 
Concourslaan 6 
9727 KD Groningen 

: L. Koopmans 
: H. Alberts 

G. Pleiter 
T. Schuurman 

: H. Krikke 
H . de Vries 

: Th. de Jong 
H. Sloot 

Tel. 050-256070/256080 
capaciteit: 1719 zitplaatsen 

± 1000 staanplaatsen 

maandag 
dinsdag 
woensd;ig 

donderdag 
vrijdag 

: 12.00 - 13.00 uur 
: 22 .00 - 23 . 15 uur 
: 12.00 - 13 .00 uur 

20 .15 - 21.45 uur 
: 21.00 - 22.00 uur 
: 12.00 - 13.00 uur 

Technische commissie: F . v.d . Laan 
M . Leeflang 
H. A. Noorman 
U. R. Slangenberg 

- D. Streuper 
materiaal commissie : H . Beukeveld 

F . J . K. Wagenaar 
J. H. Wolbes 

Overig 
overige trainers 

straf commissie 

contributie 
wedstrijdofficials 

: J . Huizinga Jr . 
J. Huizinga Sr . 
M . de Jong 
M. Leeflang 

: H. Cpffeng 
M. de Jong 
U. R . Slangenberg 

: B. Prak 
: M. Bijkerk 

.. 
Contactpersonen 
secretaris 
penningmeester 
contributie 
wedstrijdofficials 
supportersveren. 

~ ' 
,,:'' 

:~:--4!1' ~-

: U . R . Slangenberg, tel. 05941-1590 
: H . van Hoogdalen, tel. 050-125370 
: B. Prak, tel. 050-730887 
: M. Bij kerk, tel. 05908- 15054 
: C. Gerritsen, tel. 050-711 112 

Koopmans aan de puck. 

MEDISUPPORT Sportarts 

H. Beasem 

Sporttysiother aple 

UW TEVREDENHEID IS ONS SUCCES BIJ: 
Sportmedische service 

►-Sportkeu ri ngen (basis. 
spec11ieke, u1tgebre1de) 

- Sp !11adviseri ngen 

- Sportblessure onderzoek 
en behandeling 

OOSTLAND B.V . 

• Internationale 
verhuizingen 

• 5000 m3 verwarmde -
opslag op 
kamertemperatuur 

Ó ~oe 
~UIZERS 

• een netspanning 
van 220 volt 

ollflAJIC lol · 

'rr-"'ï?"' 'I' OOSTUMo ~, ' .. ~" .. ; · .~~ " .. 

,_..., 

Spilshuizen 9 

- Conditietesten, 
inspanningsonderzoek 

A. J . Hansems 
J. H. de Jong 

E. v.d . Snee 
M. Koeslag 

9712 NR Groningen - Tel. 050-182172. 

• opslag In stofvrije 
containers 

• verhuiswagens van 
20 t/m 85 ma 

• uw diepvriezer blijft 
tijdens de 
verhuizing doorvrlezen 

• verhulsllft aanwezig 

HOOGEZAND 
PRODUKTIEWEG 1 

05980 - 9 98 20 
~=============================,-r--_-_:_-_-_-_:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:_-_-_-_-_-.:_-...... '-r--- -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ .J ... 

VIDEO CENTRE 
Boterdlep 57 (naast Scaplno) 
GRONINGEN - 050-130561 

~ uw videotheek 

Ook verhuur van: 

- • Movle-Boxen 
• Video-recorders 
• Televisie 
• Vlde.o-camera's 
• 8 mm cassettes 

Goud-Zllver-Horloges-Brlllant-Groel
en losse brlllant eigen ontwerpen 

Atel ier voor zéér deskundige reparatie 
van uw gouden en zilveren 
voorwerpen , 
horloges en 
antieke klokken 

Tevens taxaties 
van 

juwelen 

3 Generaties, 
een zaak 

van vertrouwen 

JUWELIER " HAZEKAMP 

~ -.:._.....,. , • Jr.; 

A-KERKHOF 41 Geopend 's maandags 
GRONINGEN v.a. 1 uur 
TEL. : 050-12 16 07 Donderdag koopavond 

Voor lekker brood 
en heerlijk gebak: 

Echte bakker ELGERSMA 
NIEUWEWEG 34, 9711 TE GRONINGEN 
TELEFOON 124484 

f!r!~?f=i:Jl:a 
De grootste keuzeï n TAPIJTEN - BEDDEN 

GORDIJNEN 
,. Iedereen weet" Het is goedkoop bij " De Komeet" 
Meeuwerderweg 100-106 - Telefoon 122901 

Aannemersbedrijf fa. nijboer & zn. 
leopoldlaan _3 • groningen • tel. 250232 

voor al uw verbouw, nieuwbouw, onderhoud, tevens 
toepassing van gevellmpregnerlng, 
kelder- en fundamentena(dlchtingssytemen 

Technisch Bureau 

B. B~ GROEN 
VOOR EEN GOEDE 

TECTYL BEHANDELING 

NAAR TECTYL ML STATION 
•. Elektra, gas, sanitair 
• Centrale verwarming 

(ook zelf-bouwpakketten) 
• Dakbedekkingen 

Oosterweg 62. 
Groningen, 

tel. 124037 

J. Span 
Hoendiep 205 - Groningen ~ · ,· 
Telefoon 050-56511 5 

Poelestraat 51 - Groningen 
Tel. 050-183115 

geopend maandag t/m 
zaterdag 14.00-2.00 uur 

zondags van 

20.00 uur tot 1.00 uur. 

-,j 

,. 



IJshockey wordt gespeeld op een baan van 60 bij 30 meter. Niet met een bal, niaar met een keihar
de schijf van gevulkaniseerd rubber, d·e "puck," . 
De doelen staan ongeveer vier meter van de uiteinden van de baan, zodat de spelers achterom kun
nen schaatsen . Dit maakt de taak van de bij dit flitsende spel toch al geplaagde keeper nog moei-
lijker. · 

doell ijn 

spele rsbank 

verdedfglngsvak aanvalsvak aanvalsvak verdedigingsvak 

Op de baan _si_aan lijnen, cirkels en punten. Door de blauwe lijnen wordt het spel verdeeld in vak
ken: verded1gmgsvak voor het eigen doel, neutraal vak in het midden en aanvalsvak voor het doel 
van de tegenpartij . 
In het midden van de baan loopt een rode lijn. 
Als e~? spel~r de puck uit zijn verdedigingsvak naar een teamgenoot plaatst, dan staat die teamge
noot off s1de" of wel.buitenspel over de middenlijn. Dat is hij ook, als hij voor de puck uit het 
aanvalsvak binnen schaatst. 

"Icing" wordt gemaakt, wanneer een speler de puck vanaf de eigen helft over de doellijn van de 
tegenpartij schiet. Dit is gedaan om het oninteressante "weg-is-weg-spel" te voorkomen. Komt 
~ie puck bij zo'n afstandsschot echter op het doel, dan moet de keeper hem wel stoppen, anders . 
1s het een goal. In de cirkels of punten, wordt de puck ingeworpen bij het begin en na onderbre
kingen. 

'n Wedstrijd, die drie keer twintig minuten zuivere speeltijd duurt, wordt geleid door een scheids
rechter plus twee linesmen of twee scheidsrechters. Als een scheidsrechter met twee linesmen 
werkt, zoals bij wereldkampioenschappen altijd het geval is, let hij hoofdzakelijk op overtredin
gen en de linesmen op offside en icing. Vaak spelen de linesmen een voorname rol bij hel onder-
breken van vechtpartijen. · · 

TRIPPING : la~en stru ikelen HOOKING : met de stick haken INTERFERENCE : belemmeren 

Een ijshockeyteam bestaat uit zes spelers: een doelman, een linker- en re.chterverdediger, een mid
denvoor, een lmks- en rechtsbuiten. ln het moderne ijshockey gaan de verdedigers vaak in de aan
val en zijn de aanvallers dikwijls aktief in de verdediging . Doordat ze zo veel heen en weer moeten 
schaatsen worden ze ongeveer om de minu!Jt vervangen door wisselspelers uit de spelersbank . (het 
spel hoeft daarvoor niet stil te liggen). Is het gek dat zo'n ijshockeyteam inklusief doelverdediger 
en reservekeeper uit 20 man bestaat? 

De keeper heeft bij ijshockey een beschermd gebied: de rechthoek voor 0de goal. Geen aanvaller 
mag daar komen_vóór de puck er is. Achter de keeper waakt de doelrechter, die op de knop drukt 
als er een goal is gescoord. 

S LASH IN G : hakken met de &tlck 
HOLDING : vasthouden ven een 
tegen atander 

SPEAR ING : prikken met het 
stîckt>led 

IJshockey is een hard spel. Toch is niet alles toegestaan . De meest voorkomende overtredingen 
zijn tripping (onderuithalen van een tegenstander, meestal met de stick, maar ook wel met de 

. voet), hooking (een tegenstander met de stick tegenhouden), iolerference (te vergelijken met 
obstructie bij voetbal), slashing (met de stick op de tegenstander slaan), hold ing (vasthouden), 
spearing (een man met het uiteinde van de stick in zijn lichaam porren), crosscheckiog (met een 
vrijwel horizontaal gehouden stick tegen de rivaal drukken), high stickiog (boven de schouder ge
heven stick), roughing (al te ruw spel). 

CAOSSCHECKING ;. met de stick 
afduwen 

HIGHSTICKING : stick te hoog • 

houden 

(k 

ROUGHING : boksen of ruw spel 

Meestal wordt er een minor penalty gegeven . De overtreder, moet dan twee minuten naar de straf
bank en zijn ploeg speelt door met een man minder. Die gaan dan een partijtje "penalty killen" 
- de straftijd doden, door zo veel mogelijk de puck in eigen bezit te houden of 'm bij een gevaarlij
ke situatie naar de andere kant van de baan te schieten . Want met één man minder mag de puck 
namelijk wél over de vijandelijke doellijn geschoten worden. De bestrafte speler mag, op het ijs 
terugkeren wanneer de tegenpartij een doelpunt maakt. 

MI SCONOUCT : wangedrag 
PENALTY SHOT : straf schot 

MI NOR PENALTY : betwisten van 
beslissing 

De major penalty (vijf minuten) worêlt uitgesprokei'f'bij zware overtredingen of wanneer de te
g~nstander ~a een betrekkelijk lichte overtreding gewond raalct. ln dat geval' mag de overtreder 
met op het IJS terugkomen als de tegenpartij scoort en speelt zijn team dus vijf minuten met een 
man minder, wat fataal kan zijn. Als een speler het werkelijk al te bont maakt, wordt hij voor 
een "match pe~alty" naar de kleedkamer gestuurd en mag pas na vijf m~uten worden vervangen . 
De meeste scheidsrechters hebben een hekel aan match penalties en geven na een vechtpartij liever 
een major roughin_g (vijf minuten voor al te ruw spel) aan de uitlokker en een minor, (twee minu
ten) aan degene die terugslaat. 

Bij een misconduct penalty verhuist de speler voor wangedrag (meestal schelden op de scheids
r~chter) naar_de strafbank. tiet is een persoonlijke straf: hij mag onmiddellijk vervangen worden, 
ZIJD overtreding drukt dus met op het team . Op uitgesproken grof wangedrag staat een game mi
sconduct penalty: naar de kleedkamer! Maar opnieuw mag de speler vervangen worden. De straf
fen van een doelverdediger worden meestal uitgezeten door een veldspeler . 

Het _penallyshol is te vergelijken met een strafschop bij voetbal. De puck wordt dan door de 
scheidsrechter op de middenlijn gelegd en de man, die de pena_fty neemt, mag vrij naar het doel 
schaatsen en de keeper omsp~len of de schijf in het net schieten. Als de puck naast gaat of tegen 
paal, lat of keeper belandt, 1s het penalty shot ten einde. 

Foto's: 
R. J. Boekema 

Grafische vormgeving: 
Bertus Koopmans 

Druk: 
Banda B.V. Kollum 
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Lada nieuwe sponsor voor Groningers 

G.IJ.S. bovenaan 
ondanks verlies 

Hoewel er voor GIJS het laatste 
speelweekend van de competitie 
weinig meer op het spel stond, le
verde de reeks af te werken 
wedstrijden de stadsparkploeg 
toch een aantal interessante we
tenswaardigheden op. Zo bleek 
dat Tilburg, Eindhoven, Geleen 
en Heerenveen de tegenstanders 
zullen zijn in de race naar de titel, 
en ook dat niets maar dan ook he
lemaal niets zeker zal zijn tijdens 
de komende play-offs. 

Wat dat laatste betreft werden de 
Groningers gisteravond door het 
bezoekende Geleen nog eens dui
delijk met de neus op de feiten ge
drukt. Na de imponerende 5-6 ze
ge zaterdagavond in Eindhoven 
toverden de Limburgers de 
laatste competitiewedstrijd voor 
de Groningers om in een nacht
mèrrie die pas eindigde bij een 4-
10 eindstand. 
Een slechte generale dus voor de 
Koopmansformatie, die daar na 
afloop overigens niet zo mee zat. 
'Beter nu dan over een week' was 
de redenering binnen het Gro
ningse kamp. Toch toonde het 
overigens best attractieve duel 
aan dat zeker in de titelstrijd con
centratie een belangrijk sleutel
woord zal gaan vormen op weg 
naar succes. Verslapping kan do
delijk zijn; daar lieten de Zuider
lingen met acht treffers in twee 
periodes geen twijfel over 
bestaan. 

Bovenaan 
Ondanks de nederlaag eindigden 
de 'Gijssies' toch als eerste op de 
ranglijst en hebben zodoend~ een 
belangrijke vinger in de pap bij 
het samenstellen van het play
off-programma. Koopmans ope~t 
vrijdag het liefst uit tegen Til
burg, waarna Eindhoven de eer
ste bezoeker in de stadspark.hal 
zou moeten gaan worden. GIJS 

heeft echter niet alles voor het 
zeggen, zodat eerst de respons 
van de ijshockeybond op het Gro
ningse wensenpakket afgewacht 
zal moeten worden. De komende 
dagen zal het complete program
ma op de Groninger bestuurstafel 
ploffen, waarna de stadjers zich 
definitief op kunnen gaan maken 
voor de titelstrijd. 

Play-offs waarin tijdens de 
wedstrijden het Russische auto
merk Lada op de rood-witte 
shirts zal prijken, want vlak voor 
het weekend kwam het club
bestuur rond met de firma Gremi 
auto-import B.V. Voor het huidi
ge seizoen werd een sponsorove
reenkomst afgesloten, met daar
aan gekoppeld een optie voor nog 
eens twee jaar. 

Lada-GIJS is in het vervolg dan 
ook de naam van de stadspark-

r-2~eb 

ploeg, die zijn sponsor gister
avond in ieder geval een allesbe
halve aardige binnenkomer be
zorgde. 

1part 

• Leo Koopmans wordt door zijn voorzitter Ten Hof gezien als de sleutelfiguur van het 
GIJS-succes. (Foto: archief NvhN) 
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0 -2-86 --~--- 9 -2 -06 
Groningers in play-offs met shirt-retlame 

Sponsor verschaft 
GIJS bredere basis 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN • Het belangrijkste nieuws rond de Groninger 
. ijshockeyers had ditmaal weinig te maken met de sportieve 
pres~ties van het weekeinde. ~~t _GIJS als favoriet de play-offs 
zou bmnenstappen, was al een t1JdJe bekend. De Groningers stel
den de koppositie zaterdag al veilig met een 6-5 zege in Eindho
ven. De nederlaag die ze gisteravond leden tegen Geleen (4-10) 
had weinig te betekenen. Nee, de grootste prestatie leverde de 
commerciele commissie van de stichting, die kans zag een 
~9ofdsponsor aan te trekken. Met de publicitair aantrekkelijke 
llilronde in het vooruitzicht hapte een auto-importeur gretig toe. 
De naam van de auto werd vliegensvlug op de kleding gedrukt 
en GIJS had er zelfs een naamsverandering voor over om de 
geldschieter aan zich te binden. GIJS heet voortaan Lada-GIJS. 

en daarin slagen we behoorlijk. 
Sleutelfiguur in het succes is on
getwijfeld trainer-speler Leo 
Koopmans, die het uitstekend 
doet als trainer. Het aantrekken 
van hem was een gouden greep. 
Als speler was hij wel bekend, 
maar als coach was hij nog een 
-vraagteken. Hij is er in geslaagd 
om van een heterogene groep een 
eenheid op het ijs te maken." 

r ~ 

Heerenveners 

De bijdrage van de nieuwe wat langere termijn in de ·top te 
sponsor zorgt ervoor dat GLJS dit houden. Ten Hof: ,,De tijden van 

~seizoen niet al te zwaar in de rode enorme betalingen en sponsors 
cijfers terecht komt. Daar had het van een kwart miljoen _per jaar 
lange tijd wel naar uit gezien, zijn definitief voorbij. Ik voel ei 
want de toeschQuwersaantallen , trouwens ook niets oor O}Jl ;y@r 
bleven aanvankelijk onder de sponsoring meer tf ontvangen 
b~groting . Het pub~ie'k was tot dan een ' ton "' pèr Jaar. Anders 
voor kort de grootste sponsor. Als wordt de sponsor eigehaar van de 
een van de weinige eerste divisie- club en dat is niet de bedoeling. 

~teams draaide GIJS dit jaar zon- Dit jaar hebben we een zuinig fi-
der hulp van het bedrijfsleven. De nancieel beleid gevoerd en als La
idealistische gedachte van prae- da niet gekomen was, dan zou de 
ses Ten Hof bleek in de praktijk schade nog wel te overzien zijn ge
toch een te wankele financiele ba- weest. Ik reken er tenminste op 
sis te verschaffen. De dure dat we een aantrekkelijke play-of. 
huishouding van een topteam is fronde krijgen." 
zonder hulp van derden nu een
maal een hachelijke onderne
ming. 

Ten Hof vindt dat de stijgende 
sportieve lijn van de laatste twee 
jaren verplichtingen schept voor 
de toekomst. ,,We kunnen niet 
meer terug, maar dat willen we 
ook niet. Tot dusverre is onze 
planning aardig uit gekomen. We 
wilden stapje voor stapje hogerop 

Ten Hof noemt de GIJS-fans 
een 'resultatenpubliek', dat 
slechts massaal naar de ijshal 
trekt als er wordt gewonnen. Na 
de matige prestaties in de beker
competitie dreigde het seizoen 1 

voor de clubleiding uit te draaien - ---------- - 
op een financieel fiasco. In een 
groot landelijk ochtendblad 
plaatste het bestuur een klein 
'noodkreetje' en die roep om een 
sponsor . werd op · het ijs gesteund 
door sprekende resultaten. Het 
publiek liet het de laatste weken 

·niet afweten en het autobedrijf 
zag plotseling brood in de ijshoc
keyploeg als reclame-object. 

Van onze sportredactie 

Lovende woorden over Koop
mans, die zich gisteren met zijn 
spelers tegen Geleen rustig hield. 
Buiten het strijdgewoel van de 
play-oflkwalificatie kon GIJS zich 
prepareren op de beslissende na
competitie. Het voorkomen van 
blessures en match-penalties was 
nat~Ûrlijk: belangrijker dan ·de 
wedstrijdpunten. Geleen~ dat zich· 
zat.(_!rdag reeds had geplaatst, 
dacht er ook zo over, waardoor de 
negenhonderd toeschouwers een 
trainingspartij kregen voorge
schoteld. Koopmans gunde zijn 
wisselspelers een aantal speelmi
nuten en hij liet geen traan om de 
10-4 nederlaag. Het verlies deer
de GIJS allerminst. Het toonde 
trouwens wel aan dat de Gronin
gers zonder scherpte en een hon
derd procent inzet geen schim zijn 
van de ploeg die de afgelopen we
ken zo imponeerde. 

Sc:oreverloop: 1-0 Cotteng. 2·0 Ginnetti, 
2-1 Wensink, 2-2 Tenbult, 3-2 Koopmans, 3-3 
Peters. 3-4 Tenbult. 3-5 Zwarthoed, 3-6 Wen
sink, 4-6 Toren, 4-7 Wensink, 4-8 Krukkert, 
4-9 Krukkert. 4-1 O Peters. 

• Over het sponsorbedrag wordt 
zoals gebruikelijk heel geheim
zinnig gedaan, maar volgens Ten 
Hof dient welke hoofdsponsor dan 
•oók over een volledig seizoen toch 
àl gauw een kleine ton op tafel te 
leggen. Ten Hof: ,,Met de auto-im- ' 
porteur hebben we gesprekken 
over in principe een verbintenis 
op wat langere termijn. We kijken 
in feite al naar het volgende sei
zoen. En als onze plannen waren 
doorgegaan, dan hadden we dit 
jaar ook een hoofdsponsor gehad. 
Het kledingbedrijf Benneton had 
al vaag iets toegezegd, maar· 
haakte op het laatste moment af. 

GRONINGEN - De ijshockey
ers van GIJS lieten zaterdagavond 
het ongeslagen thuisrecord van 
Kemphanen Eindhoven niet heel. 
Arbiter Toemen keurde 38 secon
den voor tijd bij de stand 5-5 een 
doelpunt van GIJS nog onterecht 
af, maar de treffer van Johan To
ren zes seconden voor de zoemer le
verde de Groningers toch de zege 
op (5-6). Het duel was voor beide 
partijen niet werkelijk meer van 
belang, hoewel Leo Koopmans 
graag wilde winnen om zich van de 

eerste plaats in de competitie te 
verzekeren. Op erg hoog niveau 
stond de ontmoeting niet, maar de 
circa 400 toeschouwers zagen door 
het spannende scoreverloop een 
aantrekkelijke partij. 

Eindhoven'.GIJS 5-6 (periodes 1-1 , 3·3, 
1-2) 

Eerste periode: Hl Dave Livingston, 
1-1 Bob Ginnetti, tweede periode: 1-2 

Daardoor kwamen we dit seizoen 
wat moeilijk te zitten." 

Ten Hof wil straks op tijd weten 
hoe de financiele vlag er bij 
hangt: ,,De voorbereidingen op 
het volgende seizoen moeten eer
der plaatshebben dan ooit tevo
ren. Als we die titel nu niet pak
ken, dan halen we het volgende 
jaar dat kampioenschap naar Gro
ningen. Het wordt toch tijd dat 
GIJS eens aan de beurt is. We wil
len hoe dan ook het team verster
ken. En dan doel ik op een bredere 
selectie. We zijn nu afhankelijk 
van vijf a zes spelers die het team 
dragen. Als er tijdens het eerste 
play-offweekeinde blessures of 
schorsingen vallen, dan is het ge
beurd. We zijn griezelig kwets
baar." 

Met een redelijke toeloop van 
toeschouwers en een sponsor van 
een ton, moet het volgens de voor
.zitter mogelijk zijn om CLJS op 

• • op n1ppert1e 
in play-offs 

GRONINGEN - Het scheelde 
gisteravond maar een haartje of 
Heerenveen had de play-offs van 
de ijshockeycompetitie voor het 
eerst gemist. Amsterdam nam 
twee minuten voor tijd in het 
Friese Haagje een voorsprong 
(2-3), waardoor de titelverdedi
ger de play-offs t,och nog binnen 
leek te sluipen. Precies een mi
nuut en negen second.en voor 
afloop bracht Phil McKenzie on• 
der protest van tk- , Amsterdam
mers (-0ff-Mtk) tk-tktJiaploeg weer 
op gelijke hoogte (3-3). In een 
heksenketel van · circa 1500 toe- · 
schouwers en met een man min
der op het ijs (McKenzie zat we
gens een onreglementaire stick op 
de strafbank) bleven de Flyers de 
laatste minuut overeind. 

Het wedstrijdprogramma voor 
de play-offs, waarin behalve 
GIJS ook Tilburg, Eindhoven, 
Geleen en Heerenveen gaan strij
den om de Nederland.se titel, kon 
gisteravond niet meer worden op
gesteld. De ijslwckeybond zal 
vandaag het schema voor de ko- · 
mende vier weken bekend maken. 
Vrijwel zeker is dat GIJS komen
de zaterdag de eerste thuis
wedstrijd speelt. 

... I ..,,1 

Leo Koopmans, 1-3 Johan Toren, 2·3 
Chris Guy, 3-3 Livingston, 4-3 Peter van 
Ooijen, 4-4 Koopmans, derde periode: 
5-4 Willem-Jan van de Broek, 5-5 Koop-
mans. 5·6 Toren. Scheidsrechter: Toe-
men, loeschouwers: 400. Strafminuten: 
Eindhoven: 4, GIJS: 26. 

Uitslagen: Amsterdam-Nijmegen 2-2. 
Den Haag-Eindhoven 3-8, Tilburg-
Den Bosch 12-4. Eindhoven-GIJS 5-6, 

Nijmegen-TIiburg 3-5, Oen Bosch
Den Haag 1-5, Geleen-Heerenveen 
11 · 1, Heerenveen-Amsterdam 3-3, 
GIJS-Geleen 4-10. 

Stand: 

1. GIJS 16 22 87- 60 
2. Tilburg 16 20 97- 78 
3. Geleen 16 19 95· 70 
4. Eindhoven 16 18 93- 80 
5. Heerenveen 16 18 75- 76 

6. Amsterdam 16 16 68- 64 
7. Nijmegen 16 15 81· 70 
8.0en Haag 16 11 63-102 
9. Den Bosch 16 5 61-120 
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Hakken pech? 
\ 

J'AN 'VENEMA \Î\' 
Korreweg 122 - 1 ~ ~, - Groningen - Tel. p ~Ckl_: 16937 

).. 

WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

Sleutels klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk. 
Optimale service en garantie. 

' 1 n eigen werkplaats. 

UYTINK tweewielers Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 ..,,,, , -
Hang- en sluitwerk en beslagbedr. 

Direct uil voorraad leverbaar in de materiaalsoorten messing, 
staal, rvs, aluminium en nylon : 
• bouten • moeren • schroeven 
• draadstangen • slu it- en veerringen 
D tevens gereedschappen 
D catalogus op aanvraag GROBO BV 

Duinkerkenstraat 37, postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 86 41 

' 
DIER::-: NS PEC IAALZAA K 

' OOSTERPARK' 
aegon iastraat 62. Gron:ngen, te l. 050-121 967 

' ' . ,. 

Specialiteit: GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aquariu;T1benodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportan i:~2 '"'n 

r 

• 

Topscorers 
Ac1 .~ereenvolgens: 
(W) W1dstrijden, Goals (G), Assists (A ) en 
Punten ,. >) 

Competitie: 

1. Bob Ginnetti (GIJS) 
2. Ron Berteling (Amsterdam) 
3. Bennie Tijnagel (Nijmegen) 
4. Dave Livingston (Eindhoven ) 
5. Sean Simpson (Tilburg) 
6. Jim Macrea ( Den Bosch) 
7. Risto Mollen (Heerenveen) 
8. Leo Koopmans (GIJS) 
9. Phil McKenzie (Heerenveen) 

10. Doug Mason (Tilburg) 
11 . Phil Patterson (Tilburg) 
12. Johan Toren (GIJS) 

GIJS : 

17. Bob Ginnetti 
16. Leo Koopmans 
19. Johan Toren 
8. Wayne van Dorp 

13. Joep Franke 
6. Bob Bergloff 
7. Rick Vangog 

12. Henk Keijzer 

W G A P 
14 17 123 40 

14 12 14 35 
14 19 16 35 
14 16 18 34 
14 14 18 32 
14 21 11 31 
14 15 16 31 
14 17 13 30 
14 17 12 29 
14 13 16 29 
14 20 7 27 
14 11 16 27 

W G A P 

14 17 23 40 
14 17 13 30 
14 11 16 27 
14 5 9 14 
14 8 5 13 
14 3 10 13 
14 6 5 11 
12 3 6 9 

• 

Beker en competitie 

1. Bob Ginnetti 
2. Jim MacRae 
3. Sean Simpson 
4. Dave Livingston 
5. Doug Mason 
6. Bennie Tijnagel 
7. Ron Berteling 
8. Ruud Molenaar (Den Bosch) 

22. Leo Koopmans 
23. Wayne van Dorp (GIJS) 
24. Johan Toren 

Smoke Eaters Geleen: 

8. Jamie Conroy 
16. Brian Sproxton 
7. Andy Tenbult 

12. Bill Wensink 
2. Rob van Steen 

11 . Andy van Pelt 
20. Peter-Paul van Rooy 

Play-off nieuws 

W GA P 

30 42 43 85 
29 37 37 74 
30 38 35 73 
28 36 32 68 
30 27 38 65 
27 37 25 62 
30 29 33 62 
27 27 34 61 
27 22 20 42 
27 19 23 42 
30 19 22 41 

WGAP 
14 14 10 24 
14 8 16 24 
14 9 14 24 
14 8 7 15 
14 4 9 13 
14 5 5 10 
14 4 5 9 

Als alles goed gegaan is, vindt u in dit programma twee stencils. Eén geeft een over
zicht van de actuele stand van zaken in de ijshockeycompetitie, bijgewerkt dus tot 
en met de resultaten van gisteravond. De spanning rond de bezetting van de play
off plaatsen is zo groot, dat we u zo goed mogelijk op de hoogte willen houden. 
Het andere stencil biedt u de mogelijkheid een passe-partout te bestellen voor alle 
vier thuiswedstrijden van GIJS in de play-offs. Passe-partouts kosten vijftig gulden, 
waarmee u tien gulden voordeel heeft. ~e k~arten kosten tijdens de play-offs vijf
tien gulden (jeugd tot en met 15 jaar f 7,50). Wanneer u de bestelbon vóór het begin 
van de tweede periode duidelijk ingevuld inlevert aan de kassa beneden, kunt u tus-
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GIJS Groningen Smoke Eatera Geleen GOALS & ASSISTS 
Reg . nr. Reg . nr. Thuisclub Bezoekende club 
No. Namen Plaatsen No. Namen 

.• 

30 Mark O'Brien 
Doelverdedigers 30 Jeff Vijfschaft 

1 Theo Mertens 1 Jan-Willem de Pont 

7 Rick Vangog C 
1. Verdediging 2 Rob van Steen 

3 Erik Noorman 6 Peter Bol 

6 Bob Bergloff 
2. Verdediging 10 John Paans 

• 

Goal Assists Goal Assists Tijd 
no. no. 

Tijd no. no. 

/r'J -r-; 
' /7oJ /9., l; /2,, ~ltt 

J'r/ ;I; /~~ 1j43 _ 1e Periode - 1.. 6'/tGJ trot;; 

'" 2rzJ,1 l f I -------0 '\. j 

3 2 l , 
------ . ----------- ~l_.-----

15 Gerard Carras 20 Peter-Paul van Rooy 

9 Martin Kiel 3. Verdediging 3 Jacques Geurts , ---- ---- ---------
. 

).') 1J Jr/ J ] '11) 4 12 I ,b 1 r:J ç:,o 

13 Joep Franke v 12 Bill Wensink 

8 Wayne van Dorp 1. Voorhoede V 16 Brian Sproxton 

12 Henk Keijzer 11 Andy van Pelt 

î . ___.-> ~ 
'/ ,~o--S-

- 2e Periode -

1------- \ 1;7- \5. / Q \2'22 

----- l . _5_ \L \ \0 1 11..ó\-\ 
~ 2 .)_ ·') -17 Bob Ginnetti V 8 Jemie Conroy 

16 Leo Koopmans 2. Voorhoede V 7 Andy Tenbult C 

27 Johan Toren V 15 Marcel Houben 

14 Herman Carras 9 John van Sloun 

10 Hans Coffeng 3. Voorhoede V 4 Danny Peters 

20 Andy Strijker 17 Wil Zwarthoed 

/ -
1 e o IG ~ /Jo //ó/ 

_ Je Periode ;é, 8' '3 li l -
I b l 1 {~ -~ 

3 
4! o lla 

{ ) I 

= 
11 Bas Copray 19 Peter Krukkert 

t 

18 Harold Meeks L../ - 10 
STRAFFEN 

Speler/coach: Leo Koopmans Trainer /coach: George Peternousek Thuisclub Bezoekende club 

No . Penaltie Af Op No. Penaltie Af Op .,,,v 
l'J hoo~,0"' a } /0½ l/ol,1 - / 

PROGRAMMA Per 5 februari ei_ 

GIJS 14 9 2 3 20 77- 45 

EN STAND 
Heerenveen 14 7 3 4 17 71 - 62 
Eindhoven 14 6 4 4 16 80- 71 
Tilburg 14 7 2 5 16 80- 71 
Geleen 14 7 1 6 15 74- 65 

Vrijdag: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -
Tilburg - Den Bosch Amsterdam 14 7 0 7 14 63- 59 
Amsterdam - Nijmegen Nijmegen 14 7 0 7 14 76- 63 
Den Haag - Eindhoven Den Haag 14 4 1 9 9 55- 93 
Gisteren: Den Bosch 14 1 3 10 5 56-103 

y 1 ~ / 
----~ / ,_.. 

,/ 1e Periode 
/' / -· 

_,/,,,.,... .,,// 

_/' 

,,,/ "1 h:n h ---) r :c. \ ) l \-'5""c? ~s. \J 
, 

V ,J !_/ 
__,.,, 

2e Periode ~ 
~ .,.,.,,., -~- /'----,,,. 

Geleen - Heerenveen 
Den Bosch - Den Haag 
Eindhoven - GIJS * Bij een gelijk eindigen van twee clubs be- r 

Nijmegen -Tilburg slissen de resultaten van de onderlinge wed -
Vandaag strijden. 
GIJS - Geleen Eindigen drie of meer clubs met evenveel 
Heerenveen - Amsterdam punten, dan beslist het doelsaldo. 

/ / 
/? ho 6k • ~c. s::.o .::i Lt / --
1'1 r .,,r:l'-7'-~ - L \, !L \..,_ JOS 

_,,,.. -
t:HC1 

,.., 
\ .,,, 

- Je Periode 
,,., 

------- ~ ______, / 

/ - ~ ~ 
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NEDERLANDSE KOMPETITIE 1985 - 1986 
PLAY-OFFS RONDE 

om het Kampioenschap van Nederland 
Vrijdag 14 februari 1986 - 20.30 uur - wedstrijdnr. 

HEBRO TRAPPERS 

OPSTELLING 

G. IJ.S. ( Groningen) 

HEBRO TRAPPERS G.IJ.S. (Groningen) 

Goal: Goal: 
31. Robert Boogaard 30. Mark O'Brien 
18. Guido Wallenciak 1. Theo Mertens 

Defence: Defence: 
5. Joe Buchly 6. Rob Bergloff 

17. Frank Jacobs 20. Andy Strijker 
28. Maarten Burgers 7. Rick van Gog "C" 
26. Peter van Leeuwen 4. Martin Kiel 

3. Eric Noorman 

Forward: Forward: 
27. Doug Mason "X" 13. Joep Franken 
20. Sean Simpson 8. Wayne van Dorp 

3. Cees Oerlemans 12. Henk Keijzer "X" 
22. Hans Smolders "C" 17. Rob G innetti 
21. Phil Patterson 16. Leo Koopmans 

7. René de H ondt 27. Johan van Toren 
V 25. Sjef van Amelsfoort 14. Herman Carras 
v 11. Paul Smolders 10. Hans Coffeng 
v 23. Henk Maas 
V 16. Hans N ieuwenhu~zen 

11. Bas Copray 

19. Marino Simonis 

Trainer/coach: Trainer/coach: 
John Griffith Leo Koopmans 

Verzorgers: Begeleiders: 
Mart E rkeland T. Schuurman 
Hans Galle H. Albers 

G. Pleiter 
H. Pleiter 

14 

[ 

.._ 

' l 

-- loev-n~ 
Thuisclub GOALS & ASSISTS Bezoekende club 

Goal Assists 
no. no. 

Tijd Goal Anlsts Tijd 
no. no. 

/~ cY 4 

- fl liO 

1e Periode 15 J!r 1/~ 
' / 

_) _l_ ~ 
_,..,,---,,...----

Je Periode .,__---+---~------1 

1 

Thuisclub PENALTIES Bezoekende club 

No . Penaltle Af Op No . Penaltie Af Op 

/ ~ hdd~a 00~ lot24 
/ 7 I T 

~ / 1e Periode -
/ _,,.,,,. / 

7 _,/ 
./ .,, ./ 

/ / ê> l~Ja\h,°n P --;l"GJ lstl<. 

/ )f 
_J 

rn~{ 833 i~.a.,....et"' ,., t 
/ • ~ ..J ( 

/' 2e Periode m ,'!c h., rl. . , J t~ 1---,, ,, 
/ / --,,./ ~ 

/ ~ 18J'1. 
1, 8-s~ 

7 

3e Periode 

16 

- -----
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Hakkenpech? 
J AN VEN E MA f 
Korreweg 122 - 122 1 - Groningen - Tel. 050-716937 

WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

Sleutels klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler- show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk 
Optimale service en garantie. 
1 n eigen wer~plaats. 

K tweewielers Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 

Hang- en sluitwerk en beslagbedr. 

Direct u·t voorraad leverbaar in de materiaalsoorten messing, 
staàl, rvs, alumini m en nylon : 
• !>buten • moeren • schroeven 
• draadstangen • sluit- en veerringen 
D tevens gereedschappen 
D catalogus op aanvraag GROBO BV 

Duinkerkenstraat 37, postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 8641 

DIE R E NSPEC IAALZAA K 

' OOSTERPARK' 
Begoniastraat 62 , Groningen, tel. 050-121967 

r 
r 

Specialiteit : GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeder5i aquariumbenodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportartikelen 

' 

Topscorers 
Achtereenvolgens: 
(W) Wedstrijden, Goals (G), Assists (A) en 
Punten (P) 

Eindstand competitie: 

1. Bob Ginnetti (GIJS) 
2. Dave Livingston (Eindhoven) 
3. Sean Simpson (Tilburg) 
4. Bennie Tijnagel (Nijmegen) 
5. Leo Koopmans (GIJS) 
6. Ron Berteling (Amsterdam) 
7. Phil Patterson (Tilburg) 
8. Jim MacRae IDen Bosch) 
9. Johan Toren (GIJS) 

10. Risto Mollen (Heerenveen) 
11. Brian Sproxton (Geleen) 
12. Phil McKenzie (Heerenveen) 
13. Theo van Gerwen (Eindhoven) 
14. Doug Mason (Tilburg) 
15. Joe Buchley (Tilburg) 
16. Peter van Ooijen (Eindhoven) 
17. Andy Tenbult (Geleen) 
18. Dave McBurney (Den Haag) 
19. Jamie Conroy (Geleen) 
20. Ruud Molenaar (Den Bosch) 
21. Arnold Troch (Den Haag) 
22. Danny Craig (Nijmegen) 

GIJS: 

Nr. Naam 
17. Bob Ginnetti 
16. Leo Koopmans 
19. Johan Toren 
7. Rick Vangog 
8. Wayne van Dorp 

13. Joep Franke 
6. Bob Bergloff 

12. Henk Keijzer 
20. Andy Strijker 
15. Gerard Carras 
10. Hans Coffeng 
14. Herman Carras 

W G A P 

16 19 27 46 
16 21 19 40 
16 16 22 38 
16 21 16 37 
16 21 16 37 
16 21 14 35 
16 24 10 34 
16 22 12 34 
16 14 20 34 
16 15 18 33 
16 11 22 33 
16 19 12 31 
16 14 17 31 
16 13 18 31 
15 12 18 30 
16 13 15 28 
16 12 16 28 
16 12 16 28 
16 15 12 27 
14 10 16 26 
16 9 17 26 
16 10 15 25 

w G 
16 19 
16 21 
16 14 
16 6 
16 5 
16 8 
16 3 
14 3 
16 5 
13 0 
16 2 
16 l 

Beker en competitie 

1. Bob Ginnetti 
2. Sean Simpson 
3. Jim MacRae 
4. Dave Livingston 
5. Doug Mason 
6. Bennie Tijnagel 
7. Ruud Molenaar 
8. Brian Sproxton 
9. Ron Berteling 

10. Phil Patterson 
11. Danny Craig 
12. Arnold Troch 
13. Theo van Gerwen 
14. Andy Tenbult 
15. Dave McBurney 

Kemphanen (Competitie}: 

5. Dave Livingston 
14. Theo van Gerwen 
8. Peter van Ooijen 

22. Michel Louwers 
11. Willen-Jan v.d . Broek 
3. John Vorstenbosch 

15. Antoine Geesink 

A p ± PM 
27 46 +26 12 
16 37 + 27 22 
20 34 +26 12 
9 15 +17 14 

10 15 + 8 49 
6 14 + 4 10 

10 13 +21 28 
6 9 + 3 2 
3 8 + 2- 18 
7 7 + 13 12 
3 5 + 2 4 
4 5 + 1 14 

PPG 
2 
1 
3 
3 
1 

'tv G A P 

32 44 47 91 
32 40 39 79 
31 39 38 n 
30 41 33 74 
32 27 40 ff/ 
29 39 25 64 
29 28 36 64 
31 28 36 64 
32 29 33 62 
31 37 22 59 
31 27 32 59 
32 24 32 56 
32 22 33 55 
31 21 32 53 
28 25 27 52 

WGAP 

16 21 1~ 40 
16 14 17 31 
16 13 15 28 
16 9 11 20 
16 6 12 18 
16 9 8 17 
16 7 9 16 

WG A p 

s PCT 
76 25.0 
98 21.4 
63 22.2 
44 13.6 
49 10.2 
48 16.7 
68 4.4 
24 12.5 
28 17.9 
16 0.0 
19 10.5 
18 5.6 

PM is totaal strafminuten, PPG is aantal power-play goals, S is aantal schoten, PCT is percentage 
rake schoten, ± is aantal keren dat speler op het ijs stond toen GIJS scoorde minus aantal keren 
dat speler op het ijs stond toen tegenstander scoorde. 

I 
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Lada GIJS Groningen J, 

--
Reg. nr. Reg. nr. 

Kemphanen Eindhoven G8ALS & ASSISTS 
Thuisclub Bezoekende club 

No. Namen Plaatsen No. Namen 

J 18 Mark O'Brien Doelverdedigers\, 20 Stephan Ament 

\., 1 Theo Mertens \J 30 Jan Retera 

Goal Assists Tijd 
Goal Assists Tijd 

no . no. no. no. 1 

fl ..,._ - L "l T:8 4-5 /S- 3 tb13 6' 
~ l~ J IQ I t!tt>Lt ? n ,s/11 s-011 _ 1e Periode - . ~ 

V 7 Rick Vangog C - .. . -.. -
1. Verdediging 

. - ··-
✓ 3 Erik Noorman (j 12 Nico van Galen Last 

16 <t' . I /?Q3 l5-L, ----V 

-=====--- J._2_ ----
~ 

,J 6 Bob Bergloff 2. Verdediging V 18 Chris Guy 

15 Gerard Carras v 15 Antoine Geesink • 
--------- -----------~ ----J 9 Martin Kiel 

3. Verdediging v 17 Gerard Vlemmix 
- - . -. "' rl 

v 13 Joep Franke ✓ 5 Dave Livingston 

V 8 Wayne van Dorp 1. Voorhoede V 8 Peter van Ooijen 
J 12 Henk Keijzer v 11 ' Willem-Jan van de Broek 

~ '), - ),~L,Q ~ - /f""IIÏ!) 

I ,r'l, ,z t• 3 J J 2 1 
)/ 

- 2e Periode -
_,.,,-/ 1,, 

R 31. S'So 
_3_ . _L ~ 

l -----
...,-

---
----- ---- -------J 17 Bob Ginnetti V 14 Theo van Gerwen C 

·J 16 Leo Koopmans 2. Voorhoede V 22 Michel Louwers ---~ ------/ ~ l b /17- fJ-.4..o 

V 

\.) 19 Johan Toren V 3 John Vorstenbosch 
V 14 Herman Carras . - ~ 

10 Hans Coffeng 3. Voorhoede V 21 Victor Garcia 
. J 20 Andy Strijker V 16 Roel Bannenberg 

~ _ 3e Periode - ~-----~v ~ 

~ 
~ 0 . ( ~ 

~ ------/ ..,...... 
-

11 Bas Copray V 7 Andy van Alphen ., , / ------ ,. 
V 0l ( 1) 1~ i'"\ 

) j 
ê, -4 

STRAFFEN 
Speler/coach: Leo Koopmans Trainer/coach: Ton de Groot Thuisclub Bezoekende club 

No. Penaltie Af Op No. Penaltie Af Op 

(JlJJ hool1/v1a ,P,a 1b,q ~ f{(")~Clh~v..q /3J '»i. Il J').. 
!) h \ 1- ./ ,oa "\•" l\ ('J.3[, 161.3 Il ri ic.h :.J5 l'1 ck'~ oo~ IR23 

PROGRAMMA EN STAND lb ..1 ,!,~ I 1/1. I >:t 1V)re.Jtl-~ce '1'~2, -z ~2. Rri1 ,,,h;>.,.._ D le Periode 

R 1 ~'-"'l~ll;l!c:i,_,..,. J 
' J.o~ c;o~ 

Î 1 

L---. 

V J '1 i--- ---- i.------ ---- i---

PLAY-OFFS: Eindstand Nederlandse competitie ½ 
Gisteren: Lada-GIJS 16 10 2 4 22 87- 60 
Tilburg - Lada-GIJS .3-1- Tilburg 16 9 2 5 20 97- 78 
Vandaag: 

b 
Geleen ·1s 9 1 6 19 95- 70 

Lada-GIJS - Eindhoven y Heerenveen 16 7 4 5 18 75- 76 

,c: fA " :, (),14 "'10v.. ...------. ,n,o,,, Q 

li ho~ai"'d k~:t 8 111,(? / 
_J 

--------
L,/ 

2e Periode / 

~ ~ 

------ l,,,--/ 

Geleen - Heere~l':e7 Eindhoven 16 7 4 5 18 93- 80 
Morgen: 3 - 1 -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heerenveen - Tilburg Amsterdam 16 7 2 7 16 68- 64 
Eindhoven - Geleen Nijmegen 16 7 1 8 15 81- 70 

Den Haag 16 5 1 10 11 63-102 ,-
Den Bosch 16 1 3 12 5 61 -120 

v-- 1~ 
i :Z s\ a~h ~,," 1-q 2'l ":72t II; /5'-10 Jllto 

1 
..., 

I !--- ,f? i"'1 ff"A (fu.,. tL Oii ~Ri, 

~ 2t ho Id ••l't o. ,:,j 
îó3 1<101-3e Periode 

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

J l -----/ ·--
------- ----------· 
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Sterke start 
van GIJS 
inpl 
Van onze sportredacteur 
Henk Hielkema 

TILBURG - Hadden de 
Brabantse ijshockeyers 
gisteravond de carnavals
feesten nog in de benen of 
zijn hun Groninger colle
ga's wel degelijk van plan 
voor het eerst in de ijshoc
keygeschiedenis de titel 
naar Groningen te halen? 
Wie het (nu al) weet mag het 
zeggen, maar feit is dat La
da-G IJS de play-offs 
ijzersterk is gestart met een 
7-3 overwinning op Tilburg, 
dat evenals GIJS wordt be
schouwd als een der 
kanshebbers. De Gronin
gers kunnen vanavond al 

1w- 2..- aio • 

r 
-~ · .. 

. ·,t 

~ , ❖~~~~-:~,~ ¼. ~--

-ofls 
afrekenen met een andere 
zuidelijke ploeg, want in het 
Stadspark is het Eindho
vense Kemphanen de vol
gende tegenstander. 

Wie de play-offgeschiedenis de 
laatste jaren heeft gevolgd, weet 
dat er na zo'n eerste wedstrijd nog , 
van alles mogelijk is. Er zijn aller
lei theorieën over de wijze waarop 
je het kampioenschap kunt vero
veren. De ploeg die in staat is in 
uitwedstrijden toe te slaan zou 
bijvoorbeeld de beste kansen heb
ben. Maa r zegevierde GIJS het 
vorige jaar niet in Amsterdam en 
in Heerenveen? Jawel en er volg
den bitten> nederlagen in het 
Stadspark en het feest ging niet 
door. Op papier heeft GIJS vana
vond volop mogelijkheden , maa r 
het aardige van de sport is dat er 
zich regelmatig verr\8singen 
voordoen . 

Er rest natuurlijk de indruk die 
GIJS gisteravond in Tilburg ach
terliet. Het duel , dat door insiders 
gezien werd als een vervroegde fi
nale, werd volledig door de man
nen van Leo Koopmans beheerst. 
Na wat mindere optredens van de 
laatste weken stond GIJS meer 
da n ooit op scherp. De Tilburgers 
waren gummipoppen vergeleken 
met de Groninger krachtpatsers, 
die zoveel kilo 's in de strijd wier
pen dat er voor de arme Braban
ders geen enkele eer te behalen 
viel. 

• GIJS-aanvaller Bob Ginetti( 17) scoort na een schitterende solo één van de Groningse doelpun~en. 
65 } 2.. l'&b (Foto: Henk Vondeling) 

De hamvraag was en blijft m 
hoeverre de body-builders van 
Koopmans weten waar de grenzen 
liggen. Als het fysieke geweld re
sulteert in slashings en spearings 
dan verandert het voordeel al snel 
in nadelige strafminuten. Even 
leek het er gisteravond op dat 
GIJS zich niet onder controle kon 
houden. Niet de spraakmakende 
Wayne van Dorp, die een sublie
me partij speelde, maar de anders 
zo koele Rick Vangog verloor in 
de tweede periode zijn zelfbe
heersing door het gezicht van de 
Tilburgse goalie met zijn stick te 
bewerken. De actie leverde hem 
een major-penalty plus een mis
conduct (tien minutenstraf) op en 
GIJS moest vijf minuten lang met 
een man minder op het ijs 
verschijnen. 

Leo Koopmans verhuisde naar 
de verdediging en hij bleek ook in 
die rol van onschatbare waarde. 
Zonder tegentreffer kwam GIJS 
door de numerieke minderheid 
heen, terwijl Tilburg daarvoor al 
tweemaal een Groninger straf 
had uitgebuit met een doelpunt. 
Eerst maakte Doug Mason de ope
ningstreffer van Joep Franke on
gedaan en vervolgens zorgde 

Simpson ervoor dat de door 
Bergloff en Ginnetti (schitterende 
solo) verkregen 1-3 tand werd ge
wijzigd in 2-3 . Daarna viel de 
straf voor Vangog en die periode 
was eigenlijk beslis end voor het 
vervolg. 

GIJS putte zoveel moed uit die 
doelpuntloze fase, dat het nog in 
diezelfde tweede speeltijd defini
tief afstand nam met drie fraaie 
voltreffers. Joep Franke, 'Beertje' 
Keizer en Bob Ginnetti rondden 
verbluffend mooie staaltjes com
binatiespel af. De vijftienhonderd 
chauvinistische toeschouwers, die 
zich in het bégi n nogal roerden 
door de forsheid waarmee GIJS 
zijn tegenstand r tegemoet trad. 
moesten zelfs toegeven dat de 
Groningers meer in hun mars 
hadden dan al leen maar een paar 
domme body-checks. 

In de slotfase kwamen de noor
delingen niet meer in moeilijkhe
den. Ondanks de goa l van Pat
terson, bezat Tilburg te weinig 
dreiging om het de prima verdedi
gende Gijssies lastig te maken. 
Johan Toren maakte aan alle on
zekerheid een einde door de ze
vende goal op zijn naam te bren
gen en ook die actie was weer een 
gevolg van een soepel ogende 
combinatie. Wayne van Dorp was 
met twee assists en ontelbare ver
dedigingsacties een lichtend voor
beeld voor zijn teamgenoten. Hij 
liet zich door niemand van de wijs 
brengen en zoals hij aan de 
wedstrijd deelnam ziet Koopmans 
hem het liefste en kan hij tevens 
een selectieplaats afdwingen in 
het Nederlands team. 



GIJS goed· in 
:.de race naar 
kampioenschap 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

. GRONINGEN. Na de openingszege in Tilburg heeft Lada-GIJS 
· zaterdagavond voor de tweede maal toegeslagen in de beslissen• 
de ronde voor het kampioenschap. Het Eindhovense Kempha
nen maakte zijn debuut in de play-offs en zag het enthousiasme 
gebroken door de Groningers, die na de krachtsinspanning van 
vrijdag nog lucht genoeg hadden om de Brabanders met een 6-4 
nederlaag naar huis te sturen. Met vier punten uit twee duels 
hebben Leo Koopmans en zijn mannen zich een uitstekende posi
tie verworven in de race naar de titel. 

Tot dusverre verlopen de plan- schakeld moetje opje hoede zijn". 
nen naar wens. ZowëYTilburg als Dat laatste werd zaterda~ goed 
Eindhoven konden niet opboksen geaccentueerd door een fns . ~pe-
tegen het fysieke geweld van lende Kemphanen, dat vnJdag 
GIJS dat daarnaast nog bewees niet in actie was gekomen en der-
meer' te kunnen dan alleen maar halve goed uitgerust aan de start 
het hanteren van de botte bijl. In verscheen. De Groningers waren 
de combinatie van spel en inzet p~s o~ een uur of vier 's nachts 
schuilt de grootst~ kracht van de uit Tilburg teruggekeerd en be-
Groningers, die de komende drie nutten ~e zaterdag om te slapen 
weekeinden als favorieten de en om zich te verzorgen. Omdat er 
resterende duels afwerken. Ge- in de Nederlandse top meer op 
leen (zaterdag) en Heerenveen kracht dan op tec~_niek gespeeld 
(zondag in Stadspark) zijn de vol- wordt, kan de shJtageslag met 
gende twee tegenstanders en als twee wedstrijden per weekeinde 
GIJS erin slaagt die twee ook voor nog veel grotere vormen aanne-
de broek te geven , kan er bijna men. 'l'eg~n Ke~phanen oogde 
niets meer mis gaan . GIJS a_l mmder fns dan een dag 

Het optimisme is in de Gronin- eerder m Tilburg. Het betrouwba-
ger ijshal volop aanwezig. De re kee~er~werk van_ de jonge 
trouwe aanhang van zo'n duizend Mark O Bnen en de mindere klas-
bezoekers is inmiddels verdub- se van de Brabanders voorkwa-
bcld en het moet wel heel vreemd men de teleurstelling van een 
k,pcn als de ijshal straks tegen thuisnederlaag. 
Heerenveen niet uitverkocht zal Vo9rdeel 
zijn. Nu het erop aan komt ·· -
stroomt het publiek massaal naar 
d~ ijspiste. ,,Een resultatenpu
bliek", noemde GIJS-voorzitwr 
Ten Hof de Groningers de vorige 
weck, maar geldt die benaming 
niet voor al Ie topsportbezoekers? 

GlJS had het voordeel dat het 
op basis van de resultaten in de 
voorgaande competitie de volgor
de van de tegenstanders zelf kon 
bepalen. Met Tilburg uit en Kem
phanen thuis mikte Koopmans in 
de roos. Op gezag van de coach 
pakten de Groningers de zaken 
zaterdag vanaf het beginsignaal 
fors aan, waardoor de gasten ei
genlijk geen moment in de waan 
verkeerden de partij te kunnen 
winnen. De noordelingen impo
neerden niet alleen met hun veel 
grotere lichamen, maar zetten 
hun tegenstanders al in de tweede 

minuut op een achterstand door 
een treffer van Bob Ginnetti, die 
momenteel in supervorm ver
keert. 

Tweemaal loste Kemphanen 
waarschuwingschoten door de ge
zeHig gevulde ijshal. Beide malen 
profiteerde het namelijk van een 
numerieke meerderheid door 
Geesink en Vorstenbosch, maar 
evenzovele keren zorgden 
Bergloff en Koopmans ervoor dat 
de Brabantse vreugde werd ge
temperd: 3-2. De fysieke klappen 
die GIJS uitdeelde kwamen trou
wens net zo zwaar aan als de psy
chologische tikken die de scoren
de Gijssies uitdeelden. Arbiter 
Westra benadeelde Groningen 
door de regels zeer streng te han
teren (Toemen was in Tilburg 
veel tolrranterl, maar ook die 
handicap konden de Stadsparkbe
woners niet klein krijgen. 

In de tweede periode deelde 
GIJS de beslissende klap uit. 
Noorman, Pranke en Wayne van 
Dorp vonden het netje achter goa
lie Stephan Ament, terwijl de zui 
derlingen daar slechts een voltref
fer van Livingstone tegenover 
stelden: 6-3. Daarna verlangden 
Koopmans en consorten naar het 
einde, want ook de vermoeidheid 
begon af en toe parten te spelen. 
Dat bleek nog niet zozeer uit een 
verminderde inzet, maar meer uit 
wat meer mislukte acties en een 
stroever draaiende aanvalsmachi
ne. In de laatste periode slaagde 
GIJS er niet meer in tot dreigende 
acties te komen. De ploeg probeer
de rustig de minuten vol te ma
ken. Kemphanen bezat te weinig 
veerkracht om nog eenmaal alles 
uit de kast te halen. Verder dan 
een goal van Vorstenbosch kwam 
het niet. GIJS haalde zonder pro
blemen het einde, maar met ster
kere tegenstand zou de hal in de 
slotminuten nog behoorlijk in de 
piepzak hebben gezeten. 

De honderd procent score in het 
openingsweekeinde geeft natuur
lijk voldoende aanleiding om een 
gunstige afloop te begroeten, 
maar Koopmans zei enkele maan
den geleden al dat zijn basis smal 
is. De angst voor blessures lijkt 
groter te zijn dan de vrees voor de 
tegenstanders. ,,Wij gaan altijd 
van onze eigen kracht uit", aldus 
de speler/trainer, ,.maar we mo
gen geen enkele ploeg onderschat
ten. Ook de zogenaamde mindere 
teams in deze play-offs behalen af 
en toe een succesje en zolang ze 
niet zeker voor de titel zijn uitge-

GRONINGEN - De Heeren• 
veense Flyers zijn door twee ne- Dubbel verlies . 

voor Heerenveen 
' derlagen in de eerste wedstrijden 

van de play-offs van de ijshoc
keycompetitie vrijwel uitgescha
keld voor de titel. Zaterdag verlo• 
ren de Friezen kansloos van Ge• 
leen (8-3) en zondag was in eigen 
hal voor slechts 1000 toeschou-

' wers ook Tilburg te sterk (4-6). 
De Heerenveners leidden acht 
minuten voor tijd nog met 4-3, 

maar de Brabaners pakten met 
enig geluk d e zege. Behalve GIJS 
boekte ook Smoke Eaters twee 
winstpartijen, zodat het duel van 
komende zaterdag in Geleen tus
sen de twee koplopers van groot 

belang wordt. 
Uitslagen: Tilburg-GIJS 3-7, 

Geleen-Heerenveen 8-3, GIJS
Eindhoven 6-4, Heerenveen-Til
burg 4-6, Eindhoven-Geleen 2-6. 

Stand: 
1. Geleen 2 4 14- 5 
2.GIJS 2 4 13- 7 
3. Tilburg 2 2 9-11 
4. Eindhoven 2 0 6-12 
5. Heerenveen 2 0 7-14 



G. IJ.S. oppennachtig 
in plar-011s 

Als de eerste klap een daalder 
waard is, dan is GIJS afgelopen 

f weekend al een flink eind op kop 
1 

komen te liggen in de race naar de 
vaderlandse ijshockeytitel. De 
stadjers gingen prima van start en 
bleven zowel de Tilburgse Trap
pers als de Eindhovense Kempha
nen ruim de baas. 

Met name de 3-7 overwinning in 
Tilburg was een fikse opsteker 
voor de Koopmansequipe, want 
door insiders werd die wedstrijd 
als misschien wel de· belangrijk-

. ste van de play-offs gezien. Zater
dagavond borduurden de 'Gijs
sies' door op dat succes en brach
ten voor een vrijwel volle ijshal 
de tweede play-off-overwinning 
op hun naam (6-4). 

Kans op landstitel 
Van een leien dakje ging het alle
maal niet, afgelopen weekend, 
maar de manier waarop GIJS zijn 
eerste vier punten pakte was toch 
wel imponerend. Zeker in Til
burg toonden de volgelingen van 
Leo Koopmans aan dat kansen op 

• De Kemphanen-doelman weer eens in moeilijkheden. Johan Toren (links) loert op een kansje. 
(Foto: Sjors Visscher). 

een landstitel wel degelijk aan
wezig zijn. 
Na een minder goede openingsfa
se waren de Groningers geduren
de de tweede en derde periode de 
betere ploeg, die met een 3-7 over
winning niets te veel kreeg. Ook 
tegen het Eindhovense Kempha
nen speelde GIJS zaterdagavond 
in eigen hal regelmatig prima ijs
hockey. 
Konden de Brabanders het Gro
ningse aanvalsgeweld in eerste 
instantie nog bij benen: in het 
tweede bedrijf stelden de 'Gijs
sies' snel orde op zaken. Goals 
van Noorman, Franke en Van 
Dorp wijzigden de eerste pau
zestand (3-2) binnen tien minuten 
in 6-3, waarna het pleit eigenlijk 
al beslecht was. Een opleving die 
overigens noodzakelijk was, 
want de eerste periode verliep 
niet al te overtuigend. GIJS nam 
het heft wel in handen, maar 
kreeg voortdurend te maken met 
snelle tegenstoten, die de defen
sie nog wel eens vo. ,r problemen 
plaatste. Geesink en Vorsten
bosch profiteerden daar koelbloe
dig van, en zorgden zodoende 
voor een antwoord op dea""'rie 
Groningse treffers die Ginetti, 
Bergloff en Koopmans voor hun 
rekening hadden genomen. 
Gedurende het tweede bedrijf 
speelden de stadjers echter weer 
een geslepen en gedisciplineerd 
spelletje, waar de Lichtstadbe
woners slechts één treffer (Li
vingstone) tegenover konden stel
len. 
Ook in de slotakte had GIJS het 
beste van het spel, maar kwam 
vreemd genoeg niet meer tot sco
ren. De scherpte was er een beetje 
van af en de ploeg beperkte zich 
dan ook hoofdzakelijk tot het 
consolideren van de voorsprong. 
Alleen Vorstenbosch kwam voor 
Eindhoven nog tot een treffer, 
maar verder liet GIJS het niet ko
men. 
Scheidsrechter Westra deelde in 
totaal 26 strafminuten uit: 14 
voor GIJS en 12 voor Eindhoven. 
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'Als uaarzanger had ik 
altiid de meeste lal' 
'Deze weken eet en slaap ik bijzonder slecht. Voor een wedstrijd krijg 
ik geen hap door mijn keel. Ik heb gewoon het ijshockeyvirus'. 

, 

GIJS-supparter Hans Albers (4D) uit lira
ningen volgt al zestien ïaar alle duels 
van ziin ploeg. En heel fanatiek. Hii was 
vaarzanger uan de suppal1ers en de 
laatste tiid houdt hii zith bezig met het 
materiaal uan de spelers. 'Ik ben nu 
nauwer bii het team betrakken. Als de 
ïangens winnen, heb ik aak gewonnen. 
Als we verliezen uael ik me miserabel'. · 



Groningen heeft het 
fanatiekste ijshoc
keypubliek in Neder
land. De hondstrouwe 
aanhang kijkt reikhal
zend uit naar het kam
pioenschap van GIJS, 
dat er dit jaar lijkt aan 
te komen. Hans Al
bers ( 40) heeft de 
ploeg zestien jaar ge
volgd in vrijwel alle 
duels. De spraakma
kende 'voorzanger' 
van vak C Noord is in
middels materiaalman 
van de ijshockey
ploeg geworden. Voor 
de foto poseert hij in 
zijn rood-witte uitdos
sing. Als nieuwbak
ken begeleider laat hij 
nu zijn spullen thuis, 
omdat hij denkt dat 
dat in de rol van bege
leider 'niet mag'. Maar 
in zijn hart blijft Hans 
supporter. ,,Voor mij 
is het deze weken: de 
blik op oneindig en 
GIJS, GIJS, GIJS!!" 

U eze weken eet en slaap 
ik bijzonder slecht. 
Voor een wedstrijd krijg 
ik geen hap door mijn 

keel. Ik heb het ijshockeyvirus. Ik 
kan me nog als de dag van 
gisteren herinneren dat ik voor de 
eerste maal in de ijshal kwam. 
Zestien jaar geleden verhuisde ik 
van Zutphen naar Groningen en 
op een zaterdagmiddag stond ik 
te kijken naar een voetbalwed
strijd van FC Groningen jeugd te
gen De Graafschap. Iemand 
schoot me aan en vroeg of ik wel 
eens naar GIJS was geweest. Dat 
heb ik ·s avonds gedaan en sinds
dien ben ik eigenlijk in de ijshal 
gebleven. Ik had nog nooit een 
ijshockeywedstrijd gezien. Die 
sport hebben ze niet in het 
Oosten." 
" Voor zover ik kan nagaan heb ik 
in die jaren slechts eenmaal een 

Hans Albers: 'Ik ben wat rustiger geworden maar niet minder fanatiek'. 

thuiswedstrijd gemist. Toen lag ik 
in het ziekenhuis met een gebro
ken enkel. De chrirurgen moesten 
me tegenhouden. Anders was ik 
zo naar het Stadspark gelopen. Ik 
heb wel eens met een zware griep 
op de tribune gezeten. Dan ging ik 
na de wedstrijd snel naar huis en 
hup onder de warme wol. Waar
om ik zo fanatiek ben? Ach, die 
sport heeft actie en je kunt je 
agressiviteit in zo 'n ijshal goed 
kwijt. Er gebeurt meer dan bij een 
voetbalwedstrijd en ik denk ook 
dat de ijshockeysupporters dit 
jaar beter vermaakt worden dan 
bijvoorbeeld bij FC Groningen in 
het Oosterpark. · · 
" Dat Canadese spel spreekt me 

aan. Sommigen vin~en het Tsje
chische spelletje mooier, maar 
geef mij die body-éhecks van 
Wayne van Dorp maar. En je weet 
bij een ijshockeywedstrijd twee 
minuten voor het einde nog niet of 
je met je team hebt gewonnen. Er 
kan altijd nog van alles gebeuren. 
Verder is de sfeer in de vaste sup
portersgroep optimaal. Ook toen 
GIJS een paar jaar lang geen 
eerste team meer had in de com
petitie en alleen met jeugdteams 
speelde, ben ik de club trouw ge
bleven . leder weekeinde bleef ik 
naar de ijshal komen om jeugd
wedstrijden te bekijken. Maar die 
periode beschouw ik wel als een 
zwarte bladzijde in mijn supports-

carnere. 
,.Hoogtepunten zijn natuurlijk de 
overwinningen in Heerenveen. 
Het gekke is dat wij als GIJS-sup
porters vrij goed met onze Friese 
collega 's kunnen opschieten. We 
schelden elkaar tijdens de wed
strijden voor alles en nog wat uit, 
maar na afloop drinken we ge
woon een pilsje met elkaar in de 
bar. Dat was vroeger in Utrecht 
wel anders. De wedstrijden tegen 
de Hunters gingen altijd gepaard 
met vijandigheden op de tribune. 
We moesten altijd onder politie
escorte in de supportesbussen 
stappen . Nee, dat was niet leuk 
meer. Ik ben eenmaal heel goed 
kwaad geweest. Dat was toen 

een Fries een bierblikje gooide in 
ons supportersvak. Dat heb ik 
hem wel even laten weten na 
afloop.·· 
.,We staan bekend om ons fana
tisme in Groningen. Maar er is 
nog nooit een knokpartij gebeurd. 
Dat zul je in het Stadspark ook 
niet meemaken. Alles wat we 
doen gebeurt in een vriendelijk 
sfeertje. De meeste lol heb ik ge
had als voorzanger. Ik kwam op 
het idee om die stille Zuidzijde, 
zoals wij dat noemen, eens een 
keer op te juinen. We zijn er met 
een paar jongens tussenin gaan 
zitten en met gezang kregen we 
zelfs dat vak mee. Ik zong dan 
een solo en een bepaald refrein 

werd door het vak meegezongen. 
Schitterend. Maar later zijn we 
weer gewoon in vak C Noord 
gaan zitten. Dat vak is overal be
rucht. De tegenstanders weten 
het ook al. We zitten dan vlak ach
ter de strafbank van de tegen
standers en de jongens die daar 
hun straf uitzitten, proberen we op 
de kast te jagen. Soms liep dat 
verkeerd af, zoals met Bob Sun
derland van Amsterdam. Die be
gon met zijn stick in het publiek te 
slaan ." 

Rustiger 
,.Ik ben dit jaar veertig jaar gewor
den en het leek me nu tijd om die 
voorzangersrol over te dragen 
aan een jongere supporter. Ik ben 
wat rustiger geworden, maar niet 
minder fanatiek. Aan het begin 
van het seizoen was er een vaca
ture in de begeleiding. Ik heb me 
direct gemeld en met nog twee 
jongens houd ik me bezig met het 
materiaal van de spelers. Je hebt 
daar wel drie man voor nodig. We 
hebben de zaak keurig in taken 
verdeeld. De een snijdt sinaasap
pels voor de pauze en ik schenk 
de thee in. Maar de sticks vergen 
nogal wat tijd en ook de rest van 
het spul, zoals het verslepen van 
slijpmachines enzovoort. In deze 
rol ben ik nog nauwer betrokken 
bij het team. Als de jongens win
nen heb ik ook gewonnen en als 
er wordt verloren, dan voel ik me 
miserabel. " 
" Nee, die sjaal en dat petje draag 
ik niet meer. Als begeleider hoor 
je je te gedragen en ik vind niet 
het past om als een supporter aan 
de· boarding te staan. Als het 
spannend wordt, loop ik altijd 
even naar de kleedkamer. Dan 
houd ik het niet meer uit. Dit sei
zoen heb ik viermaal gewoon op 
de tribune gezeten. Maar alle vier 
wedstrijden gingen verloren. Dat 
doe ik dus ook niet weer. Behalve 
mijn werk als materiaalman ver
richt ik officialswerkzaamheden 
bij andere teams, zoals doelrech
ter of tijdwaarnemer. Dat ontstond 
een beetje in die zwarte periode 
zonder seniorenteam. Bij gebrek 
aan topwedstrijden zijn we in die 
tijd ook wel eens naar Heeren
veen gereden. Alleen om topijs
hockey te zien. Maar een Heeren
veen-supporter ben ik nooit ge
worden en dat zal ook nooit ge
beuren." 
" Het ziet er naar uit dat we na 
zestien jaar eindelijk die tit~I in 

Groningen krijgen. Maar het vori
ge seizoen waren we er ook al 
dichtbij en je weet het nooit zeker . 
Ik ben pas van de spanning af als 
de laatste wedstrijd gespeeld is . 
De start is in elk geval goed ge
weest. Na die zege in Tilburg was 
ik bang dat GIJS zaterdag in het 
Stadspark zou verliezen. Net zo
als het vorige jaar. maar dit keer 
ging het goed. Daarom ben ik wel 
wat optimistischer geworden. Ik 
zou het voor die allertrouwste 
fans geweldig mooi vinden als 
GIJS kampioen zou worden. Dat 
hebben we wel een keertje ver
diend ." 

Jaloers 
" Ook zonder mij gaat het prima 
met vak C. Henk Kersten, ook een 
gabber van het eerste uur, heeft 
mijn rol daar een beetje overge
nomen. Als ik dat vak zo tijdens 
de wedstrijden tekeer zie gaan, 
dan ben ik wel wat jaloers dat ik er 
niet tussen zit, maar ik heb nu een 
andere taak. Met mijn medever
zorger Geert Pleiter heb ik een 
weddenschap lopen. Als GIJS 
kampioen wordt, moeten we krui
pend van het stadion naar de Gro
te Markt. Dat is wel een eind. Ik 
denk niet dat ik die markt haal. 
Maar kruipen zal ik. En op een 
pilsje meer of minder wordt na
tuurlijk ook niet gekeken.·· 
.,Gelukkig heeft mijn vrouw alle 
begrip voor mijn hobby. Thuis heb 
ik zelfs een kamer ingericht als 
ijshockeykamer. Daar hangen 
honderden vaantjes en ander 
souvenirs als pucks, posters en 
shirts . Het is de slaapkamer van 
mijn zoontje Henri. Die is drie
eneenhalf jaar oud. Zo laat ik hem 
alvast wat sfeer-proevert. Dit 
weekeinde wordt een ijshockey
weekeinde voor mij. Ik stap zater
dagmorgen het huis uit en kom er 
pas zondagavond weer terug. We 
gaan eerst naar Geleen. 
·s Nachts om een uur of vijf ko
men we terug in de ijshal. Dan ga 
ik het restaurant wat schoonma
ken en om zeven uur begint al
weer een D-juniorentoernooi . 
Daarbij heb ik ook een functie. 
Om vijf uur beginnen de voorbe
reidingen op de wedstrijd tegen 
Heerenveen. Slapen doe ik dit 
weekeinde niet. Ik zal doodmoe 
zijn als het achter de rug is, maar 
dat is niet erg. Als er maar gewon
nen wordt. " 

e HENK HIELKEMA 
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• Heerenveense verdedigers volgen met spanning de verrichtingen van GIJS-speler Joep Franke (tweede van links). 

Koopmans maakt zijn woorden waar 

Tweede dubbelslag 
GIJS in play-offs 
Vanonze .sportredacteµr Henk H~elkcma _ .. 

GRONINGEN - Leo Koopmans maakte dit: weekeinde zijn 
woorden waar. ,,Na winst in Geleen stomen we door tegfm 
Heerenveen", had hij gezegd en met zijn team voegde hij vervol
gens de daad bij het woord. LADA-GIJS k~erde zaterdagnacht 
met een 3-2 zege terug uit het verre Zuiden en gisteravond werk
ten de Gr·oningers hun Friese rivalen uit de titelstrijd met een da
verende 5-1 overwinning. Voor het kampioenschap blijven Ge
leen en GIJS in de race en als de Limburgers het komende 
weekeinde geen misstap maken dan heeft de ontknoping op za
terdag 8 maart in Groningen plaats met de tweede en beslissende 
confrontatie. Als Geleen GIJS verslaat beslist het onderlinge 
doelgemiddelde over de ijshockeytitel. 

wapens." Van de vijf play-ofTte
genstanders is Heerenveen nor
maal gesproken het minste onder 
de indruk va n een portie geweld , 
maar nu het erop aankwam liet 
de Friese equipe het ook o·p dat 
onderdeel afweten. 

Koopmans wil eigenlijk nog 
niet zover vooruit kijken . Hij zou 
het wel een blamage voor de 
play-offs vinden als uiteindelijk 
de doelcijfers de doorslag moeten 
geven. ,,Maar", zegt hij , ,,voor die 
bewuste zaterdag moeten beide 
zeams nog tweemaal spelen . Kijk , 
de andere ploegen zijn dan wel 
zo'n beetje uitgeschakeld, maar ze 
kunnen het ons nog behoorlijk 
lastig maken. Wat dat betreft ver
keert Geleen het meest onder 
druk . Die club kan zich beslist 
geen uitglijder permitteren, ter
wijl wij er desnoods nog eentje 
kunnen verliezen". 

Met zijn duim in een blok ijs 
verpakt - een lichte blessure -
hijgde de Groninger speler-trai-

. ner nog wat na. Het slopende duel 
in Geleen, de urenlange busreis, 
de korte rustperiode en de altijd 
met veel emoties omgeven noor
delijke derby hadden duidelijke · 
sporen nagelaten . Joep Franke 
liep een enkelblessure op, Strijker 
kreeg- pijn in de ribben en alle 
Groningers voelden in de slotfase 
de kracht uit hun benen verdwij
nen. Daarom was het achteraf 
maar goed, dat GIJS zijn Heeren
veense tegenstander vanaf de 
eerste minuut bij de strot greep. 
Binnen drie minuten was het 3-0 
voor GIJS en dat was juist wat 
Koopmans vooraf bedoelde: ,;,Die 
puck moest bij wijze van spreken 
door de goalie heen". 1 

maar de pogingen waren niet 
meer dan de stuiptrekkingen' van 
een verbleekte sterrenteam . 

De Groningers kregen met hun 
gebruikelijke driedubbele inzet de 

. Friezen binnen de kortste keren 
op de knieen. Briljante combina
ties waren daar al niet meer voor 
nodig. Het spelniveau liet gistera
vond te wensen over, maar ook 
dat is geen ongebruikelijk beeld 
in de play-offs . Koopmans zei het 
na afloop treffend: ,,De kracht en 
de inzet zijn onze belangrijkste 
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Zegetocht 
GIJS bewees zaterdag trouwens 

al de partijen ook onder meer 
weerstand tot een goed einde te 
kunnen brengen. De verminderde 
inbreng van de Friezen doet dan 
ook geen afbreuk aan de zegetocht 
die de Groningers deze weken aan 
het maken zijn . Het tekort aan 
techniek wordt gemakkelijk ge
compenseerd door collectieve 
werklust. Daarin houden cie 
'heethoofden' hun kop er goed bij . 
Bondscoach ClifT Stewart wilde 
een paar maanden geleden W ay
ne van Dorp niet in Oranje, omdat 
hij voor te veel strafminuten 
zorgt, maar de beruchte nummer 
acht van GIJS verbaast voorlooÎ!! 

1.:;-1..-fJb 

Gedenkwaardig 
De trouwe supporters onder de 

ruim 2500 bezoekers herinnerden 
zi~h wellicht de gede9,kwaardige 
wmteravond van een vijftal jaren 
geleden. Nog een puntje was GIJS 
(in Snickers-tenu) cl,estijds verwij
derd van het kampioenschap en 
uitgerekend Koop.mans knalde de 
Groninger hoop aan flarden door 
in de laatste mi•tmut voor Heeren
veen te scoren: Dat was ditmaal 
onm?_geli_jk of1hij ~ou de puck ach
ter ZIJn e1gen •goahe moeten schui
ven. Het verschil tussen Heeren
veen toen ren Heerenveen nu was 
echter grQter dan de clubverwis
sel.ing van de boomlange aanval
ler. In liet Stadspark vochten de 
Flyers voor hun laatste titelkans. 

' J 1 

vriend en vîjand met, een vbor".: 
beeldige beheersing . van ' zijn 
agressie. 

Niet Van Dorp, maar sommige 
teamgenoten gooien a f en toe een 
druppeltje olie op het vuur. Cof
fen g en Vangog deden dat tien da 
gen geleden in Tilburg en tegen 
Heerenveen kon Koopmans zich 
in de derde periode eventjes niet 
beheersen . De coach beriep zich er 
later op dat de wedstrijd toch al 
was beslist , maar voor hetzelfde 
geld was de irritatie die Koop
mans bij de Friezen opriep om
geslagen in een fatale scorings
drift. Nu bleef het bij een tegengo
a l, terwijl de stand reeds 5-0 was 
in het voordeel van de Gronin
gers. 

Het scoreverloop: 3e min. 1-0 Strijker. 3e 
min. 2-0 Ke1jzer, 4e min. 3-0 Franke, 21e min. 
4-0 Koopmans, 52e min. 5-0 Keijzer, 54e min. 
5-1 McKenzie. 

In Geleen realiseerde GIJS bin
nen acht minuten een 3-0 
voorsprong. Daarmee verschafte 
het niet alleen een basis voor de 

r 

(Foto: Jelte Homburg) 

Clubs schakelen 
elkaar uit voor 
kampioenschap 
Va n onze sportredactie 

GRONINGEN - Na de 
wedstrijden in de play-offs 
van afgelopen weekeinde zijn 
drie van de vijf clubs uitge
schakeld voor de Neder
landse titel. Tilburg, Eindho
ven en Heerenveen boekten 
in vier wedstrijden slechts 
een overwinning. GIJS kan 
theoretisch komende zondag 
in de thuiswedstrijd tegen Til
ou-rg -120.30 uur)" kampioen 
worden, wanneer- het zelf 
tweemaal wint en Gelet-n bei
de duels verliest. , 

Uitslagen: Tilburg-Geleen 2-5, 
Heerenveen-Eindhoven 9· 7 (na penal
tyshots) , Geleen-GIJS 2-3. Eindhoven
Tilburg 5-4, GIJS-Heerenveen 5-1 

Stand: 
1 GIJS 4 8 21-10 
2. Geleen 4 6 21-10 
3. Tilburg 4 2 15-21 
4 Eindhoven 4 2 18-25 
5. Heerenveen 4 2 17-26 

... 

eindzege, maar kregen de noorde
lingen ook de met 1500 toeschou
wers gevulde ijshal stil. Na .die 
3-0 gebeurde er niet zoveel. In de 
tweede periode werd er zelfs niet 
gescoord. Er kwam pas weer leven 
in de brouwerij nadat Geleen tot 
2-3 naderde. Een schot op de paal 
was het laatste wapenfeit van de 
Limburgers, die hun goalie van 
het ijs haalden voor een extra 
veldspeler. 

Scoreverloop: 1e min. 0-1 Toren, 3e 
min. 0-2 Van Dorp, Be min. 0-3 Van Dorp, 43e 
min. 1-3 Conroy. 47e min. 2-3 Peters. 
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Hakken pech? 
JAN VENEMA 
Korreweg 122 - 122 1 - Groningen - Tel. DJ 0-716937 

WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

Sleutels klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk. 
Optimale service en garantie. 
1 n eigen werkplaatsl 

1 

UYTINK tweewielers Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 ', -
Hang• en sluitwerk en beslagbedr. 

Direct uit voortaad levElr,baar in de materiaalsoorten messing, 
staal, rvs\ aluminium en nylo1n : 
• bouten • moeren • schroeven 
• draadstangen • sluit- en veerringen 
D tevens gereedschappen 
D catalogus op aanvraag GROBO BV 

Ouinkerkenstraat 37, postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 86 41 

DIE RENS PEC IAALZAAK 

'OOSTERPARK' 
Begoniastraat 62, Groningen, tel. 050-121967 

\ t./ ~ 

Specialiteit: GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aqua~iumbenodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportartikelen 

_ ~1-ay-off statistiek 
14-2-1986: Hebro Trappers - Lada-GIJS 3-7 (1-2, 1-4, 1-1) 

08.15 0-1 Joep Franke 
10.36 1-1 Doug Mason (PPG) 
18.41 1-2 Bob Bergloff 
22.39 1-3 Bob Ginnetti 
24.16 2-3 Sean Simpson (PPG) 

36.00 2-4 Joep Franke 
38.25 2-5 Henk Keijzer 
39.38 2-6 Bob Ginnetti 
44.35 3-6 Phil Patterson 
42.22 3-7 Johan Toren 

Scheidsrechter: Toemen . Toeschouwers: 2000. 
Strafminuten : Hebro Trappers: 0, Lada-GIJS: 19. 

15-2-1986: Lada-GIJS - Kemphanen 6-4 (3-2, 3-1, 0-1) 

02.12 1-0 Bob Ginnetti (SHG) 26.10 4-2 Erik Noorman 
03.47 1-1 Antoine Geesink (PPG) 28.34 5-2 Joep Franke 
05.56 2-1 Bob Bergloff 29.57 5-3 Dave Livingston 
11.37 3-1 Leo Koopmans (PPG) 34.04 6-3 Wayne van Dorp 
15.00 3-2 John Vorstenbosch 51 .20 6-4 John Vorstenbosch 
Schiedsrechter: Westra. Toeschouwers: 1800. 
Strafminuten: Lada-GIJS:- 14, Kemphanen 12. 

PPG is Power-play goal, SHG is Short-handed goal. 

Topscorers 3. Brian Sproxton (Smoke Eaters) 2 3 3 6 
4. Andy Tenbult (Hebro Trappers) 2 3 2 5 

Achtereenvolgens: 
(W) Wedstrijden, Goals (G), Assists (A) en 
Punten (P) 

Play-offs: W G A P 

1. Sean Simpson (Heb.ro Trappers) 2 3 5 8 
2. Bob Ginnetti (lada-GIJS) 2 3 4 7 

5. Phil Patterson (Hebro Trappers) 2 4 0 4 
6. Joep Franke (lada-GIJS) 2 3 1 4 
7. Wayne van Dorp (Lada-GIJS) 2 1 3 4 

Johan Toren (lada-GIJS) 2 1 3 4 
Risto Mollen (BP Flyers) 2 1 3 4 
Jamie Conroy (Smoke Eaters) 2 1 3 4 

11 . Maarten Burgers (Hebro Trappers) 2 0 4 4 

Den Bosch of Den Haag? 
l In de degradatiecompetitie maakten Spitman "Nijmegen en Frontech Amsterdam 

duidelijk niet te willen degraderen. De beslissing daarover is in feite dit weekeinde 
al gevallen bij de twee duels tussen Panasonic Den Bosch en HYS Den Haag. 
De uitslagen van vorige week: Amsterdam - Den Bosch 9-4; Nijmegen - Den Haag 
7-2; Den Bosch - Nijmegen 4-10; Den Haag - Amsterdam 0-12. 

Stand: 1 . Amsterdam 2 2 0 4 21 - 4 
2. Nijmegen 2 2 0 4 17- 6 
3. Den Bosch 2 0 2 0 8-19 
4. Den Haag 2 0 2 0 2-19 

9 



Lada GIJS Groningen BP Ayers Heerenveen 
Reg. nr. Reg. nr. Thuisclub 

No. Namen Plaatsen No. Namen Goal Assists 
no. no. 

18 Mark O'Brien Doelverdedigers V 1 Rob Polman Tuin 9n ) l-f 
1 Theo Mertens ✓ 36 Michiel Lingeman J2 ID 
7 Rick Vangog C 1. Verdediging 2 Dick Bruin \ ,~ 
3 Erik Noorman V 5 Brett Thompson ---- 1, -

6 Bob Bergloff 2. Verdediging v 4 Evert-Jan van der Werf ------ -
15 Gerard Carras 18 Johan de Vries 1r-
9 Martin Kiel 3. Verdediging 8 Hendrik Bruinsma 

\} l,rl I 6 --
I'------._ 

8 Wayne van Dorp V 6 Brian de Bruyn 

13 Joep Franke 1. Voorhoede l')e( Gerben Reiding 2..~ >< 
12 Henk Keijzer '\ / 7 Phil McKenzie ~ 
16 Leo Koopmans \..., 10 Jan Janssen ___, 
17 Bob Ginnetti 2. Voorhoede v 9 Risto Mollen 

19 Johan Toren ~ Martin Pateman î2. 
/2 c\l 

10 Hans Coffeng V 17 Sytze de Haan C 

14 Herman Carras 3. Voorhoede 11 Bert Alberts 

20 Andy Strijker V 21 Andries Andringa 

11 Bas Copray 12 Jan Wester 

14 Eric van Hal 
\) 20 Peter Dijkstra 

Speler/ coach : Leo Koopmans 
v ~ 

Speler / coach : Jan Janssen Thuisclub 

No. Penaltie 

/q hah-sf ic:ks -- /6 /',._ ~eiz~~nep_ 

Uitslagen, programma en stand ------
J 

i--.. 

---------- -------- --.. 

Vorig weekeinde: ---Tilburg - Lada-GIJS 3-7 
Lada-GIJS - Eindhoven 6-4 
Geleen - Heerenveen 8-3 
Heerenveen - Tilburg 4-6 
Eindhoven - Geleen 2-6 

6 --:'lff'Lf~,, l'"P 
~ 1 

r---_ -
~ 

........ 

Vrijdag: 
.2,-5 Tilburg - Geleen 

Gisteren: 
Geleen - Lada-GIJS ,2.3 

Heerenveen -.. - Eindhoven s-1 
Vandaag: 
Lada-GIJS - Heerenveen S , \ 
Eindhoven - Tilburg 

Stand per 20 februari: 
i 

Geleen 2 2 0 4 14- 5 
Lada-GIJS 2 2 0 4 13- 7 
Tilburg 2 1 1 2 9-11 
Eindhoven 2 0 2 0 6-12 
Heerenveen 2 0 2 0 7-14 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V 
/ 

V 
,6 <:.,Ko Ss ~c 'te C. k 
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Groninger ijshockeyers . winnen aèhter elkaar 

G.IJ.S. voor 't eerst 
Nederlands kampioen? 
Wie vorige week na de door GIJS 
succ~vol afgesloten play-off
opemngsduels het woordje kam
pioenschap in de mond nam werd 
door menigeen wat meewarig 
aangestaard. Was ook vorig jaar 
de start van GIJS niet perfect ge
weest? En was het daarna niet 
snel bergafwaarts gegaan met de 
Groninger ijshockeyers? Er moest 
eerst maar eens afgewacht wor
den hoe de confrontatie met titel
pretendent Gelee!1 zou aflopen,. 
Dan pas kon er mISSchien eens se
rieus gedacht worden over een 
eventuele eerste vaderlandse titel 
in de geschiedenis van GUS. 

Schroom, waarvan gisteravond 
na de im17!-er emotierijke derby 
met aartsrivaal Heerenveen wei
nig m~er ~ver was. ~~t acht pun
ten uit vier wedstnJden is het 
Groningse ijshockeyteam inmid
dels beland op de helft van de 
k?-mpioensstrijd en lijkt een kam
pioenschap dichterbij dan ooit. 
Een 2-3 zege in Geleen, 5-1 winst 
op de Friese Flyers. Groningen 
leeft in een ijshockeyroes. 

2700 mensen 
in Stadspark 

De ruim honderd naar Geleen 
meegereisde supporters waren de 
eersten die blijk gaven van een 
groeiend vertrouwen in de Noor
delijke titelkansen. Daartoe aan
gezet door een uitstekend spelend 
GIJS, dat zeker gedurende de 
eerste twintig minuten het knus
se Limburgse stadion op zijn kop 
zette. De rood-witten verschenen 
herhaaldelijk gevaarlijk voor het 
Geleense kooitje, waar het voor 
de Zuidelijke verdediging regel
matig alle hens aan dek was . Met 
kunst en vliegwerk probeerden 
de gastheren GIJS van scoren af 
te houden, maar drie goals van 
achtereenvolgens Johan Toren en 
Wa~ne Van Dorp (2x) legden de 
basis voor de uiteindelijke 2-3 ze
ge. 
Ook in e-- weecfe periode werd 
het niet echt gevaarlijk voor kee
per O 'B rien, hoewel de Zuiderlin
gen zich in dat stadium van de 
strij~ wat meer ontworstelden 
aan de Noordelijke beklemming. 
Pas in de slotminuten kreeg de 
K oopmansequipe het moeilijk. 
Twee goals van Van Sloun en 
Conroy verkleinden de marge tot 
slechts één treffer, waarna de 
thuisploeg er nog een krampach
tig slot offensief uitperstte. De ge
b lesseerde O 'Brien wenste niet te 
C~_Pitul~ren, en met behulp van 
z1Jn solide werkende verdedigers 

voorkwam de sluitpost de gelijk-
maker. · 

Snel gebeurd 
De wedstrijd tegen Heerenveen 
verliep in feite net zo. Alleen het 
scoreverloop zag er anders uit 
want in tegenstelling tot hun Lim~ 
burgse collega's hadden de Friese 
ijshockeyers gisteravond weinig 
tot niets in te brengen. Al na drie 
minuten prijkte er een 3-0 stand 
op het scorebord, als gevolg van 
het feit . dat achtereenvolgens 
Strijker, Keizer en Franke doel
treffend profiteerden van de cha~ 
os in de Friese verdediging. 

• 
De voorbereiding 
Leo Koopmans eet biefstuk uit 

bijgeloof. Wie iets van de eet
lust van de Groninger ijshockey
coach-trainer-speler weet, moet 
een beetje lachen. Biefstuk uit bij
geloof, dank je de koekoek. Maar 
Leo meent het. 

IJshockeyers staan bekend om 
hun bijgeloof. In Canada rijden de 
meeste topspelers een vaste rou
te van hun huis naar het stadion. 
Daar willen ze nooit van af wijken. 
Hoe zit dat met Leo van de 
Schoolholm naar het Stadspark? 
Koopmans: ,,lnplaats van die 
vaste route heb ik ook iets speci
aals met Rick Vangog. We halen 
elkaar altijd op en gaan dan sa
men naar het stadion. Ik haal Rick 
op. Als hij mij op haalt, dan is het 
niet goed. Dat is ook zoiets he?" 

De GIJS-speler verkeert trou
wens steeds in een driedubbele 
voorbereiding, want hij is speler, 
trainer en coach. Hoe gaat dat? 
Koopmans: ,,Een beetje ingewik
keld, maar ik kom er goed uit. Kijk, 
mijn voorbereidingsactiviteiten 
hebben het meest te maken met 
mijn spelersfunctie. Mijn lichaam 
is daar mee bezig, maar mijn 
hersens bereiden zich voor als 
coach." 

Daarmee was de strijd meteen af
gelopen. In de twee daarop vol
gende perioden kwamen de gas
ten uit het Friese Haagje er am
per aan te pas. Met de wedstrijd 
tegen Geleen nog in de benen be
perkte GIJS zich tot het uitspelen 
van de wedstrijd, maar kregen 
toen zelfs niet met tegenstand 
van enige betekenis te maken. 
Koopmans zelf bracht de score in 
de tweede periode op 4-0, terwijl 
Keizer in het laatste bedrijf het 
halve tiental voor de Groningers 
vol maakte. Phil McKenzie redde 
de eer nog voor zijn team, maar 

Leo vertelt over de voorberei
ding van zaterdag: ,,We kwamen 
om half vier vrijdagnacht in Gro
ningen aan na de wedstrijd in Til
burg. Dan kom je om vier uur 

• LEO KOOP MANS 
thuis. Ik viel om half vijf in slaap 
en om negen uur was ik weer 
wakk~r. Toen haalde ik mijn 
vrouw uit het ziekenhuis. Die had 
haar enkels gebroken tijdens het 
schaatsen. Heel vervelend. Ik 
was deze week ook nog huisva
der voor mijn kinderen. Mijn 
vrouw heb ik zaterdagmorgen 
naar haar ouders in Heerenveen 
gebracht. Thuis gekomen heb ik 
gegeten. Melk, muesli en biefstuk. 
Daarna ·s middags geslapen tot jij 
me met je telefoontje wakker 
maakte. Maar ik moest nu toch 
wakker worden, want we gaan zo 
naar het stadion. In de kleedka
mer gooi ik vervolgens mijn spul
len neer en vertrek direct naar het 
restaurant voor een bak koffie. 

daar maalden de 2700 toeschou
wers niet meer om. Ook de we
derzijdse onvriendelijkheden 
vlak voor het eindsignaal konden 
de feeststemming in de 
Stadsparkhal niet bederven. 
Echt geweldadig, handelsken
merk van de derbies uit het verle
den, werd het echter nooit. Qua 
strafminuten hielden de beide 
ploegen elkaar keurig in even
wicht: beide teams hadden acht 
minuten een speler op de straf
bank zitten. Maar dat was dan 
ook de enige overeenkomst die er 
viel te ontdekken. 

Vaste prik. Weer terug naar de 
kleedkamer om de sticks te ver
zorgen. Elke wedstrijd heb je een 
nieuwe stick. Die moet helemaal 
geprepareerd worden naar mijn 
persoonlijke wensen. En zoiets 
kan je het beste zelf doen. Eve,1 
bijschaven, wat tape om het uit
einde enzovoort. Dan de warming 
up. En pas een kwartier voor de 
wedstrijd ben ik even coach. Dan 
volgt mijn pep-talk. De jongens 
even scherp maken. Wijzen op 
fouten van de vorige wedstrijd en 
op de tactiek voor de komende te
genstander. In de tussentijd heeft 
er nog een massage plaats. De 
benen even lekker laten masse
ren. Dat heb je gewoon nodig na 
zo'n wedstrijd in Tilburg." 

Op het ijs werkt Koopmans met 
Joep Franke en Johan Toren sa
men met goalie O'Brien een ritu
eel af. Vlak voor het begin slaan 
ze elkaar tegen de schenen met 
de stick. Ze staan in een soort 
magische kring. Koopmans slaat 
als laatste op de leggards van 
O'Brien en beroert met zijn stick 
de beide doelpalen. Daarna rijdt 
hij over een van de rode face-off
stippen. Pas daarna kan de wed
strijd beginnen. 

HENK HIELKEMA 
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Bij ijshockey overheerst hartstocht 
JAN J. RITZEMA 

GRONINGEN - Het aan
trekkelijke van een ijshockey
wedstrijd is dat het ook uiter
mate boeiend is voor toe
schouwers, die geen hout van 
spelregels weten. Driemaal 
twintig minuten (zuivere 
speeltijd) geschiedt er voor de 
toevallige passant schier alles 
waar een normale sàmenle
ving van gruwt. Sportbroe
ders staan mekaar voortdu
rend naar het leven. Wanneer 
ze maar even kans zien mal
kander met een rotsmak tegen 
de afrastering te werken grij
pen ze de gelegenheid in volle 
vreugde aan. Schade aan lijf 
en leden leveren de aanslagen 
doorgaans niet op. IJshockey- · 
ers zijn er volledig op bere
kend. In hun beschermende 
uitrusting ogen ze als Miche
lin-mannetjes. 

Het is opmerkelijk hoe ge
makkelijk ze zich, in de onge
twijfeld sterk belemmerende 
kledij, over de ijsvlakte bewe
gen·. Gelijk schichtende vleer
muizen ; en razendsnel. De 
vliegensvlugge acties, waarbij 
de puck, vaak sneller dan het 
geluid, over de spiegelgladde 
vloer dendert zijn uiterst 
spectaçulair en bieden de be
zoekers overvloedig kijkgenot. 
Sportliefhebbers kennen de 
amusementswaarde van ijs
hockey en hebben slechts wei
nig aanmoediging nodig, in 
complete drommen naar het 
ijsstadion op te rukken. Bo
venal wanneer tegenstanders 
tegenover elkaar staan die in 
't verleden op regionaal ni
veau historie schreven . In 
onze gewesten Groningen en 
Heerenveen. Jarenlang waren 
de Friezen in Nederland on
betwist de sterksten. Tot ver
driet en ongenoegen van de 
Martinistadjers. De rivaliteit 

){reeg ·het karakter van de _ 
Hoekse en Kabeljauwse twis
ten. De onderlinge duels wa
ren onveranderd helse gevech- _ 
ten. Om van Heerenveen te 
winnen waren de Groningers 
bereid van zwakkere tegen
standers te verliezen. 

SUPPORTERS 
De nijd tussen de supporters 
was navenant . Bij een neder
laag heerste in het rood-witte 
Groninger kamp dagehlang 
een rouwstemming, die bij een 
overwinning oversloeg in een 
algehele hysterie . 

Aan de Friese heerschappij 
kwam een abrupt einde, toen 
de geldschieter de kraan 
dichtdraaide. Het over laten 
vliegen van kostbare Ameri
kaanse en Canadese spelers 
werd onmogelijk en in eigen 
kring was te weinig talent 
voor een eerste viool in de lan

. delijke competitie. Groningen 
had de lijnen beter uitgestip-
peld en zag kans een. toonaan
gevende rol te spelen in het
nationale geweld. De Stad
sparkbewoners zijn zelfs zo 
dominant dat de landstitel al
leszins binnen bereik ligt. 

PLAY-OFFS 
Momenteel worden de zogehe
ten play-offs gespeeld . Een 
competitie waaraan de vijf 
sterkste vaderlandse teams 
meedoen. Zowel Groningen 
(GIJS) als Heerenveen (Flyers) 
zijn deelnemer. Met GIJS als 
absolute kanshebber. Totdus
_ver wonnen de krijgers van 
Leo Koopman al hun gevech
ten . Met de Flyers ging het 
aanzienlijk beroerder. Giste
ren troffen de rivalen elkaar 
in het Stadsparkse ijsstadion. 
Voor de kenners een twee
kamp op het scherp van de 
snede. In een onafzienbare 
stoet stroomden ze naar Koos 
Fekkes ' tempel. Voor de Friese 
aanhang waren twee vakken 

Het enthousiasme op de tribune kent nauwelijks grenzen 

gereservee,rd. Zo ver mogelijk 
weg bij de GIJS-supporters, 
die gewoontegetrouw in hun 
eigen vak C samendromden. 
Geen plaats bleef onbezet. 
Een kleine drieduizend fana
ten bevolkten de tribunes. Met 
bellen _ en toeters, sjaals en 
schaamteloos ontwikkelde 
stembanden. De thuisclub to
lereerde geen enkele oppositie 
van de visite. Al ver voor de 
aanvang van de wedstrijd 
donderden de strijdliederen 
door de beperkte ruimte. Een 
cacafonische community-sin
ging, waarbij naar Engels 
voorbeeld "we are de besten" 

. aanvankelijk de hitlijst na
drukkelijk aanvoerde. Ge
volgd door "wij worden kam
pioen" op de wijs van tarara
boemdiee; nadat in een vlot 
tempo de puck drie keer in het 
Friese kooitje belandde. 

Vijf minuten had de thuisclub 
nodig om op voorsprong te ko
men. De treffer werd begeleid 
door een vocaal tumult, waar
bij een kloeke lawine tot een 
meewarig gefluister verbleek
te. In een vloek en een zucht 
bedroeg de marge drie doel
punten. Al had vak C een mil
joen dukaten mogen verdelen , 
waren de uitspattingen niet 
onstuimiger geweest. ,,Wij 
worden kámpioen, wij worden 
kámpioen! " 

De harde kern van GIJS' 
aanhang wordt steeds opge
pept door een voorzanger. Hij 
verheft zich van zijn zetel , 
spreidt z'n armen wijduit en 
zet een lied in. De schare va1t 
juichend in. In een ommezien 
overgenomen door de wat 
meer gematigde aanwezigen. 
Dreunend botsten de gezan-

foto: Harry Tielman 

gen tegen dé massieve wanden 
van het stadion. 

De vroege royale voor
sprong temperde de daden
drang van de supporters. Hun 
favorieten controleerden de 
partij volledig en buitenzinni
ge aanmoedigingen waren ge
heel en al onnodig. De 
krachtsverhoudingen ver
schilden teveel. Nimmer be
hoefde de beuk er bovenmatig 
in . Juist de geweldadige stoei
partijen aan de rand van de 
boarding is voor de rechtge
aarde 1iefhebber "gefundenes 
Fressen ''. Het duel van gister
avond had ze te weinig. Een 
kwartier geen doelpunten en 
een te verwaarlozen aantal 
strafminuten zijn dodelijk 
voor een spectaculaire ijshoc
keywedstrijd. 

Halverwege de tweede 

speeltijd wist een aanhanger 
het al. ,,'n Klotenwedstrijd," 
oordeelde _ hij ontmoedigd. 
"Die Friezen kunnen , er te 
weinig van. Het is een.gelopen 
koers. Onze jongens spelen 
plichtmatigde partij uit. Ik 
kan ze geen schuld geven. Ze 
hebben net een zware ontmoe
ting in Geleen achter de rug. 
In het holst van de nacht zijn 
ze teruggekeerd." Z'n maat 
vond het een ongegrond ex
cuus. ,, Wij kwamen ook pas 
vannacht om drie uur thuis," 
reageerde hij verongelijkt. Hij 
was één van de passagiers van 
de twee supportersbussen, die 
de verre uitwedstrijd in het 
Limburgse volgde. 

LET'SGO 
Als één der weinigen hield hij 
zijn ontembaar enthousiasme 
als een vlaggemast overeind. 
Met overslaande stem pro
beerde hij zijn idolen tot een 
heviger inzet op te jagen; 
"Wayne, let's go!" Maar ook 
de Groninger kolos spaarde 
zijn krachten. De stand was 
inmiddels vijf-nul. 

De zoveelste GIJS-Flyers 
werd niet wat de aanhangers 
ervan verwachtten. · De Frie
zen hadden hun méesters ge
vonden. En ze erkenden het; 
zonder op gewaagde gevechts
handelingen terug te vallen. 
Slechts eenmaal vatte de olie 
vlam. fylet een kloeke vecht
partij bij het Heerenveense 
doeltje. ,,Afmaken!!!" galmde 
het van de tribunes . ,,Ach die 
lui moeten hun frustraties af
reageren," mompelde een te
leurgestelde toeschouwer. Eén 
kordate vuistsvechterij kon de 
ontmoeting niet redden. Pas 
na afloop kwamt:.1 de zangko
ren nog eenmaal goed op gang. 
,, Wij worden kampioen! " 
Groningers, die in de buurt 
van het Stadspark wonen, we
ten het nu ook. 
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Hakken pech? 
) 

JAN 1 VEN EMA 
Korreweg 122 - 122 1 - Groningen - Tel. 050-716937 

· WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

f' \ 

Sleutels klaar terwijl u wacht 

Doorlopende tweewieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk 
Optimale service en garantie. 
In eigen werkplaats. 

UYTINK tweewielers Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 ',, il 

Hang- en sluitwerk en beslagbedr. 

Dire1 ·tuit vèo~raad leverbaar in de materiaalsoorten messing, 
staal, rv1s, aluminium en ,lylon : 
e bouten e moeren • schroeven 
• draadstangen • sluit- en veerringen 
D tevens gereedschappen 
D catalogus op aanvraag GROBO BV 

Duinkerkenstraat 37, postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 86 41 

DIEREN S,PEC I AAL ZAAK 

'OOSTERPARK' 
Begoniastraat 62, Groningen, tel. 050-121967 

\ . 

Specialiteit: GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aquariumbenodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportartikelen 

-- - --- --- - - -llllll 

Topscorers 
Achtereenvolgens: 
(W) Wedstrijden, Goals (G), Assists (Al en 
Punten (P) 

Play-offs: 

1. Sean Simpson (Hebro Tr.) 
2. Phil Patterson (Hebro Tr.) 
3. Jamie Conroy (Smoke Eaters) 
4. Bob Ginnetti ( Lada-GIJS) 

Wayne van Dorp (Lada-GIJS) 
Aisto Mollen (BP Flyers) 
Brian Sproxton (Smoke Eat.) 

8 Andy Tenbult (Smoke Eaters) 
9. Joep Franke (Lada-GIJS) 

10. Theo van Gerwen (Kemph.) 
11 . Dave Livingston ( Kemph.) 

WGAP 

4 6 5 11 
4 6 3 9 
4 4 4 8 
4 3 5 8 
4 3 5 8 
4 3 5 8 
4 3 5 8 
4 3 4 7 
4 4 2 6 
4 3 3 6 
4 5 0 5 

Play-off statistiek 

Totaal hele seizoen: 

1. Bob Ginnetti 1 

2. Sean Simpson 
3. Jim MacRae (Panasonic) 
4. Dave Livingston 
5. Bennie Tijnagel (Spitman) 
6. Ruud Molenaar (Panasonic) , 
7. Brian Sproxton 
8. Danny CraÎ€J (Spitman) 
9. Ron Berteling (Frontech) 

10. Phil Patterson 
11. Doug Mason (Hebro Trapp.) 

22-2-1986: Smoke Eaters - Lada-GIJS 2-3 (0-3, 0-0, 2-0) 

01.53 0-1 Johan Toren 43.20 1-3 Jamie Conroy 

W GAP 
36 47 52 99 
36 46 44 90 
34 41 42 83 
34 46 33 79 
33 46 27 73 
32 31 41 72 
35 31 41 72 
35 29 41 70 
36 34 36 70 
35 43 25 68 
36 28 40 68 

03.42 0-2 Wayne van Dorp (SHG) 
08.26 0-3 Wayne van Dorp 

47.35 2-3 Danny Peters (PPG) 

Scheidsrechter: Toemen. Toeschouwers: 1250. 
Strafminuten: Smoke Eaters: 8, Lada-GIJS: 14. 

23-2-1986: Lada-GIJS- BP Flyers5-1 (3-0, 1-0, 1-1) 

02.22 1-0 Andy Strijker 
03.15 2-0 Henk Keijzer 
03.55 3-0 Joep Franke 

21.42 4-0 Leo Koopmans 
47 .47 5-0 Henk Keijzer 
49.38 5-1 Phil McKenzie (PPG) 

Scheidsrechter: Toemen. Toeschouwers: 2700. 
Strafminuten: Lada-GIJS: 8, BP Flyers 8. 

Buitenland 
In Zwitserland gaat de finale tussen Lugano en Davos (best of three). Lugano had 
geen moeite met Sierre, Davos had een derde wedstrijd tegen Kloten nodig om zich 
te plaatsen . In de nationalliga B strijden Bern en Chur, de ploeg van Alex Andjelic 
(ex-Nijmegen), om promotie naar de hoogste klasse. 
Klagenfurt, waar Tony Collard herstellende is van een zware knieblessure en nog 
een vraagteken is voor het Nederlands team voor de WK, en Feldkicch kwalificeer
den zich in Oostenrijk voor de eindstrijd van de play-offs. Het eerste duel eindigde 
in een 11-5 zege voor Klagenfurt. 

9 



p 
LADA/GIJS Groningen Hebro Trappen TIiburg 

Reg. nr. Reg . nr. 

No. Namen Plaatsen No. Namen 

30 Mark O'Brien 
Doelverdedigers 18 Guido Walenciak 

1 Theo Mertens 30 Robert Boogaard ~ 

7 Rick Vangog C 1. Verdediging 28 Maarten Burgers 

3 Erik Noorman 5 Joe Buchly 

& Bob Bergloff 2. Verdediging 26 Peter van leeuwen 
15 Gerard Carra1 17 Frank Jacobs " 
9 Martin Kiel 3. Verdediging . 

,• 
' 1 ! • 

8 Wayne van Dorp 21 Phil Patterson 

13 Joep Franke 1. Voomoede 20 Sean Slmpson 
12 Henk KeiJzer 25 Jef van Amel1voort 
16 Leo Koopman• XI Doug Mason 
17 Bob Ginnetti 2. Voomoede 22 Han, Smolder1 C 
XI Johan Toren 3 c ... Oerlemans 

10 Hans Coffeng 11 Paul Smolden 

14 Herman Carras 3. Voomoede 7 Ren6 de Hondt 

20 Andy Strijker 16 Hans Nieuwenhuizen 

11 Bas Copray 23 Henk Maas 
- .. •. 

~ 

Speler/coach: Leo Koopmana Trainer/coach: John Griffith 
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Uitslagen, programma en stand 
Vorig weekeinde: 
Tilburg - Geleen 2-5 
Heerenveen - Eindhoven 9-7 

Geleen 
Eindhoven 
Lada-GIJS 
Vrijdag: 
Tilburg 
Gisteren 
Eindhoven 
Heerenveen 
Vandaag: 
Lada-GIJS 
Geleen 

na penaltyshots 
- Lada-GIJS 2-3 
- Tilburg 5-4 
- Heerenveen 5-1 

- Heerenveen 

- Lada-GIJS 
- Geleen 

- Tilbrug 
- Eindhoven 

Stand per 27 februari: 
Lada-GIJS 
Geleen 
Tilburg 
Eindhoven 
Heerenveen 

4 4 0 8 21-10 
4 3 1 6 21-10 
4 1 3 2 15-21 
4 1 3 2 18-25 
4 1 3 2 17-26 

Bij gelijk resultaat beslissen de onder1inge 
westrijden 

Thuisclub 
Goal Assists 
no. no. 

1 'l. 1b 
J1 a 

·JI( \ "1 
1/- y 

Tijd 

J 5 2"2 
l :\ SI 

èJ't I 
/ I LA.. 

U e::,\- i!_A 
GOALS & ASSISTS 

Goal 
no. 

,6 
_ Ie Periode - 21 

4 - ~ ---------- ---. 
/'}, '8/13 1b56 I 

-
• l 1 r., /l/(!;4 ,a 

- 2e Periode -

JO q5/ l; 2~ 
J~i rJ/17 '-:;~ 3 ------ ----
~ 'Î 5" t-t 

- 3e Periode -
. 

STRAffEN 
Thul9club 

No. Penaltie Af Op No. 

ï ? h11h ->\.~~s Î)(JQ 1 3 
1 ./ I ~ ~-~ 

~ Ie Periode 

/ 
~ . 

./ 
/ ~-

1800 ..... 

~ 
~ 2e Periode 

~ 
_,,...--,---

/ / 

6 t ~ -p ( }:,t'){,f ;b4?_ /4y 1- ,a 
,3 

I , 1 2_v I { 

3e Periode 

Bezoekende club 
Assists Tijd 

no. 

/Q 2/-.. 
/:; 51. ~ 

Il 

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

-----
f?lt r~ - 4!.t 3 -- 1 -~ J 

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

lluoek .... dub 

Penaltie Af Op 

; ... Jei,e ~nro j 1:/ 1,,..., /':J./O 
!'..) .~,:,}?_ 1 (V\ ?.10-._({2,, {)OCl - r--

I ~ 
_J...------

~/ 

~----
J8oq , i/ 

~ 
~ 

~ 
~ 

/ 

, -l, i Ctvt 1-nt:'... t/4-3 Ûl-t~ 
v ..J ' 

11 
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SMOKE EATERS 

K E M P H A N E N 

20. Stephan Ament 
30. Jan Retera 

18. Chris Guy 
17. Gerard Vlemmix 
12. Nico van Galen Last 

6. Harm Wilms 

11. Willem Jan v.d. Broek 
5. Dave Livingston 
8. Peter van Ooijen 

22. Michael Louwers 
14. Theo van Gerwen 
3. John Vorstenbosch 

21. Victor Garcia 
1. Cor Hartogs 
7. Andy van Alphen 

" Zond ag staat KEMPHANEN voor haar miss~ien wel lastig-
ste uitwedstrijd in deze play_ offkompetitie. Groningen 
was ~waar, maar Geleen is een echt hels karwei, zeker 
nu daar de tent bij de wedstrijden van Srnoke Eaters af
geladen vol zit. Tent is niet eens zo'n onjuiste om
schrijving, de open zijden van de Geleense kµnstijsbaan 
schijnen met zeildoek afgesloten te zijn. 
Wat ons betreft mag deze laatste wedstrijd van dit sei
zoen tegen Geleen net zo eindigen als de eerste (vriend
schappelijke). Toen won KEMPHANEN met een half team met 
4-6. Net als bij Groningen weegt bij Geleen de presta
tiedruk zwaar, zeker nu de Limburgers in eigen huis 
klop kregen van de Gijssies. Ieder punt verlies voor 
Smoke Eaters betekent dus vrijwel het einde van een 
droom. Smoke Eaters zal dus net als 14 dagen geleden in 
Eindhoven alles uit de kast halen. 
, -------------------------------------------------------
WEDSTRIJDPROGRAMMA PLAY OFFS 

vr. 28/ 2 20.00 Hebro Trappers - BP Flyers 
za. 1/ 3 20 . 00 KEMPHANEN - Lada GIJS 

20.00 BP Flyers - Smoke Eaters 
zo. 2/3 18.00 Lada GIJS - Hebro Trappers 

20.00 Smoke Eaters - KEMPHANEN 

vr. 7/3 20.00 Hebro Trappers - KEMPHANEN 
20.00 BP Flyers - Lada GIJS 

za. 8/3 20.30 Lada GIJS - Smoke Eaters 
20 . 30 KEMPHANEN - BP Flyers 

zo. 9/ 3 20.00 Smoke Eaters - Hebro Trappers 

HEBRO TRAPPERS - KEMPHANEN 

Gaat U komende vrijdag niet met de supportersbus naar 
de wedstrijd Hebro Trappers - KEMPHANEN, en ook niet 
met eigen vervoer, dan kunt U, ook als U niet over te
letekst beschikt, op de hoogte blijven van de verri~~
tingen van Uw favoriete team . 
Vanaf 22.02 uur houdt de N.C.R.V . U via radio 2 op de 

dit hele seizoen tegen 

Tilbur g 0ngeslagen is geoleven. 
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in titelstriid 
Vai:1 onze !:iportredactçur.Henk Hi,elkema 

GRONINGEN - D~ scenarioschrijve.r van de ijshockey-play
offs, die de wedstrijd GIJS-Geleen voor komende zaterdag had 
gepland als knallend sluitstuk van.de tit~lstrijd, heeft kennelijk 
geen rekening gehouden met 'de grilligheden van Heerenveen. 
De voor J:let kampioenschap reeds uitgeschakelde Friezen klop
ten zaterdagavond Geleen en vervolgens deed de clubleiding er 
nog een schepje bovenop door de wedstrijd Heerenveen-GIJS 
van de zondagavond te verpláatsen naar aanstaande vrijdag. 
Daarmee kan de· laatste thuiswedstrijd van de ·Groningers tegen 
Geleen ,een feestd~el worden, want een overwinning in het Friese, · 
Haagje is over vijf dagen genoeg om kampioen te worden. Uitge
rekend op het Tbialf-ij~, het strijdtoneel van zoveel hete noorde- · 
lijke derbies, kan OIJS de beslissende punten binnenhalen. In te• 
genstelling tot Geleen maakten de Groningers· dit weekeinde 
geen fout door eerst in .Eindhoven te winnen (3-5) en gisteren Til
burg kansloos te laten: 9-5. 

l - 3- 0b Sportief gezien mag Heeren
veen dan niet zoveel meer te ver
tellen hebben, het bewees zater
dag GIJS een dienst door Geleen 
te kloppen en vervolgens heeft het . 
zichzelf dus nog een kassucces in 
liiet vooruitzicht.gesteld. 

Het Thialfstadi0n kan zich op
maken voor een Groninger inva
sie, want dat er enkele honderden 
supporters , mee zullen reizen, 
staat als een paal boven water. De . 
ruim 2500 GIJS-fans hoopten 
gisteren al een beetje op een kam
pioensfeestje, want bij winst van 
GIJS en een tweede verliespa.rtij 
van Geleén zouden de kaarten 
r.eeds zijn geschud. Halverwege de 
laatste periode hielp speaker Mei
ny Bijkerk de hossende menigte 
uit de droom door de eindstand in 
Geleen bekend te maken . Daarna 
was het "En we gaan naar 
Friesland", dat de klok sloeg. 

Maar misschien heeft de regis
seur van het play-oIT,ipektakel 
nog wel een verrassing in petto. 
Een nederlaag in Heeren.veen bij
voorbeeld , waardoor de confronta
tie met Geleen toch nog uitsluit
sel zou moeten geven. GIJS-trai
ner-speler Leo Koopmans wil met 
koffiedikkijkerij niets te maken 
hebben. Het maakt hem ook niet 
zoveel uit waar het feestje gevierd 
zal gaan worden . Koopmans: ,,Als 
het maar snel gebeurt, dat is het 
belangrijkste. Als het even kan 
willen we de zaak in Heerenveen 
afmaken. Daar ga ik van uit . . 
Lul<t het niet, dan hebben we té
gei;i Geleen een herkansing. lk 
heb de jongèns gezegd, dat ze 
vanaf nu vijf dagen hebben om al
leen maar te denken aan: winnen 
in Heerenveen ." ' 

Als de Groningers deze week de 
griep buiten de deur weten;te hou
den, dan is de titel binnen als Ge
leen zaterdag in Groningen arri
veert. Het is niet altijd even fraai 

,wat de Gijssies laten zien, ma,ar 
voorlopig is er geen tegenstander 
die hen naar de kroon kan steken. 
AJs . .het sçoreverJoop voor GJJS 
dreigt uit te· pakken in nadelige 
eindcijfers, draaien de noordelin

. gen ge.w00n de duimschroeven 
even aan. Dat ondervond de Kem
phahen zaterdag in Eindhoven· en 
•gisteren was. ;het niet anders te

. gen Tilburg, dat e~n 2-0 voor-
sprong nam. De achterstand werd 
energiek 'in een 7-2 voorsprong 

· omgeöogen. Koopmans maald er 
geen probleem van om in dergelij
ke gevaJ·len naar de breekijzer te 
grijpen. ln het îjshockey is dat 'een 
effectief wapen. 

, De . besnorde coach ergerde zich 
gisteravond dood aan de gaJ'ery
play van sommige-spelers, die bij 
de 7-2 stand het .publiek vermaak
ten met een showspelletje, dat .er 
niet om loog. Koopmans: ,,Weetje 
wat er toen gebeurde? Van 7-2 
werd het 8-5. Ik heb ze dat ook in 
de tweede pauze duidehjk verteld. 
Daarna ging het weer beter, Wij 
moeten geen dingen gaan doen 
die ons kwetsbaár maken. Kijk , 
het ziet er nu heel gezond uit, 
maar er is nog niets beslist. Als 
we gewoon hard blijven werken, 
zal het ook wel goed gaan, maar je 
moet altijd oppassen voor onder
schatting van de tegenstander of 
oversch~tting van je eigen moge
lijkheden. Denk niet, dat Heeren
veen ons vrijdag laat spelen." 

G·eïnspir,erd 
De 2-0 achterstand na twee· mi

nuten leidde eigenlijk geen ,mo
ment tot paniek in de ijshal. Het 
w.as a l snel duidelijk dat de deze 
weken . zo teleurstellende Tilbur
gers de moed niet konden opbren- ' 
gen om het onderste uit de kan te 
halen. De 7-2 voorsprong was het 
logische gevolg van het veel 
geïnspireerde.re spel van GIJS. 
Opmerkelijk was trouwens de 
produktiviteit van de tweede aan
valsJijn. Henk Keijzer sèoorde 
driemaal en Franke ~ènmaal;ter
wijl de lijn Kooµmans-Ginnetti
Toren tot eenzelfde score kwam . 
Opvallend detail was voorts het 

• GIJS juicht na de negende treffer van Henk Keijzer (rechts). 
Van Dorp is eveneens blij. 

geringe aantal strafminuten van 
beide teams: elk zes. 

Scoreverloop: 0-1 Van Leeuwen, 0-2 Pat
terson. 1-2 Ginnèlli. 2-2 Keijzer, 3-2 Toren, 
4-2 Koopmans. 5-2 Keijzer. 6-2 Berglofl , 7-2 

• Toren, 7-3 Smolders. 7-4 Nieuwenhuizen. 8•4 
Franke. 8-5 Van Leeuwen. 9-5 Keijzer. 

Slotfase 
. GIJS keek zaterdagavond lange 
tijd tegen een achterstand aan, 
maar door · een goede slotfase 
greep het toch de vijfde achtereen
volgende winst: 3-5. Aanvanke
lijk vatten de Groningers het duel 
veel te licht op , waardoor de Bra
bandel's dik verdiend ep veor
sprong kwamen . Wayne van Dorp 
zorgde met een loeiharçl schot 
voor de belangrijke tweede Gro
ninger goal, waarna de beterce 
GIJS-conditie de doorslag gaf. Leo 
Koopnrnns maakte gelijk en ze
ventien seconden voor het einde 
reali seerde Joep Franke de' vierde 
goal na een fraaie actie. Kempha
nen vervin_g vervolgens zijn doel 
man v_oor een extra veldspeler, 
maar die gok pakte verkeerd uit. 
Koopmans kon de, puck simpel in 
het lege kooitje sèhuiven: 3-5. 

Scorevèrloop: 0-1 Ginnelli. 1-1 Louwers. 
2-1 Van de Broek. 3-1 Van de Broek. 3-2 Van 
Dorp. 3-3 Koopmans, 3-4 Fran!<,e . 3-5 Koop
mans. 

2..-3-&L ' 
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Van een onzer-sportmedewerkers 

GRONINGEN Wayne van 
Dorp en -Joep Franke behoren vrij 

. verrassend tot de voorlopige ijshoc
keyselèctieselectie van bondscoach 
Clifî Stewart voor het wereldkampi
oenschap in de B-poule, eind maart 
in Eindhoven. Het GIJS-duo speelde 
zich tijdens de play-offs dOQr goede · 
prestaties in de kijker. Ook Rick 
Vangog, Leo Koopmans en Johan 
Toren van GI;}S zitten bij de groep 

· van 2fi spelers, waarvan er nog drie 

" . 
•• Viif Groningers In Nederlandse ·selectie voor WK 

moeten afvallen. Het Nederlands te
am bereidt zich van 11 tot en met 19 
maart voor in het Westduitse Gref
rath, waar een oefenduel gespeeld 
wordt tegen de (versterkte) plaatse
lijke club. Het wereldkampioen
schap begint-op 20 maart. 

De vollédige selectie Is: 
Doel : Jan Bruysten (Nijmegen). Cor 

Hoogendoom (Amsterdam). Rob Polman 
Tuin (Heefenveen) ; verdedigers: Rick Van· 
gog (GIJS), H.enk Hille (Aogle BK, Zwe
den), ·t,1a11rten Burgers. Joe Buchly (beide 
Tilburg). Bill Wensink.,Rob van Steen (bei· 
de Geleen) , Nico van Galen Last, Antoine 
Geesink (beide Eindhoven): aanvallers : 
Leo Koopmans, Johan Toren, Wayne van 
Dorp, Joep Franke (allen GIJS). Tony Col
lard (Klagenfurt. Oostenrijk). Brian de 

Bruyn, Risto Mollen (beide Heerenveen). 
Ron Berteling (Amsterdam), Bennie Tijna
gel, Henri Stoer, Harrie van Heumen (allen 
Nijmegen), .Tt,eo van Geiwen, Peter van 
Ooijen (beide Eindhoven) en Arnold Troch 
(Den Haag). 

De ijshockeyers va n Geleen ' 
voorkwamen gisteravond door een 
6-1 zege op Eindhoven, dat GIJS 

reeds tot Nederlands kampioen ge
kroond kon worden. De noordelijken 
zijn zeker van de titel, wanneer vrij
dag in Heerenveen van de Flyers ge
wonnen wordt. Bij verlies is het 
thuisduel tegen Geleen (zaterdag! 
nog van groot belang. De Zuidlim
burgers spelen zondag de laatste 
wedstrijd tegen Tilburg. 

., 

Ultslagen: Tilburg-Heerenveen 4-6, 
• Eindhoven-GIJS 3-5, Heerenveen-Geleen 

6-4, GIJS-Tilburg 9-5, Geleen-Eindhoven 
6-1. 

Stand: 
1. GIJS 
2. Geleen 
3. Heerenveen 
4. Eindhoven 
5. Tilbur~ 

6 12 35-18 
6 8 31-17 
6 6 29-34 
6 2 22-36 
6 2 24-36 

Voor het eerst na vijftien jaar landskampioen? 

GIJS kan titel bijna 
niet meer ontgaan 
GIJS kan het kampioenschap 
vrijwel niet meer ontgaan. Ook 
afgelopen weekend boekten de 
stadjers weer twee overwinnin
gen. Zij voeren met nog twee 
wedstrijden te gaan ongeslagen de 
ranglijst aan. In Eindhoven (3-5) 

1 
en thuis tegen Tilburg (9-5) lieten 
de Groningers er geen twijfel over 
bestaan de titel in de wacht te wil
len slepen. Zij hebben het komend 

1 weekend genoeg aan twee punten 
om de titel definitief naar de 
Stadsparkhal te balen. 

Vrijdagavond al kan het feest in 
volle hevigheid los barsten. Dan 
reizen de "Gijssies" namelijk af 
naar Heerenveen, alwaar in het 
Thialfstadion de traditioneel 
emotierijke derby met de Friese 
Flyers plaats zal vinden. Levert 
die confrontatie winst op, dan is 

de titel definitief "binnen". Voor 
het eerst na vijftien jaar. 
En dat zal tijd worden, want 
GIJS raakt langzamerhand ver-

1 moeid. Als enige van de vijf aan 
1 de play-offs deelnemende ploe
gen zijn de N oordelingen nog on
geslagen, maar de krachten be

: ginnen af te nemen. Zaterdag-
J avond in Eindhoven, maar ook in 
1 het duel met Tilburg bleek dat 
overduidelijk. 

j In het met ruim 2000 toeschou
wers gevulde Stadsparkstadion 
keken de "Gijssies" na een paar 
minuten zelfs tegen een 0-2 
achtsterstand aan, maar werden 
door trainer-coach Leo Koop
mans nog juist op tijd tot de orde 
geroepen. Nog voor de eerste pau
ze prijkte er een 4-2 voorsprong 

op het scorebord, waarna de rood
witten hun gasten geen moment 
meer dichterbij lieten komen. 

Zonder op noemenswaardige te
genstand te stuiten konden de 
volgelingen van Koopmans zich 
beperken tot het controleren van 
de strijd, die overigens alleen 
aantrekkelijk bleef door het gro
te aantal doelpunten dat het pu
bliek kreeg voorgeschoteld. 

- GIJS op weg naar de landsti
tel. Gisteravond werd met 9-5 
van Tilburg gewonnen. Hier 
Joep Frank (rugnr. 13) in actie, 
kritisch gevolgd door de links 
van hem staande Wayne van 
Dorp. 

f- 3-8 6 

- . ~ 
HYS.uit Den Haag is gedegradeèrd uit de 

eerste dillisie na.een 23-3 nederlaag tegen 
Amsterdam en een 7:7 gelijkspel tegen Nij- . 
magen. Het als voorlaatste geëindigde Den 
Bosch speelt komend weekeinde tweemaal 
tegen Rotterdam, de kampioen van de 
tweede divisie, om een plaats in de hoogste 
ijshockeydivisie. 

Stand: 
1. Nijmegen 
2. Amsterdam 

· 3. Den Bosch 
4. Den Haag 

6 9 37-22 
6 8 55-20 
5 4 26-37 
5 1 17-56 



In de Play Offs won Tilburg C twee keer van Utrecht C - Tilburg C heeft zes uit drie pn 

Kemphanen C zes uit vier, Assen C en Utrecht C zijn kansloos. 

D JUNIOREN. 
Onze jeugdige D ploeg kon het tegen Panasonic D niet bolwerken. Het werd 3 - 5. Ver
der won Tilburg D met 1 - 5 van Panasonic Den daarna met 5 - 3 van GIJS D zodat T il
burg D Kampioen werd. Het verslag van teamleider van Ommen. 
Afgelopen zondag speelden wij thuis de laatste play offwedstrijd tegen Den Bosch. 
Het heeft niet veel gescheeld of wij hadden in deze wedstrijd onze eerste winst behaald. 
Een gelijk spel hadden wij in ieder geval verdiend. Het was jammer dat de leiding ons 
vierde doelpunt niet wou zien en prompt het 4e doelpunt van Den Bosch toekende 
terwijl onze keeper de puck vast had. 
Maar als men lang genoeg blijft pulken dan verdwijnt de puck wel in het doel. Na deze 
situatie was het moraat gebroken en Den Bosch kon in de laatste minuut de score nog 
met één doelpunt opvoeren. 
Toch hebben wij deze play offs veel geleerd, vooral van de zuidelijke clubs. Het is alleen 
jammer dat men te weinig tegen dergelijke klubs speelt. 
Wij zijn dan ook blij dat wij 5 april aan een tournooi in Roozendaal gaan deelnemen. 
Het is ; · ., jammer dat de boys één maand zonder ijs staan, maar hopelijk verdwijnt 
ook d a eem met de komst van de I sohal. 

E JU HIJS E won eerst met O - 8 bij Utrecht Een daarna met 13 - 4 van GIJS 
E te E en Kemphanen E met 4 - 4 gelijk speelden. HIJS E kon de kampioens-
vlag • <emphanen E, Utrecht E en GIJS E. 

Progr 
Zonda~ 

Zondag 9 . 

: BP Flyers 2 - HIJS 2 (20.00 uur) 
: BP Flyers A/8 - Tilburg Trappers A/8 ( 17 .00 uur) 
- GIJS A/B - BP Flyers A/8 (20.00 uur) 

BUITENLANL 1VS. 
Evenals bij ons lü · Kompetitie of beter gezegd het Play Offsgebeuren ook in de ons 
omringende landen ~ 1 einde. 
1 n West Duitsland W""<:. Düsseldorf reeds tot de finale doorgedrongen. Hetzelfde gelukte 
Köln ook in de loop v " v·eek . Weliswaar heeft lserlohn de Keulse formatie veel te
genstand geboden maar in de 'lrde wedstrijd besliste Köln de strijd in haar voordeel. 
Vandaag begint de finale met , thuiswedstrijd voor Köln . Deze finale betekent in 
ieder geval, dat de traditie in Du 1, ~nd wordt voortgezet, waarbij reeds een groot aantal 
jaren geen enkele Duitse Klub er in sl2agt om tweemaal achterelkaar kampioen te wor-
den . , 
In de promotiedegradatiepoule zijn r ) .- v . Jstrijden gespeeld. Riessersse had een goed 
weekend door eerst Bayreuth met 6 - 1 en daarna het nngeslagen Augsburg met 7 - 1 te 
kloppen. Het eveneens nog ongeslagen Frankfurt verloor ietwat verrassend bij Bad Tölz 
met 5 - 3. Preuszen Berlin verspeelde een kostbaar punt bij Kassei. Riessersee, Augsburg 
en Frankfurt leiden nu met 10 uit 6 voor Preuszen Berlin met 7 en Bayreuth met 6 pun
ten. De overige vijf hebben niet veel meer in te brengen in deze vol ledige kompetitie, die 
nog zes weken in beslag neemt. 

Zwitserland. De finales zowel in de A-Liga als in de B- Liga om promotie zijn begonnen. 
1 n beide gevallen gaat het om een best of th ree. 
Er was veel overeenkomst in de eerste wedstrijden. Beide hadden n.l. de tussenstanden, 
0 - 0 , 2 - 0 en 3 - 0 en derhalve totaal 5 - 0. 1 n de A - Liga ging het om Lugano - Davos en 
ir, . B - Liga om Bern - Chur. Voor Andjelic dus een minder prettig begin. Maar er 

" 

'"" de A/8 1 groep won Kemphanen A/8 tweemaal van Panasonic A/8 met 11/4 en 4 - 5 
phanen AJB haalde hiermee twaalf uit zes en dus ongeslagen de eindstreep. 

e A/B 2 groep doen onze jeugdige spelers het in deze Play Offs uitstekend. 
werd met 3 - 4 in Tilburg gewonnen. 
verslag van de leiding volgt hier: 

)tterdam uit (5 - 6) en thuis (9 - 0) nu Tilburg. Gezien ons resultaat moest dit de 
~ vedstrijd zijn. Als we deze wonnen dan hadden we een goede uitgangspositie. 
V-. ,t 1e periode konden we Tilburg uit het ritme halen (O - 0). De 2e periode was voor 
Ti . Jrg 1 • 0. Dus in de 3e periode moest het gebeuren en het lukte (2 - 4). Dankzij 
keihard werken en de hulp van Silly en Arie konden we ze pakken. Voor iedereen was 
dat de eerste keer dat we in Tilburg wonnen. Een knap stuk werk. Zo hebben we kar · 
om kampioen te worden. Ga zo door. 

Verder won GIJS A/8 met 2 - 17 in Rotterdam.GIJS heeft Nu acht uit vijf en BP Flyer, 
zeven uit vier. Dit weekend valt de beslissing bij GIJS A/8 - BP Flyers A/B, de winnap •
is kampioen. 

C JUNIOREN. 
Onze C junioren waren op tournooi . Een verslag van teamleider Speel: 
De C junioren waren door Trias uitgenodigd om op 2 maart mee te doen aan het Fries 
land Bank tournoo i te Leeuwarden . Natuurlijk accepteerden wij deze uitnodiging war 1 

zoals U weet waren de C junioren vrij snel u itgespeeld in de kompetitie en za e, 
door hun 5e plaats op de ranglijst geen play offs in dit jaar. 
Drie jongens moesten echter verstek laten gaan, vanwege een blessure. Verder mo 
de Flyers vroeg uit de veren, want zij speelden de openingswedstrijd tegen Trias. 
Per periode moest er gewonnen worden, voor de punten en bij een overwinning 
c1~ w rijd kreeg men een extra punt. 

. . ,·ias werden de puntjes gedeeld, ieder 2 punten, want ieder won een periode , 
ue einduitslag was 3 - 3. 
Ook tegen Leiden Lions werden de punten gedeeld, door een O - 0 eindstand. 
Leiden was in de Ned. kompetitie een grote rivaal van de Flyers. 
Daarna moest er gespeeld worden tegen het Nationale kadetten team van België, dit jaa 
voor het eerst. 
Tegen België werd de eerste overw inning behaald door het benutten van een penalty 
shot, 6 seconden voor het einde. 
3 - 2 werd deze wedstrijd. 
En als laatste moest er gestreden worden tegen YC Rotterdam, deze werd ruimschoots 
met 6 - 0 gewonnen, waarvan in de laatste minuut en er 4 keer door onze Flyers werd 
gescoord. 
Een eerste plaats konden wij niet meer halen daar Leiden Lions af een tegen ons d . 
puntjes I iet I iggen, maar verder het maksimaal aantal punten binnen sleepte. 
Zodat de eindstand werd : 
1. Leiden Lions met 17 puntr 1 • 

2. BP Flyers met 13 puntP 
3. Trias met 11 punten. 
4. België kadetten 6 pun en. 
5. YC Rotterdam 1 punt. 

Verder moesten de C junioren snel omkleden, om hun spullen naar Thialf te 
brenrP "' "llweer het meisjesteam een wedstrijd speelde tegen de Rekreanten. 
R • ....... ( afliep, kunt U lezen in 't Puckje, het clubblad van de Flyers, dit wordt 
.1• c.. L,s 11erspreid als U lid wordt van onze Supporters Vereniging. 
U ontvangt dan 10 x 't Puckje voor slechts f 25,00 kontributie en natuurlijk maakt 
U dan ook gebruik van alle verdere facilitieten van onze Supporters Vereninging. 



THUISCLUB EINDUITSLAG 
BP FL VERS -

No. Namen Plaatsen 
1. Rob Polman Tuin Doelverdedigers 
35. Michiel Lingeman 

2. Dick Bruin 
1. Verdediging 

18. Johan de Vries 

4. Evert Jan v.d. Werf "X ' 2. Verdediging 
5. B ret Thompson 

8. Hendrik Bruinsma 3. Verdediging 
23. Arie Kwakernaat 

10. Jan Janssen 

9. R isto Mollen 1. Voorhoede 

22. Martin Pateman 

15' Gerben Reiding 

6. Brian de Bruyn 2. Voorhoede 

7. Ph il. Me. Kenzie 

20. Peter Dijkstra 

17. Sytze de Haan "C" 3. Voorhoede 

21. Andries Andringa 

12. Jan Wester 

14. Eric van Hal 4. Voorhoede 

11 . Bert Alberts 

16. Nico de Jong 

trainer/coach Jan Janssen 

Bon voor informatie seizoen 1986/1987. 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

verzoekt informatie over het seizoen 1986/1987. 

BEZOEKENDE CLUB 
LADA GIJS 

No. Namen 
18. Mark O'Brien 

1. Theo Martens 

7. Rick van Gogh "C" 

3. Erik Noorman 

15. Gerard Carras 

6. Bob Bergloff 

9. Martin Kiel 

12. Henk Keyzer "X" 

8. Wayne van Dorp .. 
13. Joep Franke 

16. Leo Koopmans 

17. Rob Ginetti 

19. Johan Toren 

14. Herman Carras 

10. Hans Coffeng 

20. Andy Strijker 

11. Bas Copray 

trainer/coach Leo Koopmans 

f) t 
Thuisclub GOALS & ASSISTS Bezoekende club 

Goal Assists Tijd Goal Assists Tijd 
no . no. no. no. 
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vrijdag 7 maart 1986 sport. GIJS, latidskam:pioen? 

JOHAN TOREN STAAT MET "G,lJS" op 0E DREMPEL VAN ~EN MIJLPAAL I Kapsel al klaar, 
Dit kampioenschap geeft vol·doening nu titel nog 

Daar staat tegenover dat jè' nu , vormen .. _We hebb_en nu twee j 1 
Henk Mulder 

GRONINGEN- Het is 
nog niet zo lang geleden 
dat van de eens zo trotse 
ijshockeyclub , GIJS in 
Groningen hetzelfde 
over was gebleven als 
van de even roemruchte 
basketball-grootmach t 
Donar. Maar terwijl Do
nar nog in het graf ligt is 
GIJS er uit opgestaan. 
Het tweede seizoen on
der de leiding van de ge
renommeerde trainer
speler Leo Koopmans 
heeft de club geen win
deieren gelegd. 

In de play-offs leiden de 
Groningers met twaalf punten 
uit zes wedstrijden en staan 
op de drempel van een mijl
paal: het landskampioen
schap. Vanavond kan in Hee
renveen, tegen de aartsrivaal, 
de titel worden binnenge
haald. Leo Koopmans heeft er 
een levensgroot aandeel in, 
maar de man die hem twee 
seizoenen terug bij het be
stuur van GIJS aanbeveelde 
niet minder. Dat was Johan 
Toren, die destijds het zinken
de schip verliet en naar Hee
renveen ging. Toen Koopmans 
coach in Groningen werd 
kwam Toren terug naar GIJS. 

"Een kampioenschap met 
GIJS geeft meer voldoening", 
stelt Johan Toren. ,,Meer dan 
bij Heerenveen. Toen ik daar 
voor het eerst kampioen werd 
verontschuldigde Larry van 
Wieren zich voor het gebrek 
aan enthousiasme, 'we zijn er 
aan gewend' zei hij ." 

De tijden in de Nederlandse 
ijshockeywereld zijn drastisch 
veranderd. Heerenveen heeft 
niet meer de toonaangevende 
rol die het jarenlang vertolkte. 
Toren :,,Het niveau is minder 
dan een aantal jaren geleden. 

wel meer teams hebt die aan · sterke liJnen en Je kunt dat 
elkaar gewaagd zijn. Eerder natuurlij~ veel beter hebben 
was het alleen Amsterdam en dan dat Je van twee man af-
Heerenveen. Toen ik bij Hee- pankelijk bent. Als er dan 
reriveen kwam wisten we al eentje wegvalt kun je het wel 
van tevoren dat we kampioen schudden. Het is verder uit-
zouden worden. De trainingen stekend gegaan. Vanavond 
·daar hadden een hoger ijshoc- proberen we het _af te maken. 
key-niveau dan de wedstrij.:. We laten het er met op aanko-
den in de competitie. Er was m~n. Morgen hebb~n we ~o-
niks aan, we speelden eigen- wieso _een volle ba_k m Gronm-
lijk alleen voor de Europa gen, iedereen wil dat feest 
Cup". meemaken. Het zal niet ge

RESPECT 
Johan Toren steekt zijn res
pect voor Leo Koopmans niet 
onder stoelen of banke.n. ,,Als 
speler is Leo een lolbroek en 
dat is hij nog wel, maar na de 
wedstrijd. Op het ijs is hij se
rieus. Hij heeft een goede leer
school gehad bij Larry van 
Wieren en als hij in het bui
tenland is heeft hij altijd de 
oogjes open. Hij legt gemak
kelijk contacten en heeft een 
goede verstandhouding met 
buitenlandse ploegen en coa
ches. Ik heb tegen het bestuur 
gezegd dat ze met Koopmans 
een gouden greep zouden 
doen . Ze waren een beetje 
bang dat hij geen ervaring ge
noeg zou hebben, maar hij is 
international en heeft een 
hoop meegemaakt. Bovendien 
is hij ook als speler waardevol. 
Ze sloegen dus twee vliegen in 
één klap. Als ze alleen een 
coach hadden genomen zou
den ze nog een extra buiten
lander hebben moeten aan
trekken. Het was dus ook fi
nanciëel aantrekkelijk". 

NIET VERWACHT 
De landstitel die GIJS voor 
het grijpen heeft was niet ge
programmeerd. Integendeel 
zelfs. Toren: ,, We hadden het 
zeker niet verwacht en al hele
maal niet na het begin van de 
competitie. Sinds het toernooi 
van de SPRON is het eigenlijk 
pas een beetje beginnen te 
draaien. We hebben een paar 
jongens op een andere plek ge
zet en dat bleek een hele goede 
maatregel. Bob Ginetti staat 
nu tussen Leo en mij, terwijl 
Joep Franke, Wayne van Dorp 
en Henk Keizer ook een lijn Johan Toren: ,,Als je presteert komen de mensen er op af'. 

makkelijk worden, want Hee
renveen laat ons niet zo maar 
winnen. Voor sommige jon
gens zal de derby-sfeer nog 
meespreken, voor mij speelt 
dat niet" . 

Die "volle bak" is karakte
ristiek voor de wederopstan
ding van GIJS. Toren: ,,Er
gens moet je als club een be
sluit nemen, ~oet je kiezen 1 

wat je wilt. Je kunt jan-boe
ren-fluitjes-ijshockey spelen 
of meedoen in de top. Als je 
goed presteert komen de men
sen er op af. Dat zie je nu bij 
ons gebeuren, je kunt haast 
geen toegangskaart meer krij
gen. Die prestaties brengen 
natuurlijk wel verplichtingen 
met zich mee. De club zal er 
spelers bij moeten halen, maar 
daar zijn ze dan ook wel mee 
bezig" . 

En wat moet Johan Toren 
zich er zelf voor getroosten to
pijshockey in Nederland te 
kunnen spelen? ,,Mijn neef 
heeft een meubelzaak in Veen
dam en daar werk ik. Als ik 
hem qiet had gehad was ik 
nooit zo ver gekomen. Neem 
bijvoorbeeld vandaag, dat is 
voorlopig mijq laats.te werk
dag. In april kom ik pas weer, 
vanwege het wereldkampi
oenschap. Mijn neef is er gek 
van. Hij zegt wel eens: als ik 
voldoende geld had sponsorde 
ik jullie. En hij zit altijd op de 
tribune. Je hebt voor topsport 
rust nodig en die kan ik nu 
nemen. Anders is het meer 
knoeien dan sport. Daar ben 
ik hem dus heel dankbaar 
voor. De jongens die hier wer-
ken vinden het leuk dat ik ijs-
hockey speel. Ze kunnen ook 
zeggen: sodemieter jij maar 
lekker op''. 

Voor het eerst in vijftien jaar 
gaat het Groningse Lada GIJS 
vanavond Nederlands kampi
oen ~hockey worden. Bij 
winst op Heerenveen is het zo
ver en kan de vreugde bij de 
talrijke GIJS-aanhangers los
barsten. Lukt het vanavond 
niet, dan wordt GIJS ongetwij
feld morgen(zaterdag)avond 
kampioen van ons land. Om al- : 
les voorbereid te zijn heeft de , 
Groninger Hairstylist Folkert : 
Buringa de GIJS-spelers alvast , 
een nieuw kapsel aangeboden, : 
een kampioenskapsel. Het ver- . 
band tussen haardracht en ijs- · 
hockeyprestaties is niet hele
maal duidelijk, maar zeker is : 
dat de GIJS-spelers er tijdens , 
de kampioensreceptie modieus : 
gekapt bij zullen staan. 
Op de foto Johan Toren en Joep 
Franke onder behandelin( van 
twee medewerksters van ~u-
ringa. - . 
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Martin 'Leeflang, GIJS-doelman van het eerste uur: 

'Kampioenschap_ · hangt 
;_af van gOede spo.nsor' 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - De tijd dat de ijshockeyers van GIJS dolge
lukkig waren met de enige tegengoal van een 16-1 verliespartij 
tegen Den Bosch ligt alw~er ver achter ons. Zeventien jaar gele
den, om precies te zijn. Martin Leeflang, GIJS-doelman van het 
eerste uur, put moeiteloos uit zijn herinnering. Rob van Aarem, 
· Henk van Halteren, Folkert Berghuis, Pick Storor (de eerste Ca
nadese speler in Groningen) en · coach Fr'ans ·van Erp waren. met 
Leeflang de grondleggers in de destijds spiksplinternieuwe 
ijshal. Met Van Erp en Van Aarem heeft de oud-goalie onlangs 
nog telefonisch contact gehad. De bijna zeventigjarige Storor 
komt nog af en toe naar de ijshal om een baantje te schaatsen. 
M~ar Leeflang is de enige die nog steeds in functie is bij de Gro-
ninger IJshockey Stichting. · 

Voor Leeflang zijn deze dagen nauw betrokken gebleven bij het 
net zo gedenkwaardig als de noordelijke ijshockey. Waarom? 
avond waarop GIJS zijn eerste Leeflang: ,,Ik ben ijshockey-gek 
doelpunt scoorde. In Heerenveen en ik mag graag met jeugd wer• 
kan de hoofdmacht vanavond de ken. Daar heb ik lol in en zolang 
titel binnenhalen en twee dagen ik de spelers nog iets kan leren, 
later is het de beurt aan Leeflang ga ik ermee door. Het doet me na
Qm kampioen te worden. Als ver- tuurlijk ook goed dat 'jongens als 
àntwoordelijke trainer-coach van Jfans Coffeng ee doelman Mark 
het AJB-juniorenteam verto,eft hij O'Brien nu in het eerste team 
zondagmiddag (aanvang half meedraaien. Vanaf het begin van 
twaalf) aan de boarding bij het hun carriere heb ik ze gevolgd en 
duel tegèn de Heerenveense juni- Mark geef ik vanaf begin januari 
oren. Bij winst zijn de Groninger adviezen. Ik wijs hem op funda
toekomstspelers eveneens kampi- mentele fouten en hij zegt er baat 
oen van Nederland. Leeflang: ,,Je bli te hebben." 
kunt wel zeggen dat het goed gaat 
met GIJS. Ook de C- en D-junio
ren spelen met succes." 

·Adviezen 
De Gasunie-employé ·is na zijn , 

3:ctieve rol voor het GIJS-kooitje 

De betrokkenheid met het hui
dige eerste team is volgens 
Leeflang 'betrekkelijk'. Vanavond 
zal hij er niet bij zijn als GIJS mo
gelijk een feestje bouwt. De junio
rencoach zet de puntjes op de i van 
zijn A/B-team en verder heeft hij
de vrijdaga,vond uitgei:oepen 'tot 
'heilige' avond, een van de weini
ge dagdelen . per week, die be
stemd is v@or zijn gezin. ,,Ik heb 
dit jaar slechts een paar duels van 
het eerste team gezien. Ik heb 
afstand leren nemen. Maar dat 
neemt niet weg dat ik het hart
stikke leuk vind als GIJS kampi
oen wordt." 

Over de waarde van de ijshoc-
~ k.eyti-tel- heeft de oud-goalie een

eigen filosofie . ,,Het kampi
oenschap hangt al jaren af 'van 
een goede sponsor:f Wie het. 
meeste geld heeft, kan de beste 
spelers aantrekken. GIJS heeft 
dit jaar het geluk gehad, dat de 
grotere sponsors van andere te
ams zijn afgehaakt. Van een rede
lijke doorstroming van Neder
landse spelers komt · .' weinig 
terecht. 'Er wordt al jarenlang ge
roepen om een gedegen jeugdo- ' 
pleiding, maar de mooie plannen 
worden niet uitgevoerd. Nijmegen 
heeft het even goed gedaan, maar 
daar is het nu alweer op terugge
komen." 

Walvissen 
Zal de top ooit zonder buiten

landse inbreng kunnen? Leeflang: 
,,Zolang de bond g.een maatrege
len neemt, kunnen we niet zonder 
Canadezen' om een beetje niveau 
te houden. De ijshockeybond wil 
de buitenlandse inbreng wel be
perken, maar laat mazen in het 
net zitten waar w.alvissen. door
heen kunnen zwemmen. Daar heb 
je dus niets aan. Er zit geen enkel 
beleid in de ijshockeybond. Er 
wordt maar wat aan gerotzooid. 
Laat ik een voorbeeldje geven. Ik 
werd eens gevraagd door tech
nisch directeur Dummy Smit om 
bondscoach te worden van de 
het beste team. Nee, wie zin heeft, 
gaat mee. Ik ben wel eens ge
vraagd om de technische organi
satie bij de bond op poten te zetten 
in de jeugdafdeling. Maar zolang 
die dikke sigaar (bondsvoorzitter 
Schweers; HH) er zit, voel ik er 
niets voor. Schweers is overal 
voorzitter van. Van alle commis
sies en hij heeft geen en~el ver
stand van ijshockey. lnplaats van 
de taken te delegeren, wil hij 
overal een vinger in de pap hou
den. Hij .maakt de dienst uit, 
maar dat is wel zo langzamerhand 
bekend." 

Propaganda 
Zijn plannen heeft Leeflang de 

afgel@pen jaren meermalen op ta
fel gelegd: regionale opzet van 

GRONINGEN - Groninger 
ijshockeyfans trekken vanavond 
massaal naar Heerenveen .voor 
de noordelijke derby. GIJS kan 
bij winst kampioen worden en 
dat feestje willen de supporters 
kennelijk meemaken. Acht sµp- , 
portersbussen waren gisteren 
reeds volgeboekt en bestuurHd 
Jaap Davids heeft deze week 
1500 kaarten bij de Groninger · 
voorverkoopadressen ·onderge
bracht. Hij denkt dat GIJS vana
vond in de Thialf-hal door een 
kleine tweeduizend fans zal wor- . 
den ondersteund. 

jeugdselecties en onderlinge 
streekgebonden competities voor 
de allerkleinsten, de welpjes. 
Leeflang: ,,Verder ·moeten alle 
trainers zo'n twee maal per jaar 
om de tafel zitten. Gewoon met el
kaar praten over het werk waar 
ze mee bezig zijn. Je kunt van el
kaar leren en op zo'n manier kun 
je er wat lijn in aanbrengen. Nog
maals, het beleid ontbreekt en 
daarom komen we ook niet verder 
in de ijshockeybond. Voorlopig 
ben ik al tevreden als mijn werk 
b~J GIJS een beetje redelijk loopt. 

Een kampioenschap komt me 
goed van pas. Ik zit te springen 
om jeugdspelers en van de titel 
gaat natuurlijk een brok propa
ganda uit. Laten we eerst maar 
naar ons eigen winkeltje kijken. 
De komende tijd ga ik me bezig
houden met een eventuele door. 
stroming van jeugdtalent naar 
het eerste team. Als daarover 
gesproken wordt, dan zijn we al 
een heel eind. Het zal niet gemak
k~lijk zijn. Ook.op kleinere schaal 
moet beleid gevoerd worden. Dat 
is de eerste stap." 

• Martin Leeflanp ~ee~ Mark O'Brien keepersles. (Foto: Jelte Homburg) 



ditie stad Groningen en Haren 

Computer: 

verslaving 
I 

Wonderliik muzikaal 
leven van 

is mogeliik· H. Bemboom 

pagina 33 

.. -.. 
• . De Groninger ijshockeyers zijn gisteravonq, in Heerenveen kam
pioen van Ne_derla'!-~ geworden na een 6-3 overwinning op de Friese 
Flyers . Onmiddelll]k na afl,oop gingen de spelers (op de foto Wayne 
van D_orp) op de schouders van de honderden meegereisde dolen
thousiaste Groninger supporters. 

In de ijshal van het Groninger Stadspark reikt bondsvoorzitter 
Schwee,:s vanavond V?Or de wedstrijd tegen Geleen de kampioens
beker uit. Maandagmiddag_ houdt de ploeg van trainer/speler/coach 
'Leo Koopmans een receptie in het restaurant van de ijshal. 
Zie oolè pagina 21 (Foto: Han de Graaf) 
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RUSTIG EN VRIJ ZONNIG WEER 
In de ochtend plaatselijk mist, 
overigens vrij zonnig weer. Mld
dagtemperatuur ongeveer 9 gra
den, maar bij órote water- en ljsop- · 
pervlakken enkele graden lager. 
Zwakke tot matige wind uit zuide
lijke rk:htlngen, draaiend naar. 
oost. 



G1 langln 
onzekerheid . . , . 

1n Heerenveen 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

HEERENVEEN • Vijftig zuivere speelminuten moesten de 
ruim 1500 Groninger ijshockeysupporters gisteravond in het Thi
alf-stadion in spanning zitten. Daarna waren ze niet meer te hou'• 
den, want Wayne van Dorp, Bob Ginnetti en Leo Koopmans knal
den binnen twee minuten raak waarmee ze GIJS met een 2-5 sco
re onbereikbaar maakten voor Heerenveen, dat zijn huid zo duur 
mogelijk verkocht. Dat de Groninger zege uiteindelijk in de 3-6 
cijfers werd vastgelegd, was niet meer van betekenis. De met ra
tels (een nieuwe rage?), vlaggen, toeters en clubkleuren uitge
doste fans vierden reeds in de slotfase het kampioenschap met 
uitzinnige toejuichingen en polonaises langs de stille 'Friese' 
vakken. Direct na afloop bestormde.n ze massaal de ijspiste om 
de GIJS-spelers op de schouders te n, 'men. ' 

In de kleedkamer was het de 
beurt aan de spelers om de emo
ties de vrije loop te laten, Ze geno
ten met volle teugen van het suc
ces en Leo Koopmans voelde zich 
wel het . meest bevrijd v~n een 
zrare druk. "Laat ieder(len van
nacht alsjeblieft dronken worden. 
Dat hebben we verdiend," ver
trouwde hij zijn manschappen toe. 

Het team hoefde zich niet meer te 
bekommeren om Geleen, dat 
vanavond in het Stadspark op be
zoek komt. GIJS' laatste play-off
duel had een spannende apotheo
se ipoeten worden, maar de 
wedstrijd is nu niet meer dan een 
ereduel voor ·de Gijssies, die zich 
in eigen huis nog eens uitgebreid 
kunnen laten huldigen. 

Nervositeiten 
Hoe ook over het spelniveau 

van de nieuwe kampioenen ge
dacht wordt, niemand zal durven 
beweren dat de titel in verkeerde 
handen terecht is gekomen. GIJS 
demonstreerde in de noordelijke 
derby immers zijn onwrikbare 
moreel door ondanks de nervosi
teiten gewoon het hoofd koel te 
houden en de sterkere punten uit 
te buiten. De Friezen, die de vori
ge week titelkandidaat Geleen. 
beentje lichtten, leken er ook 
gisteravond op gebrand om het 
Groningen zo lastig mogelijk te 
maken. Risto Mollen onderstreep
te dat door de openingstreffer te 
scoren, maar I ook zijn teamgeno
ten die' schaatsten alsof hun leven 
ervan afhing. Het gevolg was een 
evenwichtige wedsttjijd, waarin 
tenslotte de Groninger mentali
teit de doorslag gaf. 

De vrijuit spelende Friezen za
gen hun tegenstander aanvanke-

, lijk met de zenuwen worstelen. 

pak neutraliseerde GIJS de 
Heerenveense dadendrang om 
veryolgens met volle kracht toe te 
slaan. De dit jaar vriend en vijand 
verbazende Van Dorp en zijn 
huisgenoot Bob · Ginnetti wezen 
hun ploeg de weg naar het kampi
oenschap met de beslissende doel
punten en Leo Koopmans maakte 
aan alle onzekerheid een einde 
met de vijfde treffer. 

De Zilvervloot werd door de . 
GIJS-fans luidruchtig bezongen 
en Johan Toren maakte reeds vijf 
minuten voor het einde vreugde
pasjes voor de zingende menigte. 

. Voor de ex-Heerenveen-spelers 
Koopmans, Toren en Joep Franke 
gaf het kampioenschap op het 
Thialf-ijs een extra kick. ~ sco
rende uitblinkers werden natuur
liJk het meest bejubeld, maar liet 
werk in de verdedigingslijnen van 
Noorman, Vangog, Bergloff en de 
wat minder op de voorgrond tre
dende broertjes Carras, Kiel en 
Strijker is onlosmakelijk verbon
den aan het grote succes waar het 
Groninger kamp gisteravond zo 
van genoot. Doelman Mark 
O'Brien nam al veel eerder de 
twijfels weg· van zijn trainer 
Koopmans, die wisselvalligheid 
vreesde van een negentienjarige 
sluitpost. 

Europa in 
Hoewel van dit GIJS internati

onaal geen wonderen verwacht 
mogen worden, trekt 'de ploeg vol
gend jaar Europa in voor de strijd 
om de Europa Cup. V oprzitter Ten 
Hof heeft weliswaar twijfels of 
GIJS er sportief iets te bieden 
heeft, maar hij denkt er niet over 
om de club voor de Europef:!e 
wedstrijden te laten uitschrijven. 
Ten Hof: ,,Ik vind dat je als kam
pioen verplicht bent om je krach-

ten te meten met andere Europese 
kampioenen. Misschien komen 
we wel in een aantrekkelijke poû
le terecht. Financieel moeten we 
het ook kunmm opbrengen. Di.t 
jaar zaten~we eventjes heel moei
lijk, maar deze play-offs hebben 
voldoende geld opgebracht om h~t 
jaar financieel redelijk af te slui
ten. Misschien hebben we nog een 
tekort, maar dat zal nooit veel 
zijn." 

Ten Hof wil volgende week di
rect de zaak voor het volgende 
jaar voorbereiden. De sponsoron
derhandelingen verwacht hij bin
nen twee weken af te ronden en 
het is de bedoeling om de selectie 
te versterken. Koopmans wil de 
groep zoveel mogelijk bijeen hou
den. ,,Nog een paar goede spelers 
erbij en we kunnen vasthouden 
wat we nu hebben", aldus een dol
gelukkige Koopmans. 
Het scorewt1rtoop: 1-0 Mollen, 1·1 Toren, 
1-2 Ginnetli, 2·2 De Bruyn, 2·3 Van Dorp, 2-4 
Ginnettl, 2-5 Koopmans, 3-5 McKenzie, 3-6 · 
Van Oocp. Strafminuten: Heerenveen: 12. 
GIJS: 12. Toeschouwers: 3000. 

Stand: 
1. GIJS 7 14 41-21 
2. Geleen 6 8 31-17 
3. Heerenveen 7 6 32-40 
4. Eindhoven 7 4 ~1 
5. Tilburg 7 2 2~ 

Verantwoord ijshockey was er 
niet bij om van een mooie 
wedstrijd maar niet te spreken. 
De in de ijsha,l aanwezige Tony 
Collard, d~ in West-Duitsland tri
omfen vierende internation~l, 
wendde zelfs zijn hoofd af. Het ni
ve;m was voor hem ver beneden 
het nulpunt, maar daar maakten 
zich de Groningers geen zorgen 
over. Met een voorzichtige aan- • Uitzinnige Groninger supporters. (foto: Han tk Graaf) . 
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Van een onzer sport- · 
medewerkers ) , 'Hef mooiste m.omenf uil ijn ijshoclceycarrière' ook een prima verd~diging voor 

me heb staan." 
"VIJF JAAR hebben we hier 

aan gewerkt · en nu is liet er," 
sprak voorzitter Ten Hof kij
kend naar de hossende massa op 
het Friese ijs. En later in de ca
tacomben: ,,Ondanks andere ge
luiden heeft GIJS wel degelijk 
een topteam. Maar wel een top
team bestaande uit simpele spe
lers met een gevarieerde baga-

· HEERENVEEN "Zo'n 
wedstrijd is altiJd m~ilijk, ze
ker in Heerenveen," verklaarde 
de zichtbaar opgeluchte Leo 
Koopmans. Nippend aan een 
glas champagne stond de succes
volle Groninger speler/coach de 
verzamelde pers in de volgepak
te kleedkamer te woord. ,;We 
hebben meer gekeken dan ge
schoten door de nervositeit. Ge
lukkig hebben we zeventien 
knokkel"l'? in de ploeg, dat heeft 
ons erover heen geholpen. Mis
schien spelen we niet zulk fraai 
ijshockey, maar qua mentaliteit 
bezitten wé duidelijk de beste 
ploeg. Van 2-2 naar 6-3 springen 
is pure klasse."_ 

"HET MOOISTE · van het 
mooiste is dit." Ook voor de 
breed grijnzende Johan Toren 
kon de avond niet meer kapot. 
"Ik ben met Heerenveen ook 

Nederlands kampioen geweest;. 
maar voor die ploeg was dat toen 
heel normaal. Dit bètekent veel 
meer voor mij en vooral voor Leo 
natuurlijk in zijn tweede jaar als 
coach. Ik ben ook vresilijk blij 
voor ons publiek. Meer dan dui
zend Groningers waren hier, dat 
is toch fantastisch. Ik was bang 
dat ze een beetje moedeloos zou
den worden, wanneer het weer 
nî et zou lukken. Dit is ook schit
terend voor de club, die toch wat · 
in het slop heeft gezeten met het 
faillisement enzo." 

WAYNE VAN DORP verruil
de de 'dure' champagne al snel 
voor een 'gewoon' blikje bier. 
"This is great. Het is voor mij 
het derde kampioenschap in Ne
derland, maar dit is het beste. 
Kampioen worden tegen de club, 
waar ik vroeger voor speelde en 

dan ook nog hier in Heerenveen. 
Wat is er mooier?" straalde de 
'big number 8' van GIJS, die een 
van de grote uitblinkers was tij
dens de play-offs. Van Dorp viel 
op door uitstekend spel l;ln in ze
ven wedstrijden liep hij slechts 
zes strafminuten op. ,,Ik heb er 
bewust aan gewerkt, het ging 
fantastisch. We zijn het seizoen 
niet zo goed begonnen, maar we 
zijn als team steeds beter gewor
den. Mijn eerste doel is bereikt. 
Nu kan ik me gaan richten op 
het Nederlands team." 

"E'NORME VOLDOENING 
na er vier keer zo dicht bij te zijn 
geweest," was de reactie van 
Henk 'Beertje' Keijzer. De GIJS 
altijd tröuw gebleven aanvaller 
kon zijn geluk niet op: ,,Dit is 
het1II1o_ois~e mo~ent uit mijn he-

Ie ijshockeycarrièr 
verloren we altijd ne nu z1Jn we 
kampioen na twaalf ·aar eerste 
divisie . Het ging d hele play
-offs prima in de lijn et Wayne 
(van Dorp) en Joep· (Franke). 
We zijn na de kerst bij elkaar ge
komen en met keihard werken 

· hebben we het steel verder uit
gebouwd. Precies o tijd waren 
we in topvorm. Oo vanávond 

hebben we de tegenstander 'weer 
op conditie gepakt. Zij zakten in 
de derde periode volledig in el
kaar." 

DIK TEVREDEN was Leo 
Koopmans -over zijn goalie Mark 
O'Brien: ,,Hij was een vraagte
ken aan het begin van het sei
zoen. Een negentienjar ige jon
gen in de goal hebben, is niet 
niks. Maar hij is me honderd 

procent meegevallen." De rustig 
uitpuffende doelman heeft nooit 
aan zichzelf getwijfeid. ,,En de 
ploeg volgens mij ook niet. Ik 
heb vanaf het begin bewezen, 
dat al die praatjes in de pers 
over Storimans nergens op sloe
gen. Het bestuur beeft me ge
zegd dat ik wat moest laten zien 
en daar heb ik wel aan voldaan, 
dacht ik. Ik moet zeggen dat ik 

. ge. Ach, het verleden wordt àl
tijd geromantiseerd. Vroeger 
was het altijd beter." 

1 '"-·:iiÄii 

K ( 
0 z · k ) · · ht. n~Áat hi'J. ~et ui'Jfde en beslissende doel punt voor GIJS heeft gescoord. (foto: Han de_G_ra_a_f)_. _______ _ 

• Leo oopmans in s Jute '-t -.::....::~::,:_:::::::...:.~..:..:..~ ':.....,...---=----- ---- - -~- _ 
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Weer zege Geleen 
Van onze sportredactie 

GRONINGEN - Geleen won 
gisteravond in de laatste 
wedstrijd van de play-offs van de 
Nederlandse ijshockeycompeti
tie met 7-4 van Tilburg. De Zuid
limburgers waren na de winst op 
GIJS, de kersverse landskampi
oen, al zeker van de tweede 
plaats. 

Uitslagen: Heerenveen-GIJS 3-6, 
Tilburg-l!indhoven 5-7. GIJS-Geleen 
7-8, Eindhoven-Heerenveen 9· 1, Ge
leen-Tilburg 7-4. 
Eindstand: 
1. GIJS 
2. Geleen 
3. Eindhoven 
4. Heerenveen 
5. Tilburg 

8 14 
8 12 
8 6 
8 6 
8 2 

48·29 
46·28 
38-42 
33-49 
33·50 

• Joep Franke 
toont GIJS' fa
natiekste sup
portersvak de 
kampioensbe
ker. (Foto: Jelte 
Hombur1ä 

Smoke Eaters kloppen 
landskampioen GUS 

Van onze ijshockeymedewerker 
GRONINGEN, maandag 

Dat ijshockey-landskampioen Lada/GUS in baar slotwed
strijd, na het veroveren van het landskampioenschap in 
Heerenveen in de play offs tegen het Geleense Smoke Eaters in 
een feestroes zou verkeren, bleek zaterdagavond in de Martini
hal weinig van. Weliswaar won Smoke Eaters met 7-8, maar 
de Groningers lieten zich niet onder de voet spelen. 

De eindsprint van het Eind- Smoke Eaters wat betreft het 
hovense Kemphanen, twee- doelpunten maken een kleine 
maal winst op Hebro Trap- adempauze. In de 2le en 37e 
pers (5-7) en BP Flyers (9-1) minuut vonden Sproxton, 
leverde hen een derde plaats Van Rooy en Tenbult zwakke 

, op. plekken in de Groningse ver-
De 3000 aanhangers van de dediging met gevolg dat Smo

nieuwbakken landskam- ke Eaten weer aan de leiding 
pioen, die de Martinihal be- stond (4-6). Naar het leek 
volkten, kwamen feitelijk voorgoed. Lada wilde echter 
niets te kort. Daarvoor stond voorlopig van geen wijken 
een spannend scoreverloop weten. 
garant. Maar de Groningers 
moesten wel wakker geschud 
worden. Nog geen twee mi
nuten na de openingstreffer 
van Leo Koopmans in de 
tweede minuut, leidden Con
roy, Van Pelt en Ten bult de 
Geleense dans naar treffers 
(1-3). Klaarwakker was Lada. 
Elf minuten waren er ge
speeld en via Van Dorp (2) en 
Ginnetti had Lada weer voor 
even orde op zaken gesteld (4-
3). 

Adempáuze 
Hierna namen Lada en 

Een spannend laatste kwar
tier volgde. Driemaal kwam 
de Groningse aanhang nog 
juichend overeind voor doel~ 
punten van Toren (5-6), Ber
glof (6-6) en nadat Conroy 
voor 6-7 zorgde voor weer een 
gelijkmakende treffer van 
Franke (7-7). Een verlenging 
lag in de lijn der verwachtin
gen. Houben verloste echter 
de strijdende partijen uit 
deze ellende door vijf minu
ten voor tijd de winnende 
Limburgse treffer te scoren. 
De Limburgers zijn hierdoor 
zeker van de tweede plflflts. 

De vrijdag in Heerenveen 
kampioen geworden 

GIJS-spelers verschenen zater
dagavond voor de laatste 
wedstrijd in het Stadspark op 
het ijs in smokings en jackets. 
Een ongebruikelijke manier om 
de warming-up te beginnen, 
maar het was wel origineel. Het 
publiek dacht dat het hoorde 
bij de feestelijkheden rond het 
kampioenschap, maar eigenlijk 
was het een stil protest. De spe-

Iers ergeren zich al een tijdje 
aan hun vale · rode 
wedstrijdshirts, die ze tijdens 
de duels dragen. Door in gala
kledij op het ijs te schaatsen, 
wilden ze het bestuur te kennen 
geven dat ze graag goed ge
kleed willen spelen. De actie 
werd door het publiek in elk ge• 
val op prijs gesteld. Op de foto 
van Henk Vondeling komen 
Bob Bergloff (voorgrond) en 
Andy Stryker op het ijs. 
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Kampioensteam, achter vlnr: Hans Coffing, Andy Strijker, Joep Franke, Herman Carras, Bob Ginnetti. Midden vlnr: Henk 

Sloot, Erik Noorman, Martin Kiel, Wayne van Dorp, Henk Keijzer, Gerard Carras, Bas Copray, Bob Bergloff. Voor vlnr: Mark 

O'Brien, Rick Vangog, Leo Koopmans, Johan Toren, Theo Mertens. 
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16e Jaargang - no. 22 Vrijdag 14 maart 1986 

Van harte gefeliciteerd 
Nederlands kampioen 1985-1986 
Het clubblad van deze week staat vanzelfsprekend helemaal in het teken van het kampioenschap van G.IJ.S. 
Dat zag U al aan de buitenkant. Er is de laatste dagen zoveel gesproken en geschreven over dit geweldige 
resultaat, dat de redactie van dit blad deze keer zal volstaan met het weergeven van de beelden. Beelden, 
die voor zichzelf spreken en misschien nog wel beter een indruk geven van wat zich er dit weekend allemaal 
heeft afgespeeld. Achtereenvolgens kunt U nog wat nagenieten van de wedstrijd van het jaar in Heerenveen, 
de huldiging op zaterdagavond en de festiviteiten van maandag 
Dat deze uitgave zo snel tot stand is gekomen is voornamelijk te danken aan onze huis fotograaf Henk 
Vondeling, die al die beelden op de gevoelige plaat heeft vastgelegd en aan de technische medewerking van 
de medewerkers van de drukkerij 
Wij hopen U met deze uitgave een naslagwerk te hebben verstrekt, welke de moeite van het bewaren 
waard is. Volgende week verschijnt het normale clubblad weer, met de laatste wederwaardigheden van de 
jeugdteams. Kopij voor dit nummer graag vóór zondagavond 16 maart bij het redactie adres 
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VRIJDAG - HEERENVEEN 

:. 

Veel supporters, vlaggen en confetti tijdens de beslissende wedstrijd B.P Flyers - Lada G.IJ.S. 

Nog een beeld van de volgepakte Groninger tribune in Heerenveen 
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Linksboven: Rick Vangog neemt zeer geëmotioneerd de gelukwensen van zijn vrouw Andra in ontvangst 
Linksonder: Gerard Carras cheek to cheek met Tros verslaggeefster Margriet Zeegers. Rechtsboven: Een 
zegevierende Wayne van Dorp op de schouders van zijn trouwe aanhang 

Voorzitter Jan ten Hof feliciteert Wayne van Dorp direct na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer 
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Bijna 6 minuten voor het einde is de stand al 2-5. Groningen maakt zich op voor het vieren van een zeer 
uitbundig feest 

Een geweldige stemming in de kleedkamer. Champagnekurken knallen en de spelers laten zich het edele 
vocht goed smaken. Van links naar rechts Geert Pleiter, Martin Kiel, Andy Strijker, Herman Carras, Theo 
de Jong en Joep Franke 
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ZATERDAG - GRONINGEN 

De kamerbrede vlag van G.IJ.S. gedrapeerd over de tribune aan de Noordzijde 

Enige super fanatieke supporters getooid met hun speciale vlag 
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Johan Toren bekijkt met aandacht de beker, die in de prijzenkast van G.IJ.S. mag worden bijgezet. Gerard 
Carras zwaait juichend met de originele beker, die ook een jaar in Groningen blijft staan 

Leo Koopmans neemt de felicitaties en bloemen in ontvangst van een Groninger supporster 
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Johan Toren, Hans Coffeng en Eric Noorman midden tussen de juichende aanhang van de Noordzijde 

Nog meer zoenen en gelukwensen. Bob Berg/off moest er ook aan geloven 
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G.IJ.S. in avondkleding. Ter gelegenheid van het kampioenschap presenteerde G.IJ.S. zich eens op een 
andere manier 

Voorzitter Jan ten Hof in zijn toespraak met naast hem de heer F. Schweers, voorzitter van de Ned. IJshockey 
Bond. De dame links heeft de kampioensmedailles al klaar liggen 
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Boven: Een trotse captain Rick Vangog met het felbegeerde kleinood waar alles om draaide. Daaronder 
meesterbrein Leo Koopmans in een b1ïzondere outfit, peinzend en trekkend aan een sigaar en kennelijk 
met zijn gedachten al weer bij het volgende seizoen 



10 

- RECEPTIE 

Ger van Ge/der van SPRON feliciteert hier voorzitter Ten Hof met het behaalde kampioenschap 

De heer Stuivenvolt van B. P. Flyers in zijn toespraak op de kampioensreceptie 
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De heer Peters vertegenwoordigde de Gemeente Groningen 

Een geanimeerd beeld van de kampioensreceptie. Van links naar rechts Bob Berg/off, Bert Corbiëre, voorzitter 
Ten Hof, Leo Koopmans in driedelig grijs en bestuurslid D. Streuper 
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De heer Peters vertegenwoordigde de Gemeente Groningen 

Een geanimeerd beeld van de kampioensreceptie. Van links naar rechts Bob Berg/off, Bert Corbiëre, voorzitter 
Ten Hof, Leo Koopmans in driedelig grijs en bestuurslid D. Streuper 
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~ ,"wr.,._u._...,..._.,.._ 
'lY ► üi~t:~ft * 

Het bestuur van LADA-G.JJ.S. voor de tafel met geschenken. Van links naar rechts de heren H. Beukeveld, 
D. Streuper, T Lennaerts, dan Jaap Davids als geen bestuurslid maar wel adviseur, voorzitter Ten Hof en 
F. van der Laan 

Glimlachend luisteren Johan Toren, Anne Pietersen en Leo Koopmans naar de speeches 



• 

13 

MAANDAG - FEEST 

Gezellige drukte in het restaurant tijdens het feest op maandagavond 

J 

Wayne van Dorp zet Opa Tie/man in het zonnetje. De heer Tie/man mag zich zo langzamerhand de vaste 
schaatsenslijper van het eerste team noemen 
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Peter Molenaar rijkt de prijs uit voor de topscorer in de Nederlandse kompetitie. En wie anders als Bob 
Ginetti zal deze beker in ontvangst nemen. Op de foto tevens Gerard Carras, Bas Copray en Bob Berg/off 

Betten Sport schonk G.IJ.S. een fraaie keepers-handschoen voor de jeugd. Een fantastisch cadeau. Daar
naast Geert Pleiter een verlate weddenschap of al weer klaar voor de start voor het kampioenschap van 
het seizoen 1986/ 87? 
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"ken pech? 
JAN VENEMA 
Korreweg 122 - 122 1 - Groningen - Tel. 050-716937 

WIJ repareren alle soorten 
hakken snel en goed 

Sleutels klaar terw,ïl u wacht 

Doorlopende tweew.ieler-show 
van alle bekende merken fietsen en bromfietsen. 

Inruil en financiering mogelijk. 
Optimale service en garantie. 
1 n eigen werkplaats. 

UYTINK tweewielers Violenstraat 39 - Tel. 050-125080 ..,,., , -
ang• en sluitwerk en beslagbedr. 

·eet uit voorraad leverbaar in de materiaalsoorten messing, 
1al, rvs, aluminium en nylon : 
bouten • moeren • schroeven 
draadstangen • sluit- en veerringen 

1 tevens gereedschappen 
i catalogus op aanvraag GROBO BV 

Dulnkerkenstraat 37, postbus 126, 9700 AC Groningen 
Telefoon 050 · 12 86 41 

DIE REN SPECIAALZAAK 

'OOSTERPARK' 
Begoniastraat 62, Groningen, tel. 050- 121967 

Specialiteit: GERBILS, KAVIA'S & KLEURMUIZEN 
Dierenvoeders, aquariumbenodigdheden 
Vogelsport- en hengelsportartikelen 

• 

Topscorers 
Achtereenvolgens: 
(W) Wedstrijden, Goals (G), Assists (Al en 
Punten (P) 

Play-offs: W G A P 

1. Wayne van Dorp (Lada-GIJS) 6 4 11 15 
2. Jamie Conroy (Smoke Eaters) 6 7 7 14 
3. Andy Tenbult (Smoke Eaters) 6 5 9 14 
4. Sean Simpson (Hebro Trap.) 6 6 6 12 
5. Bob Ginnetti (Lada-GIJS) 6 5 7 12 
6. Phil McKenzie (BP Flyers) 6 8 3 11 
7. Phil Patterson (Hebro Trappers) 6 7 4 11 
8. Joep Franke (Lada-GIJS) 6 6 5 11 
9. Leo Koopmans (Lada-GIJS) 6 5 6 11 . 

Risto Mollen (BP-Flyers) 6 5 6 11 
11. Brian Sproxton (Smoke Eaters) 6 4 7 11 
12. Brian de Bruyn (BP-Flyers) 6 6 4 10 
13. Johan Toren (Lada-GIJS) 6 4 6 10 
14. Henk Keijzer (Lada-GIJS) 6 6 3 9 

Play-off statistiek 

Totaal hele seizoen: 

1. Bob Ginnetti 
2. Sean Simpson 
3. Ruud Molenaar (Panasonic) 
4. Jim MacRae (Panasonic) 
5. Dave Livingston (Kemph.) 
6. Bennie Tijnagel (Spitman) 
7. Ron Berteling (Frontech) 
8. Brian Sproxton 
9. Danny Craig (Spitman) 

10. Phil Patterson 
11. Mari Saris (Panas~mic) 
18. Leo Koopmans 
19. Wayne van Dorp 
20. Johan Toren 

2-3-1986: Lada-GIJS - Hebro Trappers 9-5 (4-2, 4-3, 1-0) 

00.34 0-1 Peter van Leeuwen 25·.01 6-2 Bob Bergloff 
02.07 0-2 Phil Patterson (SHG) 30.09 7-2 Johan Toren 
04.37 1-2 Bob Ginnetti 31 .12 7-3 Paul Smolders 
06.09 2-2 Henk Keijzer 35.17 7-4 Marino Simones 
11 .19 3-2 Johan Toren 36.06 8-4 Joep Franke 
18.46 4-2 Leo Koopmans 38.29 8-5 Joe Buchly 
22.59 5-2 Henk Keijzer 57.26 9-5 Henk Keijzer 
Scheidsrechter: Toemen. Toeschouwers: 2500. 
Strafminuten: Lada-GIJS: 6, Hebro Trappers: 6 

ENG is Empty-net goal, SHG is Short-handed goal. , 

W GA P 

38 49 54 103 
38 46 45 91 
35 36 50 86 
35 44 42 86 
36 47 35 82 
35 50 29 ·• 79 
38 36 42 78 
37 32 43 75 
37 31 41 72 
37 44 26 70 
28 28 40 68 
35 31 29 60 
35 23 35 58 
38 26 32 58 

se, waarin dan ook plaats is voor Den Bosch en Rotterdam. Die twee clubs be
twisten dit weekeinde de overgebleven achtste plek. Vandaag ontvangt de kampi
oen van de tweede divisie de Bossche ploeg, die topscorer Jim MacRae vorige week 
zag vertrekken. Met Mari Saris en Ruud Molenaar heeft Den Bosch echter nog een 
duo, dat van doorslaggevende betekenis kan zijn. Rotterdam, dat morgen naar de 

Brabantse hoofdstad reist, heeft in de Canadees Dave Morrison zijn beste speler. 
Qua publieke belangstelling ontlopen de twee elkaar niet veel. Beide clubs trekken 
ongeveer honderd toeschouwers per wedstrijd .... 

Eindstand: 
1. Spitman 6 4 1 1 9 37-22 3. Panasonic 6 3 O 3 6 38-44 
2. Frontecht 6 4 0 2 8 55-20 4. HYS 6 0 1 5 1 24-68 
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LADA/i;1JS Groningen Smoke Eaten Geleen GOALS & ASSISTS 
1 R~ nr. Reg . nr. Thuiaclub Bezoekende club 
, . 

No. Namen Plaatsen No. Namen Goal Assists njd 
Goal Assists Tijd 

no. no. no. no. 

30 Mark O'Brien Doelverdedigers 30 Jeff Vijfschaft 

1 Theo Mertens 1 Jan-Willem de Pont 

7 Rick Vangog C 1. Verdediging 2 Rob van Steen - le Periode -

3 Erik Noorman 6 Peter Bol . 

6 Bob Bergloff 2. Verdediging 10 John Paans 
15 Gerard Carras 20 Peter-Paul van Rooy 

9 Martin Kiel 3. Verdediging 3 Jacques Geurts 

12 Bill Wensink 

8 Wayne van Dorp 16 Brian Sproxton - 2e Periode -
-

13 Joep Franke 1. Voorhoede 4 Danny Peters . 
12 Henk Keijzer 8 Jamie Conroy 

16 Leo Koopmans 7 Andy Tenbult 

17 Bob Ginnetti 2. Voorhoede 19 Peter Krukkert 

XI Johan Toren 9 John van Sloun 

10 Hans Coffeng 17 Wil Zwarthoed - 3e Periode -
14 Herman Carras 3. Voorhoede 15 Marcel Houben - . 
20 Andy Strijker 11 Andy van Pelt 

11 Bas Copray 18 Harold Meeks 

STRAFfEN 
Speler/coach: Leo Koopmans Trainer/coach: George Peternousek Thuisclub Bezoekende club 

No. Penaltie Af Op No . Penaltie Af Op 

Uitslagen, programma en stand 
le Periode 

Vorig weekeinde: 
Tilburg - Heerenveen 4-6 
Eindhoven - Lada-GIJS 3-5 
Heerenveen - Geleen 6-4 
Lada-GIJS - Tilburg 9-5 

Stand per 6 maart: 
Geleen - Eindhoven 6-1 
Gisteren: Lada-GIJS 6 6 0 12 35-18 

Heerenveen - Lada-GIJS Geleen 6 4 2 8 31 -17 

Tilburg - Eindhoven Heerenveen 6 3 3 6 29-34 

Vandaag: Eindhoven 6 1 5 2 22-36 

Lada-GIJS - Geleen Tilburg 6 1 5 2 24-36 

2e Periode 

Eindhoven - Heerenveen - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - -

Morgen: Bij gelijk resultaat beslissen de onderlinge 

Geleen - Tilburg westrijden 

3e Periode 

10 11 



Verlies tegen Geleen kan pret niet drukken 

Vechtlust bracht G. IJ.S. 
ijshockey-kampioenschap 

Voor de eerste keer in de inmid
dels al weer zeventienjarige ge
schiedenis van GIJS kreeg team
captain Rick Vangog zaterdag
avond de kampioensbokaal over
handigd van NIJB-voorzitter 
Freddy Schweers. 
2500 fans in een bomvol 
stadsparkstadion waren er getui
ge van en veranderde de arena 
aan de Concourslaan tijdens de 
ereronde van hun idolen in een 

I ware heksenketel. 

recettes en samen met de steun 
van onze sponsors hebben we de 
zaak net rond. Belangrijk voor 
het komend seizoen, want ook 
dan willen we weer in de top 
meedraaien. Trouwens: dat zijn 
we nu aan onze stand verplicht". 
1 

Oranje-selectie 
Voor Joep Franke en Wayne van 
Dorp had de titel nog een per
soonlijk succesje in petto. Naast 
het trio Koopmans - V angog - To
ren kregen beide aanvallers te ho
ren dat ze zich morgen moeten 
melden bij de Oranje-selectie, die 
ter voorbereiding van de wereld
kampioenschappen in Eindhoven 
afreist naar West-Duitsland. 

Smoking 
De spelers zelf waren de eersten 
die het kampioensfeestje aan
wakkerden door een uur voor de 
wedstrijd in smoking het ijs te 
betreden. Een act clie voo_r een_gol 

- Het team van GIJS poseert 
met de beker. Bovenste rij 
v.l.n.r.: Hans Coffeng, Joep 
Franke, Andy Strijker, Mark 
O'Brien, Gerard Carras. 
Middelste rij v.l.n.r.: Bob Gi
netti, Bas Copray, Henk Keij
zer, Herman Carras, Bob 
Bergloff, Martin Kiel en Erik 
Noorman. 
Onderste rij v.l.n.r.: Trainer
coach Leo Koopmans, captain 
Rick Vangog, Johan Toren, 
Wayne van Dorp en Theo Mer-

1 tens. 

enthousiaste stemming zorgde, 
gevolgd door een prima wed
strijd. Zowel Geleen als GIJS 
maakten er een sportieve partij 
ijshockey van, waarbij de concur
renten elkaar geen duimbreed 
toegaven. De Limburgers trok
ken uiteindelijk met een 7-8 over
winning aan het langste eind; 
voor de uitpuilende ijshal was 
het laatste fluitsignaal van de 
scheidsrechter het teken voor een 
uitgebreide huldiging van de 
landskampioen. 
Het begon met het toezingen van 
de kampioenen, het eindigde met 
polonaises door het restaurant 
van het ijsstadion diep in de 
nacht. Vanavond krijgen de fans 
de gelegenheid de GIJS-spelers of
ficieel te huldigen. Na een receptie 
start dan in de ijshal een groot 
kampioensfeest, dat de suppor
ters de gelegenheid biedt hun fa
vorieten nog eens uitgebreid in 
het zonnetje te zetten. 

Even daarvoor sloten de "Gijs
sies" hun erewedstrijd af tegen 
Geleen met een 7-8 nederlaag, 
maar niemand in het kolkende 
ijsstadion die daar mee zat. 
De avond daarvoor hadden de 
Groningers in Heerenveen ten 
aansçho.u.we van-zo'n vjjf1ienb,9n~
derd meegereisde GIJS-Jans de 
buit al definitief binnengehaald 
(3-6), zodat het treffen met de 
Zuiderlingen weinig meer om het 
lijf had. Feest vieren stond cen
traal op en rond het Stadspark ijs. 
Centraal in het feestgewoel stond 
Leo Koopmans. Breed grijnzend 
nam de trainer/speler/coach de 
vele complimenten in ontvangst 
en genoot zichtbaar van de druk
te om zich heen. ,,Heerlijk toch, 
hier kan ik zo van genieten. Ik 
heb veel kampioenschappen mee
gemaakt, maar dit is tot nu toe 
mijn mooiste". 
Waarna nog eens duidelijk uit de 
doeken werd gedaan hoe het alle
maal zo ver kon komen. ,,Menta
liteit is waar ik altijd op geha
merd heb. Als ploeg waren we dit 
seizoen niet kapot te krijgen . In 
de bekercompetitie ging het in
derdaad niet zo goed, maar na het 
Spron-toernooi begon het opeens 
te lopen. Oké, misschien is het 
niet allemaal even mooi wat we 
doen, maar effectief is het zeker. 
We hebben nu eenmaal volop fy
sieke mogelijkheden en ik vind 
dat je die dan moet gebruiken" . 
GIJS-praeses Ten Hof volgde het 
relaas van zijn trainer/ coach met 
evenveel voldoening. Mede dank 
zij de financiële gevolgen van de 11 
GIJS-successtory, want de jacht 
naar de titel ging de afgelopen 
weken gepaard met uitverkochte 
huizen. Mooi meegenomen voor 
de Stadsparkbewoners, want ook 
hedentendage is het nog moeilijk 
genoeg een op professionele leest 
geschoeid ijshockeyteam te run
nen. 
De komst van de sponsor Lada 
was dan ook een prima opsteker 
voor de Groningse bestuurderen, 
die de komende weken met een 
gerust hart de financiële balans 
op kunnen gaan maken. Ten Hof: 
,,Financieel ,is het de laatste we
ken inderdaad erg goed gegaan. 
Veel publiek zorgde voor goede 
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Groningers profiteerden 
van nivellering in top 

OUD-GIJS-DOELMAN Martin gebeurd met het internationale 
Leeflang vertelde het de vorige succes. 
week in een interview en voorzit- OP DE VRAAG of de huidige 
ter Ten Hof herhaalde het zater- top inderdaad zoveel slechter is 
dagavond in de Groninger ijshal dan de afgelopen jaren kan pas 
tijdens de kampioenshuldiging: goed een antwoord gegeven wor
de topsport is afhankelijk van den na het WK in Eindhoven, dat 
sponsors. De roem is dus betrek- binnenkort van start gaat. Maar 
kelijk en vergankelijker dan ooit wisselvalliger dan tijdens de vori
tevoren. De basketbalclub Donar ge WK kan Oranje eigenlijk niet 
weet er van mee te praten. Ten presteren. Wie het huidige GIJS 
Hof riep een half jaar geleden het vergelijkt met de prestaties van 
ijshockeypubliek uit tot GIJS' be- Amsterdam in het vorige seizoen, 
langrijkste en enige grote spon- moet tot de conclusie komen, dat 
sor. De fans hebben inderdaad een de Groningers het echt niet slech
hoop geld binnen gebracht, maar ter hebben gedaan. De aanvalslijn 
die bijdrage was verre van vol- Koopmans-Ginnetti-Toren heeft 
doende. Halverwege het seizoen betere papieren dan de beste lijn 
plaatste het bestuur een nood- van Amsterdam, maar het trio 
kreet in een groot landelijk dag- kan weer niet tippen aan de ver
blad: 'Topclub zoekt sponsor'. En richtingen die Van Wieren, De 
als een automobielbedrijf niet had Heer en Jansen in Heerenveens 
toegehapt, dan zat de ijshockey- beste periode op het ijs lieten zien . 
stichting nu in grote financiele Het is maar net waar je ze mee 
nood. Het kampioensjaar zal ook vergelijkt. 
straks nog met een negatief saldo EEN DING staat onomstotelijk 
worden afgesloten. vast. De spreiding van de betere 

HET GIJS-BESTUUR heeft spelers heeft dit jaar een interes
plannen om het huidige topni- santere competitie opgeleverd. De 
veau voor een langere periode teams waren goed aan elkaar ge
vast te houden. Financiele garan- waagd en in tegenstelling met 
ties zijn ingebouwd en een lang- voorgaande jaren was tot op het 
durige sponsorovereenkomst ,laatste moment zelfs nog niet ze
hoort ook in dat beleid. Het kam- ker welke ploegen in de play-offs 
pioenschap kwam in de visie van zouden aantreden. De opkomst 
Ten Hof en es een jaar eerder dan van zuidelijke teams als Geleen, 
de 'planning'. GIJS profiteerde dit Tilburg en Eindhoven vormde een 
jaar van de nivellering in het to- verfrissend element. Met ze\len 
pijshockey. De grote clubs met de achtereenvolgende overwinnin
destijds grote sponsors (Heeren- gen in de kampioenscompetitie 
veen ep Amsterdam) verdwenen onderstreepte GIJS zijn bedoelin
in de middenmoot. Nijmegen, de gen, waarmee de club duidelijk 
kampioen van twee jaar geleden maakte dat de titel verdiend naar 
haalde zelfs de play-offs niet Groningen verhuisde. Na de uit
evenals trouwens de door GIJS zege bij Heerenveen moest zelfs 
onttroonde titelhouder Amster- de grootste scepticus toegeven dat 
dam. Geleen kwam opzetten dank op het kampioenschap niets viel 
zij een rigoureus aankoopbeleid afte dingen. 
en ook daar bleek dat prestaties HET FYSIEKE geweld, waar-
simpelweg te koop zijn . mee GIJS zijn duels placht af te 

OVER HET algemeen leden de werken bleef tijdens de play-offs 
topclubs dit seizoen een armoedig binnen de perken. In elk geval 
sponsorbestaan. Maar om GIJS vielen de strafminuten mee. Zo 
daarom uit te roepen tot kampi- kwam Wayne van Dorp tot het 
oen van de armoede is nogal onge- 'magere' totaal van zes. Heel wat 
nuanceerd . · Het verleden wordt minder dan vooraf zou zijn voor
vaak gekoppeld aan het niveau speld. Van Dorp was de grote uit
van de ongeevenaarde Heeren- blinker met assists, goals en bo
veners in hun gloriejaren. Met dy-checks. Het in de teugels hou
dertien Nederlandse Canadezen den van deze bijna twee meter 
en nog een paar 'echte' Canadezen lange reus schonk Leo Koopmans 
werden zelfs redelijke prestaties veel voldoening. Er waren dit sei
geleverd op Europees niye/!U. -~oen__r_ufj~s1 woorden~ïsselingen, 
Oranje profiteerde en de Ne.dèr- stra(tl,'ainmgen, maar' op het 
1à:ndse IJshockeybond koketteer- . juiste m_opient was __ Van -71orp 
de met de inbreng van de èanade- waar zijn trainer hem hebben wil
zen met een Nederlands paspoort. de. Op dat moment was het kam
Oranje naar de Olympische Spe- pioenschap een kwestie van tijd. 
!en. Iedereen scheen even te ver- Een titel, die door de GIJS-aan
geten dat het gemiddelde n!veau ha ng dit weekeinde uitbundig 
in de eerste divisie door h • · riese werd gevierd en waaraan Koop
topteam werd vertekend. De Ne- mans in zijn tweede jaar als trai
derlandse spelers kwamen niet ner-coach erkenning kan ontle
aan de bak en na het afhaken van nen. 
de belangrijkste sponsors was het HENK HIELKEMA 
llllllllllllllllllllllf!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Geleen klopt Groningers in slotduef. 

Verlies GIJS in lees duel 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Een uur voor de laatste play-offwedstrijd van 
GIJS zat de stemming er zaterdag_~vond in de Groninger ijsJ-\al al 
.w..ri:! igjn. J?o _ ontmoetjn_g tej!en poloop ~ord rnot !>~i<le, ,hàrid~n 
aangegrepen 'om er een feesteliJkè "hap1,>ening van, te malcen en 
een dag na het behaalde kampioenschap wilden de ruiin 2500 
toeschouwers hun favorieten wel eventjes in het zonnetje zeten. 
Ze moesten tot ongeveer half elf wachten op de kampioensbeker, 
die bondsvoorzitter Schweers aan de ploeg uitreikte. De 8-7 ne
derlaag was een klein schoonheidsfoutje in het feestprogramma, 
maar het drukte de pret allerminst. 

Het Groninger publiek begroet- feestelijke smokings begonnen. 
te Schweers met wat boegeroep, De zonnebrillen moesten kenne
hetgeen de praeses zichtbaar pijn lijk de wallen onder de ogen ver
deed. De laatste tijd aan veel kri- hullen, want op gezag van hun 
tiek onderhevige ijshockeybons trainer-speler Leo Koopmans wa
gebruikte enkele korte zinnen om ren de spelers vrijdagnacht goed 
de GJJS-ploeg te feliciteren. dronken geworden in de Gronin
Vanaf het mom.,ent dat de beker in ger binnenstad. Geen optimale 
Groninger hm1êlen was, barstte voorbereiding voor een play-off
het gejuich weer los en het team duel, maar dat nam niet weg dat 
kon natuurlijk niet onder de ge- ook het verplichte nummertje vrij 
bruikelijke ereronde uit. Het fa. serieus werd afgewerkt. 
natiekste supportersvak 
(C-Noord) eiste de beker een mo-
ment voor zich op en de spelers Bomvol 
stonden het kleinood graag aan De teams trakteerden de bom
hun fans af. Voor de rest bleef de volle ijshal zelfs nog op een span
spontaniteit binnen de perken. Op nende cor:1frontatie. GIJS wilde 
het Thialf-ijs hadden de suppor- zijn succesreeks van zeven ach
ters vrijdag al alles gegeven en de tereenvolgende play-offzeges met 
vermoeidheid kreeg de fans ken- een achtste afsluiten en Geleen 
nelijk te pakken. was er op gebrand om de Gronin-

Een boerenkapel had de stem- gers in eigen huis te kloppen. Na 
ming er de hele avond ingehou- de openingstreffer van Koopmans 
den . De wedstrijd zelf had weinig leek het er inderdaad op dat de 
meer te betekenen. Dat de- Limburgers de strijd simpel in 
rnonstreerden de GIJS-spelers al hun voordeel zouden beslissen. 
tijdens de opkomst voor de war- Jamie Conroy; Van Pelt en Andy 
ming-up, die de kampioenen in Tenbult zorgden voor een 1-3 

stand na de eerste vijf minuten. 
Twee doelpunten van Wayne van 
Dorp en-een Yarr Bob Ginnetti bo
g~n de i!Chte11stand echte vertaS•v 
send om in éen 4-3 · voorsprong 
aan 'het ein:fe van de eerste perio
de. 

De volgende fase was weer voor 
Geleen, dat scoorde door Brian 
Sproxton en Peter-Paul van Ooy
en. Vijf minuten voor het einde 
was het gelijk, want tegenover 
treffers van Andy Tenbult en Ja
mie Conroy stelden de Groningers 
doelpunten van Johan Toren, Bob 

'Een fantastisch 
succes voor GIJS'' 

Van onze sportredactie 
GRONINGEN - Vanuit 

zijn huidige woonplaats in 
Amerika reageerde oud
ijshal-directeur en een van de 
grondleggers van GIJS, Rob 
van Aarem, enthousiast op 
het kampioenschap van zijn 
vroegere club. Van Aarem, 
die zestien jaar geleden de 
ijshockeysport samen met 
Martin Leefiang in Gronin
gen introduceerde, was de 
eerste speler die redelijk op de 
schaats bleef staan. Hij was 
tevens de eerste trainer-speler 
van de Groningers , ,Jk werk 
hier in Amerika aan compu
ters voor de NASA . Zelf geef 
ik nog steeds prive-lessen aan 
zo'n dertig jeugdige ijshoc
keyers. Van Frans van Erp, 
de oud-GIJS -manager, hoor
de ik uan het kampioenschap. 
Het is een fantastisch succes. 
Jk heb een zoon van zeventien 
en misschien kan hij een 
jaartje voor GIJS spelen. 
Wat? Tweeduizend mensen 
naar Heerenveen geweest? Ik 
wilde dat ik dat had meege
maakt." 

Bergloff en Joep Franke. Marcel 
Houben scoorde 7-8, waarna GIJS 
fel op jacht ging naar de gelijkma
keL K.oopfi:ians haalde de in de 
laatste periode voor O'Brien op 
het ijs gekomen doelman Theo 
Mertens van het ijs voor een extra 
veldspeler, maar de achtste Gro
ninger goal zat er niet meer in. 
Als die wel was geproduceerd, zou 
e reglementair een verlenging 
v !gen, die alleen nog interessant 
zou zijn voor de statistieken. 

Geleen kreeg dus zijn erezege 
en GIJS de beker en de speeches. 

Voorzitter Ten Hof bedankte na 
afloop de supporters voor hun on
dersteuning en de spofiSOl'S vopr 
}:iet geld. Minder. vleiende woor
den had hij in petto vóór de over
heid, die hij verwee( èen v~e). te . 
karige subsidie voor het topijshoc
key te verstrekken. De voorzitter 
eindigde strijdbaar: ,,We gaan nu 
met GIJS Europa in. Dan zullen 
we wel zien hoever onze krachten 
reiken." 

Vanavond houdt GIJS een 
feestinstuif in het restaurant van 
de ijshal. 

• Bondsvoorzitter Schweers (links) overhandigt Rick Vangog de 
kampioensbeker. (Foto: ,T PltP. H omh11.ru) 
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geschiedenis van de Groninger waar GIJS dankzij 1500! meege-
IJshockey Stichting werd afge- reisde fans bijna een thuiswed-
lopen weekend het nationaal strijd speelde, won de ploeg met 
kampioenschap binnengehaald. 3-6. Daardoor was de wedstrijd 
GIJS-captain Rick Vangog kreeg tegen Geleen niet meer dan een 
zaterdagavond in het met 2500 formaliteit. Het werd in ht;t Gro-
uitgelaten fans gevulde ijsstation ninger ijsstadion echter een fees-
Stadspark de kampioensbokaal telijk avondje. De spelersgroep 
overhandigd door NIJB-voorzit- bracht de stemming er direkt al in 
ter Schweers. Dat gebeurde na bij de fans door eerst in smoking 
afloop van de laatste play-off- het ijs te betre~en. 
wedstrijd tegen Geleen, waarin 
GIJS met 7-8 ten onder ging. 

1 Daarmee de ongeslagen status · 
verspelend,. maar niemand die 
daar uiteraard mee zat. 
De ploeg van trainer/coach Leo 
Koopmans had immers een dag 
eerder al de nationale titel bin
nengehaald in de derby tegen de 

De feestende GIJS-aanhang zag 
daarna vervolgens nog een bij
zonder aardig ijshockeyduel 
voordat het hoogtepunt van de 
avond aanbrak: de uitreiking van 
de kampioensbeker door bonds
voorzitter Freddy Schweers, ge
volgd door een ereronde. 

wÓJnsdag' 12 maart 1986 ' 

LA□A-G/JS NET EVEN STERKER. 
De sterksten onder 
de sterken. 
LADA-G/JS levert 
de spelers voor het 
nationale team . . 
Hairstyling 
Folkert Buringa 
verzorgde 
de kapsels. 

Wij wensen Joep, Leen, 
Leo, Johan en Rick 
veel succes. 

,, Hairstyling 

, fdkert 
bJ.ring=x 

Groningen 
Groningen 
Hoogkerk 

Ypemaheerd 55 (Beijum) 

Damsterdiep 52 
Zu iderweg 23 

050-41 33311 
050-125306 
050-565282 
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3CORERSL!JSTEN PLAY-OFFS: 

LA.DA GIJS Groni~n: w G A p Smoke Eatera Geleen: w G A p 

8 Wayne vu. Dorp 8 8 13 21 8 Jamie Co•r•y R 11 10 ?1 
17 Bob Ginnetti 8 8 12 20 7 Allciy Tanbult 8 8 12 20 
1 6 Leo Koe p11aas A 1 f3 15 16 Brian Sprexton 8 7 9 16 

19 Jobu. Teren 8 6 7 13 1? Bill Wensinlc 8 5 ; 8 
13 Joep F:rMlce 8 7 5 12 4 Danny Peter9 8 4 3 7 
1 2 ~eBlc: Keijzer R 6 4 10 1 () P~ter Kruldcert 6 ? 3 5 
6 Bob Ber ~loff 8 4 4 8 11 Andy van P~l:t 7 2 3 5 
7 Rick Van.gag 8 0 5 5 6 Peter Bol 6 1 '5 4 
3 Erik Noorman 8 1 1 2 2 Rob van Steen 8 1 3 4 

14 Herman Carras B 0 2 2 10 John Pa.ans 8 1 '5 4 
20 hdy StriJlcer 7 1 0 1 9 John van Sloun 8 1 1 2 
10 Jl&Is Coffeng- ~ 0 1 1 20 Peter-Paul van Roey 8 1 1 2 

48- 62 îîö 15 Marcel Houben 8 1 1 2 

p 17 Wi l Zwar thoed 8 1 0 1 
Kemphanen Ei nohoveR: w G A 4b- 55 1oî 

5 Dave Livin~steR 9 9 6 15 
22 Michael Louwers 8 8 2 10 Rebro Trapnera Tilburg: w G A p 

12 lHce van Galeia L&stA 2 8 10 20 Sean Siapaou 8 7 7 14 
8 Peter van 0oL1e• A ~ 6 9 21 Ph.il Pat terson 8 8 5 13 

14 Thee van Ge:nreu l=3 4 4 8 5 Joe Buchly 8 ? 8 10 
11 Willea-Jan vd.Broek8 '5 4 7 11 Paul SmelclerR 8 4 2 6 
15 htoine Geesinlc 4 1 4 5 19 Marino Simcmis 6 4 1 5 

.) 8 Càrie Guy 8 2 ~ 5 3 Cees Oerl emans 8 2 -,; 5 
~ Joàn Vorstenbesch 6 3 1 4 26 Peter van Leeuwen 8 2 ~ 5 
6 l'la:nn Wilms 6 1 1 2 28 Maarten Burgers 8 0 5 55 
7 Andy van Alphen 8 2 0 2 2"li Henk Maa■ 8 0 5 5 
1 Cor ~art•~ 6 0 1 1 25 Jef van helsvoort 6 1 3 4 

21 ·.'iet&r Garcia 8 0 1 1 22 Mans S11.olders 8 11 1 2 
16 neel Banne~ber ~ R 0 1 1 27 Dou~ Mas~TJ. 6 1 0 1 

· 17 Ger.!lrd Vlemmix 8 0 1 1 7 René ne Hondt 8 1 0 
.;A 43- ~ 16 ~ans Nieuwenhuizen 8 0 1 1 

::8P Fliers !eerenTeen: 'fl G A p 33- 44 77-
7 Phi 1 MeKenzie 8 9 5 14 TOPSCORERS MELE SEIZOEN: w G A p Gem. 
6 Brial'l de Bruyn 8 7 6 13 1 • Beb Ginne t t i 40 52 59 111 ? .775 
9 Riato Mel1e• 8 6 6 12 2. Seu. Simpson 40 47 4ó 93 ? .,25 
5 Brett Theml!)eon 8 '3 4 7 .; . Dave Livin~t<3n 38 50 "i9 89 ?.'542 

10 Ju Janssen 8 2 3 5 4. Ruud M•lenaar '55 36 50 · A6 ? .457 
19 Gerbea Reiding 8 0 4 4 5. Jim MacRae ~5 44 42 86 2.457 
2 Dick ~ruin 8 2 1 3 6. Brian s,roxton 7,9 '35 45 00 ? .051 

15 Martin Pateman R 1 2 3 7. Benni e Ttlna~~ 1 35 50 29 79 ?.257 
4 Evert-Ju vei. Werf 8 1 1 2 8, Ron Bertelin«- -,;t3 36 42 78 2.05.; 

14 Erik van Jlal 5 1 0 1 9. hiy Te•bult 39 29 « 73 1.~2 
21 Andries Andri»Ka 8 1 0 1 10. Du.y Craic 37 31 41 72 1.9-i-6 
18 Jo•an de Vries 8 0 1 1 11. Pltil Fatter••• 38 -i-5 'Z7 72 1.846 

~3- 33 bb 1 ?. • j Mari Sari• 2a 21 -i-0 68 2.429 
13. l Deuc Maaea 38 28 40 68 1. 789 

Jlierb ïi de afsluiten.de statistieke• 14. Jaai.e Ce.r•:r -,9 36 32 68 1.7« 
Tan het seiz•em 1885/1986. 15. .lraeli Tr••• 38 32 35 67 1.763 
Ik dank ieiereen hart~lijk voor ie 16. Da•• I-te:!w.ntey 32 28 38 66 2.063 
ae4ewerking en missclrie• t•t vol~ad 17. Lea Kee,au.a 37 33 ~1 64 1.730 
aeizeea .• 18. 'flaJ]le va De~ TI 27 7>7 64 -1 7-z,o 

■et vriendelijke çoeteJl 19. The• van GPI"'Aen 40 26 37 63 1.S75 
Benard GroeReveld 20. Joho 'f•re• 40 28 3~ 61 1. 525 
WesterhaTenatraat 34 21. Peter va11 Oeije11 38 25 ~5 60 1 .579 
9718 AM Gre11ingeR 22. Joe Buchly 3A 21 38 59 1.55~ 
tel. 050-123942 23. Risto Mollen 38 31 27 58 1.5?6 

24. Harrie van ~eumen 37 "30 27 57 1.541 
?.5. Mie•ael Louwera 40 Z7 26 53 1. "li25 

1 

~ 
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IJshockeywereld in rep en roer 

• FRED SCHWEERS 
... niveau ... 

Van een speciale verslaggever 
EINDHOVEN - Het Ne

derlandse ijshockeywereldje 
is in Eindhoven door de 
zwakke prestaties van het na
tionale team in rep en roer 
geraakt. In de historie van 
toernooien om het wereld
kampioenschap is degradatie 
van een organiserend land
immers zeldzaam. Na ·één 
overwinning en vier nederla
gen op rij staat de ploeg van 
trainer Cliff Stewart en tech
nisch directeur Dummy Smit 
er in de strijd voor B-landen 
beroerd voor. Uit de wedstrij
den tegen Italië vandaag en 
Oostenrijk morgen zullen ten 
minste twee, maar liever drie 
of vier punten moeten wor
den behaald. Aangezien in dit 

toernooi van alles mogelijk is, 
gloort er bij een enkeling nog 
een sprankje hoop. Degene 
die er zo over denkt wordt 
evenwel meewarig aangeke
ken. Met zijn verouderde, op 
kracht gebaseerde speltype 
heeft Nede.rland een flinke 
achterstand op nieuwkomers 
als Joegoslavië en Frankrijk, 
die de techniek alle aandacht 
geven. 

Ook voorzitter Fred Schweers 
van de Nederlandse IJshockey 
Bond (NIJB) en Smit geven toe, 
dat Nederland alles behalve mo
dern speelt. Het duo wijst voort
durend op de mankementen in 
de competitie. Er is te weinig 
geld, de teams zijn zwak, de 
strijd is niet spannend genoeg, 
directies van ijshallen weigeren 

soms mee te werken en spelers 
hebben een verkeerde mentali
teit. Tegelijkertijd zeggen de 
twee, dat de NIJB vrijwel mach
teloos staat. De invloed van de 
clubs is volgens hen erg groot. 
Zowel Schweers als Smit weet 
niet, hoe de bond -met zo'n vijf
duizend leden tot de kleineren 
behorend- een meer sturende 
taak kan vervullen. De jaarver
gadering in mei·wordt in dit ver
band als een belangrijk tus
senstation gezien. 

"De competitie-opzet moet 
drastisch worden gewijzigd", 
stelt Schweers vast. ,,Je ziet, dat 
onze spelers niveau te kort ko
men. Dit wereldkampioenschap 
verloopt organisatorisch prima, 
maar sportief juist niet". 
Schweers' opinie is er één van de 

velen. 
Schweers, die aanvankelijk 

na het wereldtiteltoernooi als 
voorzitter zou afzwaaien en toch 
van zins is te blijven, heeft ook 
al een ander teer punt ter spra
ke gebracht: het aantal Canade
se Nederlanders, dat per team 
mag worden opgesteld. In het 
verleden beschikten de topclubs 
als het ware over een arsenaal 
aan deze spelers . Nu mag elke 
ploeg twee Canadezen tellen . 
Schweers vindt dat nog te veel. 
Hij pleit voor een puur Neder
landse inbreng. Een sterke stro
ming binnen de bond is er echter 
juist voor meer Canadezen in 
huis te halen. De aanhangers 
van deze richting verwijzen 
naar de gloriejaren, waarin toe
schouwers en sponsors in de rij 

stonden. De Canadezen verhoog
den volgens hen het spelniveau 
en waren het voorbeeld voor een 
generatie Nederlandse talenten. 

Dummy Smit, jarenlang als 
coach werkzaam geweest in het 
buitenland, wijst op de slechte 
infra-structuur, vooral het 
schrijnend gebrek aan ijs: ,,Ik 
geef een trainerscursus, een 
toch niet onbelangrijk onder
deel. Ik belde enkele hallen af, 
maar niemend had ijs voor me. 
Eindelijk had ik er één te pak- · 
ken, die tussen zes en acht uur 
ruimte had. Ik was zo blij als een 
kind. Tja Dummy, zei die direc
teur, ik bedoel wel in de ochten
duren, hoor". Ten einde raad is 
Smit met zijn cursisten uitgewe
ken naar West-Duitsland. Ook 
voor de jeugd is er relatief te 
weinig trainingsm.ogelijkheid. 
Zo zijn er ,clubs, waar junioren 
een uur per week het ijs op kun
nen. 



VIA 
HANSA REIZEN Er kan slechts 

één de 
goedkoopste zQn ■ campingvluchten 
Uw trap bekleed met 

■ Amerika/Canadavluchten rib- 175 
tapijt ......... .• 
incl. stoffeerkosten 

■ Verre Oosten vluchten Grote keuze in wol
en nylontapijt 

■ trektochten en expeditiereizen 

mu 

HANSA 
REIZEN De Korlinghal 
Herestraat 82 · 9711 U Groningen 
Tel. O!i0-142600 

Nieuweweg 19-21 
Groningen - 050-141226 

Ja, want u hééft meer aan een 
bank die meer voor u doet. 
Meer service, meer aandacht, 
meer advies. Bovendien is de 
Bondsspaarbank de enige 
bank, waar u dankzij een 
uniek komputersysteem, snel 

• kompleet dienstenpakket 
• minimale wachttijden 
• 150 jaar ervaring in sparen 

geholpen kunt worden en 
waar 't niet uitmaakt bij welk 
kantoor u langs gaat 
Da's nou de Bondsspaarbank. 
Kortom een bank voor jong 
en oud. 

• altijd 'n kantoor in de buurt 
• in vele plaatsen zelfs op 

zaterdag open 

bondsspaarbank • Ei 
Midden Noord en Oost Nederland spaarbank 

contactlenzen 
veel merken, nieuwste soorten 

+oogmetingen "grenzeloze service". 
Vrijblijvende informatie. 

~BECKE~\ 
L~ OPTICIEN•AlJ0ICIEN \:.!/.,\ 1 

lo•"V 
-----

CONTACTLENSCENTRU M 
Herestraat 9-11 - Groningen - Telefoon 184135 

GRONINGEN - Beijum - HAREN · ASSEN · EMMEN · HOOGEVEEN 
MEPPEL - HEERENVEEN - BUITENPOST 

....... _______________________ ~~~~~-' 
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GRONINGEN 
(uitgave G.IJ.S. Cluborgaan) 
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DE LEUKSTE KLEDING KOOP JE BIJ _ 

Nw. Ebbingestraat 50-52 - Groningen - Telefoon 144126 
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OLDTIMERS Teamleiding: K. Bakker, Oberon 14, Hoogezand, tel. 05980-22030 
F. Eggen, Tiras 9, Hoogezand, tel. 05980-23156 

SELECTIE SEIZOEN 1985-1986 

Koos Bakker Max de Jong 
Henk Beukeveld Theo de Jong \/ Ma r t i n B r i n k Richard Makken 
Gert Bron Richard Miller -Jack Doornbos Gerard Waalboer 
Fred Eggen Fred Wagenaar c::J'-::. Hero Heizenberg Bert il Zaal 
Jan Hoeve 

Het Oldtimers-team speelde het afgelopen seizoen evenals in het komende seizoen 
1985/1986 geen competitie. De reden hiervoor is dat het team niet beschikt over 
voldoende mensen die regelmatig beschikbaar zijn voor het spelen van wedstrijden. 
De opkomst het afgelopen seizoen bij de trainingen was over het algemeen heel 
goed. 
Dat moest natuur] ijk een keer tot resultaat leiden, en dat was het geval op zon
dag 24 februari 1985. Want. ... , na vele nederlagen die het team in 11opbouw11 het 
afgelopen seizoen te verwerken kreeg, werd in Enschede tegen het plaatse] ijk re
creatie-team een zeer verdienste] ijk gelijkspel bereikt (6-6). 
Dit resultaat kwam tot stand in een harde, maar faire wedstrijd waar de spanning 
vanaf droop. 
Na het vertrek van goal ie Albert Dijkstra naar de Assen Oldtimers ontstond er 
even een keepers probleem, maar dit werd al spoedig opgelost met de komst van 
Gerard Waal boer, die sinds december 1984 met volle overgave het Oldtimers kooi
tje staat te verdedigen. 
In november werd er meegedaan aan het Oldtimers nachttoernooi in Heerenveen. 
Dit toernooi leverde het team een keurige vierde plaats op en tevens werden zij 
winnaar van de fair-play-cup. Verder werden er het afgelopen seizoen vriend
schappelijke wedstrijden tegen o.a. Assen en Heerenveen gespeeld . Direct na af
loop van het seizoen werd er overgegaan op de zaaltraining wat later werd voort
gezet in het Stadspark. De bedoeling van deze trainingen was vooral om de con
ditionele basis voor het seizoen 1985/1986 te leggen. De verwachting is dat de 
stijgende lijn van het afgelopen seizoen in het seizoen dat nu al weer voor ons 
ligt zal worden voortgezet. 

GIJS 

17e Jaargang - No. 4 

.6 am e.n.ó ;telling 

Jan Kerkhof 

Henk Kersten 

.6 .t1LtM tie.k. e.n 

Jan Kerkhof 
Rennie Schuurman 
Berend Smeding 

me.;t bijdfc..a.ge.n van 

Anna Boerema 
Ne 11 y Boe rema 
Henk Brand 
Mei ny Bij kerk 
Judith ten Hof 
Hans Groenewold 
Anna van der Laan 
HA Noorman 
Anne Pietersen 
Bart Prak 

óoto 1 .6 

Henk Vondeling ea 

losse nummers : f 3,--

JAARBOEK 
G.IJ .S. GRONINGEN 

1985-1986 
UITGAVE G.IJ .S. CLUBORGAAN 

redaktie: 

A .E. van der Laan 
Lierstraat 110 
9742 PC Groningen 
Telefoon 050-771331 

verzending: 

J.H . Kerkhof 
Vogelkersstraat 5 
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VOORWOORD 
Een jaarboek. Als we de letterlijke betekenis van het woord mogen geloven 
staat u op het punt een boek door te bladeren dat handelt over 11 een jaar11 • 

En dat klopt aardig, hoewel wij het woordje 11 jaar 1 1 liever vervangen hadden 
gezien door het veel meer de waarheid benaderende 11 seizoen 11 • Immers, de mees
te takken van sport zijn (zeker in Nederland) seizoen gebonden en worden niet 
de volle 365 dagen van een jaar bedreven. Ook het ijshockey niet, hetgeen u 
- mocht dat nog niet bekend zijn - na het lezen van de volgende pagina 1 s dui
delijk zal worden. 
Toch is het een jaarboek geworden. Niet omdat ijshockeyers en hun supporters 
na een seizoen een jaar ouder zijn geworden, maar omdat 11 jaarboek 11 nu eenmaal 
het meest populaire Nederlandse woord is voor wat de volgende pagina 1 s beoogen 
te zijn : een overzicht van het wel en wee van de Groningse ijshockeyclub GIJS 
gedurende het seizoen 1984/1985. Met daaraan gekoppeld een vooruitblik op de 
voor ons liggende competitie. Waarmee de 11 Gijssies 11 binnen de vaderlandse ijs
hockeyfamilie de spits afbijten, want de verschijning van het 11 Jaarboek GIJS 
Groningen 1985/1986 11 is voorzover bekend de eerste in zijn soort. 
Naar 11 Noord Amerikaans mode l 11 voorzien van tot in de puntjes bijgewerkte sta
tistieken, uitvoerige persoonlijke gegevens en gedegen achtergrond informatie. 
Geillusteerd met actiefoto 1 s van fotograaf Henk Vondel ing. Kortom : het wie, 
wat e n waar van het Groningse ijshockey in tekst en cijfers dat voor iedere ijs
hockey] iefhebber een must behoort te zijn. Als verschijningsvorm is bewust ge
kozen voor de clubbladbijlage. Het is immers even afwachten of we inderdaad 
11 een markt hebben aangeboord 11 • Mocht ons vertrouwen echter gehonoreerd worden, 
dan kunt u volgend j aar een zelfstandig verschijnend jaarboek verwachten. In 
een nog fraaier jasje .... 

Jan Kerkhof 
Henk Kersten 

Johan Toren scoort tegen Kemphanen in de wedstrijd waarin GIJS zich wist te plaatsen voor de play offs 

DAMES 
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Teamleiding : L. Brakel, Vooronder 16a, tel. 050-419345 
A. Stein, Helperoostsingel 37b, tel. 050-265674 

SELECTIE 
SEIZOEN 1985-1986 

Marinka Bloemendaal 
Thecla Brakel 
Roel ie v d Dong 
Sjoerdien v d Dong 
Jel ly Gerritsen 
Jeanette Groosmuller 
Judith ten Hof 
Natasja Huizel ing 
Gerda de Jong 
L y d i a K u i l man 
Geeske Miedema 
Yke Po 11 
Brigitte de Ridder 
Joke Schuil ing 
H i l da Smit 
Angel Stein 

Een terugbli k op het seizoen 1984/1985 laat zien, dat dit ijshockeyseizoen on
danks enkele problemen toch zeker geen waardeloos seizoen is geweest voor het 
dames-team.Aanvankelijk zag het er weinig rooskleurig uit ; het ledenbestand 
was in september 1984 gedaald tot het absolute minimum van zes leden met als 
gevolg, dat competitie spelen er voor de dames niet inzat. 
Mede door tal loze wervingsacties van de overgebleven dames groeide het team 
weer enigzins zodat er het afgelopen jaar nog wat wedstrijden gespeeld konden 
worden. Er werden onder andere wedstrijden gespeeld in Hamburg, Valkenburg (een 
toernooi) en Den Haag. In veel wedstrijden was het team geheel niet kansloos. 
Tegen de ploeg van HOKY Den Haag kwamen er zelfs penalty-shots aan te pas om uit 
te maken welk team de wedstrijd had gewonnen. 
Later in het seizoen werd er ook in Leeuwarden een dames-team opgericht, een gun
stige ontwikkeling voor het dames ijshockey in het noorden des lands, omdat er nu 
wat dichter bij huis gespeeld kan worden. Van de drie gespeelde wedstrijden kon 
er slechts één thuis gespeeld worden, wat natuur] ijk erg jammer is omdat enige 
wedstrijdervaring toch onontbeerlijk is voor de ontwikkeling in de ijshockey
sport. Hopel ijk za l er dit seizoen getracht worden de dames over wat meer ijs
tijd te laten beschikken. 
Jammer was het afgelopen seizoen het ontbreken van een vaste trainer. Mede door 
de late trainingstijden op vrijdag- en zondagavond was het erg moe il ijk hier 
iemand voor te vinden.Waarschijnlijk zal dat dit seizoen beter geregeld kun
ne worden. 
Een positieve ontwikkeling in het dames ijshockey is dat er de afgelopen zomer 
voor het eerst sinds jaren weer dames werden toegelaten op de ijshockeyschool. 
Een grote groep dames heeft hier dan ook dankbaar gebruik van gemaakt, waaron
der ook enkele dames van het GIJS - team. 
De verwachting is dat het dames-team er het komende seizoen op vooruit zal gaan 
wat betreft de kwaliteit van het spel, door een betere trainingstijd, het aan
trekken van een vaste trainer en wie weet daardoor een toename van het ledental. 
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WELPEN Teamleiding: A. Boerema, Koninginnelaan 50a, tel. 050-121860 
N. Boerema, Jaltadaheerd 157, tel. 050-413750 

SELECTIE 
SEIZOEN 1985-1986 

Jurrien Boerema 
Michael Boerema 
Sacha Boerema 
Jort Haan 
Jannet Helmus 
Marian Helmus 
Marc Huizinga 
Stef de Jong 
Dennis Klunder 
Riemke Oosterhof 
Mark Schaafsma 
Nico Wieringa 

Het afgelopen seizoen kregen de mini's en de welpen een nieuwe teamleiding en 
wel drie dames : namelijk Anna, Nelly en Roel ie. Na een weekje was iedereen aan 
de nieuwe situatie gewend. 
Samen met de Friesland Flyers en IJHC Assen werden er gecombineerde wedstrijden 
gespeeld hetgeen door iedereen als positief werd ervaren. 
Aan het eind van het seizoen werd er aan een toernooi in Den Haag meegedaan, 
een dag voor de welpen om nooit te vergeten. 
Er is twee keer een echte mini-wedstrijd gespeeld met uitsluitend spelertjes 
in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Voor de toeschouwers waren dit de mooiste wed
strijden. Het was een lust om te zien hoe de kleintjes trachtten een echte ijs
hockeywedstrijd te spelen. 
Buiten het ijshockey werd er 
nog een gezellig uitje geor
ganiseerd. De eerste plaats 
die werd aangedaan was het 
verkeerspark in Assen, ver
volgens door naar Norg voor 
een partijtje voetbal. Terug 
in Groningen werd deze ge
zel] ige middag besloten met 
een smulpartij (patat en l i
monade). 
Het is de bedoeling dat ook 
het komende seizoen getracht 
zal worden enkele wedstrij
den te organiseren. Anna en 
Nelly Boerema zullen dit 
seizoen weer trachten om 
samen met de welpen er een 
fijn seizoen van te maken. 

Gecombineerde miniwedstrijd GIJS/ Friesland Flyers tegen Assen. 
Scheidsrechter Paul Bitter helpt Micheal een stukje verder. 
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HET BESTUUR c.s. 
We mogen gerust stellen dat het eerste ijshockeyteam van GIJS voor de "gewone'' 
toeschouwer het meest tastbare deel van de club zal vormen. Toch is het goed 
om te weten dat ook buiten de ijspiste nog tal van mensen actief zijn voor de 
Groningse ijskunstenaars. Hieronder volgt een beknopte opsomming aangevuld met 
overige nuttige informatie. 

BESTUUR "STICHTING VRIENDENKRING GIJS 1 78 11 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
lid 

J P ten Hof 
U R Slangenberg 
H van Hoogdalem 
H Beukeveld (materiaal) 

BESTUUR ''GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING'' ( 1 e team) 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
leden 

adviseur 

J P ten Hof 
U R Slangenberg 
K Stoepker 
H Beukeveld (materiaal) 
F v d Laan (wedstrijdsecretariaat) 
AH J Lennaerts 
D Streuper (algemene begeleiding) 
J Davids 

TEAMBEGELEIDING le TEAM TRAININGSTIJDEN 1 e TEAM 

trainer/coach 
ma ter i aal 

artsen 

fysiotherapeuten 

STADION 

IJsstadion Stadspark 
Concourslaan 6 
9727 KD Groningen 

L Koopmans 
H Alberts 
G Pleiter 
T Schuurman 
H Krikke 
H de Vries 
Th de Jong 
H Sloot 

tel 050-256070/256080 
capaciteit : 1719 zitplaatsen 

±1000 staanplaatsen 

OVERIG 

overige trainers 

strafcommissie 

contributie 
wedstrijdofficials 

CONTACTPERSONEN 

secretaris 
penningmeester 
contributie 
wedstrijdofficials 
supportersveren. 

J 
J 
M 
M 
H 
M 
u 
B 
M 

u 
H 
B 
M 
C 

Huizinga Jr 
Huizinga Sr 
de Jong 
Leef lang 
Coffeng 
de Jong 
R Slangenberg 
Prak 
Bijkerk 

R Slangenberg 
van Hoogdalem 
Prak 
Bijkerk 
Gerritsen 

maandag 12.00 - 13.00 uur 
dinsdag 22.00 - 23. 15 uur 
woensdag 12.00 - 13.00 uur 

20. 1 5 - 21. 45 uur 
donderdag 21 . 00 - 22.00 uur 
vrijdag 12.00 - 13. 0 0 uur 

TOEGANGSPRIJZEN 

beker- en neder]. compet1t1e 
seizoenkaart (excl play-offs) 
seizoenkaart voor studenten 

f 12,50 
f 175,-
f 85,--

voorverkoop : Sigarenhandel Homan 
Sigarenhandel Minke 
IJsstadion Stadspark 

technische commissie F vd Laan 
M Leef lang 
H A Noorman 
u R Slangenberg 
D Streuper 

materiaal commissie H Beukeveld 
F J K Wagenaar 
J H Wolbes 

tel 05941 - 1590 
tel 050 - 125370 
tel 050 - 730887 
tel 05908 - 15054 
tel 050 - 711172 
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SEIZOEN 1985-1986 
Evenals het voorgaande seizoen, hoopt GIJS u ook de voor ons liggende competitie 
weer te vermaken met ijshockeyduels van niveau. Gedurende het vorig seizoen ging 
dat de Koopmansformatie vrij aardig af, en ook de komende wintermaanden hebben 
wij er alle vertrouwen in dat het publiek de weg naar het Stadsparkstadion weer 
zal weten te vinden. 
Dat vertrouwen komt metname voort uit de samenstelling van het team, dat u de 
komende maanden aan het werk zult zien. Well iswaar hebben inmiddels 3 waardevol
le spelers Groningen de rug toegekeerd (Cranston, Cuomo en Griffith), trainer/ 
coach Leo Koopmans lijkt er in geslaagd te zijn dat verlies te compenseren. 
Voor de defensie is bijvoorbeeld de Amerikaan Bob Bergloff aangetrokken en moet 
Bob Ginnetti in staat worden geacht de Groningse aanval van de nodige scherpte 
te voorzien. Verder mocht GIJS zich verheugen op de komst van het jeugdige Bra
bantse talent Bas Copray. Met andere woorden een selectie die ook volgens tech
nisch leider Leo Koopmans in staat moet worden geacht een serieuze gooi te doen 
naar de landstitel. Op de volgende bladzijden zal de ze selectie nader aan u wor
den voorgesteld. 
Bij het ter perse gaan van dit jaarboek was het nog niet bekend welk bedrijf de 
Groningse ijshockeyclub dit seizoen financieel zal steunen, hoewel onderhande
lingen op dat moment in volle gang waren. Sponsering is natuurlijk ook voor de 
Groninger IJshockey Stichting van eminent belang, maar het is verheugend te mo
gen constateren dat de Stadsparkclub ook zonder een financiele inbreng van bui
ten in staat is een topteam op het ijs rond te laten rijden. Gevolg van een de 
laatste paar jaar uitstekend gevoerd financieel beleid, waarin geen plaats was 
voor onverantwoorde uitspattingen. Toch is een sponsor geen overbodige luxe, 
want zoals bekend mag worden verondersteld gaat ook de financiele handel en wan
del van een ijshockeyclub niet over rozen .... 
Resumerend mag worden gesteld dat zowel bestuur als technische leiding het ko
mende seizoen vol vertrouwen tegemoet zien. En dat betekent hopelijk voor de 
noordelijke ijshockeyfans weer heel wat avondjes plezierig (G) ijshockey. 

COMPETITIE-OPZET 
De volgende teams komen dit seizoen uit in dele divisie : BP FLYERS HEERENVEEN 
- HEBRO TRAPPERS TILBURG - FRONTECH AMSTERDAM - HIJS DEN HAAG - KEMPHANEN EIND
HOVEN - PANASONIC DEN BOSCH - SMOKE EATERS GELEEN - SPITMAN NIJMEGEN en GIJS 
GRONINGEN. 
Deze 9 teams spelen een enkele ronde (1 x thuis, 1 x uit) om de beker van Neder-
1 and. De teams star ten ve rvo 1 gen s opnieuw met een ''schone lei'' en spe 1 en een en
kele competitie voor plaatsing voor de play-offs. De 5 hoogst geplaatste teams 
spelen een enkele play-off ronde om het kampioenschap van Nederland. Ook deze 
play-off ronde wordt met een 11 schone lei 11 begonnen. Alle wedstrijden van de play
off serie moeten worden beslist, dat wil zeggen een gelijkspel is uitgesloten. 
Indien een wedstrijd na de reguliere speeltijd onbeslist is, wordt de wedstrijd 
verlengd met maximaal 2 x 10 minuten (zuivere speel t ijd). Het team dat in deze 
verlenging een doelpunt maakt, is winnaar van de wedstrijd (verlenging met zgn. 
11 sudden death 11 ). Indien in de verleng i ng niet gescoord is, wordt de wedstrijd 
beslist door het nemen van penalty-shots. De 4 laagst geplaatste teams spelen 
een enkele ronde om promotie/degradatie. Ook hier wordt gestart met een zgn. 
"schone lei". Nr 9 degradeert automat i sch en zal op de eindrangl ijst nr 10 be
zetten. De nr 8 van de le divisie en de nr 1 van de 2e divisie zullen wederom 
in een uit- en een thuiswedstrijd om promotie/degradatie spelen. Zij bezetten 
dan de plaatsen 8 en 9 op de eindrangl ijst. Nr 2 van de 2e divisie bezet plaats 
11 op deze rangsl ijst enz. Aan de hand van deze 1 ijst zal het volgend seizoen 
bepaald worden welke teams dat jaar in dele divisie uit zullen komen, die dan 
uit 8 teams zal bestaan. 
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E-TEAM Teamleiding : M. Bijkerk, Westerflier 13, Roden, tel. 05908-15054 

SELECTIE 
SEIZOEN 1985-1986 

Ben Ams ing 
Ronald Boekhoudt 
K 1 aas van Dijk 
Patrick Dijkema 
Jeroen Florissen 
Marten Froma 
Henk Middel 
Jerry Miller 
Harmen Jan v Rossum 
Alexander Schaafsma 
Ronald Tombrock 
Martin Zeeman 

Het E - team was een kleine groep, die deelnam aan de noordelijke competitie 
van de Nederlandse IJshockey Bond . 
Het seizoen had een zeer spannend verloop, Assen werd iedere keer aan de zege
kar gebonden, van Heerenveen werden alle wedstrijden verloren en Utrecht was 
om en om. 
De beslissende wedstrijd tegen Utrecht voor het behalen van de play-offs werd 
in het voordeel van GIJS afgesloten. 
Aan de play-offs deden mee : HIJS Den Haag, Kemphanen Eindhoven, Friesland Fly
ers Heerenveen en GIJS Groningen. Tijdens een weekend werd in toernooivorm ge
speeld om het E - junioren kampioenschap van Nederland in het Groningse ijssta
dion Stadspark. Helaas kon het Eindhovense Kemphanen door omstandigheden niet 
aan dit toernooi meedoen. Het kampioenschap werd behaald door HIJS met op de 
tweede plaats de Friesland Flyers en eindigde GIJS als derde. 
We hebben dit seizoen een eigen toernooi georganiseerd en hebben deel genomen 
aan toernooien in Heerenveen, Eindhoven en Den Haag. Landelijk gezien waren we 
een goede 3e, een knappe prestatie met zo weinig spelers. 

EINDSTAND E-DIVISIE NOORD WG 

1 Friesland Flyers E 12 
2 - GIJS GRONINGEN E ---- 12 - -
3 SIJC Utrecht E 12 
4 IJHC Assen E 12 

EINDSTAND PLAY-OFFS E-DIVISIE 

HIJS Den Haag E 4 
2 Friesland Flyers E 4 
3 - GIJS GRONINGEN E ---- 4 - -

* 2 extra verliespunten 

w G V p GV - GT 

9 0 3 18 64 -
8 -- 0-- 4 -- 16 - - 81 -
7 0 5 14 71 -
0 0 12 -2 15 -

33 
38 
42 

118* 

3 0 7 13 - 7 
2 1 1 5 7- 5 
0-- 0-- 4 -- 0 - --6 - 14 
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HET SEIZOEN 1984-1985 IN FOTO'S 

5 

DE WEDSTRIJDEN 
DE BEKER-COMPETITIE 
1. ZA 12 1 0 85 20.00 uur GIJS GRONINGEN - BP Flyers Heerenveen 
2. zo 1 3 1 0 85 20.00 uur Hebro Trappers Tilburg - GIJS GRONINGEN 
3. ZA 19 1 0 85 20. 15 uur Panasonic Den Bosch - GIJS GRONINGEN 
4. zo 20 1 0 85 18.00 uur GIJS GRONINGEN - Frontech Amsterdam 
5. VR 25 10 85 20.00 uur Spitman Nijmegen - GIJS GRONINGEN 
6. ZA 26 1 0 85 20.00 uur GIJS GRONINGEN - HIJS Den Haag 
7. ZA 2 1 1 85 20.00 uur GIJS GRONINGEN - Kemphanen Eindhoven 
8 . zo 3 1 1 85 20.00 uur Smoke Eaters Geleen - GIJS GRONINGEN 
9. ZA 9 11 85 20.00 uur BP Flyers Heerenveen - GIJS GRONINGEN 

1 0. zo 1 0 1 1 85 18.00 uur GIJS GRONINGEN - Hebro Trappers T i 1 burg 
11. VR 15 1 1 85 20.00 uur Frontech Amsterdam - GIJS GRONINGEN 
1 2. ZA 16 1 1 85 20.00 uur GIJS GRONINGEN - Panasonic Den Bosch 
1 3 . VR 22 1 1 85 20.30 uur HIJS Den Haag - GIJS GRONINGEN 
14. ZA 23 1 1 85 20.00 uur GIJS GRON INGEN - Spitman Nijmegen 
1 5. ZA 30 1 1 85 20.00 uur GIJS GRONINGEN - Smoke Eaters Geleen 
1 6. zo 1 12 85 20.00 uur Kemphanen Eindhoven - GIJS GRONINGEN 

DE NEDERLANDSE COMPETITIE 
1. ZA 7 1 2 85 20.00 uur GIJS GRONINGEN - BP Flyers Heerenveen 
2. zo 8 12 85 20.00 uur Hebro Trappers Tilburg - GIJS GRONINGEN 
3. ZA 14 12 85 20.00 uur Panasonic Den Bosch - GIJS GRONINGEN 
4. zo 1 5 12 85 18.00 uur GIJS GRONINGEN - Frontech Amsterdam 
5. VR 3 86 20.00 uur Spitman Nijmegen - GIJS GRONINGEN 
6. ZA 4 86 20.00 uur GIJS GRONINGEN - HIJS Den Haag 
7. ZA 1 1 86 20.00 uur GIJS GRONINGEN Kemphanen Eindhoven 
8 . zo 12 86 20.00 uur Smoke Eaters Geleen - GIJS GRONINGEN 
9. ZA 18 1 86 20.00 uur GIJS GRONINGEN - Hebro Trappers T i 1 burg 

10. zo 19 1 86 20.00 uur BP Flyers Heerenveen - GIJS GRONINGEN 
11. VR 24 1 86 20 . 00 uur Frontech Amsterdam - GIJS GRONINGEN 
1 2. zo 26 1 86 18.00 uur GIJS GRONINGEN - Panasonic Den Bosch 
1 3. VR 31 1 86 20.30 uur HIJS Den Haag - GIJS GRONINGEN 
14. ZA 1 2 86 20.00 uur GIJS GRONINGEN - Spitman Nijmegen 
1 5. ZA 8 2 86 20.30 uur Kemphanen Eindhoven - GIJS GRONINGEN 
16. zo 9 2 86 18.00 uur GIJS GRONINGEN - Smoke Eaters Geleen 

SELECTIE 1e TEAM 
Wat dit seizoen met name opvalt aan de Groningse selectie is het feit dat de ba
s is van het team dat het vorig seizoen zo succesvo l in de eerste divisie ope
reerde vrijwel in tact is gebleven. Hetgeen in het verleden wel eens anders is 
geweest. Ook dit seizoen waren er natuur] ijk weer vacatures, maar in vergel ij
king met voorgaande seizoenen beduidend minder. Danny Cuomo vertrok naar Assen 
om de baan van trainer/speler/coach van het nieuw gevormde 2e divisie-team op 
zich te nemen, Tim Cranston zocht zijn heil in de Oostenrijkse competitie en 
John Griffith verruilde zijn ijshockeyplunje voor het trainersschap bij de Til
burgse Trappers. Tot slot keert ook Marc Storimans niet terug naar Nederland, 
maar dat is dan ook de laatste speler die het in Groningen voor gezien houdt. 
Nieuwe gezichten in het Martinistedel ijke kamp zijn de Amerikaan Bob Bergloff, 
de Canadees Bob Ginnetti en de van het Eindhovense Kemphanen afkomstige Bas Co
pray. Theo Mertens, vorig jaar nog goal ie van het A/Toekomst-team, zal samen met 
Mark O'Brien het keepersduo gaan vormen. Op de volgende pagina's vindt u uitge 
breide informatie over de complete Groninger selectie. Eventuele niet van te vo
ren voorziene wijzigingen natuur! ijk voorbehouden. 



6 
BOB BERGLOFF 

geboren: Dickinson, USA 
op: 26/ 7 /'58 

lengte: 1 .80 m. 
gewicht : 90 kg 

DEFENCE 
11 Eerste jaars11 in Groningen. Robuuste 
verdediger die zijn sporen inmiddels 
verdiend heeft. Speelde in het natio
nale jeugdteam van de USA in 1977 en 
werd met zijn universiteitsteam kam
pioen van de VS in 1979. De afgelopen 
jaren maakte de organisatie van de 
Minnesota North Stars gebruik van zijn 
diensten. Moet duidelijk als aanwinst 
voor de verdediging worden beschouwd. 

15 
GERARD CARRAS 

geboren : Assen 
op: 9 / 10/'57 

lengte: 1.82 m. 
gewicht: 73 kg 

DEFENCE 

6 

Uit eigen jeugd voortgekomen GIJS- 11 vete
raan11. Speelt al jaren in dele divisie. 
Kwam eveneens uit voor Leeuwarden en 
Assen. Met laatstgenoemd team tegen 
GIJS in de 2e divisie drie jaar geleden. 
Vormde vorig seizoen vaak verdedigings
duo met Rick Vangog. Staat bekend als 
een snelle achteruitschaatser. Is in 
het bezit van het trainersdiploma. 

• 

10 
HANS COFFENG 

geboren : Den Haag 
op: 24/ 1 /'67 

lengte: 1 .87 m. 
gewicht: 72 kg 

LEFT WING 
Reeds op 7 jarige leeftijd bij GIJS be-
gonnen. Maakte deel uit van vier kam
pioensteams die GIJS voortbracht. 
Speelde 4 jaar voor vertegenwoordigende 
teams en maakte een WK-toernooi in Bul
garije en een EK-toernooi in Duitsland 
mee. Scoorde in de 2e divisie (1982/ 
1983), met het toenmalige le team, een 
hattrick in en tegen Assen. Nu vaste 
keus in de derde lijn. 

18 
MARK O'BRIEN 

geboren : Cork, Ierland 
op : 1 / 2/'67 

lengte: 1 .87 m . 
gewicht: 85 kg 

GOALIE 
Komt voort uit eigen kweek. Wedijverde 
vorig seizoen met collega Storimans om 
het predikaat eerste doelman. Werd op 
punten verslagen door laatstgenoemde. 
Insiders zien over het algemeen als 
zijn sterkste punt de technisch perfec
te wijze van keepen. Moet misschien nog 
iets meer aan zijn zelfvertrouwen wer
ken. Deed ervaring op in Canada afgelo
pen zomer. 

14 
HERMAN CARRAS 

geboren : Glimmen 
op: 1 / 3/' 56 

lengte : 1 .80 m . 
gewicht: 75 kg 

CENTER 
Evenals broer Gerard al sind s de op
richting van GIJS lid van de club. Be
gon vorig seizoen in het 2e team. 
Werd na het vertrek van Harm Telkamp 
door Leo Koopmans aan de selectie van 
het le team toegevoegd en ontpopte 
zich als verdienste] ijk speler. Werd 
eens geraakt door slapshot van mede
speler (Al Pluimers), gevolg : gebro
ken neus. 

11 
BAS COPRAY 

geboren: Eindhoven 
op: 17 / 7 /'65 

lengte : 1 .87 m. 
gewicht: 83 kg 

RIGHT WING 
Nieuwe] ing in Groningen. Afkomstig van 
het Eindhovense Kemphanen. Verhuisde 
naar het hoge noorden om hier ijshockey 
te combineren met zijn studie. Behaalde 
in 1983 met zijn B-team het kampioen
schap van Nederland. In Eindhoven de 
laatste 2 jaar vaste keus van het le 
team. Miste vorig jaar een deel van de 
competitie als gevolg van een armbreuk 
opgelopen in een wedstrijd tegen GIJS. 
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D-TEAM Teamleiding: R. Mil/er, Vooronder 19, tel. 050-412925 
H. Groenewold, Gerststraat 6, tel. 050-416529 

SELECTIE 
SEIZOEN 1985-1986 

Johan Bazuin 
Marco Beukeveld 
Benito Daniëls 
Ricardo D ij kema 
Jeroen Dijkstra 
Chris Eimers 
Edwin Groenewold 
Herman Heizenberg 
Bas de Jong 
Mark Klunder 
Dennis Miller 
Edwin Mulder 
Marcel Nijland 
Ronald Slagter 
Daniëls Teekens 
Richard Wagenaar 
Martin de Wilde 
Antoine Wolbes 

Het D - team van GIJS wist zich met 37 punten uit 20 wedstrijden de winnaar van 
de noordelijke competitie. Een uitstekend resultaat met als vervolg hierop de 
play-offs, well iswaar eindigde het team hier niet als eerste maar wist wel van 
het kampioensteam Den Haag te winnen. In de periode sept. 184 tot jan. 185 was 
er een duidelijk stijgende 1 ijn in het spel waar te nemen die zich daarna helaas 
niet voortzette. Wellicht dat wat verliespunten de vechtl-ust opnieuw aangewak
kerd zou hebben. Nu was de instel] ing - dat winnen wij wel - te snel aanwezig. 
Het was een seizoen om nog eens over te doen, well iswaar deze competitie met een 
iets ander team maar iets om te onthouden van het vorig seizoen is : dat hoog 
eindigen moet kunnen als er hard wordt gewerkt van begin tot eind en met elkaar. 

EINDSTAND D-DIVISIE NOORD WG 

1 - GIJS GRONINGEN D ---- 20 
2 Friesland Flyers D 20 
3 Vissers Nijmegen D 20 
4 SIJC Utrecht D 20 
5 Trias Leeuwarden D 20 
6 IJHC Assen D 20 

EINDSTAND PLAY-OFFS D-DIVISIE 

1 HIJS Den Haag D (KAMPIOEN) 
2 Dordrecht Lions D 
3 Kemphanen D 
4 - GIJS GRONINGEN D 
5 Tilburg Trappers D 
6 Friesland Flyers D 

* 2 extra verliespunten 

5 
5 
5 
5---
5 
5 

w G V p 

18 -- 1 -- 1 -- 37 
15 1 4 31 
10 1 9 21 

7 0 13 14 
5 2 13 12 
2 1 17 3 

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

GV - GT 

160 -
111 -
102 

50 
50 
60 

74 
71 
50 

- 111 
- 108 
- 189* 

13 - 7 
10 - 12 
13 - 7 
8 - 9 

11 - 11 
7 - 16 



C-TEAM 
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Teamleiding: J. Huizinga Sr., Iepenlaan 156, tel. 050-715772 
J . Potze, Kl. de Vriezestraat 33, tel. 050-714855 

SELECTIE 
SEIZOEN 1985-1986 

Eric Brand 
Paul ten Hof 
Arvid Kamps 
Marcel Koning 
Geurt Kreuze 
John Meiring 
Paul Nederhoed 
Gert Nijland 
Marcel Nijland 
Freerk Potze 
Arjen Smid 
George Stap 
Robert Swiers 
Jean Henri v Vliet 
Bart Vos 
Jeroen Weel i nek 
Gert Jan Zigterman 

De jongens van het C - team zagen in de allerlaatste fase van de competitie 
1984/1985 de play-offs aan hun neus voorbijgaan. Aan het eind van de competitie 
werden er drie punten prijsgegeven in de 11 dubbel 11 tegen het vermeend zwakkere 
Amsterdam. Als aanwijsbare oorzaak voor het niet behalen van de play-offs is 
in het kort aan te geven, dat de toch al smalle basis van de spelersgroep nog 
eens verkleind werd doordat een verdediger in het begin van de competitie een 
vrij ernstige blessure opliep en aan het eind van de competitie op het cruci
ale moment ook nog een aanvaller een schorsing door de ijshockeybond werd op
gelegd. Het seizoen werd dan ook beëindigd met een spelersgroep van circa 10 
jongens. 
Toch zag het team kans in de tweede helft van de competitie de twee latere play
off deelnemers te verslaan. Uit werd gewonnen van Heerenveen en thuis waren de 
Gijssies de meerdere over Utrecht. 
Kwaliteit is in het team in ruime mate aanwezig. In het seizoen 1985/1986 zal 
dan ook bewezen moeten worden, dat dit team zeker een plaats in de top van de 
nationale competitie verdiend. 

EINDSTAND C-DIVISIE NOORD WG w G V p GV 

Friesland Flyers C 14 11 2 23 162 -
2 Amsterdam '83 C 14 10 1 3 21 137 -
3 - GIJS GRONINGEN C 14 9 -- 2 -- 3 - - 20 134 -
4 SIJC Utrecht C 14 9 0 5 18 114 -
5 Vissers Nijmegen C 14 5 2 7 12 95 -
6 IJHC Assen C 14 5 1 8 11 55 -
7 Trias Leeuwarden C 14 3 1 10 7 68 -

GT 

41 
46 
46 
40 
52 
75 
76 

8 Enschede Lions C 14 0 0 14 0 4 - 393 

7 

8 
WAYNE VAN DORP 

geboren: Vancouver, Canada 
op: 19/ 5/ '61 

lengte: 1.92 m . 
gewicht: 101 kg 

LEFT WING 
Tweede jaar in Groningen. Gevaar! ijke 
aanvaller, die door middel van zijn 
grote I ichaam voor veel gevaar weet te 
zorgen. Kan niet gecheckt worden, 
checkt zelf wel (en hoe!). Is ook tech
nisch zeer begaafd. Heeft een minder 
goede eigenschap: is soms te opvliegend 
gedurende het spel, hetgeen hem vorig 
seizoen menige strafminuut opleve rde, 
112 om precies te zijn. 

13 
JOEP FRANKE 

geboren: Groningen 
op: 26/ 3/ '65 

lengte : 1.83 m. 
gewicht: 78 kg 

CENTER 
Gronings talent, doorgebroken in Hee
renveen. Al weer 2 jaar terug op het 
oude nest. Gevaar! ijke aanval Ier, die 
op de nominatie staat voor het natio
nale team. Reeds vaste keus voor Jong 
Oranje. Maakte samen met Eric Noorman 
en Mark O'Brien deel uit van het team, 
dat in Japan deelnam aan de wereldkam
pioenschappen voor de jeugd in de 
B-poule. 

12 
HENK KEYZER 

geboren : Groningen 
op : 12/ 5/ '59 

lengte : 1.83 m. 
gewicht : 91 kg 

RIGHT WING 
Ook wel 11 Beertje 11 genoemd. Hardwerken
de aanvaller, die reeds sinds jaar en 
dag dee l uit maakt van het le team. 
Staat bekend als uiterst sportieve spe
ler. Speelde afgelopen seizoen 32 ach
tereenvolgende wedstrijden zonder een 
bezoek aan de strafbank. Scoorde eerste 
en enige overtime-goal van de club in 
en tegen Amsterdam, in zinderend play
off duel het vorig seizoen. 

~~ 

17 
BOB GINNETTI 
geboren : Vancouver, Canada 

op: 31 / 7 /'65 
lengte: 1.80 m . 
gewicht: 85 kg 

CENTER 
Opvolger van de naar Oostenrijk ver
trokken Tim Cranston. Moet in staat 
worden geacht deze snelle aanval Ier te 
doen vergeten. Speelde het vorig sei
zoen voor een Junior A-team in zijn ge
boortestad Vancouver. Scoorde in 51 
wedstrijden maar 1 iefst 153 punten (42 
goals en 111 assists). Speelde de afge
lopen vier jaar eveneens voor de Junior 
A-teams van Seattle en New Westminster. 

4 
MARTIN KIEL 

geboren : Groningen 
op: 14/ 5/'63 

lengte: 1.96 m . 
gewicht : 87 kg 

DEFENCE 
Eigen kweek en een prima verdediger. Is 
daar waar hij wezen moet. Heeft behalve 
verdedigende ook opbouwende kwaliteiten. 
Oogt weliswaar traag, maar is toch re
del ijk snel. Moest halverwege het vorig 
seizoen wegens omstandigheden verstek 
laten gaan, maar is weer helemaal terug. 
Zag kans in de 22 wedstrijden die hij 
vorig jaar speelde geen enkele strafmi
nuut op te lopen. 



16 
LEO KOOPMANS 

geboren: Barrie, Canada 
op: 28/11 /'53 

lengte: 1.93 m. 
gewicht: 98 kg 

LEFT WING 
Trainer/speler/coach. Speelde afgelopen 
seizoen ondanks die dubbel functie op 
een prima niveau. Lichamelijk sterk en 
beschikt over een hard schot. Gaat het 
tweede seizoen in bij GIJS. Heeft in 
voorgaande jaren zijn sporen al ruim
schoots verdient. Maakte in Heerenveen 
9 kampioenschappen mee. Keert 's zomers 
met zijn vrouw en 2 kinderen terug naar 
Canada, waar hij zwembaden bouwt. 

3 
ERIC NOORMAN 

geboren: Groningen 
op: 17 / 3/'66 

lengte: 1.84 m. 
gewicht : 78 kg 

DEFENCE 
Evenals Kiel voortgekomen uit de eigen 
jeugdgelederen. Was de openbaring van 
het vorig seizoen. Werd dan ook ter
recht uitgeroepen tot de meest beloven
de jeugdspeler. Moet natuurlijk nog 
veel leren, maar heeft het "in zich" 
een prima verdediger te worden. Be
schikt nu al over een goed inzicht en 
is ook fysiek niet voor een kleintje 
vervaard. 

8 

1 
THEO MERTENS 

geboren : Groningen 
op: 11 / 2 / '63 

lengte: 1.78 m. 
gewicht: 78 kg 

GOALIE 
Voor het eerst opgenomen in de selectie. 
Begon op 13-jarige leeftijd bij GIJS in 
het toenmalige C-team. Kwam ooit eens 
uit voor de IJHC Assen. Behaalde het 
afgelopen seizoen met het A/toekomst
team het kampioenschap van Nederland. 
Vult de opengevallen plaats in na het 
vertrek van goal ie Marc Storimans. Zal 
naar verwachting als tweede goal ie wor
den opgesteld achter Mark O'Brien. 

19 
JOHAN TOREN 

geboren: Groningen 
op: 29 / 12/ '56 

lengte: 1.92 m . 
gewicht : 92 kg 

RIGHT WING 
Groningse ijshockeyspeler van het eer
ste uur. Was eveneens een paar jaar bij 
Heerenveen actief, waar hij furore maak
te met zijn huidige trainer/coach Leo 
Koopmans. Vaste keus van Oranje. 1 s 
snel en heeft een scherp oog voor com
binaties. Is populair bij het Groning
se publiek vanwege zijn "jagen op de 
puck 11 • Scoorde het afgelopen seizoen 
maar liefst 7 winnende goals. 

7 
RICK VANGOG 
geboren : North York, Canada 

op: 3/ 4/'58 
lengte: 1.83 m . 
gewicht : 85 kg 

DEFENCE 
Kan inmiddels rustig als oudgediende 
worden beschouwd. Kweet zich vorig sei
zoen uitstekend van zijn verdedigende 
taak. Speelde ooit eens in Zweden. 
Haalde de pers in Canada na verwoesten
de bodycheck tegen Guy Lafleur tijdens 
de WK van 1981. Mag zich vaste keus 
van Oranje noemen en geldt voor Gro
ningse begrippen als rustpunt in de 
verdediging. 
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B - TEAM 
Twee jaar geleden werd besloten een andere ·opbouw van het jeugd ijshockey te ere
eren waarbij het A - team veranderde in een zgn. toekomstteam. Op zich niet zo'n 
gek idee, aangezien via deze toekomstteams de eigen kweek in Nederland ook een 
kans kon worden gegeven om tot de 1e teams door te stoten. 
Wat betekende dit de afgelopen 2 jaar voor bijvoorbeeld het B - team van GIJS. 
Welnu, het eerste jaar een gelijkmatige doorstroming van B - junioren die het 
kwalitatief goed zouden kunnen doen in dit toekomstteam of die door moesten 
schuiven in verband met de leeftijdsgrens. 
Het tweede jaar (afgelopen seizoen) werd het echter wat problematisch voor dit 
B_- team, omdat de normale doorstroom van C - junioren naar het B - team te ge
ring was en de doorstroom naar het toekomstteam reeds omvangrijke vormen had 
aangenomen. Doorstroom van sterke C-ers was de enige oplossing. 
En zo gebeurde het dat het B - team met zes C - junioren de competitie inging. 
Echter vol enthousiasme en met veel vechtlust. Dit was reeds duidelijk na een 
trainingsweekend op Ameland waarbij er een sportief en strijdbaar team naar vo
ren kwam. In de competitie ging het niet helemaal naar wens, pas aan het eind 
raakte men op elkaar ingespeeld, zodat deelname aan de play-offs dit seizoen 
niet gehaald kon worden. 

EINDSTAND B-DIVISIE NOORD WG w G V p GV - GT 

1 Friesland Flyers B 16 15 0 1 30 128 - 49 
2 Vissers Nijmegen B 16 13 1 2 27 128 - 38 
3 Amsterdam '83 B 16 10 0 6 20 103 - 78 
4 HIJS Den Haag B 16 10 0 6 20 86 - 58 
5 SIJC Utrecht B 16 9 2 5 20 102 61 
6 - GIJS GRONINGEN B 16 5 -- 1 10 -- 11 74 - 102 
7 Trias Leeuwarden B 16 3 1 12 7 62 - 110 
8 IJHC Assen B 16 3 1 12 5 59 - 126* 
9 Enschede Lions B 16 1 0 15 0 31 - 151* 

* 2 extra verliespunten 

Het derde GIJS doelpunt van het 8 -team in een wedstrijd tegen Trias Leeuwarden 
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A/B-TEAM Teamleiding: M. Leeflang, Havezathenl. 131, Roden, tel. 05908-17668 
B. Prak, Oosterhamriklaan 151, tel. 050-730887 

A - TEAM 

SELECT IE 
SEIZOEN 1985-1986 

Ger Beukeveld 
Bart Brakel 
Leo Brakel 
Henk Doesburg 
Cees Dijkhuis 
Eric Edens 
Herman Euverman 
Marcel Hoeve 
Lars de Jong 
Lars Makken 
Marcel Makken 
Johan Mintjes 
Ebel Noorman 
Hans Prak 
Johan Schuurman 
Jack Venema 
Adriaan Waalboer 
Haiko Zeeman 

Het A - team of toekomstteam mag eigen] ijk wel het parade-paardje van GIJS wor
den genoemd. Want ook het a f gelopen seizoen veroverde deze talentvolle groep 
spelers, voor de tweede maal in successie zelfs, het kampioenschap van Nederland. 
En daar waren we bij GIJS best behoor] ijk blij mee. 
Na een qua ploegen matig bezette competitie moest GIJS - A het in de play-offs op
nemen tegen achtereenvolgens Rotterdam, Ros e Valley Blue's en Liége (Luik) uit 
België. Vooral de omstreden wed s trijd in Luik heeft veel stof doen opwaaien. 
Door ij sgebrek moest GIJS in België de alle s beslissende weds t rijd spelen. Een 
wedstrijd die om vier punten zou gaan. Achteraf was dit niet zo'n gelukkige op
lossing. Ofschoon de Groningers met 6-4 verloren, behaalden z ij toch het kampi
oenschap. Luik werd gediskwali f iceerd in één van de andere wedstrijden omdat 
men teveel te oude spelers had opgesteld. 
Ook dit seizoen zal het oudste juniorenteam van GIJS, nu als A/B - beam onder de 
ongetwijfeld bezielende leiding van de nieuwe trainer/coach Martin Leeflang van 
zich la t en spreken. 

EINDSTAND TOEKOMSTDIVISIE NOORD GW w G V p GV - GT 

1 - GIJS GRONINGEN A 12 9 -- 0 -- 3 -- 18 74 53 
2 IJHC Rotterdam A 12 5 0 7 10 61 73 
3 IJHC Assen A 12 4 0 8 8 67 76 

EINDSTAND PLAY-OFFS TOEKOMSTDIVISIE 

1 -- GIJS GRONINGEN A (KAMPIOEN) 6 4 -- 0-- 2 8 43 - 26 
2 Liége Beavers A 6 3 1 2 7 28 - 28 
3 IJHC Rotterdam A 6 3 0 3 6 38 - 52 
4 Rose Valley Blue's A 6 1 1 4 1 23 - 36* 

* 2 extra verli espunten 

9 

EEN BLIK IN DE TOEKOMST .... 
In dit hoofdstuk willen we een blik vooruit werpen, en wel in het bijzonder in 
de richting van een toekomstig le team. 
Het moge duidelijk zijn, dat over niet al te lange tijd 11het ras van Nederland
se Canadezen 11 praktisch uitgestorven zal zijn. Van de grote hoeveelheden Cana
dezen met een Nederlands paspoort en een Engelse tongval, die met name aan het 
eind van de jaren zeventig in onze vaderlandse competitie meespeelden, zijn er 
op dit moment nog maar relatief weinig over. Deze zomer nog hielden het een 
aantal oudgedienden voor gezien. Larry van Wieren, Brian de Bruyn en Rob van 
Onlangs keerden definitief niet op de Nederlandse ijspistes terug. De Neder
landse Canadezen dié er nog zijn, schaatsen over het algemeen al heel wat jaar
tjes mee en zullen over niet al te lange tijd ook verdwenen zijn. 
Het is voor de clubs dus zaak de nodige aandacht te besteden aan het opleiden 
van jeugdspelers, die dan naar verloop van tijd de open gevallen plaatsen in het 
11eerste11 in kunnen gaan nemen. 
GIJS prijst zich gelukkig de beschikking te hebben over een aantal prima jeugd
trainers. Niet voor niets staat de GIJS-jeugd in den lande bekend als uitermate 
talentvol. Vooral het A/toekomst-team was de afgelopen twee seizoenen zeer goed 
op dreef en mocht zich beide jaren kampioen van Nederland noemen. 
Trainer/coach Leo Koopmans, technisch bewindvoerder van het le-team, kan voor 
aanvul I ing van zijn selectie dan ook nu reeds kiezen uit een scala van 11 toe
komst-beloften". U zult gedurende het komende seizoen dan ook regelmatig onbe
kende gezichten op het ijs zien verschijnen, want het 1 igt in de bedoeling van 
de technische staf regelmatig aankomende talenten aan het eerste divisie ijs
hockey te laten ruiken. 
Een goede zaak zo 1 ijkt ons, en we hebben dan ook het volste vertrouwen da t GIJS 
ook in de toekomst zich zal kunnen bi ij ven handhaven in de hogere regionen van de 
eerste divisie. 

Een beeld uit de wedstrijd van het A / Toekomst team tegen IJHC Rotterdam 
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DE CONCURRENTIE 
Tijdens de zomerstop kan er veel veranderen binnen het vaderlandse ijshockeywe
reldje. Sponsering (en dus geld) heeft daar uiteraard veel mee te maken, want 
ook bij het spelletje met 11 stick en puck 11 draait er veel om de knikkers. Lacht 
het financiele geluk een club toe, dan is er met betrekking tot het aantrekken 
van goed spelersmë,teriaal meer mogelijk. Blijft een 11 steunfonds 11 achterwege, dan 
zal ook de club een pas op de plaats moeten maken. Uitzondering op deze regel 
lijkt het Heerenveense Flyers-team te gaan vormen. Alhoewel de Friese bestuurde
ren er in slaagden een sponsor aan te trekken, keert een groot deel van de se
lectie van het vorig seizoen niet terug. Metname het vertrek van speler/coach 
Larry van Wieren en de forwards Tony Col lard (Klagenfurt) en Brian de Bruyn (Ca
nada) betekenen een belangrijke aderlating voor de club uit het Friese haagje. 
Pete r Bol (Geleen), Nico v Galen Last (Eindhoven), Kevin Me Naught en Eric Thurs
ton (beiden keren niet naar Nederland terug) maken het lijstje van vertrokken 
spelers compleet. Oudgediende Jan Janssen, die de taken van Larry van Wieren o
ver zal nemen, zal dan ook met voorname] ijk jeugdspelers de competitie in gaan. 
Nieuw in Heerenveen zijn de oud Kemphanen speler Risto Mollen en de canadees 
Brett Thompson. Voor de reeds weer vertrokken Larry Suarez zal nog een vervanger 
worden aangetrokken. Nemen we de overige teams eens onder de loep, dan valt al
lereerst het veranderde gezicht van de Limburgse Smoke Eaters op. Speelde het 

~ 

flyers 

Geleense team het vorig sei
zoen nog een onbeduidende 
rol i n de s t r i j d om de va -
derlandse ijshockeyhegomonie, 
dit seizoen mag van de zui
derlingen beduidend meer wor
den verwacht. Er werden maar 
liefst 7 nieuwe spelers aan
getrokken. Nieuw in de forma
tie van coach George Peter
nousek zijn onder andere de 
puck-virtuoos Brian Sproxton, 
de oud Nijmegenaren Rob van 
Steen en Bill Wensink (deze 
laatste pas na een gerechte
] ijke procedure) en de ver
dediger Peter Bol van de Hee
renveense Flyers. Kortom een 
team dat zich in de top van 

dele divisie moet kunnen spelen. Kampioen Amsterdam verruilde deze zomer sponsor 
Deko voor het bedrijf Frontech. Uit de selectie verdwenen de (oud GIJS-speler) 
Brian Sproxton, Rob van Onlangs en verdediger Henk Hille (Zweden). Dit verlies 
werd gecompenseerd door het contracteren van de oud speler / coach van het Bosche 
Panasonic: Mike Powers en de nieuwe] ingen Martin Pateman en Dave Dal low. De Mo
kummers moeten dan ook in staat worden geacht een succesvolle gooi te doen naar 
de verdediging van hun titel. In Nijmegen staat het er wat minder rooskleurig 
voor. Ook hier deed het probleem zich voor, dat overeenkomstig de Friese situa
tie pas in een laat stadium een sponsor kon worden gevonden. Gevolg : het ver
trek van Rob van Steen en Bill Wensink naar Smoke Eaters. Eén en ander brengt 
ons bij het belangrijkste verlies voor het team uit de Keizer Karel stad : het 
vertrek van coach Alex Andjel ich naar Zwitserland. Nieuwkomers zijn het Utrecht
se talent John Koren en de Canadees Danny Craig, die samen met een nog aan te 
trekken trainer/speler/coach de kleuren van Spitman Nijmegen zullen gaan verde
digen. In Tilburg krijgt coach John Griffith de beschikking over de weer terug
gekeerde Maarten Burgers, de van Geleen overgekomen goal ie Guido Walenciak en 
de canadezen Phil Patterson en de niet onbekende Sean Simpson. Hij zag Peter 
Paul van Rooy en Peter van Ooyen vertrekken. Den Haag, Den Bosch en Eindhoven 
completeren de le divisie, waarbij de Kemphanen met 4 kwalitatief sterke nieuwe
lingen (Guy, Livingstone, van Galen Last en van Ooyen) als gevaarlijke outsider 
moet worden gezien. 
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DE OVERIGE GIJS TEAMS 
In het voorgaande hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het wel en wee van 
het le team van GIJS. Toch menen we in dit jaarboek ook de overige teams de re
vue te moeten laten passeren. De resultaten van metname de jeugd geven daar dan 
ook aanleiding toe. Zo werden de A-junioren het afgelopen seizoen voor het twee-
de achtereenvolgende jaar kampioen van Nederland. Per team vindt u op de vol-
gende bladzijden een korte nabeschouwing van het afgelopen seizoen, aangevuld 
met de teamfoto en de selectie van het komende seizoen. 

2e-TEAM Teamleiding: A. Pietersen, 2e Spoorstraat 7, tel. 050-142363 

H. Hofstee, Donaustr. 4, Assen, tel. 05920-57090 

SELECTIE 
SEIZOEN 1985-1986 

Marcel Altepost 
Robb ie Betten 
Bert Bleeker 
Bert-Jan Bos 
Jaap van Dam 
Wim Drenth 
Sjoerd Ganzevoort 
Edo Grave 
Bert Groenhof 
Henk Hofstee 
A 11 a rd K r ikke 
Bart van Lune 
Henk Mertens 
Gerard Nol 
Wichard Oosterhof 
Anne Pietersen 
Joost de Smeth 
Didrich Streuper 
Richard Weessies 

Het tweede team van GIJS heeft een wat rommelig maar toch wel positief seizoen 
1984/1985 achter de rug. Aan het begin van het seizoen kampte het team met een 
trainersprobleem maar met de komst van Theo de Jong, die bereid werd gevonden 
het team te trainen, was dit probleem opgelost. 
Medio januari besloot teamleider Hans Janssen het team te verlaten. Zijn taak 
werd overgenomen door de heer Drenth en Anne Pietersen, en nadat iedereen er 
van was doordrongen dat om een goede sfeer te creëren de hulp van iedereen 
daarvoor nodig was ging het steeds beter, met als gezel 1 ig hoogtepunt het week
end in Den Haag. 
Met een tweede plaats in de eindrangschikking en de behaalde fair-play cup in 
het nachttoernooi van Den Haag kan het tweede team terugblikken op een goed 
einde van het seizoen 1984/1985. 

EINDSTAND 3e DIVISIE GW w G V p GV - GT 

1 HIJS Oen Haag 2 (KAMPIOEN) 
2 - GIJS GRONINGEN 2 
3 Leiden Lions 2 
4 HOKY Den Haag 
5 IJHC Rotterdam 2 

16 
16 
16 
16 
16 

16 0 0 32 
9-- 1--6-- 19 
6 2 8 14 
5 1 10 11 
2 0 14 4 

224 - 53 
110 - 87 
82 - 131 
82 - 11 7 
40 - 150 
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A/B-TEAM Teamleiding: M. Leeflang, Havezathenl. 131, Roden, tel. 05908-17668 
B. Prak, Oosterhamriklaan 151, tel. 050-730887 

A - TEAM 

SELECTIE 
SEIZOEN 1985-1986 

Ger Beukeveld 
Bart Brakel 
Leo Brakel 
Henk Doesburg 
Cees Dijkhuis 
Eric Edens 
Herman Euverman 
Marcel Hoeve 
Lars de Jong 
Lars Makken 
Marce l Makken 
Johan Mintjes 
Ebel Noorman 
Hans Prak 
Johan Schuurman 
Jack Venema 
Adriaan Waalboer 
Haiko Zeeman 

Het A - team of toekomstteam mag eig enlijk wel het parade-paardje van GIJS wor
de n genoemd. Want ook het a f ge lopen sei zoen verove rde de ze talentvolle groep 
spelers , voor de tweed e maal in s ucces si e zelfs, het kampioenschap van Nederland. 
En daar waren we bij GIJS best behoor] ijk blij mee. 
Na een qua ploegen matig bezette competitie moest GIJS-A het in de play-offs op
nemen tegen achtereenvolgens Rotterdam, Rose Va ll ey Bl ue ' s e n Liége (Luik) uit 
België. Vooral de omstreden wedstrijd in Luik hee f t veel s tof doen opwaaien . 
Door ijsgebrek moest GIJS in België de al les beslissende wedstrijd spelen. Ee n 
weds trijd di e om vier punten zou gaan. Achteraf was dit niet zo'n gelukkige op
los s ing . Of schoon de Groningers met 6-4 verloren, behaalden zij toch het kampi
oenschap. Lui k werd gediskwali f iceerd in één van de andere wedstrijde n omdat 
men teveel te oude spelers had opge s teld. 
Ook dit se izoen zal he t oudste juniorenteam van GIJS, nu als A/B - beam onder de 
ongetwijfeld bezielende leiding van de nieuwe trainer/coach Martin Leeflang van 
z ich l a ten spreken. 

EINDSTAND TOEKOMSTDIVISIE NOORD GW w G V p GV - GT 

1 - GIJS GRONINGEN A 12 9 -- 0 --3 18 74 - 53 
2 IJHC Rotterdam A 12 5 0 7 10 61 73 
3 IJHC Assen A 12 4 0 8 8 67 - 76 

EINDSTAND PLAY-OFFS TOEKOMSTDIVISIE 

1 -- GIJS GRONINGEN A (KAMPIOEN) 6 4 -- 0 --2 8 43 - 26 
2 Liége Beavers A 6 3 1 2 7 28 - 28 
3 IJHC Rotterdam A 6 3 0 3 6 38 - 52 
4 Rose Valley Blue's A 6 1 1 4 1 23 - 36* 

* 2 extra verliespunten 

9 

EEN BLIK IN DE TOEKOMST .... 
In d i t hoofdstuk willen we een blik vooruit werpen, en wel in het bijzonder in 
de richting van een toekomstig le team. 
Het moge duidelijk zijn, dat over niet al te lange tijd "het ras van Nederland
se Canadezen" praktisch uitgestorven zal zijn. Van de grote hoeveelheden Cana
dezen met een Nederlands paspoort en een Engelse tongval, die met name aan het 
eind van de jaren zeventig in onze vaderlandse competitie meespe e lden, zijn er 
op di t moment nog maar relatief weinig over. Deze zomer nog hielden het een 
aantal oudgedienden voor gezien. Larry van Wieren, Brian de Bruyn en Rob van 
Onlangs keerd en definitief niet op de Nederlandse ij spistes terug . De Neder
land se Canade zen dié er nog zijn, schaatsen over het algemeen al heel wat jaar
tj e s mee en zullen over niet al te lange tijd ook verdwenen zijn. 
Het is voor de clubs dus zaak de nodige aandacht te besteden aan het opleiden 
van jeugdspelers, die dan naar verloop van tijd de open gevallen plaatsen in het 
''ee rst e" in kunnen gaan nemen. 
GIJS prijst zich gelukkig de beschikking te hebben over een aantal prima jeugd
train e r s . Niet voor niets staat de GIJS-jeugd in den lande bekend als uitermate 
talentvo l . Voo ral het A/toekomst-team was de a f gelopen twee seizoenen zeer goed 
op dreef en mocht zich beide jaren kampioen van Nederland noemen. 
Train e r / coach Leo Koopmans, technisch bewindvoerder van het 1e-team, kan voor 
aanvulling van zijn selectie dan ook nu reeds kiezen uit een scala van "toe
komst-be lof ten". U zult gedurende het komende seizoen dan ook regelmatig onbe
kende gezichten op het ijs zien verschijnen, want het 1 igt in de bedoeling van 
de technische staf regelmatig aankomende talenten aan het eerste divisie ijs
hoc key t e laten ruiken. 
Een goede zaak zo 1 ijkt ons, en we hebben dan ook het volste vertrouwen dat GIJS 
ook in de toe komst zich zal kunnen blijven handhaven in de hogere regionen van de 
eerste d i visie. 

Een beeld uit de wedstrijd van het A / Toekomst team tegen IJHC Rotterdam 
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SEIZOEN 1984-1985 (DE COMPETITIE) 

Het seizoen 1984/1985 verliep voor GIJS uitermate succesvol. Na de eerste paar 
wedstrijden werd al snel duidelijk dat de play-off plaatsen waarschijnlijk be
zet zouden gaan worden door Heerenveen, Amsterdam, Nijmegen en GIJS. De 4 top
pers wonnen over het algemeen vrij simpel van de 11mindere broeders 11 , terwijl 
de onder] inge krachtmetingen voorname! ijk werden benut voor het aftasten van 
elkaars sterke en zwakke punten. 
Confrontaties , waarbij de interesse van het publiek dan ook beduidend hoger lag 
dan bij de 11 doorsnee wedstrijden 11 . Met als hoogtepunt - u raadt het al - de 
thuisduels tegen aartsrivaal Heerenveen. 
Toch kan niet gezegd worden dat de thuisblijvers bij de zgn. 11mindere wedstrij
den11 het gel ijk aan hun zijde hebben gehad. Want ook in de wedstrijden tegen 
de andere 6 viel er best wat te beleven. Wat bijvoorbeeld te denken van de mam
moet-overwinning van 31-1 op Utrecht? Een doelpuntenspektakel, dat het publiek 
wel degel ijk tevreden huiswaarts deed gaan. 
Of de confrontaties met de Tilburgse Hebro Trappers. De zuidel ingen maakten het 
GIJS in beide thuisduels knap lastig, en de Martinistedel ingen zagen maar op 
het nippertje kans aan de positieve kant van de score te blijven. Trainer/coach 
Leo Koopmans had het na afloop van die duels dan ook beslist niet over 11mindere 
wed s t r i j den 1 1 . 
Toch waren de wedstrijden tegen de 3 latere mede play-off deelnemers de publ ieks-
trekkers het afgelopen seizoen. 
Opvallend was, dat zowel uit 
als thuis slechts 2 van de 6 ge
s peelde wedstrijden gewonnen 
konden worden. Oorzaak : de on
neembare vesting van het Friese 
Freriks Flyers-team. GIJS zag 
geen kans in 4 enerverende du
els tot puntenwinst te komen. 
Na tegen Vissers Nijmegen in de 
beide eerste duels alle vier 
punten op te eisen gingen de 
twee duels in de tweede helft 
van de competitie verloren, 
waaronder een onverdiende thuis
nederlaag (2-3). Het arbitrale 
trio ontnam de Groningers een Rick Vangog in duel met de Amsterdamse Henk Hille 
verdiende puntendeling door een 
glaszuiver doelpunt van Leo Koopmans af te keuren. 
Ook tegen Amsterdam bleven de 11Gijssies 11 tweemaal aan de positieve kant van de 
score. Met name een zwaar bevochten uit-overwinning in de laatste fase van de 
competitie sprak tot de verbeelding. Mede dankzij deze knappe overwinning werd 
deelname aan de play-offs veilig gesteld. 
Definitieve zekerheid kwam in het één na laatste duel van de normale competitie 
tegen de Eindhovense Kemphanen. Ten aanschouwe van de voorname! ijk Groninger 
fans wist het team onder leiding van captain Danny Cuomo zich vrij gemakkelijk 
door een 7-2 zege voor het play-offgebeuren te kwalificeren. 
Op de volgende pagina is één en ander nauwkeurig op een rijtje gezet. Alle wed
strijden die GIJS het afgelopen seizoen speelde vindt u er keurig in gronologi
sche volgorde gerangschikt. Compleet met tussenstanden, de makers van de win
nende doelpunten en de toeschouwersaantallen. Opvallend zijn de relatief grote 
bezoekersaantallen die de drie andere topteams wisten te trekken in hun thuis
duels tegen de Stadsparkbewoners. In Den Bosch en Geleen speelde het GIJS-team 
daarentegen voor praktisch lege tribunes. 
In de eindstand van de 11 normale 11 competitie vinden we de Groningers terug op een 
gedeelde derde plaats met Nijmegen, op slechts drie punten afstand van de latere 
kampioen Deko Builders uit Amsterdam. 

SLAGERIJ 

G. BOONSTRA 
Nieuwe Ebbingestraat 106 

Groningen, tel. 135214 

De fijne vleeswaren 
uit onze opengekoelde 
toonbank zijn steeds 

vers 

Het adres voor droge 
boerenmetworst 

B&L KWADRANT 

Tom 
Hoekstra 
"Uw Rauwkost 

specialist" 

v. lddekingeweg 66 
tel. 255693 

Overw. plein 75 
tel. 260515 
Groningen 

'n prima idee l'OOI' 
uwstand. 

'n . idee WOi' ~. 
MDM 

kunstenaars in 
lwnststofren. uw mteriellr. 

PAKTNE S IN RUI TELIJKE 
VCDRMGEVING 

Rouaanstraat 7 j Rouaanstraat 7 
Groningen I Groningen 
050-185266 050- 185225 

Rouaanstraat 7 
Groningen 
050- 185335 

CAFETARIA POELEBRUG 
Poelestraat 49 - 9711 PK Groningen 
Telefoon 050-130121 

Geopend van 11.00 tot 05.00 uur 

Diverse specialiteiten, o.a. 
SHOARMA - DIV. SNACKS - IJS etc. 

Poelestraat 51 - Groningen - Tel. 050-183115 

Geopend maandag t/m zaterdag 12.00-20.00 uur 

BETTEN SPORT - IJSSTADION STADSPARK - GRONINGEN - TEL. 050-257711 

Betten Sport: 
OOSTERVELD 

al 60 jaar 
voor gezonde zuivel 

Taco Mesdagstraat / hoek Leeuwarderstraat 
Telefoon 050-124265 

BOVAG P.G.C.A. 

Rijschool KLEVER/NB 
Voor al uw rijbewijzen, 
ook automaat en motor 

Theorie in eigen leslokaal volgens het nieuwe systeem 

PARKWEG 122 - GRONINGEN - TEL. 050-259789 

Luxe 
Brood- en 

Banketbakkerij 

BOEREMA 
De bakker 

die zelf bakt 

Coendersweg 69 
Tel. 050-254666 

Kré!neweg n 
Tel. 127457 

Groningen 

Voor uw ijshockey uitrusting, 
sticks en schaatsen 
Bij ons worden uw schaatsen 
het beste geslepen 

«HET 
GRONINGER 

JAGERS
HUIS» 

Gelkingestraat 58 
9711 NE Groningen 

Tel. 126124 

Loden jagers jassen 
Knickerbockers 
knickerbocker 

kousen 
Regenkleding 
Rubberlaarzen 

Dartssport 
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Als we de play-off wedstrijden die GIJS in de loop der jaren tegen de verschil
lende teams speelde eens onderling vergelijken, dan kunnen we in ieder geval 
stellen dat de confrontaties tussen GIJS en Amsterdam een positieve balans ver
tonen in het voordeel van de Groningers. 
Maar liefst zeven maal was de GIJS-ploeg de hoofdstedelingen te slim af, terwijl 
de Amsterdammers slechts drie maal aan het langste eind trokken. 
Beduidend minder verging het de Groningers tegen het Friese Flyers-team uit Hee
renveen. 10 play-off wedstrijden gedurende vijf seizoenen leverde de schamele 
winst op van 2 gewonnen duels en maar 1 iefst 8 verloren duels. Pikant detail : 
die twee overwinningen kwamen nota bene tot stand in het Heerenveense Thialf
stadion, in het hol van de leeuw dus. 
Hieronder staan alle resultaten netjes gerangschikt, waarbij onderscheid ge
maakt is tussen het totaal en de resultaten van de uit- en thuisduels. 

TEGENSTANDER GW w 

Amsterdam 10 7 
Geleen 2 1 
Heerenveen 10 2 
Nijmegen 8 1 
Tilburg 6 3 

TOTAAL 36 14 

TOTAAL 

G V 

0 3 
0 1 
0 8 
2 5 
0 3 

2 20 

P GV-GT 

14 52-39 
2 13-12 
4 44-59 
4 29-50 
6 24-28 

30 162-188 

GW 

5 
1 
5 
4 
3 

18 

THUIS UIT 

w G V GW w G V 

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

8 9 18 6 11 

En natuurlijk zijn er dan de herinneringen, want GIJS heeft in de loop der jaren 
heel wat heroïsche play-off duels uitgevochten die bij menig ijshockey] iefhebber 
in het geheugen zijn opgeslagen. 
Vele Groningers zul Jen zich ongetwijfeld de play-offs van het seizoen 1977/1978 
nog kunnen herinneren. Vooral de duels tussen het toenmalige Bondsspaarbank-team 
en de p l oeg van Feenstra Verwarming zullen niet 9auw worden vergeten. Hoogtepunt 
was het treffen tussen de beide ijshockeygrootmachten in het met 3500 toeschou
wers afgeladen Stadsparkstadion. Na in het begin van de wedstrijd, door een 
doelpunt van Rob van Onlangs, op voorsprong te zijn gekomen (1-0), gaven de 
Groningers de winst in de laatste fase toch nog uit handen en wisten de Friezen 
met 2-1 te zegevieren. De winnende treffer voor de ploeg uit het Friese Haagje 
werd gescoord door de huidige coach Leo Koopmans. Met deze zege haalde het team 
van Feenstra Verwarming voor de tweede achtereenvolgende keer het kampioenschap 
binnen. 
Ook het daarop volgende jaar 
speelden de "Gijssies" een aan
tal historische wedstrijden. 
Wat te denken van de grandioze 
6-1 overwinning op Heerenveen 
in hun eigen Thialfstadion, en 
de 7-2 uitoverwinning op het 
team van de Bisschop uit Amster
dam. De Jaap Edenhal stond die 
avond in het teken van één man, 
name] ijk Al Pluimers. Deze ver
dediger scoorde maar 1 iefst zes 
van de zeven Groninger doelpun
ten. Beide overwinningen werden 
uitbundig door de meegereisde 
supportersschare gevierd. 
Dit jaar ook van dat soort wed
strijden? Maar al te graag! 

Een beeld uit de wedstrijd GIJS Groningen, Vissers Nijmegen (één 
van de "best of three" wedstrijden) 

12 

DE WEDSTRIJDEN 
DATUM TEGENSTANDER UITSLAG PER IODESTANDEN WGV GWG W G V TS 

6 10 84 HIJS Den Haag* 7 - 4 ( 2-1 , 4-2, 1 -1 ) w Toren 1 0 0 465 
7 10 84 Freriks Flyers 3 - 7 ( 1-2, 0-2, 2-3) V 1 0 1 1500 

13 10 84 Vissers Nijmegen 5 - 3 ( 1-3, 2-0, 2-0) w Keyzer 2 0 1 900 
14 10 84 Hebro Trappers* 4 - 4 ( 1-0, 2-3, 1 -1 ) G 2 1 1 1750 
20 10 84 Data Union Geleen* 9 - 5 (3-1, 2-3, 4-1) w Toren 3 1 1 150 
21 10 84 SIJC Utrecht 26 - 2 ( 6 -0 , 9-1 , 11 -1 ) w Koopmans 4 1 1 950 
27 10 84 Panasonic* 5 - 0 (1-0, 3-0, 1-0) w Toren 5 1 1 125 
28 10 84 Kemphanen 9 - 3 (1-0, 6-1, 2-2) w Koopmans 6 1 1 800 

3 11 84 Deko Buil ders 2 - 1 (0-1, 0-0, 2-0) w Toren 7 1 1 1600 
4 11 84 Freriks Flyers* 4 - 7 (2-4, 1-1, 1-2) V 7 1 2 2000 
9 11 84 Vissers Nijmegen* 10 - 8 ( 2 -1 , 5-1 , 3-6) w Griff ith 8 1 2 1100 

10 11 84 Hebro Trappers 4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0) w Franke 9 1 2 1300 
16 11 84 Deko Builders* 3 - 6 (0-5, 2-0, 1-1) V 9 1 3 1800 
18 11 84 HIJS Den Haag 10 - 4 (2-1, 3-3, 5-0) w Toren 10 1 3 800 
24 11 84 Data Union Geleen 11 - 2 (6-0, 2-1, 3-1) w Cranston 11 1 3 700 
25 11 84 SIJC Utrecht* 18 - 5 (9-2, 4-2, 5-1) w G Carras 12 1 3 200 

1 12 84 Kemphanen* 10 - 1 (2-0, 5-1, 3-0) w Koopmans 13 1 3 230 
2 12 84 Panasonic 4 - 2 (0-0, 1-0, 3-2) w Franke 14 1 3 800 
9 12 84 Freriks Flyers 6 - 9 (3-3, 1-1, 2-5) V 14 1 4 1900 

10 12 84 HIJS Den Haag* 5 - 1 (3-0, 0-0, 2-1) w Toren 15 1 4 225 
15 12 84 Vissers Nijmegen 2 - 3 (1-1, 1-1, 0-1) V 15 1 5 1500 
16 12 84 Hebro Trappers* 9 - 2 (4-0, 1-1, 4-1) w Mulder 16 1 5 1000 
5 1 85 SIJC Utrecht 31 - 1 ( 8-0 , 12-1 , 11 -0) w Cranston 17 1 5 700 
6 1 85 Data Union Geleen* 11 - 3 (2-0, 5-2, 4-1) w Cranston 18 1 5 150 

11 1 85 Kemphanen 10 - 2 (2-1, 5-0, 3-1) w Koopmans 19 1 5 550 
13 1 85 Panasonic* 11 - 8 ( 7 -3 , 1 -1 , 3-4) w Koopmans 20 1 5 200 
19 1 85 Deko Buil ders 0 - 6 ( 0-3, 0-1, 0-2) V 20 1 6 1300 
20 1 85 Freriks Flyers* 4 - 9 (1-3, 2-1, 1-5) V 20 1 7 2250 
25 1 85 Vissers Nijmegen* 4 - 6 (1-3, 1-1, 2-2) V 20 1 8 2100 
26 1 85 Tilburg Trappers 5 - 3 (2-1, 1-0, 2-2) w Toren 21 1 8 1400 

1 2 85 Deko Buil ders* 5 - 4 (0-2, 1-0, 4-2) w Koopmans 22 1 8 2000 
2 2 85 HIJS Den Haag 7 - 3 (3-1, 1-2, 3-0) w Cuomo 23 1 8 1450 
8 2 85 Data Union Geleen 10 - 3 (1-1, 3-1, 6-1) w Koopmans 24 1 8 1000 

10 2 85 SIJC Utrecht* 9 - 2 (6-0, 1-1, 2-1) w Koopmans 25 1 8 150 
16 2 85 Kemphanen* 7 - 2 (2-1, 4-0, 1-1) w H Carras 26 1 8 270 
17 2 85 Panasonic 9 - 4 (5-2, 3-1, 1-1) w Noorman 27 1 8 700 

* uitwedstrijd 
W:gewonnen G:gelijk V:verloren GWG:winnende doelpunt TS:aantal toeschouwers 

EINDSTAND 
GW w G V p GV GT 

Deko Builders 36 28 2 6 58 275 99 
2 Freriks Flyers 36 28 1 7 57 265 - 132 
3 - GIJS GRONINGEN----- 36 -- 27 -- 1 -- 8 -- 55 -- 289 136 
4 Vissers Nijmegen 36 27 1 8 55 281 - 129 
5 Hebro Trappers 36 15 3 18 33 201 - 175 
6 Panasonic 36 13 3 20 29 180 - 170 
7 Kemphanen 36 13 1 22 27 177 - 201 
8 HIJS Den Haag 36 11 2 23 24 171 - 236 
9 Data Union Geleen 36 11 0 25 22 190 - 253 

10 SIJC Utrecht 36 0 0 36 0 100 - 598 
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TOPSCORERSLIJST 
Zeker in het ijshockey wordt de 1 ijst van doelpuntenmakers en aangevers (as
sists) altijd nauwkeurig bijgehouden. Dat deed ook de redactie van dit jaar
boek, met als resultaat een tot in de puntjes bijgewerkte topscorerslijst. 
Hetgeen wil zeggen dat in de hieronder aan te treffen tabel de door iedere 
speler afgewerkte wedstrijden staan vermeldt, met daarachter de door hem ge
scoorde goals, de assists, het totaal aantal punten, de opgelopen strafminuten, 
de gescoorde power-play goals, de gescoorde short-handed goals (doelpunten ge
scoord met een man minder op het ijs) en de zogenaamde game-winning goals. Met 
name de laatste term verdient een nadere toelichting. Onder game-winning goal 
wordt verstaan dat doelpunt dat het team in een wedstrijd definitief op voor-
sprong heeft gezet. Bijvoorbeeld het thuisduel van GIJS tegen het Eindhoven-
se Kemphanen werd door de Groningers met 10-2 gewonnen. De derde GIJS goal 
bleek de game-winning goal, want Kemphanen scoorde slechts 2 treffers. 

NR NAAM 

11 Tim Cranston 34 
8 Wayne van Dorp 29 

10 Johan Toren 36 
16 Leo Koopmans 35 
19 Joep Franke 36 
2 Rick Vangog 36 

12 Henk Keyzer 36 
7 Danny Cuomo 36 
4 John Griffith 36 

17 Herman Carras 14 
15 Gerard Carras 25 
3 Eric Noorman 30 

17 Martin Kiel 22 
14 Hans Coffeng 29 
9 Arend Mulder 34 

18 Harm Telkamp 18 
6 Hans Picek 10 
8 Hans van Vlaanderen 2 
6 Paul ten Hof 2 

25 Cees Dijkhuis 10 
25 Eric Edens 1 
18 Bennie Dilling 8 
25 Bert Bleeker 2 
14 Johan Mintjes 2 
15 Robert van der Laan 1 
30 Marc Storimans 24 

1 Mark 0 1 Brien 13 

G 

52 
38 
31 
37 
30 
19 
24 
1 7 
9 
7 
4 
4 
3 
6 
3 
2 

A p PM PPG SHG GWG 

68 120 40 
46 84 112 
52 83 16 
40 77 54 
34 64 24 
31 50 63 
20 44 6 
27 44 34 
20 29 16 

5 12 6 
7 11 42 
5 9 28 
6 9 0 
1 7 18 
4 7 26 
5 7 27 
3 3 8 
1 2 0 

1 0 
1 0 
1 2 
1 4 

0 
2 
0 
8 
0 

7 
2 
1 
5 
2 
2 
4 
2 
2 

2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 

3 

7 
8 
2 

TOTAAL 36 289 377 666 536 28 13 27 

TIM CRANTSTON 
- 120 punten -

LEO KOOPMAN$ 
- 8 winnende goals -

GW:gespeelde wedstrijden G:goals A:assists P:punten PM:strafminuten 
PPG:power-play goals SHG:short-handed goals GWG:winnende goals 

DOELVERDEDIGERS 

30 Marc Storimans 
1 Mark 0 1 Brien 

TOTAAL 

GW 

23 
14 

MIN GT ENG GEM SO 

1370 
790 

78 0 3.42 
57 1 4.33 

1 
0 

36 2160 135 3.78 

W G V 

17 0 6 
10 1 2 

27 8 

MIN:gespeelde minuten GT:goals tegen ENG:empty-net goals GEM:gemict
deld aantal goals tegen S:schoten teg~~ SO:shut-outs W:gewon~~n 
wedstrijden G:gelijk gespeelde wedstr1Jden V:verloren wedstr1Jden 
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GIJS IN DE PLAY-OFFS 
Vijf seizoenen lang slaagde GIJS erin zich te kwalificeren voor de play-offs. 
De eerste keer vond dat plaats in het seizoen 1977/1978 en dat debuut wordt 
tot op heden door insiders nog steeds gezien als vanuit GIJS oogpunt de beste 
play-offs tot nu toe. En dat is niet zo verwonder] ijk. De Groningers eindigden 
dat jaar als tweede en hadden zelfs evenveel punten als kampioen Heerenveen. 
Ook het doelgemiddelde van de Martinistedel ingen was beter, maar dit gegeven 
was niet van doorslaggevende betekenis. Het feit dat de Friezen tot twee maal 
toe kans zagen hun rivalen te kloppen echter wel. 
Ook bleven de Groningers de vol
gende jaren in de buurt van de 
top. Het seizoen 1978/1979 le
verde wederom een tweede plaats 
op, terwijl in het seizoen 1979/ 
1980 genoegen moest worden geno
men met een derde plaats. 
Daarna zou het tot het seizoen 
1983/1984 duren alvorens de 
11 Gijssies 11 zich weer voor de de
finitieve eindstrijd om de titel 
konden melden. Een vreemde eind
strijd, dat kunnen we achteraf 
wel stellen. De NIJB ontwikkelde 
een systeem, waarin na de norma
le competitie 8 teams zich kwa
lificeerden voor de 1e ronde van 
de play-offs. 
Na deze 1e ronde werden telkens 

Terry Fournier in actie tegen De Bisschop Amsterdam 

2 clubs aan elkaar gekoppeld volgens het principe 1 tegen nummer 8, 2 tegen 7, 
3 tegen 6, en 4 tegen 5. GIJS was als vijfde geeindigd en had tegen het als 
vierde geeindigde Nijmegen geen schijn van kans, in een 11 best-off-three11 serie 
wedstrijden. 
Het afgelopen seizoen draaide GIJS zoals bekend weer succesvol mee in de reeks 
van kampioenswedstrijden, en eindigde uiteinde! ijk op een gedeelde 2e plaats 
achter kampioen Amsterdam. 

TOTAAL THUIS UIT 

GW w G V p GV-GT GW w G V GW w G 

1974-1975ab 
1975-1976a 
1976-1977a 
1977-1978 6 4 0 2 8 31-23(2) 3 2 0 1 3 2 0 
1978-1979 6 3 0 3 6 29-21(2) 3 1 0 2 3 2 0 
1979-1980b 6 1 2 3 4 34-37(3) 
1980-1~81 

3 1 1 1 3 0 1 

1983-1984c 10 3 0 7 6 39-65(5) 5 3 0 2 5 0 0 
2 0 0 2 0 5-15 1 0 0 1 1 0 0 

1984-1985 6 3 0 3 6 24-27(3) 3 1 0 2 3 2 0 

TOTAAL 36 14 2 20 30 162-188 18 8 9 18 6 

V 

1 
1 
2 

5 
1 
1 

11 

a 
b 
C 

geen play-offs 
na-competitie 
play-offs gesplitst in 1e ronde en BEST OFF 3 - serie tegen Vissers Nijmegen 

(3) klassering 
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FRERIKS FLYERS 

DATUM WEDSTRIJDEN 

20 2 85 Freriks Flyers - GIJS Groningen 
26 2 85 GIJS Groningen - Freriks Flyers 
SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN 

NR NAAM GW G A P PM 

11 Cranston 2 3 5 8 4 
8 van Dorp 2 4 1 5 2 

19 Franke 2 3 1 4 0 
7 Cuomo 2 1 1 0 

16 Koopmans 2 1 1 0 
14 Coffeng 2 1 1 0 
10 Toren 2 1 0 
15 G Ca rra s 2 0 
3 Noorman 2 0 

12 Keyzer 2 0 
1 7 H Ca rra s 2 0 
9 Mul der 2 0 
4 Griffith 2 2 
2 Vangog 2 8 

30 Storimans 2 0 

TOTAAL 2 13 8 21 16 

VISSERS NIJMEGEN 

DATUM WEDSTRIJDEN 

23 2 85 
1 3 85 

GIJS Groningen - Vissers Nijmegen 
Vissers Nijmegen - GIJS Groningen 

SCORERSL IJST 

NR NAAM 

8 van Dorp 
2 Vangog 

16 Koopmans 
11 Cranston 
10 Toren 
12 Keyzer 
4 Gri ff i th 

14 Coffeng 
9 Mulder 

15 G Ca rras 
7 Cuomo 
3 Noorman 

17 H Carras 
19 Franke 
1 O'Brien 

30 Storimans 

TOTAAL 

GIJS GRONINGEN 
GW G A P PM 

-----
2 2 2 4 
2 2 2 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 4 
1 0 
1 2 

2 3 3 6 26 

UITSLAG DOELVERDEDIGER 
5 - 7 
6 - 7 

SCORERSLIJST FRERIKS 

NR 

9 
3 
4 

23 
5 

11 
7 

15 
2 
8 

21 
10 
14 
16 
6 

20 
17 
12 
1 

NAAM 

Col lard 2 
van Wieren 
Thurston 

2 
2 
2 
2 

Me Naught 
de Bruyn 
Alberts 2 
v Galen 
vd Werf 
Bruyn 
Bruinsma 
Westra 
Janssen 
van Hal 
de Jong 
Bol 
Dijkstra 

Last 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 de Haan 

Wester 
Polman Tuin 

2 
2 

Storimans 
Storimans 

FLYERS 

G A 

6 
3 2 
2 3 
1 3 

2 
2 

p 

6 
5 
5 
4 
2 
2 

PM 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 

TOTAAL 2 12 12 24 12 

UITSLAG 
2 - 4 
5 - 1 

DOELVERDEDIGER 

Storimans 
O'Brien 

SCORERSLIJST VISSERS NIJMEGEN 
NR NAAM 

15 
10 
1 1 
21 
14 
16 
5 
6 
8 

18 
3 

19 
2 
4 
7 

17 
20 

B Wensink 
Stoer 
Tijnagel 
Browne 
van Heumen 
P Mater 
Homburg 
J Wensink 
van Wely 
Mantere 
Kleisterlee 
Janssen 
van Steen 
E Mater 
de Bie 
Fasen 
Bruysten 

TOTAAL 

GW G A 

2 1 5 
2 2 
2 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

p 

6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

2 9 8 17 

PM 

4 
0 
4 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 

12 
0 
0 
2 
2 

32 

14 

INDIVIDUELE PRIJZEN 
Individuele prijzen. In vrijwel iedere sport een jaar] ijks terugkerend fenomeen, 
waarop de ijshockeysport geen uitzondering maakt. Aan het einde van het seizoen 
1984/1985 vielen vijf GIJS spelers in de (publ ieks)prijzen. Topscorer werd Tim 
Cranston, die in 36 wedstrijden maar liefst 120 punten verzamelde. Als sportief
ste speler wezen de statistieken Henk Keyzer aan, want gedurende de gehele com
petitie verzamelde de Groninger slechts 6 strafminuten. Danny Cuomo werd als 
meest waardevolle GIJS speler gezien, terwijl col legaverdediger Eric Noorman 
werd uitgeroepen tot de meest belovende jeugdspeler van het seizoen. Wayne van 
Dorp tenslotte kreeg het predikaat meest populaire speler toebedeeld, waartoe de 
vele messcherpe body-checks die hij tijdens de diverse wedstrijden uitdeelde on
get wijfeld zullen hebben bijgedragen. 
De uitverkoren spelers kregen allen een fraaie beker uitgerei kt, die ongetwij
feld een mooi plaatsje in de boekenkast zal hebben verworven. 

TIM CRANTSTON 
- topscorer -

HENK KEYZER 
- sportiefste speler -

DANNY CUOMO 
- meest waardevolle 

speler -

ERIC NOORMAN 

WA YNE VAN DORP 
- meest populaire 

speler -

DE COMPETITIE PER TEGENSTANDER 
Statistieken zijn uiteraard van veel belang voor een trainer/coach. Zek e r in het 
ijshockey is het van groot belang te weten uit welke hoek "de wind waait", of 
met andere woorden : welke kwaliteiten zijn er bij de tegenstander aanwezig en 
aan welke spelers moeten die worden toebedicht. 
Het antwoord daarop werd gevonden in de vorm van het bijhouden van wedstrijdsta
tistieken. Een uiterst gedetailleerde scorers] ijst, waarin de resultaten van zo
wel de GIJS spelers als van de tegenpartij ( in de onder] inge wedstrijden) nauw
keurig op een rijtje zijn gezet. 
Wij willen u die gegevens uiteraard niet onthouden, en daarom is er op de vol

gende pagina's flink wat ruim
te gereserveerd voor puur cij
fermateriaal. Interessant cij
fermateriaal, dat zal u s nel 
duidelijk worden. Want niet al
leen valt af te lezen welke 
GIJS spe lers er tegen welke 
club veelvuldig scoorden, maar 
valt ook een vrij duidelijke a
nalyse te maken van de sterkte 
van de tegenstander tijdens de 
wedstrijden tegen GIJS. Daar
naast valle~ de resultaten af 
te lezen die GIJS in 9 jaar le 
divisie tegen zijn diverse te
genstanders heeft neergezet. 

Leo Koopmans in actie tegen Mantere van Vissers Nijmegen 
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DE PLAY-OFFS PER TEGENSTANDER DATA UNION GELEEN Evenals de statistieken van de competitiewedstrijden hebben we ook de play-off 
statistieken voor u gerangschikt naar tegenstander. Interessant, vooral als u 
de wedstrijden vergelijkt met de resultaten die de deelnemende ploegen in de 
kwalificatieperiode tegen elkaar bevochten. 

DATUM WEDSTRIJDEN UITSLAG DOELVERDEDIGER Als we de topscorers per tegenstander onder de loep nemen, valt met name de 
doeltreffendheid van Tim Cranston in de partijen tegen Heerenveen op. Maar 

20 10 84 Data Union Geleen - GIJS Groningen 5 - 9 Storimans liefst 8 punten sprokkelde de kleine Canadees bij elkaar. Aan de andere kant 
24 11 84 GIJS Groningen - Data Union Geleen 11 - 2 Storimans viel het rustige spel van Wayne van Dorp op, met name in het begin van de play-
6 1 85 Data Union Geleen - GIJS Groningen 3 - 11 Storimans offs. Juist tegen zijn voormalige ploeggenoten werd aanvankelijk gevreesd voor 
9 2 85 GIJS Groningen - Data Union Geleen 10 - 3 O'Brien een rancuneuze van Dorp, met in 

het achterhoofd nog de affaire 
Andringa. Niets was echter min-

SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN SCORERSL IJST VATA UNION GELEEN der waar. Van Dorp ontpopte 
zich als een uiterst waardevol-

NR NAAM GW G A p PM NR NAAM GW G A p PM le teamspeler, die tegen Hee-
renveen geen enkele onnodige 

11 Cranston 4 11 10 21 6 9 Rhodes 4 2 3 5 0 strafminuut opliep. 
19 Franke 4 5 7 12 8 12 Tenbult 4 2 3 5 0 
10 Toren 4 3 9 12 2 8 Conroy 4 2 3 5 2 
8 van Dorp 3 5 5 10 2 21 Joosten 3 3 3 4 

12 Keyzer 4 4 5 9 0 2 Peters 3 1 2 3 4 
16 Koopmans 4 2 7 9 2 20 van Sloun 2 1 1 2 0 
2 Vangog 4 2 5 7 8 15 Houben 4 1 1 2 2 
4 Griffith 4 3 3 6 0 2 Kuckatzr 1 1 1 0 Brian Sproxton scoort voor Deko Builders de 
7 Cuomo 4 3 1 4 0 16 de Pont 3 1 0 gelijkmakende treffer. 

17 H Carras 2 1 2 3 0 1 7 Zwarthoed 4 1 0 
17 Kiel 2 2 2 0 19 Kolner 3 2 
9 Mulder 4 2 2 0 18 Meeks 1 0 

14 Coffeng 2 1 8 3 Geurts 1 0 
18 Tel kamp 2 1 4 4 Keulen 3 6 DEKO BUILDERS 
3 Noorman 3 1 2 14 Borger 2 2 DATUM WEDSTRIJDEN UITSLAG DOEL VERDEDIGER 15 G Carras 2 0 11 Muns 3 2 

18 Dijkhuis 1 0 3 Pieters 3 0 22 2 85 Deko Builders - GIJS Groningen 4 - 5 ( OT) Storimans 
6 ten Hof 1 0 7 Nijsten 2 0 2 3 85 GIJS Groningen - Deko Builders 3 - 2 Storimans 

14 Mintjes 1 0 5 Martens 1 0 SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN SCORERSLIJST VEKO BUILVERS 
30 Storimans 3 0 6 Gibbels 4 0 

1 O'Brien 1 0 NR NAAM GW G A p PM NR NAAM GW G A p PM 

16 Koopmans 2 2 3 5 2 10 Klooster 2 2 2 4 2 
TOTAAL 4 41 59 100 42 TOTAAL 4 13 15 28 24 10 Toren 2 1 1 2 0 11 Berteling 2 2 2 0 

19 Franke 2 1 1 2 0 17 van Onlangs 2 1 1 0 
3 Noorman 2 1 1 2 4 16 Sproxton 1 1 1 0 

11 Cranston 2 1 1 2 6 19 Hunter 2 1 0 
1 e. CÜvÁÁie. Jz.e./2uJ!.;ta;te.n 4 Gri ffith 2 2 2 0 18 Scheepens 2 1 2 
te.ge.n GELEEN TOTAAL THUIS UIT 12 Keyzer 2 1 0 14 B Hille 2 1 2 

7 Cuomo 1 1 6 15 Bell 2 0 
GW w G V p GV-GT GW w G V GW w G V 8 van Dorp 2 1 17 3 Kool bergen 2 0 

2 Vangog 2 0 6 Temmerman 2 0 
1974-1975 2 0 7 -11 0 0 0 0 15 G Carras 2 0 9 Veltman 2 0 
1975-1976 9 Mulder 2 0 2 Bood 2 2 
1976-1977 14 Coffeng 2 2 21 Schäffer 2 2 
1977-1978 1 7 H Carras 2 4 8 de Vos 2 2 
1978-1979 30 Storimans 2 2 7 H Hille 2 6 
1979-1980 2 2 0 0 4 22- 3 1 1 0 0 1 1 0 0 12 Jans 2 12 
1980-1981 4 4 0 0 8 53- 6 2 2 0 0 2 2 0 0 22 Ve ltman 1 0 
1983-1984 4 2 1 1 5 19-15 2 1 1 0 2 1 0 1 23 Pohlman 1 0 
1984-1985 4 4 0 0 8 41-13 2 2 0 0 2 2 0 0 5 vd Mark 1 2 

20 Hoogendoorn 2 0 
TOTAAL 18 13 2 2 26 142-48 8 7 8 6 TOTAAL 2 8 10 18 43 TOTAAL 2 6 5 11 32 
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EINDSTAND DEKO BUILDERS AMSTERDAM 
GW w G V p GV - GT 

Deko Builders (KAMPIOEN) 8 23 - 17 6 4 0 2 
2 Vissers Nijmegen 6 3 0 3 6 25 - 24 DATUM WEDSTRIJDEN UITSLAG DOELVERDEDIGER 
3 - GIJS GRONINGEN 6 3 -- 0-- 3 6 24 - 27 
4 Freriks Flyers 6 2 0 4 4 27 - 31 3 11 84 GIJS Groningen - Deko Builders 2 - 1 Storimans 

16 11 84 Deko Builders - GTJS troningen 6 - 3 Storimans 
19 1 85 GIJS Groningen - Deko Builders 0 - 6 0 1 Brien 
1 2 85 Deko Builders - GIJS Groningen 4 - 5 Storimans 

TOPSCORERSLIJST SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN SCORERSLIJST VEKO BUI LVERS 

Hieronder tref t u aan de topscorers] i j st, zoals die kon worden opgemaakt na het NR NAAM GW G A p PM NR NAAM GW G A p PM 
spelen van de laatste play-off wedstrijd. Samengesteld volgens het principe dat 
ook gehanteerd werd bij het realiseren van de topscorers] ijst van de 11 gewone 11 12 Keyzer 4 1 2 3 0 16 Sproxton 4 2 5 7 4 
competitie. Wel hebben wij kans gezien een nog uitgebreidere lijst voor de doel- 11 Cranston 4 1 2 3 4 17 van Onlangs 4 4 2 6 6 
verdedigers op papier te krijgen. Beide lij sten spreken voor zich, menen wij. 7 Cuomo 4 1 2 3 0 7 H Hille 4 3 3 6 0 

19 Franke 4 1 1 2 2 10 Klooster 4 2 2 4 2 
10 Toren 4 1 1 2 2 11 Berteling 4 1 3 4 4 
8 van Dorp 4 1 1 2 38 15 Bell 4 4 4 16 NR NAAM GW G A p PM PPG SHG GWG 16 Koopmans 4 1 1 2 6 19 Hunter 4 3 3 0 

17 H Carras 2 1 1 2 8 de Vos 4 2 2 0 11 Tim Cranston 6 4 7 11 16 4 Griffith 4 1 1 2 12 Jans 4 2 2 6 8 Wayne van Dorp 6 6 2 8 23 2 25 Dijkhuis 1 1 1 0 21 Schà"ffer 2 2 2 4 16 Leo Koopmans 6 4 3 7 4 3 15 G Carras 4 1 4 6 Temmerman 4 2 2 6 19 Joep Franke 6 4 2 6 4 2 Vangog 4 1 19 14 B Hille 4 1 0 10 Johan Toren 6 1 2 3 0 

~ 9 Mulder 4 0 2 Bood 4 0 
7 Danny Cuomo 5 2 2 8 3 Noorman 3 2 23 Pholman 3 0 3 Eric Noorman 6 1 1 2 6 .. ,.. -- 14 Coffeng 3 2 18 Scheepens 3 2 4 John Gri ffith 6 2 2 2 TIM CRANTSTON 17 Kiel 2 0 3 Kool bergen 2 0 2 Rick Vangog 6 2 2 8 - 11 punten -

18 Tel kamp 2 0 9 Veltman 2 0 12 Henk Keyzer 6 1 1 0 6 Picek 1 0 22 Balm 2 0 
14 Hans Coffeng 6 1 1 2 18 Dill ing 1 0 5 van de Mark 1 0 
9 Arend Mulder 6 0 30 Storimans 3 2 20 Hoogendoorn 4 6 

15 Gerard Ca rras 6 2 1 O'Brien 1 0 
17 Herman Ca rras 6 6 
30 Marc Storimans 5 4 TOTAAL 4 1 0 12 22 85 TOTAAL 4 17 26 43 56 

1 Mark 0 1 Brien 1 0 

TOTAAL 6 24 21 45 85 5 3 

wedstrijden G:goals A:assists P:punten PM:strafminuten 1 e, CÜ V ,W j__e, IL e/2 LLlt.a;t e.n 
GW: gespeelde ,t e,g e.n AMSTERDAM TOTAAL THUIS UIT PPG:power-play goals SHG:short-handed goals GWG:winnende goals 

DOELVERDEDIGERS Gvl MIN GT ENG GEM s PCT SO w V GW w G V p GV-GT GW w G V GW w G V 

1974-1975 2 0 1 1 1 8-17 1 0 0 1 1 0 1 0 
30 Marc Storimans 5 306 22 0 4.31 191 88.5 0 3 2 1975-1976 4 1 0 3 2 13-22 2 0 0 2 2 1 0 1 

1 Mark 0 1 Brien 1 60 5 0 5.00 44 88.6 0 0 1 1976-1977 6 0 1 5 1 29-53 3 0 1 2 3 0 0 3 
1977-1978 6 4 0 2 8 35-29 3 2 0 1 3 2 0 1 

TOTAAL 6 366 27 0 4.43 235 88.5 0 3 3 1978-1979 4 0 1 3 1 6-30 2 0 1 1 2 0 0 2 
1979-1980 4 0 1 3 1 10-26 2 0 0 2 2 0 1 1 

MIN:gespeelde minuten GT:goals tegen ENG:empty-net goals GEM:gemid- 1980-1981 4 0 0 4 0 10-27 2 0 0 2 2 0 0 2 
deld aantal goals tegen S:schoten tegen PCT:percentage gestopt~ 

1983-1984 4 1 0 3 2 12-18 2 0 2 0 0 2 schoten SO:shut-outs W:gewonnen wedstrijden V:verloren wedstriJden 
1984-1985 4 2 0 2 4 10-17 2 0 2 1 0 1 

TOTAAL 38 8 4 26 20 133-239 19 4 2 13 19 4 2 13 
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FRERIKS FLYERS 

DATUM 

7 10 84 
4 11 84 
9 12 84 

20 1 85 

WEDSTRIJDEN 

GIJS Groningen 
Freriks Flyers 
GIJS Groningen 
Freriks Flyers 

- Freriks Flyers 
- GIJS Groningen 

Freriks Flyers 
- GIJS Groningen 

SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN 

NR NAAM GW 

16 Koopmans 4 
8 van Dorp 3 

19 Franke 4 
11 Cranston 3 
12 Keyzer 4 
10 Toren 4 
2 Vangog 4 
7 Cuomo 4 

15 G Carras 4 
8 v Vl aanderen 1 
3 Noorman 4 

17 Kiel 3 
4 Griffith 4 

14 Coffeng 4 
9 Mulder 3 

18 Telkamp 2 
6 Picek 2 

25 Dijkhuis 2 
17 H Carras 1 
30 Storimans 4 

1 O'Brien 1 

TOTAAL 4 

1 e_ CÜ V ,U ,<-e" Jt e/2 u.Lt,a;t_e_ Vl. 

G 

4 
4 
3 

2 
1 
1 

A 

3 
2 
3 
6 
2 
2 
1 
2 
2 

p 

7 
6 
6 
6 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

17 24 41 

~e.ge.n. HEERENVE EN TOTAAL 

1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 

1983-1984 
1984-1985 

TOTAAL 

GW 

2 
4 
6 
6 
4 
4 
4 

4 
4 

38 

w 

1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

0 
0 

10 

G 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

0 
0 

V 

1 
1 
5 
4 
3 
2 
2 

4 
4 

2 26 

p 

2 
6 
2 
4 
2 
3 
3 

0 
0 

22 

PM 

4 
20 
2 
4 
0 
0 
8 
4 
4 
0 
6 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 

60 

GV-GT 

12- 9 
24-17 
19-45 
22-39 
19-27 
13-20 
17-19 

11-30 
17-32 

154-238 

HEERENVEEN 

UITSLAG 

3 - 7 
7 - 4 
6 9 
9 - 4 

DOELVERDEDIGER 

Storimans 
Storimans 

O'Brien/Storiman s 
Storimans 

SCORERSLIJST FRERIKS FLYERS 

NR NAAM GW 

9 Collard 4 
5 de Bruyn 4 

10 Janssen 4 
3 van Wieren 4 
4 Thurston 4 

12 Wester 4 
20 Dijkstra 4 

6 Bol 4 
17 de Haan 4 
21 Andringa 4 
16 de Jong 4 
11 Reiding 2 
23 Me Naught 2 
14 van Hal 4 
2 Bruyn 4 
8 Bruinsma 4 
7 v Galen Last 4 

15 v d Werf 3 
11 Westra 2 

1 Polman Tuin 3 
22 Lingeman 1 

TOTAAL 

GW 

1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 

2 
2 

19 

THUIS 

w 

1 
2 
0 
2 
1 
1 
0 

0 
0 

7 

G 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

0 
0 

V 

0 
0 
3 
1 
1 
0 
1 

2 
2 

2 10 

4 

G 

7 
7 
6 
4 
1 
3 

2 

A p 

7 14 
6 13 
4 10 
6 10 
6 7 

3 
3 3 
3 3 

2 
2 2 

1 
1 
1 

32 38 70 

GW 

1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 

2 
2 

19 

UIT 

w 

0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 

0 
0 

3 

G 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

PM 

4 
4 
2 
4 
0 
2 
2 

10 
2 

21 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

1 0 
2 
0 
4 
0 

69 

V 

1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 

2 
2 

0 16 

28 

SEIZOEN 1984-1985 (DE PLAY-OFFS) 

L 

De play-offs z1Jn in de loop der 
jaren uitgegroeid tot het meest 
smaakvolle toetje dat de Neder
landse ijshockeycompetitie te 
bieden heeft. Spanning en sen
satie is er volop, en over de 
pub] ieke belangstel! ing hebben 
de deelnemende teams dan ook in 
de regel niet te klagen. 
Zo ook GIJS niet. Zeker gedu
rende de play-offs van het sei
zoen 1984/1985 wisten de noor
delijke ijshockeyfans de weg 
naar het Stadsparkstadion in 
grote getalen te vinden. Lo
gisch, want er viel dan ook 
heel wat te beleven in dit sta

Leo Koopmans heeft gescoord tegen Deko Builders in Amsterdam d ion. Hoewe I het al I emaa I op 
vreemd ijs begon. 

Het eerste play-off duel voerde de "Gijssies" notabene naar Friesland, alwaar 
het Heerenveense Flyers team de eerste horde vormde op het pad naar de titel. 
Een horde die overigens overtuigend werd genomen, want in een bomvol Thialf-sta
dion werden de Flyers met 7-5 teruggewezen. Daarna volgde de reis naar Amster
dam, waar moest worden aangetreden tegen de Mokumse Deko Builders. En tot ieders 
verrassing slaagden de Stadsparkbewoners er ook daarin, na een over-time goal 
van Henk "Beertje" Keyzer, de zege voor zich op te eisen. 
Een overwinning die een ware ijshockeykoorts in het Groningse teweeg bracht. 
Tegen Nijmegen bevolkten maar I iefst zo'n 2500 toeschouwers de tribunes, en 
hoewel die partij uiteinde] ijk werd verloren barstte ook enkele dagen later tij
dens het treffen met aartsrivaal Heerenveen het stadion vrijwel uit zijn voegen. 
En die partij ontwikkelde zich uitende] ijk tot een ijshockeythriller van formaat 
die helaas naar drie sensationele twintig minuten in het voordeel eindigde van 
het team van Larry van Wieren (6-7). Waarmee, zo kan achteraf gesteld worden, de 
"Gijssies'' hun titelkansen definitief verspeelden. 
Lang werd daar echter in het Groningse kamp niet over getreurd. Via een neder
laag in Nijmegen en winst op kampioen Amsterdam bereikten de Groningers uitein
de] ijk een gedeelde tweede plaats, een resultaat waar van te voren niemand ook 
maar over had durven dromen. Zowel spelers, bestuur als supporters waren uiterst 
tevreden over het gebodene, en staken hun waardering daarvoor dan ook niet onder 
stoelen of banken. 

DE WEDSTRIJDEN 
DATUM 

20 
22 
23 
26 

1 
2 

2 85 
2 85 
2 85 
2 85 
3 85 
3 85 

TEGENSTANDER 

Freriks Flyers* 
Deko Builders* (OT) 
Vissers Nijmegen 
Freriks Flyers 
Vissers Nijmegen* 
Deko Buil ders 

UITSLAG PERIODESTANDEN 

7 - 5 
5 - 4 
2 - 4 
6 - 7 
1 - 5 
3 - 2 

(2-2,3-0,2-3) 
(1-0,2-1,1-3,1-0) 
(1-3,0-1,1-0) 
(2-0,1-2,3-5) 
(0 - 2,0-2, 1-1) 
(1-1,2-1,0-0) 

WV GWG 

w 
w 
V 
V 
V 

van Dorp 
Keyzer 

W Toren 

W V 

1 0 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 3 

TS 

2345 
2200 
2500 
2500 
2000 
1800 

*uitwedstrijd W:gewonnen V:verloren GWG:winnende doelpunt TS:aantal toeschouwers 



Specialiteiten in vis 
en visprodukten 

Leveranties aan Horeca 
en grootkeuken 

K.P. Smit en Zn. 

Kerklaan 31 - tel. 776177 - 9717 HA Groningen 

lor~t 
bloe,me,n e,n planten 
Standplaats Zonnelaan , tegenover Castorflat, Groningen 
Telefoon 050 · 733022 

Fa. H. Koning & Zn. 
aann. sloopwerken 

verkoop sloopmaterialen 
opslag Peizerweg 176 

Telefoon 251264 - 264077 - Groningen 

verkoop alle soorten automaten 
tevens exploitatie amusementsautomaten 

OOSTERHAMRIKLAAN 45 GRONINGEN 
TEL. 050 -71 7171 

■ Gas - Water - Sanitair 
■ Riolering-, lood- en zink-

werken 
■ Oakgootreparatie 

W.A. Scholtenstraat 33 
9711 XB Groningen 
Tel. 050-419345 

■ Centrale lokale verwarming 
■ Mechanische natuurlijke 

ventilatie 
■ ,,Doe-het-zelf" artikelen 

Beter bij 
Brakel 

Zijn uw meubelen 
het waard? 
Laat ze dan opnieuw bekleden! 
Het scheelt U veel geld en wij maken ze weer als nieuw 
Onze 30-jarige ervaring staat borg voor een vakkundige 
afwerking 
Wij geven U met een gerust hart 5 jaar garantie op de stoffen 

Nu ook een verkoop v(ln 
meubelstoffen aan de doe
het-zelver voor uiterst 
scherpe prijzen 

·. ,;•f,1 ;;;;;·~At)> 
l • ~~...meuöelstoffeerdet s 

KAPSALONS 

BOTERDIEP 20 - TELEFOON 134398. b.g .g . 141726 

Enorme keuze in 

Modieus 

LEER/SUÈDE 
Jacks . broeken. rokken . 
pakJes. etc 

Oude Ebbingestr. 86 
(bij Ebbingebrug) 

Groningen 

ANNE MARIE 
DAMES * 
HEREN • 

KINDEREN • 

Voor goede haarverzorging 

HELPERWESTSINGEL 12 - TELEFOON 25 12 31 

~-- - -
bruynzeel keukens kasten 

V ERLEN GD E HEREWEG 34 9722 AD GRONINGEN 
T EL 050 -26640 1 

KEUKENS EN KASTEN 
ADVIESCENTRUM 
complete aanbouwkeukens en aanvulling 
bestaande keukens en kasten 

SUPERBENZINE 
BIM SUPER GOEDKOOP 

TANKSTATION HELPMAN 
Helperweststraat 1 - Groningen - Tel. 050-254843 
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HEBRO TRAPPERS 

DATUM WEDSTRIJDEN 

14 10 84 Hebro Trappers - GIJS Groningen 
10 11 84 GIJS Groningen - Hebro Trappers 
16 12 84 Hebro Trappers - GIJS Groningen 
26 1 85 GIJS Groningen - Hebro Trappers 

SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN 

NR NAAM 

11 Cranston 
10 Toren 
16 Koopmans 
8 van Dorp 

19 Franke 
4 Griff ith 
2 Vangog 

12 Keyzer 
7 Cuomo 
3 Noorman 
9 Mulder 

17 Kiel 
15 G Ca rras 
14 Coffeng 
18 Telkamp 
6 Picek 

25 Bleeker 
17 H Carras 
25 Dijkhuis 
30 Storimans 

1 O'Brien 

GW 

4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

G A P PM 

3 6 9 6 
5 3 8 6 
4 4 8 6 
3 4 7 8 
3 1 4 4 
1 3 4 6 

3 3 4 
1 2 0 
2 2 10 

1 2 
1 20 
1 0 
1 0 

0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TOTAAL 4 2 2 29 51 74 

) e. cJj_ V Á./2 ,Le. ll. e./2 ui;t_a,t e.n 
.te.ge.n TILBURG 

1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 

1983-1984 
1984-1985 

TOTAAL 

GW W 

2 0 
4 0 
6 1 
6 4 
4 1 
4 4 
4 0 

4 0 
4 3 

38 13 

G 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
1 

3 

TOTAAL 

V p 

2 0 
4 0 
5 2 
2 8 
3 2 
0 8 
2 2 

4 0 
0 7 

22 29 

GV-GT 

7-30 
9-32 

23-36 
21-18 
13-25 
25-17 
19-22 

15-37 
22-10 

154-227 

TILBURG 

UITSLAG 

4 - 4 
4 - 1 
2 - 9 
5 - 3 

DOELVERDEDIGER 

O'Brien 
Storimans 
O'Brien 

Storimans 

SCORERSLIJST HEBRO TRAPPERS 

NR NAAM GW 

17 Grenier 4 
21 Provencher 4 

7 de Hondt 4 
5 Buckly 4 

14 Linssen 4 
25 v Amelsfoort 4 
20 van Rooy 3 
16 Nieuwenhuizen 4 
22 H Smolders 1 
23 Maas 4 
26 van Leeuwen 4 
3 Oerlemans 4 

15 van de Broek 3 
8 van Ooyen 4 

19 Simonis 4 
11 P Smolders 4 
4 Jacob 2 

27 Mason 1 
30 Boogaard 3 

1 Göbel 1 

TOTAAL 

GW 

1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 

2 
2 

19 

THUIS 

W G 

0 0 
0 0 
1 0 
3 0 
1 0 
2 0 
0 1 

0 0 
2 0 

9 

V 

1 
2 
2 
0 
1 
0 
1 

2 
0 

9 

4 

G A P PM 

3 1 4 
4 4 

2 1 3 
1 2 3 
2 2 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

0 
4 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
4 
8 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 

10 13 23 28 

GW 

1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 

2 
2 

19 

UIT 

W G 

0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 1 

0 0 
1 1 

4 2 

V 

1 
2 
3 
2 
2 
0 
1 

2 
0 

13 
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HIJS 

DATUM WEDSTRIJDEN 

6 10 84 
18 11 84 
10 12 84 
2 2 85 

HIJS Den Haag - GIJS Groningen 
GIJS Groningen - HIJS Den Haag 
HIJS Den Haag - GIJS Groningen 
GIJS Groningen - HIJS Den Haag 

SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN 

NR NAAM 

11 Cranston 
10 Toren 
16 Koo pmans 
19 Franke 
12 Keyzer 
7 Cuomo 
8 van Dorp 

15 G Carras 
4 Griffith 
2 Vangog 

18 Tel kamp 
17 H Ca rras 
8 v Vlaanderen 
3 

14 
18 
5 

17 
9 
6 

30 
1 

Noorman 
Coffeng 
Dil l ing 
Dijkhuis 
Kiel 
Mulder 
Picek 
Storimans 
O'Brien 

GW 

3 
4 
3 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
1 

G 

5 
5 
2 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

A 

6 
5 
8 
5 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

p 

11 
10 
10 
8 
6 
6 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 

TOTAAL 4 29 42 71 

1 e. d-<-v ,Ll ;., e 1t e/2 ul;ta,t en 
t e.gen HIJS VEN HAAG 

1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 

1983-1984 
1984-1985 

TOTAAL 

GW W 

2 
4 
6 
6 
4 
4 

4 

30 

0 
0 
2 
6 
2 
1 

4 

15 

TOTAAL 

G V P 

0 2 0 
0 4 0 
0 4 4 
0 0 12 
0 2 4 
0 3 2 

0 0 8 

0 15 30 

PM 

0 
4 
6 
0 
2 
4 

1 0 
12 
0 
4 
0 
0 
0 
6 
6 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 

60 

GV-GT 

7-26 
11-33 
25-33 
44-20 
25-23 
16-25 

29-12 

157 -1 72 

DEN HAAG 

UITSLAG 

4 - 7 
10 - 4 
1 - 5 
7 - 3 

DOELVERDEDIGER 

Storimans 
O'Br i en 

Storimans 
Storimans 

SCORERSLIJST HIJS VEN HAAG 

NR NAAM 

14 E Troch 
9 A Troch 

15 
19 
12 
10 
2 
4 
3 
7 

11 
6 

18 
19 
16 
17 
8 
5 

30 
30 
8 

14 
4 

Morrison 
Bonneville 
Baran 
Zwijnenburg 
R Meyer 
van Hunen 
Weiland 
Verreyen 
Ling 
Dijkstra 
Zoutenbier 
Rijswijk 
Steenwinkel 
van Eekelen 
Wolfs 
Va l ken hoff 
Ebregt 
Ierschot 
Steenwijk 
T Meyer 
Nienhuis 

TOTAAL 

GW 

1 
2 
3 
3 
2 
2 

2 

15 

THUIS 

W G 

0 0 
0 0 
2 0 
3 0 
1 0 
1 0 

2 0 

9 0 

GW 

V 

1 
2 
1 
0 
1 
1 

0 

6 

3 
4 
4 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

4 

G A P 

5 
3 
2 
1 
1 

7 
1 
2 

7 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

PM 

4 
0 
2 

18 
0 

12 
0 
2 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12 14 26 6 0 

GW 

1 
2 
3 
3 
2 
2 

2 

15 

UIT 

W G 

0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
1 0 
0 0 

2 0 

6 0 

V 

1 
2 
3 
0 
1 
2 

0 

9 

AUTO- MOTOR RIJSCHOOL 

Bernhard de Wit 

Niet de grootste," 
wel een van de beste 

{,?ITl'~ -·" .• ~ -
\1 - " .. 

theoriecursus per computer volgens het nieuwste 
examensysteem. 
TURFSINGEL 92 
9711 VX GRONINGEN 050·121622 

~ERKENDE 
VERHUIZERS 

R. MAKKEN 

VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN 

POP DIJKEMAWEG 57 
9731 BD GRONINGEN 

TELEFOON 050-41 03 19 

:a Groningen 

Autobedrijf 

EwNHu1 
Tevens levering van nieuwe en 
gebru ik t e auto ·s 

EUVELGUNNERWEG 50 - GRONINGEN 
Telefoon 050-132885 

15 JAAR 
SUPPORTERSVERENIGING 

WORDT LID! 
Aanmelding bij onze stand in 
de IJshal 
Contributie f 30,- per jaar 
Hiervoor bieden w ij u o.a. : 
. korting op busreizen 
- 1x per jaar GRATIS 

busreis 
- korting op onze 

evenementen 
. toezend ing clubblad 
Tevens verkoop supporters
artikelen en clubsouvenirs 

BOE-RED 
SPORTPRIJZEN 
STEENTILSTRAAT 20 
9711 GJ Groningen. 
Tel. 050-142345 

Het goedkoopste adres van 
het Noorden 
SPORTPRJJZEN . BEKERS. VAANTJES· MEDAILLES 

llltra1e'fff!!:f 9.!1:! 
STATIONSSTRAAT 25 
9482 TX TYNAARLO 
TELEFOON 05921 -3300 

• MOD ERN M ATER IAAL • GESPECIALISEERD 
• 20-54 PER SONEN IN POLEN . 
• BESCHIKBAAR VOOR BINNEN- TSJECHOSLOWAKIJE EN 

EN BUITENLANDSE REIZEN HONGARIJE 

PC F. ERENSTEIN o.fw•rkln91b•dtljf 

Voor al uw Genaaid-. Garenloos- . Geniet·, 
Bandeer-, Adresseer-, Losblad ige-, 
Verzamelwerkzaamheden. 
Ook PLASTIFICEREN wij voor u max. 64 x 100 cm. 

Boekbinderij F. Erenstein bv. 
Tuinbouwdwarsstraat 22-24. 
9717 HV Groningen. 
Tel. 050-7 14220. 

Salon Guikema 
herenkapper 

zonder afspraak 

OOSTERSTRAAT18 GRONINGEN 

SCHOONMAAKBEDRIJF b.v. 

A-Weg 19 
9718 CV Groningen 
Telefoon 050-184333 

DE PRIJSBEWUSTE PROFESSIONALS 

-• 
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Maar er was meer. Want in negen seizoenen 1e divisie ijshockey kom je natuur] ijk 
de meest vreemde dingen tegen. Zoals daar bijvoorbeeld waren de diverse ééndags
vl iegen. Herinnert u het zich nog? De dikwijls verbeten duels met Antwerpen? Of 
de derby's tegen Assen ? Kunt u zich het team van Luik nog herinneren en weet u 
nog hoe GIJS presteerde tegen Brussel? Ook dat hebben we allemaal weer eens op
gediept uit ons clubarchief, en hieronder per tegenstander in beeld gebracht. 
De 1e divisieresultaten tegen de overige verenigingen bent u ongetwijfeld al 
tegen gekomen op de voorgaande pagina's. Feiten, die evenals de talloze andere 
gegevens uit dit jaarboek weer herinneringen boven zullen brengen. 
Neem nu bijvoorbeeld de eerste overwinning op de Tilburgse Trappers . Na in de 
beide eerste jaren 6 maal kansloos te verliezen, en ook in de eerste 5 wedstrij
den van het daarop volgende seizoen niet tot puntenwinst te komen, slaagde het 
toenmalige Bondsspaarbank-team er in, in de laatste onder] inge wedstrijd de Til
burgers beide punten af te snoepen. Vlak voor het einde van de wedstrijd scoorde 
Henk Krikke, tijdens een 11man-meer-situatie 11 waarover de Tilburgers achteraf 
een protest indienden, de winnende treffer. Mede door deze overwinning verspeel
den de Trappers, voor het eerst sinds jaren, uiteinde] ijk de titel. 

ASSEN 

1980-1981 

TOTAAL 

BRUSSEL 

1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 

TOTAAL 

GW 

4 

4 

2 
2 
2 

6 

HEIST o/d BERG 

1978-1979 
1979-1980 

TOTAAL 

LEIDEN 

1978-1979 

TOTAAL 

LUIK 

1974-1975 
1975-1976 

TOTAAL 

4 
4 

8 

4 

4 

2 
2 

4 

IJHC DEN HAAG 

1974-1975 2 

TOTAAL 2 

TOTAAL 

W G V 

2 

2 

0 
0 
2 

2 

1 
3 

4 

4 

4 

0 
0 

0 

0 

0 

0 2 

0 2 

0 2 
0 2 
0 0 

0 4 

1 
0 

0 

0 

2 
1 

3 

0 

0 

0 2 
0 2 

0 4 

0 2 

0 2 

p 

4 

4 

0 
0 
4 

4 

3 
6 

9 

8 

8 

0 
0 

0 

0 

0 

GV-GT 

16-14 

16-14 

11-24 
11-24 
14- 9 

36-57 

28-27 
30-22 

58-49 

24- 9 

24- 9 

11 -17 
4-14 

15-31 

5-35 

5-35 

GW 

2 

2 

3 

2 
2 

4 

2 

2 

2 

THUIS 

W G V 

0 
0 
1 

1 
2 

3 

2 

2 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 1 
0 1 
0 0 

0 2 

1 
0 

0 
0 

0 

0 0 

0 0 

0 
0 

0 2 

0 

0 

GW 

2 

2 

3 

2 
2 

4 

2 

2 

2 

UIT 

W G V 

0 
0 
1 

0 
1 

0 

0 

0 1 
0 1 
0 0 

0 2 

0 
0 

0 

2 
1 

3 

2 0 0 

2 0 0 

0 0 
0 0 

0 0 2 

0 0 

0 0 

KEMPHANEN 

DATUM WEDSTRIJDEN 

28 10 84 
1 12 84 

11 1 85 
16 2 85 

GIJS Groningen - Kemphanen 
Kemphanen - GIJS Groningen 
GIJS Groningen - Kemphanen 
Kemphanen - GIJS Griningen 

SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN 

NR NAAM 

11 Cranston 
8 van Dorp 

10 Toren 
16 Koopmans 
2 Vangog 
7 Cuomo 

19 Franke 
12 Keyzer 
17 H Carras 
9 Mul der 
4 Griffith 

17 Kiel 
14 Coffeng 
18 Dilling 
18 Telkamp 
6 Picek 
3 Noorman 

15 G Carras 
30 Storimans 

GW 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
4 

G A P PM 

4 11 15 2 
7 5 12 6 
6 4 10 0 
5 4 9 16 
3 5 8 4 
2 6 8 6 
2 1 3 2 
1 2 3 0 
2 2 2 
1 2 0 
1 2 2 
1 1 0 
1 1 0 

1 0 
1 2 
1 4 

8 
4 
2 

TOTAAL 4 36 43 79 60 

1 e. div,{.,,6,le, 11..v., u,Ua.,te.n 
t e.ge.n EINDHOVEN TOTAAL 

20 

GW W G V p GV-GT 

1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 

1983-1984 
1984-1985 

TOTAAL 

4 
4 

8 

3 
4 

0 
0 

7 0 

1 
0 

6 
8 

14 

23-18 
36 - 8 

59-26 

EINDHOVEN 

UITSLAG 

9 - 3 
1 - 10 

10 - 2 
2 - 7 

DOELVERDEDIGER 

Storimans 
Storimans 
Storimans 
Storimans 

SCORERSLIJST KEMPHANEN 

NR NAAM GW 

11 vd Broek 4 
14 van Gerwen 4 
5 Roy 4 
3 Vorstenbosch 4 
6 Wilms 4 

12 Mollen 3 
8 Simon 1 

15 Copray 3 
18 Poppema 2 
22 Lauwers 3 

7 van Alphen 4 
16 Bannenberg 4 
19 Jansen 4 
9 Swinkels 3 

17 Vlemmix 3 
21 Garcia 2 
8 Galarneau 2 
2 van Besouw 1 
4 van Gemert 1 

15 Hartochs 1 
20 Ament 4 

TOTAAL 

GW 

2 
2 

4 

THUIS 

W G V 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

4 0 0 

4 

G A P PM 

1 3 4 0 
3 3 8 
2 1 3 4 
1 1 2 4 

2 2 2 
2 2 2 

1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 14 

2 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 

8 12 20 44 

GW 

2 
2 

4 

UIT 

W G V 

1 
2 

0 
0 

3 0 

1 
0 



PANASONIC 

DATUM WEDSTRIJDEN 

27 10 84 
2 12 84 

13 1 85 
17 2 85 

Panasonic - GIJS 
GIJS Groningen -
Panasonic - GIJS 
GIJS Groningen -

Groningen 
Panasonic 
Groningen 
Panasonic 

SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN 

NR NAAM 

11 Cranston 
8 van Dorp 

10 Toren 
19 Franke 
2 Vangog 

16 Koopmans 
7 Cuomo 

14 Coffeng 
3 Noorman 

17 H Carras 
4 Griffith 

12 Keyzer 
15 G Carras 
17 Kiel 
9 Mulder 
6 Picek 

18 Dilling 
18 Telkamp 

1 O'Brien 
30 Stori mans 

GW 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
1 

G A 

8 10 
7 9 
4 3 
2 4 
1 3 
2 1 

3 
2 
1 1 
1 1 

2 

p 

18 
16 

7 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

PM 

16 
4 
0 
2 

12 
2 
8 
0 
2 
2 
0 
2 
4 
0 
2 
0 
2 

17 
0 
0 

TOTAAL 4 29 38 67 75 

J e. CÛ, V Á.,,6 ,{, e. IUZ,6 u.1.;ta;t_ V1 

.te.ge.n VEN BOSCH 

1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 

1983-1984 
1984-1985 

GW 

2 
4 

4 
4 
4 

4 
4 

w 

2 
2 

4 
2 
2 

2 
4 

G 

0 
1 

0 
2 
1 

0 
0 

TOTAAL 

V 

0 
1 

0 
0 
1 

2 
0 

p 

4 
5 

8 
6 
5 

4 
8 

21 

GV-GT 

16-11 
34-23 

26- 7 
19-15 
18-15 

22-24 
29-14 

TOTAAL 26 18 4 4 40 164-109 

DEN BOSCH 

UITSLAG 

0 - 5 
4 - 2 
8 - 11 
9 - 4 

DOELVERDEDIGER 

Storimans 
0 1Brien 
O'Brien 
0 1 Brien 

SCORERSLIJST PANASONIC 

NR NAAM GW 

10 Saris 
14 Molenaar 

5 Powers 
17 Wetzer 
9 Brok 

4 
4 
4 
4 
4 

19 
12 

Marion 2 

4 
16 
20 
11 

7 
18 
2 
3 
6 
6 

20 
15 
8 
1 

Lambooy 4 
Pennings 4 
Koops 3 
vd Laarschot 2 
Snellen 3 
Paans 
Mulders 
van Ooyen 
Otten 
Witjes 
vd Heuvel 
van Ham 
Timmer 
Cornelisse 
Geistefer 

4 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

TOTAAL 4 

GW 

1 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

13 

THUIS 

w 

2 
0 
2 

1 
2 

G 

0 
1 

0 
2 
0 

0 
0 

9 3 

V 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 

G 

6 
2 
2 
2 
1 
1 

A 

3 
5 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

p 

9 
7 
6 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

PM 

2 
6 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 

14 22 36 26 

GW 

1 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

13 

UIT 

w 

2 
2 
0 

1 
2 

9 

G 

0 
0 

0 
0 
1 

0 
0 

V 

0 
1 

0 
0 
1 

1 
0 

3 

26 

GIJS IN DE 1 e DIVISIE 
Al vanaf het seizoen 1974/1975 zijn de Groningers present in het Nederlandse 
ijshockeywalhalla : de eerste divisie. En, dat mogen we toch wel stellen, over 
het algemeen vrij succesvol. Het GIJS-team speelde regelmatig mee om een plaats
je in de play-offs, en zagen zowaar kans een paar maal een aanval op de titel te 
doen. Topijshockey dus in Groningen, en stad en provincie genoten daar met vol
le teugen van. 
Groot was dan ook de teleurstelling toen de 11 GIJSSIES 11 voor het seizoen 1981/ 
1982 moesten afhaken. Gebrek aan sponsorgelden maakte het onmogelijk een rede-
1 ijk ervaren team het ijs op te sturen, en dus daalden de Groningers af naar de 
derde divisie. Het zou in totaal twee seizoenen duren alvorens GIJS zijn ren
tree maakte ..... 
Gedurende het seizoen 1983/1984 kende de eerste divisie weer een competitie 
met GIJS in zijn gelederen. De rentree op het hoogste niveau werd uiterst be
hoedzaam gemaakt en een rol van betekenis was er voor de noorder! ingen dan ook 
niet weggelegd. 
Gedurende het afgelopen seizoen meldde de Stadsparkclub zich weer in de top, en 
wist het team van trainer/speler/coach Leo Koopmans zich vrij gemakkelijk te 
plaatsen voor het play-off gebeuren. GIJS was weer terug in de top van de eer
ste divisie. Uiteraard tot grote tevredenheid van de bestuurders en de altijd 
trouw gebleven supportersschare. 
We hebben voor u al die jaren top ijshockey eens omgezet in cijfermateriaal. Hier
onder treft u de totaalstanden aan, alsmede een splitsing in beker- en competi
tieresultaten. Statistieken om eens rustig te bekijken, zo dachten wij. 

1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 

1983-1984 
1984-1985 

TOTAAL 

1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 
1983-1984 
1984-1985 

TOTAAL 

GW 

22 
32 
38 
30 
36 
34 
32 

28 
36 

TOTAAL 

W G V p 

3 4 15 10 
8 3 21 19 

13 1 24 27 
22 0 8 44 
20 3 13 43 
19 5 10 43 
13 5 14 31 

8 2 18 18 
27 1 8 55 

GV-GT 

96-207 
141-206 
191-243 
167-125 
191-165 
198-159 
171-136 

113-169 
289-136 

288 133 24 131 290 1557-1546 

GW 

22 
18 
14 
10 
18 
16 
16 

28 
18 

160 

COUPE NATIONALE NEDERLANDEN 

W G V 

3 
3 
4 
7 
9 
9 
7 

8 
14 

64 

4 15 
1 14 
0 10 
0 3 
2 7 
2 5 
3 6 

2 18 
1 3 

15 81 

P GV-GT 

10 96-207(11) 
7 79-129(8) 
8 64- 89(6) 

14 53- 39(2) 
20 100- 89(4) 
20 96- 83(2) 
17 81- 68(5) 

18 113-169(5) 
29 144- 65(3) 

143 828 -938 

(5) klassering 
* incl. westrijden CNN 

THUIS 

GW W G V 

11 2 
16 4 
19 9 
15 13 
18 11 
17 10 
16 8 

14 5 
18 14 

1 8 
3 9 
1 9 
0 2 
3 4 
4 3 
2 6 

1 8 
0 4 

UIT 

GW W G V 

11 1 
16 4 
19 4 
15 9 
18 9 
17 9 
16 5 

14 3 
18 13 

3 7 
0 12 
0 15 
0 6 
0 9 
1 7 
3 8 

1 10 
1 4 

144 76 15 53 144 56 9 79 

NEDERLANDSE COMPETITIE 

GW W G V 

14 5 
24 9 
20 15 
18 11 
18 10 
32* 13 

36* 27 

162 90 

2 7 
1 14 
0 5 
1 6 
3 5 
5 14 

8 

13 59 

P GV-GT 

12 62- 77(5) 
19 127-154(6) 
30 114- 86(1) 
23 91- 76(4) 
23 102- 76(4) 
31 171-136(6) 

55 289-136(3) 

193 956-741 
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INDIVIDUELE RECORDS 
Naast de verrichtingen van het gehele team zijn er natuur] ijk ook de prestaties 
van de individuele spel e rs. Deze zijn onder andere uit te drukken in een aantal 
individuele records. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen "gescoorde" 
punten, goals en assists en opgelopen strafminuten. Bij dit laatste kun je je 
terrecht afvragen of het oplopen van veel strafminuten een prestatie is, maar 
voor de vol ledigheid hebben we ze wel vermeld. 
Op de vorige bladzijde hebben we reeds een verklaring aangekondigd van de voor 
u misschien wat onbekende termen. Metname het begrip 11 streak 11 verdient enige na
dere uitleg. Met een streak wordt een aaneengesloten reeks wedstrijden bedoeld. 
Een goal-scoringstreak wi 1 dus niets anders zeggen dan een reeks aaneengesloten 
wedstrijden waarin een bepaalde speler tenminste 1 goal scoorde. De overige 
streaks spreken na deze uitleg, nemen wij aan voor zich. 

PUNTEN 
meeste punten (seizoen) 
meeste punten (wedstrijd) 

pointscoring-streak 

GOALS 
meeste goals (seizoen) 
meeste power-play goals 
meeste short-handed goals 
meeste winnende goals 
meeste goals (wedstrijd) 
meeste power-play goals 

meeste hattricks 
goalscoring-streak 

ASSISTS 
meeste assists (seizoen) 
meeste assists (wedstrijd) 
assistscoring-streak 

STRAFMINUTEN 
minste strafminuten* 
meeste strafminuten (seizoen) 
meeste strafmin. (wedstrijd) 
nonpenalty-streak 
penalty-streak 

* minimaal 20 wedstrijden 

MARTIN KIEL 
- 0 strafminuten -

120 Tim Cranston 
12 Tim Cranston v~ SIJC U.:tJteQh;t (5 7 85 ) 

Wayne van Dorp v~ SIJC U.:tJteQh;t (21 10 84 ) 
11 wedstrijden Joep Franke (26 punten) 

52 Tim Cranston 
7 Tim Cranston 
4 Wayne van Dorp 
8 Leo Koopmans 
7 Tim Cranston 
2 Tim Cranston 

11 Tim Cranston 

v~ SIJC U.:tJteQh;t (5 7 85) 
v~ SIJC U.:tJteQh;t (5 7 85) 
v~ Pancuo vu.Q ( 77 2 8 5) 

11 wedstrijden Joep Franke (12 goals) 

68 Tim Cranston 
9 Johan Toren 

10 wedstrijden 
v~ SIJC U.:tJteQh,t (5 1 85) 

Tim Cranston (25 assists) 

0 
112 

18 
32 
11 

Martin Ki el 
Wayne van Dorp 
Wayne van Dorp v~ Ve~o BU-Û..dVL6 
wedstrijden Henk Keyzer 
wedstrijden Wayne van Dorp 

(79 7 85) 

JOEP FRANKE 
- goa/scoring -
streak record -

JOHAN TOREN 
- meeste assists in 

1 wedstrijd -

SIJC 

DATUM 

21 1 0 84 
25 11 84 
5 1 85 

10 2 85 

WEDSTRIJDEN 

GIJS Groningen - SIJC Utrecht 
SIJC Utrecht - GIJS Groningen 
GIJS Groningen - SIJC Utrecht 
SIJC Utrecht - GIJS Groningen 

SCORERSLIJST GIJS GRONINGEN 
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NR NAAM GW G A P PM 

11 Cranston 
10 Toren 
8 van Dorp 

16 Koopmans 
19 Franke 
2 Vangog 
7 Cuomo 

12 Keyzer 
4 Gri ff i th 

17 Kiel 
17 H Ca rras 
3 Noorman 

15 G Carra s 
9 Mulder 

18 Telkamp 
6 ten Hof 
6 Picek 

25 Edens 
14 Coffeng 
18 Dijkhuis 
14 Mintjes 
15 vd Laan 
1 0 1 Brien 

30 Storimans 

TOTAAL 

4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 

4 

17 14 31 
5 20 25 
8 14 22 

12 7 19 
7 11 18 

11 5 16 
8 6 14 
6 6 12 
1 5 6 
2 2 4 
2 1 3 
1 2 3 
2 2 
1 1 2 

2 2 
1 
1 
1 

84 98 182 

7 e dÁ.. v,{,6 ie Jt ~ uLta;t en 
tegen UTRECHT TOTAAL 

1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 

1983-1984 
1984-1985 

TOTAAL 

GW 

2 
4 
6 

4 
4 
4 

4 

W G V 

0 2 0 
1 1 2 
5 0 1 

4 0 0 
4 0 0 
3 1 0 

4 0 0 

p 

2 
3 

10 

8 
8 
7 

8 

28 21 4 3 46 

0 
2 
6 
8 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 

28 

GV-GT 

9- 9 
18-24 
52-32 

33- 5 
46-15 
25-15 

84-10 

267-110 

UTRECHT 

UITSLAG 

26 - 2 
5 18 

31 - 1 
2 - 9 

DOELVERDEDIGER 

0 1 Brien 
0 1 Brien 
0 1 Brien 

Storimans 

SCORERSLIJST SIJC UTRECHT 

NR NAAM GW 

11 Koren 
22 Termijn 
23 Kessler 
19 Versteeg 
10 W vd Kraak 
30 Rotman 
2 Shaw 
7 Copier 
5 Middelkoop 
4 Melis 

12 J vd Kraak 
9 Stijlaart 
8 Goudriaan 
3 Bloomers 

15 Geene 
14 van Kuik 
16 Higgins 
20 van Gerwen 

1 de Groot 

TOTAAL 

THUIS 

GW W G V 

1 
2 
3 

2 
2 
2 

2 

14 

0 1 0 
1 1 0 
3 0 0 

2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 

2 0 0 

12 2 0 

4 
1 
3 
4 
4 
1 
2 
4 
3 
3 
4 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
2 

4 

G A P PM 

1 3 4 2 
3 3 0 

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

10 

GW 

1 
2 
3 

2 
2 
2 

2 

14 

1 2 
1 4 
1 8 
1 12 

0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 

11 21 46 

UIT 

W G V 

0 1 0 
0 0 2 
2 0 1 

2 0 0 
2 0 0 
1 1 0 

2 0 0 

9 2 3 
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TEAM RECORDS 
VISSERS NIJMEGEN Aangezien in vrijwel alle sporten records worden bijgehouden, meenden WIJ, dat 

aan het eind van een terugbli k op hèt afgelopen seizoen een aantal clubrecords 
niet zouden misstaan. Onderscheid is gemaakt tussen teamrecords en individuele 
records, die u op de volgende bladzijde aantreft. Daar zal tevens een omschrij-

DATUM WEDSTRIJDEN UITSLAG DOELVERDEDIGER ving worden gegeven van de voor u misschien onbekende termen. 

13 10 84 GIJS Groningen - Vissers Nijmegen 5 - 3 Storimans IN l WEDSTRIJD 
9 11 84 Vissers Nijmegen - GIJS Groningen 8 - 10 0 1 Brien 

15 12 84 GIJS Groningen - Vissers Nijmegen 2 3 Storimans meeste goals (voor) 31 VS SïJC Utrecht 5 1 85 

25 1 85 Vissers Nijmegen - GIJS Groningen 6 4 0 1 Brien meeste goals (tegen) 9 VS Freriks Flyers 9 12 84 
VS Freriks Flyers 20 1 85 

grootste verschil (voor) 30 VS SIJC Utrecht (31-1) 5 1 85 

SCORERS LIJST GIJS GRONINGEN SCORERSLIJST VISSERS NIJMEGEN 
grootste verschil (tegen) 6 VS Deko Builders (0-6) 19 1 85 
meeste assists (voor) 33 VS SIJC Utrecht 5 1 85 

NR NAAM GW G A p PM NR NAAM GW G A p PM 
meeste assists (tegen) 13 VS Panasonic 13 1 85 

1 
meeste punten (voor) 64 VS SIJC Utrecht 5 1 85 

16 Koopmans 4 5 5 10 4 11 Tijnagel 3 2 8 10 2 meeste punten (tegen) 21 VS Panasonic 13 1 85 

2 Vangog 4 7 7 2 21 Browne 3 6 3 9 2 \l 
VS Freriks Flyers 20 1 85 

1 1 Cran ston 4 3 3 6 2 15 B Wensink 4 1 5 6 2 
minste strafminuten (voor) 2 VS Vissers Nijmegen 9 11 84 

10 Toren 4 1 5 6 0 14 van Heumen 3 3 3 4 
VS Data Union Geleen 8 2 85 

19 Franke 4 4 1 5 2 12 Moons 3 1 2 3 0 
minste strafminuten (tegen) 0 VS Data Union Geleen 8 2 85 

12 Keyzer 4 4 4 2 5 Homburg 4 1 2 3 1 0 
meeste strafminuten (voor) 45 VS Deko Builders 19 1 85 

4 Griffith 4 1 3 4 2 21 D1 Andrea 1 1 1 2 2 
meeste strafminuten (tegen) 28 VS HIJS Den Haag 6 10 84 

14 Coffeng 4 2 1 3 2 6 J Wensink 1 1 1 2 6 
meeste power-play goals 4 VS SIJC Utrecht 25 11 84 

8 van Dorp 3 3 3 18 8 van Wely 4 1 1 2 2 
meeste short-handed goals 3 VS Data Union Geleen 24 11 84 

18 Telkamp 2 1 2 2 1 7 Huykman 3 1 1 0 
snelste goal (voor) 9 sec VS SIJC Utrecht 21 10 84 

7 Cuomo 4 2 2 0 9 Wi 11 iams 3 1 1 2 
VS SIJC Utrecht 25 11 84 

6 Picek 1 1 1 0 2 van Steen 3 1 1 4 
snelste goal (tegen) 26 sec VS Freriks Flyers 7 10 84 

15 G Carras 4 14 18 Mantere 4 1 2 STREAKS 17 Kiel 4 0 16 P Mater 4 2 
9 Mulder 4 2 4 E Mater 4 4 winning streak 7 wedstrijden 
3 Noorman 3 0 10 Stoer 3 0 begon 26 1 85 VS Hebro Trappers 5-3 

25 Bleeker 1 0 19 Janssen 3 0 eindigde eind van het seizoen 
17 H Carras 1 0 7 de Bie 2 0 winning streak (thuis) 8 wedstrijden 
20 Dijkhuis 1 0 3 Kleisterlee 1 0 begon 13 10 84 VS Vissers Nijmegen 5-3 
18 Dilling 1 0 3 Gerritsen 1 0 eindigde 9 12 84 VS Freriks Flyers 6-9 
30 Storimans 2 0 20 Bruysten 4 4 winning streak (uit) 6 wedstrijden 

1 0 1 Brien 2 0 begon 25 11 84 VS SIJC Utrecht 18-5 
eindigde 20 1 85 VS Freriks Flyers 4-9 

TOTAAL 4 21 32 53 52 TOTAAL 4 20 24 44 48 undefeated streak 7 wedstrijden 
begon 13 10 84 VS Vissers Nijmegen 5-3 
eindigde 4 11 84 VS Freriks Flyers 4-7 
begon 26 1 85 VS Hebro Trappers 5-3 

1 e. eü, v ,v., ,é_ e. IL M ul:,,ta;t en [' 
eindigde eind van het seizoen 

t ege.n NIJMEGEN TOTAAL THUIS UIT undefeated streak (thuis) 8 wedstrijden 
begon 13 10 84 VS Vissers Nijmegen 5-3 

GW w G V p GV-GT GW w G V GW w G V " eindigde 9 12 84 VS Freri ks Flyers 6-9 ., 
undefeated streak (uit) 6 wedstrijden 

1974-1975 2 0 0 2 0 3-18 1 0 0 1 1 0 0 1 begon 25 11 84 VS SIJC Utrecht 18-5 

1975-1976 4 1 1 2 3 17-17 2 0 1 1 2 1 0 1 eindigde 20 1 85 VS Freriks Flyers 4-9 

1976-1977 6 2 0 4 4 29-35 3 2 0 1 3 0 0 3 losing streak 3 wedstrijden 

1977-1978 6 6 0 0 12 45-19 3 3 0 0 3 3 0 0 begon 19 1 85 VS Deko Buil ders 0-6 

1978-1979 4 3 1 0 7 17-12 2 1 1 0 2 2 0 0 eindigde 26 1 85 VS Hebro Trappers 5-3 

1979-1980 4 2 1 1 5 17-16 2 1 1 0 2 1 0 1 losing streak (thuis) 2 wedstrijden 

1980-1981 4 1 0 3 2 13-18 2 1 0 1 2 0 0 2 begon 9 12 84 VS Freri ks Flyers 6-9 

1983-1984 4 0 1 3 1 11-27 2 0 0 2 2 0 1 1 
eindigde 5 1 85 VS SIJC Utrecht 31-1 

losing streak (uit) 2 wedstrijden 
1984-1985 4 2 0 2 4 21-20 2 1 0 1 2 1 0 1 begon 20 1 85 VS Freriks Flyers 4-9 

38 17 4 17 38 173-182 19 9 3 7 19 8 10 
eindigde 1 2 85 VS Deko Builders 5-4 

TOTAAL 
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