
Veel Canadezen maar nog niet het gewenste resultaat 

GIJS 1976 - 1977  ---- CGJDJJ§ iJ ®7?® □ iJ ®7?7? ---------



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 



Nieuwe aanwinst GIJS Canadezen seizoen 76-77. De versterking voor het 1ste team van GIJS, het 
BondspaarbankTeam. Van links naar rechts: Bill Karelsen, Rick Dijkstra, Steve van Veller, Herbie Redshaw, 
Randy Neil (Trainer/speler) en Brook Murray.
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Het 1ste Team, seizoen 76-77. Achter vlnr; Jack Wijlemans, Brook Murray, Gerard Carras, Herman Carras, 
Randy Neil, Midden vlnr; Rick Dijkstra, Henk Keijzer, Steve van Veller, Douwe Koning, Pete van Amelsfoort, 
Bill Karelsen en Martin Leeflang. Voor vlnr; Henk Krikke, Johan Toren, Henk Lingeman, Jaap Fokkinga, Hans 
Eikelenboom en Herbie Redshaw. 
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1 Vijf buitenlandse spelers

IJshockeyteam komt 
versterkt aan start 

BÓndsspaarbankteam Groningen, de 
Ijshockeyformatie uJt de geUJknamlge 
stad, zal 1n het komende s�lzoen ver
sterkt 1n de plste verschJJnen. Niet min
der dan vijf Canadezen of Nederlandse 
Canadezen zijn 1n de selectie van het 
vroeR!fre G.IJ.S. opgenomen. 

1 Trainer-<:oach en speler zal zijn Randy 
Neal, die vorig jaar ook al voor de Gro
ningers uitkwam. Verder zijn er vier 
nieuwe buitenlandse spelers aangetrok
ken. De Canadees Brooke Murray (23)

zal de voorhoede moeten gaan verster
ken. Hij speelde in het Canadese Toron
to en kwam de laatste tijd in Zweden uit 
voor een tweede divisieclub. Murray is al 
in Groningen gearriveerd en zal zich in 
de toekomst ook met de opvangst van de 
jeugd van de Groningse ijshockeyvere
niging bezig houden. 

Rechtstreeks 
Verder komen er drie zgn. Nederlandse 
Canadezen. Twee ervan komen recht
streeks uit Canada. Het zijn: Rick 
Dijkstra (20) en Bill Karlsen (26). Rick 
Dijkstra zal het doel van de Groningers 
gaan verdedigen, terwijl Karlsen een 
voorhoedespeler is. Ook Karlsen zal, 
evenals Murray, de jeugd van het 
Bondsspaarbankteam opvangen. De 

• vierde aangetrokken Canadese verster
king is de 26-jarige voorhoedespeler
Steve Veller, die al eerder in Nederland
de kleuren van het Utrechtse Raak ver
dedigde. Trainer Neal zal ook in het
eerste team gaan meespelen, waar
schijn lijk als achterhoedespeler.
Rand" Neal wil als trainer-coach in het
nieu�e seizoen met een uitgekiende ver
dedigingstactiek op het ijs komen. Niet,
zoals b het afgelopen seizoen, het onbe
lemmerd aanvallen staat hem voor ogen,
maar het tactisch uitspelen van de te
geni;tander. Neal heeft hier het voor
beeld van de Nederlandse voetbalsport

Ue trainer-<:oach van het Bonds
spaarban kteam hoopt het aantal tegen
gescoorde doelpunten per wedstrijd op
gemiddeld drie te houden. Mocht dit
kunnen gelukken, dan is de kans zeer
groot dat het ijshockeyteam uit Gronin
gen bij de bovenste drie in de competitie
gaat eindigen. Hij is van mening dat
Bondsspaarbankteam Groningen het
vorige seizoen absoluut teveel doelpun
ten tegen heeft gekregen.

Uitkijken 
Aan het eind van deze week moeten alle 
buitenlanders zich bij het ijsstadion 
Stadspark gemeld hebben. Het bestuur 
van de Groninger IJshockey Stichting 
zal, ondanks het aantal an vijf buiten
landse spelers, blijven uitkijken naar 
nieuwe Nederlandse Canadezen. Door
dat het aantal Nederlandse Canadezen 
per vereniging niet door de ijshockey
bond gelimiteerd is, kan iedere club zo
veel van dergelijke spelers opstellen als 
het belieft. Wel is er daarentegen een li
miet gesteld aan het aantal werkelijk 
buitenlandse spelers. Spelers die dus 
geen Nederlands paspoort hebben. 

Martin Leejlang toen hij nog actief spe
lf!r in het eerste was. 

De leiding van de Groningse ijshockey
vereniginR mikt op twee doelstellingen: 
n.l. het opvangen van de Urontngse
jeugd voor de ijshockeysport en daarbij
het bieden van spektakel en enerveren
de wedstrijden door het selectieteam
aan het Groninger publiek. Het bestuur
ziet de eerste jaren, en zeker het aan
staande seizoen, als een opbouwperiode.
In dé loop der jaren moeten de jeugd•
spelers van de ijshockeystichting zich
een plaat in het eer te team weten te
verwerven.

Spelpeil 
Trainer-<:oach Neal ziet in deze opbouw 
duidelijk voordelen. Speciaal als de 
coaching in Groningen op niveau blijft, 
ziet hij uitstekende perspectieven. In ie
der geval is hij er wel zeker van dat in 
het komende ijshockeyseizoen het spel
peil in de hoogste afdeling van de ijs
hockeybond, waarin ook het Bond
spaarbankteam uitkomt, aanzienlijk 
hoger zal liggen dan vorig jaar. 
Zaterdagavond zal de selectie. inclusief 
alle buitenlanders, in 'n onderling par
tijtje een oefenperiode afsluiten. Deze 
ontmoeting wordt gespeeld in het ijssta
dion in het Groningse Stadspark en be
gint om acht uur. Alle ijshockeyliefbeb
bers kunnen dan gratis deze afsluiting 
van de trainingsperiode meemaken. 

In het bestuur van de Groninger Os
hockey Stichting zal de voorzittersposi
tie binnenkort vakant zijn. Voorzitter 
J.P.H. Pfeiffer zal spoedig de hamer 
neerleggen. Ook Is er nog geen nJeuwe 
manager bekend sinds het vertrek van 
de heer Groeneveld. Oud-doelverdedi
ger Martin Leeflang zorgt speciaal voor 
de opvang van de j gd en p � 
ganda van de Ijshockeysport. Op vrijdag 
1 oktober begint voor het Bondsspaar• 
bankteam Groningen de competitie met 
een tholswedstrljd tegen Brussel. 

... 
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De eerste wedstrijd 
1916- /0! 1-f 

/ VRIJû .. G 1 OKTOBER 1976 1ste DIVISIE 

Hartelijk welkom bij de eerste wedstrijd van het Bondsspaarbank Team . De eerste 
competit ie van 14 wedstrijden gaan om de Coupe Nationale Nederlanden. Daarna 
wordt in de Nederlandse competit ie van 24 wedst ri jden beslist wie zich kampioen 
mag noemen. 
De strijd van deze avond gaat tegen Brussel , bekend om hun hardhe id van vo ri g 
jaar, maar trainer Randy Neal zal ongetwijfeld een tactisch concept vinden om de 
wedstrijd in het voordeel van het Bondsspaarbank Team te beslissen . 

Kansen in het nieuwe seizoen 

Door het aantrekken van 2 echte Canadezen en 3 Nederlandse Canadezen is het 
team in de breedte versterkt, wat zeker nodig is om hoger te eindigen dan de Sde 
plaats afgelopen seizoen in de Nederlandse compet itie. Ook tra iner Randy Neal 
gaat met n ieuwe verbeterde trainingstechnieken ervan uit dat dit jaar in beide 
competit ies de top wordt bereikt. 

Trainer RANDY NEAL nr. 6, Forward en Defense 
170 cm., 68 kilo, 24 jaar. 

Trainer Randy Neal speelde vorig jaar een goed seizoen 
bij het Bondsspaarbank Team. Samen met Doug 
McCreary was hij topscorer. Hij kan het spel maken en is 
zeer snel op de schaats. Als hij zijn temperament wat 
intoomt en daardoor minder straftijd gaat krijgen , zal hij 
zeker nog produktiever kunnen zijn . 
Neal is afgestudeerd aan de Un ivers iteit van Michigan 
als sportleraar en speelde 4 jaar ijshockey in de 
universiteitclub voordat hij naar Europa kwam. 
's Zomers werkt hi j met kinderen in recreatie-program
ma's en speelt hij als allround-sportman basketbal 1, golf 
en voetbal. 

Voor alle mensen, 
voor all zaken • • 

/

1BONDSSPAARBANK TEAM 

1 Rick Dykstra 

Opstellingen 

BRUSSEL 

30 Doug Scott 
28 Stof loper 1f Martin Leeflang 

3 Jeroen Lode 
4 Steve van Vel lor 
5 Hans Eikelenboom A 
6 Randy Neal 
7 Johan Toren A 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 

Brooke Murray 
Jack Wylemans 
Henk Krikke C 
Henk Keizer 
Herman Carras 
Gerard Carras 
Bill Karlesen 
Herb ie Redshaw 

Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

• boot, vliegtui , trein, 
bus, auto 

• gekontroleerd en 
gegarandeerd 

• vlot geregeld 

3 Will Mastin 
15 Cuvelier 
17 Sarazin 
14 Rigo 
9 Orosz 

13 Alain Zwickel 
12 Benny Zwickel 
16 Tardif 
6 Vermeulen 

11 Arnould 
10 Thierry Balasse 
2 Guy Balasse 
8 Moore 
5 Langh 
4 Fromes 

Hr. Speelman 
Hr. H. Broomans 
Hr. H. Fokkinga 
Hr. H. Krikke 
Hr. F. Mulder 
Hr. H. de Vries 
Hr. G. Schuring 

PROVINCIE GRONINGE N: 
GRONINGEN ( 14 KANT) - ADUARD - APPINGEDAM (2) 
BLIJHAM - HAREN - HOOG ZAND - HOOGKERK 
MUNTENDAM MUSSEL KANAAL NIEUWE PEKELA 
NOORDBROEK - OUDE PE KELA SCHEEMDA 
STADSKANAAL - TER APEL TERMUNTEN - UITHUIZEN 
USQUERT - V[ENDAM (2) WINSCHOTEN - ZUIDBROEK 
ZUIDH RN 

PROVINCIE DRENTE 
ASSEN (2) COEVORDEN • E ME (5) 
HOLLANDSCHEVELD • HOO EVEEN (3) 
RODEN - SCHOONEBEE • ZUIDLARE N 

NDSSPAARBANK 



--------------------------------dag\Veek.--------Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag ë oktober 1976 - 41 

Als dit weekeinde de Nederlandse I J h k d I spaarbank Team en het Friese Feen-

ijshockeycompetitie van start is S O C e y n O g S te S O n V O W a S Se n stra Verwarming zijn dal: Tilburg gegaan, haalt het gros van de vader- Trappers, ORWO (Amsterdam), Natio-
landse sportliefhebbers hoogstens nale Nederlanden Nijmegen, Hunters 

even de schouders op. Slechts een -------------------------------- (Utrecht) en HIJS-lntervam (Den beperkte groep mensen interesseert eerste zin van het eerste weekbulletin rond krijg'en van het wedstrijdrooster. Haag). Deze teams spelen een dub-
zich voor ijshockey vergeleken met van de bond: ,,De voorbereidingen zijn door Henk H ie Ik e ma Je hebt te maken met ijsbaandirecties, bele competitie om de titel. Maar eerst 
bijvoorbeeld voetbal. En dat is niet zo onverwacht met grote problemen -------------------------------- die naast de ijshockeywedstrijden ook wordt de bekerronde afgewerkt. Dit 
verwonderlijk. Afgezien van het kleine gepaard gegaan, die ook nu nog niet andere evenementen op hun pro- weekeinde beginnen diezelfde zeven 
aantal clubs en stadions (13) zijn er geheel overwonnen zijn". genomen worden. Kijk eens, wij Hebben wij een bijgewerkte perslijst? gramme hebben staan". De heer Van clubs aan een normale competitie met 
relatief bijzonder weinig actieve ijs- De drie noordelijke ijshockeyclubs vinden dat je je beter moet presen- Zijn we niet te bang om onze pro- Rijswijk wijst tenslotte op belangrijke twee Belgische ploegen. 
hockeyers. Maar dat de ijshockey- GIJS, Thialf en Triantha, hebben iets teren als bond. Op deze manier nemen blemen open en eerlijk te bepraten recente verbeteringen: beperking van Het Asser Triantha Is evenals het 
sport - zelfs op het hoogste niveau - aan dat image willen doen. Ze stelden de nieuwsmedia je niet serieus'. met de pers?' Canadezen, het invoeren vorig jaar vorige jaar ingedeeld in de tweede di-
nauwelijks in de greep kan komen van een rapport op over verbetering van In de nota aan de bond zeggen de om de wedstrijden van.de eerste divi- visie Noord. Deze klasse werkt een 
een wat breder publiek, dankt de bond de public relations van de Neder- noordelijke clubs dat verbetering van Commentaar van bondssecretaris sie te laten spelen op weekeind- dubbele competitie af waarna de win-
voor een deel aan zichzelf. De onvol- landse IJshockeybond. In maart werd het imago kan beginnen door de Joop van Rijswijk: ,,Ach, de regionale avonden, de scheiding tussen de naar in een tweekamp uitmaakt met 
wassenheid druipt er nog aan alle het opgestuurd. Er werd om commen- interne organisatie van de bond te bladen besteden veel aandacht aan bekerronde en de normale competitie de nummer één van de zuidelijke klas 
kanten vanaf en organisatorische on- taar gevraagd, maar sindsdien heeft reorganiseren. Verder twijfelt men onze sport. Verder mogen we echt niet en het verpl ichten van voldoende wie zich kampioen mag noemen van 
volkomenheden geven de sport voor men er niets meer van gehoord. aan de openheid . Enkele vragen in het klagen over de belangstelling van ra- lichtsterkte in de stadions. de tweede afdeling. 
de out- en insiders het image van stelt Triantha-voorzitter de heer D. H. Mö- rapport: ,,Zien we de persmensen als dio en tv. Je moet niet vergeten dat we In ieder geval bestaat er over de De Drenten krijgen als tegenstan-
toch niet zoveel voor'. ring: ,,Onbegrijpelijk, dat de bond he- kritikasters of als kritische begelei- met een betrekkelijk kleine top van indeling van de competities geen ders: GIJS 2, HIJS 2, IJ.H.C. Rotter-

Tekenend voor de geringe vooruit- lemaal niet op ons rapport reageert. ders? Gebruiken wij wel al onze geg€- clubs :zitten. Wat onze problemen enkel misverstand. De eerste divisie dam, S.IJ. 's Hertogenbosch IJ.H.C . 
gang naar volwassenworden is wel de Het lijkt wel of we niet serieus vens voor informatie aan de pers? betreft, die bevatten voornamelijk het bevat zeven clubs. Naast het Bonds- Den Haag en Thialf 2 . 

. .,..,.,.,.,.,.,.,.,.,,1,111111.1.1111111111.111111111,,,,-,,..,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,1.1111111111'#.lllll.lllll.llllllll.l.ll.ll.lll#l#~,,#,,##II~~~,,~ 
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Het derde seizoen in de eerste divisie van de l'\ederl andse îjshockeycompet it ie 
lietekent voor de Groninger J.J. hockey Stichtin g (Gl.JS ) in fe ite de . tart van een 
nleuwe fase . Na de bestuu rswijziging van het vorig jaar (er kwamen toen vier nieuwe 
mensen bij ) i er zoveel veranderd da t Gf.JS in de?.e compe1it ic ge tart is met ern ., · 
nieuw" gezicht. Als strak ook nog voorzitter J, P. H. Pfeiffer op:la p1. zij n de laRtste 
restj es van het ,.oude" GlJS zo'n beetje verd wenen . Een nieuw bestu ur. een nieuwe 
manage r - de heer Speelm an volgde onlangs Henk Groenveld op - en een ni euwe 
trainer-coach want de 24-jarige Ca nadees Hand_,, :'\eal is in de pl aa t: gek men ,·an de 
naa r Trian t ha \'ert rokken \Vil so n Ro. s . Dat de St ichting dit js t1r het pr incipe O\ ' eJ"· 

boord gooit. L.de bu itenl andse spelers inbreng ZO\'ee l mogelijk bC'perke n om d' e
derlandse jonge1rn meer kans te ge,·en"), is daarom niet helemaal tne,·all ig. De ,rn 
ninge rs ,·erschi jnen di t jnm me l maa r liefst ze. Can::i de. c . peler;; . Een reC'nrcl aan L1 I, 
da t van het Bon cls, raarhank Team een winnend t an1 moet make n. 

W ie zijn d ie Canadezen? Ri ck Dijkstra (20J heeft ee n i\ edcrbnd~ paspoort. maar 
hij komt d it jam voor hl'l ee r;; t in Europa . H ij is ec-n gon lie. di e in C\ 111 ndn ,·nor el' n 
team uit St . Thom as uil k\\'am . Steve van Vellor (26) i: geen onhekc· ndc in het :--J ed r
lanclse ijshockcywel'e ldjc. Hij komt oor, pronkelijk ui t , a rni a. m,rn r SJ~l'eld e de 
Jaat. te jaren \·oor Ran k en ll trcch t . \' an \ ' ell or i. een agre. si evc aa n \' a lie r, d 1c t nt l'l'r
dcdigcr is om cr scho Id . Bil l l{a rben (26) i · de derde :'-;ede rlandsc Ca nadee .. De7:> 
routinier scl1i;t gr:iag en goed v1rnar d rechtcrwi ng. Ook hij is rit'kn mst ig ,·an S:1 rn i.1. 
Hrooke Murray ('.tJ) i. evenee ns een fo rwa rd . i\1urray speelde enk ele jmen gckcl n in 
T or nto, maar h ij schaa tste het afgelope n seiwen in de tweede d il'isic va n Zweden . 
li crbi e Rcshaw i~ pa. cleze week aa n"etrokken als gon lgl' t ter. Re,- haw was in T orontn 
een ful l prol' en hi j sC'hi jnt een sen~nlie te zijn. H ij kan eC' h!n all en ingrzet \\'OfOPn 
:i ls t rainer/speler/coach Randy 1eal van de 8 nd de stnlu s krijgt van :\edcrl ambc 
spele r. 

Vuistslag 
Herbie Re. haw maa kte de vori ge ,1·eek ,·oor het ecr~t kenni s met de ?\ ede rl and. 

omstandi gheden. In trcc ht spee lde het Bond. sprrnrbank Team z ijn enige oefenduel 
tegen de Hunler . dat na ti en rn inu en al moe t worde n g-eHnakt wL•ge 11 f- ruw spel. f) e 
CanadPzen in de rl oeg va n 1 eal hebben op de l,j1 recht ·e pi. te aardig hui ~gehnudcn. 
Tnen de prof uit T or nto m t een \'lti:blag de neus l'illl een U_trerht er brak . . \:Oncl 
Hunter. ht•t ll'Clletje~. Men ,: ta akt e de st rijd . Comm nt aar v<1n :\ rn l: .ll< ben hl1_1 d. t 
d it in een n iendschapp 11.1 ke ll'eci st rijd gebeu rd Î;; . l\ u vloei t er geen blo d uil ,·i 1 

,-chor-ingen. Onze Canad zen weten nu da l zoiets niet kan in :\ ederland. Maar z 
wmen noga l ge. ch rokk cn van de miserabele se heid;; rechters d ie in Utrecht ann hei 
werk waren. Een normn le b Jd\·-check werd met ;;trn t'minut en gehonoreerd . En ll'al 
d ie gebroken neu;; be1rrl1, d i · ;. peler noeg C'r ge\\'oon om " . 

Jn ieder gem ! i.· duidelijk dat de Ca nade:;e in vl oed in het Bnnds,:~;iarh~:n k T ea m 
meer za l zijn d;.i n a ll een een fik se p rtie hardh eid . De kom~t \·an Rl r k D1Jk: tsa als 
goali e heeft onder me(:'r tol g m ig ge had dat de beide ·ederl anclse doe ll ieden oen 
Eikelenboom en Ha rk e Gr cnveld niet meer voorkomen in de selcclie . Op aa ncl ranis 
van coa ch en bes tuu r is van lieverl ede ,.good old' ' Marti n Leef1 ang weer in Lra inin g 
gegaan om naas t Dij kstra als tweede goalie te fu ngeren. 

In tweede team 
De jonge Harke Groell\·eld heeft de \'Oorkeu r gegeven ~an het ·pe le~ i_n_ h~t tweede 

team . Neal : ,, H ij heeft zeker ve I ta lent , maar er komt 111 de eerste d1\' 1s1e iets meer 
voor kijken. Hij mi t de ervari ng ." En Ha rke: ,,_Ik pa · ervo r_7m al ~ re~en· rn_an h l 
hele jaar op de wi sse lbank te zit ten . Dan maa r 111 de tw~~de. G(?all e ~OC'n Eikel en
hoorn . peelt helemaa l ni C' t meer . Volgen. hem heeft h1J plotselmg met meer ,·a n 
GIJS gehoord zonder dat hijze lf een bedankbri efj e heeft geschreven . E 1kelenbonm: 

L' ll 11 c/ il 

.. Zo hoclt hel ,·oor mij ec ht niet. Al,; ze me ni L meer n eiig h bbcn. l unnen ze op zi jn 
minst C \'C ' ll hell en ... 

De kom,; ( , ·an de r its Canadezen naar Groningen heeft 01·eri ge n de,. !ledige _goed
keurin g \·a n dr overige ~pelersselecti e, d ie in het O\ 'erl eg is bet rokk en. De Ncdcr
land :-c' spel Prs zijn ervan 0\"cr uigd dal de kwalit ei t , ·aJ1 hel tcnm 0 111hong moe l om 1e 
ku nnen mc'l'clrn aicn in de eer,;te di ,·i sie. E dat \' Îndt bestuur lid Voogd ook: ,, \\'e 
hebben nog een periode van zeker d rie of vier jaa r 1 e overbruggen, voorcl al we mel 
onze eige n k,1·rek re~ul ta!cn ku nnen heha len . We heb ben een B-jun iorcnteam hoor
dc\'C1] ta lent . Yl aa r d ie jonge ns van 17 jaa r !kun je niet op het hoogste niveau vnnr de 
lee uwen goo ien. 1\1 et d ie serie Canadezen willen wc een goecl ei zoen mn kcn. Ook 1,·n t 
bet reft het publiek. Da l komt all een a ls er gewonnen word t. Dat is ook de opdrac ht 
,·a n J\ea l: mank een winnend tea m. Tegeli jkertij d zett en we de Canadezen in bij cle 
begeleid ing \' 8 11 onze groeiende jeugdafd c-l ing . Ni et het eerste temn moeten wc dit 
jaar ni et verder nfzu kken cbn al het. \'Orige jaar gebeurd is. Beha l\'C hc1 B
jun iore ntca m hebb en we momenteel nog zo'n 40 jongen \·an 10-1:3 jaa r en maa r liefs t 
Gü spelert jes {)ndcr de t ien jaa r." 

Hoe maa k je een winn end ten m? Randy Neal : .. Ik heb er mil joenen systemen voor. 
Daar denk ik m·er na . Ik zit elke dag op !jet. ijcstadion van 's morgen. vr eg tol ·s 

' r 

:wonds laat . !{ijk . het ,·origc jaa r hebben we als wilden a:rn g vall en. Het Bond. -
, p[rn rbank Team gaal het nu ( 1-1 ct isch spelen. Met de cou ntertakl ick. In het voetba l is 
dat laf en bijzonder ·aai voor de tu schouwer; . maar bij het ijshockey i d ie tact iek 
erg spectacu lair . Tact isch dus. En vechtp8nijen h ren daar eigenl ijk niet meer bi j . 
\Ve hebben g en bood:-chap aa n mensen d ie komen voor de sensatie. We zullen mi s
sc hien ook een deel va n onze supporters verliezen. Maar da l is n iet erg. Als er maa r 
gewonnen wordt. We laten on ze tegenstan der. komen. Het accent li gt dan op de ver
dedig ing en mei snelle uilv8 ll en gaan we scoren. Va ndaa r onder meer die ni euwe gm1-
lie. Oijk tra is een routi ni er d ie achter leid ing moet geven. Ikze lf en Henk l<rikk e 
hebben ons omgeschoold tot verdedi gers, terwijl du · ook \ an Vcllor een verdediger is. 
Maa r het grools le versch il met hel vor ig jaar i wel, dat we nu een team hebben met. 
twee sterk e li jnen, die kunn en scoren . Daa rom ook zijn we dit jaar aanzienli jk sterker 
geworde n." 

Rand. Nerd rekent npti mi, t isch per du el op 1500 bezoekers. Zijn hoofd zit vol 
ideeën. Hi j wil meer neve nact iv it eiten rond de baa n. Circusachtige toestanden à la 
het Canadese T nronto . Amu ·ement in de pauze. Att racties vdor de supporters. Man r 
hi j weet don ders goed dat de bes te publiektrekker een winnend team is. Hoe het. 
Bondsspaa rba nk T ea m gisleravond zijn eer te competit ie-wedstrijd tegen Bru ·el j · 
doorgekom ·n leest u op onze sportpagina. 



unsti e start 
van iishockeyers 

De 1tart van de Groninger IJshockeyer• 
had nauwelijks met meer spektakel 
gepaard kunnen gaan dan gisteravond In 
eigen huls tegen Bruuel voor de Coupe 
Nationale Nederlanden, De ongeveer 600 
toeschouwers zagen het Bondupaarbank 
Team Ln de derde periode plot1ellng vlam
men. De 3·3 stand werd binnen drie ml.ou
ten door toedoen van vooral de nieuwe 
Groninger Canadezen uitgebouwd naar 
een 7-3 voon prong, die de zege velllg 
atelde en het publiek in extase bracht. ln 
het Canadese geweld ging het sterke Brus-
el kopje onder, hoewel de Belgen In de 

laatste minuten nog tweemaal mochten 
ecoren : 7-5, 

,.G reat, great, greal." reagee rde trainer 
Ra11dv ;eal op die l,1rbulente ui t ba rst ing. 
Hij k~m na a tloop nauwelij ks een bevred i
genrle verklari ng vinden voo r de p rod uktieve 
buien. waarmee de Gron ingers de matte 
indruk van de beide eerste perioden volledig 
"egwisten. ,, Waa rsch ij nlijk hadden we ook 
c <'n hetere cond itie. M aor ineens k likte he t 
hq nn~. Een echt k ill ersinst inct .' vertelde 
'.\rnl. 

(;ro gangmaker van d ie drie " Groni nge r" 
n inutcn wa de lor e full-prof uit 'I'oron to : 
J !('th1e He~haw. De wat t raag ogende maa r 
11 1lg krn,hte forw cl speeld e in d ie bes~ -
, C' nd lu,e van 'n, , duel me L enkele krachtige 
hr."t' ~ingen de Bel gische defensie in de wa r. 

USHOCKEY - Na de strub
belingen met de verdwenen 
doelman Groenveld heeft het 

· 'Groning e GIJ -0ud -keeper 
Leeflang (35) weer aan de se• 
lectie 1.oegevoegd. 

Manager 
voor GIJS 

-

De heer W.R. Speelman uit Groningen 
za l in het nieuwe seizoen het Bon j -

spaarbankteam van de Gronin"er ds
hoc key Sticht ing organi atori ch bege
le id en. De heer Speel man is al vanaf de 
oprich ti ng bij G.11.S. betrokken ge
weest. Hij heeft zich in het verleden 
voora l met de jeugd bezig gehouden. 
De nieuwe manager van 't Bonds paar
bankteam is 51 jaar oud en ia het dage
lijkse leven inspecteur bij een levensve r
zekeringsmaatschappij. 

Toch brak de ande re 'anadees, B rooke l\:l ur-· 
· ray . de ban . Eerst rondde hij een solo van de. 

keihard werkende ea l af (4-3) en nog in de
zelfde minuut zag M urray een sla p-shot 
ande rmaal in het koo it je verdwij nen: 5-3. 
Daa rna scoo rde H erbie Re-haw met een 
i;chil lerendc tickbeweging en tikte " Beert
je" Keizer de re terende il lusies van Brussel 
aa n flarden na een rebound: 7-3. 

In de ui tgelaten stemming voe lde iedereen 
zich in het Groninger team de held van de 
dag. waardoor twee st unte lige foute n (een 
Ye rkce rde wi sel en een fo ut ieve dekk in g) tot 
e" enz.ovele te gen t rcffe rs leidden. De pret was 
er na alloo i> t rouwen n ie t minder om . Het 
bijna vnl leciig uit Fran e Cana dezen bes
taonde Brussel, dal het vo rige seizoen van 
het Ho11ds8 pa11 rbank T ea m steed won met 
meer d an zes doelpunten ve rschil , was 
geslacht. 

O"er igen zou het te ve r voeren om op 
grond ,·an drie su blie me m inu ten de Gronin
gers enkel met loven de woorden te beschr ij 
ven. De ee rs te period en wa ren duidelijk voor 
Brussel, dat met meer overzicht voor gevaa r
lijke itu a t ics zorgde. Van de Groninger Ca
n adezen ging toen ma a r wein ig uil. Goalie 
R ick Dij kst ra veroo rzaakte o p ki nderl ij ke 
wi jze de ee rs t e Bel gische goal, Herbie 
'sdiaats le onopva llend , te rwijl ook Murray, 
Van Vcllor en J'i:arle. en amper een voldoende 
haa lden . In d ie beginfase groeide Ran dy 

Een druk moment voor het Belgische kooitje. ,,Beertje" Keizer (midden) 
probeert aan de puck te komen, maar een doelpunt zal het niet opleveren. 

Nea l in de Gron inge r defense uit naar een 
eenwme hoogt e. Een peln iveau waa r zijn 
landgenoten ee11 bijzonder lan ge aanlooppe 
riode no r nodig hadden. 

Maar hoe da n ook, de Groninge r ploeg li jkt 
door de komst van de r its n ieuwe Canadezen 

voora l in de breedte aan kwaliteit toegeno
men. Het aant a l zwa kke plekke n in het team 
is kleLner ge worden en dat i voor het \'erloop 
van de komende 37 ontmoetinge n a lleen 
m (la r gunst ig. 

H EN K HIELKEMA 
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~,o 
Nederlaag 

rnspel(nl 
H et. Gron inger Bond s paa rbank 

T ea m moest gi. teravon d in Den H aag 
o p d e knieën . De eers te d ivi ion isten 
za gen vijf min der s terke minuten in de 
t weede periode d oor het snell e HIJ S 
Interva m resoluu t afgestra ft . De Hage
naar scoord en toen vijf m aa l a chter e l
kaar, het geen gen oeg was om een ruime 
8-2 zege te beha len . 

Afgezien va n die v ij f 'Haagse' m i
nuten, speeld e het Bondssp aa rbank 
T _ea rn vrijwel gelijkwaard ig. Met de 
nieuwst e aa nwi n t , verded iger P ete va n 
Am er foort - het aantal Canadezen is 
daa rm ee op acht gekomen - d raaiden 
de Groningers in de eerste period e goed 
hoewel goali e R ick Dijkstra één maa i 
m oest cap ituleren . Zoa l gezegd produ
ceerd en de H agenaa rs in de t weed e fase 
vij f goa ls, waa r tegenover de noorde
lingen één ste lden van H a ns Ei kelen
boom : 6-1. De derde periode hielden 
de teams zich met elk één treffer in 
evenwicht , waarbij H erbie Resha w voor 
de Groninger goa l tekende . 

In Amsterdam bleef Feenstra Verwar
min g ongeslage n door ORWO, vana
vond tegenstander van he t Bondsspaar
bank T eam , m et 12-7 klop te geven. 
Dat gebeu rde via de per iodestanden 
2-2, 1- 6 en 4-4, waarbij Jack de 
H eer in het H eerenveense t ea m de 
Grote ui t blin ker was . Verder won a
tiona le Neder la nden Nijmegen m et 
10-4 van Hunters en ve rsloeg land
s kampi oen Ti lburg Tra ppers Brussel 
me t 11- 1. 

.. ~ . 

Wedstrijd van 
GIJS gestaakt 
Zaterdagavond is de efenwed 
s!Tijd tussen de ijshockeyploegen 
De Hunters Utrecht en ,Bond s
spaarbankteam Groningen door de 
leiding van de UI rechtse vereniging 
gestaakt. De trai ningswedst rijd 
werd in Utrecht gespeeld en de 
"nieuwe" Canadezen in be 1C1 e 
teams wilden wel eens even uitpro
beren wat onder een Nederland se 
wedstrijdleiding mogelijk is. Dit 
leidde binnen tien minuten speel
tijd tot twee vechtpartijtjes , waarna 
het bestuur van De Hunters be
sloot hun spelers van het ijs te ha
len, omdat zij deze wed strijd niet 
meer in het kader van hun oefe n
programm a zag . 
Achteraf scheen alles nog a l mee te 
vallen en er volgde zelfs een 
geanimeerd afscheid toen de Gro
ningers Utrecht verlieten . He l is 
volgens het bestuu r van het Bpnds
spaarbankteam absoluut geen 
'1?loed -aan-0 e-paa lwedstr ijd " ge
weest . En de Groningse leid ing 
vond het besluit tol staken va n de 
wedstrijd nogal voorba rig . Na at
loop bleek het bestuu r van het 
Bond sspaarban kteam. da t de 
Utrechters nogal bevreesd zijn dat 
de supporterstoestanden van de 
voetbalvelden overslaan naar het 
ijshockeystadion. Er waren e htcr 

zaterd agavond niet meer- dan v1Jf
tig Hunterssuppt> rters aanwezig . 

O,·erlgens wordt de selectie van het 
Bondsspaarbankteam deze week 
nog uitgebreid met een speler. Na 
lang aandringen ~an het bestuur 
beeft "oud"-keeper Martin Leef
lang zich bereid ,erklaatd om de 
training van het selecdeteam llll 

het .Bondsspa.arbankleam te ga.an 
volgen. Dit omdat het Groningse 
leam een tekort heeft aan goede 
doelverdedigers. De Nederlandse 
Canadees Rlck Dljkstnl zal In eer
ste Instantie de laatste man bij de 
Gronin gers zljn . De Nederlandér 
Harke Groen veld heeft voor de se
lectie bedankt. Vanwege persoon
lijke motieven . M rlin Lei!nang 
-ial nu de plaats van Groem eld mln 
of meer gaan innemen. V rljdag
avond speelt Bondsspaarbankteam 
haar eerste wedstrijd thuis tegen 
Brussel. De wedstrijd begint om 
acht uur. 
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Onze gast van vanavond , ORWO, is het seizoen niet slecht begonnen . 
Een 3-5 nederlaag tegen Tilburg Trappers. Hun opstelling is na het vorige seizoen 
niet veel veranderd. Leo Koopmans is vertrokken , maar Ie lieveling van het 
Çlroningse publiek : Jerry Schäffer is gekomen! ,,Watch him in the corners!" zegt 
Randy Neal . 
ORWO heeft sterke forwards. Leahy (5) was vorig jaar Nederlands topscorer met 
49 doelpunten (20 goals en 29 assists) en let ook op Corky de Grauw (14) . 
Randy Neal 's taktiek zal zijn die voorhoede uit te schakelen . Dat betekent een 
voorzichtige spelopbouw. Eigen doelpunten zullen uit snelle counters moeten 
komen . 

HENK KRIKKE 

Vorig jaar nog forward , met een hard, maar traag schot. 
In Randy Neal 's spelopvatting wordt hij nu omgeschoold 
tot defense. ,,Dat is wennen " zegt Henk, die zich zelf 
beschrijft als een enorm leuke jongen. 
Hij studeert medicijnen (net zijn candidaats. nog gefeli
citeerd) 22 jaar oud , 88 kilo , 1 meter 86. 
Speelde voor het nationale jeugdteam en dook vorig jaar 
voor het eerst op in de echte nationale selectie. 
Hobbies: één hobby: sex en topsport . Met Randy Neal 
ziet Henk het wel zitten : er is meer onderling overleg, en 
Henk voelt wel voor een wat meer systematische spel
opvatting . 
Zijn toto-voorspell ing : Het Bondsspaarbank Team wint 
vanavond na een spannende wedstrijd met 6-5. 
We zien wel , Henk. 

Voo 1 e mense 
voor alle z 

, 
en • • 

BONDSSPAARBANKTEAM 

1 Rick Dykstra 
18 Martin Leef lang 

3 Jeroen Lode 
4 Steve van Vellor 
5 Hans Eikelenboom A 
6 Randy Neal 
7 Johan Toren A 
8 Hubert de Groot 
9 Brooke Murray . 

10 Jack Wylemans 
11 Henk Krikke C 
12 Henk Keizer 
14 Herman Carras 
15 Gerard Carras 
16 Bill Karlesen 
17 Herbie Redshaw 

Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

• een aantrekkelijke spaar
regeling voor jongeren 
van 15 t.e.m. 20 jaar 

• met 10% overheidspremie 
• doe óók mee! 

BOND 

Opstellingen 

ORWO AMSTERDAM ·, 

1 J. Schutters 
20 R. Schreuder 
10 E. J. A. Y. Queen 
1." L. Lew (captain) 
7 H. Hille 
3 Ch . Huizinga 

14 C. de Graauw (ass.) 
? B. Leahy 

19 J. Bles (ass.) 
10 W. Klooster 
11 R. Berteling 
17 J. Schäffer 
15 C. Slootmaker 
· 9 M. Vahrenhorst 

8 Fr. Nagel 
4 A. de Cloe (res.) 
6 H. Jaspers (res.) 
2 E. de Vries (res.) 

Trainer-coach C. De Graauw 

Hr. Speelman 
Hr. H. Broomans 
Hr. H. Fokkinga 
Hr. H. Krikke 
Hr. F. Mulder 
Hr. H. de Vries 
Hr. G. Schuring 

PROVINCIE GRONINGEN . 
GRONINGEN ( 14 KANT) - ADUARD · APPINGEDAM (2) 
BLIJHAM HAREN HOOGEZAND HOOGKERK 
MU TENDA - 1USSELKANAAL - NIEUWE PEKELA 
NOORDBRUt:.K - OUDE PEKELA SCHEEMDA 
STADSKANAA L TEA APEL - TERMUNTEN UITHUIZEN 
USQUERT - VEENDAM (2) - 1/ INSCHOTEN - ZUIDBROEt< 
ZUIDHORN 

PROVINCIE DRENTE. 
ASSEN (21 - COEVORDE N - EMMEN (51 
HOLLANDSCH vELD HOOGEVEEN \3) 
RODE SCHOONEBEEK - ZUIDLAREN 

A BAN 



Groninger ijshockeyers met 7-6 ten onder 

Goede rentree Leeflang helpt niet 
Met een zege op het Amsterdamse ORWO zou de Groninger IJshockey 

Stichting zaterdagavond in het stadion Stadspark de populariteit van 
deze ijssport weer aanzienlijk hebben vergroot. Na een paar jaren van 
betrekkelijke anonimiteit in de eerste divisie wekten de recente specta
culaire aankopen van een serie Canadese spelers (na de komst van ver
dediger Pete van Amersfoort is het aantal op acht gekomen) immers bij
zondere verwachtingen. De twaalfbonderd toeschouwers bleven echter 
na het tweede thuisduel van het Bondsspaarbank Team met twijfels 
zitten. De uiteindelijke 7-6 nederlaag kwam als een lichte teleurstel
ling over, hoewel de strijd en het scoreverloop geen minuut verveelden. 

Twijfels waren er overigens al vóór kans gezien de trainingen van de laatste 
het duel bij t rainer-speler Randy Neal. weken." 
H ij verving namelijk de pas aange- Met de rentree van Leeflang en de 
t rokken goalie Rick Dijkstra door goede publieke belangstelling werd eeri 
Marti n Lee0ang, die daarmee na ande- ouderwets " GIJS-sfeertje" gecreëerd, 
rhalf jaar een come-back vierde. De Ne- dat eventjes deed denken aan de 
derlandse Canadees Dijkst ra had de ijshockey-rage van enkele jaren terug. 
avond tevoren in Den Haag tege n HIJS De entourage rond de ijspiste kreeg 
in het doel gestaan, maar Neal gaf tegen trouwens extra fleur door honderden 
ORWO de voorkeur aan Martin Lee- ui tgereikte blikken speelgoedkikkertjes, 
fl ang. Neal: ,,Rick is in Den Haag niet die voortdurend een massaal schel 
afgegaan, maar Martin verdiende een geluid gaven. 

Leeflang etaleerde veel vakkennis. De 
4-1 achterstand bij de start van de 
tweede periode kon hem dan ook nau
welijks in de schoenen geschoven 
worden . ORWO, dat met uitblinkers 
Jerry Schäffer, Corky de Graauw, Ejay 
Queen en Jos Bles de Groningers wat 
overdonderde, wist zich in die beginfase 
het beste te beheersen, hetgeen regel
matig een numerieke meerderheid ople
verde. Bles scoorde de openingstreffer, 
Steve van Veiler maakte gelijk met een 
slap-shot, maar Klooster, Leahy en 
Queen zorgden voor een 1-4 stand . 

Het rammelde in de Groninger defen
sie. Hans Eikelenboom maakte te veel 
fou ten onder druk van de superieure De 
Graauw, Henk Krikke miste op de voor 
hem ongewone verdedigerspositie de no
dige ro utine en Pete van Amersfoort 
stond eveneens onwennig in de ploeg. 
Juist zij maakten van Neals spelsys
teem - ,,laat de tegenstander komen 

• OR WO -goalie Jo hn Schutters heeft de puck gepakt. Brooke Murray en Henk K eiz er (witte shirts) kunnen er 
nie t bjj. 

en leg het accen t op de verdediging" -
een uitzichtloos concept, dat faalde 
door een slechte taakuitvoering. Neal 
na a floop: ,,Misschien is mijn systeem 
nog wat te moeilijk met te veel ingewik
kelde patronen. We zullen meer met 
body-checks moeten werken." 

Spanning 
Door het ontbreken van de hardheid 

kregen de technisch begaafde Amster
dammers minimaal verzet. Het was 
vooral te danken aan de reddingen vàn 
Martin Leeflang dat de wedstrijd via 
een groot cijferverschil niet in de plicht- . 
matigheid verviel. Integendeel, Gronin
gens beste aanvaller, de Canadees Her
bie Redshaw, was verantwoordelijk voor 
blijvende spanning. Hij scoorde eerst na 
een rebound (2-4) en even later rondde 
de oud-profspeler een combinatie met 
Jack Wijlemans succesvol af: 3-4. In 
de verwarring liep de ORWO-speler 
Leahy een misconduct penalty op, 
waardoor het Bondsspaarbank Team 
met een numerieke meerderheid een 
prachtkans kreeg op gelijke hoogte te 
komen. Dat lukte echter niet. Zelfs niet 
met vijf Groningers tegen drie Amster
dammers. De tweede speelfase eindigde 
voor de thuisploeg met een uitbreiding 
van de ORWO-voorsprong van drie 
goals door Leahy, Klooster en De 
Graauw: 3-7. 

Maar wéér kwam er een opleving, die 
de toeschouwers tot felle aanmoedi
gingen verleidde. Randy Neal zorgde 
hoogstpersoonlijk voor een reorganisatie 
in de verdediging, waarna zijn aanval
lende teammakkers tot 6-7 inliepen. 
Inleiding voor die zenuwslopende af
faire was een slap-shot van Van Vellor. 
Daarna scoorde Wijlemans uit een solo 
(5-7) en prikte Brooke Murray de puck 
voor de zesde maal in het Amsterdamse 
kooitje. 

In de resterende twaalf minuten joeg 
het Bondsspaarbank Team naar de 
gelijkmaker, maar het deed dat met te 
weinig overleg. De hevig teleurgestelde 
Randy Neal trainde gisteren alweer met 
het team urenlang om de gemaakte 
fouten weg te wissen. Veel oefening is 
ongetwijfeld nodig met het bezoek van 
het ongeslagen Feenstra Venvarming 
zaterdagavond in het vooruitzicht. 
HENK HIELKEMA . 
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voorverkoop : 

SPAARBAN 

&RDNIN 
IJsstadion Stadspark, Concourslaan 
Reisburo Bondsspaarbank, Oude Ebbingestraat 25 
Griever, Paterswoldseweg 448 
Homan, Herestraat 80 
Knollema, Wielewaalplein 40 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

ZATERDAG 16 OKTOBER toegangsprijs / 5,50 

aanvang 20.00 uur 55+ / 2,50 

BON□SSPAARBANI< TEAM 
FEENSTRA VERWARMING 

HEERENVEEN 

WIJZIGINGEN VOORBEHO IDF.:N 



ONZE FRIESE BUREN: FEENSTRA VERWARMING 

Heerenveen is dit seizoen waarschijnlijk het sterkste team dat we in Groningen zullen 
zien . Naar de geruchten willen heeft Feenstra ruim 3 ton uitgegeven om vrijwel de 
gehele nationale ploeg aan te schaffen . Een paar namen? Jack de Heer, Leo Koopman, 
Larry van Wieren en niette vergeten Andy Talsma, die vanavond voor het eerst weer op 
Gronings ijs verschijnt. 
Randy beoo rdeelt hun snelheid als hun sterkste wapen . Hij zal daar gedisciplineerde 
hardheid tegenover moeten zetten en de verdediging geconcentreerd moeten 
houden . Verder heeft het hele team de afgelopen week iedere dag een uur met 
gekruiste vingers gezeten . Hans Eikelenboom met Henk Krikke en Pete van Amers
foort met Steve van Vellor zullen verded igen . Terwijl o.a. Randy Neal als centre zal 
opduiken. 

ROBERT (HERBIE) REDSHAW (17) 
1 

Brengt als enige in het Bondsspaarbank Team prof-ervaring mee. Na zijn college- en 
un iversiteitsperiode speelde hij voor een farm-team van de New York Rangers in de 
International Hockey Leage . Robert is niet Qetrouwd. 24 jaar oud en op zoek naar een 
goede hond . 
Hij beweert dezelfde hobby te hebben als Henk Krikke (we 
zullen voor dit programma niemand meer naar zi jn 
hobbies vragen) . Robert Redshawspeelt rightwing , is 1.88 
meter lang en weegt 85 kilo . Volgens Randy Neal wordt hij 
d it jaar topscorer in Nederland . Hij heeft al zes goals. 
Hij moet wennen aan de Nederlandse scheidsrechters: 
Tegen HYS dreigden problemen met een1 vee l kleinere 
Hagenaar. Robert Redshaw hield hem zeer beheerst op 
een afstand en deelde zijn tegenstander vriendelijk mee 
dat hij "cou ld easily kil l him " , en dat hi j er niets voor 
voelde om het tot een handgemeen te laten komen . Hij 
verwachtte daarna door de scheidsrechter geprezen te 
worden , maar kreeg 5 minuten fighting en 10 minuten 
misconduct! Er is hem intussen verzekerd dat al les went . 
Z ijn toto-tip : 5-4. 
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Zaterdag 16 oktober 1976 

BONDSSPAARBANK TEAM 

1 Rick Dykstra 
18 Martin Leeflang 

3 Pete van Amersfoort 
4 Steve van Vellor 
5 Hans Eikelenboom A 
6 Randy Neal 
7 Johan Toren A 

9 Brooke Murray 
10 Jack Wylemans 
1 1 Henk Krikke C 
12 Henk Keizer 
14 Herman Carras 
15 Gerard Carras 
16 Bill Karlesen 
17 Herbie Redshaw 

Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

al r 
go 

el1 

:) pens1 
· .. J1ten 

n 

1ste DIVISIE N.Y.B. 

Opstellingen 

FEENSTRA VERWARMING 

1 J . Siemonsma 
6 H. de Haan 

2 G. Me.Donald 
3 L. van Wieren 
4 G. Hachey 
5 H. Lageveen 
7 P. Nota 
8 J . de Heer 
9 J . Sikkema 

10 G. Jonkman 
11 R. Scheenstra 
12 Th . Nota 
14 A. Talsma 
15 J. Janssen 
16 L. Koopmans 
17 W. Jongsma 
18 J . de Boer 
19 A. Palmiscino 

Hr. Spee l man 
Hr. H. Broomans 
Hr. H. Fokkinga 
Hr. H. Krikke 
Hr. F. Mulder 
Hr. H. de Vries 
Hr. G. Schuring 
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Nieuw verlies 
van Groninger 
iishockeyers 

Dt> ij hockeyer , ·11n het Bondss pnor
bank T eam hebben gi tcravond in ijme
gl'n hun derde achtereen\'olgende neder
laag geleden . Tegen Nationale ' cderlan
den Nijmegen bleef de Groninger produk
rie beperkt lot ier trerfer , terwijl de Nij
megenaren zesmaal scoorden : 6-4 . 

De pi eg van train r Tlandy J\'eal wa s no
gal gewijzigd door het ontbreken \'an verde• 
diger Han Ei kcleuboom, die w gen. tudie 
de reis nnor Nijmegen ni l mee kon maken. 
i\anvnller Herbie Radsháw moes.t noodge• 
dwonJ?en in de vcrdedi •ing spelen, waardoor 
de kracht in de voor~te lijnen minimnnl 
werd . · 

Wistel)r de noord lijken de , tnnd in de 
eer. Le fase nog- op O te houden, in de 
tweede J>Criode liepen de 1(8 the ren uit tol 
5-3, w11arnn dl' teams elk nug cenmaaJ doel 
troffen. ln hel Gronini? r doel peelde Hick 
Dij kst rn een wisselvallige part ij. Hij verkeek 
zich met name op een J'it af landsschotcn 
van de blauw lijn . . 

Handy cal: .,Ik weet n g niet wi er vana
vond l gen Feen tra erwarrning in h L doel 
. tnnt;•Rick of Martin. l gekk i dat wij of-
gezi n ,van die nfslnn chote'h het spel vol-
ledig in hand n hadde1 Deze we ijd had• 
den we àmd er meor moeten winn We zul-
len t-.navonri l g n H ccrenv c11, rn ieder 
geval voor een spektakelshow moeten zorgen. 
Wc zullen ze agress 'ef te lijf gnan." h1 Nijme
gen kwam d e ni~. i,tódu ktic van 
Brooke M urrw, Hcrbic Red. haw, Henk Kei
zer n Hnndy ·Neal. 

H er 1we n bo<'kte 7.iin vit, rde o,·erwin
n ing tegm trccht ( .:...l). terwijl Orwo 
Brussel m t 13-3 overt roefde. 

IMartin Leeflang absolute uitblinker 

1Bondsspaarban tea 
verliest van Feenstra 
Zaterdagavond hebben de ijshockey
teams van Bondsspaarbankteam uit 
Groningen en Feenstra Verwarming uil 
Heerenveen In het Groninger ijsstadion 
StadspllTk een buitengewoon spannende 
derby gespeeld met een voor de Gronin
gers teleurstellende en mlsschlen wel 
onthutsende ontknoping. Immers lot 
dJep In de derde periode was het. een 
mln of meer geUjk opgaande strijd met 
als gevolg een 3-3 stand .. Maar in de 
laatste v\J[ minuten haalden de Frlei.en 
doeltreffend en koelbloedJg uit en doel
puntte.n nog eens drie keer , wdat de 
eindstand 3-6 op het scorebord ver
scheen. 

Het begon allemaal zo goed voor het 
Bondsspaarbankteam. Met als grote 
uitblinker doelman Martin Leellang 
voor het net toonden de Groningers 
geen e nkel respect voor het sterk te 
team . dat de lOeschouwers dit jaar in 
Groningen op de ijspiste mogen ver
wachte n. Tenminste als we het pro
grammablad van het Bonss paubank
team moge n geloven . Ondanks de defi
nitieve ove rw inning voor d e Friezen in 
de laats te fase van de strijd wa het ze
ker in de eerste periode een evenwich
tige wedstrijd . Vooral gevaarlijk werd 
het voor de Friezen als speler/ coach van 
het Bondsspaarbankteam . Randy Ncal. 
naar voren rukte. Uit één van z ijn schil• 
terende passes dook Johan Toren alleen 
voor de Friese doelman Siemonsma op. 
omspeelde deze beheerst en kon toen 
gemakkelijk scoren . Feenstra Verwar
ming moet dus , na de eerste periode. 
met een waarschijnlijk niet verwachte 1-
0 achterstand de rustpauze ingaan. 

Tegenslag 
In de tweede periode kreeg het Bond • 
spaarbankteam al na twee m inuten een 
tegen lag te incasseren. De H eeren
veeners Van Wieren en Janssen konden, 
met alleen nog Randy Neal voor zich, 
doorstoten naar het Groningse doel en 
op Van Wieren 's inzet was Martin Leef
lang kansloo~. Deze gelijkmaker ont 
stond op het moment. dat Johan Toren 
met een bloedneus in de omgeving van 
het Heerenveen doel op het ijs lag. De 
Groninger speler zou gedurende de 
tweede periode dan ook niet mee r op de 
piste terugkeren. 
Feenstra Verwarming werd steeds ster · 
ker. maar dankzij het werkelijk schitte
rend e doelmans werk van Ma rtin Leef
lang, re ulteerde deze aanvalskracht 
\'OOrlopig niet tot doe lpunten. Echter de 
Friese druk moest op den duur toch wel 
een voorsprong opleveren . ln de 9e en 
I0e minuut scoorden respectievelij k 
Koopmans en Mac ()onald ( uit een af• 
sta nd sschot) voor Feenstra Verwarming. 
Maar zeven minuten na de laatste Frie
se treffer kon Broo ke Murray van 
Bondsspaarbankteam de Groning e 
toeschouwers weer enige hoop geven 
door tegen te scoren en de stand op 2-3 
te brengen. 
l n de eerste tien minuten van de d erd_e 
periode hielden de ploegen elkaar 
goed in evenwicht. In de l 3e minuut 
sloeg de vlam pas goed in de pan. toen 
alweer Brooke Murray in een periode 

1
, 

dat de Groningers een numeriek voor
deel hadden, de ge lijkmaker liet aante
kenen . Het ijsstadion Stadspark. goed 
gev uld met vele Groninger en Friese 
supporters kon een spannende ontkno
ping tegemoet gaan. Met d e terugge
keerde Johan Toren gooiden de Gronin
gers nog eens alles op de aanval. En het 
leek er op dal het Bondsspaarbankteam 
weer een voorsprong zou kunnen gaa n 
nemen. Murray stormde op het Friese 
doel af, maar werd tot grote woede van 
de Groninger supporters onderuit ge- 1 

haald zonder dal de scheidsrechte rs 
daar voor floten . Feenstra 's Verwar- ' 
ming's speler Jan sen, die Murray bij 
deze actie geattaqueerd had, moest met 
een bebloed gelaat het ijs verlaten. 

Afgekeurd 
Even later (in de 14e minuut) kon Mur • 
ray toch scoren, maar dit keer grepen de 
arbiters wel in. Het doe lpunt werd afge• 
keurd , omdat één \'an de Bondsspaar• 
bankteamspele rs z ich in het d oel van 
Feenstra Verwarming had vertoond . 
Een tegenslag die d e Groningers nog 
bezig waren te verwerken , toen Talsma 

via ee n ars1and schot \\ Cl eoorde, maar 
dan voor de Friezen. Het Groninger ijs• 
hockeyteam zakte na deze tegenslag al 
een pudding in elkaar en Mac Donald 
en Koopmans konden tens lotte d e e ind
stand op J-6 bepalen. D uitgelate n 
Friese supporters konden na het eind • 
signaal hun helden luid toejuich en. Nie t 
onve rd iend , maar ee n wat te hoog uitge
vallen zege . 

Johan Torr•n 1•w1 R,,,1 ds.11>aurh ,111kr,•a n1 
gaat alleen op doelman J .. Siemonsma 
van Feen ·tra ver"'an11 i11g afen scoort/ -
0 1•oor dl' Groninw•rs . 

Het Groninger publiek kon toch, on
danks het teleurstellende resultaat, 
teru21.ien op een spannende. H ij spot• ' 
tieve, ijshockeyavond. 





Foto onder: 
Spitsuur voor 
het Heeren
veense 
kooitje. 
Randy Neal 
(6) en Broohe 
M urray te
genover een 
overmacht 

vcrdedi-

I (j-.._ /V 

111 .,."Late besliss g 
ijshockeyderby 
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De noordeli jke ijshockeyderby tussen de eerste divisio
nisten Bondsspaarbank Team en Feenstra Verwarm in g 
heeft zaterdagavond in de Groninger ijshal ruim tweedui
zend toeschouwers lange tijd in twijfel gelaten over het 
uiteindelijke resulta at. De Groninger ijs hockeyers' boden 
de nog steeds onges lagen Friezen namelijk onverwacht 
veel verzet , waardoor een Bond ss pnarbank-zegc tol vier 
mi nuten voor het einde zelfs lot de mogelijkheden 
behoorde. In een turbulente slotfa se bleef de Heerenveense 
ploeg echter overeind met ruime cijfers (3-6), die het mi
nimale krachtsverschil s terk vertekend vas tlegden . De ba
lans van de wederzijdse hardheid bleef wél in evenwi cht: 
een gescheurde wenkbrauw voor de Fries Jan Jansen en 
een gebroken neus van Johan Toren. 

De beslissing over winst of verl ies viel in feite t ussen de 14e 
en de 16e minuut van d e laa tste periode . Bij een 3-3 stand 
scoorde de Groni nger Canadees Brooke Murray, maa r d e arbi 
ter Savelkou en Zaalbcrg van Zeist keu rden d ie treffe r af, 
omdat Mu rray in de F riese goalcreace zou hebben gest aa n . 
Vanaf de tribune leek die beslissing inderdaad terecht. Maa r 
volgens de Groningers had dat doelpunt goedgekeurd moeten 
worden. 

Trainer-speler Ra ndy Neal kon er na a n oop niet ove r ui t: 
,, Een a rb it ra le blunder. Hoe is het mogelijk dat twee van der
ge lijke goede sc heidsrechters zo 'n goal kunnen afl<eu ren . Mu r
ray stond builen dat doelgebied . De puck was er we l in , maa r 
dat mag . Als die treffer wel telt dan winnen we die wedstrijd . 
De arbiter hebb"'n het duel nu voor Feenslra Verwarming 
gewon nen." 

Neal zocht duidelijk troo t in de veelomstreden minuut, 
maar eigenlijk vond hij een vrij goedkoop excuu. voor dè fa
t ale laat s te fase. Zestig se on den na de afgekeurd Groninger 
goa l viel een geldig doelpunt aan de andere kant. Uitr:erekend 
oud -GIJS-speler Andy 1 a l ·ma vuurde een succesvol lap-shot 
af: 3-4 . Daarna rankte het Bondsspaa rbank Team volledig in 
de war . Gordon Mac Donald profit.ePrde van de ruimte tu sen 

.. 

de leggards van doelman tart.in Leefla ng (3-5) en Leo Koop
man_ scoorde in dezelfde minuul na een impele oio: " - 6. 

De Heerenveense coach Henk Brand bekende late r aardig in 
de piepza k te hebben gcze ·en. Zijn reugd e over de ontkno
p ing van de zenuwslopende thd ll r was duidel ijk 1ichtbaar 
evenals juichende gebaren van zijn pupillen . En dat zei niet 
a ll een iet s over de kracht van het Groninger t eam, maar o k 
over de teleurstellende verrich tingen van d Friezen . Als de 
H eere nveners a<1nstaande , ·rijdag in Tilburg tegen de land
skampioenen niet b ter voor de dag komen, kunnen ze hun 
koppo itie wel vergeten . 

l\1aar een groot aandeel in het spannende scoreverloop 
moes t achteraf toege. chreven worden aan de Groningers. Hoe
wel het n iveau aan beide kanten bepaald geen to p haa lde, zit 
er in het spel van Nea l e4uipe een , tijgende lij n . De voordien 
ontbrekende hardheid gaf het team zaterdag meer in houd. 
Voora l in \'erded igend opzicht werd er gedisciplineerd 
gewerkt. terwijl in de aanval de loeiharde lap- hots van Her
bie Redshaw de nerveus sta rtende goalie Johan iemon ma 
erg an streek maakten . 

Een zege op Feenstra Verwarm ing had er dan ook zeker 
ingezeten, maar de ploeg miste te veel routine en combin at.ie
gevoel. De man waar de opbouw vandaan kwam was Randy 

VI.er spelers van Feenstra Verwarming zijn geselektecrd voor 
het Nederlandse Ijshockeyteam. Het zijn: de Nederlandse Ameri
kaan Jen Jansen en de Nederlandse Canadezen Larry van Wle
ren, Leo Koopmens en Jack de Heer . 

Nea l, de zwoegende uit blinker. Nea l over het spel: ,,Wij heb- . 
ben ti jd nodig om een team t e vormen , De kwaliteit is er wel 
degelijk . Deze bekerronde is qua pre~tatie niel io belangrijk. 
De echle punten tellen pa als de strijd om het kampioe n
schap begint." 

Het begon legen Feenst ra overigens zo mooi . De sfeervolle 
ij hal leefde op na zeven minuten . toen Johan Toren een pass 
van Randy eul via ern lift -shot fraai verzilverde: 1--0. Tîi-

Enkele uit Ingen om de Coupe Natio na le Nederlanden: Hun
lers-O H\VO J-6, HIJS- 'N Nijmegen 7-J, 

Foto bot.'en: 
De Gronint;er 
Johan Toren 
wordt m et 
een geb roken 
neu naar de 
kant gedLLWd 
door de Frie 
Roel Sch een
stra. 

De stand: 
1. Fcenstra V. 
2. HIJS 
J. Ti lbu r g Tr. 
4. N Nijmegen 
5. ORWO 
G. Bondsspnnrbn n k 
7. llunters 
. Bru. cl 

5 5 0 0 10 40-15 
5 4 0 1 8 39- 17 
4 3 1 0 7 25-10 
5 3 1 1 7 33-22 , 
5 3 0 2 G 19-29 
5 1 0 4 2 22-32 
5 0 0 5 0 13-44 
G O O 6 O 1 -49 

<lens di e eerste minuten zorgde Martin Lcenang voor subl ieme 
reddingen, hoewel de Frie e aanval stoten ec ht niet met zo 
vee l klas. e gepaard gi ngen. Van de nel heid van Tony Palma
cino was niet. te bespeuren en ook Jack de Heer bier gehuld 
in een onopvallende rol. 

De tweede periode gaf vrijwel gelijkwaardig pel te zien, 
waarin de Heerenveners de kansjes beter benutten. Van Wie
ren . Koop mans en Mac Dona ld scoorden (1-3) , voordat 
Brooke Murray een solo doeltreffend afrondde: 2-3. Het was 
weer Murray di e halverwege de derde fase het. Ronds paar
bank Team op gelijke hoogte bracht (3-3) en vlak daarna de 
hoofdrol peelde in de bewuste arb it rale kwestie, die R ndy 
Neal la ter wel al te emotioneel aandroeg als oorzaak van het 
verlies. 

H ENK H IELl<EMA . 
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De Heerenveense ijshockeyers van Feenstra hebben in Til
burg het hu.i:aren tukje uitgehaald door veelvuldig land
skampioen Tilburg Trappers een 5-5 gelijkspel af te 
dwingen. Door dil resultaat. blijven de F r iezen alleen op kop 
van de ranglijs t om de Coupe Nationale ederlenden. 

In de sfeervolle Pelikaanhnl zogen ruim vierduizend toe
schouwers twee volkomen gelijkwaardige ploegen aan het 
werk. · 

De derde fase bracht puur sen sat ie . Jack de Heer maakte 
er ,1-4 ven en Larry van Wi eren hielp Heerenveen aan een 
5-4 voorsprong, die pas in de allerlaatste seconde via Pnul 
Christiaans teniet werd gedaan; 5- 5. 

In Amste rdam won OR'.VO m et 3- 2 rnn NN Nijmegen. 

Alleen slotfase 

J.-_l - JO 

ijs h ockeyduet 
boeit publiek 

Herbie Redshaw (wit shirt) temidden van Utrechtse verdedigers 

Het is maar goed dat toeschouwers bij 
sportevenementen vaak de laatste mi
nuten van een duel in hel geheugen mee 
naar huis nemen, want daardoor hebben 
de ongeveer 600 ijshockeyliefbebbers gis
teravond in de Groninger ijshal in ieder 
geval nog een positieve indruk van de 
strijd tussen Bondsspaarbnnk Team en 

Hunters o,·ergehouden. I\•laar in fcile kon 
een wat grimmige, levendige slotfase de 
slaap,,erwekkende vertoning gedeeltelijk 
verbloemen . De Groninger support.ers 
werden met lc weinig zoel gehouden, 
hoewel de winnende 8-4 cijfers voor het 
Bondsspaarbank Team de tweede zege 
betekenen. 

De Groninger lieten vo ral in de eer te pe
riod zien hoc je het be~te het publiek van de 
tr ihun e kunt j agen . De door de recente ne
d rl agen toch a l da n ig uitgedunde ri je n tor 
chouwers konden hun ogen na uwclijk,; 

geloven . Tegen de nijwel geh el uit Nede r
landse junioren he. taande Ut recht ~e ploeg 
kwame n de Gronin gers amper Han ij shockey --------------------------------- -

Bondscoach traint 
llshockeytalenten 

Ik ('Cll_trale ijshockeytr~ini91r, • r Jong 
Ora11jt• fll'l\11,;t dit jaur ee n gedece aliseerd 
knrnkll'r .. Û e nieuwe hondscoach wa n de . 
Nl,IB. dl· (',ina<lceJ< llol Laycoe, bcle'gt bin
twnkort op de Ä!f'IQ.r iji-haan een bijee nkomst 
,·011r de jcug<~i~t' talenten in het Noorden. 
\ mr < •ze I ra i11in;r .zij11 uitgenodigd: Herke 
c;rol'll ~t'ld . rrils· J>èlhe1., HUhert de Groot, 
Hl' t1k Ká✓.cr . /\llar<I Krikke. ,Joost Oesmeth 
1·11 \ 1 ~,cclman {alkn Gl,JS). Dick de 
\ rit•~.. Tomasowa, Henk Pe~i:. Harou 
l 'rin~: Stenstra, nert Zweers èn Ronald 

1 ~d1ip1~ rl lk•n'l'riantha!. ,• 

'Wee~ verlies 
"'. 

Groning.:..er 
iishockeyers 

Het Bondsspaarbank Team heeft giste
ravond zijn vijfde nederlaag moeten incas
seren in de ijshockeycompetitie om de 
Coupe Nationale Nederlanden. In Tilbur g 
bleken de landskamp.ioenen te sterk voor 
de Groningers, hoewel de uiteindelijke 
10-5 uitslag hel krachtsverschil veel te 
ruim weergaf. 

Het verlies " dankt en " de Noordelingen 
me t name aan een slechte fase in de t weede 
speelper iode. toen binnen vier minuten Til 
burg Trapper viermll a l geoorde <'11 een 3- 3 
sta nd omhoog in een beslissende voorsprong: 
7-3. De beide andere peelperioden ver 
toonden twee ploegen d ie e lkaar vrijwel vol
komen in balans hielden. 

Trainer-speler Rondy Neal na :ciOoop: ,, Die 
ongelukkige minuten in de tweede fase; dat 
had nooit mogen gebeuren . Onze verdedi
ging, die overigens goed speelde , was tijdens 
die momenten even uit concentratie en dat 
wordt snel al'gest raft .. In ieder geva l heefl dit 
duel ons geleerd dat we d it jaar voor geen en
kele ploeg bang hoeven te zijn." De Gronin
ger produktie · kwam op naam van Herbie 
Redshw, Randy Neal , Gerard Carras, Henk 
Krikke en Jack Wijlemans . 

De ijshockeyers van het Heerenveense 
, f:een~tre bleven ongeslagen door een 9- J 
- zege in Nijr,1egen op de club .,1an die naam , 
· via de periodesta nden: 1-2. 0-2, 2-5. Ver

der won ORWO mel 8-7 van de Huntcrs en 
zegevierde Hl-JS . vanavond t egenstander van 

, Bondsspaarbank Team in Groningen, met de 
1 cijfers ï - 5 over Bru~sel. 

toe. Cumbinal ie$ \\ 'P rei n rl cmr lwo1;rn oc rl igc 
s t ickgeba ren voort ijcl ig af gebroken, terwijl 
enk ele . pelC'rs het 111is nol'gcn van traine r 
R□ ndy Neal op de hal ,- h □ u ld en met een soort 
misplaatste " ga llary play''. 

Er moest een Hun te r~goal aa n te pas 
komen om de r mmc lig s pelende thL1i sclu b 
wakker te ~ch udd en . Cochrane ~coo rd c de 
open ingst re ff r nn een , ch lemiC'li g rebound 
\'a n de nauwelijks overtuige nde Gronin ger 
oal ie Rick Di j kstra, die d e plaat van 

Mart in Leeflang wPcr eens hucl o,·crge
nomen. Hoewel de ge lijkmaker ( le minuut 
van de tweede per iode) van Herb ie Redshaw 
tot sta nd kwam mei een numcr ikc meerd e
rheid, le idde die goa l toch een fa se van lich te 
verbetering in . 

De Hun ters had tot dat moment meer dan 
gelijkwanrdig part ij gegeven. De jonge ploeg 
mi st. e(' hter tevct l borl y en routi ne on1 drie 
periodes vol te maken (de voo rgaa nde vijf 
wed lrijden gi ngen de Uirechlenaren ok de 
boot, in l. maa r het tc r hni sch i:csrhooldc com
b inat iewerk van de begi nfase ho udt zond er 
meer een helu te voor de to ko mst in. Met 
gespreide annvn lsgolven bracht hel de Gro
ninger · aanvankelijk ze lfs herhaalde li jk in 
verlegenheid . 

Toen de Utrechtse krncht verminderde 
kon h t Bondsspaa rbank T eam s terk teru g
komen . Rand y Neal zorgde zelf' voor 2- l. Bill 
l( nrl esen rnaaklC' er van d icht hij ;j. J va n en 
Ht-rbie Bed -liaw sçoord C' 11 11111111 <:r vi r : 4-1. 

h1 de de rri e periode deed het Gn ninger 
tea 111 wal hd wild e. ' Hunler. moest sleecl s 
va ker cfo noodrem i ocpus~cn 0111 zi l'h in de 
verdediging &taand e L houden C'll dat gin g 
gepaard met levendi ge grimmighe id . Nada t 
Collard Rick Dij kstra voor de tweede maa l 

1 passeerde, oolee rde Her bie naar 5-2 en zorgde 
de2.elfdc Groni nger C anadce~ voor 6 -2. 

Ra.ndy Nea l en Slevc va n Vellor produ 
ceerden de resteren de doelp\lnt en , terwijl de 
HuJ1Lers in de laatste minuten eveneen twee 
maal scoord e. Dal gebeurde allemaal in een 
kribbige sfeer op hl!t ijs, waarhij d e Gronin-

• gers Gerard Carras, Nae) en -Johan Toren heL 
voortdurend aan de stok hadden met hun te
gen Lander .. Zoa l. gezegd , voor de toeschou
wer. vier er eindel ijk wa l te beleven , maar de 
Groninl(er totaalpresta t ie bleef in het geheel 
onder de maat. 

De reeks aangetrokken Canad ezen zitten 
bl ijkbaa r nog in een aan 1>assingsperiode. 
Ha11dy Nea l en Jack Wijlema ns vormen posi
tieve uitzonderingen, m aar zij spe len al en
kele jaartjes in Groningen. Het Bonds paa r
bank Team moet overigens morgenavond in 
Brus el de zwak ke Belgen kunnen kloppen, 
waarmee de oogst van vier punt.en in dit wee
keinde het te lcurst.ellcndc OJ)treden van gis
teravond snel zal doen vergeten. 

HENK HIELKEMA 
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HYS-INTERVAM 

Onze uitwedstrijd tegen HYS, enkele weken geleden , werd een duidelijke 8- 2 nederlaag . 
Voornamelijk te danken aan een diepe inzinkin g van het Bondsspaarbank Team in de tweede 
periode. Hoe het vanavond gaat? 
HYS heeft het afgelopen weekend bepaald geen zwakke indruk gemaakt. Een gelijkspel . 5-5 
tegen Tilburg Trappers . 
Daar staat tegenover dat het Bondsspaarbank Team zo langzamerhand ingespeeld begi nt te 
raken .In ieder geval is de wedstri jd van vanavond een goede graadmeter voor de werkelijke 
kracht van o nze jongens. 
HYS is moeilijk te bespelen . Het team is over de hele linie snel en scoort gemakkelijk. HYS 
heeft 6 man onder de 13 topscorers in Nederland . 
Randy Neal zal het accent leggen op een collectieve verdediging en spelen met een voor
zi chtige fore-check . 
Al s HYS al een zwak punt heeft is het de verdediging . Verder vindt Randy Neal het de best 
gecoachte ploeg in Nederland (John Martin) en de ru igste. 

RICK DYKSTRA 

Is potentieel een erg goede doelman . Hi j beschikt over een snel reactievermogen . De laatste 
wedstrijden heeft hij goed gespeeld . Zijn zwakke punt is voorlop ig nog dat hij de moeilijke 
schoten stop1 , maar problemen heeft met de minder moeilijke situaties . Hi j is nog niet gewend 
aan ons publiek en de kwalite it van het Nederlandse ijshockey. Met name de snelheid daarvan 
is een nieuwe ervaring voor hem . 
Rick is 20 jaar oud , van beroep t immerman en heeft trouw 
plannen in Canada . 
HiJ is k le in en licht , 1 meter 70 en 65 kilo . Hij traint in zijn vri je 
uren zelf met een tennisbal . 
In het Nederlandse ijshockey zal h ij moeten leren meer overeind 
te blijven staan . Overigens stopt hij met zij n huid ige stijl van 
keepen nogal wat breaks . 
Zijn menin g over Mart in Leeflang : ijshockeykeepers zij n net 
wijn : hoe ouder hoe beter. 
Zijn toto -voorspelling : 3-4 . Wij hopen eerlijk gezegd op meer. 

Zaterdag 30 oktober 1976 

BONDSSPAARBANKTEAM 

1 Rick Dykstra 
18 Martin Leeflang 

4 Steve van Veller 
5 Hans Eikelenboom A 
6 Randy Neal 
7 Johan Toren A 

9 Brooke Murray 
10 Jack Wylemans 
1 1 Henk Krikke 
12 Henk Keizer 
14 Herman Carras 
15 Gerard Carras 
16 Bill Karelsen 
17 Herbie Redshaw 

Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

"kund ig "dvies 
• a \ elljke polissen 

~11 rp ta ven 
11 l I regel 

1ste DIVISIE N.Y.B. 

Opstellingen 

HYS-INTERVAM 

20 Cor Hoogendoorn 
1 André Rockhorst 

6 Ron Weiland 
22 Joop lerschot 

4 Ben Roomer 
3 Scott Crady 

18 Bob Smulders 
8 Tim Omstead 

23 Dave Bell 
7 Paul Rusche 

11 Rob Hagendoorn 
19 Hárry Wielheesen 
15 Bryan de Bruyn 

5 Robin Sarabèr 
17 , Tjakko de Vos 

Hr. Spee lman 
Hr. H. Broomans 
Hr. H. Fokkinga 
Hr. H. Krikke 
Hr. F. Mulder 
Hr. H. de Vries 
Hr. G. Schuring 

PROVINCIE GRONINGE 
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Groninger ijshockeyers 
■ 

1n opgaa_nde -lijn (4-3) 
De Groninger ijshockeyers hebben de opgaande lijn dui

delijk te pakken. Al wordt de wedstrijdenreeks nog maar 
sporadisch met knallende successen afgewerkt, tegen het 
hooggeplaatste HIJS was het zaterdagavond voor het 
Bondsspaarbank Team een bijzonder plezierige bedoe
ning. Met een 4-3 triomf viel de Canadese trainer-speler 
Randy Neal zijn pupillen opgelucht in de armen. Een bit
tere bijsmaak werd op de koop toe genomen: de Groninger 
Canadees llerbie Redshaw liep nà een onstuimige vecht
partij een match-penalty op. Hij werd van het ijs gestuurd 
en mag er niet eerder weer op komen, voordat de strafcom
mis~,ie van de bond zijn zaak heeft behandeld. . . 

Redshaw waande zich aan het ei~de 
van de eerste periode blijkbaar op het 
boksgala in de Martinihal, waar de 
profboksers Rudi Koopmans en Joe Oké 
op dat moment met elkaar in de slag 
w_aren. De ex-professional ijshockeyer 
~1t Toronto brandde volledig los op het 
lichaam en het gezicht van de Haagse 
speler Dave Bel!. De oorzaak van dat 
expl?sieve gebeur~n was · een kribbig
he1dJe tussen Herbie en goalie Cor Hoo
gendoorn. Daar bemoeide Bell zich mee 
en dat pikte Redshaw niet. Arbiter El
zinga wierp zich tussenbeide maar ook 
hij liep van de ontketende Canadees 
fikse klappen op. 

Na dat incident, waarbij ook Hoogen
doorn van het ijs werd verwijderd, 
kende de wederzijdse hardheid nauwe
lijks nog grenzen. Er werden zoveel 
strafminuten uitgedeeld dat de officials 
door gebrek aan · stop-watches met de 
handen in het haar zaten. De emoties 
liepen zo hoog op dat HIJS-coach Jean 
Martin direct na het begin van de 
tweede periode zijn spelers woedend 
van het ijs haalde en naar de kleedka
mer stuurde. Hij was ook in de war 
gekomen met het aantal straffen en ver
keerde in de veronderstelling dat een 
Groninger te vroeg van de strafbank was 
gekomen. Toen de Hagenaars na een 

,.,.Arbiter Wèstra · heeft de grootste moeite om HIJS l' u d poosje toch verder wilden spelen, gi'ng 
, Redshaw (5) van het ijs te krijgen. -go~.i;,.~tJ!Ogen oom (rechts) en Herbie dat gepaard met oorverdovende fluit-

~=---==--==-=-----:-::=:::;a;a;;...,....,....,.., ............. -. ... ...,,.... .... _J1..::.......:..~_... _______ -!.._.... __ . concerten van de sterk meelevende toe-,., ·• schouwers. 
Maar OQk Randy Neal raakte van de 

kook. Hij kreeg een miksconduct pe
nalty (persoonlijke straf van tien m1- · 
nuten) wegens het maken van aanmer-

kingen tegen de scheidsrechter. Onder
tussen ging het gewe)d verder. Er 
gebeurde van alles. En in het geheel 
bleef de score in balans, waardoor een 
van spanning trillende ijsh!ll - inclu
sief het burgemeestersechtpaar Buiter 
- de volle drie perioden soms verbijs
terd, maar in ieder geval geboeid bleef 
toezien. , -· 

Johan Toren opende na negen mi -' 
nuten de score voor de Groningers. 
Daarna doelpuntte HIJS twee maal. 
Eerst uit een scrimmage via De Bruyn 
en even later · na een afstandsschot van 
zo'n 25 meter door Bel!. Een lift-shot 
van uitblinker Van Vellor zorgde echter 
voor een 2-2 stand nà de eerste fase. 

Zonder Herbie Redshaw nam· de 
kracht in de r!lrtij tijdens de tweede 
speelperiode toe. Op de schaarse mo
menten dat de teams zich bezighielden 
met ijshockey toonde Bondsspaarbank 
Team nauwelijks respect voor de gere
nommeerde Hagenaars, die de grootstt: 
inoeite hadden met éen behoorlijke op
beuw. Randy Neal zorgde halverwege 
de tweede periode voor een 3-2 voor
sprong, maar Ron Weiland buitte een 
numerieke meerderheid· goed uit: 3-3. , 

Hoewel in de slotfase HIJS dreigde te 
scoren tijdens de gedwongen afwezig
heid van de gestrafte Randy Neal, bleef 
de Groninger verdediging op de been. 
Via Johan Toren, Murray en "Beertje" 
Keizer (overigens onbegrijpelijk dat de 
jonge Keizer nog niet is uitgenodigd 
voor Jong Or!mje) werd vaak de coun
tertactiek toegepast; 
, Neal betrad onder .luide aanmoedi

gingen enkele minuten voor het einde 
het ijs en de eerste de beste pass van 
hem bleek goud waard voor Brooke 
Murray, die de Haagse invaller
·doelman Lockhorst simpeltjes pas
seerde: _ 4-3. Vervolgens moesten de 
Groningers de slotminuten doorkomen 
met een man minder op het ijs, omdat 
Toren werd bestraft. Maar het onder
streepte alleen maar de overtuiging en 
de groeiende vorm van het team, dat de
voorsprong gemakkelijk behouden 
bleef. 

HENK HIELKEMA. 

1 



•Spelers en arbiters massaal op de vuist. 

~ 

IJshockeyderby snel beslist 
Het Bondsspaarbank Team heeft za terdagavond in Heerenveen niet voor een 

stunt kunnen zorgen. De Groninger ijs hockeyers bleken niet in staat het F riese 
Feenstra af te remmen op weg naar de eindzege in de bekerronde. Vierduizend 
(!) toeschouwers zagen in het sfeervolle ijsstadion een eenzijdige partij, die na 
de eerste periode nauwelijks meer boeide. De Heerenveense formatie had toen 
een 4-l voorsprong genomen in een dusdanige stijl, dat er geen enkele reden 
was om een verrassende wending te mogen verwachten. De noordelijke derby 
verviel daarom grotendeels in een oninteressant trainingsduel voor de Friezen, 
die al met hun gedachten waren bij de volgende thuiswedstrijd, komende zater
dag tegen het achtervolgende Tilburg Trappers . 

De Groningers kwamen er niet aan te pas. Een samenspel van een handvol oorza
ken knakte de ploeg van trainer Ran dy eal onherstelbaar. Terwijl de Friezen voor
treffelijk ijshockey voorschotelden, verdween de Groninger inspi ratie en zonk de 
moed iedere minuut dieper in de schoenen. Het gemis van de voor drie duels 
geschorste Herbie Redshaw werd pijnlijk gevoeld. Zijn afwezigheid kon !echts 
gebrekkig worden gecompenseerd, ondanks de inzet van zijn vervanger Gerard Car
ras. Met het uitvallen van forward Brooke Murray (een leute lbeenblessure) werd het 
laatste restje zelfver trouwen van de Groningers weggenomen. Twee tegendoelpunten 
in de tiende minuut van de eerste periode (2-0 en 3-0) , waarbij Bondsspaarbank
goalie Rick Dijkstra ronduit blunderde, onderstreepten de malaise in het team. Zelfs 
de fe rventste Groninger supporters geloofde toen al niet meer in herstel. 

Toch startten de gasten met goede bedoelingen. Onder aanvoering van Neal en de 
agressieve Murray en Toren werden de body-checks met een flinke portie hardheid 
uitgevoerd. Het fanatieke verzet duurde echter te kort om de score lang in ·evenwicht 
te houden. Ook tacti ch mankeerde wel het een en ander aan het Groninger spel. Er 
werd een te afwachtende houding aangenomen. De Friezen kregen _in hun eigen ver
dedigingsvak alle ruim te om de spelpatronen op te bouwen. Met name ex-G I,JS
speler Andy T alsma toonde zich als grondlegger van ve le aanvallen onberi pe]ijk in 
het verdelen van de passes. De Groninger verdediging had daa rbij geen middelen 
voorhanden om het soepel draaiende Feenstra te stoppen . 

-
Op het moment dat de hardheid in de afweeracties verm inderde, kreeg de thuis-

ploeg in fei te vrije doorgang naar het kooitje . Uil een cimmage scoorde Jansen de 
openingstreffer en dezelfde speler rondde een combinatie goed af: 2-0. Leo Koop
mans ....::. op dreef als in zijn beste jaren - profiteerde vervolgens van een knulliger~-

bound van Rick Dijkstra, die daarna overigens zwa kke acties regelmatig afwisse lde 
met sterkere momenten. Nadat Brooke Murray er 3-1 van maak te , bewees een 
Friese doorbraak van maar liefst drie spe ler!" de desorganisatie in de Groninger defen
sie: Jack de Heer zette Dij kstra op het verkeerde been (4-1). 

Wat er daarna nog volgde was niet meer belangrijk. Het Bondsspaarbank Team 
was uitgeteld. Twee van de betere Canadezen deden niet mee {Redshaw en Murray) , 
terwijl een derde (Steve van Vellor) last kreeg van een oude liesblessure. Van de ove
rige Groninger buitenlanders kwamen Van Amel foort en Wijlemans nauwelijks bo- • 
ven het " ederlandse" niveau uit. Randy eal had er ook niet veêl vert rouwen in, 
gezien zijn vele doodlopende solo's. Verder gebruikte ,Joha n Toren de resterende t ijd 
om een sluimerende ruzie met Jack de Heer in alle heftig heid uit te vechten en zelfs 

De Groninger ij shockeyer Henk Krikke is toegevoegd an n de se lectie van het nation a le 
teom . Hij vertrekt vandnag met de ploeg naar Noorwegen voor hel spelen van enkele oe
fenwedstrijden . 

de kersver e international Henk l<rikke schaatste wat doelloos rond. De gebroeders 
Carras werklen hard , ondanks de tekortkomingen evenals de inmiddels voor J ong 
Oranje geselecteerde Henk Keizer. 

Massale vechtpartij 
De Heer, Leo Koopmans (2x) en Larry van Wieren zorgden voor de 8-1 ei ndstand . 

All een de uitbarRti ng van de vete tu sen De Heer en Toren (in de voorlaatste minuut) 
kon nog boeien. Beide teams raakten ma saal slaags en ook de arbiters Zaalberg van 
Seist en Savelkouls namen actief deel aan het robbertje vechten. Savelkouls moest 
zelfs de jonge Piet Nota in de heupzwaai nerrten om de Frie~ tot de orde te roepen . 
Maar het bedierf de stemming van de Heerenveners niet. Feen tra hoeft in zijn hui
dige vorm niet onder t.e doen voor landskampioen Tilburg Trappers, hetgeen ko
mende zaterdag ongetwijfeld zal worden bewezen. 

Als een soort toegift werden na het due l tegen Bond ·spaarbank Team Hielke Lage
veen, Roel ie Scheenstra, oud-voorzitter Ben Leen es en verzorger Gerri t Visser gehu l
digd voor hun jarenlange diensten. De Friese vreugde kende nauwelijks grenzen en 
het contrai; t met de droevige Groningers had niet groter kunnen zij n. 

HENK HrELK·EMA 

• Jan JaMen heeft de Groninger goalie Riel?. Dij1~stra op het verkeerde been gezet en gescoord. 
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Opnieuw-- verlies voor 
Groninger ijs.hockey ers 

D ijFhrK kC:,'('I', 1· a11 lw1 Bond. ~p:n r
h a nk t cam lwl) llC'n µÎ !-- l('rnvoncl hun p11-

~it ie op cl<' rnn glijs1 niC' I lrnnnC'n 1,;! r, 1rr
l en . L e- l1Î1wed.., lriid in Ams1c r<l ::irn te
gen Orwo I Hrdc <'P il (J- 1 nrclc rh :1g op, 
cli vi::i dC' 111s~e11.~t ;1ndr11 :1-1. '.J - 0, 
;',- l werd opg ,lJouwd . Niimrgcn. v:rnn
, ond4 J:' [.(ell~t ::mdl'r 1· :111 d e t;rnni nger3 . 
i:c peeJde Brusse l miar ee n ~-2 ,H'htt'r,; · 
t :.rnrl \/1"~rla1 1i c11 minuten vunr li jd het 
duel werd' ;re. 1:1:ik f. l> c· RP lgen 11·pjger-

' df'n 1·erder t e . IH' le11 . 111 ,JS \'C'r~l0 g de 
l i l r •d1t sr H u nt e r .., rn<, t 1::- 1. 

1 

IJ -/! - fb ,L 0 
/ 1 ---- t 6 

Asser winst · . He t Bonw;r,panrha nk Team wacht o p 
de competitie om het Necle•rl a nd~e kam
pioe nschap, die over twee weken van 
~tart gaa l. De Cronin gr r ijs hoC'keyers 
ku nnen na melijk nnuwelijks nog in~pi rD
t ie \'inden in d l' hui dige bek erronde te 
vlammE>n. --Za terdag:1\'ond wi$l het jonge 
tea m vn n Nationn le Nede rl anden Nij me
gen de Gr_on ingers de zesde nederl aag toe 
te brengen. Da t gebeurde via de 4-3 cij
fe rs met overi gens we l een !l inke portie 
panni ng. ·· 

\ ' ,f· 

Het teäm va n Randy N eal , pee lde 
weer met. de Ca nadee Herbi e Redsha w. 
maa r zonder de ge bie ·seercle Steve Vello r 
en Brooke Murray. De ' îjmegenaren 
scoorden, in:d c eer te periode via J oost en 
de pen.iijptreffer. Oe Groni nger ijshoc
keyers -~('Il nol·. '. eens nan t c!e jui ~te 
verdecbiJW"g~la ' t1 , r!Uiar goalie Ri ck 
Dijk. t rii :' h ie ld e?.hade in die fa se 

Zesde 2,,WJJ;ag 
voor Groningers 

spaarbank Team zich Ic hers tel len door 
H rbie Red shaw ( 1- 1) , maa r Joosten 
d lpu ntte andermaal: 1-2. Een d erde 

ij meegse tTeffer schudde de Groningers 
wakker: "Jack Wij lemans werd tweemaa l 

. d oor Heclshaw f{eassi l erd \.l ij het produ
ceren van goals , waardoor de span ning 
volledig terugkeerde. ze lfs kwam d e 
thuisploeg bijna o p een 4-3 v r prong. 
Luen Herhie in een doorb raak op h eL 
l,io tste 111om enL Wl' rd gestui t. Oe win
nende t reffer vi e l nnn de andere kant. De 
voQrl aatsle minuut bracht c!e ~ijmege
naren de zege. \\' ilcox profîLeerd van een 

H el Asser Géform vervolgt onge;;toord 
zij1i weg in de tweede divisie Noo rd me t 
de lanue reeks succes~en . In ,-ieeren,•een 
wonnen de Dn- nthen Jegeri"l'hialf 2 ,•oor 
de ze de achtt·reenvolgende m~al. De 
Fr iese reserves gin gen m et maar l i f's t 
l -1-'.J de boot in en mo ht cn vn n g~luk 
~preken d at de score door de j agende ~ s
sena ren n iet hoger uitviel. Voor de ploeg 
van trainer-speler \·\ il son Ro~ i. r pas 
de komende zaterdag enige eer te behà'= 
len. dan spee lt Géform in eigen liuis na- , 
me i ij k tegen het Bo che Reel Eagles. dat 
in de t.weedc divi s ie eveneens nog onges
lagen is. 

De stand is: 
l . r;éform 6 6 0 0 
2. Heli Eag lrs 5 5 0 0 
:l. Houlru~l 6 ' 5 0 1 

beperk t. •lt; 

4. l-11.r 2 
" 

7 3 0 4 
5. Th ial f 2 7 0 1 6 
G. C t.J,,; ·1 7 0 1 G 

[n de volgende pcl'iod c I k het Bonds- klei ne ,·~rs lt1 pp111i:: :J -1. î . 11vtte rdc, 111 2 0 0 1 

De Groninger ijshockeyers hebben 
met twee pederlagen afscheid genomen 
ven de :tl,mpet.itie Coupe Nationale Ne• 
"derla11d'~ri. Een week voor de start van 
de ronde om de landstitel zit het de 
Groningers bepaald niet mee. Verloor 
het Bondsspaarbank Team zaterdaga
vond in eigen huis nog eervol met 7-5 
ven Tilburg Trappers, gisteren gingen 
de mannen van trainer Randy Neal 
roemloos in Utrecht ten onder legen 
het zwakke Runters : 8-5. 

Er zal nog heel wat moeten worden 
,,geschaafd" om de nieuwe competitie
ronde het kome nde weekeinde gOi?d te 
starten. De Groningers bezoeken nij
dag namelijk HIJS in Den Hang, ter-

wijl men een dag later de Heeren• 
veense concurrenten ontvangt in sta
dion Stadspark. Tegen Tilburg Trap
pers ontbraken in ieder gevel nog 
Steve van Vellor en Brooke MurTay 
wegens blessures. 

Overigens zagen zo'n achthonderd 
toeschouwers Tilburg Trappers na 
ruim een periode met 5-2 achter 
st,aan. De Groningers waren onder 
aanvoering van Herbie Red s haw fu. 
rieus van s tart gegaan. Bifl Karlesen 
en Johan Toren zor gden voo r een 2-0 
, •oorsprong, voordat de Brabanders 
iets terugdeden (2- 1). Daarna was het 
weer de bcurl aan het Bondsspaur-

' 

bank Teem. ,.Beertje" Red shaw 
Redshww en Neal scoorden, Pas ver in 
de tweede periode begon de Tilburgse· 
produktiemächine lös te komen. In de 
r est.er ende tijd werd een 5~2. achters
t.and sensationeel omgebogen iP'.';_een 
uiteindelijke 7-5 zege. ~ 

~. 
eindstand: 

1. feen$1 r□ 14 
2. Tilburg Tr. 14 
:1 . Orwo 14 
4 . 1'N ïjmegen14 
5. HI-JS 14 
ï . Hunters 14 
8. Brus~cl 1~ 

12 2 0 26 116-i,°~47 
10 3 1 21 10.4':""' 49 
9 2 3 20 102- ï5 
7 l G, \16" 6~- 67 
6 2 6 14 86- 66 
1 2 Il · 4 69-120 
0 2 12 2 60-1~0 

Sombere vooruitzichten Groninger ijshockeyers 

Canadezen vallen 
door de mand 

Voor de ijshoekeyers , ·an het Bonrlsspaarbank Team verloopt het. seizoen bi jzonder 
kleurloos. Nadal de Groningers de vor ige week een streep zetten onder de wat teleurs tel
lende ser ie bekE>rw<'dstrijden , begon men de competitie om de nationale titel met twee ne
d er lagen . Vrijdaga \'Ond ,·crlo ren de Groningers met 7-'.l van Hl,JS ene n dag Inte r bleek in 
het Stad park bekerhouder Fe n s tra ook a l te terk: 1- 6. Gezie n he t s lechte spel Legen de 
li r icze n li jkt een guns tige wending e r voor de mann en van spel l'r•trni ner Randy eal ook 
nog ni et in te zitte n. Van het optimi s me bij de eizocn s larl is in fei te nie ts meer ovcrgc
blr"cn . Een dinis is inmidd els kt•ih a rd duide li j k !{<'worden: de nieuw aanget rokken Ca na- • 
dr·zc n tone n t e weinig kla sse om de Groninger p loeg te he lpen na ar ee n toppositi e. 

12 56-15 
JO 87- 8 
JO 54- 1:l 
6 27- 1 
l 1-1-69 
l l '.J-50 
0 6-21 

Groninger goalie Martin. L ee/lang en verdediger Hans Eikelenboom ligim 
verslagen op de ijsvloer, terwijl de puck in het kooitje verdwijnt. 

ll ct ve rschil met de Friese 'aa nkopen ' is W!'kclijk s terug te l' indcn op de uits lagenlijst. 
De fors gesponsorde Heerenvener konden zich de luxe permiitere n om de hcs tc Cana de
zen va n de cclrrl a nd ~e ijspi s tes te hal en . Een dergelij k aankooJ)bcleid houdt nauwelijks 
ri s ico's in omda t de spele rs kwali teiten va n een De Heer. \ an Wieren. Koopmans en 
Tal. ma bekend z ij n. 

Bij de Groni nl(er 1-Js hoe k("y St ic hting lig t da t e\'en a nders . Va n de geeonlrn ctcerde Ca
n adezen wa s \'Oor het Sl'izoen eigenlij k niet veel m eer dan de naam beke nd. Zo blijkt de 
·met vee l tam-tam aangekondigde 'oud -pror Herb ic Red. haw nauweli jks waa rd evolle r 
dan hij,,oorbeeld ,Johan Toren. Redsh a w scoo rt weli waar vrij gemak kelijk, maar hij mis t 
t e veel behendigh eid om ona fh a nkelijk ucce \'O I te opereren. 

}lel d!' and!'re Groninger ana dezen is hel in fei te nie t ander s . Bi ll K a rlescn s peell 
onop,·allcnd , Sleve nrn Ve llo r mankl som s de ~impe lste ,·crdedigin gsfouten en Pe t.e van 
Amelsfoo rt pee lt ze lfs zwakker dan de 17-jarigr llcnk 'Beert je ' Ke ize r . Brookc Murray is 
inmidd!'ls na a r hui s gestuurd en opgeYolgcl door ,Ja ck l\'l cNa h, een geblokte defense , die 
zaterdagavond t",c nccns nnuwclijks N ' ll vo ldoende haald!'. 

}laar de G-1 nederl aa g t g!'n F e ns t r :i wa. m<:'er een gevo lg l'U n a lgrhl'le Groninger ma 
lai se. Voo r de v r ijwel uit "cr kochlr I r ib une~ (20011) werden er zeld en s luitende combinalirs 
op het ijs ge legd . De G roningrrs " ormdrn geen !'en heid. l edcrc·en wilde te ,1cel oleren . De 
good old-goalie Martin Leenang groeide uil tol de nuttig te Groninger en z ijn onderschei
d ing s tak schr il af bij de matige verricht.ingPn ntn zij n tea m genoten. 

Omdat de Hee renveners zic h nauweli jks o nnod ig w ild <"n inspan ne n, vervie l de noorde
li jke de rby lot een s laapve rwekke nde verloni ng 2.ondcr hoogtepunten. In de ijs hal heers te 

dan ook een erene s t ilte. die af en toe werd onde rbroken door het Friese s upporlers\'ak. 
Hel duurd e Qverigcns tot de vijft ic>nde minuut l'OOrda t Leo Kooprna ns de ec>rste treffer pro
duceerde. E, c>n daarvoor had hi j ee n u nicke kans , ·oor bij laten gaan. Een wanhoopspoginJ{ 
, ·_a n een Groninger l'erdedigcr hestraften de arbiters n nmc li jk me t een penalt.~•-s hot , maar 
Koopmans mikte de puc k o p de paal, nadat Lecf1ang Hl op nc>l wrkecrd!' been slond . 

De F'ries Jan en maakte e r noi; in de eer.~tc periode U-2 va n na Pen primll combinatie. 
Doordat F'eens tra een va n zijn s lec ht s ll' partijen speelde, krc- i; de thu i ploeg in de tweede 
fase g-oedl' mogeli j kheden voo r tegen goals. De Groninge rs schoten ec hter te onna uwkl· urig 
om het de u it~t.ckc nd keepcndc Siemon -ma erg last ig te maken. 

De co nditielo7.P ,Ja ck MrNoh veroorzaakte , ·e r voigl;'. ns een vrije ruimte, waar ,Jack de 
Heei: g<'nrnkke lijk vn n profiteerd e (O-:H. Drze lfde s peler scoorde vlak daarop weer na eC' n 
fout va n de ongelukkig spel ende Me\'ah. Wat er daarna in de derde periode gebeurde was 
n a uwe lijks in te re · a nt. ,Jansen doe lpun tte voor de Friezen (0-.5), Randy Nca l scoorde de 
enige Groninger goal. toen iedereen en-an overtuigd wa s dat dat niet meer zou geb" urcn 
en 1 -ury van Wieren zo rgde ten s lotte voo r de 1-6 eind stand. 

HENK HIELKI tA 



In d • r~te did 1, k11.1m de verra,c;mg 
Uli l r, re (l\ e n, waar reen -1 r me t ~-2 
\ •rln 1r van bel H a~e H[.J~ via de p 
rmdc·-l indt>n 1-2. 0-1 n 1-2. 

1. 

~-
1. 

:', 

b . 

• RA rDY1 EAL 
,. 

ro 
Hij hel Bond .. paarbnnk Team . taac het ein op rood. D Groninger ij"bntkP\· r. 

zijn na hun \"ijfdc ned rl Hag in d Nederland. e omr til1 in n cl i p rul bdànd. 
!\· d b . ch iden ned rlaagl gMland.kampin nTilburgTrappers(1-3lzelle n 
roemloze afga ng tegen het. ev nPen. kw t. bare OR\VO zaterdagovonrl een clringend 
alnr m in werking. D - 4 verli e:-1 partij tegen de Am ·terdammer v rnnrzaakte zelh 
rrns ige me ningsver. billen tu . en trainer Randy ' al n be tuur hd \ 'oogd, die 
ankondigrle dat er in ied r g val I Is moe( gebeuren urn d J loeg ui d impa~5 L 

holen. 

Tnd n,; dr e rs1t• prri ld lit>t rle he r 
\ c• 1gd I' d. 0p nlijk bi ijken he t met een. le 
1iJn m I d g ng v11n rnken op hol IJ E,r,-t 
cl.wld hu <fr· tnbun · af m Ncal hiJ d, ~pt•-
1 rsbank te 1n~lru<>r0n Pil na de eer.Iep ·
riodP. waar in OftWO een '.J- l ac htergt..and 
omhoog in •n •I - voor prong, hief Voo!,'d 
Dndt' rmn al n v r111anenrl vinger in de rirh -
1 ing ,an de c;rriningc r ilnndre. 

\ 'rK1 g-d v •rk laarclc in d pnuu: ,_\\'e heb
ben ri •ze week .a me n d • ta rtiek door~epraat 
rn nf prnkrn gcm, okt. Zo z u Hick Dij k. tra 
h('( do 1 \'Nd •d igp11 l' n zouden wc• tegC'n 
OR\VO nirl m · t dri lij n n . pe l n. Al~ ik dan 
11 ' da t ;\-1lirt1.n L en,1ng- taal opg :,teld en 
da t wel de d rde lijn op het ijs knmt, dan 
hnudl Hnnrly zi h niet aan d a f- prak0n.'' 

\ 'erdrr we rd Pn er de :1 1:,w loprn dage n 
gespr kken J!evnerd m I onde r nnde ren de 
(' nad :-- p l r,,, , Enkelen Vflll hen zou 1ïn 
~ezei;:d dat ze k nden I ertrekken, 1,- r ni t 
bNPr 1\(' r<l f:Psped,L Een ~oon l • tca,;e, d ie 
m1•1 min, gold voor Bruo kl' i\Iurrny, rl.ie w er 
w11,-c1r>~ ,- teld n rJn · " n kouze tu);,- n hem en 
rlc· 111midd 1. \' •nrukk n ,Jark :\1 :S: a p in l ÎJn 
1•oorde('I LIII, 1 L 

.,l:lr ke bliilL. 1 lij .-peelt qrn v nrl goed ," 

uldu ~ ck heer \ ougcl in d<• 1 wpl'dC' pauze. 
1 ar \l ll~•n Rt1ndy 1ml til de kan'- l'r n11g 

dik in d I l\fo rru, \ <:fl rek l. omd1H d , pelc-r-
1 r,111wr 111middt•I" rond i. me• en ni uw 
nadeP.·, rh 10<'1r KPr. l m1 in c;rnnin •rn nrri-
\ P rl d1· 2:3 iu ri ~ 1 rol \l111 h ,1 mC'rikuofl! 
"lo"1hall · I Jon 1 )ul..ik. d1 <' ghter 11 zijn 
!.tal H' \H·d,t 11Jcl , ""1 hrl t am an .' 'Hil i 

~I u•ldc• 1'11 1j,hockt•) r1r 1 · ~, l"L'!.I , an rle Dc
l ro1t I ulwi n '"· 

Nieuwe spelers 
:'llt•t andere• ( ' 11m1d 7 n onderhoud! h 

lw. 1uur ,a n de (, rn111ngcr [,),hockey ' 1ich-
1inç conLH l \-ia Oll .(; I,J. ,peler noh \;JO 

nn•m. du· momenteel 111 mndn ,ertoefl 
\ 'cwigrl : .. l>c•:,,nonrls b g11111P11 w in JJnURri 
g 11·,1,111 me e n s rie nir,1 1w ,-p-lt•r,-. \ \' z11n 
t' rl an 111'lrlU11,!rl d,ll er he~li-t ll'l. mo 
0 1>h1•1m•n. \\ l' hd,ht·rl ,,tl een mn enk,nn~t 
nwt 1111 1 • hu1<l1g!l t' rnadC'Jl•n. ma.ir 1,e kun
nen Il' op "j k moment · 11 het ei wen np he 
,!it·t,! tu1:.: 1 Lt n .1 dl' n d,·rlo g teg n 
(JI{\\ ( liikt h~ ~ iz1l{'n L· 'Il lit•tlte ,1•rlon·n. 
Ik fH !'1 t lt' ,·an 1-fond~ . ~.il 1,- 111et in ~ev [ r 

De tand: 
Tilhur1< l"r. !i :, 0 0 10 2.-12 
Hl r.- Îl ·1 0 ~ l,'j -2, 
). ij m<'i:tn 1 () '.! :r;-2 
Ft• n, r:1 \·. ;l ·1 0 2 :JI-2:1 
(Il{\\ ' C 2 0 ·1 •I '1-40 
Huntcr. ,) 1 0 1 '.1 '.! 1 ,~ 

, 1 

B, 1n<i ·pan rh , ;j 1 0 - 0 11-3·1 

znlnng h1J 1irh hnudt aan de nf,prnk n. 
l'nmm 11 · ur I nn Rand · . eiil: .. D h <'r 

\ 'oni::d I t11tlen~ dl• wed. ;ijct t v r r!eFtan n. 
Ik b,•11 nn~ '>L ed de v rontw(l()rdelijkr m1m 
,orn clr lt' hni!'t h •, .ken . \\ ' l \"oogd herft 
;:f'cln,111 ,., ni l 111 h vnordl'el van hel tcnm. 
11 11 \\ e ,. n z1cluclt dDL hiJ wrini~ v rhta ncl 
1 .in 1J,h•Kkr•, h ,fl \ l h1•bb n lrouw •n. hl'-
1, m11 d grr•1{ bind ·nrle t ,prn · n g rna.1k 
o, 1•r cit• la 11el-. \\' , hr hb..,n wtl en ~ prt>k 
:.:1·!1,HI. n1<1:1r rial houdt 111 t in dat er nadie n 
111c•1-. mt•••r knn ,e r:u1der ·n " 

Onk rl,, lllf'll\\ mana er ,·nn h t B nds-
1'· arh.ink T am d hc-er Lin~t>rnan. vindt 

d,Jl \ "noµ rl \lal h c•lt c \·e rdre, n : .. Er zijn 
1 ,, 1 t<·nma11I lwpa,ddr taken vu5tg I gel. Zo 
1 c n 1k tc• ,1mnrn n:1g ·r g;ew rd n ml't zok re 
b ,nt·i:rllwdc n ·• Ln c n , n,ij1 v n \'c11 gd, 
d,11 d, ,p In~ ril• 1 1,11 Il w · n 11ch w 1n1g 
nwer n.intr•kkPn \ ;rn d n d rl J:!'Pn, 1~ vol
p•n-. H;rndv :'-,pol nn l Pre ht. :'\L· I; ., Ik l,cn 
nng Ie ·d~ , ;111 rne11ing dat •r hard g •werkt 
\\ordl f)p cluh h Pil nou e •nm,1 d het milte
n· ,d. \\ · lil' / • h ·l gt Id I nor m er hacld 11 

C:cel m1J mnnr en µdür ton t-11 1k koop r,r n 
J...1mp1111·11 t,•.1m ;\h11r J" dr,t nl er in c;w. 
11111µ ·n mt l d11 bud, •t n1 t m. ' 

Vechtlustig 
In 1 rl I gt"\,d \\ 1 h~t 7.lt rd g opvallend 

d,1 d, (',,n,Hl,·1.t• n 111 hd ;rc,111n;er team h1J-
1nnrlL•r q• htJ.J~u..: p1 ·ld,·n. Brnnk :\lurra • 
h I i1m tot I Prr,1"1•ncl f!11c,d • upen1n~en n 
7 lt~ 11, rh1, H.l'C1,h,t\l li J> 111 h <IL- Me duit de 
ltn,l'k Il,•1 hr-~111, -rliq1 dan 1)( k v, n•(J<l •· 

d1;:: ... B rt]i/' h, 12.er (.!x) en i\lurru~ 1,cuur-

cl 11 01 \\ () produ1 rt>rd in die ta"e 7ijn ope
nini::•trdlt r donk llJ 't>II ~lipp rljc ,. n Lec
ll11n . d1,, n.1 dt• t•t'M.IP p •rioclc pluat,murnkte 
,rior lJ1Jk lr.1. L 11 ng: .. Jk wou r zelf uit. 
l k kon nH rnneili1k c nt'ernren·n •· 

C:ork1 d<• <:mauw. ,\ aoeJ en L ahv onder
. In•, plL•n \C'nti lgen, di: "!mos in de· _,ronin-
P •r d!'t Pil 1 { i--11. l<:en wi Id :invl'I Il nd 
(.rnnm;!l'r pln1•g- 11lm1(a!'dr rr d tnrna niet in om· 
1irh d µ1·makk1•lijh . rende ,\m~ll•rcl11m -
111n I an hn li jl 11• hou 1 11. D 1..e en hond rd 
l" •.-c hm11" 1 71lgc n 1· rel r ~ l'l' fl wending in 
h1•l cl1wl 01{\\' f) 111 .1kte nog vi r do!'lpun l n 
en l\! urrm r h nd •morde \'ie rde tcgentr •l'
lrr. [ • Pnmirldell1Jkc> ftodll van l{antly 
fvl'ul - h11 dr<·d m t met• a in h •t lr diti,;. 
n lt• .. hnndJ • ,chucld ·n" na I tlr1op - i. pr k 

bot'l,d l,m . I{ ·':\! IIIELl"E:\'I 
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Dubbel succes 

'~.~~' ,j~OC!e~s~~;,~~WY, 1 

kei nde aan v ier punten voor de t weede 
d ivisie n oord doo r te winnen van GIJS 2 
(7-1 ) en H outru st (4-3). De st rijd blijft 
spa nne nd a an d e kop, wa nt ook concur
ren t Red Ea gles haa lde de volle bu it 
tweemaal binn en . De Bosschen a ren de
den dat ech te r met veel forsere cijfer, 5-

IJshockeyers 
machteloos 
in slotfase 

MARTIN LEEFLANG 
... op dreef ... 

J OHAN T OR EN 
. . . , Lraf .. . 

Ernorme stunt 

2 tegen Thial f 2 en 19-3 tegen G1J . 
De tand : 
l. Red Ea~les 13 12 1 0 25 188-25 
2. G-Trian tha 13 12 1 0 2ó fil2-3 1 
3. Hom rusl 12 7 0 5 14 =~"83-46 
4. Rotterdam 10 3 1 6 7 135-66 
5. HIJ 2 11 3 0 6 39-106 
6. GlJ ' 2 15 2 2 11 6 35-11 4 
7. Th,alf 2 12 l 1 10 3 32- 125 

I n de eer te d i\·i ie gebeuren vreem de 
dingen. De b eide laatste ronden tonden 
bol van verra inge·n . Zo verloor Tilburg 
T rapper mel 5- 1 van HIJS, de l ween·er
loor va n Bonds paarbank . De T ilburgers 
zijn va n s lag, want gisteravond kwamen 
de Bra bander n iet verder d an 3-3 Legen 

1ijmegen . F'eenslra won m et 4-i) van d e 
Nijm egenaren . ·' 
De s and : 
1. Ti lburg 

lfrt Bondsspa a rbank Tea m is er g iste· 
ra vond n iet in ges la n gd de compet itie om 
het :'lied r ia nd e kam11ioen sc hap succe \'OI 
te sl a rtcn . In De n H nag ,•c rloren de Gr o
ninger ij sh ockeyer met ï -3 \ ' lln Hl JS
Intrrvam , nadat ze v oor de laat s te pe riode 
nog mc-t :l -2 hadden voorge taa n. 

Het wa ,·o,irnamelijk c wij len aan een 
mind r g crle conditre , ·an de Groninge r- da t 
rl<' 1 la~enaar , in de . lolfa~e ,·ijf t reffers kon • 
den p roducer n . Aanva nkeli jk wa ren d e 
mann n ,·an t rn iner -~ pele r Rand · . a l mee r 
rl.in geliJkwuardig gewee~l. Zonder o,·er-. 
dr!',en hc1rdhri d \Of'rrlen de i:a I n pri ma 
l><1dv-d1 ck , u it. '"1arbij d l gen la nders 
wrrile n ilt;:el h1 J l 

In de G ron ini::er pi neg ~perldr ove rigen 

Groninger 
· 2. F-Heerenveen 

1'. 1 1 11 33-20 
7 5 0 2 10 49 -30 
8 5 0 3 10 53.35 
8 4 1 ~ 9 43.:,3 
7 3 0 4 6 49.47 
6 1 0 5 2 2,5-61 
7 l O 6 2 24 -50 

, nr hel et>r~t een pa, aan~et rokk<' n funa• 
1 ~e verd d1ger mee .. J,1ck Me ;s;a p (:10) he fl 

n,111whjk dC' opr ngernllen plaul~ ing nomen 
, n Hr oke J\ l urray. die wegen he imw ee 
111middrb weer in flna da zit. Hel Bond~
. paurban Tea m, d , t n rnovond in eige n huis 
Fen, tro 1-1 er{!n1'e n ontrn ,el, heeft de heer 
H . . J. Lingema n aange trokken al,; mana ger . 
T nm leider. p elrllan mo st zij n werkzaam• 
heden om ge1on d heidsredene n 5laken . 

ijs hockeyers 
Het Bonclsspaarbank Team heeft uitgerekend na een fase van opeenvolgend~ 

dieptepunten gestunt. Op een moment dat de kritiek op de Groninger ijshoc
lkeyers zelf binnen de stichting in alle hevigheid losbarstte, zorgden de mannen 
van trainer:fpeler Randy NeaJ zaterdagayond voor een avondje vuurwerk door 
"runner-up ;]!IJS, dat onlangs Feenstra klopte en vrijdagavond ook 'l' ilburg 
Trappers ve~tr. met 6- 3 de baas te blijven. De Groninger Canadezen 
speelden opvallend sterk, waarbij goalgetter Herbie Redshaw zijn kwalitei ten 
deze keer eens omzette in een doorslag-gevende trefzekerheid. 

Maar de Groningers dankten hun 
eerste zege in de Nederlandse competi
tie niet alleen aan de drie doelpunten 
van Redshaw. Alle spelers werkten als 
paarden, waarbij de Canadese krachten 
voorop liepen. Niet alleen de dreiging 
van een " enkele reis Canada", maar ook 
een n ieuw ingevoerde premieregeling 
zull en ongetwijfeld voor de Canadezen 
belangrijke drijfveren zijn gewee~t voor 
hun hartverwarmende kamikaze
achtige body-checks. 

In fe ite lieten de buitenlanders zien 
dat ze wel degelijk tot goed ijshockey in 
slaat zijn. Zé onderstreepten zaterdag 
echter ook, dat de Groninger successen 
gepaard gaan met een uiterste fysi eke 
krachtsinspanning. Vooral op basis van 
inzet werd HIJS bij vlagen van het ijs 
geveegd . De Haagse coach Jean M art in 
weigel'de~p i,1; 11l,1,u1blen ÎP~111d 
kope excuses: ,,Wij hebben verdiend 
verloren. Daar heeft het krachtenvers
lindende gewonnen duel tegen Tilburg 
Trappers niets mee te mallen. De Gro
ningers speelden onverwacht goed. Wij 
hebben er ons duidelijk op.. verkeken . 
Toch waren mijn spel ers gewaar
schuwd. Maar ze hadden het in de bus 
alleen over feestjes en vrieIHlinn en ." 

Het feestje was na a fl oop • or de uit -
gelaten Groninger suppor die nog 
lang na het eindsignaal de gse spe-
ler met hoongelach en een aan ta l 
sneeuwballen begeleidden. Die blame
rende afga ng tekende zich op het, ijs al 
af. Afgezien van een korte opleving in de 
tweede periode, toen de Hagenaars een 
2-0 achterstand wegwerkten, kwam 
HIJS er nauwelijks aan te pas. 

Het Bondsspaarbank Team vocht 
met alle middelen om het nodige t ik
keltje geluk af te kunnen dwingen. 
Maar eerst verspeelde Karlesen een 
unieke kans voordat Henk Krikke na 
een combinatie de openingstreffer li et 
aan tekenen . In de eerste periode en ook 
in het begin van de tweede fase groeide 
Martin Leeilang uit tot een klasse
goalie, die zijn eigen rebounds terug
pakte. 

De achtste minuu t van de tweede pe
riode bleek voor de rest van de tijd bij
zönder belangrijk . J ohan Toren moest 
na een twijfelachtige beslissing van ar
biter Wes tra, d ie samen met Schuth 
nauwelijks kon overtuigen, naar de· 
stratbank. Westra , die vaak moeilijk
heden heeft met Toren , gaf de bestra fte 
Groninger zel fs een misconduct (per
soonlijke straf van tieo minuten) nadat . 
T oren te kennen gaf het niet een te zijn 
met zijn stra.lbankje. De nu merieke 
meerderh eid nodigde HIJS uit om de 
gelijkmaker te scoren, maar de goal vi el 
aan de and ere kant . De agressieve Red • 
haw p ikte de puck bij de blauwe lijn op 
en kwam oog in oog met doelm an Lock
horst , die daarna ka nsloo was . Uit der
gelij ke situaties faa lt Redsha w's specia
lite it (li ft -shot ) zelden : 2- 0. 

Maa r HIJ S kwam terug . Binnen twee 
minuten scoorden Bellen en Hagen
doorn wèl m et een numerieke meerde
rheid . Maar voordat arbiter We tra in 
de ogen va n de Groninger supporters de 
zondebok werd, na men de Groningers 
nog in diezelfd e periode opnieuw afs
t.a nd via treffers van Karlesen en Steve 
van Vellor: 4-2. 

In deze fase beperkte HIJS zich nood
gedwongen tot wat afstandsschoten en 
verdedigingswerk. De Hagenaar kamp
ten met een totale off day. Ui t pure 
wanhoop wisselde coach Martin voor de 
laatste periode zijn doe lman Lockhor ·t 
in voor Hoogendoorn (Mart in: ,. Het was 
een noodgreep"), maar ook dat kon een 
nederlaag nie t verhindere n. Herbi e 
Red haw bracht het handjevol fana
tieke upporters tot op de rand van hy • 
terie door tweemaal doelman Hoogen
doorn op het verkeerde been te ze t ten : 
6-2. Dat Tim Homstead er in de 
laatste minuut nog 6-3 van maakte 
drukte de pret a llerminst. 

HENK HIELKEMA 

3. Hl.IS 
4. Nij megen 
5. 0 -Am l erda m 
G. H-Utrecht 

F en$l rn Heeren veen won gisteravon d in 
AmHerdmn met l'l• va n ORW O. >: ijmegen 
1· r~ln I! Hlln trrs mei .5 -2. 

7. B-Groninge n 

1 

1 Bescheiden erlies van 
1 &roni ger iishockeyers 

H et Bond paar ba nkt am heeft gistcra• 
vo nd in T il b urg zijn vi r d c a c hte rc en\'o) 
gc ndc nrd crl aag geled e n in de N eder• 
la nd se ij s hockeycom pe titie door met. 3- J 
v,111 Til burg Trapper t e verl î /.Cn . De 
Gr oni n Kcr s ve rt oonden tege n de la nd
s kampi oen ech ter ee n g ro te dosis , •cc h t
l us t, die er toe le id cl d a t d Braba nder 
gee n grote voorsp ron g ko nde n nemen . 

T n de I we ede fa. e kwn m Til burg T ra p pers op 
:J- 1 maar clnarn11 blc"cn de t eam~ elkaar 
goed in even wicht hmtden. D lnnd,kam
pioene n kr g n we l wa l mee r kansjeR, maa r 
C roni ng r 1soalie 1-1.ik Dijk, t r en d v rcl~d r
ger, !\ll cXap, :S:eal en \\'ijlemm1;; vormden de 
uitbl inke r~ in de Ro 11 d,,paorb 1kploc~ . 

l let A rm,terdambe Orwo, vamwond tcgens
t nnde r van d e C m n in ge r. in he l :-,rncl spnrk. 
v r loor m et ,'l :l \811 Nationa le i'\ed rl andcn 
i'\ijm('gen en l·fl .JS dek la ,eerde H unlers m t 
!rel t 16-2. 

Oe mee~te goa l~ viel n in de eer~te periode . 
·a d ' pem ngstrel fer va n T il b urg Tra ppers 

milak te Herbie Red ha.w gelij k, waa rop d e 
ga,theren ander maa l een " rs prong namen. 

Neder aag iishockeyers 
l r •I B ond ss1> ,1a rbank T ea m lweft gi s t r 

rnvond ook d e uitwed,lri jd tege n hel Am~ 
terdam. O rwo VC'r lor n . "1 r s t <'Il df' Gro
n in l{ •r ij,- hoekl')"er, d e· vo rige w eck in het 
~ lad, r ar k ea pi 1u len' 1I \Ï'1 dr- eijfcr~ 1'- 1. 
in Amoll'ru (l m t.l"l{l'' il•nl e O rwu mei t :! - 7. 

11 1•1 team v:1 11 t r ,, inN Ha nd y ' en l h reft 
l'Îg nl ij l g('(•n moment kn n: j!l'/ Îf' ll ~un (p. 

grn-. tnnd<>r, lf' hC'clrC'i){c11.. 'a lif'n min ui •n 
in de rNi-tr pC'riodt' w:t, h1' l ;11 .·,-o , Otlr d" 
J\m!,l('1·d nmnwr,. ,\llrC'n in dP t wC'ed e fa ·t• 

d ed en de ' ro nin~en, 1eh terug. O p dal 
m oment on rna r cl d C' het i.pe) t ro uwen . in 
m 1h , nlc , . e h1par liien , die rhno ti sch 111-
fcrele n tot gevolg h a dd e n. Hel gc h urd ,, 
ze lf · e nmacd d a t e r liefbl negen speler op 

het ~t r nfli n kj c ,.al en. To1•n de• l{emocdc 
ren in de lan l~ll' nNiode w n l. lrn lmeer rle n , 
k r r<'g- Or wo wre r he l be~lc , ·an hC't s pel, 
w · a rcloor de .\111, t •rd n mm f' r . 7nnrlr r a l ft> 
,·ecl mo1•il1· de• hc•id1• pu n l irs h inn en h,,:-1 1-
clc•n . 

l le l Ho nct-~r aa rh:1 nk ' r c•a m 1:t1 I 11d 1 va
navond in il!e n h u b n a uwe li.ik" kunn n 
reva n c here n. li et strrk r Hi j, komt ori· 
be-7,oek dat gis tere n in D c• n Ha ag land-

k a mpioe11 Ti lburg Tra111>ecR mei :i- 1 
, ·N s loel!- Door da l rr~ullnill lie r, he t [f •· 
r ('n \'rensc Fecn s tra weer w:rt in or> de ko
ploper s , w ant de Fric-7, '" h a dd('n geen 
m o1•iLf' met dC' Hunt e r s: 11- 4. 

Groninger ijshockeyers 
kansloos in Nijmegen 

De Gron inge r ijshockcyers hebben gi, 
tcravond h un. de rde ach tereenvol gend e 
wedstrij d voor d e Nederl a n dse compe ti tie 
verloren . In Nijmegen wos de c lub van d ie 
naam beduidend sterker, he tgeen in de cij
fers 10-2 over igens wal o ver dr e ve n wer d 
, ·astge le gd . 

Het Bon d spaarbank Team kon geen en ke l 
moment imponeren. De Groningers hadden 
d e grootst e moeite om uil het eigen verded i
gingsvak t e komen . Daarvoor waren d e pas
ses te onn a uwkeurig en ontbrak het sa m en
spel. ijmegcn dan kte de ruime zege dan ook 
voo rnam elijk aan de homo en itei t , di e chril 
af Lak bij het romm elige gehee l von de gas
ten . 

Groningens trainer-verdediger Randy ea l 
en Jack Me ap waren samen met forward 
Herb ie Redshaw a ls enkelmgen in siaat d e 
ïjm eeg e ploeg wat tegemtan d t e bieden , 

Zo scoorde Red ·haw de beide Groninger Le- 1 
gengoals. 

T ilburg Trapper~, vanavond in H ee ren
veen legenstonder van Feenstra, won m 1 10-
3 van het t recht e H un teffi e n ORW O vers
loeg HlJS m et 8-5. Er wordt een duhhele 
com petitie verspeeld . 
D e La nd : 
1 F een trn 
2 T ilburg T r . 
3 ~, ' N ij megen 
4 HIJ S 
5 OR WO 
fi !Junler s 
7 B ond spaarh. 

2 2 0 0 4 18- 9 
2 2 0 U 4 15- 5 
3 2 0 1 4 19-10 
3 2 0 l 4 l -1 5 
3 1 0 2 2 18-22 
2 Cl O 2 0 5-15 
3 0 0 3 0 G-23 



Het Bondsspaarbank Team heeft l.1 1 G 
gisteravond .in de ijshal tadspark de r On .1 nge r 
tuntzegc op HIJ een pa send ver-

volg gegeven door tegen Nationale iish,ckeyers 
verder van laatste plaats 

Neder Ja ndcn Nijmegen zijn tweede 
competitiezege te realiseren: 7•4. De 
Groninger ijshoekeyers hebben met 
deze twee overwinningen afstand 
genomen van de laatste positie in de 
eerste divisie, die aan het einde van 
de dubbele competi tie degradatie 
inhoudt. De noordelijke ijshockey
ploeg vertoonde tegen het matte Nij• 
megen zoveel overtuiging, dat hand-

ha v ing van het ecrste-divisieschap in 
ieder geval haalbaar is. 

Het Groninger team lijkt na de misère 
in de bekerron de als herboren. et als 
tegen het sterke HIJS waren ook gi,;
teren de Groninger Canadezen bereid 
om hun technische capaciteit.en te com• 
bineren met een volledige inzet. Verrn a
n ende gel ui den van het GIJS-bestuur 
en een pa ingevoerd premiestelsel heb
ben hun uitwerking zeker niet gemist, al 
moet gezegd worden dat de Nijmeegse 
p_loeg opval !end zwak tegenspel liet 
zien . 

Aan de ijmeeg e inbreng was in het 
geheel niet te merken, dat het Bonds-
paarbank Team nog geen maand gele

den in Nijmegen met 10-2 van het ijs 
was gespeeld. Ook de recente ijmeegse 
successen tegen bijvoorbeeld HIJS (9-6) 
en ORWO (5-3) waren niet te rijmen 
'met het zwakke optreden in de Gronin
ger ijshal. 

1ijmegen-coach Alex Andjelich weet 
de nederlaag voor een deel aan het pel 
van zijn internationals en ,Jong Oranje
spel~rs, die nog maar enkele dagen te
rug waren van toernooien in re pectie
velijk Kopenhagen en Spanje. Andje
lich na afloop woedend : ,,Die Hal Lay
coe (de bond coach ; red .) kan wat mij 
betreft de rest van het eizoen wel op 
zijn buik chrijven. Onze internationals 
komen verdorie met minder conditie te
rug dan toen ze weggingen. Voortaan 
. la ik alleen spelers aan het eder
landse team af al het mij uitkomt Ook 
wat betreft de trainingen Wat nu is 

gebeurd lijkt nergens op. En dan te 
bedenken dat zo' n bondscoach 85 mille 
per jaar verdient". 

De Tsjechische tacticus liet in de
zelfde woordenstroom zijn ergerni& blij 
ken over de opzet van de huidige com
petitie: ,.Dit is een competitie voor prof
team .. Een ploeg-in-opbouw met veel 
Nederlandse jongens gaat er op deze 
manier onderdoor. Ik ben altijd tegen 
deze dubbele competitie geweest, maar 
de meeste club kijken alleen maar naar 
de inkoms en die zo'n overladen wed
strijdenreeks met zich meebrengt" . 

Andjelich wilde overigens wel kwijt 
dat de 7-4 nederlaag olkomen terecht 
tot stand was gekomen. En inderdaad 
maakten de ijrneegse internationals 
Joo ten , Van oldt, ciarone en Mater 
een ui tgebluste indruk , waardoor het 
Groninger geweld van Herbie Redshaw, 
Toren, Murray , Neal , Wijleman en 
J< arle en veel te weinig tegenstand werd 
geboden. 

To h zagen de rnim zevenhonderd 
! e ·c houwer be li st geen eenzijdige 
wed t rijd Hel scoreverloop bleef Lot en 
met cl laat te periode boeien, hoewel 
het Bond. Rpaarbank Team vrijwel 
voortdurend een win , lmarge behield 
van zo'n drie doelpunten . 

De laatste minuut van de tweede fase 
nek1e de Nijmegenaren . Bij een 6-3 
voor prong voor de thuisclub moest de 
Grnninger verdediger Pele van Amel -
foorl naar de t ralbank na eon twijfe
lachtige besli sing van arbiter Westra, 
die zich de laatste ti jd herhaalde] ijk het 
misnoegen van het Groninger publiek 
op de hal haalt door de" tadsparkbe
woner " regelmatig veel te streng te 
benadelen m t trafmrnuten 

Nijmegen maakte echter geen 
gebruik van het voordeel. In plaats van 
6-4, werd het 7-3. want Brook.e Murray 
scoorde beheerst na een doorbraak, 
waarbij hij de Nijmeeg e spelersmeer
derheid aan zijn laars lapte; 7-3. De oos
telijke hoop was daarmee goeddeels de 
grond in geboord, al kwamen de man
nen van Andjelich in de laatste periode 
weer iets dichterbij via een treffer van 

ciarone. 

Ongehelmd 
Was goalie Martin Leellang er fü de 
slotfa e verantwoordelijk voor dat de 
spann,ing tot een minimum beperkt 
bleef, in de eer te periode legde vooral 
zijn keeperswerk de basis voor de Gro
ninger zege Terwijl zijn collega Jan 
Bruvsten in die e·erste minuten name 
1 ijk · enkele malen ronduit blunderde. 
wierp de on gehelmde ( 1) Leeflang zich 
lclken naar de ijsvloer met een ucces
volle greep naar de puck bij de sporadi
sche tegen toten 

Het zat de noordelingen trouwens he
lemaal mee, want een houdbare schui-

• H 1rb1 e Redshaw (links) scoo, ten Bill Karlesen fw ·h t me 

ver van Henk Knkke betekende de ope
ningstreffer, Redshaw trof de roos na 
drie schoten voor één prij en een solo 
van Neal ontmoette merkwaardigerwiJs 
ook al geen tegenstand. 3-0 

Wilcox maakte ei m de tweede pe
riode 3-1 van , maar eal en uitblinker 
Henk Krikke produceerden elk ook een 
t reffer (5-ll. voordal Fraya en Joosten 
het verschil terugbrachten tot twee 
doelpunten 5-3 Daarna was het de 

beurt aan M urray, die met tweP voltret 
fer een onoverbrugbare voorsprong 
schiep 

De tweerle achtereenvolgende Gro 
nmge1 zege heju belden de su pporter 
met luidruchtig vuurwerk Maar het 1 

de vra ag of het Bondsspaarbank Team 
de opgaande liJn zaterdag kan voort 
zetten in het komende thuisduel tegen 
land kampioen Tilburg Trappers 

HE1 K HIELl<EMA 

In de eer t cl ivi ie won Peenslra met 
10- van OR\VO HI.JS ve rsloeg Hun
t n, m t 11-2 e-n Tilburg Trappers 
klopte ORWO met 4-2 • 

De sla nd 
1 Til burl( T.,.. 
2 Feen et ra\-
3 HIJS 
4 Nijmegen 

ORWO 
6 Rrmdsspaarhanh 
1 Hunter. 

8 ó I l 13 31-22 
6 0 2 12 ()9-38 

9 6 0 3 l 2 66-31 
9 4 l 4 9 4 1-40 
9 .1 0 6 6 .i~l-61 

0 6 4 31 . .;4 
1 1 0 6 ? ?t - 14 



tY-1-1f-

Fecnstra-Heerenvecn is de 10-0 neder 
laag tegen Tilburg Trapper, an vrijdaga
vond te hoven gekomen mcl een 1ege ( -î) 
op Na t ionale Nederlanden Nijm gen. 
OTIWO vers loeg HIJ mcl 7-12. 

Jerry Göbel, de goalie van Tilburg Trappers en h et Ne
derlandse tea m, huilde tranen met tuiten. Als een 
ontroostbaar hoopje ellende zocht hij wankelend de weg 
naar de kleedcabine in de Gron inger ijshal. De zo 'llaak 
geroemde ijshockeydoelman voelde zich schuldig na de 
zinderende slotminuten, waarin het Bondsspaarbank 
:Team het vrijwel onmogelijke waar maakte door een 3-2 
achterstand om te buigen .in een spectaculaire 4-3 triomf. 
De fors gebouwde Groninger Canadees Herbic Red shaw 
ontgoochelde Jerry Göbrl in de\ oorlaatste minuut met een 
loeihard slapshot vanuit het Groninger verdediging vak 
(!) over een afstand van ongeveer veer tig meier: 3-;J. De 
vijftienhonderd laaiend enthousiaste toeschouwe rs zagen 

/ 

De stand : 
1 Ti lburi; Trappers 10 7 l 
2 Feenstrn V 10 7 0 
3 111,J." ll î 0 
4 OR\. 0 11 5 O 
fi Nijmrgen ll 4 l 
6 Ilond.~p:1arb,111k 10 •l O 
7 Hunl r~ l 0 

in de ]aatste seconde hun droom werkelijkheid worden: 
Henk Krikke joeg de puck, ook al van grote a[st.and, ach-
1cr de onthutste Göbel: 4-3. De Groninger ijshockeyer 
maakten het succes gisteravond compleet door in Utrecht 
de wedstrijd tegen de Huntcrs eveneens winnend ar te slui
ten: 7-5. 

T erwijl de Tilburgse spelers zaterdagavond hun best deden 
doelman Göbe l wat te troo ten en de team begeleiders ver twij
fel d naar hun hoofd grepen , reageerde Tilburg-coach P aul 
Domn met dreigende gebaren naar het arbitrale duo. , De 
cheidsrechters hebben ons de da~ omgedaan. Ze hebben d 

pun ten aan Groningen cadeau gedaa n," verkl aarde Domn na 

•Martiuieeflang duikt op de puch, terwijl de Groninger Van Amelsfoort I<laa 'an de ~ (rech ts) op af land 
houdl. '\.._ 
anoop. Hij doelde op de beide straffen van twee van zijn spe- doelman Mort in Lecflang , dat een vroegtijd ige forse ach ten,-
lers tijdens de sensationele slotminuten. tand uitbleef. Al in de eerste periode ontkrachtte Leeflang 

Nadat Herbie Red haw in een fase van numerieke meerde- herhaa ldelijk het techni che Tilburgse overwicht. Het on ze-
rheid zijn opmerkelijke gelijkmaker had gescoord , moest vlak ker optreden van zijn collega in het andere kooitje schemerde 
daa rop weer een Tilburger naar de strafbank. En de treffer toen al door . Zo kon het gebeuren dal J ack Wijlemans een ze-
van Kri kke was voor een groot deel toe te schrijven aan een ker houdbaar "la p- hot in het. doel zag verdwijnen: 1- 0. 
goed staaltje power-play van de Canadese Groningers, di e De tweede periode liet zien waarom de zuiderlin gen op kop 
daarmee de volle win t naar zich toe trokken. pr ijken \· an de eer te divisie en hoe ze een avond tevoren con-

Domns kritiek richtte zich met name op de tweede straf, die current Feen tra -Heerenveen nog met 10-0 klop gaven. Met 
uit.uedeeld werd door invaller-arbiter Joop Jansen, een oud- ge liede combinatie werd het Groninger team in deze fase 
cd's-speler. Jansen, die afgezien van de vee l omstreden met de rug tegen de muur gedrukt. Het angstvallig willen vas -
laatste straf goed floot , was toevallig in de ij hal aanwezig en t houden van de minieme voor prang werkte steeds meer ner-
hij moest zich in de arb itersplunje steken toen twee " li- veuze ac ties in de hand en de verdediger kregen elke minuut 
ne men" niet kwamen opdagen . meer moeite om de puck uit de buurt van de voortreffel ij ke 

Maar hoezeer die laatste Tilburgse trafminulen de bala ns Martin Lee f1ang te houden. 
ook in het oordeel an het Bondsspaarbank T eam deden Maar de tegengoals kwamen en werkten in de redeli jk 
uitslaan , het voert te ver om de arbiters Jan en en\ e tra van gevulde hal ontnuch terend. Prentice en Buckton (2x) 
thuisfluiterij te betichten. Met name Westra wilde in ieder coorden achter elkaar : 1- 3. De Groninger concentra tie ver • 
geval enige schijn van partijdigheid vermijden door steeds één lapte wat en het leek erop dat men zich had neergelegd bij de 
speler van beide teams gel ijktijclig van het ijs te turen bij al gang van zaken. Maar het team veerde letterlijk op na zeven 
te vinnige duels. mi nu ten in de derde periode. Trainer-speler füindy Neal 

Met de ha rdheid viel het overigens wel mee. Er deden zich stelde de jonge Herman Carras in de gelegenheid bij één van 
slechts sporadisch vechtpartijen voor, omdat de spelers hun de uitva llen van dichtbij te doelpunten: 2- 3. 
energie beter kwijt konden voor de uitvoering van hun spelop- Daarna werkten de Groningers zich met.veel inspanning on-
drachten. Maar toch moe ten de Groningers het voora l heb- der de Brabantse druk vandaan. Gestuwd d or felle aanmoe-
ben van een flinke portie agre siviteit. Want hoe luid de eerste digingen schiep de thuisclub zirh enige kan en , waardoor Til-
Groninger zege op de landskampioenen ui t Brabant ook werd burg Trapper uit pu re nervositeit ee n verdedigende stelling 
bejubeld, qua spel waren de Tilburgers hun tegenstander gro- aannam . Twee bestra fte overtredingen en e n t ikkeltje Gro-
ten deel de baas. n inger geluk d den de rest. 

De noordelingen dankten het voornamelijk aan uitblinker HE :\" l{ HIELKEMA 

2 15 50 -26 
3 J 4 G7 -55 
4 14 76-5 1 

10 BJ -74 
6 9 66-51 
6 -1 2-62 
8 2 38-93 



TILBURG TRAPPERS 

De Trapp rs z11n weer rij van Europa -Cup zor en Of z oo zorge loos naar Groningen Zijn ge om n Is de 
vraag De overwinningen an h t Bondsspaarbank T am e en HYS lntervam en Nationale eder landen 
Nijmegen zouden ze aan hel d n en gezet moeten hebben 

IgenltJk IS het recen1 hers el van he Bondsspaarban Team al op 10 december 1n Til burg begonnen oen 
geflatte rd met 3-1 werd verloren Oo o n was h Bondsspaarban Team n t als tegen qmeg n ,n 
staat vr11wel de hele weds rlJd he spel van de tegenslander e o ntrege len 
Gezien het spel da1 Tilburg op het IJ brengt wordt h t een oorz1cht1ge wedstrqd Rand ea l zal moe en 
zorgen voor een sterke fore-check en e n d1re g sloten . afwachtende verded1g 1ng 
We zullen zelf voornamel ijk moeten scoren u,t reaks Maar met mensen als Brook , Herb1e en Randy 
voorin moet dat lu en En Jack Wyl mans nIe1 re vergeten Als die enminste de puc op het 11s houdt 
Tilburg heef een u1tgesprok n do !punt nmaker me r Maar dat b te ent wel dat e1genlt1k iedereen 

aarllJ IS 

Of Henk Hl lkema van het Nieuwsblad me ziJn som r voorspe lling och gehJ fl J t? e zullen wel zien 

PETE VAN AMELSFOORT 

wam via ,,megen naar he Bondsspaarbank Team Hti Is iam ltJ z a b gonn n maar wordt iedere 
w dstrqd beter In Nqmegen moe t h11 lef -wing spelen maar h11 voel zich 1J ons als verdediger bel r op 
zqn plaa1s 
HIJ ver laard z1Jn zwa ke start doo r gebrek an con ctI11 Bo end1en pas1 IJ zo langzamerhand goed in 

h t team Pete schnJft de spectaculair opleving van he Bonds paarban Team voor een belangrlJ stuk 
toe aan de nieuwe manager 
Pet van Ame lsroo rt komt u1I St Cath rin s. Ontan o, w ar hIJ tn 1955 g bor n Is 
daarvoor ui t Nqmegen en Vught Pet spe lde voor hij n ar Nederland kwam nog 
vorig Jaar afgestudeerd 1s als bosbouw- m nag I Zq n pec1al1te1t Is hard -ho u 
HIJ Is vrij opt1m1st1sch over d wedstr11d egen de Trappers Verded1g1end 
1s he Bondsspaarbank Team d laatst l)d veel b 1er geworden En daar 
komt het tegen Tilburg op aan De Trapp rs zI1n overigens naar zIJn 
m nIng geen team dat een leg nstander ond rscha Daar zij n z e 
professIone I voor 
Het u1tverded1 en Is voor het Bondsspaarban Team nog een probleem 
M ar hij rwacht dat dat ook wat gemakkelq r zal gaan nu er op het 11s 
meer gepraat wordt Vooral de ervaring van Mart in Leef lang kan zo m r 
to z.qn r cht komen en oo Rick D stra begint t praten vanuit zqn 
n t 
Pet wordt 1n Juni 22 H11 Is 178 en een hafv centimeter lang en v el 
zwaard r dan h1J er uit ziet 84 kilo1 
Hi j denkt dat we met 4-3 van Tilburg win nen 

Zqn ouders kwamen kort 
oor z11n col lege, waar hl) 
oor de ineer-produkt1e 

• 1 

Zaterdag 8 januari 19n 

BONDSSPAA.RBANK TEAM 

1 Rick Dykstra 
18 Martin Leeflang 

3 Pete van Amel sf oort 
4 Steve van Vellor 

11 Han s Eikelenboom C 
6 Randy Neal 
7 Johan Tooren A 
9 Brooke Murray 

8 Hubert de Groot 
1 O Jack Wylemans A 

2 Henk Krikke 
12 Henk Keizer 
14 Herman Carras 
15 Gerard Carras 
16 B il l Karelsen 

5 Herbie Redshaw 

Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

1ste DIVISIEN.Y.B. 

Opstellingen 

TILBURG TRAPPERS 

30 J . Göbel 
1 H. Ch ristiaans (2) 

2 H, van Dun C 
4 H. Christiaans (1 ) 
9 G. Peternoussek 
3 G. Bakker 

17 J. Me. Donald 
16 W. Tuna 
8 8 . Buckton 
5 H. Prentice 

15 K. van de Broek 
18 M. van Boekel 

21 J . van Wijngaard 
19 J Diel issen 
14 J van de Ven 
12 L. Maas (res.) 

F. van Roemburg (res.) 

Hr. Lingeman 
Hr. H. Broomans 
Hr. H. Fokkinga 
Hr. H. Krikke 
Hr. F. Mulder 
Hr. H. de Vries 
Hr. G. Schuring 



·troninger ijshockeyers 
zetten zegereeks voort 

Het Bondsspaarbank Team heeft gisteravond zijn vijfde acht ree11Yol
genè.e zege in de eerste divisie behaald. In de Groninger i.i s ha l zagen 
zo'n 500 toeschouwers hun fa\'orieten zonder enige moeilijkheden zege
viere.1 tegen het onderaan taande Hunter. , dat roemloo · met 13-~ ten 
onder ging. De Groninger ploeg heeft de opmerkelijke opm ars van de 
Jaatste weken inmiddel beloond gezien met een gedeelde v.ierde plaat s. 
Hel team heeft met nog dertien wed t rijden voor de boeg zes punten ach
terstand op koploper li'eenstra. Het, puntenverschil met de Friezen kan 
vana 0<: 1d door de Groningers verkle ind worden als trainer Randy ea l 
en zijn _ ;peters in het Thia lf- tadion zi h als een winne nd team blij ven 
manif( teren. 

Dat het in Heer 1ween e n I annt>nd · 
wa k gaat worden, ligt \'oor de hand . En 
over de uit lag valt bij voorbaat gee n 
zi nni g woord te zeggen, \\'ant sine! de 
10-0 nedcrl1rng van H eerenveen tegen 
Tilburg Trappt>n; en de ,1. ;~ 7.ege \·an ck 
Groninger forma1 ie op d i 'l lfde Rrn
bandcrn is in de competitie alles moge
li jk . 

Zo hal verwei;(e de strijd om de 7\ cder
land. c titel b li jk t duidelijk dat de rurn
trekk lijkhci cl ·van de competi ie in dr 
e r: t di\'i. ie door b eter \'ercl eelde 
krachten aanmerkE>lijk i. , crgro l. Veel
rnudi g land. kampioen T ilburg Trap
per mag dan nog s leed een prima 
ploeg op h t ijs brengen, het toenr • 
m nde verzet van de andere team. hedt 
de Bra bant se a lleenhce rserij behoorl ijk 
ond ermiind . 

Dat dè Groninger zich zo langzame
rhand ook in de top gaan bezighouden is 
niet a ll een leuk voor de fa natieke su p
porter groep, miiar h t geeft .de noord~
lijke derbies tegen de bekerwinnaars Uit 
Heerenve n teven een extra dimcnsi . 

In ieder gevnl kunnen cl Friezen , die 
gi teren met -4 van HU wonnen. zich 
voor het duel van va nn\·ond gaFin opma
ken. want de 'Stad parkbewoners ' wil
len zich juist in het Frie:;e H aagje laten 
gelden als een ploeg ' in the wi1rning 
moocl'. De Groninger . peler. maakt n er 
gisterovond t gen de j0nge trecht. e 
ploeg een snort trainin g. partijtje rnn , 
terwijl de suppc rlen, zich via . preek
koren opwarmd n , ·oo r de confrontatie 
met Heerenveen . 

Ontspannen 
Ondertu "en werd tie trecht e for

mnt i a l in de eer te vijf minuten op een 
onoverb rugbare af tand gezet \·ia goals 
van de uitbl inkende Canacl zen Rmdy 1 

Nea l (2x), Herbie Iled. haw (2x) en 
Brooke Murray: 5-0. Op een ont. pnn
nende wij ze klan rden de Groninger het 
verpl ichte karwei. Herbie R edshaw 
hoefde met zijn befaamde 'i;lap• hot ' 
niet eenR een hoek uit te zoeken: de 
snelheid van de puck garand eerde tee 
vast succe . 
Randy Neal scheen zich zelfs wat te 
cha!;I) en vo r de s impele manier van 

scoren. De felicitaties van zij n team
makkers beant.woordde hij met een ve
ront chuldig nde glimlach. 

Na dat de Utrechtenaren al snel hun 
goalie René Jansen vervingen cl or 
R-E!P 1y van Alfen. moest de o erigen 
i.:::ie _ werkende Bonds paarbank?oel
n;an Rick DijkRtra tweemaal ca p1tue
ler n (5-2) . Maar een goal van de . teeds 
beter pelende H erman Carras en t wee 
treffers van Randy Neal brachten de 
. tand na de eerste periode weer in ove
reenstemmin g met het krad,tsver chi!: 
-2. 

Daarnn was de \\'Cd trijd in feite 
gespeeld. De Groninge r ploeg deed h~t 
\ at kalm r aarf, a l werd de produkt 1e 
na een derde tegenpunt weer opgevoerd 
door N ea l (2x). Redshaw, Herm an Car
ras en Henk Kri kke: 13-3 . 

........ 

HEl\K HIELKEMA 

ll rman Carra~ 
. ·/ ecds beter. . 
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HUNTERS UTRECHT 

Na de successen van de afgelopen weken zou de wedstr ijd van vanavond een formaliteit moeten zijn . 
Maar verrassingen z11n natuurlijk toch niet uitgesloten . Het Bondsspaarbank Team heeft mentaal en fysiek 
op zij n tenen gelopen . En morgen komt de belangrijke uitwedstrijd tegen Feenstra Verwarming . Hope lijk 
kan Randy Nea l zijn mannen voldoende mot iveren . 
De ve rle idin g 1s natuurliJk groot nu toch eens naar de competit iestand te kij ken . Per 9 januari is die als 
vo lgt : 

T il burg Trappers 10-15 
Feenstra Verwa rming 10-14 
HYS lntervam 11 - 14 
Orwo Amsterdam 11-10 
Nat. Ned. Nijmegen 11 - 9 
Bondsspaarbank Team Groningen 10- B 
Hunters Utrecht 9-- 2 

Voo r het Bondsspaarbank Team ziet het er plotseling heel anders uit dan drie weken geleden . Als we er 
vanuit gaan dat de wed strijd van vanavond gewonnen wordt dan zit het Bondsspaarbank Team weer 
helemaal in de middenmoot. En de verschillen zijn d i t jaar kleiner dan ze oo it geweest zijn . 
Bovendien 1s het aantal thuiswedstrijden dat we nog voor de boeg hebben relatief groot , omdat de 
uitwedstrijd tegen ORWO op zondag 23 januari naar Groningen is verzet. In Amsterdam is er dan geen ijs 
beschikbaar. Voor de echte ijshockeyliefhebber wordt dat een weekend om van te likkebaarden. 
Vri jdag 21 1anuari zijn onze Friese buren op bezoek en zondags komt ORWO. 
N B Donateurs en seizoenkaarthouders moeten voo r deze wedstrijd natuurl ij k, gezien de regel ing 

met ORWO, afzonderlijk betalen . Dat geldt ook voor GYS-contribuanten , commiss ieleden etc . 
Ons eigen publiek heeft natuurlijk wel degelijk invloed op de u itslagen. Randy Neal schrijft het 
huzarenstuk tegen Tilburg Trappers voor zeker 50 % op naam van de supporters en Herbie Redshaw, d ie 
met Brooke tegen de Trappers de laatste minuten onafgebroken op het ijs bleef , hijgde na afloop volledig 
u i tgeput : ,. The c rowd kept me going! " 
De stat1st1eken van onze spelers zien er nu zo uit : 

Wedstri jden Aantal Assis t. Totaal 
doelpunten pun ten 

5 He rbie Redshaw 21 24 14 38 
6 Randy Neal 24 13 20 33 
9 Brooke Murray ,6 16 13 29 

10 Jack Wy lemans A 24 11 18 29 
7 Johan Toren A 24 7 10 17 

16 Bi ll Karelsen 24 3 12 15 
2 Henk Krikke 22 7 7 14 

12 Henk Ke izer 23 8 5 13 
14 Herman Carras 23 6 6 12 
4 Steve van Vellor 21 7 4 11 
3 Pete van Amelsfoort 23 9 9 

15 Gerard Carras 24 3 2 5 
11 Hans Eikelenboom C 23 1 1 2 
18 Martin Leeflang 21 

~ 1 Rick Dykstra 24 

ZATERDAG 15 JANUARI 1977 

BONDSSPAARBANK TEAM 

1 Rick Dykstra 
18 Martin Leef lang 

3 Pete van Amelsfoort 
4 Steve van Vellor 

11 Hans Eikelenboom C 
6 Randy Neal 
7 Johan Toren A 
9 Brooke Murray 

10 Jack Wylemans A 
2 Henk Krikke 

12 Henk Keizer 
14 Herman Carras 
15 Gerard Carras 
16 Bill Karelsen 

5 Herbie Redshaw 

Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

•d ~ und1g advies 
1del1J e polissen 

c erpe tarieven 
• vl t geregeld 

1ste DIVISIE N.Y.B. 

Opstellingen 

HUNTERS UTRECHT 

1 René Jansen 
31 Ronny van Alten C 
14 Theo Kuik 
12 Jan v.d. Kraak 
16 Carry Beekink 
15 Tom Colen 
21 Theo Wammers 

6 Larry Hutchenson 
11 Brus Cochrane 
17 Jonny Termijn 
2 Tommy Collaar 
9 Leo Collaar 
5 Iwan Kocanda 

10 R. Collaar A 
7 Rudy Termijn A 
8 H. Roelofsen 

Hr. Lingeman 
Hr. H. Broomans 
Hr. H. Fokkinga 
Hr. H. Krikke 
Hr. F. Mulder 
Hr. H. de Vries 
Hr. G. Schuring 

.. 
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De Groninger ijshockeyers 
hebben zaterdagavond in de 
propvolle ijshal van Heeren veen 
eind elijk na vijf achtereenvol
gende zeges hun hoofd moeten 
buigen. Aan de opmerkelijke op
mars van het Bondsspaarbank 
Team, die vrijdagavond n a de 
overwinning op Hunters leidde 
tot een gedeelde vierde plaats, 
heeft het Friese Feenstra voor
lopig een einde gemaakt. De 
noordelijke ijshockeyderby, die 
de groeiende vorm van de "stad
jers" zou moeten onderstrepen, 
werd voor de Groningers een 
nachtmerrie. De Heerenveense 
ploeg dek la sseerde zijn tegens
tander met d e ontnuchterende 
cijfers: I 2-3. 

Behalve de gedachte dat de Friese 
ploeg komende vrijdagavond in Gro
ningen met betere wapen bestreden 

!ie 
ar
aal 

za l kunnen worden, bleef er voor de 
mannen van trainer Randy ?\eal 
slechts een wrange na maak o,·er. He t 
Groninger team heeft tegen een gela
den F eenstra n amelijk geen moment 
het e lan geto nd, waarmee men in 
voo rgaande duel zo tri omfantelijk 
ove reind bleef. 

Voor het kooitje van doelman :Vîar
tin Leellang speelden de ve rd ediger 
Eikelen boom, Krikk e. Van Vellor en 
Van Amel foor!. zelf \\'at ·chuw, 
waardoor de Heerenveners met prima 
. chaaL techniek en s tick-handling d e 
fraais1e combinaties o p het ij s legden. 
Het gem i, van Groninge r zelfve rtrou
wen werd door de Frie e internatio
nal · K oopman . De H ee r, Janssen en 
Van Wieren d ankbaa r uitgebuit. 

De thui ploeg h ad aa n de eerst.,e pe
riode genoeg om de wed trijd in fei te 
t e be li ssen. De veel te lief pelende 
Groningers zagen tot hun schrik dat 
d e Friezen zonder het verzet va n te
vige body -che k op upe r ie ure wijze 
he t d uel na a r hun hand zetten. Larry 
va n Wi eren zo rgde voor d e ope nin g
s treffer , J a ns~en maakte er 2-0 van 
na een chi tterende combi natie met 
J ack de Heer , K oopman knalde d e 
derde treffer achter Leellang en Piet 
Nota tekende voor 4-0. Pas d aa rn a 
antwoordde hel Bondss p aa rba nk 

,, -.i<- ~' ~~•"-" >-... ~ -'-. 

e Larry van Wieren (recht s) h eeft d e care geopend. Martin L eeflang 
(derde van linhs) hijht ach terom. 

Team met een goa l van Herb ie Red s 
ha w, waa rn a Koopmans en \1c Do
na ld het ve r. chi! in ijfer nog ee n. 
vergrootten : - 1. 

Niet hard 
Groninger captam Hans Eikelen 

boom na afloop over die ee rs te pe
r iod e: We waren echt het ijs opgeko
men om Feen tra ee ns eventjes te 
pakken. Mi chien hadden we wel te 
vee l zelfvertrouwen in plaats van te 
weinig . Maar we speelden in iede r 
geva l met veel te weinig hardheid . 
Wat dat betreft gaan we er vrijdag wel 
iets aa n d oen." 

Maa r zelf. na die desast reus ve r
lopen ee r te fase wa er in d e Gronin
ger ploeg nog hoop op een gu n tig ver
volg. Doelman Martin Leefla ng, die 
overigens aa n d e zes tegent reft'ers 
geen c huld ha d , werd vervan gen door 
de jonge Ri ck Dijk tra . Eike lenboom: 

, . Na zo'n eer. te periode probeer je 
wa t . Een keeperswisse ling kan in der
gelijke geval len wel een he lpen ." 

In de tweede pe ri ode kwam er 
inderdaa d ee n kl ei ne opleving. W el 
doe lpuntten Van Wi e ren en Jongsma , 
maar H erman Carra e n Broo ke Mur
ray reageerden eveneens d e ltreffend 
(8-3 ). T oe n iedereen op d e vierde 
Groninge r t reffe r wachtte, bes! iste 
And y Tals ma de strijd evenwel met 
een ,.s lap- hot.": 9-3. 

De gasten beseften in de laatste 
spee ltijd dat de winst in het begi n u it 
handen was gegeven . Veel m oed om 
tijden s d e derde pe ri od e nog wa t goed 
te maken, kond en de Groninger daa 
rom nauwelijks opbrenge n. De 
gedachte, d a t d e Friezen in eige n hui s 
m et techni sch s pel van h et ij waren 
te vege n, heeft b ij de Gronin gers ver
moed e lijk een lr. Koni eke houding in de 
ha nd ge werkt, die uiteindeli jk va n 
bes! issende beteken is werd . 

~ 

De de rby ve rliep dan ook zonder 
spanning en s pectacula ire ody
checks , waardoor m et n a me d t, ctercle 
fa e een ronduit saai karakter kreeg. 
De Friese ploeg breidde rustig verder 
aan d e monsterzege: Koopmans (2x) , 
en d e uitblinkende Jack de Heer 
bepaa lden de ei nds tand (12-3) . 

De Groninger ijshockeyers zijn er giste
ravond niet in geslaagd om in eigen huis 
revanche te nemen op Feenstra uit Hee
renveen. In de praktisch uitverkochte i.if • 
hal (2000) zegevierde weer de grotet 
klasse if~ de Friese Canadezen, al bleer 

. het ver ~Il in cijfers dit keer beperkt tot 
vier: 4 . De agressief spelende Gronin
~ers "is en Feenstra 's produktiviteit wat 
in te tomen, hoewel de "st.adjers" voor de 
koplopers nauwelijks een werkelijke 
bedreiging vormden. 

Een merkwaardige rol speelde de Gronin
ger Canadees Herbie Redshaw. Hij leverde, 
zoals zo vaak de laatste weken, een belan
grijke bijdrage aan het spel van het Bonds
spaarbank Team. Toch veroorzaakte de 
blauwgehelmde forward twee schijnbaar on
nodige straffen, die zijn ploeg pijnlijk bena
deelden. 

Redshaw's eerste straf viel na zes minuten 
in de eerste periode . De thuisploeg had op 
dat moment een 1--0 voorsprong genomen, 
dank zij een goal van Herman Carras na de 
eerste}e beste aanvaLTiidens de numerieke 
meeraerheid scoorde M'Koopmans echter 
de "kmaker (1-1), cwatna Van Wieren, 
Pa sci,lo, De Heer en andermaal Koop-
man He Friezen in die periode op em com I 
fortabele 5-1 voorsprong brachten. 

Geen revanche ... 

\ian Groninger 
ijshockeyteam 

1n die eerste fase profiteerde Feenstra uits
tekend van de veel te nonchalant opererende 
verdedigers. Het was dan ook geen wonder 
dat trainer-speler Randy Neal in de eerste 
pauze het interieur van de kleedcabine bijna 
in puin loeg van woede. Er werd aan Gro
ninger zijde daarna nauwkeuriger verdedigd 
en energieker aangevallen. Dat leverde zelfs 
goals op van Brooke Murray en Karlesen, die 
echter door Janssen doeltreffend werden 
beantwoord: 3-6. 

Het Bondsspaarbank Team kreeg vervol
gens een unieke kans om dichterbij te komen 
toen twee Heerenveense spelers naar de 

strafbank moesten. Een succe~vol staaltje· 
power-play ging echter n iet door, omdat 
Redshaw geheel onnodig zijn tweede overtre• 
ding maakte en terech~ ,!'c9ter de boarding 
werd gestuurd . , 

Daarmee verspeel den dé Groningers hun 
hoop op een gunstige wending. Ook in de 
slotfase waren er nog volop kansen op Gro-

pe overige uitslagen van- de gisteravond 
voor de eerste divisie espeelde wed- . 
strijden zijn : Nijmegen-Anfsterdam 5-3 (1-
2, 3-0, 1-1); Tilburg- trecht 11-1 (2-0, 7-1, 
2-0). 1 

ninger treffers aanwezig, ma~r de afwerking 
en de techni ek va n met name Gerard Carras, 
Hans Eikelenboom (slap-shots), Randy Neal 
(solo's) en Wijlemans liet.en het herhaalde
lijk afweten. Een simpele stickbeweging van 
uitblinker Jack de Heer was aan de andere 
kant voldoende om de strijd definitief te 
beslissen: 3-7. Wel scoorden daarna Jans
sen en Redshaw nog elk eenmaal (4-8), 
maar die treffers telden alleen voor de statis
tieken. 

HENK HIELKEMA 

HENK HIELKEMA 



FEEN STRA VE RWARMING 

E1genl 1jk ziet het Bon dsspaa rbank Team de co nfrontat ie van vanavond vol vertrou wen tegemoet. 
nze Friese vr ienden waren name lij k vorige week op het IJS lang niet zo veel sterker al s de hoge u itslag 

(12- 3) doet vermoeden. De wedstr ij d in Heerenveen bleef dan ook tot het eind het aank ijken waard . Het 
Bon dsspaarbank Team spee lde toen alles of niets. En het werd nie ts ! 
Er werd trou w ens de hele wedstrij d te veel op de aanva l gespeeld , en dat za l vanavond bes list niet wee r 
ge beuren . 
Wat dan wel de verschillen waren? 
De niet-Friese n waren produkt1ever. De betrekkel ijk weinige kansen d ie ze kregen w isten ze goed te 
benutten . En M art in was la ng niet zo br i l1an t als hij wel eens geweest is. HiJ had last van een oude b lessure 
en werd ook nog eens aan het hoofd geraa kt. Verder hadden onze Jongens geen greintje gel uk . 
En dan het pub l1ek1 De meegekomen Bondsspaarbank-suppo rters konden nat uurl ijk niet tegen de Friese 
gelu1dsove rmac ht op . Vanavond 1s dat ui teraard anders. 
U kun t een sp annende wedstr ijd tegemoe t zien . Ra ndy Neal wi'I dit keer niets zeggen over zijn taktiek. Maar 
er komen wèl een paar ve rrass ingen. 

BROOKE - JOJO - MURRA Y 

B rooke heeft tenslo tte toc h bes loten bij ons te bli jven . En dat is maar goed ook . Hij wo rdt beschouwd als 
ee n van de beste spelers in de he le compet itie. In ieder geva l heeft hij de grootste neus. 
Brooke, h11 word t niet voo r n iets J OJO genoemd , kan alles met een puck. In onze spelopvatting is dat pas 
de laatste ti jd een beet je tot zijn recht gekomen. Samen met Herbie Redshaw vormt hij de sterkste 
sco rende lijn Van oorsprong spee lt hi j left-w1n g, maar in het Bondsspaarb ank Team zien wij hem als 
center optreden . 
Brooke schr ij ft de goede resultaten van de laatste tijd toe aan de 
ontwikkeling van het hele team, inc lusief de begeleid ing. Op de lan gere 
termij n is dat toch een idee dat we in de gaten zul len moeten houden . 
To t nu toe hebben we eig enl ij k ieder jaar een co mpleet nieuw team op 
moeten bouwen . 
Brooke kom t ui t Toronto . Vor ig seizoen spee lde hij in de Zweedse 
2e d ivisie . Hij w il, terug in Canada , toch een goo i doen naar een carr iè re 
als professio na l 
Brooke Mu rray is 1.79 lang , behoo rl ijk zwaar, 82 ki lo , en 24 jaa r oud. 
Hij hoopt tegen Feenstra o p een snelle voorspron g en voorspe lt da n dat 
er met 4- 3 gewonnen word t. HIJ vindt dat we dat aan de Ti lburg _,Jf/ 
Trappe rs ve rplic ht ZIJn . - -

Vrijdag 21 januari 1977 

BONDSSPAARBANK TEAM 

1 Rick Dykstra 
18 Martin Leeflang 

3 Pete van Amelsfoort 
4 Steve van Vel lor 

11 Hans Eikelenboom C 
6 Randy Neal 
7 Johan Toren A 
9 Brooke Murray 

10 Jack Wylemans A 
2 Henk Krikke 

12 Henk Keizer 
14 Herman Carras 
15 Gerard Carras 
16 Bill Karelsen 
5 Herbie Redshaw 

Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

ee , aantre keliJke spaar
re . el ing vo r jongeren 
a 1 15 te rr . 20 Jaar 

m .t ·0° ove h 1dspremie 
d ook me ! 

N ) 
S lA 
US 

p 
A 
H 
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1ste DIV(SIEN.Y.B. 

Opstellingen 

FEENSTRA VERWARMING 

1 J. Siemonson 
6 H. de Haan 
2 G. Me. Donald 
3 L. van Wieren 
4 G. Hachey 
5 H. Lageveen 
7 P. Nota 
8 J. de Heer 
9 J . Sikkema 

10 - G. Jonkman 
11 R. Scheenstra 
12 Th. Nota 
14 A. Talsma 
15 J. Janssen 
16 L. Koopmans 
17 W. Jongsma 
18 J . de Boer 
19 A. Palmiscino 

Hr. Lingeman 
Hr. H. Broomans 
Hr. H. Fokkinga 
Hr. H. Krikke 
Hr. F. Mulder 
Hr. H. de Vries 
Hr. G. Schuring 



Groninger ijshockey 
terug in de misère 

Het Bondsspaarbank Team kan de vierde plaats in de eerst.e divisie voorlopig wel 
vergeten . De Groninger ij hockeyers waren via vijf overwinningen enkele weken gele
den aardig op weg zich een vaste middenmootposi tie te verschaffen. Twee nederlagen 
tegen het Heerenveense Feenstra braken de successenreeks echter abrupt af. Blijk
baar kwamen de Friese klappen zo hard aan dat de Groningers er een mentale t.ik van 
hebben overgehouden, want de Stadsparkbewoners waren gisteravond tegen ORWO 
nog volledig van slag. De Amsterdammers speelden zich gemakkelijk naar een 10-2 
overwinning. 

De beide verliespartijen tegen de 
Heerenveners hebben het zelfvertrou
wen van de Groninger spelers danig on
dermijnd. Van het elan waarmee bij
voorbeeld landskampioen Tilburg 
Trappers onlangs werd bestreden, was 
gisteren niets meer te bespeuren. De af
wezigheid van goalie Martin Leeflang 
(voor een zakenreis in Joegoslavië) heeft 
een vlot herstel overigens niet in de 
hand gewerkt.. Want zonder de schuld 
van de nederlaag tegen ORWO in de · 
schoenen van doelman Rick Dijkstra te 
schuiven, betekent zijn optreden zeker 
geen versterking. 

De jonge Dijkstra wisselt goede red
dingen nog te vaak af met minder sterke 
momenten om het volledig vert.rouwen 
van de verdediging te genieten. Het lijkt 
daarom zinvol om de resterende tien 
c'ompelitie<luels de beschikking te heb

-ben over een tweede goalie (Harke 
Groenveld?) waardoor tijdelijk vorm
verlies snel kan worden opgevangen. 

Tegen de Amsterdammers speelden 
echter alle Groningers ver beneden hun 
kunnen . Klungelende verdedigers ver
speelden regelmatig de puck aan te
genstanders, die daarna weinig moeite 
hadden te scoren. Een blik op de statis• 
tiekenlijst zegt genoeg: in de eerste divi• 
sie worden de vier eerste plaatsen op de 
topscorerslijst ingenomen door de 
ORWO-spelers: Leahy, De Graauw, 
Queen en Bles. De Amsterdamse ploeg 
heeft 106 doelpunten gemaakt in veer
tien wedstrijden. Met een wat degelijker 
verdediging zou ORWO zeker in de top 
meedraaien. 

In ieder geval waren de Groningers 
lang niet tegen de vloeiend combine
rende aanvallers opgewassen. Onder het 
toeziend oog van bondscoach Hal Lay
coe (hij zag Oranje-kandidaat Henk 
Krikke slechts sporadisch een vol
doende halen) ging het Bondsspaarbank 
Team ten onder door gebrek aan homo
geniteit. fodereen deed op zijn eigen 
houtje waar hij zin in had, hetgeen een 
chaotisch beeld opleverde. En daar kon
den zelfs Herbie Redshaw en Randy 
Neal niets aan veranderen. 

Het scoreverloop gaf slechts een paar 
minuten hoop. Krikke doelpuntte na
melijk na de eerste de beste Groninger 
aanval, maar dat bleek achteraf een 
gelukstreffer. De achthonderd toeschou-

wers zagen ORWO sterk terugkomen. 
Berteling leidde na drie minuten een 
Amsterdams doelpuntenfe tijn in. Aan 
het einde van de eerste periode was de 
thuisploeg al op een ruime 4-1 achters 
tand gC!zet. De Graauw (2x) en Bles 
zorgden daarop voor vergroting van de 
marge (7-1), terwijl de Groninger ijs
hockeyers wanhopig naar hun vorm 
zochten. Ondertussen vertrok een groot 
gedeelte van het publiek richting uit
gang. 

Veel fraais leverde de slotperiode 
inderdaad niet meer op. De eenzijdig
heid van het duel werd alleen maar on
derstreept via het vernuftige Amster
damse aanvalsspel. Queen, Berteling en 
Klooster troffen de roos, waarna Randy 
Neal tenslotte op fortuinlijke wijze de 
puck voor de tweede maal achter de 
prima keepende Schutters deponeerde: 
10-2. 

HENK HIELKEMA. 
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Krappe nederlaag 
Groninger ijshockey 

1-l t. Rondss paarbonk Team heeft, gi tera
vond 1n :'.'J1Jm egen tegen de dnb van d ie 

1 naam met 5-4 1·erlor n ,·ia de per iode~t fl nden 
,rrJN- '2 -: · 1- l Pil 2-0 . De Gronin~er ijG hnckeyer,-

NrliJN had cln1 zek c- r cl(' beide ecr,i..e p ri nden het 
be te van het. ~pel, nrnJr ze versp elden in de 
. lotfo, c !Jcirl winstpunten. De betere combi 
nati s vn n 'ijmegen 1:H11·en toen de do or,· lug. 

In Hee renveen zc~e\'icrde koploper Feen
slra moeiteloos tegen bei.. onderaan. taande 
Hunters uit · ,recht. Met 13-4 kwam n de 
bezoekers er nog goed rnn af. 
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In de eerste divisie versloeg Feenstra 
het Haagse HIJS met 8-5 en klopte Nij" 
megen de Hunters met 11-4. , 
De stand: Herbie Redshaw (voorgrond) schermt de puck af 
l Feen tra 14 11 0 3 22 101- 7'2 
2 TiÏburg Tr. 13 9 2 2 20 81- 33 
3 HI.JS 14 7 1 6 15 89· 68 
4 ORWO 14 7 0 7 14 106- 84 
5 Nijmegen 14 6 1 7 13 î5- 68 
6 Bond spaarb. 14 5 0 9 10 64- 95 
7 Hunters 13 1 0 12 2 49-135 
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·-------- ---- -- ------------------------------------■ roning ··s keyers 
laten kans liggen : 3-6 

Het Bondsspaarbank Team heeft zaterdagavond voor tweeduï'zend toeschou
wers in de ijshal Stadspark niet voor een stunt kunnen zorgen door landskam
pioen Tilburg Trappers opnieuw te verslaan. Een sensationele slotfase bleef 
deze maa l achterwege, hoewel het wisselende krachtsverschil tussen de beide 
tea ms een Groninger eindzege net zo goed kon rechtvaardigen als de 3-6 slotcij
·rers waarmee de Brabanders tenslotte aan het langste eind trokken . 

Het zag er overigens periodenlang naar uit 
dat de " tadjer " de trijd nog een gunstige 
wending zouden kunnen geven . Randy Neal 
en zijn mannen wilden grnag de recen te zege 
op Ti lb urg Trappers herhalen om het te
leu rstellende seizoen met enkele pectacu
laire ui tschieter nog een beetje glans te 
geven. 

te komen. Men wis t niet goed raad met een 
oort pr s-tactiek van Tilburg, dat met vaa k 

drie peler in het Groninger verdedigingsva k 
energie k sl orde. Zo verspeelde l(rikke hal
,·crwege de tweede periode na een nood ge
dwon gen rombinat ie de puck aan een Til
burgse aanvaller, die Buckton na een impele 
tirkbeweg1ng op maa l bediende: 1-3. 

De sponning kwnrn echter .,nel terug. 
"Beertje " Keizer leidde een aa ntrekkelijke 
fase in met de l weede Groninger treffer na 
een a si t van de gedreven Ra11dy . eal. Vlak 

Dat de Gron ingers tegrn Tilburg Trapper 
van plan waren er keihard tegenaan le gaan, 
bleek al vrij snel. Ge terkt door de opgaande 
lij n va n de laatste wektn, liet de thuisploeg 
zich zelfs niet ontmoedigen door een Til
burgse open ing treffer na amper tien econ
den. Joh n Me Donnld werk te bij de eerste de 
beste aa nva l de puck achter goalie Rick Dijk
:;lra. die later op de avond zou u itgroeien lot 
een va n de betere Groningers. 

daarop verdween een Tilb urg-speler naar de 
strafbank . De numerieke meerderheid ve
roorzaakte een geh aast jagende Groninger· 
ploeg, d ie de ge lijkm aker echter mi te door te 
weinig overleg. Wel ontstonden er voor het 
kooitje an Göbel vele crimmages. maar een 

• Randy Neal omringd door de Tilburgers Petemou sek (link ), Bakl,er (nr. 
3) en Van de Broek (15). 

doelpunt leverde dat niel op. In de feervolle ha l - een boerenblaa ka
pel werkte de massale t ejui hingen in de 
hand - vierden de chauvinistische uppor
ters na acht minuten het eerste uitbundige 
carnava l feestje, toen H enk Krikke doelman 

Ook in de laatste periode kreeg het Bonds
spaarbank Team nog volop mogelijkheden 
o m de derde goal te maken. Maar toen zelfs 
de actieve Herbie Red haw enkele oio's n iet 
kon bekronen - Göbel pokte alles - was de 
puntenverdeling be, list, want aan de andere 
kant prikte Va11 de Wijngaard de chijf wel in 
het net : 2-4. 

FRIEZEN LOPEN UIT 
öbel via een lap- hot voor de eer te maal 

passee rde: 1- 1. Het spel golfde vervolgens 
van het ene naar hel a ndere kooitje en als kij
kobject, teeg het duel naar een hoge waarde. 
Maar nog in diezelfde eer te periode 
bepaalde Chri t iaan uit een on erzichte-
1 ijke situatie de t us en. tand op 
1-2. Daarna leek Tilburg de weds tri jd een 
besli cende wending te geven . De la.ndskam• 
pi oenen wisten de harde Groninger body
checks s teeds vaker te ontl,~jken. waa rdoor 
het zuidelijke combinatiespel be1er uit de 
verf kw m. De Groningers hadden trouwens 
nogal wat moei te om zelf toL dreigend e acties 

Me Donald maakte er Lien minuten voor 
het einde 2-5 van. De Groninger Canadee~ 
Brooke Murray coorde daarop nog wel ver
ra end tijdens een Tilburgse spelersstraf, 
maar een spektakelstuk zat er niet meer in . 
lntegendeel, de Brabantse verdediger Bakker 
doelpun t e (3-6) . waarmee hij de cijferver
deling iet. Le eel u it holans brncht gezien de 
werkelijke krachtsverhouding. 

HENK HIELKEMA 

In de ee rste' divisie heeft het Heeren 
veen e Feen,tra plotseling een riante 
voor prong van vie r punten gekregen op 
concur ren t Ti lburg Trappers. De l::lra
banders moesten gisteravond in eigen 
huis capituleren tegen HIJ' met 4-3 . De 
Frie e ijshorkeyploeg won zelf in Am ter
dam tegen OHWO met 9-6 via de perio
de~tonden: 3-3, 2-4 en 1-2. 
DE ' TAND: 
L. Fren. l ra 
2. Tilb. 1 r. 
3. HlJ 

17 14 0 3 2 130- 85 
17 11 2 4 24 99 . 47 
18 11 1 6 23 127- 5 

--------------------[ ··~-,~ .... . __ ,, , .. ,.. . ~·•--.~..::....:~ ~ -

., 

4. Nijmegen l 
5. ORWO 17 
6. Bondssp.bank 17 
7. Hunters 17 

8 1 9 17 94- 94 
8 0 9 16 119-101 
6 0 11 12 81-113 
1 0 17 0 61-185 

Het Asser Géform verloor zaterdaga
vond in Den Bosch met maar lief t 10-1 
v~n k ploper Red Eagles. De Drentse 
p loeg peelde bijzonder ongeïnteres eerd 
n wa verzwakt door het on tbreken van 

Von Geld r en Bosma (bles ure. ). De 
enige A- er treffer kwam op naam van 
Jack Venerna . 

Ht : Bondsspaarbankteam · scoon. 
R echts op de voorgrond (in het wit nr. 
12) "Beenje K eizer ", die d e stand tij
dens de stnjd regen Tilburg Trappers 
op 2-] breng/. Hij deed dat na een assist 
van Ra ndy Nea/ (direct achter Keizer 
zicht baar), D oelman Pere van A me/s
f'oo rt. op de grond liggend. is geklopt . 
Tot vreugde van o.a. 8 011ds:;paurba11k
leamspeler Johan Toren, i11 her midden 
111sse11 enkele spelers wm Tilburg Trap· 
pers. 

~~tappe nederl~ag 
Groninger ijshockey 

H et Bond~ pc1arbank Team h eft gi . tera
,·ond in ' ij m gen tegen de club van die 
naam met 5-4 1 erloren , ia de periode . tanden 
2.;J. 1-1 en 2-0. De Gronin!l'et ij~ hockeyer, 
hnddtn zeker de beide eer,te perioden hel 
br~te , ·a n het spel. maa r 7 verspeelden in de 
l>iotfa~e beide win ~l pun ten . De betere combi
natie, :111 J\ïjmegcn gaven to n de door,lag. 

In He renveen zegevie rde koploper Feen
• tra moeiteloo tegen het onderaan taande 
Hunlers uit Gtre hl. let 13-4 kwamen de 
bezoeker,; er noi:: goed van af. 

,.... - -, 
Bob Jastremski 

De Groninger Ijshockey Stichting 
heeft de oud-coach van het Neder
landse ij hockeyteam, Bob Jastrem
~ki, nis coach voor hel Bondsspaar-

1 'bank Team aangetrokken. De .c~n~
dees tck •nd zaterdag een dr1eJang 
cant racl. De sponsor van de Groninger 
ploeg heeft extra gelden beschikbaar 
gesteld om de overeenkomst mel Ju

tremski mogelijk te maken. 
Hel is de bedoeling dal voor hel vol• 

gende seizoen het spelcrsbe tand ,rnn
zienlijk wordt versterkt met . Cana
dez<'n. Ja strem ki heeft , •an hel GIJ -
be tuur volmachten gckre_gen om . zelf 
nanr behoorlijke versterk111 gen uit te 
zien. Het Gl,JS-bestuur en d: sponsor 
willen in ieder geva l meedraaien om de 
Nederlandse titel. 

Il ,.. t ( 
Tilburg Trappers 
opnieuw te sterk 
voor Groningen 

Hel Bondsspaarbank T am hoefL het 
land kampioen Tilburg Truppers gisll'm· 

ond in Brabant bijzond<>r ln~tig gemoakl, 
hoewt'l Lenslolle d{' ,.:; z.rge voor Tilburg 
Ycrdiend was. EH•nal. e n week eercleT' in 
Gronin!'en \\On dr techniek het vnn de 
krncbl , at 1.outll'n de> Groninger i,~hoc
keHn, ml'C it'l;, meer g luk wellicht een 
pu.ntje hebben bl'haald. 

[l(' c;r,>ning-,.'r, •pelen , nnn,tind in h t 
!:,LJd~p11Jk hun s leutclwcd~trijd tt'g<'n 
OR\\O ,onr een C\'entuelte v1 lde plaat~ 111 de 
r·1ndkla,sering. Hl,I. won 1:i-s!1:rcn m~t B-5 

nn Hunten,. 



ORWO 

D Amsterd mm rs spelen ana ond o 1c1 1 bq ons een thuIswedstrqd. In Amsterdam Is er vanavond 
op ens ge n IJS sch 1 baar Vandaa r dat de aartverkoop ,wat anders gaat dan normaal WIJ hopen dat 
onze se izoen aanhouders en alle anderen d ie normaal een vaste plaats he_bben er b gnp voor hebben dat 
oo z1 1 ana ond n aart1 h b n moeten open , 
ORWO Is een van de meest onder chatt plo n In de hele eerste d i is1 De ploeg scoort gema keliJ k en 
1s op papier oo verdedigend niet zwak Maar ORWO komt om de een of andere reden niet tot echte 
resul ta en 
Rand ea l zal ze ana ond sterk onder dru ze t en . en zo nodig met v11t man lore-checken Verder krijgt 
de ge aarlq ste Amsterdamse schutter Leah , een vaste bewaking 

aarsch1Jnl1J ordt het een w dstrqd m t veel doelpunten Martin Leella ng 2 1 voo r de Gasun1e dne 
e en 1n Joegosla 1e En dat bete ent na tuurlq k een behoorl 11 ke ve ak Ing Op het moment dat dil 

programma gedru t wordt Is nog nIe be end w1 art in . t11deli Jk. zal v rvangen Misschien staat er In het 
aoe l an ond een levensgrote rrassing 

HANS ALBERTS 

Har,s Is onze grootste en beste supporter HIJ an , eert de rest van de supporterschare tot het meez ingen 
an allerle i liederen d ie de tegenstanders de nod ige angst of op z'n minst ontzag inboezemen . 

Sinds 4 Jaar woont 11 1n Groningen en bezoch hier voor het eerst een 11shockeyweds1nJd toen iemand bij 
een oetbalwedst nJd van F C Groningen waar hl/ was, tegen hem zei dal IJshockey ook best de moei te 
waard was S1ndsd1en heet1 Hans geen hu1sweds1rijd van G Y S. (de laatste twee jaar Bondsspaarbank 
Team) meer gemist 
Toen de sponsor in het seizoen 1975/ 1976 kwam was hij zeer bll J omdat htj inzag dat alleen dan de 
resul aten an G Y S verbeterd enden worden 
Hans was het vorige seizoen dan oo meer dan tevreden met de behaalde 
plaats 1n de compe11t1e Begin d it se izoen as htJ met de resultaten minder 
tevreden maar hq denkt dat het seizoen toch nog goed word , mede door de 
verandering van manager en de invoering an het premie-stelse l HIJ ziet 
een vierde plaats ,n deze compet1t1e we l z,11en , omdat hi1 ook vin dt dat de 
sfeer die de supporters weten te scheppen in het s ad1on. dusdan ig op de 
spelers van het Bondsspaarban Team werkt . da Z IJ to het laatst van de 
competI 1e voor een zo hoog mogeh1ke plaats zu il n vechten 
0 er de weostr11d van wee dagen teru g , thuis tegen Feens ra Verwarm ing 
zegt h1J 1n een voorbeschouwing · Een gellJk spel. maar dan moet n ze wel 
meer verdedigend spe len als ,n Heerenveen. 
Voor de wedstri Jd van deze avond tegen ORWO 1s zqn prognose 6-4, omdat wI1 momenteel lhu1s ~lle 
ploegen aan kunnen . 

ra 

Zondag 23 Januari 1977, 17.30 uur 1ste DIVISIE N~Y.B. 

Opstellingen 

BONDSSPAARBANK TEAM 

1 Rick Dykstra 
18 Mart in Leeflang 

3 Pete van Amelsfoort 
4 Steven van Vellor 

11 Hans Eikelenboom C 
6 Randy Neal 
7 Johan Toren A 
9 Brooke Murray 

10 Jaçk Wylemans A 
2 Hank Krikke 

12 Hw,k Keizer 
14 Hèrman Carras 
14 Herman Carras 
15 Gerard Carras 
16 Bill Karelsen 
5 Herbie Redshaw 

Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

u 

n pcns10 n 
t,t n 

ORWO AMSTERDAM 

, J. Schutters 
10 R. Se h reuder 
18 E. J . A. Y. Queen 
12 L. Lew (capta in) 

7 H. Hille 
3 Ch. Huiz inga 

14 C. de Graauw (ass.) 
5 B. Leahy 

19 J . Bles (ass.) 
10 W. Klooster 
11 R. Berteling 
17 J . Schäffer 
15 C. Slootmaker 

9 M. Vahrenhorst 
8 Fr. Nagel 
4 A. de Cloe (res.) 
6 H. Jaspers (res .) 
2 E. de Vries (res .) 

Trainer-coach C. de Graauw 

Hr. Lingeman 
Hr. H. Broomans 
Hr. H. Fokk inga 
Hr. H. Krikk.e 
Hr. F. Mu lder 
Hr. H. de Vries 
Hr. G. Schuring 
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Zaterdag 2-9 Januar 

BûNOSSPAARBANK TEAM 

1 R1c D k r 
18 Martin Leef'lang 

3 P n Am I toert 
4 St an Ve ll r 

11 Hans Eik I nboom C 
6 Rand Neal 
7 Johan Toren A 
9 Brooke Murray 

10 Jack Wyleman A 
2 Henk Krikke 

12 Henk Keizer 
14 Herman Carra 
1 S Gerard Carra 
16 1 Karelsen 
5 H · rb1e Redshaw 

Manager 
Physio Therapeot 
Matenaal 
Artsen 

Tandarts 

11te DIVISIE N.Y.8 . 

Opatell ngen 

NAT. NEO . NIJMEGEN 

1 Rob an Beek 
21 Jan BrUtsten 

3 Rob Graham 
4 Toby Ny nhu1s 

20 Fran van Soldt 
5 Fred Homburg 

18 Harry van Hau1m n 
, 1 Murry W1lco)( 
9 Mik Fry,a 

14 Jan Joosten 
1. 7 Hutb Sc,aroen 
10 Rik Sch1ev1nk 
8 M rten Guit n u 
7 Jo van Koo lw1 J k 

5 Er W1t1 n 
16 Jouke Dyk tra 

Hr. H j Ling m n 
Hr. H Brooman 
Hr H Fok.kin 
Hr H. Kri k 

Hr F Mu ld r 
Hr H d Vri 
Hr G Schunng 
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Groninger ijshockeyers 
blijven publiek bo_eieo 

, 

Het Bondsspaerbank Teem heeft za terdagavond in de Groninger ij hal via een 
6-6 gelijk pel tegen het Am tcrda mse ORWO loten zien , dat het zij n funaticke sup
portersgroep niet in de s teek wil laten. Ondanks de lage klassering werken de Gro
ninger ij shockeyers het restantje van de competitie nameli jk met behoorlijk veel at• 
tracti e af. Zo bleven zo' n 600 toeschouwer tijdens de wed tri jd legen ORWO tot de 
laat te minuut geboeid ki jken. Behalve de amu ementswaarde tonder evenwel nog 
iets anders op het s pel: de theoretische mogelijkheid oor hel Bond " panrbank Team 
om nog een plaa tsje te klim men. 

Het evenwichtige coreverloop m o.akte zaterdagavond van een op papi r oninteressant 
duel een levendige vertoning, die door de beide ploegen bijzonde r _erieu8 we rd genomen. 
ORWO putte zijn in spirati e uit een nog haalbare vierde posi tie op de ranglijst, terwijl de 
Groningers graag reva nche wilden nem en voor de 10--2 nederlaag tegen de Am terdam
mers van twee weken ge leden. 

De groot te att rac tie bewaarde men voor de s lot minuten . Bij een 6-5 voorsprong van 
ORWO ontstond d e ee rste emot ievloed vier minuten voor het ei nde. De Amsterdammers 
cla imden toen namelijk een doelpunt n a een afstond schot. De puck ket te weliswaa r te
rug van het ijzeren kooitje, maar d e gasten dachten dat d e schijf de doe ll ijn wos gepa. 
seerd . 

D aarop volgden Gronin ger risico' ti jdens de jacht op de gelijkma ker. T rai ner-speler 
Ra ndy cal gokte goed. Hij haalde goalie Ric k Dijk tra zest ig econ den voor het ei nd e van 
het ijs voor ee n ext ra veld" peler en die tactische ingreep had a l na drie econden :-uccC's. 
Vanaf de blau we lijn knalde H enk Krikke de puck achter ORWO-goal ie chu tters: 6-6. 
Ri ck Dijkstra nam zijn pl aa t daa m a weer in om er na de laats te spelonderb reking weer af 
te gaan. Op dat moment moe ten er nog twee seconden worden gespeeld in het Am~ter
damse verdedigingsvak . Het Groni nger team wild e wins t, maar daarvoor waren twee 
stickbewegingen nodig na de face off. Een chot kwam e r niet meer uit. 

TEVREDEN 
Die slo t fa se zorgde in ied er geva l voor tevreden gez ichten . De toe chouwers hadden in 

voorgaande periode trouwen al aant rekk lijke s pelmomenten g zien. De ge makk elijk 
scorende Amsterdammers werd veel fysiek verzet geboden . Daarbij profitee rden de Gro. 
ningers goed van de som , defen ·ieve wanorde bij de tegenstander. 

Eind igde het duel met nink veel sensat ie, het begi n was niet mind er pectaculair Reeds 
·nat.wee minuten prikte " Beertje" K eizer de puck voo r d eerste maal in het Amsterda mse 
kooitje na een ass ist va n ,Johan Toren . Bles beantwoordde de opening t reft r·met eC'n v r
di ende tegengoa l, waa rna de persoonlijke duel s 1.i hlhAar e n hard korakter kr g n . 
Randy Neo! ontving van a rbiter We t ra een miscondu t va n t ien minuten (per oonl ijke 
straf wegen prote teren) , maar dat weerhield Reds how er niet van om met een numeri eke 
minde rheid te scor n: 2-1. 

Wijlemans maakt e er in de tweede periode zelf 3- 1 va n, maar Lea hy en Bles doel 
puntten voor de Am terdammers (3-3). na een vechtpart ij tusse n Stev • van Vellor en 
Schiiffer - be id en kregen in totaa l 32 stra fm inuten - ging ORWO door: H ill e !'coorde 
3- 5 en J aspers maakte er 3 van. Twee Groninger doel punten in de negende minuut 
van de derde period e (van Tooren en M urray) maakten wee r a ll es mo1;clijk. De 6--6 ei nds
t and was ac hteraf de eerlijk te uit lag. 

HENK HfELKEMA. 

Friezen biina kampioen 
In de eerste divisie lijkt het er veel O_J) da t h t kampioenscha p van het Friese 

Feenstra nog een kwes tie van tijd is. Hel afgelopen weekeinde vergroo tten de 
Heerenveners hun vooJ prong op landskampioen Ti lburg Trappel'!. De Braban
ders verloren met 3-1 van Kijmegcn, terwijl Peen tra via 7-6 won bi j Hunlers . 
De stand : 

1. F-Heer; nveen 
2. Tilburg 
3. Den Hao~ 
4. 0 -Amsterda m 

18 15 0 3 30 137- 91 
19 12 2 5 26 107- ó5 
20 12 1 7 25 l . 97 
19 9 1 9 19 132- 109 

5. ijmPg n 
6. B -C ronin ~en 
7. H-Ut rech t 

1 

19 9 1 9 19 97- 95 
20 6 1 13 13 %-131 
19 1 0 18 0 72-200 

Voor het Asser Géformteam is er nauwelijk nog inspiratie om de resterende 
twee competitiewed trijden in de tweede div isie noord interes ant te maken . De 
Drenten verloren zaterdag in eigen huis zelf met 9-4 van Houtru t. 

Het Bondsspaarbank Team heeft zich 
gisteravond op zijn gema k voorbereid op 
de wedstrijd van vana vond in Heerenveen 
tegen toekomstige landskampioen Feen
stra. De Groninger ijshockcyers hebben 
zich namelijk weinig hoe en in t:e spannen 
om het Utrechtse Hunters naar een 10-5 
nederlaag te spelen, 

H et ging spelenderwijs. De 400 toe chou
wers zag!Jn de noordelinge:, met een. ov~r
macht aan fysieke kracht de t rechtse JUDlo· 
ren regel mat ig van de puck af ze ~en. Met ~e 
geringste moeite hadden de Gronmgers alm 
de eerste periode een ruime voorsprong 
kunnen hebben, maa r wellicht om de span• 
ning er een beetje in te houden gebeurde dat 
pas in de derde fase . 

De Utrechtenaren namen zelfs in de 
tweede minuut de leiding via een treffer van 

Groninger ijshockeyers 
spelenderwijs naar zege 
de talentvolle Beek ink. Jn die eerste periode 
werd het wedst rijdbeeld voornamelijk 
bepaald door twee sterk aanvallend t: pi · 
gen , die n auwelijks terugdein den voor een 
handvol verdedigende risico's. Randy r--:eal 
en " Beertje" Keizer zorgden dat de stand na 
de eerste fa e in iede r geval ee n beetje in ove

reenste mm ing was met het werkel ijke 
·krachtsverschil: 2-1. 

Daarn a , peelde Kocanda doelman Ric k 
D ijk tra ,·olled ig uit po itie (2-2), waarop 
Herbie Red ~haw en Brooke Mu rray ander-

maal 1orgden voor enig enthousiasme op de 
tribunes: 4-2. Maa r weer mocht H unter te• 
ru gkomen. Te rm ij n maakte er 4-3 van , Kar
le, n scoorde 5-3 en Beekink buitte een nu
me rieke meerderheid slim uit: 5 -4. 

Een s lap- hot van Redshaw zorgde op
nieuw voor af tand in de score. Brooke Mur• 
roy scoorde in de eerste minuut van de dere 
periode (7-4) en da arna m cht H unters nog 
t:enm11al '"tefugkonren . De Utrechtenaren 
deden dat via Colard . De rest van de tijd was 
voor de Groninger : Wijlemans, Karlesen en 
Neal mikten doeltreffend : 10-5. 

Heeren veen heeft zij n positie aan de top 
van de rangl ijst versterkt. De Friese ploeg 
'won met 6-4 van Den Haag, terwijl de Til
burg T rappers in en d oor Amste rdam werden 
ver lagen: 4-3. De Friezen kan de tite l amper 
nog ontgaa n. 



Sensationele 5-
ij shockeywinst 

• rorungse 
Thialr' 

'' 
HEERE VEE - Bondss paarba nk had dit seizo n van alle k lu bs wel een keer gewonnen, 

b halv van F enstra Verwarm ing. Dat ·erd zaterdagavond even rech gezet. Het gebeurde 
nog w l op Thialf", waar dri d u izend to chouwers hoopten he t aans aande kampioenschap 
van r derland al een beetje te ku nnen vi ren. In plaa s daarvan werden zij ,getracteerd, op 

n r g lr chte sensatie, want Bondsspaarbank won met 5-7 (3-1, 2-4 en 0-2). 

llel aanvan k e lijk rg lar p 1 11d Bond n leid veel 
fortuin door d e ee r l twee p eriod n heen, l\1a o m c maar 
l w inig cor nd F n tra rming n wo n n - • 

TV-uitzending 
ging mist in 

L0nd mor l to taan . Daarna rded ii:td en 1n hun e n 10 
furie us, dal d triomf uit lndelljk niet I nd mag n 
no md. 

Door d eze uil lag 
ke rdP r w a nn lng 
t 'rug In de Il land • 
t itel, die h m keinde 
d ondank n kan 
worden gehaald. Daarin Loonden de 

1 
IJ zich tenm 
lo d erg t Le 
o ortuln 

1 
k nod ig v 

w ~J(Péb konkurrenllc 
ontlui te urg- Trap 
ml" tapp maakl, 
no~ d rie punten uit de r 

1 
vier wed Lrljdcn g haa ld word 
w t g n onmog HJkh Id lijkt. 

J I ot 1 
II IJ al la 
in < d, 
t ~ n d 
P ' tï n 
t·l'n w 
B n 
die 
nw . aar om-
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Op zaterdagavond 5 maart 
Het toernooi van de waarheid om de 
BONDSSPAARBANK TROFEE 
Het offlc1ele kampioenschap wordt verspeeld tussen 

het BONDSSPAARBANK TEAM 
FEENSTRA VERWARMING en 
GÉFORM 

me ui tslu itend Nederlandse Nederlanders 
Aanvang : half acht 
Toegangsprijzen f 3,50 - Jeugdkaarten en se1zoenkaarthouders / 2.50. 
Groot IJs-ba l na , m.m v 
maar eerst moet er vanavond nog gewonnen worden van de 

HUNTERS 

Die h bben de laatste tl)d zeer b hoorlqke resultat n geboekt en moeten besl ist niet onderschat worden . 
Gelouterd door vele nederlagen zqn de Utrechters en vechtploeg geworden die bes list aan kwaliteit 
gewonn n heeft 
Randy Neal treedt vanavond tegen z aan met · n man voor het fore-checken terwijl verder de wingers 
t1Jd1g opgevangen wllen worden Vanavond v rschqnen onze normale li jnen weer . De omzettmgen van 
vor I e w k war n alleen nodig om de sterks e ORW0-1 1Jn met Bles . Leahy, Queen en de Graauw in toom 
te houden Dat 1s ,n ieder geval voord helft gelukt 
H t Bondsspaarbank Team zal zich trouwens vanavond n iet sparen voor de ui twedstrijd tegen Feenstra 
n orgenavond D1 denken ze zonder meer ie kunnen winnen! 

GEERT CORNELISSEN 

In onz portrellenga lerq vanavond d rustige helft van het onverslaanbare duo Geert-Fokkie. 
G rt helpt I v1 r I ar he t materiaal van h I eerste I am Ie verzorgen . en blqft daarbq zorgvuldig van het ijs 
a ( • 
Hq rd vier 1aar geled n ontd kt door Rob van Aarem en 1s sindsdien niet me r btJ ons eerste weg te 
d nk n 
G en Cornellssen 1s 27 Jaar oud . 195 cm lang en 2-egt 165 pond te wegen 
Behalve d zorg voor h t mat naai heeft h1J ook de verkoop van 
programma s ond r ZIJn beheer In het gesloten seizoen bemoe it h lJ zich 
met voetbal - de F C. Groningen - maar Ij shockey is voor hem toch het 
belangn1kst 
Zqn b I ngri jkst taak in ongetwqf Id naast Fokkie voor de 
broodn od ige rust te zorgen en n voorkomende gevallen 1s hij een 
onverwachte s1 un voor de manager . 
Vo lgend Jaar wi l Geen mei een beter . dikker programma komen Dat wordt 
dan wel duurder Ongeveer / 1 -

• 1 2 ,~ 
t 

• 

Vrijdag 18 februari 19n 

BONDSSPAARBANK TEAM 

1 Rick Dykstra 
18 Martin Leef lang 

3 Pete van Amelsfoort 
4 Steve van Veller 

11 Hans Eikelenboom C 
6 Randy Neal 
7 Johan Toren A 
9 Brooke Murray 

10 Jack Wylemans A 
2 Henk Krikke 

12 Henk Keizer 
14 Herman Carras 
15 Gerard Carras 
16 B ill Karelsen 

5 Herbie Redshaw 

Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

• 1as 
V ri bel 

n me 0 

of 

r tea rant1 ...., 

1ste DIVISIEN.Y.B. 

Opstellingen 

HUNTERS UTRECHT 

1 R. Jansen 
31 R. van Alten 

14 T . Kuik C 
12 J _ v. d . Kraak 
21 T. Wammes 
16 C. Beekink 
18 R. v . d . Berg 

4 J. Wiltemse 
11 B. Cochrane 
3 T. Coolen 

10 R. Co llard A 
2 A. Collard 
7 R. Termijn A 

19 R. Buitenhuis 
8 H. Roelofsen 

15 1. Kennedy 

Trainer-coach: 1. Cocanda 

Hr. H. J. Lingeman 
Hr. H. Broomans 
Hr. H. Fokkinga 
H . H. Krikke 
H. F. Mulder 
Hr. . de Vries 
Hr. . Schuring 



Het Bondsspaarbank Team maakt dit seizoen naam als incidentele reuzendo
der. De Gronmger ijshockeyers klopten zaterdagavond in Heerenveen de toe-· 
komstige Friese landskampioenen met 7-5. Daarmee toonden de mannen van 
trainer Randy Neal voor de zoveelste maal aan, dat vooral in het begin van de 
competitie onnodig punten zijn verspeeld. De op een na laatste klassering van de 
"stadjers'' lijkt dan ook het teleurstellende resultaat van de minimale inzet 
tegen technisch gelijkwaardige tegenstanders. Dat het Bondsspaarbank Team 
kan vechten, bleek in het Thialf-stadion toen het gepolijste schuifwerk van 
Feenstra werd afgetroefd door de wilskrachtige Groningers, die zich nauwelijks 

/ lieten ontmoedigen door een 3-1 achterstand na de eerste periode. 

De gasten hadden zich voor de noordelijke 
derby optimaal voorbereid. De spelersselec
tie reisde naar het Friese Haagje zelfs zonder 
echtgenotes en verloofdes in de bus. Manager 
Lingeman: ,, We wilden deze wedstrijd per se 
winnen, omdat we echt wel weten dat we het 
seizoen alleen nog met wat stuntwerk e'nigs
zins kunnen goedmaken. Wat er voor decem 
ber is gebeurd, weet ik niet. Daar heb ik geen 
verantwoording voor gehad." 

De komst van de Groninger manage·r, hal
verwege december, heeft weliswaar tot im
pulsen geleid, maar het dreigende ontslag 
voor enkele Canadese spelers en de invoering 
van het premiestelsel hebben het team des
tijds uit de impasse geholpen. Daarna kwam 
pas de klasse van bijvoorbeeld Herbie Reds-

haw naar boven drijven. Manager Lingeman 
wil Redshaw en Randy Neal in ieder geval 
het volgende jaar terug. Over de aankoop van 
nog enkele sterspelers gaat het GIJS-bestuur 
de komende dagen in onderhandeling met de 
sponsor. 

Maar noch Neal noch Redshaw eiste zater
dagavond tegen de Friezen de heldenrol voor. 
zich op. Die was gereserveerd voor de 19-
jarige goalie Rick Dijkstra. Deze jonge Ne
derlandse Canadeès bereikte een absoluut 
hoogtepunt. Met name tijdens de 11:enuwslo
pende slotminuten wierp hij zich enkele 
malen succesvol in de baan van loeiharde 
schoten, terwijl een _verbazingwekk"ende stic• 
kreactie de dreigende gelijkmaker vlak voor 
tijd op het nippertje versperde. 

De stand: 
1 F. Heerenveen 20 16 0 4 32 148-102 
2Tilb~ 20 12 2 6 26 110- 59 
3 Den aag 2J 12 1 8 25 141-103· 

.4 0 . Amsterdam 20 10 1 9 21 136-112 
5 Nijmegen 20 10 1 9 21 103- 98 
6 B. Groningen 22 8 1 13 17 113-140 
7 H. Utrecht, 21 1 0 20 0 80-216 

Vijftig seconden voor het einde (stand 
5-6) trachtten de Friezen op gelijke hoogte 
te komen via een numerieke meerderheid 
van twee -veldspelers. Henk Krikke liep toen 
namelijk tegen een straftijd aan en Feenstra
coach Henk Brand haalde op hetzelfde mo
ment zijn doelman van het ijs om met 6 
tegen 4 in het Groninger vededigingsvak te 
kunnen scoren. De Heer en Koopmans 
strandden echter op Dijkstra. De puck gleed 
tenslotte voor de stick van Herbie Redshaw, 
die vanaf zo'n twintig meter trefzeker op het 
lege kooitje aan de andere kant vuurde: 5-7. 

Die laatste handelingen vormden een sen
sationeel slot van een wedstrijd met twee to-

taal verschillende " helften". de Friese ploeg 
speelde vanaf het begin immers superieur en· 
toen de vloeiende combinaties ook nog uit
mondden in treffers, voltrok zich het score
verloop geheel in overeenstemming met het 
kwaliteitsverschil. 

Al na vier minuten keken de onstuimig 
aanvallende Groningers tegen een 2-0 ach
terstand aan. Jansen zette na doorbraken 
eerst Dijkstra op het verkeerde been en even 
later verdween de schijf in het net na een 
prima getimede combinatie. Een tegengoal 
van Redshaw werd vervolgens andermaal 
doo~ Jansen beantwoord, waarbij de vijande
lijke verdedigingslijn zich pijnlijk op de snel 
combinerende Friezen verkeek: 3-1. 

I 
De tweede periode leek een -kopie te 

worden van de eerste. De gasten werden zelfs 
af en toe overspeeld , maar De Heer, Palma
cino en Koopmans verzuimden te scoren. Ge
heel tegen de verhouding in doelpuntte de 
Groninger verdediger Pete van Amelsfoort 
wél en die aansluitingstreffer betekende te
vens de ommekeer. In de daaropvolgende 
fase raakte het Bondsspaarbank Team zich 
bewust van de mogelijkheden. Na de toene
mende Groninger agressie vocht ·men zich 

Groninger goalie Rick Dijkstra is Jansen (rechts) te snel af. 

onder de Friese druk vandaan, en een tik
keltje geluk deed de rest. Feenstra-goalie 
Siemonsma graaide naast een afstandsschot 
van Van Vellor (3-3), Jansen zorgde wel 
weer voor een Heerenveense voorsprong 
(4-3), maar Johan Toren (ook van afstand) 
en Herbie Redshaw wijzigde de score met at
tractief geweld : 4-5. 

Het Friese team wist slechts via een nume
rieke meerderheid op gelijke hoogte te komen 

door Larry van Wieren. Een solo van de uits 
tekend spelende Herby Redshaw (5-6) 
leidde tenslotte het Groninger stuntwerk in , 
waarna Rick Dijkstra het genoegen smaakte 
van een staande ovatie van het chauvinisti
sche publiek . Dat hadden de Heerenveense 
su pporters graag voor zijn keeperswerk over. 
De landstitel kan de Friezen toch niet meé1 
ontgaan ..... 

HENK HIELKE AA 



16- 7-1 

Kcrmpioenschap 

naar Friesland 
Het Friilse Feenstra Is zaterdaga

vond voor de eerste maal ijshockey
kampioen van Nederland geworden. 
Dat gebeurde na een 6-3 zege op het 
Amsterdamse ORWO in een u.itver• 
kochte ijshal Thialf {4000). De Heeren• 
veners haddon nog eén punt nodig om 
de jarenlange hegemonie van veelvou
dig landskampioen Tilburg Trappers 
te doorbreken. De Brabanders 
kwamen de laatste zes jaar in het bezit 
van de Nederlandse titel. De Amster
dammers gaven Feenstra overigens 
goed partij. De stand bleef lange tijd in 
evènwicl,t. 'Pas in de slotfase sloegen 
de kampioenen toe. De produktic was 
van Larry van. Wieren (2x), Gordon 
McDonald, Jan Jansen, Jack de Heer 
en Tony Pal~acino. De Friése club VC~ 

roverde l!ilrder dit seizoen de beker. 

Tilburg Trappers is definitief op de 
tweede plaats gekomen. De Braban· 
ders wonnen gistér'ávond niet 9;0 van 
Nijmegen. 

Stand: 

1. F:Heerenveen 
2. TIiburg 
3. Den Haag 
4. O.Amsterdam 
5. Nijmegen 
6. 8 .Groningen 
7. H.Utrecht" 

22 18 0 4 36 162-109 · 
22 14 2 6 30 123- 61 
23 13 1 9 27 149-112 
22 11 1 10 23 151-125 
22 10 1 11 , 21 104-115 
24 9 1 14 19 l27-154 
23 • 1 0 22 0 94-233 

• Utrecht werd twee pûnten In mindering 
gebracht. 

Groninger ijshockeyers 
verslagen in 
laatste thuiswedstrijd 

Het Bondsspaarbank Team heeft het ijshcokeyseizoen gisteravond besloten 
met een 9-7 zege op Hunters in Utrecht en een massale vechtpartij (totaal l30 
strafminuten) in de laatste minuut van een overigens romll}ehg duel. Het Gro
ninger thuisfront nam zaterdagavond al afscheid. Het Haagse HIJS weigerde 
echter om de ruim duizend chauvinistische supporters te laten·genieten van een 
noordelijke overwinning. De nummer drie van de ranglijst zette ~ich schrap met 
bijzonder veel verzet, waardoor de laatste wedstrijd in de ijshal Stadspark onge
veer hetzelfde karakter kreeg als de recente voorgaande thuisduels: attractief 
en spannend, al kreeg het geheel een naar l>ijsmaakje door de 5-6 cijfers waar
mee HlJS tens_lotte aan het langste eind trok. 

Eigenlijk stond de wedstrijd om vele rede
nen in het teken van het afscheid. Het duel 
betekende niet aleeen het laatste optreden 
van de Cana dezen (voor sommigen wellicht 
een de(mitief afscheid), maar ook "gold old'' 
goalie Martin Leeflang · zou voorgoed zijn 
laatste wedstrijd in het eerste team spelen. 
Dat feest ging echter niet door, omdat er vol 
gens de clubleid ing ook het volgende seizoen 
nog altijd een réle knns bestaat dat Leetlang 
zal uitkomen in de Groninger hoofdmacht. 

~International Henk Krikke (links) 
·m duel met Harry Turk. 

Hage~aar Rûsche. Met een sp,ele~
meerderheid doelpuntte Keizer daarop 
van dichtbij (4-5),· waarna Redshaw 
zelfs na een solo. van Krikke de gelijk
maker produceerde. 

Vijf minuten voor het einde bracht 
Wielheesen HIJS de winst. De Gronin
gers zagen in de slotfase geen kans om 
'de puck in het kooitje te deponeren. On
danks het spelen zonder goalie in de 
laatste minuut, toen de átadje.rs in het 

,.Haagse verdedigingsvak met zes spelers 
opereerden. ; · 

HENK HIELKEMA 

Een prima gedaohtcngang, want hel moet 
maar worden afgewacht of Rick Dijkstra te
rug zal keren. Als de jonge Dijkstra er het 
volgende jaar niet bij is, zal men on.getwijfeld ' 
een nieuwe goalie aan trekken, .maar ook dan 
blijft de vraag of die man beter zal zijn dan 
Martin Leeflang. De Gijssie-van-het-eerste
uur bewees de afgelopen maanden na Dijk
stn1's vonnverlies en na het conflict met de 
talentvolle doelman Harke Groenveld, dat 
hij nog steeds boven de middelmaat uits• 

zich na een zwakke seizoenstart uitste
kend heeft hersteld, profiteerde wel van 
een numerieke meerderheid (2-2), maar 
De Bruyn en Rusche straften Groninger 
nonchaltmce koelbloedig af: 2-4. De 
·spanning werd in de laatste periode 
andermaal opgevoerd. Brooke Murray 
scoorde (3-4) , waarna het publiek zich 
dit seizoén voor de zoveelste maal drei
gend uitliet over de heren arbiters. Dit
maal terecht, want een glaszuivere goal 
van "Beertje" Keizer werd door een ar
biter foutief beoordeeld en geannuleerd. 
In plaats van 4-4 kwam er 3-.5 op het 
SC?rebord te hangen na een actie van de 

-,,;',...__..._,,_.._.:.__..;...j;~-= 

::=:===~==============-~ .,... teekt. Groninger ijshockeyers 
.officieus ka_mpioen 

Leeflang, die de eerste beide periodes 
het Bondsspaarbank-kooitje verde
digde, toonde ~egen de Hagenaars 
vooral in de eerste period.e zijn grote do
sis routine. Zijn inbreng zorgde ervoor 
dat de Groningers langè tijd op een .1-0 
voorsprong teerden. Die treffer was al 
na twee minuten tot stand gekomen via 
de immer ijverige Randy Neal. 

De tweede speelfase was voor, HIJS, 
dat mét coach Martin als speler liet zien 
dat de hoge Ha_agse klassering geen'. toe
valskwestie is. Wielheesen maakte 
gelijk (1-1),, Mater zorgde voor 1-2. Die 
ommekeer gebeurde op een moment dat 
de Groninger verdedigers Henk Krikke 

· en Hans Eikelenboom wat slordige ac-
- ties leverden. Henk Krikke, die overi

gens e_en ruime voldoende haalde, l~k 
toen met zijn gedachten bij de wereld
kampioenschappen in Japan, waarvOQr 
hij door bondscoach Hal Lay,coe de vo---
rige week in Oranje is geselecteerd. 

Herbie Redshaw, de Canadees· die 

De Groninger ijshockeye'rs zijn zaterdaga
vond tijdens een onderling toernooitje in de 
IJshal Stadspark officieus noordelijk kam
pioen iteworden . Het Bondsspaarbank Team 
versloeg eerst het Asser Géform met 11-0 en _ 
daarna het Heerenveense Feenstra (8-2). De 
drie ploegen waren naar Groningen gékomen 
met alleen de Nederlandse spelers. Het is de 
bedoeling dat een dergelijke onderlinge 
krachtmeting elk jaar wordt herhaald. Er 
werd per wedstrijd drie mani twintig-minu
ten "vuile" speeltijd gespeeld. Het duel tus• 
sen Geform en Feenstra eindigde in een 5-4 
zege voor de Friezen. 

InmiddeJs zijn de laatste wedstrijden afge
wikkeld van de eerste divisie. Heerenveen· 
won met 12-5 van Nijmegen en Tilburg Trap
pers versloeg Utrecht met 9-2. 

De eindstand: 
•l F. Heerenveen 24 19 0 5 38 175-121 
2 Tilburg 24 16 •2 6 34 139-64 
3 H. Den Haag 24 14 1 9 29 162-117 
4. 0. Amsterdam 24 11 1 12 23 161-138 
5 NN Nijmegen 24 11 l 12 23 119•132 
6 B. Gronin~n 24 9 l 14 19 127-154 
7 H. Utrecht'J 24 i, O 23 O 96-246 , 
0 2 pot. in mindering. · " • 
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