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Van de auteurs: 

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

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

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

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

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

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

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

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

mooie jubileumboeken over GIJS verschenen te weten; 

15 JAAR G.IJ.S. - HOCKEY 

TERUG IN DE GIJSTIJD 

DE RECENTE GIJSTIJD 

En nu al die kranten artikelen .... 

is een uitgave ter gelegenheid van het 3 de lustrum van 

GIJS op 23 december 1984. Een boek dat samengesteld 

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

medewerking van vele GIJSsies. 

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

GIJS op 23 december 2009. Dit boek werd gemaakt door 

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

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

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

TERUG IN DE GIJSTIJD. Dit boek werd eveneens 

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

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

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

het eerste uur. 



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

2019 werd door Jack en Jos het initiatief genomen om krantenknipsel

boeken te maken van de vele artikelen die over GIJS werden 

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

13 boeken. 

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

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

seizoenen 80-81 t/m 86-87. 

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

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

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

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

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

Henk Keijzer, Herman Vesper en Jack en Jos. 

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

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

gedigitaliseerd. 

Jack Venema & Jos Teisman 

Middelstum / Eemnes, mei 2022 



Achter vlnr: Rob van Onlangs, Pete van Amelsfoort, Marcel v/d Graaf, Johan Toren, Hans Eikelen boom, 

Bob Jastremski. Midden vlnr: Henk Lingeman, Rick Vangog, Brad Pirie, Al Pluimers, Gerard Carras, 

Herman Carras, Jaap Fokkinga, Henk Broomans. Voor vlnr: Martin Leeflang, Jim de Weerd, John van der 

Griendt, Henk Krikke, Jack Wijlemans, Herbie Redshaw, Henk Keijzer en John Muizelaar 



Nieuwe opzet 
In vijftien Ijsstadions barst het Nederlanda IJshoc" 

keygebeuren dit ~eekelnde weer 1011. In Groningen speelt de 
BondHpaarbank vanavond zijn eerate thuiswedstrijd tegen 
HIJS. Hoe de stadJere glateravond hun eerste duel In TIiburg 
tegen de Trapper• hebben afgewerkt, leeet u op onze aport• 
pagina. De Heerenveenae kamploenaploeg van Feenatra 
staat vanavond voor de opgave om op eigen IJ• de tweede 
EuropacupwedstrlJd tegen het Nooae Manglarud Star tot 
een goed einde te b~engen na het 3-3 gellJkspel In Oslo. De 
derde noordelijke club, het Aaaer Gèform-team, begint paa 
op zaterdag 15 oktober aan de competitie In de tweede dlvl
ale. 

Het nieuwe telzoen brengt trouwen• ook eon geheel ge
wijzigde Indeling van de competltleklaaaen met zich mee. De 
opzet van voorgaande Jaren la op aandrang van de clubs aan 
de kant geschoven en het la nu de bedoeling om de aantrek
kelijkheid te verhogen door het Instellen van een eerste divi
sie van zes teama, waarvan de eerste vier meedoen aan de 
play-offs, oftewel een eindronde die de ultelndellJke kam• 
pioen aanwijst. Maar voórdat de Nederlandse competitie be
gint (11 november), wordt er eerat een bekerronde af-

beoogt meer 
gewerkt als een soort "warming up", In die bekerronde spe
len de zes clubs een normale competitie, terwlJI de Neder
landse competitie dubbel wordt gehouden. De eindronde 
(play-offs) start met een schone lel voor de vier bovenste 
ploegen. De zee eerste divisionisten zijn: De Bl11chop (Am
sterdam), Bondsspaarbank (Groningen), HIJS (Den Haag), 
Nationale Nederlanden Nijmegen, Feenstra Verwarming 
(Heerenveen) en TIiburg Trappers. 

Ook voor de tweede divisie la een nieuwe opzet bedacht. 
De Nederlandse competitie la niet meer gescheiden In een 
afdeling noord en zuid, maar wordt geapeeld door acht 
clubs. Er doen geen tweede teams aan mee. Voordat die 
competitie begint (7 Januari) houden de cluba uit de tweede 
divisie een Coupe der Lage Landen met aanvulllng van een 
viertal bultenlandse verenigingen. De deelnemende club• 
zijn: Gèform (AHen), Havana club Eagles (Den Boach), 
Kemphanen (Eindhoven), Zuid-Limburg (Geleen), Houtruat 
(Den Haag), Ton Manken Team (Lelden), Rotterdam, 
IJshockeyclub Utrecht, Brussel, Dlac Phantoma (Deurne), 
Olympla (Helst o.d. Berg) en Herenthala. 

Het zit er overigens dik In dat het competitieverloop In de 

1 

spann.1ng 
tweede divisie een ■tuk spannender wordt dan In de eerste 
divisie. In de hoogste afdeling 111kt het kandldatenllJstje voor 
de Nederlandse tltel zich te beperken tot Feenatra en TIi
burg, die op papier hun vier tegenstanders gemakkelijk van 
het IJs kunnen vegen. Verder la het natuurlijk geen aantrek
kelijke gedachte dat de eerste dlvlalecluba elkaar dit aelzoen 
maar llefst zeamaal tegenkomen In competitieverband, af
gezien van de eindronde. Uitbreiding van het aantal clubs op 
gellJkwaardlg niveau zou de situatie In de Nederlandse top 
aardig verbeteren. Ook Joop van Rijswijk, aecretarla van de 
Nederlandse IJshockey Bond, zegt dat. ,,Een Ideale situatie 
ontstaat eigenlijk als er nog zo'n vijftien Ijshallen bijkomen. 
Maar langzamerhand groeien we toch wel naar een elndfaae 
toe wat betreft de competltleopzet. Zoals het er nu naar uit
ziet bllJtt het tot op de laatste dag spannend," aldus Van RIJ•· 
wijk. 

Voor de Groninger IJshockeyer• moet een plaatsje bij de 
eerste vier haalbaar zijn, maar veel meer zal er niet Inzitten. 
Met de Jongste aankopen hoeft over een zege op de Friezen 
In leder geval nog niet gedacht te worden. 
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De Groninger ijshockeyploeg "Bondsspaarbank" heeft zich voor de zoveelste 
maal in een Canadees avontuur gestort. Vergeleken met het vorige jaar is op gro
te schaal schoon schip gehouden. Ga maar na: Brooke Murray, Rick Dijkstra, 
Bill Karlsen en Steve van Vellor, zijn vertrokken, terwijl trainer-speler Randy 
Neal is opgevolgd door ex-bondscoach Bob Jastremslti. Een metamorfose die 
door de teleurstellende prestaties van het vorige jaar een beetje was uitgelokt. 
Maar een topklassering zit er dit jaar weer niet in, hoezeer de chauvinistische 
aanhang ook hunkert naar bijvoorbeeld een zege op het Friese Feenstra. 
Jastremski wil bouwen met de nieuwe vrij jonge ploeg. ,,Het doel is dit jaar bij de 
bovenste vier te komen," zegt hij. 

De buitenlandse nieuwelingen hebben 
zich in de oefenwedstrijden al voor
zichtig gepresenteerd als talentvolle spe
lers. Ze zijn allemaal een keertje in Ca
nada door de trainer bekeken (Jastrems
ki: ,,Eerste indruk is beter dan geen 
indruk "). Wie zijn zij? John Muizelaar 
(23) is de vervanger voor de vertrokken 
goalie Rick Dijkstra. Hij heeft een prima 
reactiesnelheid en is slechts gemakkelijk 
Le kloppen op loodrechte afstand van het 
kooitje. Rick Yangog (19) komt evenals 
alle andere Canadese nieuwelingen uit 
het Junior B-team van Ontario. Vangog 
is een verdediger met nogal wat tactische 
tekortkomingen. Marcel van de Graaf 
(23) weegt ruim over de tweehonderd 
pond en heeft daarom als bijnaam ge
kregen: ,,Jum bo". Dave Herbst (22) lijkt 
de beste aankoop, maar zijn spel is nog 
nauwelijks aan bod gekomen, omdat hij 
al tijdens de eerste wedstrijd een 
matcb-penalty kreeg (van het ijs 
·géstuurd) .wègen ~ een 01dinaire knok
partij . Herbst is de enige Amerikaan en 
heeft gespeeld in het universiteitsteam 
van Minnesota, dat vorig jaar kampioen 
is geworden. Jeff van Vliet (20) kwam 
voor het eerst naar Europa maar keerde 
snel weer terug na wat heim
weegevoelens. Hij werd vervangen door 
Jim de Weerd. John van der Griendt 
(20), een klein driftkikkertje, is pas een 
week in Groningen. Allan Pluimers (22) 
schaatst a ls aanvaller tot nu toe een pri
ma partij. Robert van Onlangs (19) is 
een talent met een goede stick-handling 
en schuwt daarbij een portie hardheid 
niet. 

Paradoxaal 
Het klinkt allemaal een beetje para

doxaal: bestuurslid Geenen verkondigt . 

tijdens een persconferentie dat de Gro
ningers hogerop willen met betere Cana
dezen, t rainer Jastremski zegt ver
volgens met een jong team te willen bou
wen en tijdens de eerste oefenduels blij
ken spelèrs als Herbie Redshaw, Johan 
Toren en Henk Krikke inderdaad uit
blinker in een nog nauwelijks inge peel
de' ploeg. Jastremski is realistiBch in
ge teld: ,, We hebben dit jaar geen kam
pioensaspiraties. Wel zijn we in staat 
voor een paar verrassingen te zorgen. 
Het team zal tijdens de beker
wedstrijden een eenheid moeten worden. 
ln de strijd om het Nederlands kam
pioenschap zullen vooral de taktische 
opvattingen uit de verf moeten komen. 
Maar een topteam moet je dan nog niet 
verwachten." 

Jastremski rekent erop dat de buiten-

door 

Henk Hielkema 

landse nieuwelingen, die voldoen ook de 
volgende jaren in Groningen blijven. 
Voor hemzelf moet de ploeg binnen drie 
jaar naar de top groeien. Dat is ook de 
termijn van de overeenkomst tussen 
hem en de Groninger IJshockey Stich
ting. 

Jastremski: ,,Als ik op dit moment een 
kam pioensteam had willen formeren 
dan had ik wel de spelers van Heeren
veen aangetrokken. Daar hebben ze ech
ter ook enkele jaren nodig gehad om te 
komen tot wat ze nu zijn. Het publiek in 
Groningen moet beseffen dat nu een
maal tijd nodig is. De supporters zullen 

wel zien dat er een bepaalde groei in 
komt. Ik heb in ieder gev~l veel ver
trouwen in de jongens en in mezelf." 

Contlnuîtelt 
De opbouwsituatie waarin de Gronin

gers nu verkeren, onderstreept echter de 
moeilijkheden om tot een continuïteit te 
komen met een vaste kern Canadese spe
lers. Uit ervaringen blijkt namelijk dui
delijk dat veel jonge Canadese ijshoc- . 
keyers de kans met beide handen 
aangrijpen om in Nederland te spelen 
voor een avontuurlijk "jaartje Europa." 
Daarbij blijft het aantrekken van Cana
dezen vaak een gok, ook al zijn ze van te 
voren een keertje geobserveerd. Het is 
immers een teken aan de wand, dat Gro
ninger eigen-kweekspelers als Toren, 
Krikke en Keyzer min tens gelijkwaar• 
dig ijshockey spelen. 

Jastrem ki: ., ogmaals, we hebben 
bewust gekozen voor jonge jongens, die . 
weten dat ze nog heel wat te leren heb
ben. Ik heb niet zoveel aan vedetten, die 
in de wedstrijden gewoon een af
wachtende houding aannemen tot ze de 
puck binnen stickbereik hebben en dan 
een spect.aculaire solo inzetten. Een 
ijshockey-speler komt misschien per du
el slecht gedurende drie minuten 
daadwe.rkelijk--aan de puck. De rnst varr 
de tijd moet hij bereid zijn positie te kie
zen en te spelen in dienst van het team." 

En verder: ,,Als bondscoach heb ik 
veel geleerd. Ik ben in die drie jaar een 
driemaal betere coach geworden. Door 
de internationale ervaringen kreeg ik een 
bredere visie op het ijshockeygebeuren. 
Het vorige jaar heb ik alle zaken in Ca
nada nog eens op een rijtje gezet. Toen 
kreeg ik de aanbieding van Groningen, 
maar voor een één-jarig contract zou ik 
zeker niet gekomen zijn. Je moet jezelf 
namelijk de tijd en de kans geven om iets 
op te bouwen ." · 

Het blijft echter de vraag of de Gronin
ger ijshockeyliefhebbers het geduld kun
nen opbrengen voor weer een jaartje op
bouw. Het wordt immers zo langzamer
hand eens tijd dat er in Groningen een 
team op het ijs verschijnt, dat zich kan 
meten met de allersterksten. • BobJastremski:,, Veelgeleerdals bondscoach" 



mstva 
Terwijl zijn collega's van het Bondsspaarbank~_eam hun scbaat_s~n al lang en 

breed in hel vet hadden gezet, kreeg de slopende 1Jshockeycompel1l1e oor Henk 
Krikke nog een verlengstuk. De tijdens het afgelopen sejzoen van aanvaller tol 
verdediger omgeschoolde student in de medicijnen, vertrok namelijk een weck 
na afloop van de nationale titelstrijd met het 
Nederlands t.eam voor een zestien dagen durende trip naar het Japanse Tokio,. 

waar werd deelgenomen aan het wereldkampioenschap voor B-landen. 

Een geruchtmakend kampioenschap, behaalden we slechts een gelijk.,pel. 
want Nederland degradeerde -althans Verder verloren we in de allerlaatste 
volgen de insiders- uit de B-groep minuut van Zwi tserland . Dat soort 
dankzij een combine tussen Polen en 'gebeurtenissen had nooit mogen plaat -
Joegoslavië. Voor Henk Krikke was vinden." 
daarmee de koek nog niet op. Kort na -Hoe zat het eigenlijk precies met die 
zijn terugkomst in ederland -hij werd degradatie waarover zoveel is gespro-
op Schiphol betrapt toen hij een camera ken? Krikke: 11We verloren onze 
wilde binnensmokkelen- voegde de laatste wedstrijd en daardoor werd het 
stad-Groninger zich bij de Amster- resultaat van het duel tus en Polen, dat 
dam e formatie van Orwo. Met dat al zeker was van de tweede plaats en 
team kwam hij rondom het Paaswee- medcdegradatiekandidaat Joegoslavië 
keinde met succes uit tijdens een groot erg belangrijk. ormaliter zou Polen 
internationaal toernooi in het Franse hebben gewonnen, maar er i gewoon 
C hamonix . Voor de versterkte Amster- een spel gespeeld. Joegoslavië organi-
dammers was uiteindelijk de eerste prijs seert namelijk volgend jaar het kam-
weggelegd. pioenschap van de B-landen en het zou 

Henk Krikke, een veelgevraagd ijs- erg pijnlijk en financieel onaantrekke-
hockeyer dus. Daarom zijn mening over lijk zijn als het in eigen land niet mee 
de degradatie van het Nederlands team zou doen. Ik wil het verlies van de Polen ·· 
en de voorlaatste positie, d ie zijn eigen overigens niet in de sehoenen schuiven 
ploeg aan het eind van het afgelopen van de spelers. Zij hebben hun begelei-
seizoen in de vaderlandse competitie ders ook maac te gehoorzamen. Op-
moest innemen. dracht is opdracht van die lui. Het zit er 
-Nederland startte erg slecht in To- wel dik in dat zij een paar weekjes va-
kio. Hoe kwam dat? Krikke: .,We kantie in Joegolslavië hebben 
speelden in het begin met twee lijnen en gekregen." 
dat was blijkbaar te vermoeiend, met -Dan volgt er na zo'n kampioenschap 
name voor de al wat oudere spelers. De nog een banket. Hoe waren de reac-
eer te drie wed trijden verloren we en tics van de andere ploegen op het 
daarna besloot Hal Laycoe (de Cana- weggevertje van Polen? Krikke: ,Ie-
dese bondstrainer-red.) met drie lijnen dereen was des duivels. Over niets 
te gaan pelen. Daardoor werden Andy anders werd gesproken. Ze hebben 
Talsma en ik ook veelvuldig ingezet. geluk dat we nu uit de B-groep ver-' 
Het ging boven verwa,chting goed. We dwenen zijn. Anders zou ik het .in het 
bleven echter toch in de onderste re- komend seizoen nog niet hebben 
gionen. Tegen Joegoslavië en_ Noor- geweten. Laycoe liep ook met gebalde 
wegen gaven we enkele minuten voor vuisten rond de tafel waaraan de Polen 
het einde een voorsprong uit handen en zaten. Later zei hij dat er maar twee 

goede Polen waren. De Noordpool en de 
Zuidpool en de rest kun je wel vergeten. 
Je vraag je trouwens op zo'n moment 
wel af waar je mee bezig bent. Trainen, 
trainen en nog eens trainen en daJl word 
je op zo'n manier genaaid.'' 

-Ku n je je studie wel combineren met 
dergelijke trips? Krikke: ,,Het i na
tuurlijk erg moeilijk. Ik heb nu drie ten
tamens moeten laten lopen. Het kost 
me mijn zomervakantie, want nu moet 
ik ze in september afleggen. Maar ik 
heb het er graag voor over. Zo'n trip als 
naar Japan maak ik waarschijnlijk 
nooit meer m e. Het volgend jaar wordt 
het wereldkampioenschap van de B
groep vermoedelijk in Spanje of China 
gehouden. Natuurlijk hoop ik dat we 
naar China moeten. Hoe het geregeld 
moet worden met de studie zie ik dan 
wel weer." 
-Is het verschil tussen de aanpak van 
het Nederlands team en je eigen vere
niging rg groot? Krikke: .,Bij het 
Nederlands team wordt alles veel pro
f essioncler aangepakt. Bovendien 
hadden we in Laycoe een bank-coach. 
Bij GIJS was Randy Neal het afgelopen 
seizoen trainer-speler-coach. Een bank
coach brent natuurlijk veel voordelen 
met zich mee. Als je van het ijs komt 
krijg je taktische tips en word je voort
durend op eventuele fouten gewezen." 
~Nu is Bob Jastrernski aangetrokken 
door GIJS. Dat moet voor ou dus een 
grote voldoening zijn. Krikke Ik ben 
er ontzettend blij mee. Hij is een prima 
trainer-coach . Iedereen is trouwens erg 
gelukkig dat de keuze op hem is 
gevallen. Ik ken hem persoonlijk van 
het Nederlands jeugdteam. Vooral in 
het opleiden van de jeugd is J astremski 
een kei. Zo'n man hebben we bij GIJS 
juist nodig. Nu zilten we goed met de 
opbouw. Jastremski heeft een drie-jarig 
contract en diezelfde termijn heeft onze 

• Henk Krikke poseert voor de aankondiging van de wed trijd die hem zijn 
aan,voerder chap heeft geko t . 

jeugd , dacht ik, nodig om door te 
breken. Verder heb ik goede hoop dat 
hij goede anadezen meeneemt, te 
meer daar onze ~ponsor het budget 
heeft verhoogd. ' 

-Het afgelopen eizoen eindigden jul
Jie als voorlaatstcn. Ondanks de aan
wezigheid van twee Canadezen, dier 
Nederlandse Canadezen en Randy 
Ncal, die de status van Nederlander 
had, maar in feite ook Canadees was. 

Dan wordt er al gauw gezegd, datjul
He tweederangs gastarbeiders had
den. Krikke: ,In het begin wa het 
een troep. De Canadezen voelden zich 
_niet thuis omdat ze geen werk en hui -
vesting hadden, wat hen wel was toege
zegd. Dan krijg je automatisch dat de 
prestaties achterwege blijven. a de 
komst van manager Lingeman zijn die 
zaken beter geregeld. We begonnen pas 
veel te laat goed te draaien. Als alles a
naf het begin goed geregeld was geweest 
waren we ongetwijfeld hoger geëindigd. 
Er wordt nu wel gezegd dat een premie
regeling de prestatie heeft opgevoerd, 
maar dat i dacht ik lariekoek. Die 25 

gu lden per gewonnen wed t.rijd heeft 
h t leam heus niet beter gemotiveerd." 
-Waarom was je de laatste tijd e igen 
lijk geen aanvoerd er m er'? 1 rikk : 
"Dat heb ik te danken aan een uit lapje 
in Bru el. We moe ten daar p za er
d ag pelen en vrijdagavond nam 

rij~el het gehele team een tevig 
biertje. Dat hoorden de official. ook. Zij 
vroegen zaterdags wie er behoor! ijk 
hadden gedronken. Herbie Red ·haw en 
ik slaken onze handen omh og in de ve
ronderstelling dat iedereen het zou 
·doen. Maar dat bleek niet het geval. We 
mochten toen 'sa ond niet meedoen en 
naderhand heeft het be luur me het 
aanvoerderschap ontnomen. 
-Wat ga je nu doen in de zomermaan
den? Krikke: ,,Tenni ·en of roeien om 
de hele toestand een beetje op peil te 
houden." 

•Je hebt ooit tijdens een 1usti-um van 
Acgîr de overnaadse twee gewon
nen. Krikke : , Dat klopt. Het betere 
rukwerk, weinig techniek, de blikken op 
oneindig en dan maar roeien. Dat waren 
de telregels van onze coach Hartsui
ker ." 



Ex-bondscoach Jastremski aangetrokken 

Bondsspaarbank wil op 
den duur Gronings team 
"We wilden ruet alleen een trainer voor 
het een.te team, maar ook iemand die 
een open oog heeft voor de kwaliteiten 
van onze jeugd. Een man die ook inter
ne cu-rsuss~o kan geven en dan cursUB
sen niet alleen voor de spelen maar 
eveneens voo.r de teambegelelden. Een 
trainer die op brede schaal bier in Gro
ningen, en dan op het gebied van de IJs
hockeysport, de nodige instructies kan 
geven. En al deze eigenschappen zien 
we in Bob Jastremskl vertegenwoordigd 
en ,·andaar dat we hem hebben aange
trokken als trainer coach". Zo typeert 
de heer HJ, Lingeman, manager van de 
ijsbockeyveren1ging Bondsspaarbank, 
de nieuwe Canadese coach van de Gro
ningers. De 29-jarige Jastremski moet in 
de komende jaren (hij heeft in leder ge
val een 3-jarig contract op zak) het ljs
hockeypeil in de regio Groningen op een 
hoger plan brengen. Een door manager 
Lingeman opgezet vijfjaren plan beoogd 
n.l. dat op den duur een eigen Gronin
ger ijshockeyteam op de piste In het ijs
stadion in het Stadspark zal verschij
nen. ,,En dat plan moeten we toch ei
genlijk strict naleven'', zo stelt de beer 
Lingeman. ,.Het moet mogelijk zijn". 
Om dit ambitieuze plan te ver
werkelijken wil de leiding van de ijshoc
keyvereniging een nadrukkelijk beroep 
doen op de Groninger Jeugd. Per sei
zoen moeten zo'n vijftig jongens zich als 
lid aanmelden bij de veren iging Bonds
spaarbank. 't Liefst zo jong mogelijke 
jeugdleden (in de leeftijd van 5 t / m 14 
jaar), die dan door trainer Jastremski en 
zijn staf kunnen worden opgeleid . Uit 
deze jaarlijkse toeloop van jeugdleden 
moeten dan tenslotte de toekomstige 
Groninger ijshockeycracks voortvloeien 
die het eers te team van Bondsspaar
bank zullen gaa1n formeren. De heer 
Lingeman: .. We ijn op het aantal van 
vijftig jeugdlede;1 gekomen vanuit de 
gedachte dat niet! iedere jeugdige ijshoc
keyer zal doorbre f..l') na,,1- de top van 
onze vereniging. En ~ ~"~~dien zullen er 
jongens zijn die na verloop van tijd ook 
niet door zetten in de ijshockeysport. 
Maar uit da t jaarlijkse aantal van vijftig 

moet desalniettemin voldoende talent 
naar voren kunnen komen, zodat wij in 
de toekomst niet meer atbankelijk be
hoeven te zijn van buitenlandse spel
ers." 

Schooljeugd 
In het komende seizoen zijn dus al vijf
t ig nieuwe jeugdleden noodzakelijk op• 

Selectie reeds 
gecontracteerd 

Op woensdag 14 september zal 
de leiding van Bondsspaarbank 
de namen bekend maken van de 
voor het eerste team geselecteer
de spelers . Deze selectie zal be
staan uit twintig spelers, die allen 
nu al onder contract staan bij de 
Groninger ijshockeyvereniging. 
Ongetwijfeld zullen daar twee 
buitenlanders (Canadezen) bij 
zijn. Wie dat zijn willen de heren 
Ungeman en Jastremski niet ver
tellen. Met het excuus "We wil
len de concurrentie niet wakker 
maken " weigeren zij momenteel 
nog iedere nadere infom1atie. 
Ook wensen zij niets te vertellen 
over het aantal Canadese Neder
landers (of Nederlandse Canade
zen) dat dit seizoen naar Gronin
gen komt. Wel heeft 
trainer/ coach Jastremski zich 
persoonlijk belast met het aan
trekken van de nieuwe spelers en 
is hij zodoende reeds op de hoog
te van hun capaciteiten. Vandaag 
begint Jastremski de training met 
de Nederlandse spelers van 
Bondsspaarbank. De strijd om de 
.,Coupe Nationale Nederlanden" 
begint tijdens het weekeind van 
30 september op l oktober. 

dat de uitvoering van het vijfjarenplan 
niet al direct vanaf de eerste aanzet op 
losse schroeven komt te staan. Het 
jeugdledental van de Groninger Ushoc
keyvereniging moet van honderd naar 
150 getild worden. Een toch niet zo een
voudige aangelegenheid. Manager Lin
geman: .,We trachten straks vooral de 
Groninger schooljeugd te bereiken. En 
dit willen we doen door de leiding van 
de vele stad-Groninger scholen te bena
deren. Daarnaast willen we in het ijssta
dion in het Stadspark verder zgn. 'open 
dagen' organiseren. Bijvoorbeeld op de 
woensdagmiddag. Dan kan de Gronin
ger schooljeugd van nabij kennis maken 
met de ijshockeysport. Trainer Bob Ja. 
stremski en enkele buitenlandse spelers 
van het eerste team zullen dan ook op 
de ijsvloer aanwezig zijn. Wat het finan
ciële aspect van een lidmaatschap bij 
Bondsspaarbank betreft. schat ik dat 
voor zo'n/ 100,- à/ 125,- de jeugd kan 
gaan ijshockeyen. Een bedrag dat mijns 
inziens niet onoverkomelijk behoeft te 
zijn." 
Het accent zal bij Bondsspaarbank nu 
zwaar(der) op de jeugd gelegd worden. 
Dit is mede mogelijk geworden doordat 
de Nederlandse Hshockey Bond de 
maximale leeftijd om jeugdlid te blijven 
met drie jaar verlegd heeft en van acht
tien op 21 jaar gebracht heeft. Dit zal 
als gevol.g hebben dat het komende sei
zoen bij de Groningers er geen tweede 
team geformeerd zal worden. Tot dus
ver bleek deze mixture van recreatie
sporters en talentvolle jeugd niet te vol
doen. Drie spelers van Bondsspaarbank 
die dit jaar niet met de eerste selectie 
bereikt hebben, zullen nu , na weder
zijdse instemming, voor het Assense 
Triantha (uitkomend in de tweede divi
sie) gaan spelen Trainer/ coach Ja. 
strernski zal naast het selectieteam van 
Bondsspaarbank zich ook intensief met 
het eerste jeugdteam gaan bezig hou
den. De overige jeugdteams zullen ge
traind en begeleid worden door de bui
tenlandse spelers van Bondsspaarbank. 
Per team twee trainers/ begeleiders. Ja
stremski zal echter wel de trainingspro-

M onager Lingeman (links) en 
trainer/coach Jastremski van Honds
spaarbank die, in nauwe samenwerking. 
het ij hoekt')! in Groningen naar een ho
ger pla11 willen tillen . 

gramma's samenstellen en de trainings
activiteiten coördineren. 

Sinds 1969 
.. Jastremski heeft ook het grote voor
deel, en dat is zeker heel plezierig voor 
de hele jonge spe]ertjes, dat hij redelijk 
goed Nederlands kan spreken en begrij
pen ··, aldus de heer Lingernan. Ja. 
tremski is overigens geen onbekende in 

de vaderlandse ijshockeywereld. Al in 
1969 speelde hij in Nederland en wel bij 
Den Bosch. Enkele jaren later kwam hij 
als trainer/ coach terecht hij de Eindho
vense Kemphanen . Z'n kwaliteiten a]s 
trainer/ hockey Bond wel in het oog ge
sprongen zijn. want de jeugdige Cana
dees werd vervolgens enkele jaren (drie 
jaar) belast met het trainen en coachen 

van het nationale team. Het afgelopen 
jaar verdween Bob Jastremski om per
soonlijke redenen weer naar zijn vader
land, doch dankzij een initiatief van 
manager Lingeman kon de Canadees 
worden bewogen om in Groningen de 
leiding in handen te nemen. 
Jastremski is gezien zijn leeftijd een a]
lesbehalve doorgewinterde ijshockeyer. 
Hij heeft zelfs in de laaMe vijf à zes jaar 
niet eens meer in de competitie ge
speeld. Desondanks bestempelt de heer 
Lingeman hem als dé coach die in Gro
ningen juist is. Lingeman: Tegen de 
achtergrond van wat we van Jastremski 
als bondscoach gezien hebben , durf ik 
rustig te stellen dat we voor het Neder
landse, en dan speciaal voor het Gro
ningse ijshockey, geen betere coach 
kunnen wensen. Het is een man die iets 
op poten kan zetten·· . 

Met trainer/coach Jastremskl op de 
bank hoopt men bij Bondsspaarbank 
dat er de komende Jaren successen be· 
haald zuUen gaan worden. Nog geen na• 
tionaal kampioenschap dit selzoen, 
maar dan wel een deelname aan de 

kampfoerupoule. Om dat te bereiken Is 
een plaats bij de eerste vler in de com
petitie noodzakellJk. De heer Llngeman 
erkent onmiddellijk dat resultaten de 
beste promode zijn voor de IJshockey
sport. ,,Je kunt rustig stellen dat daar 
eigenlijk alles mee staat en valt. De 
kracht van je eerste team is dan ook 
ontzettend belangrijk. En we hopen dit 
jaar het nodige van het eerste team te 
kunnen verwachten. Het nodJge in die 
zin dat er met inzet goed ijshockey ge
speeld gaat worden, het publiek dan 
blijft komen en dat er zodoende een 
aantrekkelijke competitie zw ontstaan. 
En dat laatste verwacht lk ook wel 
enigszins omdat de onderlinge krachts
"crhoudingen van de eerste dJvisleteams 
kleiner zijn geworden. Uitschieters in de 
einduitslagen zoals dJe in het verleden 
nogal eens voorkwamen, zie ik niet meer 
zo zitten. Het moest dit Jaar In leder ge
val een spannende competitie kunnen 
worden. En we hebben bovendien de ge
rustellende gedachte In het achterhoofd 
dat we de eerste jaren zeer zeker nog 
onder de vlag van de Bondsspaarbank 
zuUen kunnen blijven spelen". 



Op1imis1ischr ~r luicl('n bij hrt Gro
ni ng<-r IJshoc·kc~·1ram Bond~spaar
bank , ·oe r en aan ctr , ·oora, ·ond , ·an hel 
n ieuwe se izoen duid r li jk de hor cntoon . 
Met dt• kom s t ,·an Bob Jastrcm ski a ls 
train er -coach, d ie s pele r-trai ner Ra n
d y Neal opvolgt , e n een aa nta l versr 
Canadese krachte n in de gelederen, 
heeft he t te am zich aanm erkelijk weten 
te versterken . Al te hoog wordt e r , wat 
betreft de ,·erwacht ingen oYcr de ver
richtingen van he t eerste team in het 
komend t> seizoen, toch nie t van dr torrn 
geblazen. Uitla t inge n in de aard van 
"We worde n kampioen d it jaar'' of " Wr 
m a ken E'i? n zeer goede ka ns op he t 
kampioenschap" vallen er miet te 
noteren . Die optimistische geluiden 
ge lden da n ook voor het m er endeel voor 
wat de opbouw van de vereniging aan 
gaa t. 

Bij he t uite n van die verwachtingen is 
a lle hoop van de verenig ing gevestigd 
op nieuwkomer Bob J astremski . Grote 
a nima tor ach ter de komst va n deze 
C:inadees naar Gron inge n is de . e,·en
eens nog nie uwba kken , m a nage r van 
het Bondsspaarbank-team Henk Linge
ma n (41 l . 

,\Is outsider in de Oost-Groningse 
ijshocke:,-wereld hee ft deze export 
me nage r ,·a n beroep zi ch in enke le 
jaren tijds weten oµ te werken tot de 
stuwende kracht achter het ijs hockey
tea m . \ ïa !\lartin Leeflang . de goalie 
, ·a n de Groni ngers . kwam hij e nke le 
jaren te rug in contact met deze ta k , ·a n 
s por t. hetgeen tot gevolg had dat hij 
teambegele ide r werd bij de jeugd . l n 

:11\em:1:tl door het bes tuur l'êlll d e 
,·creni gi ng we rden goedge keurd . 

OPLEIDINGEN 

1 n het ka der \'él n deze we nsen e n 
pla nne n pas te de kom t van Bob J a
s trem s ki uitstekend e n hij werd da n ook 
,·oor drie jaar aa n de c lub verbonden . 
" Eé n va n mijn wensen was dat d e 
trainer ni et tevens speler moest zijn. en 
he t bestuur kon zic h hi e rm ee vereni 
gen". a ldus Lingem a n ... Bi j de keuze 
van J ast remski was voor ons wel 
doorslaggevend dat hij als bo nds
coach van jong Oranje altij d met de 
jeugd heeft gewerkt. Daar komt nog 
bij dat hij inmiddels een aardig 
woordje Nederlands kan spreken". 

Als bondscoach heeft J astremski 
jarenl a ng cursussen gegeven voor d e 
bond in team - en jeugdleiding . en 
voora l dat laa tste wil men nu in Gronin
gen uit gaan buiten ... We zijn gewoon 
vanuit een nieuw startpunt begonnen . 
a ldus H~nk Lingeman . Momenteel 
s taan bij ons de .resultaten niet op de 
eerste pl aats . We willen gewoon op 
la nger e termijn gaan werken en zo
doende naa r het Nederla ndse team 
toeg roeien . Vooral de opbouw van d e 
jeugd is da a rbi j erg bel a ngrijk . Daar• 
om zij n we ook zo bijzonder blij dat we 
Bob J as tremski he bben kunnen s trik 
ken . ;\Jet hem \' ingen we m eerdere 
vli egen in één klap". 

De coördi na tie va n deze jeugdtra inin
gen za l da n de e erstkomende jaren ook 
beruste n op de schouders van J astrerns
ki. te rwij I de trainingen door enkele 
bui tenla ndse krachten verzorgd zullen 

speeld . hetg1'Cn inhoudt dc11 er \'ee la l 
, ·ercledigend ges peeld 11·ordt. Hier is het 
s pe l \'Cel O!)(' ncr . en dat komt weer de 
popu l;-i rit e it 1·a n de sport te n goede . 
'.\ ,1 tu urltj k z;-il de spor t hie r waarschijn
lij k nooit zo popula ir worde n a ls in 
Ca nada . Daar is ijshocke y wat hie r het 
, ·oetba ll e n is . Maar de laa tst e ja ren is 
de bela ngs te lling mor ijs hoc key in 
Nede rl a nd m e t r e uzensprongen om
hoog gegaa n . E n da n kunn en we hier 
\\'Cl gaan zi tten ka nk eren op a llerle i 
organisatorische zaken . a ldus Ja
stremski . m aa r die \·ooruitgang is veel 
meer om trots over te zijn. Kijk maar 
eens hoeYee l ijsbane n er de laatste 
jaren wel ni et bijgekomen zij n . Da t 
gee ft toch a lle hoop voor de toekomst '·. 

BINDING 

Onda nks het feit dat het behalen van 
resultaten niet als eerste op het verlang
lijstje s taat. wil de club dit jaar toch 
goed voor de dag kom en . ..Het is in 
eerste instantie niet de bedoeling om 
een gooi te doen naar de Nederlandse 
titel. a ldus J as tremski. Als we maar 
een pl aa ts bij de eerste vier kunnen 
hale n e n zodoende in de pl ay-offs 
kom e n . waarin uitgemaakt wordt wie 
kampioen wordt". 

Om dit te kunnen be reike n zijn door 
de \·e re niging op a d,·ies van J as tremski 
een a a nta l bu itenla ndse spelers aange
trokken . Hie rdoor is het aantal buiten
la nde rs in he t tea m aanzienlijk groter 
geworden dan het aanta l Nederlanders . 
Staat deze grote buitenla ndse inbreng 
geen directe betrokkenheid van het 

I shockeyers 
Manager Henk Linge man ( links Jen trainer-coach Bob Jastremski met op de acntergrond enkele spelers van het team rijdens de training. 

aan start seizoen vol optimisme 
die tijd we rd door he m een jeugdplan op 
poten geze t . waardoor zijn orga ni sat o
rische k\\' J ltteiten n~1a r ,·oren kwamen . 
Toe n \'Orig ja,ir de h e r Speelman om 
persoonlijke redene n zij n functie <.11:
nw na ger moest l:1ten 1·31ien . trJd 
Lingeman u11 de scfo,du11 . Lïtgaa nd c 
, ·:111 het be. chikba rt • budget werde n 
dnor hc·m e,·11 .iantal µ!;innen en we nse n 
lr berd e gebracht. die vervo lgen s 

word1•11. J as tremski zelf i- o\·en gens 
be_ t te spreken 01·c r de kwa litei t \·a n het 
ijshoc key in '.',;ederl a nd . 

.. \ ·ergele ken met het uni ,·ers it eits 
l10cke, in Canada is e r niet zo ,·ee l 
,·e rschil . a ldus J as tremski . Alleen qu a 
speltq.Jc i. e r enig onders<' heid . '.ll r t het 
profe,- s1one le ijs ho cke :, dèlöre ntegen 
liggen de za ken under~. Bij de prof~ 
wordt hoofdza keli jk op rcsulWa t gC' -

publie k met de cl ub in de weg ·: 
\" olge n~ Lingem:1 n was e r bij llt' t 
aa ntrekken \·an de bu11enlanders get•n 
e nkele a nde r e keu~ . .. De spe lers ,,1 11 
on,- . .\ -Ju nioren IP: nn zijn gewoon nog t ,· 
Jong om al ,·our de leeu11 en gegoo id IL· 
"nrdl'll IJ:1 ~1r ko1111 nog biJ dat dlL' 
Jongt'n~ ,·:1ak nog n1t't een stuclll' bez1° 
z1,111 en d :111 "ordt de belöst1ng Yecl Il' 
g root . De b1nd1ng me t de r egio is da n 

ook p.1~ de rn lgende t :1p \'Oor ons . Als ij s bèl a n ligt er hier echter niet , ·oor 
s trak~ de buite nbaa n ope n gaa t will en ni ets . va ndaar da t we dit jaar een 
we ond er :,ndere jeugdtoern ooien org a- aa nli.11 buitenl:rnde r hebbe n aange -
ni s erl'n e n zocloe nd e inte resse \' oordeze trokken . Als we e r in s lagen goed t• 
t:, k ,·cin ~pon k,H·kcn \ laa r ook buiten res ul ta te n te behalen komt er ook 
ck IJ:-k,nen 11 likn 11·e g:1:1n we rk en . Het publiek . en da t is ge11·oo n pure nood-
p l:1n il){t er 0111 onk dl' ~c hoo lJe ugd te Zé.lak . D:111 r komt d a n ook \\·eer biJ dei! 
g.,,,n twn .,dL· n •n . Boh J: ,s tremski zou door die goede resultaten ook de jeugd 
d,1c11· brJ, ou r b,: t·ld lezingen kunn en zich we llicht meer aangesproken ga a t 
gè1:,n hlluden o,·e r· het iJs hockeyen . De \'Oe lcn tot d e vereniging . e n da t is ook -----------~_;;._.;, ____ _ 

weer een pure noo dw a k . Orn het leden 
,·erloop namelijk op te kunnen ,, rn gen is 
het nodig dat ,1·e minste ns ,·ijftig nic·u"·c 
leden per jë1ar erbij kriJ gen. ande rs is 
het gewoon ee n aflope nd e za:1 k ... :tl d us 
Lingeman . 

Een eers w ta p in de richti ng 1·:111 het 
k11·eken 1·0 11 e nthous1a s1rn, biJ de Jeugd 
kan de Groninger \·ere111g1ng di t ·: . .eek 
ei nde a l zenen . In het kader \·an dL· 

~triJcl o m de Coupe Nationa le Nederl an
d~n z:11 het Bondspoarbank-team aa 
n1 oekn treden tegen oud-!\ederland 
k.i mpio,_en Tilburg Trappers e n HIJ 
1111 e n · c1 m . 



Datum ~n Jaar geb.: ,2 ,- 9 

Nationaliteit : Canadese 

WoonplaatG : Grond.ngen 

Adres : Conç ourslaan 

Tien buitenlanders hij 
Groninger ijshockeyclub 

De Groninger ijshockeyclub Bonds
spaarbank ( vorig seizoen nog bekend 
onder de naam Bondsspaarbankteam) 
gaat het nieuwe seizoen in met maar 
liefst tien buitenlanders in de selectie. 
Hoewel de Groninger. vereniging altijd 
verklaarde zoveel mogelijk met Neder
landse spelers in de competitie te willen 
verschijnen , is de Nederlandse inbreng 
nu in de minderheid: lien buitenlanders 
c.egen negen Nederlanders. De argu
mentatie van het bestuur van de club: 
door een groot aantal buitenlanders 
wordt ruimte gecreeërd voor de eigen• 
opbouw. De "gast.arbeiders'' moeten 
voor successen zorgen, zodat het pu
bliek in grote getalcn toestroomt en 
aldus voor iinanciele armslag zor'gt. 

Ook de nieuwbakken coach van 
Bondsspaarbank , Bob Jastremsk i, ziet 
het we l zitten met de buitenlanders : 

instantie niet de bedoeling is een gooi 
naar de Nederlandse titel te doen . Als 
een plaats bij de eerste vier behaa ld 
wordt (deze vier ga a n in de zogenaam
de play-of[s uitmaken wie kampioen 
wordt), dan is Jaslremski al tevreden . 
De nieuwe coach wil zich vooral gaan 
bezig houden mel de jeugd en zorgen , 
dat in de komende ja ren van deze 
afdeling voldoende doorstroming 
plaatsvindt naar de eerste selectie . 

De selecti bestaa t uit de volgende 
spelers: 1 ederlanders: Martin Leef
lang (goalie) . Henk Krikke (linkerver
dediger l, Gerard Carras ( center). Jan 
Venema (center), Eddy Buwalda (cen
ter), Herman Carras (lefl wing), Henk 
Keyzer (forward lefl wing), Johan 
Toren (rigt wing) en Jack Wylemans 
( lefl wing). 

Canadezen: John Muizelaar (goalie), 
Rick Vangog (defence), Pete van 
Amelsfoort (defence), Marcel van de 
Graaf (defence), Jeff van Vliet 
(center). John van der Griendt (cen
ter). Allan Pluimers (leh wing), Rob . 
Redshaw (right wing) en Robert van 
Onlangs ( Corward). 

Verder behoort ook de Amerikaan 
Da\·e Herhst ( center) tot de selectie. De 
enige buitenlandse spelers, die ook 
vorig seizoen al deel uitmaakten van de 
Groninger ploeg zijn Herbil' Redshaw 
en Pete van Amelsfoort. De andere 

Teamleider/Coach 
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"We hebben een ploeg d ie een goede 
show voor het publiek kan maken. " 
J astremski heeft zich trouwens ge
schaard in de rij en van de " opbouwtrai
ners" , want op de persconferentie aan 
het begin van het nieuwe ijshockeysei
zoen verkla a rde hij , dat het in eerste 

Bob Jastremski is de opvolger van 
Randy Neal. die vorig seizoen als 
speler-trainer fungeerde . De Canadees 
is teruggegaan naar zi j n vaderland om 
daar zijn studie lichamelijke opvoeding 
af te maken . Zaterda g spelen de Gro
ningers hun eerste wedstrijd van het 
seizoen·. Het Westduitse Ha nnover (uit
komend in de tweede Duitse Bundesli
ga) isde tegenstand er. Op 23 september 
komt het Zw,eedse ASN '76 naar het 
ijsstadion in het Stadspark. waar de 
accomodatie is uitgebreid tot ruim 
tweeduizend plaatsen . Op 30 september 
begint dan de competitie met de uitwed
strijd tegen Tilburg Trappers . De 
eerste ploeg die naa r Groningen komt is 
Hys Intervam (l oktober) . 

Canadezen zijn allemaal afkom tig uit 
Ontario. De selectie van Bondsspaarba11k op het ijs. 

• BOBJASTREMSKI 

Zeven Canadezen 
naar Groningen 

De Groninger ijshockeyers, die in de 
,eerste divisie zullen uitkomen onder de 
naam Bondsspaarbank hebben zich 
versterkt met zeven Canadezen en één 
Amerikaan. Met Herble Redshaw, Jack 
Wijlemans en Pete van Amelsfoort bestaat 
de selectie nu in totaal uit elf buitenlandse 
krachten en negen N edeT land se spelers. 

1 Het bestuur en de nieuwe trainer-coach 
,Bob Jastremski stelden de jongens de aan
kopen gfsteren voor: Dave Herbst (22), een 
Amerikaan e peler van het niversi• 
teitsteam uit 1innesola, John Muîzelaar 
(2:J) , Rick van Gog ( 19), Marcel van der Graaf 
(23), Jeff van Vliet (20), John van der Griendt 
(.!0), Allan Pluimers (20). Robert van On
langs (19) , allen uit Ontario uit het junior 
B-team. Randy Neal, de speler-trainer van 
het vorige jaar, keert niet terug in Groningen, 
evenals doelman Rick DijkBtra. 

De ploeg speelt komende zaterdagavond 
zijn eerste oefenduel in Groningen tegen Han
nover. Op zaterdag 23 september volgt een 
t.weede testwedstrijd tegen San'76 uit tock
holm. 

Heimwee doet nieuwe 
· (-::madees vertrekken 

J ffvan Vliet, één van de zeven nieuwe Ca 
nadese ijshockeyers die de Bondsspaarbank 
voor het komende seizoen heeft aangetrok
ken. is maandag alweer teruggegaan naar zijn 
geboorteland. De 20-jarige uit Toronto af-
1; ,nnstiga Van Vliet nam zijn besluit nadat hij 
ziek wns geworden van heimwee. Com• 
men laar van tralner Bob Ja8tremski: ,.Ja, die 
jon"Qns zijn v,,or het eerst van huis. Als de 
hei~nwee-gevallen· eHeen tol Van Vliet be
perkt blijven, dan valt het nog wel mee. De 
meesten hebben natuurlijk een beetje heim
wee, maar die bijlen even op hun tong", 



Dubbel verlies 
Groninger 
iishockeyploeg 
Het Groninger Bondsspaarbank heeft 

gisteravond zijn eerste ijshockeyduel om 
de Coupe Nationale Nederlanden in Til
burg verloren \'an de Trappers met 7-3. 
Dat gebeurde in een nogal harde en roe
rige wedstrïd, waarin de Groningse aan
winst, de A rikaan Dave Herbst, in de 
tweed<' peri door dé arbiters van hel ijs 
werd gestuu n na een klap met de stick op 
het hoofd van een tegenstander. De fell e 
Herbsl kan vermoedelijk op een lange 
schorsi ngsperiode rekenen, omdat hij ook 
al tijdens de trainingswedstrijd legen 
Hannover legen een match-penalty aan
liep. 

• JOHN MUIZELAAR 

IJshockey-aanwinsten 
onwennig bij debuut 

. J?e b,1;ide noordelijke ijshock~yploegen die het komende seizoen uitkomen in de eerste di
visie z1Jn het af~elop~n ,~ee~emde ':oor het eerst in actie gewee t. Het Groninger Bonds
s.paarbank b~re1dde zich 111 eigen hui voor tegen Hannover en Leiden Lion op de competi
tie en het Friese Feenstra Verwarming oefende tegen Herne en Hannover voor het eerste 
Euro~~ Cupd~el, dat de Hee~~nveners woensdag spelen in O lo tegen Manglerud tar. 
Terw1JI de J:r1ezen gemakkehJ~e zeges behaalden (16-2 tegen Hannover en J 1-1 legen 
Herne) bereikten de stad-~ronmgers veel ongunstiger scores. Zaterdagavond werd Han
no".er met de grootste n:ioe1te bedwongen met 7-6 en gisteravond kwamen de mannen van 
tramer Bob Jastremsk1 legen tweede divisionist Leiden Lions niet verder dan een gelijk
spel: 5-5. 

Zo'n zeshonderd toe chouwers zagen de 
Groninger ploeg in het debuut-optreden le
gen Hannover bijzonder onwennig over het 
ijs schaatsen . Het was duidelijk dot de 

. nieuwe buitenlandse aanwinsten moeite 

• De Groninger ijshockeyers \'..trloren het 
duel in Tilburg eigenlijk in de tweede fa e, 
toen ze met een groot aantal strafminuten 
vaak tegen een numerieke ~pelersmeerde
rheid kwamen te staan. Zo ontving ,Johan 
Toren een misconduct-penalty (persoonlijke 
straf van tien minuten) wegens het maken 
\'811 aanmerkingen op de leiding en werd 
Rick Vangog b<>streft met vijf minuten. 

------------------... hadden met de Europese omstandigheden. 
Ja tremski na afloop: .,In Canada zijn de ijs
hallen wel zo'n tien meter maller dan hier. 
Verder spelen ze in Amerika zonder middel
lijn. Dave Herbst wist zich daarom geen 
raad. Hij kwam vertwijfeld naar de boarding 
omdat hij niet wist wat die rode lijn beteken
de ." 

nassale vechtparij, waarbij ook de nieuwe 
Canadezen in de Groninger ploeg toonden 
dat ze met het vuistvechten zaterdagavond 
minder aanpassini:smoeilijkheden hadden 
dan met de speluitvoering. 

De Groninger produktie moest in ieder 
geval komen van de ,.oud-gedienden Johan 
Toren en Herbie Red haw, die een 4-0 ach
terstand gedeeltelijk wegwerkten: 2-4. 
Daarna zakte Hannover conditioneel weg. 
Toren, Pluirners, Red haw (2x) en Vangog 
scoorden·, terwijl de Duitsers slechts twee
maal het netje vonden: 7-6. 

Ti lburg Tr!l/'ff)C1 J .td in de eer te periode 
een 2-1 voo;·spronl!'....!e nomen na een vrijwel 
gelijkopgaa nde . trijd . ,J ack Wijlema n-, 
coorde toen voor de noordelin;: \\, Datzelfde 

dood Herhst in de tweede fa . maar daar 
stelden de Brabanders vie r tre 1-ers tegeno
ver: 6-2. In de derde speeltijd werd het 
evenwichle p<'I uitgedrukt in een 1-1 score, 
waarbij ,.Beertje'' Jeyzer goor de stadjers 
doelpuntte . Bijde Groningers ontbrajen Ge
rard C rras (echorsing) ,Herman Carras (mi
litaire oefening) ,John Van der Griendl en 
im de W erd (~1>elerskaarten nog niet in 
de). 
Het Haag e HIJS , vanavond tegenstander 

van de Groningers in het stadspark, verloor 
gisteren met 6- 4 van het Am terdamse De 
Bisschop. 

Goede repetitie 

van Groninger 

ijshockeyers 
Ondanks hel feil dal nieuwe selectie 

van de GroningerJjshockeyclub Bonds
spaarbank voor hel eerst samen een 
wedstrijd speelde in de ploeg er toch in 
geslaagd om het treffen met het West
duitse Hannover (uitkomend in de 
tweede Duilse Bundesliga) winnend af 
te sluiten. Dil na een achterstand van O· 
.J in de eerste periode . 

Het betere ploegverband van de 
Westduitsers lag aan deze achterstand 
ten g rondslag . Naarmate de wedstrijd 
vorderde begonnen de Groningers el
k,w r echte r sleed beter te vinden en na 
in de pauze geinst ruee rd te zijn door 
coach Bob J astremski kwa m een herbo
re n team op het ijs in~ tweede periode . 

Via treffers van Johan Toren, Herbie 
Redsha w (3) en Rick Vangog werd de 
achterstand omgebogen in een 5.4 
voorsprong . De derde periode gaf 
ver vo lgens een gelijkopgaande strijd te 
zien waarin beide ploegen erin slaagden 
twee keer te scoren . Johan Toren en 
Herbie Redshaw zorgden voor de Gro
ningse treffers . 

Leiden was de volgende tegenstander 
1·a n het Groningse ijshockeyteam . Om
dat de Leidena ren geen keeper mee
bracht hadde n na m John Muizelaar 
plaats in het doel. Hij was er voor een 
groot gedeelte schuld ig aa n dat de 
Groningers niet ve rder kwa men dan 
een 5-5 gelijkspel (3-0; 3-3 en 5-5) . Allan 
Plu imers (2). Herbie 

Diezelfde Dave Herbst werd overigens hal
verwege het duel door arbiter Westra naar de 
kleedcabine gestuurd . Herbst ontving die 
match-penalty nadat bij een Duitse tegens
tander knock-out had geslagen na wal one
nigheden. Het incident veroorzaakte een 

Groninger goalie Martin Leeflang ver
ruilde zijn plaats halverwege de strijd voor de 
Canadees John Muizelaar, maar ook deze 
had zichtbaar last van aanpassingsmoeilijk
heden. Pas in de slotfase kreeg Muizelaar 
wat zelfvertrouwen via enkele goede saves 

Ren:,ise Groninger ijs hockeyers 
Ook na de derde oefenwedstrijd van de minder sterke fase in van de Groningers, die 

Bonds-speerbank is de speelsterkte van de met name in de verdediging soms chaotisch 
Groninger ijshockeyformatie nog nauwe- opereerden. 
lijks op de juiste waarde te schatten. Tegen Dat gold echter zeker niet voor goalie Mui-
NSA 76 uit Zweden bereikte de ploeg na een zelaar, die zich zichtbaar beter begint thuis te 
aantrekkelijke scoreverloop een 5-5 remi- voelen. De gastheren die nog zonder de ge- . 
se. De zevenhonderd toeschouwers beleef- schorste Amerikaan Dave Herbst op het ijs 
den in de Groninger hal een genoeglijke verschenen, hadden overigens in Herbie 
avond, maar de spanning van de even- Redshaw een lichtend voorbeeld. De vaak 
wichtige doelpuntenproduktie kon. hel ge- zwoegende Redshaw was zowel in de ver-
mis aan eenheid in het Jastrcmskiteam dediging als in de aanval uitblinker. 
niet verbloemen. Henk 'Beertje' I<eijzer en Marcel van de 

Eigenlijk speelden de Groningers alleen in 
de eerste periode "gedisciplineerd" ijshockey 
met duidelijke aanvalspatronen. In die fase 
schaat ten de Zweden nog wat onwennig, 
waardoor Pluimers, Redshaw en Van Onlangs 
voor een 3-0 voosprong zorgden. Twee te
gentreffers in de eerste periode leidde een 

Graaf scoorden nog voor de Groningers, maar 
daar stonden drie goals van de Zweden tege
nover (5-5). Een Groninger zege had er zeker 
ingezeten als de ploeg in de slotfase bij een nu
merieke meerderheid wat meer overleg had 
gebruikt voor een spelletje power-play. Maar 
daarvoor schaatsen de spelers blijkbaar nog te 
kort amen. 

Hannover met 7-6 geklopt 

Bondsspaarbank: 
nog wennen 

Het vernieuwde Bondsspaarbankteam 
heeft de eerste oefenronde achter de 
rug. In een goed bezette Ijshal werd za
terdagavond met 7-6 gewonnen van het 
zich fanatiek verzettend E.C. Hannover. 
Dat was een opzichzelf goed resultaat, 
maar het drastisch gewijzigde Bonds
splUlrbankteam bleek nog lang niet echt 
ingespeeld le zijn. Zondagavond kwam 
een door vele blessures gehavend 
Bondsspaarbankteam tegen het Ton 
Menkenteam uil Leiden niet verder dan 
een 5-5 gelijkspel. 

Wat de ontmoeting tegen Hannover be
treft begon het Bondsspaarbanktearn 
zeer nerveus. De Duitsers sloten di.e eer
ste periode dan ook af met een 0-2 voor
sprong. En toen de helft van de speeltijd 
was vertreken stonden de Groningers 
zowaar met 0-4 achter. Daaraan waren 
enige schermutselingen vooraf gegaan, 
wat o.a . tot gevolg had dat de nieuwe, 
goed spelende Amerikaan Dave Herbst 
van het Bondsspaarbankteam en een 
duitse speler er uit moesten. 
Trainer Bob Jastremski bracht enige 
wijzigingen in de aanval aan, waàr:na 
Johan Toren, Herby Redshaw en op
nieuw Johan Toren de stand op 3-4 wis
ten te brengen, voordat de Duitsers op 
3-6 kwamen. Allan Pleuimers en Herby 
zorgden voor S-0. Jack Wijlemans , pri
ma bediend door Herby Redshaw, zorg
de voor de gelijkmaker. Eeerst in de 
laatste minuten werd het dank zij Rick 
Vangog 7-6. 

Herby Redshaw 
.... knappe wedstrijd .... 

Het Bondsspaarbankteam begon dus 
zeer mager, maar gaandeweg kwam er 
meer lijn in het spel. Toch waren er nog 
teveel slechte passes. Herby Redshaw 
was wel de beste Groninger, terwijl 
doelman John Muizelaar zich in het be
gin onzeker toonde, maar wist later op 
belangrijke momenten het hoofd koel te 
houden. Dezelfde Muizelaar maakte in 
de wedstrijd tegen het Ton Menken
team en zeer goede indruk. Hij stond 
toen in het doel van de gasten, die 
zonder verdediger naar Groninger wa
ren gekomen ... . De doelpunten van het 
bondsspaarbankteam kwamen van 
Henk Krikke (2x), Johan Toren en Allan 
Pluimers (.lx). Krikke speelde een zeer 
nuttige wedstrijd. 
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Bondsspaarbank wint 
fors van IDJS-Intervarn 

Groninger 
i ishockeyers 

• superieur 
aan HIJS 

In de strijd om d.e Coupe Nadonale Ne
derlanden ging de Bond1111paarbank 
vrijdagavond slecht van start met een 7-
3 nederlaag tegen Tilburg Trappen. De 
volgende dag baalde het Groninger ijs
hockeyteam d.e schade weer In door een 
9-3 overwinning te boeken op HIJS-In
tervam. 

De strijd in Tilburg ging gepaard met 
een grote hoeveelheid straffen . Zo kreeg 
Dave Herbst, de enige Amerikaan te• 
midden van de vele Canadezen bij het 
Croninger team, zijn tweede match-pe
nalty. Tegen HIJS-lntervam ging het 
minder ruw toe. Alleen Henk Krikke 
kreeg een minor-penalty voor high-stic
king. 
Bondsspaarbank greep in Groningen 
direct het initiatief. Na een kalme start 
bracht John van de Griendt het eerste 

1 
Groninger doelpunt op zijn naam. De 
score zou oplopen tot 5-0, na treffers 
van Henk "Beertje" Keyzer, Jim de 
Weerd (tweemaal) en Jack Wijlemans, 
voordat het de Hagenaren lukte het eer
ste tegendoelpunt te plaatsen door Ron 
Weiland. 

Rugklachten 
Herbie Redshaw, de Canadees die vorig 
seizoen ook bij Bondsspaarbank speelde 
en toen tot de tien topscorers in Neder
land behoorde. liet het bij de tweede 
peelperiode afweten. Rugklachten 

hadden hem geveld. HIJS-Intervam wist 
echter geen goed gebruik te maken van 
deze handicap van de Groningers. 
De Hagenaren maakten nog wel twee 
doelpunten, maar die waren voor een 
groot deel te danken aan verdedigings
fouten van Bondsspaarbank. Interna
tional Henk Krikke faalde bij het doel
punt van Schievink, en uit een rebound 
van Bondsspaarbank-keeper Martin 
Leeflang kon Van der Zweep scoren. 
Robert van Onlangs , die ook al een be• 
langrijk aandeel had gehad in een doel
punt van Jim de Weerd, scoorde twee• 
maal. waarna Carra.s en Wijlemans voor 
de stand 9-3 zorgden. In de derde perio
de bleken beide teams duidelijk aan het 
eind van hun krachten : er werd geen 
verandering meer in de stand aange
bracht. 
Komend weekeinde speelt Bondsspaar
ban k tegen De Bisschop uit Amsterdam 
en Nationale Nederlanden Nijmegen. J 

Het Gron inger Bonds paarbonk heeft 
gi~teravond in Den H aag zijn \·ijfde he
kerwed~t ri1d tegen HIJ , gewonne n met 
ï -3. De stndjer waren h et gehele duel 

uperie ur . HIJ k, am er eigenlijk alleen 
maar in de eer te periode aan Le pas. In 
die fase wi ten de Hagenaar, de ac-b
t r tand nog te bep erken tot één goal. 
Tegenover drie H l,J -treffer 11 te lden de 
Gron ingers na m eli jk vier doel punt en 
van H e rbie Red haw (2 ·) en \'an H b 

1van On la ng (2 ,·) . ·Daarna coorden Van 
Onlangs, Henk Krikke en R i k \'angogh 
nog el k eenmaal. 

De confrontatie leverde o,·rrigen wel 
een paar Groninger blessu res op. Zo 
\·erdween verdediger Pete va n Amel -
Joon vroegtiJdig in de kleedkamer met 
een uit de kom ge chote n schouder en 
moest Rick Vangog h beha ndeld word en 
met een paa r ge kneu de ribben . De Gro
n in ger 1..ege kwam t ot stand in een ha rde 
ijshockeywedstrijd waarin de noord eli n
gen hun eerste uitzege p rim a pbouwden 
via ui tgekiende coun ter . 

1n T ilburg kwamen T ilb urg T rapper 

Haagse goalie Cor Hoogendoom slaat 
een aanval van Bondsspaarbank af 
Rechts Jim de W eerd van Bondsspaar-

bank e11 helemaal links op de foto Johan 
Tore11 . 

De ijshock C' club Feenslra uit Heer n • 
, ·e n ontmoe t i n d e t w eede ronde van de E u
r opacup de Italiaanse land kampioen Bol 
zano . De ll a lia nen peelden hel eer Le du el 
,·un de eerste r onde tn (' ( 5-5 gelijk lege n h('t 
Oo t cnri jksc T lugenfurl, maar wonnen de 
tweede w ed ·trij cl met :1-2. Vermoedelijk 

pe len de Friezen op 9 november tegen Bol
zano thuis , 

en Feen tra Verwarmu,g een 2-2 remise 
overeen . D e Fr iezen namen een 2-0 

oo rsprong in de eerste periode. Tijdens 
de resterende fa ses scoorden de Bra ban
der gelijk. Verder s peelde het Amster
damse De Bi schop zich naar een 6-4 ze
ge l egen Nationale ederlanden ijme
gen. 

De Groninger ijshockeyers, die vana
vond in het ij tadion t ad pa rk aantre
den tegen TilburgTrapper , hebben zich 
ver te rkt met de Canad ee Brad Pirie, 
di e de weggestuurde Dave Herbst zal 
vervangen . Pirie i ·een aanvaller en 
speelde h et afgelopen jaar in hei A
jun ioren team van T oronto. 

De slnndis: 
1. T tlburg T ropperft 
2 LlB'Amsterda m 
:l B-Gronini:en 
1 F-Hc~renveen 
" m.,. 
l:i :si iJ megen 

fi 3 1 1 7 25-16 
4 :i O 1 6 22-20 
6 3 0 2 6 ::10-23 
3 2 l O 5 22- 5 
r; l O 4 2 19-26 
4 0 0 4 0 11-29 

Nederlaag Groninger iishockeyers 
Het Groninger " Bond pa arbank" 

heeft dl' verrassend e lhui zeg~ v11n de vo
riJ,(e week op HJ JS i;iste ravond niet kun
nen \'OO r lLet!cn met een J,(Un Rt ig , e r volg. 
In Amsterdam bleek Uc Bi ssc hop name
lijk ee n te sterke tegensta nder, waa rdooT 
de 6-3 indcijfrrs de jui ·Le krocht , erhou
din Ji( prim o 11cerJi(an:-n . 

De n"or(i t'li1kr qshllrk ·\ !'r, w:uen o,· ri
i::t•ns ll1nk ~t-h,,11thta))\ <lnn r h t :,:em,~ ,·.in 
een w;;rm1n~-up 1111 l' l'll n• iS\ N tm,11n~. De 
i:,ers t~ pPTindr· 1,·H•rde chn nok mete,,n l ' l 'll :-\. 

n nC' hterst•111 d 11p. die latn , ,rn h.-,l i-., ende 
b ll'ke m • \\l'rd \'trd t• r ,peelden d (;ronin-

H et Gronjnger Bond spaar bank
team heeft 2.1ch :z.aterdagavond in de 
bekercompetiti e ui tstekend hetsteld 
van d e 7-3 nederlaa g in T il burg. Jn e i
gen om~eving werd het Haag, e HI,JS 
n aar hui ge tuurd m et een 9-3 verlie
spartij . De Groningers s peelden d ui
delijk beter dan vrijdaga vond toen het 
tea m nogal verzwakt was door de af
wezigheid van een aantal speler . 

Ü\·erigen ontbrak tegen HIJ wel 

gers zonder hun Amenknon Dave Herbsl, die 
deze wee k dcx1r hi>t best uur op hel vliegtuig 
noAr 1ijn gcbonrt clnnd wcrd gcz l. Herh~t 
h d twee ducb me ged aan maar beide ke ren 
liep hij teµe n een ma Lch-pc>nnlly aan w l(ens 
vechr en . 

lu d l we de p •node draai cl hel team "lln 
Bob .Ja,t rrm ·k t •1•11 h(•Ptje ,, Mm Oe Am ~te r
d11111 mc-r .. coordt'n wel. ma r rlnar ste lden dC' 
(; ronmgt'r I\\ C'C dndpunt t'n 1q:enov r \'8 0 

\ 'an d1•r Gr iendl en dl! uit,, , k ·nel spel ende 
\ 'nn 0 11 lani!~· -1- '.?. ;1,l ogPl i1khn\r n om op ge
hJkr hc,11,rll' LP kllml'n " a r n er daarna nau
" eli1k~. Di: thu,~duh 'l()Cdcl c b1Jmnclc-r n-

lide en klople zijn tegenslander met e n 
pele sc haa lslechniek. Va ngog doelpuntte in 
de l11at t periode d derde Groninger treffer. 

ln Den H aag verba . de Hl.J vriend en vi
jand door Tilh11rg Trnpr>cr. met maar liefst 
'i -3 te kloppl'n rn hrt Heerenveen Feenstrn 
Ver wa rm ing bleef mcl ruim verschil /10-2) 
overeind in Nijmegen . V11navond heeft d 
, ro111ng<'r tJ ha i trouwm, een pr imeurtje . D 

. 'OS rnn akl namelijk in het IAd~pa rk voor 
het ~ r,-.l TV .opnamen van 11 ij~ho kcy
cl uel De stndjen- ooi\ ongen N1lltona l Ne
derl a nden ~ ij mC f?;Pn. 

Knap herstel Groninger iishockeyers riode een 6-2 oorsprong via goal van 
,Van de Griendt, Keyzer, De Weerd 
(2x) , Wijlemans en Pluimer . In de 
volgende fase werd die voorsprong nog 
eens uitgebreid met drie doelpunten 
van Herman Carras en Rob vun On
langs (2x) . Daar telden de Hagenaars 
slecht een treffer tegenover: 9-3 . De 
t*'ialfhonderd toe chouwer zagen 
tenslotte een doelpuntlozc derde 
speeltijd . 

de Amerikaan Dave Herb t, die in 
Tilburg door de arbiters an het ij 
werd gestu urd na een charge met zijn 
stick tegen het hoofd van een tegen -
tander. Het GIJS-be tuur beraadt 
zich d eze week over te nemen rna atre-

gelen , omdat Herbst ook al in d e 
, ~-er te oefenwed trijd vroegtijd ig het 

IJ moe~t verlat en . Manager Linge
man: . ,Zo gaat het natuurlijk ni et. Hij 
:z.al zich m oeten aanpa en . Anders 
zullen we H erb t maar weer terug 

moeten sturen naar Amerika " . 
Ook Herbie Redshaw moes t na de 

eerste periode zaterdagavond in de 
kleedcabin e bl ijven. H ij liep een pijn
lijke rugble s ure op . De Gron inger ijs
hockeyer nam en al in de eerste pe-
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' Een van Nederlands beste ijshoc• 
keyarbitcrs, Nico Toemcn, speelde za
terdaga"ond een belangrijke rol t.ij
dens het treffen tussen het Groninger 
Bondsspaarbank en Nationale Neder• 
landen Nijmegen. In hc>t ijsstadion 
.,Stadspark' ' werkte Toemens tole• 
ranle houding een bijna wellustig 
krachtgebruik in de hand, waarin de 
Groningers zich volledig uitleefden. 
Het enlhousiaste publiek (1300) hield 
er een attractief avondje aan over, 
waarbij de fysiek veel zwakkere Nij
megenaren als opgejaagd wild regel
matig tegen de houten omheining wer• 
den " gecheckt". IJshockey kwam ('r 

slechts af en toe aan te pas, maar dal 
vond iedereen veel minder belangrijk 
dan de uiteindelijke 8-4 Groninger 
zege. 

Een glunderende GI,JS-manager Lin
gcman vertelde na afloop dat alle body
checks volgens de regels waren uit
gevoerd. Inderdaad reRulteerden de Gro
ninger acties niet in een lawine vun trar
rninuten, maar dat was voor het meren
deel te danken aan Toemen, die door bo
dy-checks gecamoufleerde over
tredingen gewoon over het hoofd zag . 
'roemen, die enkele jaren ge leden als 
speler op dezelfde Groninger ij, piste 
eens een scheid rechter bewu teloos 
. loeg, wilde niet kindera ·htig zijn . Hij 
honoreerde wel een uitlating vanaf de 
. pelersbank met twee strafminuU?n. 
maar op het ij li et hij onderlinge agre -
siviteit ongemoeid. 

De Nijmeeg. e ploeg heeft het geweten. 
Als lucif rhoutjes knakten de spelers, 
die veelvuldig voor verwondingen 
moe ten worden verzorgd. De Gronin-

!!,1111111111111111111111111111 I Il l l Il l l l lll l l Il 111111111111111111111!!, 
§ Het Heerenveense Feilnslra heeft za- § 
§ Lerdagavond moeiteloO!l zijn tweede ê = wed !rijd voor de bekercompetitie ge- = 
§ wonnen. Het Haagse HIJS moest met § 
§ maar liefst 10-1 buigen. De Friezen zijn § 
ê nu a) de enige onges lgen ploeg, maar § 
~ Tilbu~g T rappers voert de ranglijst aa11 § = met twee duels meer ge~peeld . De Bra- = 
ê bandèrs wonnen gisteravond met 8-3 ê 
§ vanDeBisschopuilAmsterclam. Ë 
~ Destnnd: ~ = 1. Tilburg Tra ppers 4 3 0 1 6 23 -14 = = 2. F'. Heerenveen 2 2 0 0 ,1 20.- 3 = 
§ 3. B-Am ~terd nm 3 2 0 1 4 16-16 § 
= 4. B-Gronin~cn ~ 2 0 2 4 2:J-20 = 
§ 5. HU, 4 1 o 3 2 16-29 : = -6. N:-J -Niimegen J O O J O. -28 § 
~ Het As er Géform pcC'lde zoiC'r- ~ 
§ dagavond zijn eerst o fondue l op eigen § 
§ ijs . Dt> A-junioren van Tilburg Trappers § 
ê werden v or vijtllond rd toeschouwers ê = afgedroogd met 20-3 . DC" produktic = 
§ kwam op naam van: Dick de Vri es (6J. ~ 
~ Doug Simp. vn (5), Hick Martin 4) , Al- § 
E bc-rt tuyvenherg (2), Hubert de Groot. = 
~ Jack \!enema n Bill Fairbain . ~ 
Jlllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllll 

gers maakten uitstekend gebruik van de 
situatie. VooraldeCanade eaanwin ten 
\"oelden zich RI eendjes in het water, 
maar ook de harde Johan Toren wist wel 

raad met zij □ tegenstanders. De noor
delingcn, die de veel . trakker Ouitende 
arbiter Westra gewend zijn, gooi den in 
de tweede periode zelfs alle remmen los. 

Voor het oog \' lln de zoemende TV-ca
mera's (Lingeman: .,De jongens waren 
ook daardoor ~espan nen") namen de 
Nijmege naren in de eerste speeltijd ech-

• Linesman Noud uan Berlwl houdt de ruziemakende Paul Bf;l (lirilis) en Johan Toren uit elkaar. 

ter een 2-0 voorsprong. De hard werken
de Groningers schaa ts ten toen steeds 
achter hun tegenst ande rs aan, waarb ij 
\'eel energie nodeloos verspild werd. Dat 
,,eranderde later, nadat de hardheid in 
het voordee l werkte van de Stadspark. 
bewoners, di e geen moeite hadden de 
combinatie-opzet van Nijmegen in een 
vroeg stadium de grond in te boren . De 
bezoekers wisten via snelle en verras
sende aanvalspatronen in het begin nog 
aardig de vijandelijke werklust het hoofd 
te bieden. En toen de onzeker reagerende 
doelman Marti n Leeflong (John Muize
laar was wal grieperi g) bij d e tweede 
treffer bepaa ld niet vrijuit was gegaa n, 
lee k een Nijmeegse zege vrij aan
nemelijk. 

Wending 
De wending begon in de tweede perio

de bij de negentienja ri ge Rob van On
langs, die zich met een formidabel e 
stlck -handling vrij maakte en de puck 
keihard achter de overigens goed 
kee pende Bruysten joeg: 1-2. Vlak daar
op tikte Her bie Redshaw voor de tweede 
maa l raak (2-2) en hoewel Nijmegen via 
Kevin Streel nog even op voorsprong 
kwam , zat een oostelijke overwinning er 
toen eigenlijk a l ni t meer in . De 
stormach tig toégejuichtc Gron inger 
ijshockeyers bouwden een overwicht op, 
dat tijdens cle lotminuten van de 
tweede fa ·e bes li ende winst opl e\·erde. 

Op die succesvole momenten Loonde 
de J aslremskipl oeg aan, dat men naas t 
ril le mogelijke krachtexplo ie oo k in 
staat is tot techni. d, ijshockey. Jim de 
Weerd scoorde binnen vijf seconden 
tweemaal na prima voorbe reidingen en 
Van der Grienc!L doelpuntte vervolgens 
uiteen numerieke meerderheid: 5-3. 

Een foutje van Johan Toren zorgde 
halverwege de laatste speeltijd voor wat 
meer spanning, omdat de Nijmeegse 
trainer-sp.elcr Bob Oraham een vrije 
doortocht fraai afrondde. Henk 
, ,Beertje" Keijzer bracht nog in dezelfde 
minuut de efätand op twee goa ls en de 
zelfde speler maakte er via een Jut-shot 
7-4 van. De actieve Redshaw tekende ten 
s lotte voor de IRaLste treffer. 

Het Gronin~er team behaalde een ver
diend~ zege, omdat hel kundig gebru ik 
maakte va n een arbitrale off-day , maar 
het is de vraag of de ploeg tegen betere 
tegenstanders helzelfde rendement ui t 
~n portie hardheid kun halen. Het lijkt 
in ieder geval verstandig om voor de weg
gestuurde Dave Herbst - hij vocht te véél 
. een kwalit atieve vervanger te zoeken. 

HENK HIELKEMA 
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Bondsspaarbank te sterk 
voor 

a en slct·hu: parliJ ijshocke) in ms· 
1crdam. waar Bondsspaarbank en 6-3 
nederlaag van De Bi~s hop moe t mcas• 
\eren. trad de equipe "an Bob Jastrem · 

i 1a1<.:rdaga1·ond ,i;m tegen auonale 
cd ' rl,tndcn iJmegen . 

Hetgeen in Amsterdam ook al duidelijk 
naar \oren kwam bleek uok te en 1j
mel{Cn duidelijk aan de da te treden. 
De I crdcdigm van Bond,,paarb nk 1 
1wg niet op het peil om met su ce~ de 
\!rijd aan 1c binden tegen ploe en als 
Tilbllrg Trappt:r~ en Fcen tra crwar-
111111!-(. Want illustrerend v r de wed• 
qrijd van 1atcrdagavond \l.' 3 \\Cl het 
m,11 1g optreden 1' n de verdediging van 
8011d, .. p:iarbank. De twee eer~tc docl
pu nten van ij meg n vormen hicf\'oor 
\\Cl hel bc~te bcwiJ . 1 naar drie minu
ten ,eoorde Kei in trect na \lech1 Uil· 

verdedigen het er 11: doelpunt en Harry 
vJn H ·urnen o rde 0-2. weer na een 
\ituatie. 11elkc d r een l'erdcdi ing • 

Overwicht 
Bond~ paaroank telde hier ch \\ aar 

' een ·ovcrwu;ht tcge111> er, maar dn werd 
nh:t 111 d elpuntcn uitgedrukt. Talrijkt 
kan,cn "crd,.:n onbenut gelaten. ch
tcrc •n olgen~ ver hen •n J han Toren 
en llcrb1c lkd haw llccn \' OOr de ij
mccg,e d lClman zonder het beoogde 
rc,uhaat. llan Pluimcr h 0 1 \ aak 
1 n ,·cel vanaf de blaU\\C hJn , ma:1r z.1jn 
kl'1lrnrdc ~lap,ho,~ verdwenen aan de 
1crkccrde k,int \ ' (tn de taander . ij
mc~cn cûuntl·rdc . pa. naam. maar 1 

i:11' '- n10geli1khcid goed I bcnu11en. De 
ü-2 ,tund a,n het eind van de cer<sl' pc· 
ri1,d~ ,,a., d,tn ook volkomen terecht. 

a de ,.:cr,1c d'-1.eilpauzc 10u Bond • 
IMarh nk echter 1111 een ander \a:ltJe 

,1.p,111 t,1ppen. Roo an Onlang, m pi 
rccnk tÎJn pl1 c,ggenotcn met een 1mpo• 

•• at. ed. Jmegen 

Roh ,,,111 011/1.1111?5 
.. . in ~pir,•rt•11cl. 

"IJSHOCKEY 
geweld?" 

ncrcndc t)I II elke besloten werd met 
,k d;1 11,lu1tlrclkr En binnen een mi
nuu I li I H ·rb1c Red ha" de gd ijkma
kcr ,tante cn1:n De u11gel t n leer 111 

11:1 , 1.ulton la:udc w c!r op, g , ocli al 
het pub l1<::k .i lttjd 1~ , r de feer p en 
rcmcl h..: t IJ . Fen tnpptng I an Henk 
K nk , "a~ de oorzaak 1an een Ic cn
d,,elpunt ,an K1.;qn Sm.:et (2-31. 

Volle loeren 
B ,ml"p.1arbank draaide c hter op 11 !Ie 
wen:n B11rncn 10 econden 1eranderde 
Jim ch Wi:crd met l\\CC gave treffer de 
adHL'r tand 1n een v r pron . tcrv-iJI 
John 1an d.: C,ncndt de stand l c ·.3 
\\l',l uit te bou 1cn. na een bekeken par
lti p,l"'t:rpla1 

Graal? zou ik mijn weert ering w;!len 
uil prek n, ov r de royale wijze, w arop 
ij hockey tei,ienw rdig we-er een plaat 
in u krant kriJgt toegemet n 

Minder blij ben ik, en m t mij vele toe• 
chouweN<, met d manier waarop om . 

en vooral de laa. te maal. verslag wordt 
gedaan van een ge peelde wedstrijd. 

Of er wordt b wu top aan ge tuurd om 
d ij ho keysporl naar en bedenkelîjk 
niveau t . chrijven. y. at ik oveng n ni t 
geJoof, óf U\\ ven-laggever, de heer H1el
kema me nt, maar dan volkomen ten 
onrecht , verstand van ijshock y te heb
hen; ik hou het op het laat t Het L • 
dentieuzc verslag in uw rant van j.l. 
maendagr:1ngall pt'rk n l buiten. 

L "ict • ico Toemen, een van de b 
iJ hockey-arbiters van Europa h d n 

ffday, maar eerder uw,. lagge r Er 
zijn in de\ ed · triJd van zat rd g weinig 
2 minuten raffen u1tged Id (. ÏJme
~en 12 n Bond paarbank 10 om pn..-c1 
t 1.ijnJ n dan ook nog \'oor licht over
t r d' n. \'echlpartijen kwamen be
paald ni t \'OOr en verwonding n h l • 
maal niet I,J. h key l!' e n pon, di h t 
lichamelijk ront et niet ·chuwt. Dat be-

' hoort een J umali. t t wet n. En L hij 
het •1> l weet, dan dient hij zich d • 
kulit:t te laten voorlichten 

i laar kennelijk k . t dit lev I m ite. 
Hei z u int re anr zijn t ve emcn, 

w arom Jukt uw bl d, aL enigl 'e• 
derland qin d nieuw medn, de 
.,.,ed lnJd van zaterdag al "een <' • 1-
dadig partij ij hockey" heeft betiteld. 
Haren, MEI ·y BIJKERK 

- De off-da) von arbiter, lc.-o T 
hooi hi rio, dat hij o ertrcd 

•·<'l'I leken up geoorloofde b 
on . traft li. 1. L' tateri 
lijden h •1 duel l'i 
minuten II erdcn uitgedwld. 1 
bu • Dt> Olll'("tlcment ir 
met n m d<' Groninit 
nom daard r ·ui t toe. 
daan on de dupt>, omda 
wa o n tegl'n 
Ik-ham M•<'ld a 
\·ormd ,·e n bel 
ln het, 

-H.H. 

In de derde periode profiteerde Bob 
raharn grel ig van e,rn verprut Le pa · 

, an foh n Toren. ma r t'-eC doelpunten 
1 .111 Ht:nk Kc ·zer ra h1cn de ,cg bm· 
ncn bereik. Herbie Red haw k n ten
,kll tl' met een knapp ol de eind tand 
np -4 1 a I rellen. 
\ . zatcrda peelt Bond pa rbank 

1<:~cn 11ll1urg Trapper . Deze wed tnJd 
1, bepalend 1oor het hc,elten van de bo
,cn,1e plaa1,en I an de ronghJ~l. 
'-11an<1· 
f1lburg fr ppers 4 
Fci:n~tra cm rmin • 2-4 
Bnnd paarban 4-4 
De 81:,,s~hop -4 
Il.IJ . lntCr\'am 4-2 

,11. Ned . 11me en J.{ 

"NEGATIEVE 
BENADERING 
Groninger iishockey" 

·.,., v r,..\agg , r H •nk Hwlk mn lnnl 
htt ,. • •I Rimd~,.pnnrb nk"uppo_rt r ... d 
in<lnik arht •r. dut hq dl'~ dstrtJdcn 'an 
cle G rnmng r it ho key ris voornpl(CWt 
,. n 1l t" 

All r • r l \\ ill •n WIJ l'rUl?komen op 
het tuk in d rulm •k "Hun n p I". Dit 
hde 11rtikl•l h d ·1:n cynischl' ond noon. 
Bond paurbnnk hcrft b wu t I? •kt•zen 
, ocir ,n nwuwL· ku r,,, l) huitenlond e 
1ndotrl 1s gn tt·r dnn ooil. Hel I nwt, 1.0-

ols liiclkcmu ziJn l zcr ' wil doen gclo-

n>n, voor h t zovéélste j ar een <:ani! 
d e:,, avontuur. Doel hirrvan iR proberen 
bovenin mee Ie draaien . Wij ziin h l m t 
H1elk ma een,. d t die · anade.e in
,·loed Pen noodzakeliJk kwaad i. . 1aar 
hel i • w I een voorwaarde om in de top 
van het • · ed rland~e ijshockev mee t 
kunnend n · 

ln zijn (inrid ntel1>) wir lag n ovt'r 
Feenlltrn Verwllrming priJsl Hiclk ma 
d sp elwij1e \'an de.te Frie. e ploeg. H 11 
g hruikt d arbiJ l rmen 1. .. een kla1.. 
-.. ploeg". Wat on b treft. t re ·ht. Maur 
H ,dk ·ma erge t, dnt ook Fe n~t ra al 
hankeliJk i van buitenland rs . Dek\\, 
liteit v n enk Il• C'anod • Feemtra ·. i 
i t bet r dan van de Groningrr,;, Me r 
kwaliteit v tgl echt r grotere in 
' ~tc•rtnJ?en. Dut i ech ter in · tnJd met 
de pv llmi:: rnn Hielkem . dot hel :,..i •· 
d rland~e tal nt kans op door. tromini; 
mo t kriJgen. \\'aarom dan wel po<.iti •1 
. chriJ,·en Ol'(•rdc Friez •n" 

. a ~1 chts •nkel o fendu J.., """ 
Bond · paarb nk hri1ft Hielek m,1: 
"Er i ge n verhand tu:-,en de !.in ie ·• en 
" Het p I doet romm hg aan" J dat 
,·reemd? Een pi g met mereldeel. ni u
we p Je mo t toch groeien. Is het Hiel
kema dan niet opg allen, dat het ' pel 
met de week b te r word1. dat de com 
binotte. peler \'('rlopen? Rlijkbarir 
heeft hij nllecn oog \'OOr de hardheid van 
Honds panrbank (m.i "· dit , e1wen 
overigen g n B ndd~paarhanklean. 
meer be-.te H,elkema, ma,1rach, dat kon 
u ook niN weten. . ) . 

\\'a · h niet z.o, d a t in d 11ed tr11d t(' 
gen F n-.tra de· hardheid , ·an l" ee kfln • 
ten k\1 m" 0 Fnezen \11lnen, mts. h1 11 

\\el g •nlarmeerd door llic•lk ma's 11an 
I{ dik k licrichlge1 in!(. he11. iJzen np du 
dak niet onder te hoeH•n dot-n. \ andat1 
d l dit duel ren ,matingc•n11am , rlOflp 
had . l·, n 011-.ympathtcke F ernitra 
. pel •ral. Lt' 1,ropmons wa, bi1 iedett 
"'ch rm utseling h Lr 1kk n Hi1>lkema 
con ·tat rt dil ni L. ol w, t wa r h1111 -
lijkcr th, \~il di ni t ('Ol\'<laten•n. 

;\lodu er bq Hiclk •ma ~e n '>prul<e 
z11n , nn mned\1 ill1g n •l!fllief i:c"chri11. 
dan t" 1jfc,l n \\JJ H n zi.1n 11 ho keyken
ni,. i\lunr, laten wr het er ma ,; op hou 
rlcn, dnt hij erg bijziend i t·n da rnm •en 
bril draqtl met dikke neg t1 ve i:laz n . 
c;roningen, Á;\DRK BRA. 'f : 

HA,, J :,.:,SE'.\ 
F,DVA, ' OERXO RI> 

H HR\ l\. "E\'ELB Hl, 

/ 
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ilb rgopn1e wgeveld 
Het Groninger Hond spaarbank zal komende zaterdag 

ongetwijfeld geïnspireerder dan ooit naar Reernevecn 
afreizen voor de eer le confrontatie met ijshockeykampioen 
Feen lra. De Groninger hebben zich voor de noordelijke 
derb het afgelopen weekeinde aardig opgewarmd door uit 
twee duels het maximale aantal punten te halen. Eerst 
werd HIJS in Den Haag klop gegeven met 7-3 en zater
dagavond zagen zo n tweeduizend toeschouwers in het 

Maar zover i het nog met Voorlopig 
lijkt het team zich bijzonder plezierig te 
voelen in een underdog-rol. En eerlijk
heidshalve moe,t gezegd worden dat de 
zege op Tilburg Trappers nie t a Il een een 
verdien te was van de energieke Gronin
gers, maar ook een gevolg van Brabant 
onmacht. Van de kampioensploeg, d ie 
nog niet eens zo lang geleden op slofje 
alle tegenstanders deklasseerde, is niet 
veel kwaliteit meer overgebleven . 

tad park het gerenommeerde Tilburg Trappers verliezen 
met 3-1. Een overwining op de Friese club kon van de 
Jastr mskiploeg een onverwachte topper maken. 

Het vertrek ven enkele sterspeler 
naar Heerenveen heeft Tilburg het vorig 

In strijd om de beker 

Bondsspaarbank 
nu aan kop 

Hel bekcrgevechl om de Coupe atto
nalc Naderlanden, de competitie dJe 
, ·ooraJ gaat aan de strijd om de nationa
le Ijshockeytitel, beloo[t een ongemeen 
spannend en attractie( verloop te krij
gen. Door twee knappe ovcrwinnlngen 
op achtereenvolgens H.IJ.S. lntcrvam 
(7-3) en Tilburg Trappers (3-1 ), heeft 
Bonds paarbank een fraaie koppositie 
op deze ranglijst ingenomen. Een eerste 
plaats, die naar hei lijkl, lechls door 
Fcen t-ra Verwarming uit Heerenveen 
bedreigd kan worden. 

Bondsspaarbank i op de goede weg. 
Uit een vergaarbak van overigens stuk 
voor stuk technisch begaafde spelers, 
wist Jastremski in enkele weken een 
eenheid te vormen . die nu meedraait in 
de top van het ederlandse ijshockey. 
Tilburg Trappers ondervond dit zater
dag aan denlijve. De ploeg uil Brabant, 
loch niet de eerste de beste, kon zich 
niet onder de constante druk uitwerken. 
Hun tactiek om met snel pel uit de ver· 
dediging de tegenstander stuk te spelen. 
kreeg geen enkele kans van slagen tegen 
hel vakkundig forechecken van de Gro• 
ninger rood-wine formatie. Ook bij een 
numerieke meerderheid. deze wedstrijd 
e1.:n keer of acht , werd de leverancier 
van speler voor het nationale team door 
got:d penalty killing in bedwang gehou
den. 

Bondsspaarbank schoot uit de start
blokken met goed en auractief spel, 
waarbij het accent duidelijk op de ver
dediging werd gelegd. In deze verdedi-

Murcel .Jumbo" de Graaf knappe 
#0111. 

ging, die in vorige wed trijden nog wel 
eens een steekje liet vallen, speelde 
Henk Krikke een hoofdrol, terwijl 
.. Jumbo" van de Graaf een niet te pas
seren obstakel was, Uitstekende getime
de bodychecks, correct uitgevoerd, zijn 
het voornaamste wapen van deze blonde 
defence. Joho van de Griendt opende de 
core in de met 1600 toeschouwers goed 

bezette ijshal. met een doelpunt, .,om 
het hoekje". Twee seconden later ver
çcheen Herby Redshaw alleen voor de 
goed keepende Gerry Göbel. maar zijn 

hot stu itte af op leguards van de na• 
IÎonale doelman. 
Ook in de tweede periode speelde 
Boadsspaarbank met een allure. die 
Tilbur~ wel moe t imponeren. Het over-

wicht van de Groningers was oms zo 
groot. dat Tilburg de puck niet uit het 
eigen verdedigingsvak kon krijgen. De 
teeds beter spelende Marcel van de 

Graaf vestigdr de aandacht op zich. 
door de score naar 2-0 te tillen met een 
enorme slapshot door een woud van be
nen vanaf de blauwe lijn. Herby Reds
haw stelde de winst op zeker door uit 
fraai aangeven van de ijverige Henk 
Keyzer de puck voor de derde maal 
langs de vertwijfelde Gerry Göbel te ja
gen (3-0). 
Vanaf dat moment zat Bondsspaarbank 
op rozen. In de derde peelperiode be
perkte men zich tot het rondspelen van 
de puck in eigen gelederen, waardoor 
f1lburg n u lijk:s tot aanvallende c
ties in taat was. Het enkele chot, dal 
de Groninger doelman John Moizelaar 
op zijn doel z.ag afgevuurd. verwerkte 
hij met bravour onder luide toejuichin 
gen van het dol enthousiaste publiek. 
Tilburg wist door Dielissen tenslotte 
nog de eer te redde, maar de wedstrijd 
1 as Locn al beslist. Bijna was de stand 
nog gewijzigd in 4-1, toen als laatste 
red middel de Tilburgse keeper plaats 
maakte voor een zesde eldspeler. De in 
eenmaal uit een face off op het doel van 
Tilburg afgekogelde puck, bleef echter 
legen de doelpaal steken. Het optreden 
van de nieuwe Canadees Brad Pirie be• 
vestigde de indruk dat hiermee een goe
de aankoop is gedaan. Zaterdag vindt- in 
Heerenveen in een bij voorbaat uitver
kochte Thialf-hal het treffen plaats te
gen Feenstra erwarrning. 

De stand: 
1. Bondsspaarbanl,, ó 
2 Ttlhurg 1 rap pers ..i 
J. De Bi,sc,hop -1 
4. Feen, 1ra crn . J 
:. H.IJ .S. ln1crvam ó 
h. , at . cd. qmcgen5 

-1 0 2 h l.l- 2-1 
J 1 2 " 2(11~ 
J O I ó 22-20 
2 1 U S 22 - 5 

0 3 2 20-20 
0 -l 2 1.3-.l l 

• Allan Pluim er ( rechts) belaagt het Tilburgse kooitje. 

jaar niet kunnen om pen eren. Zelfs een 
krampachtige poging om het spelpeil 
wet op te vijzelen door het aantrekk n 
van de vermaarde Guy Hildebrand - hiJ 
vertoefde het vorige jaar in Amerika -
lijkt nauwelijks resultaat op te leveren. 
Wel hielden de Trappers vrijdag in eigen 
hui Feen!:tra op 2- 2, jn de Groninger 
ijshal kon het aftakelingsproces op geen 
enkele wijze worden gecamoufleerd. 

De voorzichtige Tilburg e com• 
binatiepatronen, die eventjes deden 
denken aan de voorbije glorie, leverden 
voor de hard werkende Groninger geen 
problemen op. Meteen Canade e felheid 
in de body-checks werd puckverl ies vaak 
op pectaculaire wijze binnen de kortste 
keren her teld. Voor de rest mocht de in 
nieuwe tenue ge token thuisploeg blij 
zijn dat goalie John Muizelaar in een 
grandioze vorm stak. Hij veroorzaakte 
wel veel rebounds, maar die werden keu• 
rig gecorrigeerd door zijn teamgenoten. 
Door het fanatieke erdedigingswerk -
de spelers gooiden hun lichamen een
voudigweg in de baan van het schot -
verliep de samenwerking met Muizelaar 
prima. 

De Groninger ploeg, die momenteel 
uit zo'n elf Canadezen bestaat, speelde 
door een optimale portie vechtlust at
tractief. Maar er was meer dan de dit 
keer door arbiter Vosmeer goed in toom 
gehouden hardheid. Herbie Redshaw, 
Johan Toren, 'Beertje' Keijzer en Rob 
van Onlangs kwamen h rhaaldelijk tot 
fraai combinatiespel, waartegen de Til
burgers zich gelaten opstelden. Het ge
ringe zuiderlijke zelfvertrouwen stond in 
schril contrast met het enthousia te 

De•t.cind: 
1. B-Groningen 
,2. TIiburg Troppers 
3. DB-Amsterdam 
4. F-Heerenveen 
5. N '· ijmecen 
6 HIJ 

6 4 0 2 8 33-13 
6 3 1 2 7 26-17· 
4 3 0 1 G 30·13 
3 2 1 0 5 22- 5 
5 1 0 4 2 15-32 
6 1 0 5 2 22-40 

Groninger spel. Zelfs slaagden de gasten 
er geen enkele maal ln om te profiteren 
van numerieke meerderheid tijdens de 
zeven maal dat er een Groninger ijshoc,• 
keyer naar de strafbank werd verwezen, 

Toch was er in tie vrijwel uitverkochte 
ijshal spanning in de slotfase. Vier minu
ten voor het einde scoorde Dielissen van 
dichtbij de enige Brabantse treffer 
(3-1), waarop de ploeg van Paul Domm 
een soort wanhoopsoffensief inzette. 
Wat al te enthousiaste bewegingen van 
Klaas van Boekel leidde echter tot een 
bestraffing, waarna de noordelijke zege 
niet meer in gevaar kwam. De laatste 
mogelijkheden waren zelfs voor de thuis
club. Rob van Onlangs en Jim de Weerd 
verslikten zich echter in perspectiefrijkc 
solo's en de puck gleed van grote afstand 
tegen de paal. toen doelman Göbel het 
ijs had geruimd voor een zesde veldspe
ler. 

De Groningers hadden hun voorsprog 
al na zes minuten vorm gegeven via een 
doelpunt van de keine John van der 
Griendt. Hoewel de scoringsmogelijk
heden zich opstapelden, duurde het tot 
de tweede periode voordat Marcel de 
Graaf voor de tweede maal doelpuntte. 

itblinker en zwoeger Herbie Redshaw, 
die zich in het harde Canadese ge
zel chap veel beter thui voelt dan het 
vorige jaar, kwam er persoonlijk aan te 
pas om een uitgekiende solo van 
'Beert · e' Kei · zer uccesvol af te ronden. 



IJshockeyer 
Johan Toren: 

voor geen 
enkele ploeg 
bang te zijn' 

Het Groninger ijshockeyteam 
staat bovenaan de ranglijst van de 
bekercompetitie. De noordelingen 

• JOHANTOREN 
l 

hebben weliswaar een paar duels nen hebben, die allemaal kunnen 
meer gespeeld dan bijvoorbeeld scoren. Wat dat betreft zijn we In het 
Feenstra uit Heerenveen, maar de voordeel vergeleken met Tilburg 
toppositie betekent toch een pri- Trappers en Heerenveen". 
meurtje voor de Groninger IJshoc- Je was destijds bijzonder te-
key Stichting . De Bondsspaar- vreden met de komst van Bob 
bankspelers kunnen voor stuntwerk Jastremakl. 

-= 

zorgen door zaterdag van de Friese Toren: ,.Zijn aanpak spreekt me -
kampioensploeg te winnen. En vol- wel aan. Drie jaar geleden speelde ik 
gens de 20-Jarl ge Gron inger aanval- onder zi jn leid ing in Jong Oranje. 
Ier Johan Toren zit dat er d ik in: ,.We Toen ben ik met sprongen vooruit 
hoeven dit seizoen voor geen enkele gegaan. De wedstrijden worden 
ploeg bang te zijn. Ik heb nu al ge- door hem nauwgezet voorbereid. 
merkt dat onze tegenstanders het Alle spelers kr ijgen iedere week een 
zo'n beetje in hun broek doen als ze vragenli jst mee naar huis. Daarop 
naar Groningen moeten komen. Af- kun je Je mening kwijt over bijvoor-
gelopen zaterdag kwam zelfs Til- beeld de volgende tegenstander. _ 
burg Trappers angstig het Ijs op" . Met de taktiek wordt daarmee reke-

Zljn ze bang voor Jullie harde bo• ning gehouden. Een soort spe- -
dy-checka? lersinspraak pus" . -

Toren: .,Missch ien . Wij zijn als Je bent amateur, maar er is een 
ploeg qua hardheid in het voordeel premiestelsel ingevoerd. Put Je 
omdat we allemaal stevig zijn ge- • daarveellnsplratleult? 
bouwd. Daar maken we nuttig ge- Toren: ,.Ja, dat geld Is natuurlijk 
bruik van. Nijmegen heeft de vorige aardig meegenomen. Maar als Ik al- ~ 
week van ons verloren omdat die leen daarvoor zou spelen, dan zou ik 
ploeg door onze inzet niet In het spel gauw stoppen. Ik heb mezelf een 
kon komen. Met de felheid, de sup- paar jaar geleden voorgenomen om 
porters en de geweldige sfeer In de in de top mee te draaien . Mi jn doel is 
Groninger ijshal zijn we op eigen ijs daarom d it jaar geselecteerd te wor-

- dit seizoen vr ijwel niet te kloppen". den voor het Nederlandse team. Dat 

1 == In de wedstrijd tegen Nijmegen wil Ik gewoon een keer meemaken , ~==--
maakte je wel een paar harde over- ook al zou het nog een paar jaren 
tredlngen. moeten duren". 

·Toren: ,.Na dat duel voelde Ik me Je bent een van de weinige "el• 
wel een beetje lull ig, ·omdat ie- gen-kweekspelers" die zich gemak-
dereen zei dat ik zo hard gespeeld kellJk In het eerste team kunnen 
had. Ik dacht bij mezelf: waar ben Je handhaven. Een kwestte van hard-
toch mee bezig . Trainer Jastremski held? 
heeft me er weer bovenop gehol- Toren: ,.Hardheid in. -.,eel op- E 
pen. IJshockey is tenslotte een har- zichten . J moet el een enorm 

•ê_ de sport.' We zijn niet aan het ëfam- doorzettingsvermogen hebben. 
men ofzo". Veel jonge spelers vallen af omdat 

Je zit nu zo'n vier Jaar In het ze er niet alles voor over hebben. Je 
eerste team. Hoe Is het om leder moet jezelf gewoon zien als een 
jaar andere Canadezen om Je heen topsporter". . 
te hebben? Komende zaterdag tegen 

Toren: .,Daar wen je wel aan. In Heerenveen. Tref Je nog speciale 
het begin keek ik vreselijk tegen een voorbereidingen? 
Canadese speler op . Maar ik voel Toren: ,.Nee hoor. We • be-
me nu echt niet minder dan welke schouwen die partij als een dood-
Canadees dan ook . Ik beschouw normale wedstrijd . Dat we nu bo-
mezelf als een volwaardige speler , venaan f taan geeft natuurlijk wel 
die gewoon een belangrijke Inbreng een extra kick . Het kan een aardige 
heeft ti jdens.de wedstrijden. Geluk- krachtmeting worden. Ik heb ge• -

l-g====- kig hebben we het dit jaar getroffen hoord dat Nico Toe men arbiter is. 
met de buitenlanders. We zijn be- Die geeft in ieder geval geen kin -
duidend sterker geworden. Vooral derachtige straffen". 

_ ook omdat we drie evenwichtige lij- HENK HIELKEMA _ 
f.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii: 

TILBURG GAAT 
. . 

ONDERUIT: 3-1 
Van onu ijshockeymedewer

ker 
GRONINGEN Waarin 

H~ renvttn niet slaagde, lukte 
C:roolngeo wéL In h el Gro
riinger St.adspark ging Til bur g' 

1 (md 3-1) oodcrull. 
Nijmegen greep m et 4-3 

ha.ar eerste winst in deu ljs
bockeycompetitle. Den Haag 
wll!J daarva n het slachtoffer . 
Zonder Van Amelsroort, maar 
met ttn stev ig Ingepakte Van· 
Gog (beiden raak.ten in Den 
Haag geblesseerd) kreeg Gro
nJngen een an gst ig spelend 
Tilburi op be-ioek. 

llet jonge talent In de voor
malige kamplotnsploeg durf& 
tegen steévigc tegen.st.anders 
als de Groningers, weinig risi
co te nemen. Tegenover de 14 
Groningse strafminuten st.on
den zes van Tilburgse zijde. 
Van de Griend, Van de Graaf 
en Redshaw scoorden voor 
Groningen. Vier minuten voor 
tijd tekende Dlelis.,en voor de 
Tilburgse trerrcr. 

Door deze uge voert Gro
n.ingen de.' raogll.J$t aan. In 

· Nijmegen bleek dal tegen
woordig somA b toegestaan te 
scoren via bet :dJneL ID de 
laatste mlnuul knalde verde
dig~r Ben Roomer de derde 
Fwgse treffer dóór bel net 
achter Van Beek. 

Hoofdscheidsrechter Elunga 
keurde het acbot goed, on
danks overtuigende bcwl,JHn 
door de N1Jmcc1se verdedi
ger,. Door de alecbte leldlns 
werd op bel NIJmccpe IJs een 
rommeU1c en espoaleve 1lr1Jd 
geleverd · . · 

De stand in de ccnle dlTille 
is: l Groningen 6-8, 11Jburc 
6-7, Am,terdam 4-8, Beeren
"ttn 3-5, NIJmescn 1-Z. Den 
i1fu1 .~Z. 

Bo~dsspaarbank aan kop .om CNN 
· Van onze T elesportredactie einde. De beide Colardl hebben 2'Jdl 

AMSTERDAM, zondag niet als lid bij SUC aangemeld er1 zijl 
• IJthockeydub Bondsspaarbank nu ci,s in feite lid van geen enklll 
heeft de leiding in de strijd c:U>. De 'Bisschop hoopt dat .dl 
om de Coupe ~ Nedetlan- broeq zich zodoende op deze manw 
den. _ kunnen aaNnelden in Amsb:irdarri, 
Dat gebeurde dank lij een uitennate bil goedvinden ilan de Bond. Gaat da 
IUCC8SVOI weekend met winst tegen laatste dur niet mee akkoord, dal 
HYS 13-n en thuis voor 18'.lO fans te- • overweegt de club In hoger beroep 

: gen Tlburg Trappers (3. 1), vrf.tdag te gaan. 
nog bedwinger van Fee! IStra (2-2l. 

1 

. Groningen-Tilburg was een open 
-wadstrid. waarin de thuisclub het 

besta de lcanam'I benut'19. Y.an dll 
1 Griendt. Van de Graaf en Redshaw 
' 1C001 den YOOf BondsspaartSank, Die-
ilesl voor de Trappers. Nï,neoen, 
vrijdag in een hard duel verliezer • 
gen De Bisschop, won .verrc!lsseod 
van HYS (4-3> in eeo oPIÛ8U"N rom
melig duel. De strïtd ging tot 2-2 g&
~ op, waarna Nijnegen via Street 
., Graham afstand nam. 

Bij Amsterdam tl de affaire met de 
drie threchtse spelers nog niet ten 

• Feenstra ontmoet In de kwaÎ11N,
les van het Europa Cuptoemooi Baf. 
z.ano dit met 3-2 Klagenfun klopla. 

. Begin november wilden beide duels 
gespeeld. 

•Het~ijdlOI> 
kev jun1oreri in de 8-groep zal in het 
seizoen . 78-'79 door Nedertand " 
Belgil worden georganileen:L 

• IJSHOCKEY - De Gronlug,e w
ste-<ivisiedub Bonc:bspaart>enk heeft 
een nieuwe Canadees: John Pide. 
22-jarige center. 
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Heerenveen in laatste periode op winst 

Groninger ijshockeyers~s 
houden lang stand 

In welgeteld drie minuten en zesen
twintig seconden heeft de NederlandsP 
ijshockeykampioen Feenstra Verwar
ming het Groningse Bondsspaarbank 
hoop op een eervol resullaat ontnomen. 
Nadat de tweede speelperiode met 2-2 
was afgesloten, sloegen de Friezen 
tussen de eerste en vierde minuut van 
de laatste periode genadeloos toe en 
bogen de gelijke stand om in een 6-2 
voorsprong. Toen was het gebeurd met 
de Groningers en ook met de wedstrijd. 
De 4100 toeschouwers in Heerenveen 
(het Thialfijsstadion was voor het eerst 
in de strijd om de Coupe NN totaal 
uitverkocht) hadden tot die vierde 
minuut in de derde speelperiode een 
weliswaar matige en rommelige partij 
ijshockey gezien, maar het spannende 
verloop van de wedstrijd maakte Lot 
dan toe veel goed. Toen de Friese 
voorsprong eenmaal vier goals be
droeg, ging de wedstrijd zonder al te . 
veel kans op resultaatverbetering voor 
de Groningers en dus op terugkeer van 
de spanning ten einde. In de slotfase 
scoorden beide partijen nog eenmaal, 
zodat uiteindelijk 7-3 als eindstand op 
het scorebord verscheen. 

Het zat er bij de aanvang van het duel 
in Heerenveen dik in, dat het Groninger 
ijshockeyteam de eerste plaats op de 
ranglijst zou moeten prijsgeven . Een 
nederlaag tegen Heerenveen was im
mers eigenlijk al van tevoren ingecalcu
leerd. De landskam pioen had in de drie 
voorgaande bekerwedstrijden niet 
meer dan vijf tegentreffers moeten 
incasseren en dat zegt toch wel iets over 
de kracht van de ploeg van trainer/ 
coach/speler 'Larry van Wieren. Toch 
deden· de Groningers het niet slecht in 
de eerste twee periodes . Door veel en 
goed te storen werden de Friezen vaak 
gedwongen tot fouten . waardoor via 

breaks een aantal goede mogelijk.heden 
ontstonden . 

In de ee~te vijf minuten zag het er naar 
uit . dat de wedstrijd zou ontaarden in 
één grote knokpartij . De H.H. ijshoc
keyers reageerden wat geirriteerd op 
elkaars handelingen en dat leidde tot een 
an ntal vechtpartijtjes . Al na 29 secon
den lag de Groninger Allan Pluimers 
volkomen uitgeteld op het ijs, nadat 
Larr, van Wieren hem een tik had 
gege~en . Pluimers werd met enig 
vlugzout weer bij zijn positieven ge
bracht en peelde verder de hele wed
strijd mee . adie rommelige beginfase 
begonnen beide partijen weer wat aan 
ijsh_pckey te denken en Frank van Soldt 

allets 
··.n...~~1!0 

opende met een slap-shot de score. Nog 
geen minuut later was de stand alweer 
gelijk . toen Herbie Redshaw na een 
assist van Allan Pluimers de Friese 
doelman Harry van Bielsen passeerde. 
Doelman Martin Leeflang in het Gro
ningse kooitje kreeg handen vol werk. 
maa r knapte da l bekwaam op. Coach 
Bob Jastremski heeft nog steeds geen 
voorkeur voor Leeflang of Muizelaar en 
laat ze om beurten het doel verdedigen . 
Nadat John Muizelaar het vorige week 
tegen Tilburg Trappers voortreffelijk 
deed. maakte in Heerenveen Martin 
Leeflang zijn plaats volledig waar. 

In de vijfde minuut van de tweede 

f I 

~ 

• 
Herby Redshaw (tweede van rechts) fuicht nadat hij het eerste doelpunt voo 
de Groningers heeft gescoord. 

speelperiode kwam Groningen zowaar 
• • 1, 1 1• 1 ! ... ,, . ' - '\ ,1 ' l ' l1 1,,1,! \ . 111 •1, 

nieuwe Canadees Brad Pirie scoorde 
Herbie Redshaw met een keihard schot 
,·anuit een onmogelijke hoek. De mee
gereisde Groningse kolonie op de tribu-. 
ne hief al spreekkoren aan dat Heeren
veen k.o. was . maar Larry van Wieren 
bewees . dat dit toch wel iets te optimis
tisch was : 2-2 . De partij bleef wat 
chaotisch . maar spannend. De straf
bank werd met grote regelmatig warm 
gehouden : in totaal deelde scheidsrech
ter Nico Toemen 53 strafminuten uit : 28 
voor de Groningers en 25 voor de 
Friezen . In de eerste fase van de strijd 
liet arbiter Toemen de spelers naar zijn 
gewoonte hun gang gaan. maar toen het 
uit de hand dreigde te lopen trad 
Toemen strenger op . zodat hel niet tot 
excessen leidde . 

In de laatste twintig minuten viel. 
zoals gezegd . toch nog het doek voor de 
Groningers . Achtereenvolgens Jan 
Janssen . Tony Palmiscino. Roel 
Scheenstra en Larry van Wieren gaven 
Martin Leeflang geen enkele kans . 
Intussen was Marcel van der Graaf van 
de gasten voor tien minuten naar de 
strafbank verwezen en toen bij de stand 
6-2 weer vechtpartijtjes uitbraken, 
moest Brian de Bruyn van Heerenveen 
ook voor tien minuten .. zitten" en hij 
kreeg bovendien nog een stra r van vijf 
minuten wegens spearing. Dat beteken
de een ideale kans voor de Groningers 
om dichterbij te komen . want de thuis
club stond vijf minuten met een man 
minder op het ijs . Het power play had 
echter slechts één keer het beoogde 
effect (John ,·an der Griendt maakte 6-
3) . Bob Jastremski wijtte na afloop het 
matige power play aan een gebrek aan 

Allan Pluimers ligt uitgeteld op het ijs. Even loter zal hif echter weer voluit 
meespelen. 
volwassenheid: .. Wij bezitten nog niet 
de nodige ervaring om een dergelijke 
situatie goed uil te builen . maar dat 
komt nog wel .. , aldus de Groningse 
coach . .. Heerenveen heeft die ervaring 
wel. Zij spelen in zo'n geval gewoon 
door. Wij hebben tot nu toe nog geen 
wedstrijd de volle zestig minuten goed 
ijshockey gespeeld . Deze wedstrijd 
hebben wij in feite in een tijdsbestek 
van vijf minuten verloren. Maar ik heb 
liever dat we nu verliezen. dan straks in 
de echte competitie" . 

Na de overwinning van zaterdag-
avond op Bondsspaarbank, deed Feen-
stra Heerenveen het gisteravond min-
der goed. In Amsterdam moest de 
Nederlandse kampioen het onderspit 
delven tegen De Bisschop: 5-4. Door 
deze overwinning heeft De Bisschop de 
leiding in de strijd om de · Coupe NN 

~vergenomen van Bondsspaarbank\ dat 
1s afgezakt naar de derde plaats. 

KOERT BOUWMAN 

De uits lagen: 

Tilburg Trappers - HIJS 8-2(5-0, 1-1. 
en 2-1) . Nijmegen-de Bisschop4-ö. (1 -0. 
1-2 en 2-4). Heerenveen - Groningen 7-3 
(l-1 . 1-1. en 5-1). De Bisschop
Heerenveen 5-4 (0-0. 3-1 , 2-3). 

DE STAND: 

Bisschop 6 5 0 l 10 33-27 
Tilburg Trappers 7 4 1 2 9 32-21 
Groningen 7 4 0 3 8 36-30 
Heerenveen 5 3 l l 7 33-11 
Nijmegen 6 l 0 5 2 19-38 
HIJS 7 1 0 6 2 24-48 



• Foto links: Her
bie Red ·haw 
(rechts) scoort het 
eer te Groninger 
doelpunt. 
Foto rechts: Bob 
Ja tremski ont
fermt zich over Al
lan Pluimer die 
dizzy op het 1js ligt. 

Groninger iishockeyers kansloos in derby 
,,, . 

KIClsse overwint kracht 
De Groninger ijshockeyer taan weer met beide schaal• 

sen op het ijs. Wat in de Heerenveense ijshal voor bijna 4500 
toeschouwers een stunt had kunnen worden, werd een ont
nuchterende terechtwijzing door de beste ijshockeyploeg 
van Nederland. Het Friese Feen tra maakte met een 7-3 ze
ge iedereen duidelijk dat de koppositie, die de Gronin_gers 
vóór het duel bp de ranglijst innamen, veel meer een gevolg 

• fJp wrn.~I op Urnningt>n heeft flerrPnue('n bfijlz{)aar ucrl rner11iegrkMC, want 
~1.,trmt·1111d t•f'r /orn1 de Fri"ten met 5-4 van de ,1 m~tcrdam-se 1J$lioc/,cyer.s. 
Desland: 1 D8-Am lerdem 6 5 O 1 LO 33-28 ' 

2. Tilburg Trappers 7 4 1 2 9 34-2l 
3. B-Groningen 7 4 O 3 8 36-31 · 
4. ~'- lleerenveen 5 3 J L 7 44-13 
5. NN-Nîjmegen 6 l O 5 2 l9-38 
G. HIJ . 7 1 O 6 2 24-48 ----------------------------was van het onregelmatige wedstrijdrooster dan van top

prestaties. Het Bondsspaal'bankteam belandde na het 
weekeinde op de plaats, die tot nu toe beter overeenkomt 
met het werkelijke Groninger spelniveau: een derde positie 
in de Nederlandse top-zes. 

De ploeg van trainer-coach Bob Ja tremski had in de begin
fase echter nog alle vertrouwen in de krachtige body-checks, 
waarmee onlangs ijmegen en Tilburg Trappers succesvol 
werden bedwongen. ,.Terwijl de perskamer in de nok van het 
stadion werd gevuld met de gevoelige achtergrondklanken van 

·Elvis' ,,Love me tender", ging het er op de kille ijspiste veel 
minder liefelijk toe. Vrijwel elke persoonlijke confrontatie 

veroorzaakte wederzijdse grimmigheden, waarop de dit keer 
prima lcide_nde arbiter Nico Toemen logisch reageerde met het 
uitdelen van trafminuten. 

Na vier rnir)uten had Toemen al vijf speler naar de traf
bank gestuurd. Voor de Groninger verdediger Allan Pluimers 
mondde een al te stevig uitgevoerde body-check na 44 econden 
uit in een knock-out. Hij bleef minutenlang op het ijs liggen, 
maar kon later het duel normaal uitspelen. In die eerste periode 
zngen de sterk meelevende supportersgroepen de beide teams 
elkaar aardig in evenwicht houden. Van Soldt scoorde voor de 
Friezen en HerbieRedshaw deed dat voorde gasten (1-). 

De Groningers concentreerden zich voornamelijk op de ver• 
dediging, waar meL veel kracht het Friese spel werd ontregeld. 
Aan het ontvouwen van eigen spelideëen kwamen de stadjera 
niet toe. Het gemis aan pure klasse deed zich met name gelden 
in de láat.ste periode toen de Groningers vijf minuten met een 
speler meer ;;peelden bij een 6-2 achterstand. Wel doelpuntte 
toen Van der Gri!.!ndt, maar het scoreverschil zou veel kleiner 
geworden zijn met wat meer inventiviteit en fantasie. 

Bedenkelijk niveau 
Omdat de Groninger inbreng goeddeels steunde op kracht en. 

de Friezen daardoor amper in hun normale doen kwamen, ver
viel de noordelijke derby in een vertoning op bedenkelijk ni• 
veau. Voor de ijshockeyliefhebbers was er eigenlijk alleen maar 
te genieten gedurende de eerste vijf minuten van de derde 
speelperiode. Het Groninger team bood toen even onvoldoende 

vertel, waardoor de vloeiende Friese combinaties enkele malen 
ongestoord door de vijandelijke linies kwamen. Met doeltref
fend succes overigens, want bij een 2-2 stand scoorde eerst Jan 
Janssen na een uitstekende solo van Jack de Heer en een mi
nuut later prikte de kleine Palmiscino de puck achter Martin 
Leeflang (4-2). In deze beslissende fase knakte de Groninger 
ploeg, die zich ook in de t.weede periode nog behoorlijk staande 
wist te houden. Marcel van de Graaff was na de twee tegentref
fers dermate de kluts kwijt dat hij twaalf minuten straf kreeg 
toebedeeld, waarna Roelie Scheenstra en Larry van Wieren het 

even aan de stok met publiek en Leo Koopmans scoorde de ze-
vende Friese treffer. ' 

karwei definitief klaarden: 6-2. · 
Het Groninger supportersvak zag het, evenals zijn favorie

ten, gelaten en berustend aan. De klasse had het gewonnen van 
de kracht en daar viel eigenlijk niets aan af te dwingen. De 
tweede fase had - met treffers van van Wieren en Redshaw 
(2-2) - nog wel enige hoop gegeven op een evenwichtig vervolg, 
maar een spannende slotfase zat er niet meer in. Er vielen nog 
wat vuistslagen over en weer. Herbie Redshaw kreeg het nog 

Bob Jastremski wilde na anoop het klasseverschil best er
kennen: ,,Feenstra heeft verdiend gewonnen. Door de onvol
wassenheid hebben wij deze wedstrijd verloren. Maar ik ben 
wel tevreden. We zijn nog in de opbouw en ik heb liever dat we 
nu zulke duels verliezen dan straks om het Nederlands kam
pioenschap". En de He eren veen se trainer-speler Larry van 
Wieren: ,,We hebben geen gemakkelijke avond gehad, maar ge
lukkig raakten de Groningers wat in de war door bun eigen 
krachtgebruik". 

HE K HIELKEMA 

Hel Groninger Bond . paarbankteam is 
gi tern,·ond \·ia een 4-17.ege op Nationale ·e
derlanden Nijmegen geklommen noor d e 
tweede plaat~ op de ranglijst an de beker
cnmpel itie. De Groninger ijshockeyers zijn 
T ilburg Tra pper gepa cerd. dat verloor mN 
5-1 van het Am.terdamse De Bi --chop . De 
hoofdstede lijken, vanavond tegenstander:, 
van de Groningers in hel stadspark. voeren de 
ranglij taan . In theorie taan ze qua punten
tal gelijk met Feensüa, dat gisteren Hl,JS 
kloptcmet 10- . 

In Nijmegen behaalden de Groningers hun 
,·ijfde bekerzege zonder al Le ,•eel moeite. Het 
leek er soms veel op dat h et team "ar, Bob 
Jastrems ki 1,ich een beetje wilde sporen voor 
bet belangrijke duel van va navond. 'Toen het 
eenmaal een 4- 1 voors prong had genomen i1a 

Tweede plaats 
Groninger 
iishockeyers 
de ' tweed periode. bleef de ploeg die core 

impel je, vasthouden iotaan het einde. 
In de eerste fase doelpuntte Ma rcel \'an de 

Graaff, waarna ,Jim de Weerd. Rick Vru1gog 
en Herbi~ Red shaw de noordelijke produktie 
voltooiden. De enige legengonl wo een gevolg 
van een onoplettendheid op één ,·an de mo-

-

men ten dat de Groningers de wed~t ri;d 
eventjes te I icht zinnig opvatten . 

De stadjer spelen, na het bekerduel van 
\'anavond, olgende week vrijdag in eig n 
huis hun laai te wed trijd voor deze com 
petitie tegen de Heerenveense kam
pioensploeg. 

De stand: 
l . DB-Amsterdam 7 6 0 1 11 3 -29. 
2. B-Gconingen 8 5 0 3 10 40-32. 
3. F-Heerenveen 6 4 1 l 9 43-18. 
4. Tilburg Trappers 8 4 l 3 9 35-26. 
5. N, -Nijmegen 7 l 0 6 2 20-42. 
6. HIJS 8 1 0 7 2 29-58. 

Voor de Coupe der Lage Landen \•erloor het 
Asser Géform gist.eren in Leiden van het Ton 
Menkenteam met l0-6. De Drent.en pelen 
vanavond thuis tegen het Belgische Olympia . 

c...: 
1 



Koploper is niet 
opgewassen tegen 
Gr'ollinger hardheid 

D Groninger ij hocke e:r bereiden zich u.it tekend oor op de trijd om het ederland e 
kampioen chap, dat over ecrtien dogen begint. het BoTids paarbank-team bleef za.ter• 
dagavond in h t tad park d baa over koploper d Bi hop'door d Am l rdamm r. een 
·erra. nde 8-3 nederlaag toe t dienen. Hoewel de Groninger.., lecht n lheoreti ·che 
kan h bb nom in het bezit te komen van d beker. k n het Jnnt l thui due l komende rij
dag Legen Feen tra uit H e.renveen en aardig pektakel worden: d tadjers hunk r n 
naor r anche oor h t crlic in het •ricse Haagje, terwijl zejui l tegen Fecn tra hun on
ge I geo thui re ·ord iJJcn erdedigen. 

In ,roning n zal de Heerenveense kam
pioen, ploeg- wellicht a n d n lijv ond r
vindeci dat alle rcput ti , hoge rangschik
kingen en Europn up- uc e en, nauw lijks 
voordeel plev r n leg n n keihard vech-
1 end iir-ho keyleam. Ge teund door een fana
ti kc supp rt r groep is r vo r de Groninger 
on urr nten weiriig er te behalen in de vaak 
~ > d g , ulde ij. hal. ijm gen, HU en het 
gi:>rcnommeerde Tilburg Trapper werden de 
al gelopen w ken roem lo s van het ij ge11peeld 
en zat r<lag wa het de b url aan de m ter
dom m r,. 

Zo'n \'Ïjflienhonderd toe chouwers vroegen 
·ZH· h ar op grond n welke kwallleiten de 
gn. 1 nplo g zijn kopp itie had weten te ver
wen 11. B11rn neen kwartier tonden de Am
. terdammer. m t •. Q a h r. De hoofdstede
lijken rkende loter zich wat op de roninger 
krn hl t h hben r-rkeken. an hun bedoe
lmg- om met geölied combinatie pel de vijan
d lijkt> v rd diging. lijn n te doorbreken, 
kwam niet ' ter cht. Herb1e R dshaw n de 
zi 1nen ging n v nnf het begin al. waanzin
nig n t keer met d ~elijk . loorwerk, terwijl 
de \'Crd diging z nt rond g a lîe John uize-

' 

laar door d o erige peler hermetisch werd 
nlgeslot n. 

' harmant' ï,hocke wa er niet bij, maar 
d attractie wa s er nieL minder om. De body-

he ks van bijvoorbeeld Rick Vangog en de 
b id tweehonderd-ponders Ja.reel van de 
Craaf en Allen ,,Jumo" Pluimers waren een 
lu t voor het g. Z braken grondig a , terwijl 

D tand; 
1 DB-Am terdam 
2. 8-Groningcn 
3. F-Heeren" en 
4. Tilburg rappen; 
5. - ijmegen 

Hr.J, 

8 °t O 2 12 41-37 
9 6 0 3 12 4 -35 
7 5 l l 11 4 -21 

4 l 3 9 r-26 
8 1 0 7 2 2:1-47 
8 1 0 7 2 29-fl --- ... ..---- - --,-.-~------ -

het Groning r puck bezit gepaard ging met ra
zend nell uitvallen . mdat ook in de aanval 
{! bruik \YCrd gemaakt van de nodige k.racht 
(T ren, V n Onlang en Redshaw) tapeldea 
d rnog lij~heden zich op. Redshaw (2x) en 

nn de Griendt ( x) velden de Am terdam e 
, pi eg al in de eer te periode. ooral de manier 

wn rop de vierde 11:0 1 tot stand kwam, wa · ty
pcr nd voor de Groninger peelwijze. In het 
\'erd digings •ak werden twee Am terdam e 

. 
De Groninger ij hockeyer hebben weer ge coord. De Am terdam e goal" e chutter 

aan allers tegen het ij gescheckt. De vr-ijge
komen puck tran -porLeerde men met enkele 
t1ckbew ging n near het and re kooitje. 

waar Van der Griendt vlakbij de goal-crui e 
het door Red, haw toe~ chovcn speeltuig 
sim pel t.egen h t net werkte. 

De tweede reriode gaf een wat energieker 
De Bi chop te zien d t toen be efte dat een 
portie vechtlu ten doorzetting vermogen no
dig waren om kan te maken op wat tegen• 
wi cht. M ar hoew de we terlin gen inder
daad meer dreigden, wisten te loch geen raad 
met h t go e Groninger erdediging werk. 
Een olo van angog mondde zelfs nog uit in 
en ze de go 1 van llan Pluimer , voordat 

train r- p Ier· oach 'j y Queen liggend de 
pu k voor d eerste maal achter Muiielaar 
kon schuiven: 6-1 . Diezelfde Queen buitte 
e\•en later een numerieke meerderheid be
kwaam uit (6-2). maar veel hoop putten de 
Amsterdammer daar niet uit, want Rob van 

' 

Onl ng, zorgde meteen harde lap.showvoor 
een ruimer margever chi!: 7-2. 

F.cn p riod • ;vaarin de Groningers her• 
haaldeltjk te overmoedig in de aanval gingen, 
leverde in de I at te speelfa e nog en hand· 
vol m terdam e kansen op. Chuck Huizinga 
coord 7-3 n het wa voornamelijk aan het 

prima keeper werk an Muizelaar e danken 
dal n ~ ponnende lotfa e uitbleef. De regie• 
mentaire Groninger hardheid werd nog 
1 hl. heantwoordt met een gemenigheidje 
on häffer, di na een redding van Muize

la rop de go he inreed. 
D laat Le Groninger goal kwam op naam 

an Jim de Weerd, die de puck ontving van 
R dshaw na een ucce vol1e onderbreking. De 
onmacht an de m terdamse equipe werd in 
de la t te mil1uut nog eens ymbolisch uit
gebeeld: de gevr e de Ejay Queen raakte na 
een body-check zijn stick kwijt, waarna hij 
hulpeloos achter de puck bleef schaat en ... 

HENK HJELKEMA 
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• Drie arbiters hebben de ha.nden vol aan de vechti'nde Red haw en De Heer. De hand -choenen zijn er bij uitgegaan. 
In het groepje rechts is de sfeer ook niet al te besl . 

Heerenveen gek lopt: 5-4 

Stuntwerk Groninger 
iishockeyers in derby 
De stand: 

l. DB-Amsterdam 
2. B-G roningcn 
3. F'- lleercnveen 
4. T ilburg T ra pper 

' 5. NN- Tij megen 
6. H]J 

9 ï O 2 
IU i O :1 
8 5 1 2 
9 5 1 3 
9 1 0 R 
9 1 0 

14 4 -40 
1 t fiJ-:11, 
11 52-20 
11 42-2X 
2 25-51 
2 32-65 

Uitzinnig van v reugde ku ten honderden Groninger ijshocke uppo1·ter na 
afloop van de wed t r ijd tegen h et Heer e nveen e Feen t r a de koude ij vloeY in 
het tadspark. Daarna werden de spelers van 'B ond spaarba nk ' h a rtstoch
telijk gefeliciteerd. Ze ha dden er a lle reden loe, wanl d e ploeg van Bob 
Jas trem sk i won de noordelijke derby met 5-4. D at ge beurde in een met 2500 
toeschouwers gev ulde Groninger h ksenketel met spectaculair spel. Er wa e i
genlijk van a lles te beleven : een spannend scoreverloop, een ordina ir vuis t
gevecht, prima ijshockey en een ener verende ontknoping in de laats te minuut. 

Precies zestien seconden voor het einde scoorde Herbie Redshaw de win nende 
treffer, Lerwijl iedereen een minuut. eerder een Frie e eindzege had verwacht. In de 
achttiende minuut moe t het Groninger team bij een 4-4 stand met een pel r min
der pelen , omdat Henk Krikke naar de strafbank werd ge tuurd. Vlak daarop 
maakte echter ook een Frie e speler een overtreding , waarna de thui ploeg de 
laat te minuut met een numerieke meerderheid kon afwerken. 

Het spelletje Groninger power -play leek echt.er niets op te leveren. Het ging te ge
haa ten de puck ·erdween te nel in Friese handen , Een blik em nelle reactie van 
de uitblinkende Red haw mondde toch nog uit in een tormachtig toegejui hte 
goal. Maar de panning bleef tot en met de laat te seconde. Krikke moest op ar
bitraal gezag de laatste zeven econden weer naar de trafbonk . De Heerenveen e 
goalie Van Bil en wi selde zijn plaat in voor een extra eld peler , waardoor de 
laat te momenten vier Groninger tegenover ze van Heerenveen tonden . Met het
zelfde enthou ia me al tijden de beginfa e ontregelden de stadjers echter de 
laat te vijandelijke probeer el . 

Leek die eindfase meer op een thriller dan op een ijshocke duel , de Gron inger 
s untzege kreeg eigenlijk al in de eer te periode een prima ba i . Met een overdon
derende start we:rd de Heerenveense equipe afgetroefd . Een olo van Redshaw, een 
identieke actie van de steeds beter spelende Brad Pirie en een impel t. ikje van Rob 
an Onlangs brachten de Groningers in een voordelige uitgangspo itie: 3-0. In de 
lotfa,se van d ie speeltijd deed Larry an Wieren iet. terug (3-1) ; een goal die een 

Frie~ herstel · ei de . 

H ·ntï onderbroken met ern fik e ruzie tus en ijerbie 
Redshaw en J k e Heer. e verm lijke worstelpartij eindigde met een vlek
keloos ui tgevoerde houdgreep van r biter Savelkous, di e samen met zijn twee li
ne m en de ontketende Redshawvan De Heer afrukte. Maar de vonk sloeg over op de 
beide upporterskampen. Een Groninger clubvlag belandde in d e handen van Fr ie
se spelers die het gekleurde linnen niet terug wi lden geven. Daarop be torm den en
kele toeschouwers de Heerenveen e wisselbank, waarop een woedende Roelie 
Scheenstra met zijn tickop de tribune inhakte. 

Dat intermezzo bracht overigens de Groninger ijshockeyers uit het ritme. Wel 
doelpuntte Allan P luimer in de eerste minuut van de tweede periode 4-1, tnaar 

lak daarop onderstreepte de kleine Palmiscino met een uccesvol slap-shot (4-2), 
dat de land kampioenen langzamerhand de Groninger produktiestart te boven wa
ren. In die tweede fa e zouden de Friezen ongetwijfeld met iets meer scherpte op ge
lijke hoogte zijn gekomen . Een subliem keepende John Muizelaar en de H eeren-

een e vermoeieni sen van het recente Europa Cup-gebeuren stonden doorta "tend
heid toen in de weg. 

Het duurde tot de laatste peeltijd dat de gastenclub scoorde. En dat gebeurde 
tweemaal met een numerieke meerderheid. Eer t doelpuntte Michael Powers en 
zes minuten voor het einde profiteerde Leo K oopman van een slimme face-off: 4-4 . 

Pas daarna verdedigden de Groningers zich weer met allure. De jacht op de win
nende goal werd zelfs '1,,Tijmoedig ingezet. Het uit.eindelijke succes ta tte het on
ge lagen thui record niet aan. Tegelijkertijd maakten de Groninger ij hockeyer 
zich waar al topploeg. En dat kan met de komende competitie om het ederlands 
kampioenschap voor de deur, een attractief vooruitzicht betekenen. 

HE K HIELKEM A 



IJshockeyers stOrten titelstri jd 
Het 'Groninger 'Bondsspaarbank' start vanavond in Den Haag tegen HIJS de 

strijd om de Nederlandse ijshockey-titel. De zes eerste-divisioni ten spelen eerst, 
een dubbele ronde (tweemaal uit en tweemaal thuis) voordat de play-offs met de 
beste vier clubs pas halverwege februari uitmaken wie kampioen van Nederland 
wordt. Die eindronde begint met een schone lei en bestaat uit een normale com
petitie. De Groninger ijshockeyers worden momenteel beschouwd als serieuze 
kanshebbers na hun hoge klassering in de bekerstrij~. 

Over een plaatsje bij de beste vier te- punten behaald uit tien wed trijden. En 
ams wordt eigenlijk al niet meer gespro- dat wa ook ongeveer in overeenstem-
ken. De bekercompetitie heeft immers ming met ons uitgangspunt, .,aldus 
duidelijk de beide 'afvallers' aan- Ja tremsl<i. 
gewezen. Hl,JS en Nationale eder• Om het gevaar van een inzinking door 
landen Nijmegen hebben zich nauwe- de vaak energieke...krachtsexplosies wat 
lijks met de andere ploegen kunnen mé· te verkleinen , zal er de komende maan-
ten. Het lijkt er daarom veel op dat het den in de Groninger ijshal vooral gewerkt 
uitgebreide programma van de voor- worden aan de verbetering van de tak-
ronden weinig spanning zal opleveren, tic che zaken . De Groningers hebben hun 
maar de Groninger trainer-coach Bob goede bekerresultaten voornamelijk te 
Ja tremski is daar nog lang niet zeker danken aan een overdosis werklust en 
van. een bikkelharde inzet. Jastrernski: ,,Dat 

Jastremski: ,,Het zit er dik m dat 
HIJS en Nijmegen zich binnenkort gaan 
versterken met nieuwe krachten . Daar
om ga ik er ook nog niet vanuit dat we so
wieso de play-offs gaan balen. Je moet 
niet vergeten dat we best meer punten 
kunnen verspelen aan teams als T ilburg, 
Am terdam en Heerenveen. Vooral van 
de Tilburgers is nog alles te verwachten. 

Zij kunnen hun vormpiek nog tegoed 
hebben. Daarbij komt dat we echt niet 
zomaar over HIJS en Nijmegen heen 
zul1en lopen." 

De oud-bondscoach zegt overigens 
meer dan tevreden te zijn over -de 
ontwikkeling van zijn team tot nu toe. 
Hij weigert echter conclusies te ver
binden aan de recente verrassende zege 
op de Heerenveners. ,,Zo'n overwinning 
hangL van kleinigheden af. Wij scoorden 
een paar econden voor het eînde de win.
nende treffer maar dat hadden de Frie
zen net zo g;ed kunnen doen. het enige 
voordeel i . dat de spelers veel ver
trouwén in zichzelf hebben gekregen. 

Kijk eens, al we dat duel hadden ver
loren en Tilburg zou ook in Groningen 
hebben gewonnen, dan hadden we tien 

was voor de bekercompetitie ook on . 
doel. We willen er nu meer spel inleggen. 

MJiar een goede taktische ontwikkeling 
vergt nu eenmaal meer tijd. Kijk eens, 
we denken heus niet dat we straks kam
pioen zullen worden. We gaan gewoon 
döor met de opbouw en zien vanzelf wel 
waar we terecht komen". 

Het spreekt vanzelf dat de sfeer in het 
Groninger team op dit moment honderd 
procent is. Ook de Canadese spelers die 
nog wat last hebben van aanpas
sing moeilijkheden, blijven overeind 
door de bekersuccessen. Twee van de 
nieuwelingen, Rick Vangog en Rob van 
Onlang , zijn zelfs door bondscoach 
Hans Westberg geselecteerd voor het 

ederland team. Dat ook de beide ra
sechte Groningers Johan Toren en Henk 
]üikke voor Oran.je zijn uitgenodigd, 
houdt in dat de noordelijke club een 
respectabele leverancier is geworden van 
internationals. 

Maar ook aan die vier eervolle uit
verkiezingen wil Jastremski vrijwel geen 
waarde hechten: .,Dat zegt nog niets. 
Pa als ze bij de eind electie zijn en ze 
pelen mee tijdens de wereldkam-

• BOBJASTREMSKI 

pioen chappen, dan kunnen ze zich op 
de bor t laan . Westberg is nog maar een 
maand in Nederland en heeft sommige 
speler die hij nu heeft uitgekozen maar 
een paar wedstrijden gezien. Er zal on
getwijfeld nog wat aan die selectie veran
derd worden." 

Vanavond dus het eerste duel tegen 
HIJ . De Haagenaars bezoeken de Mar
tini tad volgende week vrijdagavond, 
terwijl een dag later de Thialf-hal in 
Heerenveen ongetwijfeld uitverkocht zal 
zijn al ,Jastremski en zijn mannen daar 
hun derde competitieduel afwerken. 
.,\,Ve denken nog niet aan Heerenveen. 
We leven van duel tot duel. We moeten 
elke week keihard blijven werken om de 
hoge verv.·achtingen een beetje waar te 
maken··, zegt Ja lrem ki. 

HENK HIELKEMA 



Groningers scoren 16 sekonden voor einde 

Verbitterd ijshockeytreffen 
levert Fries verlies op: 5-4 

GRONINGEN - Het leek alsof er vrijdagavond een kampioenschap te vieren viel in de 
Groninger Stadsparkhal. Zo'n 2000 uitgelaten "stadjers" verlieten tot groot verdriet van een 
slordige 500 Friezen in jubelstemming de volle bak, omdat Bondsspaarbank zestien sekonden 
voor het einde een 5-4 triomf over Feenstra Verwarming had geforceerd (3-1, 1-1 en 1-2). 

De wurgende spannjng en een reeks minder verheffende taferelen moes
ten verdoezelen, dat. beide team~ speltechnisch en wanprestati.~ hadden gele
verd. Alleen op de anzet viel mets aan te merken. ,.Toch bhJ", meldde de 
Groninger coach Bob Jastremski, .,dat we ondanks matig spel wel gewonnen 
hebben. Vreselijk, wat een spanning. De jongens zijn nu volkomen kapot, 
maar ze hebben het publiek wel wat gevoden." 

Feenstra - trainer - speler - coach Het scoreverloop van deze ontmoeting 
Larry van Wieren, die evenals Jan was: 
Jansen en Frank van Soldt ondanks 1-0 Herbie Redshaw na slordigheidje Frank van 
een blessure wel speelde, merkte met Soleil; 2-0 Brad Pirie na pu,ckverlies van Larry van 
een scheef lachje op; .,Ik verlies lie- Wieren; 3-0 Robert van Onlangs uit pass Herbie 
ver met 5-1 dan zo. Je vecht hele - Redshaw: 3-1 Larry van Wieren uit pass Tony 

Palmiscino; 4-1 Jack Wljlemans uil rebound !chot 
maal terug en na de omzetting van de Marcel van de Graal; 4-2 Tony Palmisci oo; 4-3 
lijnen begon het eindelijk wat te lo- Mike Powers na kombinatle mel Gordon McDo
pen. Toch ga je nog het schip in. Nu nald en Jack de Heer: 4-4 Lorry van Wieren vla de 
moet het gebeuren. Geen praatjes rug van Brad Pirie uit scrimmage; 5-4 Henk Krik
meer maar de laatste l wee wedstrij- ke met slapshot.. dal ull lucht werd geslagen door 
den tegen Tilburg en Amsterdam Herb1e Redshaw, waarbij de puck via de schouder 
gewoon winnen." van Keeper van Bllseo net achter de lijn viel. 

STOPS. Feenstra-goalie Harry van Bilsen kreeg 
Dat is bittere noodzaak om de Coupe 23 schoten te verwerken (verdeeld over de per o

Nalionale Nederlanden opnieuw naar den: 9-8-6) . Bondsspaarban.k-keeper John Mul2e
Heerenveen te halen, wat in de gegeven loar kreeg 37 schoten (14-11-12) . 
situatie (woensdagavond Europa Cup PENALTIES - F'eenstra Verwarming kreeg 17 
tegen Bolzano en twee dagen later in strafminuten, uitgez,eten door Jack de Heer met 5, 
T]b } d t d t '· d d Harry van Bllsen mel 4 en Leo Koopmans. Jaapie 

1 ur~ a e eers e we s rlJ voor e de Boet, Roelle Scheenstra, LaJTy van Wieren met 
landstttel) een ontzettend zware klus elk 2 minuten. Bondsspaarbank kreeg 39 minuten, 
lijkt. Daarbij komt no~. dat de Feen- uitgezeten door Henk Krlkke met 16, Herble Red
stra's in Groningen oneindig vee] meer shaw met 11 , Robert van Onlangs met 6 en John 
kracht verbruikten, dan ze van plan van der Griendt en Allan Pluimers m~t ellt 2 mtnu
waren. ten. Verder was er nog een teamstraf van 2 minu-

1 
HARRY VAN BILSEN 

.... zwakke afronding van goed ge
speelde wedstrijd . ... 

4 -- n-:;-1-

Bondsspaarbank gooide er meteen de t De overige uitslagen van vrijdag. 
beuk in en die uitdaging was te groot, avond gespeelde wedstrijden waren: 
zeker nadat de Friezen eenmaal tegen De Bisschop (Amsterdam)-HIJS In 
een 3-0 achterstand aankeken. Dat tervarn (Den Haag) 7-3 (1-1, 4-1 en 
kwam hun eer te na en hoewel de Gro- 2-1) en Tilburg Trappers-Nijmegen 
ningers meteen in de tweede periode na 7-2 (5-0, 1-1 en l-1). 
een 4-1 voorsprong uitliepen, begonnen 1------------------------------------= 
de bekerwinnaars van vorig jaar verbe-
ten terug te vechten, wat in de slotfase 
tot een 4-4 stand leidde. 

Erg plezierig was de stemming toen 
reeds rang niet meer. Nadat de Gro
ningse sterspeler Herbie Redshaw die 
nauwelijks van het ijs kwam en die 
alleen op karakter erg lastig bleef, wat 
opgewarmd was door Roelie Scheen
stra, ging hij een stevig robbertje vech
ten met Jack de Heer. Het publiek be
moeide zich er mee, zodat het treffen 
geruime tijd stilgelegd moest worden. 

Scheidsrechter Jan Savelkouls uit 
Nijmegen, de beste man op het ijs, 
stond er echter borg voor, dat de verbit
terde botsing niet echt uit de hand liep. 
Hij trakteerde de fanatieke Groningers 
O{l 39 strafminuten, wat ondanks wei
m~ indrukwekkend powerplay van de 
Friezen toch twee goals kostte, en de 
Feenstra s liepen tegen 17 minuten 
straftijd aan. 

In het vri j sensationele scoreverloop 
speelde Feenstra-keeper Harry van Bil
sen een belangrij ke rol. Hij kreeg niet 
zo erg veel maar wel lastig werk te 
verstouwen, wat hem kenneTijk uit z'n 
gewone doen bracht . Hij liep in de slot
fase, toen de Friezen een numeriek 
voordeel hadden, tegen een domme 
straf aan en een minuut later blunderde 
hij lichtjes. 

Hierdoor verspeelden de Friezen hun 
kans op een zege, die zij op 8'rond van 
een i.ets beter spel wel verdienden. In 
plaats daarvan grepen de Groningers 
de volle buit, waarop zij door een grote
re inzet rechten konden doen gelden. 

De bekerstrijd gaat tus en de ij . hockey
clubs De Bisschop uit Am terdam en het 
Heerenveense Feenl!lra. De teams ont
rnoeter elkaar zaterdag in de Thialf-hal. 
Het Groninger 'Bond paarbank ', dat vrij
daga,·ond zijn eerste duel speek voor de · e
derlandse competitie tegen HIJS in Den 
Haag houdt wellicht de tweede plaats. Al
leen al de wed trijd in Heerenveen gelijk 
eindigt, komt het Groninger team op de 
derde plaals terecht. 

De Heerenveners klopten zaterdagavond 
TUburg Trappers in eigen hui met 3-2. Jan 
Jan en en Brian de Bruyn zorgden in de 
eerste per iode voor 2-0. Later maakte Pal-

Beker naar 
Amsterdam 
of Heerenveen 

mi cino er nog 3-0 van, maar de Friezen 
kwamen in de lotfa e nog even in moeilijk
heden door l\1'ee Legen treffers. 

oor de landskampioenen i het trou
wens een drukke tijd. Woen dagavond 
komt het Italiaan. e Bolzano op bezoek voor 
het tweede Elll'opa Cupduel en vrijdage
' and pelen de Friezen in Tilburg voor de 
Nederlandse competitie. 

De stad in de bekerstrijd i11: 

l. DB-Am icrdam 
2. B-Groningcn 
3. F,Heerenveen 
4. Tilburg. Tr. 
5. HJ.JS 
6. ' ' -Nijmegen 

9 7 0 2 14 48-i'' 
10 7 0 3 14 r..., 
96121,:1'? 

10 5 1. '? ~~ 
10 2 0 ~ ·, ! 
10 l O 1 



Nederlaag, Heerenveense ijshockeyers 

ers 
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De noo.rdelijke ij ho k ~·er in de eer te di ri i hebben gi. tera\'ond et ,~i • 
cJend ucce een begin gemaakt met de competiti om de derland e tifel. Hel 

1 Groninger, Bond spaarbank" won in Den Ha"8g na me lijk met 5-1 •an II J~J, 1 ter
Nijl hel Heeren een e Feen tra bij Tilburg Trapper vcrra , end ,·erd onthaald 

op een .J-2 nederlaag. In beide du I loonden de thui spelende plo gen an dat z 
uit zijn op b tere re uitaten dan in de bekerronde: Tilburg hunkert naar hero
·ering an de titel en HI,JS gaf met een felle peelwijz te kennen dat hel geen ge-

noeg n wil n men met een ondergeschikte rol in het top-ij hockey. 

De Hag naar~ gingen in hun werklu t I\1aar voor HI.J. leverde het allemaal 
zo,·er dat d ;roninger, er vooral tijden v l minder rendement op. Een groo 
de eer l p riode een beetje beduu d van kwaliteitstekort wa wel een an de be-
v:erden. De HI,J -, peler joegen op elke I ngrijk. te oorzaken. 
puck in een zeer vroeg stadium, waar- De Groninger namen zelf een 2-0 
d r de opbou v v n Groningen ern!tig voor. prong, voordat de Haag e linie iet 
dr i,zde te \ er toren. Een peelwijze doeltreffend. terugdeden. Allan Plui-
' 1aarvan d sta dj el' zichzelf tijdens de mer, en ,Tim d \\ eerd. coorden uit oio, 
beker trijd bedienden en die een prima d er~te treffer . Tjakko de o en 
ba. i. bleek ·oor red lijke re uitaten. Frnnk de lorko pa seerden vervolgen 

g nlie .John -fuizelaar: 2-2. Op dat mo
ment zag-en de we. terlingen het eer he
l maal zitten. Met harde body-check 
pr heerden ze een \·oor"prong te for
c r n. \ ele om binatie kwamen inder
daad dreigend dichtbij het vijandelijke 
k oitje maar het he li. ende tikje blee 
her ha ldelijk achterwege. De derde Gro
ninger goal van ,J hn ,·an der riendt 
knakte in f ite het Haa verzet. 

Vleeswond 
Hah-erwege de tweede pelperiode 

moe" t Herbie Red ha ,, met een diepe 
\'l e \',mnd aan een elleboog het ij ver• 
1· ten na een frontale bot ing en een \al. 
waarbij de roninger ., enter" door een 
, chants werd geble eerd. De , 1ond 
moe t worden gehecht., aarna de gehar
d Canadee de laat te tien minuten 
doodl uk ·eer mee peelde. In die 
t\-\' ede f . e leek de. teed beter in orm 
vNker nde "B ertje" Ke ·zer de Haag~e 
mogeli jkhed n met een vierde treffer 

• HERBIE RED 'llA W 
... diepe ulee~ivond ... 

a nzi nlijk te verkleinen, m ar 
k ·am in de. loti'a "'e lerug. 

D t hui. club hrarhi de acht ratand 
terug to één doelpunt door tweemaal te 
. coren t genover een uccevo1le actie 
, n Pluim ers ( 4-5). Een Groning e over
tr ding in de lnat. te minuut zorgde voor 
een Ha g e numerieke meerderheid en 
\'() r hoorr ·punning in d goed ge ulde 
ij. hal. Hl,J ~ p elde de laatste zestig se
cond n met een e tra veld peler voor de 
na r d kant geha lde goalie Hoogen
doorn. maar de z wild aanvnllende pe
l r. zagen zich tegeno r vier risicoloos 
verdedigende Groninger , die de uitein
delijke zege ·erdiend door de fini h hiel
p n. 

Verzwakt 
In Tilburg profiteerden de Trapper 

direct ,·anof het begin van de Europa
rup-vermoeieni. en die de Friezen blijk
baar nog in d benen zn ten. Voor de ogen 
van d . terk meelevende Brabantse up
porter. namen de Tilburger in de eer te 
p riod een 2-l voor. prong waarbij ,Jan 
,Jan. sen voor de Heerenveen e treffer te
kende. De Frie. e ploegwa trouwen er-

· zwakt dor de hor ing van Jack de 
H r, die de vorige week een match
penalty opliep. evenal de Tilburg e 
trainer- peler Paul Domm. 

Een doelpuntl ze tweede fa e gaf Til
burg de gelegenheid om wat op adem te 
k men . De Heeren ener maakten daar 
nauwelijk gebruik ·an. Een weer fu
rieuze tart van de laat te periode lever
de de Brabander, nog twee doelpunten 
op. De land kampioenen, die anavond 
in de Thialf-h l ui maken met he Am-
terdam e De Bi ch p wie bekerwinnar 

\\' rd , kwamen niet verder dan een tref
!' r ,·an de kleine Pal mi cino: 4-2. 



IJs hockeyers 
schitteren 
slechts in 
slotpenode 

Oe Groning r ij hoek yer . zijn dl.'7.e 
"' eek b gonnen met en ('ra~ kra~ hl 
tr ningen, die de reed a n~c;uge P1 r
bundc l nog wol m r \IOlume moet geven. 
T o mmn nnge r Henk Linl!"emnn voorde dl 
o f1.1n lngen non 11 11; moge l)jk exc uu .. \'OOr 
de mo tige \/ertoning ven 7.ÎJn peter l1Jdens 
dr ecrs l twee speel~riodcs lel(cn H[.JS. 
De t-,,nalf'honderd toeschouwer zouden 
ong twijfcld door laap ~ijn overmand ol 
de noordelijke ploeg ook m het lauts le pcl
,,cedeelte n11uwelijk ml!er d .n wal pli hl
mol ige h11ndelinl{en had erl'lrht ., Door een 
on, rwa hl (' roningt'ropl vlngmd l' lot• 
f i,e w rd hl'I toc h nog een Ie, l'ndig ~chl'CI, 
wa rbij de lfog!'nan r van een 1-2 licorc
nonr een 10-a l'i nd tand Y. erden ge pee ld 
en hel pubi<'k o p h('L nipperlje ll'H d n kon 
w ordl'n ge tdd. 

De Oroningrr tnmhe1d h d ml' r ( _ur_111k •n 
dnn der rt-nH• sl/lrT van d krsH·httrr11n1n~en . 
HJ ,J." t(}(lnde ziC'h niet b paold n •. g(•n l , 0 · 
de r, di lot wervPlrnd dod~•n in~p1r rd_e n 
,pder n wn . in c)(' ij~hol et~ nhJk al btJ d 
wed trijd von vnn vond in Htncnvc n. _[Je 
m nn 11 von Rob .Jru,t rem~ki puurden z 1~ ~ 

7 1 ht b or voor d<> nnnrdclijkr dPrbv, t rwtJI 

l)c .tand ; 
1. TilhurJ,' T roppcr- :'l 3 0 n ,; 20 1 
~. fl Grtming 11 2 2 0 0 1 Iá- 7 
3. OH m. 1erdom 2 l 1 D :J l !l-1:1 
4 F H~rrem·,·rn 2 Il l 1 1 -11 
&. H!.1 2 0 0 2 0 7. 1-, 

ÎJmt'g,n 3 0 3 0 

somm ige pelr~ wa t last hadd('n v11n ~n 
!frt Ppje . Het <luel lee~ dan o~k ~ _ontaa rden m 
een g znpigc . ,worrn1mg up d ie m d" ditmaal 
k ille r n sfeerloze hol ~lcc-hls b1J vlui;rn 
nontrekkelijk iishock y bo"d . 

1aar znols gezegd \'erl(ol'<ld1 cl(• l11n ~lc P'-' · 
riodl' v 1. De doelpunlcnrûgl'n hil•ld nn
JlCVCPr ,:t•l ijkc t n,d mN de LucncmendCI , m
n ingl'r ngr " h iteit M et naml' Hcrh1~ 
H •d how, -luhn v n der ricndt n de \ en 
trchni ~rh primo • peknde Rob \'an On lnngs 
wilclon Pr hc. t een ij~huck - how van mriken . 
Rr:'dkhnw wri;:rl mei ec>n . oio v~or 5-. :.! n d ,1r
llH'<' sloopte hij dr rr. tc>rendr 1llu Il', von dC! 
1f f,J '-pi g. Een m iouut lnI r choot Allan 
l'lutmf'fs rook 16-2l. w11orn 11 Frank d Marc:o 
d d rde ll nnir.,et reff r lie1 noter n 

D " traini11w,p rt ij" beleefde door de l{ORI~ 

nog opwindende Jnnt I minuten . H. rb1e 
ned,how ond r tr ept i.ijn trefzekerheid te-
Il no\'<'r goalie or Hoogend rn ~oor 
tweemaal de pu<.k keihard tegen het netJe te 
kno llm t -3). Wijlemnns n een kla . se-solo 
vnn \lnn Onlang· reali eerdt'n ver.·olg.enR de 
eind~land. woorno doelman J hn !uJ1.eloar 

I -11- :;-1- 19-11-1; 

• Herbie Red haw (,5) zie t zijn inzet tcnen een b en uan doelman Hoog n
doorn beland<'n. 

t1m lot le z1Jn g dl vorm demoruslreerde door 
een penolty-~hol von Wilcox Le blokker n. 

In foite bod u dL" Hoagse bezoeken. alleen 
m1111 r in hel begin enij! tegen~pel. Wel scoorde 
Ve n Onlong in de er. Le minuut d ope
ning trefll.'r, me r daarna blek n de Gronin
g r. nauw l11k~ in 1'l nt om hel nv~I ~cl 
nanr dt• hand t 1, tlc·n met zorgvuld tg u1t
f: l' vnerd combiu u . Het overwicht wa er 
w I ma r en t gem akkelijke houding 
ven~.m:uokl e lonl(e l ijd I.' n <:Hnwich tige . co-
r J !arry Turk profit('erde nnml'lijk in d 
twaoltd minuut \'on een rebound ( 1-1) en de 
c:ro01n11cr · kw men pa weer op voo:8pron_g 
da nkzij «>en Haai,: e dekktni:~fout , dt l' PlUl• 
m r~ oll ('n voor m 11i11 nd rn bracht. 2-1. 

HLJS ,•ericK111de echte r zoveel t korl• 
komingcn dat hel tea m z.elfä t.egon een r>l'l

gcin pireerd " 13 nd poa rbon~" amp. ot 
dreigend ,' !) •I kon kom!'n. D wipe wanrcp de 
de rd C:runin i,:er !lOSI tol ·to nd 11wam, prnk 
horkdelen. Ann de r c'htcrk nt t ru1kelde 
Rnh va n Onln ngH . Hij iel vooro\·er, maar 
kreeg 1011e •I tijd dal de .ion!l Bnndees weer 
op,;tund en ten be li_ ~ ndc . 1. t af kon le-
v ren aan Van d r Gnendl, die HIJ \ oor Hoog• 
ndoorn d t> puck ~iro pl'I in h l ootlJe drtt ~e. 

Harry 'J urk se ,rd nug wel 3.2, tnnnr Rtck 
an ~g mnaktr, dil' . ,brulrllilei l" n · r dr 

tweed pauze ongedpun (A-2). . . 
De Gron ingt 1ijn in d erstr-dm. nu Ml· 

men mcl Ti lburg 1'roppera nOg zond1:r pun • 
tcnverlie De Bwhond r,, hadden gister n 
gl' •n moè1t 11m . 1jm •gen nllll t een 6-l n der• 
long te spelen Het H erenv I.' i;e_ f'I' tlql~ 
µ elde mol 7-7 geliJk tei:en De fü, •P. m 

Amsterdam. Maar d1• Fri zf'n i iTien zich 
even c•nh !1'8. paard h bbrn voor 'lel noor
d lijkl' ptc•,-t igr -d111•l v, n VllOll\Olld 111 dc• ThJ
ol -hol 

HE::--IK HIEI.KE!\ll 

-------------------MAAN DAG 21 NOVEMBER 1sn 

Tegen opper,nachtig Heerenveen 

Forse nederlaag (11-2) 
voor Bondsspaarbank 
Leo Koopman heeft In Heerenveen aan 
de Imponerende reeb o erwlnn.lngen ,an Bonds paarbank een einde ge-
maakt, door zelf maar Ue&t za van de 
elf doelp11oten voor zijn ttken(qK te ne-
men. 

Feen~tro erwam1ing peelde opper• 
ma ·h tig 011er all e linies. Het passen was 
beter verzorgd , de forechecking werd 
nauwkeuriger uitgevoerd , maar bovenal 
°"erd al na anderhalve minuut Bond -
. poarba nk een geweld ige slag toege
bracht , welke de Groningers in feite niet 
meer te b ven zijn gekomen. 
Binnen die anderhal ve minuu t zuivere 
peelrijd kwam Leo Koopmans twee 

maal vrij voor de weifelende Muize laar 
en evenzoveel keren joeg hij de puck on
na\'olgbaar tegen de touwen. 
Hiermee was eigenlijk: het lot van 
Bond spaarban k bezegeld . Weliswaar 
kwamen de Groninger ijshockeyers nog 
op gelijke voet. toen Roel Scheenstra 
1,egens kicking (schoppen) een match 
penalt • opliep en hie rdoor Feenstra tien 
minuten met een numerieke minderheid 
moest spelen. Maar deze tijd is onvol
doe nde uitgebuit. Brad Pir ie en Rob van 
Onlangs wisten Bondsspaarbank naast 
Feensi:ra te brengen, maar dat waren 
dan ook zo'n beetje de laatste wapenfei
ten 1·an de Groninger kact. 
Jack de Hee r en weer Leo Koopmans 
bepaalden de stand voor de pauze op 4-
2 en maa kten d uidelijk, dat Feenstra in 
deze vorm terecht als de beste ploeg kan 
\\ Orden beschouwd , 
Ook de tweede periode was voor Hee
renveen met doelpunten van Leo Koop
mans . Jac k de Heer, Michael Powers. 
De ei ndultslag werd tenslotte 11 -2, 
waarbij Leo Koopmans (2x). Brian de 
Bruyn en Larry van Wieren voor de 
doelpunten tekenden . Vrijdag won 
Bond spaarbank overigens met 10-3 van 
HYS lntervam. 

iand : 
f tlburg l rapper, J J 0 0 ó 20. 4 
B1111d~, p, arbank J 2 0 1 -1 1 -1 
Fccm1r.i \lcn, nrrnmg J 1 1 1 J 20-13 
De B1 ~~c hop 2 1 1 0 J lQ 13 
H. IJ . ln tervam 2 0 0 2 0 7 IS N31 N ·d . ij mcgcn J 0 0 0 K,28 

Interland 
. . zaterdag wordt in her Groninger 

IJ tadion een Interland ij hockeywed
tr ijd gespeeld tu sen Nederland en De

nemarken. In de nationale electie zijn 
vier Groninger spelers opgenomen. 
Henk Krikke en Rick van Gog a l ver
dedigers en Rob van Onlang en Johan 
Toren , die als aanvallers ingeiet kunnen 
~ ord~_n. Feenstra Verwarming is ook 
rijkehJk vertegenwoordlgd in de Oranje 
ploeg, zodat een inva ie van Friese sup
porter wordt verwacht. 



De GTon inl(er ij hocke eT 1i jn er zau,r
dagavond in d H renve n e Th ialf-hal 
niet in ge laagd de Frit> 1 nd k m
pioenen enig t,egrn p I te bieden . Mocil l'• 
loo pr t'lde Feen lro zich naar een 11 - 2 
o erwinn ing. IJ monlt'r w a arop die 
mon t n.cge Lol tand kw11m . wu ont
luist rend voor de J o tre m ki-pi g, die 
g n t'nkr l moment irnpon e rdc. 0 hol(l' 
rindki a erlng in de bekercom peli l ie hreft 
ve n de f:ronin,i:er nog long geen con lunl 
pelcnd topplo g IC monkt . p he t Frl t 

ij 1, kl h L t 11 m o l~ een plumpuddin,c in 
clko r toen hE'l krachtgebruik va n de tod
Jer door ziekte n griep tol n minimum 

n lf rl'duc rd . D ,fül)O H renv n 
!IUp_portc r vermaakten er 7j h ko lelijk 
met•. 

Wf\t wuner Boh ,Jastrcm. ki heuelt om 
111dij k m •l e n ri kraclll· 

Lru11 en zal v·oor ve l n en 
road nm p krncht heeft de 
iru de afg lnr>en weken unl-

roninger iishoc eye 
lands ampioenen on 

s 
• IS 

oor 
erd 

popt ol e<>n ge vree. de te~en~t-ander . 1 eer 
nm de fysiek nl st('rke peler« op dit moment 
exlrn te h<•la. ten met gewicht floning n l1Jkl 
op 7ijn znchh l geze1td on,·erstnnd1g. 0 ploeg 
m1111kt • t '1! n 11 er nv n m ieder geval een 
u, c,-,.ermoc1rl(' indruk . Er werd m t wem1g 
o, •rtuiging gecheckt en de werklllllt ontbrak 
dèrmale , det d Friezr•n !(een en el moeite 
lrndd1•n met het uit, ho elen \ n d ge oar
lqk-,tl', 11nndehJkc 1t nvallel'li, 

1 n I ite kw men d mnnn n van .J trem ki 
n,1U\l.elijk~ 1Hll1 n behomliJlce opbou11 to . 
U pulk Wl"rd , ·nok, an a f tand m hel !ie nm-

, ~•n,- 1· rd d11t1ngs"ak .re. hoten , wa ma de 
.ian allen< r het be~t ,·an moe . ten maken. 

md t non d o.ndere zijd de combinati 
" 1 het r v riorgd waren, bleef er van het 
Gnming r "P I ni t I meer over. Henk 
Krakke ( ·tijve nek). Hedshnw (g riep). on der 

rooi t (gebrok n d ui m) en nog enke le bles
. ur 11cqdlen vormdrn red lijke e cu e. voor 
d ho kende nederlnog, hoewel het geringe 

n1h1na11e ermogen ol een rode draad door 
h t duel hcp 

D • t, g n trouwen n m<'n • 
t I Lef! rwerk n m cw eer.ite m 1• 
nuul. 1 r n en Leo K pman 
~loten e rt~ non vollen nam • 
lijk '\ - 0) . Een m tch -penolty 
vo11 1 lOr arbil r Toem n 
w gei - bracht ronin-
i:en lo rieke meerderheid. 

D011rdoor wi ten de bezoekers nog even d 
dre1 nd d bticl uit t ·te llen Brod Pirie en 
Rob von On long;. •coorde n de beide tegentref
f n-. , moa r .Jack de Heer en de gein pi reerd 
. pelendc- l.,c,o Koopman maa kten nog in de 
t l'ote J)tffiude prima gebru ik van een pnar 
, erd;,dig1111:,-,fouwn 

n" thter. te hin ·n , normual roningens 
;.terk t • dc<'l v n d ploeg, k mpten venal 
di, forward~ mél el'Il mlinking, d1 d fn up • 
r r nde f'rie,,,, - P 1 111 ru,mschoou de g le
i::rnh ·1d l(Uf om drir periode. long te dornin • 
n·n L<'o Koopman• i<pet•ld<' nil z minuten an 
d tw d l e doelman J hn 1uizeloor uit 
nm ~érvoli:: n b h rst tl' do !punten. 5- 2 
En Heer ni.een toomd door. ,J ck de H r, 
de "P 1 •r waar hund~coo h Hu ns WeRtberg 

I)(' rnnd · 
1 dh11 ri: Tr,, ppr•r ~ :J 0 () 20-4 

1 H ( ,n iru n ~PII l l! 0 1 ,, lï lli 
.1. IJH \1 1 ll•rrlo1 1n 1 1 1 0 :! 1 -1.l 
1 Flh n·nH_,,\n t 1 J .l zo. 15 , 111-1. 2 n 0 2 0 7- J.~ 
1, )\ '\11111 ,r1:n 3 0 0 3 0 

ni t ml'Cr omhel'n kon om hem op le n •m n in 
de na t ionale electie, Joeg de pt kti h il 
liggend• puc k 1hard hl r 1uizelaar 
(6-2) n Pi t ota maakte h l vers h1I nog 
voord tweed~ pauze onoverbrugbaar: 7-2. 

TiJden de derd periode bi ken d Gronin
i::er 1j:;ho k rs zo gcd morali eerd dal iet . 
l(en een 1111ntul un nod1ge ,;troffen opliep nom 

L o h uupman.,(tWel'dcuanlrnk.).coortd twecdc Frie elreffer indeeer t minuut. 

111t 1ng te g v('n nan hun mi~noeR n over d 
nnl( vnn zuken. Doelman lui7.eloo r typ r

de d ' t mm1n11 irl h tl ,i m hilL be te door de 
puc-k tiJdl'n , .,dood'' t1 pel m t en vinni 
tl kh wegmjl' over de houten omhemmg te 

wrrkcn , h Lg en v r h m p e n traf uit 
dr 11 1de . 

Ondert u. m ginK lleerenve n ru~tig door 
m t h t u it houwen von de score. Een zo-

4' •I HII' doorhrnak leve rde voor Leo Koop
man w er n gooi op en ook Rnen de Bruyn 
rnoo kte het geno g n te doelpunten : 9-2. 

[) 1. nk wPrd 11fgemoo kl door Von Wieren en 
Koopmon , toen hei 110k Gruning r 8uppor• 
1 onder en striemend e hoon ol grotendeels 
wa ontruimd, E n w ekj rust, het eder
land e l§llln pee lt het kom nde weekeinde 
tw,.>e I nduel tegen D nemorken, i 1 de 
Grnning rploegong twijfeldgn ddo n 

II E K HIELK&MA. 
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Tweede plaats 
voor Groninger 
ijshockeyteam 

De .Groninger ijshockeyers van "Bonds
spaarbank" zijn gisteravond in de eerste 
divisie op de tweede plaats terecht geko
men dank zij een 4-3 overwinning in Til
burg op het leidende Tilburg Trappers. Het 
Amsterdamse De Bisschop, vanavond Gro
ningens tegenstander in het stadspark, 
werd de nieuwe lijstaanvoerder via een 
6-2 zege op HIJS. De grote verrassing 
kwam gisteren echter uit Nijmegen, waar 
landskampioen Feenstra met 5-3 werd ge
veld, 

In Tilburg ging de Groninger zege overigens 
met nogal wat rumoer gepaard. Tijdens en
kele turbulente fases ontstond er her
haaldelijk veel sensatie. De Groninger for
ward Johan Toren, die in de eerste periode al 
een vijf minutenstraf had opgelopen wegens 
vechten, werd door arbiter Savelkous in de 
tweede speeltijd naar de kleedkamer 
gestuurd , samen met de Brabander Huub 
Christian e. 

Manager Henk Lingeman denkt er overi
gens sterk aan om tegen Torens verwijdering 
protest aan te tekenen bij de Bond. Lin
geman: ,,Toren deed niets . Hij viel op het ijs, 
de cheid rechter kwam bovenop hem te lig
gen en daarop viel weer Christianse, die Toren 
probeerde te stompen." In ieder geval moel de 
jonge aanvaller vanavond in het. topduel te-

De stand: 
1. DB-Amstcrdum 
2. B-Groningen 
3. Tilburg Tr. 
1. F-Hcerenvccn 
5. NN-Nijmegen 
6. HIJS 

5 4 1 0 !J 30-21 
5 ,1 0 1 8 33-23 
6 4 0 2 8 34-17 
6 2 1 2 5 33-l!J 
6 1 0 5 2 16-47 
5 0 0 5 0 12-37 

gen Amsterdam aan de kant blijven. evenals 
Rick Vangog, die woensdag 1~ een 
vriendschappelijk duel ook al van het IJS werd 
gestuurd na een vechtp~rtij. 

De Tilburgers waren 111 de eerste fase op een 
J-0 achterstand gezet door een ~o~,1 van 
Marcel an de Graaf, waarna "BeertJe Key
zer de voor prang uitbreidde tot 2-:--0 na een 
assisl van Jim de Weerd. In de bei~~ eers~e 
periodes hield Groningen de verdediging pri
ma gesloten , vooral dank zij het uilst:kende 
keeperswerk van John Mrnzelaar, die zelfs 
een penalty-shot stopte. 

In de slotfase werd de voorsprong door de 
felle Brabanders teniet gedaan door goals van 
Petemousek. Van de Broek en Maas. maar 
Van de 'Griendt en Rob van Onlangs zorgden 
ervoor dat de beste ploeg de beide punten mee 
naar huis kon nemen : 3-4. . 

De Heerenveense ijshockeyers bakten er m 
Nijmegen niet veel van . Ho~wel de ploeg sterk 
was gehandicapt door het met me~~pelei:i van 
Roelie Scheenstra, die vijf wedstr1Jden 1s ge• 
schorst Piet Nota (blessure) en Jack de Heer 
( vermo~delijk een dui~ gebroken),. kwamen 
de Friezen nauwehJks tot enig com
binatiespel. De slechts tweehonderd . toe
scnouwers vuurden hun Nijmeegse favone~en 
zo fel aan dal de uitein~elijke 5-~ overwin
ning eigenlijk niet eens m geva!jr is geweest. 
Nijmegen had a l een 5-0 voorsprong _ge~o• 
men toen Van Soldt, Janssen en Palm1scmo 
voor Heerenveen tegenscoorden. 

IJshockey
competitie. 
stelt 

■ ■ 

we1mg 
meer voor 

Het Nederlandse ijshockey gaat een paar 
oninteressante maanden tegemoet. In de 
eerste divisie is de bezetting van de vier bo
venste pJatsen, die het recht geven om eind 
februari deel te nemen aan de play-offs, na 
\'Îer wedstrijden eigenlijk al zeker. HIJS 
en ijmegen zijn veel te zwak om de top
vier behoorlijk tegenspel te beiden. Omdat 
de nu behaalde punten niet meetellen voor 
de eindronde, stelt de rest van het com
petit.ieprogramma niet veel meer voor. Het 
maakt voor de vier titelkandidaten immers 
niet veel uit of ze zich op de eerste plaats 
kwalificeren voor de play-offs of óp de vier
de positie. 

Het vervelende van de huidige situatie is, 
dat er vóór de eindronde in februari nog een 
dubbele competitie moet worden afgewerkt. 
Hoewel van t.e voren nooit de ju·iste sterkte 

De stand: 
1. TIiburg Trappers 
2. DB-Amsterdam 
3. 8-Gronlngen 
4. F-Heerenveen 
5. HIJS 
6. NN-Nijmegen 

5 4 0 1 8 31-12 
4 3 1 0 7 30-19 
4 3 0 1 6 26-20 
4 2 1 1 5 30-14 
4 0 0 4 0 10-31 
5 0 0 5 0 11-44 

van de teams is, te voorspellen, had de 
wedstrijdleiding van de IJshockeybond de 
spanning er in de voorronden kunnen in
houden door de behaalde punten wel mee te 
laten tellen tijdens de play-offs. Nu ontaar• 
den de zogenaamde topduels in schijnver• 
toningen, \vaarmee vooral het publiek niet ~e
diend is. De spelers zullen door de cluble1clmg 
moeilijk te bewegen zijn iedere week een top
prestatie te leveren als deelname aan de fina
les al lang verzekerd is. 

In Groningen voelden de sportliefhebbers 
de competitie-toesta nd zaterdagavond goed 
aa n. Op de tribunes zaten tijdens het duel te
gen Nijmegen slechts zeshonderd ijshockey. 
fanaten, die zelfs nog zouden komen als hun 
team onderin de tweede divisie te vinden is. 
HeL chauvinislische Groninger publiek be-
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• Allan Pluimers (tweede uan links) .scoort één uan de elf Groninger goals. 

leefde toch een heerlijk avondje . Men ver
maakte zich opperbest met de slachtpartij, 
waarin Nijmegen naar een kansloze 11-2 ne• 
derlaag werd gespeeld. 

tfet moet trouwens gezegd dat het "bonds
spaa rbank'' zOn aanhang niet teleurstelde 
met plichtmatig spel. De Groningers wilden 
bewijzen dat ze wel degelijk als topploeg aan
gemerkt kunnen worden. Maar dat d_~ noor
delingen zelfs tegen de stuntelende N1Jmege
noren een fikse portie lichaamsgeweld niet 
kunnen missen, bleek overduidelijk. Met har
de body-checks werden de oostelijke gasten 
vanaf het beginsignaal regelmatig tegen de 
houten omheining gesmak . De jonge Nijme
genáren leken meer op gehelmde lapjespop-
pen dan op ijshockeyspelers. . 

Het enige serieuze verzet kwam van mter• 
national Harry van Heumen en Bob Graham. 
Voor de rest speelde de Gelderse ploeg zo 
slecht dat het een simpele kwestie was van 
aanval tegen• verdediging. De Nijmee~se 
bangheid was zo groot, dat de spelers zich 
meer zorgen maakten over de gevolgen van de 
Groninger body-cheks dan over het afspelen 
van de puck. . . 

De wedstrijd werd overigens geen kopie van 
de met hardheid dcorregen confrontatie uit de 
bekerstrijd, omdat Groningen tegen deze t11-
genstonder alle mogelijkheden aangre~p om 
met combinaties de vijandelijke defensie plat 
te krijgen. De start was in i!!der g~val bemoe
digend. want Johan Toren en Rick Vangog 
troffen al na twee minuten de roos: 2-0. Daar
na demonstreerden ook Wijlemans, Redshaw 
en Krikke hun trefzekerheid, voordat Huub 
Sciaroneiets terugdeed, (5-1). 

De tweede periode was veel minder produk• 
tief. Van Heumen scoorde 5-2 en John van der 
Griendt maakte er 6-2 van. Maar de stem· 
m ing kwam 'er weer in tijdens de laatste speel• 
fase. Gerard Carras. in moeilijke wedstrijden 
reserve peler, smaakte zowaar het genoegen 
van een gescoorde goal en via Krikke, Vangog, 
Pluimers en Van der Griendt realiseerden de 
Groningers eindstand: 11-2. De Groninger 
fans hadden er veel applaus voor over, maar 
de neutrale toeschouwers waren, terecht, 
thu isgebleven. 

HE~ K HIELKEMA 

Van Nationale Nijmegen 

Bondsspaarbank won 
gemakkelijk (11 ~2) 
In een weinig enerverend treffen heeft 
Bondsspaarbank zaterdag een min of 
meer verplicht nummer afgewerkt tegen 
het onderaan de ranglijst verkerende 
Nationale Nederlanden Nijmegen. Geen 
moment is de 11-2 zege in gevaar ge
weest. Binnen de kortste keren .kon 
Bondsspaarbank zich een voorsprong 
verwerven van 5-0 door doelpunten van 
achtereenvolgens Johan Toren, Rick 
van Gog, Jack Wijlemans, Herbie 
Redshwaw en Henk Krikke. 

Pas hierna wist de Nijmeegse ploeg via 
Huub Sciarone te profiteren van een 
weggevertje van de Groninger __ defence. 

In de tweede periode veerde Nijmegen 
nog even op. toen Harry van Heumen_ de 
koud geworden doelman John Mu12e
laar liet vissen, maar Johan Toren, 
teeds beter spelend, stelde John van de 

Griend t in staat het zesde doelpunt te 
maken. 

brachten de stand 9-2 op het scorebord, 
terwijl Allan Pluimers uit een onmoge
lijke hoek de tiende Groninger treffer 
op zijn naam schoot. 11-2 Werd het ten
slotte door John van de Griendt, een 
score , waarmee Bondsspaarbank heeft 
aangetoond, dat het de opgelopen deuk 
in het zelfvertrouwen van twee weken 
geleden in Heerenveen weer te boven is. 

Komend weekend wacht de ploeg van 
Jastremski een duidelijk zwaarder pro• 
gramma. Vrijdagavond moeten in Til
burg de Tilburg Trappers worden be• 
vochten en zaterdag is er de prestigeslag 
tegen De Bisschop uit Amsterdam. 

De Groningers grepen voorlopig de der
de plaats op de ranglijst. Die ziet er als 
volgt uit: 1. Tilburg Trappers 5-8; 2. De 
Bisschop 4-7; J. Bondsspaarbank 4-6; 4. 
Feenstra 4-5; 5. HYS/ Intervam 4-0; 6. 
Nijmegen NN 5-0. 

Nog even sloeg de vlam in de pan. ~-e• 1==,,,_===-------....... ~ ---
rard Carras mocht als wisselspeler ZIJO 

eerste competitiedoelpunt laten aante-
kenen. Henk Krikke en Rick van Gog, 



Na 4-3 winst op Tilburg Trappers 

Moe Bondsspaarbank 
laat zege glippen 
Een aangeslagen Bondsspaarbank heeft 
zaterdagavond met 5-2 de winst aan het 
Amsterdamse De Bisschop moeten la
ten. Gehand.icapt door twee match pe
nalties van Johan Toren en Rick van 
Oog zag tra1ner-eoach Bob Jastrernski 
zich genoodzaakt met twee lijnen te o
pereren . Na de conditieslag de avond er 
voor, toen Tilburg Trappers in een goe
de wedstrijd met 4-3 werd verslagen, 
bleek de tweede topper tegen De Bis
schop een te zware opgave. 

Vermoeid 
De vermoeidheidsverschijnselen bego.n
nen zich in de loop van dit sfeervolle 
treffen duidelijk af te tekenen. Snelle 
wissels konden geen voldoende opluch
ting verschaffen en ondanks de grote 
mate van inzet van de meeste spelers, 
bleek deze avond de Amsterdamse 
ploeg over de meeste ltwa1iteit te be
schikken. waarbij tráirter-speler-conçh 
Ejay Queen een voorname rol voor zich 

opeiste met twee jOals en twee assists. 
Uit een break--0ut opende AUan Plui
mers de score voor de Groninger ploeg. 
welke met een fanatieke st art trachtte 
De Bisschop meteen te imponeren. Wil
liam Klooster bracht de partijen al 
gauw weer op gelijke voet, nadat Henk 
Keyzer voor Groningen en Ron Berte
ling de strafbank hadden moeten op
zoeken voor face off interfe. rence. 
Ook in de tweede periode liet de zaak 
voor Bondsspaarbank zich oorspron
kelijk gunstig aanzien, toen Jack Wijle
mans uit een fraaie assist van de zwoe
gende Herbie Redshaw Bondsspaar
bank weer op voorsprong zette. Teke
nend voor het verdere spelverloop was 
wel, dal Ron Berteling uit een numerie• 
ke minderheid de Amsterdamse oranje 
blauwe formatie weer naast de Gronin
gers schoot. 
Met drie gave treffers werd het lot van 
Bondsspaarbank verder bezegeld. De 
eerste thuisnederlaag in dit seizoen was 
een feit. John "Moose" Muizelaar keer
de voor de derde keer in zijn Groningse 
carriëre een penaltyshot, maar daarmee 
bleek de nederlaag niet te ontkomen. 
Het vermoeide Bondsspaarbank was 
aangeslagen en moest het hoofd condi
tioneel in de schoot leggen. 

Feenstra 
Zaterdag treedt in de Groninger ijshal 
de ploeg uit Heerenveen, Feenstra Ver
warming aan. Een interessante noor-

delijke ontmoeting, temeer, daar de Frie
zen in Nijmegen roemloos ten onder ûjn 
gegaan. 

De stand: 
1. De Btsschop 6 s 1 0 Il 35-23 
2. Tilburg Trappers 6 4 0 2 8 36-2 1 
J. Bondsspaarbank 6 4 0 2 8 35-28 
4. Fecnstra Verw. 6 3 1 2 7 37-2 l 
5. H .IJ .S. ln tervam 6 1 0 5 2 18-39 
6. Na1 . Ned. ijmegen7 1 0 6 2 16-53 

' ,,•· : .... - ..,:, .IR~} _, 
. ee e roninger goal ge coord. Red, haw (rechts) en Pluimer:,; juichen mee. 

Geen raffinement 
Groninger iishockey 

• 
1n 

Hel Groninger Bondsspaarbnnk hecft zalerdagavond e n 
unieke g<>le genheid voorbij laten gaa n om a ll ecnh ecrsC'r te 
, orden ,,an de hoog te ij hockey-divi ie. Een z<'ge op het 
Amsterdamse De Bisschop in het slnd spa rk zou de tadjers 
op de eers le plaa ts hcbbl:"n g<'bracht, maa r door Pen gebrek 
an n raffinement verloren dP Groningers met 5-2. Hel wn · 
trouwens een merkwaardig ij shockcywcekc incl e. want het 
llccrcnvecnse Fel'm,tra, dat vrijdag nog van 'ijmegen h ad 
velorcn, \'Cl' ·locg Tilburg Trappe rs met J-2. tC'rwijl Jll,JS 
op zij n be urt Nijmegen aftroefde , ·ia een 6-2 z ge. Maar ho 
de cijfers ook rolden, veel waarde is er nauwelijk ' aan te 
verbinden omdat er een wonder moet gebe uren om het dcel
nemcrsli js Ljc van de eindronde (Heerenveen, Groningen, 
Tilhurg en Amst rdam) nog in de war Le laten brengen door 
1IIJS of. ij meg en. 

Echt veTdriet , ·cm de nederlaag hadden de 1600 toe, chouwrrs 
in de Groninger ij. hRl nauwelijks. Veel red n om te treuren had 
men niet , want de goed ge ulde hal had een anrdig topduel g-e
zien. De Am terdammer hadde n hun revanche gek re gen voor 
de de. tijds geleden bekerneder laag in Groningen, maard war 
kracht verhouding tussen de beide leam zal pa. blijken in fr 
bruari tijdens de play -off . Die finaleduels kunnen dan boei n -

Stand . 
0 11 41-23 1. DB- Amsterdam 6 5 1 

2. B-GronIngen 6 4 0 2 8 34-28 
3. Tilburg Trappers 7 4 0 3 8 36-20 

4 F- Heerenveen _6 3 1 2 7 37-21 

5. HIJS 6 1 0 5 2 18-39 
6. NN-N11megen T 1 0 6 2 18-53 

de spektakel worden, omdaL er vnn de,., r besle Leams mo
ment cl geen uitgesproken ft.l\"oriet oon te\\ ij zen i . T enzij de 
land. kampioenen uit Friesland hel nu bcwu. l kalmer aan 
do n, h l!!een eigenlijk een beetje voor de hand ligt na het zwa
re program ma va11 de afge lopen n\aanden . 

Groningen.· lrainer-coach Bob ,lastrem ki hnngt bij zijn spe
ler het verhaaltje op dat zich voorlopig nog geen enkele p loeg 
heeft gekwalificeerd voorde play-off en daternog,teed om de 
punten geknokt 111oet wordt•n . Het i. natuurlijk een manier m 
je spelers te blij,·en in pireren. maarJastrem. ki \'Oorspelt in 81-
le ern t dat HJ,J:-- of Nij meg n nog mogelijk heden zullen krijgen 
om de eindronde U· behalen. Jaslrem , ki: ,,Die ploegen laten 
zich echt ni L 70rnftar af lachten . Ze hoeven de kom ende Lijd 
maar een stuk of drie nieuwe speler aan te trekken om de nndi -

gr w d , trijden te winnen. Jk ben er nog lang niet zeker vun dat 
de kaarten nu al geschud zijn". 

Of ze de uil prnkcn ,·nn hun trainer serieus J;(enomen hebben 
of niet, in de Groninger ijshal bleken Ja tremsk.i' pupillen 
nve rijn•rig. De verrnssende win. t in Tilburg van dé vorige 
a\·ond en het anntrnkkelijke idee 0111 alleen d ranglijst onn tl' 
\ 'O ren. inspirPerde blijkbaar voldoende om er legen Amster
dam hard legèn aan Le [;aan. Een tekort 111111 \ ' muft en slim
h id deed de Uroningers echter de da , om. Een paar domme 
O\'l'l'Lredini:;en w rd n door de ui stekend leidende nrbit ·r Nico 
Toemen brstraft en v11 11 die moment n van numerieke meer
derheid profileerde Amsterdam op be ·lissendc wijze. Da l ge
beurde in de tweede periode bij een 2-2 stand. De jonge Rob van 
Onlangs, die zich na zijn verkiezi ng in Oranje alles tegen de 
scheidsrechter denkt te kunnen veworloven - hij werd na 
af1o p zelfs nog voor tien minuten bes traft wegens het maken 
\·an aanmerkingen p de leiding - verdween naar de straf
bank , Chuck Huizinga brachL daarna zijn team op 2-3 . En een 
paflr minut n later was het Ejay Queen die d be lissende tik 
(2-4) uitdeelde na een bestrafte dommigheid van Marce l v n de 
Graaf. 

En het begon allemaal zo veelbelovend. Allan Pluim rs 
scoorde nn vijf 111 inuten 1-0. William Kloo, ter h r. t •lde het 
cvcnwi bL in de :cor no \"Certien minuLcn toen d Amsterdam
mers een man meer op het ij. hadden. Maar de mooi te en 
spannend te pelmomenten ,·oli;den elkaar op aan het begin 
van de t w de p ri, de. nn der Griendt mi ·lr op een haar na 
en inzet van de acti ve Herbie Hed~haw en een prima solo van 

.,fü,ertjc'' Kcyi.rr had bijna ucce vuordat \Vijleman · de 
tweede Groninger goa l scóOrdèna een as. ist vru1 RedRhaw: 2- l. 

Het wachten wa op de derde treffer van de terk stuwende 
Groninge r . Die goal lePk te zullen n1ll n toen een Amsterdam
mer ntrnr de strafbank verdween. maar de jeugdige Ron Ber
te ling ·potte met iede "erwachling door na een doorbraak de 
gelijkmaker t.e protlu eren , En daarmee toonden de koplopers 
hun sterkste punt: vanuit de verdediging in puckbezit komen 
om zich vervolgen!; \'Îa enkele passes in een scoringspositie Le 
manoeuvreren. Dat pelletje lukte na de gel.ijkmaker \Tijwel 
zonder mi~verstandcn, waarbij Gronjrigen he t zijn tegenstan
der e:x1 ra gemakkelijh maakte door onnodige o\'ertred i ngen . De 
laats te tw intigr,inute n bleef de thui ploeg kansloos .in vee l op
portunisme. Ejay Queen . de Am terdamse trainer-speler , 
maakte het karwei eigenhandig af: 2-5 . 

HEJ\K HJELKEtl1A 
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• Ilerbi Red haw (link ) boh t tevergeefs op tegen de Friese verdediger Van Wieren, Theo Nota 
en doelman Van Bil e11. 

De Croninger 1J~hockeyfan hebben zaterdagavond even geroken ae.n 
d ploy-off , die pa eind februari op het programma Laan. Het noor• 
dcli ik topduel Le~en r'eensLra uit J Ie ren veen vormde nemeli ' k een po-
ilicvc uitzond ring op de efndeloo lijkende reeks ven com• 

petitiewedstrijden. Liet: t 2600 Loe chouwers (een recordaantal ) zagen 
een boe1emlc kracht meting, die zinderde van ~panning. De preslige•lag 
LIJ, en de noordelijke clubs toonde echter voor de zoveelste maal aan 

dnt de Frie e équipe J1og niet bang hoeft te zijn voor een Groninger 
macht.;.overname. De Heerenveen e zege van 8-4 moest door iedereen 
he-ru. Lend worden a nva rd . Voor "Bondsspaarbnnk" bleef de 
1roo Lende gedachte over, dat enrog twee maandeu \' rher i in lt. 
i ,·oor het omver kegelen van de Friese heer chappij in de beslissende 
eindr nde . 

Evenals een eerder Legen het Amsterdamse 
De l:liss hop trad ook nu het ,roninger g brek 
aun speh-crlï jning duidelijk aan het daglicht. 
De inzet, kracht en de tomeloze body-checks 
zullen be. li~t moeten worden aangevuld met 
raffinement om lraks in de play-offs een 
woordje mee te kunnen prekep . Zo zouden de 
Gr ninger ... HPer nveen ongetwijfeld hebben 
ver lal{cn a ls een 1,aar maal wa geprofiteerd 
van numerieke meerderheden. 

<l nkw rk zou hij ongetwijfeld al een held op 
de srhouders van het ij zijn gedragen . Dank 
1iJ ziJn inzet hie ld de ploeg van Jastremski de 
scure echter longe tijd in redelijk evenwicht. 

Veel fortuin 
H t moet trouwen gei,egd dat de Priezen in 

de eerste periode via een flinke portie fortuin 
aan de dri goa ls kwamen, waartegen de tad
jer n juweel van een tegentreffer boden. 
Twijfelachtig we bijvoorbeeld de geldigheid 

de Frie, e veste. De Groninger scoorden 
merkwaardig irenoeg wel op een moment van 
,·1jf spelers tegenover vijf door Rob ven On
langs: 3-4. Heerenveen bleef met de rug tegen 
de muur, maar zoals gezegd ontbrak het over
leg voor hel maken van de gelijkrnokeer. Een 
vijfde Frie. e goa I van de kleine Palmiscino 
w rkte op de tnbune al een koude douche 
(3- .) . 

Tra in er-coach Flob ,Ja, tremsk i doet. er goed 
aan zijn krachtt rainingen wat te minderen 
om meer tijd te hebh n voor een aantal ~ac
t ische zaken. Want de Groninger pow&r play 
bar. tle van nthou, iasme en mzet 1.onder dot 
er cnii(i, int •llige11lle aan te pa kwa m . Als 
dolle honden tormden de Groningers een
maal , met ijf 8peler tegen drie van Heeren
veen in de richting- van het tJandelijke 
kooit'je waar de rustig ve rdedigende FrieLen 
h t domme geweld bekwaam opvingen. Dat 
gebeurd!' in d l w ede periode bij een 5-3 ach
ler~tand . De vierde Groninger treffer gingaon 
de npus van de m chlende supporter schare 
voorbij. 

In dl' tweede minuut van de laatste peel
tijd be li t an Wieren de lag met een zesde 

an de openingsgoal van Tony Pelmiscino. Dcslnnd : 
l. TilburgTr. 9 6 0 3 12 •24 
2. F -Hecren-cen & 1 2 1l 51 -2 
3. Dl!•Am Lerdam 5 1 2 lt 46-34 
4 . B -Gronini: n 8 5 0 3 IO 4,1,40 
5. HIJ,' 'j 1 0 6 2 21--45 
6. ,1 . ' iJmP~en 1 0 7 2 21,59 

Heerenveen had al snel door dal hel Gro
nin1;er i(eweld met een beetje slimheid ge
makkelijk le weer! ggen i . Hel Rhirt van de 
uii blinkcndr en zwoegende Herbie Red haw 
wns n~ afloop doorweek L van i weel, bloed en 
well icht tn\nen, maar met een I ikke ltje meer 

Arbiter BUderbeek zou al gefloten hebben 
\'OOrdat de puck de doellijn was gepasseerd 
(0-1) . Vlak daarop scoorde Jack Wijlemans 
veel fraaier l- l met een slop-shot na een vloei
ende aanval. En weer had Heerenveen geluk . 
Leo l<oopman mocht een penalty-shot ne
men, maar hij trof de roos op het nippertje . De 
derde ~rial van De Bruyn onl tand loen de 
He renvener de platte schijf per ongeluk voor 
zich zag glijden op een meter afstand van heL 
doel : 1-3. 

111 de tweede periode groeide heL duel naar 
een 1opniveau . Eerst doelpuntte Larry van 
Wieren 1-4, maar direct daarop bracht Johan 
Tor n het verschil terug tot twee treffers ne 
drie rebounds van goalie \'an Bil en. Gronin
gen begon doorop indrukwekkend Le stuwen . 
Hcrhie RPdshaw raakte de paal en een nume• 
neke meerderheid gaf een spervuur te zien op 

gooi na enkele dekkingsfouten in de Gronin
l(er defen ie . adat ook nog de Groninger 
kracht verminderde om energiek te gaan vor
checken ( toren) geloofden weinig men en 
meer in een wending. Die kwam er dan ook 
niet, omdat goalie Harry van Bil en wel raad 
wi ·t met de afstand . choten van "Beertje" 
Ke •zer. Red haw en Toren. Uit een scrim
mage scoorde wel ,John ven der Gtiendt (4-6), 
maar Koopman en Jappie de Boer de
mon t rcerd n de Frie e controle via twee suc
cesvolle uitha len . 

HE K HIELKEMA 
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Feenstra klopt 
Bondsspaarbank 
Uel is Bon~spa.arbank niet gelukt om 
vlak , oor een vcerticndaag e pauze in 
hel wcds1rijd5chema definitief de kopt 
te pal,k n. De mogelijkheid was hier
,oor "el IUlnl\ezig. rnaar Feenstra Ver-
1,arming blol<keerrl de Groningers de 
weg, door 111cl 8-4 te zege, leren In een 
enen erend tTCITen. De ~erschUlcn lu • 
~co de bo, en te teams zijn weliswaar 
gering, maar het was trainer coach Bob 
Ja~tremski een stuk lie1•cr gewec t om 
bo,cnaan de ranglijst het nieuwe jaar in 
te gMn, 

Het leek 10 goed te gaa n in de met ruim 
2SO0 bc1oekcr afgeloden ij hul. anaf 
het eer te tluit ignaal v. n de g ed lei
dende refer e ico Tocmen . bleek 
Bond paarbonk 111 een blakende eon

d 1tie ' " verkeren. 

Toch 1ou T my Palnll ino aan de 
a nder~ kant de ~care openen met eea 
luck y goal. iedereen dach t al. dat er ":'.15 
aige0oten, m ar de puck wa kenneltJ k 
to;h de doellijn nog gep. eerd . In ieder 
geval ,, erd een doelpunt toegekend. tot 
~-erwo ndt:ring , an 1elf de Heerenve
neVi. Ja.:k \V ijlcmans. hierdoor in staat 
ge 1eld door de g cd op dreef 1ijnde 
Henk Krikke. 1ou niet lang daarna de 
p:mijen weer op gelijke voet _zenen. De 
F rie e ploeg du rfde er nog mee 70 oed 
uit tc ko men. Bond paarbank , tel gre
,i~ ttan. Te grc11g. Op mirn uleuze, ij1e \\ r l Van Bil en ,kh Ol't'reind re hou
dt'n. geho lpen door de d el taanders. 
En wetr zou de pech ,·oor B,md ~paar
bank tnc~l:i.111. 
Bii een break-,,111. 11 aarbij 1vluizelaar ol 
re.deler ptrad" rd .::en st1 k 0\ er he t ij~ 
gc 1100id. Een penalty h l i daar de 
1,111tlaard~,r f , oor. Onder oor ... erd · 

\' end gd,riJs moe. t Lell Koopmans de,e 
klu l pk noppen. B nd pa3rbank-goa
lie " \lo s~·· M uiz.elaar had deze keer 
geen I cm eer. 
Feemtr.1· rnutinier en top orer lie t 

zich deLC ka ns niet ontgaan en scoorde 
~impel. d oor de iet te ,,er uit zijn doel 
komende Muize laa r te o mspden. T en 
kort daarna Brian de Bruyn un de face 
off de tand o p -1 ze tte , leek het pleit 
min of meer be. !echt. 

a hel wisse len va 11 de speel helften ver
hoogde Larrie van Wi ere n de afs1and 
101 de drie d elpumen met een lortuin
lijkc goa l. Johan Toren coorde tegen en 
Rl1b van O nlang verr t Van Bilsen 
met ee n hard slapshot (3-4). Het 
Feen ,trn bolwerk l\a nkelde in deze fa e 
van de srrijd op z ijn grondve ten. De ge
lijk m:i ke r mu de wed trijd een totaal 
ande r aon1 ie11 hebben gegeven. Maar 
h t ntbr, k Bond paarban k aan 
kracht m idden op hel ijs. De puck werd 
te \ aak Yia de winger ge peeld. Pa e 
gled n d ren 111en gebruikte te \eel ij 
~m de ~nelle a tie met u ces af te ron 
den . Pa lmiscino daarentegen profi
u:erde van een onover1.ichlelijke situatie 
door m I een 73 ht chui.enje Muize
laar. wie ns uirz.ichr was benomen, het 
nak1jk1::n te ge en . 

111 de derde periode bo uwde Larry 1'80 

Wieren al gaU\\ de ,•oor~proog van 
et!n 1ra uit tol drie gooi~. John \and 

Gri ndt bracht Bond ~paa rbank nog 
even terug ui1 een ,·oorzel ,an a hter het 
doel door Herbie R eel ho". Leo K oop
man, brak het 1•erLe1 tenslotte door op 
d hem eigen "ij1e. Mu i1el:1ar te passe
ren . Het ,·onni wa ge,eld . 
Japie de Boer z.ou de eind tand ,an -4 
nog op het c:urebord brengen in een 
"ed,trijd. \\ a~ rin B nd paarbank te 
,eel kan en heeft laten li" gen . 

( 1!11 111~ ft,IJ'f'C l'S 'I tl (1 1 1) ~ ~ 2-1 
2 Fi·t·n , t t\ t 

;.. 1.2, 
\ l.0 1"\\ , U'll111l t1 :- 2 11 

Î [ kB• ,,L11 ,1p ;;; 11 ..J., l l 

..J 1311mh, p,1.11 h.1 nJ.. ' ( Il > Il lfl 
~ Il IJ ', lntc n:tm - 1 Il c, l ~I t,, 

h 1'. ,11 '\..:11 
"-1 1î ll ?l.'~l•f1 ' 1 \I ' - 1 • •I 

Goeae positie 
Groninger 
iishockeyploeg 

Het r ning r Bond - paarbnnk heeft na de 
wed miden van gi , tera,· ~d d~ mini.te ve-r
lie,spunl n in de eet!iLe d1v1 · 1 LJ~hock ·. ~, 
kwam nlf>l alleen door de eigen o,· 111n 

p '1Jmegen van 6-3. maar vooral dO';'r d 11f, 
tekeling ven h Am . lerd rn. e De Hn- chop. 
dat 11 11 de nederlaag tegen het Heerenve nw 
Feenstra gisteren hel hoold moe~I buigen voor 
Tilburg Trapper.- ( 1 5). Vana\'ond kunnen d_e 
Groninger 1j. hoek v r, de- eer te p_laat. op 1-

sen 111 d ijshal .,.'tad perk'' na w111 t P het 
b zoekende H eren, en. . .. 

In l ' ijme~en begonnen de tedJers b1Jz<1n
der 11 rveu . De thuisploeg • tart te me fe lle 
bod -check-. maar dt vt>rh indercl en met dal 
de Groni'llgen- ,1a ,J1m de \\'eerci en Rob ,•an 

nlang een 2-0 ,oor p rong namen . Maa r de 
:--.l1jmegenaren kwamen t ruir. Ee~ tweem1nu• 
lenstrsf voor "BeertJe" Ke ze r le1_dde ~oL een 
tegen refler •n Turn ·eoo~de n ner,m.mut n 
in de twe de periode de geliJkme~er : 2-2 . 

Ook in die t ,,.,eede l e bleef~ tJmeg n te~k 
aandringen. :-.len wl ·t de rore HIJ long in 

\'enw1 hl te houd!'n . Herb1e Red ha" doel
puntte wel ('l-3 ) maar intcmotional \'an 
.Heumen bracht de :,.; ijmecg:se ploeg_weer op 
j?elijk niveau Tw e treffers van de pnma P · 
lende Rob ,·an Onlang deden de thu1 ploeg 
de da:;. om. Het \'erzet vermu1derde n ,ro
nini;:cn had in de lot fase geen enkele moeite 
meer m d zege veilig Le sLellen . . John van der 
G riendt tekcnd vonr de ze. de gtiol. 

\ oor hel top reften van veno\'ond l gen de 
noordeli1ke concurrenten uit Frie,land kan 
het Cronmf!er t am l, C'hïkk n n, r de vol• 
1allige. E'I ctie .Joh1111 Tor n en Rick Vengol!, 
di ènk Ie wed~tnjrlen waren ge chor t , kun· 
nen Leg n de Heerenveners \\.eer me doen. 

Groninger 
ijs hockeyers 
blijven bij 

Het mslerdamse D Bi chop he, fl 
gistcrovond do leiding g nom n in de 
ij hocke~·competil i vnn de eer te divisie. 
D hor,fd, t rle lijkt> ploeg won in eigen hui!, 
mcl 5-'.1 \'l\n londskomploen Fccnslre. uit 
llee renveen. Het Groninger Bondsspaar
bank hlcef op é ' n puntje achter tand van 
de koploper door in Nijmegen Ic winn.l'n 
mol 7• I. De s t adjers delen rl tweede plaats 
nu me1 Tilburg Trapper , d at vanavond in 
h tStl\ds pnrk op bezoek komt. 

In 'ij ml"gCn gingen de teoms er hard 
lcgenoon . De twee weken rust heeft de spele rs 
hhikhunr gned gcdnan, want de toeschouwers 
rngE'n en fn partijtje ij hockey . De Gronin
ger pin g bouwde al in di> eerste periode aan 

en si vige bo, is voo r de rindzege. Herbie 
Red haw (2x), Henk Krikke en Rob van On-
11111!(~ inriid n \'OOr een comfortolx-1 4-0 
1 oon;prong . 

D1wrm1 werd de onlmoeling harder . Rick 
, · ni:ng liep tegen een per~oonlijke traf op 
, an Lien mi nulen en hij krE' g vijf minuten 
\'Oor hrl Rlnan ,·an een tegenslander met hel 
uiwnde nn zij11 tick. Gelijktijdig verdwe• 
n<'n ook Rrarl P iri en Allan Pluimers naar de 
strn 01onk Pn uit die numerieke meerderheid 
ont~tnnd II r dP Nijmegenaren de eerste trcf-
1 r . De thui club coorde in die twe de fa e 
nogmaa ls, maar "Beertje" Keyzer trof 
ev neen d roo (2-5). 

In de lnlfa e bleken de teams ongeveer ge• 
lij kwaard1g, hetgeen ook in de seore tot. uit.
drukking kwam Van Heumen en Greham 
. conrd en oor I ij megen en Herbie Redshew 
en Rob a n Onlangs deden dat voor de Gro
ning rs. 
De Land : 
1 l>H-A tNd m 
2 Tilhur~ Trnµpm1 
:1 1-1 .c , .. 11,11 1:.en 
1 I· 11, •t•tcn,t·•'h 
;, 111,J, 
h :-,.. .\ - \ 1jme~cn 

De1tand: 
1 DB-Amsterdam 
2. 8-Gromngcn 
3 Tilburg TrappeIs 
4. F-Heerenveen 
5. HIJS 
6. NN-Nljmegen 

G 1 2 13 50-37 
0 3 l2 48-24 

~ 0 3 U! 51-43 
10 5 J 4 Il 67-39 

2 0 7 4 33.59 
2 0 4 35-72 

8 5 1 2 11 45.34 
7 5 0 2 10 40-32 
8 5 0 3 10 41·21 
7 4 1 2 9 43-24 
6 1 0 5 2 18-39 
8 1 0 7 2 21-59 
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Maximale winst voor ijshockeyers 

De ij hockeyers van Bonds paarbank 
hebben dit weekend de maximale winst 
binnen welen te hal n. rijdag werd in 

ijmcgen gewonnen mel 7 4 in een met 
traffen o crladcn eclstrijd en zaterdag 
lootte men door naar de k p an de 

ranglij l met e n knappe zeg op Til
burg Trappers. Met een 3-0 nederlaag 
1 onden de mannen an Paul Domm de 
lange terugrei naar Tilburg aan,aar
den met de trie te wetenschap dat hun 
plo g voorlopig niet meer de kwaliteiten 
b zit om · enoUc r uitaten te behalen. 

W nt al · een ding wel d uidelïk i ge
worden, dan i het wel de aftakelin van 
de een zo fier land kampioen . Geen 
moment erm ch en de Tilbur er te 

. imp ner n. Iecht oud-international 
Ge rge Peternou ek, nog t ed de mo
tor in d blauw-gele ploeg, kon n oJ
doende hal n. Hij vergooide echter ijn 
k n. en do r tegen een mi conduct p le 
lopen. Ti n zuivere speelminuten kon 
hij van uit d penalt box ijn ploeggeno
ten b kijk n. d armee ongewild a nge-

nd , , at er bij de Brabander aan 
ch rt. 

1 Sterker 
u moet hier onrniddellijl aan word n 

toegc\'Ocgd dat Boudsspa rbank bun 
tegen tan Ier het peJ heeft pgcdron 
g n. D tegenactie an Tilburg Trap
per werd n oor het erdediging vak al 
in cl Idem ge moord door de tevige 
Groning e \- rdedlglng, welke het wa
p n ·an de hodJ-check niet huwd . 
Hierdoor kon Tilburg nau telij · ge• 
vaarlijk vorden en ke per John Muize
laar h eft op een enkele uitzond ring na 
dan oJ een rustige avond beleefd. 

Allan Pluimers 
.. . slapshot ... 

Het zag er in de aan an trom; en niet 
na r uit. dat Tilburg n ar e n re elma
l ige nederla g z u ord n ge peeld. 
Geer P t rnou ek br cht uîz•e1aar 
op d ede temp ratuur bij nkele flit-

nde uitval! n en J hn Yan d r Griendt 
\\ rd t t t" ee m al t e in d mangel ge
n )111 n. Hcrbic Red h w n \vekcn ·eer 

p . chot pende d c re aan de andere 
k nt na uit tekend v orbereidend werk 
, an internau nal R , n Onlan . op 
~ n m ment. dat l, t nh au van de 
trijd a zakte t l en b denkelijk pel1. 

Zwak 
Dit d elpum bi ek d aanzet tot een 

nt" 1 fort:: in ep n "a s.eer zïden, 
,, aanc en de refe c er n El-
/111 a on,old ende optrad r1. Voor het 
1 u bi i k du id lijk zicht are utend in 
, n Tilburg. k nt ~ rden ge'llak halve 

ov r h t ho fd zi n. waardoor d 
wed trijd een bepaald grimmig karakter 
kree . In d t,,eede periode ma kt 
Bur t:r de ne erlaag · or ilbur 
k mpl et. d r d pu k doodleuk r 
de chîetgr e ti k \' n llan Pluim r 
te deponeren. D Gr nin r zw ar e
wi ht had geen moeite om Jerr Göb 1 
mel n n rm lap hot p" ren. 
Toen eve n lat r Her i R d haw uit een 
v rz t ,. n R bv n Onlang het derde 
Gr nin er d lpunt voor zijn rek ning 
nam. wa het Br bant e \ erzet ebr -
k n. 
• 

Geen risico 
B nd paarbank p elde op pu k ezit 
en perkt zi h verd r t t e n ri i -
1 uit pelen van de · d trijd. J hn 
Muiz 14 ar br ht n geen paar k er d 
h nd n op lka · r d r met p cta u
i ire af · zi jn d elg bied choon te 
h uden. 'n i rde treffer an Rob an 
Onl I g werd ~ keurd omdat an 
Onl ng zi h p hec moment v n oren 
in de go, 1 r e be\'ond, 

V rijdng treedt Bonds paarbank aan in 
m t rdam teg n De Bi hop en za-

1 erdag I omt ationale ederland n 
. ijmegcn naar Groningen. Aan groep n 

holicren zaJ r duclle op de entl'eeprlj
zen i orden "erleend, om d jeugd In de 
gclegenh id te tellen met ijshockey 
1 nni te laten maken. 

DE T \ 0: 
B,1 11 d, p.1.11 h.t llk . . l ll - () 1--l : -1 .n 
1111,111 , 1 r.1pp •r, . . 1 J () '-t 1 1 llll l() 

Ü l' Ht h11p . .. . 10 l'I 1 l 1 1 • --1 • .j_ 

F \ l ' 1 \ .1 1 IHI Il 1.! • • • • ) 1 1 1 
1 ' b "' -Hl 
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lllllL°\.!l'll • 11 - () 1 -1 .11) 
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K pp sitie Groningers 
Het Groninger Bondsspnnrbank voert voor het eer. t dit seizoen de Nederlandse ijshockeycompetitie aan. De 

plocr,( dankt de koppositie aan een fraaie :i-o zege op Tilburg Trappers in bel Groninger Stadspark en ann een 
onbegri.ipclijke mis tap van het Amsterdamse De Bis chop, dat zaterdagavond met. 5-4 verloor van 111,JS. De 
m,v tcricu:,.c uitslagen in de aanloop naar de play-offs maken van de uilJ,t<'hrcide voorronden een raadselachtig 
geheel, dat amper serieus te nemen is. De wcrkclijl~c waarde van de Groninger topplaats is nauwelijl\s te 
scha tien, omdat de vier beste clubs zich pas in de fin nies echte zorgen maken. 

De 1ederland se ij. hockeyb<,nd zal on
getwijfeld pijt hebben da L men de nu 
verwmelde punten niet laat me tellen 
in de play-off5, want de ompetit ie om 
de litel is eigenlijk alleen in tere. Ra nt I ij
dens de laatste drie weken. Omdat een 
eerste plaat s in de voorronden ~een enkel 
voordeel oplevert in de play-of'fs, kan de 
lop-vier zir-h hij loerbeurt een somt 
'ru. twed trijd ' permit.teren . Dat bij
voorbeeld Amsterdam vrijdag: in eigen 
ht1is land kam pioen F ecnstra verslaat 
en de volgende avond in Den Haag af
gaat tegen HJ.) . geeft te denken . 

rl , 
b ,tt~O 

Dc~lnnd: 
1. B-Gronin~cn 
2. Tilburg Trnppcrs 
:1. DB-Amsterdam 
4. F.-l lccrcnvccn 
:i. 111,JS 
li. N -Nijmcirrn 

10 7 0 3 1,1 fi ,1-4:J 
11 7 0 4 14 liO-:lO 
IO f, 1 3 1 :l 5,1--12 
Il f, 1 4 l:J li7--IO 
Il :1 0 S fi 4 I-lîO 
Il 2 0 9 4 3~-82 

Pre tige, wîmaprem ies en veel ei. ende 
supporter. houden de topduels voorlopig 
op de been. Zo wilden Groningen en Til
burg Trappers zat rdagavond beslist het 
onder te uit de kan, waardoor de on

.qeveer 1600 t0e ch9uwers toch een_ aar- _ 
dig voorprne!Je kregen van de besli -
~ende wedstrijden in de eindronde. Het 
is overigen. wel te hopen dat de duels in 
de play-offs gele id worden door topar
hi ters. De gevolgen an een onbekwame 
arbitrage kwamen zaterdagavond in de 
Groningen-hal duidelijk aan het 
daglicht. Het in scheid rechtersplunje 
• chaatscnde duo We tra en Elzinga 
dacht blijkbaar dat ze in de recreatie
divi ie bezig waren. want het geladen 
prestigeduel glipte vanaf het begin uit 
hun vinger.. 

• Kenmerkend beeld van de wed.c;trijd: de Tilburgse doelman Göbel en verdediger 'teve Robson liggen verslagen op 
hr>t ij.'1. Allan JJ/uim ers zal cr echler niet in s(agen de puck in het kooitje te krijgen . 

Verwondingen 
l 

Driemaal bleef een peler met bles
. ure. op het ijs liggen. De verwondingen 
sf apelden zich op, terwijl de overtreders 
onge. traft blev n. Buitenspel ituaties 
werden haar. cherp waargenomen, maar 
de \·eel minder opvnllende gevallen van 
hooking (haken), spcaring (met de stick 
s laan) en holding (vasthouden) bleven 
ongezien. Oat er geen ernstige ongeluk
ken gebeurden, was uiteindelijk te dan
ken aan de .:pelers zelf, die op tijd be ef
ten dat het kampioenschap nog niet op 
het spel tnnd. Groningens trainer-coac h 
Bob ,Ja!->lrem ski schold eenmaal órul
lend van woede op de arbiters toen de op 
het ijs gewond liggende an der Griendt 
geen hulp kon krijgen, omdatdescheids
r chters dood leuk lieten doorspelen . 
. Jastremski gooide zelf verbeten een wa
ternc. op de grond. maar ook dc1l veran
derde weinig aan de apatisch leidende 
arbiters. 

In ieder geval zorgden de Groninger 

ijshockeyers ervoor dat de tolerante hou
ding van Elzinga en Westra geen nade
len opleverde voor hun team. 1 ntegen
deel, de Canadees sprekende Groningers 
voelden zich bijzonder happy in de si
tuatie waarbij ze hun fysieke overwicht 
aanwendden voor het uit.schakelen van 
de Til burg e aanvallen. De zuidelijke 
formatie had lrouwens weinig in te bren
gen tegen de sleed terker spelende G ro
ningers. Met name de comhinatie - tot 
voor kort het zwakst~ onderdeel -
kwam deze keer goed uit de verf. 

Allan Pluimers 
... slapshot ... 

De breedgeschouderde Her bie 
Redshaw heeft zich dit jaar ontwikkeld 
naar een hoog niveau. Hij he€ft telkens 
een groot aandeel in de G ron ing~~ 
prestaties. Zalerdagavon~ scoorde h1J 
niet alleen twe€ van de dne doelpunten. 
ook in de verdediging wa zijn storende 
arbeid van uitzonderlijke klaRse. Een 
andere Canadees, John Muizelaar , werd 
na afloop door het publiek ovationeel 
toegejuicht. De kleine goalie glunderde 
zi,htbaar van zijn vrijwel foutloze 
wed trijd. 

In de rumoerige eerste periode opende 
Redshaw de score na een a ist van Rob 
van On la ngs. Tilburg Trappers kon wei
nig tegenbi.eden. De Brabant e ploeg 
was geen sch im meer van de gelauwer~e 
club van enkele jaren geleden . De Til
burgers zagen hun aanvallende dad n 
steeds onderbroken door een of andere 
Gronin!:(er body-check. Allan Pluimer. 
maakte er in de tweede periode 2-0 van 
via een :,;l;:1 p -shot en Hedshnw scoorde :l-O 
na een . ,hit terende voo rbereiding van 
Von Onlangs . HENK HlELKEMA 
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. . . drie {!oals . . . 

Groninger iishockeyers 
handhaven koppositie 

D Groninger ijshockc)·er lijken zo langzarnerhand de erra .. ing te wordl•n 
\'an cle voorronden van de play oIT .. Het team verdedigde gi ·lcravond 1.ijn to1>· 
po il ie nnmclijk ui tstekend tegen het · tei:ke De Bi. chop. ln Am lcrdam zeg('• 
vi rdcn de Groningers met -7, waardoor de eerste plaat. gehandhaafd bleef. 
Tilburg Trappers kw a m ook tot een overwinning in Den Jlaag op Il IJ ,' muar dnl 
!{eb urcl niet overtuigend: 0-1. Het Friese J-'eenstra klopte Nijmegen, dat vuna
\'Olld in de ij hal ~tadspark le gnsti met licf. l - . 

Oe , tandi nu: 
1 B-Gronin~en 
~ Tilhurg Tr. 
3 F-H PTl'n\'l'('n 

HC'l Honds ·paarbankteam verdiend terdam • telde doar lwee goal' legeno-
dP zege op Am. tcrdam olleclig, omdat ver: 5-5. 
hel gebruik maakte van de body-check. In de lotfa toomde Groningen 

In de eerste periode vergaten de noor• 
deling n dP hardheid in het ver
dediging ·werk een beetje, waardoor d1i 
technisch!' Amsterdammer pen 3-2 
voor ·prong kondPn nemen. Ejay Queen 
(2x) en ,lohn Ahern scoorden, terwijl Al
l<>n Pluimer en Herbic Red 0 haw iet 
terugdeden. 

Dnarna, erd d strijd wat grimmiger. 
Zo werden Van der Graaff en an der 
Griendt be traft, waarna Johan Tore-n 
zelfs tegen een mi. conduct annlicp 
(pcr,;o,mlijke ·traf van tipn mi nut n) we
gern; pralen tegen de arhiter . Di zelfde 
Toren kreeg in di> derd periode nog een 
mi cunducl aan de broek. 1 lij verdw n 
Lo n ('V nwel definitief \'an hel ijs, orn
dAt twee mi ' cor1dur(1; en game
mi<; 'Oncluct opleveren. W I nomen dr 
Groning r · in hel ti eede deel het initia 
! ief. 

[3rncl Piric, de produklieve Pluimer ' 
en 1--krbit' l{ ·cl ha, doelpuntten en Am-

door. De jonge Amsterdammer hadden 
w inig in te breng n l ge n h t fy. ieke 
overwi ht en ,·ia goals van Pluimcrs, 
Vangog en Rf'd haw nam n <le mannen 
van Boh Ja ·trem ·ki e n -- voorsprong. 
Tijden de laat 1e minuten kwam hei 
margeverschil nog e,·en in gevaar door 
do ]punt n van 'chäffer en QuPen, 
maar dt' gelijkmaker zat er voor de 
hoofdstedelijken niet meer in. 

Het Groninger team beve. tigd v r 
nkele honderden toe ' chouw r zijn tij

gend vorm van de 1ft t. te weken. /lnO· 
vond kan de ploeg via ee n zege op N lJme
gen in igcn hui. alleen aan de leidi11g 
komen , mfwr manager Henk LingPman 
waar · hLJwl voor al te veel optimi. me: 
.. Laten we nil't tC' vroeg juichen . We pe
)pn 'i\·cl ·t d$ sterker, maar al wc nnie 
kracht niet 1-tedurende Alle drie periode 
gebruiken dan knn z lfs ïjrnegcn over 
on. heen lop n ." 

J Groninger ijshockeyers 
alleen aan de leiding 

De Groninger ijs hockeyers zijn bezig zich gedegen voor te bereiden op play off: ·, 
die over een maandje beginnen. Het lijkt er veel op dat trainer~coach Bob 
Jastremski het team laat gróeicn naar een topvorm tijdens de beslissende 
wedstrijden. Na de verrassende -i zege op Amsterdam had hel Bonds paar
bankteam zaterdagavond weinig moeite om Nijmegen in het Stad park met 9-5 
te verslaan. Daarmee kwamen de Groningers alleen aan de leiding. 

De voomitgang in de noordelijke ploev zit 
ooral in de combinaties op snelheid. C':oda.t 

ook de kracht en de hardheid nog ste,;ds van 
Canade e allure zijn, kijken de Groninger 
ij bockeyfans hoopvol uit naar de eindronde. 

Het duel met Nijmegen wa derhalve een 
formaliteiL, waar nog geen duiz:end t.oe-
chouwers op af kwamen . Ook al bleef de sco

re vrij lange tijd in redelijk evenwicht, nie
mand kreeg er de zenuwen van. In de laatste 
periode namen de Groningers plotseling 
afstand van 4-3 naar 9-3. De beide laatste 
legentreffers waren cadeautjes van de Gro
ninger verdediging. 

Groningen begon rustig en zelfi met gallary 
pla. aan de eerste periode. Een diagonaal 
chot van .John van der Griendt opende de 
core en daarna trof Johan Toren de roo via 

een lift- ·hot na een rebound van de 16-jarige 
doelman Hekezen. die trouwen zijn ver· 
kiezing in ,Jong Oranje waarmaakte. De J ij
megenar n Van HeumPn en Polderman we
zen d Groningers op hun hoogmoedige hou
ding (2-2). maar Allan Pluirners zorgde nog 
voor de eerste pauze voor 3- 2. 

Diezelfde Pluimers liet Hekezen kan los 
na acht minuten in de tweede fa e. En weer 

verkleinde ' ijmegen de achterstand vh1 Ke
vin tree! : 4-3. Het werd trouwens een 
speelpN1ode va.n aanvaUeo en verdedigen . De 
Groninge kN'gen een zee van mogelijk
heden. maar onnauwkeurigheden op de 
be li , ende momenLPn en goed keeperswerk 
van de jonge Hekezen stonden doelpunten in 
de weg . 

De produktie-eltplo ie kwam er in de 
laa te fa e. Herbie Redshaw, Henk K.rikke. 
Rick Vangog, ,,Beertje" Keyzeren AllanPlui
mers scoorden hun ploeg naar een onbereik-

Deatand: 
1. B,-Groningen 
2. TIiburg Trapper• 
3. F-Heerenveen 
4. DB-Amsterdam 
5. HIJS 
6. "IN-Nijmegen 

12 9 0 3 18 83-48 
13 9 0 4 18 72-32 
13 e 1 4 11 ao-42 
12 6 1 S 13 83-61 
13 3 0 10 6 43-81 
13 2 0 11 4 41-99 

hare voor·prong. Dat Huub cia.rone nog 
l weemaal. raak choot. deed niemand meer 
ie . Iedereen was toen al bij het duel Gronin'
gen-HeerPnveen, dat vrijdagavond iets meer _ 
zal zeggen over de opgaande lijn van de Stad. 
Jers . 

H.H. 

1 DR-Amslt>rdam 
; HI-JS 
G .'\:\-:---iim [.( n 

11 0 3 16 62-50 
12 0 4 16 61-30 · 
12 7 l 4 l."> 75-40 
11 6 l 4 13 61 -50 
12 ~ 0 9 6 41-76 
12 2 0 10 4 36-90 



Twee 'keer· winst 
ijshockeyploeg 

( Van onze portredactie ) 

De Groninger ijshockeyers van 
Bondsspaarbank hebben een erg suc
cesvol weekeinde achter de rug. Vrij
dagavond werd in Amsterdam De 
Bisschop met 8-7 geklopt en een avond 
1aler moest het onderaanstaande ati
onale Nederlanden ijmegen in het 
ij stadion Stadspark in Groningen met 
9-5 het hoofd buigen. Door deze beide 
overwinningen behouden de Groningers 
de eerste plaats in de nationale competi
tie, zij hel dat Tilburg Trappers even
veel punten heeft (achttien). maar een 
\ edstrijd meer gespeeld. 

De veertienhonderd toeschouwers 
zagen zaterdagavond tussen Groningen 
en Nijmegen een aardige partij ijshoc
key, waarln de thuisclub pas in de 
laatste periode definitief afstand kon 
nemen van de hekkesluiter . De Gronin
gers kwamen via John van der 
Griendt en Johan Toren al vlot opeen 
2-0 voorsprong, die evenwel door Van 
Heumen en Poldermans weer teniet 
werd gedaan . Vooral ç:le gelijkmaker 
kwam op wat merkwaardige wijze tol 
stand, want Nijmegen speelde op dat 
momenl met een numerieke minder
heid . Door een treffer van Allan Plui
mer • vrijdagavond in Amsterdam met 
drie goals de uitblinker . werd de stand 
na de eerste perlode 3-2. 

Ook in de middelste speelperiode 
slaagde de thuisclub er niet in duidelijk 
afstand te nemen. Er w rd in deze 
twintig minuten lechts twee keer 

gescoord: Allan Pluimers voor Gronin
gen en Slreet voor ijmegen . Het spel 
werd wel wat feller en daardoor aan
trekkelijker voor het publiek. De 
strafbank werd ook aanmerkelijk vaker 
bezet dan in de beginfase . Er waren in 
de derde en laatste periode nog geen 
veertig econden gespeeld, of de beslis
sing was al gevallen . Herbie Redshaw 
maakte er 5-3 van en dat was het sein 
voor een groot Gronings offensief , dat 
resulteerde in vijf goals in de lqatste 
twintig minuten en uiteindeHjk de 9-5 
eindstand op het scorebord deed ver
schijnen. Henk Krikke , Pick Vangog, 
"Beertje" Keizer en Allan Pluimers 
volgden het. goede voorbeeld van Red
shaw. Voor Nijmegen scoorden Street en 
Cierone nog tegen . 

De Groninger ijshockeyers hebben nu 
nog acht wed.s~rijden te gaan alvorens 

de ,.echte" competitie begint. De 
play-offs die half februari van start 
gaan, m~eten de beslissing brengen 
voor het Nederlands kampioenschap. 
Groningen Tilburg , Heerenveen (ti~el
verdediger) en Amsterdam hebben zich 
in feite al geplaatst voor de play-offs, 
aangezien de achterstand van HYS Den 
Haag en Nijmegen hopeloos is . Deinde 
nu lopende competitie behaalde punten 

tellen niet mee voor de na ronde , zodat 
de eerste plaats die Bondsspaarbank nu 
inneeml , in feite niet meer dan een 
leuke pres tatie is zonder al te veel 
waarde. Het maaktimmers niet uit ofje 
nu a ls eerste of als vierde ploeg ge
plaa tst wordt ... 

Johan Toren (r.} juicht nadat lz1ï /Jet eerste doelpunt heeft ge
.scoord. 

De uitslagen van dit weekeinde: 
De Risschoo Amsterdam - Groningen 

7-8 , _Nijme~en - Heerenveen 0-8, Den 
Haa~ - 'I'ilburg 0-1, Gronine-eu - iime
gen 9-5, Heerenveen - Den Haag 5-2, 
Tilburg - Amsterdam 11 -2. 

DE STAND: 

Groningen 12 9 0 3 18 63-48 
Tilburg 13 9 0 4 18 72-32 
Heerenveen 13 8 J 4 17 80-42 
Amsterdam 12 6 1 5 13 63-61 
Den Haag 13 3 0 lO 6 43-8 l 

ijrnegen 13 2 0 Il 4 41-99 



-/ -
Groninger 
iis ockeyers 
verliezen in 
tumultueus duel 

tre sk· re list 
Ue Uroning r ij ho ke~cr llC'hoen 

!!i · tcra\'ond i,, Ti lburg hun ·vierde ncdt>r· 
1:rng in de N •dcrlandse ompclitie moeten 
inca !.eren. D:11 g 1,..,urd(' tcg(•n mf'dc
koplopf'T Tilburg Trnpprr in e1·n tumuJ
lueu ducl. IJ · noordeling-en ,,oeldcn zich 
nade 5-l,erlic parfijninkgcdup erddoor 
de a~bitrn!!e. C?e . cheid rechwrs Za. Jberg 
van Z I l en U1lderbeek maukll'n hel in de 
derde periode zo bont dal ze beide te:im g • 
lijktijdig naar cl sfr111bonk s tuurden na 

zege Friezen 
c>n mas ale- vechtpartij. erdcr won liet 

Jlccrenveen e l,'eenslrn met 7.;3 van 1-1(,JS 
in Den llau~ en verloor ijmegen in eigen 
buis van De lli schop mei 7--l. 

De ij hockey upporter in Groningen vierden gisteravond een klein fec-sljc. Ze 
zagen namelijk hun favorieten winnen van landskampioen Fcenstra met li-:l. E n 
kele tientallen fan be lormdcn .na anoop het ij om de Groninger ijshockeyer lc 
feliciteren . Daar hadden ze alle reden toe, want d Groninger zege wa eigml.ijk 

,geen minuut in ge aar geweest. Trainer-coach Bob Ja tremski was er zo van on-
der de indruk dat hij de persvertegenwoordiger s pás na een kwartier te woord 
wilde taan. 

J? Tilburg nam de thui. ploeg al in d eers.te 
pen1Jdc eep ~-0 voorsprong. De Groningers 
~p elden in die fase duidelijk nerveuzer dan 
de rus (ig com binerer1de zuiderlingen. De Cro
nin~er annval I ider Herbie Reds bow wn tij 
Jens rl ' eers te twinUg minuten \'rijwcl uit• 
ge. chnkeld n.a een botsing mt>t de boarding. 
Lat ' r bleek uit een nader onderzoek in h t z.,e. 
ken hui>, dat hij niet gebroken had . 

Tilf>ur14 nom na de een-te pauze wat ga 
terug, maor Ût' Grcmingers ·peelden te on
nou vkPuri11om wal van de ochter tand weg Le 
,verken . üe cornbinntics waren er wel, maar 
h f b . !,~ end likj voor de \'Îjandelijke kooi 
bi ef achterwege. , odnl de thuisploeg in de 
!pat..~, e ra e PCn he li ende 4-0 ,·oor prong 
hod genomen, brn.k de hel In , De voor velon 
dubieus llnitende arb1Ler. verkeken zich ber
hualdr_l!jk op allerlei chiJnovertredingen co 
wt:rkell]ke geweldplegingen. Ze stuurden 
ogenRchijnlijk wiUekeurig deze en gene naar 
dc lltrn(b nk n rm een schermut eling 
moe11ten de lPorns plotseling voltallig eon de 
kant zitten. De wederzijdse ,irimmigbeden 
nnmen ver ulgcns alleen maar toe, en dat TiJ
hurg en llerbl HedtihalV in du. lotfa e nog 
e~nmaol i;coord n, interes eerde eigenlijk 
ntCm tmdme r . 

IJesland : 
Till>uri: Truppi,1·~ 

:r 8. C:run,nirl'n 
'.l. F.-Ht•l•n•m·c.--en 
1. 08-Am teruan, 

;,. 1I I,J:-i 

JG 12 IJ -1 21 fJ;J •• J9 
Lf, Il O ~ 22 8.1- fi7 
L•j 9 1 6 l!l !J;i. -
'·" 8 1 6 17 78- 73 
Hi :1 0 13 6 52- 9 
16 3 ü l~ 6 û2- l l 

Brad Pirie (20) co ort het tu eede doelpunt uoor de Groninger 

. l\ N-NÎJllll'A~n 

Weer vier punten voor Bondsspaarbank 

Groninger ijshockey 
momenteel ijzersterk 
Twee topploegen ln het Nederlandse Ijs
hockeybestand moesten dit weekend UJ
delljk de klasse van Bondsspaarbank 
erv1nen. 
Vrijdag werd het Friese Feenstra Ver• 
warming volledig van het Groningse Ijs 
geveegd met de alles zeggende c.ljfers 6-3 
en zondagavond haalde Bondsspaar
bank ook de voUc winst binnen tegen De 
Bisschop uit Amsterdam . 
De ploeg ven trainer/coach Jastremskl 
draal t op voUe toeren en kan zeker tot 
de serieuze kandidaten ,·oor de kam
plocnstltel worden beschouwd. Dat ook 
het publiek de weg naar de IJsbal 1n het 
Stadspark heeft teruggevon den, bewtj
zen de bezoekersaantallen . Vrijdag was 
de hal met rulm 2500 bezoekers vrijwel 
uitverkocht. 

De Bisschop. dal een moeilijke periode 
chijnt door te maken, kon Bondsspaar-

bank de voet ook niet dwars zetten. De 
5-4 zege op de Amsterdammers geeft 
nauwelijks het overwicht weer, waarmee 
Bond paarbank de gehele wedstrijd 
heeft gespeeld. 
In een sfeerloze Jaap Eedenhal moesten 
de Groningers al na anderhalve minuut 
tegen een achterstand aankijken door 
een doelpunt van John Caccamo. Maar 
een superieur spelend Bondsspaarbank 
wist in de eerste periode al de strijd in 
haa r voordeel te beslissen. 
Allan Pluimers liet eerst De Bisschop
goalie John de BrU)'II kansloos, terwijl 
hij kort daarna helemaal alleen mins
tens vijf Amsterdammers volledig uit
speelde en ook De Bruyn negeerde 0-2). 
Dezelfde Pluimers telde John van der 
Griendt in staat 1-3 te laten aantekenen 
en feitelijk was hiermee het pleit be
slecht. 

Overwicht 
De Amsterdammers, die de laatste we
ken naar hun vorm lopen te zoeken, lie
ten het hoofd hangen. Ze hadden het 
vertrouwen in eigen kunnen allang ver
loren. Weliswaar haalde Ejay Queen 
nog even op naar 2-3. maar even later 
zou Herbie Redshaw rechtstreeks uit de 
face off Bondsspaarbank weer op een 

marge van twee doelpunten brengen. 
Martin Leeflang. die deze avond het 
doel verdedigde, keepte weer ouderwets 
goed en verr ichte enige spectaculaire 
reddingen. Motor Eiay Oueen scoorde 
het derde Amsterdamse doelpunt, maar 
Allan Pluimers, beter spelend dan ooit, 
bepaalde gauw de stand weer op 3-5. 
In deze fase van de strijd kregen de 
Groningers vele kansen. Sc:-hoten van 
Johan Toren , paal en Rob van Onlangs. 
rakelings voorlangs. waren tekenend 
voor het grote overwicht. Eenmaal nog 
kwam De Bisschop langszij door Ejay 
Queen, die Martin Leeflaag verraste 
met een enorm slapshot vanaf de 
blauwe lijn. maar ondanks het voor de 
Amsterdamse keeper inzetten van een 
ze de veldspeler, bleef Bondsspaarbank 
de wedstrijd volledig onder controle 
houden. 

De Groningers blijven dus hun fraale 
koppos itie behouden. A.s. vrijdag stant 
TUburg Trappers op het programma. 
Dit is een leutelwedstrljd voor de be
zetting an de eerste plruils. Zaterdag is 
H.D .S.-lntervam ult Den Haag te gast 
in het ijsst1lldion. 

DE STAND: 
Bondsspaarbank . . J4 ll 0 3 22 82· 62 
Tilburg Trapper .. 15 IJ 0 4 22 88- 38 
Fecnstra Verw ..... 15 1 6 l7 7. 55 
De Bis chop .. ... . 14 1 6 L 7 f . 69 
H.IJ .S .-lmer.:am . . 1· 3 0 12 6 49. 90 
Nat. Ned . Nijmegen 15 3 0 12 6 4 • 1 11 

------~'--"-.._ 

Ja. trem ki ijsbeerde wat beduusd in 
de c-atacombcn van het ij tadion. De 
O\'erwinning op de Friezen wist hij echter 
re oluut te relativeren: .,Zo'n zege zegt 
niet zoveel. Het gaat erom hoe de spelers 
hun opdrachten uitvoeren." Daarmee 
bleef de oud-bond coach met de beide 
benen op de grond, want de 6-3 uitslag 
wa niet alleen een gevolg van de Gronin
ger inspanningen, ook de Friese ploeg 
droeg de nodige steentjes bij . Het kam
pioensteam paarde zich blijkbaar voor 
de Europa Cup-match tegen het Tsje
chische I<ladno. Het enthousiasme 
m e t gi teren vooral komen van de 
thui lub, die vooteigen publiek (2500) 
gebrand wa op een succesvol resultaat. 

H rhie Redshaw, John Muizelaar, 
Brad Pirîe, Allan Pluimer. en Rob van 
On lang waren duidelijk uit op een ornr
winning. 'oor de uitverkochte tribune. 
si clclen zich in het begin spannende 
momenten af. 

De Groninger goalie Muîzelaardecdin 

De,tand: 
1. B-Gronlngen 
2. Tllbuf'11 Tr11ppers 
3. F-Heerenveen 
4. DB-Amaterdem 
5. HIJS 
6. Nl'l•NIJmegen 

13 10 0 3 20 77.59 
14 10 0 4 20 81-33 
14 B f S 17 93.49 
13 7 1 5 15 87-64 
14 3 0 11 6 46-84 

14 2 0 12 4 42-108 

die fase niet onder voor zijn collega Van 
Rilsen, die schoten van Redshaw en 
Pluimers bekwaam stopte. Pas in de 
lant11te minuut van de eerste periode 
moest an Bilsen capituleren. Uit
blinker Herbie Reclshaw schoof de puck 
langs de Friese goalie en nog geen mi
nuut later deed Brad Pirie, na voor
bereidend werk ,•an diezelfde Rcdshaw, 
hetzelfde: 2-0. 

Daarna kr eg de Heerenveense ploeg 
voldoende mogelijkheden om numel'ieke 
meerderheden uit te buiten. Er moest 
erhter een schil terende actie van ,Jack de 
Heer aan Le pas komen om de Friei.e 
ga ·ten op 1-2 te breni;;en . En toen Mi
choel Powers voor een 2-2 stand zorgde, 
leek plotseling weer ~!les mogelijk. 
Heerenveen wilde wel, maar de aanval 
bleek te onmachtig om het de hard ope
rerende Groninger verdediging erg lastig 
te maken. 

Brad Pirie, de steeds beter spelende 
Groninger verdediger, maakte er 3-2 van 
uit een onoveri.ichtelijke situatie. Vlak 

oor de tweede pau!e produceerde Allan 
Pluimers de vierde treffer, waarmee de 
score weer een beetje in overeenstem
ming was gebracht met de werkelijke 
krachtsverhoudingen. 

Hob van Onlang , de technische uit
blinker in de Groninger ploeg, trof de 
roo. na tien minuten in de derde fase en 
,lohn van der Griendt zorgde er vlak 
daarop voor dat niemand meer in de 
iJ hal twijfelde over de afloop, door de 
zesde goal op zi.in naam te brengen. 

D Friezen stelden er maar bitter wei
nig tegenover. Het i in ieder geval niet 
te hopen dat de ederlandse kam
pio nsploeg komende woensdag in Klad
no zo slecht speelt, want dan is er tijdens 
de return in Heerenveen geen lol meer 
aan. De Heerenveners, die eigenlijk al 
zeker zijn van deelname aan de play offs, 
s oorden in de resterende tijd slechts 
eenmaal via Piet Nota: 6-3. 

HENK HIELKEMA 



= Bob Jastremski: 
= 'Er valt 

= = = 

nog erg 
veel te 
schaven' 

; Het Groninger Bondsspaarbank 
= neemt momenteel een veel-

belovende positie in op de rangl i jst 
- van de ijshockeycompetitie. Hoewel 
~ de playoffs (eindronde) pas over 
_ een week of vier beg innen, doen de 

stadjers het tot nu toe boven ver
= wacht ing goed. Het lijkt er in ieder 

geval veel op dat het team van trai-
- ner-coach Bob Jastremski tijdens 

de besl issende weken om de Neder-
- landse titel hoge ogen gaat gooien. 
- Het zit er zelfs dik in dat de strijd zich 
= zal toesp itsen tussen de Groninger 

en de Friese i]shockeyers. Een = voorproef je van die noordelijke 
= krachtmeting wordt trouwens vrij= dagavond geboden in de Groninger = ijshal, waar de beide teams elkaar 
= ontmoeten . Voor Bob Jastremski is 
== = het gewcon één van de vele duels tij-

dens de uitgebreide voorronden . 
_ Wat betekent die eerste plaats op 
= hel ogenblik voor Je? 

Jastremski : ,.Het Is mooi bo-
- venaan te staan, maar het zegt me 

niet zoveel bijzonders. Veel be= langrijker is de manier waarop we 
_ op het ogenbl ik onze wedstrijden af

werken . Als we een keertje ver
liezen, dan staan we weer op de 
tweede plaats. De bovenste vier 

- clubs maken elkaar niet zoveel." 
Voor het seizoen zei Je dat deel

= name aan de play-offs het doel was. 
_ Wal is nu je mening? 

= = 

Jastremski: ,,Kijk eens, de = eindronde is nog ver weg . Er kan 
nog zoveel gebeuren met de vorm 

- van de spelers, met de tegenstan-
= ders en noem maar op. Onze top-
- vorm moet nog komen . Zoals we nu 

speten worden we zeker geen lands-
- kampioen .. Er valt nog erg veel te 

schaven en te leren. Als de spelers 
- kunnen uitvoeren wat ik in mijn 

hoofd heb. dan ben ik misschien niet 
- tevreden met minder dan het kam-
- pioenschap. Maar er kunnen om.: 

standiyhe-den zijn, die je wel te-
- vreden maken met een derde of een 
- vierde plaats." 

Wat zijn nog de zwakste epelon
- derdelen die verbeterd moeten 
§ worden? 

Jastremski : ,.Waar we aan scha-
= _ ven, dat houd ik geheim. Maar het is 

wel zo dat we vanaf het begin elke 
week op bepaalde spelonderdelen 

- aan het trainen zijn. Wel , straks 
moeten die lessen t ijdens de play= offs allemaal samen uitgevoerd wor

- den in de wedstrijden. Nogmaals, 
_ d ie eerste plaats van d it moment 
= zegt niet zoveel. Als de play-offs 

• BOBJASTREMSKI 
• t • het gaat mooi 

-= 
= 
-= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

morgen zouden beginnen , dan zijn -
we er nog lang niet klaar voor. ,, = 

De hardheid ia er in ieder geval 
wel. -

Jastremski: .,Als kampioen moet § 
je meer hebben dan alleen hard- = 
heid . We hebben in ieder geval een -

-passend antwoord klaar als onze te- _ 
genstanders op de harde toer gaan. ê 
We hebben de body checks achter = 
de hand . wanneer d it nodig mocht = 
ziJn. Maar ook de combinatie en de = 
taktiek zijn belangrijke dingen." = 

Welke club Is Je grootste concur- = 
rent tijdens de play-offs? 
. Jastremski : ,.Dat is moeilijk te -

2eggen. Het zijn alle drie uitsteken- ~ 
de ploegen . Tilburg Trappers is be- = 
zig aan een opgaande lij n. Dat team 
is nu vee l sterker dan bijvoorbeeld -
ti jdens de beke rronde. Amsterdam 
is nu een beet je teruggevallen . Zij 
hebben vlak voor de kerstdagen _ 
hun hoogtepunt gehad. Maar als de 
geblesseerde Ron Berteling weer 
meedoet dan scheel t dat wel een 
stuk. Nou, en Heerenveen daar hoef -
ik niet veel overte zeggen. " 

De competitieopzel wordt veel 
bekritiseerd omdat er tot de play- ~ 
offs weinig spanning is. 

Jastremski: ,,Dat is wet zo 1 maar = 
in principe ben ik van dit systeem 
wel een voorstander. Het is wat on
gelukkig uitgepakt omdat er twee 
ploegen uit de toon vielen . die direct = 
al afhaakten . Verder vind ik wel dat 
de club, die straks als eerste begint 
aan de eindronde, enkele voordelen = 
moet hebbén. Het voordeel bij gelij-
ke spelen of het spelen van thuis- ~ 
wedstri jden. Als je nu eerste wordt -
of vierde in de voorronden ; het 
maakt niet zoveel uit. " 

Vrijdag een soort play-off- -
voorproefje tegen de Heerenveense 
ploeg. Je prognose? 

Jastremski: .. Natuurlijk proberen = 
we te winnen . Maar we hebben geen -
speciale trainingen of zo ingelast. = 
We zullen ons eigen spelletje spe- = 
len. Welke club ook wint, het _ 
verschil in doelpunten zal niet meer 
bedragen dan twee." = 

HENK HIELKEMA = 
= = 
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Bondsspaarbank 

NUVAST 
AANDE 
LEIDING 
De Groninger ijshockeyets hebben weer 
een produktief weekend achter de rug. 
Vrijdaga ond ging in Amsterdam De 
Bisschop met 8-7 ten onder tegen een 
superieur spelend Bondsspaarbank en 
zaterdag moest Nationale Nederlanden 
met 9-: het moede hoofd in de schoot 
leggen tegen een weinig geïnspireerd 
spel ende Groningse ploeg. 

Na de eerste periode leidde het toch wel 
vermoeide Bondsspaarbank met 3-2 
door doelpunten van John van der 
Griendt. Johan Torea en Al Pluirners. In 
het tweede gedeelte hielden de ploegen 
elkaar in evenwicht. Allan Pluimers ver
hoogde de marge tot 4-2, maar Kevin 
Street verraste goalie Martin Leeflang 
met een machtig afstandsschot. In de 
derde periode liep Bondsspaarbank re
gelmatig uit naar 9-3 door goals van 
HerbLe Redshaw, Henk Krikke, Rick 
van Gog, Henk Keizer en nogmaals Al 
Pluimers. Met Huub Sciarone kwam 
Nijmegen nog even terug door tweemaal 
de voor Leeflang ingevallen John Mui
zelaar te verschalken na twee opgelegen 
verdedigingsfouten. Door deze vier pun
ten winst blijft Bondsspaarbank de lijst 
aanvoeren. 

Vrijdag a.s. komt Fcenstra Verwarming 
naar Groningen. Wanneer Bondsspaar
bank de stijgende vorm van de laatste 

1 weken kan vasthouden is een zege op de 
landskampioen niet onwaal'Schinlljk. 

1 DE STAND: 

Bondsspaarbank . 12 9 0 3 18 71-55 
Tilburg Trappers . LJ 9 0 4 18 72-32 
Feenstra Verw ..• . 13 8 1 4 17 80-42 
De Bisschop ..... 12 ó 1 5 lJ 63-61 
H. IJ .S. Intervam . 13 3 0 10 6 43-81 
N.N. Nijmegen •. 13 2 0 10 4 41 -99 

G.IJ.S.-Welpen 
Noordelijk 
kampioen 
Een mooi succes voor het Gronlnger ijs
hockey behaalden zaterdag de G.D .S.
welpen ijongens van 9 en 10 jaar), door 
in Utrecht S.D.C. met 2-0 te venia.an. 
Met dit resultaat zijn zij, ongeslagen, 

oordeUjk kampioen geworden. In de 
play off zal worden gestreden om het 

1 kampioenschap van Nederland. 



Bondsspaarbank 
zet H.IJ .S terug 
Na de slechte beurt ln Tilburg, waar In 
een chaotische wedstrijd met S-1 werd 
verloren, heeft Bonds p.aarbank de 
nauwe aansluiting met de kop van de 
ranglijst vastgehouden, door zaterdag
avond het Haagse R.U.S.-Intervam vol
komen In de tang te houden. Geen mo
ment kon de Haagse ploeg een vuist 
maken. Met goed uitgevoerd comblna
tiespel, waarbij vooral de aanvalslljn 
Rob van OnJangs, John van der Griendt 
en Johan Toren het leeuwendeel van de 
zeven doelpunten voor zich opeiste, 
werd H.U.S . volkomen overspeeld. Te
gen deze wei nig Inspirerende tegenstan
der, maar onder bel alziend oog van de 
T.V. camera's, wilde Bondsspaarbank 
zich nog wel even laten zien. 7-2 was het 
resultaat. 

Zonder Herbie Red baw, die tegen Til
burg Trappers zijn kaak op drie plaat
sen brak, bleken de Groniogers vol
doende klasse in huis te hebben, om 
zonder bovenmatige inspanning de 
win t binnen te halen. Herbie Redshaw 
overigen wordt vandaag in het zieken
hu is opgenomen, Men hoopt hem voor 
de play off's weer zodanig opgelapt te 
hebben, dat hij kan spelen. 

Al na 21/1 minuut vestigde John van der 
Griendt de aandacht op zich door de 
openingstreffer achter doelman Hoog
endoorn te deponeren. 

Voor de pauze vergrootte Bracl Plrle de 
voorsprong naar 2-0 met een slap hot 
an afstand. Ook in de twee periode Uep 

Bondsspaarbank gemakkelijk verder 
van H.D.S.-Intervam weg. Rick 8J1 Gog 
met assistentie van de overal aanwezige 
John van der Grieodt gaf de Haagse 
goalie geen kans met een backhandshot 
en twee doelpunten van John van der 
Griendt, onlangs toegevoegd aan de na
tionale selectie sloten deze perlode af. 

Wilcox scoorde we] tegen , maar dit had 
op het spelverloop geen enkele invloed . 
De wedstrijd was een bekeken zaak. In 
de met ruim l 700 bezoekers gevulde ijs
hal sloot John van der Griendt z.ijn 
avondje ij hockey af met nogmaal twee 
bekeken doelpunten , hierbij nadruk
kelijk geassisteerd door de technisch 
bekwame Rob van Onlam,c; Weiland 
verschalkte de Groninger doelman John 
MuizeJaar, die stijf van de kou en van 
het nietsdoen de puck achter zich zag 
verdwijnen. 

-Spannend Slot 
ijshockeystrijd 

Het Groninger ijshockeyteam van 
Bondsspaarbank kan vanavon~ in h~t 
' lad park de eerste plaats ope1se~ .v~n 

de voor-competitie in de eerste d1v1 ie. 
Het laatste duel tegen Tilburg Trappers 
brengt de beslissing. Bei_de teams won• 
nen gisteravond. Gromngen versloeg 
HIJS in Den Haag met 6-5 en Tilburg 
klopte op eigen îjs Feenstra met 3-1. De 
Brabanders hebben genoeg aan een ge
lijkspel omdat ze een puntje voorsprong 
hebben. De volgende week beginnen de 
play offs (zie ook Buitenspel). 

Gisteravond speelde de aan zijn ka~k ge
blesseerde He1bie Red haw weer ~ee in het 
noordelijke team. Hij testte een gez.ichtsmos
ker dat de jukbeenderen wat moet bescher
me~. Hoewel Redshaw niet tot scoren kwam, 
toonde hij wel zijn uitstekende vorm van ~e 
laatste tijd . Overigens heeft het er lange ~1Jd 
naar uit gezien dat H [J S voor een verrassing 
zou zorgen. De Hagenaars ~amen vanaf ~et 
begin een 2-0 voorsprong, dte later werd uit• 
gebouwd tot6-2na tweespeelperiodes, 

De thuisploeg speelde slimmer dan de_ hard 
werkende Groningers, die wel steeds m __ de 
aanval waren, maar verzuimden de f!lOg~hJk· 
heden te benutten. Johan Toren wist m de 
eerste fase bij een 2-0 achterstand de pu~k_pas 
na zeventien minuten in het Haa,se komtJe ~e 
schuiven. la de tweede periode hep HIJS uit 
naar 4-1 door Bellen Van Kemenade voordat 
Al Pluimers de tweede Groninger goal liet 
aantekenen. Meier beantwoordde die treffer 
daarop met een uccesvol lift-s_ho~ 5-2. 

Uiteindelijk zorgde de 19-Jarige Rob van 
Onlang voor een snelle wending. Hij scoorde 
driemaal binnen vier minuten in de laatste 
speelperiode op verbluffende wij~e., ,_Be~rtje" 
l{eyzer deed blijkbaar zoveel msp~rat1e op 

an Van Onlangs' produktieve bui, dat hlJ 
eveneens doelpuntte: 6-6. 
De lond: 
1 Tilburg Trappers 
2 B -Groningen 
:1 F -Heerenveen 
4 DB-Amsterdam 
5 H[J' 
6 NN-Nijmegen 

19 14 1 4 29 104- 47 
19 14 0 6 28 107- ~ 
19 11 1 7 23 110- 69 
18 9 1 8 19 89· 87 
20 4 0 16 8 71-120 
19 3 1 16 7 67-141 



Bob Jastermski: Prima entree in Groningen. 

Geslaagde , 
rentree 
Jastrems 

Il 

1 
GRONINGEN, donderdag 

De rentree van Bob Jastremski, voormalig ijshoç: 
key-bondscoach, is dit seizoen niet ongemerkt voorblJ 
gegaan. Sterker, zijn start bij het m~er dan succesvol
le Groninger Bondsspaarbankteam 1s er een om 't?Ch 
minstens even de pet voor af te nemen. Ter verdwde
lijking: de voor het overgrote deel super j'?~e en uit 
talloze nieuwe gezichten bestaande noordehJke forma
tie levert thans verwoed strijd met Tilburg Trappers 
om de competitie op weg naar de play-<;>ffs ~s n~
mer één te voltooien. En dat is een surpnse die er ZlJn 
mag! 

Jastremski (vanavo:qd 
speelt zijn ploeg voor ruim 
4000 fans de noordelijke top- · 
per tegen Feenstra) blijft in
middels ijzig nuchter onder 
de successen, maar ver
meldt niet zonder trots: 

"Qua organisatie heeft d_e 
zaak zich in Gtoningen posi
tief ontwikkeld. We zijn 
doelgericht gestart: · probe
ren om via versterking de 
aandacht van de jeugd voor 
ijshockey te trekken en het 
publiek te interesseren: Van 
het image dat Groningen 
slechts een "meeloper" was 
in de competitie, moesten 
weaf. 

Bondsspaarbank moest 
het etiket krijgen van een 
behoorlijke concurrent. Dat 
is gelukt. Met een gemiddel
de van dik boven de 1500 toe
schouwers en in de toppers 
van boven de 2000 kunnen 
we ons rekenen tot het spor
tieve entertainment, waar
aan ook NN Donar (basket
ball) en FC Groningen mee
doen in deze stad". · 

Waar de Haagse ' ploeg ech
ter hopeloos mee de mist in 
ging, bleek Bondsspaarbank 
in zijn opzet geslaagd: de 
lichting Nederlandse C:!n..: 
dezen . voornamelijk afkorr.
stig ~it Ontario en buiten
wijken, bleek getalenteerd 
genoeg om zich te meten 
met de Nederlandse to.p. 

Jastremski: ,,Uitgezon-
derd goalie Leeflang be
draagt de gemiddelde leef
tijd van de ploeg 21 jaar. 
Waar ik vooraf op gokte en 
min of meer ook op rekende, 
was dat er vooral evenwicht 
en collectiviteit in het team 
zou zitten. 

Probeer je het seizoen met 
één of twee topspelers te 
voltooien, dan ga je uiteinde
lijk hopeloos voor schut. Ie
dereen binnen de ploeg moet 
keihard voor het resultaat 
werken. Dat betekent dat llraAnfAkens scoren en verdedigen ieders 

ffl uu11•'-• werk is. 
Toch rezen er aanvanke- Met elkaar hebben we ge-

lijk grote vraagtekens om- sproken over zaken die voor 
trent de kracht van Jas- verbetering vatbaar waren, 
tremski's team. Evenals zoals penalty-killing, - ver-
HYS/lntervam liet men pal zorgder powerplay en nog 
voor de competitiestart we- wat dingen. Het image dat 
ten een gigantisch aantal de ploeg te hard zou zijn, is 
nieuwelingen, acht stuks, misschien juist, maar ver-
ter beschikking te hebben geet niet dat dat wel te ma-

_v!:o~o~r:..:di~·:.!:.t~s~e!::iz:::;:o~e~nCL. ~------___!!k~e:!ln'--'h@ee!;;Jfut_.Mmet de zeer · o~ 

• JOHN MUIZELAAR 
. . flitsende reacties .. 

TV-camera's inspireren 
Groninger iishockeyers 

De Nederlandse ijshockeybond is er op het nippertje in geslaagd goede presta
ties van de teams in de uitgebreide aanloop naar de play offs (weekeinden 18-25 
februari en 4 maart) toch nog te verbinden met een voordeeltje:De club die straks 
hoger op de ranglijst staat dan de tegenstander mag zelf de speelavond kiezen 
voor zijn thuiswedstrijd. Het is een miniem voordeeltje, maar de strijd om de 
eerste plaats tussen Bondsspaarbank en Tilburg Trappers kan er mogelijk nog 
wat aantrekkelijkheid aan ontlenen. In elk geval herstelden de Groninger ijshoc
keyers zich zaterdagavond van de nederlaag in Tilburg door HIJS naar een 
kansloze 7-2 verliespartij te spelen. 

De beslissende wedstrijden in de eindronde 
zullen overigens voor een groot deel beïnvloed 
worden door blessures. Zowel Amsterdam, 
Tilburg als Heerenveen zitten met half-fitte 

'------....,,==========--..~ pelers, terwijl ook in de Groninger ploeg niet 
iedereen blessurevrij is. Uitgerekend de uit
blinkende Canadees Herbie Redshaw brak 
vrijdagavond in Tilburg een jukbeen op en
kele plaatsen. Hij bleef tegen HIJS met een 
sterk gezwollen gezicht aan de kant. De 
clubartsen willen echter een speciaal masker 
construeren, waarmee de forwa rd toch zal • 
kunnen spelen. 

heden, maar goalie John Muizelaar 
voorkwam de gelijkmaker. Met flitsende re
acties bewees deze Groninger Canadees klaar 
te zijn voor de play offs. 

leeftijd. 
Ook dat zal later VE}'rdwe

nen zijn. Dat iedereen voor
al met een goede wil het ijs 
op gaat, ook tegen HIJS en 
Nijmegen, is het belangrijk
ste. Kijk bijvoorbeeld naar 
de reeds gevestigde groep. 

Remrée 
Over de rentree in Neder

land, Jastremski trainde 
drie jaar Oranje en was vo
rig seizoen om privé-red,E; 
nen in Canada, weet hiJ: 

Werken bij een club is mij 
prima bevallen. Je .~ebt 
meer faciliteiten dan b1J de 
Bond en vooral tijd en moge
lijkheden om je plannen te 
ontplooien. In Groningen 
heeft de sponsor aangekon
digd dat de periode van fi
nanciële steun aan het slot 
van dit seizoen zal aflopen. 

Zie ik de in veste ringen en 
belangstellen èn vooral ook 
inzet van diezelfde sponsor, 
dan heb ik vertrouwen in 
een mogelijke continuering. 
Over de prestaties ben ik te
vreden. We hebben onze 
plicht gedaan om de compe
titie mede interessant te ma
ken ook al zal dit bijvoor
beeld volgend jaar best met 
teams als Utrecht, Den 
Bosch en Leiden kunnen 
worden uitgebreid. Ondanks 
dat de play-offs nog moet~n 
worden gespeeld, en waarm 
ik Tilburg op basis van zijn 
meest constante prestaties 
ook in mindere duels de bes
te kansen geef, heeft Bonds
spaarbank toch nu al een 
basis gelegd voor de toe
komst!' _'. _ _ ~ ------~ 

Redshaws afwezigheid bleef zaterdag tegen 
het zwakke Den Haag zonder nadelige gevol
gen. Ruim 1500 toeschouwers zagen de Gro
ningers superieur aan het werk. Het duel be
vatte daardoor nauwelijks spanning, maar de 
aanwezigheid van de TV-camera's stimuleer
de de thuisclub blijkbaar tot forse inspan
ningen, waardoor het spel voor de supporters 
geen minuut verveelde. Dat de ontmoeting in 
feite van geen belang was, werd trouwens dui
delijk onderstreept door de bond , die li
nesman Van Berkel aanwees als hoofdarbiter 
en topscheidsrechter Nico Toeman voor deze 
keer degradeerde tot hulpje. 

Prima vervangen 
De kleine John van der Griendt wierp zich 

op als een prima vervanger van "meester
schutter" Redshaw, want hij scoor de maar 
liefst vijf doelpunten. Hij toonde zich veel 
trefzekerder dan bijvoorbeeld de hard wer
kende Johan Toren en "Beertje" Keyzer, die 
de nodige koelbloedigheid misten in ideale si
tuaties. Van der Griend.t.,_ doelpuntte al na 
twee n,inuten . Daarna kreeg HIJS een paar 
mogel ijk heden met numerieke meerder-

Brad Pirie en Riek Vangog bouwden de 
Groninger voorsprong naar 3-0, voordat de 
Hagenaar Wil cox de eerste goede aanval doel
treffend afrondde: 3-1. 

Maar de succesvolle Van der Griendt zorg-

De stand Is nu: 
1. TIiburg Trappers 
2. Bondsap.lGIJS 
3. F./Thlelf 
4. A'dam/De Bias. 
5. HIJS/lntervam 
6. NN/Nljmegen 

17 13 0 4 28 
16 12 0 4 24 
!'f 10 1 6 21 

18 8 1 7 17 
17 3 0 14 6 
17 3 0 14 6 

95. 92 
90· 89 

103· 84 
79- 75 
54-105 
58-126 

de voor de vierde goal na een rebound, van 
doelman Hoogendoorn. Dezelfde speler 
maakte er nog voor de tweede pau:1Je.5-l van 
en ook de derde speelfase begon met een goal 
van de kleine nummer 17. Een lift-shot was 
voor de gerenommeerde Hoogendoorn te veel: 
6-1. Een slap-shot van Weiland verrastte de 
Groninger verdediging, maar weer was het 
Van de Criendt die met een handige passeer
beweging en een diagonaal schot in de roos 
trof: 7-2. 

De Groningers zullen donderdagavond in 
Heerenveen ongetwijfeld een lastiger te
genstander treffen. De laatste vier duels in de 
aanloop naar de play offs wil 'trainer-~oach 
Bob Jastremski gebruiken om de tekort
komingen nog wat weg te werken. In dat licht 
zal het duel tegen de landskampioen een wel
kome krachtmeting zijn. In de Thialf-hal zal 
immers ook de entourage de sfeer van de ko
mende play off-duels dicht benaderen . 

HENK HIELKEMA. 
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Geweld beheerst Heerenveen in 
veldslag naar 

iishockeyderby revanche: 6-2 
De ijshockeysupporters komen binnenkort tijdens de play off-wedstrijden ver

moedelijk slechts bij vlagen aan hun trekken. Het lijkt er namelijk veel op dat de 
beslissende duels tussen de vier beste teams zullen uitlopen op veldslagen. In elk 
geval trakteerden het Groninger Bondsspaarbank en het Friese Feenstra 
gisteravond zo'n drieduizend toeschouwers in de 'l'hialf-hal op een angstwekkend 
voorproefje. Er werden in totaal 52 strafpunten uitgedeeld. Pesterijen, rancune, 
on portiviteiten en gemene overtredingen overheersten in de partij. Heerenveen 
won met 1;.2 en daarmee was het "harde" Groningen door de kwalitatief sterkere 
Friezen afgetroefd. 

De hardheid kwam ditmaal zeker niet 
alleen van Groninger zijde. Johan Toren 
en Rick Vangog, die in het recente ver
leden de Friese spelers Janssen en De 
Heer verwondden, moestten zich her
haaldelijk verzetten tegen fanatieke 
wraakacties. Omdat de Groningers hun 
zo langzamerhand beruchte body checks 
aanwendden voor stevig tegenspel, 
kwam er van ijshockey nauwelijks iet 
terecht. Beide teams sukkelen met bles
sures in de spelersgroep, maar ze wilden 
zich gis-teren amper sparen voor de 
eindronde die voor de deur staat. 

De Groningers liepen veertig straf
minuten op, waarvan twee misconducts 
(per oonlijke straf van tien minuten) 
voor Marcel van de Graaf en John Mui
zelaar. De arbitrale bestraffingen had
den in beide kampen echter best een 
veelvoud kunnen zijn, omdat vrijwel el
ke persoonlijke confrontatie gepaard 
ging met een overtreding. De scheids
rechters Savelkouls en Zaalberg van 
Se! t hielden de wedstrijd enigszins in de 
hand door af en toe willekeurig met straf
minuten te strooien . 

Het Groninger team toonde trouwens 
in het spel weinig profe11sionalisme. Men 
maakte zich meer zorgen om de body 
checks dan om een goede pass en dat 
werd de ploeg van trainer Bob Jastrems
ki uiteindelijk noodlottig. Aan vlot com
binatiespel kwamen de stadjers niet toe. 
De rust ontbrak, waarbij ook het gemis 
van de geble seerde Herbie Redshaw 
rommelig aa nvalsspel in de hand werk
te. Zonder deze Canadees is Groningen 
bij voorbaat kansloos in de strijd om de. 
titel. De clubartsen hebben Redshawtot 
de eindronde rust voorgeschreven om de 
gebroken jukbeenderen wat te laten he
len. 

Uitgekiend 

ningen van de vorige week door op de 
beslissende momenten de spelpatronen 
te laten prevaleren boven lichamelijke 
wraakoefeningen. Ondanks uitstekende 
reddingen van goalie John Muizelaar 
wa er tegen de Friese produktiedrift 
weinig uit te richten. De Groninger ver
dediging miste voldoende concentratie 
en de aanvallers wisten zonder de steun 
van Herbie Redshaw geen openingen te 
vinden. 

a vijf minuteu opende Jack de Heer 
de score met een simpele stick beweging 
en even later was het 2-0 door Leo Koop- 1 
mans' na een doorbraak en een lift-shót. 
Slecht wegwerken in de Heerenveense 

De stnnd is: 
1. Ti lb. Tr. 
2. 8-Gron. 
3. F-Hecrenv. 
4. DB-i\'dam 
5. HIJ 
tl. Nijmegen 

17 13 0 4 26 95. 92 • 
17 12 0 5 24 92- 75 
17 1l 1 6 23 109- 66 
16 8 1 7 17 79- 75 
17 3 0 14 6 54-105 
17 3 0 14 6 58-126 

defensîe bood Allan Pluimei:s een kans 
om iets terug te doen (2-1) en Hank I<rik'
ke zorgde nog in de eerste periode voo.rde 
gelijkmaker met een numerieke meer
derheid. De wijze waarop vervolgens 
Larrie van Wieren van dichtbij 3-2scoor
de, voorspelde in feite het verdere ver
loop. 

In de harde tweede periode vochten de 
Groningers wat ze konden. Maar steeds 
strandden de aanvallen door een te sim
pele opzet en gebrek aan fantasie. Nie
mand in de ploeg bracht wat lijn •in het 
spel en toen daarop Van Onlangs, Toren, 
Keyzeren Van der Griendtop de solotoer 
gingen, werd het een stuk gemakkelijker 
voor de Friese verdediging. Als goalie 
Muizelaar niet in topvorm was geweest, 

• Eén van ~e massale vechtpartijen. De Heer en Pirie (links) zijn er onder de 
, n~us van arbiter Sauelkouls mee begonnen. 

Nu bleef de chade nog beperkt tot 6-2. 
Eerst knalde De Bruyn raak, daarna Van 
Wieren en tenslotte maakte Palmiscino 
de zes vol. ~ 

Groningen kan morgenavond in eigen 
huis tegen het Amsterdamse De Bis
schop bewijzen dat. het wel degelijk tot 
vloeiend combinatiespel in staat is. In
dien de ijzeren body checks niet worden 
gecombineerd met het nodige spelraf
finement, dan ziet het er voor de Gronin
gers in de eindrond echt somber uit. 

· ' HENK HIELKEMA 

De Heerenveeners namen uitgekiend had Heerenveen zeker een afst raffing 
revanche voor de 6-3 nederlaag in Gro- kunnen uitdelen via een monsterscore. --~----~~-=-<...~---=----~~- -

Routine Feenstra geeft doorslag 

Bondsspaarbank in 
vijf minuten geklopt 
Slechts vijf minuten sloeg uterdag
avond de vlam In de pan In Heerenveen, 
waar Bondsspaarbank tevergeefs 'heeft 
getracht de zegereeks van de laatste we
ken te continueren. Maar toen speelde 
Feenstra Verwarming dan ook, IJ~hockey 
op Europees niveau. In die tijd van vijf 
minu ten werkelijke speeltijd werd een :2-
2 gelijke stand lo 6-2 gewijzigd door 
doelpunten van Jan Janssen, Tony Pal
miscmo, Ron Scheenstra en 
speler/ coach Larry van Wieren. 

Zenuwen 
Allan Pluimers had nog geen 'veertig se
conden op het ijs gestaan, of een onge
lukkige botsing met een niet vrij uit
gaande Jack de Heer zou hem tijdelij k 
uitschakelen. Enkele minuten bleef de 
stevig gebouwde verdediger bewusteloos 
op het ijs liggen. Deze ;tanvangsfase 
leek overigens meer op een slecht geor
ganiseeède bokspartij dan op een ijs-

, hockeywedstrijd. Vooral bij de Friezen 
ging de doos met vuile trucs wijd open, 
W/larbij opviel , dat Leo Koopi:nans bij 
iedere schermutseling was betrokken. 
Stijf van de zenuwen werd er rtauwelijks 
een poging gedaan om attractîef ijshoc
key op de ijsvloer te leggen. Men speelde 
van beide kanten zonder enige lijn of 

tactiek. Frans van Soldt opende de score 
met een ver slapshot, .waar Martiá Leef 
lang, die weer een goede partij ~tond te 

keepen, geen- kijk op had, omdat hem 
het uitzicht was benomen. Nauwelijks 
een minuut later konden de talrijke 
Groninger supporters weer even opge
lucht ademhalen bij de gelijkmaker vän 
Herby Redshaw 

Weifelend 
De.tweede periode gaf hetzelfde beeld te 
zien. Weifelende aanvalsacties van bei
de kanten. Bondsspaarbank g,af' Feen
stra geen gelegenheid om in het beken
de snelle spel te komen, maar bleek zelf 
ook nauwelijks tot een behoorlijke aan 
val in staat. tiet was weer Herby Reds
haw samen met Brad Pirie, die Bonds
spaarbank op een voorsprong wist te 
zetten. Met traag uitgevoerde spelers
wissels poogde men de noodzakelijke 
spelconcentratie van Feenstra lam te 
leggen. Tot dat moment konden de 
Heerenveners dan ook niet waarmaken. 
dat ze zijn doorgedrongen in de ~wart 
finale van de Europacup. Deze periode 
sloot af met een sfand van 2-2 door een 
doelpunt van Larry van Wieren. 

De eerste vijf minuten van de derde 
speelpe.'riode braken het verzet van qe 
Groningers. Stuk ·gespeeld door flitsend r 
snel ijshockey, bleek Feenstra Verwar
ming de betere ploeg. In deze fase van 
de strijd ontbrak het Bondsspaarbank 
aan de noodzakelijke koelhloedigheid 
en wedstrijdroutine. 

In de door de hoge buitentemperaturen 
gevormde mistbanken van het Thialf
stadion was de strijd . beslecht. John van 
de Griendt kon weliswaar nog iets van·. 
de achterstand atlcnabbelen met e~n 
goal in powerplaytijd na een vijf minu
ten straf voor spearing van Brian de 
Bruyn, maar in de laatste ~ inuut ver
grootte Leo Koopmans de voorsprong 
wJ!er tot vie doelpunten. 
Zaterdag speelt Bondsspaarbank tegen 
De Bisschop uit Amsterdam. 
Feenstra Verwarming bekert vetder ia 
de Europacup op 1 en. 9 november tegen 
het ltafiaanse Bolzano. , 

De stand: 
De Bisschop 6 s 0 l 10 33-28 
Tilburg Trappers 7 4 1 2 9 34-21 
Bondsspaarbank 7 4 0 3 8 36-31 
Feenstra Verwarming S 3 1 L 7 33.13 
Nat. Ned . ijmegen 6 .1 0 s 2 .19-38 

•H.JJ.S. lntervam 7 1 0 6 2 24-48 



Het Groninger ijshockeyteam 
Bondsspanrbank heeft zich zater
dagavond uit tekend hersteld van de 
verlies1>artij in Heerenveen . In de 
aanloop naar de onverbiddelijke cli
max van de play off-wedstrjjden zege
vierden de Groningers met 9-4 over het 
Amsterdamse De Bisschop. Ongeveer 
1500 toeschouwers zag<'n Groningen 
ditmaal herhaaldelijk combinerend 
over het ijs glijden. Het wekte zelfs de 
schijn van superioriteit, maar de wer
kelijke oorzaak van het Groninger 
overwicht school vooral in het onvol
wassen spel· an het afgetakelde Am
sterdam: zoa ls de hoofdstedclijken za
terdag speelden, zullen ze nauwelijks 
een hoofdrol kunnen claimen in de 
playoffs. 

De persoonlijke felicitaties die de Gro
ninger ijshockeyers na afloop op de 
ijs pi te in ontvangst namen van een hon 
dertal enthousiaste fam; waren wat aan 
de al te uitbundige kant. De hunkering 
naar echt succes in de strijd om de titel 
moest blijkbaar een uitlaatklep hebben. 
terwijl ook het carnaval de feestvreugde 
in het doldwaze Groninger , upporter -
vak flink timuleerde. 

L,. - .z.. -- ye 

De dertiende competitiezege van het 
,Ja tremski-team moet echter met de no
dige nuchterheid worden bekeken, om
dat Amsterdam ejgenlijk geen schim 
meer is van wat het was tijdens de beker
ronde . De ploeg van trai_ner-speler Ejay 
Queen heeft het zware wedstrijd
programma blijkbaar fysiek niet kunnen 
bolwerken. De jonge talentvolle spe
lertjes als William Klooster. Paul Nooy
en, Henk Hille en Fred Nagel werkten 
enthousiast. maar zonder voldoende 
kracht. In de play off-duels. die over 
veertien dagen beginnen , zal dit Amster
damse team vermoedelijk t.en onder 
gaan door gebrek aan spjerbundel 

• J->ete van Amelsfoort duelleert met de Amsterdamse goalie De Bruyn om de pucl~. Van der Uriendt kijkt op de ach
tergrond toe. 

Uitstekend hèrstel van 
Lichtpunten 

Groninger iishockeyers 
Maar het duel leverde toch ook licht- instelling door na een bloedige door Brad Piiie, die in het centrum van vaak tot onverschillig ogende com• 

' JY,rnten op in de Groninger ploeg. Zo lijkt hoofdwond voor de laatste minuten op de aanval veel werk verzet.te. Na een binaties. 
Mártin Leeflang een volwaardige ver- het ijs terug te keren. handvol kansen scoorde hij in de vijfde De aantrekkelijkheid bewaarde Gro-
vanger te zijn van Muizelaar. Leeflang, minuut de openingstreffer uit een assist ningen voor de tweede fase. Pluimers 

. die alle duels dit jaar tegen Amsterdam Verder werd het gemis van Herbie van de vaak omipvallend schaatsende maakte 2-0, Jos Bles en Queen deden in 
in het basisteam heeft gestaan, opereer- Redshaw · hij peelt tijdens de play off- Jim de \\leerd. In die eerste periode viel een produktieve bui iets terug (2-2), 
de betrouwbaar en geconcentreerd. Hij wedstrijden met een speciaa.l ge- er trouwens weinig spektakel te genie- waarna de doelpunt~mregen losbarstte. 
toonde in de slotperiode zijn goede construeerd masker · aardig opgevangen ten .. De handelingeq beperkten zich toen De Groningers scootden maar liefst vier 

- --- -----~-----~--------------------------==--:.........:,_ _ ____ __ maal binnen acht minuten . Rick Vangog 

Eerste succes 
BondSspaarhank 

GRONINGEN, zondag 
Het kon eigenlijk nauwelijks nog kapot. Bondsspaarbank, 

de bloed.fanatieke Groningse ijshockey-vertegenwoordiger, 
had vrijdagavond bij HIJS de smaak al goed te pakken ge
kregen. De 5-2-achterstand die toen in de slotminuten werd 
omgebogen naar 5-6, deed de moed om Tilburg de dag daar
op met succes te bestrijden en dus de titel in de voorcompe
titie te pakken, alleen nog maar verder opfokken. 

Bovendien viel de poging 
om snel goals te forceren 
(een belangrijk wapen om 
Tilburg op de knie~n te krij
gen!} al even florissant uit, 
waarmee de stampvolle 
Martini-hal voor het eerst 
kon gaan feesten, zij het nog 
bescheiden. De titel (via 7-2 
winst op de naaste rivaal} in 
de voorcompetitie was daar
mee binnen, een succe~vol 
verloop van de na-competitie 
kan het vuur in de komende 
weken in het noorden nog 
verder aanwakkeren. 

De jonge Groningse ploeg, 
hier en daar al verguisd van
wege veel te hard spel (voor
al echter een gevolg van een 
tomeloze inzet!) wees zater-

door -J~ • -;:·_ ·:/(! . { _, .; .. ir,· ?'.'"~ 

FRANs scfiRAQËR---;'--.r~:.: 
dag zijn naaste behtger te
recht terug. 

Via dat flitsende begin 
(3-1), stootte de equ-ipe 
van Bob Jastremski door 
naar de vrij forse eindscore 
op het totaal ontredderde 
Tilburg Trappers, de fiere 
koploper van nog maar zo 
kortgeleden. 

Die ontreddering was mede, of 
misschien wel vooral een gevolg van 
de ook in Groningen falende arbitra
ge. De nationale arbiters dreigen na
melijk de gelijke tred met het (stijgen
del clubniveau te verliezen, waardoor 
er chaotische situaties ontstaan. De 
heren referees kiezen daarbij in hun 
wedstrijden maar al te vaak voor lijf$
behoud door de thuisclubs zeker niet 
te benadelen. Terecht wordt er voor 
de naderende ptay-offu dan ook uit 
de richting van d& clubs met arguso
gen naar de heren scheidsrechters 
gekeken. 

TIiburg, toch wel iets gewend zo 
langzamerhand, 2ag gaandeweg de 
ene na de andere speler worden 
weggestuurd. De irritatie was echter 
tevens een gevolg van de wanorde 
die met name de eerste ~ speelmi
nuten hoogtij vierde bij de Trap
pers. Blessures, een nauwelijks vol
doende gemotiveerde houding in 
aanwl en verdediging alsmede een 
wankel sluitstuk In da goal (de jonge 
Christiaens ve,ving de geroutineerde 
Gobell vergemakkelijkten de klus 
voor Bondsspaarbank. Via Keyzer, 
Van Onlangs en Krikke (tegengoal 
Van den Broek) werd de score bin
nen korte tijd naar 3-1 opgevoerd. 

In hoog tempo werkten de Gronin
gers ook het tweede part af, daarbij 
fanatiek aangemoedigd door da paar 
duizend krijsende fans. Pirie, de meer 

dan behendige Redshaw (sticl<hand
ling, snelheid en torinstinct zljn per
fect) en weec Van Onlangs krikten de 
stand op naar 6- 1. Ook een blessu
re van Pluime,s mocht de noordelijke 
prei niet drukken. Van der Graaf te
kende 7-1 aan, Robson maakte iet$ 
van de totale ontluistering goed doof 
nog tegen te scoren. lllustratlef voor 
de speelwtjze van Tilburg: 60 strafmi
nuten, waaronder drie misconducts . 
110 minuten-straf) voor Christiaan, 
Van den Broek en Dielissen. Gronin
gen kwam tot 16 minuten. 

trof de roos vja een slap-shot door de be
nen van goalie De Bruyn, ,,Beertje" 
Keyzer demonstreerde zijn specialiteit 
(de lift-shot) op een uitmuntende wijze, 
Van de Griendt scoorde met een beetje 
geluk en Brad Pirie strafte vervolgens 
een verdedigingsfoutje resoluut af: 6-2. 

Honderdste goal 
In de derde minuut van de laatste pe

riode voegde Van der Griendt nog eens 
een goal aan het Groninger totaal toe 
(7-2), waarna Queen de eventjes voo~ de 
geblesseerde Leeflangïngevallen Muize
laar verraste met een harde schuiver. 
Henk Krikke tekende voor het hon
derdste Groninger doelpunt na een 
fraaie s0l0 en Va-n -de (;-riendl. 
derstreepte het klasseverschil door voor 
9-3 te zorgen. De laatst goal van Klooster 
was eigenlijk een cadeautje. 

Door deze zege liep Groningen een 
puntje in op koploper Tilburg Trappers, 
dat tegen Nijmegen niet verder kwam 
dan 6-6. Komende zaterdag kan Gronin
gen definitief, op de eerste plaats ein
digen als het thuis tegen de Brabanqers 
wint. Maar na die "topper" wordt het 
competi.tiegebeuren pas echt leuk. De 
strijd om de titel wordt dan in drie weken 
afgewikkeld. Een tijdsbestek dat op g~n 
enkele wijze in redelijke verhouding 
staat met de slopende - en vaak vet
velende - vóórcompetitie. 

DESTAND: 
1. Tilbur11 Trapp. 
2. B-Gronin!(en 
3. F-Heere1wcen 
4. DB -AmRlerdam 
5. H).J 
6. NN-Nijmegen 

HENK HIELKEMA 

18 13 1 4 27 101-46 
18 3 0 5 26 101 -80 
18 11 1 6 23 109-66 
18 9 1 8 19 91-84 

19 4 0 15 8 6-1-117 
19 3 1 16 7 70-138 



Voordeeltie 
Het Groninger ijshockeyteam heeft 

gebruik gemankt van het voordeeltje 
dat de eerste plaals in de voor
competi\ie hen heeft gegeven. Gronin
gen is hoger geëindi.gd dan Heerenveen, 
waardoor de stadjers zelf de wedstrijd
dag mogen bepalen voor de thuis
wedstrijd. De spelersgroep geeft er de 
voorkeur aan om eersl uit in Heeren• 
veen te spelen. Het thuisduel, dat vrij
dag 24 februari gepland was, is nu 
verschoven naar zondagmiddag 16 fe
bruari, 17 uur. Zaterdag 25 februari 
speelt Groningen in Heerenveen. 

- ··--··- ·--------·---~--
Groningers boven aan 

Bondsspaarbank 
veegt (ijs)vloer aan 
met Tilburg Trappers 

t.:en goed spelend Bondsspaarbank 
heeft zaterdagavond in een bijna uitver-
1, ocbt Stadspark-stadion het sterke Til
burg Trappers met 7-2 teruggewezen. 

Met deze overwinning hebben de Gro
ninger bewe2.en dat zij geheel klaar zijn 
voor de play-offs, welke het volgend 
weekend van start zullen gaan. Het lijkt 
echter onwaarschijnli jk dat Bonds
spaarbank de Tilburgers in de play--Offs 
met even veel gemak zal kunnen oprol
len als deze avond het geval was. Im
mers". Ti lburg Trappers w35 deze avond 
niet alleen gehandicapt door het 
ontbreken van Bakker, Van Boekel, 
Van der Ven en goalie Göbe]. scheids
rech[cr Zaalberg van Zeist floot ook 
noga! eens in hun nadeel. 

Toch viel er op de overwinning van de 
Groninger niet af te dingen. Reeds in 
de eerste minuut van de wedstrijd was 
het de jonge Henk Keizer, die na een 
sc hot van de weer goed spelende Reds
haw (zonder masker) de puck in het. net 
wÏst te werken. Vlak hierop b.t;lcht Rob 
van Onlangs de stand op 2-0. Even 
kwam Tilburg terug via Van den Broek, 
maar nog geen minuut later zou Henk 
Krikkc met een afstand afstandsschot 
de stand naar 3-1 tillen. 

Gekneusd 
In de 1weede periode moest Al Pluimers 
na een loeiharde sla hing van Peternou
sek. waarvoor deze overigen niet be-
traft werd. met een zwaar gekneu de 

arm het veld ruimen. Bond spaarbank 
bleef echter oppermachtig en het waren 
achtereenvolgens Brad Pirie, Herb 
Redshaw en Rob van Onlangs, die de 
Ti lburgse goalie wi ten te passeren. 
'In de derde periode zette Marcel van 
der Graaf na een enorme rush Bonds
spaarbank zelfs op 7-J. Enkele minuten 
later deed Tilburg via de nuttige Ste e 
Robson nog wel iets terug. maar dit 
deed geen afbreuk aan de door de 
Bondsspaarbank verrichte prestatie. ' 
Wanneer Bondsspaarbank gedurende 
de play-off de deze avond ten toon ge
spreid.ge vorm zal weten vast te houden, 
maakt het ongetwijfeld een goede kans 
de nationa le titel te veroveren. 1 

Vrijdag spelen de Groningers play-0ffs 
in Tilburg tegen Tilburg Trappers en 
zaterdagavond rhuis tegen De Bi chop 
uit Amsterdam. 

EJNb STAN D COMPETITIE 

Bonds paarbank 20 15 0 s JO I IJ-
Tilburg Trappers 20 14 5 29 IOti- 8 

7 

Feenstra Vcrw. 20 12 7 25 118- 75 
De Bf ,chop 20 10 q 21 IOJ- 95 
H.IJ .S. · lntervam_ 20 4 ·o 16 8 70- 120 

.N. ijmegen 20 J 1 lfi 7 9-145 

Het Groninger Bondsspaarbank heeft zich als be
langrijkste ti telkandidaat aangemel~ door de ui_~gebrc!de 
voor-competie als winnaar te voltooien. In het 1Jsstad1on 
Stadspark versloegen de Groninger ijshockeyers Tilburg 
Trappers met 7-2. Het bereiken van de koppositie n~ een 
dubbele competitie werd door de 2200 supporter overigens 
met de nodige reserve gevierd. De komende drie weekein
den moet Groningen zich nogmaals bewijzen als sterkste 
ploeg tijdens de kampioenswedstrijden. De titelst.rijd zal 
vermoedelijk een noordelijke affaire worden. Het Amster• 
damse De llisschop komt namelijk te veel kracht tekort, 
terwijl Tilburg Trappers momenteel met een mentale crisis 
worstelt. 

De Brabanders gingen zaterdagavond 
in Groningen op alle fronten af. Ze raak
ten dermate geïrriteerd door de vijan
delijke body-checks en de warrige ar
bitrage van Emie Zaalberg van Zeist, 
dat ze schijnbaar geen tijd hadden zich 

' .-i ,. ~a tt 
bezig te houden met behoorlijk te
genspel. Als onvolwassen amateurtjes 
hikten de Tilburgers met name in de 
eert.se twee perioci,es tegen de door Zaal
berg uitgedeelde strafminuten aan. De 
ongecoördineerde protesten resul
teerden in liefst drie misconducts 
(persoonlijke straffen) voor Klaas van de 
Broek, John Dielissen en Hans Christi-
aanse. 

Zelfs werd vanaf de Tilburgse spelers
bank een waterfles in de richting van de 
leidsman gegooid. Dat incident typeerde 
de stemming in de Brabantse ploeg. De 
zuidelijke verontwaardiging was trou
wens gemakkelijk te verklaren. De kaal
hoofdige arbiter, één van de drie besten 
in Nederland, strooide kwistig met Til
burgse straffen. Blijkbaar speelde _een_ 
eventuele molestatie van hel fanatieke 
Groninger publiek een belangrijke rol, 
want hij bevoordeelde Groningen vrij op
zichtig. 

De strafminutenverhouding 60 tP6en 
16 in het nadeel van Tilburg vormde een 
te zware handicap voor de gasten om een 
gunstige score te realiseren. Maar Gro
ningen zou ook zonder het voordeel van 
numerieke meerderheden het zwak ope
rerende Tilburg hebben geklopt. De zege 
is eigenlijk geen moment in gevaar ge
weest. De befaamde Tilburgse ver
dediging wist geen antwoord op het Gro
ninger aanval geweld, terwijl de Bra
bantse aanvallers tegen de zich hard ver
werende Pirie, Van der Graaf en Krikke 
geen passend antwoord hadden. 

·•• ' .' . 
• Herbie 
Red haw (rechts)
heeft Paul Domm 
naar de ijsvloer ge
haald. 

De terugkeer van de Groninger aan
valler Herbie Redshaw stimuleerde het 
team van Bob Jastremski tot tomeloze 
arbeid. Redshaw, die zonder masker 
speelde omdat dat hem te veel belem
merde, stuwde als vanouds en toonde 
daarnaast leidinggevende activiteiten in 
de defensie. Al in de eerste minuut be
reidde hij de openingstreffer voor. Een 
keiharde slap-shot keerde goalie Christi
ans met zijn leggards, waarna "Beertje" 
Keyzer de puck simpel in de kooi drukte. 
Diezelfde Christians - eerste doelman 
Gerry Göbel zat werkloos op de spelers
bank - was een paar minuten later 
kansloos toen Rob van Onlangs geheel 
vrij intikte: 2-0. 

Tilburg Trappers, dat zijn goede vorm 
blijkbaar reserveert voor thuis
wedstrijden, kwam er nauwelijks aan te 
pas. Wel scoorde Klaas van de Broek 2• l 
na een rebound, maar Henk Krikke 
monterde nog geen minuut later zijn 
zelfvertrouwen op via een schot vanaf de 
blauwe lijn. De Groningers straalden 

trouwens allemaal veel zelfvertrouwen 
af. De doeltreffendheid van de gestaalde 
body checks garandeerde zo veel aan
valsafbraak dat Tilburg zich kinderlijk 
liet aftroeven. 

Op strafbank 
Groningen liet echter veel scoringsmo

gelijkheden ongebruikt tijdens de mo
menten van numerieke meerderheid. 
Het duurde tot de twaalfde minuut van 
de tweede fase, dat Brad Pirie 4-1 scoor
de met twee Tilburgers op de strafbank. 
In deze periode besliste Her bie Redshaw 
de strijd door de vijfde treffer voor zijn 
rekening te nemen met een spelersmeer
derheid van 5 tegen 3. Na die treffer be
seften de Tilburgers dat de willekeur van 
de arbiter hen de das had omgedaan. 
Van de Broek en Dielissen liepen toen 
misconducts op, terwijl Ven Onlangs uit 
een face off nog eens raak schoot: 6-1. 

Bezinning en berusting was er blijk
baar in de tweede pauze in de Tilburgse 
cabine, want de derde periode hield het 

team van speler-trainer Paul Domm zich 
opmerkelijk rustig. Van de Graaf kon on
belemmerd een solo succesvol afronden. 
Het prima optreden van de Groninger 
goalie John Muizelaar bleef in de slot
fase onaangetast, ondanks een succes
volle slap-shot van Steve Robson. 

De Groninger Allan Pluimer viel hal
verwege het duel uit met een elleboog
bie sure. Foto's in het ziekenhuis gaven 
een kneuzing aan, maar manager Henk 
Lingeman verwacht dat hij vrijdaga
vond in Tilburg voor de eerste wedstrijd 
van de play offs gewoon ingezet kan wor
den. Zijn aanwezigheid is dan wel ge• 
wenst, want de 7-2 zege houdt zeker niet 
in dat Groningen het. over enkele dagen 
gemakkelijk zal krijgen. 

HENK HIELI{EMA 

E:indqLond voorcompetitie: 
l. B -Groningcn 20 15 0 5 30 114- 86 
2 . Til liurg Trappers 20 14 1 5 29 106- 54 
3 . F -Hceronvcen 20 LZ 1 7 25 119- 75 

•4 . DB-Amsterdam 20 10 1 9 21 90- 98 
5, Hl,JS 20 4 0 16 71-120 
6. NN- ijmegen 20 3 l 16 7 69-146 

....... 
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Programma· 
1 

Vrijdag 17 februari: Amsterdam-
Heerenveen (20.30 uur), TIiburg
Groningen (20:00 uur). 
· Zaterdag 18 februari: Heeren-. 
'.'een-Ti lburg (20.00 uur), - Gronin-

playoffs 
gen-Amsterdam (20.00 uur) . . 

Vrijdag 24 februari: Groningen
Heerenveen' (20.00 uur), Tilburg
Amsterdam (20.00 uur). 

Zaterdag · 25 februari: Heeren- · 

veen-Groningen (20.00 uur). 
Zondag 28 februari: Amsterdam

Tilburg (20.30 uur). 
Vrijdag 3 maart: Tllburg-

·Heerenveen (20:-00 uur), Amster
dam-Groningen (20.30 uur). 

Zaterdag 4 maart: Heerenveen
Amsterdam (20.00 ,uur), Groningen
Tilburg (20.00 uur). 

~- ~ 

• Coach B ob Jastremski verwacht niet dat de p lay of fs in complete veldslagen zullen ontaarden. , , Een 'match-penalty 
of een vijf-minuten$traf kunnen namelijk dodelijk zijn." Op de foto een gevecht tussen de Groninger Brad Pirie {ljnks) 
on.lnrh rio oornn n 1-lt>oronll on. -
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~ Over de prognoses voor de play gewonnen in Heerenveen. Maar ik ~ 
§===== offs wil Gi:oningens trainer-coach . Bo' b J.a strem S k ·1 vo· O rz ·1 C h t ·1 g denkdathetstrakswellukt. Wewe- ~====_-Bob Jastremski slechts in voor- ten precies wat we de vorige keren 

zichtige termen praten. Hij denkt fout hebben gedaan. Het heeft bij 
dat alle vier ploegen ongeveer de- Heerenveen gewoon wat langer ge-
zelfde kansen hebben om te winnen: OVER AMSTERDAM van de afgelopen weken zeggen me dat het een goalie als Gerry Göbel duurd voordat we de sleuteltaktiek 
,,We kunnen van alle drie winnen en "Als goalie John de Bruyn in top- niet zoveel, Volgens mij spaart de heeft", konden vinden". 
verliezen. De play offs duren in feite vorm is, Ejay Queen goed overzicht' ploeg zich voor de play offs". OVER HEERENVEEN OVER DE ARBITRAGE 

- maar kort. Daarom kan het kam- houdt in de counters en Ron Ber- OVER TILBURG TRAPPERS "Er zitten weinig zwakke plekken "Het is jammer dat de toparbiters 
pioenschap eventueel besli~t wor• • teling na zijn blessure op volle toe- ,,De verdediging is hun sterkste in het team ·van Heerenveen. Het in Nederland onvoldoende worden 
den door een geluksgoal of door een ren kan draaien, dan kan Amster- punt. Als wc erin slagen om een stuk kan scoren door - veel - verschil- . begeleid. Daardoor is er ook geen ' ê 
goalie die op dat moment toevallig dam gevaarlijk zijn. Het is echter de of vier doelpunten te maken, dan lende spelers. Als keeper Van Bilsen bepaalde lijn in hun manier van ar-
zijn goede dag heeft. Het is allemaal vraag of Berteling fit zal zijn. Hij lijkt de zaak wel bekeken, want de op dreef is, dan kun je ze moeilijk bitreren. Maar ik denk sowieso niet ,. _== 
zo betrekkelijk. We hebben bewezelll moet de snelheid in het team bren• Brabanders scoren niet zo gemak- kloppen. Hun aanval, opbouw en dat de play off-duels ontaarden in 
dat we voor geen enkele ploeg onder. gen. Alleen als hij meedoet, heeft kelijk. Aan de andere kant kunnen afronding moeten in ieder geval llorlogen. Een match-penalty of een 
hoeven te doen. Ook niet voor, Amsterdam twee evenwichtige Jij- ze wel goed numerieke meerder- doorkruist worden met hard stoor- vijf-minutenstraf kan namelijk do-
Heerenvcen". nen. Hun minder goede resultaten hed.en uitbuiten. Tilburg heeft geluk werk. We hebben dit jaar nog niet delijk zijn". H.H. 

5ÏII 111Ill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Illlll111111111111111111111 I IIII 1111111111111111111IlIlIlll11111 II II II II II Il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III1111111111111111111111111111111111111111111111111 n11 lll l l l l l 11111111111111111111111111111111111111111111111 ff. 

Uitstekende start van 
Groninger iishockeyers 

Het Groninger Bondsspaarbank is de beslissende serie wedstrijden om de 
i_ishockeytitel gestart met een verrassende 6-5 zege in Tilburg. De Groningers 
verschaften zich daarmee een uitstekende basis voor een succesvol vervolg in de 
resterende vijf duels. Het team van coach Bob Jastremski versloeg Tilburg 
Tràppers op professionele wijze. Drieduizend Brab·anders - waaronder een hon
derdtal Groninger fans - hadden er na afloop van de spannende ontmoeting 01>· 
vallend veel applaus voor o er. Titelverdediger Feenstra uil Heerenveen begon 
in Amsterdam eveneens met een overwinning. De Bisschop. vanavond <;ronin
gens tegenstander in het Stadspark, ,,erloor mc>I ï-.1. 

Het duel in Tilburg werd beheerst 
door spanning, hardheid en nervositeit. 
Daardoor ontstonden soms de vreemdste 
momenten voor de beide kooitjes. De 
handelingen beperkten zich in de eerste 
periode voornamelijk tot wederzijdse 
overtredingen. Het leek er toen veel op 
dat de partij zou uitlopen op een slag
veld. De unfaire botsingen stapelden 
zich op en tot overmaat van ramp maak
te arbiter Jan Savelkouls zich in die be• 
ginfase een paar maal schuldig aan op
zichtige thuisfluiterij. 

Maar na die woelige opening kalmeer-

den beide teams. De wil om doeltreffend 
ij hockey Le spelen en de angst voor 
·trafmi nuten maakten attractief spel 
mogelijk. Omdat de score lange tijd aar
dig in evenwicht bleef, verveelde de 
wedstrijd geen moment. Integendeel, er 
waren behoorlijk veel nagels gebeten 
voordat de immer rustige Jastremski 
van alle kanten felicitaties in ontvangst 
kon nemen. 

Ti !burg Trappers slaagde er niet in om 
revanche te nemen voor de verschrik• 
kelijke afgang, die de ploeg een week eer
der in Groningen onderging. En het ver
lies was gemakkelijk te verklaren: de 
vaak zo sterke verdediging maakte veel 
t.e veel !'out.en, de conditie liet de Bra
banders in de derde fase in de steek en de 
Groninger traften koelbloedig af. ,, Het 
ging professioneel goed", vertelde 
,Jastrem ki later. 

Aan het denken 
f 1 oelman john Muizelaar moet bonds
co ch Hans Westberg gisteravond on
getwijfeld aan het denken hebben gezet. 

Hij redde op cruciale momenten bijzon
der spectaculair. Muizelaars optreden 
verbleekte de stuntelige acties van zijn 
zo vaak geroemde collega Gerry Göbel, 
die grove schuld had aan drie van de zes 
Groninger t reffers. Hoewel Muizelaaren 
de weer grandioos hard werkende Herbie 
l{edshaw uitblonken, was er ook een 
hoofdrol weggelegd voor de l9-jarige ras
echte Groninger .,Heertje" Keyzer. De 
jeugdinLcrnat.ional kreeg al na zes
enLwintig econden een aardige opkikker 
via het scoren van de openingstreffer. 
Hij bracht de puck achter het Tilburgse 
doel en daar draaide hij tweemaal Göbel 
naar de verkeerde kant. Keyzer 
schaatste vervolgens verrassend om het 
hoekje en deponeerde de schijf bijna ko
misch eenvoudig in het doel. Ook in vele 
andere situaties etaleerde de jonge Key
zer veel raffinement. Hij doelpuntte la
ter nog eens en eiste voortdurend aan
dacht op van de zwaar gebouwde Bra• 
ban tse verdedigers. 

Tilburg maakte de Groninger ope
ningsgoal ongedaan via een treffer van 
C:eorge Peternousek, terwijl Rick Van-
1!0g op de strafbank vertoefde. Pet.er
nouse k beleefde trouwens een trie ·t.e 
avond, want uit twee van zijn blunders 
ontstonden tegendoelpunten. Eerst ver• 
gat hij de puck mee te nemen, waardoor 
Pirie kon scoren en later veroorzaakte hij 
de winnende goal van Al Pluimer door 
de schijf doodeenvoudig bij de tegenpar
tij in te leveren. 

Maar in de tweede periode naf!l Til-

• .. Heertje' · Keyzer 
. .. hoofdrol ... 

burg eerst nog een 2-1 voorsprong. ln nu
merieke meerderheid knalde Hans 
Christiaanse raak, waarna Groningen 
eventjes in moeilijkheden kwam door 
een plotselinge verwarring. De Stadjers 
herstelden zich echter met twee doel
punten van Johan Toren en Pirie. Key
zer produceerde de vierde treffer, maar 
Peternousek en Paul Domm zorgden 
voor nieuwe spanning: 4-4. . 

De laatste periode was een thriller van 
de bovenste plank. Rob van Onlangs zag 
tot zijn verbazing een slap-shot langs de 
s lapende Göbel in het net verdwijnen 
(4-5), waarna Paul Domm na veel Til
burg e mogelijkheden andermaal de ge
l ijk maker realiseerde. In de veertiende 
minuuL strafte Pluimers een Peter
nousek-blunder af, waarna de slopende 
slotfase ei11digde met een tweeminu
len traf voor Rick Vangog. De Braban
der waren echter te vermoeid voor een 
gaaf spelletje power play. De laatste mo
ge lijkheden werden sleed verstoord 
door de zwoegende Redshaw, d~e de puck 
in de laatste seconde nog bijna in het ver
laten Tilburgse kooitje schoof. 

HE K HIELKEMA 

-



Volgend weekeinde beslissend voor landstitel 

Superieur Bondsspaarbank 
verslaat De Bisschop 

De Nederlandse ljshockey-<:ompetltie 
nadert een van spanning zinderende 
ontknoping. De play-offs zijn gestart, de 
nacompetitie waarin de vier hoogst ge
klasseerde teams om de kampioenstitel 
spelen. De strijd om de zo fel begeerde 
landstitel heeft zich volledig toegespitst 
tussen het Groninger Bondsspaarbank 
en de landskampioen van het vorig sei
zoen, Feenstra Verwarming uit Heeren
veen. 

Tilburg Trappers en het Amsterdamse 
De Bisschop lijken nu reeds kansloos te 
zijn. Deze beide teams waren namelijk 
de grote verliezers van het eerste play
off weekend. Het eens zo roemruchte 
Tilburg Trappers moest, nadat het de 
avond tevoren reeds door Bondsspaar
bank verslagen was, zaterdagavond in 
Heerenveen het onderspit delven. 
Het Amsterdamse De Bisschop bracht 
het er al niet veel beter van af. Moest het 
vrijdagavond in eigen huis een 5-7 ver
lies incasseren tegen Feenstra, een dag 
later was het met 7-2 duidelijk de min
dere van een superieur spelend Bonds
spaarbank. 

Nerveus 
Het zag er zaterdagavond in het geheel 
uitverkochte Stadsparkstadion aanvan
kelijk echter niet naar uit dat De Bis
schop zich gemakkelijk gewonnen zou 
geven. Integendeel, het stond tegen een 
nerveus spelend Bondsspaarbank zelfs 
geruime tijd op voorsprong, doordat de 
Nederlandse Canadees Linning reeds In 
de tweede minuut van de wedstrijd doel 
had weten te treffen. 

Enkele minuten voor het einde van de 
eerste periode echter bracht Brad Firie 
de stand met een formidabel afstands
schot weer in evenwicht en toen vlak 
daarop ook Herbie Redshaw succesvol 
was , was het pleit in feite al beslecht. 
In de tweede periode zou het echter toch 
weer De Bisschop zijn dat het eerst het 
doel zou weten te treffen. De jeugdige 
Ron Berteling rondde een pass van 
trainer-speler-coach Ejay Queen doel
treffend af. Nog geen twee minuten later 
echter zette "Beertje" Keizer Bonds
spaarbank weer op voorsprong door met 
een simpel tikje de Amsterdamse goalie 
De Bruin te passeren. 

f/111/11, ~,. '-" 
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~ ~--
Overspeeld 
Vanaf dat moment was Bondsspaar
bank superieur. Aanval na . aanval 
golfde op het Amsterdamse doel af. De 
Amsterdammers werden zelfs volledig 

Na een harde teckel van Bisschop-speler 
John Caccamo (nr. 16 helemaal rechts 
op de foto) vliegt Rick Vangog (nr. 4) 
van Bondsspaarbank sierlijk over het 
harde ijs. 

overspeeld en dit resulteerde halverwege 
deze periode in het vierde doelpunt van de Amsterdamse goalie nog met een zie
Bondsspaarbank, gescoord door Allan dend slapshot weten te verrassen maar 
Pluimers. Nog geen minuut later depo- op het moment dat de puck in het net 
neerde Rob van Onlangs vanuit een belandde ging de sirene voor het eind
face-0ff de puck in het Amsterdamse signaal en dientengevolge werd deze 
doel, waardoor hij de stand op 5-2 treffer door de goed leidende Nico Toe
bracht. Dit was tevens de eindstand van men geannuleerd. 
deze periode. Weliswaar had Brad Pirie Toch zou het nog 6-2 worden. De derde 

·--------------------------

periode was nog geen minuut oud toen 
Henk Krikke, tijdens een numerieke 
meerderheid, een pass van Brad Pirie 
wist te verzilveren. Daarna trof Johnny 
tan der Griendt uit een assist van Rob 
van Onlangs doel, waarmee hij de eind
stand op 7-2 bepaalde. 

Het gemak waarmee Bondsspaarbank 
deze avond De Bisschop aan de kant 
zette doet het beste hopen voor het vol
gende weekend, wanneer Bondsspaar• 
bank in twee duels met Feenstra Ver
warming moet gaan uitmaken wie de 
beste kansen op de titel het laatste play
off weekend in zal kunnen gaan. 
Zoals de zaken er op dit moment voor 
staan, kan zeker gesteld worden dat het 
komend weekeinde beslissend is: Het 
team dat deze twee wedstrijden als 
sterkste uit de bus komt, zal de landsti
tel in de wacht gaan slepen. Bonds
spaarbank is hierbij Uchtelljk In het 
voordeel, aangezien het eerst de uitwed
strijd moet spelen, en daarna Fèenstra 
op bezoek krijgt. 

De stand in de kampioenscompetitie is: 

Feenstra Verwarming 2 2 0 0 4 14- 7 
Bonds-spaarbank 2 2 0 0 4 13- 7 
Tilburg Trappers 2 0 0 2 0 7-13 
De Bisschop 2 0 0 2 0 7-14 

Programma 
Het verdere programma luidt: 
Vrijdag 24-2: Tilburg Trappers - De 
Bisschop; zaterdag 25-2: Feenstra Ver
warming - Bondsspaarbank; zondag 26-
2: Bondsspaarbank - Feenstra Verwar
ming; De Bisschop - Tilburg; vrijdag 3-
3: Tilburg Trappers - Feenstra Verwar
ming; De Bisschop - B_ondsspaarbank; 
zaterdag 4-3: Feenstra Verwarming - De 
Bisschop; Bondsspaarbank - Tilburg 
Trappers. 

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



ede start play-offs 
roninger ijshockeyers 

. 
(Van onze sportredactie) 

Wanneer het ijshockeygezelschap 
van de Bondsspaarbank zaterdag aan
treedt tegen Feenstra Verwarming 
zullen de stadjers zich gesteund weten 
door enkele honderden supporters. Met 
een aantal bussen zal de reis naar 
Friesland ondernomen worden. Debet 
aan deze belangstelling is de goeide 
start van de Groningers in de play-offs 

yshockey 
voor de Nederlandse titel. Na twee van 
de zes te spelen wedstrijden van coach 
Jastremski vier punten verzameld, 
evenveel als de ploeg uit Heerenveen. 
Het lijkt dus een noordelijk onderonsje 
te gaan worden. Na de verrassende 6-5 
overwinning op Tilburg Trappers. Gro
ningen behaalde zijn twee.de winst van 
de nacompetitie uit het duel met De 

Bisschop Amsterdam, dat eerder al had 
verloren van Heerenveen. De Amster
dammers waren geen al te moeilijke 
tegenstanders . in het Groningse ijssta
dion. Een, met vijfentwintig honderd 
toeschouwers, vol gevulde hal vormde 
het decor voor een regelmatige 7-Z zege 
van de thuisclub. Moeite hadden de 
Noordelingen slechts in de eerste peri
ode, waarin de gasten zelfs de score 
openden. Dat gebeurd~ al in de tweede 
minuut, toen Caccamo de puck in het 
doel van Muizelaar deponeerde. Het 
duurde erg lang alvorens de gastheren 
de zaak weer recht konden trekken, 
want ondanks een paar situaties van 
nummerieke meerderheid wilde de 
gelijkmaker aanvankelijk niet vallen. 
Eerst toen Hille voor de Amsterdam
mers eerl straf moest uitzitten in de 
zeven tiende minuut, wist Brad Pirie de 
puck eindelijk de juiste richting te 
geven: 1-1. Herbie Redshaw was vervol
gens de man, die op de valreep de 
Groninger naar de positieve kant van de 
score tilde 2-1. , 

De tweede periode begon op identieke 
wijze als de eerste. Al in de beginfase 
lag de schij[ tegen het Groningse net. 

Verantwoordelijk voor deze tref[er was 
Berteling, die al,dus zijn ploeg weer op 
gelijke hoogte bracht. 

Devreugde van de Amsterdammers 
duurde niet lang. Nog geen minuut later 
scoorde Henk "Beertje" Keizer: 3-2. De 
gasten hebben na die derde Groninger 
goal l)Og één keer een &oede gelegen
heid gehad om weer op gelijke hoogte te 
komen/maar ook van een meerderheid 
van tw~e man konden ze geen gebruil< 
maken. Lang duurde die overmacht 
weliswaar niet, want , nadat Henk 
Krikke en Rick Vangog naar de straf
bank moesten, kon ook Jerry Schaefer 
van de Amsterdammers twee minuten 
gaan pauzeren, Zoals gezegd, gedoel
punt werd er niet. Dat was wel het geval 
na elf minuten, toen Al P1uimers raak 
schoot: 4-2. Het-definitieve einde van de 
ploeg uit.het westen k\\lam in zicht, want 
een minuut later was de stand al 5-2. 
Rob vàn Onlangs wasvoordezetreffer 
verantwoordelijk. , 

Hadden de Amsterdammers in de 
eerste en tweede periode een bliksem
start, de thuisclub bewees in de derde 

De Groningers Henk Keyzer ( 12) en John van der Griendt (9) belagen het Amsterdamse doel. 

periode ook de overrompelingstechniek 
te beheersen. · 

Na precies twee en vijftig seconden 
bolde het Arnsterdamsenet: 6-2. Doel
puntenmaker was dit keer Henk Krik
ke . De laatste treffer van de ontmoeting 
kwam, op naam van John van der 
Griendt en dat ,gebeurde in de derde 
minuut' van de la,atste periode, waarin 
voor de rest nog slechts straffen werden 
uitgedeeld. · 

Manager Lingeman van de Gronin
gers was uiteraard erg tevreden over de 
tot nu toe behaalde resultaten. Was de 
hal voor de wedstrijd tegen de Amster
dammers al uitverkocht, het duel van 
zondag tegen de landskampioen uit 
Heerenveen, zal heel wat turbulente 
toestanden in het Groninger ijsstadion 
veroorzaken. ,.Het zal wel eivol worden 
en ik kan de mensen alleen maar 
aanraden de kaarten vooral tijdig te 
kopen". Verder verwacht Lingeman 
niet zoveel problemen voor de wedstrij
den tegen de Friezen. ,,Blessiues-zijn er 

., 

niet, al hadden we er dit keer wel een 
paar jongens bij die wat grieperig 
waren. We kunnen slechts hopen dat de 

met winst kunnen besluiten", aldus 
Lingeman. 

De stand na twee wedstrijden: 

ziekte geen "echte" slachtoffers 
maakt. Verder kunnen we niet meer dan 
ons uiterste best doen ik hoop dat we in 
ieder geval één van de wedstrijden 
teeen de re2:erend nationaal kamoioen 

De uitslagen van dit weekeinde: 

Tilburg - GroniJ1gen !i-6 (1-1, 3-3, 1-2), 
Amsterdam - Heerenveen 5-7 (4-3, 1-1, 1-
2), Groningen - Amsterdam 7-2 (2-1, 3-1, 
2-0), Heerenveen -Tilburg 7-2 (3-0, 4-0, 0-
Z). 

Heerenveen 
Groningen 
Amsterdam 
Tilburg 

2 2 0 0 4 14-6 
2 2 0 0 4 13-7 
2 0 0 2 0 7-14 
2 0 0 2 0 6-13 
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Ushockey- ~ompetitie al vroeg besli3t? 
,.J 

Van onze speciale ver$laggever 

GRONINGEN/ AMSTERDAM, zondag 

Het begint erop te lijken dat de ijs- Feenstra uit Heerenveen samen aan de 
hockey-kampioen van Nederland in het leiding met vier punten, op ruime af
(noorden moet worden gezocht. Na het stand gevolgd door De Bisschop en Til
·eerste weekeinde van de play-offs gaan burg Trappers met beide nog geen en
het. Groninger Bondsspaarbank en kel winstpunt. 

Bondsspaàrbank en Feen
stra ontmoeten elkaar het 
aanstaande weekeinde in 
een dubbel, zaterdag in Hee
,1:enveen, zondag in Gronin
gen. Slaagt één van de twee 
tecµn.s erin om beide duels 
winnend af te sluiten, dan is 
het kampioenschap reeds 
voortijdig beslist en het slot
w~ekeinde zelfs overbodig. 

Bondsspaarbank zette za
terdag in de stampvolle Gro
ninger Stadsparkhal De Bis
s_chop met 7-2 opzij. De Am
sterdammers leden daarmee 
binnen 24 uur voor de twee
de keer verlies na de drama
tische ontknoping tegen 
Feenstra vrijdag. In dat duel 
ging een 5-3 voorsprong fi
naal verloren, toen de Frie
zen in de tweede fase vier 
goals scoorden (5-7). In Am
sterdam,, kwam toen in het 

eede deel van de wed
strijd al duidelijk een fysiek 

overwicht van Feenstra-naar 
voren. Zaterdag een zelfde 
beeld ten gunste van Bonds
spaarbank. 

Motivatie 
De Amsterdamse coach 

Ejay Queen: ,,We kennen nu 
die zwakte overduidelijk. 
Merk je bovendien dat een 
bepaalde motivatie op en 
buiten het ijs even ver
dwijnt bij bepaalde lieden, 
dan vergroot je de proble
men nog'meer." 

Zo was het precies! Het le
verde Feenstra vrijdag een 
meer dan voordelige score 
op, Bondsspaarbank een dag 
later eveneens. De Gronin
gers hadden het wel degelijk 
erg moeilijk tegen De Bis
schop, met name in de aan
vang van de wedstrijd. De 
gasten controleerden toen de 

strijd nadrukkelijk, maar 
bleven weer schromelijk fa
len in de afwerking. Slechts 
John Caccamo (tegen Feen
stra goed voor 4 goals) en de 
langzaam herstellende Ron 
Berteling wisten het net ach
ter Muizelaar te vinden. Een 
reeks aan goede mogelijkhe
den werd door de gasten 
echter angstig om zeep ge
holpen. 

Bondsspaarbank, duidelijk 
in het eerste half uur uit het 
ritme, hield de schade door 
Pirie en Redshaw enigszins 
in toom. Via Keyzer werd 
een 3-2 voorsprong geno
men, maar zelfs toen was er 
nog van alles mogelijk. Tot
dat Jerry Schäffer miskleun
de door zijn stick gevaarlijk 
hoog nabij het kruis van een 
opponent te doen belanden! 
De prima leidende Nico Toe-

men (herstelt de arbitrage 
zich in de play-offs?) stuurde 
hem voor 2 min. spe~i.ng en 
met een misconduct naar de 
strafbank. 

· , Verzet 
De aangeslagen Amster

·dammers, er moest boven
dien worden gewisseld in de 

lijnen, zagen plots de Gro
ninger wals over zich heen
komen. Via Pluimers werd 
het 4-2 en toen Van Onlangs 
kort daarop voor 5-2 zorgde, 
was het verzet al gebroken. 

Meer dan gemakkelijk werd 
het door Krikke en Van der 
'Griendt 7-2. De Bisschop 
maakte plichtmatig de slot
periode vol, schiep zich op-

nieuw wat kansen maar 
juiste richting bleek ver te 
zoeken! 

Bondsspaarbank had vrij
dag Tilburg al op de kni~n 
gekregm. Na een adembene
mende wedstrijd, bijge
woond door ongeveer 3000 
fans, werd het 5-6, nadat de 
score tot ~5 gelijk was opge
gaan. Tilbur:g-Groningen 

• Feenstrs hield de defensie 
gesloten. Van Soldt (1.) ruimt 
op, in samenwerking met 
doelman Van Bilzen en 
McDonald. Tilburg Trapper 
Do.mm (r.) kan tegen deze 
overmacht niet op. 

leerde vooral dat de verdedi
ging bij de thuisclub weinig _ 
betrouwbaar was. 

, 

Verlies 
Zaterdag werd Tilburg op

nieuw naar verlies gespeeld. 
In Heerenveen werd het 
voor een volle bak 7-2 -voor 
Feenstra. De basis voor die 
forse score lag in de eerste 
twee periodes. Via 3-0 en 4-0 
werden de gasten, met een 
allesbehalve solide goalie 
Christiaans, op hun num
mer gezet. Feenstra nam 
toen pas gas terug. Via Rob
son en MacDonald kon de 
score tot 7-2 wolrden terug
gebracht. 

Stand na 2 wedstrijden: 1. 
Feenstra 2-4 (14-6), 2. Bonds
spaarbank 2-4 (13-7), 3. De 
Bisschop 2-0 (7-14), 4. Tilburg 
Trappers 2-0 (6-13). 



Sleutelrol 
Redshaw 

,. 

in play offs 
Als een gemaskerde reus zaJ de Canadese ijshockeyer Herbie Redsha w de vol

gende week voor het team van Bondsspaarbank over de ijspistes glijden. Een in
diaan op oorlogspad met de stick als slagvaardig hulpmiddel. De play off-duels 
om de Nederlandse titel kunnen beginnen; Herbie is er klaar voor. Het ge
zichtsmasker van de besnorde Redshaw is echter niet bedoeld als een soort 
schrikaanjagend altribu~t, maar het moet de ernstig beschadigde jukbeenderen 
van de Groninger forward beschermen tijdens de beslissende kampioens
wedstrijden. Het masker is deze week per luchtpost vanuit Canada overgevlogen 
en dit weekeinde zal Herbie zijn 'tweede gezicht' tegen HrJS en Tilburg Trap-
pers lesten. · 

Veertien dagen geleden knalde zeggen datje nog beter kunt. Dat moetje 
Redshaw in Tilburg met zijn gezicht maar afwachten. In elk geval heb ik vre-
frontaal op de rand van de boarding. Het sclijk veel zin in die kampioens-
leek er toen veel op dat hij uitgeschakeld wedstrijden.'' 
was voor de play offs. Een tijdje rust en 
de constatering dat de beenderen niet Hoe hoog schat je de Groninger ti'-
gebroken waren maar zwaar gekneusd, tclkansen? 
brachten opluchting in het Groninger Redshaw: ., We kunnen kampioen 
kamp. Want de stadjers zouden zonder worden. Daar hebben we het team voor. 
Herbie Redshaw bij voorbaat kansloos Wij hoeven ons als aanvallers niet zo 
zijn voor het behalen van de titel. druk te maken om de verdediging. Die 

zit vrij goeä in elkaar. Daardoor hebben 
Herbie was in topvorm. Juist tijden we meer mogelijkheden om zelf te sco-

de laatste weclstri~•PP-'--~re~.011.-..1.Y.J.JoourL..1.d~e~ru;e~s,,._t ...1:hilie""z.uit.,,.tel..!D~Wl'.le<.....llla.ull~eu,~l"a'-lla~l 
naar de play off maakte hij zich waar als een portie hardheid waar geen enkele 
, full profujtToronto", zoals hij hetvori- ploeg in Nederland tegenop kan. Wij zijn 
ge seizoen door de clubleiding werd aan- grote jongens. Het zou teleurstellend 
gekondigd. Zijn slap-shot is harder dan zijn als we derde of vierde worden. De 
dat van Leo Koop mans, zijn koel- ploeg werkt keihard en dat moet beloond · 
bloedigheid overtreft het score-instinct worden." 
van Jack de Heer, de werklust evenaart 
de inzet van e Amst-e amse trainer
speler E' ueen en zijn hardheid is on
gev gelijk aan die van de Groninger 
'tl"{.flehonderd-ponder' Allan Pluimers. 

Herbie Redshaw is straks voor het 
Groninger team de sleutelfiguur; de tot 
vedette uitgegroeide ster die voor de 
coörainatie van het aanvalsspel eigenlijk 
onmi baar is. Zijn reputatie wordt wel 
het best getypeerd door een uitspraak 
'ian Jack de Heer, die in een interview 
verklaarde er trots op te zîjn een keer 
met Herbie een vuistgevecht aangedurfd 
te hebben. ,,Hij is de grootste en sterkste 
ij hockeyer 'van Nederland," aldus De 
Heer. 

Verlegen 
Redshaw lacht verlegen als hij met dat 

verhaaltje geconfronteerd wordt. Zonder 
ijshockey-kleding is zijn gestalte van 
doorsnee-kaliber. Een vriendelijke jon
gen die rustig formuleert: ,,Ik voel me 
echt geen reus of zo. Trouwens ik ben 
lang niet de grootste en breedste speler 
in ons team. Pluimers, Van de Graaf en 
Toren hebben veel meer body. Ik weeg 
nu 81 kilo. Dat is tien minder dan het vo-
rige jaar." · 

Hoe verklaar je je opmerkelijke 
vormgroei van de laatste tijd? 

Redshaw: ,,Daarvoor is moeilijk één 
oorzaak aan te geven. Het hangt. met zo
veel dingen samen. De speelomstandig
heden zijn dit eizoen veel beter dan het 
vorige jaar. In de eerste plaats zijn er 
sterkere Canadezen gekomen en ook de 

ederlandse jongens als Keyser, Toren 
en Krikke spelen duidelijk beter. Dat 
inspireert me. Kijk, het vo;rige jaar had
den we wel eens moeilijkheden. Af en toe 
ging er weer een Canadees naar hui en 
toen waren er ook geen geldpremies voor 
overwinningen . Daarbij komt dat de re
suJtaten vanaf het begin niet erg hoopvol 
waren. Ikzelf was in die tijd trouwens 
zo'n tien kil.o te zwaar. Ik miste veel, 
vooral conditie." 

Heb je je topvorm voor de play offs al 
bereikt? 

Redshaw: ,,Ik voel zelf dat het steeds 
beter gaat. Maar je kunt natuurlijk nooit 

.. 
. ' ·~ ,;, . . .. 

. ·. 

. . . 

Slechte naam 
Het team heeft een vrij slechte naam 

wat betreft de hardheid. 
· Redshaw: ,,Hard spel heeft meer voor
dan nadelen. Wij kunnen niet ons eigen . 
spelletje zomaar laten varen en bijvoor
beeld minder hard spelen. Het ge\l'.aar 
van strafminuten zit er natuurlijk altijd 
wel in, maar daar staat tegenover dat 
veel van onze tegenstanders gewoon niet 
in hun spel komen." 

Je bent trouwens zelf heel wat min
det vechtlustig dan het vorige seizoen. 

Redshaw: ,,Dat klopt. Toen ik hier 
kwam wilde ik me op alle mogelijke ma
nieren waarmaken. In Canada wordt 
trouwens veel meer gevochten dan hier 
in Nederland. Ik moest me aanpassen. Ik 
kreeg vlak achter elkaar twee match
penalties (van het ijs gestuurd; H.H.). 
Als me dat overkomt in de play offs, dan 
dupeer ik het team ermee. Je wordt dan 
wel vanzelf voorzichtiger. Maar we moe
ten wel hard blijven spelen. De inzet en 
de body checks zijn onze ster-kste w~
pens. Als die wegvallen, kunnen we de t1• 
tel wel vergeten." , 

De Groninger nummer 6 is ervan over
tuigd dat Tilburg Trappers, Feenstra en 
De Bisschop in Groningen verliezen. Hij 
vindt dat wel een noodzakelijke basis 
voor een topsucces. ,, We kunnen het ons 
niet permitteren om thuis te verliezen. 
De moeilijkste wedstrijd zal wel die in 
Heerenveen worden. Amsterdam en Til
burg kunnen we uit nog wel rerslaan, 
maar de Friese ploeg zal wel lastig wor
den." 

Herbie Redshaw betast even zijn ge
zwollen kaken. Het linkeroog is een 
beetje toegeknepen. De helft van het 
oogwit i doorlopen met bloed. Hij lacht 
en knipoogt naar. trainer Bob Jastrems
ki, die tegenover hem zit. ,,We hebben 
een kampioensploeg", herhaalt hij. 
Redshaw praat zelfverzekerd over de 
mogelijkheden. Hij noemt Larry van 
Wieren (Heerenveen} , Ejay Queen (Am-
terdam) en Steve Robson (Tilburg) als 

zijn beste tegenstanders. ,,Ik hoop niet 
dat ze straks van mijn masker schrik
ken," zegt hij. 

HE K HlELKEMA 
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ete ijshockeyderby's op til 
HET KOMEi DE weekeinde richt 

hel noordelijk sportgebeuren zich 
vooral op de beide jjshocke -
ont.moctingen tussen Groningen 
(Bonds paarbank) en Heerenveen 
(Fecn tra). Hel toeval wil dat de 
wed trijden beslissend zijn voor het 
Nederlands kampioenschap. Wint 
éên van de twee teams beide duels 
dan is de \•,1innaar vrijwel verzekerd 
van de titel evenaL van deelname 
aan het l<~uropa-cupgebeuren. Beide 
tadions zijn gL leren volledig uit

verkocht. Zaterdagavond zulkn 
.!500 toeschouwer in de Thiolf-hal 
zijn en zondagmiddag is de Gronin
ger ijshal. tad~park volgepropl met 
2700 supporters; meer kunn<'n r 
niet in. 

HET RES 'LTAAT van de noor
delijke "double" i eigenlijk moeilijk 
te voor pellen . Dit ;;eizoen hebben de 
rivalen reed. ze. maal Legen elkaar 
ge peeld: Heerenveen won de drie 
thuisduel en zegevierde éénmaal in 
Groningen. Het wordt in elk geval een 
c.-onfront at ie , waarbij de kansen zo'n 
beetje fifty-lïf y liggen . Wellicht heb-

hen de Friezen het voordeel van de gro
tere ervaring, maar daar staat een do
sis Groninger hardheid tegenover. En 
dat hel op de ijspi ·te heet zal toegaan 
staat wel va L 

ER I<OME maar lief L twinlig 
ijshockeyen, in de ij. piste van Canade~ 
se afkom, tof ederlander die hun le
ven in Canada zijn opgegroeid. Zeven 
Friezen (Van Wieren, J{oopman . De 
Heer, Van Soldt •ota. Van Bilsen en 
,Jan en) en vijf Groninger. (Van Gog. 
Krikke, Toren. Van de Griendt en Van 
Onlang ) maken deel uit van de Ne
derlandse ·elett ie. De derby's zouden 
dus op een aardig niveau knnnen wor
den afgewikkeld. Maar daar zal nier" 
van terec-ht komen. De b dy check en 
onderlinge vechtpartijtje. zullen de 
boventoon voeren , omdat er te veel op 
het spel . laat. 

HET l TE HOPE. dat de aan
gewezen arhiLer~ ·avelkouls en Toe
men een uihondering maken op de 
reeks scheidsrechterlijke dwalingen 
die tijden de voor-competitie werd ge
maakL Maar hun optreden tijdens de 
recente play off-duel voor pelt veel 

goed:. Overigens zal Groningen z.ich 
happy voelen met ico Toemen voor 
het duel in de Martinistad. Deze ar
biter he ft namelijk een zwak voor 
hard pel. Zolang er geen botten ge
broken worden, i er voor hem niet veel 
aan de hand. 

GRO ·r, G E1 trainer-coach Bob 
,JastremRki voorspelt echter geen hard
heid, vanwege de belangen rlie op het 
, pel staan n de narE' gevolgen van 
trafminuten . .Maar deze progno. e 

blijkt een was en neu. alg hij even la
ter zegt: ,.In Heerenveen zullen wij het 
initiatief moeten nemen . We moeten 
in 4'.'lk geval niet bang het ijs op komen. 
We zullen ech1 niet minder hard . p -
Jen dan tijden. al om:e and re 
wed. trijden. Maar het wordt niet ex
tra-hard. want dan krijgen we . trar
minuten. · Hij denkt dat de duels bij-
1onder pennend worden door een 
ev~mwichtige core. Ja trem ki i er
van overtuip;d dal béide ploegen de 
twee duels kunnen winnen .. ,De vorm 
van de dag i besli end. Als Heeren
veen thuis wint en ze hebben een 
beetje geluk in Groningen dan zijn ze 

kampioen," aldus,Jastrernski. 
LARRY VA. WTERf• ... de. peler 

trainer van Heerenveen. ii-i nog lang 
niet zeker van win. t: ., ,roningen is 
voor ons nl tijd moei lijk Le bespelen. Ze 
werken voora I met veel hardheid, ter
wijl wij het jui · t moet en lwhben ,•an 
snelle combinatie. , Verdedil,{end is 
Groningen goed georgani eerd . Daar 
, chaat, en veel grote jongens. waar je 
niet zo gemakkelijk voorbij komt. We 
zijn echter niet bang voor hun hard
heid . \\'el zullen we on. niet laten in
timideren. want dun krijgen wij ju Ïl,t 
de . lrafminulen aan de broek : · 

!IET WI.SELVA LIGE spel ,·an 
H eeren\'een t 1jdens de voor
<'om petit il' wijt \"an \\ïeren voor
namelijk aan het geringe belnng dat 
toen op het spel - tonden t-1an dP Ruro
pn-cup zorgen . Van Wieren : .,Het \ O

rige \ eekeincle is het goed gegaan . Ie
dereen weet nu dnt we in deze wed;; tri j 
den alle, moel en geven En dat zal 00k 

het komende weekeinde gebeuren . We 
spelen om beide du 1. te winnen ,. 

DE FRIE E trainer-speler vindt het 
wel een beetje een nadeel dat hijz.elf 

. . . initwli<'/ •. . 
tijdens de , ed~trijden op het ij. ver 
toeft. terwijl Groningen wordt ge
coacht do(1r een màn aan de boArding. 
. . Maar: ' zegt hij ... dal nadeel hebben 
we 7.0\eel mogelijk opgevangrn door 
Han. van den 8oogaard , die iedere pe
riode aantekeningen maakt op de tri 
bun4'.' ." Ten. lol te hoopt Van Wi ren 
dat de scheid rechter de Groninger 
hardheid een beetje intomen. 

JASTHEMSJ<l heeft deze week 
geen wijzingen gebracht in zijn nor-

LARRYVAN WEERE 
_ . . alles geuen . .. 

male 1 rainingsprogramma : drie avon
den lrainen en wat theorie. Mis. chien 
wordt er morgenavond extra ge
. chaat t. maar dat be. chouwt de oud
lionds oach niet aL een serieuze trai
ning. ,Ja. trem ki : ,,Iedereen is geluk
kig fit . We leven de hele week naar de 
derby ' toe en de jongens hebben er 
veel zin in. Met een beetje geluk wor
den we kampioen.'' 

HE K HIELKEMA 



Tweede zege Groningen en Heerenveen 

erby' s beslissend 
voor iishockeytitel 

De kampioenswedstrijden om de Nederlandse ijshoc
keytitel zijn een noordelijke aangelegenheid geworden. 

ontmoeten elkaar het komende weekeinde tweemaal. In 
deze duels moeten de Friezen hun titel verdedigen tegen 
Groningen, dat nog nooit zo dicht bij het kampioenschap 

Het Friese Feenstra en het Groninger .Hondsspaarbank 
voeren de play-offs ongeslagen aan. Beide teams wonnen 
zaterdag van respectievelijk Tilburg Trappers en het 
Amsterdamse De Bisschop met 7--:--2._ ~e noordelingen 

. is geweest. Amsterdam en Tilburg doen na hun twee ver
liespartijen eigenlijk niet meer mee. Deze ploegen voch
ten zaterdag op de noordelijke ijspiste vergeefs voor hun 
laatste kans. 

De Groninger spelers zijn nu bijzonder 
blij met het voordeel van de thuis
wedstrijd, die zondag na het duel in 
Heerenveen (zaterdagavond) gespeeld 
wordt. Volgens het oorspronkelijke 
wedstrijdrooster zou Groningen vrij
dagavond in het Stadspark moeten 
aantreden, maar omdat de stadjers in de 
voorcompetitie als eerste eindigden ko
zen de spelers de zondag in plaats van 
vrijdag. De Groningers kunnen in elk ge
val onbevangen naar Heerenveen reizen. 
Een nederlaag kan in Groningen recht
gezet worden. In dat geval heeft 
Jastremski ert zijn ploeg de beste kam
pioenskansen, omdat Heerenveen over 
veertien dagen nog de lastige 
uitwedstrijd voor de boeg heeft in Til
burg. 

De Friezen, die op Thialf dit jaar nog 
niet van Groningen hebben verloren, 
kunnen hun titel alleen prolongeren als 
ze gebruik makel) van hun surplus aan 
routine. In hardheid, inzet en doeltref
fendheid lijkt de Groninger ploeg mo
menteel niet kapot te krijgen. Amster
dam raakte zaterdag d~rmate onder de 

indruk van de vlijmscherpe body-checks 
dat het team niet alleen fysiek maar 
vooral mentaal brak. De talentvolle spe
lertjes, die technisch meer in hun mars 
hebben dan de meeste Groningers, ir
riteerden zich aan het brekende stoor
werk (for-checking) waardoor er van hun 
combinaties niet veel terecht kwam. 

Trainer-speler Ejay Queen verweet 
zijn spelers na afloop gebrek aan karak
ter. Terecht, want sommige Amster
dammers reageerden halverwege het du
el als geplaagde baby's. Zo'n beetje hui
lend van ellende verdween de jonge Wil
liam Klooster direct na de tweede pauze 
vroegtijdig naar de kleedkamer. Hij was 
niet geblesseerd, maar kon er geestelijk 
niet meer tegenop. Later kwam hij met 
een lachwekkend excuus: ,,Ik had 
last van de kou." 

,,Kinderen" 
Ejay Queen schudde zijn hoofd: ,,Het 

zijn eigenlijk nog maar kinderen. Zo 
word je natuurlijk nooit kampioen. Je 
weet van tevoren dat Groningen op de 

body speelt. En elke fout wordt direct af
gestraft. We hadden in de eerste periode 
een 3-0 voorsprong moeten nemen." 
Queen doelde op de verrassende begin
fase toen de Groningers hun gevreesde 
hardheid een tijdje achterwege lieten. 
Ook rouleerde Bob Jastremski een paar 
maal de derde lijn, waardoor Amster
dam de misplaatste onderschatting pri-

ücslnnd: 
1. F-11 ccrcnvccn 2 2 0 0 4 14- 6 
2. B-Groningcn 2 2 Il 0 4 13- 7 
:L UB-Amsterdam 2 u 0 2 0 7- 14 
4. Tilburg 'l'r. 2 0 u 2 0 li - 13 

ma kon afstraffen. Johnny Cacamo 
scoorde al na twee minuten de ope
ningstreffer tot groots genoegen van de 
tweehonderd meegereisde supporters. 

In die fase mochten de Groningers blij 
zijn met de minimale achterstand want 
Klooster, Berteling en Queen kwamen 
herhaaldelijk in kansrijke positie. 

Pas tijdens de laatste minuten van de 
eerste periode raakten Redshaw en zijn 

.Groninger inzet in beeld. Rick Vangog probeert vallend de puck weg te slaan. Rob van 
Onlangs (links) kijkt toe. 

Canadese makkers in hun normale doen. 
Er wer.d flink gebeukt zonder dat de 
uitstekende arbitrerende Nico Toemen 
fikse straffen hoefde uit te delen. Brad 
Pirie produceerde de gelijkmaker met 
een hard slap-shot tijdens de numerieke 
meerderheid en Redshaw maakte de 
"lieverdjes" misselijk met een loeiharde 
knaller: 2-1. 

De Amsterdammers incasseerden 
moeilijk. Het team moest het te veel 
hebben van de voortdurend schaatsende 
Queen. De van een blessure herstetde 
Ron Berteling bleek nog lang niet in top
vorm. Hij verloor te vaak de puck om 
echt gevaarlijk te worden. Toch scoorde 
Berteling 2-2 in de tweede periode. 
Maar die treffer werd succesvol be
antwoord door Beertje Keyzer, die tij
dens deze play-offs bijzonder gecon
centreerd opereert: 3-2. 

De hoofdstedelijke ploeg maakte zich
zelf vervolgens vol~trekt kansloos nadat 

J erry Schäffer op domme wijze een tien 
minutenstraf aan zijn broek kreeg. Allan 
Pluimers (na assist van Keyzer en Rob 
van Onlangs profiteerden van zijn af
wezigheid door uit te lopen naar 5-2. 
Brad Pirie scoorde in de zoemertoon van 
het elektronisch scorebord, maar die 
goal werd niet meer geteld. Henk Krikke 
zorgde in de derde fase voor 6- 2 en Van 
der Griendt bepaalde de eindzege op 
7-2. 

Bijna drieduizend Groninger fans 
warmden zich aan het duel. Via spreek
koren werd de slachting van de Friese 
équipe aangekondigd. Groningen zal het 
echter niet gemakkelijk krijgen. Hoewel 
Jastremski zegt dat hij nu de juiste tac
tiek weet om Heerenveen op eigen ijs te 
kloppen , zal zijn spelers op Thialf meer 
baat hebben van hun gevreesde 
body-checks. Het zal er ongetwijfeld 
heet aan toe gaan. 

HENK HIELKEMA. 
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,', Wapenstilstand" vóór i_jshockey~oorlog 
ASSEN. zaterdag 

De ijshockey-oorlog in het noorden des 
lands nadert zijn climax. Twee keer liefst 
staan de beid.e koplopers in de na-competi
tie om de landstitel, Feenstra en Bonds
spaarbank, dit weekeinde tegenover elkaar. 
Vanavond m de stampvolle Heerenveense 
Thialf-hal (4500 toeschouwers) morgenmid
dag in de uitpuilende Groninger Stadspark
hal (3500). De ploeg die beide duels wint, 
mag zich kampioen van Nederland noemen. 
Wint zowel Bondsspaarbank als Feen
stra êén wedstrijd, dan valt de ont
knoping pas volgend weekeinde en blijven 
ook De Bisschop (al dagen in trainingskamp 
in Loosdrecht ·) en Tilburg Trappers nog in 
de race. 

Na zeer veel moeite slaagde- Telesport 
erin om de vedetten van beide teams, de 
schutters Jack de Heer van Feenstra Oinks 
op de foto) en Herbie Redshaw (Bonds
spaarbank) aan de vooravond van de ver
moedelijke ontknoping samen op de foto te 
krijgen. ,,Mijn spelers komen echter niet 
voor een foto naar Heerenveen••, liet Gro
ningen-coach Jastremski deze week weten. 
Jack de Heer: ,.Zoiets maakt me woedend, 
weet · je. Ik vertrek dus ook niet naar Gro
ningen. Maar, daar zullen ze het zondag wel 
merken'' 
· Dus bracht Telesport beide beren maar 
op neutraal terrein op de kiek. In Assen om 
precies te zijn, waar beide "ijshocky-boè
ven'' v66r de gevangenispoort werden ne r
gezet, maar alvast wel de stic~ kruisten! 

l 



Domme pech heeft de Groninger 
ijshockeyers van Bondsspaarbank tij
dens het weekeinde van de Neder-
1.andse titel afgehouden. De beslis
sende beide duels tegen concurrent 
Feenstra uitr Heerenveen leverden 
twee kleine nederlagen op (5-3 en 2-1), 
waardoor de Friezen zich weer ver
zekerden van het kampioenschap. In 
de derby's kwam de Groninger ploeg 
geluk en de nodige routine tekort om 
voor stuntwerk te zorgen. Heerenveen 
hield zich na een 3-0 voorsprong in de 
eerste wedstrijd voornamelijk bezig 
met. verdedigen. Zowel in Heerenveen 
als gisteren in de ijshal in het 
Stadspark kreeg het team van kainer 
Bob Jastremski handen vol mogelijJc. 
heden. De trefzekerheid, die zo opviel , 
tijdens de play off-duels legen Tilburg 
Trappers en De Bisschop, liet het dh 
keer afweten. De Friese goalie Harry 

an Bils n groeide naar topniveau, 
maar de Groninger spelers konden de 
ij piste met opgeheven hoofd verlaten: 
het kracht verschil was nog minder 
dan de eindscores ten slotle aangaven 

Het Frie e t.eam speelde een tactisc~ 
Jim pelletje. Trainer-speler Larry va11 

Wieren wilde koste wat.. het ko t de ge
vaarlijke breaks van Groningen voor• 
komen . Hij koos bewust voor massal~ 
terugtrekking bij puckverlies. Groninger 
. chijfwinst en de daaropvolgende nelle 
u,itvallen misten daardoor veel uitwef• 
king. De jonge Groninger ploeg moest 
met andere middelen voor de '-dag ko
men. Het gevolg was een bombardement 
van lap- hots, die echter steeds de 
juiste richting misten of gekeerd werq,en 
door de uitblinkende Van Bilsen. 

Jastrem ki maakte zijn pupillen na 
afloop nauwelijks verwijten: ,,De jon
gen, hebben zich deze dagen leeg
gevochten. De kam1en waren volop aan
wezig, maar wat anders altijd lukt, ging 
nu niet door. " De coach had gerekend op 
een defensieve tegenstander, omdat de 
Heerenveen e defensie flink verzwakt 
wa door het ontbreken van Gordon 
MacDonald (wegens familieomstandig
heden plot'-eling naar Canada gereisd) 

Groninger ijshockeyers o~fortuinlijk, 

Friese triomf in derby's 

• Friese vreugde op Groninger ijs. 

en de met een gebroken kaak spelende 
Piet Nota. Groningen pereerde te 
haastig om ervan te profiteren. 

Krampachtig 
Omdat de stadjers de eerste tien mi

nuten in Heerenveen last hadden van 
nervositeit en daardoor nogal kram• 
pachtig startten, zat het de ervaren Frie
se Canadezen goed mee. De kam
pioensploeg verschafte zich in die ope-

ningsfase een comfortabele 3-0 
voorsprong (Jappie de Boer, Larrie van 
Wieren en Leo Koopmans), die nog eens 
extra impulsen gaf om sterk verdedigend 
te spelen. Even leek het erop dat de 
zwaar belaste Heerenveense verdedigers 
Frank van Soldten Michael Powers zou
den bezwijken door fysieke vermoeid
heid, maar het was alleen maar schijn. 

Eers~ scoorde Powers nog 4-0, voordat 
Groningen in normale doen kwam. Plui
mers zorgde voor 4-1 en in de ,vijftiende 

• De teleurstelling staat Bob Jastremski op het gezicht te lezen: 

minuut van de tweede fase knalde Van
gog de puck vooT de tweede maal achter 
Van Bilsen. De jacht op 3-4 leverde een 
aantal spannende momenten op. Het 
enthousiasme was er, maar het vernuft 
en intellect ontbraken om de stand wat, 
meer in evenwicht te brengen . Van Wie
ren maakte 5-2 uit een onmogelijke hoek, 
waarna Pluimers de eindstand van het 
eerste duel bepaalde op 5-3. . 

Wat hardheid betreft hielden de 
teams elkaar overigens behoorlijk in-

evenwicht. In beide ontmoetingen kreeg 
Groningen in totaal dertig trafminuten, 
terwijl Heerenveen er twee meer moest 
incasseren. De meeste straffen werden in 
Heerenveen uitgedeeld. In Groningen 
heerste wonderwel een vreedzaam 
sfeertje op het ijs hoewel de stampvolle 
ijshal (3000) • vlak voor de aanvang een 
geladen indruk maakte. Eén Groninger 
supporter klom zelfs voor de wedstrijd 
over de houten omheining om met de 
Friese spelers op de vuist, te gaan, maar 

dat incident vormde een negatieve uit
zondering op de door arbiter Nico Toe
men prima in toom gehouden spel
handelingen. 

De sterk meelevende fans beleefden 
gisteren trouwens een aardige opening 
door de eerste Groninger treffer, die Rob 
van Onlangs na eenendertig sconden liet 
aantekenen. Het stormachtig begin be
loofde veel goeds, maar de domper kwam 
al na tien minuten toen Brian de Bruyn 
na een combinatie met De Heer en Pal
mascino gelijk maakte: 1-1. Het vervolg 
bestond uit ongeveer hetzelfde beeld als 
de avond tevoren in Heerenveen: een 
vecbtlu tig aanvallend Groningen en 
een zich koeltjes verdedigende te-

) 
genstander. 

Harde schuivers van Redshaw, Krik
ke, Pirie en Pluimers kregen geen belo
ning. Omdat Heerenveen lange tijd hele-

De1tand: 

1. F-Heerenveen 4 4 0 0 e 21-10 
2. B-Groningen 4 2 0 2 4 17-14 
3. TIiburg Tr. 4 2 0 2 4 15-17 
4. DB-Amslerdem 4 0 0 4 0 11-23 

maal geen uitzicht had op aanvallende 
activiteiten, bleef de strijd lange tijd 
zonder verdere goals. De Groninger hoop 
op een gunstige wending verknalde Leo 
Ko0pmaris ten slotte zes minuten voor 
het einde na een solo, die John Muize 
laar verraste: 1-2. 

De Friese titelprolongatie was een feit. 
Alleen kon er nog niets officieels gevierd 
worden, omdat Tilburg Trappers nog 
een theoretisch kansje heeft om Heeren
veen te passeren. De Friezen moeten dan 
hun beide laatste duels verliezen en Til• 
burg zou Groningen moeten kloppen en 
winnen van Heerenveen met meer dan 
vijf goals verschil. Voor de Groningers 
rest de schrale troost dat heL welpen• 
team - de kleinste pupillen - gisteren 
landskampioen is geworden. 

HENK HIELKEMA 



Tweemaal verlies voor Groninger ijshockyers 
. 

Heerenvèen bijna 
zeker van titel 

De ijshockeycompetitie is na de duels 
van dit weekeinde al praktisch beslist. 
Er moet wel een heel groot wonder 
gebeuren wil Feenstra Verwarming 
Heerenveen volgende week niet zijn 
tilel prolongeren. De Friezen legden de 
basis voor deze prolongatie door de 
,.dubbel" tegen Bondsspaarbank Gro
ningen twee keer winnend af te sluiten. 
Zaterdagavond in Heerenveen werd het 
5-3 en gisteravond in Groningen 2-1. 
Heerenveen hoeft in de twee resterende 
wedstrijden ( uit tegen de Tilburg Trap
pers en thuis tegen De Bisschop Am
sl rdam) nog slechts één punt te halen 
om zich kampioen van Nederland te 
mogen noemen en gezien de rout.ine van 
de Friezen mag ze dat we I toevertrouwd 
worden. Groningen kan in theorie nog 
gelijk komen, maar dan telt het resul
taa Linde onderlinge wedstrijden en dat 
is na dit weekeinde duideHjk negatief. 
Ook Tilburg heeft theoretisch gezien 
nog een kansje, maar moet dan wel 
volgende week het duel legen Heeren
veen met meer dan vijf doelpunten 
verschil winnen. 

Heerenveen binnenkort dus weer 
kampioen en dat is iets, waar hel 
zaterdagavond na het duel tegen Gro
ningen eigenlijk helemaal niet naar 
uitzag. Groningen had weliswaar met 5-
3 verloren, maar mocht geacht worden 
deze nederlaag van twee goals een dag 
later weer goed te maken. Zouden de 
Groningers thuis namelijk met drie 
doelpunten verschil winnen, dan lag 
voor hen de titel voor het grijpen, mil 
de twee resterende duels te~en Tilburg 

(thuis) en Amsterdam (uit) in de volle 
winst zouden worden omgezet. 

Maar wat van Groningen min of meer 
verwacht werd, gebeurde niet. Er we rd 
niet met drie treffers verschil gewon
nen. Wat heet, er werd helemaal niet 
gewonnen . De Friezen deden in het 
ijsstadion tadspark hetzelfde als de 
avond tevoren en baalden met 2-l 
opnieuw de volle buit binnen. Weg 
waren de Groningse kampioensaspira
ties . .,Volgend jaa r beter". was een veel 
gehoorde kreet. 

lET RIJP 
Groningen is ook nog niet rijp voor de 

titel. De komst van oud-bondscoach Bob 
Jastremski heeft veel in een tijdsbestek 
ten voordele veranderd, maar ook 
Jastremsk.i kan geen ijzer met banden 
breken. Groningen heeft de beschikking 
over een aantal individuele kla sespe
lers (Herbie Redshaw. Brad Pirie en 
Allan Pluimers), maar als team functi
oneren de Groningers nog niel opti• 
maal. Slaagt Jastremski erin de man
nen bij elkaar Le houden en wat 
zwakke punten op te vullen (er wordt al 
naarstig naar versterking gezocht in 
Canada" en de USA) , dan gooit Gronin
gen volgend seizoen hoge ogen . Nog 
hogere dan dit jaar, waarin de race 
naar het kampioenschap toch nog vrij 
lang kon worden volgehouden. Het is 
zeker onjuist te stellen, dat het nu een 
verloren seizoen is geweest. Aan hel 
begin van de competitie telde coach 
Jastremski. dat het halen van de plays
offs hem al tot tevredenheid zou stem
men . Dat is gelukt en zelfs erg gemak• 

_..;.;...:=:.=-::::=:============:::::::::: 

kelijk doordat de kracht van Nijmegen 
en Den Haan toch wel wat tegenviel. 
Een ander doel van Jastremsl<l was het 
opvijzelen van de publieke belangstel 
ling voor ijshockey. Ook dat is gelukt. 
Neem gisteravond . Ruim drieduizend 
mensen bevolkten de ijshal in het 
Stadspark en dat was eigenlijk zeshon
derd meer dan de hal normaal kan 
bevallen. Het gevolg was , dat de toe
schouwers tot aan de balustrade ston
den mel het risico door een puck of stick 
geraakt te worden. Dat gebeurde niet, 
maar was zeker niet de verdienste van 
de organisatoren, die zich in het vervolg 
zouden moeten afvragen of de veilig
heid van de toeschouwers niet meer 
waard is dan een goede kaartverkoop. 

BESLISSING 
Ook in het Heerenveense ijsstadion 

Thialf was het zaterdagavond mudvol. 
Vierduizend dolenthousiaste toeschou
wers zagen in deze wedstrijd de beslis
sing val.len in de eerste periode. Binnen 
tien minuten was het al 3-0 door goals 
van Japie de Boer, Larry van Wieren en 
Leo Koopmans. Dat was, en niet in de 
laatste plaats voor de Friezen zelf, een 
verrassing. want Heerenveen was nog
al gehandicapt aan het duel begonnen. 
De achterste linie was onthand door het 
wegvallen van Gordon MacDonald, die 
wegens familie-omstandigheden plotse
ling naar Canada moest. Bovendien 
kampte Piet Nota nog steeds met een 
kaakblessure, zodélt Frank van Soldl 
praktisch de hele wedstrijd op het ijs 
stond. 

In de tweede period.e liep Heerenveen 

zelfs uil naar 4-0. Het pow~r-play werd 
door Michael Powers met een slap-shot 
goed uitgebuit. Groningen herstelde 
zich daarna wat van het nerveuze 
beginoptreden en dal leidde tot goals 
van Allan Pluimers (4-1) en Rick 
Vangog (4-2). 

In de laatste twintig minuten gooide 
Groningen alle remmen Jos en dat 
resulteerde in vaak chaotische ituaties 
voor het doel van Harry van Bilsen, die 
zich evenwel uitstekend van zijn taak 
kweet en zijn kooitje vooralsnog schoon 
hield. Het offensief van Groningen 
voerde tot ni et , ma.ir één snelle break 
van Heerenveen zorgde voor een 5-2 
stand , Groningen-keeper John Muize
laar , een van de betere spelers van zijn 
ploeg, liet de puck los en toen was het 
voor La rry van Wieren een klein kunst
je om te scoren . Vlak daarna werd het 
door Allan Pluimers nog wel 5-3, maar 
wal de Groningers daarna ook probeer
den, het Friese kooitje was niet meer te 
doorboren. 

Gisteravond in Groni ngen diende dus 
met zeker drie doelpunten verschil 
gewonnen te worden en het begon goed 
voor de Groningers . Al na eenendertig 
seconden was het 1-0. Rob van Onlangs 
was na een assist van Herbie Redshaw 
en Johan Toren de maker. Die snelle 
voorsprong inspireerde de Groningers, 
maar toen Brian de Bruyn in de tiende 
minuut gelijkmaakte stokte er iet in de 
aanvalsdrift van de thuisclub . Heeren
veen raakte de[ensief steeds beter 
ingespeeld en met doelman Harry van 
Bilsen aan het hoofd hield hel de zaak 
achter goed dicht. Ook de verdediging 

De defensie van Feenstra zwaar in de verdrukkimg. Rob van Onlangs maakt het doelman Harry van Bilsen, de grote 
uitblinker 11an Feenstra, en vier van zzïn teamgenoten moeilijk. 

van de Groning~rs zat trouwens goed in 
elkaa r en dat ,was er voornamelijk de 
oorzaak van dal in het restant van de 
eerste en in de hele tweede periode niet 
meer gescoord werd. Tot zes minuten 
voor het ei1,1de moest worden gewacht 
alvorens het scorebord weer kon wor
den veranderd. Niel Groningen, dat 
bijzonder veel kansen kreeg maar 
steeds weer stuitte op Harry van Bilsen, 
maar Heerenveen liet de bordjes ver
hangen . Leo Koopmans met name en hij 
was het die daarmee de titel voor 
Heerenveen praktisch veil igstelde. 
Meende de winnende coach (en speler) 
Larry van Wieren na afloop: ,,Dit was 
nu een typische play-offwedstrijd. Veel 

spanning en weinig goals." 
Voor G roni.ngen resteren nu oog twee 

wedstrijden en da n is een lang seizoen 
ten einde. Een seizoen, waarin de vier 
topclubs elkaar maar liefst achtmaal 
ontmoet hebben: twee keer voor de 
Coupe Nationale Nederlanden. vier 
keer voor de normale competitie en 
Lweemaal in de play-of[s . Alleen dfo 
laatste twee telden eigenlijk maar mee. 
Misschien is het voor de ijshockeybond 
zinvol eens aan een andere competitie
indeling te gaan denken. 

KOERT BOUWMAN 

De uitslagen: 

Heerenveen-Groningen 5-3 (3-0, 1-2, 
1-1); Groningen• Heerenveen 1-2 (1-1, 0-
0, 0-1): Tilburg - Amsterdam 4-2, (l-1, 0-
0, 3-1) ; Amsterdam -Tilburg 2-5. (0-2, 2-
2, 0-1). 

De st.and: 
Heerenveen4400821-10; Groningen 

4 2 O 2 4 16-10: Tilburg 4 2 O 2 4 16-17; 
Amsterdam 4 o O 4 O 7-23. 
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HEERENVEEN/ 
GRONINGEN, zondag 

zondag 
· Toch weer Feenstra! Na 
liet tweedaagse adembe
nemende gevecht in het 
volkomen ijshockeygekke 

iJSHQC~EV. . ,_. . -

··door , · · = · 
. FRANS SCHRA.OER .. 

noorden van dit land te
gen Bondsspaarbank uit 
Groningen blijft het kam
pioenschap van Neder
land voor nog een jaar in 
de Heerenveense ijskast. 

De stuntploeg uit de Mar
_tinitorenstad, die de afgelo
pen week zijn kans op de 
landstitel begon te ruiken 
door een onverminderde 
reeks van winstpartijen; leg
de het uitgerekend in de bei
de superspannende confron
taties met aartsvijand Feen
stra af. Zaterdag, voor 4000 
fans in Heerenveen, sloegen 
de kampioenen hun èerste 
slag: 5-3. Gisteravond bi de 
overbevolkte en __niet Qnge
vaarlijke Stadsparkllal . in 

r Groningen werd het J-2. -An-, 
ders gezegd: met . nog één 

, weekend te gaan beè4'aagt de 
voorsprong op de concurren
tie vier forse punten. 

Feenstra (het heropent be
,gm maart de contractbespre

, kingen) heeft diezelfde con
current dit seizöen .flink 
dichterbij zien komen:· ,;Wij 

•. hopen op een plaats iI,l de 
~play-offs'\ sprak voo~tter 
Crikke de afgelopen lierfst 
_dens de presentatie. Qpk de 
.emotionele praeses · , .had 
drommelsgoed door dat de 
kracht.6verschillen . binnen 
'het nationale club-ijshóc1tey 
(mede door de gig~tbche 
investeringen in den lande, 
red.) aan het verminderen 
zijn. Vandaar die bescheiden 
opstelling. 

Jammer 
, Een hal,f jaar · later ver
overden de Friezen echter 
opnieuw de titel, omdat zij 
terecht de sterksten zijn: ge
bleken. Zonder moeite werd 
een plaats in de nacompeti
tie bereikt, tu~sen de'bedrij
;ven (loor werkte het sterren
-team zich in de topvier van 
Europa en als klap op de 
vuurpijl werd de n~competi
_tie via een opperste ,vbrm 
van concentratie ook in 
Fries voordeel beslist. · En 
dat daarbij naàste concur
rent Bondsspaarbank sneu
velde, mag dan misschien 
jammer zijn voor Groningen 
en omgeving, ook daar heeft 
men dit weekend kunnen in-

. zien dat het geroutineerde 
Friese team nog te ~terk ~-

Houdt de club het materiaal 
ook de volgende seizoenen 
bijeen, dan blijft Bonds
spaarbank op dit moment 

, . 
.. 
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,. r ft-• van Wieren fJ.) scoort het tweede doelpunt voor Boer na schltterc-nd voorbere idend werk van Mike 

~.u.,- I• Powers en vooral Roelie Scheenslra; 5.53 min.; 2-0 
Heenmveea. Doelman Mu.izelaar ~pt mis. Larry van Wieren uit pass Jack de HCEr ; 9.57 min ,: 

3-0 Leo l< oopmans na kombinalle mei Tony Pal-
kandidaat nummer twee In Heerenveen trachtte misci no en Brian dl.' Bruyn: 25.44 min.: 4-0 Mike 
voor Europees_ijshockey. Jastremski, de Groningse Powers ui l pass Ton y Palmiscl no; 27.02 mln.: 4- l 

Dat de _ beide gevechten coach, via een ste•n<te twee- Allan Plulmers; 34 .51 min.: 4-2 Rick Vangog uit 
• -e, pass John va n der C rie ndl; 48.54 min .: 5-2 Lllrry 

geen ijshockey van topni- · de fase succes te boeken. , ,Ik van Wieren na kombinatic met Jan Jansen en Jack 
veau te zien zouden geven, rekende op een openingsof- de Heer; 49'.06 mln.: 5-3 Allan Pluimers uit pass 
mocht voo.raf al vrij duide- fensief" klonk het. Drie Berbie Redshaw. 
lijk zij De bel ' STOPS - Feenstra-keeper Harry van Bilsen n. ~ angen waren keer trof Feenstra daarin kreeg 27 scoringspogingen te verwerken (ver~eld 
dermate hoog, dat' slechts echter wél het net. De ster- over de perioden: 7- 11-9) teger Bondsspaarbank-
het ,resultaat telde en niets k Jappie d,,e Boer, Van Wie- keeper J ohnMuizelaar32(l6-I0-6). 
meer. Het verwachte ele- ren en Koopmans verschalk- PENALTIES • Feenstra Verwarming kreeg 24 
ment spanning bleef echter ten Mwz' elaar. Nadat Po- strafminuten. uitgezeten door Larry van Wieren 

met 8, Brian de Bruyn met 6, J an Jansen en J ack 
twee keer zestig volle minu- wers- voor 4-0· had gezorgd, de Heer met elk 4 en Piet Nota met 2 mi.outen. 
ten in beide ijszalen aanwe- stokte het ritme. Onder aan- Bondsspaarbank kreeg 32 stralmlnuten. uitgezeten 
zig als zijnde slopend. Zeker voering van vooral Van door Marcel v. d. Graaf met 14 linkluslef miscon. 

duet ), Brad Pirlc en Rick Vangog met elk 6 en 
gisteravond, . toen na twee Soldt bleef de defensie over- Herbie Redshaw, Henk Krlkke en Johan Torèn 
vroege goals (van Onlangs eind, al wisten Pluimers (2) me t elk 2 minuten. 
voor Bondsspaarbank en De en Vangog toch ie scoren. De BONDSSPAARBANK-FEENSTRA VERWAR-
Bruyn voor F_eenstra) geen Friese winst bleef echter in MING 1.2 (1- L, o-o en O-ll , 0.31 mln.: 1-0 Rob van 

Onlangs uit pass Herbie Rl.'dshaw; 10.31 min.: 1-1 
van beide partijen een be- eigen huis, omdat Van Wie- Brian de Bruyn na kombinatie met Leo Koopmans 
slissing te zullen forceren. ren voor de vijfde goal zorg- en Tony Palmisclno; 53.31 mln.: 1-2 Leo Koopmans 
Bondsspaarbank dwong ze- de. uit pass Tony Palmiscll\o. 
ke · h th · d 1 b' · l STOPS - Bondss paarbank-keeper John Muize-r m et .. ws ue 1J Va- Wat het sportieve verloop laar keeg 23 scori ngspogingen te verwerken (ver• 
gen behoorhJk aan. van beide duels betreft, dat deeld over de perioden: 9-8-6) tegen F1.>enstra-kee-

G k • · l all aal be t M t per Harry van Bilsen 24 (8-10-6 ). een r1mp Vle em S m~. e PENALTIES - Beide teams kregen 12 strafmlnu-
. penalty's benadeel Je nu ten. bij Bondssp;,arbank uitgezeten door Rob va n 

De Friese verdediging, ge- eenmaal je eigen team en Onlangs. Marcel v. d. G raaf, Herbie Redshaw, John 
handicapt door het ontbre- dat hadden beide partijen v.d. Grlendt, Beertje Keizer en Rick Vangog mel -
ken van Mac- Donal~ (fami- perfect door. Evenals de ar- e lk 2 minuten en bij Feenscra Verwarming uitge-

'? zelen door Jack de Heer met 4 en Piet Not.a, Larry 
lieomstandigheden) ·gaf on- bitrage, die zowel in Heeren- - van Wieren , Frank van Soldt en Theo Nota met elk 
der de bezielende aanvoe- veen als in Groningen van 2 minuten. 
ring van ·het trio Van Bilsen prima klasse was! 
(wat een glanspartij), Van 
Soldt en Powers geen krimp. 
Van Wieren, Feenstra's 
coach: ,,In het tweede duel 
moest er beter verdedigd 
worden, zaterdag waren er 
lcostbare foutjes gemaakt. 
Nu hield iedereen zich aan 
zijn taak". Feenstra had bo
vendien slim door dat snel 
passen van de puck over de 
diverse schijven de oppo
nent problemen zou, bezor
gen. 

Vandaar die correctie in 
de return, waarvoor in Gro
ningen velen moesten wor:. 
den teleurgesteld. Toen Leo 
Koopmans in de slotfase 1-2 
scoorde, brak het Groningse 
verweer definitief. 

verminderd voort. 
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1 IJshockestrijd nu wel gestreden 

on spaarbank .ver · est 
tweemaal van Feenstra 
Feenstra blijft de onbetwiste leider. Na 
een spannend ijshockey-weekend is toch 
wel duidelijk geworden, dat de 
Ijshockey-hegemonie voorlopig In Hee
ren veen blijft gestatlomwrd. De twee 
nederlagen, die Bondsspam:bank dit 
weekend kreeg te incasseren, hebben 
aangetoond, dat de Gi:oninger ploeg 
nqg net niet de klasse heeft van de ge
routineerde Friezen. 

Trok zaterdag Bondsspaarbank met 3-5 
aan het kortste eind, ook zondag moest 
in de met meer dan 3500 bezoekers ge
vulde Stadsparkhal de winst aan 
Feenstra Verwarming worden gelaten. 
Feenstra Verwarming, dat nu een voor
sprong van vier punten beeft opge
bouwd en dat de kampioenstitel vrijwel 
niet meer kan ontgaan .. 

Geen vuist 
Het beloofde spektakel kreeg al na en
kele tientallen seconden gestalte, toen 
Robert van Onlangs Bondsspaarbank 
op voorsprong zette. De laaiende Gro
ninger vreugde was echter maar van 
korte duur, want Brian de Bruyn bracht 
snel de partijen weer op gelijke voet. 
Bondsspaarbank kon geen vuist maken 
die avond. Er zat te weinig vaart in, en 
de anders oogstrelende combinaties 
werden verkrampt uitgevoerd. De be: 
langen wogen te zwaar, hetgeen een 
weerslag scheen te geven op de spelers. 
Ook het · powerplay, in totaal stond 
Bondsspaarbank 10 minuten met een 
speler meer op het ijs, kwam onvol
doende uit de verf, omdat de nodige rust 
ontbrak. 
In de doelpuntloze tweede periode 
drong desç,ndanks Bondsspaarbank 
sterk op. Pe Friese verdediging, waarin 
Gordon Mac Donald door familie-om
standigheden ontbrak, kwam vaak on
der zware druk te staan. De Feenstra
goalie Harry van Bilsen keepte een 
glanspartij, terwijl de Groningers on
zorgvuldig omsprong_en met de toch wel 

Opeenhoping voor het Friese doel. 
Frank van Soid belaagt een Groninger 
speler. Rob van Onlangs (13) wacht 
gespannen af. Brian de Bruin (5) en 
LeoKoopmans (16) komen assisteren. 
In het doel Harry van Bilsen. 

aanwezige kansen. 
Toen echter Leo Koopmans in de slot
fase uiteindelijk met een lepe treffer de 
goed keepende John Muizelaar wist te 
omspelen, brak het Groninger verzet. 

V oorloplg dus geen Europees ijshockey 
In Groningen, maar wel een Bonds• 
spaarbank, dat beeft aangetoond mee te 
lru.nnen draaien ln de top van het N e
derlandse Ijshockey. Een tweede, zeer 
respectabele plaats ligt duldeUJk nog In 
het verschiet. En met deze plaa~ zou 
menig Groningse aanhanger aan het 
begin van het seizoen erg tevreden .zijn 
gewe~t. 

--- - --t"'----- - .., - --- -

Groningen klopt Amsterdam 

IJshockeytitel Heerenveen 
Het Heerenveense ijshockeyteam Feenstra is gisteravond officieel Nederlands kampioen 

geworden in Tilbu.rg. Weliswaar zegevierden de Brabanders met 6-3, maar die score\ as 
niet voldoende om de Friezen van de titel af te houden. Groningen won zijn voorlaatste duel 
in Amsterdam met 8-4 van De Bisschop, waardoor de laatste wedstrijd tegen Tilburg Trap
pers vonavond in het Stadspark de beslissing za.l brengen omtrent de bezetting van de 
tweede plaats. 

Overigens speelde Bondsspaerbank be
hoorlijk verzwakt door de afwezigheid van 
Herbie Redshaw die met hoge koorts in bed 
lag. Verder waren Brad Pirie, John Muize
laer, Martin Leeflang en John van der 
Griendt eveneens door de griep aangetast. 
Het verhinderde allemaal echter niet om een 
ongemotiveerd opererend Amsterdam met 
ruime cijfers te verslaan. 

Van der Griend!. opende de score in de 
eerste periode met t wee treffers. Pluimere 
maakte er 0-3 van, waarna Caccamo iets terug 
deed: 1-3. Toen was al duidelijk dat de Gro
ningers zonder al te veel inspanningen de bei
de punten mee naar huis konden nemen. Dat 

bleek vooral in de tweede fase. Rob van On
langs, Pluimers, Johan Toren en Van der 
Griendt vonden de weg naar het vijandelijke 
kooitje en in die periode doelpuntte Amster
dam slechts eenmaal via Ahern: 2-7 

In de slotfase namen de Groningers wa t gae 
terug met he t oog op het duel van vanavond 
tegen Tilburg. Wel scoorde Van der Griendt 
2-8, maar Paultje ooyen en William 
Klooster bepaalden de eindstand op 4-8, 

De s tand : 
1. F-Heerenveen 
2. B-Groningen 
3. Tilburg Trappers 
4. DB-Amslerdam 

5 4 0 1 8 24-16 
5 3 0 2 6 25-18 
5 3 0 2 6 21-20 
5 0 0 5 0 15-31 
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Tilburg Trappers-spelers Van de Ven en Chn"stiaans druk doende om het doel schoon te houden. 

·IJ shockeyers tweede 
I 

in eindklassement 
De Groninger ijshockeyers 

hebben de laatste wedstrijd In de 
play~offs en tevens de laatste 
wedstrijd in dit seizoen tegen de 
Tilburg Trappers met 6-5 win
nend afgesloten, en zich daarmee 
definitief verzekerd van een 
tweede plaats In de race om de 
landstitel. Zoals verwacht mocht 
worden ging deze titel voor de 
tweede achtereenvolgende keer 
naar het team van Heerenveen, 
dat In Tilburg weliswaar te non der 
ging tegen de Trappers, maar de 
doelpuntenmarge (6-3) was voor 
de TIiburgers te gering om de 
Fr'ieze.n van de titel af te houden. 
De slotwedstrljd In Groningen 
was dan ook alleen nog maar 
Interessant voor wat de bezetting 
van de tweede plaats aanging, 
een positie die uiteindelijk door 
de Groningers opgeelst zou wor
den. Op een sprankelende wijze 
hebben de Groningers echter 
niet bepaald afscheid genomen 
van de supporterschare. Ongein
teresseerd spelend keken de 
spelers van Bob Jastremski na 
twee perioden zelfs tegen een 
achterstand { 4-5) aan·, tegen een 
eveneens niet imponerend Til
burg Trappers. Pas in de laatste 
periode gooiden de Groningers 
nog éénmaal de remmen los, en 
werd Tilburg Trappers alsnog 
naar een minimale nederlaag 
gespeeld. 

De tweede plaats in de race om de 
landstitel gaf de Groningers echter 
slechts een geringe vreugde. Aan de 
vooravond van het seizoen '77 - '78 mag 
dan door zowel coach Jastremski als 
door manager Lingeman geste ld zijn 
dat alleen al het bereiken van een plaats 

in de play-offs voldoende zou zijn voor 
dit seizoen, een uiting waarbij gezien de 
prestaties in voorgaande jaren de wens 
de vader van de gedachte scheen te zijn, 
achteraf bezien voerde toch een lichte 
teleurstelling de boventoon in het Gro
ningse kamp. 

Manager Lingeman: ,,Natuurlijk zijn 
we met deze tweede plaats dik te'vre
den. Het is alleen erg spijtig dat we geen 
kampioen zijn geworden. We hebben 
evenveel punten behaald als Heeren
veen, en ons doelpuntensaldo is zelfs 
nog beter. Het resultaat in de onderlin
ge wedstrijden heeft hier de kampioen 
aan moeten wijzen, maar ik vind toch 
dat je rustig kunt stellen dat noord
Nederland dit jaar twee kampioenen 
herbergt''. 

MOTIVATIE 
Met de wetenschap dat het behalen 

van de titel geen haalbare kaart meer 
was restten de Groningers dit week
einde nog twee wedstrijden. In Amster
dam werd het voorlaatste duel tegen De_ 
Bisschop nog op overtuigende wijze 
gewonnen (4-8), maar daarmee leken 
de Groningers wel hun laatste krachten 
te hebben verbruikt. In een uitverkoch
te hal in het ijsstadion in Groningen 
begon het team van de Bondsspaarbank 
volkomen ongeinteresseerd aan het 
duel tegen de Trappers. bat de Gronin
gers in de openingsfase toch nog op een 
voorsprong (3-1) kwamen was dan ook 
alleen maar een logisch gevolg van het 
feit dat de Tilburgers er klaarblijkelijk 
nog minder zin in hadden dan hun 
tegenstrevers. 

De Tilburgers werden zich kennelijk 
toch het eerste bewust van het feit dat 
toch nog a ltijd een achttienhonderd 
mensen de moei te hadden genomen om 
naar het Stadspark te komen om voor de 
laatste keer in dit seizoen te genieten 
van e_en aardige partij ijshockey, en 
langzaam maar zeker trokken zij het 
initiatief naar zich toe. In het slot van de 
eerste periode en gedurende de gehele 
tweede slaagden zij erin om zonder al te 
veel moeite de Groningers in bedwang 
te houden. Volkomen verdiend hadden 
zij dan ook na twee perioden een 4-5 

voorsprong genomen. Illustratief voor 
het matte verloop van deze eerste twee 
perioden is wel het aantal strafminuten 
waarmee beide teams werden gecon
fronteerd: in de eerste periode hele
maal geen en in de tweede periode 
veertien. Hier tegenover steekt de , 
laatste ontmoeting tussen beide teams 
in de voorcompetitie, toen alleen aan 
Tilburgse zijde a l meer dan een vol uur 
aan strafminuten moest worden geïn
casseerd, uitermate schril af. 

PUBLIEK 
Om het eigen publiek in de laatste 

weqstrijd ook nog op te zadelen met een 
een nederlaag van "hun" team was toch 
wel iets te bar. In de derde periode 
kreeg de Groninger aanhang een 
l,1erboren Bondsspaarbank op het ijs te 
zien . Alle registe rs werden nog eens 
opengetrokken en de zege bleef zodoen
de alsnog in Grqningen . De trouwe 
supportersschare kon aldusmet opge
heven hoofd de hal verlaten. Daar 
wachtte hen een verrassing. Tom Blom 
met zijn Avro 's Toppop Drive-in disco
theek was ingehuurd om de afsluiting 
van het seizoen een feestelijk tintje te 
geven. E en seizoen dal voor de Gronin
gers op alle fronten heeft beantwoord 
aan de verwachtingen. 

Manager Lingeman: ,,Het ijshockey 
zit in Groningen duidelijk in de lift. Niet 
alleen gezien qua toeschouwersaantal
len, dit seizoen trokken we bij thuiswed
strijden ongeveer achttienhonderd 
mensen maar ook qua prestaties. Deze 
opgaande lijn zullen we proberen vast te 
houden in het komende seizoen . We 
hopen dan , ook al is er nu nog maar 
weinig definitiefs over te zeggen , onge
veer met hetzelfde team verder te gaan. 
Alleen Martin Leeflang za l er dan niet 
meer bij zijn . En dat is nu definitief. Hij 
wilde geen tweede J a n Jongbloed wor
den , die steeds zegt te zullen stoppen en 
dan toch weer doorgaat" . 

De Eindstand in de vaderl andse 
competitie is: 1. Heerenveen 6 4 0 2 8 29-
24: 2. Groningen 6 4 0 2 8 31-23; 3. Tilburg 
6 3 0 3 6 27-26; 4. Amsterdam 6 1 O 5 2 22-
36. 

GERARD SLAGERS 



Captain Piet Not'!' (link~ met sp~ciale 
gezichtsbescherming). die met ZtJn op
eengebonden (gebroken) kaken veel 
vaker en langer op het ijs was dan VOC?r 
mo9elijk werd gehouden, speelt BeertJe 
Keizer uit. waarmee hij zaterdagavond 
de basis legde 1,oor de openingsgoal. 
Rechts Allen Plu.imers ·en Marcel v. d. 
Graaf 

• Friese vreugde op Groninger ijs. 

Oreenhoping voor het Friese doel. 
Frank van Sold belaagt een Groninger 
speler. Rob van Onlangs ( 13) wacht 
gespannen af. Brian de Bruin (5) en 
Leo Koop-mans (16) komen assisteren. 
In het do,ei Harry van Bi/sen. 

Bondsspaarbank nu 
definitief tweede 
Met een overwinning op Tilburg Trap
per heeft Bonds paarbank nu defini
lier beslag we(en te leggen op de tweede 
plaat· in de Nederland e ij hockey er
edivi ie. 'Een zeer verdien lelijke presta
tie voor een team, dat nog maar eén sei
zoen volop meedraait. De Groninger 
mogen hun trainer-coach Bob Ja
trem ki mei dit re ultaat gelukwensen, 

want v~rreweg de grootste deel van dit 
succes ken op zijn rekening worden bij
geschr ven. 

Bondsnaarbank prijkt weliswaar bove
naan de ranglijst met een zelfde punten 
aantal ~n een beLer doelsa ldo. maar 
doordat Feen tra Verwarming de twee 
wed trij::len tegen Bond paarbank 
won, valt hen het kampioenschap ten 
deeL 
Na de gem .tkkelijke zege in Amsterd;;m 
op het mo,:gesueden De Bisschop heeft 
Tilburg T1appe rs uireindelijk toch gela
ten de Groninger ijshockeywals over 
zich uoeten laten gaan. Bond paar

--- ,_ bank kwam eenvoudig op een 3~1 voor
sprong, door doelpunten van Allan 
Pluimers en twee van John van der 
Griendt, Die lis en coorde voor Tilburg 
tegen. Hierna ging hel bergafwaart 
met de prestaties van de equipe van Ja
tre1J1ski, welke nogal was gehandicapt 

door hec wegens griep niet meespelen 
van Herbie Redshaw en Brad Pirie. 
Door verdedigingsfouten scoorden 
Smolder en Hagendoorn. Dielissen en 
Mac Donalds brachten Tilburg Trap
pers op een comfortabele voorsprong 
van 3-5, in een periode, waarin Ja . 
strem ki gedwongen wa zijn derde 
aan al lijn (Jack Wijlemans , Jim de 
Weerd en Harm Telkamp, een A-ju
nior) op het ij s te zetten. Hij spaarde 
met deze ingrepen zijn andere spelers, 
voor de alle beslissende derde periode. 
AJlanPluimers schoot de aans luittreffer 
a hter de Ti lburg goalie en Klaas van 
der Broek miste onder oorverdovend 
gefluit een penal,ryshot, welke door de 
bekwaam werkende John Muizelaar 
vakkundig werd verwerkt. 
Rob van Onlang tekende voor de ge
lijkmaker en de populaire en produk
t ieve John van der Griend! haali:le de 
vo lle win t binnen met een magnifiek 
goal. 
Tot be lu ie van hel ij hockeyseizoen is 
er a.s. zondag een groot D-junioren 
toernooi. 

Bondsspaarbank 
F. Verwarming 
Tilb. Trappers 
De Bisschop 

6 4 0 2 8 31-23 
6 4 0 2 8 29-24 
6 J O 3 6 27-26 
6 1. 0 5 2 21-36 



Spectaculaire bodycheck. John van der Griendt maakt e e n salto mertale 
in een scrimmage voor het Friese doel. Op de voorgrond, volgens 
"Panorama", "Het beest" Jack de Heer. Helemaal links Michael Powers. 

1 De teleurstelling staat BobJastremski op het gezicht te lezen: .__ 

Sneuer kon het nauwelijk!I. Op grond 
van een beter doelsaldo zou het Groninger 
ijshockeyteam Bondsspaarbunk kampioen 
:Zijn geworden. Gro:iingen eindigde gelijk 
met het Friese Feenstra na een zege in de 
laatste wedstrijd tegen Tilburg Trappers 
(&-5). De ploeg finishte zelfs meteen beter 
doelsaldo, omdat Heerenveen zijn slotduel 
tegen De Bisschop met 7-5 verloor. Maar 
het Friese kampioenschap kon toen al niet 
meer kapot omdat de onderlinge resultaten 
met de stadjers ir: het voordeel van de 
Heerenveners bes lissend waren. Triest 
voor de mannen van trainer Bob Jastrems• 
ki, die zich dit seizoen het meest llonstante 
team hebben getoond. Eén pechvol 
weekeinde tegen Heerenveen hield de Gro
ningers van de titel af. · 

Toch werd zaterdagavond niet alleen in 
Heerenveen het seizoen feestvierend beslo
ten. ln de Groninger ijshal Stadspark 
bestormden tientallen supporters he~ ijs na 

Feestelijk 
besluit 
ijshockey-

• seizoen 
het duel tegen Tilburg, waarna de spelen in prestige in het geding komt. De ophitsende 
een uitgebreide bloemenhulde werden beju- supporters dreven de teams na111 werkelijke 
beid. Later gingen de favorieten zelfs in het prestatiedrang, waardoor de zo liefelijk be-
tot discotheek omgetoverde ijsbaan- gonnen wedstrijd toch nog naar een harde 
restaurant op de schouders van de.fans, die pleyoff-confrontatiegroeide. 
hun ploeg uitriepen tot morele winnaar van de Allan Pluimers en John van der Griendt 
ijshockeycompetitie. Het "ks.mpioens- (2x) scoorden de eerste Gror.inger treffers, 
feestje" duurde tot diep in de nacht. waar Die lissen en Smuldere twee Brabantse 

Groningen demonstreerde in zijn laatste goals tegenoverstelden. Rob Hagedoorn zorg-
optreden hoe de verloren ontmoetingen tegen de even later voor 3-3 en daarmee wakkerde 
Heerenveen gespeeld hadden moeten worden. hij tevens de wat geluwde Groninger vecht-
•. _1?yY.,;o.!-~~-!.n~,b.~±.-rtl'!,0!~.m~tm~~llfi-;'}:;eY1 vrer\:uFf\.rourgr1.:ttî€frt?t'vii\llli.,---
stadjers zichtbaar onbevangen en dat beeld lissen en een goal van Me-Donald (3-5) in de 
stond zaterdag in schril contra~t met de tweed1: fase veroorzaakte een grimmig 
krampachtige pogingen van de vorige week. sfeertje, want Groningen wenste voor eigen 
Zelfs zonder de beide "echte'' Canadezen pu,bliek in elk geval de tweede positie veilig te 
Herbie Red.5haw en Brad Pirie (griep) werd stellen. Arbiter Zaalberg van Zeist, die in de 
Tilburg Trappers in een wervelende show af. eerste periode geen enkele str11fminuut uit-
getroefd. deelde, moest nu handelend optreden. Peter-

Ongeveer 1800 toeschouwers smulden van nousek ontving zelfs een tien minutenstraf 
een aantrekkelijke openingsfase, waarin bin- wegens aanmerkingen op de leiding, waarna 
nen vier mi.nut.en vijf goals vielen en de spe- Pluimers tijdens een numerieke meerderheid 
Iers elkaar het leven nog niet zuur maakten profiteerde van een fout van goalie Christi-
met harde overtredingen. Dat veranderde la- aanse: 4- 5. 
ter, omdat ijshockeyers nou eenmaal gemak- De Gronïngers kregen een mentale kick van 
kelijk harde middelen gebruiken als de score een door John Muizelaar gestopt penaltyehot 
lange tijd in evenwicht blijft en een portie van Klaas van de Broek en de gelijkmaker van 

Rob van Onlangs was geheel in overeenstem- j 
ming met het spelbeeld. John van der Griendt 
ontpopte zich vier minuten voor het. einde als 
match-winner door de zesde goal te laten aan
tekenen. 

Zoals gezegd toonden de honderden fans 
zich uiterst gelukkig met de afloop, ondanks 
het gemiste kampioenschap. Jaetremski'e ae
rekende aanpak en trainingsmethodes brach
ten het nieuwe "Canadezenteam". dichtbij 
de titel. De topvorm werd precies op tijd be
reikt voor de play offä, maar de oud
bondecoach, die veel tactisch vernuft heeft 
gec.om bineerd met hardheid, heeft blijkbaar 
te weinig rekening gehouden met de psycholo
gische aspecten die de noordelijke derby's 
tussen Groningen en Heerenveen elk jaar met 
zich m,ee brengen; anders is de.door Heeren
veen gestokte successenreeks moeilijk te 
verklaren. 

Bob J astremsk i vertrekt vrijdag al naar Ca
nada om versterking te zoeken voor zijn spe
lersgroep. De Gronjnger club wil de huidige 
Canadezen graag houden, maar de terugkeer 

EINDSTAND: 
1. F-He.cr-enveen 6 4 0 2 8 29-23 
2. B-Grorlingen 6 4 0 2 8 31-23 
3. Tilb. Trappers 6 3 0 3 G 26-26 
4. DU-Amsterdam 6 1 0 5 2 22-36 j 
v~ bijvoorbeel~ Herbie Radahaw is n.og on
ze~r. Deze _!orward maakt_kl!_n~~p een ~!l 
pror-conïfàct m z1Jn geooortetand. Het ie In 
elk geval belangrijk dat de groep zoveel moge
lijk intact blijft om het volgende jaar een 
geslaagde greep te kunnen doen naar de 
ij$ockeymacht. 

Voorlopig hoeven .de rasechte Groninger 
spelers Henk keyzer, Henk Krikke en Johan 
Toren nog niet rekenen op gezelschap uit "ei
gen kweek", want de wissels Gerard Carrae, 
Eddy Buwalda , Herman Carraa en de van 
Den Bosch afkomstige Herman T~lkamp ve1-
tonen nog te veel tekortkomingen om in de 
GIJS-hoofdmacht mee te kunnen draaien. De 
Canadese invloed is nog tot in lengte van da
gen onaantastbaar. 

HENK HIELKEMA. 

• John uan der Griendt scoort het eerste Groninger doelpunt. 
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GIJS zonder sponsor 
....................................... , -... 

Bondsspaarbank wil niet langer 
De Bondsspaarbank ~al GIJS, de Gro
ninger IJshockeystichting, niet langer 
sponsoren. Dit betekent dat GIJS in 
ernstige financiële moeilijkheden kan 
komen, tenzij op zeer korte termijn een 
andere sponsor kan worden aangetrok
ken. Het i nu ook zeer de vraag of 
GIJS contracten kan aangaan met enige 
nieuwe pelers die op het verlanglijstje 
van trainer Bob Ja lremski stonden. 

Het i ulfs de vraag of GIJS de be-
taande contracten kan hand haven. 

Het bestu ur van GIJ is overigens nog 
nie.t van plan zich zonder meer neer te 

leggen bij de sponsorbeêind iging door 
de Bonds paarbank. Vanmiddag i~ er 
nog een ge prek. Volgen GIJ zou de 
Bond spaarbank niet ZOilder meer de 
pon oring kunnen toppen op dit mo

ment . De Bonds ' paar ban k telt daar te
genover dat het driejarig contract dit 
voorjaar afliep en men dus geen ver
plichtingen meer heeft. 

De reden dat de Bond paarbank lich 
terugtrekt is dal tegen sport pon oring 
in Sleed gro1cre kring weer tanden 
groeien . .,Het ge,olg wa~ dat in menig 
spon ver lag de naam van de pomor 
ach terwege bleef. Ook kame1leden en 

regerings preker ga en bij meer dan 
één gelegenheid blijk van hun gevoelen 
van onbehagen . Onder deze om tandig
heden meent de Bondsspaarbank dat 
het niet langer op haa r weg ligt op te 
treden als ponsor van topsport''. 

Het besluit va n de Bondsspaarbank is 
zonder twijfel ook een reactie op een 
beslissing van de ederlandse sport
journalisten om in het vervolg niet lan 
ger de namen van spon spon ors te ge
bruiken, ook niet al die aa n de naam 
van een vereniging zijn gekoppeld of 
ze lf in plaat \'an de oude verenigi ng -
naam zijn gekomen. 

De Bond paarbank is eventueel wel be
reid nog eens te 7ien of er iets kan wor
den gedaan voor de jeugó va n GIJS. 
"Welli ht gelukt het dan om uit de 
jeugd van nu een team te formeren di t 
over een paar jaar aantrekkelijk ijshoc
key te zien zal geven". 
Welke gevolgen de stopzeuing van het 
spon orschap zal hebben voor het be-
taande speler bescand va n GIJS is no(. 

niet bekend . Maar zeker is wel d<1,, 
GIJS , dat in enkele jaren doorstoot/~ 
naar de top van het ederlandse ij sho~'. 
key, een nieuwe financiële injec tie 221 
moeten krijgen om op de bestaan(T 
vo-t d~r te kunnen gaan. t 

r 

Sponsor GIJS gaat a Is nog door 

Sponsor eindigt 
financiële steun 
hoof dteam GIJS 

De Bondsspaarbank Noord
ederland zal niet langer optreden 

als sponsor van het topteam van de 
Gronin!ier IJshockey Stichting. Al
leen_ de Jeugdteams van GIJS krijgen 
wellicht nog financiël'e steun . Dit ver
rassende besluit viel afgelopen week 
als ui t vloeisel van de groeiende 
w~e:5~nd ?ij publiek en pu
blic1te1tsmed1a tegen de wijze waar
op enkele sponsors sportlieden en 
-teams gebruiken voor het ui t dragen 
van reclameboodschappen . Ook ka
~~rle~~n en reg~ringssprekers gaven 
b1J meer dan éen gelegenheid blijk 
van hun gevoelens van onbehagen, 
a ldus een communiqué van de 
Bondsspaarbank. Onder deze gewij
zigde omstandigheden meent het be
~rijf dat het nie t langer op haar weg 
J1 gt op te treden als sponsor van 
topsport. Bij het nemen van het 
besluit heeft de bank haar zakelijke 
~elangen afgewogen tegen de spor
tieve belangen van GIJS. Zij is bereid 
om met het bestuur van GIJS te zoe
ken na_a r een oplossing voor de jeugd, 
waaruit over enkele jaren een 
aantrekkelijk spelende ploeg zou zijn 
te formeren. Voor GJ,JS. dat het af
~elopen s~!zoen een hoofdrol speelde 
m de stnJd om de nationale titel 
vormt de beslissing u i ter aard een gro
te teleurstelling. Manager Lingeman 
wilde echter nog geen commentaar 
leveren voordat hij vanavond een 
gesprek heeft gevoerd met de Bands- •: 
spaarbank over een samenwerking in 
de toekomst. 

Het k!i~ende seizoen is Groningen in elk geval verzekerd van 
topijsh~,cltey. De Groninger IJ11hockey Stichting kan namelijk 
weer re ,n-,_, op financiële steun van de sponsor Bondsapaarbank. 
Die bank Ht'..~ ,nlanga weten met het sponaorahip te stoppen, maar 
daar is men C'IP teruggekomen nadat GIJS gedreigd had met een . 
kort geding. 

ons weer zou steunen, overeenkomstig het contract van het vorige 
jaar, waarin is vast.gelegd dat de bank gedurende drie jaar als . 
sponsor van het eerste team zou optreden". 

Het GIJS-bestuur wilde gisteravond de plannen omtrent een 
rechtzaak op een persconferentie ontvouwen, maar een halfuurtje 
voor die bijeenkom11t Het de Bondsspaarbank via zijn advocaat we
ten dat de sponsoring gewoon doorgaat. GIJS wilde eon kort ge
ding, omdat het bestuur met de sponsor al afspraken harl gemaakt 
over verlenging van de financiële steun. 

De volgende weck gaan de beide partijen weer om de tafel zitten 
om de begroting voor het komende jaar vast te stellen. De bank 
heeft toegezegd, dat de steun gebaseerd zal zijn op de uitgaven van 
een ijshockeyploeg, die bij de bovenste vier gerekend mag worden. 
Als men alsnog niet tot overeenstemming kan komen, dan hand
haaft GIJS het kort geding. De ijshockeystichting was het niet 
eens met het afhaken van de bank, omdat de opgegeven redenen 
(onder meer ' te weinig publiciteit') niet rechtsgeldig zijn volgens 
de overeenkomst. 

GIJS-bestuurslid Paul Gecnen: ,,Voor het komende seizoen had
den wc alles al in kennen en kruiken. De spelers zijn al gecontrac
teerd en we zijn er bewust vanuit gegaan dat de Bondsspaarbank 

Bestuurslid Geenen zei gisteren dat het eerste team sterker zal 
zijn dan het vorige jaar, toen de ploeg de nationale titel op een haar 
miste. 

Eerste GIJS-team wel gesponsored 

Bondsspaarbank 
haalt bakzeil 
De Bo ndsspaarbank Noordnederland 
heeft de Groninger lJshockeys ûehting 
(GlJS) middels haar advocaat op de 
hoog te gesteld va n hel feit dat het ko
men d seizoen de sponsoring van het 
eerste team gehandhaafd blijft. 

Deze week zal er een gesprek tussen het 
bestuur van GIJS en de directie van de 
Bondsspaarbank plaatsvinden, waarin 
de misverstanden uit de weg geruimd 
worden en waar de door GIJS inge
diende begroting besproken zal worden. 
De advocaat van de bank heeft het 
GIJS-bestuur meegedeeld dat er gere
kend kan worden op sponsoring op 
basis van de eerste vier teams in de 
eerste divisie. 
Vrijdagavond had GIJS een persconfe
rentie belegd om mededelingen te doen 
over juridische stappen die zij overwo
gen te nemen tegen de Bondsspaarbank. 
De advocaat van GIJS had inmiddels de 
opdracht gekregen een kort gedi ng aan 
te spannen tegen de ba nk wegens con
tra1..1 breuk . GIJS had het eerste team al 
heiemaaJ rood voor het komende sei
zoen en zou bij wegvallen van de spon
sor niet aan de financiële verplichtingen 
kunnen voldoen . Drie kwartier voor de 
per conferentie belde de advocaat van 
de bank het GIJSbestuur op met de me
dedeling dat in het seizoen 1978-1979 
door gegaan zou worden mer spon o-

ren. Mochten de besprekingen van deze 
week onverhoopt toch nog afknappen, 
dan zal GIJS het kon geding alsnog 
aanspannen. Het geding stond nog niet 
op de rol bij de rechtbank in Gronin
gen. 

Hoogst verbaasd 
Het GlJSbestuur, bij monde van Paul 
Geenen is overigens hoogst verbaasd 
over de gang van zaken. ,.Wij hoorden, 
kort voordat de Bondsspaarbank een 
persbericht uit deed gaan , over het feit 
dat de bank zou stoppen met de sponso
ring . Een duidelijke reden werd niet 
aangegeven . Evenmin ai s er nu een re
den is vermeld waarom de bank alsnog 
beslo ten heeft de sponsoring het ko
mend seizoen wel voort te zetten. Maar 
dat zullen we dan komende week wel
licht vernemen ". 
De beslissing van de Bondsspaarbank, 
eind juli, om de sponsoring srop te zet
tel}/i s zonder twijfel een reactie op een 
beslissing van de ederlandse sport
journalisten om in het vervolg niet lan
ger de namen van sportsponsors te ge
bru iken , ook niet als die aan de naam 
van een vereniging zijn gekoppeld of 
zelfs in plaa ts van de oude verenigings
naam zijn gekomen. Het eerste team 
van GIJS droeg de naam "Bondsspaar
bank". 

f GfJS onderhandelt 
nog met sponsor 

De Groninger IJshockey Stichting en de 
Bondsspaarbank Noord-Nederland zijn nog 
steeds in onderhandeling over een eventuele 
verlening van het sponsorship. Zoals gemeld 
liet de bank de ijshockeyclub onlangs weten 
de jaarlijkse financiële steun te stoppen. Wel 
Z?~ de sponsor ber(?id zijn om een geringere 
b11drage te leveren voor de jeugdafcieling, 
maart het G[JS-bestuur probeert ook het 
eerste team voor het komende seizoen intact 
te houden. 

Manager Henk Lingeman : ,. We willen 
k~~te wat het kos in Groningen eerste divisie 
bhJven spelen. Ik ga er nog steeds vanuit dat 
ons dat ui lukken, met of zonder sponsor. De
ze week worden de besprnkingen met de bank 
afgerond , maar het .is ook nog niet uitgesloten 
dat we een ander bedrijf vinden als sponsor. 
We zijn er in ieder geval dag en nacht mee be
zig." 



De fantastische redding en de ongelooflijke blunder, 
het bewonderend applaus en de Joelende afkeuring ... tus
sen die uitersten ligt de wereld van de doelverdediger. 
Duidelijk Ie zijn aparte plaate In de teamsport. Hel op
treden van de doelman la vaak beellsaend over winst of 
verlies. Wie kent niet de k.oppen In de krant: Doelman ... 
redt. •• , of: Fouten doelman... nekken ... ? De ull
zonderlngapoaitle van de keeper wordt ook geTiluatreerd 
door de omstandigheid, dat hij aan andere spelregels ge
bonden la dan zijn ploeggenoten. 

Doelverdedigers zijn er In talloze schakeringen, maar 
de toppers lijken toch een aantal overeenkomstige ei
genschappen te hebben. De nerveuze Doesburg, de ruatl• 
ge Meakovlc, de oude Jongbloed, de Jonge Hoek, de klei
ne Van der Meeren, de lange Van Zoghel ,de elanke Van 
Beveren en de zware Schrijvers hebben elk een eigen 
stijl, maar hun spel wordt gekenmerkt door durf, een snel
le reactie, een goede timing en een sterk con
eentratievermoaen. al zlln bepaalde elaenscha00en bil 
de één sterker ontwikkeld dan bij de and'er. Belangrijk 
voor een doelman la ook zijn routine. Niet voor nleta be
reiken de meeaten hun top rond de dertig. 

De keeper komt echter niet alleen bij het voetballen 
voor. Het bovenstaande la ook grotendeels van toepaa
alng op de ballenvangers bij handbal, waterpolo, hockey 
en de achlJvenatopper bij IJshockey. In hoeverre er een 
verwantschap bestaat tuesen de doelverdedlgere In de dl
verse sporten en wat de specifieke verachlllen zijn, zal 
blijken In de serie, die vandaag In 8ultenapel wordt 
gestart. De eerste In de rij van vijf doelbewakers la Martin 
Leeflang en dan Is uiteraard Ijshockey aan de orde. 

• MARTIN LEEFLANG .. .,Ik zie bepaalde situaties aankomrn" . .. 

· Het hangt samen met mijn karakter, 

~!.!!k!!.~h!on:ge,ij,h~o~!t~t,i-dmmd ~•~ Op he~m!,! ~t~A!o~tontW~njeulj 
zoen is Martin Leeflang doelman bij de noordelijken geweest. Met zijn 37 jaar is pass komt ben ik niet meer verrast en zegt, dat je alles zult tegen houden, ben 
bij een treffend bewijs van de stelling dat keepers lang meegaan. Leeflang ver• kan mijn opstelling onmiddellijk aan- je weg als er wel één in gaat. Voor mij be-
dedigde tien jaar lang het kooitje bij HIJS-Den Haag, deed daarna acht jaar passen. Vroeger lette je alleen op de man gint de voorbereiding pas in de kleed-
niets aan ijshockey, maar pakte in 1969 de draad weer op, toen in Groningen een met de puck." kamer. Ik moet ruim de tijd hebben om 
kunstijsbaan met een ijshal werd gerealiseerd. Hij nam al eens afscheid, maar -Hoe hou je je concentratie op peil? me aan te kleden en mijn uitrusting te 
keerde terug omdat er zich bij Bondsspaarbank behalve de Nederlandse Cana• controleren. Dan ga ik het ijs op voor de 
dees John Muizelaar geen capabele opvolger voor de populaire werknemer van Mart in Leeflang: ,.Zodra het spel aan warming up en land ik mezelfop. Op het 
de Gas unie aandiende. Martin Leeflang, die wat teleurgesteld is over het feit, dal de gang is moet je altijd weten waar dr moment d:lt de wedstrijd begint moet ik 
trainer Bob J 'astrcmski hem het afgelopen seizoen weinig aan bod liet komen, wil puck is. Dan kom je nooit voor \·errn. · er voor 100 procent bij zijn.•· 
er nu definitief een punt achter zetten, al zal hij waarschijnlijk a Is jeugd tra incr i;ingen te 5188n · Dat is eén nm de eerStc -Wa L is je sterke en wat is je zwakke 
aandeclubverbondenbJijven. rlingen, die ik ve rtel aan jeugclkeeperl' . punt? 

Voor een buitenstaander lijkt ijshockey-keepen een levensgevaarlijke bezig- Daar kom L bij . dat herri ico een blessure Mart in Leef1ang: , .Mijn sterke punt is 
te krijgen enorm heperkt wordt. wanneer heid. De man in het doel van 1.88 meter (breedte) bij 1.22 meter (hoogte) moet de vanghand. Ik heb echter problemen 

zich imtners regelmatig voor de voeten van in razende vaart inkomende te- je goed oplet. Als je staat te dromen met het verwerken van een schot rechts 
~enstanders w·erpen, teTwijl hij zich bovendien moet verweren tegen snoeiharde word t het te gevaarlijk." beneden. Ik heb geleerd me dusdanig op 
schoten. De rubberen schijf, waarmee ijshockey bedreven wordt, is soms nauwe- -Heb je ernstige blessures gehad in je te stellen dat de tegenstander min of 
lijks met het oog te volgen en toeschouwers, die de pech hadden er door getroffen loopbaan? meer gedwongen wordt de andere hoek 
te worden, weten hoe hard de puck kan aankomen. Martin Leeflang vindt het nog Martin Leeflang: ,,Echt ernstig niet. uit te kiezen" 
al meevalJen, wat de risico's betreft, zoals uit bijgaand verhaal blijkt. Daarin Ik heb wel een paar deuken in mijn hoofd -Hoe train je? 
wordt ook een groot aantal andere aspecten van het doelverdedigen bij ijshockey zitten en links en rechts is wel eens een Martin Leeflang: ,,Ik heb meestal me 
beJicht. wondje dichtgenaaid. Mijn knieë kraken zelf getraind, waarbij ik aan een ander 

- \V aarom ben je keeper geworden? 
Mart in Leeflang: , .Ik geloof dat het sa

men hangt met mijn karakter. Van na tu
re ben ik een verdediger. Ik neem 
meesta I een af wachtende houding aan." 
-Heb je nooit als veldspeler gefun
geerd? 

Martin Leeflang: ,.Nee. Ik heb bij 
Hl,JS eerst een jaartje aangerommeld en 
toen ben ik in het doel terecht gekomen. 
Dat is 26 jaar geleden. In die periode, dat 
ik niet ijshokeyde, heb ik gehandbald. 
,Jawel, ook in het doel. Verder heb ik 
veertien jaar gehonkbald en ook daar 
was ik een soort keeper. Ik was achter
vanger. Wanneer ik eens een partijtje 
voetbal speelde, kwam ik ook altijd in de 
goal terecht. Het ging me wel aardig af, 
maar met mijn 1.73 meter was ik natuur
lijk aan de kleine kan t. IJshockey heeft 
me toch altijd het meest getrokken. 0 ja, 
ik heb ook nog eens een keertje gekeept 
hij een hockeywedstrijd. Dat beviel me 
niet zo best, ik vond het levensgevaar
lijk. 
-Aan welke eisen moet een ijhoc
keykeeper voldoen? 

Martin Leeflang: ,,Je moet enorm 
flex ibel zijn en beschikken over een goed 
reactie- en concentratievermogen. Ver
der is de balans belangrijk. Je moet goed 
op je schaatsen staan. Het is een fa
beltje, da t keepers slecht schaatsen. De 
conditie moet ook in orde zijn. Met die 
uit.rusting van 20 kilo is het keepen vre
selijk zwaar. Op kr-itieke momenten 
moetje erg veel kracht kunnen geven." 
-Hoe zie jij de positie van de ijshokey
doelman in het team? 

Martin Leeflang: ,, Frans Henrichs 
heeft een gezegd, dat de keeper 75 pro-

\ cent van het team is. Dat is misschien 
wa . aan de hoge kant, maar 50 procent is 
het minstens . Een fout is een doelpunL 
Dat legt inderdaad een grote mentale 
druk op een doel man . Ik heb daai:..o~i:-i 

ens geen mee Een p·lunder is 
een blunder. 

een beetje en mijn ellebogen zijn niet he- vertelde hoe ik de puck wilde hebben. Ik 
lemaal okay. Maar dat alles is voor mij ging daarbij erg kritisch te werk. lk ben 
nooit eez:i punt geweest om te stopp_en. '' niet gauw tevreden. Behalve trarnen met 
;Hoe verloopt je voorbereiding~op de de puck deed ik ook allerlei oefeningenî"' 
wedstrijd? • Een spagaat maken, lenigheidsoei'enin-' 

Mart.in Leeflang:,, Voordat ik naar de gen, het sterker maken van de benen. Ik 
meer inzicht heb gekregen . Ik zie bepaal
de situaties aankomen . l{ijk, al1- er nu 
een vent over rechts opkomt, let ik er on
middelijk op of er over de andere kant ie-

hal ga , doe ik niks bijzonders . Het liefst heb er veel over gelezen, en natuurlijk 
benikgewooneenbeetjeaanhetwerk.Jk ook wel wat opgestoken van mijn trai-
zit echt n iet st.eedi;; aan die wedstrijd te ners, Daar heb ik voor mezelJ' de beste 
denken. Dat leidt volgens mij tot over- onderdelen uitgepikt. Ik heb ook veel ge

• Martin 
Leef lang in het 
doel uan Bonds
spaarbank: ,.Je 
moet steeds weten 
waar de puck is. 
Als je staat te dro
men, wordt het te 
geuaartijk ". 

Dat werkt bij mij n iet door. 
[k zie de keeper als individualist in de 
ploeg. Je doet niet mee in het samenspel 
van de veldspelers. Ik voel wel een ver
bondenheid met mijn teamgenoten._Als 
doelman heb je een uitstekend o_v~rz1cht 
en kun je de hele achterhoede dm~~ren. 
Ik vind ook dat je van een goede IJ~h~
keykeeper die organisatorische kwaliteL-
Len moet eisen." --- --

keken naar andere sporten. Daar kun je 
van leren. Soms kom je bepaalde dingen 
tegen en die ga je dan uitproberen. Een 
voorbeeld ? Ja, vroeger hield ik mijn 
vanghandschoen laag, maa r je kunt je 
arm sneller naar beneden bewegen dan 
naar boven. Nu houdt ik die hand hoger. 
Dat heb ik gezien bij handbalkeepers. 
Bij een schot zwaai ik met mijn armen. 
Dat heb ik ook van het handballen . 
Keepers doen het daar bij strafschop
pen. [k geloof ook dat het voor mij van 
groot belang is geweest dat ik als achter
vanger heb gefungeerd . Eigenlijk zou je 
al ijshockeykeeper een uur of anderhalf 
per week speciale training moeten krij
gen . Op die mànier leer je te handelen 
zo nder Le denken. Door het vele doen 
wordt het een automatisme." 
-Hoc ziet de ideale ijshockeykeeper er 
uil Qua postuur? 

Martin leeflang: ,.Hij heeft. een niet al 
te groot bovenlichaam, maar vrij lange 
benen en armen. Dan kom je ongeveer 
uitopeenaap.' 

-Je bent in staat gebleken mee te 
groeien met het snel stijgende ijhoc
keyniveau in Nederland, ondanks het 
feit, dal je al bijna dertig was, toen je 
aan je tweede carriére begon. Ben jein 
de loop der jaren steeds beter gewor
den? 

Martin L eef1ani:c ... Je leert altijd tot 
het punt dat je het niet. meer op kunt 
brengen . ,Je rt>ul.ine groeit . . Je laat een 
heleboel overbodige dingen achterwege, 
die je vroeger wel deed. Ze zeggen dat ik 
ook minder spectaculair ben geworden. 
Dat kan best. Ik verplaats me nu mis
schien iets minder snel dan vroeger, 
maar daar staat tegenover, dat ik veel 

ROELOF HOEKMAN 
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