
 

Gedoe om Canadezen, een matig jaar en het 1st team failliet 

GIJS 1980 - 1981 --- /11/Clflll/ -



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 is een uitgave ter gelegenheid van het 3de 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. 

TERUG IN DE GIJSTIJD 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) 

DE RECENTE GIJSTIJD 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) 

En nu al die kranten artikelen….

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, 1e 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



Vlnr achter: Teambegeleider Allard Krikke, Mark Miller, Jamie Conroy, Mike Mastrullo, Jaap Fokkinga, midden 
vlnr; Kees "snor" Hoogland, fysiotherapeut,  Andy Strijker, Gerard Carras, Ed Kieftenbeld, Gary Dusseldorp, 
Henk Keijzer, Herman Carras, Hr. Huizinga, Randy Neal, voor vlnr: Brian van Gullik, Rick Vangog, Johan Toren, 
All Pluimers, Luuk van Dijk
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Assen in de clinch met Schweers 

IJshockeybond breekt _80 

met Belgische clubs v~~ 
( Van onze sportredacteur 

HENK HIELKEMA) 
De Nederlandse ijshockeyclubs in 

de eerste divi sie zullen het komende 
seizoen geen Belgische tegenstanders 
meer aantreffen. Na jaren van sa
menwerking kwam het gisteravond 
tijdens de jaarlijkse vergadering van 
de NIJB tot een wellicht definitieve 
scheuring met de Belgische lJshoc
keybond. Bondsvoorzitter F . H. 
Schweers haalde zich de woede van 
de Belgische afgevaardigden op de 
hals door Olympia Antwerpen te ver
bannen naar de tweede divisie. De 
z_uiderlingen zouden te laat hebben 
gereageerd op een verzoek van de 
NIJB om zich te schikken naar de 
reglementen van de eerste divisie . 
Nadat Schweers het. ook nog had over 
"die domme Belgische Bond", ver
lieten de Belgische ijshockey-officials 
boos de vergaderzaal. 

De voorzit.ter, die zoals gewoonl ijk op 
autoritaire wijze de vergadering leidde, 
zei, dat het bondsbestuur met de Belgen 
geen pardon kende. Schweers: "Onze 
maatregel komt goed uit, want nu blij
ven er voor de eerste divisie tien clubs 
over. D11t is ook het aantal waarmee we 
bet komende seizoen van sla rL wilden 
gaan." De Belgen liet.en daarop weten 
dat Nede rland ook niet. hoeft te rekenen 
op deelname van Belgi sche clubs in de 
tweede divisi e . 

Schweers had het in het Utrechtse De 
Meerne niet all een met de Belgen aan 

• Ter gelegenheid van de kroning van prinses Beatrix heeft het bestuur 
van de Nederlandse IJshockey Bond alle straffen en schorsingen kwiJt 
gescholden. va.n de spelers en de teamleiders, die het vorige seizoen over de 
schreef gingen. Dat betekent onder meer dat goalie Harry van Bilsen, die 
des tijds tot mei 1981 werd geschorst (omdat hiJ een doelrechter verwondde), 
met onmiddelliJh.e ingang gerechtigd is te spelen. Het is nog niet zeker voor 
welke club de oud-Heerenvener zal uitkomen. 

de stok, want ook de IJshockey Club As. 
sen lag met de bestuurstafel in de 
cl inch. " Tuig is he t," zei de Asser voor
zitter P. Langendijk na afloop emotio
neel, "ze proberen ons te t rei teren, 
maai: we slepen het bondsbestuur ge
woon weer voor de rechter." 

De heer L1mgendijk doelde op de door 
Schweers voorgestelde bondsmaatregel 
om clubs te verbieden thuiswedstrijden 
te spelen als ze hun geldelijke verplich- · 
tingen ten opzichte van de NIJB niet 
nakomen. -

Zoals gemeld wil de bond nog altijd 
een oude schuld van Triantha (vier mil
le) hebb en van de lJHC Asse n. Een kort 
geding stelde de Asser club in het gelijk 
om dat bedrag niet te betalen en vol
gens Langendijk probeert de bond , on
danks de ui tspraak van de rechter, nu 
toch de vordering te innen. 

Hel ziL er daarom dik in, dat. de As
senaren straks in de eerste divisie direct 
al een speelverbod krijgen wegens het 
niet nakomen van verplicht ingen. Na
dere inlichtingen hierover v11n de Drent-

- se voorzitter werden door Schwcers met 
een dooddoener afgedaan . Ook een 

vraag waarom de Asser sponsornaam 
nog nooit door de bond is erkend, werd 
beantwoord met: " Ik weet niet waar u 
het over hebt." 

Periodesysteem 
De tien eerste-divisieclubs (Assen, 

Groningen, Heerenveen, Nijmegen, 
Amsterdam, Geleen , Den Bosch, Til
burg, Den Haag en Utrecht) spelen een 
dubbele competitie. De ploeg die na de 
helft van die wedstrijdenreeks bo
venaan staat, mag zich bekerwinnaar 
noemen. Overigens wordt tevens een pe
riodesysteem ingevoerd . Drie periode
winnaars mogen meedoen aa n de play
offs, evenals de hoogst geklasseerde club 
van de eindstand. De nummers één en 
vier van de nacompetitie en de num
mers twee en d rie spelen onderlinge du
els tot één van beide teams drie partijen 
heeft gewonnen. De winnaars spelen 
daarna ook het " best-of-five-systeem" . 

Driemanschap 
Het Nederlands ijshockeyteam, dat 

volgende jaar in april deelneemt aan de 

F. SCHWEERS 
( .. . ,,domme Belgen" ... ) 

wereldkampioenschappen in Zweden , 
wordt straks door een driemanschap be• 
geleid . Bondscoach Hans Westberg 
wordt. drastisch in zijn macht beperkt. 
Hij is niet meer alleen veräntwoorde lij 
voor de coaching en de keuze van de 
spelers. T echni sch directeur Dummy 
Smit en een nog onbekende derde man 
krijgen een volwaa rd ige stem in de tech
nische begeleiding. Het vorige jaar was 
er veel kri tiek op Westberg, di e de voor
keur zou hebben gegeven aan spelers 
va n zijn eigen club (Amsterdam) , waar
door de Groninge r Johan Toren zijn 
plaats in Oranje verloor. 

Nederland speelt ter voorbereiding 
van de wereldkampioenschappen der
tie n oefcndue ls tegen ond er andere de 
DDR, Finland , West-Duitsland , Zwit
serland , Noorwegen en Polen. Oranje 
start het WK-toernooi in Zweden op 12 
april tegen Rusland. Een dag later is het 
de beurt aan Canada. Dezelfde twee te
genstanders ontmoette Nederland in 
Lake Placid tijdens de Olympische 
Wint~rspelen op de eerste speeldagen . 
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Bob Jastremski, die het vorige 
jaar vroegtijdig vertrok bij Snic
kers-Gijs als trainer•coach, heeft 
een contract getekend bij de ijshoc- · 
keyclub in Utrecht. Het eerste team 
van deze vereniging komt het vol
gend seizoen uit in de eerste divisie. 
Jastremski h«'eft inmiddels hard 
gewerkt om voor zijn nieuwe werk
gever een spelersgroep te formeren. 
Hij heeft onder anderen contact ge
zocht met een viertal GIJS-spelers 
(Rick Vangog, Allan Pluimers, Rob 
van Onlangs en Brian Sproxton). 

De overgang v an Groninge n naar 
Utrecht van di t viertal heeft trouwens 
nogal wat voeten in aa rde, omdat ze 
reeds met GIJS een verbintenis zijn 
aangegaan. Op verzoek van het 
bondsbestuur van de Nederlandse 
I.Jshockey Bond zijn deze contracten 
naar het bondssecreta riaat gestuurd . 
Volgens GIJS-bes tuurslid Pau! 
Geenen maken de transfers niet vee l 
kans van slagen . De bond verleent in 
principe alleen toestemm in g als de 
oYerschrijvingen worden goedgekeurd 
door de cl ub, die wordt verlaten . 

Bob Jastremski 
naar Utrecht 

Overigens is GIJS druk bezig een 
nieuwe trainer-coac h aan te trekken. 
De eerste contacten met een buiten 
landse kandidaat zijn afgebroken om
dat geen overeenstemming werd be
reikt omtrent de honorerin-g. De Gro
ningers zijn momenteel in onder
handeling met drie Nederlanders. 
Henk Brand, de oud- Heerenveen. 
coach. maak t vermoedelijk de meeste 
kans aangetrokken te worden . 

De Groninger eerste d ivisionisten 
willen het komende seizoen veel aan
dacht besteden aan de eigen jeugd. 
Dat beteknt ook een goede ka ns voor 
Allard Krikke, die in Groningen 
terugkeert na een eenjarig verblijf in 

Assen . [n de tweede divisie was Krik 
ke één va n de topscorers. Oud-Cl,JSé 
speler Joop Benne komt eveneens 
terug in Groningen . 

Heerenveen-speler Jack de Heer 
vertrekt definitief naar zwitserland 
waar hij gaat spelen voor Arosa. Beid; 
clubs zijn akkoord met de over
schrijving. De NIJB zal vermoedelijk 
een clausule in De Heers contract la
ten opnemen, dat hij beschikbaar 
blijft voor Oranje . Overigens zien de 
Heerenveense kampioenen ook twee 
andere spe lers niet terug: F.rank van 
Sold t en Kouwenhoven . De laatste 
heeft een contract bij de Edmonton 

Drillers en Van Soldt zet een streep 
onder zijn carrière. 

De ij shockeycompetitie , die op het 
laatste weekeinde in september van 
sta rt gaat. begint met een noordelijke 
derby tussen Groningen en Heeren 
veen. Het Drentse Aquaterm -Assen 
sta rt vrijdag 26 september met een 
thuisd uel tegen het Bossche Red 
Eagles, de eerste tegenstander van 
GIJS (zaterdagavond ). De Assenaren 
reizen een dag later naar de Bisschop 
in Amsterdam. 

De tien eerste divisionisten spelen 
zoa ls gemeld een- dubbele competitie 
om het kampioenschap van Neder
land, waarvan de eerste ronde tevens 
als bekerronde geld t . De vier beste 
teams houden na de dubbele com
petitie !!en afva lrace om de tite l met 
tweekam pen volgens het "bes t-of
five-systeem " . 

Behalve Groningen, Heerenveen en 
Assen hebben voor die eerste divisie 
ingeschreven : Amsterdam, Den 
Bosch, Utrecht, Geleen . Nijmegen, 
Tilburg en Den Haag . 
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Randy Neal terug 
als iishockeycoach 

(Van onze sportredacteur HENK HIELKEMA) 
Randy Neal (28) is de nieuwe ijshockey-coach in Gronin

gen. De Canadees, die vijf jaar geleden bij GIJS als speler 
actief was, heeft als opvolger van Bob Jastremski een 
t wcejarig contract getekend. Neal is na een kort bezoPk- in 

Groningen naar zijn geboorteJand teruggekeerd om er deze 
dagen nieuwe spelerscontracten af te sluiten. Hij bezoekt 
in eer ste instantie de Canadezen die het vorig jaar bij 
GIJS hebben gespeeld . Van het bestuur heeft de nieuwe 
coach echter carte blanche gekregen. 

Nea l heeft na zijn vertrek uit de Mar• 
tinis ta d in Canada enkele cursussen ge
volgd op het gebieci van de ijshockey
coaching. Na het behalen van het di
ploma lichamelijke opvoeding was hij 
het vorig jaar aan de London Diamonds 
verbonden als coach van het junioren 
B-team . Nea l maakte destijds in Gro
ningen de groei naar de top van het Ne
derla ndse ijshockey mee. 

Welke spelers dit jaar in het 
Stadspark zullen aan t reden, is nog niet 
zeker . Wel duidelijk is, dat de act ie va n 
de naar Utrecht vertrokken J astremski, 
om spelers uit Groningen over te heve
len , gedoemd is te mislukken. Zoals ge 
me ld benaderde ,Jas t remski RiC'k Van 
gog, Rob van Onlangs, Brian Sproxton 
en Al Pluimers om het komende seizoen 
in Utrecht te komen spelen . Een der
gelijke ' t ra nsfer' is echter onmogelijk a ls 
Groningen bezwaren maakt. De N eder
landse clubs hebben namelijk een 
afspraa k gemaakt , dat spelerswis 
selingen a lleen mogelijk zijn met weder
zijdse toestemmi ng. Een Canade11e spe
ler kan alleen van club rui len als hij een 
jaar la ng niet in Nederla nd heeft 
gespeeld . 

Bezwaren 
Inm idd els heeft het best uur van de 

Groninger IJshockey St ichting zij11 be
zwaren schriftelijk kenbaar gemaakt 
aan de Utrechtse ijshockeyclub en a an 
de Nederlandse IJshockey Bond , die 
zijn goedkeuring a an ' transfers' moet. 

geven. G roninger best uurslid Harry 
Knevelbaard vindt de act ie van 
Jast remski overigens 'begrijpelijk ': 
·•,Jastremski moet in Utrech t natuurlijk 
een nieuw team opbouwen en de kwali
teiten van de Groninger Canadezen zijn 
nu eenmaal overal bekend. Maar de 
overgang gaat pertinent niet door, om
da t. wij ze voor d it jaar graag terug wil 
len hebben " . 

Of de vier Canadezen inderdaad weer 
in Groningen spelen, hangt af van hun 
in teresse om in Nederland terug te ke• 
ren . Ook rond twee an dere Canadese 
spelers zijn de nodige vraagtekens gere 
zen. Herbie Redshaw en Guy Losier, de 
l wee forwards va n Groningen, zouden 
na de bekende zomerkampen in Canada 
profcontracten in hun geboortela nd op 
zak hebben . Ook hun terugkeer hangt 
voor een groot deel af va n de over
tuigingskracht va n Randy N ea l, die mo
m enteel op kruist och t is op zoek naar 
spelers . 

Bestuurswisselingen 
Dat de Groninger club zo laat is met 

het aantrekken van spelers, komt vol
gens Knevelbaard voora l door de wis
selingen in het bestuur. Paul Geenen en 
J an Brons hebben respectievelijk we
gens werkzaa mheden en gezondheids
redenen bedankt voor een bestuurs
baantje . Het bestuur bestaat nu uit 
Herman Voogd en de nieuwelingen 
H enk Huizing, Ton Ferkranus en Harry 
Knevelbaard . De laatste twee komen 

• RANUYNEAL 

ui t de supportersclub, die het vorig jaar 
een geslaagde reddingsactie op touw 
zette. 

De v ier bestuurs leden zoeken nog 
naar een voorzitter en als de financiën 
het toelaten, willen ze voor het eerste 
team eveneens een manager aantrek• 
ken . Knevelbaard: "We hebben nu een 
vrij jong bestuur. We zijn erg enthou
s iast en we hopen dat Neal spoedig met 
een aantal spelers tot een akkoord 
komt. Wij vert rouwen .een beetje op zijn 
relatiekring in Canada. Hij was het 
destijds ook. die als contactman fun
geerde in Canada toen we een aantal 
spelers lieten overvliegen .'' 

Vast staat in elk geval dat de Neder• 
landse spelers in Groningen blijven. Jo
han T oren, Henk Krikke, Henk 
'Beertje ' Keizer, Gerard en Herman 
Carras , Luu k van Dijk en de van Assen 
te ruggekeerde Allard Krikke vullen de 
Canadese kern straks weer aan . Het is 
de bedoeling, dat de Canadezen op 8 
september op vliegveld Eelde aan
komen . Daarna volgt een trainigsperio
de om eind seplemver klaar te zijn voor 
de competit ies . 

Om de sponsor te gerieven is de of
ficiële inschrijvingsneam van het eerste• 
team veranderd van " GIJS-Snickers" 
in "IJshockey-stichting Snickers Groni
gen ". De toegangsprijzen zijn drastische 
verhoogd: een zitplaats van f 7,50 kost 
straks een tientje en een staanplaats 
komt op f 7,50. Seizoenkaarthouders 
moeten f 170,- betalen. 



Groningen, 11 - 8-' 80 

Geachte seizoenkadrthouder, 

Nog maar enkele weken en de nationale ijshockeycompetitie zal weer 

beginnen. Natuurlijk is àe IJshockey Stichting Snickers Groningen opnieuw 

van de partij. De afgelopen jaren hebben we steeds in de top meegedraaid 

en we hebben er het volste vertrouwen in dat dat ook de komend e winter het 

geval zal zijn. 

De Groninger ploeg speelt s traks dus wederom onder de naam Snickers 

Groningen. De firma Mars, waarvan Snickers een pro ukt is, zal financieel 

weer garant staan v~or topijshockey in Groningen. Vori jaar maakte deze 

sponsor z'n entree na een geweldige actie van zo'n 400 fanatieke GI JS.-sup

porters. Ook u behoorde toen tot d eg enen, die f250 ,- bet~a l den voor een 

se i zoenkaart . Hiervoor willen wij u ç1lsnog h&rtelijk dar:k z e ,_,3en . Zo:::i d. r 

u~ s t eun WdS er geen topijshockey in Groningen ~oge lijk g eweest. De ton , 

die bij elkaar werd gebracht , trok uiteindelijk de aandacht van n::iz2 hui 

dige sponsor . De club kan trots zijn op zo'n trou~e support ers2chare. 

De financiele injectie van Snickers maak t het mogeli jk ook dit ~aar 

een topteam naar de Martinistad te halen. Hoewel de ploeg veel beken·ie ge

zichten van vorig jaar zal tellen, is er toch ook een aantal wijzigingen 

doorgevoerd. Enkele nieuwe eezichten zullen onze format i e komen vers terken. 

Dat betekent uiteraard ook dat enkele anderen niet zullen terugkeren. ~ver 

de mutaties kunnen we in dit stadium niet verder uitwijden, v o oral met het 

oog o p cle concurrentie. r1' vre hopen dat u d a arvoor begrip hebt. 

Wel kunnen we u meedelen dat we als trainer-coach hebben aang etrokken 

Handy Neal, voor ve len van u wa&rschijnlijk gesn onbekend~ . Zi ·n enorme 

enthousiasme en kwaliteit al s speler voor GIJS vijÎ j&ar ~el eden en als 

trainer-speler het jaar daarop li gg en nog vers in het gehe ~~en. De inmid

dels 28-j arige Neal heeft zich na z 1 n t ex·utske er in Canada helemaal toe ge 

leed op het vlak van training en coaching. Hij behaal de ook het diploma 

lichamelijke opvoeding. Hij is getrouwd en heeft een éénjarie zoontje. 

Randy was ook de man , die destijds spelers als /_ l Pluir-1e r s , Hick Van

gog , René l.iaarman en John Muizel aar naar Groningen hielp. In Canad.J. heeft 

hij diverse cursussen gevolgd en was hij het afgelopen seizoen co· ch van 

de succesvolle London Diamo~ds. Hij heeft bij Snickers een tweejarig con

tract getekend. 

Ook het bestuur ziet er nu iets anders uit. ~aul Geenen en Jan Brons 



z i :n ggs t op t met h un vve rk zaä.mh e den en nieuwe ge zich ten zijn die van 

Henk Sui z i ng , r.r on ~ erkran us en Harry Knevel b &ard. Samen met Herman Vo ogd 

zul len zi j trachten de bel angen van de c lub zo goeu mogelijk te beharti,r-

en . Verme l denswaard is da t i n h e t i jsstadi on ve~v ar:ning voor het publiek 

is aangebr acht, waardoor h et er 1.~at aangename r toeven is. Vrouw, k i nd eren 

en vri end i n kunnen nu dus mee . Beneden bi j de s nackb a r zijn enkel e zitjes 

geschapen . 

·. ij hopen uite aard dat u komend se i zoen weer i n gr ot e getale van de 

partij bent . Er van ui tgaande dat u opnieuw prijs stelt op een s eizo en

kaart, willen we besluiten met informatie over de kaartverkoop . De prijs 

van een seizofjnkaart is beduidend lager dan vorig jaar. Zo'n kaart gaat 

nu voor î8 competitie-thuiswedstrijden f 170, - (staanplaats f 125,-) kos t en . 

De prijs van een los kaartje komt op f10,-. De play offs zi j n niet bij de 

seizoenkaarten inbegrepen, omdat dat door het in te voeren best - of-five 

systeem niet mogelijk is. Het is nam~lijk niet vooruit te zeggen hoeveel 

we:st rijden een plo eg in de kampioenspoule volgens de nieuwe opzet speelt . 

Uiteraard hebben seizoenkaarthouders wel voorrang met betrekking tot 

de keuze van huL zitplaats, 66k in de play offs. U als seizoenkaarthouder 

van vorig jaar kunt natuurlijk in de allereerste plaats uw oude plaat s te

rugkrijgen. Mocht u echter meer belangstelling hebben voor een andere plaats 

dan kan dat, mits deze niet wordt opgeeist door iemand die daar vorig jaar 

een vaste plaat s had. De uitgifte van nieuwe kaarten voor seizoenkaarthou

ders van vorig jaar gaat van start maandag 15 september en duurt tot en met 

donderda~ 18 september. Daarna komen pas andere geinteresseer<.len aan bod . 

U kunt uv kae.rt tegen contante betaling op genoemde data tussen zeven en 

negen 's avonds tals u geluk hebt pakt u dan ook een deel van de die week 
te beginnen training van het eerste team mee) aîhalen in het kantoor van 

het ijsstadion. 

De competitie begint in het weekeinde van 27 september. Onze eerste 

thuisweûstrijd is tegen .teenstra l4'lyers. Er worden voorbereidingen getrof

fen voor één of meer oefenduels. \i e hopen u met deze brief op de hoogte 

te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen • 
... 

P.s. : Voor het vinden van woonruimte en voor de Canadezen hopen 
1Ne ook op steux1 van supporters. Aanbiedingen zijn al tijd welkom! 
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Vanonze 
f' speciale verslaggever 

GRONINGEN/ 

UTRECHT, donderdag 

ren nieuw leven moet wor
den ingeblazen. Oud-bonds
coach en voormalig trainer 
van Snickers/Groningen, 
voor een plaats in de topfor
Bob Jastremski, wordt in de 
Domstad belast met de tech
nische leiding en heeft on
dertussen· de vier gepolst 
matie van Bioform/Utrecht, 
die verder zou moeten wor
den aangevuld met onder an
deren Tilburg-doelman Go
bel en de aanvaller Redshaw, 
die eveneens voor Groningen 
heeft gespeeld. 

gang naar Bioform/Utrecht. · 

Er dreigt een maand v66r 
de start van het ijshockey
seizoen 1980-81 een groot con
flict te ontstaan tussen de 
beide eerste-divisie-teams 
Groningen en Utrecht, waar
bij slechts de ingreep van het 
bondsbestuur van de Neder
landse IJshockey Bond nog 
voor een oplossing zou kun
nen zorgdragen. Inzet van 
het geschil vormen de beide 
internationals Al Pluimers 
en Rick van Gog alsmede Rob 
van Onlangs en Brian Sprox
ton, die de afgelopen seizoe
nen uitkwamen voor de Gro
ninger formatie maar weige
ren nog langer voor de club 
te spelen. Het kwartet heeft 
overschrijving aangevraagd 
naar Utrecht, waar met be
hulp van de sponsor Bioform 
het ijshockey de komende ja-

De vier speler-s van Snic
kers/Groningen, die deze 
week reeds in Nederland 
worden terugverwacht van 
een zomervakantie in Cana
da, hebben allen een indivi
dueel schrijven ver
stuurd naar de Nederlandse 
IJshockey Bond met daarin 
de motivering waarom zij 
niet meer wensen uit te ko
men voor hun voormalige 
club. Het zeer lang uitblijven 

ALPLUIMERS 

Snickers/Groningen . ech- · 
ter weigert iedere medewer
king te verlenen. Aanvanke
lijk zou de selectie in mei van 
dit jaar worden verwittigd 
van de toekomstplannen. In 
juni echter was de spelers
groep van Groningen nog 
niet op de hoogte van het
geen er voor het komende 
seizoen stond te gebeuren. 
Tussentijds reeds namen 
Utrecht en Jastremski con
tact op met genoemde vier 
spelers. Snickers/Groningen 
op baar beurt stuurrli> ,ip T.l<i. 
hockeybond een brief met 
daarin de toezegging dat de 
zaken contractueel binnen de 
korst mogelijke tijd in orde 
zouden worden gemaakt. Het 1 

overlappen van een en ander 1 

heeft vervolgens tot de huidi
ge crisis geleid. 

van contractuele zekerheid 
alsmede een in hun ogen per
manente onrechtvaardige so
ciale behandeling vormen de 
grootste grieven. Een bege
leidend schrijven van coach 
Jastremski zou hen daarbij 
moeten steunen in een over-

Hoewel Pluimers, Van 
Gog, Van 'Onlangs en Sprox
ton niets meer willen weten 
van hun voormalige club, 

IJshockey-to 
1' -

Groningen 

wil club verlaten 

RICKVANGOG 

dreigt er toch een stevige ad
der onder het gras. Snickers
Groningen beroept zich in 
deze zaak nu op het zoge
naamde gentlemen's agree;
ment dat er binnen de vader
landse ijshöckeY)Vereld be
staat en wat inhoudt d:at de 

clubs elkaar onderling geen 
spelers afrnoepen om het al
gemene pelang te dienen. Bo
vendien hanteert men in de 
Martini-stad het principe dat 
de Bond nimmer overstag 
kan gaan omdat volgens de 
reglementen een speler pas 
naar een andere Nederland
se club kan indien hij 18 
maanden buiten ons land 
heeft vertoefd. 

De Nederlandse IJ shockey 
Bond spreekt bij monde van 
secretaris Joop van Rijswijk 
van een "zeer nare" zaak. 
"Het gentlemen's agreement 
en de 18 maanden-regel we
gen natuurlijk erg zwaar in 
deze zaak. Misschien echter 
kunnen beide clubs het on
derling ondanks alles toch 
nog eens worden. Zoals de 
zak.en ernu voorstaan, is een , 
en ander echter niet binnen 
een paar uur op te lossen", 
aldus Van Rijswijk. 

Groningen, dat in het ver- -
leden al vaker negatief in het 

nieuws kwam door onder an
dere de problematiek na het 
verdwijnen van de sponsor 
Bondsspaarbank (de comple
te selectie moest vorig jaar 
wel heel lang op zekerheid 

· wachten), het weigeren af te 
staan van international Plui
mers aan De Bisschop en 
aanhoudende financiële on
enigheid met landskampioen 
Feenstra Flyers over tal van 
zaken, zit daarmee aan de 
vooravond van het nieuwe 
seizoen opnieuw in een zeer 
moeilijk parket. Het meren
deel van de Groninger be
stuursleden is ook opgestapt: 
behalve genoemde spelers
komen ook de aanvalstop
pers Losier en Redshaw defi
nitief niet terug en het feit 
dat de vermoedelijk nieuwe 
coach Randy Neal thans nog 
moet gaan zoeken naar com
pensatie voor het spelersver
lies, maken de situatie er bij 
Snickers niet rooskleuriger 
op. 
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Een paar weken voor het begin van 

de Nederlandse ij ■hockeycompetitie 
proberen de trainers hun teaJDB zo 
sterk mogelijk op het ijs te krijgen. 
Dan blijkt dat met name in Canada 
het areaal van spelers met een Neder
lands paspoort langzamerhand uit
geput begint te raken. Eén dezer da
gen bleek dat zowel de Aeeer coach 
Paul Domm als zijn Groninger col
lega Randy Neal op het spoor zaten 
van dezelfde keeper. Neal heeft in
middels zijn achterban kunnen in
formeren over het succesvol afsluiten 
van een contTact. Dat hoeft overigens 
volgens bestuurslid Harry Knevel
baard niet te betekenen dat John 
Muizelaar niet meer naar Groningen 
zal terugkeren. 

Groningen wint gevecht 
t,l 8»0 

Canada opgebouwd. Hij heeft de Cana
dese nationaliteit. Maar omdat in dt 
Asser gelederen zowel Dan Cuomo als 
Dave Mathewson in aanmerking komen 
voor de omschrijving van 'statusspeler' 
op basis van een meer dan tweejarig 
verblijf in ons land, kan McParland 
reglementair in het team worden op
gesteld. 

om een il shockeykeeper 

De mislukte poging van Domm heeft 
in Asser kringen enige wrevel opgewekt. 

Daarom was Aquatherrn-voorzitter Pe
ter Langendijk van plan om de t ransfer 
ven Allard Krikke naar Snickers
Groningen te blokkeren. Krikke kreeg, 
eve nals de oud-GlJSsies Jack Wijle
mans en Joop Benne, het vorige seizoen 
een zogenaamde 'gelimiteerde transfer' 
naar Assen . Dat wil zeggen toestem
ming om één seizoen in de nieuwe om
geving te mogen spelen. 

Overigens lijken de Asser pogingen op 
niets uit te lopen. Op het bondsbureau 

van de Nederlandse IJshockey Bond 
zegt bondssecretaris Joop van Rijswijk 
dat in principe Krikke zelf moet beslis
sen naar welke vereniging zijn grootste 
belangstelling uitgaat . En als dat inder
daad Groningen is, zal het bonds
bestuur da,artegen in principe geen be
zwaar hebben. 

Meer succes heeft Peul Domm inmid
dels wel gehad in het aantrekken van 
een topscorer. Want die kwalificatie 
heeft de 22-jarige Mike McParland in 

Door zijn komst ie de verhuizing van 
Ron Sm ulders naar de Drentse 
hoofdsta d vanuit Utrecht overbodig ge
worden. Smulders komt dus niet. Daar
door blijft Léon van Kemenade de enige 
zekere nieuweling. Het afgelopen 
weekeinde heeft Peul Domm nog een 
negental spelers getest. Verder heeft de 
technische leiding van de ABsenaren 
verregaande contacten met een kwartet 
spelers, dat het afgelopen seizoen in de 
vaderlandse competitie speelde. 

q -8- Go 
IJshockey: 

<]_ 1. - (} .- () 0 

IJshockeyclubs om de tafel 
(Van onze sportredactie) 

De.Nederlandse IJshockey Bond wil op korte termijn een gesprek met de 
G!omnger en Utrechtse ijshockey-stichtingen. Centraal staat dan het con
flict tussen de beide eerste divillieclubs omtrent de Canadese spelers: Rick 
Vangog, Rob van Onlangs, Brian Sproxton en Allan Pluimers. Zoals ge
meld wil Utrecht deze speler11 graag inlijven, maar GIJS beroept zich op de 
reglementen, die zeggen dat de vier Groninger spelers zonder toestemming 
van GIJS binnen een jaar niet voor een andere Nederlandse club mogen uit
komen. 

Volgens bonds11ecretaris Joop van Rijswijk hecht het bondsbestuur dat 
gistermiddag over de kwestie vergaderde, zwaar aan de regleme~ten, 
w!l;ard;?°r.!en speleratran11fer inderdaad onmogelijk zou worden. Van Rijs
w1Jk: WaJ willen graag dat beide clubs tevreden gesteld worden. Er zijn 
~og Canadese spelen beschikbaar voor het nieuwe seizoen en ik heb de 
andruk dat de clubs daar niet van op de hoogte zijn. Als het even kan moet 
zowel Utrecht als Groningen dit jaar in de hoogste klas blijven uitkomen," 

Ondertus!en heeft het GIJS-be11tuur een gesprek gehad met Vangog en 
Sproxton, die al een paar dagen in Nederland zijn. Bestuurslid Harry Kne• 
velba_ard heeft. van hen gehoord, dat ze eventueel best bereid zijn om naar 
Groningen terug te keren. Knevelbaard: "Er zijn wat verhalen de wereld in 
gekomen over onmen11elijke toe11tanden bij Groningen, maar dat is allemaal 
larieko~k. Voorlopig wachten we het gesprek met Utrecht gewoon af." 

De rueuwe GIJS~coach Randy Neal heeft in Canada de l9-jarige goalie 
Jo_hn van der Goehk gecontracteerd. Vertjer zijn er nog geen definitieve 
overee~koms!!n met Canadezen gemaakt. De trainer-coach heeft nog een 
maendJe de l1Jd, want zaterdag 20 september speelt Groningen zijn eerste 
oefenduel in het Stadspark tegen het Oostenrijkse Salzburg. 

Een spijkerbroekenfabriek heeft zich inmiddels gemeld als co-sponsor te 
fungeren. f) CJ.. ~~~ , 

Zo'n kaart gaat nuf 170,- kosten, 
voor e n taanplaat f 125,-. De 

SNICKERS START MET NIEUW BESTUUR 
play offs zijn daarbij niet inbegre
pen. Het wedstrijdschema i_n de 
kampioensronde is dermate ge

· complic~erd, dat vantevoren hele
maal niet aan te geven valt hoeveel Een enthousiaste en bekwame· 

nieuwe trainer-coach, een naar 
verwachting kwalitatief opnieuw 
sterke spelersgroep, een voor de 
toeschouwers nu verwarmd ijssta
dion en een comfortabeler snack
bar. Dat zijn de belangrijkste in
grediënten van het komende ijs
hockeyseizoen in Groningen, die 
enkele duizenden weer wekelijks de 
gang naar het Stadspark moeten 
laten maken. 

Randy Neal 

Een nieuwe trainer-coach heeft de 
Ushcickey Stichting Snickers Gro
ningen (zoals de naám nu officieel 
luidt, in de co~petitie wordt ge
speeld onder de . naam Snickers 
Groningen) gevonden in de per
soon van de 28-jarige Randy Neal, 
in Groninger ijshockeykringen 
geen onbekende. Neal was vijf jaar 
geleden als speler erg populair in 
de Martinistad en deed het het jaar 

"daarop als trainer-speler ook erg 
goed. Menigeen betreurde het dat 
Neal drie jaar geleden besloot te
rug t~ keren naar Canada. Achter
af zal niemand hier meer rouwig 
om zijn, want in de afgelopen jaren 
heeft Neal zich helemaal gespe
cialiseerd op het vlak van training 
en coaching. Hij. volgde niet alleen 
diverse coaching-cu~sussen, maar 
legde zich ook toe op onder meer 
sportpsychologie en • fysiologie. 
Verder bebaalde hij het diploma 
Lichamelijke opvoeding. Z '.n rijke
lijk opgedane konnis bracht hij in 
Canada vorigjaar in praktij k door 
met succes de London Diamonds 
te coachen. 
In Groningen is het tijdperk Bob 
Jastremski , die drie jaar aaneen de 
technische leiding had, nu defini
tief afgesloten. Het Snickers-be-

stuur is met Randy Neal een twee
jarige verbintenis aangegaan. De 
clubleiding hoopt vooral dat Nea l 
er in za l slagen z'n enorme en
thousiasme over te brengen op de 
spelersgroep. 

Samenstelling 

Een spelersgroep die er waar
schijnlijk i.n grote lijnen uit zal zien 
als vorig jaar. Welke spelers echter 
zeker zullen terugkeren en welke 
niet , staat nog niet vast. Randy 
Neal heeft van het bestuur een re
deLijk vrije hand gekregen. Hij is, 
nadat hij een weekeinde in G ro
ningen is ove rgeweest, teruggevlo
gen naar Canada, waar hij mo
menteel de contacten met de spe
ler legt. Omdat llij zelf ook be
paalde spelers in z'n vaderland op 
het oog heeft, is er nog geen zinnig 
woord te zeggen over de samen
stelling van de ploeg. Maar, ook 
Neal zag de as in het team van 
vorig jaar wel zi tten en het lijkt 
daarom waarschijnlijk dal er niet 
Yee l mutaties te verwachten zijn . 
Dat houdt dan automatisch in dat 
de poging van de ijshockeyclub in 
Utrecht om enkele Snickers-spe
lers over te nemen, tot mislukken is 
gedoemd. Het bestuur van Snic
kers laat weten dat van een even
tuele overgang van het vierta l Al 
Pluimers, Rick Vangog, René 
Laarman en Rob van Onlangs 
geen sprake kan zijn . Tussen de 
club · in Nederland zijn afspraken 
gemaakt om geen spelers van el
kaar over te nemen zonder toe
stemming van de oude vereniging. 
Die toestemming zal het bestuur 
van Snickers zeker niet geven. 
Bovendien is er een aantal bepa
lingen van de ijshockeybond. die 

het genoemde spelers niet mogelijk 
maakt zo maar van vereniging te 
veranderen. 

Bestuur 

Mutaties hebben zich de afgelopen 
maanden wel voorgedaan in het 
bestuur van de ijshockeyclub, ten
minste waar het het eerste team 
betreft. Paul Geenen (drukke 
werkzaamheden) en Jan Brons 
(gezondheidsredenen) zijn gestop t 
en nieuwe gezichten zijn die van 
Henk Huizing, Ton Ferkranus en 
Harry Knevelbaard. Met Herman 
Voogd vormen zij nu het nieuwe 
bestuur waa rvoor nog een voor
zitter wordt gezocht. Als er vol
doende geld is, bestaat verder de 
kans dat er een manager zal ko
men. 

F eenstra Flyers 

wedstrij~en een club hierin zal 
spelen. Dat zal pas in de play offs 
zelf bek~d worden. Een los kaar
tje zal k mend seizoen f l0,- gaan 
kosten (voor een staan plaats 
f 7,50). e voorverkoop van sei
zoenkaarten aan seizoenkaarthou
ders vap lvorig jaar za l maandag IJ 
septem~er van start gaan en duren 
tot en r1et donderdag 16 septem
ber. Zij kunnen s avonds van ze
ven tot negen in het kantoor van 
het ijssJadion terecht om hun kaart 
(de vas1e plaats van vorig jaar kan 
opnieuia.• worden verkregen) af te 
halen. De week daarop, opnieuw 
van máandag tot en met donder
dag, k~nnen andere geïntéresseer
den een seizoe nkaa rt kopen . Het 
Snickers- bestuur roept verder de 
hulp iq van upporcers bij het vin
den • van (gemeubileerde) woon
ruimte I voor de Canadézen. Aan
biedingen zijn welkom via tele- · 

Het is de bed9eling dat de Cana- foonnuinm er 050-415643 (~lleen 's 
dese spelers overvliegen op maan- avonds). •1 · 
dag 8 september. Dat kan eigenlijk .---------------== 
ook niet later, omdat als eerste 
thuisduel in de competitie de altijd 
pectaculaire wedstrijd tegen 

landskampioen Feenstra Flyers 
wacht, en wel op zondag 28 sep
tember. De ploeg zal als voorbe
reiding op dil duel dan wel een 
behoorLijke training achter de rug 
moeten hebben. Het bestuur pro
beert momenteel nog één of meer 
oefenwedstrijden te organise ren,.al 
dan ni et in het nu verwarmde en 
daardoor veel aangenamer,, ijssta
dion in het Stadspark. 
Kaarten 

De seizoenkaarten zullen dit jaar 
een stu-k goedkoper zijn dan vorig 
Jaar, toen voor een vaste (zit)plaa ts 
f 250,- moest worden nee rgeteld. 



Groninger ijshockeyseléctie staat op papier4,,rPé) 
(Van onze sportredactie) 

Het Groninger Snickers heeft zijn 
ijshockeyselectie voor het komende sei
zoen vrijwel rond. Trainer-coach R.andy 
Neal is inmidd.els in Groningen en hij heeft 
twee nieuwe Canadezen aangetrokken . 

Verder kom t als Nederlandse Canadees Ed 
Kiestenbeld; terwij l Brian van der Gulig (zo

.als gemeld ) a ls goa li e naauGroningen komt. 
Gary Dusseldorp en Andy Stryker vullen dit 
Canadese gezelscha p aan met de Nede r
landse spelers van het vorige seizoen . 

GIJS -bestuurslid Ha rry Knevelbaard 

be~eid!ng in Utrecht meegemaakt. Door de 
we1genng van GLJS om toestemming te ge
v~n aan een overschrijving naar de Domstad 
zit er voor het viertal niet veel anders op da~ 
terug te keren . 
· ~el zeker is'. d~t Herbie Redshaw en Guy 

Los1er v~rlop 1g m Canada blijven , Losier 
~ert.oeft in een farmteam en moet llich dit 
Jaar waa~ maken om voor ee.n profcontract in 
aanmerkmg te komen . 

Dat zijn : de 21-jarige Kevin Reeves, een 
topscorer uit de International Hockey lea
gue en verdediger Mike Mastrullo (23), die 
als ltaJiaense Amerikaan evenals Reeves 
in het team van M_uskegon heeft gespeeld. 

heeft Brian Sproxton , Allan Plu imers, Rob 
van Onlangs en Rick Vangog in Utrecht be
ncht dat ze donderdag in he t St.adspark ver
wacht worden voor de eerste ijstrain ing. Tot 
nu toe hebben deze vier spelers de voor-

Ter v_oorbereid ing ?P de competit ie; die 
over dne weken begmt, speel t Groningen 
woensdag.avond 17 septem·ber thuis om zeven 
uur een oefenduel tegen de nummer zes van 
West-Duitsland : EV Duisburg . De zaterdag 
daarop komt het team van Salzburg op be-
zoek in het Stadspark . 

Komende zaterdag worden alle spelers ven 
het nieuwe team aan de supporters voor
gesteld tijdens een ij shockeyfeest in Huize 
Maas. Behalve de presentatie van de eerste 
teamspelers heeft er ook een reünie plaats 
van de GLJS-spel ers di e tien jaar geleden 
~oor het eerst op he t ijs verschenen . Het feest 
is op touw gezet door de supporters 
vereniging van GIJS . 

Spelers dreigen GIJS met kort geding 
(Van onze sport redacteur 

HENK HlELKEMA) 

De s tort van he t Nederlandse ij shoc
keyseizoen moet blijkbaar elk jaa r ge• 
paard g aa n met incide nten of conOicten. 
Ze de Groninger IJshockey Stichting 
h et vorige jaar i.n de knoop me t de pon• 
sor ing, een paar weken voor de komende 
competit ie bezorgen vijf Groninger Ca• 
n a dezen hun clu b angstige ogenblikken 
door over schrij ving af te dwingen naa r 
de Utrechtse IJshockey Stichting. Her
bie Rcds h ow , Rick Vangog, Rob van 
Onla ngs , Alla n Pluimers en Brian 
S proxton hebben het ' S neeker ad
voca tenburea u Van de Werf-J a nsen in 
de arm genomen, da t zowel GIJS al s de 
Nederlandse IJshockey Bond _heeft ge• 
dre igd met een kort geding als ze 
vóór donderdag geen toes t.cmmlng voor 
hun tronsfer geven. 

Vee l kans op d e op merkelijke over
schr ijving heeft het vijfta l echte r niel. De 
bond hou.dl vosl oen zijn regle menten, die 
voorschr ijven dol een speler anderhalf jaar 
moel wachten lot hij van de ene club naar 

de andere kan oversta ppen. Overigens 
hebben de spelers volgens bondssecretaris 
Joop va n Rijswijk hun verzoe k lot over
sch rijving te laat ingediend (na l juni). 

GIJS zal natuurlijk op geen enkele ma
nier meewerk en aa n de tra nsfe r van zijn 
vijf beste spelers. Zonder deze Canadezen, 
die in de zomermaa nde n al contrac ten te
kenden bij Utrecht op aand rang van de 
Ut rechtse coach Bob J astremski , kan GIJS 
een eventuele hoofdrol in de com petitie 
wel vergeten . Bestu urs lid Harry Knevel
baard vermoedt da t de spelers hun act ie 
u itvoere n onder d ruk van de nieuwe 
Utrechtse sponsor, d ie niet met de cl ub in 
zee zou willen zonder de vijf Ca nadezen . 

Bemiddeling 
Een poging van b ondsvoorzitter 

Sc hweers om te bemiddelen , misluk te vo
rige weck. Schwee rs bood Utre cht enkele 
Nederla ndse Ca nadezen aa n, d ie in Euro
pa nog geen onderdak hebben, maar daa r 
wilde Ut.recht niets van wet.en . J oop van 
Rijswijk zegt dat de invloed va n de sponsor 
in deze affaire geheel moet worden gene
geerd. 

!Nieuwe spelers 
Van onze sportcorrespondent 

GRONINGEN, dinsdag 
Ran<fy Neal, de nieuwe coach van 

het Groninger IJshockeyteam Snic
keni,heeft in Canada voor het komend 
seizoen drie nieuwe spelers gecon
tracteerd. De 2l-jarige Kevin Reeves 
moet in Groni,1gen de opvolger wor
den van topscorer Guv Loeier. Ree
vas speelde bij M uslcegon en was 
daar in het afgelopen seizoen in 80 
wedstrijden goed voor 106 punten. 

_Naai contracteerde ook de 23-jarige 
Mike Mastrulto, een verdediger \/an 
ltaliaanB& afkomst en een 'llleugelape
ler, Ed Kiestenbelt. 

Van Rijswijk: ,.Het zou niet goed 211n 
voor he t ijshockeygebeuren als de rec hte r 
Ut rec ht gelijk geeft. Kijk eens, het hek is 
van de dam als de club met de rijkste spon
sor de beste spe lers va n andere verenigin 
gen zomaar over kan nemen . Dan kun je 
bij wijze van spreken het ijshockey kam
pioenschap kopen. Dat sommige clubs ge 
heel albankelijk worden van hun sponsor is 
een kwalijke zaak. Wij zijn nog echt niet 
toe aan professional ijshockey ." 

In de brief van het advocatenbu reau aan 
GIJS en de NIJB wordt onder mee r aan
gevoerd da t de Groninge r club te laat zou 
zijn met het aanbieden van nieuwe 
contracten. Mr . A. van de Werf: 11 De spe
lers wisten voor 30 apr il niet waar ze aan 
toe waren , omdat ze geen enkele aan• 
bieding krege n van Groningen ." 

Contract 
Volgens Knevelbaard ha<! GIJS de spe

lers helemaa l geen nieuw contract hoeven 
aan te bieden . ., Ze hebben twee jaar gele
de n ee n dr iejarige overee nkomst gete kend 
en ze hebben daarvan nog één jaa r tegoed . 
Wij hebben ze in maart al gezegd dat ze 

weer welkom zijn in Groni ngen . Wel heb
ben we ze een verbeterd contract aan
geboden·," a ldu s Knevelbaa rd, d ie met 
dri e van de vijf Ca nadezen onlangs een po
sitief gesprek zou hebben gehad. 

De Groninger ijshockey bestu urders ko
men t rouwen langzame rhand in tijdnood, 
want over drie week staat het eerste oefen
duel al op het programma. De Canadese 
coach Randy Neal, die dezer dage n in Ca
nada bezig is spelers aa n te trekk en, heeft 
in middels naast ee n goa lie ook 
overeenstemming bereikt met Gary Dus
seldorp en Andy Stryke r, twee Canadezen 
die he t vor ige jaar ook in het Stadspark 
hebben gespeeld . Hij is nog op zoek naar 
een aanval ler en een verdediger. Eind deze 
week arriveert Neal in Gron ingen , te rwij l 
het GIJS -bestuur er nog steeds vanu it gaat 
dat begin volgende week de eerste Canade
se spe lers zich bij de ijshal melden . 

Het fo rmeren van he t eers te tea m va n 
het Asser Tria ntha verloopt voor de Dre n
ten met wisselend succes. Het aan t rekken · 
van Fran k Dobbelaar is a fgekets t, maar 
van HIJS komt goal ie Cor Hoogendoom . 
Deze Haagse doelman was twee jaa r gele 
den nog keeper va n hel Nede rla nds team . 
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Canadese versterking voor de SnickerS"?&>c, 
Het ziet er naar uit dai ijshockeymin
nend Groningen ook het komende win
terse.izoen een Snickers-leam aan hel 
werk zal gaan zien, dat in s laat geachl 
moel worden hoge ogen Ie gaan gooien 
in de hoog te vaderlandse ijshockey
competitie. Die conclusie ligt tenminste 
voor de hand, wanneer men de in de af
gelopen weken aangetrokken verster
kingen de revue laat passeren . Twee 
aanvallers, één verdediger en een nieu
we goalie zu llen de Groninger formatie 
van trainer/ coach Randy Neal moeten 
gaan completeren tot een geducht te
genstander voor elke Nederlandse club. 
Of dat werkelijk lukt? Ook in voor
gaande seizoenen waren de verwachtin
gen vaak hoog gespannen, zonder dat 
GIJS, resp. Bondsspaarbank , resp. 
Snickers, de landslilel wisl te ver-
overen . 

De vier nieuwelingen zijn allen afkoms-
1ig ui t Canada, de bakermat van het he
dendaagse ijshoc key. Kevin Reeves 
(21), in het bezit van de Canade e natio
naliteit, za l meer vaart moeten gaan 
brengen in de aan val. H et afgelopen 
jaar kwam hij voor Mu skegon uit in de 
In ternationa l Hockey Leage, en wist in 
80(!) wedstrijden 42 goa ls te scoren en 
64 assists op z'n naam te brengen. In 
het bezit van een goede st ickhandling en 
de nodige snelhe id zal hij dan ook de 
centrale l'!lan van de uroning e aanval 
worden. 

':~ ·! ·,:. 
,. K '1! , . 

Brian Sproxton (links) en Rob van Cnlangs (rechts): wel of nie1 naar 
l:lrecht? !Jshockeybond blijft tegen een overgang van de.ze spelers en 
van Pluim.ers en Vangog naar de Domstad. 

Zij n collega-aanvaller, Ed Kiestenbeld, 
is een Nederlandse Canadee .. 21 jaar 
oud, maakte hij de afge lopen jaren ann 
de o verkant van de oceaan furore a! · 
goalgetter. Een feilloos scoringsgevoel, 
gekoppeld aan een hard schot, zal de 
Noordelijke aanval die scherpte moeten 
geven, d ie het de vorig{ . •:>mp :titie zo 
node miste. 
Ook de verdl-.,~i ng ?.al nieuw.: gezich
ten te zien gev . , ;, , zal bijvoorbeeld de 
sterke en gedrongen Mike Mastrullo z'n 
opwacht ing maken in het Stadsparksta-

f c;i.: ·1. Deze 23-jarige Amerikaan van 
Italiaanse afkom st speelde in hetzelfde 

· ~·-mals .'~eeves en ontpvj)te zich het af
;,,loperi ;:rnr al s een verdien steli j k ver
ciu.J iger. Tevens is er een nieuwe goa [îe 
aang,,rnkk<:n. Sam en met Luuk va n 
'1i j!( La', Brian v. d. Gu lig gaan proberen 
he t Snickc,-kooitje het komende sei-
1.0en va n doorboring · :: vrijwaren. In 
zijn nog pr il le ijshockey-carrière 
ontwikkelde v.d. Gu li g (een Canadees 
met Nederlandse na tio na li teit) zich tot 
~en veel gevraagd doel ve rdediger, die 
ondanks zijn nog jeugdige leeftijd (19) 
reeds bewees zijn mannetje te kunnen 
staan . 

Naast çleze vier aanwins ten, zal ook hel 
merendeel van de spelerske rn va n vorig 
jaar weer op het Stadspa rk.ij te bewon- · 
deren zijn. Daartoe behoren waar
schijnlijk ook de spelers Pluimers, Va n
gog, Van Onlangs en Sproxlon , van wie 
enige tijd geleden sprake was dat ze 
voor Utrecht zouden gaan spelen . Vol
gens Snickers-bestuurslid Harrie Kne
velbaard is de kans echter groot , dat 

deze vier ook dit seizoen weer de kleu 
ren van de Gron ingse ploeg zullen gaan 
verdedigen . De Nederlandse IJ shockey 
Bond heeft reeds laten doorschemeren 
dat van een overgang van het viertal 
naar Utrecht geen sprake kan zij n . En 
een eventueel aan te spannen kort ge
ding door Utrecht wordt dan ook erg 
onwaarschijnli j k geach t, aldus Kne
velbaard . De spectacu la ire aanvaller 
Guy Losier , die het vorig seizoen het 
publiek zo vaak in vervoering bracht 
mer zijn gewaagde akties, za l niet meer 
bij Snickers terugkeren. Hij heeft eèn 
profcontract in Canada aangeboden ge
kregen, en zal dal naar alle waarschijn
lijkheid accepteren . 

Oefen
wedstrijden 
In tegenstelling tot het vorig jaar, zullen 
er nu voor het begin van de competitie 

we l enige oefenwedstrijden worden ge
speeld. Die oefencampagne start ween -
dag 17 september met een weds trîjd re
gen de West-Duitse top for matie Duis
burg. 's Avonds om 19.00 uur zal de 
sirijd tegen deze Bundesli gat.:lub begin 
nen, met a ls grote trekpleister de twee 
Canadese profs, die het tea m he rberg t. 

Zij speelden eerder voor de Canadc. c 
club Winnipeg Jet . Ook maken di ver e 
internat ionals deel uit van het team , dat 
vorig jaar als zesde eind igde in de com
petitie . 

Zaterdag 20 september zal het Oosten
rijkse Scharlachenberg Salzburg de te
genstander van de Snicker zij n. Ook 
dit team telt (drie) Canadese profs, ter
wij l tevens zo ' n acht i11tetnal ionäh 
,Kan de partij zul len zijn. De trainer i 
John Mason , jarenlang d e assis1en1 va n 
Herbie Brooks , de coach van het gou
den Amerikaanse Olympische team . 



AMSTERDAM, woensdag 
Ruim twee weken resten er alvorens het ijshockey-seizoen '80-'81 van start gaat, 

qiaar met name in de eerste-divisie is de chaos nog altijd compleet. Bepaald niet 
voor de eerste keer in de historie dreigt de Nederlandse IJshockey Bond praktisch 
kopje onder te gaan in allerlei sponsor-perikelen die ongeveer éénderde van het 
totale bestand van d·e clubs uit de topdivisie kwellen. Een onverkwikkelijke affaire 

:çiie de snel aan populariteit winnende ijshockey-sport even rap in discrediet dreigt 
,le brengen. . , 
.J 

De problematiek richt · 
zich met name op de ploe

_:gen uit Den Haag, Utrecht ' 
, ~n Den Bosch, die onlangs 
·,alle weer zijn ingedeeld ploeg zal derhalve niet 
·i-n de eerste-divisie. In alle meer onder de naam De 
àrie de gevallen staat de Wolver aantreden, maar 

··sponsoring op losse het komend seizoen weer 
schroeven of is inmiddels gewoon· Red Eagles• heten, 
al '7ierleden tijd. Den zoals vóór de sponsoring 

:Bosch zag · haar sponsor, al het geval was. Een forse 
,de firma De Wolf (een be- financiële injectie in het 
.idrijf in relatiegeschen- spelersbestand bleef logi
..ken) in financiële nood ge- scherwijs achterwege, 
'raken en ' afhaken. De maar Red Eagles wil toch 
--------- ~ - --,. eerste-divisie blijven spe-

1 len. 

Den Haag 
1 

Dat laatste zal ,dit seizoen 
niet geöeuren in Den Haag. 
De Residentie blijft voor het 
eerst sinds er competitie-ijs.
hockey in Nederland wordt 
gespeeld, verstoken van een , 
optreden in de hoogste divi
sie. De competitieleider zette 
deze week de club HIJS 
hoogstpersoonlijk terug naar 
de tweede-divisie, omdat de 
Nederlandse IJshockey Bond 
nog altijd geen uitsluitsel 
had over wel of geen nieuw 
sponsorcontract. 

De firma Canadian Club 
ging het vorige seizoen een 
verbinteni s aan m et Den 
Haag , zij het voor één sei
zoen met een optie voor nog 
twee jaar. De NIJB-voor
schrüten luiden echter dat 
sponsoring alleen dan con
tractueel kan worden vastge
legd als er een overeenkomst 
voor drie jaar wordt gete
kend . .,Vandaar dat we Cana
dian Club nooit hebben er
kend", aldus NIJB-secretaris 
en wedstrijdleider Joop van 
Rijswijk. Toen de firma on
langs nog een forse lading 
achterstallige vergoedingen 
aan Haagse spelers moest 
uitbetalen ook, gaf men di
rect de pijp aan Maarten. On. 
danks toezeggingen bleef het 

' aantrekken van een nieuwe 

sponsor tot op heden uit, 
waarop de NIJG nu heeft in~ 
gegrepen. Geen topijshockey 
dus dit seizoen op De Uithof. 

Het derde probleemkind 
vormt het Utrechtse SIJC. 
De club is een overeenkomst 
aangegaan met de firma Bio
form met· als .doel binnen 
drie jaar een topteam op de 
been te hebben in de Dom
stad. SIJC trok de ervaren 
Bob Jastremskî als · coach 
aan, maar háalde tegelijker
tijd vijf spelers van Snic
kers/Groningen binnen .die 
reglementair nog vast zitten 
aan hun oude club. De ' vijf 
weigeren echter nog langer 
voor Groningen uit te ko
men. De NIJB zal nu binnen 
enkele weken uitspraak 
doen. Valt die uitspraak ·ne
gatief uit voor Utrecht, dan 
dreigt Bioform zich te zullen 
terugtrekken als hoofdspon
sor. Aan nieuw-topmateriaal 
kan de club in een dergelijk 
kort stadium immers niet 
meer komen. 

Discutabel 
Het mag duidelijk zijn dat 

de uiterst discutabele han
delwijze van clubs danwel 
sponsors in dezen bepaald 
niet in dank wordt afgeno
men door de Nederlandse 
IJshockey- Bond. ,, We zijn 
een soort speelbal, ondanks 
het feit dat we ieder jaar bij 
de clubs weer hameren op 
voorkomen van deze proble
matiek" , aldus Van Rijswijk. 

"Men beseft kennelijk niet I 
dat de ándere clubs er alleen 
maar mee worden gedu
peerd. Een competitie-sche
ma opstallen pal vóór de start' 
van het seizoen, dan wel in 
zijn geheel veranderen, is ui
terst onsympathiek, maar 
het kan niet anders. Het 
honds bestuur van de NIJB 
zou in deze zaait eens een lèei
hard standpunt ma-eten inne
men en geen halve maatrege
len durven nèmen. Zo kan 
het nauwelijks langer" .• 

• Niet alleen de punten staan 
op het spel in de ijshockey
competitie. Ondanks vaak 
goede bedoelingen zetten ook 
de clubs en sponsors hun re
putatie nadrukkelijk op het 
spel. .. 
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Feestavond in Huize Maas 

Supportersvereniging G.IJ.S. 
bestaat · 1 D jaar 
Zo vlak voor het begin van de va
derlandse ijshockeycompetitie 
staat de aanhang van de Groningse 
~jsbockeyclub Snickers al een waar 
'spektakel te wachten. De suppor
tersvereniging van deze club viert 
dit jaar namelijk het 10 jarig be
staan, een viering die z'n hoogtepunt 
moet gaan krijgen in een grote 
feestavond, zaterdagavond 13 sep
tember a.s. in Huize Maas aan de 
Vismarkt. · 

Toen zo'n tien jaar geleden de 
toenmalige Groninger IJshockey 
Stichting (in de volksmond kort
weg Gijs genoemd) werd opge
richt, waren er direkt een aan tal 
supporters, die besloten een sup
portersvereniging op te richten. Bij 
gebrek aan financiele middelen 
stelden zo'n tien fanatieke fans een 
tientje beschikbaar, waarmee de 
•eerste a~liviteiten van de toen zo 
jonge vereniging moesten worden 
bekostigd . Een ·beginkapitaal, 
waarmee toendertijd zuinig moest 
W(?rden omgesprongen. Door 
allerlei vrijwill igersaktiviteiten 
wist men echter spoedig het ver- · 
trouwen te winnen van vele ijs
hockeyliefbebbers in Groningen 
en omstreken. Dai dit vertrouwen 
in de loop der tijd niet is verspeeld , 
blijkt wel uit het feit dat de zo 
kleine vereniging van toen inmid-

els is uitgegroeid tot een sterke 
supportersclub , die er alle moeite 
voor doet , de belangen van haar 
leden zo goed mogelijk te beharti
gen . De vereniging telt tegenwoor
di.g zo'n 150 leden , en nog elk (ijs
hockey) seizoen neemt hun-.aantal 
toe. 1 

Aktivitciten 

Bij de oprichting van de vereni
ging. hadden de enthousiastelin
gen echter ook andere doeleinden 
voor ogen . Belangrijk vond men 
vooral om - zoals het in de statuten 
val te lezen - ,.het ijshockeygebeu
ren in Groningen en omstreken te 
helpen bevorderen." Hetgeen vol
gen deze ij hockeyliefbebbers in
hield , om vooral de jeugd van hun 
club op allerlei ·manieren te steu-

, . nen. Zo werden er de afgelopen 
· aren diverse fancy-fairs georgani

seerd , waarvan de opbrengst ten-
goede kwam aan de jeugdteams. 
Dat dit niet om kinderachtige be
dragen ging, bleek wel uit het feit, 
dat er na het afgelopen seizoen een 
bedrag van f 2500,- kon worden 
overhandigd aan de jeugdafdeling 
van de Groninger ijshockeystich
ting. 
Maar ook op andere fronten was 
en is de vereniging aktief. Zo helpt 

een aantal leden met het verzend
klaar maken van het clubblad 
verzorgt de vereniging busreize~ 
naar uitwedstrijden van hunfavo
rieten, worden er supportersattri
buten verkocht zoals sjaals, vlag
gen, vaantJex etc. Ook kaart- , sjoel
en feestavonden behoren tot het 
organisatieterrein van de vereni
ging. 

Feestavond 

Zo'n tien jaar lang al, gaat het wel 
en wee van het Groninger ijshoc
key de vereniging aan het hart. 10 
bewogen jaren waar6ij het bestuur 
wel even stil meent te moeten 
staan. Vandaar dat er op zater
dagavond 13 september een grote 
feestavond zal plaatsvinden in 
Huize Maas. Vele oude " gijsies" 
zullen daar bij aanwezig zijn . Als 
alles gaat zoals het in de bedoeling 
ligt, zal het allereerste bestuur van 
de supportersvereniging (uit 1970) 
aanwezig zijn , terwijl ook het 
allereerste G.IJ.S.-tea m uit het 
seizoen 1969-1970 is uitgenodigd . 
Deze mensen worden momenteel 
in alle uithoeken van het land op
gespoord, want velen zijn na hun 
aktieve ijshockeycarriere uit Gro
ningen vertrokken. 
Klap op de vuurpijl zal ongetwij
feld worden de presentatie van het 
eerst Snickers-team. dat komend 
eizoen weer zal proberen hoge 

ogen te gaan gooien in de hoogste 
vaderlandse ijshockeycompetitie. 
Het geheel zal muzikaal worden 
omlijst door een grote discoshow. 
De kaarten voor deze feestavond 
(die om 8 uur zal beginnen) zullen 
f 2,50 bedragen en zijn tot en met 
zaterdag 13 september te verkrij
gen bij de volgende voorverkoop
adressen: Herman , Herestraal 
80; Griever, Paterswoldseweg 
448 ; Knollema , Wielewaal plein 
40: Minke, Nieuwe Ebbingestraat 
2 en bij de drie filialen van 't Ro
kertje allen te Groningen . In 
Hoogezand-Sappemeer zijn kaar
ten beschikbaar bij Tabakshandel 
Wever, Hoofdstraat 271, en in Ro
den bij sigarenmagazijn Roelfse
ma, Wilhelminastraat 1. 
Ook de V.V,V. in de stad Gronin
gen heeft kaarten in voorraad. 

10 JAAR 

SUPPORTERS VERENJGING 

1970_ 1980 

IJshockeyfeest druk bezOchtf:81 

- ~, ........ 
Presentatie-team "Snickers-Gijs" zaterdag op het fe,esr van de supportersvereniging. 
"dessidencen" Pluimers, van Gogh, Van Onlangs en Sproxton. 

Zo'n 400 mensen wisten afgelopen 
za terdae. de weg naar H Luze Maas! 1 

aan de ismarkt in Groningen re 1 

vinden . Daar vond namelijk (zoals ' 
gemeld) de feestavond plaats die 
georganiseerd was ter gelegenheid 
van het JO-jarig , bestaan van de l 
supportersvereniging G .lJ .S . Een 
feestavond die gerust een succes 

genoemd mag worden . Na enige 
toespraken van o.a . bestuursleden 
van de supportersvereniging en '· 
Snjckers, brak het hoogtepunt van 
de avond aan: de presentatie van 
het eerste team. Onder stormachtig 
gejuich van de aanwezige fans, 
werden de spelers .éé~ vqor één op 
het podium gehaald. Toen het ge- _ 

Snickers vieren 7 

tweede· lustrum 

hele team eenmaal stond opge~
teld, werd het nog eens minuten 
Lang toege20ngen door het uitzin
nige supporterslegioen ; dat zich 
reeds kampioen waande. Kortom , 
een geslaagde avond, die volgens 
het bestuur van de supportersve
reniging zeker voor herhaling vat
baar is . 

De Groningse ijshockeyclub Snickers 
bestaat tien jaar. Dat was voor de sup
portersclub van de ijshockeyers aanlei
ding om een groot feest te organiseren 
voor alle supporters van de vereniging, 
voor ieder die zich met de club verbon
den voelt, en voor alle overige ijshockey 
liefhebbers. Dat feest zal gehouden 
worden op zaterdagavond 13 september 
vanaf acht uur in Huize Maas aan de 
Vismarkt in Groningen. 

1 

l Supportersver. 

Het allereerste ijshockey team, van het 
toenmalige G.IJ.S., uit 1969, zal spe
ciaal voor dit feest weer bijeenkomen. 
De vroegere spelers, worden in elk geval 
opgetrommeld uit alle delen van Neder
land waar zij inmiddels naar toe zijn' 
verhuisd. Muziek zal worden verzorgd 
door een disco-show. Kaarten voor de 
feestavond zijn verkrijgbaar op alle 
voorverkoop adressen . 

L.S .. 

Snickers 
bestaat 10 jaar 
In verband met het JO-jarig bestaan van 
de supportersvereniging van Snickers/ -
Groningen (voorheen GIJS) zal er a.s. 
zaterdag een grote feestavond worden 
georganiseerd in Huize Maas. Hoogte· 
punt van de avond is de presentatie van 
tret eerste team. _}_ 

Groningen. september 1980 

Op 17 september 1980 is het !0jaar geleden dat de 

support ersvereniging GIJS werd opgerichr. 

Ter gelegenheid van dir 10:iarigjubileum nodigen wij U 
met veel geno egen uit voor her bUll'onen van een feestavond op 

IJ seprember a.s . 

Deze vindt plaars i11 Huiz e Maas re Groningen , 

Vismarkr 52. van 20. 00 tor 2. 00 uur. 

Uw aw11vezigh eid zal zeer op priis worden gest eld. 

Bestuur Supportersvereniging 

GIJS 
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Improvisatie 
Verlies in eerste oefenduel 

Groninger ijshockey 
(Van onze sportredacteur 

HENK HlELKEMA) 
Hoewel de vier "dissidente" Gro

ninger ijshockeyers (Brian Sprox
ton, Allan Pluimers, Rob van On
langs en Rick Vangog) gisteravond 
tijdens het eerste oefenduel van 
Snickers in de ijshal Stadspark af
wezig waren, werden hun namen 
ontelbare malen genoemd in de 
gesprekken van de ongeveer 
zeshonderd toeschouwers. De fans 
vroegen zich bezorgd • af wanneer 
het kwartet zich eindelijk eens zou 
melden bij het ijsstadion. Hun 
komst - vandaag beslist het bonds
bestuur over hun lot - wordt door de 
achterban namelijk dringend op 
prijs gesteld. Ze werden in elk geval 
tegen Duisbur.:er SC gemist. De 
Duitse bundesliga-club won het du
el met 7-4. 

De Groningers moesten t rouwens 
nogal improviseren om zich een beetje 
redelijk te presenteren voor het eigen 
publiek. De clubleiding had bewust 
weinig reclame voor het treffen ge
maak t, omdat de vier beste spelers 
nog in Utrecht bivakkeren en het 
team eigenlijk pas inds vorige week 
zaterdag serieus in training is. Daar
naast bleven Henk ''Beertje" Keizer 
en de nieuwe Nederlandse Canadees 
Ed Kieftenbeld wegens blessures aan 
de kant. 

Om het team op sterkte te houden, 
hulde trainer-coach Randy Neal zich 
in spelersplunje, terwijl twee in Ne
derland rondzwervende Canadezen 
als gastspelers toestemming werd ge
geven een partijtje mee te spelen. Het 
duo, Bruce Hubarde en Dave Dorn
seil, probeert bij een club onderdak te 
vinden. Hoewel ze gisteravond een 
prima indruk achterlieten, en Gronin
gen best een paar spelers kan ge
bruiken als de dissidenten niet terug
keren, maken ze bij GIJS toch weinig 
kans. Reglementair mag een club 
hooguit twee Canadezen opstellen en 
die schaatsen al rond in de persoon 
van Mike Mastrullo en Kevin Reeves. 

De beide Groninger Canadezen de-
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de competitie zitten en derhalve een 
behoorlijk surplus aan conditie en 
combinatiespel demonstreerden. Pas 
in de slotfase kreeg Groningen wat 
greep op de wedstrijd. De gasten 
spaarden zich logischerwijze, omdat 
de ploeg morgen een lastig uitduel 
moet afwerken in Riessersee. 

Spectaculai~ 
Vanaf de tiende minuut in de 

tweede periode manifesteerde de Ne
derlandse Canadees Brian van der 
Gulig zich in het kooitje . Hij volgde 
op dat moment de Groninger Luuk 
van Dijk op, die vijfmaal de puck ach
ter zich in het netje vond, terwijl al
leen Hubarde voor de Stadjers tegens
coorde. Van der Gulig maakte er een 
spectaculair debuut van en kreeg al 
snel open doekjes van het soms ouder• 
wets hard juichende publiek. De ge
blokte goalie verdedigde zijn doel zo 
fanatiek, dat de tegenstanders, die 
toevallig in zijn goalcrui.se schaatsten, 
kans liepen een heisa met het slag
hout te luijgen. 

Groningen kwam voor de tweede 
pauze op 3-5 door doelpunten van 
Herman Carras en wederom Hubar
de. die een rebound gretig intikte. 
Een uitbraak leverde in de tweede mi
nuut van de laatste speeltijd een zes
de Duitse treffer op, maar even later 
prikte Reeves de schijf na een solo 
handig achter de overigens goed 
keepende Duitser. 

• De Groninger Canadees Kevin Reeves ( 16) bedreigt de Duitse doelman. 

Een foutje in de verdediging be
paalde de eindstand op 4-7, maar die 
goal kon niet verhinderen dat de Gro
ninger fans redelijk tevreden huis
waarts keerden. Ze zullen echter hele
maal gerust zijn als de nog afwezige 
spelers door een uitspraak van de 
bond gedwongen worden naar Gr.onin
gen terug te keren. Veel tijd is er niet 
meer, want na het tweede oefendu{)l 
tegen Salzburg (zaterdagavond) 
wacht een moeilijke competitiestart 
met een uitwedstrijd tegen de Red 
Eagles en een thuisduel tegen 
Feenstra Flyers. 

den het overigens uitstekend. 
Mastrullo bleek in de verdediging een 
solide figuur, die tegen de Duisburger 
SC weinig fouten maakte en Kevin 
Reeves maakte de hoge ver
wachtingen volledig waar met uitste
kende acties. De enige keer dat de 
aanvaller alleen voor goalie Günter 
Maier verscheen, scoorde hij en dat 

laatste is voor een Canadese topspeler 
een absolute noodzaak. 

Het begon trouwens allemaal wat 
somber voor de Groningers. Binnen 
veertig seconden scoorden de West
duitsers tweemaal en dat bracht lich
te verwarring teweeg op en rond de 
ijspiste. In die beginfase was duidelijk 
merkbaar dat de Duitsers midden in 

Ruim 2000 toeschouwers vierden za• 
terdagavond in Utrecht de opening van 
het ijshockeyseizoen, waarbij ook vier 
"d.i&1idente" spelers van GIJS waren 
betrokken. Het nieuwe team van trai
ner-coach Bob Jastrem11ki stond tegen• 
over het Oostenrijkse Salzburg dat een 
oefentournee door on11 land maakt. 
Utrecht won met 2-1. 

Jastremeki gaat er volledig vanuit dat 
bjj het "Groninger'' vijftal het komende 
seizoen in Utrecht in zijn midden heeft. 
Als belangrijkste reden voert hij aa!l d~t 
het GIJS-bestuur zijn afspraken met 1s 
nagekomen. Daarvan heeft hij schrif
telijke bewijzen. Indien het bestuur ven 
de lJshockcybond deze weck geen 
toestemming verleent voor de over
sclrrljving is het voor hem duidelijk wat 
er gaat gebeuren. De vijf zullen beslist 
niet naa.r Groningen terugkeren, maar 
reizen in dat geval terug naar hun ge
boorteland. 

. 

• BobJastremski 

Herbie Redshaw was wegens een 
trouwpartij afwezig . Hij zal zich de ko• 
mende week bij zijn ex-GIJS-collega's 
voegen, Rob van Onlangs, die een aan
deel had in beide treffers, was de grote 
uitblir,ker. Brian Sproxton maakte de 
tweede goal. Zowel AUan Pluimers als 
Rick van Gog waren in uit11tekende 
vorm. 

In de penoon van een 24-jarige Cana• 
dees, de aanvaller Tom Bijen, heeft 
Jastremeki voor nog meer veraterking 
gezorgd . Zijn s~lectie bestaat nu uit 24 
spelers. 



lq ·- o/- f?o 
GIJS daagt Utrecht voor reclttbanlc 

IJ1~'1,,~ ,-yllond: 
g~en transfers 
international.s 

(Van onze sportredacteur HENK HIELKEMA) 
De drie ijshockey-internationale Allan Pluimers, Rick Vangog en Rob van 

Onlangs mogen niet in Utrecht spelen. Hun overschrijving van het Groninger 
Snickers naar de Domstad is gistermiddag door het bestuur van de Nederlandse 
IJ shockey Bond (NIJD) geweigerd. 

Een paar uur voor die uitspraak kreeg de Utrechtse ij hockeymanager W. 
Greve het bericht dat zijn club en de sponsor Bioform door de Groninger IJshoc
keystichUng zijn gedagvaard voOl' de arrondissementsrechtbank in Leeuwarden 
waar vandaag een kort geding plaats heeft. Groningen eist dat de drie Neder-
. 1.andse Canadezen en de Canadese spelen Herbie Redshaw en Brian Sproxton 1 

Q.iet bij Utrecht mogen spelen en trainen. Doen ze dat toch, dan zal de Utrechts& 
club en de spón11or volgens de dagvaarding een boete moeten betalen van 25 mil
le per overtreding" 

Met het kort geding van GIJS heeft 
de touwtrekkerij om de Canadese 
topspelers vandaag een spectaculair 
hoogtepunt bereikt . Het bondsbestuur 
heeft tot op het laatste moment ge
probeerd de zaak te sussen door gist er
middag nog geen uitspraak te doen over 
het lot van Sproxton en Redshaw. 1 

NIJB -secretaris van Rijswijk : ,. We 
wilden graag dat Groningen en Utrecht 
het over deze twee Canadezen eens zou
den worden. Laten ze toch hun gezond 
verstand gebruiken. Op deze manier is 
het einde zoek. Mochten de partijen het 
niet eens worden, dan zullen we alsnog 
een uitspraa k doen. Het is overigens wel 
zo dat ook Canadese profs in Nederland 
onder dezelfde reglementen va!len" . 

Met de uitspraak van het bonds
bestuur omtrent de drie internationals 
staat de Groninger club in het kort. ge
ding bijionder sterk, omdat de rechters 
zich doorgaans houden aan de huishou
delijke reglementen van de sport
bonden . Het kort geding, dat perfect ge
timed lijkt, moet volgens GIJS
bestuurslid Herman Voogd maar eens 
een einde maken aan de Utrechtse prak
tijken. Voogd: ,, Die lui houden de spe
lers ten onrechte steeds voor dat ze dit 
jaar rustig in Utrecht kunnen blijven 
spelen , t erwijl ze wel weten dat zoiets 
nou eenmaal onmogelijk is. Die mensen 
in Utrecht zijn niet te vertrouwen. We 
hebben de zaken nu lang genoeg aan• 
gezien. Er moet nu maar eens duidelijk
heid komen" . 

Utrecht-manager Greve reageerde 
gisteravond verbitterd op de onver- 1 
wachte dagvl\arding. ,, Ik geef op di t mo
ment geen commentaa r. In Leeuwarden 
zien we wel verder voor de arrondis
sements rechtbank . Het is wel een 
vreemde za ak, dat we pas een halve dag 

voor het. kort geding zijn gedagvaard" . 
Dat de dissidente Groninger spelers 

vorige week in het Utrechtse team heb
' ben meegespeeld tijdens een toernooi in 

Den Bosch gebeurde met toestemmin2 

spe1en, terw1J1 ze wel weten dat zoiets 
nou eenmaal on mogelijk is. Die mensen 
in Utrecht zijn niet te vertrouwen. We 
hebben de zaken nu leng genoeg aan
gezien. Er moet nu maar eens duidelijk
heid komen". 

Utrecht-manager Greve reageerde 
gisteravond verbitterd op de onver
wachte dagvaarding . .,Ik geef op d it mo
ment geen commentaar. In Leeuwarden 
zien we wel verder voor de , arrond is
sementsrecht bank. Het is wel een 
vreemde zaak, dat we pas een halve dag 

• RICK VANGOG 
van Groningen, da l echter een op
merkelijke voorwaarde had gesteld . 
Voogd: ,,We hebben een telegram 
gestuurd dat ze de spelers rustig konden 
opstellen als Utrecht bereid was om per 
speler aan ons een schadevergoeding te 
betalen van 5000 gulden. 1k heb de èlub 
onlangs een rekening gestuurd". 

Na het kort geding zal de Groninger 
clubleiding direct contact opnemen met 
de spelers om ze te bewegen zich zo 
spoedig mogelijk in het Stadspark in 
Groningen te melden . Of ze inderdaad 
terugkeren. hangt voor een groot deel af 

--- -• ALLAN PLUIMERS 
van de Canadezen zelf, die nauwelijks 
een andere keuze hebben. Het al
ternatief is een ~erugkeer naar hun ge
boorteland . 

Zelf zouden de spelers in Utrecht heb
ben verklaard in geen geval v9or Grp
ningen te willen uitkomen, maar die 

:i houding wordt door , de GIJS- ~ 
bestuurders betwijfeld . Voogd: ,,Die 
jongens moeten nu natuurlijk even over 
de drempel heen getrokken wo.rden . Ze 
zullen wellicht bang zijn voor gezichts
verlies .als ze met hangende pootjes naar 
het noorden komen. Daar moeten we in 

:.>-., 
• ROB VAN ONLANGS 

Groningen eigenlijk allemaal aan 
meewerken om dat te voorkomen . Het 
zijn zou eenmaal goede spelers en die 
willen we graag in de spelersselectie op
nemen" . 

Overigens is gisteren ook duidelijk ge
worden dat het Haagse HlJS z.ich .defi-

, nitief terügtrekt uit de eerste divisie. E r 
waren de laatste dagen nog steeds ge
ruchten dat een of andere sponsor de 
zaak nieuw leven in zou blazen, maar 
volgens Van Rijswijk is het nu zeker dat 
H1JS met een team in de tweede divis ie 
uitkomt. 

GIJS eist d at de spelers Pluimers, l 
Vangog, Van Onlangs, Sproxton en de 
nog steeds in Canada vertoevende , 
Redshaw niet meer in Utrecht mogen 
spelen en trainen. Als de IJHC Utrecht, 
die eerder al met een kort geding heeft 
gedreigd om de overschrijving af te 
d wingen zich niets van die bepaling 
aantrekt, eist GIJS een • schadever
goeding van 25 mille per keer. 

! tegen ronselen 
vier ifshockey'ers 

Overigens besloot de Nederlandse 
IJshockey Bond gisteren dat een even
tuele overschrijving van Groningen naar 
Utrecht van de drie internationals Plui
mers, Vangog en Van Onlangs niet 
doorgaat. De reglementen staan niet toe 
dat spelers overstappen zonder toestèm 
ming van de betrokken club. 

, .(Zie ook pag. 23) . 

De Groninger IJshockey Stichting 
heeft de rechter in de arm genomen om 
een einde te maken aan de prakt ijken 
van de Utrechtse IJshockey Stichting, 
die al enkele weken vier Canadese 
topspelers van GLJS onderdak heeft ge
.boden. Vandaag komen de stichtingen 
voor de president van de arrondis
sementsrechtbank in Leeuwarden. 



"9ninger ii key 
nog in onzekerheid 

De voorbereidingsperiode moet dit jaar voor Groningens nieuwe technische 
leider, Randy Neal, een kwelling zijn. De absentie van vier van zijn beste spe• 
Iers (Vangog, Van Onlangs, Pluimen en Sproxton) is nog te pruimen als je er 
zeker van zou zijn dat ze er de volgende week definitief bij waren. Maar die ga
rantie zal tot het laatste moment uitblijven. ,,Als ze niet terugkomen, verlies ik 
vier Cruijffs", zegt Neal, die daarmee de waarde van het viertal duidelijk onder 
woorden brengt. Het diHidente kwartet blijft op aandrang van het advocaten
bure11u van de Utrechtse sponsor zo lang mogelijk in de Domst.ad waar Bob 
Jastremski zijn oude pupillen onder zijn hoede beeft. 

De onzekerheid heeft er in elk geval bestaat voor de helft uit psychische 
toe geleid dat de altijd nauwkeurig uit- aspecten. Er moet weer enthousiasme 
gestippelde trainingsopbouw in Gronin- komen. Hei vuur moet terug." 
gen aardig in de war is geschopt. Voor 
Randy ·eal, vier jaar geleden één van Volgens de kleine Canadee zullen de 
de GIJS-spelers, zijn de ontwikkelingen 3terke punten van het Snickersteam 
extra teleurstellend, omdat juist hij de worden uitgebuit: hard werken en felle 

ier spelers destijds heeft getipt voor body-checks. Neal: ,, We houden het 
,Groningen. Neal : ,,Mochten ze niet. spel dit jaar sim pel. Fysiek zijn wij ten 
terugkomen, dan hebben we nog wel een opzichte van de andere teams in het 
paar andere Nederland e Canadezen voordeel. Daar moelen we du~ gebruik 
achter de hand , maar natuurlijk niet van maken. We hebben een ploeg van 
van diezelfde kwaliteit." harde werkers en goede checkers. Voor 

de rest zal het team met de beste ver
dediging dit jaar kampioen worden. 
Daar gaan we dus ook aan werken. Het 
publiek wil graag Losiers zien. maar de 
coaches hebben het liefste een solide 
verdediging.'' 

Ja tremslti 's opvolger heeft zich de 
afgelopen jaren in zijn geboorteland ge
schoold tot trainer-coach . Hij verdiende 
de kost als vertegenwoordiger in cosme
tica en in de avonduren volgde Neal de 
trainersopleiding. Wat hem betreft. 
blijft hij voortaan aan de boarding. Al
leen in nood zal de Canadees de schaat
sen aantrekken om in de piste als t rai
ner-speler te verschijnen. Neal: ,, Voor
lopig denk ik dat we met het vrij nieuwe 
team moeten .werken aan eenheid, • 
vorming : De training en coaching 

De tumultueuze eindfase van het. vo
rig jaar, toen Jastremski t ijdens de 
play-offs aan de kant werd gezet door 
het club be. tuur, h':!eft niet alleen een 
trainer. wi~. eling tot gevolg gehad, maar 
ook een vernn derde samenstelling An 
het be. tum. Het , pandoek dal de Gro-

• Groningens 
nieuwe trai
ner/coach Randy 
Neal temidden 
van de vier Cana
dese aanwinsten,· 
waarin hij dit jaar 
vertrouwen heeft . 
V.l.n .r.: Kevin 
Reeves, Mike 
Mastrullo. Ed 
Kieftenbeld en 
oalie Brian van. 

der Gulig. 

ninger supporters het vorige jaar in de 
hal omhoog staken met de wens "Voogd 
en Geenen, neem snel de benen" is ge
deeltelijk in praktijk gebracht. Geenen 
is verdwenen, maar Voogd is blijven zit
ten . 

Daarnam•i hebben de supporters, 
d1r hel topijshockey een jaar geleden 
reflden met een spectaculaire geldactie, 
ruim plaats ge kregen in het bestuur. 

Harry Knevelbaard en Ton Ferkranus 
moeten nog even aan hun nieuwe func
tie wennen . Volgens de beide suppor
ters-be tuursleden is hun benoeming in 
het stichtingsbestuur in de hand ~e-

werkt. door de overweldigende steun die 
de supportersgroep het vorige jaar gaf 
aan de Groninger ijshockeyers. Knevel
baard : ,.Door die bestuurswisselingen 
waren we wat laat met de organisatie 
voor dit . eizoen. We moesten ons na
tuurlijk inwerken , maar het is dan al
lemaal loch nog gelukt."' 

Verschil 

Een oordeel over het aan de kant zet• 
ten van Jastremski willen de twee 
bestuursleden nu niet geven, Ferkra-

/ 

,✓, 

: ?. 

.:if{it1ft1j J.tif.i: ,,_, ., ,. 

nus: ,,Wij hebben Jastremski het vorige 
seizoen natuurlijk niet meegemaakt als 
bestuursleden maar als upporters. Dat 
i wel even een verschil. Maar we zijn 
wel blij dat Randy hier is gekomen . Hij 
is in staat om de geestdrift bij de spelers 
terug te brengen. De motivatie was de 
laatste tijd wel ver te zoeken." 

Knevelbaard en Ferkranus, die straks 
gewoon weer in het supportersvak op de 
tribunes zullen plaatsnemen, denken 
dat een play-off-plaats een haalbare · 
kaart is. Voor Randy Nea.l is dat hele
maal geen probleem: .. We halen de 

play-offs. Ook zonder de vier dis; 
si denten komt deze ploeg bij de bo
venste vier clubs. Dat staat als een paal 
boven water. We zullen ervoor zorgen 
dat het team in elk geval conditioneel 
niet te kloppen is. De hardheid en de 
body checks doen dan de rest. De nieu·
welingen zijn allemaal stuk voor 
stuk klassespelers . Kevin Reevee zal in 
Nederland een sensatie worden. Deze 
aanvaller speelde tachtig duels in de 
professional hockeyleague en hij scoorde 
42 goals en 64 assists. Hij zal tot de top
vijf horen in de Nederlandse eerste divi
sie." 
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DE JJ\.CHT OP DE Canadese 
ijshockeyers van de Nederlandse 
trainers en managers heeft zoals 
elk jaar geresulteerd in een ge
wijzigde samenstelling van ver
scheidene teams. Volgens Asser 
voorzitter Peter Langendijk wor• 
den zelfs gangstermethoden ge
bruikt om achter namen te ko
men van goede Canadezen. Zo 
zou Randy N eal in het geniep de 
aktentas van zijn Drentse col
lega Donun hebben doorgesnuf• 
feld, waarbij hij stuitte op de 
19-jarige goalie Brian van der 
Gulig, die Domm op zijn ver
langlijstje 'had staan voor Assen. 
Domm: ,,Randy en ik waren goe
de vrienden, maar dat is nu na
tuurlijk voorbij. In de toekomst 
zullen we de namen van nieuwe 
spelers zo lang mogelijk geheim 
houden. Pll8 als ze in het stadion 
zijn, vertellen we wie ze zijn." 

BEHALVE VAN DER GULIG, die 
vanwege zijn postuur al de 
"Hulk" wordt genoemd, trok 
Neal voor Snickers de volgende 
spelers aan: Kevin Reeves (21), 
een center forward, Mike 

Massale 
Mutrullo (23), een Italiaanse 
Amerikaan die in Muskegan als 
defense opereerde en Ed Kienen
beid (21) , een lange Nederlandse 
Canadees. Verder rekent Neal op 
de terugkeer van de vier spelers 
in Utrecht en op René Laam1an 
en J ohn Muizelaar. Gary Dus
seldorp is er weer bij evenals de 
van Assen overgekomen Allard 
Krikke, een broer van Henk 
Krikke en Andy Strijker. 

'iacht' 
se formatie , tijdens het seizoen 
oog versterking krijgt van twee 
of drie spelers. 

HET VERTREK VAN Jack de Heer 
naar het Zwitserse Arosa is voor 
de Friese landskampioen 
Feenstra Flyers ongetwijfeld een 
fikse aderlating. Toch is er goe4è 
vervanging gevonden in de 
persoon van de Utrechtse uit
blinker Dennis Fenske. Tonny 
Collard is ook een nieuwe naam 
in Heerenveen. Vier jaar geleden 
debuteerde hij in het nationa1e 
team, maar zijn impulsiviteit 
bracht hem herhaaldelijk in aan
raking met de strafcommissie. 

AQUATHERM-ASSEN heeft volop 
meegedaan aan de plundering 
van het Haagse HIJS, dat in 
sponsorperikelen raakte. Goalie 
Cor Hoogendoorn en de spelers 
Dave Bell, Ron Weiland, Leon 
van Kemenade, Mike McPar
land en Robin Saraber zijn naar 
Assen gekomen. Dave Mathew
son en Dan Cuomo zijn gebleven. 
George Leuhery en Joop Benne 
kon1en niet terug in het team. 
Het is de b!"doeling dat de Drent• 

DE UITGEBREIDE FRIESE 
ijsbockey•aanhang zal overigens 
een paar bekende namen missen. 
Mike Kouwenhoven, Frank van 
Soldt en Don Madson keren niet 
terug onder de vleugels van trai
ner-coach Larry van Wieren, die 

op Canadezen 
inmiddels een geslaagde voor
bereidingsperiode achter de rug 
heeft. Die voorbereiding is ook 
wel nodig, want op woensdag 8 
oktober wordt in Leeuwarden 
het eerste due] gespeeld om de 
Europa Cup tegen de Bulgaarse 
kampioen Sofia. Twee dagen la
ter is de Thialf-hal het strijd
toneel. 

Als· de Friezen dool' die 
eerste rqnde heenkomen zijn 
Arosa en Europees kampioen 
CSKA Moskou de volgende hin
derpalen. 

HET COMPLETE TWEEDE team 
vnn Feenstra zal in Leeuwarden 
spelen onder de vlag van Trias. 
Een groot aantal jonge talenten· 
gaat met enkele Nederlandse Ca
nadezen in de tweede divisie 
meedraaien. Zij staan onder ]ei
ding van Roelie Scheenstra, die 
tie~ jaar in Feenstra's hoofd-

macht speelde, 
HET AMSTERDAMSE De Bis• 

schop heeft zich flink geroerd op 
de transfermarkt. Phil Me Ken
zie kwam over van HIJS en zijn 
teamgenoot Ed Nienhuis (goalie) 
volgde hem. Andere nieuwelin• 
gen in de hoofdstad zijn: Andy en 
Jim van der Lee, Peter Me Na
mee en oud-GI,JS-speler John, 
van der Griendt. 

SMOKE EATERS UIT Geleen 
kreeg voor het eerst een echte 
sponsor. Ward Larren werd aan• 
getrokken ale coach en Daniël 
Ulrich zal weer fungeren als spe
ler-trainer. De 22-jarige aanval• 
Ier Dave. Aquin en de Neder
landse Canadees Larry Onstead 
moeten het team body geven. 

COACH ALEX ANDJELICH uit 
Nijmegen heeft weer de beschik
king over veel jeugdig talent. 
Tim Roes gaat de aanval verster• 

ken en Dave Karelsen moet de 
verdediging op een hoger ,niveau 
brengen. Verra11end la de terug
keer van Huub Sciarone na een 
afwezigheid van een jaar. 

PROBLEMEN DOEN ZICH voor in 
Tilburg, waar de Trappera een 
groot keeper11probleem hebben. 
Jerry ~bel is gestopt en Hans 
Christiaanse vervult zijn militai
re verplichtingen. George Peter
nousek is door een bleHure ook 
voorlopig uitgeschakeld, In Til• 
burg verwacht men wel veel van 
Bill Welle, die in Canada bij de 
olympische ,electie behoorde. 
John McDonald en Guus Bakker 
keren op het oude nest terug. 

IN DEN BOSCH is alles bij het ou
de gebleven. Hans Christiaanse 
ia trainer-speler geworden. 

IN UTRECHT REEFT Bob 
Jastremski veel Jeugd. Jos den 
Dekker, George Hel'IDSen, Greg 
Anderson, Theo Dletz, Ron 
Smuldera en Bob Sunderland 
zijn verdwenen. De 23-jarige 
Tom Byers is in Utrecht een 
nieuweling. 



Peter langendijk, voorzitter Assen, ltelcelt sponsorinvloeden 

'Sponsors bepalen iishockeybeleid in bond' 
"De ijsbockeysponsorfl in Amsterdam en Heerenveen bepalen het beleid van 

de Nederlandse IJshockey Bond. De heren Terpstra en Feenstra hebben zo'n 
grote invloed op het bondsbestuur dat zij het voor het zeggen hebben. Dat is een 
a bsurde situatie, waardoor we vlak voor de start van de competitie in een chao
tische wereld terecht zijn gekomen. De sponsors hebben de touwtjes in handen 
en de Bond durft geen keiharde afspraken te maken. Hel gebeuren is een com
merciële zaak geworden. Hoe mef,'r sponsors des te meer teams in de eerste divi
sie en dus meer inkomsten." 

Deze ferme teel komt uit de mond 
van Peter Langendijk, voorzitter van 
Aquatherm-Assen, dat dit jaar voor het 
eerst uitkomt in de eerste divisie. Hij 
hekelt de houding van het bonds
bestuur, kort nadat emstige conflicten 
tusse n zijn club en de NIJB na veel 
overleg uit de wereld zijn gepraat. Het 
Asser ijshockeybestuur besloot zelfs een 
paar maanden geleden om met de ver
enigingsactiviteiten te stoppen, omdat 
de problemen met de bond tot een on
werkbare situatie leidden. 

,door 
Henk Hielkema 

De lJHC Assen zou volgens het 
bondsbestuur nog een schuld ,moeten 
vereffenen van de destijds opgeheven 
club Triantha. O k d d o wer e neem van 
het eerste team (Aquatherm-Assen) 
niet geaccepteerd, omdat de Drentse 
sponsor een kortdurige overeenkomst 
wu hebben gesloten. Na een door Assen 
gewonnen kort geding en een goed
makertje van de bond (interland Neder
land-Oost-Duitsland in de Trianthahal 
op 1 november) neemt Langendijk om
trent de ijshockeyverhoudingen in Ne
derland eeen blad voor de mond, waar• 

door hij een nieuwe controverse met, 
bondsvoorzitter Schweers op de koop 
toeneemt. 

''Slappelingen" 

"Schweers gaat zijn eigen gangetje en 
de andere bestuursleden zijn slap• 
pelingen. De kleinere clubs houden hun 
mond dicht, omdat ze anders niet door 
de heren Terpstra en Feenstra worden 
uitgenodigd voor een toernooitje. Het 
vorig jaar zouden de drie hoogst
geplaatste clubs een internationaal 
toernooi afwerken. Dat waren dus Am
sterdam, Heerenveen en Groningen. De 
beide ap llOI' wilden riiet àai Gronin
gen meedeed en dus moest GLJS af
haken. Daarvoor in de plaat.a kwam een 
bondsteam," aldus Langendijk. 

Dat de wedstrijdleiding een week voor 
de stort van de competitie nog niet weet 
welke clubs al dan niet in de eerste divi
sie uit komen, is volgens Assens voorzit
ter ook een rechtstreeks gevolg van de 
invloeden van sponsors in het Neder
landse ijshockeygebeuren: "Het bonds
bestuur geeft nu tot het laatste moment 
de sponsors de gelegenheid om bij een of 
andere club aan te haken. De bond 
heeft er alle belang bij dat dat gebeurt, 

'*1~~4i!r,'t,0' 
• IJshockey-trainer Paul Dimm (links) en voorzitter PeterLangendijk hebben metAquatherm grote plannen. 

want dan betekent dat extra inkomsten. 
Het een en ander is in elk geval een be
Jemmering om bijvoorbeeld in mei de 
definitieve inschrijvingen af te ronden. 

Er zou gewerkt kunnen worden met een 
verplichte storting van een geldbedrag, 

dat een waarborg kan inhouden voor 
deelname aan de competitie. Iedereen 
weet dan waal' hij aan toe is." 

Volgens Langendijk kan er in de hui• 
dige situatie ook niet gericht gewerkt 
worden aan de verkoop van seizoen-

kaarten, omdat het aantal thuis
wedstrijden zomaar kan worden gewij
zigd als er clubs op het laatste moment 
afbaken. 

De clubvoorzitter zet zich eveneens af 
tegen de situatie rond het, Nederlands 
team, dat Ji;etraind wordt door de Am-

sterdam-tràiner Hans Westberg. Lan
gendijk: "We hebben gezien dat West
berg zijn eigen Amsterdamse spelers 
voorrang gaf bij de eamenstellling van 
de Oranje-se lectie. Gerry Göbel, de 
beste doelman van Nederland werd ge
passeerd ten gunste ven John de Bruyn 
met alle gevolgen vandien." 

Verwachtingen 

Met Assen heeft de Drentse club
leider dit jaar grote plannen. De ouver
ture van het seizoen tijdens een gewon
nen toernooi in Den Bosch houdt ver
wachtingen in, die volgens Langendijk 
zeker zullen worden waargemaakt. ''We 
hebben een goed team en we mikken ei
genlijk op een plaatsje in de midden
moot, maar als ik zie dat we in Den 
Bosch Nijmegen hebben weggespeeld, 
dan moet er ook een play off-plaats in-· 
zitten. En als de vier GLJS-spelers in 
Utrecht blijven, dan wordt de wedst rijd 
tegen Groningen voor ons een walk 
over.·• 

De Asser club, die het vorige jaar we
kelijks met grote cijfers won in de 
tweede divisie, rekent op een toenemen• 
de belangstelling. Het debuut in de 
hoogste divisie moet een gemiddeld toe• 
schouwersaantal van rond de 1500 ople
veren. De accommodatie is inmiddelE 
aangepast. Er is een grote tribune in de 
hal bijgebouwd en als het echt storm 
loopt, dan wordt de capaciteit op
gevoerd tot 2500 mensen. "De mensen 
in Drenthe," aldus Langendijk, "krijgen 
dit jaar pas ijshockey te zien. We waren 
ook wel uitgekeken op die tweede divi• 
sie. Het gaat nu pas goed beginnen." 
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Affaire ronde Canadezen ondoorzichtiger 

1IJshoclteyers·willen nu 
·kort geding tegen bond 

(Van onze sportredacteur HENK HIELK.EMA) van argumenten werd ten slotte vergroot door de aankon
diging van de·gedaagde advocaten dat de Canadese ijshoc
keyers volgende week vermoedelijk een kort geding 
aanspannen tegen de Nederlandse IJshockey Bond om de 
weigering van hun overschrijving naar Utrecht ongedaan 
te maken. De woordvoerder van de Utrechtse sponsor 
dreigde verder met een rechtszaak om de Groninger stich
ting te laten ontbinden, omdat de Groningers door het ei
sen van "transfergelden" als stichting winsten zouden be-

.,Het begint me zo langzamerhand te duizelen". Met de
ze woorden maakte mr. R. G. Holtz, vice-president van de 
Leeuwarder arrondissementsrechtbank, gistermo.rgen . 
aan de advocaten van -de Groninger ijshockeystichting 
Snickers, de Stichtse IJshockeyclub Utrecht en sponsor 
Bioform duidelijk dat voor hem de affaire rond de dis
sidente Groninger Canadese ijshockeyers ondoorzichtig 
begon te worden. De heren juristen strooiden met sponsor
namen en wapperden met spelerscontracten. De wirwar ogen. - 1 

De zaak is als volgt verlopen; de Gro
~ ninger ijshockeystichting spande een 
\ kort geding aan tegen de Utrechtse 

stichting en zijn &PPnsor. De eis : de 
oud-GLJS-spelers Pluimers, Vangog, 
Van Onlangs, Sproxton en Redshaw 
mogen niet langer in Utrecht trainen en 
spelen. Gebeurt dat wel , dan moet 
Utrecht 25 mille st:hadevergoeding be
talen voor elke ,ove.r:treding, Door het 
·kort geding hee'n speelde op de ach
tergrond mee, dat de NJJB donèlerdag 
beslóot dat de drie internationals Plui
mers, Va.ngog en Van Onlangs op grond 
van de huishoudelijke reglementen van 
de bond geen goedkeuring krijgen om 
naar Utrecht te verhuizen. 

Gebonden 1 

Los van de bondsreglementen betoog
de de advocaat van de Groningers mr. 
W. K. F. Hangel broek, dat alle vijf spe
lers gebonden zijn aan hun contractuele 
verplichtingen ten opzichte van de Gro
ningé, ijshockeystichting. Hangelbroek: 
"De spelers is al in februari te kennen 
gegeven dat gewoon vastgehouden 
wordt aan het driejarige.contract dat in
dertijd met hen is afgesloten". 

Dat laatste werd door mr. A. van de 
Werf namens de Utrechtse sponsor 
bestreden; ,,De spelers zouden vóór 1 
·mei een definitieve overeenkomst voor
.gelegd krijgen met wat aanpassi1'gen. 
'Die bleef uit, waardoor, ze in grote on
zekerheid verkeerden. De Utrechtse 
club heeft hen toen een contract aan
geboden dat ze hebben getekend. Pas op 
17 juni kwam Groningen met een aan
•bieding. Verder hebben die driejarige 
contracten geen . waarde, want die 
overeenkomsten zijn gemaakt met de 
inmiddels opgeheven stichting Bonds
spaarba,nk (voormalige sponsor van de 
Groningers - tlH). De C~edese spelers' 
hoeven als werknemers met zomaar ak
koord te gaan met dezelfde overeen
kom t bi.i een andere stichting". · 

Mr. Van de Werf haalde aan dat de 
buitenlandse spelers het vorig jaar ook 
al in grote onz~kerheid verkeerden in 
Groningen. Destijds kregen de spelers 
pas in okt.ober werkovereenkomsten. 

Overigens vond mr. Van de Werf het be
lachelijk dat de geldschieters van de 
Utrechters door de Groningers was ge
dagvaard, ,,omdat deze de Utrechtse · 
club alleen maar financiert. Op deze 
manier ken de Groninger ijshoc
keystichting Stickers ook wel eisen dat 
de terreînknecht in Utrecht njet meer 
mag werken als de Canadezen op het ijs 
komen" . 

Volgens mr. J. W. M. Wagenaar van 
de SLJC Utrecht had Groningen er 
verstall.diger aan gedaan om de betref
fende spelers voor de rechtbank te ha
len . ,,Blijkbaar durft men het in Gro
ningen niet aan om zich te confronteren 
met de spelers die ze zo lang in de steek 
hebben gelaten", aldus de advocaat. 
Volgens hem zet de Groninger stichting_ 
zijn Udmaatschap van de NIJB op het 
spel door de financiële eisen in de dag
vaarding. 

Op de vraag van mr. Holtz welk nul! · 
het kort geding heeft na de uitspraak 
van het bondsbestuur, antwoordde mr. 

-
Wa •naar; ,~Misschien gaat de bond de 
volgende week wel overstag. Als de 
spezk.rs goede a.rgumenten aandragen, 
dan kan dat zomaar gebeuren. Dea'r zijn • 
ze nogal soepel in". 

Voorlopig houdt Utrecht de spelers 
aan de d1 ~ge kant'van de boarding. Een 
kort gedit!,g tegen de NIJB moet de 
-0verschrij\'1 ng alsnog bewerkstelligen. 
Over de eisi van de. Groninger stichting 
neemt, de 1Leeuwarder vice-president 
volgende week donderdag een besluit; 
Dat i"'. ~ecies ~én .dag voor de start van 
de ijshockeycompetitie. 



Gehandicapt Snickers 
dwingt remise af 
Totaal niets is Randy Neal , de kersverse 
trainer/ coach van de Groningse ijshoc
keyclub Snickers, de afgelopen weken 
bespaard gebleven. 
Was daar in eerste instantie de "affaire 
Utrecht" (het al weken slepende con
niet tus·sen het Utrechtse Bioform en de 
Groningse Snickers met als inzet de spe-

l Iers Pluimers, Vangog, Van Onlangs en 
Sproxton), momenteel teisteren ook 
blessures de toch al gehavende ploeg. 
Van.daar dat de stadjers afgelopen 
woensdag met slechts 10 spelers konden 
aantreden voor het oefenduel tegen de 
Dui tse Duisburg. 

Een 7-4 nederlaag was het gevolg, on
danks de tomeloze inzel van het voor 
deze gelegenheid met twee gastspelers 
versterkte Snickers. Afgelopen zater
dagavond zagen de Groningers met 
slechts twee "lijnen" kans om het 
Oostenrijkse Salzburg ee11 5-5 remise af 
te dwingen. 

Offensief hielden de Maninistadbewo
ners zich bijzonder rustig en kozen al
leen dan de aanval wanneer zich een 
reële coringskans voordeed. In de 
laatst minuten voor het verstrijken van 
de eers ·e periode verdween echter toch 
het vm1r uit het Groninger spel. De uit
stekend combinerende Ooslenrijkers 
profiteerden daar goed van en via de 
steeds gevaarlijke captain Herbert 
Maiszan zagen ze kans de wat onzekere 
v.d . Gulig te passeren (0- 1) . 
De tweede periode gaf een gelijk op
gaande strijd te zien. Een loerend Snic
kers probeerde constant paniek te 
zaaien door razendsnelle uitvallen, ter
wijl Salzburg door bedachtzaam op
bouwen de Snickers-defensie trachtte te 
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ontregelen. De bergbewoners waren hel 
eerst succesvol. 
Twee keer kort achter elkaar werd het 
Snickerskooilje doorboord, alvorens 
Gary Dusseldorp na goed aangeven van 
Johan Toren iets terug kon doen. Nau
welijks een minuut later was hel echter 
alweer raak. De nieuwe Canadees Kevin 
Reeves speefde zich uitstekend vrLj na 
een pass va n alweer Dusseldorp, en liet 
de uitstekend werk verrichtende Salz
burger goalie opnieuw kansloos (2-3). 
De vreugde was echter van korte duur . · 
De eerste de beste aanval van Salzburg 
vergrootte de achterstand weer . Ron. 
Lalonde profileerde handig van een 
misverstand tussen Snickers-goalie v.d. 
Gul ig en verdediger Henk Krikke en liet 
4-2 op het scorebord aantekenen. Tegen 
het einde van deze periode wisl Reeves 
voor de tweede keer zijn ploeg weer 
dichterbij te brengen , 

Randy Neal en consorten roken dat te
gen deze tegenstander een succesje mo
gelijk moest zijn, en spraken in het 
laatste bedrijf de conditie nog eenmaal 
duchtig aan. Toch was het weer Salz
burg dat het eerste zou scoren. 

Van Dijk liet de resterende tijd overi
gens zien als goa lie heel wat in z'n mars 
te hebben. Door de nu opeens op doel
punten jagende Snickersploeg zagen de 
Oostenrijkers kans levensgevaarlijke 
counters uit te voeren, die echter door 
de jonge doelman uitstekend werden ~e
pareerd. Hierdoor gesterkt koos Sme
kers steeds meer de aanval en uiteinde
lijk zagen Henk Krikke en Randy Neal 
kans de stand in evenwicht te brengen . 
(5-5). 
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Speelverbod ijshockeyers 
De vijf di1&idente ij1hockey11peler1 

van de Groninrer IJshockey Stich
tinr (drie Nederlandse Canadezen en 
twee Canadezen) mocen niet in 
Utrecht 11pelen or trainen. 

Deze uitspraak van Mr. Holtz, vi
ce-president van de arrondis■ements
rechtbank in Leeuwarden, stelt de 
Groninrer ijshockeystichtinr Snic
kers Jedeeltelijk in het 1elijk in het 
kort 1edinr, dat de Gro,iinrers had
den aangespannen teren de Utrechtse 
stichtinr en de sponsor Bioform. Ml', 
Holtz vindt aat de uitspraak van de 
Nederlandse ijshockey bond in deze 
kwestie nageleefd moet worden. 

GIJS co.ntracteert 

Canade,es Conroy 
De Groninger ijshockeystichting heeft de 

23-jarige Canadees Jamie Conroy aangetrok
ken. Deze nieuwste aanwinst arriveert mor
gen in Groningen en zal zaterdag tijdens de 
competitiewedstrijd in Den Bosch dèbu
·teren. Con.r:oy is een forward en heeft 
gespeeld vóor een universiteitsteam in de 
buurt van Ontario. 

Omdat .Groningen a l twee andere Canade
zen heeft aangetrokken, vraagt de club voor 
verdediger Mastrullo bij de ijshockey bond de 
status van Nederlandse speler aan. Volgens 
bestuurslid Harry Knevel baard staat de 
komst van Conroy los van een eventuele wei• 
gering van de oud-GIJS-spelers in Utrecht 
om naar Groningen terug te keren . 
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(Van onze sportredacteur HE K HIELKEMA) 

,.Groningen hoeft er niet op te rekenen dat we terug
komen. Het bestuur behandelt ons als een stuk "shit" , 
Het is iedere keer hetzelfde liedje. Elk jaar worden we 
in een veel te laat stadium benaderd. Bestuurslid Her
man Voogd is de kwade génius. Hij denkt dat we kin
deren zijn. We worden als sleven gezien en dat pikken 
we echt niet meer." 

Kernachtige uitspraken van international-ijshockeyer Al 
Pluime~, die ook namens zijn lotgenoten Rick Vangog, 
Rob van Onlangs en Brian Sproxton vanuit een bungalow
park even buiten Utrecht laat weten, dat de Groninger 
IJshockey Stichting het behoorlijk bij hen heeft verbruid. 
De Canadezen denken we er niet over, na de weigering van 
de ijshockeybond om overschrijving te verlenen , naar het 
Stadspark terug te keren . 

Pluimers: ,.Desnoods gaan we voor een jaartje terug naar 
Canada . Dat is sneu, want daardoor missen we ook de we
reldkampioenschap met het Nederlands team in Zweden . 
Als de bond ons wil houden, moe t ze ook maar een beetje 
soepeler 1,ijn. Onze advocaten zullen trouwens tegen de 
uitspraak van de bond in het geweer komen met een kort 
geding ." 

Volgens Pluimers zijn er niet alleen Canadese klachten 
omtrent de late contractaanbiedingen, maar ook zouden ze 
in Groningen steeds moeilijkheden hebben gehad met de 
huisvesting, waardoor sommige spelers een paar keer per 
seizoen zouden moeten verhuizen. ,,Voogd speelt de zaak 
nu kei hard . Dat is lullig voor ons, went tenslotte hebben we 
jarenlang voor GIJS kei har~ gewerkt. H~t gaa t ?_ok niet _C?':1 
Bob Jas trems ki dal we hier tn Utrecht willen bhJven . H1J 1s 
een goede coach, maar dat is Randy Neal ook .' ' 

Korreltje zout 
Voogd neemt de uits praken van Pluimers met een kor

reltje zout. ,.Ik geloof zeker dat ze terugkomen. Die jongens 
willen in ederland ijshockeyen en of dat nou in Ut recht. is 

• De Oo tenrijksegoalie stopt de puck, terwül de Groninger Ca nadee Kevin Reeues (mi dden) toek ,jhl. 
of in Gronin gen, dat mankt voor hen niet zoveel ui t . Dat Al Voorlopig neemt GIJ S geen maatregelen om vervanging 
mij een s lavendrijver noemt, is een gevolg van d at ze mo- voor de d iss idente pelers te zoeken . \Vel zijn er al conlac-
menteel alles in Gronjngen zwart maken. Dat is ook loi;(isch ten met Marcel van de Graaf en met Rene Laarman, maar 
want we zijn in een juridische strijd gewikkeld ." d ie waren er al e rder . Als het bei- luit va n de ou d-Gl ,J '; 

spelers in ·trecht defi nitief is dat ze niet terugkeren, dan 
za l er volgen Voogd wel dege lijk ver terking komen uit Ca
nada . 

Dat de huid ige spelersgroe p in het 't.adspark zonder uit
breiding in de compe tit ie geen rol van be tekenis zal spelen, 
lij kt voorspelbaar . Het la atste oefenduel tegen de Oosten
rijke eer le d i,·is iecl ub alzb urg was za terdagavond een 
vingerwijzing. Het team dat de vorige week door het Asser 
Aquatherm nog met 6-4 was ve rslagen, kon in Groningen 
met een 5-5 eindscore met opge heven hoofd de ijspiste 
verlau:n . 

De Snicker ploeg heeft niet all en behoefte aan kwali
tei ts, pelers, maar ook i~ de se lectie te smal om met redel ijk 
succes de komende maande n een intensief wedstri jd
program ma af te werken. Doo rdat Ed Kieftenbeld en 
"Beertje" Keize r nog ge blesseerd waren - en er d itmaal 
geen gastspelers voor de deuren van de ij hal st onden te po
pelen - kregen Neal en zijn mannen het conditioneel extra 
zwaar te verduren. 

Het lie p a ll emaal goed af, omdat Sa lzburg lichamelijk 
veruit de mindere was en Groningen zijn fys ieke faam za
terdagavond wao rmaakle. T och moe ten de Stadjers in de 
eerste periode een 1-0 ac hterstand toestaan . Daarna liep 
de co re in de vo lgende fa e ze lfs op naar 0-3, voordat de 
teeds beter draaiende Gary Dusseldorp iets terug kon 

doe n: l -3. 
Pas ver in de tweede periode kwa me n de noordelijke spe 

le r soepel lang3 de Oost enrijkse verded igings lijnen. Dus
sel dorp bed iende Reeves op maat en dat betekende 2-3. In 
diezelfde minuut zorgde een dom fou tje van goalie Van der 
G ulig (hij s rhoof de puck voor de st ick van een Oosten
ri jker) voo r 2-4, maar even later bepaalde Reeves de stand 
op 3-4 in ee n periode van numerieke meerderheid . 

De slotfase was voor Groningen, da l meer lucht over had 
en in de voor Van der Gu lig ingevallen Groninger Luuk van 
Dijk een uitstekende s luitpost had . Eerst scoorde Salzburg 
nog 3-5, maar daarna waren het Randy Neal en Henk 
Krikke, die de sland in evenwicht brachten. 
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(Van onze.sportredacteur HENK HIELKEMA) 

,,Het begint me zo langzamerhand te duizelen" . Met de
ze woorden maakte mr. R. G. Holtz, vice-president van de 
Leeuwarder arrondissementsrechtbank, gistermorgen 
aan de advocaten ven de Groninger ijshockeystichting 
Snickers, de Stichtse IJshockeycJub Utrecht en sponsor 
Bioform duidelijk dat voor hem de affaire rond de dis
sidente Groninger Canadese ijshockeyer& ondoorzichtig 
begon te worden. De heren juristen strooiden met sponsor
nam_!;'n en wapperilen met spelerscontracten. De wirwar 

van a_rgumenten werd ten slotte vergroot door de aenkon·
diging van de gedaagde advocaten dat de Canadese ijsboc
keyers volgende week vermoedelijk een kort geding 
aanspannen tegen,de Nederlandse IJshockey Bond om de 
weigering van hun overschrijving naar Utrecht ongedaan 
te maken. De woordvoerder van de Utrechtse sponsor ' 
dreigde verder met een rechtszaak om de Groninger stich
ting te laten ontbinden, omdat de Groningers door het ei
sen van "transfergelden" als stichting winsten zouden be: 

De zaak is als volgt verlopen: de Gro
ninger ijshockeystichting spande een 
kort geding aan tegen de Utrech tse 
stichting en zijn spom1or. De eis: de 
oud-GlJS-spelers Plu imers, Vangog, 
Van Onlang , Sproxton en Redshaw 
mogen niet langer in Utr echtitrainen en 
spelen. Gebeurt dat wel, dan moet 
Utrecht 25 mille sföadevergoeding be 
talen- voor elke overtred~ng. Dçmr heil 
iort geding heen speelde op de ach
tergrond mee, dat de IJB donderdag 
beslóot dat ~e drie int ernationals Plui 
mers , Vangog•en Van Onlangs op grond 
van de huishoudelijke reglementen van 
de bond geen goedkeuring krijgen om 
naar Utrecht te verhuizen . 

Gebonden 
' Los van de bondsreglementen betoog

de de advocaat van de Gronihgers Jhr. 
W. K F. Hangelqroek, dat alle vijf spe
lers gebonden zijn aan hun contractuele 
verplichtingen ten opzichte van de Gro• 
ninger ijshockeystichting. Hangelbroek: 
"De spelers is al in februari te kennen 
gegeven dat gewoon yastgehouden 
wordt aan het driejarige contract dat in
dertijd met hen is afgeslote"n". 

ogen. 1 

Volgens mr. J. W. M. Wagenaa.r van 
de SIJC Utrecht had Groningen er 
verstandiger aan gedaan om de betref
fende spelers voor de rechtbank te he
len. ,,Blijkbaar durft men het in Gro
ningen niet aan om zich te confronteren 
met de spelers die ze zo lang in de steek 
hebben geleteq~•, aldus de advocaat. 
Volgens hem zet de Groninger stichting 
zijn Hdmaatschap ven de NIJB op het 
spel..door de financiële e~sen in de dag-
vaard ing. · 

Op de vraag van mr. J;:loltz welk nut 
het kort· geding heeft na 1de uitspra&k 
van het bondsbestuur. antwoordde mr. 

/' 

Wagenaar: ,,Misschien gaat de bond de 
volgende .week wel overstag. Als de 
spezkrs goede argumenten aandragen, 
dan kan dat zomaar 1gebeur.en . Daar zijn 
ze nogal soepel in" . 

VoÓrlopig houdt Utrecht de· spelers 
aan de droge kant van de bparding. Een 
kort geding tegen de NIJB moet de 
overschrijving alsnog bewe.rkstell \gen. 
Over de ej5, van de Groninger stichting 

• neemt 9e Leeuwarder vice-president 
volgende week donderdag een besluit. 

' Dat ·is pr~cies één dag voor de start valt 
de ijshockeycompetitie. 1 

Dat laatste werd door mr. A. van de 
Werf namens de Utrechtse sponsor 
bestreden: ,,De spelers zouden v9ór l. 
'mei, een definitieve overeenkomst voor
.gelegd krijgen met wat aanpassingen. 
·Die bleef uit, waardoor ;r,e in grote on 
.zekerheid verkeerden. De Utrechtse 
club heeft hen toen een contract aan
geboden dat ze hebben getekend. Pas op 
17 juni kwam Groningen met een aan
•bieding. Verder hebben die driejarige 
contracten ~een waarde, lwant die 
overeenkomsten zijn gemaakt met de 
inmiddels opgeheven stichting Bonds- • 
spaarbank (voormalige sponsor van de 
Groningers - HH). De Canadese spelers 
hoeven els werknemers niet zom aar ak
koord te gaan met dezelfde overeen
kqmst bij eerl andere stichtini'. 
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Mr. Van de Werf haalde aan dat de 
buitenlandse spelers het vorig jaar ook 
al in grote onzekerheid verkeerden in 
Groningen. Dest ijds kregen de spelers 
pas in oktober werkovereenkomsten :, 

Overigens vond mr. Van de Werf het be
lachelijk dat de geldschieters van de 
Utre-chters door de Groningers was ge
dagvf\ard , ,,omdat deze de Utrecht.se 
club alleen maar financiert. Op deze 
manier kan de Groninger ijshoc
keystichting Stickers ook wel eisen dat 
de terreinknecht in Utrecht niet meer 
mag werken a ls de Canadezen op h:_et ijs 
komen". 

De competitiestart verl_iep ~oor de 
Groninger IJshockey S,t1chtmg za
t erdagavond minder gunstig dan de 
derby t egen Heerenveen. Red 
Eagles, dat vrijdagavond nog 
kansloos in Assen verloor, wll's_ ge
brand op een revanche voor eigen 
publiek. De Groningers namen de 
klus veel te gemakkelijk op, waar
door Den Bosch met 4-2 aan het 
langste eind trok. 

: ~J.-::=·=~x~ :~~::.:❖::-:: .• :W: JM . S 
Hoewel Heerenveen zaterdag met g 

6-2 van Nijmegen won, hadden de 5 
Friezen het moeilijker dan de cijfers § 
doen vermoeden. Larry van Wieren, Ë 
Tonnie Collard en Leo Koopmans ~ 
scoorden elk tweemaal, maar het § 
uitstekende keeperswerk van Lensen 5 
deed niet voor de prestaties van de ä 
sanvallers onder. ; , 

geen moment op dat de noordelingen 5==-
het initiatief zouden overnemen. Tilburg Trappers boekte in 

Groningen begon pas warm te wor- Kieftenbeld maakte de tweede Gro- Utrecht zijn eerste zege. De Braban· 
den na een 2-0 achterstand. Andy ninger goal. Veel schoot het team er ders klop~en de mannen van Bdb ~ ' 

= Stryker scoorde wel, maar het leek er niet mee op, omdat Den Bosc~ daar Jastremsk1 met 5-3. , = 
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1 Westberg weg 
~ Hans Weatberg, de trainer-coach = van het Amsterdamse De BiHchop, 
E heeft als bondscoach zijn ont■lag in
§ gediend bij het be■ t1111r VfD de Neder= landse IJshockey Bond. Dit gebeurde 
5 na een gesprek tussen Westberg, zijn 
§ clubbestuurders en de NIJB. Amster-= dam vindt dal Westberg door zljn ~ 
5 bondswerkzaamheden te zwaar wordt 
§ belast. De bondsbestuurders hebben 
§ inmiddels enkele kandidaten voor de = vacature gepolst en volgens NIJB-
§ secretaris Joop van Rijswijk is Weet-
§ bergs opvolger binnen de veertien da-
~ gen bekend. • 
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Voor de eel'8te divisie en de bekercom• 
petitie won Amsterdam in Tilbu~g met 6-3 
en verloor Nijmegen in eigen h111s met 3-2 
van Utrecht dat zonder de Groninger Ca· 
nadezen s~lde. Het duel in Nijmegen 

, moest trouwens tien minuten onderbroken 
' worden, omdatJiet publiek met 11tenen ber 

gon te gooien._~_ e::-;. .à.~.s,c\.. •0 • b . 



IJshoclceyers nog in Utrecht 
. 3d 

Kort geding 11°~ 

k~iigt vervolg 
(Van onze sportredacteur HENK HIELKEMA) 

Met de uitspraak van de president van de Leeuwarder arrondissementsrecht• 
bank, ,,De Canadese ijshockeyer& mogen niet in Utrecht spelen en trainen zo
lang de ~nd_ geen toestemming geeft voor de overschrijving", lijkt de affaire 
rond de vtJf dissidente Groninger spelers nog leng niet afgerond. Mr. A. ven der 
Werf k~ndigde gisteren namens de spelen aan stappef\ te ondernemen om de 
bondsu1tspraak onge~aa"! te maken, terwijl zijn collega mr. W. F. K. Hangel
broek de IJshockeyatJchting Snlckera vermoedelijk adviseert om in hoger be
r~ep te gaan, o~dat de president de contracten tussen Groningen en de spelers 
fl!et rechtsgeldig acht, waardoor het concurrentiebeding ie komen te vervallen. 
Simpeler gezegd: als de ijahockeyers alsnog overschrijving wordt verleend den 
mogen ze overal in Nederland spelen. ' 

De Nederlandse Canadees Al Plui- Groninger bestuurslid Hany Knevel-
mers reageerde gisterochtend dan ook baard, die, gesteund door de uitspraak 
nogal koeltjes op een telefoontje van in het kort geding, probeerde de spelers 

'Dissidenten' In 
ltondsteana 
De Nederlandee Canadezen Allan 

Pluimen, Rick Vangog en Rob van 
Onlangs, die momenteel nog werkloos 
in Utrecht zitten, r;ijn door technisch 
bondsdirecteur Dummy Smit uit
genodigd deel uit te maken van een na• 
tionaal bondsteam, dat meedoet aan 
een internationale competitie. Din11dag 
eta.rt die competitie in Den Haag met 
een "'edstrijd tegen Duieburg. De an
dere deelnemende ploegen zijn: 
Feen11tra Flyers, De Bisschop, Dort
mund en Eeaen. 

Behalve de drie dissidente GIJS. 
11pelers zijn ook de Groningen Johan 
Toren en Beertje Keizer uitgenodigd. 
Voor het eent levert A11sen
Aquatherm epelen voor een bondste
am. Cor Hoogendoorn, Dave Bell, 
Andrew Tenbult en Robin Saraber Eijn 
dinsdag ook aanwerig. 

richting Groningen te bewegen. Plui 
mers vertrok gisteravond wel neer het 
Noorden, maar hij sloeg halverwege 
Groningen linksaf naa:r Sneek, waar be
raadslagingen waren gepland met spe
lers-advocaat mr. Van der Werf, om de 
volgende stappen uit te zetten. 

Van der Werf: ,,Wij zijn blij met de 
uitspraak van de president. De contrac
ten van Snickers met de spelers zijn 
niets meer waard en dus is er, wat dat 
betreft, geen enkele verplichting voor de 
spelers om bij Snickers te komen spe
len. Inmiddels hebben we beroep aan
getekend tegen de uitspraak van het 
bondsbestuur, deJ voor de drie Neder
landse Canadezen geen toestemming 
heeft verleend tot overschrijving. Om
trent Brian Sproxton is, hangende het 
kort geding, geen uitspraak gedaan door 
de bond. Voor hem proberen we op korte 
termijn een overschrijving te regelen, 
waardoor hij vanavond al zou kunnen 

· {i.:;·.r;~ ef i 
• Harry Knevelbaard: ,,De rechter heeft zich gehouden aan de uitspraak 
uan het bondsbestuur." 

spelen in de competitiewedstrijd tegen 
Nijmegen". 

Volgens de president van de arrondis
sementsrechtbank hebben de driejarige 
contracten van de voormalige IJshoc
keysticht.ing Bondsspaerbank geen 
rechtsgeldigheid meer, omdat nadien 
eenjarige overeenkomsten zijn getekend , 
met de Groninger ijshockeymanager 
Henk Lingernan. In die overeenkomsten 
ontbreekt, volgens het vonnis, elke ver
wijzing naar eerdere contracten. Omdat 
de overeenkomst met Lingeman uitslui
tend voor het vorige seizoen gold, 
bestaat er momenteel geen enkele ver
bintenis. Het in de overeenkomsten 
vastgelegde concurrentiebeding (een 
verbod aan de spelers om na de overeen
komst binnen 18 maanden in Nederland 
te spelen) is daarmee eveneens verval 
len. 

Financier 
Overigens heeft de rechtbank-

president de Groninger vordering tegen 
de Utrechtse sponsor Bioform volledig 
afgewezen, omdat is gebleken dat de , 
sponsor slechts als financier optreedt en 
derhalve geen zeggenschap heeft over de 

vraag wie er bij de Utrechtse club speelt 
of traint . 

Of de spelers erin slagen de uitspraak 
van de bond ongedaan te maken, wordt 
door het bondssecretariaat betwijfeld. 
Tegen een beslissing van het bond\!
bestuur zou geen beroep mogelijk zijn, 
maar volgens mr, Van der Werf bepaalt 
de comrnmssie van beroep zelf wel o_f ze 
de zaak terug kan draaien . Van der 
Werf: .,Mocht inderdaad blijken dat we 
binnen de bond geen kans hebben, den 
zit er niets anders op dan de zaak weer 
voor de rechter te gooien". 

De heer Knevelbaard zegt dat de 
bond geen rekening houdt met contrac
ten die al dan niet bestaan. Knevel
baard: ,,De rechter in Leeuwarden heeft 
zich gehouden met zijn uitspraak aan 
de beslissing binnen de IJshockey Bond. 
Voor die bond zijn er geen contracten. 
Daar geldt alleen de over
schrijvingsprocedure" . 

_Omdat. de Groninger vordering tegen 
Bioform IS afgewezen en de vordering 
tegen de SIJC Utrecht gedeeltelijk is 
toegewezen, is de stichting Snickers 
veroórdeeld tot het betalen van de 
kosten van het kort geding (f 2000). 
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IJshockeybond en o 

het eigenbelang /J/i 
(Van onze sportredacteur 

HENK HIELKEMA) 
Het ijshockeywereldje In Nederland 

kent jaarlijks twee hoogtepunten: de 
start en het slot van het com
petitieseizoen. Sinds de Invoering van 
het play-off-systeem (een soort na
pom petitie) ondergaan de fans van de 
vier topclubs spannende ogenblikken, 
die onlpsmakelljk verbonden zijn aan 
de sport ieve climax: de eindstrijd om 
de landstitel. Veel ang~tlger zijn echter 
de dagen, die ze aan het begin van tiet 
competitiecircus meemaken. Welke 
Canadezeh komen? Blijft de sponsor? 
Blijft mijn club In leven? 

De Groninger aanhang weet erover 
mee te praten . Twee Jaar geleden 
dreigde de Bondsspaarbank als spon
sor vroegtijdig af te haken. Enkele 
dreigingen met Juridische stappen 
vormden destijds voor de bankdirec
teuren de drijfveer om op hun plannen 
terug te komen. Het vorig jaar was er 
geen sponsor, dus geen geld en dus 
geen Canadezen . Het langzaam op
gebouwde topteam dreigde In één klap 
uit elkaar te vallen. Een unieke red
dingsactie van de trouwe supporters
groep lokte op het nippertje een fa
brikant van zoete waren, die wel brood 
zag In de enorme publlcltelt rond de 
enthousiaste IJshockeyfens In Gronin
gen. 

Nog kwellender wikkelen de club
zaken zich In het Stadspark dit Jaar 
voor de supporters af. De absentie van 
een groepje uitstekende Canadese 
spelerS- leidt er toe dat de kracht van 
het Groninger IJshockeyteam In de 
voorbereidingsfase onpeilbaar Is. 
Redshaw zit nog In Canada, Sproxton, 
Plulmers, Vangog en Van Onlangs ver
bl ijven In Utrecht. Een nieuwe IJshoc
keysponsor fungeert In Utrecht als 
magneet. Groningen kan ernaar flui
ten . Ondanks een uitspraak ven het 
bondsbestuur en van een rechter blijft 
er onzekerheid rond de dissidenten. 

Maar niet alleen de Groninger fans 
maken aan het' begin van de com
petitie moeilijke tijden mee. Ook In 
Utrecht en In Den Haag worden er na
gels gebeten. Voor de Utrechtse aan
hang Is er ook geen enkele garantie. 
De fans In Den Haag zijn Intussen defi
nitief uit hun lijden verlost: HIJS heeft 
geen sponsor en trekt zich terug uit de 
eerste divisie. 

Het Is zo langzamerhand een cliché 
geworden: taarllJks leeft het IJshoc~ 

keywereldje chaotisch naar de com
petitiestart toe. Twee weken geleden 
kond igde de geplaagde wedstrijdse
cretaris Joop van Rijswijk nog aan dat 
misschien het hele wedstrijdprogram
ma op de hell ing zou moeten als er 
naast HIJS nog een club zou afvallen. 
De bondsfunctlonarls geeft de laatste 
Jaren soms openlijk af op de gang van 
zaken binnen zijn eigen spor
torganisatie. Dat hij niet te hard kan 
roepen, is duidelijk. 

De mensen In de Nederlandse 
IJshockey Bond zijn verstandelijk best 
In staat om een uitgekiend complex 
maatregelen te nemen, waardoor er 
organisatorisch geen vuiltje aan de 
lucht Is. De reden dat zoiets niet ge
beurt, ligt voor de hand. De bonds
bestuurders hebben, evenals de spon
sors, ook belangen. De halfbakken re
gels, die voor de Canadese spelers ge
maakt zijn, worden uiterst soepel ge
hanteerd. Offlcleel mogen er per team 
twee volbloed Canadezen spelen. 
maar elke handige clubbestuurder 
weet een eenvoudig foefJe om deze 
spelers de status van Nederlander te 
bezorgen . 

Het bondsbeleid Is er op gericht om 
de buitenlanders en de sponsors voor
al niet af te schrikken. ZIJ zijn het Im
mers, die de ontwikkeling van de 
Ijshockeysport de laatste Jaren In een 
stroomversnelling hebben gebracht. 
En ook dank zij de sponsors schaatsen 
er In Nederland uitstekende Canade
zen met een Nederlands paspoort, die 
het nationale team van de C- neer de 
A-poule In het wereldkampioenschap 
hebben gestuwd. Nederland telt als 
ljshockeynatle mee In de top en welke 
bondsbestuurder Is daar ongevoellg 
voor? 

Het besluit ven het bondsbestuur 
om met name de drie Internationals 
Plulmers, Vangog en Van Onlangs 
geen toestemming te verlenen om van 
Groningen naar Utrecht te verhuizen, 
getuigt van moed. Als een com'mlssle 
van beroep op het laatste moment op 
die besllsslng terugkomt, hoeft echter 
geen verbazing te wekken. De drie Ne
derlandse Canadezen dreigen al we
ken met een terugkeer naar Canada, 
waardoor bondscoach Hans Westberg 
volgend Jaar tlJdens de wereldkam~ 
ploenscheppen In Zweden een be
langrijke Inbreng zou moeten missen. 
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Gemotiveerd Snickers 
naar remise (3-3) 
Het ziet er naar uit dat de " affaire · , , 
Utrecht" de spelers van de Groningse · 
ijshockeyploeg Snickers niet uit hun 
evenwicht weet te brengen. Integendeel , 
het al weken slepende conflict tussen de 
club uil de Domstad en de stadjers, 
weerhoudt de Groningers niet van het 
behalen van goede resultaten . Werd af
gelopen zaterdag de wedstrijd tegen 
Den Bosch nog onnodig uit handen ge
geven (4-2), gisteravond namen de spe
lers van lrainer/ coach Rand y Neal re
vanche voor de onfortuinlijk geleden 
nederlaag·· in het Brabantse land, door 
kampioensgegadigde Feenstra Flyers 
uit Heerenveen op basis van vechtlust te 
weerstaan. Een bijkans onvermoeibaar 
Snickers met slechts el f veldspelers en 
twee keepers zag in een opwindend duel 
kans de Friese favorieten een 3-3 remise 
af te dwingen . 
Een ijshockeyder by overigens, die door 
meng ijshockeyliefhebber met angst en 
beven tegemoet werd gezien. Het door 
de "dissidenten" veroorzaakte speler
stekort leek dan ook inderdaad te gaan 
zorgen voor een catastrofaal weekend . 
H.et pakte echter anders uit. De goede 
conditie hield de Groningers op de 
been. Met slechts twee " lijnen' vochten 
de "gijsies" zich naar een ui tstekend re
sultaat. 
De basis daa rvoor werd al gelegd in de 
eerste periode. Een fel Snickers dreef de 
Friese tegens tanders regelmatig terug in 
het eigen verdedigingsvak, hetgeen 
vaak opwindende si tuaties voor het 
kooitje van goalie Lenssen tot gevolg 
had . Een schi tterende aanval over 
rechts, ingeleid door Kevin Reeves, 
stelde Henk krikke in staat om na JO 
minuten de eerste Groningse treffer te 
maken. Een voorsprong, die verdiend 
was. De Heerenveense ploeg had name
li jk herhaaldelijk geen antwoord op de 
geraffineerd opge4ette en snelle aanval
len van de stadjers . Feenstra zou in die 
periode nog een keer moeten toezien, 
hoe Snickers de voorsprong wist te ver
groten. Twee minu ten voor het einde 
van de eerste speelperiode zag Gary 
Dussetdorp u it een rommelige spelsitua
tie voor het Friese kooitje kans weder
om voor de Groningers te scoren (2--0). 
De tweede periode was er een va n gelij k 
opgaande strijd . De Heerenveense 
Flyers kw~men wa t tot zichzelf en zaai-
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den herhaa ldelijk paniek voor het 
kooitje van de goed keepende Van de 
Gulig. Hij zou moeten capituleren voor 
een schot van de Feenstra-aanvaller 
Collard. De schietgrage Hollandse-Ca
nadees liet zich de na een verdedigings
fout van Snickers ontstane kans niet 
ontgaan, en wist met een droog schot 2-
1 op het scorebord te laten aantekenen . 
Snickers had z'n antwoord echter klaar . 
Na een door hem zelf opgezette aanval 
zag Andy Streiker kans een misverstand 
in de Heerenveen-verdediging af te 
straffen en zorgde zodoende voor 3-1. 
Toch begon in die periode de vermoeid
heid z'n intrede te doen in de Snickers-
gelederen. Een b liksemsnel uitgevoerde 
aanval door de Friese forward Fenske 
gaf wederom Collard de kans de Flyers 
dichter bij hun aartsrivaal te brengen 
(3-2). 
De derde periode ontwikkelde zich tot 
het meest enerverende en spectaculaire 
gedeelte van de strijd. Een verwoed 
aanva llend Feenstra zag zich herhaa lde
lijk van de gelijkmaker afgehouden 
door de koelbloedig verdedigende stad-

Snickers-captain Johan Toren in een fel 
duel met een Friese verdediger. 

jers, die in som mige gevallen ongeoor
loofde middelen niet schuwden. Vooral 
goalie v.d. Gulig beet in man-to-man si
tua ties fel van zich af, wat hem regel
matig door ploeggenoten ui tgezeten 
strafminuten opleverde . Tijdens zo :n 
Friese numerieke meerderheid viel de 
gelijkmaker voor Feenstra Flyers. 
Fenske profiteerde ui tstekend van een 
hem geboden schiet kans, en 1 iet met een 
haarscherp schot v.d. Gulig andermaal 
kansloos . 
Wederom drongen de Friezen driftig 
aan op de winnende treffer, maar met 
kunst en vliegwerk wisten de Gronin
gers zich staande te houden . Er zou 
zelfs nog een overwinning voor de Snic
kers zijn uitgerold, als Reeves in een pe
riode van numerieke meerderheid niet 
tegen de Friese goalie zou hebben opge
schoten in plaat van in her vijandelijke 
doel. 
He t bleef tenslotte bij 3-3, een stand die 
door de stadjers werd begroet als een 
overwinning. 



Uitgedunde Groninger selectie houdt lcampioenen op 3-3 

Heroïsche Inzet In lishockeyderby 
(Van onze sportredacteur HENK HIELKEMA) 

De Groninger ijshockeycoach Randy Neal stapte gisteravond in zijn bur
gerkleren persoonlijk op het ijs om direct na afloop van de noordelijke derby te
gen Feenstra Flyers de Snickersploeg te feliciteren en een groot gedeelte van de 
toejuichingen in ontvangst te nemen. De tweeduizend supparters vierden het 3-3 
eindresultaat tegen de landskampioenen als een overwinning. Terecht overi
gens, want de .uitged\lllde Groninger aelectie, die zaterdagavond tegen hel 
zwakke Den Bosch door ademnood met 4-2 verloor, presenteerde zich voor eigen 
publiek op heroïsche wijze door het veel 111terker geachte Heerenveen lange tijd 
op afstand te houden. 

De handicap van de stadjers loog er 
niet om. Niet alleen ontbraken de "dis• 
sidenten" Van Onlangs, Pluimers, Van• 
gog en Sproxton , ook moesten Randy 
Neal en de Canadese aanwinst Jemie 
Conroy aan de kant blijven. Door de 
aanwezigheid van Mastrullo en Reeves 
had Groningen de reglementair toe• 
gestane twee buitenlanders op het ijs. 
Pogingen om Mastrullo de status ven 
Nederlandse speler te bezorgen misluk
ten . Besluurslid Knevelbaard, die vlak 
voor het duel nog telefonisch contact 
had met het bondssecreteriaet, kreeg 
van de wedstrijdleiding geen toestem
ming om een derde Canadees te laten 
spelen . 

Inzet 
Met een portie ouderwetse inzet 

bouwden de Groningers een 3-1 
vo r prong op. Dat ging toch nog vrij 
gemakkelijk, omdat de .Friezen het ver
lies ven Jack de Heer schijnbaar nog 
niet te boven zijn. Dennis Fenske, de 
kleine opvolger van oe ner.r Zwitserland 
vertrokken topschutter, liet wel aardige 
dingen zien, meer hij kon zijn illustere 
voorganger niet doen vergeten. Daar-

- door b1even ook Jan Janssen en o 
Koopmans onder de maat. De voor
malige lijngenoten van De Heer keken 
wat onwennig aan tegen de onvoorspel
bare acties ven de kabouterachtige 
Fem1ke. 

De Friese aanvallers strandden her
haaldelijk op het sterkste deel van de 
Groninger ploeg. Mike Mastrullo 
heersle in de verdediging met veel over• 
zicht en routine, terwijl de zoveelste 
rentree van Henk Krikke gepeerd ging 
met een prima optreden. Krikke heeft 
zo langzamerhand een "Canadees" ni 
veau bereikt, hetgeen hij ondermeer be• 
wees met de openingstreffer in de ne
gende minuut met een numerieke meer
derheid . 

Op de belangrijkste post trad goalie 
Brian van der Gulik op de voorgrond. 
Hij solliciteerde zelfs met gave red
dingen naar een plaats in de Oran
jeselectie. Het jonge keeperstalent be
zorgde de rumoerige ijshal gelijktijdig 
grijze haren , want zijn onvriendelijke 
gewoonte om alle tegenstfülders binnen 
stickbereik tegen de ijsvloer te werken, 
leidde in de slotfase tot enkele straf
minuten, die zijn toch al moegestreden 
teamgenoten een extra last bezorgde. 

Dat de Friezen zelfs in numerieke· 
meerderheid moeilijk tot scoren komen, 

man Carras (rechts) op een k~nsje loert. De puck glijdt echter naast het doel. 

wa al aan het einde van de eerste perio
de gebleken, toen Heerenveen met vijf 
tegen drie spelers er niet in slaagde de 
zwarte schijf achter Van der Gul ik te ja
gen. Daardoor kon Groningen met een 
gerust gevoel pauzeren, went na de ope
ningsgoal ven Krikke had Gary Dus
seldorp de puck na een assist van Ree
ves ook al in het Friese kooitje gewerkt. 

Slap-shot 
In de tweede periode kwam Heerenveen 
wel tot scoren door Dick de Vries, maar 

van een echte wending was geen sprake. 
De goed draaiende Andy Stryker zorgde 
met een slap-shot voor 3-1, waarna de 
strijd een wat gelijkwaardiger karakter 
kreeg. Fenske assisteerde Tonny Col
lard, die de tweede Heerenveense goal 
produceerde en daarmee de resterende 
anderhalve periode tot een spannend 
geheel maakte. Diezelfde speler bracht 
Heerenveen halverwege de laatste 
speeltijd op gelijke hoogte: 3-3. 

Pure wilskracht hield de ploeg van 
Nee! vervolgens op de been. De fanatiek 
vechtende Groningers overleefden twee 

bestrafte overtredingen van Van der 
Gulik, waarna Herman Carras, Kevin 
Reeves en Gary Dusseldorp na uit
braken alleen voor goalie Ted Lensen 
verschenen. De vermoeidheid onder
mijnde hun doelpogingen, want met een 
beetje nauwkeurigheid zouden ze door 
de toch al uitzinnige fans ongetwijfeld 
naar de kleedkamers zijn gedragen. Nu 
bleef bet bij een ovationeel applaus, 
waarmee de verliespartij in Den Bosch 
werd · vergeven. Een remise tegen de 
Friese rivalen weegt voor de stadse aan
hang nou eenmaal zwaar. 



IJshoeke . 
- .. '1 . 

Van onze ijshockeymedewerker 
. AMSTERDAM - Door dertig se
conden voor tijd de stick van Allard 
Krikke beet te houden, heeft Jan Jan
sen de wedstrijd voor Heerenveen ge
red. Gedurende de derde periode zag 
het er lange tijd naar uit dat Gronin
gen de hard bevochten 3-3 stand van 
dat moment zelf uit handen zou geven. 

Groningen terug te komen. Jan Janseri hield 
de zaak echter letterlijk in de hand . Aldus 
belette hij Krikke te scoren. 

Zowel Groningen als Utrecht zijn dit week
einde de dupe geworden van de slepende 
affaire rond de vijf Groningers Pluimers, 
Van Gog, Van Onlangs, Sproxton en Reds
haw. In de publieke belangstelling was het 
duideli jk te merken. Daarnaast zal Utrecht 
zonder deze spelers nooit meer worden dan 
een middelmatige ploeg. De honderd toe
schouwers zagen dan ook een matige wed
strijd, die de Tilburgers zonder een al te 
grote inspanning te hoeven leveren met 5-3 
wonnen. 

Heerenveen nog allemaal niet zo. Groningen, 
dat slechts over dertien spelers beschikt, 
wist hier goed van te profiteren. Bovendien 
wist de 19-jarige Van der Gulik zijn doel lang 
schoon te houden waardoor zich een boeiend 
gelijk opgaande wedstrijd ontspon. De 3-3 
eindstand was een juiste afspiegeling. 

Onnodig liepen de Groningers tegen straf
fen op, terwijl Heerenveen op een voor haar 
unieke manier de strafbank leeg wist te 
houden. Goede reddingen van de nieuwe 
keeper Van der Gulik hielden Groningen op 
de been. Tot een kleine twee minuten voor 
tijd, toen Heerenveenspeler Koopmans te
gen een straf opliep. Nog een maal wist 

De afwezigheid van de vijf Groningers in 
Groningen was er de oorzaak van dat voor 
het eerst sinds jaren de wedstrijd Groningen
Heerenveen niet uitverkocht was. Spektakel . 
was er wel genoeg, Verdedigend klopt het bij 

inmiddels dient John Muizelaar, oud-doel
man van Groningen, toegevoegd te worden 
aan het rijtje va n de vijf Groningers . Gronin
gen Liet hem verleden week weliswaar over
komen naar Nederland, maar door het aan
trekken van Van der Gulik is Muizelaar bij 
Groningen overbodig geworden. Groningen 
wil hem echter net als de andere vijf niet 
laten gaan. De probleem-Groningers blijken 
overigens best terug te willen naar Gronin
gen. Spektakel als bij Groningen-Heeren
veen wordt door hen node gemist. 

Dat het bij Utrecht nooit zo zal worden is 

overduidelijk. Bovendien willen de spelers 
gewoon ijshockeyen, wat ze nu niet mogen. 
Wat hun terugkeer naar Groningen in de weg 
staat is het Groningse bestuur. Ook de ijs
hockeybond is van oordeel dat er in het 
Groningse bestuur de nodige veranderingen 
moeten plaatsvinden. De alleenheerserij van 
penningmeester Voogd dient te worden ge
broken, heet het . Uitermate boeiend was dit 
weekeinde verder nog de wedstrijd Tilburg 
Trappers-Amsterdam. Onbegrijpelijk was 
het dat de Trappers deze wedstrijd zonder 
doelman Jerry Göbel speelden. Bij vier van 
de zes Amsterdamse doelpunten was er spra
ke van keepersfouten. Amsterdam won daar
door tegen de verwachtingen in met 3-6. 

Assen-Den Bosch 1~, Nijmegen-Utrecht 2-3, Til
burg Trappers-Amsterdam 3-6, Den Bosch-Groningen 
4-2, Heerenveen-Nijmegen 6-2, Utrecht-Tilburg Trap
pers 3-5, Groningen-Heerenveen 3-3. 

J+ - /o - /j)c,f 

Groninger ijshockeyers simpel langs Zweden 
rigerend optreden met strafminuten. 
Kevin Reeves en Jamie Con.roy scoor• 
den in de eerse periode voor Gronin
gen, dat zelf ook twee treffers moest 
incasseren. 

Skandinaviërs amper meer de schaat
sen van het ijs. 1n de tweede speeltijd 
kwam Enköpi ng nog wel op een 3-2 
voorsprong, maar daarna begon Gro
ningen aan een indrukwekkende doel
puntenproduktie . Gary Dusseldorp, 
Henk 'Beertje' Keizer, Herman Car
ras en Kevin Reeves zorgden voor een 
6-3 Groninger voorsprong, die de 
strijd vroegtijdig besliste. 

(Ven onze sportredactie) 
Het Groninger Snickers verving 

gisteravond een training door een 
oefenwedstrijd tegen het Zweedse 
Enköping. De Groninger ijshoc
keyer& zegevierden voor 500 toe
schouwers overtuigend met 9-5, 
,waarbij de Zweden vooral con
ditioneel door de mand vielen. 

Het duel betekende voor de Cana
dese aanwinst Jemie Conroy zijn de
buut. De aanvaller, die door de aan
wezigheid van twee andere Canadese 
spelers voorlopig tijdens com-

• GARY DUSSELDORP 
..... twee goals ..... 

petitiewedstrijden aan de kant moet 
blijven, speelde een goede partij . De 
Groninger ijshockeystichting beeft 
echter nog geen status Nederlandse 
speler kunnen bemachtigen voor één 
van de drie Canadezen, waardoor de 
inbreng van Conroy vooralsnog be
perkt blijft tot oefenduels. 

Beide teams gingen gisteravond fa . 
natiek van start. Het vriendschap
pelijke karakter van het treffen was 
bepaald niet af te lezen aan het aantal 
body-checks en arbiter Willy Kaiser 
moest dan ook herhaaldelijk cor-

Indrukwekkend 
Gaandeweg bleek dat de Zweden de 

klasse misten om het de stadjers 
moeilijk te maken. Wie gedacht had, 
dat Enköping met een Zweeds top
team was gekomen, kwam bedrogen 
uit, want in de slotfase kregen de 

De Zweden konden tweemaal doel
treffend uithalen , waarna de 
st.adsparkbewoners de comfortabele 
eindstand (9-5) realiseerden door 
goals van Allard Krikke, Kevin Ree
ves en Gary Dusseldorp. 

Nu kort geding Utrecht 
J t!JcJO 

(Van onze sportredactie) 

De Groning~r ijshock~ystichting Snick~rs is volgende week donderdag 
gedagvaard voor de president van de Groninger arrond issementsrechtbank 
door de Stichtse IJ8hockey Club Utrecht, dat via een kort geding wil belet
ten dat de 'di8sidenle' Groninger ijshockeyers in contact komen met hun 
vroegere club. Utrecht eiBt, dat Groningen verboden wordt de spelers te be
naderen of hen te contracteren. 

Allan Pluimers, Rob van Onlangs, Rick Vangog en Brian Sproxton wa
ren deze week overigen8 eventjes in Groningen. Ze kwamen niet verder dan 
het perron op het hoofdstation waar de Utrechtse ijshockey-manager Dick 
Greve de spelers zou hebben overreed om weer rechtsomkeert te gaan. De 
spelers waren op weg naar Groningen om zich te melden bij de ijshttl in het 
Stadspark. 

Bestuursleden van de stadse stichting waren woensdag naar Utrecht af
gereis~ _om met de spejers te praten. Aanvankelijk was overeengekomen, 
dat de 1Jshockeyers morgenavond al zouden spelen in het, Snickersteam te
gen Tilburg Trappers. Utrecht stak daar, zoals gezegd, op het laatste mo
ment een stokje voor. De Utrechters hebben overigens beroep aangetekend 
tegen de uitspraak van de pre8ident van de Leeuwarder arrondissements
rechtbank, die in het kort geding van Groningen tegen Utrecht bepaalde 
dat de spelers niet in de Domstad mogen trainen en spelen zolang de bond 
geen toestemming geeft voor een overschrijving. 



Ondilnks terugkeer Al Pluimers 

Snickers tegen Tilburg 
nog niet in vorm 

mers verlengde hij listig naar de linker 
hoek (2-4). 

Bondsvoorzitter Schweers: 

Verrast veerde zaterdagavond hel in de 
ijshal stadspark aanwezige publiek op, 
toen de lady-speaker voor het begin van 
de wedstrijd de BBndacht vroeg voor de 
eerste teruggekeerde "dissident": Al 
Pluimers. De door de "affaire-
Utrecht" al danig op de proef gestelde 
fans reageerden enthousiast: onder da
verend applaus verscheen Pluimers als 
laatste speler op de ijs-piste . 

De Snickers-aa nvallen werden teeds 
heviger en de Tilburgse verdediging had 
steeds meer moeite het hoofd boven wa
ter te houden . De strijd werd harder, 
hetgeen beide partijen regelmatig straf
minuten opleverde. Tijdens een nume
rieke meerderheid zag Reeves kans zijn 
ploeg nog dichter bij de zu iderlingen te 
brengen en vlak voor hel einde van de 
periode schoot de veelvuldig mee opko
mende MastruUo Randy Neal en zijn 
mannen naar een gelijke stand (4-4). 

''Utrecht is kansloos" 

Ondanks de stimulerende aanwezigheid 
van de bebaarde verdediger, kwam de 
ploeg van Randy Neal tegen de Til
burgse Trappers niet verder dan een S-5 
gelijkspel. 

Vooral de Brabantse goalie Jerry Göbel 
speelde gedurende de gehele wedstrijd 
een hoof drol. De door velen als topkee
per reeds afgeschreven veteraan was 
voor zijn defensie een rots in de bran
ding. 

Vooral in de eerste periode liet de ploeg 
van trainer/speler Robson geen gele
genheid voorbij gaan om de Groninger 
verdediging het leven zuur te maken . 
Vanuit de verdediging schakelden de 
zuiderlingen bl iksemsnel over op de 
aanval en zaaiden herhaaldelijk paniek 
voor het kooitje van Snick ers-goalie 
Van de Gulig. Deze pareerde knap en
kele afstand sschoten maar maakte over 
het geheel een nog al weifelende indruk . 
Snickers functioneerde op meerdere 
fronten niet. Opbouwend werd het 
team constant dwars gezeten door de 
fanatiek storende Tilburgse ploeg en ten 
einde raad werd de puck maar met verre 

1 

pases in het aanvalsvak gespeeld. De te
genstander counterde er ondertu ssen 
lustig op los, en niemand verwonderde 

Al Pluimers: terug van wegge weest 

zich er dan ook over dat de "Gijsies" 
de kleedkamers moesten opzoeken met 
een 0-2 achtersta nd. 

Even leek het allemaal op een débacle 
uit te draaien, toen halverwege de 
tweede periode de Trappers zelfs op 0-4 
wisten te komen, maar die stand zorgde 
jui t voor de ommekeer. 

De tot op dat tijdstip uitgebleven com
bi naties werden vooral doo r Kevi n Ree
ves weer in het spel gebracht. Ook Strei
ker en Dusseldorp, kwamen meer in 
hun pel en het was dan ook eer tge
noemde die met een hard schot de Til
burg e goa lie kan loos li et. Aangesto
ken door het succe va n z.i jn collega be
gon ook Du seldorp zich meer 1e be
moeien met de spelsituaties voor het 
doel van Göbel. Een inzet van Al P lui-

Furieus 
De laatste twintig minuten van de partij 
stonden in het teken van het furieu s 
aanvallende Snickers. Aan de andere 
kant groeide de Tilburgse doelman Gö
bel naar een glansrol. Schoten van 
achtereenvolgens Reeves, Streiker, To
ren en wederom Reeves wist hij op so
lide wijze te keren 

r oen het moegestreden 
Snickers uiteindelijk wat terugviel, 
zorgde een uitstekend uitgevoerde 
counter er zelfs voor, dal de Brabanders 
aan een overwinning konden gaan den 
ken (4-5) . 

Zover kwam het echter niet. Hel door 
een fel meelevend publiek (]600 man) 
gesteund Snickers zette in de slo tfase 
een wanhoopsoffensief in , dat tenslotte 
1ot de gelijkmaker leidd e. Uit een rom
melige situatie voor hel vijandelijke 
doel zag Kevin Reevcs kans om de uit
blinkende Göbel met een onthoudbaar 
schot te passeren (5-5) . 

Het optreden van "dissident" Al 
Pluimers zaterdagavond voor 
Snickers was verrassend te noe
men. Het langzamerhand uil
zichtloze conflict tussen de 
stadse club en de ploeg uit de 
Domstad, leek het heroptreden 
van de bebaarde verdediger en 
z'n collega's Vangog, Van On
langs en Sproxton voor lange lijd 
in de weg te s/Qan. De spelers zelf 
schijnen echter wel oren te heb
ben naar het spelen voor Snic
ker . Vo rige week vertoefde het 
kwartet op al in Groningen om 
zich te melden bij hun oude vere
niging, maar zij werden op het 
Gronigse station tegengehouden 
door Utrecht-manager Greve, 
die her vierral wist over te halen 
naar Utrecht terug re keren. 
Pluimers nam afgelopen wrer
dag echter de beslissing om de 
Stichtse club definitief de rug roe 
re keren. ,,Her werd langzamer
hand een onoverzichtelijke situa 
tie. Het enige wat ik graag wil, is 
ijshockeyen en dar is gelukkig 
mogelijk bij Groningen", aldus 
de iniernarional. 
Zijn collega's schijnen momen
teel nog in lweestrijd re verkeren, 
maar volxens besru11rslid Kne-

Pluimers verrassend terug in Stadspark 
' 

Groningen werkt achterstand weg 
Uitgerekend Al Plulmers, de 

,,dissident" die het meesl nadruk
kelijk had verkondicd nooit in Gro
ningen terur te zullen komen, 
maakte zaterdairavond als eerste 
zijn verrusende rentree in de Snic
keraforma tie voor de wedstrijd te
gen Tilburg Trappers (5-6). De 
overgelukkige 11upportersschare 
verwelkomde hem met een ovatio• 
neel applaus. Kennelijk tilt de Gro
ninger ijshockey-Z-side niet zo 
zwaa.r aan de manipulaties van het 
viertal dwaraliggers. 

t ereerd zo geregeld om de verrassing 
voor het thuisfront nog groter te ma
ken . Zoals gezegd, het welkom voor 
Pluimers was hartverwarmend, mea.r 
het zou tot diep in de tweede periode 
duren voor de sluizen van enthou
siasme weer volledig werden openge
draaid. In die fase werkten de Gronin
gers tijdens een sublieme inhaalrace 
een inmiddels opgelopen 4-0 ach
terstand weg. 

Maar plotseling demonstreerde de 
thuisclub een enorme veerkracht. 
Ineens was er sne lheid en de puck ging 
als een touwtje van stick tot stick . An
dy Stryker nam 1-4 voor zijn reke 
ning en op assist van Pluimers bracht 
de zwak spelende Gary Dusseldorp 
weer hoop in de Groninger harten . 
Onder fanatieke aanmoedigingen ging 
een sterke Johan Toren met zijn ploeg 
op jacht naar meer succes. 

velbaard is er alle kans, dat ook 
zij binnenkort terugkeren naar 
hun oude club. 
Voorzitter Schweers van de Ne
derlandse IJshockey Bond, die 
sameJ1 met bondstrainer Dummy 
Smith de wedsmjd in Groningen 
bijwoonde, is evenals de Snic
kers-bestuurders optimistisch 
over een eventuele terugkeer van 
de drie nog overgebleven dissi
denren. ,,Pluimers heeft van
avond gespeeld bij de ploeg waar 
hij thuishoort: Snickers. Ook 
Vangog, Van Onlangs en Sprox
ron zie ik wel terugkeren in het 
noorden. Utrecht moet beseffen 
dat je met geld nu eenmaal geen 
kampioenschap kan kopen", al
dus de bondsbestuurder, die zijn 
steun aan de Groningse club niet 
onder stoelen of banken wenst te 
s teken . 
Ook het door de Stichtse club 
aangespannen kort geding tegen 
de Groningse vereniging kan 
Schweers niet uit z'n evenwicht 
brengen. ,, Voor mij is Utrecht 
a.s. donderdag gewoon kans
loos. De reglementen van de 
bond dienen re worden nage
leefd, en elke rechter zal dat in 
z'n besluitvorming betrekken". 

'·~ ---~--------_. 

"We hebben Al vanmiddag bij zijn 
schoonouders in Zwolle opgehaald. 
Pas in de vooravond zijn we met hem 
rond gekomen. Er was geen tijd meer 
voor hem om een wanning-up te 
doen", vertelde bestuurslid Harry 
Knevelbaard tevreden. Hij toonde 
zich tevens optimistisch ten aanzien 
van de ter;ugkeer van de andere drie: 
.,Nu er één scheep over de dam is, ko
men Van Onlangs, Vengog en Sprox
ton ook wel". 

Een terechte achterstand op dat 
moment, want de formatie van Randy 
Neal rammelde aan alle kanten . Aan• 
valspatronen waren nauwelijks her
ken baar en ondanks redelijk ver
dedigend werk van Pluimers en Mike 
Mastrullo kwamen de Tilburgers vrij 
makkelijk aan hun treffers . Na de 
eerste periode was het 0-2 door doel
punten van Joop van Gurp en Hans 
Smolders . Bij de tweede treffer ging 
de zich later voortreffelijk herstel
lende goalie Brian van der Gulik niet 
vrijuit. Toen daarna John MacDonald 
met twee treffers de 11core opvoerde 
tot 0-.C, werd het stilletjes in de Gro
ninger ijshal. 

De trouwe aanhang kreeg waar voor 
zijn geld. Kevin Reeves, die elk face 
off won, zorgde voor aansluiting en 
Mastrullo maakte het feest compleet 
met de gelijkmaker: 4-4. Een uitste
kende Jerry Gtibel in het Tilburgse 
kooitje stond verder Groninger succes 
in de weg, hoewel zijn collega Van der 
Gul ik ook nie t werkloos bleef. • ALPLUIMERS 

Dat Pluimers tijdens de warming
up niet op het ijs verscheen, was ui-

4 _Jo- &,o 

In de derde periode leken de Gro
ningers de strijd te blijven controle
ren, maar Guus Bakker zette Tilburg 
Trappers verrassend op 4- 5 en toen 
werd het nog erg moeilijk voor de 
thuisclub. De dikverdiende gelijk
maker kwam van de stick ven Reeves, 
die drie keer eerder ooi,? in oog met 

Göbel als verliezer uit dé strijd kwam . 
Het laatste heldenfeit, in het door ar
biter Westra voortreffelijk geleide du
el, kwam op naam ven Van der Gulik, 

,die een schot ven de doorgebroken 
speler/coach van de Tilburgenaren, 
St.eve Robson, knap pareerde. 



9-10-610 . 
tf1P9t1 O~d-Giis-éoach ~astremslci in Utre~ht: 

'Niet bang voor af gang~ 
(Van onze sportredacteur 

HENK HIELKEMA) . 
dezen Vangog, Sproxton, Pluimers en Van Onlangs naar 
Utrecht over te hevelen) werkelijkheid wordt. Pluimers is 
immers al in Groningen en de andere drie klampen zich 
nog wanhopig vast aan het kort geding, waarmee de 
Stichtse' IJshockeyclub Utrecht vandaag voor de Gronin
ger arrondissementsrechtbank een vrij kansloze strijd 
vecht tegen de bestaande overschrijvingsreglementen van 
de bond. Het is zelfs nog mogelijk, dot het Groninger Snic
kcrs met de "dissidente" spelers zaterdagavond in het 
Stadspark aa-ntreedt tegen Utrecht in het eerste onder• 
linge competitietreffen. 

Bob Jastremski is op de koude ijsvloer in de Utrechtse 
hoofdstad meerdere malen per dag intensief bezig. Hij on
derwerpt de Nederlandse ijshockeyers van de plaatselijke 
stichting aan een soort stoomcursus, want zijn bestuur en 
de sponsor willen in de Domstad meetellen in de eerste di
visie en zonder buitenlandse inbreng lijkt dat haast een 
onmogelijke opgave, Met dat laatste houdt de ex-GIJS
trainer zo langzamerhand ernstig rekening, want het ziet 
er ni~t naar uit dat zijn plannetje (oni de Groninger Cana• 

De altijd realistische Jastremski ziet 
de feiten nuchter onder ogen . In het 
restaurant van 'de Utrechtse ijshal haalt 
hij simpel zijn schouders op. Na de juri- . 
dische gevechten tussen de bèide club
besturen ziet hij bepaald niet op tegen 
de komende confrontatie op de gladde 
ijzers. Jastremski: ,,Ik ben niet bang 
voor een afgang in Groningen. Een 
monsternederlaag zal het voor ons zeker 
niet worden . Afgezien ~an de wedstrijd 
tegen Assen hebben we ook zonder de 
Canadezen goed gespeeld. " 

De besnorde en behaarde coach voelt 
zich geheel niet sch\.11dig aan de mis• 
selijk makende touwtrekkerij om de Ca
nadese· spelers in te lijven . ,.In Gronin
gen hebben de jongens voor mij jaren
leng keihard gewerkt. Daarom heb ik ze 
in juni zekerheid willen geven om in Ne
derland te kunnen spelen . Ze waren 
toen nog niet door het Groninger 
bestuur benaderd. Ze wisten niet waar 
ze aan toe waren en vroegen mij om 
raad. Natuurlijk wilde ik ze graag in 
mijn team opnemen . Welke ijshockey
coach zou die knapen niet willen heb
ben . De contacten werden gelegd en pas 
daarna kwam Groningen met een aan
bieding ." 

Hoewel de oud-GIJS-spelers er in 
Utrecht financieel goed op vóoruit zou
den gaan, was het materiële aspect toch 
volgens Jastremski geen hoofdreden om 
per se in Utrecht te willen spelen. 
Jastremski : ,,De jongens baalden ervan 
dat ze in Groningen slecht gehuisvest 
weren of dat ze per seizoen zo'n drie 
maal moesten verhuizen. Ik ben 
destijds steeds voor ze opgekomen. Hoe
wel het mijn taak niet was, heb ik ze ge
holpen aan een goed onderkomen, een 
auto en al dat soort dingen. Vandaar 
dat ze mij een paar meenden geleden 
bent\derden toen ze van Groningen niets 
vernamen .". ' 

Geen rancune 
Jastremski zegt nadrukkelijk dat zijn 

bemoeienissen met de Canadezen niets 
te maken hebben met de wijze waarop 
hij tijdens de play-offs het vorige sei
zoen door het GIJS-bestuur aan de kant 
is gezet. ,. Het is geen rancune of zoi
ets ," zegt hij, .,het bestuur had het 
volste recht om mij op non-actief te stel
len. Ik ben ook daarna goed behandeld. 

- Het ·ging mij in juni vooral om de jon
gens. Ze waren gewoon bang tussen wal 
en schip te vallen. Het vorige seizoen 
hadden zè immers tot eind september 
moeten wachten voordat ze in het 
Stadspark definitief onderdak hadden ." 

En over de terugkeer van Al Pluimers 
.naar Snickers: ,,Niemand houdt de Ca
nadezen hier in Utrecht vast. Ze mogen 
doen wat ze z.elf willen . Het zijn tenslot
te geen kinderen. meer. Al kwam naar 
me toe en zei dat hij het niet langer 
ui thield. Hij moest ijs voelen en dat kan 
ik best begrijpen. Ik voel me door Al ook 
echt niet in de steek gelaten. Het is zijn 
eigen beslissing geweest en als die an
dere jongens hem achterna gaan, dan 
moeten ze dat zelf weten." 

Zeventien · 
Dat Utrecht het dit jaat vermoedelijk 

zonder buitenlanders moet doen, vindt 

Jastremski geen ramp: ,,In Gro'ningen 
had ik drie jaar geleden slechts een vijf
tal Nedèrlandse spelers. Hier zijn er ze
ventien . Het bouwen zal straks even
tueel zonder Canadezen iets langer du
ren, maar daar zal iedereen wel begrip 
voor hebben. We trainen nu tweemaal 

- per dag en iedereen is enthousiast bezig. 
Er is veel werklust en dat zal uitein
delijk wel vruchten opleveren." 

Het duel tegen de Groninger ijshoc
keyers beschouwt Jastremski als één 
van de vele. ,,Het zal ongetwijfeld een 

harde ,,,.;edstrijd worden, maar we zijn 
echt niet bang. Ik kom zonder schaamte 
naar he t Stadspark. Ik weet dat ik geen 
verkeerde dingen heb gedaan en ik hoop 
dat de supporters er veel plezier aan be
leven . Als Utrecht in Groningen speelt, 
zijn er normaal gesproken niet meer dan 
vijfhonderd toeschouwers . Als er nu 
tweedu izend mensen op af komen, dan 
·is dat mooi meegenomen . Daar gaat het 
tenslotte om . En ik hoop dat er vanuit 
Groningen vijf bussen supporters rijden 
als er in Utrecht gespeeld wordt. Zo 
simpel ligt dat." 

- . ;. 

'. ' 't 

• Bob Jastrem ski: "Ik 11:eet dat ik geen verkeerde dingen h eb gedaan ". 

Sclrilclcing voor rechtbanlc 

Clubs 'verdelen' 
iishockey' ers 

(Van een onzer verslaggevers) 
De ijshockeystichtingen van Gro

ningen en Utrecht hebben vanmiddag 
in de kamer van. de president van de 
Groninger arrondissementsrecht-
bank, mr. dr. G. Overdiep, 
overeenstemming bereikt omtrent de 
~anadese spelers. 

Al Pluimers en Rick Vangog zullen 
in Groningen spelen, terwijl Utrecht 
de beschikking krijgt over Rob van 
Onlangs, Brian Spoxton, Herbie 
Redshaw en goalie John Muizelaar, 
Verder ontvangt de Groninger club 
een schadevergoeding van de 
Utrechtse stichting van ruim 
f 10.000.-. Ook krijgt Groningen de 
recette van een nog nader vast te stel
len vriendschappëlijke wedstrijd tus:. 
sen de beide ploegen. 
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10~10-00 
Pluimers en Vangog naar Groningen; Van Onlangs en Sproxton naar Utrecht 
/t') ,îl~ 1 ' ' ' 

1.IShockeyclllbs sllli.ten 
vrede in rechtszaal 

. 
, (Van onze •portredacteur 

; HENK fflELKEMA) . 
Gehuld in de rol van Neerlands beste ijshockey-arbiter 

s laagde mr. dr. G. Overdiep, president van de Groninger 
arrondiBBementsrechtbank er gisteren in om het juridische 
steekspel tuHen de ijshockeystichtingen van Utrecht en 
Groningen in een 2-2-uitslag te laten eindigen. Precies 
twee dagen voor de eerste on_derlinge wedstrijd (mor• 
genavond in het Stadspark) .kwamen de bestuurders met 
hun juridische adviseurs tot overeenstemming. Dat ge
beurde 'r'• aandringen van de rechtbankpresident, die alle 

kort gedingen liet VOOJ' wat ze wa~n e·n op vaderlijke wijze 
=, 'bemiddelde. UtTecht mag Roti van Onlang_s en Brian 

Het compromis maakte een einde aan 
alle juridische processen, die de touw
trekkerij om de spelers tot gevolg had
den. En dat waren er nogal wat: een 
kort geding van G~oningen tegen 
Utrecht, een geding van Utrecht tegen 
Groningen,\ de spelers tegen de IJshoc
keybond, Groningen tegen de Utrechtse 
spon~or, een beroep bij het Hof tegen de 
uitspraak van de Leeuwarder recht
bankpresident en een bezwaarsc~rift te
gen de uit.spraak van het bondsbestuur. 

De schikking door de partijen kwam 
voor de 'supporters' in de kamer van de 
Groninger president overigens ale een 
verrassing. Een vijftiental ijshockeylief
hebbers had namelijk een plaatsje op 
een inderhaast door 'lo us opgestelde 
tribune. De zitting moest voor overleg 
tweemaal worden geschorst, waardoor 
het eindrestultaat pas na drie perioden 
kon worden begroet. 

Argumenten 
Voor het zov~r was, bestookten de he

ren juristen elkaar met argumenten, 
waar later Overdiep niets meer van wil
de weten. ,,Als we verstandig zijn, kap
pen we het juridische bos, waarin we nu 
zijn beland. Deze manier van proce
deren kan eindeloos doorgaan en in de 
verte zie ik ook nog de Hoge Raad op
doemen. Laten· we er toch voor zorgen 
dat alle spelers weer zo snel mogelijk 
kunnen spelen", aldus de president. 

Het kort geding van dê spelers,tegen 
Groningen, waarin werd geëist dat de 
stadse Stichting aan de bond een 
verklaring zou sturen van geen bezwaar 
tegen een overschrijving, werd aan
vankelijk aanhangig gemaakt door 
Redshaw, Sproxton, Van Onlangs en 
Vangog, Deze laatste speler liet echter 
vlak voor de zitting weten van een kort 
geding af te zien, omdat hij zou zijn ge
dreigd door bondsvoorzitter Schweers, 
die een jarenlange schorsing in het voor
uitzicht stelde. Tijdens het geding zou 
namelijk boven ,water komen dat Van
gog zich als prof in het Nederlandse 
ijshockeywereldje manifesteert, waar-

' Sproxton houden, terwijl Groningen genoegen neemt mer 
Al Pluimers en Rick Vangog. De Utrechtse ijshockeystich
ti,ng krijgt verder de beschikking over John Muizelaar en 
de nog in Canada vertoevende Herbie Redsbaw, twee spe
lers waar cle noordelingen niet om zitten te springen. Als 
een soort schadevergoeding betaalt Utrecht verder ruim 
f l0.000 ae.n de collega's in de Martini•stad, die ook nog de 
recette mogen opstrijken van een vriendschappelijke ont
moeting tussen de beide teams. 

door de amateurstatus van deze inter
national en Olympia-ganger zou zijn ge
schonden. 

'Koehandel' 
Een onverkwikkelijke situatijl, die 

echter tijdens de rechtszaak werd over
troffen door de 'koehandel' , die onder 
leiding van de president ontstond, toen 
moest worden gepraat over de verdeling 
van de spelers. Uitspraken als "Wij la
ten John vrij , als jullie afstand doen van 
Rob" maakten van de zitting een trieste 
affaire, waarbij de spelers als speelbal-

]en werden gebruikt en zelfs fungeerden 
als onderhandelingsobjecten. 

Maar hoe het ook zij, morgenavond 
verschijnen alle spelers in de Groninger 
ijspiste. In de ijshal Stadspark krijgt ~et 
juridische gebeuren den een sportief 
vervolg. De beide coaches reage~r~en 
direct na afloop van de rechtsz1ttmg 
enthousiast. Randy Neal toonde zich 
blij met de komst van de verdedigers 
Pluimers en Vangog, terwijl Jastremski 
gisteren herhaaldelijk telefonisch na-' 
vroeg of het inderdaad waar is dat 
Sproxton en Van Onlangs voor zijn 

• RICK VANGOG 

team mogen ui tkomen. Gisteravond be
nutte hij al enkele traningsuren om de 
Canadezen voor te bereiden op het duel 
in Groningen. 

Ondanks de concurrentie van een mo
gelijke televisie-uitzending van de voet
balinterland Nederland-West
Duitsland, is de voorverkoop van het 
treffen met Utrecht de afgelopen dagen 
storm gelopen . Het duel krijgt in elk ge
val juridische belangstelling, want de 
advocaten van de beide ijshockeystich
tingen verdrongen zich gisteren-rond de 
Groninger bestuursleden om een 
entreekaartje te bemachti2en. 



• Al Pluimers 
passeert Utrecht
doelman John 
Muize(aar, waar
door Groningen op 
2-1 komt. 

• Een beeld van 
één van de uele 
vechtpartijen. De 
linesmen doen hun 
best om de zaak te 
besussen. 

., 
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Al Pluimers en Riel< Vangog in ·uitblinl<ende rol 

Fysiek geweld in Groninger iishal 
, (Van onze sportredacteur HENK HIELKEMA) 
Met een moorddadige inzet hebben de ijshockeyers van Gronincen en Utrecht 

zich zaterdagavond in het Stadspark niet aan1etrokken van de vrede, die de 
clubs donderdag in de kamer van de Gronincer rechter Overdiep hadden geslo• 
ten. De spelers waren er niet van te weerhouden om de onlangs in verscheidene 
rechtzalen fijnzinnig geformuleerde verwijten te vertalen in een rauwe knok• 
partij. Ruim 1800 toeschouwers bleven drie uur lang ceboeid kijken naar één 
van de hardste duels die ooit in Nederland is gespeeld. Zelfs de Canadezen die 
tot voor kort als vrienden vertoefden op een buncalowpark in Utrecht, stonden 
nu als straatvechters tegenover elkaar. Arbiter Van Berkel deelde bijna 120 
strafminuten uit, Andy Stryker en de Utrechter Beekink verdwenen met een 
match-penalty vroegtijdig naar de kleedkamer, Rob van Onlangs liep een mis
conduct op en het Snickersteam zegevierde tenslotte met 6- 4. 

Hoewel het lichamelijk contact in de J / - ( () - fJ 0 
ijshockeysport een belangrijk en regle-
mentair onderdeel vormt, was al vanaf 
het beginsignaal duidelijk dat de par-
tijen uit waren op een gewelddadige 
strijd, die dank zij arbiter Van Berkel 
gaandeweg wat kon worden getemperd. 

De jonge scheidsrechter hield het 
hoofd in de heksenketel opmerkelijk 
kuil en schroomde niet om· zich de woe
de v!\n het sterk meelevende publiek op 
de hals te halen door zonder aanzien des 
persoons flinke straffen uit te delen. 9e
durende de gehele e~rste periode speel-
den de ploegen met drie tegen drie. Er 
zaten herhaaldelijk meer spelers op de 
strafbank dan op de spelersbank. 

ln het harde spektakelstuk voelden de 
Çroninger verdedigers Al Pluimers en 
Rick Vangog zich natuurlijk goed thuis. 
Hun fysieke kracht is al jaren bekend en 
ze verdedigden het terrein voor goalie 
Brian van der Gulig met een blind fana
tisme. De beide ex-dissidenten speelden 
alsof ze nooit uit Groningen waren weg
geweest en v~ral Pluimers groeide naar 
grote hoogte; Opgezweept door de fans 
demonstreerde Pluimers dat ook zijn 
slap-shot nog steeds aanwezig is. 
Tweemaal haalde hij verwoestend uit 
en evenzovele malen moest de Utrecht
se goalie John Muizelaar vissen. 

Inbreng 
Muizelaar en de beide andere oud

GIJS-spelers Van Onlangs en Brian 
Sproxton hadden z~terdagavond min
der inbreng dan hun twee Groninger 
collega's. Wel is de Utrechtse stichting 
door hun komst aanzienlijk sterker ge
worden, maar ze kunnen de Neder
landse talenten van Bob Jestremski niet 
in één klap meetrekken naar de top van 
de eerste divisie. 

De terugkeer van Pluimers en Vangog 
heeft de Groninger verdedigingslijnen 
weer op sterkte gebracht. Door het weg
vallen van aanvaller Kevin Reeves (met 
heimwee vertrokken naar Canada) 
moest trainer Randy Neal tegen 
Utrecht noodgedwongen meespelen. 
Wel mocht de Canadees Jamie Conroy 
aan de bak, want voor Mike Mastrullo 
heeft d~ ijshockeystichting inmiddels de 
status Nederlandse speler. Conroy ope
reerde opvallend sterk en als hij straks 
gesteund wordt door een nog aan te 
trekken Canadese topspeler, kan het 
Groninger ijshockeykamp weer gerust 
ademhalen. Een play off-plaats behoort 
dan zeker tot de mogelijkheden. 

1 nteressant 
Waren de hardheid en de rentree van 

de Groninger Canadezen zaterdagavond 
interessante aspecten, ook het scorever
loop gaf alle aanleiding om het treffen 
met gesperde ogen te bekijken. Roland 
Meyer opende de score in de eerste pe
riode voor Utrecht, waarna Groningen 
scoorde door Pluimers en Allard Krikke, 
die in die harde beginfase de druk op 
het Utrechtse doel succesvol on
derstreepten. Nog voor de eerste pauze 
kwamen de stadjers op 3-1 nadat Plui
mers de schijf voor de tweede maal loei
hard achter goalie Muizelaar knalde. 

De punten waren echter nog lang niet 
binnen, want in de tweede periode kwa
men de Utrechters op gelijke hoogte 
door Frank Dobbelaar en Roland 
Meyer. Jamie Conroy deed vervolgens 

de vertrokken Reeves even vergeten met 
een uitstekende actie in de achttiende 
minuut van de tweede speeltijd. Hij 
omspeelde Muizelaar na een soepele 
combinatie, waardoor Groningen weer 
op voorsprong kwam. 

Nadat Dusseldorp er in de laatste fa
se 5-3 van maakte, was de hal nog 
steeds niet zeker van de zege, want vlak 
daarop doelpuntte Brian Sproxton 
5~4. Het w~ ten slotte Rick Vangog 
d ie aan alle onzekerheid een einde 
·maakte. Hij trof de roos na een com
binatie met Dusseldorp. Zijn doelpunt 
bekroonde het heroptreden van de twee 
"dissidente" Groningers, die meer dan 
ooit een stempel op het Stadse ijshoe-
keygebeuren drukten. . 



Vechtpartijen in ijshal 

Snickers winnen 
prestig~slag rn~t 64 

1 IJ - f 0- ~a il - I a,-0() 
Afgelopen zaterdagavond vond in het 
Stadsparkstadion het sportieve vervolg 
plaats van de In de afgelopen weken 
vooral in de rechtszaal gevoerde strijd 
tussen de IJshockeyclubs Snickers en 
Bioform Utrecht. Dat de "affaire 
Utrecht" ook de spelersgelederen niet 
onberoerd heeft gelaten, bleek overdui
delijk tijdens de confrontatie tussen de 
b~ide kemphanen op de Groningse ijs
piste. Uit een rommelig en vaak veel te 
hard duel kwamen de Noorderlingen 
tenslotte als overwinnaar tevoorschijn, 
dit tot grote vreugde van de 1600 aan
wezige fans . Gisteravond stond de ui
twedstrijd tegen Smoke Eaters Geleen 
op het programma, maar ziekte van elf 
Limburgse spelers was er de oorzaak 
van ·dat het treffen reglementair met 5-0 
werd gewonnen. 

Emoties 
H et donderdag tijdens een door Utrecht 
aangespannen kort geding bereikte 
compromis tussen beide clubs had tot 
gevolg dat de "diss identen " in plaa ts 
van met elkaar nu tegen elkaar moesten 
spelen. Een nogal vreemd tafereel , als 
men bedenk t' dat " de vier" enkele we
ken geleden nog gezamenlijk deel na
men aan een t ra ining van de St ic htse 
ploeg. Nu zorgde het emotionele treffen 
tussen de beide· teams vaak voor nogal 
harde confrontaties tussen de ex-ploeg
genoten . 
Confrontaties, die overigens wel pasten 
in het gehele wedstrijdbeeld . Irr itaties 
over en weer zorgden voor een romme
lig verloop van de wedstrijd , met al-s cli 
max een enorme vechtpart ij halverwege 
de eerste periode. Van elke part ij be
landden er dr ie spelers op de· st ra fbank , 
maar ook dat was voor beide partijen 
nog niet het sein om het wat rustiger 
aan te gaan doen . Integendeel, in d ie 
eerste twintig minuten werden er door 
de scheidsrechter maar liefst 52 strafmi
nute_n ui tgedeeld . ' 

1 
Toch werd er in die roerige eerste twin
tig minuten ook nog wat aan ijshockey 
gedaan. Het eerste bedrijf was nog 
maar amper t wee minuten oud, toen de 1 

format ie van trainer Bob Jastremski J 

kans zag tijdens een numerieke meer
derheid de score te openen via Meijer. 
Het duurde nog geruime tijd alvorens 1 

Snickers het antwoord had gevonden op 
de defensieve speelwijze van Utrecht. 
Toen was het ook wel meteen raak . Tij
dens een drie tegen drie situatie zag Al 
Pluimers kans een goed tjggezette aan
va l van de stàdjers doeltreffend af te 1 
ronden en even daa rna was het Allard 
Krikke, die op subl ieme wijze ex-Snic
kers doelman John Muizelaar om
speelde en zodoende 2-1 op het score-

, bord liet aantekenen . Twee minuten 
voor tijd was het al weer Al Pluimers, 
die de Utrecht-goalie met een hard 

J -;;:;;•;:;;~eiig 
De tweede periode ·begon al weer rom
melig. Provocerend optreden van beide 
kanten leidde diverse malen tot opstoot
jes, maar toch begon het gebeuren ge· 

· durende die periode meer op een ijshoc
keywedstrijd te lljkeJt. Utrecht profi
teerde op uitstekende wijze van twee 
verdedigingsfouten van de Martinistad
bewoners, en via Wielheesen en Dobbe
laar zag Bioform zowaar kans naast 
Snickers te komen . 

Fanatiek aangemoedigd door het pu
bliek bestookten de Groningers vervol
gens het Utrechtse kooitje, maar de 
evenals zijn collega aan de andere kant 
goed keepende Muizelaar wist zijn doel 
schoon te houden . Twee minuten voor 
het verstrijken van de speeltijd moest 
hij echter toch capituleren voor een 
handige passeerbeweging van J am ie 
Conroy, die zich ontpopte als een zeer 
gevaarlijke aanvaller (4-3) . 

Jamie Conroy zal de vroegere Gro
ninger doelman Muizelaar op han
dige wijze weten te passeren 

Match penalty . 
Belangrijkste wapenfe it in de meest let• 
terlijke zin van het woord was wel de 
vechtpart ij tu ssen Andy Streiker en de 
Utrech tenaar Beeki nk. Ii>e heren lagen 
gedu rende de hele wedstri jd al met el
kaar in de cl inch , hetgeen enkele minu
ten voor tijd u itmondde in een zoveelste 
vechtpart ij , d ie de overigens warrig lei 
dende sc heidsrechter Van Berkel niet zo 
maar voorb ij wilde laten gaan. H ij 
zond beide vechtersbazen met een 
match penalty naar de kleedkamer, het-

__ ,...,.~--~ 

geen ben ongetwijfeld op een schorsing 
van enkele wedstrijden zal komen te 
staan . 

Sproxton . Deze ex-Groningen-speler 
kon na afloop van het treffen terugzien 
op een goede wedstrijd , maar had het 
nogal eens aan de stok met de weer bij 
Snickers teruggekeerde Rick Vangog. 

Spanning 
De derde en laatste periode was onge
twijfeld de ,beste en meest spannende. 
Het spel gol fde heen en weer , en vooral 
Snickers-goalie Brian v.d . Gulig on
derscheidde zich d ie• periode door en
kele malen reddend op te treden bij 
doelpogingen van de Stich tenare n. 
Gary Dusseldorp , d ie een zeer nut tige 
wedstri jd speelde, vergrootte de voor
sprong van zijn club door met een ge
·richt schot Muizelaar l<apsloos te laten , 
maar vlak daarna kwa"\ Utrecht weer 
dichterbij door een treffer van Brian 

Blijkbaar snapten de heren van elkaar 
n iet wat ze nu bij de tegenpart ij deden , 
want diverse malen dreigden persoon
li j ke duel s te escaleren in vuistgevech
ten . 

Pikant detai l was dan ook dat juist Rick 
Vangog het defi nitief oordeel velde 
over het tea m uit de Domstad . Een hard 
en zu iver schot vana f de blauwe lijn 
zorgde vom; een 6-4 eindstand . Ook het 
fe it , dat Utrecht de laats te twee m inuten 
een man meer op het ij s had, kon daar 
n ie ts meer aan veranderen . 

Nieuwe aanvaller voor 

Groninger iishockeyers 
S~ickers Groningen heeft na het vertrek 

van Kevin Reev~s een nieuwe aanvaller ge
contracteerd. Het is de 23-jarige Mark Mil 
ler, die niet alleen als center, maar ook op de 
vleugels kan worden geposteerd . Miller 
'speelde het vorige seizoen voor Houston in de 
Centra l League. 

Hij staat bekend als een zeér snelle schaat
ser met een uitstekend schot. Dat bracht 
hem OP. de hoogste trede van de top
scorershJst van het universiteitsteam van 
Michigan. Miller komt morgenvroeu in ons 
land aan . Hij mag dan 's avonds meteen de
~uteren in de ontmoeting tegen Aquatherm 
mAssen. 

-- . ------- -

Weer conflict Groningen enUtrecht 
(Van onze sportredactie) 

Tussen de ijshockeystichtingen 
van Groningen en Utrecht is op• 
nieuw een conflict ontstaan. Inzet 
is ditmaal de Canadees Mark Mil
ler, die gisteravond in Assen bij 
Groningen zou debuteren. Miller 
bleef echter aan de kant. Hij kreeg 
van wedstrijdsecretaris Joop van 
Rijswijk geen toestemming om te 
spelen. Dat zou een gevolg zijn van 
een afspraak tussen de eerste• 
divisieclubs, die inhoudt dat ss,e
lers die na 1 oktober worden ge
contracteerd de eerste zes weken 

niet in competitieduels mogen uita 
komen. 

Inmiddels is echter gebleken dat 
Miller afgelopen dinsdag telegra
fisch een contract met Utrecht 
heeft bevestigd. Manager Dick 
Greve van de Stichtse ijshockey
club heeft hij donderdag meege
deeld dat hij onderweg was naar 
Holland. Maar in plaats van naar 
Utrecht af te reizen, koos Miller de 
weg naar Groningen. De Utrecht· 
se technische leiding heeft stappen 
ondernomen bij de bond om Miller 
een speelverbod op te leggen. De 

club uit de Domstad heeft verder 
gedreigd een aanklacht in te die• 
nen bij de rechter wegens 
contractbreuk, 

Groningen& bestuurslid Harry 
Knevelbaard wil over de hele af• 
faire weinig commentaar kwijt. 
Knevelbaard: "We hadden in 
eerste instantie toestemming van 
de bond om Miller te laten meespe• 
len. Later is het een en ander her
roepen. We voelen ons behoorlijk 
bedonderd. Dat is alles wat ik te 
zeggen heb." 



Assen stunt tegen lroningen: 4-3 
. <:::'::'.!rtredacteur Hoog,endoorn en McParland uitlJlinlceri in Triantltahal 

HENK HIELKEMA) 
De Groninger ijaboekeyera hebben 

er in het Noorden een concurrent bij 
gekregen: het A1111er Aquatherm. be
wees gisteravond in een onderling du• 
el, dat het volwaardig mee kan draai• 
en in de eerste divisie. Haalden en• 
kele Groninger spelers ee~ paar we
ken geleden tijdêm een bezoekje in de 
Trianthahal nog hooghartig hun neus 
op, nu moest de, Snickersploeg aan 
den lijve ondervinden dat het ijahoc• 
keypeil in de Drentse hoofdstad zich 
in meltreinvaart ontwikkelt. Tegen• 
over Groningen wierpen de Aa• 
aenaren in één klap alle minder
waardigheidsgevoelem van zich af 
door de eerste de beste confrontatie 
met de Stadjers in een verdiende 4-3 
zege om te zetten. 

Terwijl de vijftienhonderd Drentse 
eupportel'8 zich aanvankelijk lieten 
overrompelen door zo'n vijfhonderd 
luidruchtige Groninger fans, was van 
enige Drent.se terugh.oudendheid op het 
ijs geen sprake. Vanaf het beginsignaal 
van arbiter Westra gingen de Assenaren 
er fris van de lever tegenaan. Dat ge
beurde tactisch zo gedisciplineerd, dat 
de Groningers al snel in moeilijkheden 
kwamen. Na 27 seconden prikte Mike 
McParland de schijf al achter Brian van 
der Gulig, waardoor Groningen eigenlijk 
klaarwakker bad.meet.en zijn, ,. , . • .,, 

ndy eal en .tj.jo mannm'ó~men 

~ ; , 

karwei schijnbaar niet al te serieus, 
want van enig overleg in de acties was 
'geen sprake. Wel waren er excuses. Zo 
moest de Canadese Mark Miller aan de 
kant blijven, was Andy Stryker ge
schorst en bleven verder Herman Carras 
en Allard Krikke in burgerkleren we
gens blessures , Ook met die handicap 
dacht Groningen blijkbaar het Drentse 
varkentje wel eventjes te kunnen was
sen. Zoals gezegd kwamen de gasten be
drogen uit, omdat de Drenten met ver
ra88end veel zelfvertrouwen in de aan
val gingen. 

• ❖ De Groninger Canadees Jamie Conroy (links) ziet zijn inzet stranden op de uitblinkende goalie Cor Hoogendoorn 
(liggend). 

Op de momenten dat de Groningers 
met harde body-checks dachten een 
gunstige wending te kunnen bewerkstel
ligPn, bleken ook de Assenaren op dat 
onderdeel hun mannetje te staan. De 
debutanten in de eerste divisie betaal
den de Groningers met gelijke munt 

S IJ Aquatherm 

Toegangsbewijs 
IT sho team Aqua therm 
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Plaats no . .... , ................ ~ .. L ........ ..... ......................... , 
T 

Aquatherm Burgerhout 

terug. Het duel, dat overigens qua hard
.beid nogal meeviel, werd slechts af en 
toe door vechtpartijtjes ontsierd, terwijl 
de fluitist de ontmoeting in de derde pe· 
riode vijf minuten onderbrak omdat er 
vanaf de tribunes gespuugd werd . : 

Greep Assen de derbyzege vooral op 

basis van het betere samenspel, toch 
waren er een paar uitblinkers die ervoor 
zorgden dat het routinegebrek van an
deren opgevangen werd. Zo vervulde 
goalie Cor Hoogendoom een uitsteken
de rol voor het Drentse kooitje. Hij rea• 
geerde foutloos bii afstandsschoten en 

was in één-tegen~één situaties supe
rieur. Een doorbraak van Jamie Conroy 
bleef hij op miraculeuze wijze de baas 
door op het laatste moment met de stick 
te manoeuvreren. 

Steunpilaar 
Hoogendoom was achterin een steun

pilaar en datzelfde kan gezegd worden 
van McParland, die in de voorste lijnen 
de toon aangaf. McPerland verschafte 
zijn ploeg in de eerste periode een stevi
ge basis voor de eindzege. Na zijn snelle 
openingstreffer zette hij Assen • na een 
tegentreffer van Conroy • opnieuw op 
voorsprong, waarna Brian van der Gulig 
voor de derde maal moest zwichten voor 
de Canadese aanvaller: 3-1. 

Het matte Groninger spel werd daar
na wat brutaler. Fysiek ging Assen er 
echter niet onderdoor. Wel moesten de 
Drenten wat meer in de verdediging 
waar Hoogendoom de schade beperkt 
hield tot een goal van Gary Dusseldorp. 
Veel illusies hoefde Groningen zich niet 
te maken, want zijn treffer werd direct 
beantwoord met een doelpunt van 
Andrew Tenbult na een doorbraak. 

Benauwd 
Toch maakten de Asser supporters 

nog enkele benauwde ogenblikken mee. 
Twee minuten voor het einde verdwe
nen twee Assenaren naar de strafbank. 
Groningen wisselde zijn goa1ie in v;qor. 
~en veldspeler en niet zes tegen drie · 
scoorde Conroy de aansluitingstreffer. 
In de laatste minuut bleef Hoogendoom 
overeind met een prima redding. Hij 
werd daarmee de held van de avond, 
want de goed gevulde Trianthahal 
bracht hem en zijn teammakkers na
tuurlijk een staande ovatie. 

De ploeg van Paul Domm staat van
avond voor het tweede noordelijke "exa
men". In Heerenveen wordt de klus ecÏf. 
ter tegen de landskampioen extra moei
lijk, want op vreemd ijs hebben de 
Drenten nog niet kunnen stunten. 



'Ejgen kweek' 
1 

opdreef 
leg• Nii111egen 

(Van onni sportredacteur HENK HIELKEMA) 
Na het verraHende verlies in AHen zagen ruim vijftienhonderd toe• 

schouwers het Groninger Snickers zaterdagavond revanche aemen tegen Nij• 
megen, dat tot du1werre wiHelvallige resultaten behaalt. De ploeg van coach 
Alex Andjelicb mist de klaHe om'zich in de top van het klaSBement te kunnen 
nestelen. Voorlopig kan datzelfde ook gezegd worden van Groningen, dat (uit
geschakeld voor de eerste periodetitel) nog steeds zijn draai niet beeft kunnen 
vinden. Wel zegevierden de Stadjers met 5-1, maar er schuilen nog zoveel te
kortkomingen in het team dat een serieuze greep naar de macht nog wel een 
tijdje wordt uitgesteld. 

Gelukkig voor de Groningers duurt de 
competitie nog lang en is er nog alle 
kans om in een later stadium een play
offplaatsje te veroveren. De onverkwik• 
kelijke affaire met Utrecht omtrent de 
Canadese spelel'I! heeft natuurlijk de op
bouw verstoord. Daarom is Randy Neal 
nog steeds bezig de meest ideale lijnen 

leen de complimenten in ontvangst nam 
van zijn teammakkers, maar ook van 
het publiek, det na afloop Ven Dijk lui
druchtig bedankte . De eerste doelmen, 
Brian ven der Gulig, deed er nog een 
schepje bovenop door na afloop Van 
Dijks rechterhand demonstratief in de 
lucht te houden. 

Feestje 
De Groninger schaatsers maakten er 

te testen. Dat de trainer-coach af en toe 
zelf op het ijs verschijnt, doet geen goed 
aan de tactische disciplines. Neal bleef 
zaterdag aa11 de droge kant van de b0_ar
ding en het verschil was direct te mer
ken: de ploeg hield zich Ban de tactiek, 
waardoor de tegenstander moeilijk bres
sen kon slaan in de goed georganiseerde ' 
verdediging. 

-- een-leuk feestje van. Captain Johan To• 
ren slaagde er zelfs in drie minuten voor 
het einde de belangrijke vierde goal te 
produceren, waarna hij dolgelukkig 
naar Van Dijk reed om hem moed in te 
pompen voor de laatste drie minuten. Toch werd het duel niet beheerst door 

de tectiek. Het was meer de wedstrijd 
ven de Groninger ijshockeyere, die al
leen excelleerden. De jonge goalie Luuk 
van Dijk fungeerde als exponent van het 
Groninger succes. Hij mocht ditmaal 
het kooitje verdedigen en dat deed de 
blonde doelman zo goed, det hij niet-al-

Verlies toppers 
Het eente k,vart van de Neder• 

landse ijshockeycompetitie in de 
eerste divisie kenmerkt zich door 
merkwaardige uitslagen. De top
ploegen verliezen onverwacht van 
mindere teame, die gedOt'lmd zijn ip 
de onder11te regionen te vertoeven. Zo 
verloor Amsterdam gisteravond van 
Den B011ch en moest Heerenveen bui
gen voor Tilburg Trappers. 

De Amsterdammers, die met 4-2 
verloren. verspeelden in Den 808ch de 
eerste periodetitel, die recht geeft op 
deelname aan de nacompetitie. Veel 
bloed vloeit daer niet uit, want de 
hoofdstedelijke ploeg kan volgende 
week die titel alanog pakken. 

Heerenveen miste die kans door met 
ruim -verschil van Tilburg te verliezen 
(9-2) . Met SIJC Utrecht gaat het 
uitstekend. De ploeg van Bob 
Jastremski haalde dit weekeinde de 
volle buit binnen. Zaterdagavond 
versloeg het team Oen Bosch met 6-3 
en gisteravond moest Geleen er aan ge. 
loven met 10-5. 

Pea1-ndit: 
1. Heerenveen 8 4 3 1 11 48-28 
2. Amsterdam 7 4 2 1 10 44-19 
3. Den Bosch 7 4 1 2 9 40-29 
4_ Groningen 7 3 2 2 8 29-21 
5. Assan 7 4 0 3 8 35-40 
6~ Nijmegen 7 3 1 3 T 34-24 
7. Utrecht 8 3 0 5 8 33-38 
8. Tilburg 7 2 1 " 5 30-32 
9. Geleen 6 0 0 6 0 11-73 

Maar niet alleen Van Dijk en Toren 
hadden het op hun heupen, ook Henk 
,.Beertje" Keizer, Henk Krikke en Ge
rard Carras kwamen herhaaldelijk goed 
in beeld. Deze GIJS-jongens van het 
eerste uur lieten zien dat ze zich de 
laatste jaren onder de vleugels ven de 
Canadezen uitstekend ontwikkeld heb
ben . Krikke heeft sommige mindere 
buitenlandse goden al overtroffen en 
zijn inbreng is momenteel bijvoorbeeld 
groter dan die van de Nederlandse Ca
nadees Kieftenbeld. Krikke en Keizer 
bleven evenals Toren niet in de scha
duw ven de Canadezen, want ook zij 
scoorden. 

Twee Groningers moesten het een en 
ander vanaf de tribunes bekijken . Her
man Cerras en Allard Krikke zijn nog 
stees geblesseerd. Vooral de armbles• 
sure van Carres zal nog wel enkele we
ken nodig hebben om te genezen. De 
jonge forward, die het vorige jaar nog 
zijn neus verbrijzelde, keek met genoe
gen naar zijn stadgenoten, die de il• 
lustere profspelers eens een keer naar de 
achtergrond verdrongen. 

Inbreng 
Omdat Nijmegen met veel Neder

landers speelde, en de Canadese in• 
breng bij Groningen niet overheerste, 
kregen de toeschouwers een partij te 
zien, die door spanning boeide en geheel 
niet werd ontsierd door vechtpartijen of 
andere gewelddadige incidenten. Lange 
tijd bleef het 1-0 voor Groningen, dat 
al in de eerste periode scoorde door Gary 
Dusseldorp. 

Pas in de laatste speeltijd maakte 
Henk Krikke er 2--0 ven . In de tus
sentijd sleegde Nijmegen er niet in de 
solide Groninger verdediging te splijten. 
In de gevallen dat er van afstand ge
schoten werd, toonde Luuk van Dijk 
djn talenten . Voor de rest wisselde het 
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: ·Twee ijshockey-overtredingen treffend in beeld. Het zijn zo langzamer- 1 
: hand gebruikelijke acties geworden op de Nederlandse ijsvloeren. Op de : 
■ bovenste plaat houdt de Nijmeegse goalie Bruysten de Groning.er Kief- ■ 
: tenbeld vast. De aanvaller weet zich los te rukken (midden) en neemt 1 
■ wraak door de goalie te lateo pootje flippen (onder). Het duel ging overi- ■ 
: gens gewoon door. 1 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
initiatief, waardoor de spanning over
heerste . 

Bennie Tijnagel scoorde voor de Nij
megenaren in een onoverzichtelijke si
tuatie, maar vlak daarop bracht Jamie 
Conroy de marge weer terug tot twee 

treffers: 3-1. Zoals gezegd doelpuntte 
Johan Toren de vierde goal. Twe~ minu
ten voor het einde maakte "Beertje" 
Keizer het Groninger feestje in het 
_Stadspark compleet door de eindstand 
op 5-1 te bepalen. 



Knap ·herstel ~,ocfo 

Snicker.s (5~1) 
Donkere wolken pakten z.lcb samen bo
ven het Stadsparkstadion na de onver
wachte néderlaag van d~ Groninger ljs
boêkeyers, afgelopen vrijc:lagayond, In 1 

Assen. Inderdaad deed de verrassende 
einduitslag (4-3 in het voordeel van de 
Drenten) het ergste vrezen voor de con
frontatie met het Nijmeegse Roswell. 
Een futloos en ongeïnteresseerd spelend 

· Smekers gaf de Assenaren de volle gele
genheid om te stunten, en geen moment 
maakte de ploeg van trainer/coach· 
Randy Neal z'n reputatie als topploeg 
waar. Afgelopen zaterdag was er echter 
ni.ets meer te bespeuren van de in de , 
Drentse hoofdstad geëtaleerde malheid. 
Het leek er dan ook veel op, alsof de 
Groningers een gedaanteverwisseling 
hadden ondergaan. Fel jagend op de. 
puck en opererend met de vanouds be
kende fysieke kracht, gaven de "Gij
sies" lïun tegenstander geen schijn van 
kans (S-1). 

Een knap herstel van Snickers, dat ov,e
rigens aan moest treden met een zwaar 
gehandicapt team. Behalve de ge
schorste Andy Streiker, waren ook Al
lard Krikke (knieblessure) en Herman 
Carras (schouder) niet van de partij, 
Na de pauze (37-46) leek het even of _de 
snelheid weer terug was, maar slordig
heden en onnodig balverlies (21 maal) 
deden Donar nóg verder wegzakken 
(47-63). Zelfs Mike Schulz met twaa~f 
rebounds en negentien punten was u11 
zijn doen. · 

18-Jo --Go 

terwijl de nieuwe aanwinst Miller nog 
steeds geen toestemming van de bond 
heeft om voor zijn club uit te komen. • 
De afwezigheid van vier basisspe_lers 
weerhield Snickers er niet van funeus 
van start te gaan. Fel jagend op de puck 
en gebruik makend van de fysieke 
kracht die het team bezit, drongen de 
Groningers hun gasten meteen in de 
verdediging. Ondanks het gemis aan 
aanvallers, wisten de noordelingen zich 
enkele uitstekende kansen te scheppen, 
maar in die beginperiode was de preci
sie nog ver te zoeken. DaaT kwam gaan
deweg verbeteripg in, en halverwege de 
eerste twintig QJÎnuten was Gary Dus
seldorp, na aangeven van Henk Kdkke, 
succesvol (l-0). 
Na die eerste treffer ontspon zich een 
boeiend kijkspel, dat bij vlagen goed 
ijshockey, maar bovenal veel spanning, 
opleverde. Schoten van Dusseldorp, 
Pluimers en Conroy werden op uitste
kende wijze door de Nijmeegse doel
man gepareerd, maar het was vooral de 
jonge Snickers-goalie Luuk van Dijk, 
die bij het 1600 man sterke pu bliek veel 
bewondering oogstte. · 

Door het op en neer gol
vende spel, ontwikkelde ook de doel
puntloze tweede periode zich tot een 
wedstrijdgedeelte dat het aankijken vol
ledig waard was . 
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~S-nickerstte wisselvallig 

In de derde en laatste periode nam Snic
kers definitief afstand van z'n tegen
stander. Henk Krikke opende het çloel
puntenfestival door met een hard en 
laag schot de Nijmeegse goalie kansloos 
te laten. Tijnagel gaf qe Roswell-spelers 
nog even de hoop, dat een goed resul
taat tot de mogelijkheden behoorde, 
maar Conroy maakte aan de Nijmeeg e 
vreugde snel een einde (3-1). 

Daama kwam Snickers eigenUjk geen 
moment meer in gevaar. De aanvals
drift van Johan Toren en z'n ploegge
noten werd zelfs groter, en drie minuten. 
voor het einde bracht de captain zelf• 
zijn ploeg op een veilige _yoorsprong (4-
1). Het éénrichtingsverkeer werd in de 
slotseconden nog eens geaccentueerd 
door Henk "Beertje" 'Keizer , die uit 
een suimmage kans zag het vijardelijk 
kooitje voor de vijfde keer te doorbo-

Hoofdschuddend liet Randy Neal, .tral
ner/coach van de Groningse ijshockey
club Snickers, afgelopen zaterdagavond 
de door zijn team met. 9-2 verloren wed
strijd tegen het Amsterdamse De Bis• 
schop nog eens de revue passeren. Maar 
In het restaurant van de hoofdstedelijke 
Jaap Edenhal kon ook bij niet begrij• 
pen noe z'n pupllJen zo ver weg konden 
vallen na een voortreffelijke eerste pe
riode. Want ondanks het gemis van een 
drietal spelers leken de Groningers ln 
het eerste bedrijf regelrecht af te steve0 

neo op een goed resultaat tegen de lm
ploper van de vaderlandse ijshockey-
competitie. In de tweede periode was 
het echter afgelopen met het goede spel 
-van ile Noorttelijkên. De Mokummers 
konden toen de basis leggen voor de 
eJndoverwinning, en wisten ln de slot
fase freewheelend het periodekam
pioenschap te bereiken. · 

Het zag er in de eerste periode inder
daad niet naar uit dat Snickers z'n 
meerdere zou moeten erken'nen in de 
ploeg· van de Amsterdamse · trainer 
Han~ Westberg. Goed combinerend 
verscheen de stad-Grohmger aanval di
verse inalen gevaarlijk voor het Amster
damse doel, maar de gecreëerde kansen 
werden geen yan allen verzilverd. ~ 

In de tweede periode was er van de fel
held en agressie van de Groningers niets 
meer over. Al na drie minuten wist 
Mckenzie de score voor de Westelijken 
te openen, en die goal ·bracht Snickers 
blijkbaar in total&l verwarring. 

, Toen voor 
Randy Neal en zijn mannen tenslotte de 
zoemer ging en de tweede periode ten
einde was, keken de Groningers tegen 
een 6-0 achterstand aan. 

In de derde en laatste periode leken de 
Snickers-spelers zich ietwat hersteld te 
hebben, maar de Amsterdammers ga
ven er de voorkeur aan 'de voorsprong 
te consolideren. Gary Dusseldorp en 
Andy Streiker wisten nog wel te scoren, 
maar daartegenover stelde de hoofdste
delijke ploeg drie treffers, die de eind
stand uiteindeli jk op 9-2 bepaalden. 

. . 

in iisllockeystriid · 
De Nederlandse IJsltockeybond heeft d~ ·] 

Canadees Mark Miller met ingang van za- l 
terdag speelgerechtigd verklaard bij Snic
kers-Groningen. MiUer debuteert zondag 
in de wedstrijd tegen Red Eagles in het 
Stadspark. 

Vrijdàgavond in de wedstrijd tèçen Til
burg Trappers moet Miller nog langs de kant 
staan. De problemen over de transfer van de 
centrumspits met Utrecht zijn opgel011t, om- ' 
dat de ~trecfitse trainercoaçh Bob,Jastrems
ki vanaf zaterdag de o·eschik.king heeft over 
Paul Mancini, een Canagees met een Neder-
lands pàapoort.: ·· · -. 

ren. ·'l 
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. Groninger i jshockeyers 
verliezen in Tilburg 
Het Groniniru Snlckel'1 moeit ,t1ter

avond in Tilburg genoegen nemen met een 
6•4 nederlaac in de nationale JJ1hoe
keycompetitie. In het bJjzonder rommelife 
deel bleken voonl In de laaute 1peelfa1e 
de Tilburgen 1terker. ZIJ zetten in diepe
riode een 3-3 1tand om in.de ovenrinntq. 

De Gronin1er1 deden het in 'deze onl• 
moetl.ng ook weer zonder Alla.rd Krikke en 
•Herman Cana1. Een nieuwilheld van 
coach Randy Neal wa1 het plaateen van 
Allan Pluimera. Gerard Carra1 vormde nu 
met Mike Ma,trullo een van de ver• 
~edigingliniea. Zij werden rerereld op het 
IJl o,revolgd door het duo Rick Vanro1 en 
'Henk KJ-ikke. 

Het eerste 1uccea wu in de tweede ml- 11 

nuut voor E'1 KJeflenbeld, Bill Well, no
teerde de Tilbu.rg1e ceUJkmaker. Het 
tweede 1ucce1 voor de thuJ1elub kwam op 
naam van Dour Ma1on. Gerry Duuelburs ' 
ecocpnle de tweede GIOIWller soal, nadat 
hij de puck achter het doei had OP1eplkt 
(2•2). 

In de tweede periode WH er aan
vankelijk 1ucce1 via een 1010 van Allan 
Pluimera, &ill Well, bracht echter de par
tij weer op gelijke hoogte, De laat1te 20 
minuten waren duidelijk In Tllbur11 voor
deel. Een ,rote ■erle ■traffen, uJtredeeld 
door arbiter Nico Doemen bracht de 
iraaten geregeld met een nu.mmerieke min
derheid op het ij1. En of■choon de 1Jan1 
. van de vroegere landakamploenen niet 
meer in alle hevigheid •chlttert, wJ1ten zij 
toch d~r George Peiernou.ek, Johan der 
Ven en Dous Ma1on d.rle keer te ■coren. 
Hierna kon Jim.mie Conroy de elndatand 
bepalen op 6-4. Amaterdam bleef Nljme. 
1en met 7-6 de bui. 

--11-00 
·' 

"Verrassend debuut van Miller 

S.nickers villden 
zelfvertrouwen terug 
Het Groningse ijshockeywereldje heeft 
een hoopvol weekend achter de rug. 
Het lijkt er namelijk veel op dat s,ïc
kers de weg terug naar de top van de 
ranglijst gevonden heeft. Leden de slad
jers vrijdagavond nog een ongelukkige 
nederlaag in TIiburg (6-4), i~ het S ads
park•stadion werden de fans getrac• 
teerd op een uitstekend verzorgd Ijshoc
key-avondje. 

Het Bosche Red Eagles had geen schijn 
van kans tegen een ontketend Snickers, 
waarin ook de nieuwe aanwinst Mark 
Miller van de partij was. Zijn uitste• 
kend debuut inspireerde z ' n ploeggeno
ten blijkbaar tot een geweldige inzet . De 
uiteindelijke overwinning (5-2) had met 
een beetje geluk nog hoger kunnen uit
vallen. 

Aanwinst 
De "nieuweling" Mark Miller ontpopte 
zich in z'n eerste wedstrijd voor de Gro
ningers direct als een grote aanwinst. 
Behalve het feit dat hij de tweede goal 
van de thuisploeg voor z'n rekening 
nam, vestigde hij ook met zijn vele ,on
navolgbare acties de aandacht op Zich. 
Niet alleen hij, maar de gehele Snickers
ploeg draaide uitstekend. De in de afge
lopen weken vaak onzichtbare combi
naties, waren afgelopen zaterdagavond 
meerdere malen te bewonderen . 
Misschien had dat ook wel te maken 
met het feit dat Neal de lijnen wat had 

1 omgegooid. Zo was verdediger Plui 
mers bijvoorbeeld omgetoverd tot aan• 
valler, en hij kon het verbazend goed 
vinden met Miller. De Zuiderlingen 
hadden geen antwoord op het nieuwe 
Groningse concept , en bleven dan ook 
herhaaldelijk het antwoord schuldig op 
de goed opgezette Groningse aanval. 
De eerste periode kwam het veertien-

honderd-koppige publiek al meteen aan 
z'n trekken. Allereerst scoorde Henk 
Krikke met een strak schot vanaf de 
blauwe lijn, kort daarna was het Mark 
Miller, die met een subtiele stick beweg
ing de Bosch.e goalie het nakijken gaL 
De Noordelijke aanvalsgolven rolden 
onafgebroken af op het vijandelijke 
doel, en kort voor de pauze was het Ja
mie Conroy, die wist te profiteren van 
een onoverzichtelijke situatie (3-0) . De 
Martinistad-bewoners kregen toch nog 
een tegenslag te verwerken, toen kort 
voor het pauze-signaal een vijandelijke 
coun ter doel trof. 

Sfeer 
In. de tweede periode leek het wel alsof 
Snickers er nog een schepje bovenop 
deed . Het publiek voelde de situatie 
goed aan, en hertoverde de ijshal în een 
w.are heksenketel. Het tweede bedrijf 
werd dan ook het spectaculairste van de 
wedstrijd. Opgehitst door de uitzinnige 
fans, verschenen de Noordelijke aan
vallers herhaaldelijk voor het Bosche 
kooitje, maar de vele doelrijpe kansen 
werden niet benut. Alleen Beertje Kei
zer z.ag kans met een vlijmscherp schot 
het net te vinden. De derde periode was 
van hetzelfde laken een pak. 
Een aanvallend Snickers en een vaak 
slim counterend Red Eagles wisten de 
toeschouwers tot de laatste minuut te 
boeien. Gerard Carras liet halverwege 
die laatste twintig minuten 5-1 aanteke
nen, maar een uitval van de Zuider
lingen had uiteindelijk een 5-2 eind
stand tot gevolg. Een overwinning, die 
de nederlaag van twee dagen te voren 
geheel goed maakte. De fans maakten 
zich na de winst vol zelfvertrouwen op 
voor de confrontaties met Heerenveen 
en Amsterdam, die volgende wetk op 
het programma staan. 

,,, (Van een medewerker) . 
~ Behalve de voldoening over de magere 

'5•2 whiat kresen de tanalieke Groninger 
ljahockeyfau Ïisteravond nauwelijk■ 
waar--voor hun geld. Alleen halverwe1e 
de tweede periode WH er even 1prake 
van een ouderweu ■feertje, maar voor 

- e k·e-nd duel,· nieuw els forward, maar hij moest daar.' 
naast ook' nog veel tijd op het ijs staan als 
één van dé verdedigera 'op de strafbank' 
zet. De Red Eagles kwamen terug tot 2-1, 
maar via een goede interceptie z~rgde Ja- ' 
mie Conroy voor de 3-1 tussenstand . De 
tweede en derde periode kenmerkten zich 
hoofd-zakelijk door het misse'n van. kansen 
door beide partijen, maar de GroningerJ 
waren hierin toch wel " topscorer". Miller, 
Pluimers, Conroy en Dusseldorp -zochten 
of het doel te boog of .troffen de redelijk 
keepende Michel Geisterfer op hun weg. 
Van de vele rebounds die de Bossche doel
man , die een dag eerder in het door Den 
Bosch met 4-3 verloren duel tegen Tilburg 
Tráppers John van de Poel uit het kooitje 
van de Eagles verdróng, pr'ofiteerde alleen 
Gerard Carres. Dat was pas in de derde pe
riode (6-1). waarna Hens Christiean, de 
tra iner van de Brabanders, de eindstand 

het ovenre wu bet due~ tuisen Snickera 
eJi Reà Eacle1 uit Den Boach èen ■laap

. v~rwekkende vert.onin1:· 
Voomaam11te ,oorzè.ak van die matte 

,temming in de Groninger ijshal was het 
onvermogen van de "Gijssies" om uit een 
serie riante mog"lijkbeden de score tot in 
de dubbele cijfers op te voeren. Een 

• -1 ·monstêncore heeft ér zeker in · gezeten, 
want de iegenstand van de tele1118tellende 
Brabantse formatie stelde weinig voor. . 

Het debuut van Mark Miller bij de Gro
ningers verliep' onopvallend , De Canadees 
toonde ·-enkele fraaie explosieve acties, 
maar ook hij was niet bij machte zijn ploeg 

"li . ' • ' ·"-~ ,.~ l ~ 

m · ronitlQe~ ijsstadion . \ ' 
boven de grauwe tnîddelmeat uit te tillen. 

De korte sfeerrijke peri(!de in-de tweede 1 
twintig minuten was dan ook niet de ver
dienste van ; de Grpninger spelers. 
Hoofdscheidsrechter Nico Toemen was er 
met een ,misconductpenalty voor de Gro
hinger captain Johan Toren oorzaak van 
dat er wat leven in d·e brouwerij kwam. 

· Aanstichter was Henk•Krikke die de atick 
van Joe Young in het publiek zwiepte, 
maar dat ontging Toemen en · -~ijn 
linesmen. In de daaropvolgende conster
natie l:ieslrit Toemen dat Johan Toren de 

1 
tien minuten op de bank.: voor zijn ploeg 1 

moest uitzitten. ' 
Even was de beer los en de Groningers 

leken hun ~genstander op te rollen. De 
enorme overmacht (onder luidruchtige be
geleiding van de eigen aanhang) leverde 
echter slechts één treffer op en daarna sud
derde het geheel we~r verder op een laag 
p~tje . Det doelpunt van Henk Keizer 
bracht de thuisclub op een 4-1 vool'l!prong, 
want de eerste periode was afgesloten met 
3, 1. Henk Krikke brak de score open en 

· Mark Miller verlengde een inzet van Al 
_Pluimers tot 2.0. Pluimen fungeerde op- op 6-2bepealde . \ · 
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~arras-broerties 
1 

Willèn hogerop 
ondanks blessures 

(Van onze sportredacteur HENK HIELKEMA) 
Wekelijks een paar hechtingen of kneuzingen, ar en toe een losse tand en vrij

wel jaarlijks gescheurde spieren of gebroken ledematen. Het is de keerzijde van 
de ijshockeymedaille, die de Groninger broertjes Carras (Herman en Gerard) 
op de koop toe nemen. De blessures en andere sores weerhouden hen er in elk 
geval niet van om de harde sport op de snelle ijzers gedag te zeggen. Integen• 
deel, ze hebben er nog steeds veel lol in en hun stijgende prestatiecurve werkt 
alleen maar stimulerend. Herman (24) en Gerard (23) zijn vanaf de oprichting 
van de Groninger IJshockey Stichting lid en sinds een paar jaar spelen ze in het 
eerste team. 

De Carras-brothers zijn opgegroeid in 
het Canadese spel-milieu, dat zo lang
zamerhand het Nederlandse ijhoc
keywereldje beheerst. Volgens de Gro
ning~rs hebben ze zelfs enkele aspecten 
van de Canadese mentaliteit over
genomen. Herman: "Doordat we bijna 
wekelijks met ze te maken hebben, we
ten we precies hoe ze handelen en den
ken. In het begin moesten we eventjes 
aan ze wennen, maar we. kunnen nu 
goed met ze opschietep". 

Op het moment dat de eerste Cana
dezen in Groningen arriveerden oin het 
spelpeil op te krikken, vormden ze een 
geweldige bedreiging voor jonge Gronin
ger spelers, die hun plaats in het eerste 
team vaarwel konden zeggen en genoe
gen moesten nemen met een plaatsje op 
de wisselbank of het tweede team. Spe
lers als Edward Kort en Jakob van Gel
der verhuisden daarop naar A88en, 
maar de beide Carras-jongens bleven 
hun club trouw. 

Gekozen 
Gerard: "We hebben toen bewust ge

kozen voor de ·moeilijkste weg. ' We · 
_wisten dat we er zo'n zes jaar geleden 
· nog lang niet waren. Door keihard te 
knokken hebben we ons gaandeweg be
wezen. Je kunt wel stellen dat we nu het 
niveau hebben bereikt van de Neder
landse Canadezen. Dat hebben we voor-

al te danken aan een stukje Canadees 
karakter: hard werken". · 

Ondanks de betere prestaties zijn de 
broertjes er tot dusverre niet in geslaagd 
om voor vertegenwoordigende teams ge
selecteerd te worden. "En kwestie van 
pech", zegt Herman, "we hebben nau
welijk een periode gehad zonder bles
sures. Wat dat betreft zit het ons be
hoorlijk tegen. Momenteel heb ik ge
scheurde schouderbanden, waardoor ik 
zeker nog zo'n zes weken ben uit
geschakeld. Het vorige jaar was het wel 
bar en boos met die verwondingen. Ga 
maar na: eerst ·een kapot oog, dat met 
acht hechtingen moest worden hersteld 
en daarna verbrijzelde ik mijn neus. Die 
was volledig voor mijn gezicht verdwe-

, nen. Vervolgens verrekte ik mijn knie
banden. Verder heb je natuurlijk de ge
bruikelijke hechtingen. Mijn gezicht is 
in totaal al zeker vijftig maal gehecht." 

Maar ook het ziekenlijstje van Gerard 
wemelt van blessures. De ernstigste ver
wonding liep hij in Tilburg op, waar hij 
het vorige jaar een nier scheurde. Vier 
jaar geleden liep de jongste Carras een 
gekraakte neus op. Verder was het jaar 
1975 voor hem een rampjaar, want een · 
gescheurde pols en een dubbele been
breuk verhinderen hem lange tijd te 
ijshockeyen. Gerard: "Af en toe verlies 
je een tand, maar dat is minder be
langrijk" . 

• De Carras-brothers op de bank: Herman (links) en Gerard. 

De jonge ijshockeyers beseffen dat ze 
nog lang niet op hun top zitten. Gerard: 
"We zitten nog onder jongens als Van 
Wieren en De Heer, maar het is wel zo 
dat we die lui goede tegenstand kunnen 
bieden. We worden niet meer door ze 

· weggespeeld. Een handicap voor ons is 
wel ons geringe lichaamsgewicht. De 
Canadezen die hier spelen zijn allemaal 
over de negentig kilo. Wij spelen wel 
hard maar het is toch moeilijk als je te 
weinig body hebt. Daarom doen we ook 
veel aan krachttraining." 

De amateurstatus · van de Neder
landse spelers, die in tegenstelling tot 
de Canadezen nauwelijks een ver
goeding krijgen, vormt voor de Carras
broers geen enkel probleem. Herman: 

"Wij accepteren het dat de Canadezen 
geld krijgen. Die jongens moeten hier 
tenslotte ook leven. Wij hebben een 
baan en hoeven dus met de ijshoc
keysport onze boterham niet te ver
dienen". 

De Groninger spelers hebben vooral 
de laatste tijd bewezen dat ze zonder ri
sico's in het eerste team kunnen mee
draaien. Gerard: "Dat we nooit zijn ge
selecteerd komt ook een beetje omdat 
we ons nooit zo spectaculair in de pic
ture spelen. Verder is het zo dat de jon
gens die ooit eens geselecteerd zijn ge
weest, bijna altijd opnieuw worden ge
kozen. Daar zitten we mee, maar voor 
ons komt GIJS toch op de eerste 
plaats." 
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Arbitrale blunder 
helpt Groninger 
iishockeyformatie 

(Van onze eportredacteur 
HENK HIELKEMA) _ 

Tuaaen de ijshockeystichtingen van Groningen en Utrecht lijkt alles weer 
koek en el. Na de touwtrekkerij om enkele Canadese spelere schudden de 
beetuurdere een tijdje geleden elkaar in de Groninger rechtszaal de hand en 
gisteravond hebben ook de spelers gemeend de 'strijdbijl te moeten begraven. 
Ontaardde de eerste confrontatie in Groningen een paar weken geleden nog in 
een moorddadige tweekamp, in de Domstad bejegenden de ijsbockeyers elkaar 
poe,dief. De buitenmatige agre88iviteit had bij de Utrechters plaats gemaakt 
voor gezond enthousiasme, terwijl de Groningers zelfs vervielen in een opval
lende lauwheid. Ze bewogen zich aanvankelijk zo traag over het ijs., dat het leek 
alsof ze ongeslepen ijzers onder hun schaatsschoenen droegen. Voor beide par
tijen was ~r één puntje: het duel eindigde in een 7 -7 gelijkspel. 

Tot· vlak loor de laatete periode leek veel hebben gekregen. De ploeg maakte 
het Utrechtse Bioform een verdiende en - zoals gezegd - niet alleen e.en ver• 
regelmatige zege te gaan behalen. De moeide indruk, ook wisselde coach Ran-
6-3 voorsprong gaf de krachtsver- dy Neal zo vaak met zijn spelers i de 1 

houding op dat moment goed weer. Een lijnen, dat de ondoorzichtige tactische 
foutje van arbiter Van der Hout hielp de probeers~ls in het begin herhaaldelijk in 
Snickersfonnatie echter terug in de rommeligheden resulteerden. Er was 
wedstrijd. Een volkomen correcte actie nauwelijks een systeem in het team te . 

. van Beekink werd bestraft met een pe- ontdekken en dat was natuurlijk een 
nalty, terwijl de protesterende goalie kolfje naar de hand ven de "me~stertac-
Muizelaar vlak daarop moest worden ticue" Bob Jastremski , die vanaf de 
gecorrigeerd. In die numerieke meerder- Utrechtse boarding de Groninger wir-
heid scoorde Groningens nieuwste aan- war doeltreffend beantwoordde. De 
winst Mark Miller tweemaal (6-5), mannen van Randy Neal raakten 
waaTdoor de noordelingen plotseling een verstrikt in hun eigen spelconcept, het-
stuk actiever werden . geen blijkbaar de lust ontnam om er 

De schietgrage Miller, die tijdens zijn eens stevig tegenaan te geen. 
debuut afgelopen zondag nog wat on- Zonder de "hulp" van arbiter Van der 
wennig opereerde, had het daarbij op Hout zouden de Stadjers vermoedelijk 
zijn heupen. Tot grote verbijstering van met lege handen naar het Stadspark 
de ongeveer duizend toeschouwers doel- zijn teruggekeerd. 
puntte de forse Canadees nog tweemaal Een positieve uitzondering vormde 
waar Utrecht slechts één treffer va~ echter captain Johan Toren, die vanaf 
Sproxton tegenover stelde (7-7). De bei- het beginsignaal vocht als een leeuw en 
de slap-shot-specialisten Pluimers en voor de Canadese spelers een uitstekend 
Miller slaagden er bijna nog in de volle voorbeeld was. Semen met de veel flui-
winst in Groninger banden te Ie.ten val- tende scheidsrechter hielp hij zijn ploeg 
len, maar de oud-GIJS-goalie Muize- over het dode punt heen. De succesvolle 
laar wist dat te voorkomen. dadendrang van Miller, die daarop 

De Groningers, die hun eerste drie volgde, houdt in elk geval nog enige 
goals produceerden door schoten van hoop in met het oog op de komende ont-
Dusseldorp, Kieftenbeld en Stryker, moetingen. Groningen ontvangt zater-
zouden echter met een eindzege wat te dag namelijk koploper Amsterdam, 

- waarna een dag later de !lltijd lastige 
derby in Heerenveen moet worden af
gewerkt. 

De eland in de ij1hoçkeycompetltle: 
1. Amalerdam 11 8 2 1 11 11- 33 
2. Heerenveen 11 1 3 2 15 13- 41 
3. Tilburg 11 1 1 4 13 57- 4" 
4. Nifmeg"' 11 S 2 4 12 14- 38 
S. Assen 11 8 0 5 12 87- 13 
8. Groningen 11 4 3 4 11 47- '5 
7. Den Boach 10 4 2 4 10 48- 40 
1. Utrecht 13 4 1 1 Il 54- 111 
ll. Geleen 11 0 0 11 0 H-1M 

• e Gronin~ers Mike !Jastrullo (links) en Jamie Conroy bezorgen de 1 

Utrechtse goalie John Muizelaar enkele benauwde ogenblikken. 



(Van onze sportredacteur 
HENK. HIELKEMA) 

Hoewel de Groninger Snickers
format.ie slechts een kleurloze mid
denmootpos,tie op de ranglijst in• 
neemt en het team ook voor de tweede 
periodetitel geen enkele kans meer 
maà:kt, demonstreerden de Stadjers 
gisteravond' in een volle Heeren
veense ijshal dat ze dit seizoen nog 
wel degelijk een woordje willen 
mee&preken. De opmerkelijk hoog 
uitgevallen score in het Friese Haagje 
(de Groninger zeges in Heerenveen 
zijn door de jaren heen op de vingers 
van één hand te tellen) betekende niet. 
alleen een behoorlijke mentale injec• 
tie voor coach Randy Neal en zijn 
mannen, maar ook de Heere_nveense 
uitschakeling-voor de tweede periode .. ,
:titel, die recht geeft op d.eelnap;ie in de 
· la .-offti~ D,e noordelijke_ derby Ón• 

erstreep\e vèrder dat de Hèeren• 
veense ijshockeyer& op hun r,tou.r ·' 
zijn. De magistrale overheersing, die 
het vorige jaar nÖg kenmerkend was 
voor het optreden van de kam
J>loensploeg, is er af waardoor de 
'play-o(fs straks meer dan ooit een 
open aang~legenheid wordt. 

Maar hoe dan ook, Groningen ken de, 
derby-zege "natuurlijk goed gebruiken. 
Zo halverwege de dubbele competitie is 
de st~dsijshockeystichting namelijk nog 
stees bezig te groeien neat de meeat ide-

le forma-tie. Een tussentijdse opkikker 
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mdt de zaak alleen mear fris en 
enthousiast, want het geloof in eigen 
kunnen dreigde de laatste weken 
eventjes te wankelen. Eigenlijk is Gro
ningen nog steeds niet klear voor de 
competitie, Verdediger René Laarman 
moet zich nog altijd bij de selectie voe
gen, terwijl de clubleiding ook nog op 
zoek is naar een Nederlandse Canadees. 

·• 
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Rick Vangog (rechts) bezig een uinnig duel uit te uechten met een A~sterdamse aanualle, 

De' proeven die coach Randy Neel 
momenteel neemt met de spelers in 
vel'schillende combinatielijnen, zijn 
niet bevorderlijk voor eenheid . Dearbij 
heeft de affaire met de "d issidente Co 
nl\dezen ' 1 voor veel vertreging gezorgd . 
Dea,r ook de omscholing ve.n enkele 
ijshockeygekke supporters tot capabele 
bestuurders nogal wet tijd vergt, is het 
niet onbegrijpelijk dat het team ven 
Randy Neal steeds beter begint te 
draaien naarmate de competitie 
verstrijkt. 

DE! overigens raumd enthousiaste 
4onin~er bestuursleden deden zeter-

ASSEN-HEERENVEEN 
7-13 (l-7) (2-3) (4-3) 

Een vrijwel uitverkochte Trianthshsl 
(2500) zag het Asser Aqua.therm zater• 
dagavond tegen Feenstra Flyers al in de 
eenite periode tegen een onoverbrugbare 7-1 
achterstand aankijken . Met vloeiende com
binaties denderden de land$kampioenen uit 
Heerenveen in die fase over de Drentse for 
matie, die tegen de produkticdrift van de 
Friezen weînîg kon uitrichten. .... 

' De tweëdê fase werd gekenmerkt door een 
ënorme vechtpartij, waarbij alle spelers 
betrokken raakten. De ploegen m:iesten !en
ge-tijd met drie tegen drie spelen en door wal 
beter Asser ver.iet, kreeg deze periode voor de 
toeschouwers een gelijkwaardig aanzien . De 
leat.i;te speeltijd was zelfs voor AMen, dat het 
echt niet imponerende Heerenveen met 4-3 
de ba11e bleer. Het was een troostprijs, want 
de achterstand was toen al te g:root. 

Voor AHen scoorden: Mike McParland 
(3x) , Ron Weiland, Paul Nooyen , Andrew 
Tenbulten Robin Saraber . 

GRONINGEN-AMSTERDAM 
4-8 (2-2) 1-3) (1-3) 

De Snickersploeg startte bijzonder fel en 
energiek. Ruim 2200 toeschouwel'!I zorgden 
voor een spannend sfeertj~: dat n~g eens 
werd a11ngedikt door een geh1kwaard1g score•' 

0verloop. Het lukte Groningen echter niet om 
de Amsterdammers in die furieuze beginfase 
met een achterstand te confronteren . 

Nadat de meeste hardheid en inzet ~ij 
Groningen wat verslapte, !1am de koploper 111 

de eerste divisie het heft in handen. Dat ge· 
beurde met goede combinaties ~n. koe)• 
bloedige momenten- voor het koo1tJe vèn 
Luuk van Dijk, die enkele malen onieker 
ol?(!reerde. Groningen bleef tegen een. ac~: 
terstand aankijken en was ten slotte met b1J 
machte om de doelpuntendrang Vlll\ Arnster• 
dam tegen te houden. Arbiter Van Berkel 
moest het duel tweemaal onderbreken omdat 
9upporters bierblikjes op het ijs gooiden . 

Voor Groningen scoorden: Andy Stryker 
(2x), Johan Toren en Henk Krikke. 
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dagavond voor het gemak alsof de com
petitie nog moest beginnen . Aan de 
journalisten werden keurige persmap
pen uitgedeeld met . informatie over de 
taakverdeling van de bestuursleden. 
Het ijshockeyteam , dat tot zaterdag 
toch al elf competitieduels achter de rug 
had, beschikt sinds di t weekeinde pas 
overeen manager. Bestuurslid Jaap Da
vids heeft die t aak op zich genomnen, 
waardoor er rond de begeleid ing van de 
spelersgroep eindelijk du idelijkheid 
komt . 

Vlak voor de beslissende fase van het 
competitiegebeuren (er zijn tenslotte 
nog een paar periodetitels te verdelen) 
lijkt het erop, dat Groningen zijn zaak-

DEN BOSCH-ASSEN 
4-3 (0-1) (1-1) (3-1) 

De Drenten moesten in de laatste minuut 
buigen voor de winnende treffer van de Bos
schenaren . Assen had vooral in de eerste pe• 
riode het beste van het spel , hetgeen tot ui 
ting kwam in een 2-0voorsprong. Ho~"".el Mi 
ke McParland niet scoorde had hlJ in alle 
Drentse treffers een beslissend aandeel. de 
s lotfase was echter voor Den Bosch, dat het 
duel met een harde speelwijze naar zich toe 
t rok . Coach Paul Domm had de Nederlandse 
Canadees Boom houwer buiten de basis gela
ten. De " eigen -kweek" -speler Harry Toma
sowa kreeg van hem de voorkeur. 

Voor Assen scoorden: Thiesen, Weiland en 
T enbult. 

HEERENVEEN-GRONINGEN 
2-6 (1-3) (1--0) (0-3). 

De trouwe supporters van Groningen kon
den gi teravond in Heerenveen weer een de 
.show stelen in de met vierduizend toe
schouwers gevulde Thiallbal. De Groninger 
ijshockeyers ontregelden namelijk vrijwel al
le Heerenveense aanvullen met ouderwets fa. 
natisme. Met goalie Brian van der Gulig in 
een hoofdrol werden de landskampioenen 
ontmoedigd. De Stadjers hadden succes met 
hun countertactiek en verbaasden de hal met 
hun ontoombare werklu~l. Behalve Van der 
Gulig waren ook de Canadezen Miller en 
Conroy uitstekend op dreef. 

Voor Groningen scoorden: Miller (2x), 
Kieftepbeld. Keizer, Dusseldorp en Vangog. 

De si.and: 
1. Amaterdam 
2, Heerennen 
3. Tilb1.1rg 
4. Nijmegen 
5. Groningen 
6, Den Boech 
7. Auen 
Il, Utrecht 
9. Geleen 

1a 9 2 2 20 94- 43 
13 7 3 3 17 80- 54 
13 1 4 17 15- 52 
13 7 2 4 16 77- 45 
13 5 3 5 13 67- 55 
12 5 2 5 12 56- 52 
13 5 0 7 12 77- 80 
U 4 1 9 9 67- 74 
12 0 0 12 0 28-146 
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jes net op tijd op orde heeft. Hoewel er 
naast Amsterdam en Heerenveen dit. 
jaar nog enkele teams serieus proberen 
om de play-offs te halen (Tilburg , Nij
megen en mogelijk Utrecht ) is het n iet. 
roekeloos te voorspellen dat de Gronin
gers na de compet itie mee wllen doen 
aan die aantrekkelijke kampioensronde. 

Kwalitatief bezit Neal spelers met 
_mogelijkheden. De nog wa t onwennige 
Mark Miller heeft in Ut recht en 
Heerenveen bewezen uit het goede hout 
gesneden ·te zijn. In schietpositie is hij 
voor iedere goalie een verschrikking, net 
zoals Al Pluimers. Beiden hebben een 
loeiharde slop-shot, waar nauwelijks op 

is te reageren. De vooruitgang van Gery 
Dusseldorp is al vaker beschreven en 
ook Jamie Conroy lijkt 1.ich zo lang-
1.amerha nd op te trekken naar een pri
ma niveau. 

De keuze tussen de beide goalies Van 
der Gulig en Van Dijk (ze worden afwis• 
·selend in gezet) moet over drie wedstrij 
den defi ni tief bepaald zijn. Dat Van der 
Gulig voorrang krijgt is dan sneu voor 
Van Dijk, maar de beide laatste duels 
tegen Amsterdam en Heerenveen heb
ben we l aangetoond dat de Groninger 
s lu itpmit nog wal te weinig lef com
bineert. met zijn onmiskenbare kwalitei
ten. 

Voor een succesvolle greep naar een 
-- - ------------ -

tier resterende periodetitels lijkt het 
trouwens een noodzaak, dat Groningen 

· gebruik maakt van zijn sterkste punten: 
fysieke kracht en een portie oppor
tuniteit. Zodra de Groninger zwaar
gewichten het accent leggen op spel
technische onderdelen, krimpt het 
ploegrendement in tot een minimum. 
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Monsterscore in Stadsparkstadi_on 
' "' 

Geleen geen partij 
. . 

voor Groningen 
• 1 

Eén w~strijd stond er afgelopen week- , 
end voor de Groningse ijsbockeyers op 
het programma. Het troosteloos onder 
aan de ranglijst bungelende• Smoke Ea
ters Geleen maakte zaterdagavond voor 
zo'n twaalfhonderd 1oescbouwers z'n 
opwachting -In be1 Stttdsparkstadlon. Lo1 nen je band, 
De Limburgers, die nog geen enk!I punt p u i 
hebben ·weten te vergaren In deze com
p_etitle, waren zoals verwacht geen par• 
tij voor de meer getal~nteerde formatie 
no trainer/ coach Randy Neal. De 
Noordelijke~ besloten er voor de hms 
een leuk avondje van te maken , en lie
pen met maar liefst 15-3 over bun 
gasten heen. 

Experiment 
Het is eigenlijk niet erg duidelijk wal 
het team van de Smoke Eaters te zoeken 
heeft in de eerste divisie. Het zonder 
Canadezen opererende team is week in 
week uit kansloos tegen de andere eerste 
divisionisten, en dient eigenlijk alleen 
maar als een soort veredelde sparring
partner . 

Het door de drie toegevoegde jeugd
spelers eindelijk weer eens uit zeventien 
man bestaande team, had totaal geen 
kind aan de Limburgers. In elke periode 
werd er aan de lopende band gescoord, 
terwijl de score nog veel hoger had kun
nen uitvallen als er iets meer geconcen
treerd was omgesprongen met de ge
creëerde kansen. 
Nu werden de doèlpunten gelijk over de 
drie periodes. Miller, Herman Carras, 
Mike Mastrullo, Gary Dusseldorp en 
Jamie Conroy bepaalden de stand na de 
eerste periode op 5-0, Henk Krikke, 
Gary Dusseldorp (2x) en Andy Streiker 
maakten er JO..() van, alvorens de Ge- . 
leense ploeg via Peters wat terug kon 
doen. 

De niet veel moeilijkheden verwach-
tende Randy Neal sloeg dan ook aan bet I In de derde periode zorgden Vangog 
experimenteren ·met zijn ploeg. Behalve (lx) en Miller voor 13-1, maar toen 
de wegens- een blessure lange tijd afw~- , stokte de . doel_puntenmachine even. 
zige Herman Carras, maitkten ook dne I Co~cenlrat1everhes zorgde zowaar voor 
Jeugdspelers deel uit van de se~ectie. De twee tegendoelpunten (door wederom 
in het tweede team spelende Died-.~treu- Peters), maar daarna lieten Conroy en 
per, Bert Bleeker en Peter Di1kstra Kieftenbelt de 15-3 einduitslag aanteke
mochten voor het eerst hun talen!~n to- neo . 
rien op het hoogste vaderlandse IJshoc-
keyniveau. Da.t ging hun goed af, en 
vooral Bert Bleeker vestigde de aan-
dacht op zicb'door met een prima assist ; 
Ed }<ieftenbelt in staat te stellen de vijf- , 
tiende treffer voor Snickers te laten 
aantekenen~ 
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Winst in Heerenveen 

Onverwacht herstel 
Groninger Snickers 
De vreugde nn de Groningse Snlckers
spelers en hun meegereisde supporters
schare kende gisteravond in Heerenveen 
na het treffeö tegen de eeuwige rivaal 
Feenstra Flyers geen grenzen meer. De 
2-6 overwinning van de Martinlstadbe
woners kwam dan ook als een donders
lag bij heldere hemel. De ongelukkige 
nederlaag van de avond daarvoor tegen 
koploper De Bisschop (4-8), maakte 
volgens de fanatieke fans een overwin
ning op de Friese buren onmogelijk. 

Het pakte echter allemaal anders uit. 
Een fris en energiek spelend Snickers 
bezorgde de volgepakte Thialfhal waar
schijnlijk één van z'n meest ongenoeg
lijke avonden, door de nog altijd spec
taculaire noordelijke ijshockey-derby in 
z'n voordeel te beslissen. 

Initiatief 
Fel storend in de Friese aanvalsopbouw 
namen de stadjers meteen in de eerste 
periode al het initiatief. Halverwege die 
eerste twintig mjnuten zag Mark Miller 
met medewerking yan de Feenstra-spel
er Theo Nota kans de Friese goalie Ted 
Lenssen voor de eerste maal te passe
ren. Pas na tien •minuten konden de 
Heerenveeners via Leo Koopmans wat 
terug doen. Maar vlak voor het einde 
sloegen de Groningers opnieuw toe. 
Een numerieke meerderheid van vijf 
minuten werd vervolgens niet uitgebuit. 
Maar de Friezen waren amper compleet 
of alweer -Mark Miller en Henk "Beer
tje" Keizer gaven Snickers wederom 
een voorsprong (1-3). 
Ook in de tweede periode ontwikkelden 
Randy Neal en zijn mannen zich tot de 
betere ploeg . De Feensrra-aanvallen 
werden al in een vroeg stadium ontre- ' 
geld, en daar tegenover stelden de be
zoekers een aantal levensgevaarlijke 
counters. Toch kwamen de Flyers dich
terbij, toen een schot van McDonald via 
de schaats van Mastrullo doel trof. 

Dreigend 
Jn het laatste bedrijf zag het er aanvan
kelijk dreigend voor de Groningers uit. 
Onvermoeibaar stormden de geelhem
den op het doel van goalie Brian v.d. 
Gulig af, maar die hield vakkundig zijn 
kooitje schoon. 
Ed Kieftenbelt zorgde na vier minuten 
echter voor de beslissende treffer van de 
wedstrijd. Na een door Lenssen gestopt 
schot, wist hij in de rebound beheerst te 
scoren . Kieftenbelt vestigde ook op een 
andere manier de aandacht op zich, 
door met een ferme bodycheck de ro
buuste Leo Koopmans aan de andere 
kant van de boarding te doen belanden. 
De op dat moment op het scorebord 
staande 2-4 stand was blijkbaar teveel 
voor de thuisploeg. Vangog en Conroy 
voerden de stand op naar 2-6, en Snic
kers kwam, eigenlijk geen moment meer 
in gevaar. 

Voogd bestuurslid af 
De heer H. G. Voogd is giB~ien uit het 

bestuur van de Groninger IJshockey Stich
ting gestapt. Een verschil van inzicht maak
te het volgens bestuurslid H. Knevelbaard 
onmogelijk om verder samen te werken. 
Voogd beheerde de penningen in het bestuur 
en was vijf jaar bestuurslid. , 

Met het opstappen van de heer Vod; ~ de 
laatste functionaris uit het oude ·lifJS
bestuur verdwenen . Voor hem gingen onder 
anderen: Paul Geenen, Henk Lingeman, Jan 
Brons en Martin Leeflang. · 

IJshockf!J-tOppérs grillig 
Vanonze . 

Telesportredactie 
GRONINGEN/ 

~ AMSTERDXM, maandag 
De prestaties aan de N ~ 

derlandse ijshockey-top blij
ven even grtlUg als de weers
omstandigheden van de laat- -
ste weken. Zowel koploper 
De Bisschop als landskam
pioen Feenstra Flyers, wis
selt met de regelmaat van 
de klok opmerkelijk slechte 
door opvallend goede presta
ties af en daarop vormd,e dit 
weekeinde geen uitzonde
ring. 

De Bisschop behield met 
nog drie ronden te gaan alle 
uitzicht op de Nederlandse 

beker. Welisw.aar werd met kwam nog terug tot zes goals 
5-6 van Tilburg verloren, verschil. 
IJl.aig_Jn. Gronignen herstel- Gisteravond verzuimde 
den de Amsterdammers de Feenstra om de achterstand 
schade door knap met 4-8 te op De Bisschop te verkleinen 
winnen. McKenzie pJikte tot een punt. In Heerenveen 
daar vier i)teer raak, Bob Sun- ' werd met liefst 2-6 van Snic
derland zorgde ervoor dat er, kers verloren, dat in de slot
verdedigend meer ,rust van periode (0-3) ijzersterk toe-
De Bisschop uitging. sloeg, 

Veel regelmatiger verlopen 
de laatste tijd de prestaties 

(8-4), vervolgens tegen Bio-
form: 5-3. · 

UitBlagen: Blnc:hop-Tilburg 6--6; 
Roswell-Re<I Eagles 8-4; Aquatherm
feenstra 7-13; Snickers-Bisschop 4-
8; Bioform-Roswell 3-5; Red Eagles
Aquatherm 4-3; Feenstra-Snickers 2-
6; Til>urg-Smeatara 12-3. Stand be
kercompetitie: Bisschop 13-20, TIi
burg 13-17, ,Feenstra 13-17, Roswell 
13-18, Snk:t(era 13-13, Tweede perio
de: Tilburg 5-10, Bisschop 5-8, Roe
well 5-7, Feenstra 5-6, Snlckera 6-6. Feenstra Flyers, donder

dag voor de Europa Cup op 
bezoek in Arosa, klopte za
terdag enigszins verrassend 
Aquatherm in Assen: 7-13. 
Na een ronduit voortreffelij
ke eerste Friese periode (1-7) 
ontstonden er kleine ongere
geldheden op het ijs. Assen 

van de runners-up Tilburg p---- - - - ------
en Roswell. Tilburg staat in 
de tweede competitie-periode• 
on,geslagen aan kop en lijkt 
klaar voor een plaats in de 
play-offs. Roswell won dit 
weekeinde eveneens beide 
duels, eerst tegen Red Eagles 
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1 8-ll - 80 
Smekers Grvningen heeft gisteravond 

geen kan■ gezien de opman van Roswell 
Nijmegen in de richting van de tweede pe
riodetitel een halt t.oe te roepen. De bezoe
kers verforèn in het knuHe Nijmeegae 
ij1halletje met 8-5. 

. Nederlaag in Nijmegen: 8-5 

Neal ontevreden over 

had gebracht. Pluimers verhuisde daarna 
weer naàr i.ijn oorspronkelijke plaata in de 
Groninger defensie . Daardoor konden de 
noordelijken in de laatste speelfase een licht 
overwicht op het ijs tot stand brengen. Eerst 
scoorde Harrie van Heumen nog de zevende 
,Nijmeegse goal, alvorens Mark Miller en Ja-Een uitermate sportief duel vertrok zich 

,voor de pgen van de enthousiaste 1600 man , 
sterke Helderse supportelBSChare. Scheids
ff:Chter Nico 'roemen zette slech~ drie qro
nmg~rs oP de straJbank. Mark M11ler moc·bt 
daar voor JO minuten plaatsnemén omdat hij 
de .P.üëlé~ een fh.utisïgneal in dé tribunes de 
po)l~fdëi De Nijmeegse opposanten- kregen 
maar,èl!n keer een bestrálîende verwijzing. 

mie Conroy voor Gronings succes konden 

G • • • h k zorgen. Miller deed dat nogmaals, nadat . ro n I ng er 11 s oc e y !! rs , ,t ~ao:s=rit:~~~n Brian van der Gulik .h~d ge- : 

-, , - · , Coach Randy, Neal was met name teleur-' 
i.rnk; dle'B ria~ van er Gu ik ~oï i wee1J!!l8( --van fféumen ook ahveer de l'OOll;g~rollci. ;; _ · _Î,ètjJll.J,<t Q~~~l\t het taëtitid t: CO!Jè'~pqot hal- --;-. 
toe )tansloos liet. Het verschil van ~ri&goals. , . - venve'gè onvo1cfoende ged1sc1plmeeid was 
is in het verdere verloop van de strijd hiJná Aan het begin van de tweede periode wa- uitgevoerd. Met genoegen constateerde hij 

De thuisclub stond na tien minuten al met 
3-0 voor. Thomas Rosa, hoog geklasseerd op 
de' nationale topscoreslljst, opende de score. 
Zijn voorbeeld werd gevolgd door Bill Wen-

steeds gehandhaafd gebleven .. Na een kwar- ~n er_ ~reffers aan Nijmeegse zijde van Ben- ?aarentegen dat Allard Krikke weer zodanig 
tier kon Rick Vangog de Nijmeegse keeper me 'l}Jnagel en nog~aal _Thoma.~ Ross. De 1s hersteld dat _een eventuele_ ren~ree tegen 
J an Bruijsten voor het, el!rst kloppen. Maar G~onmgers kwamen 1ef:<! dicht.er b1J. nadat ~a- ~en ~ orgen m . het verschiet hgt. Henk 
bi nnen een minuut had international Har.tie mie Conroy Allan Plu1mers goed m stelling Keizer 1s de nog emge geblesseerde. 

30-11-610 

Vormverlies bij Groningers t(l,/lo 

Snickers moeizaam 
langs Assen 
Het llJkt er op dat het Groningse ijshoc
keyteam Snickers momenteel met een 
vormverlies te kampen heeft. In Nijme
gen boekte het team afgelopen vrijdag
avond een 8-5 nederlaag, en gister
avond hadden de stadjers meer moei• 
lijkhedeo met het Asser Aquaterm dan 
werd verwacht. In een rommelige wed
strijd trok Smekers tenslotte toch aan 
be\ langste eind, maar lange tijd zag het 
er naar uit dat het team van trainer/ -
coach Randy Neal weer niet de volle 
winst zou kunnen.grijpen . 

Spectaculäir 
Ondanks het matige spel ontspon zich 
voo.r de tweeduizend toeschouwers toch 
een spectaculaire wedstrijd. Beide 
ploegen waren aanvallend ingesteld , en 
dat had aan beide kanten dan ook legio 
verdedigingsfouten tot gevolg. Al Plui
mers was de eerste die daarvan profi
teerde en zette zijn ploeg na zes minuten 
op een voorsprong. Maar ook de Dren
ten kreg~n door de soms chaotisch ver
dedigende Snickers-ploeg vele kansen. 
Na tien minuten was het Rob Saraber, 
die de verdiende gelijkmaker produ
ceerde. 
Ook in de tweede periode golfde het 
spel heen en weer. Zowel Snickers als 
Aquatenn . sprongen echter lichtzinnig 

om met de geboden kansen. Alleen 
Mark Miller hield zijn hoofd koel tij
dens een doelworsteling voor het vijan
delijke kooitje en lepelde met een sub
tiele stickbeweging de puck langs een 
vertwijfeld graaiende Cor Hoogen
doorn. 
De derde en laatste periode bood de toe
schouwers ongetwijfeld het meeste ver
tier. Behalve de vele bloedstollende si
tuaties voor beide doelen, zorgde ook 
Snickers-goalie Brian v.d. Gulik voor , 
veel hilariteit op de tribunes door her
haaldelijk zijn tegenstanders voor gek 
te zetten met onnavolgbare schijnbe
wegingen. 

Toch zou de overigens voortreffelijk 
keepende doelman nog één keer moeten 
capituleren in dat laatste bedrijf. Een 
knap uitgevoerde combinatie stelde de 
Drenten via Leon van Kemenade in 
staat de gelijkmaker te laten aanteke• 
nen . 

Toen sloeg Snickers echter definitief 
toe. In de twaalfde minuut- was eerst 
Mark MUler succesvol met één van zijn 
beruchte harde schoten, en drie minu• 
ten voor tijd velde captain Johan Toren 
het vonnis over het team van Paul Dom 
door met een droog slap-shot doelman 
Hoo2endoorn kansloos te laten (4-2). 

Voor strijd om 
derde periode 

Snickers 
slecht van 
start 
Het Groninger Ijshockeyteam Snlckers 
beeft een sle(hte start in de strijd om de 
derde periodetitel achter de rug. Zater
dagavond moesten de stadjers de pun
ten delen met het Bossche ~ed Eagles 
(3-3), terwi)J de Groningers gisteravond 
In een spectakulalr duel hun~meerdere 
moesten erkennen in het Friese Feenstra 
Flyers. Lukte het de Groningers enkele 
weken geleden nog de landskampioen in 
eigen huis met l-6 de baas te blijven, 
gisteravond zag het volgepakte Stads
parkstadlon (2500) een totaal ontred
derd Snickers met S-8 de boot In gaan 
tegen de eveneens niet imponerende for
malie van trainer/speler Larry van Wie
ren. 

Ondanks .het matige spelpeil ontwik
kelde zich vanaf de eerste periode al een 
spectakulair en hard treffen. Al jaren , 
lang staan de wedstrijden tussen de twee 
Noordelijke aartsrivalen bekend als 
"mannelijk", en ook de confrontatie 
van gisteravond maakte daarop geen 
uitzondering. 
Ondanks de vaak harde inbreng van de 
Martini stad-bewoners , toonden de Frie
z.en zich de slimmere ploeg. Reeds in de 
eerste periode kreeg die slimheid gesta]- . 
te. Na ruim z.es minuten bracht Ted v.d. 
Putten zijn ploeg op een 0-1 voor
sprong, en het zou tot halverwege dat 

1 eerste bedrijf duren alvorens Gary Dus
seldorp de stand weer in evenwicht kon 

I brengen . lnmiddellijk daarna toonden 
de Friezen echter over een goed incasse
ringsvermogen te beschikken. McDe,
nald en Powers brachten binnen een mi
nuut tijd de stand op 1-3 . brie minuten 
voor tijd zag Mark Miller echter kans \ 
de marge te verkleinen tot één doelpunt 
verschil. 1 

Even -gelijk ... 
In de tweede periode leek het er even op 
alsof de thuisploeg zou terugkomen. 
Ondanks .de vierde Friese treffer van 
Jan Janssen, deden de Groningers de 
hoop in de supportersharten herleven 
door via Pluimers en Toren op gelijke 
hoogte te komen. · 
Na een opstootje tussen Collard én goa
lie v.d. Gulik wisten de Heerenveeners . 
een numerieke meerderheid echter goed 
te benutten. En wederom keken de Snic
kers-spelers tegen een achterstand aan 

. (4-5). _ 
De derde · periode was nog maar enkele 
minuten oud toen de rood-witte forma
tie van trainer / coach Randy Neal al
weer een tegenslag kreeg te verwerken. 
Jan Janssen profiteerde behendig van 
een onop lettendheid in de Si;tickers-ver
dediging, en vergrootte de afstand tus
sen de beide ploegen tot twee doelpun
ten. Nog even kwamen de Groningers 
via Mark Miller terug , maar Feenstra-
captain Larry van Wieren en Brian de 
Bruyn stelden de ve rdiende Friese zege 
veilig (5-8) . 



• 
Tilburg Trappers is gisteravond na een 

5-2 zege op Nijmegen de tweede periode• 
kampioen geworden. Daarmee zijn de 
Brabanders verzekerd van deelname aan 
de play otTs. Amsterdam had de eerste pe
riode al op zijn naam gebracht. 

Assen behaalde zaterdagavond in eigen 
huis een overwinning op Den Bosch: 7-4. 
De Drenten nemen pee In de laatste perio• 
de definitief afstand. Daarvoor hadden de 
mannen van trainer-coach Paul Domm ve
le kansen onbenul gelaten. De Brabanders 
toonden zich sterker in het benutten van 
de mogelijkheden. Omdat zij echter min• 
der kansen kregen, bleef de score lange 
tijd in evenwicht. Voor de rest was het een 
sfeerloze ontmoeting zonder al te veel 
hoogtepunt<>n. Voor de Assenaren scoor
den: McPerland (2x), Domm (2x), Sera• 
her, Tcnbult en Boomhouwcr. 

Heerenveen heeft er deze competitie een 
gewoonte van gemaakt om in de slotfase 
toe te slaan. De Friezen deden dat zater
dagavond tegen Tilburg Trappers, dat met 
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U'Jó>c> Groningen klopt Assen: 4-2 

Weinig overtuiging 
in iishockeyderby 

(Van onze sportredacteur eind trekken. De naar een periodetitel hunkerende Stad-
HENK HIELKEMA) jers zullen echter nauwelijks enige moed hebben geput uit 

Een week voor de start van de derde periode in de ijshoc- de zege, want veel overtuiging was er niet te bespeuren. 
keycompetitie hebben de Groninger ijshockeyers in de Wie had gedacht dat de Assenaren in het altijd rumoerige 
ijshal Stadspark tegen het Asser Aquatherm revanche ge- ijsstadion kansloos het hoofd moest buigen, kwam be-
nomen voor de nederlaag die de Snickersploeg onlangs in drogen uit. De Drenten waren lange tijd gelijkwaadig en 
de Drentse hoofdstad moest slikken, Ruim tweeduizend ze gingen pas in de slotfase door de knieën bij gebrek aan 
toeschouwers zagen de Groningers met 4-2 aan het langste lucht. 

De sterk wisselende prei,tatiecurve zit Groninger .coach Randy Neal had daar-
de Groningers niet lekker. De afgelopen bij enkele excuses voor het stroeve spel. 
weken werden lo(lanzende partijen (der- " Beertje" Keizer (voetblessure). Allard 
bywinst in Heerenveen) gevolgd door Krikke (vocht in de knie) en Henk Krik -
i-lecht gespeelde duels (verlies in Nij me- ke (studie) bleven aan de kant, terwijl 
gen), waardoor het geloof in eigen kun- ook Mike Mast rnllo zich na de warming 
nen af en toe een knauw kreeg. De zege up bij de geblesseerde spe lers voegde. 
op het zich wilskrachtig verzettende Ä."-· Hij had te veel last van zijn lies om vo-
sen bood gisteravond ook al geen enkele luit te kunnen spelen. 
ba~is voor een geruststelling. omdat er Maar behalve de spelerswisselingen 
nol( veel mis ging. werkte ook het spelconcept van i'<eal 

De Gronings-Drentse confrontatie wat rom meligheden in de hand. De Gro-
kenmerkte zich dan ook voornamelijk ninger ploeg. die fysiek nauwelijks te 
door een s pannend scoreverloop. De kloppen is, deed traditiegetrouw veel 

opportunisme in de actie~. Het ren
dement moet in eerste instant ie ge
peurd worden uit de body-checks die de 
~torende spele~ plegen uit te voeren in 
het vijandelijke verdedigingsvak, waar
door soepel combi natiespel eigenlijk on
mogelijk is. 

ä-3 moe~t buigen. De beide eerste perioden 
werden afgesloten met een 1-1 stand. Bij 
een ,,.3 score verdween de Heerenvener 
Brian de Bruyn naar de strafl>ank loen er 
nog één minuut te spelen was. De Til• 
burgse coach Steve Robson offerde op dat 
moment zijn doelman op voor een extra 
veldspeler, maar de numerieke meerder
heid van twee spelers pakte totaal ver• 
keerd uit. Er werd niet goed uitverdedigd, 
waardoor Larrie van Wieren de puck uit 
een pass ven Janssen in het Tllburgse 
kooitje deponei!rde: 5·3. Andere uitslagen: 
Den Bosch-Utrecht 3-2, Geleen• 
Amsterdam 2-19, Utrecht-Geleen 18-3. 

Oestand: 
1. Amsterdam 16 11 3 2 25 136· 56 
2. Heerenveen 16 9 4 3 22 98· 68 
3. Tilburg 16 10 1 5 21 88- 59 
4 . Nijmegen 16 8 3 5 19 92- 60 
5. Groningen 16 7 3 6 17 81- 68 
6. Oen Bosch 16 6 3 7 15 72- 81 
7 . Assen 16 6 1 9 13 84- 94 
8. Utrecht 16 5 1 10 11 77· BD 
9. Geleen 16 0 1 15 1 60-184 

Fysiek 
Bezoekende clubs gaan er in Gronin 

gen vaak vooral fysiek onderdoor, maar 
Assen had zich gisteravond terdege 
voorbereid op het zwaardere werk. Mike 
McParland, Dan Cuomo en de meespe
lende trainer-coach Paul Domm deden 
lichamelijk voor de Groninger zwaar
gewichten niet onder en omdat Assen in 
spe lers als Van Kemenade en de uit
blinkende Saraber wendba re forwa rdi
had, ontpopte de Drentse équipe zich 
als een uiterst moeilijk te bespelen te
gen'>tander. 

Dat de score lange tijd in evenwicht 
bleef. was onder meer een gevolg van 
het uitstekende keeperswerk van de 
goalies Brian van der Gulig en Cor 
Hoogendoom . Hoewel hun stijlen ver 
uiteen liepen , slaagden ze er beiden in 
om ontelbare pucks een halt toe te roe
pen. Van der Gulig deed dat spec
taculair met soms fraai ogende zweef
duiken terwijl Hoogendoorn net zo ef
fectief handelde met minder s how. Hun 

sterke optred.en ontmoedigde de aanvn l
lers. die zelfs in één tegen één situatie~ 
van de sluitposten verloren. 

Verkeerde been 
De eerste die het doelnet vond was Al 

Pluimcrs, die voorbereidend werk van 
Rick Vongog en Ja mie Conroy succesvol 
afrondde op het moment dat Hoogen
doom op het verkeerde been stond. Ro
bin Saraber trok de score echter nog 
rnor de eerste pauze gelijk door Van der 
l, ui ig van dichtbij te kloppen. In die fa. 
se haalde arbiter Elzinga zich de woedr 
van het Groninger publiek op de heli; 
door st reng op te treden en een on
regel mentaire blokkade van de doorge
broken Mark Milleronbestraft te laten. 

Ook in de tweede speeltijd bleef Ac,
sen op de been, hoewel het team een te
gentreffer van Ma rk Miller moe~t incas
seren (2-1). Het duel kreeg en wat grim
miger karakter, waarbij Elzinga zich 
herstelde en de panij juifit op tijd weer 
in handen had. 1:-:chte uitspattingen 
kwamen niet voor. Het bleef b:j kleine 
opstootjes, die in het hedendaagse 
topijshockey nou eenmaal zijn ingebur
gerd . 

Leon van Kemenade produceerde 
twaalf minuten voor het einde de 
tweede Asser goal, maar op dat moment 
hadden vermoeidheidsverschijnselen al 
d reil(end om de hoek gekeken. Paul 
Dornm en Mike mcParland, die gedu
rende lange tijd op het ijs bleven. raak
ten uitgeput, waardoor de Gron inger 
storrnrammers steeds minder obstakels 
tegenkwamen. Mark l\1iller zorgde na 
een assist van Johan Toren voor 3-2. 
waarna captain Toren persoonlijk het 
karwei aîmaakte met een ~oort volley. 
waarbij de puck uit de lucht ineens in 
het kooitje plofte. Deze voltreffer ty
peerde het Groninger speltype, dar mo
menteel meer gebaseerd is op specula
ties dan op berekening. 
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• Terwijl de Asser goalie Hoogendoorn op het ijs ligt, zijn de arbiters bezig om Strijker en Rel/ uit elkaar te halen. 



De voorbereiding van de Gronin• 
ger ijshockey-captain Johan Toren 
op de derby tegen het Asser 
Aquatherm begint zaterdag al met 
een bezoekje aan de Trianlhahal 
waar de Drenten een duel spelen te
gen Den Bosch. Samen mei coach 
Randy Neal observeert Toren de be
wegingen van de tegenstanders. 
Neal ziet de jonge Robin Saraber 
een uitstekende wedstrijd spelen en 
zondagavond zal hij vlak voor het 
treffen zijn spelers daarop wijzen. 
Toren: "Hoewel niet alle wedstrijden 
even belangrijk zijn, is mijn voor
bereiding altijd gelijk. Assen inspi
reert ons natuurlijk wel, omdat we 
daar hebben verloren. We ver
wachten tweeduizend fans. Die kun
nen we niet teleurstellen." 

Zondagmiddag, h·alf één, In de 
woonkamer van een flatwoning aan 
de Florakade. Johan ligt comfortabel 
op de bank en zijn ouders schenken 
koffie in. Toren: "De laatste uren 
voor een wedstrijd hebben een vast 
patroon. Vanavond begint het duel 
om zes uur. Dan moet Ik om twee uur 
eten . Tijdens de wedstrijd krijg Ik 
een hongerig gevoel en daar voel Ik 
me happy bij. Verder doe Ik straks 
even de ogen dicht. We spelen vaak 
meerdere wedstrijden per weekein-

Groninger ijshockey-captain Johan Toren: 

,,Let'swork, ève 
( 

de en dan komt die rust goed van 
pas." 

De familie Toren stemt de dagin
del ing af op Johan. die in de mor
genuren eventjes Zijn vriendin heeft 
opgezocht. Vader Toren . voet
baloefenmeester van Harkstede. 
heeft een vrije zondag . Hij blijft thuis , 
hoewel hij even twijfelt aan een be
zoek aan het Oosterparkstadion, 
waar FC Groningen speelt tegen Ro
da JC. Moeder Toren: "Ik weet niet 
anders meer. De zondag staat bij ons 
in het teken van de sport. Vroeger 
ging ik vaak mee naar het voetballen. 
maar tegenwoordig vind Ik ijshockey 
leuker." 

Om twee uur verlaat Johan de 
bank om plaats te nemen aan de eet
tafel. De radio wordt afgesteld op het 
sportprogramma Langs de Lijn. 
Daarna kruipt de ijshockeyer weer 
op de bank . Het geluid van de radio 
wordt teruggedraaid en het gesprek 
met de ouders krijgt een flu isterend 
karakter . Johan ligt nu Inderdaad te 
slapen. In zijn onmiddellijke nabij
heid doet de Duitse herder hetzelfde. 

Duffer 
Op het moment dat Ajax bezig is 

om de wedstrijd tegen FC Twente 
een verrassende wending te geven, 
wordt Johan wakker. Hij is een stuk 
duffer dan In de voormiddag , maar 
dat blijkt de concentratie te zijn. De 
spijkerbroek wordt verwisseld voor 
een andere en rustig wordt de tas in
gepakt. Een paar handdoeken en 
wat kleine spulletjes; de spelersplun
je ligt al in de kleedkamer. Om vier 
uur vertrekt hij naar het Ijsstadion 

• Johan Toren denkt na over zijn zonden op de strafbank. 

(Johan : "We kunnen nu beter weg
gaan, want anders zitten we straks In 
de file van de auto's die van het 
Oosterpark komen"). Door de reeds 
aanwezige parkeerwacht wordt Jo
han vriendelijk begroet. "Een leuke 
man . Hij reserveert altijd een vast 
plekje voor me " 

Toren arriveert als één der 
eersten. Andy Stryker komt fluitend 

. binnenlopen. In de kleedkamer staat 
een bandrecorder op volle toeren te 

draaien: relax-muziek van Canadese 
folksingers. De spelers werken een 
ritueel af waarbij de stick centraal 
staat. De oude tape om het blad 
wordt verwijderd . Sommigen scha
ven wat bij en anderen gebruiken 
een gasbrander om de curve van het 
blad te vergroten. Toren: " iedereen 
heeft zijn eigen wensen. Daarom 
doen we dit werk zelf. Ondertussen 
zijn we al behoorlijk gecon
centreerd ." 

De spelers begr~ten elkaar met 

ody'' 
Engelse termen. Engels is de voer
taal en vanaf nu uit ook Johan zich 
op zijn Canadees. Na het gedoe met 
de sticks . die door de één als to
verstokken en door anderen als wa
pens worden beschouwd (Pluimers: 
"Where is my weapon") , volgt een 
vreemde reeks oefeningen voor de 
spieren . Slechts getooid met een tok 
(kru isbeschermer) zitten de spelers 
op de vloer van de kleedkamer voor 
de 'stretch-oefeningen '. 

"Fokkie" 
Het geluid uit de bandrecorder 

overheerst en 'Fokkie' (de materiaal
man) doet zijn best om de spelers 
van dienst te zijn. De harde muziek 
wordt soms onderbroken door een 
snerpende toon . Dan is er iemand 
bezig zijn schaatsen te slijpen, want 
voor beide apparaten Is slechts één 
stopcontact aanwezig. Terwi jl de Ca
nadezen af en toe luidruchtig tekeer 
gaan. zit Johan in een hoek zich 
rustig om te kleden . What's the time, 
Fokkie?" klinkt het herhaaldelijk. 

Uit een grote koelkast In de kleed
kamer pakt Pluimers een blikje cola. 
'Eindelijk wordt de muziek uitgezet. 
De spelers zijn klaar voor de war
ming up. Randy Neal legt nog kort de 
tactiek uit: "Let's force them. We 
don 't wa lt. Let's use the first minute 
for some hard checks. Let's beat that 
fuck ing team." Ed Kieftenbeld lijkt op 
dit moment in trance. HIJ heeft een 
half uur lang In een yoga-houding 
gezeten en was voor niemand 
aanspreekbaar. Johan Toren roept 
af en toe: "Let's work, let's do lt, 
everybody ." 

Na de warming up volgt een 
laatste oplad ing. 'Fokkle' komt langs 
met een schoteltje, waarop drie 
soorten kauwgum liggen met blokjes 
drulvesuiker. De meeste Canadezen 
nemen kauwgum. Gary Dusseldorp 
informeert naar de scheidsrechter. 
Neal: "That's Elzinga, mister you and 
you" {Elzinga stuurt volgens hem 
vaak twee ruziênde spelers allebei 
naar de strafbank). iedereen is nu 
overgeconcentreerd. De stilte wordt 
regelmatig onderbroken door kre
ten , die de spelersgroep moeten op
peppen: "Let's do it. guys" ( .. ) "Coma 
on , let's play hockey" ( .. ) "Do your 
job, guys" { .. ) "Let's do it for Her
man" (Herman Carras speelt met 
een blessure-HH) ( .. ) "Let's do it for 
Fokkie," 

Vogel 
Wat pijnl ijk wordt de si tuatie ech

ter als er door Iemand geroepen 
wordt: "Let's do it for the blrd." Be
doeld is hier de troplsche vogel, die 
normaal gesproken In de kleed
kamer vertoeft en dienst doet als ge-
1 uksvogel. "Where Is the blrd?" Be
geleider Kees: "Die Is dood." "Is he 
daad? Oh. shit!" 

Johan Toren verlaat als laatste de 
kleedkamer. Op het ijs geeft hij het 
eerste voorbeeld door de Assenaar 
Dan Cuomo hardhandig tegen de 
boarding te drukken. Het ijs Is ge
broken. Johan speelt een goede par
tij en is met een assist en een goal 
een belangrijke pion. Na afloop 
wordt er uitbundig gefellclteerd en 
gaat de bandrecorder weer aan. 

Een dag later Is Johan Toren het 
1met de verslagen In de krant eens: 
"In feite stond er nu niets op het spel. 
Assen en wij hadden geen periode
titel te verliezen of te winnen. Eigen
lijk was het een onbelangrijke ' 
wedstrijd. Maar Ja, als Je er voor 
staat, wil Je wel winnen. Toch ben Ik 
het wel met de verslagen eens, dat 
we nog niet zo draaien als eigenlijk 
zou moeten. Heerenveen komt zon
dag op bezoek en dan gaat hel echt 
om de punten." 

HENK HIELKEMA 
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Groningen slechts 66n 
puntte voor op Assen 

De Drentse lj1hockeyploe1 i1 Granin• 
ren op de ranglijst tot op één puntje re• 
nadercl. De Anenaren, die de derde pe-, 
riodestand ongealagen aanvoeren, l,e. 
zoeken vrijdag koploper Amsterdam, 
waarna Utrecht een dar later ln de 
Drentse hoofdstad op bezoek komt. On• 
deraan valt Geleen uit de toon door tot 
nu toe 1lechts één puntje te vergaren. 

DEN BOSCH
GRONINGEN 3-3 

De Groninger ijhockeyen waren zater
dagavond in Den Bosch sterker, maar ze 
slaagden er niet in om hun overwicht in 
klink.ende cijf~n uit te druk.ken. Randy 
Neal en zijn team moesten genoegen ne
men met een 3-3 gelijkspel. 

Met name i~ de eerste periode werd het 
doel van de B()!lSche goalie John van der 
Poel herhaaldeliJ'k onder vuur genomen. 
De talloze k11D8en resulteerden slecht& in 
een goal van Johan Toren, na voor• 
bereidend werk van Mark Miller. 

Daarna waren de Groningers minder ge
concentreerd . Collier maakte voor de Bra
banders gelijk, maar de noordelingen na
men 111ndermaal een vool"llprong door AJ. 
lard Krikke: 1-2. Ook deze marge werd 
echter te niet geda11n. En diezelfde situatie 
ontst.ond later weer na een treffer van An
dy Stryker. · 

Het sportieve duel kende weinig straf• 
minuten. Den Bosch kreeg er van arbiter 
Van Berkel acht en Groningen twaalf. 

GELEEN-ASSEN 1-8 
Het Asser Aquatherm had gisteravond 

in Geleen geen enkele moeite om het zwak
ke Smoke Eaters aan de kant te zetten, 
Voor slechta driehonderd toeschouwers 
ontspon zich een vlot duel, dat uiteindelijk 
in een 8-1 Drentse zege resulteerde. 

De Assenaren namen in de eerste perio
de el een 4-0 voor.iprong, voordat Geleen 
zijn tegentreffer produceerde. Andrew 
Ten bult en Mike McParland waren de pro
duktiefste schutters, want ze scoorden elk 
driemaal. De overige twee doelpunten 
kwamen op naam van Dave Be11 en Leon 
van Kemenade. 

A6Sen speelde met Dave Mattheweon, 
die enkele weken geleden een match penal
ty opliep. Na mondelinge behandeling van 
zijn zaak is de straf voorlopig opgeschort. 

HEERENVEEN
NIJMEGEN 2-5 

Arbiter Nico Toemen staakte zater• 
tlagavond in Heerenveen het duel tull!len 

de landskampioenen en Nijmgen toen er 
nog 43 seconden te 1pelen waren. Bij de 
stand 6-2 in het voordeel van de Nijmege
naren weigerden toeschouwers aan de kant 
van de boarding -weg te gaan. Een van de 
Friese fans was er even daarvoor in 
geslaagd om een Nijmeegse speler te slaan. 

De Friese supporters hadden de hele 
avond een beter spelend Nijmegen gezien, 
dat een uitgekookt recept had tegen de im-

• LARRY VAN WIEREN 

produktieve Heerenveners. Zo leidden de 
bezoekers al na ruim vier minuten, waarna 
Larry van Wieren zijn ploeg niet meer tot 
grootse daden kon inspireren. 

Bij de Friezen debuteerde de Canadese 
verdediger Robin Sadler. Vorig jaar was hij 
vijftiende op de Oostenrijkse top
scorerslijst. Door de komst van deze bui
tenlander is Dennis Fenske voorlopig bui
ten de ploeg gebleven. 

Andere uitslagen: Utrecht-Tilburg 6-9; 
Til burg-Amsterdam 5-5. 

De ■l■nd: 
1. Amaterdam 
2. TIiburg 
3. Heerenveen 
4. Nijmegen 
5. Groningen 
6. Assen 
7. Den Bosch 
8. Utrecht 
e. Geleen 

17-28 '41· 61 
18-24 100- 68 
18-24 108- 78 
18-23 109- 84 
18-18 89- 78 
18-17 89-100 
18-18 79- 81 
17-11 85-101 
17- 1 4'-213 
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• De Groninger forward Mark Miller omspeelt goalie Ted Lemen, maar euen later zal hij de p1,1.ck in h.et zijnet schieten. 

l)tt9tJ Heerenveen trelct in derby aan langste eind: 5-8 

Aanwalsspel nekt lroningen 
(Van onze sportredacteur HENK HIELKEMA) 

Het Groninger Snickers is er dit weekeinde niet in geslaagd zich een riante 
uitgangspositie te verwerven in de strijd om de de derde periodetitel. De stadse 
ijsbockeyers kwamen zaterdag in Den Bosch niet verder dan een 3-3 gelijk spel 
en gisteravond bleven de mannen van coach Randy Neal met lege handen staan 
na een spaMende derby tegen Heerenveen (5-8). De Friezen trokken in een 
bomvol ijsstadion Stadspark (2500) terecht aan het langste eind. Daarmee 
maakten de landskampioenen het zaterdagse verlies tegen Nijmegen (2-5) 
weer goed. Van de drie noordelijke ijsbockeyt~ams haalde alleen het Asser 
Aquatherm in de derde periode de volle buit binnen. Voor deze fase hadden de 
Drenten al een zege tegen Den Bosch op zak en gisteravond voegden ze daar nog 
eens twee punten bij dooreen zege bij het zwakke Geleen; l-8. 

Groningen ondervond tegen Heeren• 
veen dat het opportunistische eenvels. 
spel nogal wat risico's inhoudt. De 

stormachtige speelwijze, die met de vele 
body.cheks nogal spectaculair oogt, le
verde tegen de wat uitgekookter spelen• 

Groninger iiShockeyers 
blii.ven Utrecht net voor 

De Groninger ijshockeyer& hebben gisteravond een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
~trecht me~ 9·8 gewonnen .•. He~. duel was een vervolg op het kort geding, waarin de beide 
11shockeystJchtingen de str1!~bJJI begroeven. Utrecht verplichtte zich om in Groningen een 
o~renduel te _spelen, wa&r~~J de recettes aan Groningen zouden toekomen. De opbrengst 
viel de Groningers onget~•Jfeld. tegen, want er kwamen niet meer dan driehonderd sup
porters ~J)(lraven. De tv-u1tzend1ng van de voetbalwedstrijd in Alkmaar zal vele fens heb
ben thuisgehouden. 

Bij Groningen speelde Richard Monsme 
als forward zijn eerste duel. De Nederlandse 
Canadees opereerde opvallend en had in de 
negen noordelijke treffers een aanzienlijk 
aandeel. Hij scoorde zelf eenmaal en was ver
der direct betrokken bij vier andere Gronin
ger freffers. Overigens gebruikten de spelers 
het treffen vooral om vaste epelpatronen te 
oefenen. Body-checks kwamen sporadisch 
voor, waardoor van een echte krachtmeting 
nauwelijks sprake was. De Utrechter John 
Termijn !iep na een ongelukkige botsing rnet 
de boardmg een oogwond op, die moest wor
den gehecht. 

Groningen nam gaandeweg een royale 9-2 
voorsprong. Vooral in de laatste periode 
knabbelden de bezoekers regelmatig aan de 
achterstand, die uiteindelijk niet meer dan 
een goal _bedroeg. Voor de noordelingen was 
Mark M 1ller b1Jzonder produktief, want hij 
scoorde maar liefst zesmaal. De andere goals 
kwamen op naam van Henk Krikke (2x) en 
Monsm11. 

- Prins Philip, de echtgenoot van konin
gin Elizabeth van Groot-Brittannië, is op de 
eerste dag van het congres van de FEi (Inter. 
•nationale Hippische Sportfederatie}, her
kozen als voorzitter van de FEI voor een pe
riode van vier jaar. Prins Philip bekleedt de
ze functie als sinds 1968. 

Neal zoekt versterking 
De Groninger ijshockeycoach Randy 

Neal vertoef'l momenteel in Canada '?m 
spelers aen te trekken voor het Sruc• 
kersteam. De Groninger ploeg wil zich 
op korte termijn versterken om tijdene 
de re11t van de competitie alsnog een 
plaat!lje te veroveren in de play•off11. i 

Bestuurslid Harry Knevelbaard: 
Neal heeft enkele namen van Neder• 

i~ndse Canadezen. We willen allee 1 

doen om bij de beste vier clubs van Ne- , 
derlend te horen. Als we de play-orl's 1 
niet halen dan i11 dit seizoen voor on11 
bijzonder teleur11te1Jend." 

de Friezen geen rendement op, omdat 
Heerenveen goed profiteerde van de 
zwakke plekken in de "Sturm-und-

. Drang-tactiek" van de Groningers. 

De tekortkomingen lagen d1tmael in 
de verdediging, waar goalie Brian van 
der Gulig door zijn onrustig optreden 
een onzekere indruk maakte en Henk 
Krikke na een periode van afwezigheid 
onwennig tekeer ging. De Groninger 
verdediger ging gisteravond verscheide
ne keren in de fout en uit twee van zijn 
misslagen ontstonden evenz.ovele te• 
gen treffers. 

Doeltreffend 

Twee andere Friese goals kwamen 
voort uit perioden met numerieke meer
derheid. Het ingestudeerde power-play 
resulteerde in een simpele maar doel
treffende combinatie: vanaf de blauwe 
lijn werd de schijf naast het doel ge
plaatst, weer een wachtende medespe• 
Ier niets anders hoefde te doen den de 
schijf in het kooitje te tikken. Tonfil'_ 
Collard en Larrie ven Wieren verrasten 
op deze wijze Van der Gulig, die overi
gens weinig steun had van zijn ver
dedigers. 

Een ander Groninger nadeel was het 
krachten verslindende karakter van het 
spelconcept. Neal liet de ploeg vaak 
met slechts twee Lijnen opereren, waar. 
door de explosiviteit beperkt bleef tot 
een paar momenten . Tijdens één ven 
die Groninger oplevingen liep het team 
binnen een minuut een 4-2 ach
terstand in. In de zevende minuut ven 
de tweede periode scoorde eerst Al Plui
mers na een assist van Allerd Krikke en 
vlak daarop leverde het fanatieke stoor
werk de gelijkmaker op van Johan To
ren ( 4-4). De uitzinnige fens zweepten 
de ploeg op. meer een voorsprong zat er 
niet in. Het bleef bij een schot tegen de 
let van Jemie Conroy. 

Het duel, dat traditiegetrouw grim
mig werd uitgevochten, boeide trou
wens niet alleen door het strijdlustige 
plan van Groningen, maar ook door een 
wij evenwichtig scoreverloop. De Fries 
Van der Putten opende de doelpunten
reeks in de zevende minuut na chao
tisch Groninger verdedigingswerk. Een 
succesvolle interceptie van Andy Stry
ker leverde vervolgens een tegengoal op 
van Gary Dusseldorp. Nog voor de 
eerste pauze straften McDonald en Mi
ke Powe~ de losse dekking van hun te
genspelers af, waarna Miller de span• 
ning terughaalde: 2-3. 

Furieus 

De tweede periode begon furieus. Bei
de teams vochten zich leeg, omdat een 
zege eigenlijk een noodzaak was om nog 
enig uitzicht te hebben op de derde pe
riodetitel. Janssen bracht de score op 
2- 4, waarna een tijdelijke pressie de 
partijen op gelijke hoogte bracht. Toen 
bleek dat Groningen de kracht miste om 

afstand te nemen, nam Heerenveen an
dermaal de leiding door Collerd: 4-5. 

Doelpunten van Janssen (een foutje 
van Henk Krikke) en Miller (5-6) 
veranderden niets aan de puntenbalans. 
De Groningers bewogen zich echter 

Groningen speelt woensdagavond tn hel 
Stadspark een vriendschappelijk duel te
gen Utrecht. (Aanvang 19 um). 

steeds minder fel over het ijs, waardoor 
Heerenveen gemakkelijk op de been 
bleef. Sterker, Larry van Wieren scoor
de de zevende Friese treffer, die voor de 
uitgebluste Stedjers de genadeklap be
tekende. Het Groninger elles-of-niets
spel werd in de laatste minuten ken
merkend afgestraft. Nadat Van der Gu
lig was gewisseld voor een extra veldspe• 
Ier, sloeg De Bruyn de puck ven grote 
afstand in het verlaten kooitje: 5-8. 

Groningen had gegokt en verloren. De 
lichamelijke inzet in het vijandelijke 
verdedigingsvak oogstte weliswaar be
wondering, maar het onevenwichtige 
aanvalsspel deed het teem voor de zo
veelste maal dit seizoen de das om. 

Nieuwe Canadees voor 
Groninger ijshockeyteam 

Het Groninger ijshockeyteam van Snickers 
wordt vandaag uitgebreid met de Neder
landse Canadees Richard Monsma (22). De
ze forward speelde het vorige jaar bij de· 
Brighton Merchants in Canada. Monsrna zal 
morgenavond in de ijshal Stadspark debu
teren tijdens het vriendschappelijk duel te
gen Bioform Utrecht. 
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• De Groninger captain Johan Toren in heftige discussie met hoofdscheids
rechter Jac van de Hout die Torens teamgenoot Andy Stryker voor zes minu• 
ten naar de strafbank stuurde. Guus Bakker, aanvoerder van de Tilburg 
Trappers, luistert aandachtig mee. 

Ook verlies tegen Tilburg 

Kansen play-offs 
·snickers verkeken? 

De kansen op het behalen van een 
plaatsje In de play-offs zijn voor het 
Groninger IJshockeyteam Smekers na 
afgelopen zaterdag wel tot een mini
mum 11,eslonken. Evenals In de voor
gaande wedstrijden zagen de pupillen 
van tralner/coach Randy Neal geen 
kans een vuist te maken tegen het aan 
een opmerkelljke opmars be1IK zijnde 
TIiburg Trappen (4-5). 

Winst was na de nederlaag van vorige 
week tegen de Heerenveense Flyers 
noodzakelijk geworden om nog een 
woordje mee te kunnen spreken om de 
derde periodetitel, maar na een sterk 
begin boorden de zuiderlingen de hoop 
op een goed resultaat in de derde pe
riode definitief de grond in. 

Een verklaring voor de slechte presta
tiecurve van de stadjers valt moeilijk te 
geven. De club heeft vooral aän he(bè'
gin van het seizoen vele moeilijkheden 
te verwerken gehad, zoals de "disstden
ten-affaire" en de vele blessures, maar 
het team is nu op Henk "Beertje" Kei
zer na weer geheel compleet. Kwaliteit 
is volop aanwezig (Conroy, Pluimers 
e.a.), terwijl de ploeg ook geen gebrek 
aan inzet te verwijten valt. 
Het is dan ook voor velen in het Gro
ningse ijshockey-wereldje een r~:1dsel 
waarom Johan Toren c.s maar b1J vla
gen kunnen vlammen. Vandaar dat de 
rustpaui.e van twee weken, die nu is 
aangebroken, trainer Randy Neal goed 
uitkomt. Hij kr.ijgt daarin de tijd het ge
schonden moreel weer wat op te vijze
len en z'n ploeg te prepareren op het 
laatste gedeelte van de competitie. Een 
laatste gedeelte, waarin met alles-of-
niets-spel alsnog een kwalificatie voor 
de kampioensstrijd af te dwingen moet 
zijn. 

Matheid 
Ook tegen Tilburg etaleerde de Gro
ningse formatie weer de in de afgelopen 
wedstrijden zo kenmerkende matheid. 
Een in alle opzichten fel spelende zuid
elijke ploeg had het in de eerste periode 
even moeilijk, . maar kwam daarna 
steeds meer in het spel tegen een weg
zakkend Snickers. 
Het begin was echter hoopgevend. 
Reeds in de eerste minuut zette Conroy 
na aangeven van Vangog goed door en 
liet doelman Christiaans kansloos. Ver
volgens kwamen er legio mogelijkheden 
om de voorsprong uit te bouwen, maar 
Snickers zag geen kans om daar ook 
maar één van te verzilveren . 
Pas in de achtiende minuut scoorde ver
dedi&er Mastrullo de tweede Groningse 
treffer, nadat v.d. Ven de gasten eerst 
weer op gelij~e hoogte h~d g~bracht. 
Vlak voor het verstrijken· van de speel
tijd bezorgde v.d. Gurp de thuisploeg 
de eerste domper, door de beide 
ploegen alsnog met een gelijkspel de 
kleedkamer in te laten gaan. 
In het tweede bedrijf kwam Snickers via 
Miller nog wel op een 3-2 voorsprong, 
maar daarna was alles Tilburg wat de 
klok sloeg. Wells (2x) benutte uit een 
scala van mogelijkheden twee doelrijpe 
kansen, en dat het daar bij bleef was 
hoofdzakelijk te danken aan het goede 
keeperswerk van Brian v.d. Gulig. 
In de laatste periode leek het er even op 
dat de mannen van Randy Neal zich 
zouden herstellen, maar na vier minu
ten vergrootte Maas de voorsprong van 
zijn ploeg na een sterke solo (3-5) . Vijf 
minuten voor tijd kwam de Snickers-
ploeg via Dusseldorp nog wel terug, 
maar het wisselen van doelman v.d. 
Gulig voor een extra veldspeler leidde 
niet meer tot de gelijkmaker. 

(Van een sportmedewerker) 
Alleen grenzeloze optimL ,n onder de Groninger ij11hockeyfana zullen na de S--4 neder, 

laag van Snickers zaterdagavond tegen de Tilburg Trappers nog gelo"en in de derde pe• 
riodetitel. Niet alleen de schamele oogst "an één puntje uit de eerste drie wedstrijden van 
die derde periode doet het ergste vrezen voor een goede competitieaftoop van Randy Neal 
en zijn mannen. Ook de wijze waarop de beslist niet al te gretige Tilburgers werden 
bestreden stemde de 900 toeschouwers in het ij11tadion Stadspark eomber. 

De matheid op het ijs sloeg over op de Gro
ninger supporters, die op het gebied van fa. 
natisme een naam te verliezen hebben. Al
leen na een op.gefokt knokpartijtje in de der
de periode tussen Andy Stryker en de Til
burger Johan van der Ven leek het op een 
zacht pitje sudderende duel even op te leven, 
maar het enthousiasme luwde even snel als 
het opgelaaid was. 

Onbegrijpelijk eigenlijk, het leuwe op
treden van de Groninger ijshockeyformatie. 
Tilburg Trappers , met een periodetitel op 
zak, was er helemaal niet op uit het ondel'llte 
uit de kan te halen. De felheid en de fysieke 
inzet waarop een groot deel van het succes 
van de Groningers gebaseerd is. ontbrak ech, 
ter volledig. Toch had Groningen voor de 
ogen van technisch directeur van de NIJB, 
Dummy Smit en de nieuwe bondscoach 
Gustav Bubnik, een voorspoedige start. Al 
na 28 seconden deponeerde Jemie Conroy de 
puck in het Brabanuie kooitje na voor
bereidend werk van Rick Vangog en Allard 
Krikke. 

Alles leek dus op de hand van de Gronin• 
gers, een snelle voorsprong en een "lieve" te
genstander. Al gauw bleek echter dat het de 
thuisclub weer erg veel moeite kostte om 
kansen uit te spelen. Bovendien was men de
fensief nog in een verlaten Sinterklaasstem
ming, want de eerstt; drie Tilburgse _treffers 
konden zonder meer in de categone weg
gevertjes worden ondergebracht. Na de 1-1 
van Johan van der Ven zette Mike Mastrullo 
de thuisclub weer op voorsprong: 2-1. Joop 
van Gurp toonde zich in de laatste minuut 
van de eerste periode een dankbaar ont
vanger van presentjes en zorgde er voor dat 
er bij 2-21:'edweild kon worden. 

Toen de Tilburgers in de tweede twintig 
minuten voor het eerst (l) een mannetje op 
de strafbank hadden kwam Groningen via 
goed power-play op 3-2 . Mark Miller was de 
schutter. Toen even later echter uitblinker 

Al Pluimers twee minuten uit moest zitten, 
toonde Tilburg Trappers ook wel met een nu• 
merieke meerderheid uit de voeten te kun
nen. Bill Welle werkte voor de derde keer de 
achterstand weg en vanaf dat moment speel
de Groningen een vrijwel kansloze wedstrijd. 

Met zijn tweede doelpunt bracht Bill 
Wells zijn ploeg voor het eerste aan de voor
delige kant van de score. De Tilburgers, ken
nelijk verrast door toegevendheid van hun te
genstander, kregen door dat deze partij zon
der al te veel moeite in volle winst kon wor
den omgezet en de formatie van trai
ner/coach Steve Robson besloot dat buiten
kansje dan maar mee te pikken, 

Gevolg was dat er in derde periode door 
beide partijen wat feller tegenaan werd ge
gaan . Bij Groningen bleef echter de echte 
inspiratie ontbreken. Naast Pluimers boek• 
ten alleen Miller, Conroy, captain Johan To
ren en doelman Brian van der Gulig voldoen
de. De te geringe inbreng van hun ploeg
genoten was er oorzaak van dat met uit
zondering van de slotminuten de Brabanders 
simpel overeind konden blijven. Louis Maas 
vergrootte de Tilburgse voorsprong tot 3-5, 
Ruim vier minuten voor tijd bracht Gary 
Dusseldorp de spanning nog even terug: 4-5. 

Groningen nam alle risico's en was in de 
laatste minuut, toen de degelijk keepende 
Van der Gulik van het ijs gehaald werd otn 
plaats te maken voor een zesde veldspeler, 
nog bijna aan de gelijkmaker toegekomen. 
Voor het doeltje van Hans Christiaens was 
het spitsuur, maar het lukte de Groningers 
niet om hetzelfde resultaat als in de eerste 
thuiswedstrijd tegen Tilburg Trappers (5-5) 
uit het te laat ontbrande vuur te slepen. 

De Canadees Richard Monsma, die woens
dag in het vriendschappelijke duel van Gro. 
ningen tegen Utrecht een prima indruk ach
terliet, is al weer terug in zijn geboorteland_ 
Hij zag het in Groningen niet zitten. 

_id:- )-81 

Snickers 
te sterk 

1 voor Geleen 
Het Groninger Snicken heeft gister- ! 
avond in Geleen weinig, moeite gehad 
met de club van die naam. Met een 2-13 
zege konden de mannen van GIJS de 

1 Oange) thuisreis weer aanvaarden. Met · 
uitzondering van de eerste periode, toen 
de stand bijna een kwartier dubbel
blank, bleef, was Snickers onmisken
baar de betere ploeg. 

Die eerste periode werd dank zij treffers 
in de !Se en 16e minuut toch nog met 
een 0-2 voorsprong afgesloten. Eerst 
scoorde Jimmy Conroy, daarna haalde 
Henk Krikke beshssend uit. 
Hoe groot het krachtsverschil daarna 
was blijkt wel uit de standen die in de 
tweede en derde periode in het voordeel 
van Snickers werden geboekt: 1-5 en 1-
6, wat de totaalscore op 2-13 bracht. 
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i Play-offs illusie voor SG7,&/ i 

§ ( Van onze sportredacteur !lieten met Utrecht over Canadese 1 
~====_ HENK HIELKEMA) spelers en de rigoureuze wisselingen ~===== 

Hoewel het Groninger Snic- van bestuursfuncties, hebben de club 
kersteam gisteravond met de geen goed gedaan. Hoewel Randy Ne-
monsterscore 13-2 over het zwakke al bij zijn start vol zelfvertrouwen ver• 

~== Smoke Eaters denderde, moet er kondigde, dat de ploeg de play-offs ~== 

een wonder aan te pas komen om de zou halen, zit de Groninger d u-
= stadjers straks in de play-offs bezig '''"""'""•·« .. . . .. 1• bleiding nu met de brokken . = 
I=_ ~1 ~t';;~!!t~~

0e~~ :::~:t~:a~!~ •.t.J·.: .. · .. ;.'.~ .. :.:·.: Gr~~i~~;:~~~~::;, di; ~tde:;st~~~~= I_= 
riode en de kaarten zijn in de t.o- ,. · · . . play-off-duels intensief heeft meege-

E taalstand al dusdanig geschud, dat )oWI..,...._._...._ '.! ;_· . . , ~ ~" leefd zal nu van dit spektakel wel- ë 
§ een gunstige eindklassering er nau- Jicht' verstoken blijven en het is de ~ 
§==== welijks meer in zit. Ook het Asser vraag of de clubleiding erin slaagt om §==== 

Aquatherm zal niet aan de aantrek- de supportersschare in de toek~mst te 
kelijke naronde meedoen, want de ,JJ<t blijven binden. In elk geval hJkt het 

§====- Drenten verspreelden dit weekein- een eerste vereiste om nu a l te begin- §====-
de hun goede positie voor de perio- ~·~,..... .:·,, , nen met de voorbereiding op het vol-
detitel door tweemaal te verliezen. ,_- · gende seizoen, want in de ijshoc-
Vrijdag was Nijmegen al met 9-1 de ' · .:,'Il!!.-= keysport moet je er vlug bij zijn om 

~ baas en zaterdagavond loonde Til- , . · •,__-é . ;' . ,,.,.,.,,,."·•'• andere clubs een stapje voor te blij- ~ 
= burg Trappers zich met 10-4 veruit ven. = 
Ê de betere ploeg. Voor de Groningers is er momenteel Ê = De Asser club hoeft zich echter door • De Tilburgse doelman Hans Christiaam ziet de puck in het kooitje uerdwij- slechts een theoretisch kansje om in = 
E het missen van de nacompetitie niet nen. Van Kemenade (niet zichtbaar) scoort de eerste Asser goal. George Peter• de play-offs te komen. Een derde pe• E 
~ te schamen. Het doel dat de onder- nousek (links) kan zijn doelman niet meer helpen. riodetitel zit er niet meer in en na de ë 
E nemende clubbestuurder Peter Lan- --------------- ---------- ----- --, ,•ierde periode doet de ploeg in de na- E 
ë gendijk voor dit seizoen voor ogen had ronde mee, die op de totaalstand het E 
§ - meedraaien in de middenmoot - Stand Periodestand hoogst geklasseerd is en die nog geen E 
~====- is eigenlijk al bereikt. Assen heeft periodetitel heeft. Voor Groningen be- ~==== 

vooral in eigen huis laten zien dat het 1. Amsterdam 20 14 5 2 31 163- 72 1. Tilburg 5 4 1 O 9 39-22 tekent dat vermoedelijk, dat Heeren-
dit jaar niet eens zoveel onder hoeft te 2. Tilburg 21 14 2 5 30 127- 81 2. Nijmegen : ; g g : ~+:

1
: veen op de totaalstand gepasseerd 

doen voor bijvoorbeeld Groningen. 3· Heerenveen ~~ g ~ ~ ~; g~: :: !: ~;0~~~~=~ 6 2 2 2 6 33-26 moet worden, want Nijmegen heeft de -
Ê Het heeft eventjes geduurd voordat de : : ~~;:;,~~;;n 20 a 4 e 20 106- 86 5 Assen 6 3 o 3 6 30-34 beste kansen op de derde periodetitel. E 
~== ijshockeyliefhebbers in de Drentse 6. Assen 21 9 1 11 19 113-119 6. Den Bosch 5 1 2 2 4 25-25 Ondanks het feit dat de Friese· ~=-

hoofdstad massaal kwamen opdagen, 7. Den Bosch 21 7 5 9 19 97- 106 7· Groningen 4
5 

1
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0 landskampioenen nog steeds zonder e Ut chi 21 6 1 14 13 97-120 8. Utrecht 

'===== rr~sii~~t::~,~~ ':~i; :,)~,~:~ 9 o:,:.. ,, , , ,, , .,_,,. 9
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-
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In het eerste jaar van het Asser ••■■IIIIIJlllll'11"11■■"'R.tllltl!IR"1ai ~~l!l!lll)l-!I.IJl!'1! Trappers en Nijmegen (?) voor de 
avontuur op het hoogste niveau, heeft kampioenscompetitie te kwalifice ren. 

=- trainer-coach Paul Domm oprnerke- Overigens deden de mannen van Lar- =-
E lijk snel een eenheid gemaakt van een rie van Wieren gisteren een misstap ~ 
~ - aantal ex-HIJS-spelers en een klein ;,. . door tegen Red Eagles niet verder te =--= gedeelte van de oude Triantha-kern. komen dan 3-3. In de derde periode = 
~= Helaas hebben Domm en zijn clu

1
b- hleef de dstan

1 
d zelfsdlanBge tijhd 2-1 in E= 

lwst 11urders zich een paar weken ge e- het voor ee van e ossc enaren. 
d1'11 vergaloppeerd in hun hunkering Met st rafminuten, afgekeurde doel-
11a;ir <'en play-off-plaatsje. Zoals zo- • ~M{lii(,ji punten en arbitrale dwalingen 
vet•! ,·lubs lieten ze in allerijl enkele ontspon zich in Heerenveen een span-
Ncd1•rl,1ndse Canadezen overvliegen nend slot. 
om de groep te versterken, maar dat De Groninger ijshockeyers kwamen 
pakte verkeerd uit. Mike Boom- vanmorgen vroeg met een 13-2 zege 
houwer en Bemie Thiessen zijn geen uit Geleen terug. Met deze zege is 
echte versterkers en Assen is een bit- weer eens bewezen dat de Smoke Ea-
tere ervaring rijker geworden. ,,, ters niet thuis hoort in de eerste divi-

Dat de Drentse equipe nog niet rijp -~f'i,-, sie. Al vlak voor Kerstmis werden de 
is voor het grotere werk, kwam zater- ·-.,❖-- buitenlandse spelers terug naar Cana-
dag weer eens aan het daglicht tegen da gestuurd. In Geleen verzoent men 
Tilburg Trappers. Het uitgekookt zich al met het feit dat men het vol-
spelende Tilburg legde de tekort- gende seizoen een stapje terug moet 
komingen van Assen prima bloot. De doen . 
Brabanders die na een paar seizoenen Overigens hadden de Groningers in 
sterk zijn teruggekomen, maakten er ;• de beginfase nogal moeite om te sco-
een trainingspartiJ'tje van. Hun winst • · · ·· · d ' h ': d ·d d d d ' B kk ren . Pas na een kwartier slaagde Con• De 1·onge Assenaar Paul Nooyen wor t ge in er oor uer e 1ger a er 
kwam eigenlijk geen moment in ge- roy erin om de Geleense goalie voor 
vaar en het gemak waarmee de puck (links) en goalie Christiaans. hel eerst te passeren. Daarna volgden 
achter goalie Cor Hoogendoorn werd (2x), Maas. Mason, Van den Broek, en er zit straks niets and~rs op dan treffers van Henk Krikke, Al lard 
geschoven, gaf aan dat de Tilburgers Bakker en Griffith. Voor de Asser te- van voren af aan te beginnen. De Gro- Krikke, Mark Miller, Rick Vangog, 
deden wal ze wilden . Het gretige As- gengoals zorgden: Van Kemenade, ningers rekenden steevast op een Johan Doorn, Gary Dusseldorp en An-
sen werd herhaaldelijk afgetroefd en McParland, Matthewson en Tenbult. plaats bij de beste vier clubs. Het dy Stryker. 
de vaak labiele Drentse verdediging missen van de boot is daarom niet al- Groningen zal zich t rouwens d it 
moest regelmatig toezien dat de te- Kan Assen straks echter terugzien leen een sportieve deceptie, maar ook jaar niet meer versterken. 
genst.anders in een zee van ruimte op een geslaagd debuut in de eerste een financiële tegenvaller. Coach Randy Neal heeft wel contac-
aa nvallen combinerend konden afron- divisie, Groningen mag dit jaar be- In feite krijgt Groningen n u de reke- ten gelegd, maar voorlopig levert dat 
den. . schouwen als een verloren seizoen. ning gepresenteerd van de warrige si- geen concreet resultaat op. Ook zal _§ 

De tien zuidelijke treffers kwamen Van de opbouw van Bob Jastremski is tuatie van enkele maanden geleden. Rene Laarman dit jaar in Canada 
Ê op naam van Wells (3x), Peternousek dit jaar immers n iet veel overgebleven De gebrekkige voorbereiding, de con- blijven. ; 
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Andy Stryker geeft de Asser doelman Hoogendoorn een stomp, waa~na de 
terwijl Jamie Conroy (links) het een en ander gadeslaat. 

,o,,9/ Derbyverlles voor Asser ijshockeyers: 1-6. 

Strohalm voor Groningen 
(Van onze sportredacteur HENK HIELKEMA) nog elf duels voor de boeg dienen de Stadjen vier ver

liespunten goed te maken op de Friezen. Nederlagen kun-
De Groninger ijshockeyers houden zich krampachtig nen de Groningers zich derhalve nauwelijks permitteren 

vast aan de theo-retiscbe mogelijkheid om zich via een 1oe-. en daarvan waren ze gisteravond in de Asser Trianthabal 
de eindklassering alsnog te kwalificeren voor de play-offs. goed doordrongen. De ploeg van Aquatberm werd met 6-1 
Omdat Nijmegen vrijwel r.eker is van de derde perlodeti- · opgerold, waarmee Randy Neal en zijn mannen revanche 
tel, moet het Snickenteam Heerenveen op de totaalstand namen voor de verliespartij, die ze eerder dit seizoen in de 
voorbijstreven pm ten slotte bij de top-vier te horen. Met Drentse hoofdstad inca&seerden. 

Hl)4',Wel de puntjes zonder al te veel Assenaren konden de spelhandelingen . 
tegenstand werden binnengehaald, was van de fysiek sterkere gasten niet meer 
het Groninger spelpeil bepaald niet om bijbenen. Zelfs met vijf tegen drie spe-
over naar huis te schrijven. De bezoe- Iers slaagde Assen er niet in te scoren. 
kers waren vooral conditioneel in het Integendeel, het was komisch te zien 
,·<lOrdeel en dat werd in de tweede speel- dat juist op die momenten Groninger 
fase nadrukkelijk uitgebuit met drie ga• spelers oog in oog verschenen met doel• 
ve treffers en een reeks onbenut ge- man Cor Hoogendoom. Al Pluimers, Ja-
bleven scoringsmogelijkbeden. de As- mie Conroy en Rick Vangog misten ech-
senaren namen het niet-al te nauw met ter het doel, omdat ze de schijf zonder 
de tactische opdrachten, want de spe- schijnbeweging hard tegen het lichaam 
Iers van Paul Domm gingen te pas en te van de goalie knalden. 
onpas aan de haal. Miller (2x) en Conroy voerden de sco-

~ -venwicht . 
Oe met 1500 toeschouwers gevulde 

ijshal zag de teams in de-beginfase aar
, dig in evenwicht. De opvallendste man 
op' de ijsvlakte was in die periode arbiter 
Van Hout, die de spelregels strikt toe
paste, hetgeen in een regen van straf
minuten uitmondde. Omdat in de twee
gevechten doorgaans wel iets on
reglementaire gebeurt, kreeg Van de 
Hout handenvol werk. Het regelmatige 
pponthoud haalde de vaart uit de partij. 
Van de Houts optreden wekte wrevel bij 
de spelersgroepen en de meeste actews 
keken herhaaldelijk vreemd op na de 
vele bestraffingen, die bij bijzondere ar
biters tot dusverre achterwege bleven . 

Ondanks zijn strakke leiding kon de 
fluitist niet verhinderen, dat de spelers 
elkaar soms virinig in de haren vlogen. 
Assen liep op de tenen om in de score 
niet al te veel achterop t.e raken. Zo 
werd de openingstreffer van Ed Kieften
beld snel beantwoord met een doelpunt 
van Me Parland, waarna het resultaat 
van het betere Groninger spel voor de 
eerste pauze beperkt bleef tot een goal 
van Johan Toren, die handig profiteerde 
van een ongelukkige Asser wissel: 1-2. 

Dl'larna zakte de- ·Drentse equipe als 
een pudding in elkaar. De v~rmoeide 

1e overigens wel op tot 1-6, waardoor het 
laatste vijandelijke verzet definitief ge
broken was. Allard Krikke - een broer 
van de gisteren ver.dienstelijk spelende 
Henk ....- had de eer om in de slotfase de 
eindstand te bepalen op 1-6, maar enige 
invloed Óp de wedstrijdpunten had die 
goal niet meer. 

Behalve die beide punten stond er 
voor Groningen natuurlijk een portie eer 
op het spel. De Stadjers wilden blijk
baar bewijzen dat ze in ontwikkeling 
een stapje voor zijn, maar ongetwijfeld 
was de laatste kans op de play-off!' de 
belangrijkste drijfveer voor de inzet, 
waarmee Assen opzij werd gezet. Zelf 
blijven winnen en hopen op een misstap 
van Heerenveen, is voor Groningen 
voorlopig het parooL 

Narigheid 
Toch zou de clubleiding er goed aan 

doen nu al voorbereidingen te treffen 
voor het volgende seizoen. De narigheid 
met al dan niet gemaakte afspraken en 
contracten ligt Groningen nog 'rauw op 
de maag en de Canadese spelers willen 
nu eenmaal tijdig zekerheid. Voor de 
Groninger club lijkt het vooralsnog van 
groot belang de kern van dit jaar te be
houden. 

Spelers als Al Pluimers, Rock Van-

Nijmegen, vanavond Groningen& te
genstander In het Stadspark, won gl11l11ravond 
met 7 -3 van TIiburg Trappers. In Amsterdam 
klopte de plaa1sellJke club Geleen mll1 maar 
liefst 29-0. 

De stand: 
1. Amsterdam 
2. Tilburg 
J . Nijmegen 
4 . Heerenveen 
S. Groningen 
6. Den Bosch 
7. Assen 
8. Utrecht 
9. Geleen 

21 14 5 2 33 192- 72 
22 14 2 6 30 130- 86 
21 13 3 5 29 133- 71 
22 11 6 5 28 131- 94 
21 9 4 8 22 112- 87 
21 7 5 9 19 97-108 
23 9 1 13 19 115-134 
21 6 1 14 13 97-120 
22 0 1 21 1 52-287' 

gog, Andy Stryker en Gary Dusseldorp 
vormen al een paar jaar een basis voor 
het topijshockey in de Martinistad. 
Daarnaast hebben de nieuwelingen Van 
der Gulik, Mastrullo, Conroy en Miller 
voldoende bewezen te beschikken over 
prima capaciteiten. Want iedere ijshoc
key-insider is het over één ding eens: de 
~waliteitsspele~ zijn er. Andere,, faç
,toren (korte voorbereiding, ruzie met 
'Utrecht, te wéinig training) hebben er 
toe geleid, dat de ploeg nog niet bij de 
beste vier clubs behoort. 
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Na verlies thuis tegen Roswell Nijmegen . .. . 

f\:ansen play-offs voor 
1 •• ... • • 

Snickers vrijwel nihil 
De )ijlnsen voor het Groninger Ijshoc
keyteam Snicken op het bereiken van 
een plaats In de play-offs (kamploens
ronde) zijn na af1elopen weekend tot 
een minimum geslonken. Bestond er na 
de 1-6 over.winning van vrijdagavond 
,tegen het Asser Aquaterm nog een reële 
kans o.m zich te scharen bij de beste vier 
van het' Nederlandse Ijshockey. na de 
trágl:scbe nederlaag van afgelopen za
terdagavond tegen Roswell uit Nijme
gen (3-4) moet er een wonder gebeuren 
willen de Martlnlslad-bewoners nog 
~praak kunnen maken op de vader
landse Ijshockeyhegemonie. 

Het zag er overigens niet naar uit dat de 
hoop van ,het Groningse ijshockeywe
reldje dit weekend al de bodem zou 
worden ingeslagen , Want evenals de 
avond daarvoor, stond ook het treffen 
met de Nijmegenaren in het teken van 
voortreffelijk ijshockey. Na weken lang 
geacteerd te hebben op middelmatig ni
veau., bewezen de stadjers eindelijk 
weer eens over ,uitstekende kwaliteiten 
te beschikken. Met vlot lopende combi
naties werden de gasten de gehele eerste 
periode met de rug tegen de muur ge
drongen. Kwam de openingstreffer nog 
op naam van Roswell (Kennedy), 
daarna zorgden Conroy en Pluimers er
voor dat de gastheren op een 2-1 voor
sprong kwamen. 

Ed Kieftenbelt: matchpenalty. 

Smet 
Eén smetje kleefde er aan da't sprankel
ende eerste bedrijf. Na een overtreding 
van de Nijmegenaar Homburg lcon Ed 
Kieftenbelt zich niet meer beheersen en 

diende zijn tegenstrever een regen van 
slagen toe. De goed leidende scheids
rechter Toemen kon niet anders doen 
dan de Hollandse Canadees met een 
matchpenalty naar de kleedkamer stu
ren. 
Ondanks het gemis van Kieftenbelt trok 
Snickers ook in de tweede periode het 
initiatief naar zich toe. Goede scorings
mogelijkheden werden echter onbenut 
gelaten, het eerste doelpunt van die 
tweede twintig minuten viel zelfs aan de 
andere kant van het veld. 
Een ongelukkig misverstand tussen 
Andy Streiker. en goalie Brian v.d. Gu
lik deed het gevulcaniseerde rubber zon
der dat er een Roswell-speler in de buurt 
was in het Noordelijke rloel belanden . 
Een tegenslag, die de Groni ngse aan
valsmachine duidelijk deed haperen . De 
ploeg werd onzeker, en Roswell-speler 
Harry van Heumen profiteerde hier 
dankbaar van. Na goed aangeven van 
Groen liet hij de Groningse goalie kans
loos en bepaalde de tweede ruststand op 
2-3. 

Massaal 
De derde periode liet logischerwijs een 
éénrichtingsverkeer zien . De Zuider
lingen verdedigden hun voorsprong, 
Snickers had zelfs aan een puntendeling 

Kansen Groningen 
dalen nog verder 

(Van een onzer sportmedewerkers) 
Ondanks het verlies van Heerenveen bij Tilburg Trappers (5-2) zijn de kan

sen van de Groninge1' ijshockeyers om zich te plaatsen voor de play-offs aanzien
lijk kleiner geworden. De strohalm waar aan de Snickersformatie en de suppor
tersschare zich vastklampen kreeg za terdagavond een forse knauw door de 4-3 
nederlaag tegen het Nijmeegse Roswell. Bij winst was G_roning~~ twee punt~~ 
ingelopen op aartsrivaa l Heerenveen, me~r d~r de verh~spar~1J tegen de N1J
me1enaren, blijft de achterstand op de Friese titelverdediger vier punten. Een 
gemiste kans dus voor Randy Neal en zijn mannen. Om de kloof met Heerenveen 
alsnog te overbruggen resten nu nog maar negen wedstrijden. 

Het due l tegen Nijmegen bood weliswaar verdiende voorsprong bij de eerste pauze: 
weinig fraai ijshockey, maar de ruim 1400 2- 1. 
toeschouwers hoefden zich in de eerste twee Groningen bleef ook in de tweede periode 
perioden gee n moment te vervelen. Er groei- aandringen. maar een verruiming van de 
de d irect een broeierig sfeertje en het wach- marge bleef uit. Opnieuw bleek de Groninger 
ten was op het moment dat de bom zou equipe bij het creëren va n kansen te veel af. 
bars ten . Verantwoordelijke man voor die on- hankelijk va n individuele hoogstand1es van 
pl.ezie rige stemming was hoofdarbiter Nico Ja mie Conroy en Mark Mi lier. Nijmegen was 
Toemen, die aanvankelijk uiterst laconi_ek en bij tegenstoten veel dreigender. De tweede 
lankmoedig leidde . Andy Stryker en mt~r- treffer voor de gasten kwam echter niet voort 
national Harry van Heumen startten de VIJ· uit zo'n counter. Andy Stryker wilde bij een 

. 
:-; 

nog niet genoeg als het z'n kansen wilde 
behouden op lclassering voor de pÎay
offs. Massaal trok de rood-witte forma
tie van trainer/coach Randy Neal op 
naar het vijandelijke doel. 1 

Wel werden enkele kansen gecr~erd, 
maar uitstekend keeperswerk van Ros
well-goalie Jan Bruijsten stond een 
Groningse treffer in de weg. Toch zou 
hij die periode nog één maal moeten ca
pituleren. De zich goed vrij spelende 
Mark Miller zag met een effectvol 
flankschot de puck over de legguard 
van de sluitpost in de rechterhoek v~r
dwijnen . 
Even leek het er op alsof de bezoekers 
rijp waren voor een walk-over, maar 
vier minuten later bezorgde een uitste
kend uitgevoerde counter hen via al
weer Kennedy de volle buit (3-4) . Ook 
het in de laatste minuut wisselen .van 
keeper Brian v.d. Gulik voor een· extra 
veldspeler baatte de Groningers niet 
meer. 

Wil Snickers nu nog In de play-offs be
landen, dan moeten de Groolngers alle 
volgende wedstrijden winnen en moet 
naaste concurrent Heerenveen vrijwel 
alle wed.strijden verliezen. De nederlaag 
van de Friezen gistenvond l.n TIiburg 
houdt voor de Groningers voorlopig 
dus nog de deur naar de play-offs op 
een heel klein kiertje open. 

andelijkheden. Nijmegen maakte snel ge- ongevaarlijke situatie vlak naast zijn eigen 
bruik van de eerste numerieke meerderheid doel de puck even opwippen, maar hij deed 
om óp voorsprong te komen door Ron Ken- dat zo nonchalant dat tot verbijstering van 
nedy. Jamie Conroy sloot een solo af met de Brian van der Gu lig de zwarte schijf plot-

• ANDY STRIJKER 
.. . eigen doel . , . 

gelijkmaker en kort daarna waren de rapen seling in het eigen doeltje caramboleerde. 
goed gaar. Deze tegenvaller haa lde alle durf en zell"-

Toemen wenste de geniepigheidjes van de vertrouwen uit de ploeg van de Groningers. 
Nijmeegse provocateur Fred Horn_burg niet Ook de felheid was op slag verdwenen. Tot 
te zien en Ed Kieftenbeld vloog m de op- overmaat van ramp maakte Nijmegen weer 
gezette val. De bebrilde Canadees nam gebruik van een numerieke meerderheid, 
vechtlustig wraak voor een geva l van el- toen J o han T oren twee minuten uitzat we-
bowing en hij achtervolgde de vluchtende gens slashing van Van der Gulig. 
Homburg onder stormachtige toejuichingen 
van het fanatieke vak C Noord. He t beteken- Toch gar Johan Toren zijn ploeg nog een 
de voor Kieftenbel.d een terechte match- keer het goede voorbeeld . Goed doorzetten 

, penalty, maar Homburg kon zijn treiterprak- van de Groninger captai n brocht Mark Mil -
tijken na vijf minuten op de strafbank weer Ier in stell ing en die liet Bruysten kansloos: 
voortzetten. Scheidsrechter Toemen trad na 3-3. Meer zat er niet in voor de thuisclub. 
dit incident echter aanzienlijk punctueler Onachtzaamheid in de defensie stelde Ron 
op. Een machtig slapshot van Al Pluimers Kennedy in staat om de Groningers zelfs de 
bezorgde de Groningers een op dat moment puntendeling te ontfutselen : 3-4. 

Uitslagen en stand 
De ijshockeyuitslagen wan dit weelceinde: 
Heerenveen-Assen 10-3. Groningen-Nij
megen 3-4 , Utrecht-Den Bosch 6-7, Tilburg-_ 
Heerenveen 5-2, Geleen- Utrecht 1-9, Den 
Bosch - Amsterdam 6-4. 

DE STAND: 
1. Amsterdam 
2. Tilburg 
3. Nijmegen 
4. Heerenveen 
5. Den Bosch 
6. Groningen 
7. Assen 
8. Utrecht 
9. Geleen 

22 14 5 3 33 
23 15 2 6 33 
22 14 3 5 31 
24 12 6 6 30 
23 9 5 9 23 
22 9 4 9 22 
24 9 1 14 19 
23 7 1 15 15 
23 0 1 22 1 

196- 78 
126- 90 
137- 74 
133-103 
110-116 
115- 91 
118-144 
112-128 

53-2116. 
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Groninger ijshockeyers kloppen gehavend team 7-2 
' 

Wanbeleid velt Utrecht 
(Van onze sportredacteur 

HENK HIELKEMA) 
Hoe .gevaarlijk sportsponsoring 

kan zijn, blijkt regelmatig in de 
ijshockeywereld. Het bestaan van de 
eerste-divisieclubs hangt vaak af van 
de sponsorgelden, want er zijn maar 
'enkele clubs die zichzelf op het 
hoogste niveau kunnen bedruipen. 
Dat er weinig topsport over blijft als 
de sponsor wegvalt, heeft Groningen 
twee jaar geleden aan den lijve onder• 
vonden. · Vandaag zit de Utrechtse 
ijshockeyclub met de brokken. Een 
werknemer van de sponsor is een 
paar maanden geleden met anderhal
ve ton als manager de ijshoc
keywereld ingestapt en nu blijkt dat 
hij vermoedelijk het budget heeft 
overschreden met .ruim een ton. Ge
volg: de manager druipt af, de spon
sor is boos en de spelers kunnen naar 
hun centen fluiten. Gisteravond 
kwam Utrecht voor het com
petitieduel . tegen Snicker11 op het ijs 
met een gehavend team, dat kansloos 
een 7-2 nederlaag moest incasseren. 

De Utrechtse spelers Frank Dob
belaar en Harrie Wielheesen hebben 
hun club inmiddels definitief de rug 
toegekeerd, omdat ze weigeren· langer 
dan drie _ weken op bun '.'o~te,i · "~ 
vergoeding'' te wachten. Andereä~lers t• ~ 
zoals-: Brian Sproxton, Dave Domseif, ; 
Marcel van Rossum, Bruce Hubbard, 
Roland Meijer en John Willemse kwa
men gistere1;1 in het Stadspark niet op
dagen, omdat ze demonstratief in sta- 1 
king zijn gegaan. De oud-Groninger
Canadees Rob van Onlangs speelde wel, 
maar hij en zijn metgezellen, die on
langs met behulp van de rechter naar 
Utrecht verhuisden, zullen momenteel 
ongetwijfeld op de knieën naar hun ou-
de club terug willen. 

Bungalowpark 
De Utrechtse Canadezen, die aan het 

begin van dit seizoen schitterend in een 
bungalowpark waren gehuisvest, heb
ben hun woningen vaarwel gezegd, ter
wijl ook de door de sponsor beschikbaar 
gestelde auto's ijlings moesten worden . 
ingeleverd. Hoewel de sponsor de sup
portersvereniging van Utrecht heeft be
loofd alles te zullen doen om de finan
ciële problemen op te lossen, vreest het 
bestuur van de Stichtse club, dat het 
zal worden opgezadeld met een schul
denlast van honderdduizend gulden . 

De sponsors uit de Domstad hebben 
zich in hun drang naar publiciteit ver
keken op de sport en de zakelijke bege
leiding. Een doldrieste manag-er maakte 
er een financiële janboel van, waardoor 
het ijshockeygebeuren in Utrecht op de 
rand van de afgrond staat. Dat laatste 
geldt trouwens niet voor de-jeugdteams, " 
want het du bbestuur is wel zo verstan-

• Al Pluimers trekt met de puck in de aanval, terwijl Herman arras toe
kijkt. 

dig geweest om de onderbouw van de 
vereniging uit de handen van de spon
sors te houden. 

Puinresten 
Trainer-coach Bob Jastremski, die 

zijn spelérsgroep langzaam maar zeker 

wilde begeleiden naar de top, zit met de 
puinresten van zijn manager. Tegen 
Groningen werd de groep aangevuld 
met junioren, maar van een verantwoor
de opbouw is natuurlijk geen sprake 
meer. Jastremski wilde na afloop echter 
niets loslaten omtrent de Utrechtse pro-

blemen: " Ach, het zijn organisatorische 
moeilijkheden". 

De kans op een "Utrechtse" situatie 
is er eigenlijk voor alle topclubs. In Gro- 1 

ningen is het ook nog de vraag of de hui
dige sponsor brood ziet in een ver
lenging van de overeenkomst. Vooral 
het feit, dat de ploeg van Randy Neal 
vermoedelijk de play-offs niet haalt, zal 
in de onderhandelingen een belangrijke 
rol spelen. Deelname in de naronde is 
voor sponsors namelijk een aantrek
kelijke bijkomstigheid, omdat in die we
ken de meeste publiciteit gehaald kan 
worden. In het verleden hebben 
geldschieters wel eens de voorwaarde 
gesteld dat de ploeg beslist in de top van 
het klassement. moest meedraaien. Zo
niet, dan ook geen sponsorgelden meer. 

Weinig medewerking 
In Assen hebben ze weer andere pro

blemen. Voorzitter Peter Langendijk 
heeft laten weten, dat het voortbestaan 
van de ijshockeyclub in de Drentse 
kunstijshal onzeker is geworden, omdat 
het ijsbaanbestuur in de ogen van de 
voorzitter weinig medewerking verleent 
als het gaat om faciliteiten voor de 
ijshockeyploeg. De heer Langendijk 

, '"' he.eft zelfs gedreigd met het overplaat
~~ 11en van~hetteam naar een andere stad, 

als er in de samenwerking met de ijs
baan geen verbetering komt . 

Ondanks alle perikelen in Utrecht 
was er nog een busonderneming te vin
den, die de spelersgroep naar het Noor
den vervoerde, waar de Groninger 
ijshockeyers voor ruim zeshonderd toe
schouwers een ongeïnspireerde indruk 
maakten. Na een 1-0 voorsprong in de 
eerste pauze kwam de Groninger pro
duktie moeizaam op gang. Jamie Con
roy, Mark Killer (3x), Johan Toren, Al
latd Krikke en Al Pluimers zorgden voor 
de zeven treffers. 
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Ushockeyformatie wan 
Groningen schotloos 

(Van een onzer sportmedewerkers) 
Opnieuw zijn de kansen van Snickers om zich te plaatsen voor de play-offs 

van de vaderlandse ijshockeycompetitie kleiner geworden. En weer moet de oor• 
zaak gezocht worden in de geringe schotvaardigheid ven de Groningers. Zater• 
dagavond werd met 4-2 verloren van de Ameterdamse koploper BiBSchop in een 
duel wauin de noordelingen vrijwel gelijkwaardig waren aan de hoofds~elin
gen. 

Gisteravond stond de formatie van 
Randy Neal bij het eindsignaal van de 
aantrekkelijke wedstrijd tegen de APA 
Eagles uit Den Bosch weliswaar met 8-6 
aan de goede kant van de score, maar de. 
kleine duizend getrouwen waren het er 
roerend over eens dat de Brabandera er 
genadig waren afgekomen. Een zege 
met dubbele cijfers had het krachts• 
verschil duidelijk gestalte moeten ge
ven, maar de mooiste kansen werden 
knullig om zeep geholpen. Ook sterk 
keeperswerk van de Bossche jeugdinter
national Michel Geisterfer droeg er toe 
bij, dat de verdiende Groninger zege 
aan de magere kant bleef. 

In Amsterdam was Groningen in een 
uitstekende derde periode dichtbij een 
stuntresultaat tegen de lijstaanvoerder 
en toen Mark Miller met zijn tweede 
treffer de achterstand terugbracht tot 
4-2 waren er nog slechts drie minuten te 
spelen. De voortreffelijke Amsterdamse 
goalie John de Bruyn stond meer Gro
ninger treffers echter niet toe. Jamie 
Conroy kwam alleen voor De Bruyn als 
verliezer uit de strijd en Mark Miller 
knalde snoeihard op de paal. De Am-

sterdamse treffers kwamen op naam 
van Ron Berteling, Bob Sunderland en 
Phil McKenzie. 

Primeur 
Het Groninger publiek maakte 

gisteravond kennis met de primeur van 
gehelmde linesmen. Terwijl hoofdar
biter Gabe Westra blootshoofds zijn 
entree maakte, kwamen volgens de 
nieuwe voorschriften van de NIJB zijn 
assistenten Akkerman en Wiebenga 
met zwarte helmen op het ijs. 

De drie fluitisten hadden vooral in de 
eerste periode handenvol werk, want 
ondanks het uitblijven van massale 

iS--l--0/ 

vechtpartijen veroorzaakte de felheid 
van beide teams veel overtredingen. 
Dat kwam Groningen in die fase op tien 
strafminuten te staan en de Bos
schenaren op twaalf. De eerste twintig 
minuten werden afgesloten met een 4-2 
voorsprong voor de thuisclub door doel
punten van Johan Toren, Mark Miller, 
J amie Conroy en Al Pluimers. 

In de tweede periode waren de scher
pe kantjes eraf. Groningen bleef duide
lijk sterker, maar scoren was er niet bij. 
Dat was tevens de verdienste van Mi
chi!l Geisterfer, die zijn keepende col
lega John van de Poel na de derde Gro
ninger treffer afloste. De doelpunten 
vielen via goede tegenstoten aan de an
dere kant. Den Bosch kwam zelfs langs• 
zij (4-4), maar Al Pluimers zorgde er
voor dat zijn ploeg toch met voorsprong 
de derde periode inging. In die laatste 
twintig minuten voerden uitblinker 
Pluimers, Gerard Carras en Andy Stry
ker (het doelpunt van de avond na ~n 

De ijshockeyÛitslagen van het af. 
gelopen weekeinde: Aesen-Geleen 
14-3, Amsterdam-Groningen 4-2, 
Groningen-Den Bosch 8--6, Ge
leen-Tilburg 3-18. 
1. Tilburg 25 17 2 8 38 182- 95 
2. Amelerdem 23 15 5 3 35 200- 80 
3. Nijmegen 23 15 3 5 33 148- 78 
,. HHrenveen 25 12 8 7 30 145-113 
5. Groningen 24 10 , 10 24 129-101 
8. Den Boldl 24 9 5 10 23 118-124 
7. ANen 25 10 1 14 21 132-147 
1. Utrecht 25 7 1 17 15 118-144 
9. Geleen 25 0 1 24 1 59-328 

Amsterdam, Tilburg en Nijmegen perio
d■kampioen. 

gave solo) de voorsprong op tot 8-4. in
ternational Mari Saris bracht met twee 
treffers binnen een halve minuut de 
spanning nog even terug. De Bos
schenaren haalden met nog ruim drie 
minuten te spelen zelfs hun doelman 
van het ijs om te proberen met een zes
de veldspeler en Jemie Conroy voor de 
Groningers op de strafbank nog aanslui
ting te krijgen. Toen Conroy echter 
terug was op het ijs en Al Pluimers op 
een haar na het verlaten Brabantse 
kooitje miste, gaven de Eagles hun ver
zet op. Geisterfer nam zijn plaats weer 
in en Groningen bracht de 8-6 zege 
moeiteloos over de eindstreep. 

Verplicht nummer 
Het Asser Aquatherm speelde zater

dagavond het verplichte nummer tegen 
hekkesluiter Smoke· Eaters uit Geleen. 

~--• . 
• ALPLUIMERS 

... uitblinker ... 
De Limburgers dachten met het scha
duwen van Mike McParland de schade 
te kunnen beperken, maar de Drentse 
topscorer leverde met drie treffers toch 
zijn bijdrage aan de 14-3 zege van de As
senaren. Ook Dave Mathewson en 
Andrew Tenbult scoorden drie keer in 
dit matige treffen. De overige Drentse 
doelpunten kwamen van Dave Bell (2), 
Dan Cuomo, Leon van Kemenade en 
Bemie 'fhiessen. 
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Fa. P.J. Kuiter RAO1O1Tv eN wAsMAcH1NEs 

Paterswoldseweg 18 - Telefoon 123826 
Parkweg 112 - Telefoon 265075 

Philips-Grundig
Telefunken-Sony 

Fa. P.J. Kuiter v/h K. v. Kalker 
IJZERWAREN-GEREEDSCHAPPEN enz. 

BOORMACHINES: AEG-Skill -Black en Decker 

Paterswoldseweg 20 - Telefoon 123826 

MEULEMA 
VAN DER ES 

,,- . h.1-~ - · 
, ~·• • . ~:, 1 -. \ 

... , j . , ,,_ ... , ,,,. .. ,,. .,. 
· t J(- ' 
Jn\11 

1f1Jf •. 
•1 11 4 1 ,, 

... ,. Jt • .. , ... \ 
KANTOORMACHINES 
KANTOORMEUBELEN 
KASREGISTERS 
REPARATIE-IN R. 

Tel. 050-122789 / 252734 

Oude Kijk in 't Jatstraat 22-24 

9712 EH Groningen 

CAFÉ ~ 
HET 
WESTEN~ 
BEP EN AAD DE MOS 
Paterswoldseweg 36, 
Telefoon 120878 

Voor een dronk en 
een hartige hap. 
En waar over de 
wedstrijd nog 
wordt nagepraat. 

Ja, dat doe je bij 
Bep en Aadl! 

• 
L. Geuken & Zn. 
INTERIEURVERZORGING 
Rivierenhof 70 - Groningen - Tel. 252196 

A l meer dan 40 jaar het vertrouwde adres 
vopr Uw totale woninginrichting. 

Tevens groot in kleinmeubelen en gespecialiseerd in massief eiken 
boerenmeubelen 

HIJS DEN HAAG 

goa lie -
-

defence -
-
-
-
-
-

forward -
-
-
-
-
-
-
-
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OPSTELLINGEN 
(onder voorbehoud) 

oa nn ay J urgens 
Ben Bakker 

Piet Zoutenbier 
Joop Ierschot 
Corky Powers 
Piet Roskam 
Torn Machowski 
Maarten ~~ooiman 

Arnold Troch 
Wim Zwijnenburg 
Mike Pauli 
Harry Bronkhorst 
Bruce Hubbards 
Ferry Falkenhof 
Peter van Ekelen 
Roland Meijer 

SNICKERS,GRONINGEN 

goalie - Brian van der Gulik 
- Luuk van Dijk 

defence - Mike Mastrullo 
- Henk Krikke 
- Rick van Gog 
- Al Pluimers 

forward - Gary Dusseldorp 
- Jamie Conroy 
- Allard Krikke 
- Andy Strijker 
- Mark Miller 
- Johan Toren 
- Ed Kieftenbeld 
- Gerard Carras 
- Henk Keizer 
- ilerman Carras 

Trainer /coach: Randy Neal 

No. l 
No . 20 

No. 3 
No. 4 
No. 5 
No. 7 
No. 6 
No. 18 

No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 
No . 12 
No. 15 
No . 19 
No. 21 

No. l 
No. 20 

No . 4 
No. 2 
No. 3 
No. 9 

No. 11 
No . 18 
No. 8 
No. 10 
No . 19 
No . 7 (captain) 
No. 6 
No. 15 
No. 12 
No. 14 
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Henk "Beertje" Keizer 
TERUGKOMST VERZEKERD 

6 

Al weken lang is hij de grote afwezige in het Snickers-team. 
Een ernstige beenblessure, zo'n twee maanden geleden opgelopen 
tijdens een kompetitieduel, leek het einde te gaan worden van 
een met veel optimisme tegemoet g e zien ijshockeyseizoen. Het 
viel achteraf allemaal gelukkig nogal mee. Na een jarnmergenoeg 
te nog t6 lange afwezigheid, hoopt Henk "Beertje'' Keizer (want 
over hem hebben we het) over ongeveer twee weken weer met de 
schaatstraining te beginnen. Lukt dat, dan denkt hij in de lo
pende kompetitie in ieder geval nog een paar wedstrijden van de 
partij te zijn. EeD versterking, die Randy Neal gezien de huidige 
prestaties van z'n team, van harte zal toejuichen. 

Ondank z'n gedwongen afwezigheid, verdween Henk Kei zer niet uit 
de op het Groninger ijshockeywereldje gericht staande schijnwer
pers. Integendeel, tijdens iedere wedstrijd (en ook vaak tijdens 
de trainingen) was (en is) hij als geinteresseerd toeschouwer te 
vinden op de tribune van het Stadsparkstadion. Hunkerend naar het 
tijdstip, dat hij zich weer bij z ijn makkers zal kunnen voegen. Uit 
zijn regelmatig bezoek aan de i j spiste blijkt wel de grote ver 
bondenheid, die hij heeft met he t ijshockey. Maar ook met z ijn 
club, waar hij nu zo'n tien jaar aan verbonden is. Zoals de meeste 
Hollandse spelers van het Snickers-team, trad ook " Beertje" tot de 
vereniging toe in het oprichtingsjaar. Een clubman in hart en 
nieren dus. Na zijn eerste jaar als lid van het toenmalige GIJS 
de verschillende jeugdteams te hebben doorlopen (D, C en B) werd hij 
op vijftienjarige leeftijd al naar het eerste team gehaald. Hetgeen 
wel bewijst over welke kwaliteiten de aanvaller in die jaren al be
schikte. Ook Jong Oranje kwam al vroeg om de hoek van de deur kij
ken en in 1976 begon voor hem he t eerste van de drie s e izoe nen 
die hij voor dit vertegenwoordi gende jeugdteam uitkwam. Zowel in 
dit bondstearn als bij "zijn" club ontwikkelde de jeugdige aanvaller 
zich pijlsnel en werd hij een bi j vele verdedigers gevreesde for
ward. Karakteristiek voor hem is het op de r.ieest onverwachte mo 
menten opduiken voor het vijandelijke doel en zodoende verwarring 
stichtend in de vijandelijke verdediging. De stevige, 90 kilo we
gende forward, weet echter ook door zijn postuur z ' n tegenstander 
angst in te boezemen. Een speelwijze, waarvan het Gro ningse team het 
vaak moet hebben. Ondanks al deze aan ijshockey gewijde woorden, is de 
sport op de smalle ijzers niet het enige waar Henk Keizer voor 
leeft . 
Zo is hij bijvoorbeeld een verwoed beoefenaar van de windsurf
sport, tennist hij en mag af en toe graag met een fototoestel in 
de weer zijn. Allemaal dingen, waarvoor hij zich graag inzet en 
hem de gelegenheid geven op de juiste momenten een beetje afstand 
te nemen van de veel vergende sc~aatssport. Vandaar, dat de opge
lopen blessure eigenlijk dubbel zo hard aankwam. Niet alleen leek 
hij bezig te zijn aan een goed seizoen, ook z'n bewegingsvrijheid 
(Henk heeft weken in het gips moeten lopen) was hij een beetje 
kwijt. Gelukkig vordert het herstel met rasse schreden en ziet het 
er naar uit dat het Groninger publiek ook dit seizoen de "ras
Grunniger" nog aktief bezig kan zien. Voor de ploeg en de supporters 
is dat te hopen, want de Martinistadbewoners blijken zijn talenten 
in de afgelopen tijd node te hebben gemist. 
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Chaotische situatie m Amsterdam in de wedstnï d tegen De Bisschop. 
Van links naar rechts Herman Carras, Rick Vangog, Gerard Carras en 
Johan Toren. Het heeft er de schijn van dat nummer 17 van De Bisschop 
William Klooster enigszins wordt getript. (Foto Henk Vondeling). 

•• 
John van der Poel, de goalie van APA Eagles onderschept vallend de 
puck voor dat Mark Mil/er gevaarlijk kan worden. (Foto Henk Vondeling). 
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---------------------------Doelpuntenshow 
vanSnickers 
Afgelopen zaterdagavond had In llet 
Groningse Stadsparkstadlon het treffen 
plaats tussen Smoke Eaten nJt Geleen 
en het Gronlnase ljshoclr.eyteam Snlc
kers. Van te voren stond al vast dat b.et 
een weinig spannende partij zou gun 
worden. want voor belde ploegen stond 
er weinig meer op b.et spel. De rode lan
taamdraxer van de vaderlandse hoogste 
Ijshockeydivisie verloor het afgelopen 
seizoen vrijwel elke wedstrijd met dub
bele cijfers, en voor Snlckers zit er dit 
seizoen niet meer in dan een plaats In de 
middenmoot. 

len voor een extra veldspeler probeerde 
Utrecht de score tevergeefs nog wat op 
te vijzelen . Het had alleen tot gevolg dat 
Miller twee minuten voor tijd zijn 
vijfde en laatste doelpunt wist te maken 
voor een leeg doel. Ook Mastrullo had 
een belangrijk aandeel in de Groningse 
zege door met name in de tweede en 
derde periode enkele beslissende passes 
voor te schotelen aan Miller. 

Toch besloten de noordelingen hun 
trouwe supportersschare nog eens een 
keer een avondje spektakel voor te 
schotelen. Met bij vlagen uitstekend ijs-

: hockey stuurden de gastheren de bezoe
kers met een 20-1 nederlaag terug naar 
het verre Limburg, en vijzelden daar
mee het in de afgelopen weken zo vaak 
geschonden moreel weer een beetje op . 
Ook de zevenhonderd toeschouwers 
vermaakten zich uitstekend met de ge
boden doelpuntenshow en beloonden 
hun favorieten na afloop met een ova
tioneel applaus. 

Glansrol 
Gisteravond was in de nJtwedstrljd te
gen Bloform Utrecht een glansrol weg
gelegd voor MUler. De GronJngers won
nen vrij gemakkelijk met 2-5, waarbij 
Miller alle vijf doelpunten voor z'n re
kening nam. ID de eerste periode wist 
bel met sponsor-problemen kampende 
Utrechtse team het de Groningers met 
goede counters nog knap lastig te ma
ken (l-1), maar in de tweede periode 
verkregen de noordellngen het over
wicht (0.2). 

In de derde periode kwam !Jtrecht er 
voor het spaarzame publiek (slechts 50 
toeschouwers) helemaal niet meer aan 
te pas (0-2). Door de 'keeot'r in te wis~~-
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Op deelname aan pl.ay-offs r"i~ 

Snickers nog 
steeds kansje 
De Groninger ijshockeyers hebben oog 
steeds een kans om de play-offs te berei
ken. Gln1en de stadjers zaterdagavond 
ten onder tegen het Amsterdamse De 
Bisschop, afsteravond vormde het team 
van APA Den Bosch geen enkele be
dreiging voor de fel •~lende Gronin
gers. Met 8-6 bleven de noorderUogen 
de baas over bun gasten, en al doen de 
cijfers missehien het tegendeel vermoe
den; geen enkel moment kwam de zege 
ln gevaar. Door dit resnltaat blijven 
Randy Neal en zijn mannen uitzicht be
houden op een plaats In de play-offs, 
ook al doordat concurrent Feenstra 
Flyers vrijdagavond In Nijmegen met 
11-2 kansloos ten onder ging. 

De rood-witte thuisploeg ging meteen 
fanatiek van start. Met hard spel wer
den de Boschenaren dusdanig geïntimi
deerd, dat de Groningse aanval diverse 
malen gevaarlijk v.oor het vijandelijke 
doel kon verschijnen. 
Na twee minuten was het allereerst cap
tain Johan Toren die de overigens onze
ker. keepende doelman V.d. Poel kon 
passeren. Een onachtzaamheid in de de
fensie van de thuisploeg bracht de 
gasten nog wel op gelijke hoogte, maar 

daarna was het een eenrichtingsverkeer. 
Achtereenvolgens lieten Miller en Con
roy 3-1 op het scorebord aantekenen. 
Een goed verzorgde counter zorgde er 
voor dat de zuiderlingen nog even in de 
buurt kwamen, maar Pluimers bracht 
de eerste ruststand op 4-2. 
Ook de tweede periode stond in het te
ken van de vechtlust van de thuisploeg . 
Door de aanvalsdrift vergaten Johan 
Toren c.s. vaak hun verdediging, waar
door de Boschenaren door Huisman en 
Young zelfs op gelijke hoogte kwamen. 
Het antwoord van de gastheren kwam 
nog in dezelfde minuut. Met een zie
dend schot vond al weer Pluimers het 
net (5-4). 
In het laatste bedrijf leek er geen vuiltje 
aan de lucht te zijn. Wederom Pluimers 
en daarna zijn collega Gerard Carras 
bouwden de voorsprong op tot 7-4, 
waarna het team een beetje indommel
de. 
Den Bosch rook z.'n kans en via Mari 
Saris (2x), kwamen de gasten zowaar te
rug tot 7-6. Dat werd de Snickersspelers 
echter een beetje te gortig , en na een 
schitterende solo liet Andy Streiker.met 
het mooiste doelpunt van de wedstrijd 
de eindstand•aantekenen (8-6). 
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IJshockeyploeg 
Groningen 
dicht bii stunt 

Bijna hadden de Groninger Snickers 
gisteravond in Tilburg voor een verassing 
gezorgd. Twintig seconden voor het einde 
stonden :,;ij nog met 6•5 voor in dit duel uit 
de eer ste divisie van de vaderlandse 
Ijshockeycompetitie. Omdat Gary Dus
seldorp naar de straft>ank was verwe-zen 
wisten de Tilburgers een numerieke meer
derheid toch nog in een gelijkmakende 
treffer uit te drukken : 6-6. 

De hoofd rol in de ont moet ing was voor
behouden aan arbite r Noud van Berkel. In d e 
wandelgangen van het T ilburgse ijsstadion 
viel veelvuld ig te heluisteren da l het Neder
land.se e rbitersrorps j!een gelijke tred heeft 
gehouden met de spelt ec hnisch11 ontwik
kelin1se n . Voora l in de tweede periode was 
het een voortdurend komen en gaan va n spe
lers van beide tea ms van en naa r de straf
bank 

Tussen de bedrijven dom werd geprobeerd 
tot scoren te komen . Op basis va n keihard 
werken en een kra('htige zelfdiscipline lukte 
het de Groninger t rainer-coac h Randy Neal 
om zijn man nen op te stuwen tot êén van d e 
beste wedst rijden in d it seizoen E indelijk 
werden ook de kansen redelijk benut . . Johan 
Toren en Allan Pl uimers wisten Ha ns 
Christ iaens in de be1:i nfese te passeren. 
waarbij Louis Maas voor 1-1 zol'l{de . De tref 
fers uit de tweede periode kwamen van Steve 
Robson. 2-2 en Andy St ryker. De nroningers 
liepen d aarna via Gary Dusseldnrp u it naar 
2-4. waarna Klaas va n de r Broek en George 
Petem ousek tegensconrden. 4-4. 

De bus had bijna !iOO ( ;roninger füpporters 
naa r het Zuiden vervoerd . Zij stonden op de 
ban ken rondom de l2e minuut na goals van 
,Jamic Conroy en nogmaa ls .lohan Toren. 
(;eorge Peternousek en Steve Robson waren 
aansprakeliJk voor een mi nder rlezierige 
terug rei. . 1'aa~t de sc heidsrech ter stond 
Brian van der (;u iig centrnal. De ionge fana-
11eke Groninger goa ly verdedigde ,.ijn kooitje 
zeke r niet 7.0 vonr1reffeli1k a ls 1,ij n toekom, 
st ige internationale collega Hans Christi 
aans ln de tweede wedst rijd van gisteravond 
won Amsterdam mei 6-:-1 van Nijmegen 

Winst op HIJS 

Snickers 
oefende 
Nadat het Groninger Snickersteam af
gelopen vrijdagavond met 6-6 geli jk 
had gespeeld tegen Tilbu rg Trappers, 
traden de Groningers gisteravond aan 
tegen het in de tweede divisie uitko
mende HIJS uit Den Haad . Het vriend
schappelijke duel werd gespeeld om het 
Groninger team, dal om een plaats in de 
play-offs vecht, het wedstrijdritme te 
laten behouden. 

Voor slechts 500 toeschouwers zette het 
team van trainer / coach Randy Neal de 
gasten eenvoudig aan de kant. De 13·8 
eindstand kwam tot stand in een nogal 
lauwe wedstrijd, die alleen in de derde 
periode nog wat opwinding kende. 
Toen ontstond er nameli jk een vecht· 
part ij tussen een Den Haag-speler en de 
Groninger Rick Vangog. Maar na dit 
incident waren er vri jwel geen onregel
matigheden meer te bespeuren en het 
zich niet erg inspannende Snickers ste
vende gemakkelijk oo de ze,ze af. 
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Inzet van 
Groningen 
geeft geen 
rendement 

(Van onr.e sportredacteur 
· HENK HIELKEMA) 

De Groninger ijshockeyen hebben 
de laatste strohalm om de play-offs te 
bereiken zaterdagavond door de vin
gers laten glijden. Trainer Randy 
Neal en zijn spelers moeten straks ge
noegen nemen met een nacompetitie 
waaraan de vier topteams niet 
meedoen. Voor de grote groep fans is 
het missen van de play-offs een desil
lusie, die vermoedelijk hard aan
komt. Voor de wedstrijd tegen kop
loper Amsterdam kwamen ze nog 
eenmaal massaal naar de ijshal 
(1900), waar de tekortkomingen van 
de Groninger ploeg werden bevestigd. 
Ondanks een bovenmatige portie In
zet moest Snicken kwalitatief het 
loodje leggen: 2-6. 

Amsterdam liet Groningen in de 
eerste periode u itrezen, waama het 
team van Hans Westberg het duel met 
een collect ieve spelstijl naar zich toe 
trok . De Stadjers kwamen tactisch te 
kort. Wist de oud-coach Bob Jastremski 
in vorige seizoenen het ongebreidelde 
enthousiasme ven de Canadese spelers 
nog wat te sturen in tactische spel• 
patronen , Randy Neal heeft blijkbaar 
veel meer moeite met het uitdokteren 
ven een geschikte strijdwijze. 

De Canadese trainer heeft inzet en 
conditie hoog in het vaandel staan. 
Daar heeft het dit jaar niet aan ont
broken, maar voor het bereiken van een 
toppositie is meer nodig dan honderd 
procent inzet . Een tactische lijn is tij
dens de belangrijke wedst rijden nauwe
lijks te bespeuren. De drie maal twintig 
minuten durende confrontaties lijken 
veel op avonturen, waarin de spelers 
zich zonder remming storten. 

De onvervaarde krachtse11.plosîes 
doen het trouwens goed in het 
Stadspark. Het opportunisme brengt 
een brok spektakel met zich mee, dat 
doorgaans door het publiek bijzonder 
goed op prijs wordt gesteld. Het niveau 
van de Nederlandse topteams stoelt de 
laatste tijd echter niet alleen meer op 
inzet en kracht. Zoals Amsterdam de 
Groningers zaterdagavond tijdens de 
beide laatste periodes aan de kant zette, 

• Groninger goa
lie Brian uan der 
Gulig in het nauw. 

Sponsorperikelen Rel rond koploper 
De voorzitter, van de eerste dlvisieclub, hebben een speciale 

vergadering belegd om over di, 1pon90rperikelen te praten. De 
blj.;"r.k;;rast wordt dondi-rdag lr, B.iü.nlk geh,niden. Op deu vér
gadering komen ook de onkostenvergoedingen aan de orde, die 
aan spelers worden gegeven. De indruk 111 de laatste maanden 
namelijk gewekt, dal e r spreke i1 van pure betaling ln plaats 
van een vergoeding. 

Er is een kans dat koploper Amsterdam vier competitiepunten 
kwijt raakt. In de weclstrljden tegen Nijmegen en As■en heeft de 
club namelijk een gesèltonte spe er opgesteld. Bob Sunderland·. 
Nijmegen en AHen hebben blj de strafcommluie geprotesteerd . 
Deze commissie ken de beide door Amsterdam gewonnen duels 
verloren verklaren, waardoor Nijmegen en Assen er elk twee 
punten bi; krijgen. 

getuigde van uitgekiend overleg en een 
juist gebruik van de beschikbare kwali• 
teiten. 

De Am terdammers hebben een team. 
dat al jarenlang in dezelfde samenstel
ling opereert.. Het succes hebben ze dit 
jaar vooral te danken aan eenheid en in 
gestudeerde patronen. Continuïteit van 
de spelersgroep i voor een top pre t at ie 

De•tand: 
1. Amaterd■m 
2. Nij""99" 
3. Tilburg 
• - Hee,-n'ff!t!n 
5. GrOl\inoen 
e. Den BoKh 

7. "-" 8. Utr.cht 
9. Geleen 

28 20 5 3 45 234- 97 
29 19 3 7 41 191- 97 
29 18 3 8 39 195-122 
27 14 8 7 34 180- 118 
27 11 5 11 27 140-115 
29 11 8 12 28 149-154 
29 11 2 18 24 151-1 88 
28 7 1 20 15 124-173 
28 0 1 27 1 83-383 

in de huidige competitie een belangrijke 
voorwaarde. Amsterdam plukt nu de 
vruchte n van een jarenlang beleid . zoals 
Heerenveen dat in de vorige seizoenen 
heeft gedaan . Het zal geen toeval zijn 
dat Nijmegen momenteel in de top 
eveneens een hoofdrol vervult. Ook daar 
is trainer-coach Alex Andjelich al tij
denlang bezig om de Nederlandse 

ijshockeytalent.en te scholen tot topspe
lers . 

R.andy Neal stond dit jaar in feite 
voor de moeilijke taak om het werk van 
Bob Jastremski verder uil te b<:>uwen . 

Voor hem was er geen tiJd om het ijshoc 
keygebeuren op langere termijn te plan 
nen, omdat Groningen ZIJn ·tatus al-.. 
., topper" natuurli jk wilde handhaven . 

eal kreeg het extra moeilijk, omdal hij 
pas tijdens de cornpet itie de huidige 
spelersgroep tot zijn beschikking had . 

Nu de Groningers een stapje terug 
moeten doen is er voldoende tijd om de 
organisatie voor het volgende seizoen 
rund te maken . Bestuurslid Harry Kn e
velbaard : ,.De sponsoring is al voor het 
volgende jaar gegarandeerd. We willen 
de contacten met de spelers beter on
derhouden dan in het verleden gebeurd 
1s. Verder denken we er over om in de> 
zomermaanden zel f naar Canada te rei
zen om te zorgen dat de spelers op tijd 
naar Nederland komen ." 

Het duel tegen Amsterdam werd ge• 

zien als laatste kans om nog voor de 
play•offä in de race te blijven. Dat 
mi~Jukte grundioos . Hoewel de sta rt 
voor Groningen voorspoedig verliep, 
v.erd het noordelijke gezwoeg uitein
delijk niet beloond. Mark Miller zorgde 
trouwen" al na rwee minuten voor de 
openingstreffer door de schijf na een re 
bound van doelman Nienhuis in het 
kooitje te tikke n. Daarna scoorde 
Simpson gelijk . maar nog gee n vijf mi 
nuten later reall eerde Jamie Conroy de 
tweede Groning e goal: 2- 1. 

Het krachtwerk van Groningen 
verontrustte Am terdam nauwelijks. De 
hoofdstedelijke ploeg was geduldig en 
wachtte gewoon op het moment, dat de 
tegenstanders waren uitgeschaatst. 
Simpson, Berteling (2x), Simpson en 
Va n der Griendt velden vervolgens de 
thuisploeg, die in Allan Pluimers, Mark 
l\.'Tiller en ,Johan Toren uitblinkers had . 

Door het verlies is de uitwedstrijd te
gen Heerenveen (woensdag 11 februari) 
van minder belang geworden. De pun
tenkloof i te groot om de Friezen uit de 
play-offs te houden . 
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GRONINGEN GEKLOPT MET 6-3 

Geweld weer centraal 
in Heerenveense iishal 

(Van onze sportredacteur 
HENK HIELKEMA) 

Met een geweld alsor er een kampioenschap op het spel stond, barstte de 
bom gisteravond in het Heerenveense ijsstadion. De Groninger ijshoc• 
.keydoelman Brian van der Gulig werd van het ijs gestuurd Johan Toren 
liep een tien-minutenstrar op, Heerenveense spelers verdV:enen naar de 
strafbank en een paar van de vierduizend toeschouwers uitten hun agressie 
door dreigend op de bestrafte Toren af te stevenen. Kortom, er gebeurde 
weer wat tijdens de noordelijke ijshockeyderby tussen Groningen en 
Heerenveen. De Friezen, die zich al wisten geplaatst voor de play offs.. won
nen het duel met 6-3, maar dat was in feite onbelangrijk. 

Voor de ogen van bondscoach 
Bubnik en de du izenden sensatie
zoekers ( het publiek speelde de ge
hele avond een negatieve rol door de 
spelers tegen elkaar in het hamas te 
jagen) stond de derby weer eens bol 
van geweld , terwijl er slechts spora
disch goed spel was te zien . De von
ken vlogen er vanaf en de als Neer
lands beste arbiter bekend staande 
Nico Toemen liet de kemphanen 
hun gang gaan. tot ze met zijn allen 
in de zevende minuut van de derde 
periode over de schreef gingen en, 
zoals gezegd, ook de toeschouwers: 
zich met de wanvertoning bemoei 
den. 

Tussen de bedrijven door waren de 
beioekers getuige van een even 
wichtige partij , waarin Heerenveen 
iets gemakkelijker scoorde en steeds 
het voordeel had van een voor
sprong. De landskampioenen, die 
juist op tijd in vorm lijken te komen 
voor de start van de play offs, be
dreigen na de zege de derde positie 
van Tilburg Trappers. Het voordeel 
van deze plaats is , dat de eerste te
genstander in de narende de als 
tweede geklasseerde ploeg is in 
plaats van de koploper. 

Waarmaken 
Voor de Groninger Johan Toren 

betekende de bestraffing in de 
laatste periode een abrupt einde van 
een sterk optreden. Blijkbaar wilde 
de jonge Groninger zijn verkiezing in 
Oranje waarmaken, want de tech
nische leiding van het Nederlandse 
team zst natuurlijk niet voor niets 
op de tribune. Als Bubnik het duel 
beschouwt als een soort tentamen 
voor de Oranje-kandidaten, dan 
hoeft Toren niet bang te zijn dat hij 
straks tijdens de wereldkam
pioenschappen thuis moet bli.iven . 
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• JOHAN TOREN 

Hij speelde bijzonder geconcen
treerd en bleek allerminst geïmpo
neerd door de altijd luidruchtige 
Friese ambiance. Toren ac
centueerde zijn goede vorm met het 
scoren van de tweede Groninger t ref
fer na voorbereidend werk van Ja mie 
Conroy. De besnorde aanvaller joeg 
de schijf in één stickbeweging langs 
goalie Lenssen in het kooitje . 

Verder was Groningen, zoals zo 
vaak dit se izoen, wel de actiefste 
ploeg, maar de mannen van coach 
Randy Neal wisten nauwelijks effec
tieve lijn in het spel te brengen. De 
drie Groningers goals kwamen op 
naam van: Toren, Krikke en Miller. 
Voor de Friezen scoorden: Janssen 
(2x), De Bruyn, Van Wieren, Koop
mans en Kolner. 

Slechte beurt 
Van der Gulig 

Als 101 zand zat de ploeg van de Groninger Snickers gis~era~?nd in elkaar in 
de confrontatie met een getneplreerd Roawell. Het werd in NtJmege~ daarom 
een dik verdiende 5-0 overwinning voor het team dat zich op de striJd om het 
landekampioen1chep voorbereidt. 

Een negatieve hoofdrol was er weer 
voor de Groninger keeper Brian van der 
Gulig. Ging hij in Heerenveen al eerder 
deie week over de echreef, ook gister
avond verloor hij weer zijn. ze~~
beheersing. Daarvan werd Benme TiJ• 
nagel de dupe. Van der Guligs spearing 
werd volkomen in overeenstemming 
met de spelregels door arbiter Nico Toe
men bestraft met een vijf-minutenstraf 
en een misconduct. Zo langzamerhand 
wordt de jonge keeper. die heus w~I ta
·1ent heeft een bron van ellende, die de 
goede na~m van de Groninger ijshoc
keyer& geen eer aan doet. 

Hij was in de 15e minuut ook al door 
een fout de oorzaak van de eerstu Nij
meegse goal van de stick van Ron Ken
nedy. Een uitblinkende Thorn Ross 

--'----- -----

!'lcuorde een minuut later 2-0. Twee 
~oals vielen er ook in de tweede periode 
door nogmaals Thorn Roes en inter
national Harrie van Heumen. De hat
trick van Thorn Ross kwam in de slot
fase tot stand na keurig aangeven van 
Ron Kennedy, d}e daarmee zijn hon
derdste competitiepunt bijeensprok-
kelde . · 

Daardoor heeft hij de Assenaar Mike 
McParland vrijwel definitief van de 
eerste plaats in het nationale schutters
klassement verdrongen. Volledig on
nodig was in het knusse Gelderse ijshal
letje ook de overtreding van E~ Kieften
beld, die eveneens een m1econduct 
kreeg uitgedeeld . Zodoende kwamen er 
op het wedstrijdformulier wel de ~amen 
van Groninger spelers, maar niet als 
doe !punten makers. 

e MCPARLA.ND 
. . . van eerste plaats verdrongen . . . 



Dubbele winst 
Groninger ijshockey 
Het begin van de na-competitie is voor 
de Grorilngse Ijshockeyclub Snickers 
voorspoedig verlopen. Op het pro
gramma stonden twee wedstrijden legen 
Den Bosch , de club die het de Noorde
lingen gedurende de gewone competitie 
behoorlijk lastig maakte. 

Ditmaal zagen de stadjers echter kans 
de Brabantse klip te om zeilen, door zo
wel zaterdagavond in eigen huis als gis
teravond in Den Bosch de volle buit 
binnen te halen . Voor de slechts vi jf
honderd toeschouwers in het Stads
park-stadion leverde de Groningse da
dendrang een lawine aan doelpunten op 
(11-4), maar in de Brabantse hoofdstad 
liep het gisteren allemaal wat stroever . 
De formatie van trainer/ coach Randy 
Neal kwam echter niet in werkelijke 
moeilijkheden en bleef ruimschoots aan 
de positieve kant van de score . (2-4). 

Aanvallend 
De Snickersploeg besefte blijkbaar dat 
het wat had goed te maken ten opzichte 
van de fans. Een week geleden immers 
verloren de Martinistadbewoners in ei
gen huis van het Asser Aquaterm met 3-
7, en dat res ultaat zat de aanhang nog 
steeds niet lekker. Met het zaterdag
avond vertoonde aanvallende spel 
maakte de ploeg die slipper ruim
schoots weer goed, want het publiek 
kreeg een aantrekkelijke partij ijshoc
key voorgeschoteld . Halverwege de 
eerste periode keken de Brabanders al 
tegen een 3-0 achterstand aan , doordat 
achtereenvolgens Miller, Allard Krikke 
en Keizer de roos hadden getroffen. Pas 
daarna zag interna tional Mari Saris 
kans wa t terug te doen . 
Kort daarna was het echter weer Snic
kers dat scoorde. Al Pluimers haalde 
verwoestend uit en de Bosche goalie was 
kansloos op zijn zuiver gericht schot. 
Daarna verkleind e Colijn de marge nog 
even tot twee punten , maar vlak voor 
het rustsignaal was het wederom Plui
mers die er voor zorgde dat z'n ploeg 
met een 5-2 voorsprong de kleedkamer 
kon opzoeken . 
De tweede periode stond eveneens in het 
teken van de Groningse aanvalsdrift. , 
Van ' t Wout bracht Den Bosch nog wel 
even dichterbij, maar daarna waren het 
P luimers, Toren en Miller die de score 
opvoerden tot 8-3 . Ook het laatste be
drij f gaf een aantal spectaculaire mo
menten voor beide doelen te zien. Strei
ker en Krikke brachten de Groningse 
ploeg in de dubbele cijfers, alvorens 
Wîlson kans zag voor de Brabanders te
gen te scoren .. Vlak voor tijd was het 
uiteindel ijk Henk Krikke die de 11-4 
eindstand op het scorebord liet 11anteke
nen . 

Opvallend in belde wedstrijden was het 
goede optreden an reserve-doelman 
Luuk van Dijk, die de plaats ln nam van 
d" 111 fo,-!l"P"" wr~" 1'?.a· {'~,: :-1~ •,rnîJ: · 

gekeerde Brian van de Gullk. Volgens 
Snickersbestuurslid Kne-velbaard dwon
gen familie-omstandigheden de twintig
jarige sluJtpost tot zijn vroegtijdig ver
trek. Ondanks het feit dal de ijshockey
stichting op zoek Is naar een nieuwe 
doelman , Is het volgens Knevelbaard 
vrijwel zeker dat Van Dijk In de na-
competitie als vaste goalie zal fungeren. 
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IJshockeyers stellen 
teleur in slotpartil 
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(Van een onzer sportmedewerkers) 
Voor het · 1aatste competitieduel van de vaderlandse 

ijshockeycompetitie tussen het Groninger Snickers en 
Aquatherm uit. Assen kwamen de rans (1600) nog eenmaal 
massaal naar de ijshal in het Stadspark te Groningen. 

Maar wat een mooie demonstratiepartij had kunnen wor
den tussen twee teams die niets meer te winnen of te ver
liezen hadden, ontaardde in een kwaliteitearm duel met 
twee ordinaire knokpartijen in de derde periode. Vooral de 
Groninger s stelden zwaar teleur. Zonder de vrijdagavond 
in Nijmegen geblesseerde J amie Conroy en de geschorste 
doelman Brian van der Outlg bracht de formatie van Ran
dy Nea l er totaal niets van terecht . 

• Gary Dusseldorp houdt M ike Boomhouwer in een ste1Jige houdgreep te~wijl het abitrale trio 
verdere ontwikkelingen afwacht- Links wordt M ike M cParland er door Mike Mastrullo (4) uan 
weerhouden zich met de handtastelijkheden te bemoeien. 

Alleen captain Johan 
T-oren en de altijd betrouwbare Al Pluimers zorgded voor 
een acceptabele inbreng. Voor de Assenaren kreeg de zwa
nezang- op het hoogste Nederlandse ijshockeyniveau toch 
nog een feestelijk t intje middels een dikverdiende 7-3 over- . 
winning. 

1 Doelman weg 
De Groninger ijshockeydoelman Brian van 

der Gul ig is begin deze week naar zijn ge
boorteland Canada vertrokken. De goalie· 
van de Snickers i~ vervroegd teruggekeerd 
wegens familie-omstandigheden. De Gronin
ger ploeg speelt vanavond in eigen huis tegen 
Den Bosch zijn eerste duel voor de nacom
petitie. Morgen is de return in Brabant. 

Die nederlaag voor de Groningers 
kreeg ge!;talte in de tweede periode, : 
toen de bezoekers hun 1-0 voorsprong 
uitbouwden naar 5-2. Leon van Keme
nade had in de eerste periode de score 
geopend toen de zwakke Ed Kieftenbeld 
even niet oplette . Mike McParland en 
Andrew Tenbult verhoogden de Asser 
voorsprong tot 3-0 voor Groningen door 
Mark Miller iets terug kon doen. Leon 
van Kemenade en opnieuw Mike 
McParland lieten de Assenaren uit
lopen naar 5- l, waarna Gary Dusseldorp 
de tweede periode met 5-2 deed afslui
ten . 

Scheidrechter Van Berkel had in die 
tweede twintig minuten alle moeite om 
de hardheid en het aantal overtredingen 
in te dammen . In de derde periode liep 
het hem twee keer fors uit de handen . 
En in beide gevallen speelden Gronin
gers de dub ieuze hoofdrol. Nadat Rick 
Van gog met een fraai slapshot 5-3 liet 
aantekenen ging Mark Miller over de 
schreef tegenover Andrew Tenbult. De 
Assenaar was wel de aanstichter, maar 
de wijze waarop Miller 'zijn tegenstan
der te lijf ging had zonder meer een 
matchpenalty moeten opleveren . 

De niet overtu igende Van Berkel wil
de kennelijk niet tot de zwaarste straf 
overgaan. m aar vier minuten voor het 
einde kon hij n iet anders. Gary Dus
seldorp verloor alle zelfbeheersing ten 
opziohte van M ike Boomhouwer en 
mocht vroegtijdig gaan douchen. In 
middels was er ook op de tribune een 
onvriendelijk sfeertje gegroeid tussen 
het Asser en Gron inger kamp, maar 
ernstige incidenten deden zich n iet 
voor. Dat Leon van Kemenade en Dave 
Matthewson tussen de bedrijven door 

1 voor de 7 -3 eindstand zorgden, kon de 
wedstrijd niet meer redden . Met name 
voor de Groninger aanhang een uiterst 
teleurstellende afs luiting van e In sei
ioert dat toch a l wein ig positieve. 
uitscJ1feters kende. 
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Snickers aan kop 
in troost toernooi 
Afgelopen weekend stond voor het 
Groningse ijshockeyteam Snickers de 
tweede ronde van de na-competitie op 
het programma. Tweemaal moest de 
formatie van trainer/coach Randy Neal 
aantreden tegen het Utrechtse Bioform, 
de club waBrmee de stadjers aan het bt":• 
gin van dit seizoen nog fel in de clinch 
lagen over een aantal spelers . 

Van die strijd viel a fgelopen weekend 
tijdens het treffen tussen beide teams 
weinig meer te merken. Afgelopen za
terdagavond zegevierden de Groningen 
in een zeer lauwe wedstri jd met 7-4 , en 
gisteravond trokken de Martinistad-be
woners in de Domstad in een eveneens 
mat duel wederom aan het langste eind 
(3 -7). Door dit resul taat staat Snickers 
momenteel boven aan in het troosttour
nooi , en kan de ploeg het "kampioen 
schap" bijna niet meer ontgaa n. 

Lauw 
De vierhonderd toeschouwers afgelo
pen zaterdag in het Groningse ijssta
dion kregen een nogal lauwe partij 
voorgeschoteld . De Utrechtenaren ble
ken na een tegenvallend sei zoen totaal 
geen fu t meer te hebben, terwijl Snic
kers vert rouwde op de kwalHeit, die het 
team wel degelijk in buis heeft. Die in
stelling werd de Noordelijke. ploeg in de 
eerste periode bijna fataal. 
Op een nogal nonchalante manier 
sprong Snickers met een aantal ge
creeerde kansen om en de Utrechtse 
aanval werd in die beginminuten geen 
strobreed in de weg gelegd. Dat resul
teerde dan ook al spoedig in een 0-2 
achterstand , doordat achtereenvolgens 
Termijn en v.d. Kraak voor de tegen
partij succesvol waren . 

ploegmaten in dat laatste bedrtj f nog 
_even hoop op een positief resultaat, 
door met een effectvol schot de stand 
terug te brengen to t 5-4. Maar met een 
van zijn befaamd e solo 's bracht Mark 
Miller in de zelfde minuut de ma rge 
weer op twee punten, en vij f minuten 
voor tijd maakte Andy St reiker aan alle 
onzekerheid een einde (7-4). 

Blessure Pluimers 
Snickers staat momenteel ongeslagen 
op kop in de na-competitie, en met nog 
twee wedstri jden voor de boeg tegen het 
zwakke Geleen kan de Groningse ploeg 
de door de Nederlandse IJshockeybond 
beschikbaar gestelde " kampioenspre
mie" bij na niet meer ontgaan . 
I n die twee wedstrijden zal het team het 
echter zonder Al Pluimers moeten 
doen . De internat ional kreeg a fgelopen 
week een liesblessure en is afgelopen za
terdag geopereerd . Verwacht word t dat 
de verded iger voor het begin van de we
reldkampioenschappen in Zweden weer 
zal zijn hersteld . 

1 ~ 3 - 0 J 

Die twee treffers schudde de ploeg ech• , 
ter wakker, en·Herman Carras en Mark 
Miller (2x) zorgden er voor dat de thuis
ploeg toch nog met een 3-2 voorsprong 
de kleedkaqier kon opzoeken. 
l;Iet · 'tweede bedrijf verliep voor de 
Rood/ Witten heel wat beter. Er werd 
meer agressie getoond , en ondanks de 
gelijkmaker van Termijn zagen de Oro
rungers kans via redelijk ijshockey een 
voorsprong te nemen . Eerst was het 
Ri~k Vangog, die met een hard schot de 
Utrechtse goalie kans loos liet, daarna 
was het captain Johan Toren die met 
éen subtiele stickbeweging de voor
sprong vergrootte tot S-3 . 
. De derde en laatste pedode was Wf?er 
van middelmatig niveau. Spannende 
momenten waren zeldzaam, en er 
ontstond alleen enig~ opwinding toen 
Miller en de Utrechtenaar Byers elkaar 
te liif ging.en , Dièz~lfde Bvers izaf z'n 
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Heerenveen en Tilburg dicht hij finale 

'Statistischei iishockeywinst Groningen 
(Van een onzer medewerkers) 

Twee overwinningen van de Gro
ninger ijshockeyers in de nacom
petitie hebben geen enkele waarde. 
Nu Assen definitief is gedegradeerd 
en er maar één club naar de tweede 
divisie afdaalt, is ook de strijd om het 
ontlopen van de laatste plaats 
verdwenen. De wedstrijden hebben 
enkel statistisch belang en worden 
voornamelijk afgewerkt omdat de 
spelers nog onder contract staan. 
Groningen won zaterdagavond thuis 
met 11 -4 van Den Bosch en de 
uitwedstrijlj tegen de Bosschenaren 
leverde ook winst op: 2-4. 

ln het zeer matige Lhu isduel met 
Eagles Den Bosch. waar dus niets op het 
spel stond, bleek opnieuw dat Mark 
Miller en Al Pluimers van groie waarde 
zijn voor het Groninger Snickers. Beide 
Canadezen hadden een belangrijk aan 
deel in de zege. Mi ller demonstreerde 
zijn techni che vaardigheid door zelf 
twee keer t,e s("oren en van ac hter zijn ei
gen kooi herhaaldelijk dwars door de 
Bossche defensie te ·oleren . 

Al P luimers. één van de mees te 
constant,e spelers bij de Groningers. ver 
dedigde ook dit keer uiterst beheerst en 
leed nagenoeg geen puckverlies. De rest 
van het Groninger gezelschap kwam 
nauwelijks boven de middelmaat uil. 
Hel opt reden van de ga. ten stelde -
met uitzondering van ,Joe Young en de 
internationa l Mari Saris - nog veel 
m inder voor. waardoor op de overwin 
ni ng va n Groningen we in ig viel af te 
dingen . 

De sportieve on tmoeting dreigde in de 
derde period,e zelfs nog uit de hand te 
lopen . Een door Mike Mastrullo ui t -

Na · la ngdurige onderhandelingen 
is de da tum voor de ,•ierde ont
moeting tussen de ijshockeyploegen 
van Feenstra/ Heerenveen en De Bis
schop/ Amsterdam in hel kader van 
de play offs. vastgesl.eld. Het 
Heerenveense Thialf-stadion is don
derdagavond (achl uur) plaats ,•an 
handC'ling. Wint Heerenveen dat duel 
dan stoomt de ploeg door naar de fi
nulc. Bij verlies zullen de Friezen 
nog een keer naar Amsterdam moe
len rei1.en voor de alles beslissende 
confrontatie. 

gelokte worsteling met .Jacque Brok le-
1 erde heide spelns vier si raf'm inulen 
11p. Toen ook ,Johan Toren en Theo 
Huism:rn voor twee mim1ten naar de 
kant verdwrnen . werd de sfeer grim 
miger. Het be. ef dat er in de nacom 
peti tie niets meer te winnen of te ver
liezen valt, overwon echter en beide te
c1m , ·peelden het duel plichtmatig uil. 

Het nink uitgedunde Groninger ru 
bliek (400) zag het erdedigingsblok Al 
Pluimers-Henk Krikke-Mike Mastrullo 
nauwelijks in rle problemen komen , 
want de sporadische aanvalsact ies van 
dP Eagles stra ndden telkens op de Gro
ninger defen. ie. waa r ook goal ie Luuk 
van Dijk een vo ldoende hAalde . Hij is 
nu eerste doelman. want Brian van der 
Gu lig keerde- vorige week - zoals ge 
me ld - terug naa r Ca nada. 

Het scoreverloop: 1-U Mark Miller. 
:2-0 Al lard Krikke , 3-0 ''Beertje" Ke ize r. 
:q Mari Sari . -1-1 Al Pluimers, ,1.:2 
Pa trick Kolijn . 5-2 Al PluilJ)ers. 5-3 Van 
·t Wout. 6-3 Al Plu imers , î-3 ,Johan
Toren , 8-3 Mark :vt iller, 9-3 Andy Stry
ker, L0-3 Henk K rikke , 10-4 Dave Wi l
so n. l l-4 Henk K rikke. 

Deze week ontvangen 34 spelers 
c-cn uitnodiging om deel te nemen 
aan het trainingskamp van de natio
nule ijshocke~·selectie. Bondscoach 
Gu tav Uubnik heeft vier spelers van 
Sr1ickcrs op he t lijs tje gezet. Verras
send daorbij is de keuze van Henk 
Krikke. die twee jaar geleden of
fi cieel a fsc heid nam van het ijshoc
kt•yfront. . aast Krikke krijgen ,lo• 
han Toren, Al Pluimers en Rick Van
gog een brief in de bus. Voor de we
reldkampioenschappen vallen echter 
no~ twaalfspelers ar. 

\fot cl<> tussenstanden :2-:2. 0-0 en 0-:2 
boeklen de Groninger ij hockever een 
vcrdiendr zege giste ravond in ën tegen 
Den Bosrh. In tegenstelling tot zater
dagavond hoefde :cheid. rechter Van 
der Hout nauwelijks straffen uit te de
len . De Groningers kregen vier straf
mi 11 u Len, hun oord -Bra ha nr sc col
lega's slechts twee . De tweede periode, 
waarin geen treffers genoteerd werden . 
wa!' het minst aantrekkel ijk. Het score 
verloop : 0-1 Rick Vangog, 1-1 Mari Sa 
ri . 1-2 Jamie onroy, 2-2 Wetzer, 2-3 
Mark Milln, 2--1 "Beenje" Keizer. 

Heerenveense zege 
Heere nveen Î$ er pnieuw in ge. laagd 

in de Jaap Edenhal van Amsterdam te 
winnen. Zaterdagavond wonnen de 
Fri eze n de derde wed trijd in de halve 
finales van het nationale ijshockeykam 
pioenschap met 5-4. Door dat resultaa t 
heeft Heerenveen na drie ontmoetingen 
met 2-1 de leiding en heeft de club nog 
één zege nodig om zi h te kwalificeren 
voor de eindst rijd. 

In de hoofdstad viel zat erdagavond Le 

geniet en van spectaculair ijshockey va n 
uitstekend gehalte. De ruim 3000 toe
-;chouwers leefden vanaf de eerste mi 
nuut hartslochtelijk mee. In de derde 
minuut nam Heerenveen de leiding 
cl oor Larry van Wieren. Nog in de eerste 
periode kwam Amsterdam gelij k door 
Corky de Grauw. In de tweede periode 
li ep Heerenveen uil door doelpunten 
rnn Leo Koopman . De Fries scoorde 
eer t na een foutje van Van Klooster en 
benutte ve rvolgens een numerieke 
meerderheid: 1-:l . 

fn de laa tste twintig minuten kwam 
. .\msterdam uitstekend terug. McKen
zie verkleinde de acht erstlmd tot 2-:3. 
waarna de Canadee. Powers de marge 
weer op twee treffers bracht : 2-4 . Bin 
nen 100 seconden was daarna de stand 
gel ijk . Eer. t scoorde De Grauw zi jn 
tweede treffer. waarna Van der Grindt 
Amsterdam weer volledig in de 
wecbt ri jd terug hracht door 4-4 te laten 
aa ntekenen . Vijf minuten voor het ein
de profil eerde Snaterse van een blunder 
van Amsterdam-doe lma n Nienhuis: 
4-."i. Wat Amsterdam in de slotfase ook 
probeerde. Heerenveen hield stand. 

Winst Tilburg 
Tilburg heeft gisteren de tweede 

wedstrijd \"Oor de halve finales tegen 
'.'Jijmegen met 10-2 gewonnen. De perio 
de standen wa ren 3-1 , 5-0 en 2-1. 
Scheid;;rechte r Toe men had ee n gemak
kl•lijke avond. er deden zich op de pi te 
nauweli jk. ongeregeldheden voor in te
ge nstelling tot de eer te ontmoeti ng tus
sen beide ploegen . Ti lburg heeft nu nog 
ëén winstpartij nod ig om zeker te zij n 
va n een fina leplaat , . rn Ti lburg waren 
:JOOO toeschouwers. 
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Randy Neal speelde mee 

Snickers wirit 
nacompetitie 
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Tamme iishockeywedstriiden 
tussen Groningen en Utrecht 

Deze week slaagde de voorzitter vu de NederJandae IJ1hoekeybond, de heer Schween, 
er in een 1ponaor te vinden voor de de,raclatiecompetltie. Een prijzenbedrag van twintig
duizend gulden i1 nu de inzet 1eworden. De Nl'lte plaat• wordt beloond met een bedrag 
van zevenduizend IUlden. Zelf1 die f'inanclêle injectie wat niet in 1taat om de ■pelen van 

. Snicken Gro~gen en Utrecht vooruit te branden. 

Ruim 300 toeschouwers keken in het Gro
ninger Stadspark zaterdag naar een uiterst 
pover duel. De Stichtse coach Jastremski 
had elf spele~ tot zijn beschikking. De zwak• 
ke Groninger defensie, waarin Al Pluimers 
ontbrak, werd enkele keren gemakkelijk ge, 
passeerd door John Termijn en Johan Van 
der Kraak. Al Pluimers is deze week ge- t 
opereerd aan een liesblessure. Hij zal wel tij- r 
dig zijn hersteld voor het WK. 1 

De Groninger aanvallers namen na die ver
i:assende 2-0 achterstand sportief wraak 
door Herman Carras en twee uitstekende 
treffers van Mark Miller. De gelijkmaker 
werd gerealiseerd na een voortreffelijke pa88 
van Jamie Conroy, die nu ale verdediger ac
teerde. Hoogtepunten in de tweede periode 
waren acties van John Termijn en de keren 
dat Rick Vangog en Johan Toren de Utrecht
se goalie Maarten Plas passeerden. In de 
slotfase scoorde Ton Byere voor Utrecht en 
hetzelfde deden Mark Miller en Andy Stry
ker aan de andere kent: 6-3. 
, Ook gisteravond sleeP,ten Utrecht en Gro

nîngen . zich bjjzonder .moelZaam naat het 
einde. liet werd uiteinde.lijk een 7-3 over
winning voor·-ae ·Groningers, metae ·ÏÜ.S-
senstanden 2- 2, 0-2 en 1-3. In de 47e se
conde namen de Groningers de leiding door 
Rik Vangog, waarna Wim Woltel'll in de zes
de minuut de gelijkmaker scoorde. De bezoe
kende club kwam door Mark Miller op een 
hernieuwde vooreprong. Jan van der Kraak 
zorgde ervoor dat Utrecht voor het vel'lltrij• 
ken van de eerste periode nog langszij kwam. 
In de tweede periode nam Groningen defini• 

tief afstand door goals van Jemie Conroy en 
Johan Toren . 
Mark Miller eiste een hoofdrol op in de 
laatste periode. Met twee goals, waarvan één 
uit een fraaie solo. Rik Vangog scoorde tus
sen die twee treffers ook nog een keer. John 
Termijn mocht de eindstand op 3- 7 bepa-
len. . 

Door gislera\'ond met 4-19 te wtnnen 
nn het Umbura!J Geleen Is het Gro
alnpe ijshockeyteam Snlcken wlnuar 
1ewonlen no de ucompedde. Met nog 
één wedstrijd voor de b~ staan de 
sladjers on1esla1en bovenaan. Ze zijn 
onbereikbaar aewonlea voor het op de 
tweede plaats bll'llkkerende Den Bosch. 
De monsterscore kwam tot stand In een 
voor de Gronlqers probleemloos ver
lopende wedstrijd. Slechts vier maal 
moest goalie Luuk vu Dijk voor een 
ZuJdelljk schot capituleren, tenvtjl zijn 
collega's er aan de ud.ere kant lasdg op 
los scoorden. Opvallend was het 
meespelen van trainer/ coach Randy 
Neal, die een belangrijk aandeel bad in 
de ovenrtnnlng van zijn team. 

De doelpuntenmakers: Rick Vangog 
(2x), Henk Krilcke (lx), Herman Carras 
{6x), Randy Neal (lx), Johan Toren 
(3x), Henk Keizer (3x), Gerard Carras 
(2x) en Allard Krikke (lx) . Vroegtiidige thuisreis 

Canadese iishockeyers Kampioen 
Door een overwinning van 3-1 op con
current Kemphanen uit Eindhoven is 
het E-team van Snickers/Groningen 

1gisteren kampioen van Nederland ge
worden . 

Het bestuur van Snickers Groningen heeft deze week alle buitenlandse spe
lers naar huis gestuurd. Dat betekent dat de drie Canadezen Mike Mastrullo, 
Mark Miller eu J ami Comoy, alsmede de vijf Nederlandse Canadezen Andy 
Stryker, Gary D usseldorp, Allan Pluimers, Rick Vangog en Ed Kieftenbeld een 
vroegtijdig einde van het seizoen beleven. 

Reeds in de eerste periode legden de 
Groningers de basis voor de uiteinde
lijke zege. Het zwakke verweer van de 
Zuiderlingen zorgde er voor dat Snic
kers in dat eerste bedrijf al een voor
sprong van maar liefst 1-9 kon nemen. 
In de tweede periode deden de Martinis
tadbewoners het wat rustiger aan (2-3), 
om in de laatste twintig minuten alle re
gisters weer volledig open te gooien (l -
7). Bijna alle spelers van het met slechts 
twee lijnen opererende team (vrijwel 
alle Canadese spelers Jcregen afgelopen j 
week van het bestuur toestemming 
vroegtijdig te venrekken) hadden dan 1 
ook een aandeel in de hoge score. 1 

De Groninger ijshockeystichting heeft 
dit besluit genomen, omdat de finan- · 
ciële huishouding door de niet interes
sante na-competitie in het gedrang 
dreigde te komen . Bestuurslid Harry 
Knevelbaard verklaarde overigens dat 
de financiën het afgelopen seizoen aar-
dig in bedwang zi.in gehouden. Met het. 
oog op de toekomst was het echter niet 
mogelijk de onkostenvergoedingen en de 
wedstrijdpremies van de beide wed
strijden tegen de Smoke Eaters uit Ge
leen nog uit te betalen . De Groningers 
hebben zich overigens al verzekerd van 
de eerste prijs in deze na-competitie, 
waar een bedrag van 7000 gulden aan is 
verbonden. 

Voor de beide ederlandse Canade-

zen in de nationale selectie, Allan Plui
mers en Rick Vangog blijft de mogelijk
heid bestaan om @p het Stadsparkijs te ' 
oefenen. Pluimer, lig1 overigens nog na 
zijn lie operatie in het ziekenhuis. De 
twee ontmoet ingen tegen de Geleense 
ploeg worden nu gespeeld met de e
derlanclse kern, aangevuld met spelers 
uit het tweede team. · 

De beslissing i vooral nadelig uit• 
gevallen door het bericht van de Rus
sische ijshockeykampioen CSKA
Moskou dat de geplande wedstrijd op 16 
maart niet kan doorgaan. Daarna is er 
met alle Groninger spelers een afzonder
lijl5 gesprek gewee~t, waarin zij begri p 
toonden voor de genomen maatregelen 

Groninger iishockeyers sluiten met zege af 
(Van een onzer sportmedewerkers-) 

Het laatste duel van Snickers in de 
troostronde van de vaderlandse ijshoc• 
keycompetitie bood Al Pluimers de gele• 
genheid om no zijn liesoperatie weer een 
volledige wedstrijd op het ijs te staan. De 
bebaarde verdediger deed het rustig aan 
en vermeed elk risico. Nou hoefden de Gro• 
ningers ook niet het achterste van de tong 
te laten zien om het zwakke Smoke Esters 
simpel met u;.5 op te rollen. 

Alleen de eerstr periode ging de formatie 
van Randy Neal er geconcentreerd tegenaan. 
Dat resulteerde in een 8-0 voorsprong via 
treffers van Randy Neal (2) , Herman Çarra~ 

(3), B-junior Bert Alberls (2) en Allard Krik
ke. Daarna toonden de Groningers aanzien
lijk meer consideratie met de ploeg uit Ge
leen. Alleen Beertje Keizer bleef op scherp 
getuige de vijf doelpunten die hij in de 
tweede en derde periode op zijn naam 
bracht. Ook Herman Carras (2) en Rick Van
gog waren nog succesvol. 

Tegenover de ze tien Groninger goals 
wi~len de Limburger ook nog vijf keer te 
scoren , zodat de 400 toe chouwers met in to
taal 21 duel1Junten toch nog een beetje waar 
voor hun ge ld kregen . De Limburgse produk
tie werd verzorgd door Hein de Pont en Rob 
Martens (4) . 

Luuk van Dijk, die wegens studie komend 
seizoen geen tijd meer voor ijshockey heeft, 
tond in de tweede periode zijn plaats in het 

Groninger kooitje af aan de 17-jarige Theo 
Mertens. Om dezelfde reden heeft Van Dij!f, 
ook bedankt voor Jong Oranje A dat tijdens 
de WK in Straatsburg in de B-poule zal uit
komen . Scheid rechter Van Berkel hoefde in 
dit poeslieve treffen nauwelijks op te treden. 
In totaal kreeg de strafbank slechts vier keer 
bezoek van een Limburger en voor de thuis
club bleef de strartijd beperkt tot vier minu
ten. 

Den Bosch won in de nacompetitie met 3-1 
van Ut recht. 
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