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Van de auteurs: 

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

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

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

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

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

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

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

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

mooie jubileumboeken over GIJS verschenen te weten; 

15 JAAR G.IJ.S. - HOCKEY 

TERUG IN DE GIJSTIJD 

DE RECENTE GIJSTIJD 

En nu al die kranten artikelen .... 

is een uitgave ter gelegenheid van het 3 de lustrum van 

GIJS op 23 december 1984. Een boek dat samengesteld 

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

medewerking van vele GIJSsies. 

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

GIJS op 23 december 2009. Dit boek werd gemaakt door 

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

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

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

TERUG IN DE GIJSTIJD. Dit boek werd eveneens 

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

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

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

het eerste uur. 



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

2019 werd door Jack en Jos het initiatief genomen om krantenknipsel

boeken te maken van de vele artikelen die over GIJS werden 

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

13 boeken. 

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

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

seizoenen 80-81 t/m 86-87. 

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

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

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

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

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

Henk Keijzer, Herman Vesper en Jack en Jos. 

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

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

gedigitaliseerd. 

Jack Venema & Jos Teisman 

Middelstum / Eemnes, mei 2022 



Weer geld voor Canadezen 

Gijs terug op 
hoogste niveau 
De Groninger IJshockey Stich ting 
(GIJS) zal opnieuw deel nemen aan de 
competitie van de eerste divisie , het 
hoogste niveau in de vaderlandse ijs
hockeywereld . Twee jaar geleden moest 
GIJS daarmee stoppen, omdat de spon
sor zich terugtrok en GIJS bleef zitten 
met een inmiddels weggewerkte schuld . 
GIJS keert nu dus in de eerste divisie te
rug en durft dat avontuur aan op basis 
van een nieuwe hoofdsponsor, waarvan 
de naam nog niet bekend gemaakt 
wordt. Mede dank zij die nieuwe spon
sor kunnen ook weer enkele Canadezen 
aangetrokken worden. Trainer-coach 
Paul Domm is op het ogenblik in Ca
nada om voor die versterking te zorgen. 

GIJS-voorzitter J .P . ten Hof zegt 'dat 
de basis onder onze vereniging dusda
nig is dat we naar de eerste divisie kun
nen terugkeren'. Naast de nieuwe 
hoofdsponsor heeft GIJS enkele deel
sponsors terwijl ook andere activiteiten 
zoals de bingo-avonden de financiële 
positie verster ken. 
De heer Ten Hof: ' Paul Domm heeft 
van ons mandaat gekregen om voor die 
versterk ingen te zorgen, want het is ze
ker niet de bedoeling als hekkesluiter 
mee te draaien. De beslissing opnieuw 
_met Canadezen of Nederlandse Cana-

dezen te gaan spelen betekent niet een 
terugdraaien van ons beleid . Dat blijft 
er bij GIJS op gericht Nederlands ij s
hockey te brengen. De sprong daar haar 
toe blijkt op dit moment echter nog te 
groot. Daarom zal de ontwikkeling van 
het eigen talent de priori teit houden' . 
De volledige samenstelling van de eerste 
divisie is op dit ogenblik nog niet be
kend . Toegelaten zijn naast GIJS 
Feenstra Flyers, Nijmegen, de Kempha
nen (Eindhoven), Den Bosch en Til
burg . Zes ploegen dus, maar de ver
wachting is dat er nog twee bij zullen 
komen. De heer Ten Hof denkt dat dit 
in ieder geval Am sterdam en Utrecht 
zullen zijn. Voor HIJS (Den Haag) en 
Geleen ligt het moeilijker, gezien de fi. 
nanciële problemen daar. 
Waarom wordt de naam van de nieuwe 
sponsor nog niet bekend gemaakt? 
De heer Ten Hof: ' Dat tijdstip wordt in 
overleg met die sponsor bepaald . Bo
vendien willen ook wij dat pas doen als 
het ui tgewerkte contract op tafel ligt en 
het geld bij ons op de bank staat'. 
Het is niet de bedoeling het eerste team 
van GIJS organisatorisch weer los te ' 
koppelen van GIJS als club, al zal het 
eerste team, wanneer de sponsoring af
gerond is wel weer een naamswijziging 
ondergaan. 

Oud-Assen-trainer 
neemt Groningers 

onder zlln hoede 

Paul Domm 

naarGiis 
Paul Domm gaat een contract te

kenen dat hem het komende seizoen 
aan de Groninger IJshockeystichting_ 
verbindt als trainer van de vereni
ging en coach van het eerste team. 
De 36-jarige Domm is in september 
10 jaar in ons land . Oorspronkelijk 
was hij vier jaar lang in dienst van 
de Tilburger Trappers, dat in die pe• 
riode onder zijn leiding viermaal 
kampioen van Nederland werd. In 
1976 werd de hegemonie over
genomen door Feenstra Flyers, die 
vanaf die tijd de nationale titel in de 
wacht sleepten. 

Domm was vervolgens actief als 
trainer-coach bij de Leiden Lions. In 
oktober 1979 verhuisde hij naar Assen 
om bij de Stichti ng Aquatherm twee 
seizoenen lang de technische scepter te 
zwaaien . Problemen tussen sponsor en 
clubbestuur maakten een einde aan de
ze verbintenis. Domm had het vorig 
jaar daardoor wel een werkgever, maar 
bleef uiteindelijk zonder werk bij een 
club. 

Tijdens de laatste vergadering van 
de IJHC Assen probeerde de vroegere 
sponsor van de Dren tse club , de heer 
Peter Langendijk, Domm nog maals on• 
der te brengen in Assen. Daarvoor zou 
het bestuur dan wel moeten aftreden . 
Zoals gemeld ging dat echter niet door. 

Paul Domm staat bekend als een 
uitstekende trainer-coach die met 
strakke hand optreedt. Tijdens zijn As
ser carrière hield hij zijn spel ers altijd 
voor dat alleen met een keiharde trai
ning succes mogelijk is . Begin septem
ber keert hij na een kortstondig verb lijf 
in Canada naar ons land teru g. Ver• 
volgens gaat hij in Groningen wonen als 
onderdeel van het eisenpakket van het 
·GIJS-bestuur, dat overigens bijzonder 
tevreden is met de komst van deze oe
fenmeester. 
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GIJS start seizoen 
1 "'J / c, ,_ ~ ·~ 

met hindernissen 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Met drie Canadezen, twee Nederlandse Canadezen, twee 
'genaturaliseerde' Nederlanders en veertien Nederlanders stort de Groninger 
IJshockey Stichting (GIJS) zich dit seizoen in het zoveelste ijshockey-avontuur' 
op het hoogste niveau. Na twee jaar van sponsorloze bezinning heeft het huidige 
bestuur de draad van het verleden opgepakt om het topijshockey in de stad Gro
ningen nieuw leven in te blazen. De start van de competitie in de eerste divisie , 
die over ruim een week is gepland, gaat voor de stadjers overigens met allerlei 
hindernissen gepaard. GIJS kan pas eind oktober over eigen 'ijs' beschikken, 
enkele spelers kampen nog met ziekte en blessures en trainer-coach Paul 
Domm is nog naarstig op zoek naar een bekwame goalie. 

Utrecht ziet af 
van eerste divisie 
Van onze sportredactie 

ZOETERMEER - De moei lijk
heden lussen de Stichtse IJshockey 
Club (SIJC) en de Nederlandse 
IJshockey Bond (NIJB) zijn op
gelost. De SIJC heeft afgezien van 
hel verworven recht uit te komen in 
de eerste divisie dat haar in gevolge 
de uitspraak van de president van de 
arrondissementsrechtbank in Haar
lem in het kort geding van 13 septem
ber jongstleden was toegewezen. Een 
en ander in verband met de onover
komelijke problemen voor de 
wedstrijdcommissie van de NIJB. 
voor het programma van het seizoen 
1983/84. Er werd overeengekomen 
dat: 

A. De SIJC zal in het seizoen 
1983/84 met één team spelen in de 
tweede divisie. 

B. De SIJC zal in het seizoen 
'84/85 deel mogen uitma ken van de 
eerste divisie, ook indien de ploeg 
zich niet kwalificeert. 

C. De spelers van het eerste team 
van de SIJC krijgen voor het seizoen 
1983/84 dispensatie om uitgeleend te 
worden aan eerste-divisieteams. 

GIJS-voorzitter drs. J . P . ten Hof 
verklaarde gisteren tijdens een perscon
ferentie echter trots dat het eerste team 
dit jaar flink wordt gesponsord door 
Fasto Geisers uit Nieuw Buinen , dat 
een groo t deel van de totale begroti ng 
(ongeveer drieëeneenhalve ton) voor 
zijn rekening neemt. Ten Hof: "Een an
der groot deel van dat totale bedrag fi
nancieren we zelf door enkele goed
lopende acties zoals de krantenbingo. 
Verder rekenen we op zo 'n achthonderd 
toeschouwers per thuisduel. Daa rnaast 
hebben we een aantal bedrijven, dat be
paalde wedstrijden wil adopteren . Voor 
een fors bedrag kunnen zogenaamde 
'soft-sponsors' voor en tijdens thuis
wedstrijden reclame maken" . 

"Veel moeite" 
De overeenkomst met Fasto Geisers 

geldt slechts voor één jaar. Indien bl ijkt 
dat de sponsor over het een en ander te
vreden is, zal een dri ejarige verbintenis 
getekend worden . Ten Hof: "We wilden 
natuurlijk liever direct een drieja rige 
overeenkomst, maar dat zat er niet in . 
Het heeft ons veel moeite gekost om een 
goede sponsor te vinden. Wel kwamen 
allerlei mensen opdraven, die wilden 
sponsoren, maar achteraf bleek er niet 
veel goeds tussen te zitten". 

Paul Domm kon pas eind juni aan de 
slag om buitenlandse spelers voor het 
eerste team aan te trekken. Hij keerde 
de vorige week uit Canada terug met de 
volgende namen: Tony Cuomo, een 
25-jarige broer van Dan, die het vorige 
seizoen naam ma~kte als topscorer van 
Grand Falls Sudbury, Ralph McLaine 
Pont (27) , een Nederlandse Canadees •" 
die als amateur bij de Leduc Bruins 
Beaumont een uitstekende naam heeft 
opgebouwd als verdediger en Robert k 
Currie, een 23-jarige prof van Erie 
Pennsylvania. De spelersgroep wordt 
verder gecompleteerd door: John Grif
fitfi ex-Tilburg Trappers) , Hans Picek 
(ex-trainer-speler van IJHC Assen), 
Herman en Gerard Carras, Henk Keij
zer, Danny Cuomo (ex-IJHC Limburg), 
Robin Saraber (ex-speler van Amster
dam) en international Jim van der Lee, 
die zkt vorige jaar bij HIJS speelde. 

Zware werk 
Zoals gezegd is de keeperspositie nog 

vacant. Theo Mertens en Mark O'Brien 
zijn Groninger goalies, die wel talent 
hebben, maar nog niet rijp genoeg zijn 
het zware werk in de eerste divisie te 
kunnen opknappen. Henk Krikke heeft 
laten weten wel mee te willen doen, 
maar hij heeft wat tijdgebrek door zijn 
huisartsenstage in Hoogeveen. Verder 

zijn als verdedigers in de selectie op
ge nomen de Groningers: Erik Noorman, 
Richard Weessies en Gerard Carras, die 
ec hter nog herstellende is van een ge
broken pols. 

Allard Krikke, Jaap van Dam, Hans 
Coffeng en Harm Telkamp zijn de Gro
ninger spelers in de aanval , evenals na
tuurlijk Herman Carras en Henk Keij
zer . De terugkeer van onder anderen 
Joep Francke, die enkele jaren geleden 
naar Heerenveen verkaste, is op het 
laatste nippertje de mist ingegaan, om
dat hij zelf de voorkeur gaf aan een ver
blijf bij de Friese landskampioenen . 

GIJS bereidt zich ondertussen zo 
goed en zo kwaad als het kan voor op de 
competitiestart in Enschede. Het team 
reist driemaal per week naar het Oosten 
om op het ijs te kunnen trainen . In het 
Noorden is daarvoor weinig gelegenheid 
door het late openingstijdstip van de 
banen. De Groningers zullen zelfs voor 
hun eerste twee thuiswedstrijden moe
ten uitwijken naar Assen. De con
frontaties tegen Geleen (8 oktober) en 
Tilburg Trappers (15 oktober) worden 
in elk geval in de Trianthahal gehou
den. 

De openingswedstrijd van GIJS liegt 
er trouwens niet om. In Heerenveen 
moet zaterdag 1 oktober al worden aan
getreden tegen de landskampioenen. 
Het zit er dik in dat voor die gelegen
heid trainer Domm zijn schaatsen onder 
zal moeten binden, want hij zal dan nog 
vrijwel zeker niet kunnen beschikken 
over: Dan Cuomo (blinde
darmoperatie), Van der Lee (komt pas 
na 1 oktober naar Nederland), Gerard 
Carras (gebroken pols) en Saraber. 
GIJS speelt zondag zijn enige oefenduel 
in Enschede tegen de plaatselijke "Li
ons". 

.• JIM VAN DER LEE 

• Paul Domm trok in Canada spelers aan voor GIJS 
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De ijshockeyclubs in de eerste d i• 
visie moeten d it seizoe n weer een 
la nge we g afl eggen voorda t er om 
he l kampioenscha p va n Ned e rland 
gespeeld kan worden. De acht 
teams (Groninge n, Heerenveen, 
Amsterdam, Geleen, Den Bosch, 
Nijmegen, Tilburg Trappers en 

Eindhoven) beginnen d it weekeinde 
met de start van de strijd om de 
Coupe Nationa le Nederlanden. Voor 
deze bekerstrijd wordt een dubbele 
co mpetitie afgewe rkt, onder
verdeeld in vier periodes . De be ide 
hoogst eindigende team s spele n een 
Best ol 3-serie om de beker. 

Die beke rcompetitie is ook van 
belang voor het veel interessante re 
vervolg, w ant de nummers zeven en 
acht van de ei ndra nglijst moge n niet 
meedoen in de strijd om het lands
ka mpioenschap. De overige zes 
ploegen beginne n daa rn a met e en 
schone lei a an een enke le com-

petitie. Na die eers te ronde wordt 
een Bes t ol 3-serie gehouden die 
da n dr ie winnaars opl evert. Die drie 
teams gaan vervolgens weer in de 
s lag me t e en dubbele com petitie. 

Ten s lotte spe len de nummers één 
en twee een Best of 5-serie (indien 

er dan nog tijd voor is) om het Ne
derlands ka mpioenschap . 

Een inge wikkelde seizoen-opzet, 
d ie bepaa ld niet bevor<Je rl ijk is voor 
duidelijkhe id bij het wa t bredere pu • 
bl ie k. 

GIJS •oei nog war•draaien 
P aul Domm, de tr ai ner-coach van de Groninger 

lJs hoèkey Stichting (GIJS), zal ,·a navond in Heeren 
veen ti jdens het eerste duel va n de Groningers in het 

n ieuwe ijshockeyseizoen zijn sc haatsen onderbinden. Bij 
wijze vun uit.zontlering za l h ij zijn spe lersgroep aan de 
glad de zijde va n de boardin g de helpende hand toesteken . 
Uc ee rste de beste tegens tander (de veelvoudige Friese 
landskampioen ) liegt e r imme rs niet om en de pas gefor · 
meer de GIJS-ploeg heeft s lechts een ul tra-korte voor · 
bere iding a chter de rug . n n e kl a p moet in Heere nveen niet 
t e ha rd aankomen," a1d us Domm, " da t is niet goed voo r 
somm ige s pelers . Ook onze su pporter s moeten beseffen dat 
we wa t tijd nodig hebben om wa rm Le d raaien. Heerenveen 
is ~1 zeven jaar bezig met zjjn team en wij pas zeven d n
gcn." 

Domm vraagt om begTip voor de s ituatie en dat is inderdaad 
niet te veel gevraagd . Wie d irect van de GJ.JS-ploeg top
prestaties verlangt , verwacht wonderen . Ga maar na : de Gro
ningers moeste n de afgelopen weken helemaal naar Enschede 
reize n om op ijs t e kunnen t ra inen . Jn he1. Groninger 
St aclspRrk is de ijsvloer van de ijshal pas ein d oktober gereed 
en ook d ich terbij was het voor Dom men zijn ma nnen niet mo
gelijk ijs Le huren. 

Ve rder heefi d e t r a iner zi jn selectie 
nog n iet com pleet.. Zo is Dan Cuomu 
nog steeds herste ll ende va n een bli nd e
darrnoperat ie en heeft ook Ge ra rd Cor
ras <le vno rbere id în g niet mee k unne n 
mak en wegens een gebroken pols. Ver
der is hel nog onzeker of Rob in Sarabcr 
naar Gron ingen komt. Ams te rdam wi l 
eveneens va n zijn d iensten gebruik ma 
ken , maar volgens Dom m heeft Robin 
voor GIJS gekozen. Anders li gt hel met 
inte rnational Ji m van der Lee, d ie de 
Groninger coa ch deze weck heeft laten 
we ten, dat zijn komst noor de Mar
t in is ta d zo'n twee m a a nden moet wor+ 
J en uitgesteld . 

Domm : ",li m zit in Canada en heeft 
daa r een baan. De vergoeding d ie wij 
hebben geboden za l hij wel niet zo 
aant rekkelijk vinden . In e lk geva l is het 
nu twijfe lacht ig of hij inderdaad zijn be
lofte nakomt om voor ons te spelen. Het 
gebeurt wel vaker dat spelers aa rzelen . 
Daa rdoor dwingen ze de club een hogere 
vergoeding t e be ta len . We zullen rond
kijken of we in Nederland een ve rvanger 
voor hem kunnen vi nden." 

Sleuielposltfê 

Ernstiger is d,e si tuatie rond de be
langrijkste positie in het team: de doel
verdediger. Momenteel beschikt Dorn m 
over twee jonge goalies die wel veel ta
len t hebben, maar eigenl ijk nog niet t.oe 
zijn aan het zwaardere werk in de eerste 
divisie . T heo Mertens heeft. bovendien 
privé-problemen, waardoor "lleen de 
pas zevent ienjarige MaTk 0 -'Brian in 
aanmerk ing komt voor de sleutelpositie 
in de ploeg. Hij heeft vol gens Domm 
enorm veel aanleg, maar kan wegens 
studie niet al te veel tijd voor zijn hobby 
vrijmaken . 

Domm: " Het is duidelijk dat we so
wieso nog een ervaren doel man moeten 
hebben. Ed N ienhuis (oud-Amsterdam ; 
HH) staa t op ons verlanglijstje, ma ar 
hij vraagt veel te veel geld . Wij hebben 
d irect met het best uur afgesproken, da t 
a lle buit.enlandse spelers een bepaalde 
vergoed ing kunnen krijge n, maar we 
zi jn echt niet va n plan om overdreven 
,·eel te gaan betalen. We l he bbe n wc 
\.'OOt een goede goalie ie ts meer over, 
maa r ook voor een Nicnhui s zijn er 
grenzen. Nee, we zi tten nu nog met een 
ernst ig keepersprobleem." 

Domm is het volstrekt eens met het 
bestu ursbeleid, dat erop neer komt dat 
er op de cent jes gepast moet worden. De 
fi nanciële debacles van jaren geleden 
liggen de cl ubmensen nog ver,; in het ge
heugen en iedereen in het Gron inger 
kamp beseft dat ee n derge lijke situatie 
in de toekomst moet worden uit geba n
nen . Dom m: " Het is de bedo"1i ng om 
langza m erha nd , over een aantal jaren, 
steeds mee r Nederlandse jongeren in 
het team te passen . Wc moeten ook af
wachten hoe de publieke belangstelling 
word t. Komen er veel men sen ki jken. 
dan ku nnen de spelers er ook van profi 
teren . Geven wc nu veel geld uit en bli j-

• Em gedeeltr 
van de nteu tJw 
G IJS-selectie: 
v.i. n r · Cu. rr1:e. 
K eizer, / /prman 
Carras, Tony Cuo
mo, Pa ul Domm, 
Dan Cuomo, A /
lord K rikke, J ohan 
G,;ffit h, Mcl aine 
Pon.t . 

ven de inkomsten ach ter, dan is de cl ub 
zo weer fa illiet." 

Ondanks de aan loopproblemen is de 
trainer optimistisch gèstcmd . Domm : 

· "In E nschede heb ik met ~en posilicf in
gestelde groep gewerkt . De sfeer is ·op• 
t imaal en iede reen is ent housiast. Ge
rard Carras heeft zijn pols in het gips 
ûtten, maar hij wil met alle geweld te
gen Heerenveen s pelen . Datzelfde geldt 
eigenlijk voor Henk Krikke, die spon 
taan zijn diensten vonr het eerste team 
heeft aa ngeboden. Zi jn ervari ng ka n 
van groot nut zijn . Voor hem wijk ik een 
beetje va n mijn principes af. Ik eis van 
iedereen dat hij op alle t rainingen aan
wezig is, maar bij K rikke ligt dat ge
woot1. een beet.je moeilijk in verband 
met zijn huisartsenstage in Hooge
veen ." 

In het ve rre Oosten heeft Domm in
middels kunnen constateren, da t de Ca
narlese nieuwelingen a ardig a an de ver 
wacht ingen voldoen. Een voordeel was 
a l da t. Domm · persoonli jk deze zomer 
na ar Canada reisde om de groep met 
bu it.en la nders t e completeren . "N atuur
lijk heb ik weinig ijshockeywedst rijden 
gezien. omdat er 1.omers ook in Canada 
ni et wordt gespeeld, maar ik heh me 
uoed laten informeren . J ohn Griffit h. 
Dan Cuomo en Hans Picek waren in Ne
derland natuurl ijk ,tl bekende jongens. 
Robert Currie woon t, vl akbi j mijn ou
der lij ke won ing in Canada en van Tony 
Cuomo wist ik ook al genoeg urn hem 
met een gerust hart na ar '.\lederla nd te 
ha len. Het prohleem is straks om d eze 
Jongens aan een baa ntje voor halve da
gen te helpen . Ze moet en iets t e doen 
he bben, an ders gaat het de verkeerde· 
kant op. We hebben de slechte er
var in gen in het ver leden O'-'e ral in Ne 
derland meegemaakt. " 

Prikkel 

Voor de Canadezen zijn er, zoals ge
meld . geen overdreven hoge vergoedi n
gen uitgetrokken . Ze krijgen net genoeg 

van te kunnen leven, veel houden ze 
iet van over. Om de spelersgroep eén 

extra prikkel t e geven werkt GIJS di t 
jaa r met een soort premiestelsel. Voor 
gewonn_en weds t1ijde.n krij g.e~f de spq;" 
Iers , ook de Nederlanders, vijftig gul
den. Een gelijks pel levert '25 piek op· en 
aeen nederlaag krijgen ze niets. Voor 
~ lay-offd uels geldt een hoger tarief, 
te rwijl de spelers iets ext ra 's kr ijgen als 
de ijshal dit seizoen zo'n t wintig ma al 
_wordt uitverkocht. 

Titelkandidaten 

Domm : " Ik denk dat wc na een rede 
li jke wa rmi ng-up periode ee n goerl tea m 
op de been krijgen. Nog een aanval ler 
en een goa lie erbij en da n kunnen we het 
H eerenvee n zo rond de Kerst nog wel 
eens moeilijk maken. Het pu bliek moet 
in het begin niet te veel verwuchtcn . 
Kijk , Heerenveen en .:'\lijmegen zijn voor 
mi j de twee grootst e t itel kan didaten . 

Daarna komt Amsterdam en op da t
ze lfd e niveau zull en wij ook kunnen 
meedraaien. Eerst hebb en we een uit 
gebreide bekercompet it ie . Daarna ko
men de play ofTs en d aar moeten we bi j 
zijn . Dan begin t het echt e werk . Als we 
e r nu n iet in :-.lagen om nog een p ttar 
spelers a a11 t e t rekken, dan ka n <l a t a l
tijd nog in dece mlie r. Als we bijvoor 
beeld met een kanjer erbij in de top mee 
kunnen. dan moeten we die ha len . Maa r 
eigenlijk ben ik daa r geen vourstru,de r 
van . We moeten niets forcere n, \\-'an t 
dan kun je uit.glijden en daar schi et je 
niets mee op. In het verl eden bebben te 
vc~I cl ubs boven hun stand geleefd . De 
een na de a 11<le r is faill iet gegaan. Dat 
moeten we n iet weer hebben." 

Domm is t rm,wens blij dat GIJ S d it 
jaar anderm aal ee n poging gaa t wagen 
op het hoogste niveau. " Het vorige jaar 
wa!; een beet je een verloren sei zoen . 

ou, nee . da t. kan ik niet zeggen. omdat 
ik met een prim a groep in de tweede d i
visie heb gewerkt. Maar he t was meer 

• Paul Domm in volle concentratie achter de spelersbank van Gijs. 

recreatief gericht . De spelers zegden te 
pas en t e onpas a f voor de t rainingen en 
d,in kun je weinig beginnen. De ene keer 
had ik één goalie, de a ndeTe keer twee 
en een derde keer dr ie. Verder t raind en 
we s lechts t wee ma al per week en dan 
hoef je n iet vee l Le verwachten." 

Verwachtingen 

Dit jaa r verwacht l)omm overige ns 
n ie t a ll een ve t:: I van zi jn Canadese 'a an + 
kopen', ook va n de Nederlanders heeft 
hij hoge vcrwuc ht ingen. Domm : " Me t 
de te rugkeer va n H e rnrnn en Gerard 
Carras en Henk Keize r be n ik bijzonder 
hlij . Die jongens hebben al in de eerste 
div isie gespeeld en weten wat da t bete
kent. Ook de broers Krikke hebben er 
zin in, terwijl de jong-ere t alen ten zoals 

J aap van Dam , Han• Coffeng, Harm 
Telkamp. Ri chard Wcessies en Erik 
Nnorm an eraan komen . S ommigen kun+ 
nen ge lukkig Hf e u toe in het juni ore n+ 
fe1-1m meespelen . Daa rn aas t moe ten ze 
inciden teel in he/. eerste meedraaien . 
We l op een voorzicht ige manier, want ik 
he b a l veel ta len tjes in de eerste divisie 
ka pot zien gaan . Met zo'n talent a ls 
J aap van Dam moet je voor zichtig zijn . 
Hij is nu nog wat klei n en tenger. !<;en 
goede body check en hij is ka!JOL " 

Het due1 va n va navond in Heeren+ 
veen ziel Domm niet als een eerli jke 
graadme ter . " \Ve moeten gewoon pro+ 
heren de schade zo klein mogel ijk te 
houden. Het volgende weekeinde als we 
t egen Geleen en Eindhoven spelen, ,.egt 
mij veel meer. Met d ie teams moeten we 
ons in eerste instantie meten. Als da t 
goed afloopt, zien we wel verder." 

HENK HlELKEMA 

Assen beperkt zich tot juniorenteams 

• MARTIN LEEFLANG 

= . 1!.JZ_ 

Het Asser ijshockey beperkt zich 
het komende seizoen weer LOi hel 

formeren va n jeugdteams. Het 
hoogste tea m is een A-juniorenplocg 
di e in de competitie "·an . de 'Toe
komsttea ms " meedud in de afdeling 
Noord . Tegenstander s zijn onder an • 
der en de pluegen va n Groninge n , 
Heeren veen , Leiden , Den H aag en 
Amsterda m . De IJshockeyclub Assen 
heeft dit jaar als hoofdtrainer Mart.in 
Leen a ng aan get rok ken , de e x-goalie 
" a n GIJS en to t voor kort onder meer 
a ls jeugdtrainer a ct iPf in Groningen. 

Het afge lopen seizoen heeft de Drent-

se cl uh trouwens weer eens ee n tumul
tueuze periode belee fd . Het best uu r 
t rad af vanwege een voortdu rende stort 
vloNl van krit iek. Aanvankelijk s la agde 
de club er niel in een n ieuw hestu urscol+ 
lege te kiezen, maar na bem iddeling van 
ee n cotnm issie van goecie rlie ns ten aan 
vaardde de 39- ja rige ga ra geh owi er T on 
S mit het voo rziL terschap . 

Ook een nan tnl oud -spe le r,; was be
reid de schouders er onde r te ze t l t:: 11. De 
confroctal ie met een gruot geld geb rek 
was een fikse ter,('nva lln, rnàar er wer• 
den a ct ieg ge houden om fin an cieel wat 
rni mP.r Le komen zi tt en Een soor t bi n-

gospel hee ft ,.i ch in Assen ontpopt a ls 
belangr ijks te ·sponso r' en verde r is het. 
best.uur act ief om zakenm ense n te 111 -

te resse r('n in ee n of ande re vo rm va n re
cla me. Smit: " Ik sto nd echt niet te drin
grn om voorzitter te word en , maa r er 
moest. we l een tje komen. Gelukkig word 
ik bijizesta an door vee l medewerkers en 
entho usiastelinge n.•· 

De 42-jarige Leefl ang volg in Assen 
Han s Picek op. die als s pele r bij GIJS 
onderdak heeft gek n'gen in hel team 
van Pau l Domm . Lee fl ang zal zich voor
name lijk bezig houden me( het toe
komst lea m en de B -juni oren. Edward 

Kort , ook een vroegere GIJ S-spel er, zal 
hem daarbij assist.eren , terwijl Michel 
T ingen de overige jeugdploege n zal, tra i
nen . Leefl ang behaalde het vorige ja ar 
zi jn t rai nersdiploma . Bij GIJS wa s voor 
hem als oefen meester geen plaats meer, 
omd at de Groninger club reeds contra c
t.en had afgesloten met Pau k Dom m en 
.Jan Huizin ga. 

Het Asser Toekomstt.eam best.aal uit 
junio ren. maar de Dre nthen hebben 
voor zes spelers d is pensa tie gevraagd . 
Da t zijn: Henk F'öuel, Heuk T a ppel. 
Cees Ve ld man . Ronald Schipper en 
Uouke lleidstra . H .H. 

Toekomst 
·Heerenveen 
onzeker 

D e Heerenveense ijshockeyers 
staan voor een interessant sei• 
zoen . De sponsor , die de club 

negen jaar lang fin ancieel heeft 
gesteund en min of meer vera n twoor
delijk is geweest voor de enorme ople
ving, heeft besl oten er aan het eind 
va n dit. seizoen een punt achter te zet
ten. Sjoerd Fecnstra, van het ge
li jkn amii:e verwarmings bedrijf, 
vindt het •.o langzame rha nd welletjes 
en heeft de cl ub laten weten dat zijn 
bes lu it. ditmaal vast s taal. Feenstra: 
" !';egen jaor is voo r een s ponsor vrij 
lang . Wc zu llen ons r ecla me-budget 
in de toekomst op een ander e wijze 
besteden. Ons oorspronkelijke doel is 
eigenlijk a l lang bereikt, Wat de 
naamrcclame betreft , he bben we niet 
te kla gen ." 

F'eens lra voegt er on middellijk aan 
toe , <la l hij in d ie periode een beetje 
" ijshockeygek" is ~cworden . Hij beseft 
dat er zoiets a ls een morele vera ntwoor
delijkheid op zijn schouders ligt als 
straks onverhoopt mocht bi ijken, dat 
het. topijshockey in Heerenveen in el 
kaar zou storten door gebrek aan s pon
soring. " Maar. " a ldus de Sp()nsor, "d~ 
clu b heeft nu een jaar lang de t ijd om 
een andere geldschi eter l.e vinclcn. Jk zal 
zelf ook mijn bes t doen1 maa r ganrn + 
deren ka 11 ik nie ts .' ' 

Hee renveen heeft zijn beleid inmid
de ls aangepast. Vi ce-voorzitt.er Ed Oord 
vind t dat de uuiten la ndse inbreng in de 
ploeg geleidelijk moet worden terug
gebrac ht" Oord: " W o kunnen nu gerust 
stellen , dal we onze eigen jeugd zover 
hebben opgeleid, dat de jon geren ein
delijk de stap naar het eer,ste team kun 
nen ma ken . We hebben een paar maan 
den geleden da tt ook eett aantal spelers 
de wacht aangezegd. \Ve moeten er 
t rouwens in d e t.oek oms t ook rekening 
mee houden dat er minder geld zal zijn 
om du re krachten aatt te trek ke!l .' ' 

Intact 
Hoewel de grote kern van de succes• 

volle for matie van t rainer-speler La rry 
van Wie ren intact blijft. keren be
langrijke pionnen inderdaad niet terug . 
Pet.er Snaterse kreeg geen nieuwe ver
bin tenis evenmin als Wayne van Dorp. 
Theo Nota houdt er ook mee op, omdat 
h ij nog steeds veel hinder ondervi ndt 
van een oude blessure. Verdediger Ro
bin SHdler Û;; inmid-dels naa r Oostenrijk 
ver t rokken en Peter Bol heeft de voor
keu r gegeven aan zijn baan als s por
t instructeur bij d e luchtmacht . 

Om de verliezen wat te compenseren 
heeft Van Wieren Robert Polman Tu in 
als goalie aanget rokken. Hij komt van 
Merritt, British Columbia, .e11 speelde 
onlangs nog mee in het fa rmteam van 
de E dmonton Oilers. Vast staat trou
wens wel, dat bekende na men als Jack 
de Heer, Mike Kouwenhoven en Leo 
Koopmans de zevenvoudige landskam 
pioenen op het ijs b li jven vertegen 
woo rd igen . 

Evenals GIJS besch ikte Heerenveen 
in de voorbereidingstijd n ie t over eigen 
ijs om te trainen. De Frieze n namen 
echter geen halve maatregelen, want ze 
organiseerd en traini ngskam pen in 
Enschede en in Tsjechoslowakije. Voor 
de landskampioenen is het zaak om op 
korte termijn in vorm te zijn, want op 11 
en 12 oktober kunnen ze h w1 borst al 
nat maken. Dan kom t namelijk de 
eerste tegen.st ander op bezoek in het ka
de r van de Europa-Cupwedst.r ijden: het 
Noorse Furilset uit Oslo. Evenals het 
vorige seizoen gAAt de club bovendi en 
door met het spelen van andere inter~ 
nati ona le duels om de 'Prinsen Chal
lenge Cup '. Er zi jn contacten gelegd 
met onder a nderen : de Deense kam
pioen Rodovre, Keulen, Väst ra Frölu n
da en titelverdediger K ladno. 

Talenten 
De jonge talenten, waar Ed Oord het 

over had, hebben deze zomer keihard 
get.rn ind onder leiding van de jeugd-
1. ra iner Ivan Kocanda . Tussen de Friese 
geselec teerd e jeugd bevinden ûc h ook 
d it jaar weer drie oud-GIJS-spelers: 
,Joep Fra nke, Bert Albers en Pet er 
Dijkstra . Zij verh uisden het vori ge gpj. 

zoen al naar Heerenveen, Voor J oep 
Franke, de meest getalenteerde s peler 
van dit drietal. kan di t jaar een d room 
in vervu lling gaan, want h ij maak t een 
grot e kans opgenomen te worden in de 
Friese hoofd macht . 

Voor GIJ S is hij daarmee verloren . De 
Groningers probeerden onlangs hem 
terug te halen , maar Franke weigerde: 
" Ik wil proberen het hoogste te berei
ken . Gl,JS komt pas weer in beeld als 
Va n Wieren mij niet wil hebben in zijn 
eerste .:,elec tie . 

Heerenveen -manager Karel van der 
Wal was trouwens sowieso ni et va n plan 
om Franke toestemming te verlenen 
naar GIJ S terug te keren. Van der Wal: 
~w e hebben be-.ust gekozen voor een 
mtensi evere hegeleiding van de jeugd. 
Daarin stoppen wc veel geld en energie. 
Als we Franke nu weer zouden la ten 
gaan, da n hebben we alles voor n iets ge
daa n. Niet in het eerste spelen, bete
kent voor hem gewoon bij de A-junioren 
opdraven." 

In dat laatste geval kan de achttien
Ja ri ge je ugdinternat ional t roost zoek en 
bij stadgenoot ,Johan Toren, die ook dit 
jaar weer in H~erenveen zal spe len. 

H. H. 
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I b ---- fl:i GIJS verlies met 13-2 

Nuttige óefening 
voor lroningers 
tegen Heerenveen 

• JOHAN TOREN 

• PAULDOMM 

Van onze sportredacteur Henk Hielkema 
HEERENVEEN - De Groninger ijshockeyfans zullen nog even geduld moeten 

hebben . Voordat het nieuwe team van trainer Paul Domm een beetje goed op elkaar 
is inge pee Id, hoeft landskampioen Heerenveen in elk geval nog niet voor de Gronin
gers te vrezen . Dat bleek zaterdagavond reeds tijdens de eerste wedstrijd om de Ne
derlandse beker in Heerenveen. Met veel gemak speelden de zevenvoudige kam
pioenen GIJS naar een 13-2 nederlaag. Het was voor de Groningers beslist geen ver
loren avondje, want ze beschouwden het duel als een bijzonder nuttige oefening. 

Het was de tweede maal dat GIJS dit zichzelf in de verdediging had ge-
seizoen voor een wedstrijd op het ijs posteerd, liet zijn voltallige selectie te-
verscheen . De vorige week werkten de gen de Friese Flyers opdraven om de zo 
Groningers hun enige oefenduel af in broodnodige ervaring op te doen . 
Enschede , waar het team bijeen was Twee jeugdige GIJS-talenten spron-
voor enkele trainingen. Pas eind oktober gen daarbij positief in het oog. De 
zal de equipe van Domm in het eigen zestienjarige Hans Coffeng, die een op-
Stadspark over ijs kunnen beschikken, vallende brutaliteit in zijn optreden de-
hetgeen natuurlijk een behoorlijke han- monstreerde. en de 20-jarige doelman 
dicap is . De eerste paar thuis- Theo Mertens. De jonge sluitpos bleef 
wedstrijden zullen zelfs in Assen af- zo koel als een kikker in het kooitje, dat 
gewerkt moeten worden. De eerste fase voortdurend werd bestookt door gere-
van de strijd om de "Coupe" beschouwt nom meerde mannen als Jack de Heer, 
GIJS dan ook als een verlengstuk van de Larry van Wieren , Jan Jansen en Leo 
oefenperiode . Veel staat er ook niet op J<oopmans . Mertens doorstond zijn 
het spel. Er wordt immers een dubbele vuurdoop goed. hoewel hij zich wat ver-
competitie gehouden en maar liefst zes keek op de snelheid van enkele 
van de acht teams plaatsten zich voor afstandsschoten . 
de strijd om het kampioenschap. De Canadezen in het Groninger team 

schaatsten logischerwijze nog wat on 
wennig. Hun conditionele achterstand 
zal de komende weken ongetwijfeld wor
den ingelopen. Aanvaller Robert Currie 
gaf met een puike demonstratie van een 
loeiharde slap-shot in elk geval zijn visi 
tekaartje af en hij scoorde daarmee ook 
één van de twee Groninger doelpunten . 
Die andere treffer kwam op naam van 
John Griffith, die door Domm speciaal 
is aangel rokken om de jongeren in zijn 
ploeg te laten profiteren van zijn jaren 
lange erva ring op topniveau . 

Ervaring 
Ondanks de gebrekkige voorbereiding 

was zaterdagavond wel duidelijk dat de 
Groningers zich moeiteloos zullen scha
ren bij de zes beste ploegen . Domm, die ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Tweede Friese zege 
Van onz~ sportredacl ie 

GRONINGEN - Na de zege op GIJS 
boekte Heerenveen gisteravond zijn 
tweede zege door Geleen in eigen hui s 
met l0-5 te verslaan. Brian de Bruin 
was met drie treffers de produktiefste 
Fries . Van Wieren en Collard scoorden 
elk tweemaal. Tilburg Trappers hield 
Amsterdam gisteren op 2-2. De Bra
bantse ploeg had zaterdagavond al met 
7-2 van Eindhoven gewonnen. Den 
Bosch en Geleen hielden elkaar op die
zelfde avond keurig op 5-5. 

Record 
Het vriendschappelijke karakter van 

de doorgaans met allerlei vijandigheden 
beladen noordelijke derby. uitte zich 
vooral in het geringe aantal straf
minuten. Slechts eenmaal moest arbiter 
Nico Toemen een speler naar de straf
bank sturen, hetgeen vermoedelijk een 
sportiviteitsrecord is . Nog nooit waren 
de spelers zo lief voor elkaar. Ook Larry 
van Wieren benutte het duel om wat 
jeugdig ta lent te testen. Zo mochten 
twee oud-GIJS -spelers hun kunsten ver
tonen : doelman Michiel Lingeman , die 
tijdens de laats te periode in act ie 
kwam. en Joep Franke , die inmiddels 
samen met Bert Aeberts is opgenomen 
in de selectie van de Friese hoofdmacht. 

Ook in Heerenveen moet het echte 
ijshockeysfeertje l rouwens nog groeien, 
want er zaten slechts 1300 toeschouwers 
op de tribunes . Daaronder waren enkele 
ti entallen GIJS-fans plus FC Gronin
gen-spele r Erwin Koeman , die zijn 
" s port vriend " Johan Toren bij de 
landskampioenen een aardige wedstrijd 
zag spelen . 

Voor de stad-Groninger Toren en zijn 
Friese teamgenoten is er de komende 
weken echter weinig aanleiding om het 
rustig aan te doen, want de volgende 
week staan reeds twee Europa Cupduels 
gepland legen de Noorse kampioen Fu
ruset uit Oslo ( 11 en 12 oktobèr) . Beide 
duels worden in Heerenveen gehouden. 

Het scoreverloop: 6 m ,n Jansen 1-0. 9 min. 
Grilf,th 1-1 . 10 m,n Jansen 2- 1, 15 m ,n De Heer 
3- 1. 18 min. Koopmans 4- 1. 18 m,n Collard 5-1. 
27 m,n Me Donald 6- 1, 32 m ,n De Bru in 7 -1 . 35 
min Coll ard 8- 1. 39 min. Kouwenhoven 9-1. 44 
m,n Fr anke 10- 1, 50 min Currie 10-2. 53 min . Van 
Galen Last 11 -2. 56 m,n Van de Werf 12-2. 59 
m, n De Heer 13-2 

GIJS-goalie Theo Mertens ziet de puck in het kooitje verdwijnen. Rechts staat Jack de H kl tuele rebound. eer aar voor een even-
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GIJS legt beslag ~zj 
op eerste punt ie,;;;; 
Van onze ijshockeymedewerker 

ASSEN - De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond de kans op twee 
punten laten liggen. Tegenstander Smoke Eaters was met een beperkt aantal 
spelers naar Assen gekomen. GIJS bleef echter steken op 5-5. Wel werd zodoen
de het eerste winstpunt in deze competitie veroverd. Het was echter nauwelijks 
een reden om echt tevreden te zijn. Of zoals trainer-coach Paul Domm het uit
drukte: ,,Ik ben enigszins teleurgesteld." 

In zijn nabeschouwing constateerde straffen viel dat plannetje echter in dui-
hij dat er door zijn pupillen zeker niet gen. En op momenten dat we een spe-
slecht was gespeeld. ,,Ze hebben in ie- lersminderheid op het ijs hadden, wist 
der geval hard gewerkt. Theo Mertens Geleen daar geroutineerd van te profi-
heeft in het doel ongetwijfeld zijn best teren." 
gedaan. Het is echter te moeilijk voor 
een jonge doelman om voortdurend de 
nodige concentratie op te brengen . Hij 
mist ook nog de bekwaamheid om lei
ding te geven aan een verdediging. Ted 
Lenssen stond in zijn Heerenveense pe
riode altijd te schreeuwen. Dat hield de 
zaak levendig en attent. Ik ben blij dat 
waarschijnlijk deze week een nieuwe 
goalie naar Groningen komt." 

De achterste linie van GIJS heeft in
middels al versterking ondervonden 
door de rentree van Danny Cuomo. De 
28-jarige defense is een maand geleden 
geopereerd aan de blinde darm. Na en
kele trainingsuren heeft hij toch al weer 
aangetoond op karakter een hele 
wedstrijd uit te kunnen spelen. Paul 
Domm kon daardoor zelf in burger blij
ven. Vanaf de zijkant wist hij de tekort
komingen nauwkeurig te analyseren. 
" We moeten nog voortdurend op en 
neer reizen om in Leeuwarden en Assen 
te trainen. Deze onrust is terug te vin
den in de ploeg. Het teamspel komt nog 
niet goed naar voren . Ik was van plan 
om bijvoorbeeld met twee vaste koppels 
in de verdediging op te treden. Door 

Het was de vroegere GIJS-speler Ja
mi Conroy die GIJS verhinderde om tot 
volle winst te komen. Twee keer scoorde 
hij perfect. De oud Assen-schutter Andy 
Tenbult deed bij de Limburgers het
zelfde. Aan GIJS-kant vielen de presta
ties van de aanvallers Tony Cuomo en 
Robert Currie nog tegen. 

Daarmede zijn dan de verklaringen 
gegeven voor de omstandigheden. De 
500 bezoekers in de Trianthahal zullen 
dat voor een beperkt deel hebben op
gemerkt. Zij beleefden aanvankelijk 
veel genoegen aan een 2-0 voorsprong. 
Na twee minuten knalde Henk Keijzer 
de puck achter de Geleense doelman 
Guido Walenciak . Hij was keurig op 
weg gestuurd door Danny Cuomo. Diens 
broer Tony zorgde voor 2-0 in de zesde 
minuut. Eén seconde voordat Rolph 
MacLaine-Point weer van de strafbank 
kwam benutte Andy Tenbult de meer
derheid op het ijs: 2-1. 

Henk Keijzer werd in de vijfde mi
nuut van de tweede speelfase voor twee 
minuten naar de kant gezonden door 
scheidsrechter Jacques van het Hout. 
Jaini Conroy wist dat keurig uit te bui-

• MIKE KOUWENHOVEN 
... verwondingen ... 

ten (2-2). Eén flitsend moment van 
Henk Krikke bracht GIJS weer aan de 
leiding. Dat duurde totdat Andy Ten
bult opnieuw een overwicht aan spelers 
benutte (3-3). Tony Cuomo was de zon
daar op de strafbank. De betere kansen 
kwamen terug in Groninger handen 
door een treffer van Henk Keijzer. Ook 
dat werd door Jami Conroy weer teniet 
gedaan . 

In de slotfase waren de kansen met 
een 4-4 stand aanvankelijk verdeeld . De 
spanning werd merkbaar op de tribu
nes . Met af en toe zelfs een enthousiaste 
poging om de winst van GIJS mon
deling af te dwingen. Dat leek succes te 
hebben door een goal van verdediger 
Gerard · Carras (5-4) . Zeven minuten 
voor het einde werd Robert Currie twij
felachtig bestraft. De ervaren ploeg van 
Smoke Eaters wist die kans direct om te 
zetten in een doelpunt. Dat gebeurde 
door Rob Martens. 

Aanklacht tegen 
speler Den Bosch 

Van onze ijshockeymedewerker 
HEERENVEEN - Vlak voor het ein

de van de ijshockeywedstrijd tussen de 
Feenstra Flyers en Den Bosch 
ontstond zaterdagavond in Heerenveen 
een bijzonder onplezierige vechtpartij. 
Terwijl Mike Kouwenhoven een fel 
duel uitvocht met de Bosschenaar Leo 
Wolfs kwam de Den Bosch-speler 
Douglas King vanaf de Bossche spe
lersbank het ijs op razen. Met zijn 
stick probeerde hij Mike Kouwenhoven 
verder spelen te beletten. Brian de 
Bruyn moest beschermend optreden 
om verdere gevolgen te vermijden. 
Kouwenhoven moest met ernstige ver
wondingen aan het gezicht en twee ge
broken tanden worden behandeld door 
tandarts De Vries uit Joure. 

Manager Karel van der Wal heeft in 
overleg met het bestuur van de Friezen 
en trainer-coach Larrie van Wieren 
besloten tegen de nieuwe Canadese 
aanwinst van de Bosschenaren een 
aanklacht in te dienen hij de politie 
wegens opzettelijk toebrengen van li
chamelijk letsel. Scheidsrechter Noud 
van Berkel, die door zijn zwakke lei
c:ling een aandeel had in de onrustige 
sfeer in dit duel, bestrafte King met 
een matchpenalty. Daardoor zal ook de 
strafcommissie van de Nederlandse 
IJshockeybond een uitspraak moeten 
doen over de voortzetting van de 
ijshockeycarrière van King in , ons 
land. 

IJshockey-uitslagen 
DEN HAAG - De uitslagen van dit weekeinde: 

Heerenveen-Den Bosch 12-6, Groningen-Geleen 
5-5. Geleen-Amsterdam 3-8, Den Bosch
Nijmegen 1-5, Tilburg-Heerenveen 2-6. 

Stand: 1 Heerenveen 4-8141-15, 2. Nijmegen 
3-6 20-4; 3. Amsterdam 4-5 20-13; 4 Tilburg 4-3 
12-18; 5. Eindhoven 3-2 10-17; 6. Geleen 4-2 
18-28; 7 Groningen 2-1 7-18, 8 Den Bosch 4-1 
14-29 

1 
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Van onze sportredacteur Henk Hielkerna 
ASSEN - De bekercompetitie duurt nog lang, maar voor de Groninger 

ijs hockeyers wordt het zo langzamerhand zaak om puntjes te verga ren. De 
ploeg van coach Paul Domm verloor zaterdagavond met 11-8 van Tiburg Trap
pers en staat nu onderaan de ranglijst met slechts één puntje. Toch hoeven de 
GIJS-spelers niet te wanhopen, want het team moet normaal gesproken in staat 
zijn zich bij de beste zes clubs te scharen. Daarmee kwalificeren de Groningers 
zic h voor de strijd om het Nederlands kampioenschap, dat beslist gehaald moet 
worden om de rentree in de hoogste divisie een beetje waardig te vieren. 

Davids kandidaat 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - De heer J. A. 
Davids uit Veendam is kan
didaat gesteld voor een functie in 
het bestuur van de Nederlandse 
JJshockeybond. Hij is door voor
zitter Schweers benaderd omdat 
in het bestuur twee vacatures 
zijn. De heren H. van der Heij
den en P. Hak hebben namelijk 
bedankt. Het bondsbestuur wil 
nu ook graag een noordelijke 
vertegenwoordiger in de gele
deren opnemen. De heer Da vids 
is lid van de technische commis
sie van de Groninger IJshockey 
Stichting. Op maandag 31 ok
tober zullen de leden van de Ne
derlandse IJshockeybond op een 
algemene bondsvergadering in 
Zoetermeer spreken over de op
vulling van de vacatures en de 
uitbreiding van het bestuur . 

Oranje-interland 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - Begin december 
komt het nationale team van Oost
Duitsland voor een tweetal oefen
wedstrijden naar ons land. Op dins
dag 6 december wordt de eerste 
ijshockeywedstrijd legen de selectie 
van bondscoach Cliff Steward 
gespeeld in het nationale ijshoc
keycentrum in Zoetermeer . Een dag 
later, op woensdag 7 december, 
slaa n beide ploegen tegenover elkaar 
in het Groninger Stadspark. 

Met smart wordt er door GIJS ge
wacht tot de poorten van de Groninger 
kunstijsbaan open gaan . Voorzitter Ten 
Hof rekent erop dat dat 26 oktober het 
geval _ zal zijn, maar enige zekerheid 
daarover heeft hij niet. In e lk geval on 
dervindt de club onnoem lijk veel nadeel 
van de huidige situatie . Niet alleen 
moeten de s pelers wekelijks voor trai 
ningen uitwijken naar Assen en Leeu
warden, ook moeten de thuisduels in de 
Asse r Trianlha hal afgewerkt worden . 

Dé- trouwste supporters hebben er wel 
zeslig kilometer rijden voor ove r om hun 
ploeg aan het werk te zien, maar a n
de ren wachten liever tot ze in het 
Stadspark terecht kunnen . D'e presta 
ties zijn er nog niet naar om nu al in 
vuur en vlam te geraken en de com
petitie verkeert in een allerminst in
teressante fase . Omdat GIJS zater
dagavond pech had dat FC Groningen 
gel ijk tijdig zijn thuiswedst rijd speelde, 
zaten er tegen Tilburg s lechts 250 toe
sc houwers op de tribune . 

Problemen 
De verminderde inkomsten en de uit

gaven voor extra halhuur en vervoer 
naar andere stadions stellen de Gronin
ger stichting voor grote financiële pro
blemen. De begroting voor dit seizoen is 
nu a l volgens voorzitter Ten Hof met 
tienduizenden guldens overschreden. 

Ten Hof: ,. Ik denk dat de sl uiting van 
de ijsbaan ons zo 'n 35 mille gaat kosten . 
Daar hebben we geen rekening mee ge
houden toen we de begroting opstelde n. 
We zijn echter al druk bezig om extra 
inkomsten te creëren. We willen per sé 
geen sch ulden maken. Onze terugkeer 

• GIJS-goalie O 'Brien weet in dit geval de puck te bemachtigen. 

op ni veau is altijd gebaseerd geweest op 
een financiële gezonde bas is" . 

Onmeetbaar is eigen! ijk het ver! ies 
aan inkomsten door de slechte resul
taten, die nu niet bepaa ld uitnodigen 
om massaal de thuisduels van GIJS te 
bezoeken. Hoewel de competit ie al een 
paar weken geleden is begonnen, is 
Gl,JS nog steeds bezig te zoeken naar de 
juiste combinaties en formaties. Lang
zamerhand komt er enige lijn in het 
spel. maar de weg naar de vorm, die met 
dit materiaal mogelijk is, is nog lang . 

De financiële tegen va Il ers zouden er 
wel eens toe kunnen leiden, dat de uit
breiding van de spelersgroep achter
wege blijft. Domm heeft nog een doel
man en een verdediger op zijn ver
langlijst staan en die aanvulling lijkt in
derdaad noodzakelijk om tot een even
wichtiger ploeg te kome n. Ten Hof zegt, 
d at die uitbreiding nog steeds mogelijk 
is, maar hoe langer het publiek wegblijft 
des te groter de kan s wordt op een "spe
lersstop" . 

Doelman 
Het aantrekken van een ervaren doel
man moet Dom m na zaterdag op zijn 
l,jjstje ongetwijfeld met rood hebben on 
derstreept. De pas 17-jarige Mark 
O'Brien heeft on miskenbare talenten, 
maar hij bleek niet opgewassen tegen de 
getructe en door de wol geverfde Bra
banders , die hem pijnlijk de zwakke 
plekken blootlegden. Driemaal 
verdween de puck tussen de benen in 
het GIJS-kooitje en evenzovele malen 
verloor de jonge s luitpost een één
tegen-één-duel. De tegengoals vielen te 

, gemakkelijk om het duel winnend te 
kunn en afslui ten. 

Trouwens, afgezien van een sterke fa . 
se in de tweede periode, ook het spel van 
de andere G IJS-spelers was verre van 
degelijk . De ploeg was wel in staat om 
een terugval van Tiburg Trappers af te 
straffen , maar in een hogere Brabantse 
versnelling gingen de Groningers er on
derdoor. Opvallend was het goede spel 

overigens van Tony Cuomo, een broertje 
van Dan, en van de Canadezen Rob 
Currie en Ralph McLaine Pont, wiens 
body-check doet denken aan die van 
Rick Vangog . 

Scoreverloop: 2 min . Wilson 0-1. 5 min . Mason 
0-2 . 7 min . Mason 0-3. 13 min . Tony Cuomo 1-3. 
17 min . 1-4 Wilson. 18 min . 2-4 Tony Cuomo. 22 
mln. Henk Krikke 3-4, 23 min. Allard Krikke 4-4. 
26 min. Currle 5-4 , 33 min . Smolders 5-5 , 35 min . 
Maas 5-6. 37 min . Van de Broek 5-7 . 38 min . Van 
de Broek 5-8. 44 min . Smolders 5-9. 45 min . 
Smolders 5-10. 46 min . Keizer 6-10 . 52 min . Tony 
Cuomo 7-10, 55 min . Smolders 7-11 , 58 min . Cur
rie 8-11 . 

IJshockey-uitslagen • 
De uitslagen: Heerenveen-Amsterdam 

7-2. Groningen-Tilburg 8-11 ; Eind
hoven-Geleen 10-2; Den Bosch
E,ndhoven 1-6; Geleen-Nijmegen 4-10. 
De stand: 1. Nijmegen 5- 1 0 (36-13). 2. 
Heerenveen 6-10 (53-23) . 3. Tilburg 6-7 
(32-27). 4. Amsterdam 6-7 (26-22) . 5. Eind
hoven 5-6 (26-20) . 6. Geleen 6-2 (24-48) , 7. 
Groningen 4-1 ( 17-33). 8. Den Bosch 6-1 
(16-44) . · 
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Eindhol en bliift 
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nu GIJS de baas 
Van onze ijshockeymedewerker 

EINDHOVEN - GIJS heeft ook de derde 
" dst rijd in de afgelopen dage n niet in een 
tl\ er1Vinning omgezet. De pupill en van coach 
Pa ul Domm verloren gisteravond in Eind
hoven met 9-5 van De Kern phanen. De eers te 
peri udc gi ng vrijwel ge li jk op en werd af
~ ~ . loten op een 2-2 stand. Naarmate de con
ditie en het verloup van deze ontmoeting een 
rol ging spelen. moesten de Groninger ijshoc
keve rs het echter aflegge n tegen hun zuidelij 
ke opponenten . Na een 6 -4 in de tweede 
~peell'ase kon alleen Hans Coffing in de 
laats te periode nog scoren . De overige goals 
kwamen op naam van Tony Cuomo met twee 
treffer~. terwijl Henk Keijze r en Herman 
C'arras éé n keer raakschoten. Bij de Eind
hovense formatie moest het hoofdzakelijk ko
men van de Canadese in breng. Mike O'Neal 
en !<en lslemoe coorden totaal ze maal. 

Zaterdag staat GIJS tegenover Den Bosch . 
Deze laats te ontmoeting in Assen begint om 
17.30 uur . 
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GIJS sterk tegen NiimegerÎi0 -c'.5 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - De ijshockeyers van GIJS hebben dit weekeinde een knappe 
prestatie geleverd door één van de gegadigden voor een periodetitel , Nijmegen, 
een 6-6 gelijkspel af te dwingen. De ontmoeting tegen een van de dagradatie
kandidaten, Den Bosch, ging zaterdag echter met 8-4 verloren. 

2- b-- i o - rJ 3 

Gisteravond keek GIJS tegen Nijmegen al 
na tien minuten tegen een verdiende 3-1 
voorsprong aan. Toen wisselde de Nijmeegse 
coach Alex Andjelic zijn nieuwe goalie Ran
dy Wagenaar ip voor international Jan 
Bruysten. Nijmegen had de teleurstelling 
van de 8-3 nederlaag (vrijdagavond tegen 
Amsterdam) kl.aarblijkelijk no_g niet hele
maal verwerkt . Robert Currie schoot GIJS 
met een echte hattrick naar de voorsprong . 
Een vierde treffer van T ony Cuomo werd di
rect daa rna echter gevolgd door een Nij
meegse treffer van Frans Fasen . Beide ploe
gen scoorden in de tweede fase ieder een keer, 
met Tony Cuomo als de Groninger schutter . 
In het slotbedrijf waren de meeste kansen 
voor Nijmegen . Een vierde goal van Currie 
leverde echter de verdiende puntendeling op . 
Het Groninger doel werd op voortreffelijke 
wijze verdedigd door Theo Mertens. 

In de eerste ontmoeting tegen Den Bosch 
heeft GIJS aanvankelijk legio kansen gehad 
om te scoren . Vooral in de ee rste periode 
werd het Bossc he doel regelmatig onder vuur 
genomen. Reinier de Wit bleef echter gemak
kelijk overeind omdat de Groninger aanval
lers de precisie misten . Ze demonstreerden 
een onrust, die doeltreffende aanvallen in de 
weg stond . Zodoende werd de eindstand van 
8-4 in het voordeel van de Bosschenaren een 
terechte afspiegeling van de aanvallende 
krachtsverhoudingen . 

Onmacht 
- Coach Paul Domm schudde na afloop het 

hoofd over zo veel onmacht om tot enig over
leg te komen. Hij weigerde de afwezigheid 
van de gebroeders Krikke als argument voor 
het zwakke optreden te gebruiken . Henk 
Krikke heeft een gebroken vinger en Allard 
Krikke heeft problemen met een gescheurde 
enkelband . De verdediging was nu aangevuld 
met de jeugdige Richard Weessies. 

Alle Groninger hoop is nu trouwens ge
vestigd op de komst van Marc Storimans. 
Deze 23-jarige keeper is gisteren in ons land 
gearriveerd . Paul Domm heeft zijn conditie 
inmiddels getest in het n.ationaal ijshoc
keycentrum te Zoetermeer. Storimans is het 
vorig seizoen actief geweest bij HIJS in Den 
Haag. Toen was hij ook een van de kan
didaten voor de sluitpost in de selectie van 

Bondscoach Cliff Stewart, die een belangrij
ke bemiddelende rol heeft gespeeld in de reis 
van Storimans uit Canada. 

De loopbaan van Marc 'O Brien in het 
GIJS-doel is daarmee voorlopig gedoemd tot 
een ondergeschikte rol. Hij heeft zijn talen
ten. wel, ,maar die zijn echter te gering om 
ûeh ÎJ'I dit milieu te handhaven. 

GIJS-Den Bosch: 4-8. Tussenstanden 0-1, 1-3 
en 3-4. Eerste periode: 15.43 0-1 Steve Morr is. 
Tweede periode: 5.40 0-2 Jack Brok. 6.53 0-3 Ste• 
ve Morris. 9.34 1-3 Herman Carras. 16.08 1-4 
Henny Wetzer. Derde periode: 2.54 2-4 Hans Bi
cek . 4.37 2-5 Nick Bertrams. 9.37 2-6 Chris 
Brown . 10.18 2-7 Arnold Troch. 11 .12 2-8 Mary 
Saris. 15.54 3-8 Ralph Me Lain. 19.48 4-8 John 
Griffi th. 

Straffen: Scheidsrechter Noud van Berkel straf
te GIJS met 18 strafminuten waaronder een tien
minu tenstr af wegens spearing van Gerard Carras. 
Oen Bosch kreeg in totaal zes strafminuten. 

Nijmegen-GIJS: 6-6. Tussenstanden 2-4 , 1-1 
en 3-1 . Eerste periode: 0.44 0-1 Robert Currie, 
3.39 1-1 Ben Tljnagel. 5.09 1-2 Robert Currie. 9.54 
1-3 Robert Curr ie. 17 .21 1-4 Tony Cuomo, 17.38 
2-4 Ben Tijnagel. Tweede periode: 14.55 3-4 Ben 
Tijnagel . 18.18 3-5 Tony Cuomo. Derde periode: 
8.46 4-5 Tim Hodgson, 12.05 4-6 Robert Currie 
16.31 5-6 Ben Tijnagel, 16.50 6-6 Tim Hodgson . 

Straffen: Scheidsrechter Gabe Westra deelde 
aan GIJS 18 strafminuten uit, de Nijmegenaren 
zaten 16 minuten op de strafbank . 

Straf voor King 
GRONINGEN - De strafcommis

sie van de Nederlandse IJshoc
keybond heeft Douglas King van Den 
Bosch geschorst voor zes wedstrij
den. Zoa Is gemeld raakte King in de 
wedstrijd tegen Heerenveen met zijn 
stick het. gezicht van Mike Kouwen
hoven . Die moest zich vervolgens la
ten behandelen door een tandarts. De 
st.rafcommissie heeft. nu voor het. 
eerst in de geschiedenis aan King 
meegedeeld, dat hij de kosten van de 
behandeling van Kouwenhoven voor 
zijn rekening moet nemen. De of
ficier van Justitie in Leeuwarden 
heeft nog niet beslist wat er zal ge
beuren met de aanklacht, die van dit 
voorval is opgemaakt door de 
Heerenveense politie. 

Niiriîegen voorkomt nieuwe 
stunt van GIJS-ploeg t 1&;:,._3 

Van onze ijshockeymedewerker 
ASSEN - GIJS heeft gisteravond tegen Nijmegen niet weer voor een verrassing kun

nen zorgen . De Gelderse formatie was op jacht naar een eventuele eerste periode-titel. 
Daarvoor moest met minstens elf goals worden gewonnen. De 1-6 Nijmeegse zege was dus 
rujteindelijk niet genoeg. De ruim 200 bezoekers in Assen waren wel tevreden over een aan• 
tal elementen bij de Groninger ijshockeyers. Zo bleek Marc Storimans in het doel inder
daad de verwachte aanwinst. 

Coach Paul Domm na afloop tevreden: 

• GERARD CARRAS 
... spearing ... 

IJshockey-uitslagen 
De uitslagen: Groningen-Den Bosch 4-8, 

Heerenveen-Geleen 8-2, Nijmegen
Groningen 6-6. Den Bosch-Amsterdam 9-6, 
Geleen-TIiburg 4-7, Eindhoven-Heerenveen 
3-5. 

De stand is: 
1. Heerenveen 8 · 14 66-28 
2. Nijmegen 7 • 11 45-27 
3. Tilburg 7 . 9 39-31 
4. Amsterdam 8- 9 40-34 
5. Eindhoven 7. 8 38-30 
6. Den Bosch 8 - 5 33.54 
7. Groningen 7 . 2 32-56 
8. Geleen 8 - 2 30-63 

Nog geen eigen iis 
GRONINGEN - Nog steeds kan 

GIJS geen gebruik maken van het ijs 
in ,het Groninger Stadspark. Daar is 
inmiddels wel een ijsvloer aan
gelegd, maar die moet voorlopig ze
ven dagen ongebruikt blijven. Daar
door wordt de wedstrijd tegen Nijme
gen weer gespeeld in Assen. Het aan
vangsuur is bepaald op 20.30 uur. Za
terdag wordt dan de eerste thuis
wedstrijd op eigen ijs gespeeld met 
Amsterdam als tegenstander. 
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" Als het samenspel met de verdedigers nog 
wat wordt verbeterd , zie ik de toekomst met 
optimisme tegemoet". Na het eerste bedrijf 
lagen de gasten in Assen al met 4-1 voor. Al
leen Henk Krikke, die.overigens maar 20 mi
nuten speelde, passeerde doelman Jan 
Bruisten nadat Storimans al driemaal min of 
meer ongelukkig was gepasseerd . 

,..1 / I o""!' ~ Zware nederlaag in Tilburg: 9-2 

GIJS kÓmt conditie In de volgende speel fases waren de Gronin
gers nauwelijks minder dan hun opponent 
uit de keizerstad. Alleen het geluk ontbrak 
om dat in goals uit te drukken. Twee keer 
was het fortuin wel aan de andere kant. 
Scheidsrechter Gabe Westra bestrafte in de 
slotfase GIJS-speler Ralph McLaine Pont 
met een misconduct penalty van tien minu
ten wegens een grove overtreding. 

Zaterdag speelt GIJS voor het eerst in Gro
ningen met Amsterdam als tegenstander. 

Het scoreverloop: 
· Tussenstanden 1-4, 0-1 en 0-1 . 5.54 0-1 Harry 

van Heumen; 9.11 0-2 Michel Moons; 11.03 0-3 
Henry Stoer; 13.01 1-3 Henk Krikke; 14.32 1-4 
Fred Homburg; 16.10 1-5 Tim Hodgson; 41 .00 1-6 
Frans Fasen . GIJS kreeg in totaal 25 strafminuten, 
de Nijmegenaren 14. 

In Amsterdam won de club van die naam met 
9-8 van Geleen. 

tekort 
Van onze sportredactie .. 

TILBURG - In Tilburg kwam GIJS gisteravond duidelijk conditie tekort om 
het de plaatselijke Trappers moeilijk te maken. Dat leverde een 9-2 nederlaag 
voor de Groninger ijshockeyers op. 

De zuidelijke formati e is onder leiding van 
de nieuwe coach Eddy Gosselin duidelijk op
gebloeid. De verdediging is met de komst van 
Marten Burgers aanzienlijk sterker gewor
den. Drie jaar lang is hij gehard in het profes
sionele Amerikaanse ijshockey. 

Voor de GIJS-aanvallers was er daardoor 
weinig eer te behalen. Alleen Tony Cuomo 
wist twee keer te scoren;·één keer tijdens een 
numerieke meerd·erheid. 

Bij Tilburg was nieuweling Sean Simpson 
in topvorm met drie goals . Gelukkig voor 
GIJS was keeper Marc Storimans in staat le
gio Tilbtirgse aanvallen af te weren . Maar 

liefst :l8 keer moest hij handelend optreden. 
Scoreverloop: 2.00 1-0 Klaas van der Broek, 

3.44 2-0 Peter Paul van Rooy, 6.51 3-0 Peter van 
Amelsfoort, 18.07 3-1 Tony Cuomo, 24 .58 4-1 
Doug Mason, 26.13 4-2 Tony Cuomo, 28.35 5-2 
Sean Simpson. 37.06 6-2 Doug Mason , 40.20 7-2 
Simpson, 51 .46 8-2 Sean Simpsorr, 52.15 9-2 
Sean Simpson. 

Straffen: Scheidsrechter Noud van Berkel ken
de aan GIJS 12 strafminuten toe. De Tilburg Trap
pers kregen 22 strafminuten, waaronder een 
10-minuten straf voor Joe Buchly. 

Geleen was geen partij voor Nijmegen: 
1-16. 
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Prima rentree GIJS 
1/,ó~ J7J 

in eigen iisstadion 
Van onze sportredact"eur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Op het vert~ouwde ijs in het Stadspark boekten de ijshoc
keyers van GIJS zaterdagavond hun eerste seizoenoverwinning. Het veel hoger 
geklasseerde Amsterdam verloor niet alleen met 4-2, maar het ondervond ook 
dat GIJS energiek bezig is de kloof tussen de kop en de staart van de ranglijst te 
o~erbruggen. De Groningers kozen het eerste duel in de pas gerenoveerde ijshal 
mt om met veel elan en kracht de bedoelingen aan de 500 toeschouwers duidelijk 
te maken. 

De stemming zat er in de slotfase van 
de wedstrijd goed in, al had de penning
meester van GIJS nogal pech, dat FC 
Groningen zijn thuisduel tegen PSV ge
lijktijdig afwerkte. De ijshockeyliefheb
bers, die wellicht door de tegenvallende 
resultaten met twijfels de hal waren 
binnengekomen, · stelden naderhand 
met voldoening vast, dat de nieuwe 
GIJS-ploeg mogelijkheden herbergt, die 
garant kunnen staan voor een " heet" 
wintertje. 

Zover is het echter nog lang niet, 
want ondanks de verrassende zege ver
toont de equipe van trainer-coach Paul 
Domm vooralsnog ettelijke tekort
komingen. Zo dient er behoorlijk aan de 
conditie te worden geschaafd, terwijl 
ook de aanvalspatronen allerminst vlek
keloos over het ijs rollen. Domms 
voorspelling, dat GIJS pas rond de 
Kerst een topclub zal zijn, houdt in elk 
geval in dat er voor hem nog werk ge
noeg aan de winkel is. Het opkikkertje 
van zaterdagavond heeft het moreel in 
de ploeg ongetwijfeld goed gedaan, ter
wijl een dergelijk succes ook commer
cieel gezien op het juiste moment kwam 
met de volgende thuiswedstrijd tegen 
Heerenveen (komende zondag) voor de 
boeg. 

Wens 
Domms wens van een paar weken ge

leden om nog een doelman en een ver
dediger te kunnèn aantrekken, is inmid
dels voor de helft werkelijkheid gewor
den . In Marc Storimans heeft GIJS een 
goalie, die spectaculaire dingen doet. 

Hij wekte tegen Amsterdam de indruk 
niet alleen als doelman te fungeren, 
maar tevens als verdediger. De kleine 
sluitpost is namelijk niet bang regel
matig ver uit zijn kooitje te komen om 
zijn verdediging in een vroegtijdig sta
dium te assisteren. Zijn sensationele 
manier van optreden viel vooral bij het 
publiek goed in de smaak, maar de risi
co's zijn groot. 

Storimans had zaterdag het geluk 
aan zijn zijde. pat dwong hij trouwens 
ook wel af, want zijn inzet en enthou-

siasme waren de belangrijkste drijf- . 
veren waarop GIJS dankbaar steunde 
terwijl Amsterdam kopje onder ging'. 
Toch zorgde de doelman vlak voor het 
ei~_de onnodig voor verhoogde spanning. 
H1J duwde met opzet het doel uit zijn 
vo_egen en dat betekende een numerieke 
mmderheid, die door Amsterdam werd 
aangegrepen om de score drie minuten 
voor het einde op 3-2 te brengen. De 
hoofdstedelijke ijshockeyers waren ver
volgens een paar maal dichtbij de ge
lijkmaker. Juist op het moment dat 
Amsterdam zijn keeper had gewisseld 
vo~r een extra veldspeler, tikte Henk 
Ke11zer de puck in het verlaten doel : 
4-2. 

Met de zege vergaarde GIJS twee be
langrijke puntjes, want het eerste doel is 
nog altijd om boven de twee onderste 
clubs te eindigen. Alleen de beste zes 
ploegen mogen namelijk deelnemen aan 
de play-offs om het Nederlands kam
pioenschap. Maar zoals de Groningers 
zaterdagavond speelden, zou het voor 
hen een koud kunstje moeten zijn zich 
hogerop te werken. Bevrijd van de last 
om elders ijsvloeren voor de trainingen 
en thuiswedstrijden te moeten huren, 
kunnen de GIJSSIES vanaf vandaag 
oi:ibezorgd werken aan vormverbetering, 
die tegen Amsterdam direct al zicht
baar scheen. 

Talenten 
Henk Keijzer en Robert Currie hiel

pen GIJS reeds in de eerste periode aan 
een comfortabele 2-0 voorsprong. In 
die fase moest Storimans al zijn talen
ten aanwenden om tegenpunten te voor
komen, maar echt gevaarlijk waren de 
Amsterdammers slechts bij vlagen. 
GIJS liet zijn tegenstander geen cen
timeter ruimte en een wat voorzichtige 
spelopvatting zorgde ervoor dat de li
nies gesloten bleven. 

Wel scoorde de oud-GIJS-speler 
Brian Sproxton in de eerste minuut van 
de tweede speelfase tegen (2-1) maar 
zijn team maakte toch niet d;idelijk 
dat het de bedoelingen van de Gronin
gers gemakkelijk zou kunnen doorkrui-

• GIJS-doelman Storimans ver
richt een van zijn spectaculaire red
dingen. 

sen. Een numerieke meerderheid was 
voor Dan Cuomo een buitenkansje om 
de puck vanaf de blauwe lijn keihard 
achter goalie De Kok te jagen. Het duel 
werd steeds onvriendelijker en voor het 
eerst dit seizoen demonstreerde GIJS 
dat het ook met een portie fysiek geweld 
wel raad weet. 

f-11- fJ3 

· IJshockey-uitslagen 
Eindhoven-Den Bosch 5-7, Heeren-

veen-Nijmegen 4-3, Groningen-
Amsterdam 4-2. Amsterdam-
Heerenveen 5-2, Den Bosch-Tilburg 
3-4, Geleen-Eindhoven 6-6. 

__ De stand: 1. Heerenveen 11-18 (78-40), 2. 
N11megen 10-15 (70-33), 3. TIiburg 10-15 
(62-39). 4. Amsterdam 11-13 (56-48), 5. 
Eindhoven 10-9 (52-53), 6 . Den Bosch 11-7 
(47-69), 7. Groningen 10-4 (39-73) , 8. Ge
leen 11-3 (45-94) . 

Fortuinliike zege Giis 
Van onze ijsho_ckeymedewerker 

GELEEN - GIJS heeft ook te
gen de Smoke Eaters aangetoond 
dat door keihard te werken de fac
tor geluk kan worden veroverd. 
Dat leverde gisteravond in Geleen 
een 3-2 overwinning op. Eigenlijk 
had een puntenverdeling het 
wedstrijdbeeld beter uitgedrukt. 
De beide goalies waren echter in 
een zodanige vorm dat meer doel-· 
punten achterwege bleven. 

Bij de Limburgers maakte ver
dediger John van Sloun zijn rentree. 
Dat betekende in de eerste beide pe
riodes een duidelijke versterking. De 

. Smoke Eaters scoorden via Hein de 
Pont en Dave Bell één keer. De om
mekeer kwam halverwege de slot
fase. Nadat de Limburgers enkele 
keren tegen paal en lat hadden 
gekna lri , ging de puck aan de andere 
kant door Martin Kiel en John Grif
fith achter Guido Walenciak in het 
Limburgse doel. 

Omdat de beide teams fel op winst 
joegen, ontstond een spannende fi
nale . Vlak voor het einde zorgde 
Herman Carras voor een plezierige, 
lange, nachtelijke terugtocht. 

Scoreverloop eerste periode : 13.45 
1-0 Hein de Pont, tweede periode: 
6.07 2-0 Dave Bel!, derde periode: 
8.01 2-1 Martin Kiel , 8.46 2-2 John 
Griffith, 18.22 2-3 Herman Carras. 

Bij alle Groninger goals kwam de 
assist op naam van Hans Picek. 
Scheidsrechter Jacques van der 
Houdt bestrafte beide teams met 8 
minuten. 

Andere uitslagen zijn: Nijmegen-Den 
Bosch 10-1 (3-1, 4-0, 3-0). Scheidsrechter: 
Toemen . Toeschouwers: 800 . Topscorer : Nij
megen-Desjarden (3). Strafminuten : Nijme
gen 8. 

Heerenveen-Tilburg 5-2 (0-1 , 3-1, 2-0). 
Scheidsrechter: Westra. Toeschouwers: 500. 
Topscorer : Heerenveen-Van Wieren (2) . 
Strafminuten : Heerenveen 8, Tilburg 10. 
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Enerverende derby 
in Groninger iishal 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGÈN - De energieke aanpak, waarmee de Groninger ijshockeyers 
het verloren terrein na een halfgebakken voorbereidingsperiode trachtten te 
heroveren, zorgde gisteravond tegen Heerenveen voor een enerverende noor
delijke derby. GIJS speelde in eigen ijshal voor maar liefst twaalfhonderd toe
schouwers zijn beste wedstrijd van het seizoen. De juiste beloning bleef achter
wege, want de landskampioenen zagen in de slotfase kans om een 3-2 ach
terstand om te buigen in een wat fortuinlijke 4-3 eindzege. Voor GIJS kon het 
weekeinde niet meer kapot, want zaterdagavond zegevierde de ploeg in Den 
Bosch met 7-5 over de plaatselijke club, die beschouwd wordt als een belangrij
ke concurrent om zich te plaatsen voor de play-offs. 

De sinds jaren weer eens gezellig ge- Krikke mondde daarna uit in de derde 
vulde ijshal verkeerde na afloop at. Groninger treffer, die uitbundig werd 
lermin t in een rouwstemming. Het begroet. 
grootste deel van het duel had GIJS im• 
mer de toon aangegeven en dat was ei
genlijk meer dan de meeste ijshoc
keytoeschouwers hadden verwacht. Met 
de· van een blessure herstelde Henk 
Krikke al steunpilaar in de verdediging 
hielden de Stadjers de achterste lijn 
aardig ge loten. Met het accent op de 
verdediging hanteerde coach Paul 
Domm een uitgekiende tactiek, die ge
routineerde Friezen als Larry van Wie
ren, Leo Koopmans, Jack de Heer en 
,Jan Jansen voor grote raadsels plaatste . 

Hoewel Jack de Heer GIJS in de slot
minuten de das omdeed met een vierde 
en winnende treffer, leverden twee Gro
ningers eveneens behoorlijke bijdragen 
om het Friese succes in de cijfers tot ui
ting te brengen. Oud-GIJS-speler Johan 
Toren scoorde zes minuten voor het ein
de namelijk de Friese gelijkmaker (3-3) 
na een assist van Kouwen hoven en doel
man Michiel Lingeman (zoon van de 
ex -GIJS-manager) stond met een serie 
uitstekende saves meerdere GIJS. 
doelpunten in de weg. 

Pluim 
Een grotere pluim verdiende echter 
Marc toriman . de spectaculair ogen
de sluitpost van de Groningers. De aan
koop. die Dom m hoog op zijn ver
langlijstje had staan, onderstreepte de 
telling dat de inbreng van een goede 

ijshockeygoalie goud waard is. Stori
mans waagde zich gisteravond minder 
vaak buiten zijn doelgebied dan de vori
ge week. maar zijn acties in de goal
cruise logen er niet om . Ook zonder bui
tensporige uitstapjes toonde de kleine 
doelman zijn klasse, die de Groningers 
voorlopig een stuk minder kwetsbaar 
maakt. 

Kracht 
De opleving had kennelijk veel kracht 

gevergd, want in de laatste speelfase 
kwam de thui ploeg minder vaak drei
gend voor Lingemans kooitje . Door de 
conditionele terugval kregen de land -
kampioenen de gelegenheid iets terug te 

doen om daarmee het gezichtsverlies tot. 
een minimum te beperken. Aanvoerder 
Van Wieren reali eerde de aanslui
ting. treffer. waarna Toren en De Heer 
de rest deden . Het laatste doelpunt viel 
GIJS rauw op de maag. Op het moment 
dat GI.JS met een numerieke meerder
heid chaatste, demonstreerde De Heer 
zijn klas e met een perfecte stick
handling . Stori mans' wanhoopspoging 
was vergeefs : 3-4. 

In Den Bosch zagen ruim L50 toe
schouwers zaterdag een aantrekkelijke 
wedstrijd waarin GI.JS de eerste periode 
met een 4-0 voorsprong afsloot. Het duel 
leek voor de noordelingen zelfs een 
zacht eitje te worden . Na de tweede 
pauze heersten de Groningers met 7-1. 
Daarna kwam Den Bosch terug, maar 
de Brabanders reikten niet verder dan 
5-7 . Voor GIJS scoorden: John Griffith 
(2x) , Tony Cuomo (2x) . Robert Currie. 
Herman èa rras en Henk Krikke . 

,., 
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GIJS speelde fanatiek, tact~ch gedis
ciplineerd en uiterst correct zonder zijn 
tegenstander enige ruimte te gunnen. 
De vorm schijnt met de dag te groeien . 
Sinds de Groningers over hun "eigen" 
ijshal beschikken, krijgt hun spel steeds 
vastere vormen en worden de in
gestudeerde aanvalspatronen langzaam 
maar zeker zichtbaar. Tegen Heeren
veen ontspon zich een gelijkwaardige 
partij, die tot en met de laatste minuut 
bleef boeien . 

• Heerenveen-goalie Michiel Lingeman in het nauu· ge bracht door onder anderen Tony Cuomo (midden). maar hij 
!nijgt assisten tie van Mik e Pou:ers (recht. ). 

De beste prestatie leverde GIJS in de 
tweede periode . Van Wieren had 
Heerenveen daarvoor al aan een 1-0 
voorsprong geholpen en gesteund door 
het enthousiaste publiek werkten de 
Stadsparkbewoners aan een herstel, dat 
alleen maar sfeerverhogend werkte . 
,,Beertje" Keijzer passeerde Lingeman 
na voorbereidend werk van Robert Cur
rie, Currie zette GIJS vervolgens op 
voorsprong (2-1) en een solo van Henk 

Afscheid 'Fokkie' 
GRONINGEN GIJS nam 

gisteravond voor aanvang van de 
wedstrijd tegen Heerenveen afscheid 
van zijn trouwe teambegeleider Jaap 
Fokkinga. die de ploeg meer dan 500 
duels heeft gediend .•. Fokkie". zoals 
hij door de spelers wordt genoemd, 
werd vooral gewaardeerd al ma
teriaalman . Hij moest zijn functie om 
gezondheidsredenen neerleggen. 
GIJS-voorzitter drs. J. P. ten Hof 
overhandigde de heer Fokkinga een 
platenbon en een "levenslange" toe• 
ga ngskaart. 
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Play-offs dichterbij na zege op Kemphanen 

GIJS nadert eerste doel 1111 - P; 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - De opzet van Kemphanen-coach Tonny de Groot mislukte 
gisteravond in het ijshockeyduel tegen GIJS. Hij was naar Groningen gekomen 
met de bedoeling om de score in de eerste beide periodes laag te houden. Ver
volgens zou de slag moeten vallen in de slotfase. In die periode pleegt, aldus De 
Groot, GIJS immers zijn wedstrijden te verliezen. GIJS nam echter vroegtijdig 
afs•"nd om ten slotte met 4-1 te winnen. 

De Groot was tot zijn opzet gekomen 
omdat hij zijn belangrijkste troef, 
schutter Mike O'Niel moest missen we
gens een voetblessure. "Normaal is hij 
goed voor drie goals per wedstrijd ." 

Het verdedigende concept van de zui
delijke gasten gaf de wedstrijd een 
onaantrekkelijk aanzien. Kemphanen 
beschikt over een groot aantal junioren, 
aangevuld met twee oudere spelers. De 
buitenlandse aanwinsten zaten op de 
bank. Ook de Canadese doelman John 
Nagtsaam blijkt niet in staat om Steve 
Ament uit het doel te verdrijven. 

De jonge Eindhovense goaly keepte 
een uitstekende wedstrijd . Het leverde 
hem een uitnodiging op voor de inter
lands tegen Oost-Duitsland. Bonds
coach Cliff Stewart nodigde ook GIJS
goalie Marc Storimans uit. Stewart had 
verder gisteravond een oriënterend 
gesprek met Henk Krikke. De bonds
coach zit namelijk voor dè interlands 
nog zonder voldoende bekwame ver
dedigers. Daarom wil hij de oudste 
Krikke graag aan zijn selectie toevoe
gen. 

Tevreden toonde hij zich ook over het 
jeugdige Groninger drietal Harm Tel
kamp, Arend Mulder en Hans Coffeng. 
Door de afwezigheid van Allard Krikke 
en Herman Carras, die aan een teen is 
geopereerd, kreeg deze lijn vrij veel 
ijstijd . De jonge talenten grepen die ge
legenheid ten volle aan. Arend Mulder 
scoore zelfs met een "droge" knal de , 
tweede goal op een belangrijk moment. 

Tevredenheid bij GIJS-coach Paul 
Domm ook over de geslaagde powerplay 
waaruit twee treffers werden gereali
serd. "We zijn door deze overwinning 
weer verder van de belangrijke zesde 
plaats verwijderd . Eerst moeten we ons 
maar eens plaatsen voor de play-off. 
Dan is ons eerste doel bereikt." 

GIJ -De Kemphanen eindstand 4-1 , tus
senstanden 1-0, 2-1 en 1-0 Scoreverloop: eerste pe
riode , l0e min. 1-0 Robert Currie; tweede periode, 
15e min. 2-0 Arend Mulder, 16e min. 2-1 Marcel 
van Besouw, 19e min . 3- 1 Robert Currie; derde pe
riode , 12e min . 4-1 John Griffith. Scheidsrechter 
Van der Hout bestrafLè GIJS met 4 strafpunten, de 
Eindhovense spelers zaten 6 minuten op de straf. 
bank. 

Heerenveen kan de titel in de tweede 
periode van de ijshockeycompetitie niet 
meer ontgaan . De landskampioen ver
zamelde tien punten uit zes duels en 
heefl nog een wed trijd te pelen. Til
burg staat tweede met evenveel punten 
ui t zeven duels, maar verloor van 
Heerenveen. Dat is doorslaggevend . Bij 
een nederlaag van Heerenveen tegen 
Eindhoven volgende week is de Friese 
ploeg toch periodekampioen. 

De stand in de tweede periode is: 1. Heeren
veen 6-10 , 2. Tilburg 7-10, 3. Groningen 7•9, 4. 
Amsterdam 7-8, 5. Nijmegen 7-7, 6. Den Bosch 
7-5, 7. Eindhoven 6-3, 8. Geleen 7-2. 

• Een worstelpartijtje voor het doel van De Kemphanen. 
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GIJS nog ver van top verwiiderd 
11/!ti -

Van onze ijshockeymedewerker 
GRONINGEN - De ijshockeyers van GIJS hebben een uitgesproken slecht 

weekeinde achter de rug. Beide wedstrijden gingen verloren. De Flyers bleven 
zaterdagavond met 7-4 de baas en Nijmegen zegevierde gisteravond vrij gemak
kelijk met 9-0. Daarnaast hebben de Groningers in Geleen een belangrijke con
current gekregen voor de omstreden zesde plaats. Die klassering geeft recht op 
deelname aan de kampioenscompetitie. De Geleense ploeg won zowel van 
Heerenveen als van Den Bocsh. Ondertussen heeft die club zich tevens versterkt 
met een buitenlandse verdediger. Dat deed ook Den Bosch, dat in de persoon 
van Darryn McDonald een gretige schutter in zijn gelederen opnam. Het 
verschil tussen de vier concurrenten Eindhoven, Groningen, Den Bosch en Ge
leen is nu 111inimaal geworden. 

IJshockey-uitslagen 
DEN HAAG - In de ljshockeycompelitie 

heelt Geleen zaterdagavond een verras
sende overwinning behaald bij Den Bosch: 
5- 4 

De uitslagen . Heerenveen-Groningen 
7-4, Eindhoven-Tilburg 1-5, Groningen
N1Imegen 0-9, TIiburg-Amsterdam 8-2. 

Stand: 1. Heerenveen 15-24. 2. Nijmegen 
16-23. 3. Tilburg 16-23, 4 Amsterdam 
16-19. 5. Eindhoven 15-11, 6. Groningen 
16-1 o. 7. Den Bosch 16-8, 8. Geleen 16-8. 

Storimans en Krikke 

GIJS-spelers • 1n 

Oranie-selectie 
Van onze sportredactie 

ZOETERMEER Bondscoach 
Cliff Slewart heeft in Zoetermeer de 
Nederlandse ijshockeyseleclie be
kendgemaakt, die op 6 en 7 december 
(respectievelijk in Zoetermeer en 
Groningen) zal spelen tegen Oost
Duilsland. 

Stewart heeft de volgende spelers uit
genodigd : Doelverdedigers: Jan Bruysten 
(Nijmegen), Cor Hogendoorn (Amsterdam) 
en Marc Storimans (Groningen). 

Verdedigers: Henk Hllle, Albert Bood en 
Theo Kuik (Amsterdam), Maarten Burgers, 
Peter van Rooy en Jo Buchll (Tilburg) en 
Henk Krikke (Groningen). Aanvallers: Har
rie van Heumen. Ben Tijnagel en BIii Wen
sink (NiJmegen) , Peter van Ooyen en Hans 
Smolders (Tilburg), Leo Koopmans. Tony 
Collard , Johan Toren, Brian de Bruljn , Jack 
de Heer en Mike Kouwenhoven (Heeren
veen) 

Na de twee interlands tegen de Oost
duitsers, za l het Nederland e team in 
december meedoen aan een toernooi in 
Frankr.ijk . In Chamonix treft Oranje 
van 27 tot 30 december Mégève. Ger
vais en Miribelle. Het tegenbezoek aan 
Oost-Duitsland staat op 28 en 29 fe
bruari gepland. Van 22 tot 30 maart 
wordt vervolgens in Grenoble het toer
nooi om de Tayer-TuU-beker gehou
den . De nationale ijshockeyploeg krijgt 
dan als tegenstanders te maken mei 
Roemenië , Zwitserland , Japan, Oost
Duitsl&nd, Frankrijk. China en Hon
gari je. 

Gisteravond demonstreerde Nijme
gen in Groningen duidelijk welke for
matie momenteel de beste kansen op de 
nationale titel heeft. Snel en behendig 
vlogen de aanvallers door de GIJS. 
verdediging. Die wi t met Marc Stori
mans als goalie aanvankelijk nog stand 
te houden . Zelfs waren er redelijke mo
gelijkheden om de leiding te nemen . 
Maar in het Nijmeegse doel toonde Jan 
Bruysten aan waarom hij de eer te keu 
ze van bondscoach Cliff Stewart is. Hij 
keerde met het geluk van een goede 
keeper veel schoten. 

In het verdere verloop van de ont
moeting demon treerde Nijmegen 
waarom het superieur is boven Heeren
veen. In Tim Hodg on en Wil Des
jardins hebben de oostelijken spelers in 
huis die snelheid, hardheid en com
binatievermogen in één persoon hebben 
gecombineerd. Samen met inter
national Harrie van Heumen, waren zij 
onstuitbaar. egen goals leverde dat 
op, zonder dat GIJS daar ook maar iets 
tegenover kon stel len . 

Rustpauze 
Alex Andjelic, de Gelderse coach, 

mocht na een schorsing van twee weken 
zijn ploeg weer vanaf de boarding bege
leiden . "Die rustpauze is mij goed be
vallen. Je ziet de fouten nu beter. Ik ga 
het in de toekomst vaker doen. want 
mijn assistenten hebben uitstekend 
werk verricht. Mijn jongens hebben in 
20 dagen maar liefst 11 wedstrijden 
gespeeld. Het was vanavond gelukkig 
een gemakkelijke wedstrijd." Hij gaf 
daarmee gelijk aan dat de vorm van de 
GIJS-ploeg is gezakt naar een beden
kelijk niveau . 

Dat leverde tegen de Flyers zater
dagavond eerst geen problemen op. De 
Heerenveense ploeg is namelijk ook ge
zakt naar een dal. Bijna 1000 bezoekers 
hadden daarom in het Thialf-stadion 
een uitermate saaie avond. De Friezen 
liepen in de eerste periode uit naar 3-1. 
Een zwoegende Rob Currie en een overi
gens matig spelende Henk Keijzer bra
chen een gelijk uitgangspunt op het sco
rebord. Een foutje van Michiel Lin
geman in het Friese doel bracht GIJS in 
de tweede periode zelfs op voorsprong. 
Toen Lingeman echter werd vervangen 
door Rob Polman Tuin was het gedaan 
met iedere vorm van feestvreugde voor 
de Groningers. Moeizaam streden twee 
teams naar een roemloos einde. 

• Een onoverzichtelijk e situatie bij de boarding. GIJS-speler Currie (midden) zit op het ij . terwijl Allard Kri/?h (' 
(rechts) op de been is gebleven. 
Feenstra Flyers tegen GIJS in het kort: 

Eindstand 7-4 . tussenstanden 3-3. 1-1 en 3-0. 
Eerste periode, Se -ninuut 1-0 Jan Janssen. 9e 
min 1-1 Tony Cuomo, 8.23, 2-1 Joep Franke, 
12.23, 3-1 Leo Koopmans, 16e mln. 3-2 Rob Cur
rle , 18e min. 3-3 Henk Keijzer. Tweede periode: 
1e mln. 3-4 Tony Cuomo. Se min . 4-4 Larry van 
Wieren. Derde periode: 1 e min. 5-4 Larry van 
Wieren, 2e min . 6-4 Mike Kouwenhoven , 16e mln. 
7-4 Mike Kouwenhoven. Straffen: Scheidsrechter 
Gabe Westra , die zwak werd begeleid door de li
nesman Martin van der Dong en Tamme En
gelsman , zette de GIJS-spelers in totaal 22 minu
ten op de strafbank. Bij de Heerenveense ploeg 
was Jan Janssen de grootste boosdoener met 12 
strafminuten, terwijl Sijtze de Haan 8 strafminuten 
kreeg toegewezen . 

GIJS-Nijmegen: Eindstand 0-9. Tussenstanden 
0-1 , 0-5. en 0-3 Scoreverloop: 1 e periode: 1 Be 
min. 0-1 Tim Hodgson . Tweede periode: 3e min. 
0-2 WIi Desiardins: 9e min. 0-3 WIi Desjardins, 
12e min . 0-4 Tim Hodgson: 14e min 0-5 Tim 
Hodgson, 18e min. 0-6 Tim Hodgson. Derde pe
riode: 10e min. 0-7 Don Fraser. 13e min . 0-8 , Har
ne van Heumen , 1 Se min . 0-9 Harrie van Heumen. 
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Zege op Smoke Eaters en Kemphanen 

Prima weekeinde 
voor 'Giissies' 

Twee overwinningen op medegegadigden voor een plaats bij de bovenste zes hebben GIJS weer het 
nodige vertrouwen in de toekomst gegeven. Zaterdag wisten de pupillen van Paul Domm de S moke 
Eaters met 9-3 de baas te blijven, gisteravond werden in Eindhoven De Kemphanen met 5-3 vers la
gen. Het meest belangrijke in beide duels was echter het vertoonde spel. 

Een halve wedstrijd met goed spel 
was voor GIJS zaterdagavond voldoen
de om in Groningen tegen de Smoke Ea
ters tot volle winst te komen. Slechts bij 
vlagen konden de Groningers hun over
wicht in goals uitdrukken. De eerste 
tien minuten bijvoorbeeld verliepen 
zonder hoogtepunten. de GIJS-machine 
ging vervolgens op volle toeren draaien. 

GIJS had toen het geluk dat Zvonke 
Gibbels in het Limburgse doel geen 
beste avond had . Daarmee was ook een 
weze,nlijk verschil tussen beide ploegen 
aangegeven. Want collega-keeper Marc 
Storimans demonstreerde andermaal 
zijn talenten. De 9-3 overwinning werd 
zodoende bepaald door de harde feiten . 

Toch blijft Paul Domm aan de voor
zichtige kant . ., Natuurlijk zijn we door 
deze overwinning weer in een gunstige 
positie beland voor een plaats bij de 
ee rste zes. We zijn op de goede weg. 
Vergeet echter niet, dat het verschil in 
twee weekeinden totaal kan veranderen . 
We zijn nog geen topclub . Dat kan ook 
niet met dit beperkte spelersmateriaal. 
Als we iets boven ons niveau spelen, zijn 
we echter in staat tegen de beste vier 
ploegen tot redelijke prestaties te ko
men. Dat lukt echter nog maar een keer 
per weekeinde . Als we de volgende 
avond weer moeten spelen tegen een 
topper vallen we genadeloos door de 
mand. De spelers hebben nog te weinig 
ervaring in de eerste divisie." 

Paul Domm wil zijn jeugdig talent zo 
vee l mogelijk ervaring en routine laten 
opdoen . Nadat tegen de Geleense for
matie halverwege een ruime voorsprong 
was opgebouwd, kregen alle eigen " kwe
kelingen" de kans om te spelen . Dan 
blijkt de nodige klasse volop aanwezig. 
Negentien spelers vormen het materieel 
waarover Domm kan beschikken. Klei
ne brutaaltjes, maar ook spelers zonder 

IJshockey-uitslagen 
D~N HAAG - De uitslagen: Gronin

gen-Geleen 9-3: Heerenveen
Eindhoven 11-2; Den Bosch-Nijmegen 
4-5; Tilburg-Heerenveen 3-5; Geleen
Amsterdam 6-5 ; Eindhoven
Groningen 3-5. 

De stand: 
1. Heerenveen 18-30: 2. Nijmegen 
18-27; 3. Tilburg 18-23; 4. Amsterdam 
18-2 1; 5. Groningen 18-14 ; 6 . Eind
hoven 18-11 ; 7. Geleen 18-10: 8. Den 
Bosch 18-8. 

de noodzakelijke schaatstechniek. On
gepolijste di amanten . die nog bewerkt 
moeten worden. 

Teleurgesteld 
Dave Bell , het vertrouwde rustpunt 

in de Limburgse defensie, was na afloop 
teleurgesteld . ,, We hebben te veel kan
sen laten liggen. Dan verdien je niet om 
te winnen. Het begin liep wel leker. De 
teleurstelling over het uitblijven van re
sultaten maakte de ploeg echter wat 
mismoedig. En omdat Zvonke Gibbels 
niet in vorm was, ging de motivatie 
hard achteruit. Steve Muphy is wel een 
uitstekende speler, maar hij mist de 
steun van anderen zodat wij van zijn 
klasse kunnen profiteren ." 

Aanvallend moesten de Limburgers 
daarom ris ico's nemen. De ontstane ga
ten in de defensie werden door de glad
de GIJS-aanvallers behendig benut. 
Rob Currie had het razendsnel in de ga
ten . Deze keer excelleerde hij niet als af
maker van de aanvallen, maar als de 
bekwame aangever van de beslissende 
passes . Collectief maakten de Gronin
gers een sterkere indruk. Daarom was 
de zege verdiend. 

GIJS-Smoke Eaters 9-3. Tussenstanden 3-0, 
3-2 en 3-1 . Eerste periode 15e min . 1-0 Herman 
Carras. 18e min. 2-0 henk Keijzer, 18e min. 3-0 
Gerard Carras .. Tweede periode. 2e mln. 4-0 
Ralph Macla1ne Pont 3e min . 4-1 Steve Muphy, 4e 
min. 5- 1 John Griff1th . 7e min. 6-1 Henk Ke ij zer . 
power-play 17e min. 6-2 Steve Muphy. Derde pe
riode. 3e min . 6-3. 7-3 Jiri Anton . 7e mln. Tony Cu
omo. Be min. 8-3 Rob Curr le. 16e min. 9-3 Her
man Carras 

Scheidsrechter John van Agtmael strafte GIJS 
met vier strafminuten . De Limburgers zaten in to
ta al ach t minuten op de strafbank. 

Nerveus 
In Eindhoven begon GIJS enigszins 

nerveus. Dat had al spoedig een ach
terstand tot gevolg. De zaken werden 
echter bekwaam en met overleg recht
getrokken nadat het ritme was gevon
den. Met een 2-2 stand werd begonnen 
aan het tweede bedrijf. Daarin scoorden 
beide teams een keer. Vijf mi nuten wa
ren er in de slotfase gespeeld toen Ste
fan Ament in het zuidelijk doel 
tweemaal was geklopt. De volgende vijf
tien minuten werden geroutineerd uit
gespeeld. Al werd het nog even span
nend toen drie minuten voor het einde 
twee GIJS-spelers naar de strafbank 
werden verwezen. Die meerderheid kon
den de Eindhovenaren echter niet be
nutten . In Groninger kringen werd de 
rust gehandhaafd . De overwinning werd 
op basis van karakter veroverd . 

De Kemphanen-GIJS eindstand 3-5. Tus
senstanden 2-2. 1-1 en 0-2. Scoreverloop. Eerste 
periode: 1e min . 1-0 Mike O'Neil. 4e min. 2-0 John 
Vorstenbosch. 11e min. 2-1 Henk krikke, 12e min. 
2-2 Danny Cuomo, Tweede periode: 1e min . 2-3 
Herman Carras. 12e min. 3-3 Ken Tiselmoe. Der
de periode: 1e min. 3-4 Tony Cuomo. Se min . 3-5 
John Gr,ff1th. 

Scheidsrechter Rob Elzinga zette drie spelers 
van de Kemphanen twee minuten op de straf
bank. De Groningers vertoefden er in totaal tien 
minuten. 

• Herman Carras 
(re chts in donker 
shirt) heeft uit 
Mehaa/d en Ge
leen-doelman Gib 
bels is voor de 
eerste maal gepas
seerd. De puck is 
al in het kooitje 
beland. 
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Nieuwe sponsor voor GIJS : · · .Wiizigingen in Oranie 
Van onze sportredactie Van onze sportredactie 

CHO INGEN - GIJS heeft een nieuwe sponsor. De vorige 
weck werden de onderhandelingen met Erres Nederland in 
i::-unsligc zin afgesloten. Erres is sinds 1970 een volledige doch
lcrondcrneming van Philips. Het bedrijf in technische ar
tikelen heeft een contract getekend voor twee jaar, bij wijze 
van proef. Daarom blijven de Groninger ijshockeyers spelen 
onder hun oude n aam. Erres had voorlopig nog geen behoefte 
aan naamskoppeling, omdat het de eerste keer is dat hel be
drijf zich op de sponsormarkt gaat begeven. De verbondenheid 
met de club blijkt wel uit de vermelding op de shirts van de 
spelers. 

Directeur ,J. J. Bockove wilde geen mededeligen doen over 
het bedrag dat met de sponsoring is gemoeid. Hij geeft GIJS 
alleen ondersteuning in financi eel opzicht. Het bedrijf is niet 
van plan om , zoa ls in Heerenveen, ook spelers op zijn loonlijs t 
te plaatsen. 

GRO ' INGEN - Bondscoach Cliff Stewart is gedwongen 
om een aantal wijzigingen in z'n ijshockeyselectie aan te bren
gen. Tegen de Ooslduitsers kan hij niet beschikken over ver
dediger Maarten Burgers van de Tilburg Trappers, die be
dankte. Verder verdween de Amsterdammer Jerry Schaffer 
omdat hij Lwce keer zonder bericht op de centrale training ont
brak . In de verdediging zal nu Theo van Gerwen een kans krij
gen. De vroegere speler van Eindhoven speelt nu nog in een 
Canadees profteam. Het is echter volgens technisch directeur 
Dummy Smith voor 99 procent zeker dat hij op lijd in ons land 
terugkeert. Een debuut is weggelegd voor Henri Stoer van Vis
sers Nijmegen. Stewart heeft verder besloten om in de eerste 
ontmoeting in Zoetermeer op 6 december de keepers Cor Hoo
gcndoorn en Nijmegen-speler Jan Bruysten te testen. In Gro• 
ningen zullen de volgende dag onder anderen Marc Storimans 
val) GIJS en Stefan Ament van Eindhoven in actie komen. 

GIJS ongeïnspireerd 
tegen de Trappers 1%- ~s 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - GIJS heeft uit de aanwezigheid van de directie van de nieu
we sponsor geen inspiratie geput om de ontmoeting tegen de Tilburg Trappers 
in winst om te zetten. Er brak iets in de Groninger ploeg op het moment dat 
Doug Mason de gasten vlak voor het einde van de tweede periode de stand naar 
2-4 tilde. De kracht ontbrak om de bakens te verzetten. Moeiteloos sloegen de 
Tilburgers bressen in de zwakke GIJS-defensie om met 4-10 gemakkelijk de ze
ge binnen te halen. 

Na afloop was het voor coach Paul 
Domm niet moeilijk een aantal oor
zaken aan te geven. De belangrijkste 
factor van het falen was de vorm van 
keeper Marc Storimans, die voor een 
groot deel verantwoordelijk was voor de 
tien zuidelijke treffers. De Groninger 
trainer was verder behoorlijk ontstemd 
over de wijze waarop de sponsor ten to
nele moest worden gevoerd. Eén uur 
voor het begin van de wedstrijd was hij 
op de hoogte gesteld van de ontwik
kelingen. ,,Voorafgaande aan de 
wedstrijd moPsten zonodig bloemen 
worden uitgereikt en teamfoto's worden 
gemaakt. Dat is niet de juiste manier 
om pelers voor te bereiden op een 
wedstrijd. Het was a l te laat om er nog 
iets aan te doen. Shirtjes wisselen en 
dergelijke verstoren de concentratie". 

Aanspraak 
De Groningers mi ten ook nog te veel 

kansen om aanspraak te maken op een 
deel van de winst. Na de vijfde Til
burgse goal had Domm van keeper wil
len wisselen . De GIJS A-junioren speel
den echter in Heerenveen een belangrij
ke wedstrijd. Daarom waren Marc 
O'Brien, Jaap van Dam, Hans Coffing 
en Eric Noorman naar het Friese land 

, • 1 ' 

Heerenveen-Amslerdam 5-2. Gronin
gen -Tilburg 4-10, Eindhoven-Geleen 5-8 , 
Den Bosch-Eindhoven 2-4 . Geleen
N11megen 4-5. 

De stand: 1. Heerenveen 20-32. 2. Nijme
gen 20-31. 3. Tilburg 20-27 . 4. Amsterdam 
19-21 . 5. Groningen 19-14 , 6. Eindhoven 
20-13. 7. Geleen 20-12. 8 Oen Bosch 20-8. 

afgereisd. En Domm durfde het niet aan 
om de onervaren reserve-keeper Kim 
Donker voor de Tilburgse leeuwen te 
werpen. 

Klaas van der Broek speelt al voor het 
vijftiende seizoen bij de vroegere lands
kampioen: .,GIJS is voor ons altijd een 
moeilijke tegenstander. Je bent in het 
Stadspark eigenlijk nooit zeker van de 
overwinning. Deze keer ging het echter 
vrij gemakkelijk. Dat is vooral te dan
ken aan de klasse van onze buiten
landse import. Greg Wilson leek een 
aanwinst. Hij beviel echter niet en werd 
opgevolgd door Sean Simpson. Dat is 
een geweldige vent. Werkt keihard, is 
een uitstekend schutter en brengt een 
brokje gezelligheid mee. Dat hebben we 
op z'n tijd nodig. Ook spelen we dit sei
zoen veel gedisciplineerder door de 
komst van Eddie Gosselin als trainer. 
Deze zomer hadden we de keuze uit een 

drietal mogelijkheden . George Peter
nou ek, Paul Domm of Eddie Gosselin . 
Peternousek komt echter bij ons van
daan a ls speler, en Pa ul Domm heeft 
ons al zes jaar eerder getraind. Daarom 
ging de voorkeur uit naar de vroegere 
trainer van Eindhoven . Daar heeft hij 
ook veel gedaan aan de begeleiding en 
inpassing van dejeugd " . 

De lijn met het drieta l Doug Mason, 
Sean Simpson en Jef van Amelsfoort 
stond aan de basis van de Tilburgse ze
ge. Met zeven treffers hadden zij daarin 
een groot aandeel. Niet gehinderd door 
al te veel tegenstand van de Groninger 
defensie. Daarin kwam eigenlijk alleen 
Danny Cuomo tot een voldoende. Die li
nie heeft dus versterking nodig . Dat 
lijkt deze week te worden opgelost. 

Een blije voorzitter Ten Hof kon tij-

• Een menselijke Tilburgse berg bedekt de puck, waardoor GIJS er niet meer bij kan. 

dens een persconferentie mededelen dat 
de komst van Jim van der Lee en Gary 
Dusse ldorf zeker is. Rob van Onlangs 
blijft aan de andere kant van de oceaan 
omdat hij daar een vaste baan heeft ge'. 
kregen. Paul Domm moet het echter 
eerst allemaal zien. Hij kent de onzeker
heden . Op 1 december sluit de trans
fermarkt. De overschrijving van Jim 
van der Lee zou administratief rond 
zijn. Het bondsbureau moet evenwel 
11 " " Mot\!;en voor de afronding van de be-

cheiden van Du seldorf. Hopelijk 
wordt dat gunst ig, want GIJS heeft ze
ker klasse in huis, maar nog niet vol
doende voor een redelijk succes in de 
play-offs . Daar wachten de toe-
chouwers kennelijk op. Nu zaten er nog 

maar ruim 500 bezoekers in het 
Stadsparkstadion . Zij houden het nog 
vol. Maar de sfee r van vroeger is nog 
lang niet terug. 
GIJS-Tilburg Trappers in cijfers: eindstand 4-10. 
tu ssenstanden 2-2, 0-2 en 2-6. Eerste periode: 17 

3e minuut 0-1 Doug Mason, 4e minuut 0-2 Sean 
Simpson, 11e minuut 1-2 Robert Currie, 13e mi
nuut 2-2 Henk Keijzer. Tweede periode: Ge mi
nuut 2-3 Joe Buckley, 19e minuut 2-4 Doug Ma
son. Derde periode: 1 e min uut 2-5 Sean Simpson. 
2e minuut 3-5 Robert Currie. 3e minuut 3-6 Doug 
M~son. 4e minuut 3-7 Klaas van der Broek , 12e 
minuut 3-8 Sean Slmpson. 12e minuut 3-9 Klaas 
va_n der Broek , 14e minuut 3-10 Doug Mason , 17e 
minuut 4-10 John Grilfith. 

Straffen: scheidsrechter Jacques van der Hout 
stuurde de Gijs-ploeg acht minuten naar de straf
bank . De Tilbu rgers kregen vier stalmlnuten en 
een t,en m1nutenstraf voor Peler van Ooyen . om
dat h1J zijn stick kapot sloeg op de boarding. 
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• Tony Cuomo aan de puck temidden van enkele Bosschenaren. 

Publiek laat GIJS • 1n de steek 
Van onze spo rt redacteur Henk Hielkem a 

GRON INGEN - Het publ iek laat de ijshockeyers van GIJS in de steek. Een 
vervroegde viering van de Sinterklaasavond drukte zaterdagavond natuurlijk 
het bezoekersaanta l, maar het is typerend dat er amper tweehonderd mensen 
door de poor t va n het ijsstadion in het Stadspark kwamen . En dat terwij l er 
voor de Groninger ploeg echt wel iets op het spel stond . Tegen Den Bosch 
moesten de noordelingen immers winnen om zich in een kansrijke positie te ma
noeuvreren voor deelneming aan de play-offs. Die zege kwam er uiteindelijk 
wel (6-5), maa r de Gijssies verzuimden zich gisteravond in Nijmegen nog beter 
te klasseren. In het Oosten bleek weer eens dat de Gron ingers in de top van de 
eerste divisie nog het een en ander tekort komen. Nij megen won met 6-4. 

De ijshockeyliefhebbers hebben ken
nelijk a l snel door dat Gl,JS dit jaar de 
vroege re successeizoenen niet zal kun 
nen eve na ren . Met de komst van een 
tweede sponsor leek het er even op, dat 
de pelersse lectie zou kunnen worden 
uitgebreid met enkele "kanjers", maar 
dat feest gaat niet door. Nu de laatste 
transferperiode is afgesloten heeft de 
clubleiding tot haar spijt moeten 
const aleren, dat de aangekondigde 
rentree van Gary Dusseldorp kan wor
den vergeten. De Nederlandse Cana 
dees kwam op het laatste moment met 
een verhoogde eis van zijn onkosten
vergoeding, hetgeen te veel van het goe
de was. 

De klasseverdediger ,Jim van d er Lee. 
die de vori~e week ook de GIJS-ploeg 
zou komen versterken, liet zich dit 
weekeinde e,·enmin zien. Van der Lee, 
cl ie de Groningers a I een tijdje aa n het 
lijntje houdt, mag volgens de reglemen
ten zijn diensten nog steeds blijven aan
bieden , omdat voor hem reeds in au
gustus een spelerslicentie is aange
vraagd. De vraag blijft echter of hij er in 
zijn eentje voor zou kunnen zorgen dat 
de Groningers in de play-offs een rol van 
betekenis kunnen spelen. 

Ondergeschikt 
Voorlopig zal GIJS het moelen doen 

met een ondergeschikte positie . Het 
doel voor dit seizoen (deelneming aan 
de play-offs) is bijna bereikt, maar veel 
meer zal er niet inzitten. Dat vooruit
zicht lukt natuurlijk niet om massaal 
richting ijsstadion te trekken . Het ver
rasse nd lage bezoekersaantal van zate r
dagavond was daar misschien een voor
beeldje van . Clubs die onderin de divi
sie spelen hoeven nu eenmaal niet te re
kenen up de steun van een brede achter
ban . 

Een andere oorzaak van het weg
blijven van de ijshockey liefhebbers zou 
gevonden kunnen worden in de speel
wijze van de Groningers, die minder 
spectaculai r oogt dan in vroegere dagen 
wel eens het geval was. De body-checks 
van Yangog, de s lap-shots van Herbi e 
Rerls hmv. de solo's va n Brian Sproxton 

en de onverzett elijkheid van Al Plui
mers: ze zijn er niet meer. Het GIJS van 
dit seizoe n beperkt zic h tot vaak kleur 
loze spelpatronen zonder zich te "be
zondigen" aan buitensporige acties. 

Constructief 
Ook de sensatiezoekers komen dit 

jaar niet aan hun trekken, want 
opstootjes, vechtpartijen en een uit de 
hand lopende rivaliteit zijn momenteel 
gelukkig uitzonderingen . De construc
tieve instelling van Paul Domms équipe 
is te prijzen. De echte sportliefhebbers 
zitten namelijk niet op onsportiviteiten 
te wac ht en. Het groepje getrouwen van 
zaterdagavond vermaakte zich be ·t met 
een spa nnend scoreverloop, dat het ge
mis aan spe kt a kel ruim sc hoots vergoed
de . 

De Groningers keken na de tweede 
pauze tegen een 5-2 achterstand aan, 
die in de derde periode met een bewon
derenswaardige inzet werd omgebogen 
in een 6-5 eindstand. In die enerverende 
fase roerden de tientallen fans zich 
duchtig. Hun aanmoedigingen bleven 
niet onbeloond, want de GIJS-spelers 
beseften drommels goed wat er op het 
spel stond. Verdediger Ralph McLaine 
Pont joeg als laatste de puck met een 
enorme vaart achter goalie Boselie, die 
veel meer werk kreeg op te knappen dan 
zijn collega Storimans·. 

Het scoreverloop: 0-1 Saris. 0-2 Koops, 1-2 
Grifl1th, 2-2 Harm Telkamp , 2-3 Arnold Troch. 2-4 
Edwin Troch. 2-5 Edwin Troch. 3-5 Cume. 4-5 P1-
cek . 5-5 Keizer. 6-5 Mclaine Pont. 

In Nijmegen nam GIJS in de vierde 
minuut door Currie wel een 1-0 
voorsprong, maar die vreugde was van 
korte duur wan t Hodg on scoorde ver
volgens een originele hattrick . Daarna 
keken de Groningers vrijwel steeds te
gen een achterstand aan. In de slot
minuten liepen de emoties nog eventjes 
hoog op. maar de Nijmegenaren zagen 
hun voorsprong nie t meer in gevaar. 
Twaalf seconden voor het ei nde scoorde 
Dan Cuomo de vierde Groninger treffer. 

Scoreverloop: 0-1 Currie . 1-1 . 2-1 en 3-1 
Hodgson. 3-2 Keizer. 3-3 Al lard Krikke , 4-3 Van 
Heumen . 5-3 Stoer . 6-3 Fraser . 6-4 Dan Cuomo. 



Fysieke kracht 
overheerst in 
Oran ie-ploeg 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRO!'llNGEN - yoo~ ijshockey-minnend Nederland komt het goed uit dat 
het nat10nale team dit seizoen geen enkel belangrijk toernooi hoeft af te werken 
Na de ui!schakeling ~oor de Olympische winterspelen viel de ploeg van honds: 
coach Chff Stewart uiteen. Klassespelers als Van Wierden en De Heer haakten 
a f en anderen (Vangog, Van Onlangs, Van der Lee en Laarman) vertrokken 
naar het buitenland. Deze week kwam de nieuwe Oranje-selectie tweemaal uit 
tegen de DDR in oefeninterlands. Dinsdagavond verloren de Nederlanders in 
Zoetermeer met 8-4 ~n gisteren wonnen de Oostduitsers in het Groninger 
Stadspark met 5-3. Beide malen bakten de Nederlanders er weinig van. 

Het vertrek van de kwaliteitsspelers 
heeft Stewart gecompenseerd door een 
aantal jonge talenten in te passen. Een 
logisch idee, maar veel toekomstmuziek 
zit er vooralsnog niet in. Na het vero
veren van de wereltitel in de C-poule 
zou Oranje het dit jaar beslist niet ge
makkelijk hebben gehad in de B-klasse. 
Door het olympische gebeuren wordt die 
test een jaartje uitgesteld en in de tus
sentijd krijgt Stewart de gelegenheid 
aan zijn selectie te schaven. 

Twee di_ngen vielen deze week tegen 
~e Oostdmtsers op: ondanks de jeugdige 
mbreng overheerst het fysieke geweld 

van de routiniers (Koopmans) en de de
fensie is het meest kwetsbare deel van 
het team. In Groningen werd zelfs 
'good-old' Henk Kr.ikke opgetrommeld 
die de prestatiesport eigenlijk al ee~ 
tijdje vaarwel heeft gezegd. Dit seizoen 
biedt hij GIJS weliswaar de helpende 
hand, maar door omstandigheden is het 
hem niet meer mogelijk zich als 'profes
sional' voor de ijshockeysport in te zet
ten. 

Glansvorm 
De Oostduitse zege zou gisteravond in 

veel sprekender cijfers zijn vastgelegd 
als Oranje-goalie Marc Storimans niet 
in een glansvorm had gestoken. De klei
ne sluitpost van GIJS stal de show met 
bliksemsnelle reacties en groeide zelfs 
uit tot de beste man van het Neder
landse team. Storimans kreeg van de 
ruim achthonderd toeschouwers voort
durend stimulerende applausjes. Zijn 
vanghand functioneerde perfect en een 
klein foutje (de puck verdween eenmaal 
tussen zijn benen door in het kooitke) 
werd hem door iedereen vergeven . 

Storimans' optreden stond in schril 
contrast met de verrichtingen van zijn 
teamgenoten, die de technisch vaar
diger Oostduitsers bestreden met een 
portie lichamelijk geweld, dat er niet 
om loog. Van een vastomlijnd aan
valsplan was amper sprake. Het oppor
t unisme vierde in Oranje hoogtij en ook 
de jeugdige verdediger Ab Bood werd 
meegesleurd in het fanatieke verzet van 
onder anderen Leo Koopmans, die zijn 
hele gewicht in de persoonlijke duels 
gooide. Zelfs de anders zo onverstoor
bare Groninger Johan Toren liet zich in 
de tweede periode gaan door een open
lijke wraakneming. 

• Henk Krikhe 
onderschept de 
puch voordat een 
Oostduitser ge
vaarlijk kan wor
den. Doelman Sto
rimans kijkt ge
_concentreerd toe. 

Inzet 
Torens harverwarmende inzet vormt 

al jarenlang zijn grootste kracht. In de 
Groninger ijshal wilde de Stadjer in 
Friese dien t natuurlijk laten zien dat er 
met hem niet gesold kan worden, het
geen zijn Oostduitse tegenstanders pijn
lijk hebben ondervonden. Een persoon
lijke triomf behaalde Toren met het sco
ren van de tweede Nederlandse treffer, 
hoewel hij daarbij Vrouwe Fortuna aan 
zijn zijde had . 

De Oostduitsers boekten hun winst in 
de eerste periode toen de Nederlanders 
nog probeerden met ijshockey de 
wedstrijd af te werken . De aanvallers 
uit de DDR maakten in die fase echter 
al snel duidelijk dat ze het com
binatiespel veel beter beheersten. Dat 
bleek vooral in de perioden met nume
rieke meerderheid. Het Oostduitse po
wer-play leverde tweemaal een treffer 
op (van Frenzel en Kuhnke) voordat 
Bögelsack nog voor de eerste pauze de 
tussenstand op 0-3 bepaalde. 

Een tegendoelpunt van Koopmans 
veroorzaakte in de tweede periode een 
Nederlandse opleving, die zich vooral 
manifesteerde in de tweegevechten. De 
tolerantie van de arbiter zorgde ervoor 
dat de straftijden beperkt werden , 
waardoor een steeds harder spelend 
Oranje er gaandeweg in slaagde de vij
andelijke spelpatronen doeltreffend te 
ontregelen . De DDR scoorde wel door 
Steinbock, maar Toren antwoordde in 
dezelfde minuut : 2-4. 

De beide goals in de slotfase (respec
tievelijk Kinze en Bennie Tijnagel) on 
derbraken de onvriendelijke handelin 
gen in positieve zin . De spelers lieten el
kaar nauwelijks tijd en ruimte om iets 
leuks met de puck te doen, waardoor de 
interland ontaardde in een aaneenscha
keling van grimmige tweegevechten . 
Het was daarom niet verwonderlijk dat 
veel mensen vroegtijdig de uitgang op
zochten. 
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GIJS nog niet zeker van play off s 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - GIJS heeft door een 9-5 
overwinning op de Kemphanen zaterdag
avond een belangrijke stap gezet naar het 
eerste doel: een plaats bij de laatste zes. De 

Kemphanen bleek een tegenstander te zijn 
die zich vrij gemakkelijk liet overwinnen. 
Gisteravond was het in Geleen anders. De. 
Smoke Eaters streden met succes voor hun 
laatste kans. Dat leverde een 5-2 zege op voor 
de LimQurgers. 

De Eindhovense coach Ton de Groot 
deelde na afloop, best concluderen dat 
zijn pupilllen geen anspraken konden 
maken op een deel van de winst. De 
oorzaak was ook eenvoudig: het falen 
van zijn buitenlandse troeven. Alleen 
Ray Erwin kwam tot een redelijke 
prestatie. Maar zijn schutters Mike 
O'Neil en vooral Iselmoe hadden een 
volslagen off-day. Zijn Groninger col
lega Paul Domm heeft de laatste we
ken een aanvalslinie gevormd met To
ny Cuomo, John Griffith en Rob Cur
rie. Daarmee heeft hij zijn aanvanke
lijk standpunt laten varen om de 
"vreemdelingen" in te passen bij de 
oude GIJS-kern. De aanloopperiode is 
inmiddels voorbij. En de tegenstan
ders uit het Zuiden hebben dat erva
ren. Maar liefst zeven keer werd door 
dit drietal Stefan Ament verslagen. 
Ton de Groot wees daarbij op de beslis
sende factor in dit duel. ,,Het was na
tuurlijk geen vierpuntenduel, maar 
misschien stonden er wel acht punten 
op het spel. Toen ik de wedstrijd-sheet 
zag, heb ik mijn jongens gewezen op de 
consequenties van de tactische opstel
ling van mijn collega. · De eerste lijn 
moest voor de beslissing zorgen. Daar
om heeft GIJS terecht gewonnen. 
Vooral mijn buitenlanders hebben ge
f. . Dat is overigens voor het eerst 
di ' izoen. Dan kun je het die jongens 
ook niet kwalijk nemen ." 

In de GIJS-gelederen moet overi
gens wel worden geconstateerd dat er 
door de wijzigingen in aanvallend op
zicht weinig was overgebleven. Het 
trio Hans Picek met Arend Mulder en 
Harm Telkamp was beter dan hun 

aanvallende makkers Allard Krikke 
met Henk Keijzer en iierman Carras. 
Zij wekten de indruk dat hun spel
vreugde enigszins is geluwd door de 
beslissing van hun coach om de behen
dige aanwinsten nu in één lijn te 
plaatsen. Het geeft ook aan, dat de 
GIJS-selectie als totaliteit nog niet tot 
een constante kwaliteit kan komen. 
Gebrek aan concentratie is een van de 
oorzaken. Anders is het niet te verkla
ren dat in de eerste periode talrijke 
verdedigingsfouten de oorzaak waren 
van een groeiende achterstand. Na de 
openingstreffer van Henk Krikke lie
pen de zuidelijken uit naar 1-3. 

In die eerste fase kwamen ook de 
goalies niet tot topprestaties. Zowel 
Marc Storimans als zijn collega-inte
national Stefan Ament demonstreer
den onzekerheden. Dat werd bij beïden 
in het verdere verloop overigens beter. 
Twee bevliegingen van John Griffith 
en Rob Currie brachten een 4-4 stand 
na afloop van de eerste speelfase. Het
zelfde tweetal bracht GIJS in de vol
gende 20 speelminuten op voorsprong. 
Zonder dat het spelpeil aanleiding was 
tot vreugde- bij de ruim 500 bezoekers. 
Gelukkig was John Griffith in top
vorm met zijn vier goals. Zijn stimu
lansen brachten, in nauwe samenwer
king met Tony Cuomo en Rob Currie, 
GIJS uiteindelijk op winst. 

GIJS-De Kemphanen in het kort: 
Eindstand 9-5. Tussenstanden 4-4, 2-0 en 

3•1. Scoreverloop: 2e min. 1-0 Henk Krikke, 3e 
min. 1 -1 Mike Louwers, 11 e min. 1-2 Willem Jan van 
der Broek, 13e min. 1-3 Mike O'Neil , 14e min. 2-3 
Tony Cuomo, 17e min. 2-4 Risto Mollen, 19e min. 
3-4 John Grittith, 19e min. 4-4 Rob Currie. 

Tweede periode: Se min. 5-4 Rob Currie, 11e 
min, 6-4 John Griffith. 

• Robert Currie 
(10) scoort voor 
GIJS door de puck 
door de benen van 
de goalie te schie
ten. 

Derde periode: 1e min. 7-4 John Gnffith, Se 
min. 8-4 John Grittith, Se min. 8-5 Ray Erwin, 19e 
min. 9-5 Henk Krikke. 

Stempel 
Scheidsrechter John van Agtmael 

heeft gisteravond in Geleen een duide
lijk stempel op het duel tussen de 
Smoke Eaters en GIJS gedruli:t. Spe
lers en publiek waren het namelijk 
herhaaldelijk niet eens over de manier 
waarop hij samen met zijn linesmen 
het duel probeerde te leiden. Vooral in 
de Groninger gelederen ontstond daar
door nogal wat onrust. De Geleeners 
straften dat behendig af en zegevier
den in een overigens gelijk opgaande 
strijd: 5-2. 

Nadat de Limburgers de score had
den geopend leek GIJS op gelijke voet 
te komen . Een zuivere treffer van 
Danny Cuomo werd echter om on-

verklaarbare redenen afgekeurd. De 
GIJS-aanvoerder belandde zelfs voor 
10 minuten op de strafbank. Het was 
de eerste handicap voor de Groninger 
verdediging. Want even later raakte 
Ralph MacLaine Pont geblesseerd om 
in de laatste fase zelfs niet meer op het 
ijs terug te keren. Ook een aangesla
gen Henk Krikke kon niet voluit spe
len. 

De meer dan 500 Limburgse suppor
ters keken even teleurgesteld naar een 
goal van John Griffith aan het begin 
van de tweede periode. Daarna konden 
ze echter driemaal juichen. En nadat 
Griffith nogmaals had gescoord kon
den ze zelfs de eindoverwinning 
begroeten . Want Zvonke Gibbels .in 
het Limburgse doel had geen moeite 
om stand te houden. De GIJS-schut
ters hadden het vizier meestal ver
keerd gesteld. 

Smoke Eaters-GIJS in het kort. 
Eindstand 5-2. Tussenstanden 1·0, 3·1 en 

1-1 . 
Eerste periode: 13e min. 1 -0 Roel Muns . 
Tweede periode: 2e min. 1-1 John Gntt1th, 11e 

min. 2-1 Rob Martens, 16e min. 3-1 Dave Bell, 17e 
mln. 4-1 Jami Conroy. 

Derde periode: 1ste min. 4-2, John Griflith , 18e 
min. 5-2 Andy Tenbult. 

IJshockey-uitslagen 
De uitslagen: Groningen-Eindhoven 

9-5, Den Bosch-Heerenveen (}-12, Nij
megen-Den Bosch 11-5, Geleen-Gronin
gen 5-2, Heerenveen-Tilburg 11-3, Eind
hoven-Amsterdam 6-4. 
DE STAND: 
1. Heerenveen 
2. Nijmegen 
3. Tilburg 
4. Amsterdam 
5. Groningen 
6. Eindhoven 
7. Geleen 
8. Den Bosch 

24-40 
24-35 
25-35 
24-29 
25-18 
24-15 
24-14 
24- 8 
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toch bil de eerste zes 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - Ondanks de nederlaag die GIJS gisteravond moes t in 
casseren tegen de Feenstra Flyers was er toch enige vreugde bij de Gronin
ger s. De nederlaag van de Smoke Eaters tegen d e Tilburg Trappers bete
kende voor hen dat zij zich in elk geval hebben geplaatst bij de teams die 
gaan strijden om de titel. 

In het ijsstadion in het Stadspark riode een slow-motionactie ingezet . J o-
hebben de ruim 900 bezoekers overi- han Toren, die vroegtijdig naa r de 
gens niet de indruk gekregen dat de kant ging met een liesblessure, kon 
Friese landskampioen tot het uiterste dat na afloop bevestigen. ,,We spelen 
van zijn mogelijkheden is gegaan om in feite op basis van de verwachte te-
de 6-2 overwinning binnen te halen . genstand . Al s blijkt dat er geen proble-

Een gelijke stand na de eerste twin- men komen is de motivatie ook meteen 
tig minuten kan als conclusie hebben verdwenen. Dit GIJS mist kwa liteit in 
dat er sprake was van een gelijkop- de breedte. We hebben gewoon tegen-
gaande strijd. Dat was echter maar over hun sterkste lijri onze beste spe-
schijn . De Heerenveners hadde n al Iers gezet. En dat bleek voldoende om 
snel in de gaten dat de winst op de de angel ui t hun spel te hal en." 
thuisclub gemakkelijk binnen bereik Bij de Flyers- lijn werd Toren ver-
lag. Daarom werd vanaf de tweede pe- vangen door een a ndere Groninger: 
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grote voorsP-rolÎg 
Va n onze ijshockeymedewerker 

GIJS heeft gisteravond in De n Bosch 
de tol betaald voor een te hoogmoedig 
optreden. Een 5-1 voorsprong halver
wege bleek niet voldoende voor de 
overwinning. De Bosschenaren zege
vierden ui teindelijk met 6-5. 

In de eerste periode werd John van der 
Poel door Alla rd Krikke, Tony Quomo, Rob 
Currie en Marti n Kiel vier keer gepas
seerd . Alleen Arnold Troch kon tegensco
ren. Rob Currie leek de Groningers op een 
ve ilig uitgangspunt te brengen door de vijf
de GIJS goal. 

In een power-play si tuatie kwam Den 
Bosch echter terug. Het was het begin va n 
de beslis ende fase. De derde periode was 
op basis van een grotere inzet geheel voor 
de thu isclub . De 75 bezoekers zagen vervol
gens Rob Coops, Mari Saris en Arnold 
Troch met twee treffers Den Bosch aan de 
leiding brengen. 

Coach Paul Domm offerde tegen het ein
de zelfs zijn keeper op voor een extra speler. 
Maar zelfs in een 6-4 situatie mocht dat 
niet het gewenste resultaat opleveren. 
Hans Boselie, de jeugdige vervanger va n 
John van der Poel in het Bosche doel , 
wenste niet te bezwijken. 

Een negatieve hoofdrol was in het zuiden 
weggelegd voor Rolph MacLaine Pont. Hij 
maakte zijn faam a ls de meest gestrafte 
speler in deze competiti e waar. Scheids
rechter Chris van Agtmael strafte hem met 
12 strafminuten. GIJS kreeg overigens in 
totaal 16 strafminuten, tegenover 12 voor 
de Bosschenaren. 

De overige uitslagen: 
Eindhoven-Nijmegen 1-11, Geleen-Den 

Bosch 10-3,Amsterdam-Tllburg 8-5, Heeren• 
veen-Ei ndhoven 10-7. 

Stand: 
1. Heerenveen 27-46, 2. Nijmegen 27-41 , 3. 
Tilburg 27•37, 4. Amsterdam 27-31, 5. Gronin
gen 27-18, 6. Geleen 28-18, 7. Eindhoven 
28-17, 8. Den Bosch 27-10. 

• GIJS -doelman Storimans (liggend) in de problemen tijdens het duel met Feenstra Flyers . 

Bert Albers. Hij staat volgens coach 
Larrie van Wieren op het punt defini
tief door te breken naar de top. Zijn 
ploegm a kker Joep Franke had geen al 
te beste avond . Hij spee lt met Ton. 
Co llard na diens langd uri ge blessure . 

Van onze ijshockeymedewerker 
GRONINGEN - Het was gister

avond duidelijk dat de ontmoeting 
tussen de ijshockeyteams van GIJS 
en Deko Builders Amsterdam voor 
geen enkel klassement meer van 
belang was. Omdat de interesse 
voor de voetbalinterland groter 
was, keken slechts 200 bezoekers 
naar een treffen zonder hoogte
punten. De beste ploeg won onge
hinderd met 2-6. En dat was Am
sterdam, omdat zij beschikken 
over een goed sluitende combinatie 
van routine e n enthousiast jong ta
lent. GIJS kon daar slechts enige 
welwillendheid tegenover stellen. 
Dat is helaas te weinig om 
aanspraak te maken op een deel 
van de winst. 

Vrij gemakkelijk bereikten de hoofd te
delijken ee n 0-2 voorsprong. Een rebound 
van Marc Storimans werd door Brian 
Sproxton in een goa l omgezet en een spe
lersmeerderheid was voor de Amsterdam
mers een ideaal moment om nogmaals te 
scoren. Succes was er in het begin van de 
tweede periode voor John Griffith. En de 
volgende aanval strandde na een foutje van 
de Amsterdamse goa lie Cor Hoogendoorn 

Het wa duidelijk dat Franke nog het 
raffinement mist om een raspaardje 
als Collard op de j ui te wijze te bedi -
nen . 

Twee keer wist GIJS niet te profi 
teren va n een numerieke meerderh eid 

IJshockey 
zonder 22! 
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hoogtepUllf 
tegen de paal , di e de puck verhinderde in 
het doel te belanden. 

Amsterdam had de beschikking over het 
drietal Ron Berteling, William Klooster en 
Michel Jans. Met vier treffers brachten zij 
hun ploeg op winst. Nauwelijks gehinderd 
door de GIJS-defen sie, waarin de gebles
seerde Ralph MacLaine Pont overigens 
goed werd vervangen door Martin Kiel. 
Wellicht da t de strijd een ander gezicht had 
gekregen a ls scheidsrechter Rob Elzinga 
een doorbraak van Rob Currie had beloond 
in plaats van hem te straffen. 

Bondscoach Cliff Stewart had overigens 
begrip voor het zwakke optreden van de 
spelers. Zij hebben immers een reeks van 
28 wedstrijden achter de rug. Hij was toch 
tevreden v?,nwege het gesprek met Rick 

op het ijs toen Mike Kouwenhoven e n 
Jack de Heer naar de strafbank waren 
gestuurd. De Heerenveense defen s ie 
bleef simpel overe ind . GIJS-goali e' 
Marc Storiman groeide naa rmate dl" 
wedstrijd ver liep naar een uits t kendP 

Vangog. De vroegere GIJ8-verdediger 
speelt momenteel in de Zweedse tweede di
visie. Hij komt echter eind februari naar 
ons land om beschikbaar te zijn voor de in
terlands tegen Oost-Duitsland. Voorlopig 
wordt er t ijdens de komende weken niet 
gespeeld. Pas op 6 januari wordt de play-off 
gestart. 

GIJS-Amsterdam: Eindstand 2-6, tus
senstanden 0-2, 1-2 en 1-2. Scoreverloop: 
eerste periode: 7e min .: 0-1 , Brian Sproxton, 
18e min . 0-2, Wi lliam Klooster, tweede perio
de , eerste min . 1-2. John Griffith , vijfde min . 
1-3, Michel Jans, 18e min. : 1-4, Henk Hille; 
derde periode: tweede min. 1-5, William 
Klooster, elfde min. 2-5, Henk Krikke en 1 Be 
min .: 2-6 William Klooster. 
DE EINDSTAND: 
1 . Heerenveen 
2. Nijmegen 
3. Tilburg 
4. Amsterdam 
5. Groningen 
6. Geleen 
7. Eindhoven 
8. Den Bosch 

28-48 
28-41 
28-39 
28-33 
28-18 
28-18 
28-17 
28-10 

(204- 99) 
(194- 91) 
(169-108) 
(143-126) 
(113-169) 
(127-204) 
(122-186) 
(105- 194) 

De eerste ze hebben zich geplaatst voor 
de play-offs. De eerste ronde is een halve 
competitie, de tweede een serie de beste uit 
drie van respectievelijk de eer te tegen de 
zesde, de tweede tegen de vijfde en de derde 
tegen de vierde. Daarna spelen de drie win
naars een hele competitie om de titel. 

vorm. Hij voorkwam verder on h ei 1. 
Het vuurwerk , dat zo vaak he t ken

merk was van de confrontaties tussen 
de beide noordelijke teams, bleef deze 
keer beperkt tot de tribune. Daar wer
den de rotjes ontstoken. Voor ee n be
la ngrijk deel als compensatie voor het 
ontbreken van spectaculaire m omen
ten op het ijs . 

Omdat de scheidsrechter commiss ie 
Nico Toemen had verzocht af te reizen 
naar Groningen wisten de spelers dat 
de s trenge arbiter niets toelaat . Daar
om hadden Jack de Heer en Tony Cuo
mo verstandiger moeten zijn . Nu kre
gen beiden een tien-minuten miscon
duct en een vijf-minutenstraf wegen 
pearing. Voor dit tweetal was de 

wedstrijd vroegtijdig afgelopen. Een 
groot aantal toeschouwers had dat al 
eerder geconstateerd. 

Karakteristiek van GIJS-Feenstra Flyers 
(2-6): Tussenstanden: 1-1 , 0-3 en 1-2. 
Eerste periode: 10 minuut 0-1 Mike Kouwenho
ven, 17e minuut 1- 1 Hans P1cek. Tweede perio
de: 1e minuut 1- 2 Joep Franke, 2e m,nuut 1-3 
Larry van Wieren, 7e minuut 1-4 Mike Kouwenho· 
ven Derde periode: 3e minuut 2- 4 Allard Knkke, 
Se minuut 2- 5 Leo Koopmans. 18e minuut 2-6 
Tony Collard 

Overige uitslagen: N11mege~Amblerdam 
8-0. Tilburg-Geleen 11 - 4 

b~ t-O tt. 
GIJS mist ritme~'°r 
Van onze ijshockeymedewerker 

TILBURG - GIJS heeft gisteravond in 
Tilburg de kans gehad om tegen de Til
burg Trappers een beter resultaat te 
behalen dan een 3 - l nederlaag. Het 
was in deze eerste ronde na het kerstre
ces echter te zien dat beide teams het 
noodzakelijke wedstrijdritme nog 
mi sten. Daardoor ontstond voor meer 
dan 1000 bezoekers een rommelig duel. 

Een solo van Tony Cuomo leverde in de 
'vierde minuut de openingstreffer op. Til
burg wist doe lman Marc Storimans echter 
twee keer te verschalken. Jo Buchly en Se
an Simpson bleven hem de baas. In die peri
ode werd aan Groninger zijde Gerard Car
ras met een tien-minuten strat getrakteerd 
omdat hij commentaar had op arbiter Jac
ques van den Hou t. 

De tweede periode gaf een gelijk opgaan• 
de strijd te zien, met ee n treffer van Rene 
de Hondt voor Tilburg. In de slotfase groei
de Marc Storiman weer naar een uitblin
kende rol. Hij had het twee kee r zo druk als 
Michel Geisterfer. De beide doelverdedi
gers bleven echter overeind, ofschoon GIJS 
geregeld probeerde de achterstand in te lo
pen . 

Vanavond komen de Smoke Eaters naar 
het Stadspark-s tadion voor de tweede ronde 
van de kampioenscompetitie. 
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GIJS fanatiek 
op lange weg 
van play offs 
Van onze sportredacteur 
Henk Hielkema 

GRONINGEN - In het voor velen onoverzichtelijke competitiesysteem 
van de Nederlandse ijshockeybond boekten de Groninger ijshockeyers za
terdagavond in het Stadspark hun eerste overwinning in een soort voorlo
per van de echte play-offs. Dat gebeurde voor slechs tweehonderd toe
schouwers tegen Geleen, waarbij het spelniveau net zo wisselvallig was 
was als het weer in een kwakkelwinter. GIJS liep zich de naad uit het lijf 
om met de cijfers 9-7 de overwinning binnen te halen, want na het vrijdagse 
verlies in Tilburg zou een tweede nederlaag de interesse van het Groninger 
publiek alleen maar hebben verminderd. 

Eén van de oorzaken van d'e matige 
belangstelling moet ongetwijfeld ge
zocht worden in de schier eindeloze 
reeks wedstrijden en de ingewikkeld
heid van allerlei ronde . De weg naar 
de beslissende play offs is zo lang, dat 
het ijshockeypubliek zijn dure geld 
maar liever even vasthoudt voor de 

duels waarbij het er echt om gaat. De 
ronde die dit weekeinde is gestart, 
wordt trots als play offs aangekondigd, 
maar in werkelijkheid heeft deze tus-
enronde weinig om het lijf. De zes 

deelnemende teams bepalen in een 
normale competitie slechts de rangor
de voor de play offs, die pas over een 
maand begint. 

In februari vaJlen pa de echte klap-

De uitslagen van de gespeelde ijshockey
wedstrijden voor de eerste ronde om het Ne
derlands kampioenschap zijn: 

Heerenveen-Nijmegen 6-4; Amsterdam-TIi
burg 8-2, Groningen-Geleen 9-7, Geleen
Heerenveen 4-6. 

pen als er drie van de zes clubs moeten 
afvallen. De nummers 1 tegen 6, 2 te
gen 5 en 3 tegen 4 spelen dan een serie 
van maximaal drie '!Vedstrijden om uit 
te 'maken welke drie teams terecht ko
men in de laatste play offs, die bestaat 
uit een dubbele competitie. Met de 
dubbele competitie di e de clubs de af
gelopen maanden reeds hebben afge
werkt is het du theoretisch mogelijk 
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• GIJS-spelers 
Hans Picek (20) en 
Harm Telkamp 
hebben het moei
lijk tegen drie 
Limburgers. 

dat twee ploegen elkaar dit seizoen 
zon tienmaal ontmoeten , 

Langdradig 
Een langdradige selectieprocedure, 

die een beetje in de hand is gewerkt 
door de zee van tijd die de competitie
leider dit jaar tot zijn beschikking 
heeft. In het Olympisch jaar worden de 
wereldkampioenschappen immers niet 
gehouden en Nederland heeft zich voor 
Serajewo niet weten te kwalificeren . 
De vele thuisduels van de eerste divi-
ieclubs zouden een financieel voor

deel opleveren, maar daar is tot du ·
verre niets van terecht gekomen om
dat in vrijwel alle stadions de bezoe
kersaantallen danig tegenvallen. 

Dat er in Groningen nog geen echt 
'GIJS-sfeertje' heer t, heeft trouwens 

ook te maken met de klasse van het te
am, dat het vorige jaar in allerhaa t 
moest worden samengesteld door de 
late komst van enkele sponsors. Trai
ner Paul Domm kondigde direct al aan 
dat er pas na de Kerst met deze ploeg 
op niveau gespeeld kon worden. Ver
geleken met de seizoenstart is er bij de 
Groningers inderdaad een spelverbe
tering te constateren, maar er blijven 
te veel tekortkomingen over om zich 
serieus te meten met de topclubs . 

Normaal gesproken is GIJS dan ook 
kansloos tegen landskampioen 
Heerenveen, dat het komende 
weekeinde tweemaal moet worden 
bestreden. Deze 'klassieke' noordelijke 
ijshockeyderby vormt voor de Gronin
ger ijshockeyliefhebbers overigens wel 
een van de weinige hoogtepunten van 
dit seizoen. Ondanks het kwaliteits-

verschi I is er in deze wedstrijden nog 
altijd wel iets leuks te beleven. GIJS 
doet er dan ook verstandig aan zich in 
deze tussenronde zodanig te plaatsen . 
dat het in de Best-of-Three-serie de 
Friese ploeg treft. 

Fanatiek 
Zover is het echter nog lang niet en 

GIJS maakte zaterdagavond zelfs de 
indruk fanatiek te willen knokken 
voor een zo hoog mogelijke klas ering. 
Maar zelfs met de volledige inzet kost
te het GIJS veel moeite om het echt 
niet sterke Geleen op afstand te hou
den. Het Groninger spel kende te veel 
inzinkingen om de wedstrijd in een 
vroegtijdig stadium te beslis en , Een 
sterke tweede periode resulteerde wel 
in een 7-4 voorsprong, maar het bleef 

tot de laatste minuut spannend. 
Oud-GIJS-speler J amie Conroy was 

bij de Limburgers de in pirerende fi
guur in de slotfase. waarin hijzelf 
tweemaal doeltreffend was en de stand 
op 8-7 bracht. Een alles-of- nietspoging 
van Geleen, dat de goalie wisselde 
voor een extra veldspeler, pakte voor 
de noordelingen goed uit. De uitblin
kende Tony Cuomo (zes treffers) kreeg 
de puck vrij aan zijn stick, waarna hij 
weinig moeite had om in het verlaten 
doel te scoren. Herman Carras moet al 
in de eerste periode afhaken met een 
gescheurde bovenlip nadat hij de inge
Vl'Oren schijf in zijn gezicht had gekre
gen. 

Scoreverloop: 1-0 Cume, 2-0 Tony Cuomo, 2-1 
Bell, 2·2 Murphy, 2-3 Tenbult. 3-3 Allard Krikke, 4-3 
Tony Cuomo, 5-3 Cume, 6-3 Tony Cuomo, 6-4 Con
roy , 7.4 Cuomo, 7-5 Tenbuit_ 7-6 Conroy, 8-6 Tony 
Cuomo, 8•7 Conroy. 9-7 Tony Cuomo 



• Gijs-spelers 
Currie (links) en 
TonyCuomo 
( derde van rechts) 
belagen het 
Friese kooitje. 

Heerenveen winnaar in derby's 

Vechtlust GIJS ontoereikend 
Van onze sportredacteur -Henk Hielkema 

GRONINGEN - GIJS heeft dit weekeinde aan d en lijve ondervonden 
dat het in de strijd om d e Nederlandse titel weinig potten kan breke n. De 
beid e duels tegen de oude rivaal Heerenveen waren een aardige graadme
ter, maar zowel in het Friese Haagje (13-6) a ls gisteravond in het ijsstadion 
Stadspark (2-8) werden de Groninger ij shockeyers met d e neus op de feiten 
gedrukt. GIJS slaagde er niet in om d e score tegen d e veelvoudige lands
kampioenen een beetje in evenwicht te houden , waardoor d e spanning in 
deze confrontaties tot een minimum beperkt bleef. De achthonderd toe
schouwers, die gisteren op d e noordelijke derby afkwamen, zagen hun fa
vorieten kansloos verliezen. Het enige dat de ploeg van Paul Domm kon 
bieden was een portie inzet. De hartverwarme nde vechtlust bleek echter 
niet toereikend voor een redelijk resultaat. 

Het zat de Groningers trouwens niet 
mee, want de belangrijkste positie in 
het team (de doelverdediger) moest op 
het laatste moment worden bezet door 
een vervanger. Goalie Marc Storimans 
liep donderdag namelijk gescheurde 
enkelbanden op tijdens een partijtje 
squasp met trainer Paul Domin .. Voor 
de wedstrijd in H,e~renvee.n probeerde 
de GIJS-leiding in allerijl een sluitpdst 
te 'lenen' van een andere club, maar 
di e pogingen strandden vrijwel alle
maal. Zaterdagavond vond GIJS de 
B-junior J ohan Wijrna van Enschede 
Lions bereid om in de eerste divisie te 
debuteren en in Groningen nam de 
jeugdige GIJS-speler Marc O' Brien de 
plaats voor het kooitje in . 

O' Brien vertoefde zaterdag in Am
sterdam met het A-juniorenteam, dat 
nog mogelijkheden heeft zich eveneens 
voor de play offs te kwalificeren. Voor 
de Nederlandse Canadees Storimans 
is het seizoen voorbij . De genezing van 
zijn enkel neemt nog zeker een week of 
zeven in beslag, waardoor hij dit sei
zoen ook uitgeschakeld is voor het Ne
derlands team. Storirnans zal vermoe
delijk nog deze week naar Canada' 
terugkeren. Het bestuur van GIJS be
raadt zich vanavond over de huidige 
situatie, maar het zal er volgens 
bestuurslid Knevelbaard wellicht op 
neer komen, dat de Groningers voor de 
rest van de play offs een beroep doen 
op het keeperstalent O' Brien. 

dat de verdedigende taken af en toe 
verwaarloosd werden. Razendsnelle 
tegenaanvallen bleken voor de gerou
tineerde Kouwenhoven , Van Wieren 
en De Heer het belangrijkste wapen 
om GIJS op de knieën te krijgen . 

Zoals gezegd probeerden de Gronin
gers met veel inzet het publiek tevre
den te stellen. Scoringsmogelijkheden 
leverden de furieuze aanvallen wel op, 
maar eenmaal voor doelman Polman 
Tuin verzuimden de Gijssies de kan
sen te verzilveren. Het karakter van 
Dommen zijn mannen bleek onder an
deren uit het optreden van Herman 
Carras, de pechvogel die de vorige 
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Dapper 

De 8-2 nederlaag in Groningen viel 
achteraf niet alleen in de schoenen 
van de goalie te schuiven. Hij 
voorkwam met u itstekende reddingen 
een aantal Friese treffers en in de 
eerste periode duurde het tot de 
laatste minuten , dat Heerenveen met 
een 3-0 voorsprong kon gaan rusten . 
Later kon de dappere doelman de 
schuld van hoogstens twee treffers 
verweten worden, maar tegen het veel 
betere combinatievermogen van de 
Friezen was niet veel bestand. 

De meeste tegentreffers waren het 
gevolg van het enthousiasme waarmee 
GIJS zijn gerenommeerde tegenstan
ders te lijf wilde gaan. De drang naar 
het Heerenveense kooitje was zo groot 

week een behoorlijke gezichtsverwon
ding opliep toen hij de puck tegen zijn 
mond kreeg. Met een aangepaste helm 
ging hij er gisteren met volle energie 
tegenaan. De beloning bleef niet uit, 
want Carras scoorde na een combina
tie in de tweede periode de eerste 
GIJS-treffer. 

Slim 
Danny Cuomo na m het tweede Gro

ninger doelpunt voor zijn rekening, 
maar daar ste lden de Friezen zoveel 
koelbloedigheid tegenover, dat de 
Heerenveense zege geen moment in 
gevaar gebracht kon worden. De s lim 
spelende kampioensploeg maakte on
dubbelzinnig duidelijk dat er met de 
Friese reputatie niet gespot kon wor
den. In het Thialf-stadion was dat za
terdag trouwens al duidelijk gewor
den. Op eigen ijs ontwikkelde Heeren
veen een stortvloed van aanvallen. -

·Pas na 13:2· bliezen Van Wieren en 
zijn ploeggenoten stoom af. Ze lieten 
toe dat GIJS in di e slotfase nog vier
maal scoorde. 

Voorlopig zullen de Groningers ge 
noegen moeten nemen met een onder
geschikte positie op de ranglijst, die 

vrij goed overeen komt met de ver
wachtingen die de clubleiding bij de 
seizoenstart voor ogen had . De nacom
petitie is gehaald en dat was in feite 
het enige sportieve doel. De lage toe
schouwersaantallen kunnen slechts 
opgeschroefd worden met het aantrek
ken van enkele topspelers. De beleids
weg die de stichting in de toekomst 
gaat volgen zal de komende maanden 
uitgestippeld worden. De clubleiding 
zit wat dat betreft niet zo in tijdnood 
a ls voor dit seizoen het geval was . 

Scoreverloop Heerenveen-GIJS: 1-0 De 
Bruyn. 2-0 De Heer. 3-0 Toren, 3-1 Griffith, 4-1 
Janssen, 5-1 Collard, 6·1 Collard, 7-1 Koopmans. 
8-1 Collard, 9-1 Franke. 9-2 Griffith. 10-2 Van Galen 
Last, 11 -2 De Bruyn, 12-2 McDonald , 13-2 Van Wie
ren . 13-3 Tony Cuomo, 13-4 Henk Krikke, 13·5 Gnf
fith , 13·6 Henk Krikke. 

Scoreverloop GIJS-Heerenveen: 0-1 Kou
wenhoven, 0-2 Franke , 0-3 Janssen, 1-3 Herman 
Carras, 1-4 D~ Bruyn, 1-5 Collard. 1-6 Kouwenho
ven. 1-7 Koopmans. 2-7 Danny Cuomo. 2-8 McDo
nald. 

De uitslagen: Heerenveen-Groningen 
13-6 (4-1, 5-1 , 4-4), Tilburg-Nijmegen 3-4 
(0-0, 1-4, 2-0), Groningen-Heerenveen 2-8 
(0-3, 2-4, 0-1 ), Geleen-Amsterdam 7-8 (2-3, 
4-3, 1-2). 

De stand na vier ronden: 1. Heerenveen 8 
punten; 2. Amsterdam 6; 3. Nijmegen 4 
(14-14); 4. Tilburg 4 (12-16); 5. Groningen 2; 
6. GeleenO. 
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Weer verlies 
voor GIJS 2.;;;_ Jf 
Van onze sportmedewerker. 
NIJMEGEN - GIJS heeft gisteravond in 
Nijmegen niet weer voor een stunt kunnen 
zorgen. Aan het begin van de competit,ie 
werd ooit tegen de club van die naam mei 
6-6 gelijk gespeeld. Tegen de Gelderse for
matie moesten de Groningers ditmaal ge
noegen nemen met een 9-3 nederlaag. Vlak 
voor het vertrek naar de universiteitsstad 
moest Henk Krikke afzeggen. Dit was voor 
coach Paul. Domm aanleiding om de 
wedstrijd hoofdzakelijk met twee lijnen te 
spelen. John Griffith nam het verdedigend 
werk van Krikke over. Mark O'Brien wist 
in het Groninger doel aanvankelijk met 
goede reddingen te verhinderen dat de sco
re te hoog op zou lopen. Al moest hij wel in 
de eerste 5 minuten drie keer capituleren 
op inzetten van Bennie Tijnagel die twee 
keer scoorde en Wil Desjardins. Deze 
laatste goal ontstond op het moment dat 
Herman Caras op de strafbank zat. Toen 
Bill Wensink daar plaats had genomen, 
buitte Tony Cuommo de meerderheid be
hendig uit. 

Toch werd het verschil weer vergroot 
door een goal van Tim Hodgson 

Langzaam maar zeker benutten de Nij
megenaren hun duidelijk overwicht. Don 
Fraser, Frans Vasen en Tim Hodgson zorg
den voor de doelpuntenproduktie in de 
tweede speelfase. Daar tussendoor wist al
leen Tony Cuommo weer te scoren voor de 
GIJS-ploeg. 

Dit deed hij ook aan het begin van de 
laatste periode. Maar Ben Tijnagel en Don 
Fraser zorgden voor een eindstand die het 
verschil in klasse aangaf. Voor coach Paul 
Domm blijft slechts de constatering over 
dat zijn pupillen wel hard hadden gewerkt, 
maar het ondespit moesten delven tegen 
een ploeg met duidelijk meer klasse. Met 
één punt uit 5 wedstrjden in de onderlinge 
duels wordt dat verschil duidelijk weerge
geven. 

Andere uitslagen: Amsterd_am - Heeren
veen 2-4, Tilburg-Geleen 12-3. 

2-1-1-04 
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Knappe zege voor GIJS 
Van onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - GIJS kwam zaterdagavond tegen Amsterdam tot een 
uitstekende prestatie. Dat leverde een verdiende 3-2 ovérwinning op. De 
300 bezoekers zagen de Groningers die zege veroveren op basis van met na
me uitstekend keeperswerk van de pas 16-jarige Mark O'Brien. GIJS speel• 
de zonder Henk Krikke, die wegens ziekte nog onvoldoende fit was. John 
Griffith verving hem in de verdediging. Hans Picek nam zijn plaats in bij 
de aanvalslijnen met Tony Cuomo en Rob Currie. 

Mark O'Brien krijgt overigens con
currentie. De technische leiding van 
GIJS contracteerde vrijdagavond laat 
een nieuwe keeper. In Nijmegen wer
den afspraken gemaakt met de 22-jari
ge Peter Hekezen. Dit seizoen stond hij 
in het kooitje van de Black Falcons in 
Valkenburg. Zijn opleiding kreeg hij 
onder de straffe hand van Alex Anje
lich in Nijmegen. Het is de bedoeling 
dat Peter Hekezen zaterdagavond te
gen datzelfde Nijmegen debuteert in 
de GIJS-ploeg. Coach Paul Domm had 
hem zaterdag als bankzitter achter de 
hand. 

Zaterdagavond speelt Mark O'Brfon 
eerst bij de A-junioren en gaat vervol
gens plaatsnemen in de spelersbank 
van het eerste team . Johan Wijma 
blijft ook beschikbaar. Hij zal 
eveneens een aantal wedstrijden met 
het A-team spelen . Het succes op het 
ijs wordt echter overschaduwd door de 
problemen, die in de nabije toekomst 
kunnen ontstaan. Deze week praat het 
bestuur van GIJS met Paul Domm 
over een verlenging van zijn contract. 
Twee jaar geleden is in principe een 
driejarige overeenkomst ter sprake ge
weest. Dat is echter nooit vastgelegd. 

Domm is evenwel aan het twijfelen 
geraakt of hij zijn trainerscarrière wel 
zal voortzetten. ,,Ik heb de laatste ja
ren weinig plezier gehad door allerlei 
problemen. Eerst bij de ijsbaan, dan 

het zoeken naar een geschikte keeper. 
Vervolgens heeft het bondsbestuur 
ook nog besloten om het volgende sei
zoen maar twee buitenlanders meer 
toe te staan. Daarmee wordt het peil 
nog verder naar beneden gehaald. Je 
mist dan de inbreng van een groot 
aantal potentiële topspelers. Dus daalt 
het niveau nog verder." 

Wilskracht 
Ondanks alle tegenslagen had Paul 

Domm zaterdagavond veel waardering 
voor de wilskracht die zijn pupillen in 
de ontmoeting tegen de Amsterdam
mers toonden . Het was de gediscip li 
neerde verdediging, die aan de basis 
lag van het succes. Amsterdam miste 
de geblesseerde J erry Schäffer en in
ternational Ap Bood . Bij GIJS toonde 
Tony Cuomo aan dat hij terecht is aan
gewezen vanwege zijn schutterskwali
teiten. Van de 24 goals, die GIJS de 
laatste wedstrijden reeds-produceerde, 
zorgde hij voor maar liefst negentien 
doelpunten. 

Natuurlijk hadden GIJS en Amster
dam van de avond daarvoor een 
wedstrijd in de benen tegen sterke te
genstanders. GIJS moest vele ijskilo
meters afleggen in het duel tegen Nij
megen en Amsterdam knokte verwoed 
voor een laatste kans tegen Heeren• 
veen . Daarom brachten de beide coa
ches hoofdzakelijk maar twee lijnen op 
het ijs. 

De nieuwe plaats van Hans Picek le
verde de openingstreffer op in de 
tweede minuut. Rob Currie bracht de 
stand op 2-0. In beide gevallen was 
het voorbereidend werk knap van To
ny Cuomo. Hij passeerde Cor Hoogen
doorn ook halverwege de ontmoeting 

• PAULDOMMS 
... twijfelen ... 

na een splijtende pass van Rob Currie. 
Amsterdam kwam in de slotfase 

sterk terug. Met als resultaat een goal 
va~. Brian, Sproxfon. Vier minuten 
voor het emde stuurde arbiter Gabè 
Wèstra Ra1ph Maclaine naar de straf
bank, al hadden de enthousîaste sup
porters daar weinig waardering voor. 
GeofT Corlier benutte de spelersmeer
derheid bekwaam. Coach Ejay Queen 
nam vlak voor het einde nog zijn toe
vlucht tot een wanhopige poging. Hij 
liet zijn keeper vervangen door een ex
tra veldspeler. Twee keer ging de puck 
toen na inzetten van Tony Cuomo en 
Henk Keizer naast het lege Amster• 
damse doel. 

Scoreverloop eerste periode : 1. 1-0 Hans Picek. 
11 . 2-0 Rob Currie. Tweede periode: 13. 3-0 To· 
ny Cuomo. Derde per iode 1. 3-1 Brian Sproxton. 
16. 3-2 Geolf Corlier. 

De uitslagen: Heerenveen.:.__Tilburg 
7-2, Groningen-Amsterdam 3-2, Ge
leen-Nijmegen 2-7. 

De stand is na 6 wedstrijden: 1. Heeren
veen 12 punten 2. Nijmegen 8. Amsterdam en Til• 
burg 6. 5. Groningen 4. 6. Geleen 0. 
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3è>/~y Groningerijshockyers ,winnen overrompelend van Nijmegen: 4-3 

Nieuwe doelman held van GIJS 
Va n onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN - GIJS zette zaterdagavond een knappe prestatie n eer 
door Vissers Nijmegen met 4-3 te verslaan. Dat uitstekende resultaat wordt 
nog een s extra onderstreept doordat de overwinning werd behaald na een 
aanvankelijke 1-3 achterstand. De Groninger spelers begaven zich volgens 
goede ijshockeytraditie na afloop naar hun keeper, om gezamenlijk een 
kle in feestje op het ijs te bouwen. Terecht werd Peter He kezen het centrale 
middelpunt. De opvolger van Marc Storimans de butee rde voortreffelijk. 
De Nijmeegse aanvallers werden soms moede loos, als zij hun vroegere 
clubmakker telkens de puck weer zagen oprapen vanuit d e meest verschil
lende situaties. 

Hekezen heeft vanaf zijn twaalfde 
jaar bij Nijmegen gespeeld . De laatste 
jaren stond hij voortdurend in de sch a
duw va n J a n Bruysten en Rob van 
Beek. Toch was coach Alex Andjelic 
van plan om hem een kans te geven. 
Het probleem was echter dat Hekezen 
vanwege een baan in de horeca niet in 
de avonduren kon trai nen. Na het 
plotselinge vertrek van Storimans bij 
GIJS lag het in de bedoeling, dat He
kezen vanuit Valkenburg terug zou 
keren naar Nijmegen. De Gelderse re
serve-goalie Ra nde Wagenaar zou ver
volgens naa r Groningen kunnen ver
hui zen. 

De bond stak-echter een stokje voor 
deze t ransfers. Wel mocht Hekezen 
naa r Groningen, waar hij meteen aa n 
de basis stond va n een bijzonder ver-

rassende overwinning. Een uitsteken
de verdediging stond hem daarbij ter
zijde. Daarin was J ohn Griffi th weer 
de plaatsvervange r va n Henk Krikke. 
Die zat op de tr ibune met 500 bezoe
kers te kijken naar de voortreffelijke 
prestaties va n zijn clubgenoten. Krik
ke heeft nog steeds onvoldoende moge
lijkheden om te tra inen. 

Veertig minuten lang hield Hekezen 
in grootse vorm zijn doe l schoon. Aan 
de a ndere kant van het ijs stond J an 
Bruysten eveneens voort reffelij k te ac
teren. Het had tot resultaat da t de 
stortvloed aa n ka nsen niet in treffers 
werd omgezet. Het gaf het duel tevens 
een portie spanning mee. Pas vlak 
voor het einde va n de tweede periode 
werd er voor het eer t •gejuicht : Rob 

Curri e bracht toen met een flitse nd 
chot de stand op 1-0. 

Spetter 
Na zes mi nuten in de slotfase had

den twee goals van Tim Hodgson e n 
een treffer van Benn ie Tijnagel Nijme
gen op een 3-1 voorsprong gebrach t. 
Een spetter van Ralph McLaine Pont 
bracht de spanning terug: 3-2. Rond de 
t iende minuut leek J ohn Gri ffith te 
scoren, hetgeen verhinderd werd door 
een bliksemreactie van Jan Bruysten. 
Een overtreding van Rob va n Stee n 
had een numeriek Groning overw icht 

. en de gelijkma ker tot gevolg. Via Grif
fïth en Curr ie kwam de puck bij Tony 
Cuomo en tegen zijn inzet was 
Bruysten kansloos: 3-3 . 

Even later kon Benn ie Tij nage l zich 
niet beheersen. Voor scheidsrechter 
J acques van der Hout ~as dat aanlei
ding om hem twee minuten te la ten af
koelen. Pa ul Domm greep meteen in. 
Henk keijzer nam de plaats in van de 
te t rage Hans Picek en hij ramde de 
schijf na een inzet van Danny Cuomo 
langs de verbijsterd kijkende Gelderse 
goalie- 4-3. 

De laat te veertig seconden kwam 
de puck niet meer uit het Groninger 

Verlies GIJS in slotfase%. J)o/ 

• HENK KRIKKE 

----Van onze ijshockeymedewerker . 
AMSTERDAM - De ijshockeyers van GIJS hebben gisteravond geen ka ns gezien 

een 5-2 voorspron g te h a ndhaven . Een tactische wi_ssel va n de Amsterdamse coach 
Ejay Queen vlak voor d e beslissend e d erde pe~1ode betekende de gen adeslag. 
Uiteindelijk gingen de C? ro ninger s teleurgesteld hu 1swaard s met een 7.5 nederlaag. 

Coach Pau l Uomm had voor een verras
sing gezorgd door de t~ruggekeerde Henk 
Krikke in één aanvalsilJn te posteren m~l 
Rob Currie en Tony Cuomo. Dat leverde 111 

de beginfase aanvankelijk voldoende goals 
op om de Amsterda mmers op afstand te zet• 
ten . Hei wa ook de beloning voor een beter 
coll ectief spe l bij Groningen . 

Rob Curne opende met een treffer 111 de 
eerste periode de score omdat een pe
lersmeerderheid werd uilgebu1l. Brian 
Sproxton zat op de hoofdstedelijke straf
bank . Knap keepend verhinderde Marc 
O'Brien even later de gelijkmaker op een 
strak schot van Michel Jans. Toch kwam de 

thuisploeg in de tweede periode op gelijk ni
veau door William Klooster. Met Scott 
Hun ter op de strafbank scoorde Rob Currie 
de tweede GIJS-goa l. E n de nieuwe aan
valslijn begon steeds beier te draaien . Dat 
leverde de hattrick van Rob Currie op. Dit 
spelgedee lte werd afgesloten op 2-4 door 
treffers van beide kanten :een vierde goal 
van Rob Currie en een treffer van Ron Ber
te li ng . 

Henk Knkke bewees zij n aanvall ende 
kwaliteiten door aan het begi n van het 
laa tste dee l Cor Hoogendoorn te passeren . 
Maar ondertussen had de Amsterdamse co
ach Geoffry Collier opgenomen in de eerste 

ve rdedigi ngsvak. Daai: stonden zes 
ij meegse aanvallers wa nhopig te 

proberen om het tij a lsnog te keren. 
Da t mislukte door het optreden van 
een oud-clubgenoot. Daarom stond Pe
ter Hekezen centraal in de feestvreug
de. 

Nij megens technisch leider Alex 
Andjelic was uren la ter nog nauwe
lijks bekomen van zijn e rgernis. ,,Mijn 
spelers kunnen de menta le druk 
klaarblij kelijk niet aan. We hebben 
ons een hoog doëî"geste ld di t seizoen: 
de nationale titel. Dat kunnen we nu 
we l ve rgeten na deze mislukking en de 
10-1 neder laag voor de beker tegen 
Heerenveen." 

Voor de spe lers van GIJS was er 
waardering voor hu n wil skracht. Het 
wordt voor hen ove rigens een span
nend weekje. Woensdag uit tegen Am
sterdam en zaterdag komen de Tilburg 
Trappers op bezoek. het is de vraag of 
de twee lijnen waarmee coach Domm 
genoodzaakt is te spelen, ui teindelijk 
de zware druk kunnen weerstaan. 

De karakteristiek: Scoreverloop: eerste pe
riode: geen doelpunten. Tweede periode: 18e 
min 1-0 Rob Cume. Derde periode: 1e min. 1-1 
Tim Hodgson. 3e min. 1·2T1m Hodgson. 6e min 1-3 
Benrne T1jnage1. 7e min . 2-3 Ral ph Mcl aine Pont. 
12e min . 3·3 Tony Cuomo (powerplay) . 10e min. 4-3 
Henk Ke11zer (powerpl~v\ 

• HENK KEIJZER 
... winnende goal .. . 

Straffen: Scheidsrechter Jacques van der Hout 
bestrafte bij GIJS alleen Ralph Mcla1ne Pont met 
twee strafminuten, bij de Nijmegenaren zaten drie 
spelers twee minuten op de strafbank. 

Overige uitslagen: Heerenveen-Amsterdam 
6-3, Geleen-Tilburg 1-9 . 

Stand: 1. Heerenveen 8-14: 2 Nijmegen 8-10 
(44·27): 3. Tilburg 8·10 (42-31) : 4 Amsterdam 7-6 
(35-27) ; 5. Groningen 7-6 (28-45); Geleen 8-0. 

aanvals lijn . La ngzaam kwamen de Amster
dammers naderbij . De gevolgen van het 
pelen met maar twee lij nen, noodzakelijk 

door de afwezigheid van Hans Picek. wer
den in de Groninger gelederen zichtbaar. 
Eerst passeerde Brian Sproxton Marc 
O'Brien ,daarna werd Geoffry Coll ier door 
de Amsterdamse aanhang nogmaals beju 
beld . En binnen twee minuten werd de jon
ge GIJS-goaly voor de derde keer gepas
seerd. Scheidsrechter Ad Stu iver kende de 
goal eerst niet toe , maar de doelrcchter had 
wel gecon tateerd dat de puck over de lijn 
was gegaan. Het was de genadekla p voor de 
moegestreden Groninger formatie . Een solo 
van Ron Berteling kon O'Brien niet 
weerstaan . H ij was kansloos na een schot 
waarbij de puck langzaam in het doel . Voor 
Paul Domm was het de aaneiding om hem 
te vervangen door Peter Hekezer. Die 
moe t nog een Am terdam doe lpunt 
toestaan van He nk Hille. 

Het Amsterdam e geweld in de slotfase 
leverde meer dan 20 kansen op. GIJS bl eef 
met 8 doelrijpe mogelijkheden ver achter. 

De Amsterda mmers klommen door de 
overwinning op naar een gedeelde derde 
plaats met Ti lburg, dat zaterdag naar Gro
ningen komt. 



• De Groninger verdediging in moeilijkheden zoals dat zaterdagavond wel vaker voorkwam. 

GIJS ko m 
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t in ademnood 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - De ijshockeyers van Nijmegen zijn het komende 
weekeinde tegenstanders van hun Groninger collega's in de knock-out
race naar de kampioenstitel. De gisteren afgesloten tussenronde als aan
loop naar de echte play offs koppelde verder landskampioen Heerenveen 
aan Geleen en Amsterdam aan Tilburg Trappers. De zes ploegen spelen 
een "best-of-three-systeem". Na maximaal drie wedstrijden wordt de ba
lans opgemaakt en de drie winnaars blijven over voor de laatste en beslis• 
sende ronde. De overlevingskansen voor GIJS zijn tegen Nijmegen on
voorspelbaar. De ploeg van Paul Domm speelt zo wisselvallig dat er nau
welijks een zinnige touw aan valt vast te knopen. GIJS verloor gisteravond 
met 5-4 van het zwakke Geleen en zaterdagavond bleef Tilburg Trappers 
de Groningers met maar liefst 8-2 de baas. 

Door als voorlaatste in de tussenron- geleden zegevierde GIJS vrij sensatio-
de te eindigen zorgden de stadjers er in nee!_ in het Stadspark_ met 4-3 . 
elk geval wel voor een bij voorbaat D1e __ laatste overwinning_ toont aan 
kansloos tweegevecht te vermijden dat N1Jmegen voor de Groningers geen 
met Heerenveen, dat regelrecht afste- onoverkomeli~k obstakel hoeft te zijn . 
vent op de zoveelste landstitel. Voor de De door t_rainer-coach_ Paul Domm 
Friezen is de confrontatie met Geleen aangekondigde vormstiJgmg van z11n 
een formaliteit en ook in de finale- ploeg is er na de Kerst inderdaad uit-
competitie hebben de Heerenveners gekomen, hoewel zijn pupillen zater-
veruit de beste papieren. Met Nijme- da~avond weer eens hun kwetsbaar-
gen ligt het wat anders. Over het gehe- heid d_~monstreerden. Het spelen met 
Ie seizoen genomen hebben de oostelij- twee hJnen vei:gt zoveel kracht va~ d~ 
ken ten opzichte van de Groningers spelers, da~ _ze 1~ de derde speelpenode 
het beste resultaat behaald. Viermaal herhaaldehJk m ademnood komen. 
won Nijmegen , eenmaal speelden de Het is een probleem waarover Domm 
teams gelijk en nog geen tien dagen zich de komende dagen kan buigen. 

~~ti:~11.;. 
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• De nieuwe GIJS-goalie Peter 
Hekezen kon de acht tegentreffers 
tegen Tilburg niet verhinderen. 

Tegen Tilburg zag hij dat zijn spelers 
in de beginfase veel te royaal omspron
gen met hun krachten, waardoor er 
langzamerhand een onnauwkeurig
heid in het spel sloop, die tenslotte 
door de geroutineerde Tilburgers vak
kundig werd afgestraft. 

Voor de ongeveer achthonderd toe
schouwers was de inzet en het enthou
siasme van de GIJS-spelers hartver
warmend, maar de teleurstelling was 
achteraf toch groot toen bleek dat hun 
favoriete ploeg niet in staat bleek drie 
periodes lang het initiatief in handen 
te houden. Vooral verdedigend liet 
GIJS steekjes vallen en daar kon ook 
de nieuwe goalie Peter Hekezen niets 
aan veranderen. De aanvallers maak
ten te weinig doelpunten om zich wat 
tegentreffers te kunnen permitteren. 

Voorbereidingen 
Hoe de belangrijke wedstrijden het 

komende weekeinde ook aflopen, een 
feit is dat het team inmiddels heeft 
voldaan aan de verwachtingen van het 
GIJS-bestuur. Voorzitter Ten Hof is 
reeds druk doende met de voorberei-

dingen voor het nieuwe seizoen en als 
het aan hem ligt, zal GIJS het komen
de jaar een paar forse stappen vooruit 
zetten. Ten Hof: ,,Vooraf hadden we 
een driejarenplan in ons hoofd. Dit is 
het eerste jaar, straks gaat fase twee 
in werking. Het is nog steeds onze be
doeling om in het derde jaar een se
rieuze gooi te doen naar het kam
pioenschap." 

Ten Hof beseft dat zijn beleidsplan
ning zinloos is en onuitvoerbaar zon
der de stevige inbreng van buiten
landse spelers. ,,Daar kun je helaas 
nog steeds niet zonder . We willen 
graag eigen jeugd inpassen, maar dan 
moet je niet verwachten dat je in de 
top mee kunt draaien. Rond de huidige 
kern spelers zullen het volgende sei
zoen dan ook meer buitenlanders ko
men. We zullen ons verdedigend so
wieso moeten versterken en misschien 
ook wel in de aanval. Onze technische 
commissie is bezig om een plan de 
campagne op te stellen. Op korte ter
mijn willen we de zaak afronden. 
Voordat iedereen weer naar Canada 
vliegt moeten de contracten getekend 
zijn. We willen ons beter voorbereiden 
dan dit seizoen het geval is geweest. 
Gezien alle handicaps die we hebben 
gehad, vind ik de huidige prestaties 
van GIJS van grote klasse." 

Ondanks de wat tegenvallende pu
blieke belangstelling zal de Groninger 
IJshockey Stichting dit jaar niet 
in de rode cijfers komen. Ten Hof: ,,Al
leen met een gezonde financiële basis 
kun je sportief iets uitbouwen . Het vol
gende jaar moeten we bij de beste drie 
clubs behoren. Dan kunnen we wed
ijveren met Heerenveen en dan komt 
het publiek ook wel weer massaal op
dagen." 

GIJS-Tilburg Trappers . Scorever
loop: 0-1 Simpson, 1-1 Keizer, 1-2 Van 
den Broek, 1-3 Simpson, 1-4 Simpson , 
1-5 Buchly, 2-5 Allard Krikke, 2-6 
Simpson, 2-7 Simpson, 2-8 Simpson. 
Strafminuten: GIJS: 20 (waaronder 
game misconduct Danny Cuomo), Til
burg: 8. Toeschouwers: 800. 

In Geleen waren slechts elf GIJS
spelers aanwezig om het laatste onbe
langrijke duel af te werken. Dat er 
niets meer op het spel stond, was aan 
het spel duidelijk te zien , want veel 

GRONINGEN De laatste 
uitslagen van de tussenronde zijn: 
Amsterdam-Nijmegen 2-5, Heeren
veen-Geleen 10-3. 

De eindstand: 
1. Heerenveen 10-16, 2. Nijmegen 
10-14, 3. Tilburg 10-12, 4. Amster• 
dam 10-10, 5. Groningen 10-6, 6. Ge
leen 10-2. 

Het programma van de afval
race is: vrijdag: Nijmegen-GIJS, 
Tilburg-Amsterdam; zaterdag: 
GIJS-Nijmegen, Heerenveen-Ge
leen; zondag: Amsterdam-Tilburg. 
Geleen-Heerenveen. Een eventuele 
derde wedstrijd wordt dinsdag 14 
februari gespeeld. 

had fiet niet om het lijf. 
Scoreverloop: 1-0 Keulen, 1-1 Henk 

Krikke, 1-2 Herman Carras, 2-2 Pe
ters, 2-3 Currie, 3-3 Conroy, 4-3 Con
roy, 5-3 Conroy, 5-4 Currie. 
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GIJS komt klasse tekort 
Van onze ijshockeymedewerker 

NIJMEGEN - GIJS heeft gisteravond niet kunnen verhinderen dat Vis
sers Nijmegen de eerste stap heeft gezet in de richting van de uiteindelijke 
finale in de vaderlandse ijshockeycompetitie. De Groningers kwamen dui
delijk klasse tekort om te beletten dat de Gelderse formatie met 7-2 zege
vierde. Vanavond is het mogelijk dat zij GIJS definitief verdère deelname 
aan de play-offs verhinderen. Bij een gelijkspel dient overigens volgen de 
richtlijnen, die de Bond deze week in alle haast nog uit liet gaan naar de 
deelnemende clubs, net zo lang te worden verlengd tot er een winnaar uit 
de bus komt. 

Beide coaches hadden gezien het be
lang van de wedstrijd aanvankelijk 
slechts twee lijnen opgeroepen. Aan 
Nijmeegse zijde kon coach Alex Andje
lic daarbij niet beschikken over twee 
troeven: de internationals Fred Hom
burg en Bennie Tijnagel. Dat had voor 
GIJS gunstig kunnen zijn. Het bete
kende echter dat de sterke buitenlan
ders Don Fra er, Tim Hodgson en Wil 
Desjardins veel ijstijd kregen. Zij ston
den ook aan de basis van de drie tref
fers. die in de eerste tien minuten ac h-

ter Peter Hekeze in het Groninger net 
verdwenen. Tim Hodgson en Wil Des
jardins (2x) waren de schutters. Wel
licht onder teveel druk om tegen zijn 
vroegere ploegmakkers tot succes te 
komen. maakte doelman Peter Hekeze 
geen sterke indru k. Paul Domm ver
ving hem door Marc O'Brien , die in de 
eer te periode al werd gek lopt door 

Wil Desjardins op het moment dat Ge
rard Carras op de strafbank zat. 

GIJS had in die eerste 20 minuten 
nauwelijks mogelijkheden gecreëerd 
om Jan Bruysten in het ijmeegse 
doel in verlegenheid te brengen. Ook 
in de tweede periode toonde de Gel
derse ploeg meer kl a se . De vierde go
al va n Wil Desjardin was het resul
taat van die overmacht. Een aarzelen
de Gerard Carras kon ni et verhoeden 
dat Rob van Steen de puck eenvoudig 
in het GIJS-doel deponeerde. 

Omdat Nijmegen enigszins de 
gashandle terugdraaide. konden Henk 
Keijzer en Tony Cuomo ieder coren. 
In een slotfase, die voor de ruim 1000 
bezoekers nauwelijk aanvaardbaar 
ijshockey bood, doelpuntte Tim 
Hodgson nog eens. 

• HENK KEIJZER 
. . . doelpunt . . . 



Machteloos GIJS uit · ~isAhockeystriid 
gewipt 1 

Van onze sportredacteur Henk Hielkema 
GRONINGEN - Aan de deskundigheid van het Groninger ijshockeypu• 

bliek hoeft sinds zaterdagavond niemand meer te twijfelen. Voor de be
langrijkste wedstrijd van het seizoen meldden zich slechts vierhonderd 
GIJS-supporters aan de kassa's. Na het verlies van de eerste wedstrijd te
gen Nijmegen (7-2) moest er door de Groninger ijshockeyers gewonnen 
worden om nog een derde en beslissende confrontatie af te dwingen, maar 
de geringe opkomst van het publiek wees er al op dat er in het Stadspark 
weinig vertrouwen was op een goede afloop. Dat voorgevoel kwam perfect 
uit, want GIJS verloor in eigen huis met 8-3 waardoor het seizoen er voor 
de Groningers op zit. 

De finale van de strijd om de landsti
tel gaat dus aan de neus van de Stad
jers voorbij. De verrassende 4-3 zege 
die de Groningers veertien dagen gele
den tegen de Nijmegenaren boekten, 
moet achteraf gezien worden als een 
incident. Die overwinning schonk de 
trouwste GIJS-fans het laatste restje 
hoop op een herhaling van dat 
stuntwerk , maar het bleek al snel dat 
zoiets er niet in zat. Nijmegen toonde 
met drie doelpunten binnen zeven mi• 
nuten aan, dat de vrijdagse zege op 
grond van een duidelijk klasseverschil 
tot stand was gekomen. 

Zelfs zonder de geblesseerde Nij
meegse internationals Homburg en 
Bennie Tijnagel bleek de ploeg van 
coach Alex Andjelich veel te sterk voor 
de zich zwak verwerende Groningers. 
GIJS, dat weer met twee lijnen ope
reerde, geloofde er zelf kennelijk ook 
niet meer in, want de concentratie was 
al vanaf het beginsignaal ver te zoe
ken. De alles-of-nietsmentaliteit ont
brak in de ploeg, die nog even fanatiek 
in actie kwam toen het al te laat was . 
Pas in de derde periode scoorden de 
Groningers hun drie tegentreffers. Dat 

ging gepaard met een plotselinge fel
heid, die daarvoor volledig ontbrak. 

Slap 
Gerard Carras beaamde na afloop 

dat de start wat slap was geweest. Car
ras: ,,Het is een kwestie van krachten 
verdelen. Omdat wij met twee lijnen 
spelen, moetje wel zuinig zijn met wat 
je doet, want je raakt volledig op. Maar 
ja, Nijmegen was gewoon te sterk voor 
ons. Als je nagaat wat er dit jaar alle
maal is gebeurd dan kun je ook niet 
verwachten dat we direct met de beste 
teams mee kunnen doen." 

De seizoenstart was inderdaad abo
minabel slecht. Het kunstijs en de spe
lers uit het buitenland lieten lang op 
zich wachten. Sommige ijshockeyers 
lapten afspraken en contracten aan 
hun laars, waardoor er voor trainer
coach Paul Domm niet veel eer te be
halen viel. Zo rond de Kerst verwacht
te Domm een vorrnstijging, die er ook 
uit kwam, maar er school uiteindelijk 
te weinig klasse in het team om zich 
met de top te kunnen meten. Een nieu
we tegenslag was de ernstige blessure 
van doelman Marc Storimans, die 
vroegtijdig gebruik kon maken van 
zijn retrourticket naar Canada. Zijn 
jeugdige vervanger Peter Hekezen (uit 
de Nijmeegse school) demonstreerde 
veel moed, maar miste toch de erva
ring om tot een werkelijke steunpilaar 
uit te groeien. 

Raak 
Dat bleek ook zaterdag tegen zijn 

oude club. Nadat Tonny Cuomo in de 
eerste seconden alleen voor de oostelij
ke goalie Bruysten had gemist, was 
het aan de andere kant wel snel raak . 
Willy De Jardin passeerde Hekezen 
reeds na ruim een minuut en amper 
een minuut later stond het al 0-2 door 
toedoen van de handige Don Fraser, 
die door de Groninger verdediging als 
een wervelwind tekeer ging. De derde 
treffer van Tim Hodgson zette GIJS in 
feite al op een beslissende ach
terstansd tot grote vreugde van de on
geveer honderd meegereisde Nij
meegse supporters. 

• De GIJS-spelers vfeessies (links) en Picell nemen de Nijmegenaar Pollorny in de tang, 

De tweede periode verschilde nau
welijks van de eerste. Ook in deze fase 
produceerden de bezoekers drie doel
punten en ook ditmaal slaagde GIJS er 
niet in iets doeltreffends terug te doen. 
Het ging allemaal veel te gehaast om 
een keertje kansrijk voor Bruysten te 
komen. Met de afstandsschoten wist 
de klassekeeper wel raad. Fraser en 
tweemaal Pokorny tilden de stand 
naar 0-6. De Groningers schenen het 
een en ander gelaten over zich heen te 
laten komen . Het echte vuur was al
leen aanwezig bij verdediger Ralp 
McLaine Pont, die tweemaal over de 
grens ging en op de strafbank terecht 
kwam. Voor arbiter Van Berkel was 
het een gemakkelijk avondje. Nijme
gen had geen belang bij rotzooi en 
GIJS speelcje veel te lief om voor straf
fen in aanmerking te komen. 

Zoals gezegd schoten de Groningers 
in de slotfase nog even uit hun sof. Al
lard Krikke, Gerard Carras en Tony 
Cuomo vonden het netje in de Nij
meegse kooi. Spannend werd het ech- 1. 
ter niet meer, want Fraser en Manter-
re zorgden ervoor dat de marge in de 
score onoverbrugbaar bleef: 3-8. 

Heerenveen heeft zich gisteravond 
voor de eindronde om de nationale 
ijshockeytitel geplaatst. De Friezen 
wonnen na de zaterdagse zege ook de 
tweede wedstrijd tegen Geleen (J 1-2). 
Amsterdam en Tilburg zullen in een 
derde wedstrijd uit moeten maken wie 
met Heerenveen en Nijmegen in de 
eindronde komt. Na de nederlaag in het 
eerste duel met 2-4 zegevierde Amster
dam nu met 6-3. 

• PaulDomm 

GIJS-trainer 
wil door met 
betere spelers 

Van onze sportredactie 
GRONINGEN - GIJS-trainer 

Paul Domm was zaterdagavond 
nogal teleurgesteld. Hij rekende 
niet op plaatsing bij de beste drie 
teams, maar de wijze waarop zijn 
ploeg zich door Nijmegen liet 
aftroeven beviel hem niet. Domm: 
"Sommige spelers geloofden er 
voor de wedstrijd al niet meer in. 
Er gebeurde ook nog iets in de 
kleedkamer, wat nou niet bepaald 
bevorderlijk was voor de in telling 
van de spelers. Daar wil ik niet te 
veel over zeggen, maar het heeft 
wel te maken met een paar ontacti
sche uitspraken." 

Hoewel de trainer nog een door
lopend contract met de Groninger 
stichting heeft, is het voor hem nog 
allerminst zeker dat hij het volgen
de seizoen als technisch bewind
voerder terugkeert. Domm: ,,Ik 
wacht een paar weken af. Tot be• 
gin mei train ik de jeugd nog ge• 
woon door, maar daarna moet er 
wel iets meer bekend zijn over de 
situatie van het volgende seizoen." 

Dornm voelt er weinig voor om in 
de eerste divisie door te gaan met 
de huidige selectie. Volgens hem is 
dit jaar het maximum bereikt. -
,,Met de spelers zat er niet meer in. 
Als GIJS wat hogerop wil, dan 
moeten we ons op zijn minst 
versterken met een paar goede 
verdedigers en één of twee aanval
lers. Vooral verdedigend waren 
we te kwetsbaar. Ik heb overigens 
vertrouwen in onze Groninger 
doelman Marc O'Brien. Als hij de
ze zomer veel traint is het een goe
de eerste-divisiekeeper." 

Domm hikt een beetje aan tegen 
de nieuwe reglementen van de Ne
derlandse IJshockey Bond, die de 
inbreng van buitenlanders het vol
gende jaar tot maximaal twee be
perken. Domm: ,,Door deze 
maatregel worden de Nederlandse 
Canadezen extra duur om aan te 
trekken. De pure Canadezen kun 
je goedkoper naar Nederland ha
len dan de Nederlandse Canade
zen. De sterkere ploegen hebben 
geen last van deze nieuwe maatre
gel. Die hebben al weinig Canade
zen in hun team. Maar voor ons 
wordt het dubbel moeilijk, omdat 
we het team met nieuwe krachten 
moeten aanvuIJen." 

Deze week begint het GIJS
bestuur met het ontwikkelen van 
het technisch beleid voor het vol
gende seizoen. Als dat beleid ze
kerheden geeft voor de toekomst, 
dan aarzelt Domm geen moment 
om zijn contract normaal uit te die• 
nen . .,Maar", zegt hij, ,,ik wil straks 
wel een ploeg die in elk geval een 
kans maakt tegen teams als 
Heerenveen. Dat maakt het voor 
iedereen veel aantrekkelijker. 
GIJS moet kwalitatief beter wor• 
den. Zoniet, dan hoeft het voor mij 
niet meer." 



GIJS ontdoet 
zich van 
coach Domm 
Van onze spor tredactie 

GRONINGEN - Paul Domrn 
keert het komend seizoen niet 
terug als trainer-coach bij GIJS. 
Het bestuur van de Groninger 
ijshockeystichting heeft zijn tech• 
nische leider schriftelijk medege- , 
deeld, dat hij niet meer past in het 
concept, dat is opgesteld met het 
oog op de verdere ontwikkeling 
van het ijshockey in Groningen. 

Bestuurslid Jaap Davis stelt onder meer 
dat Domm bij het zoeken naar de nodige 
versterkin-g niet al te actief zou zijn ge
weest. Verder stond hij te ver af van het 
bestuur. Dat had tevens van een technisch 
leider meer daadkracht en initiatieven ver
wacht. GIJS zoekt nu zowel in binnen- als 
buitenland naar een geschikte opvolger. 

Domm was voor het tweede seizoen in 
dienst van de Groningers. Ondanks alle 
problemen met de komst van nieuwe spe
lers werd in elk geval het primair gestelde 
doel, een plaats bij de laatste zes, gehaald. 

In de spelersgroep heeft het ontslag grote 
verbazing opgel~verd. De spelers waren 
door het bestuur niet ingeschakeld bij de 
besluitvorming. Henk Keijzer gaat uit van 

• PAULDOMM 
... niet meer gewenst . . . 

de gedachte dat het bestuur wel een be
langrijke kandidaat achter de hand moet 
hebben om Domm zomaar aan de kant te 
zetten. Zelf kwalificeert hij Domm niet als 
een toptrainer op het niveau van Bob 
Jastremski. 

Keijzer vindt het overigens belachelijk 
dat het bestuur de beslissing heeft geno
men, zonder de spelers van te voren te in
formeren of iets mede te delen . Over het ko
mende seizoen heeft hij evenals de andere 
spelers nog niets gehoord of vernomen. Op 
geen enkele wijze is hem iets bekend van de 
plannen voor de komende jaren. 
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