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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 



Johan Toren, de meest prominente speler van GIJS, heeft ook vele malen voor 

het Nederlands IJshockey Team gespeeld. Voor GIJS heeft Johan maar liefst 492 

wedstrijden gespeeld, 229 maal gescoord met 392 assists en hij heeft 670 

minuten op de strafbank doorgebracht. 



Voortbestaan topploeg dubieus 

Reddingsactie 
moet GIJS op. 
het iis houden 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 
. GRONINGEN - Een paar weken voor de start van de competi
tie trekt het bestuur van de Groninger IJshockey Stichting aan 
de noodbel. De club start morgen een vijfdaagse actie om de 
kampioensploeg van een faillissement te redden en daarmee het 
voórtbestaan van h.et topijshockey in Groningen. GIJS zit name
lijk zon~er hoofdsponsor en dus zonder geld. Eigenlijk zou er 
nóg een ton op tafel moeten komen, maar als de actie zondag 
wordt afgesloten met een eerste opbrengst van ongeveer dertig 
mille c;lan durft voorzitter Menno Drent het aan om het seizoen in 
elk geval te starten. 

"Het zwaard van Damocles 
hangt boven het team", zegt 
Drent, die vlak voor de zomerva
kanties de voorzittershamer over
nam van de ter zijde geschoven 
Ten Hof na wat interne conflicten . 
"Alles leek in kannen en kruiken 
toen LADA zich het vorig seizoen 
meldde als sponsor voor de na
competitie, maar het autobedrijf 
gaf niet thuis op het moment dat 
we de sponsoring voor de komen
de jaren op papier wilden zetten. 
Maandenlang hebben we sponsors 
gezocht. Er zijn nog wat lopende 
gesprekken, maar een alles-of
niets-actie is n·u de enige oplos
,sing", aldus de praeses. 

gewoon doordraaien. Die heeft 
een aparte stichting en heeft fi
nancieel niets met het eerste 
team te maken ." 

Drent en zijn bestuursleden 
gingen direct na het afhaken van 
bADA in zee met een professio
neel bureau voor actiemarketing, 
dat de sponsormarkt aftastte. 
,,W~ hebben ontelbare gesprek
ken gehad en honderden -kandi
daat-sponsors · aangeschreven. 
Veertien serieuze bedrijven ble
ven over , maar de . laatste zei 
gistermorgen ook 'nee'. Niet te ge
loven. Alles is klaar. We hebben 
een goed team, we zijn landskam
pioen, we spelen Europa Cup, ko
men op de 'Europa Televisie en ga 
maar door. We· hebben alleen 
geen sponsor. Kennelijk ligt het 
ijshockey nogal gevoelig. Als re
den om nee tegen sponsoring te 
zeggen hoorden we verschillende 
geluiden zoals: we hebben geen 
produkt dat bij deze harde sport 
past, of, het is een chaos in het 
bondsbestuur, of, we hebben al 
naamsbekendheid. Het is om 
triest van te worden", verzucht 
Drent. 

• GIJS-voorzitter Menno 
Drent is de wanhoop nabij: 
"Als dit niet lukt dan kunnen 
we topijshockey in Groningen 
de komende tien jaar wel ver
geten ." (Foto: Duncan Wij
ting) 

~oorverkoop 
Evenals jaren geleden moeten 

de spelers en de Groninger ijshoc
keyliefhebbers de komende dagen 
in touw komen voor een red
dingsoperatie. Onder het motto 
'Houdt GIJS op het ijs' bezoeken 
vanaf morgen spelers honderden 
bedrijven voor een financiële 
steun en wordt de voorverkoop 
gestart van seizoenkaarten bij si
garenmagazijn Homan. Tijdens 
het weekeinde rijdt er een bus 
rond de Grote Markt met de ver
koop van seizoenkaarten en speci
ale pucks. Zo'n seizoenkaart kost 
250 gulden en de bedrijven wordt 
gevraagd het tienvoudige bedrag 
te storten in ruil voor een VIP-be
handeling in het stadion en vier 
logeplaatsen. 

Drent: .,Als zich minimaal 
tweehonderd seizoenkaartkopers 
melden, dan gaan we los. Als dit 
niet lukt dan kunnen we het to
pijshockey voor de komende tien 
jaren in Groningen echt vergeten. 
Het is erop of eronder. In feite 
hadden we er gisteren al een 
streep onder moeten zetten, om
dat het zo kort dag is, maar dat 
kunnen we de ijshockeyliefheb
bers niet aandoen. Vandaar die 
actie. Krijgen we onvoldoende 
geld binnen dan houdt de stich
ting topsport van GIJS op te 
bestaan. De jeugdafdeling blijft 

De voorzitter wordt deze dagen 
van alle kanten gebeld door onge
ruste supporters, die zo vlak voor 
de competitie wel eens iets over 
het team en de spelers willen we
ten. Ook hebben al zo'n honderd 
fans geboekt voor de eerste Euro
pac_up-reis van GIJS naar Oost
Dmtsland, die voor 22, 23 en 24 
oktober op het programma staat. 
Dat avontuur kunnen ze vergeten 
als de actie een flop wordt. Het te
a~ zou zaterdag 27 september be
gmnen met de ijstraining. Eind 
deze week komt trainer-coach Leo 
Koopmans terug uit Canada. Hij 
spoorde daar drie nieuwe Canade
se spelers op, maar of die ook over 
zullen vliegen hangt af van de ko
mende \ ijf dagen. 

Behalve Koopmans keert Rick 
Vangog terug evenals doelman 
Hagendoorn en de andere Neder
landse spe_lers. Y., ayne van Dorp 
e1_1 Bob Gmnetti komen sowieso 
ruet terug naar Groningen, maar 
dat heeft de sponsorperikelen 
mets te maken. · Drent: ,,Koop
mans en het bestuur hadden geen 
beh~efte meer aan Van Dorp. Gin
n_~tti heeft een baan gevonden in 
z1Jn geb_oorteland. Maar die drie 
meuwehngen, die Leo daar heeft 
aangetrokken, schijnen uitste
kende vervangers te zijn. 

G.IJ.S. gaat toch door 
. .ö/é'j)I _ cf>c; 

De Groninger U shockey Stichting nodig zal zijn - afhankelijk ook 
(GIJS) zal vrijwel zeker weer deel- van de toeschouwersaantallen 
nemen aan,.,.de- nationale competi- · 
tie. De ~afgelopen dagen werden o k 1 
meer dan honderd seizoenkaarten o open er nog enige contacten 
verkocht à f 250.- wat ruim 25 mil- met ondernemingen die wel geïn
le opleverde, terwijl bovendien teres~eerd zouden zijn om als 
enkele bedrijven een VIP-kaart sponsor of cosponsor van GIJS op 

2500 te treden. Mogelijk dat het 
van guldt n namen. Met el- bestuur daarover binnenkort na-

t~ n:1:~~::e::n~~~ v:~g~~ dere mededelingen kan doen. 
het GIJS-bestuur voldoende is om GIJS was in f1nanciele proble
van start te gaan, hoewel in het men geraakt doordat de laatste 
nieuwe seizoen in totaal een ton sponsor (het automerk Lada) niet 

1 geïnteresseerd was in een verlen
ging van het contract met GIJS 
hoewel de ploeg het vorig seizoe~ 
landskampioen werd. De afgelo
pen tijd gelukte het niet een nieu
we sponsor te vinden. Wellicht 
mede als gevolg van problemen 
binneh het bestuur, welke leid
den tot het verdwijnen van voor
zitter Ten Hof, onder wiens lei
ding GIJS in wat rustiger vaar
water leek te zijn beland. Een 
aantal jaren geleden bleek ook al 
eens een bliksemactie nodig om 
een financiele basis te vinden. 
Die actie leidde tot de verkoop 
van onbeveer vijfhonderd sei
zoenkaarten. 



Staalsen op de bres voor GIJS 

Burgemeester n.eeml 
voortouw bii reddin 

. . 

Groninger iishockey 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Burgemeester A.A.M.F. Staatsen van Gronin
gen heeft zich gistermiddag opgeworpen als geestelijke vader 
van de~ reddingsactie, die de Groninger ijshockey stichting 
(GIJS) deze week op touw heeft gezet om geld te verza:melen voor 
het nieuwe seizoen. Staatsen is voorzitter van de commissie van 
aanbeveling, waarin verder zitting hebben: commissaris der Ko
ningin, de heer H.J.L. Vonhoff, de heer Matthijse van de com
merciële club, wethouder Westerink en de heer Stagge van het 
centrum industriële vestiging Groningen (CIG). 

De burgemeester toonde zich di
rect enthousiast toen de actie
voerders, onder leiding van 
GIJS-voorzitter Menno Drent, 
zijn werkkamer op het stadhuis 
binnenvielen voor een ludieke 
happening. Staatsen keek aan
vankelijk wat verschrikt op, maar 
binnen een minuut had hij zich 
reeds in het ijshockeytenu gehuld 
ten behoeve van een soort poster, 
die de reddingsactie moet on
dersteunen. Doordat het ijshoc
keyshirt een maatje te groot was 
voor het postuur van de burgerva
der, dreigden de letters 'Houdt 
GIJS Op Het IJs' vel"Jl)inkt te wor
den, maar dat viel achteraf nogal 
mee. Met een blik van een lachen
de veldheer, de helm onder de ene 
en de stick als slagwapen onder de 
andere arm, rolde er een indrin
gende plaat uit de bus. 

GIJS-voorzitter Drent: ,,De 
heer Staatsen was eigenlijk net zo 
enthousiast als al die andere men
sen die me deze dagen succes toe~ 
wensen met de actie. Het ziet er 
naar uit dat Groningen GIJS niet 
door hét ijs laat zakken. 'Vandaag 
begint het echte werk. Vijf GIJS
spelers toeren met een Ameri
kaanse VIP-bus de stad rond op 
weg naar tientallen bedrijven. De 
ondernemers worden eerst goed 
gestemd met een flesje jenever en 
een echte Groninger koek, waar
na het bezoek eigenlijk moet wor
den bekroond met een financiële 
donatie. De spelers maar ook de 
supporters willen alles in het 
werk stellen om van deze actie 
een succes te maken." 

Contacten 

Na de noodr9ep in deze krant 
heeft Drent nieuwe contacten ge
kregen met bedrijven die gein
teresseerd zijn geworden in een 
eventueel hoofdsponsorschap. 
,,Als we eerst maar een begin heb
ben, dan loopt de rest vanzelf', al
dus de praeses, die vurig hoopt 
dat GIJS zich over een paar dagen 
niet hoeft terug te trekken voor de 
competitie. Maandagavond neemt 
het GIJS-bestuur daarover een 
beslissing. Dan is ook de actie 
achter de rug, . die tijdens het 

weekeinde in de Groninger bin
nenstad zijn hoogtepunt he!;lft. De 
woensdag uit Canada terugge
keerde trainer-coach Leo Koop
,mans heeft zich direct bij het ac
tiecomite gevoegd en hij zal ook 
plaats nemen in de GIJS-bus. 

Op de Grote Markt zullen spe
lers speciale GIJS-ijssies verko
pen, terwijl Koopmans en doel
man Cor Hoogendoorn handteke
ningen uitdelen in de Herestraat. 
De actievoerders zijn zondag te
vens aanwezig op de Grote Markt 
op de Sportmarkt met een aparte 
ijshockey-stand. Fans kunnen 
daar de capaciteiten van Hoogen
doorn beproeven door een klein 
balletje in een ijshockeykooitje te 
schieten. Verder verschijnen on
geveer vijftig welpjes (de jongste 
jeugdleden van GIJS) in spe
lerstenu in de binnenstad om 
pucks en stickers aan de man te 
brengen. De drafbaan in het 
Stadspark krijgt eveneens bezoek 
van GIJS-fans om tijdens de jubi
leumkoersen van de harddraverij
en renvereniging financiële steun 
te vergaren. 

• Burge
meester Jos 
Staatsen laat er 
geen twijfel 
over bestaan 
dat het ijshoc
key voor Gro
ningen behou
den dient te 
blijven. Van
daag staat de 
actie die het 
voortbestaan 
van GIJS tot 
gevolg moet 
hebben. De re
gerende lands
kampioen zit in 
hoge financiële 
nood. (Foto's: 
Han de Graaf) . 



Situatie rond GIJS bezorgt 
Leo Koopmans hoofdbrekens 

Speler-coach Leo Koop
mans van GIJS werd na 
zijn terugkeer uit Canada 
in Groningen geconfron
·teerd met enkele onver
wachte problemen. Maar 
hij denkt dat de verdedi
ger van de landstitel toch 
zeker zo sterk zal zijn als 
het vorige seizoen. 

'Het is onvoorstelbaar dat we als landskampioen met een goed team nog zonder 
hoofdsponsor zitt~n. En bovendien heb ik in de voorbereiding nog nooit zo lang 
zonder ijs gezeten, terwijl we in Dynamo Berlijn over een paar weken voor de Europa 
Cup al een heel sterke tegenstander treffen'. 0 ~ /4 ef('~ _ J) 6 

,, 

Voor het vijftiende 
achtereenvolgende 
jaar maakte Leo 
Koopmans tien dagen 
geleden de overtocht 
vanuit Canada naar 
Nederland. De 32-jari
ge Canadees stapte 
uit het vliegtuig en tot 
zijn verbazing moest 
hij eerst een aantal 
Groninger bedrijven 
bezoeken voor de 
reddingsactie, die het 
bestuur op touw.zette 
na het afhaken van 
een hoofdsponsor. 
Vanaf woensdag hield 
hij zich bezig met de 
selectiegroep van de 
Groninger ijshockey 
stiching (GIJS) op de 
binnenbaan van de 
ijshal Stadspark. ,,We 
gaan de titel verdedi
gen", zegt hij strijd
lustig, ,,maar ik hoop 
toch wel dat we met 
een sponsornaam op 
de shirt schaats.en. 
Anders lijkt het zo 
amateuristisch". 

e financiële perikelen van 
GIJS zijn Koopmans deze 
zomer onbekend geble
ven in zijn geboorteland. 

Vandaar dat hij ook, opkeek toen 
hij met de collectebus rond moest. 
De sportsponsoring ligt in Neder
land dan wel gevoelig, hij had 
toch niet gedacht, dat een lands- · 
kampioen met een goed team, dat 
aan de vooravond staat van een 
Europa-cupavontuur, in spon
sorproblemen zou raken. Koop• 
ll)ans: ,,Ik weet niet hoeveel aan
dacht eraan besteed is, maar het 
is onvoorstelbaar dat je onder de
ze omstandigheden nog geen 
hoofdsponsor hebt . Maar ik ben 
ervan overtuigd dat het nog wel in 
orde zal komen." 

Goede zaken 
Vanaf april heeft de speler-trai
ner-coach in elk geval niet stil ge
zeten . In Canada runt hij samen 
met een topscheidsrechter een 
bedrijf, dat zwembaden bouwt. De 
zaken gaan zogoed dat hij al zes 
baden heeft verkocht voor de vol 
gende zomer. Verder heeft Koop
mans enkele ijshockeyscholen 
geleid voor talentvolle ijshockey
ers en de laatste weken zat hij in 
een conditieschool met enkele 
profs, die zich voorbereiden op de 
nieuwe competitie. Daarnaast · 
zocht hij naar nieuwe GIJS-spe
lers, want Bob-Bergloff, Ginnetti 
en Wayne van Dorp keren niet 
terug naar Groningen. 
Koópmans: ,,Met Bergloff was 
vanaf het begin nooit sprake van 
een verbintenis, die langer dan 
een jaar zou duren. Anders lag 
het met die beide ijshockey
maatjes, Van Dorp en Ginnetti. 
Wayne volgde een trainingskamp 
voor profs en dat ging zo goed dat 
hij vermoedelijk uit zal komen 

Bij Heerenveen zijn dit jaar en
kele nieuwe gezichten. Darrel 
Daignoult, Randy Taylor en Pe
ter de Graaf zijn de buitenlandse 
nieuwelingen. Zij moeten het 
vertrek van Brian de Bruyn en 
Phil McKenzie compenseren. 
Jan Jansen zal hoofdzakelijk als 
coach langs de boarding leiding 
geven aan het vrij jeugdige team 
van de voormalige kampioenen . 
Amsterdam kreeg versterking in 
de technische leiding. Ivan Ko
canda en Ejay Queen wisselen 
elkaar af als trainer en coach . 
Kocanda was jeugdtrainer bij 
Heerenveen. Vier buitenlanders 
en doelman Ed Nienhuis bepa
len verder het gezicht van Am
sterdam met in de aanval de ge
broeders Troch, die bij HIJS 
speelden. 

Leo Koopmans (links) met naastzich achtereenvolgens de nieuwe aanwinsten Tony Butorac, David Ducharme en Murray Hood. 

voor een Amerikaans team in de 
semi-prpfcompetitie. En Ginnetti 
kreeg in diezelfde competitie 
eveneens een aanbieding. Kijk, 
die knapen zijn jong en die heb
ben nog een droom. Van Dorp 
had ik eventueel nog kunnen 
strikken voor meer geld, maar 
GIJS stelde natuurlijk grenzen. 
Bovendien zat ik nog met wat twij
fels rond zijn persoontje. Oké, hij 
was goed tijdens de play-offs, 
maar die vier andere maanden 
moet je dan niet tellen . Ginnetti 
had ik liever terug willen halen, 
maar door hem ben ik een beetje 
in de steek gelaten. ·' 

het met zijn profambities toch niet 
zo vlot wil verlopen. Dat kon niet, 
omdat de Nederlandse Canade
zen dit seizoen aangemerkt wor
den als Canadezen. Per team 
mogen vijf Canadezen (buitenlan
ders) worden opgesteld en met de 
komst van de drie nieuwelingen is 
de koek op. Koopmans en Van
gog worden immers nu ook als 
buitenlander genoteerd. Een re
geling, die bij Koopmans een 
woede-uitbarsting veroorzaakt: 
"Dit is echt niet te geloven. Ik vind 
ook dat GIJS hier veel feller tegen 
had moeten protesteren. Wij zijn 
er de dupe van geworden, omdat 
wij toevallig drie Nederlandse Ca
nadezen in de ploeg hadden. Dan 

schikbaar te stellen voor Oranje: 
,,Jan Janssen is inderdaad in Ne
derland geboren, maar na een 
paar weken emigreerde hij naar 
Canada en ik kom al vijftien win
ters in Nederland en ik heb nu 
ineens de status Canadese spe
ler. En dan te bedenken dat juist 
de Nederlandse Canadezen het 
nationale team belangrijke impul
sen hebben gegeven. Nu ben ik 
voor GIJS een Canadees, voor de 
Europacupwedstrijden ben ik een 
Nederlander en voor Oranje een 
Nederlandse Canadees. Ik lijk wel 
een skippy-bal." · 
Koopma_ns zal hierover binnen
kort contact opnemen met andere 
Nederlandse Canadezen, maar of Jonge Canadezen 

Het trio dat in Canada achterbleef 
wordt vervangen door drie jonge 
Canadezen : Murray Hood, een 
21-jarige buurtgenoot van Koop
mans die als verdediger en als 
aanvaller ingezet kan worden, de 
24-jarige Tony Butorac, die het 
vorige jaar in West-Duitsland 
speelde en wel eens in een an
dere omgeving zijn kunsten wilde 
vertonen en de eveneens 24-jari
ge David Ducharme, die uitkwam 
voor het universiteitsteam van 
Montreal en getipt is door de 
oud-bondscoach Cliff Stewart. 
Ducharme moet Ginnetti vervan
gen als topscorer. 

OS '88 einddoel 
van speler-coach 

Koopmans ziet het met deze spe
lers wel zitten, maar hij had Van 
Dorp bijvoorbeeld nog achter de 
hand willen houden voor het geval 

heb je verder nog Wensink, De 
Bruyn en misschien nog een of 
twee spelers in de eerste divisie. 
Meer zijn er niet meer. ·' 

Skippy-bal 
Als het aan Koopmans ligt is 
hierover nog lang niet het laatste 
woord gesproken. Hij denkt er 
zelfs over om zich niet meer be-

Heerenveen met jong 
team competitie in 
T Qn de Groot is bij Eindhoven 
van plan om hoge ogen te gooi
en in de strijd om de landstitel. 
Vooral verdedigend zullen de 
Kemphanen een sterke indruk 
maken. Over de buitenlandse 
inbreng zijn nog twijfels, die pas 
deze week uitroeptekens wor
den. 
Nijmegen heeft Danny Cuomo 
als coach aangetrokken. Het 
verlies van Tij nagel en Van Heu
men moet goedgemaakt worden 
door een tweetal vreemdelin
gen . Nick Palumbo schijnt een 

topper te zijn, maar dat weet je 
pas in de competitie zeker. 
Bij Geleen moet George Peter
nousek afwachten welke beslis
sing de rechter neemt over Joep 
Franke. In het geding zijn ook de 
vroegere Tilburg-doelman Rob 
Boogaard en Mario Simonis 
betrokken . De Smoke Eaters 
hebben zich nog niet actief op 
de buitenlandse markt begeven. 
Zij kunnen naast Bill Wensink, 
Jimmy Conroy, Phil Patterson 
en Andy Tenbult beschikken 
over Kevin Mutch. 

hij zich zal terugtrekken voor 
Oranje is zeer twijfelachtig. In 
1988 worden de Olympische Spe
len in het Canadese Galgary ge
houden en wat is er voor een Ca
nadees mooier dan je ijshockey
carrière af te sluiten met Olympi
sche Spelen in eigen land? De 
Groninger coach loopt er zelf al 
even op vooruit. Als Nederland 
zich tijdens de WK in Italië bij de 
beste vier ploegen schaart, dan is 

De Tilburg Trappers hebben wel 
vijf overzeese spelers binnen 
gehaald. Lou Vario combineert 
de functie van bondscoach met 
die van Tilburg Trappers. De 
routine van Maarten Burgers, 
Doug Mason en Sean Simpson 
wordt aangevuld met jong talent 
uit eigen gelederen. 

Rotterdam debuteert in de 
hoogste klasse met spelers die 
uit alle hoeken van het land zijn 
aangetrokken. Rernie Federko 
heeft de leiding over: doelman 
Michel Geisterfer (oud-Tilburg), 
Ron Berteling (Amsterdam), 
Harry van Heumen, Ben Tijna• 
gel en Ron Huykman (Nijme
gen) en Mari Saris (Den Bosch) . 
Dave Morrison bleef in de ha
venstad . 

Oranje verzekerd van deelneming 
aan de OS. ,,Dat is mijn doel ", 
zegt Koopmans. 
Lukt het in Italië niet, dan zal GIJS 
op zoek moeten naar een nieuwe 
trainer-coach. In dat geval bete, 
kent dit seizoen voor het gezin 
Koopmans de laatste ·overwin
tering' in de buurt van een Neder
landse kunstijsbaan . Hij keert dan 
definitief terug naar Canada om 
zich daar behalve met de zwem 
baden bezig te houden met het 
trainen van een Canadese club. 
Koopmans: ,,Dan is het met mijn 
eigen spelerscarrière afgelopen. 
Met GIJS heb ik dan als trainer 
een naam gemaakt. Dat telt in Ca
nada. Als je in het buitenland een 
ploeg kampioen hebt gemaakt, 
dan heb je een grote kans op een 
club als trainer." 

Kwek-kwak 
Voor de rest van zijn leven blijft de 
jaarlijkse verhuizing in zijn herin
nering gegrift. Al was het alleen al 
om het grote verschil. Koopmans: 
,,Nederland heeft voor- en nade
len. Wat ik in Canada zal missen 
is de typische gezelligheid met 
een kopje koffie . Maar aan de ah
dere kant is het leven hier een 
beetje klein. Letterlijk en figuurlijk. 
Een kwek-kwak-mentaliteit. Pra
ten over de buren enzo. Maar dat 
zal ook wel komen omdat ie
dereen hier zo dicht op elkaar 
woont. Hier woon je in een groot 
huis met een grote tuin als je di
recteur bent van een bedrijf, maar 
in Canada kan de gewone man 
ook zo riant wonen. iedereen 
voelt zich verder vrij en kan laten 
en doen wat hij wil. Ik heb echt 
geen diploma voor cementbewer
king, maar ik mag er wel zwemba
den bouwen. Voel je? " 

Zonder ijs 
Terug naar de realiteit en die be• 
zorgt Koopmans wel enige hoofd
brekens : ,, Ik heb nog nooit zo 
lang zonder ijs gezeten in de 
voorbereiding. Woensdag was de 
vloer klaar en komende vrijdag 
spelen we onze eerste competi
tiewedstrijd al in en tegen Nijme
gen. Nou is zoiets wel vaker voor
gekomen, maar we spelen dit jaar 
toevallig wel Europa Cup. En die 
wedstrijden hebben over een paar 

(Foto: Wolter Kobus) 

weken al plaats. Als je dan ziet 
wie we hebben geloot (Dynamo 
Berlijn; HH). dan kun je wel een 
rekensommetje maken.'' 
Koopmans wil het woordje 
'kansloos' niet in de mond ne
men, maar hij had wel gerekend 
op een wat gemakkelijker te
genstander. Koopmans : .,Dit is 
een tegenstander voor de derde 
ronde. Echt, ik heb veel Europa
cup-ervaring, maar bij Heeren
veen hadden we om te beginnen 
altijd een ploeg uit Luxemburg of 
Hongarije. Als we die Oostduit
sers in eigen hal kunnen verslaan, 
dan zou dat een geweldige sen
satie zijn . Dat is dan zoiets als 
Amerika tegen Rusland in Lake 
Placid. Voorlopig moet ik zorgen 
de ploeg in een snel tempo in con
ditie te krijgen. Misschien kunnen 
we nog een oefenduel regelen, 
maar dan gaan we gelijk de com
petitie in." 
Als het met Joep Franke allemaal 
in orde komt, dan denkt Koop
mans dat zijn team zeker zo sterk 
zal zijn als het vorige jaar. In ge
dachten heeft hij de lijnen al een 
beetje op orde. ,, Ik denk dat Du
charme de plaats inneemt tussen 
Johan Toren en mij, net zoals 
Ginnetti het vorige jaar. Achterin 
hebben we in Cor Hagendoorn 
natuurlijk een uitstekende goalie 
als vervanger van Mark O'Brien. 
Verder heb je Vangog en Noor-

man en een lijn met Butorac, 
Dijkstra en Kiel. Een lijn met Fran
ke en Hood zie ik ook wel zitten 
en vergeet Beertje Keizer niet met 
de broertjes Carras. Ja, ik hoop 
toch wel dat Franke blijft." 

Aangepast 
In het huisje aan het Abel 
Tasmanplein zijn intussen de gas
kachels en de telefoon aangeslo
ten. De familie Koopmans kan 
weer zes maanden vooruit. Koop
mans junior heeft zijn eerste dag 
op de kleuterschool erop zitten en 
ook de dochter lijkt zich meteen 
aan de veranderde omstandighe
den aan te passen. Zijn echtgeno· 
te is dit ijshockeyleven wel ge
wend. Koopmans: ,,Aan al die Ne
derlandse wintermaanden heb ik 
in elk geval een Friese vrouw 
overgehouden." En bij gebrek 
aan ijs demonstreert de fors ge
bouwde coach schaatsoefenin
gen op het kleed dat op de gladde 
houten vloer alle kanten opglijdt. 
"Daar gaan we. Het seizoen kan 
beginnen", lacht hij. 

• HENK HIELKEMA 

Competitieschema '86-'87 
Overleg tussen de voorzitters van de eerste-divisieclubs mondde 
uit in een ingewikkeld competitieschema, dat doorgaans toch al 
niet uitblinkt in eenvoud en herkenbaarheid. Hoe zit het seizoen
programma in elkaar? 
De acht teams spelen eerst een dubbele ronde om de beker en het 
Nederlandse kampioenschap. Na deze 28 ontmoetingen per club 
beginnen de zes hoogst eindigende teams aan een enkele compe
titie om het kampioenschap. Uit de 'bekerronde' worden bo
nuspunten meegenomen naar deze titelronde. De bekerwinnaar 
krijgt zes punten aflopend tot een punt voor de nummer zes. Daar 
begint de stand dus mee als de zes starten. 
Na deze ronde spelen de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 
een best-of-three-serie, waarbij een ploeg dus tot winnaar wordt 
uitgeroepen als drie zeges zijn behaald. De nieuwe kampioen 
komt uiteindelijk na.ar voren uit eenzelfde serie tussen de beide 
winnaars. 
De nummers 7 en 8 van de eerste divisie spelen tegen de num
mers 1 en 2 van de tweede divisie een dubbele promotie/degrada
tie-competitie om twee' plaatsen in de eerste divisie. De tweede di
visie heeft twaalf teams, verdeeld over een noordelijk en een zui
delijke poule. 



Vlnr achter: Gerard van Hunen, Joep Franke, Ronald Dijkstra, Herman Carras, Tony Butarac, midden vlnr: 
Teun Schuurman, Bas Copray, Gerard Carras, Erik Noorman, Martin Kiel, Henk Keijzer, Dave Duchame, 
Bob Ginetti, Teambegeleiding, voor vlnr: Cor Hoogendoorn, Rick Van Gog, Leo Koopmans, Johan Toren, 
Theo Mertens
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Van onze sportredactie 

GRONINGEN - Een door de 
rechter geboden bemiddelings
poging tussen GIJS, Geleen en. 
de Nederlandse ijshockeybond is 
gisteravond in Arnhem op niets 
uitgelopen. De partijen moesten 
het zien eens te worden over de 
Groninger ijshockeyspeler Joep 
Franke, die bij beide clubs een 
contract heeft getekend. GIJS. 
wil hem niet laten gaan en Ge
leen wil Franke aan zijn 
contract houden. De bond wees 
een overschrijving af, maar de 
Limburgers s,tapten daarop naar 
de rechter om hun gelijk te ha
len. 

Tijdens het kort geding, dat 
Geleen tegen de .bond aanspan
de, bepaalde de rechter dat ie-• 
·dereen eerst maar eens om de 

I 

Rechter moet 
beslissen in 
iishockeyruzie 
tafel moest gaan zitten. De 
standpunten wijzigden er niet 
door, waardoor de Haagse recht
bank alsnog uitspraak moet 
doen. Wel deed GIJS gistera
vond het voorstel om van Fran
ke verder af te zien als Geleen, 
daar tegenover een vergoeding 
van 24 mille stelt. De zuiderlin
gen wilden niet verder gaan daT). 
tien duizend gulden. 

GIJS-voorzitter Menno Drent: 
,,Het is een gebed zonder eind. 
Welke uitspraak er ook, komt, ik 
denk dat er daarna nog meer 
rechtszaken komen. Vandaar 
ons voorstel om in elk geval een 
beslissing te forceren. Bonds
voorzitter Schweers wilde voor 
Geleen niet buigen, omdat an
ders het he van de dam is. Die 
overschrijvingsregeling is er 
niet voor niets." 

Moéht Geleen vandaag nog 
besluiten om op het Groninger 
aanbod in te gaan, dan gaan de 
Groningers alsnog de spelers-

' markt op om zich te versterken. 

In dat geval vraagt GIJS de 
bond toestemming om met een 
extra Canadees uit te mogen ko-

-.. 
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men in de ~ompetitie. 
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IJHC Assen biedt 
' 

onwennig GIJS 
yeel tegenstand 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - De presentatie van GIJS in het Groninger 
Stadspark was gisteravond allesbehalve vlekkeloos. Het in alle
rijl geregelde oefenduel tegen IJHC Assen werd met pijn en 
moeite winnend afgesloten (6-5) en het spel was nog niet om over 
naar huis te schrijven. Een logische start, want de Groninger 
làndskampioenen hebben er pas een weekje training op zitten, 
terwijl de nieuwelingen natuurlijk nog moeten wennen aan de 
oude kern van het vorige seizoen. Toch begint de competitie mor
genavond met een uitwedstrijd tegen Nijmegen en staat volgende 
~eek donderdag reeds het Europacup-treffen met Dynami Ber
Iilin op het programma. 

Trainer-speler-coach Leo Koop
rrians had de moeizame start al 
wel zien aankomen. Hij staat voor 
de krachttoer om in een veel te 

1 korte periode zijn team redelijk op 
niveau te brengen en dat zal met 
het oog op het Europese debuut 
niet meevallen . De kans is daar
Qm groot dat de return van de 

club dus op zes. De Groningers 
staan nu voor de keuze: of een Ca
nadees terugsturen of steeds één 
van de buitenlanders aan de dro
ge kant van de boarding houden. 
Een alternatief is het aanvechten 
van de bondsregel, maar daar zal 
vermoedelijk weer een rechter 
aan te pas moeten komen. 

wedstrijd tegen de Oostduitse Eu
ropa-cupdeelnemer (donderdag 23 Onzeker 
oktober) in Oost-Berlijn een 
wedstrijd wordt voor statistici : 
Koopmans maakt zich terecht 
meer zorgen om Dynamo Berlijn 
dan om dè competitiestart, omdat 
verderop in het seizoen nog veel is 
recht te trekken. 

Daar komt nog bij dat het team 
nog niet compleet is. Vandaag 
reist Koopmans naar Schiphol om 
alsnog topscorer Bob Ginnetti af 
te halen. De smaakmaker van het 
vorige seizoen meldde zich eer• 
gisteren telefonisch bij de Gronin
gers omdat hij op het laatste mo-

• De Amerikaan Lou Vario (42) is 
co.ach geworden van het nationale 
team. Als assistent-coach was de in 
Brooklyn, New York geboren Va
rio betrokken bij het 'gouden' 
Amerikaanse team tijdens de Win-

terspelen van Lake Placid in 1980. 

ment is afgevallen voor een profa
vontuur in Amerika. De terug
keer van Ginnetti is bij GIJS met 
gejuich ontvangen, maar zijn , 
rentree schept tegelijkertijd een 
probleem. Volgens de nieuwe 
bondsregel mogen er per team vijf 
buitenlanders meedoen. GIJS zat 
al op dat aa·ntal --drie Canadezen 
en twee Nederlandse Canadezen - · 
en met Ginnetti erbij komt de 

Ondertussen is het nog· steeds 
onzeker of Joep Franke bij de 
noordelijke landskampioenen zal 
gaan spelen. Geleen is niet in ge
gaan op het aanbod van GIJS (24 
mille in ruil voor Franke), waar
door de Haagse rechter · morgen 
zal bepalen welke club de aanval
ler mag✓ opnemen in zijn leden
bestand. Een geharrewar, dat de 
homogeniteit in het team tijdens 
ae korte oefenperiode zeker niet 
ten goede zal komen. Voorlopig 
probeert Koop mans zijn 
manschappen koortsachtig in con
ditie te krijgen. Wat dat betreft 
schenen de Groningers gistera
vond in het voordeel , want ze le
ken over meer a_dem te beschik
ken dan Assen, dat eveneens nog 
maar enkele trainingen achter de 
rug had. 

Over de werkelijke kracht van 
GIJS viel na het oefenduel na
tuurlijk niets zinnigs te zeggen. 
Wel sprong de kleine aanvaller 
David Ducharme in het oog met 
enkele wervelende acties. Hij 
scoorde twee van de zes GIJS
doelp,unten en was v:an de nieuwe
lingen de -~erste die zich redelijk in zijq • nieuwe ' omgeving aan
pastè. De andere Canadezen, To-

• David Ducharme ( derde van links) brengt GIJS tegen Assen 
op voorsprong. (Foto: Wolter Kobus) 

ny Butorac en Murray Hood, 
speelden onopvallender, terwijl de 
van HIJS afkomstige Van Runen 
eveneens een redelijke indruk 
maakte. De andere GIJS-schut-
ters waren: Koopmans (2x), Toren 
en Butorac. 

Beloftevol 
Voor t;weede-divisiebegrippen 

beschikt Assen over een belofte
volle formatie. 'over een plaatsje 
in de top van die tweede divisie 
hoeven de Drenten zich weinig 
zorgen te maken. Ze bezorgden de 
verdediging van de Groningers 
handenvol werk en ook hier vie
len nieuwelingen in positieve zin 
op: John McKenzie, die tweemaal 
scoorde, Alain Raymond, die ook 
tweemaal de roos trof, en trainer
speler Chaisson, die de vijfde As
ser treffer liet aantekenen. 

De gebroeders Carras (Herman 
en Gerard) vonden wel heél erg 
snel de weg naar de strafbank. Ze 
liepen niet alleen strafminuten 
op, maar kregen van de arbiter 
ook nog allebei een misconduct
penalty (een persoonlijke straf 
van tien minuten). Kennelijk zat 
er bij de oud-Assen-spelers nog 
wat oud zeer. De tweehonderd toe
schouwers kregen daardoor 
eventjes de indruk dat het ging 
om een heuse competitie
wedstrijd . 
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'verdwiining' 
Joep Franke 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema nieuwe omgeving uiterst agres-

NIJMEGEN - Waar is Joepie geblèven? Joep Franke, één van sief toonde, bracht Nijmegen met 
de talentvolste aanvallers van de Groninger 'kweek', was een gelukstreffer op 5-4, maar de 
gisteravond spoorloos. De vice-president van de Haagse recht- door Cuomo's spel getergde Koop
bank dwong hem gistermorgen in kort-geding voor GIJS te spe- mans zorgde persoonlijk voor de 
Jen, hij zou zich om half zeven voor de poort van de Nijmeegse 5-5 eindstand. 
ijshal melden, maar hij was in geen velden of wegen te bekennen. Het treffen in de door zo'n dui
Franke stond nog wel op het eerste wedstrijdformulier van dit zend toeschouwers gevulde ijshal 
seizoen, maar ook in de Joop van het overigens bikkelharde duel was meer een prestigestrijd dan 
(eindstand 5-5) kwam de topscorer niet opdagen. ,,Ik weet ook een lekkere oefening aan het be
niet waar Joepie zit", verzuchtte zijn vader op de tribune, die gin van een lange competitie. De 
derhalve een vergeefse reis maakte om zijn zoon te zien spelen. vechtpartijen waren niet van de 

• De uitblinkende GIJS-goalie Hoogendoorn ziet de puck tegen de kruising (linhs) van zijn doel_ be-
l d (Foto: Henk Vondeling) an en. 

lucht en de verzorgers moesten 
In de kleedkamer van GIJS herhaaldelijk in actie komen na 

bleef dus een compleet wedstrijd- vuistwisselingen om de wonden te 
tenu onaangeroerd . Franke's te- helen. Zelfs de anders zo be
amgenoten hadden het shirt met heerste Koopmans mengde zich in 
het hatelijke nummer 13 voor de een vechtpartij met Cuomo op een 
ijshockey-rebel gereserveerd. Het moment dat de partij door weder
ongeluksgetal sloeg natuurlijk op zijdse grimmigheden al was on
de situatie waarin de sterspeler taard in een ordinaire veldslag. 
n:omenteel verkeert. De GIJS-doelman Cor Hoogen
u1tspraak van de rechter kon doorn vervulde · een merkwaardi
F~anke in die paar ~-rei: ken1:élijk - . ge dubbelrol. Hij provoceerde, 
met verwerken. HIJ wilde hever daagde het publiek uit en ging tot 
voor Geleen uitkomen en alles over de rand van het toelaatbare 
sche~~ in léan!1en _ ~n kruiken. De terwijl hij zich niet' van de wîj~ 
amb1t1~uze zmdehJke club had_ ~l liet brengen door de heksekete-1. 
een huis geregeld en met de m1h- Hoogendoorn verrichtte de ene 
taire superieu_ren was reed~- e~n fraaie redding na de andere en be
legerplaats m de nab1Jhe1d perkte aanvankelijk de schade tot 
overeen gekomen . een 4-0 achterstand. Daarna 

GIJS-bestuurslid Jaap Davids maakte GIJS zich echt kwaad en 
kondigde aan, dat 'een hartig scoorde door Gerard Carras, 
woordje' met Franke zal worden Koopmans en tweemaal door Du
gesproken. ,,Hij had hier vana- charme voordat Cuomo en Koop
vond moeten zijn. Franke heeft mans het laatste woord hadden. 
met ons een contract en dat moet De Groningers liepen in totaal 
h!~ gewoon nakomen. Allèen als dertig strafminuten op, waaron
h1J vier lekke banden heeft, zullen der een misconduct voor Herman 
we er niets van zeggen . Wij had- Carras. Drie van de vijftegentref
den alles al voor hem geregeld. De fers ontstonden uit situaties 
maatschappelijke begeleider va_n waarin Nijmegen een man meer 
de Nederlandse sportfederatie op het ijs had. Het leek er in de 
had e~ al voor gezorgd d~t Joep er- slotfase eventjes op dat n umerie
ge_ns in het Noorden ZIJD ~1enst- ke minderheden GIJS uiteindelijk 
plicht kon vervullen. En h1J wist fataal zouden worden maar de 
dat we hem niet zomaar naar Ge- noordelingen klaarden het karwei 
leen zouden laten ve_~trekken." in die laatste minuten met een op-

~r~nke was dus ttJdens de com- merkelijke zelfbeheersing. Mor
peti~1estart van GIJ_S de ~rote af- genavond (aanvang 18 uur) speelt 
wez1ge, maar Bob GmnettJ was er GIJS alweer zijn tweede competi
wel. Nog geen dag nadat tramer- tieduel tegen Eindhoven in het 
speler Leo Koopmans hem van Groninger Stadspark. 
Schiphol had afgehaald, vormde - -
de Canadees weer een aanvalslijn 
met Koopmans en Johan Toren 
alsof hij niet was weggeweest. 
Nieuweling Murray Hood werd 
hiervan de dupe, want hij moest 
noodgedwongen aan de kant blij
ven als zesde Canadees, omdat er 
vijf per wedstrijd zijn toegestaan. 
De clubleiding weet nog niet of 
één van de Canadezen naar zijn 
geboorteland wordt terug
gestuurd of dat er steeds eentje 
aan de kant blijft. 

Ginnetti kon het overigens ook 
bijzonder goed vinden met David 
Ducharme, toen hij samen met 
hem een aanvalslijn vormde in de 
derde periode. Tweemaal bedien
de Ginnetti zijn landgenoot en 
evenzovele malen drukte Duchar
me de puck in het Nijmeegse 
kooitje. Die treffers brachten de 
spanning helemaal terug, want ze 
veranderden een 4-2 achterstand 
in een gelijke stand. Oud-GIJS. 
speler Dan Cuomo, die zich in zijn 
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score in de derde periode gelijk 
nadat hij reeds vijf mogelijkheden 
om zeep had geholpen. De kleine 
Canadees knalde eerst op de leg
gards van de doelman, maar in de 
rebound prikte hij de puck in de 
kooi. Daarmee zorgde hij ervoor 
dat de Oostduitsers zich de ko
mende dagen nog serieuzer zullen 
gaan voorbereiden op het tweede 
treffen. 

Van onze sportredacteur Henk Hielkema 
GRONINGEN - De ernst waarmee Dynamo Berlijn zich een 

paar dagen in Groningen voorbereidde op het eerste Europa
cuptreffen met GIJS is gisteravond volkomen terec;ht gebleken. 
Het tweede duel - volgende week donderdag in Oost-Berlijn . 
k~eeg door de vei:r~_ssende 2-2 remise nog een sportieve beteke
ms, hoewel de st01c1Jnse Dynamo-coach Ziesche vooruitblikkend 
v~lstond met een: .,Kein Problem" . .,Geen probleem?", regaeerde 
ZIJn collega Leo Koopmans fu,;ieus, ,,wij voelen ons vandaag win
naar en deze wedstrijd heeft duidelijk gemaakt dat we ook in de 
DDR zeker niet kansloos zijn". 1 

Ook de vijftienhonderd GIJS- ren een tikkeltje koelbloediger 
fans waren opgetogen en beloon- hadden gehandeld dan waren de 
den de no(?rdelingen met een Oosteuropeanen_ met een neder
langdurige ovatie. Kennelijk had- laag paar . hms terugg~keer~. 
den de thuisblijvers niet op een GIJS ontwikkelde pas m d1e 
gelijkwaardige partij gerekend . laatste spe_el~ase wat meer fysieke 
Wie w.el eigenlijk, want de gere- kracht ~-n Juist _op dat _punt gaven 
puteerde Oostduitsers moesten de BerhJners ruet thms. Het duel 
immers hoger worden ingeschat kreeg d~:~~or een B6eie~de sl_ot-.. 
dan de Groningers, die met een f~e ~~ari!l- ook het pul:füek zich 
dubbele handicap te maken kre- emdehJk gmg roeren . 
gen: behalve Rood moest ook Du- Hadden de Groningers aanvan
charme aan de kant blijven als kelijk te veel ontzag getoond' voor 
onreglementaire Canadezen en de hun tegenstanders? Kooprnans 
Berlijners konden bogen op een geloofde naderhand van niet: ,,We 
v~~I ~ange:e trainingstijd dan de hebben, precies zo gespeeld als we 
G1Jssies, die amper drie weken op hadden afgesproken, Gewoon 
het ijs staan. sterk en massief in de verdediging 

Conditioneel bleef GIJS keurig en snel en agressief in de aanval. 
op de been. In de levendige slotpe- Ik had er weinig zin in om als gek
riode had het zelfs nog lucht over ken tekeer te gaan en dan simpel 
voor een serie aanvallen, die be- te worden uitgespeeld. Oké, Dy
~alve de gelijkmaker ook perspec- namo was.wel steeds in de aanval, 
tieven bood op de winnende tref- maar als Je de kansen optelt dan 
fer. Als Bob Ginnetti en Johan To- hebben wij er toch meer gehad." 

· · T0ch erkende de Groninger co-
ach dat dit Dynamo Berlijn niet 
het team meer is van zeven, acht 
jaar geleden. De namen zijn er 
nog; ze zijn alleen een stuk ouder 
geworden. Qua spelinzicht en 
schaatstechniek waren de , Oost
duitsers superieur. Maar op inzet 
en vechtlust moesten ze in GIJS 
hun meerdere erkennen. Ziesche · 
wilde dat zo niet zien: ,,Wij te' 
oud? Nee hoor, het voordeel is wel 
dat ze allemaal enorm veel erva-

' ring hebben en dat is zeker zo be
langrijk als dat jeugdige gedoe." 

Wat Ziesche met dat laatste be
doelde kon hij niet uitleggen. Mis
schien bedoelde hij wel het optre
den van Joep Franke, de verloren 
zoon die uiteindelijk toch weer 
was teruggekeerd op het nest. De 
21-jarige aanvaller •kreeg een 
hartstochtelijk welkom-applaus 
van de tribune en' het 'Joepie, Joe
pie' was nog niet verstomd ef de 
puck had hij al in het öostduitse 
kooitje geslagen. · Zijn drang om 
na het Geleense avontuur de 
gunst van zijn teaJI}genoten en 
het publiek te heroveren kon voor 
Franke geen mooiere vorm krij
gen: een geweldige solo met een 
vernietigend schot: 1-0. 

doorn. Een goede goalie is in een 
ijshockeyteam goud waard en die 
stelling bewees hij gisteravond 
met een aantal reddingen van in- · 
ternationaal niveau. Hoogen
doorn prees naderhand het werk 
van zijn verdedigers, maar de 
schoten die de Oostduitsers vooral ; 
in de eerste beide perioden op hem 
afvuurden waren niet kinderach
tig. De goalie voelde zich zo sterk 
dat hij het zich zelfs veroorloofd~ 
een Berlijnse. schutter te verne
deren door na een te hoog gericht 
schot provocerend te wijzen op de 
afmetingen van het i,ishockeydoel. 

De GIJS-keeper had de. pest in 
over de heide tegengoals. ,,Die ene 
za'g iln 1Tet en die- anêlere was een 
frommelgoal. Eigenlijk had het 
2-0 voor ons moeten zijn. Maar ik 
ben natuurlijk tevreden en voor
lopig heb ik het bij GIJS prima 
naar de zin. Ach ja, dat gebaar 
n~ar die speler hoort er een beetje 
b1J. Ik houd wel van een dolletje 
en het publiek wil graag show 
zien. Daar speel je toch voor. Als 
het maar niet ten koste gaat van 
je concentratie. Man, ik ben wel 
vier kilo afgevallen. Ik dreef in 
het zweet. Niet te geloven." 

De eerste tegengoal was inder
daad het resultaat van een rom
melige situatie, waarin Rolf Nitz 
het laatste tikje tegen de schijf 
gaf. De tweede Oostduitse treffer 
ontstond in een numerieke meer
derheid. Hiller profiteerde van 
een gebrekkig uitzicht van Hoog
endoorn, die alleen .maar spelers
benen voor zijn nèus heen en weer 
zag gaan. Bob Ginnetti trok de 

---------

Joep Franke was in een klap 
verlost van een morele last en 
speelde daarna gewoon verder al
sof hij niet was weggeweest. Toch 
werd de geslaagde rentree~ van 

~!!Pn:r~we~1eri:~:enc doHor het _ ~_Joep Franke (wit shirt) was de hele wedstrijd opvallend actief. 
• or oogen- · "'-'•~ .. T<nh 1,.:) ' 



Groningers uil bekerstrijd 

GIJS laat 
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Van onze sportredacteur Henk Hielkema 
OO~T-BERLIJN - In de stad, die door een metershog~ muur 

grote tegenstellingen heeft, sprak de Oostduits,e ijshockeycoach 
Ziesche na afloop van het tweede EuroI?a-cupduel v~n een ~~t 
(Dynamo Berlijn) en muis (GIJS)-spelletJe: 6-3. Maar pet mu1sJe 

· werd· tot grote schrik van de chauvinistische Oostduitsers bijna 
een Berlijnse beer toen het een 3-0 achterstand volledig nivelleer
de. GIJS bleek achteraf toch een muis en omdat een kat het altijd 
van zo'n piepbeestje wint, konden de Groningers een Europa
cupsensatie snel uit hun hoofd zetten. 

· De Groninger sp'eler-coach Leo 
Koopmans had niet zoveel moeite 
met de beeldende vergelijking 
van zijn collega. Evenals een· 
week eerder in het Stadspark trad 
GIJS zijn tegenstander tegemoet 
zoals de voetbalclub Veendam we
kelijks de eredivisie-ploegen be
nadert: heel voorzichtig, met veel 
mensen in de verdediging en ho
p~nd op een plotselinge uitval. In 
Groningen resulteerde die tactiek 
nog in een 2-2 remise, maar op het 
vertrouwde ijs zegevierde Dyna
mo als meest aanvallende club~ 

Een 3-0 voorsprong leek een 
veilige basis oni de wedstrijd 
rustig uit te spelen, maar tot 
groot genoegen van de luidruchti- 
ge GIJS-fans (een bus vol) joegen 
hun favorieten de Berlijners de 

' stuipen op hEtt-lijf met evenzovele 
tegengoals binnen drie minuten 
in de tweede periode. Een opval
lende wijziging in de formatie -
Koopmans rui\de zijn positie met 
verdediger Butorac • leek een gou
den greep van de ervaren trai
ner-speler, maar later bleek het 
een noodgedwongen wisseling: 
Koo'pmans brak een schaats en 
kon daardoor na de eerste periode 
nauwelijks meer uit de voeten ko
men. · 

doelman Hoogendoorn zich juist 
wilde bukken om de veilige hand
schoen erop tè leggen. · · 

"Die vijfde goal heeft onze nek 
gebroken", verzuchtte Koopmans 
later. De koppies van de Gijssies 
gingen inderdaad naar béneden 
en de--onzekerheid in de Berlijnse 
ploeg maakte snel weer •plaats 
voor opluchting en een klein 
beetje hoogmoed. Het DDR-team, 
dat duidelijk op zijn retour is, was 
eventjes in het nauw gebracht 
door het Groninger 'muisje' en dat 
is iets wat de k3;mpioensploeg van 
de DDR eigenlijk niet zou mogen 
overkomen. 

Met een optimale trainings
voorbereiding en een kléine rust
pauze in de Nederlandse competi
tie (GIJS heeft bijna net zoveel 
wedstrijden achter de rug als trai
ningen) zou het niet onmogelijk 
geweest zijn om de Oostduitsers 
in de eerste ronde uit de -Europa 
Cup te spelen. Dynamo vertoont 
zoveel slijtageverschijnselen, dat 
zelfs de eigen aanhang er zo lang
zamerhand op uitgekeken raakt. 
Voor het treffen met de onbeken
de Groningers wilden de Berlijnse 
ijshockeyliefhebbers nog wel mas
saal . komen opdraven, maar de 
voortdurende tweestrijd met 
Weiswasser, de enige andere 
ploeg in Oost-Duitsland, trekt al 
niet veel meer dan een paar hon
derd bezoekers. 

n 
Vanavond was het inderdaad niet 
best van ons. Zij hadden een veel 
hoger tempo en daar moeten we 
nog even aan wennen." 

Voor GIJS-döelman Cor Hoo
gel}doorn was èr ditmaal geen 
heldenrol weggelegd., Hij stopte 
de puck wel ontelbare malen, 
maar' het niveau van 'Groningen' 
was voor hem onbereikbaar. Wel 
voerde hij ee·n komische 'haat-lief
de'-spel op met de Tsjechische ar
biter Vrabel, die niet goed wist 
hoe hij hem moest bestraffen. 
Hoogendoorn provoceerde weer 
dat het e«w, lieve lust was en no
digde de arbiter na afloop met een_ 
drinkgebaar uit een pilsje te ko- · 
men drinken. Vrabel beantwoord
de dat met het overhandigen ·van 
een speldje van Bratislava, de 
Tsjechische topclub . .,Die prikt", 
zei de golaie toen hij het geschenk 
op zijn zweetpak wilde drukken. 

De kater van de uitschakeling 
,duurde in het GLJS-kamp maar 
luttele minuten. Koopmans was 
de · eerste -die zijn pupillen weer 
moed in sprak met het oog op de 
thuiswedstrijd, die morgenavond 
àl weér op het programma staat 
tegen Rotterdam en I de eer~te 
noordelijke derby in Heerenveen, 
die een dag later moet worden af
gewerkt. Koopmans; ,,Ik ben zeer 
tevreden zoals wij ons hier hebben 
gehouden. Iedereen mag ook wel 
weten dat ik trots ben op deze jon
gerts, die met zo'n gebrekkige1 

voorbereiding zulke spannend 
wedstrijden spelen op internatio 
naal niveau. We gaan ons nu weer 
richten op de competitie.'~ 

e FOTÓ BOVEN: Het is uit 1 
met de Europa Cup-droom; 
De GIJS-spelers zoeken·troost 
"bij elkaar. V.l.n.r.: Gerard 
Carras, Bob Ginnetti,.. reser
ve-goalie Theo Mertens en 
doelman Cor Hoogendoorn. 
FOTO ONDER: Ginnetti 
(derde van rechts) heeft zo
juist nog het derde Groninger 
doelpunt gescoord. Lp,ter was 
er weinig meer te vieren. {Fo
to's: Wolter Kobus). 

Enthousiasme 
_De treffers van Bob Ginnetti, 

Rick V angog en weer Ginnetti 

l 

De vijftig Gronlnger supporters 
trokken na afloop naar. het Ber-
1 ijnse centrum. Niet allèen ,om 
daar wat drankjes te nuttigen, 
maar ook om de nacht door te 
brengen in het luxueuze Cosmp
politain-hotel. De sjieke donk.er
blauwe pakken van de hotelbezo~
kers werden voor één nacht op
gefleurd door een rood-witte stoet 
'vakantiegangers', die hun hu
meur niet lieten bederven door de 
verliespa'rtij in de ijshal. 
Het scoreve~loop: 1·0 Frenzel, 2-0 Hiller, 
3-0 Frenzel, 3-1 Ginnetti, 3-2 Vangog, 3-3 
Ginnetti, 4-3 Graul, 5-3 Graul~3 Fengler., 

veroorzaakten ook in de Gronin- S .. ---. 
ger spelergroep een · geweldig · · tt1Jdvaard1g 
enthousiasme. Na de gelijkmaker Onder goedkeurend geknik van 
~_tormden alle spelE:~sjuichend het de met GIJS meegereisde Dumfny 
IJS op, maar veel t!Jd om aa.n een Smit (technisch directeur van de 
stun~zege te denken kregen.ze al- Nederlandse ijshockeybond) be
le~mst. Koop~ans was als ver- 1 antwoordde Koopmans de hautai
ded1ger namehJk tweemaal be- ne praatjes van Ziesche met een 
trokken bij tegentreffers. De strijdvaardig: ,,We zien jullie wel 
eersté maal paste hij de·puck ver- terug op de wereldkampioen
keerd en de tweede maal raakte schappen in Italië. We hoeven 
hij de schijf op een moment dat voor de DDR niet bang te zijn. 



. l 

GIJS-keeperr Cor Hoogendoorn 
l l . . , . 

'Misschien kunnen J 

we beter verliezen, 
dan zi.in we ~r af. 

Van onze sportredacteur Henk Hielkema 
OOST BERLIJN - Na het passeren van het IJzeren Gordijn 

voelde GIJS-doelman Cor Ho,ogedoorn zich niet helemaal meer 
de -'vrije vogel' die hij het liefst wil zijn. ,,Ik zou hier niet willen 
wonen, maar wie wel?", sprak hij gistermiddag toen de Gronin
ger iJshockyers in Oost-Berlijn aankwamen waar vanavond de 
tweede Europa Cup wedstrijd wordt gespeeld tegen Dynamo 
Berlijn. Zijn knie baarde hem overigens meer zorgen dan het tij
delijke verblijf in de DDR, want slechts met behulp van veel ijs 
en ondersteunende verbanden is de doelman in staat zonder pijn 
van de r errekte kniebanden het GIJS-ko_oitje te verdedigen. . 

De maiî die de vorige week _de 
Oost-Duitsçlrs op 2-2 hield begint 
dus wat ·gehandicapt aan het 
tweede de I van GIJS' Europese 
debuut. H ,ogendoorn bewees in 
het Stadspa k al dat hij een sleu-

telfiguur kan zijn, als het gaat om 
een eventueel overleven ~n ver
rassend doorstoten naar de 
tweede ronde. De 32-jarige doel
man is zich dat bewust, maar wei
gert de held uit te hangen, door de 
inbreng van zijn verdedigers in 
alle toonaarden te complimen
teren. ,,Ik heb die remise in Gro
ningen niet a.lleen gèrealiseerd. 
Oké, mijn weFk was goed maar ik 
was niet de enige die op dreef 
was". 

Tonny van Leèu en, de vroegere 
keeper van FC Çroningen. · Hoog
endoorn die na 8 jaar D~n Haag, 1 
jaar Valkenburg, 1 jaar ;\ssen en 
4 j,aar Amsterdam bij .fiijs een 
full-prof contract heeft g~,kend, 
heeft inmiddels ook al de la~hers 
op de hand gekregen door de g:r~l
len en grappen wàarmee hij zij ic 
tegenstanders uitdaagt. 

"Dat hoorterbij", zegt hij , ,,we 
spelen een spel voor het publiek 
en een klein beetje show is daar 
een onderdeel van. Ik ben van na
ture ook wel een beetje gek, want. 
anders ga je niet op het ijs staan 
om als mikpunt te fungeren voor 
de keiharde rubberen schijven, 
die met een vaart van zo'n 200 
km. per uur naar je toekomen. 
Ondanks de beschermende kle
ding zit ik ook altijd na de 
wedstrijd onder de blauwe plek
ken en heb ik kilo 's ijs nodig om 
de pijn te verdrijven. Toen we nog 
van dle oude gezichtsmaskers 
droegen , knalden de pucks er wel 
eens dwars doorheen. Op mijn ge
zicht heb ik ook van die littekens 
zitten . Dat gebeurt riiet meer, 
want we hebben nu van die tralies 
voor de ogen." 

• GIJS-doelman Cor HJogendoorn word~ in de eerste wedstrijd tegen Dynamo uitgespeeld door 
een behendige Oi%tdut1se actie. · • (Foto: archief NuhN) 

De Hagenaar, die tegenwoordig 
met z'n vrouw en twee dochters 
een huisje bewoont in Beijum, tilt 
trouwens niet zo zwaar aan een 
uitschakeling, die GIJS vanavond 
boven het hoofd hangt. ,,Mis
schien kunnen we beter verliezen. 
Dan zijn we er vanàf. Want echt, 
we gaan er op deze manier kapot 
aan. Je ziet het aan die verloren 
competitiewedstrijden. Grandioos 
tegen Dynamo en vervolgens 
gaan we de boot in tegen Tilburg 
en Amsterdam. Het komende 
.weekend inoeten we weer~ twee 
duels spelen en ik zie de bui al 
hangen. Zo'n Europa Cup kost 
enorm veel kracht en de bond 
houdt er echt geen rekening mee. 
Een derde ronde zouden we sowie
so niet halen. Dan kun je er nu 
net zo goed vanaf zijn." 

Reali.teit 
H~ogedoorn vraagt onmiddelijk 

begnp voor zijn uitspraken. 
,,Want", zegt hij, ,,het klinkt na
tuurlijk raar uit mijq mond, als 
full-prof speler maa'r. ik zal heus 
geen_ puck met opzet laten gaan. 
Het 1s echter wel de realiteit. In 
deze periode spelen we zes duels 
in 14 dagen. Dan moet je .ergens 
een steek laten vallen, vooral om
d_~t we nog niet eens zo lang bezig 
ZIJD met de trainingen." De uit
blinkersrol in de Groninger ploeg 
heeft Hoogendoorn nog al wat re
acties opgeleverd. Supporters in 
de IJshal herkennnen in hem de 
spectaculaire stijl van Martin 
Leeflang en de flair van wijlen 

Onderbreking 
· De goalie, die met een onder
breking van vier jaar sinds 1981 
weer vaste keus is geworden voor .· 
Oranje heeft twee jaar geleden 
van de sp?rt zijn beroep gemaakt. 
Een beetJe laat voor de destijds 
30-jarige. Hoogendoorn: ,,Jawel, 
maar daar heb ik maling aan. Ik 
kan er goed van leven en verdien 
meer dan de timmerman die ik 
ben gew_eest. En het is altijd leuk 
om van Je hobby je .beroep te kun
nen maken. Ik maak me echt geen 
zorgen om de toekomst. Een vrije 
vogel hé?" De sluitpost heeft we
leens het gevoel dat hij in een ver
keerd land is geboren. ,,Als ik Ca
nada op 6,-jarige leeftijd was be
gonnen, dan zou .ik nu misschien 
o~k in dat land wel ,een topper 
z1Jn. _l!1 Nederland begon ik pas 
toen 1R 14 was. Eerst als speler en 
I~ter als keeper, toen bleek dat ik 
met zo best kon schaatsen. Verder 
heeft niemand mij het keepen ge
leerd. Dat heb ik zelf moeten 
doen. Ja, ook zelf trainingskam
pen naar Z"".~den bekostigd. In 
~ederland _k~1Jgt een keeper wei
mg beg~le1dmg. Hier denken ze 
gewoon: die keeper krijgt die har-
de s~hoten op z'n lijf, -hij is een 
beetJe gek." 
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Van onze sportredactie 
GRONINGEN - Tot op het 

laatste moment heeft de stichting 
IJshockey Zuid-Limburg (Geleen) 
geprobeerd Joep Franke voor zich te 
behouden. GIJS-voorzitter Menno 
Drent kreeg aan de vooravond van 
het Europa-cupduel een telex van 
Geleen, dat dreigde met een kort ge
ding als hij Joep Franke voor GIJS 
liet spelen, De Geleense advocaten 
wijzen de Groninger club erop dat 
Franke nog wel degelijk gebonden is 
aan het contract dat hij met de Lim
burgers is aangegaan. Als ze hun 
woord houden wordt GIJS binnen
kort voor de rechter gedaagd, die de 
Groningers dan een dwangsom van 
tien mille moet opleggen vóor elke 
keer dat GIJS gebruik maakt van 
Franke's diensten. 

Drent had er geen woorden voor: 
"Ze blijven maar doorgaan. We gaan 
nu die advocaten aanpakken. Ja, we 
kunnen nog gekker. We gaan die ad
vocaten a~nklagen bij_ d_e Orde· van 

Advocaten wegens onbehoorlijk ge
drag. Dit is niet te geloven. Als ze 
gelijk krijgen, zijn wij nu dus tien 
duizend gulden kwijt." Overigens 
biedt Geleen GIJS aan om het 
contract van Franke af te kopen. 
Iets waar Drent helemaal niets van 
wil weten. 

En Franke zelf? Hij berust in zijn 
gedwongen terugkeer bij GIJS. 
Franke: ,,Ik ben uitstekend door de 

spelersgroep opgevangen. Ik heb 
verloren. Dat blijf ik jammer vin
den want ik had een geweldige aan
bieding van Geleen, Met het bestuur 
van GIJS heb ik daarom nog wel een 
appeltje te schillen. lk ben ook zo 
lang van Groningen weggebleven 
om Geleen de mogelijkheid te geven 
om alles te proberen me daar aan 
het spelen te krijgen. Maar na de 
uitspraak van de rechter wist ik al 
dat dat eigenlijk niet meer kon ." 
· Voor de rest wil Joep alleén nog 

maar, ijshockeyen: ,,Ik moet nu aan 
mezelf denken. Ik ben ijshockeyer 
en het maakt me niet uit waar ik 
speel, als ik maar speel. Straks krijg 
je weer wedstrijden met het nationa
le team en de wereldkampioen
schappen. Daar wil ik natuurlijk 
graag bij zijn. Ik weet nu dat mijn 
marktwaarde is gestegen. Ja, vana
vond ging het wel lekker. Zeker met 
zo'n openingsdoelpunt. Daar kon ik 
natuurlijk alleen maar van dromen . 
Ik hoop dat iedereen me nu in GIJS 
volledig accepteert." 

Remise legen Dynamo Berlijn 

• De tweede treffer van GIJS 
in beeld. Bob Ginnetti (nr. 30) 
heeft de puck zo_iuist in het _ 
D_ynamo-doel geprikt. 

(Foto: Walter Kobus) 

spart 



Van onze sportredactie 
, GRONINGEN - GIJS is gered . 
Het bestuur neemt officieel vana
vond een besluit over het voort
bestaan van de topijshockeyploeg, 
maar gisteren zette voorzitter 
Menno Drent het licht op groen 
voor de drie Canadese spelers om 
de overtocht te maken. Leo Koop
mans haalt ze van Schiphol af en 
eind deze week begint de eerste 
ijstraining in de ijshal, waarin de 
gladde vloer reeds gestalte krijgt. 

De reddingsactie, die de vorige 
week op touw is gezet, wordt 
overigens 'nog een weekje voortge
zet. Er moeten nog tieQtallen be
drijven worden bezocht en er zijn 
besprekingen gaande met kandi
daat-hoofdsponsors. Tot dusverre 
is een bedrag van 15 mille toege
zegd en zijn er 65 seizoenkaarten 
verkocht. Een resultaat dat de 
voorzitter tot tevredenheid stemt: 
"We gaan door. De persoonlijke 
benadering van de bedrijven met 

een koek en een fles jenever slaat 
aan. Van de zes firma's die we 
hebben bezoch.t heefy er eentje di
rect' voor 2500 gulden getekend. 
De anderen hebben enkele dagen 
bedenktijd. De opvallende GIJS
bus wordt deze hele week voor de 
actie .gebruikt. We kunnen de ba
lans vandaag nog niet" opmaken,· 
maar we hebben genoeg middelen 
om te starten en daar gaat het 
om." 

Op de Grote Markt baarde GIJS 
gistermiddag veel opzien op de 
speciale sportmarkt, die de Gro
ninger club benutte voor het ma
ken van propaganda. Drent: ,,Ook 
de verkleedpartij van burge
meester Staatsen heeft ons goed 
gedaan. De supporters, maar ze
ker ook de bedrijven weten daar
door dat de overheid achter de ac-· 
tie staat en dat schenkt een portie 
vertrouwen. Daarom durf ik het 
ook wel aan." 

Morgen eerste EK-duel in geschiedenis 

G.IJ.S. aan voo_ravond ~ î: 
historische wedstrijd ! 

kenmerk van de Martinisted~
gen, en juist tegen de vertegen
woordiger van het Oostblok-land 
denkt Koopmans zijn slag te kun
nen slaan. Morgenavond om half negen bre

ken er voor het Groningse ijshoc
keywereldje een paar gedenk
waardige uurtjes aan. Op dat 
tijdstip maakt GIJS in de hal aan 
de Concourslaan zijn Europa-Cup 
debuut, een gebeurtenis die nog 
niet eerder plaats vond in de ruim 
vijftienjarige geschiedenis van de 
club. 

Als tegenstander van de 
Stadsparkbewoners zal de Oost
Duitse kampioen Dynamo Berlin 
fungeren, een ploeg die zo op het 
eerste gezicht een maatje te groot 
lijkt voor de Koopmansbrigade. 
Kansloos zijn de stadjers echter 
allesbehalve, want zeker geduren
de de laatste jaren is de kloof tus
sen het Oost-Duitse en Nederland
se ijshockey beduidend kleiner 
geworden. 

Voor GIJS-coach Leo Koopmans 
zijn de Oost-Berlijners geen onbe
kenden. In de glorietijd van de 
Friese Flyers kreeg de Groningse 
Canadees al eens met de leger
ploeg te maken. Het met Russi
sche invloeden doorknede spel 
van de hoofdstedelingen is hem 
dan ook bepaald niet vreemd. 
'Een goed combinerende ploeg', 
aldus Koopmans, 'die zeker in de 
counter bliksemsnel kan toe
slaan. Het zal dan ook zaak zijn 
achterin de deur goed op slot te 
houden, want te veel tegen-goals 
kunnen we ons met hèt oog op de 
return beslist niet permiteren' . 
Reden voor de leidsman om niet 
Tony Butorac maar Dave Duchar-i 
me op de bank te houden, want 
een Canadese verdediger in het 
team kan tijdens de,. Europese 
'botsing' van levensb.~lang zijn. 

~ 
- GIJS-coach Leo Koopmans: 
'Niet kansloos'. 

Koopmans : 'Volgens de richtlij
nen van de internationale ijshoc-
keyfederatie mogen we in 
Europa-Cupwedstrijden maar 
met twee buitenlanders uitko
men, waardoor ik een keuze moet 
maken tussen Ginetti, Ducharme 
en Butorac. Ginetti staat voor mij 
vast, terwijl ik Butorac in de de
fensie niet kan missen . En dus zal 
Ducharme helaas het kind van de 
rekening worden. Ook hem had 
ik er graag bij gehad, maar he
laas, het kan niet anders'. 

Het morgenavond naar verwach
ting volgepakte Stadsparkstadi
on krijgt overigens een GIJS
team te zien dat er vanaf het 
eerste fluitsignaal hard tegenaan 1 

zal gaan . Al jaren is fysieke hard
heid het belangrijkste handels-

'Kansloos zijn we zeker niet, hoe
wel het natuurlijk erg zwaar 
wordt. Als we in Groningen kun
nen winnen, acht ik de kans groot 
dat we de tweede ronde kunnen 
halen. Maar goed, het moet alle
maal nog'. 

Het eerste Europa-Cup duel uit de 
Groningse ijshockeygeschiedenis 
staat morgen onder leiding van de 
West-Duitse arbiter Schnieder, 
bijgestaan door twee Nederlandse 
linesmen. 



• Dynamo-trainér Ziesche (midden) geeft zijn spelers aanwijzingen in de · 
Groninger ijshal. (Foto: Walter Kobus) 

Dynamo Berliin 
neemt GIJS /6-_ ~~i0d ~Jt 

• • uiterst serieus 
. Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

'· GRONINGEN - Dynamo Berlijn, vanavond GÛS' eerste Euro
pese tegenstander in het Stadspark, neemt de Groninger debu
tant in de Europa-cupstrijd bijzonder serieus. De Oostduitsers 
willen in elk geval niets aan het toeval over laten. De ploeg, die 
twee jaar geleden doordt-ong tot de finales en het vorige jaar in 
de derde ronde werd uitgeschakeld door een team uit Rosenheim 
wil een uitglijder tegen een Europees 'groentje' hoe dan ook ver
mijden. De ontvangst van een aantal charmante promotie-dames 
op het hoofdstation werd weliswaar door de spelers hartelijk op 
prijs gesteld, ,maar de begeleiders schrapten direct een aantal 
vermoeiende activiteiten, die voor vandaag op het programma 
stonden. ,,De spele~s moeten rusten", aldus de officials, die er 
gisteravond voor waakten dat de poorten van het Weeva-hotel in 
de binnenstad heimelijk zouden worden geopend voor een nach
telijke verkenning. 

De Oostduitse delegatie za'g 
vandaag onder meer af van een 
rondtocht door de provincie en een 
gezamenlijk bezoek aan het stad
huis. De ontvangst door het ge
meentei,estuur beperkte zich 
slecht, tot de officials. De spelers 
hielden van een tot drie uur een 
verplichte rust op de hotelkamers. 
Dat Dynamo het duel van van
avond uiterst behoedzaam/ bena
dert bleek ook uit de intensieve 
training van gisteravond en de 
laatste ijsverkenning van van
morgen. Verder moesten voor d.e 
twee grootste spelers een wat rui
mere kamer gevonden worden en 

'drukten de begeleiders hun 
gastheren op het hart dat er van
daag beslist geen ijs geserveerd 
mocht' worden_: bang voor onzui
ver water. 

in conditionele problemen. Maar 
vergis je niet hoor. Ik beschouw 
Dynamo wel tot de beste vijftien 
teams in Europa." 

Ji)ynamo Berlijn is sowieso de 
sterkste formatie in de DDR, dat 
eigenlijk get)n competitie kent. 
'Behalve Dynamo is er nog een 
tweede club: Dynamo Weiswas
ser. Ziesche legt uit hoe da.t komt: 
"Er zijn geen ijsbanen voor een 
groot aantal clubs. En de realiteit 
is, dat het kunstrijden en het 
hardrijden in ons land nu een
maal een streepje voor hebben. 
Dat is voor mij als coach niet zo 
leuk, maar je moet ermee leven . 
Ik schat dat we in totaal tweehon
derd je1,1gdige ijshockeyers heb
ben. Dan kun je wel nagaan, dat 
de onderbouw bijna niet aanwezig 
is. Het vorige jaar had ik veel ou-

deren in het nationale team. Heel 1 
voorzichtig probeer ik wat verjon-
ging door te vo~ren, maar dat valt; 
niet mee." 

1 nternationals 
De beid~ ijshockeyclubs in de 

DDR spelen dus alleen tegen el
kaar en dat gebeurt dan jn vlagen 
van het seizoen. Voor de rest is 
Ziesche bezig met internationale 
toernooien en vriendschappelijke 
duels tegen andere landen. Dè-lfo
kendste speler van Dynamo is 
captain Dieter Frenzel, die een 
behoorlijke staat van dienst heeft. 
Maar ook de beide goalies, Rene 
Bielke en Egon Schmeisser, beho
ren tot de DDR-ploeg. Verder zijn 
international: Reinhardt Feng
ler, Friedhelm Bögelsack, Frank 
Proske, Thomas Graul, Harald 
Kuhnke, Guido Hiller en Stefan 
Steinbock. De overige internatio
nals komen van Weiswasser, dat 
tweehonderd kilometer van Oost
Berlijn zijn thuishaven heeft. 

GIJS-voorzitter Menno Drent 
stak Leo Koopmans gisteravond 
een hart onder de riem met de op
merking: ,,Leo, Dynamo is echt 
bang voor ons. En weet je wat we 
wel voor elkaar gekregen hebben? 
Ze gaan wel in de kanoboten het 
water op. Dat vonden ze te leuk 
om te schrappen. Begrijp je, dat 
gaat in de armspieren zitten. Dan 
schieten ze wat minder hard .... " 

Van onze sportredactie 
GRONINGEN Joep 

Franke is terug bij GIJS en 
speelt vanavond mee in het 
Europa-Cupduel tegen Dy
namo Berlijn uit Oost-Duits
land, Vanmorgen meldde de 
topscorer zich op de ijsvloer 

, van het Stadspark, waar hij 
door GIJS-trainer Leo Koop
mans met open armen werd 
ontvangen. ,,Ik ben blij dat 
hij er is. We kunnen hem er 
goed bij gebruiken", aldus de 
opgeluchte Koopmans. 

Gisteravond bestond er 
nog onzekerheid of Franke 
naar Groningen zou komen. 
De twintig supporters, die de 
avondtraining bijwoonden, 
zochten tevergeefs- náar de 
Groninger, die zîjn gezicht 
nog niet liet zieri. Malµ' 
GIJS-voorzitter Menno 
Drent was gisteravond al vol 
vertrouwen over een voor 
zijn club goede afloop. ,,Hij 
speelt echt mee tegen Dyna-
mo Berlijn", liet Drent we
ten. ,,Franke wilde nog een 
keer trainen bij Geleen, 
maar hij heeft ons beloofd, ·1 

dat hij zich vandaag bij de :· 1 

spelergroep zal voegen. Ik . , i 
heb hem persoonlijk gespro
ken en vrijdag zullen we hem , . 
verhuizen naar Groningen." 1 ' 

Franke had voor dit sei
zoen twee contracten. gete
kend: een bij GIJS en een bij 
Geleen . Hij wilde liever in 
Geleen spelen, maar de rech
ter gebood hem bij GIJS te 
blijven. Tot dusverre is hij 
nog voqr geen enkele club in 
competitieverband uitgeko
men. 

Franke (links) werd 
vanmorgen welkom geheten 
door trainer Koopmans: (Foto: 
Walter Kobus) 

"Ik weet niets van GIJS af 
Daarom zijn we zo voorzichtig," 
vertelde Dynamo-coach Ziesche, 
die tevens de scepter zwaait over 
het nationale team van de DDR. 
Toch is de Groninger ploeg niet 

, helemaal een onbeschreven blad 
voor de Oostduitse trainer, want 
hij begroette Leo Koopmans en 
Johan Toren met een hartelijk ge
baar van herkenning. Ze kwamen 
elkaar het vorige jaar immers te
gen tijdens de wereldkampioen
schappen in de B-poul~ in Eindho
ven. Daar speelde de· DDR geen 
rol van betekenis evenals Oranje, 
dat destijds het onderlinge duel 
verloor. Maar ook Dynamo is voor 
de GIJS-trainer-speler Koopmans 
geen onbekende. Hij wees op de 
spelerslijst zo tien namen aan, die 
hij zich herinnerde van de WK. 
En inderdaad: de helft van Dyna
mo behoort tot de nationale selec
tie. 

' Koopmans: ,,Het klinkt mis
schien een beetje vreemd, maar ik 
ben minder bang voor Dynamo 
dan twee weken geleden. Vooral 
die 14-3 zege op Eindhoven heeft 
me goed ges~emd. We zijn verder 
dan ik had durven dromen na zo'n 
korte voorbereiding. We moeten 

◄ er voor zorgen dat we ze niet in 
hun spelletje laten komen. Dan 
zijn we nergens. We moeten met 
fysiek spel en met een verdedi
gende houding een eervol resul
taat kunnen behalen. Ik denk dat 
we het best op de counter kunnen 
spelen. Gewoon met een man in 
de stoorfunctie. Anders komen we 
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Monste~iêge 
als 'biiz ak' 
in iisst dion 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Het ijshockeyseizoen is amper begonnen of de 
rechtzaken, strafopleggingen, spelersfraude, speelweigeringen 
en andere onregelmatigheden zijn alweer aan de orde van de 
dag. Zo weigerde Heerenveen dit weekeinde voor de competiiie 1 

in actie te komen wegens te korte voorbereiding, is de Groninger 
international .,Joep Franke nog steeds niet in de buurt van de 
ijshal Stad'spark gesignaleerd en speelde Nijmegen vrijdagavond 
tegen GIJS met twee spelers van Den Bosch in de gelederen. De 
Groninger ijshockèyers scoorden gisteravond in hun eerste 
thuiswedstrijd tegen Eindhoven overigens wél regelmatig, waar
door uiteindelijk de 14-3 eindcijfers op het scorebord versche
nen. 

In de bestuurs/commissiekamer 
van GIJS_ werd die forse winstpar
tij op de Üchtergrohd gedrongen 
door beraadslagingen over andere 
zaken. Wie na het eerste competi
tieweekeinde al een stand wil op
maken, moet er rekening mee 
houden dat de remise van GIJS in 
Nijmegen door de tuchtcommissie 
van de ijshockeybond wordt omge
zet in een reglementaire 5-0 zege 
voor de Groningers. Nijmegen 
moet op die stand dan twee pun
ten in mindering gebracht wor
den, omdat de Bossche spelers 
Van der Tillaert en Lambooy ten 
onrechte op het oostelijke ijs heb
ben gestaan. Hun overschrijvin
gen naar Nijmegen waren door de 
bond namelijk geweigerd evenals 
de 'transfer' van Franke naar Ge
leen. 

zich op een misverstand, maar . 
daar wil de bond niets van weten. 

Zaterdag ratelden 'de telexen 
tussen Groningen en Geleen. 
GIJS liet zijn ' aanvaller Joep · 

, Franke weten dat hij zich gisteren 
moest melden voor het duel tegen 
Eindhoven. De strafmaat liegt er 
niet om. Voor elke dag dat Franke 
wegblijft moet hij 300 gulden be
talen en nog eens 600 gulden voor 
elke gemiste wedstrijd. De dreige
menten hielpen niet, want Fran• 
ke verbleef gisteravond gewoon in 
zijn door Geleen ingerichte wo
ning. GIJS-voorzitter Menno 
Drent: ,,Joep wordt door die club
mensen onder druk gezet om niet 
naar Groningen te komen. Wat er 
ook gebeurt, wij gaan niet meer in 
op een soort schikking of een fi. 
nanciële vergoeding." 

' 
het programma staat. In tegen-
stelling tot de harde confrontatie 
tegen Nijmegen bleven de teams 
behoorlijk 'lief voor elkaar. Na
dat GIJS wat gas terug nam, 
kreeg Eindhoven de gelegenheid 
om af en toe dreigend in het vijan
delijke vak te verschijnen. Daar 
kreeg goalie Hoogendoorn echter 
,niet meer dan drie pucks om de 
oren. 

Het scoreverloop: 1 min. Keizer 1-0, 4 min . 
Toren 2-0, 5 min. Van Hunen 3-0, 9 min. Van
gog 4-0, 11 mln. Koopmans 5-0, 13 min. Her
man Carras 6-0, 18 min Koopmans 7·0, 21 
min .• Butorac 8-0, 22 min .. Koopmans 9-0, 24 
mln. Geesink 9-1 , 25 min. Van hunen 10·1 , 32 
min. Van Gerwen 10-2, 33 min. Butorac 11-2, 
36 min. Bannenberg 11-3, 53 min. Koopmans 
12-3, 54 mln. Van Hunen 13-3, 59 min. Her-
man Carras 14-3. · 

De overige uitslagen: Gele n • 
Amsterdam 7-5, Tilburg• Rotterdam 
7-8, Eindhoven - Tilburg 4-5, Amster
dam - Nijmegen 5-3. 

• Rick Vangog, Leo Koopmans en Bob Ginnetti (v.l.n.r.) juichen om de zoveelste treffer tegen Eindhoven. Een Brabantse sp,eler is 
in het kooitje gegleden, maar de puck kon hij niet tegenhouden.· (Foto: Wolter Kobus). 

Wonder 

Protest 
Competitieleider Van Rijswijk 

zal de tuchtcommissie over dit 
voorval inlichten en hij verzeker
de GIJS al dat de uitslag 
waarschijnlijk veranderd zal gaan 
worden in een 5-0 zege. Officials 
van Den Bosch hadden gemerkt 
dat hun beide spelers tegen GIJS 
in actie kwamen en datzelfde had 
de Groninger speler-trainer Leo 
Koopmans ook gezien. Het officie
Ie protest kwam van Den Bosch 
en GIJS heeft dat vergezeld do-en 
gaan van een soort adhesiebetui
ging. Zaterdagavond kwamen de- · 
zelfde spelers alweer uit voor de 
Brabantse club. Nijmegen beroept 

Joep Franke middelpunt in conflict bii GIJS 

De contacten tussen Joep en 
GIJS worden bemoeilijkt doordat 
de speler telefonisch vrijwel niet 
bereikbaar is. Joep's vader, die 
gisteren in de ijshal aanwezig 
was, heeft wel met hem gespro
ken. Franke senior: ,,Ik heb hem 
gezegd naar Groningen te komén . 
Hij heeft gegokt en verloren. Joep 
wachtte het weekeinde op een 
soort wonder, maar dat kan hij 
vergeten. Hij wordt in Geleen om- , 
geven door praatjesmakers. Ze be
loven hem gouden bergen, maar 
hij heeft nog geen cent gezien. 
Wel heeft hij daar een veel beter 
contract. Hij kan bij Geleen het 

,dubbele verdienen van wat GLJS 

Willen de Groningers Joep 
Franke nu onder geen beding 
meer laten gaan, anders ligt dat 
met de Canadees Murray Hood, 
die als zesde buitenlander gistera
vond voor dè tweede maal thuis 
kon blijven. De plotselinge terug
keer van Bob Ginnetti maakte 
Hood eigenlijk overbodig. De jon
ge Canadees reist vandaag naar 
Den Bosch om te proberen daar 
dit seizoen onderdak te vinden. In 
het uiterste geval keert hijzelf 
terug 11aar Canada, want hij voelt 
er weinig voor om een paar maan
den lang te trainen in de hoop dat 
er een plaatsje vrijkomt. 

Van onze sportredactie 
GRONINGEN - Tien dagen 

voor de start van de ijshockey
competitie. is het nog onzeker 
of GIJS kan beschikken over 
zijn aanvaller Joep Franke. Hij 
heeft niet alleen bij GIJS maar 
ook bij Geleen een contract ge
tekend en vraagt morgen de 
rechter in een kort geding 
ontheven te worden van de 
overeenkomst met de Gronin
gers. De militaire dienst in 
Roermond wordt aangevoerd 
als argument, terwijl het 
GIJS-bestuur juist had gerie-

. geld dat Franke zijn dienst
plicht in Appingedam zoû kun
nen vervullen. 

GIJS-secretaris mr. A.J. Len
náerts is bijzonder kwaad over de 
wijze waarop de Limburgsê club 
aan Franke he!i)ft 'getrokken'. 
Lennae:rts: ,,Ook Franke is onbe
zonnen te werk gegaan. Wij heb
ben hem met een kort geding ge
dreigd als hij niet op de eerste 
training zou verschijnen. Die was 
de vorige week donderdag. Daar
bij hebben we een boete opgeno
men van 300 guld.en per dag wan
neer hij zich niet aan de verplich-

tingen houdt." Franke liet zièh tij
dens de droogtraining echter niet 
zien. 

GIJS houdt vast aan de bonds
reglementen, die voorschrijven 
dat een speler slechts overschrij, 
ving kan krijgen · met toestem
ming van de oude club. De bond 
keurde de aanvraag van Franke 
dan ook af evenals die van Mario 
Simo:iies en Rob Boog.aard van 
Tilburg, die samen met de Gro- , 
ninger een uitspraak verlangen 
van de vice-president van de 
Haagse rechtbank. 

GIJS, dat vanavond de eerste 
ijstraining afwerkt, heeft inmid
dels wel toestemming gekregen 
voor de overgang van Gerard van 
Hu~en van HIJS naar Groningen. 

De Haagse club heeft daartegen 
geen bezwa.ar. GIJS gaat op zijl), 
beurt niet akkoord met een over
gang van Arend Mulder naar As
sen. In GIJS-kringen heerst de 
mening dat hij in Groningen net 
zoveel sportieve kansen heeft .als 
in Assen, waar dit seizoen tweede 
divisie wordt gespeeld. 

hem biedt. Daarom speelt hij lie
ver voor die club. Maar ik weet 
haast wel zeker dat hij nu naar 
het Noorden komt. Let maar op, 
donderdag speelt hij met GIJS in 
de Europa Cup tegen Berlijn." 

Dan nog iets over de wedstrijd 
tegen Eindhoven. De ontmoeting, 
die ruim duizend bezoekers naar 
het stadion trok, had niet veel om 

' het lijf door de geringe tegenstand 
van de zuiderlingen. Na een 7-0 
voorsprong in de eerste pauze, 
grepen de Groningers de resteren
de perioden aan om wat spelpatro
nen te oefenen met het oog op het 
Europese debuut tegen Dinamo 
Beriijn, dat donderdagavond op 
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Drukke dagen voor Groninger ijshockeyers 

G.IJ.S. zelfverzekerd 
naar Oost-Berlijn 

Het zijn momenteel drukke dagen 
voor de selectie van de Groninger 
IJshockey Stichting. Kwamen de 
stadjers vorige week donderdag 
nog in aktie voor de europacup te
gen het Oost-Duitse Dynamo Ber
lin; afgelopen weekend stonden er 
alweer twee ontmoetingen in het 
kader van de vaderlandse compe
titie op het programma. Vrijdag
avond reisde de Koopmansbriga
de af naar Tilburg voor het duel 
met de plaatselijke Trappers, gis
teravond stond in eigen hal de 
confrontatie met Amsterdam op 
het schema. Een overladen pro
gramma dus, maar een dag voor 
het vertrek naar Oost-Berlijn was 
trainer-speler-choach Leo Koop
mans allesbehalve pessimistisch 
gestemd. 

Alleen in Tilburg had de lands
kampioen even met naweeën van 
het europese avontuur te kam
pen, gisteravond waren de 'Gijs
sies' weer volledig bij de les . Al
leen in het laatste bedrijf kon de 
thuisploeg de hoofdstedelingen 
niet meer bij benen en moest uit
eindelijk genoegen nemen met 
een 3-5 nederlaag. Toch oogde het 
spel van GIJS weer fris en zelf
verzekerd, en ziet de Koopmans
brigade met vertrouwen het tref
fen in Oost-Berlijn tegemoet. 

Problemen 
Zijn het sportief drukke dagen 
voor de stadsparkbewoners, ook 
bestuurlijk heeft GIJS momen
teel te maken met een volle agen
da. Vandaag staan de afrondende 
onderhandelingen met een hoofd
sponsor op het programma, ter
wijl ook aan het juridische 
steekspel inzake de affaire Fran
ke nog steeds geen einde geko
men is. Ondanks de uitspraak 
van de Haagse arrondissements
rechter houdt de Zuidelijke IJs
hockeystichting vast aan het con
tact dat het heeft met de Goning
se aanvaller. Het liet GIJS 
onlangs per brief weten 10.000 
gulden in rekening te brengen 
voor elke wedstrijd die Franke in 
Groningse dienst afwerkt. 

GIJS-voorzitter Drent: 'Ik word 
er langzamerhand doodziek van. 
Ik heb geen flauw benul van wat 
Geleen nu eigenlijk wil. Van die 
brief trekken wij ons niets aan. 
De uitspraak van de rechter in 
kort geding lijkt mij overduide
lijk. Franke speelt bij GIJS en 
daarmee basta '. 

Overmorgen reist de ploeg met 
J oep Franke af naar Oost-Ber
lijn, waar dan donderdag de re
turn tegen het plaatselijk Dyna
mo zal worden afgewerkt. De 
daaropvolgende zaterdag en zon
dag staan dan alweer de competi
tieduels tegen respectievelijk 
Rotterdam en Heerenveen ge
pland, zodat de drukte voor de 
keurtroepen van Koopmans nog 
wel even zal aanhouden. 

Boeiende s trijd 
Inspaningen in europees verband 
vallen echter voor een Nederland
se ploeg moeilijk te rijmen met 
het competitieritme van twee 
wedstrijden per weekend. GIJS 
ondervond dat terdege, hoewel de 
prestatie van de stadsparkbewo
ners gisteravond van een duide
lijk beter gehalte was dan in het 
dramatische treffen in Tilburg 
twee dagen eerder. Zeker in de 
eerste periode ontspon zich een 
twee gevecht dat het duizend
koppige publiek boeide van de 
eerste tot de twintigste minuut. 
Beide ploegen combineerden 
technisch venorgd ijshockey met 
een flink portie inzet, hetgeen re
sulteerde in een uiterst spannend 
wedstrijdverloop. GIJS toonde 
zich in die openingsperiode iets 
slagvaardiger dan de Mokumers, 

· en haalde door een schitterend 
doelpunt van Tony Butorac ver
diend meteen 1-0 voorsprong -de 
eerste pauze. . 
Het tweede bedrijf was kwalita
tief weliswaar minder, maar ihet 
gelijk opgaande scoreverlàop 
vergoedde veel. Arnold Troch 
bracht zijn ploeg op gelijke hoog
te, maar kort daarop waren het 
achtereenvolgens Tony Butorac 
en Johan Toren die hun ploeg op 
een zo op het oog veilige 3-1 voor
sprong wisten te brengen. Maar 
het was wederom de jongste 

Een gevaarlijke aanval van 
GIJS in de strijd tegen Am
sterdam. Leo Koopmans (links 
met nr 16) wacht op de puck 
zoals die door Joep Franke 
wordt doorgetikt. Amster
dam-doelman Ed Nienhuis zal 
echter tussen beide komen. 

Troch-telg die er voor zorgde dat 
de slotakte voor zijn team nog 
enig perspectief bood . 

Tempoversnelling 
Een kans die de hoofdstedelingen 
met beide handen aangrepen. Ed
w in Troch bracht de gelijkmaker 
op het scorebord, waarna trainer
coach Ejay Queen het sein gaf tot 
een tempoversnelling. Ondanks 
het uitstekende keeperswerk van 
goaly Cor Hoogendoorn bleken de 
'Gijssies' daar niet tegen opge
wassen, en moesten lijdzaam toe
zien hoe achtereenvolgens Rob \ · 
Heidt en Edwin Troch de eind- ~ 
stand op 3-5 bepaalden. 

Verlies· GIJS 
in Tilburg 
Van een onzer sportmedewerkers 

TILBURG - De ijshockeyers 
van GIJS hadden gisteravond de 
zware inspanning in het Europa 
Cup-treffen tegen Dynamo Berlin 
ogenschijnlijk nog niet verwerkt. 
De Tilburg Trappers wonnen in de 

~ eigen Pelikaanhal na een keiharde 
1 en rommelige wedstrijd met 4-2 

--.}. (periodestanden 2-0, 1,1 en 1-1). 
De Brabanders bewerkstelligden de 

voordelige marge in de eerste periode, 
• "'(jl~ -ie ploeg van de Amerikaanse co
a/": t-'ou Vario, agressiever van start 
gir,g. GIJS lee.Ic de spanning 'in de 
tweede periode te kun nen terugbren
gen na een goal van Leo Koopmans 
(2-1), maar een lange straf voor Bob 
Ginneiii dwarsboomde de Groninger 
plannen. De geîrriieerd geraakte Ca
nadees kreeg twee minuten plus een 
misconduct (tien minuten) wegens 
spearing. 

Ook in de slotperiode was de .Gro-
ninger titelverdediger nauwelijks in 
staat Tilburg de duimschroeven aan 
te draaien . Si mpson gaf de zuidelijken 
meer lµcht (4-1 >, waarna Bob Ginnetti 
met zijn eerste competitiegoal de 
eindstand op het bord bracht. Een of
fensief van GIJS werd onderbroken 
door een opstootje aan de boarding 
tussen GIJS-goalie Cor Hoogendoorn 
en een deel van de circa 1750 vooTna
melijk Tilburgse aanhangers. De poli
t ie kwam tussenbeide en suste de 
zaak. 

GIJS speelt morgenavond (aanvang 
18.00 uur) thuis tegen Amsterdam. 

Het scoreverloop: 1-0 Doug Russell. 2-0 
Doug Mason, 2-1 Leo Koopmans, 3-1 Sean 
Simpson, 4-1 Simpson, 4-2 Bob Ginnetti. 
Scheidsrechter: Van Berkel. Strafminuten: Til
burg 32, HIJS 38. 

De overige uitslagen: Rotterdam-Ge
leen 6-4 (4-1 , 1-1 , 1-2). Amsterdam-Heeren
veen 8-6 (4-0, 2-4, 2-2). 

GIJS 2 verloor in een duel voor de 
tweede divisie in Den Haag kansloos 
van HYS: 15-1. 
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Weer twee ned'erlagen 
_voór vermoeide Giissies 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN - Het gaat niet goed met de ijshockeyers 
van GIJS. De Groningers kwamen na de uitschakeling 
voor de Europá Cup opnieuw puntloos uit het weekeinde. 
Koploper Rotterdam verliet het Stadsparkstadion na een 
2-0 achterstand met een afgetekende zege (3-7) en ·Heeren
veen boekte in de eigen Thialfhal de eerste seizoenzege ten 
koste van GIJS (6-3). De titelverdediger is door de vier ach
tereenvolgende nederlagen inmiddels op de zevende 
plaats beland. De eerste zes gaan straks door in de play
offs en hoewel de competitie pas'voor een kwart voorbij is, 
zullen de Groningers punten moeten gaan pakken om niet 
te ver achterop te raken. 

"Het is vooral een kwestie van 
mentale vermoeidheid," duidde 
Leo Koopmans het huidige pro
bleem bij de Gijssies aan. ,;Het ex- • 
traatje is er niet. We zijn opge
lucht, dat het Europa Cup-avon
tuur achter de rug is. Eindelijk 
komt er nu regelmaat. Deze ne
derlagen komen niet als verras
sing. Je kunt onmogelijk acht 
wedstrijden in vijftien dagen 
voorbereiden met acht dagen 
ijstijd. Voor ons gaat de competi-• 
tie nu pas echt beginnen." 

GIJS speelde vrijwel het hele 
weekeinde .zonder zijn trainer/co
ach. Koopmans verrekte al in de 
eerste minuut van de ontmoeting 
met Rotterdam zijn kniebanden 
en kreeg vier dagen rust voorge
schreven. De toch al smalle basis 
. van de Mwtinistad-bewoners 
kreeg daarmee een gevoelige tik 
en de komende week dient zich 
mogelijk een nieµw probleem aan. 
Goalie Cor Hobgendoorn meldt 
zich morgen namelijk in het zie
kenhuis voor onderzoek naar zijn 
meniscusblessure. lndie-R moge
lijk wordt het euvel met een speci- , 
ale behandeling direct verholpen, 
waarna Hoogendoorn na tien da
gen weer hoopt te kunnen schaat
sen. 

Theo Mertens zal in dat geval 
tenminste twee duels het GIJS
doel verdedigen en afgewacht 
moet worden of de reservegoalie 
dat karwei aan kan. Mertens nam 
in Heerenveen in de laatste perio
d!;! al plaats in. het Groninger 
kooitje en, hoewel nauwelijks op 
de proef gesteld, hield hij zonder 
veel moeite de nul vast. 

GIJS-Rotterdam 3-7 (2·0, 1-4, 0-3) 
1-0 Butorac, 2·0 Vangog, 2-1 Tijnagel, 2·2 

,Van Heumen, 3·2 Ducharme, 3-3 Tijnagel, 
3·4 Nate, 3·5 Tijnagel, 3·6 Van Heumen, 3•7 
Saris. Scheidsrechter: Toemen. Toeschou
wers: 600. Strafminuten: GIJS: 39, Rotter• 
dam: 27. 

Heerenveen-GIJS 6·3 (3· 1, 3· 1, 0· 1) 
1·0 Taylor, 2·0 Kwakernaat, 2-1 Vangog, 3-1 
Mollen, 4-1 Baker, 5·1 .Daignault, 6·1 Mollen, 
6·2 Vang0g, 6-3 Ducharme. Scheidsrechter: 
Toemen. Toeschouwers: 1000. Strafminuten: 
Heerenveen: 12, GIJS: 12 . 

De uitslagen van dit weekeinde: Nijmegen
Heerenveen 4: 4, Tilburg-Geleen 8· 11 , Rotter• 
dam-Eindhoven 4-3 , GIJS-Rotterdam 3•7, 

.Amsterdam-Tilburg 8·4, Geleen-Nijmegen 
5-2, Heerenveen-GIJS 6·3, Eindhoven-Am-
sterdam 2-7. ' 

De· stand: 
1. Rotterdam 
2. Amsterdam 
3. Geleen 
4. Tilburg 
5. Heerenveen 
6. Nijmegen 
7. GIJS · . 
8. Eindhoven 

5 5,0 0 10 }0-18 
6 5 0 1 10 38-25 
5 4 0 1 8 36-21 
6 2 1 3 S 36-21 
4 1 2 1 4 21-20 
6 1 r2 3 4 20-26 
6 1 1 4 3 30-30 
6 0 0 6 0 14-44 

----.-------------
Fors verlies GIJS 2 
Van een ijshockeY!Jledewerker 

UTRECHT - Ziekte en blessures 
verzwJikten de reserves van GIJS in 
.een uit<luel tegen Utreênt, ·aaf met 
1JF4 kansloos verloren ging. ·Dé Gro
ningers speelden met sleclits~·tweè"lij
nen; omdat meer sp'elers niet beschik
baar waren. 

Na de eerste periode was de ach
terstand nog acceptabel (3-2), maar 
daarna was er geen houden meer aan. • 
De GIJS-spelers liepen geen strafmi
nuten op, maar dat was het enige 
lichtpuntje. De noordelijke produktie 
was voor rekening van: Henk Mertens 
(2x), Bert Bleker en Ebel Noorman. 

• RJCKVANGOG 

Groninger iishockeyers · wl 
zwak in derde periode ~; 
Van een onzer sportmedewerkers Stadsparkstadion) verliep aan- ~ 

ROTIERDAM - De ijshockey- vankelijk naar wens. Zonder de ~ 
ers van GIJS waren gisteravond nog steeds geblesseerd~ Joep ~' 
in de ijshal van het Weena-com- Franke, maar met Bob Ginnetti ~ 
plex niet in staat koploper Rotter- en goalie Cor Hoogendoorn kreeg ~ 
dam beentje te lichten. De Gro- GIJS in de eerste fase mogelijkhe- ~ 
ningers verloren door een zwakke den op een voorsprong. De noorde-
derde periode met 7-3 (perio- lijke schutters toonden zich echter 
destanden 0-0, 3-2, 4-1) . niet erg op dreef, terwijl aan de ~ 

De generale repetitie voor de andere kant Hoogendoorn volle
derby met de Heerenveense Fly- dig hersteld bleek van zijn knieo
ers (vanavond in het peratie en Rotterdam van scoren 

afhield. 
De snelheid van onder andere 

Ron Berteling en Bennie Tij nagel, 
werd GIJS in de daaropvolgende 
periodes teveel. De Rotterdam
mers maakten goed gebruik van 
het tanende zelfvertrouwen van 
de Groningers, die het niveau van 
de eerste periode niet vast konden 
houden. Tot het· begin van het 
slotbedrijf had de formatie van 
:Leo Koopmatis nog uitzicht op een 
redelijk resultaat, maar de 
thuisploeg versnelde plotseling en 
sprong in drie minuten van 3-2 
naar6-2. 

Rotterdam-GIJS 7-3 (0>0, 3-2. 4· 1) 
1-0 Morrison, 1-1 Butorac, 2-1 Prick van 

Wely, 3-1 Berteling, 3-2 Vang0g, 4·2 Carv0-
naro, 5-2 Tijnagel, 6-2 Berteling, 6-3 Vari H\
nen, 7-3 Saris. Scheidsrechter: Douwes. Toe
schouwers: 1000. Strafminuten: Rotterdam: 
12, GIJS: 18. 
Overige uitslagen: Amsterdam-Eindhoven 
9-3, Nijmegen-Geleen 2-4. , 



BP Flyers op winst in 9y/r -- / ,1.:~Ac-·,,u uc,--c,·/LJ 
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noordelijke UshockeystrHd 
"It begint der wer wat op te lykjen, dit wie wer as fan 
álds", glunderde een ijshockeyfan zondagavond na 
de 6-3 winst van de BP Flyers op landskampioen 
GIJS Groningen. Helemaal ongelijk had hij niet. De 
meestal beladen botsing tussen de Flyers en de Gijs
sies was weliswaar geen mooie, maar wat sfeer be
treft een allesbep.alve saaie ontmoeting. Voor ruim 

duizend ijshockeyliefhebbers, onder wie zo'n 50 
rood-wit gestreepte Gijsaanhangers, werd het een 
meer spannende dan fraaie wedstrijd, die met 6-$ 
(3-1) (3-1) (0-1) V(')lkomen verdiend uitviel in het 
voordeel van de ploeg van trainer-coach Jan 
Janssen. 

De Groningers , die vorige week ook nog 
hun Europacupverplichtingen moesten af
werken ' (overigens zonder succes) leken . 
na vijf wedstrijden in één week totaal opge
brand. Pas in de laatste periode veerden ze 
even óp. :ç>e Flyers begonnen overdonde- 
rend en binnen 5 minuten keken de gasten 
tegen 'een 2-0 achterstand aan. Randy Tay
lor kreeg het publiek op de bankèn door in 
de 5e minuut, na een schitterende solo, 
Gijs-goalie Cor Roogendoorn " om het 
hoekje" te verschalken. En ruim een halve 
minuut later moest Hoogendoorn opnieuw 
buigen. Nu voor een goede combinatie van 
de lijn Daignault - Taylor - Kwakernaat. 
Arie Kwakernaat rondde het karwei I af 
(2-0) . 

3-1 voorsprong. Een fel Gronings offensief 
in de laatste 5 minuten van de eerste pe
riode had geen gevolgen voor de BP'ers om
dat Robert Polman Tuin de Groningers 
geen ruimte gaf. 

Gijsgoalie Cor lioogendoorn, inmiddels ge
·opereerd aan een onwillige knie, liet zich 
in de laatste periode vervangen door 
tweede doelman Theo Mertens. De Heeren
veners konden er geen· gebruik van ma
ken. De scherpte ontbrak en zo freew!ieel
den ze naar het einde, dat wel met 6-3 dè 
eerste overwinning van dit seizoen 
betekende. 

Geen doelpunten, wel Sfefrr in het Flyers
kamp, dat met zo nu en dan wat ongecon
troleerde uitlatingen bun enthousiasme 
niet onder de banken staken. 

Het gescandeerde "tien, tien tien" van de 
Friese aanhang was wat overdreven, feit 
was wel dat de ploeg van de geblesseerde 
Leo Koopmans (oude knieblessure) toen al 
een geslagen indruk: maakte. De goed spe-

' lende Gijsaanvoerder Rick van Gogh (hij 
stond meer dan 40 minuten op het ijs) 
verkleinde in de 7e minuut de achterstand 
tot 2-1. Een powerplaygoal, omdat Erik 
van Hal door scheidsrechter Nico Toemen 
voor 2 minuten op de strafbank werd ge
pot. Risto Mollen, béste Flyer van afgelo
pen zondagavond, bracht twee minuten la
ter, na goed voorbereidend werk van Dick 
Bruin de Flyers weer op een comfortabele 

Irritaties in de t"".eede periode waren de 
oorzaak dat Arie Kwakernaat en "ettertje" 
Tony Butorac op de vuist gingen. Het sein 
voor massale onenigheden, die door 
scheidsrechter Nico Toemen redelijk inge
damd werden. Onenigheden waar de toch 
redeltjk volwassen geachte Johan Toren 
zich niet te oud voor voelde, mee te doen . Al 
provocerend ·moest Toren in Darryl Daig
nault z'n meerdere erkennen. Deze rea
gee~de niet en bleef lachend op het score
bord met de stand 5-1 wijzen. Toren af. 
In de tweede periode werd de Friese voors
prong door Arfo Kwakernaat nog tot 6-1 
vergroot. Toch was het merkwaardig te 
zien hoe Rick van Gogh in de laatste mi
nuut ongehinderd door het hele Flyersveld 
kon heen schaatsen en voor 6-2 kon zor
gen. Het zou de winst voor äe Flyers niet in 
gevaar brengen, wel toonde hij aan dat de 
Friese verdediging, met uitzondering van 
Polman Tuin, op z'n zachtst gezegd gril
lige momenten kende .. 

Over de nederlaag was Leo Koopmans 
• achteraf niet èens zo ongelukkig: .,We 
hebben een smalle basis · van ongeveer 8 
spelers en na. die veel te vroege Europa
cupwedstrijden _waren we mentaal moe. 
IJ{ ben blij dat deze weken voorbij zijn. 

.. Nu kunnen we weer, aan regelmaat 
denken". 

Het scoreverloop van deze derby: Se min. 1-0 Randy 
Taylor; 5e min. 2-0 Arie Kwakernaat (Daignault 
Taylor) ; ?e min. 2-1 Rick van Gogh; 9e min. 3-1 Risto 
Mollen (Bruin); 3e min. 4-1 Chris Baker (Van der 
Werf); 13e min. 5-1 Darryl Daignault, 1 ?e min. 6-1 
Arie Kwakernaat (Mollen}; 20e min. 6-2 Rick van 
Gogh; 1 le min. 6-3 David Ducharme. 
Vanavond spelen de Flyers thuis tegen de Smoke Ea
ters uit Geleen. De wedstrijd begint om 20.00 uur. 
Aanstaande zondag, 2 november komen de Eindho
vense Kemphanen op bezoek. 
De stand na twee weken is nu als volgt: Rotterdam 
Panda's 5-10, Amsterdam Frontech 6-10; Geleen 
Smoke Eaters 5-8, Tilburg Hebro Trappers €\-5, BP 
Flyers .Heerenveen 4-4, Spitman Nijmegen 6-4, g.IJS 
Groningen 6-3, Kemphanen Eindh~ven 4-0~ 

Vermoeid G.IJ.S. 
1 verliest 1Wëêiiiá.ä1 

GIJS weet inmiddels wat het be
tekent om naast de normale com
petitiewedstrijden ook nog eens 
doordeweeks in actie te moeten 
komen in het kader van de Euro
pacup. Donderdagavond vertoef
de het Groningse ijshockeygezel
schap nog in Oost-Berlijn voor de 
return tegen het plaatselijke Dy
namo, zaterdag- en zondagavond 
stonden respectievelijk Rotter
dam en de Heerenveense Flyers al 
weer op het lijstje van tegenstan
ders. 
Een druk programma dus voor de 
Stadsparkbewoners, die het zowel 
tegen de Maasstedelingen als te
gen de Friezen niet konden bol
werken. Vermoeidheid speelde de 
rood-witte formatie parten, met 
als gevolg twee nederlagen. 

Koopmans zag de bui donderdag
avond laat in Oost-Berlijn al han
gen. 'We zijn bekaf', mompelde 
de trainer/ coach die toen al voor
spelde dat het weekend wel eens 
zwaar voor zijn troepen zou kun
nen worden. 
Het thuisduel tegen titelpreten
dent Rotterdam was niet eens 
van slecht niveau, maar weige
rende ledematen waren er de oor
zaak van dat de stadjers het in de 

· laatste periode af moesten laten 
weten (3-7) . 
Ook gisteravond in Heerenveen 
vocht GIJS meer tegen zichzelf 

dan tegen de tegenstander. Zon
der stimulator Koopmans (Knie
blessure) en met een op halve 
kracht spelende sluitpost (Hoo
gendoorn) meniscus) drukten de 
Groningers weliswaar een stem
pel op de derby, maar moesten 
het scoren noodgedwongen aan 
hun gastheren overlaten. Taylor, 
Kwakernaat en Nollen brachten 
in het eerste bedrijf de vermoeid
heid van de 'Gij ssies ' overduide
lijk aan het licht, terwijl alleen 
Vangog zijn ploeggenoten enig 
perspectief wist te bieden. 
Ook in de tweede periode kwam 
GIJS er niet echt aan te pas . Van 
een Fries overwicht was geen 
sprake, maar de bewoners van 
het Thialfstadion reageerden bij 
scoringsmogelijkheden net iets 
efficiënter. Baker, Daignault en 
wederom Mollen brachten het to
taal voor hun ploeg op zes, terwijl 
vlak voor het begin van de twee
de pauze alleen Vangog voor de 
tweede keer een spelde.prik u it 
wist te delen. 
Vreemd genoeg verliep het Gro
ningse spel gedurende de slotakte 
nog het beste. De van de kant af 
dirigerende Koopmans had de 
weinig overtuigende Hoogen
doorn vervangen door stand-in 
Theo Mertens, en kon zijn keur
troepen zelfs nog zo ver k r ijgen er 
een laatste offensief uit te persen. 
Ondanks een paar prima kansen 
bleef het bij een derde treffer van 
Ducharme, die de 1000 toeschou
wers daardoor een eindstand pre
senteerde van 6-3. 
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,GIJS keert. terug in goede spoor 
Van een onzer sportmedewerkers 

' - ' 

GRONINGEN - GIJS heeft 
zich in het vierde weekeinde van 
de Nederlandse ijshockey~ompeti
tie hersteld van de zwakke sei
zoenstart. De Groningers moesten 
het vooraf nog puntloze Kempha
nen Eindhoven een gelijkspel 
toestaan (2-2), maar het sterker 
geachte Geleen kreeg in het 
Stadspark duidelijk klop: 8-4. 
Veel waarde mag er aan de resul
taten niet gehecht worden, want 
evenals vorig seizoen blijken de 
clubs de aanloopfase naar de 
play-offs te gebruiken om veelvul
dig te experimenteren en echt 
spannend wordt het pas in janua-

ri , wanneer er twee clubs af moe
ten vallen. 

Hoe het ook zij, Leo Koopmans' 
woorden van vorige week, dat de. 
competitie voor GIJS nu pas echt 
gaat beginnen, vinden hun be
vestiging in het spel van de Gro
ningers. Overheerste in de làatste 
weken de vermoeidheid in de 
zwaar op de proef gestelde forma
tie, met name in de tweede perio
de van het thuisduel tegen het 
Geleense Smoke Eaters_gingen de 
Gijssies er weer als vanouds voor 
los. Binnen drie minuten verhoog
den Dave Ducharme, Eric Noor
man en Tony Butorac de score·van 
2-1 naar 5-1. Geleen, dat zaterda" 
gavond Heerenveen nog met 12-3 

verpulverde, deed in de slotakte 
nog iets terug, maar in de proble
men kwam GIJS niet meer. 

Anders dan vorig seizoen, toen 
de selectie van Leo Koopmans, 
vrijwel blessµrevrij aan het beha
len van de Nederlandse titel kon 
werken, zitten de Groningers nu 
voortdurend met kwetsuren. Leo 
Kooprnans zelf was beide 
wedstrijden weer van de partij, 
maar reeds na 56 seèonden van 
het duel tegen Eindhoven bleef 
Joep ·Franke krimpenèi van de 
pijn op het ijs liggen. Franke 
moest naar de kant met verrekte 
enkelbanden en zal enige tijd rust 
moeten houden. 

Goalie Cor Hoogendoorn en zijn 

collega Alwin van .Doremalen 
blonken uit in het matige treffen 
,van GIJS tegen de Kemphanen. 

De Brabantse hekkesluiter ver
\veerde zich met man en macht 
om van de nul af te komen en de 
Groningers waren niet in staat 
dat voornemen te dwarsbomen 
(2-2). Hoogendoorn zal in een van 
de komende dagen verder behan
deld worden aan zijn knie, maar 
onduidelijk is of hij daardoor 
wedstrijden zal moeten laten lo
pen. 

Eindhoven-GIJS 2-2 (2-1 1 0-1, 0-0) 
1-0 Van Ooijen, 1-1 Van Huhen; 2-1 Vorsten
bosch, 2·2 Gerard Carras. Scheidsrechter: 

Halin. Toeschouwers: 400 Strafminuten: 
Eindhoven: 8. GIJS:A. 
GIJS-Geleen 8-4 (2·1 , 4-0, 2-3) 
1-0 Vangog, 1-1 Mutch, 2-t Van Hunen, 3-1 
Ducharme, 4-1 Noorman, 5-1 Butorac, 6-1 
Ginnetti, 6-2 en 6-3 Patterson, 7-3 Vangog, 
8-3 Copray, 8-4 Mutch. Scheidsrechter: Toe
men. Toeschouwers: 700. Stra(minuten: 
GIJS: 2, Geleen: 4. 

De uitslagen van dit weekeinde: Til
burg-Nijmegen 6-8. Amsterdam-Rotterdam 
3-5, Eindhoven-GIJS 2-2. Geleen-Heeren• 
veen 12-3, Rotterdam-Tilburg 7-1, Nijmegen
Amsterdam 5-4, GIJS-Geleen 8-4, Heeren
veen,Eindhoven 6-2. 

' s tand: 
1. Rotterdam 
2. Geleen 
3. Amsterdam 
4. Nijmegen 
5. Heerenveen 

1 6. GIJS 
7. Tilburg 
8. Eindhoven 

7 7 0 0 14 
8 5 1 2 11 
8 5 0 3 10 
8 3· 2 3 8 
7 2 3 2 7 
8 2 2 4 6 
8 2 1 5 5 
8 0 1 7 1 

42-22 · 
57-37 
45-35 
33-36 
35-39 
40-36 
40-53° 
18-52 • COR HOOGENDOORN 
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Van een onzer sportmedewerkers 

GRONlNGEN·- De ijshockeyers 
van GIJS volgden dit weekeinde 

· het vertrouwde resultatenpatroon. 
In eigen omgeving versloegen d e 
Gro~ngers na een bedroevende 
vertoning Nijmegen met een 6-3 en 
een dag later toonde Geleen zich in 
Zuid-Limburg juist iets sterker: 
3-2. Precies halverwege d e beker
competitie bevindt GIJS zich op d e 
zesde plaats; d e positie, die straks 
net voldoende is om de play-offs te 
bereiken. 

De titelverdedigers mogen derhalve 
de komende weken absoluut niet 
verslappen. Dat beseffen Leo Koop
mans en zijn volgelingen zich terdege, 
maar de formatie weet nog altijd niet 
te overtuigen. Kwali teit zit er vol
doende in de ploeg en op grond daar
van zou kwalificatie geen problemen 
mogen opleveren. 

GIJS heeft dit seizoen echter voort
durend met tegenslagen te kampen en 
daardoor hapert de machine voortdu
rend. Zaterdag ontbrak de door de 
ziekte van Pfeiffe r gevelde Gerard van 
Hunen op het appè l. Teamarts Henk 
Krikke hoopt succes te hebbe"l met 

een speciaal homeopathisch m(d4e , conden vloog een Gronings sè'hot rake-
rriaa r hoe snel dè vroegere Hagenaar lings langs het Limburgse kooitje. 
weer op de been 1s, moet afgewacht GIJS-Nijmegen 6-3 (2-J, 2•0 2•0) 

worden. 1-0 Bulorac. 1-1 Hercke~rath, 1-2 Palum-. 
Nijmegen zette GIJS in het bo, 2·2 Vangog, 2-3 Palumbo, 3-3 en 4-3 To· 

St d k · d · d ren, 5-3 Koopmans, 6-3 Toren. Stralminute:1: 
a spar in e eerste peno. e op ach- GIJS: 12, Nijmegen: 12. Scheidsrechter; y-

terstand, waardoor de sceptici volop mans. Toeschouwers: 500. 
de kans kregen af te geven op de Geleen-GIJS 3-2 (O·O, 1-0, 2-2) 
Koopmansécjuipe. Hoewel de Gronin- 1-0 P.atterson, 2-0 Meeks, 3-0 Patterson, 
gers in de daaropvolgende periodes de 3-1 Kei12er, 3-2 Koopmans. Slralminutl ,: Ge-
zaak recht trokken en vrij gemakke- leen: 4, GIJS: 8. Scheidsrechter: DoJwes. 
lijk de punten pakten, overheerste de Toeschouwers: 1000. 
chagriJ"nigheid na afloop. Hei spelpeil Uitslagen: Nijmegen-TIiburg 4-4, R,.~ r-

dam-Am5!erd m 3·2, Eindhoven•Heerenv.i'o,ew·· 
bewoog zich op een dermate laag ni- 2-6, GI_JS-Nii:\'iegên 6·3, Amsterdam-Gel~èn 
veau, dat zelfs de winst weinig vrolijk- 8-4, T1lburg·:Jndhoven 10-4, Heerenve11n• 
heid teweeg bracht. Rotterdam 3-S, Geleen-GIJS 3-2. ,. , 

. . . Stand· 1 
In Geleen bereikte GIJS samen met 1_ Rotte;~ , 14 

de gastheren een aanvaardbaar m - 2. Gel~ , _ 
veau. B~ide ploegen misten aanvan 3. Awst~rdam i! 
kelijk in de temporijke wedstrijd volop " 4:-'r'leerenveen 14 

11 2 
8 2 

1 24 76-4!:, 
4 18 81-64 

8 0 6 16 88-6f 

..f kansen. Leo Koopmans koos in de 5. Tilburg 14 
laatste twee minuten bij een 3-0 ach- 6. G_I_JS 14 

4 5 5 13 ' 53.7: 
5 3 6 13 78-8· 
5 2 7 73.71, 

terstand voor een alles-of-niets offen- 7- Niimegen• 14 
. f d G . k amen no~ 8. Eindhoven 14 1 

12 
4 4 6 11 52-57 

2 11 39-90 s1_e e_n e ronmgers w _:, * punt in mindering 
dicht m de buurt van de Geleners. G,
a lie Cor Hoogendoorn verliet het ~s 
voor een zesde veldspeler en proITpt 

4 

' scoorden Henk Keijzer en Leo Ko<p
mans (3-2). In de laatste derti.en le· 

Assen leek gisteravond tegf''l :ûjn ' 
eerste nederlaag te lopen, maar in 
Utrecht kon de , gelijknamige te- 1 
genstander niet verder komen da n 
7-8. De Drenten plaatsten zich daar
mee voor de bekerfinale, die wordt 
gespeeld tegen het Belgische Heï"s op 
den Berg. Vrijdag 5 december wordt 
de..eers.te wedstrijd in België gespeeld 
en een dag later in Assen. In Utrecht 
werd Ala in Raymond topscorer met 
vier treffers. De Assenarên wonnen 
zaterdag met 16-5 van de reserves van 
Heerenveen. 

Met GIJS 2 blijft' het sukkelen. De 
Groningers verloren dit weekeinde 
tweemaal van Trias. In Leeuwarden 

· _-n et 15-4 en in Groningen met 14-2. 
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GIJSm aki 
/ 

incl.rUk tegen· 
Heerenveen 
Van onze sportredacteur Henk Hielkema 

GRONINGEN - Hoe sterk is GIJS? De Groninger ijshockeyers 
doen hun best om het· antwoord op die vraag zo lang mogelijk uit. 
te stellen. Ze wisselen blamerende nederlagen af met overwin
ningen, waar je -mee voor de dag kunt komen. De wisselvallig
heid is troef en-over de werkelijke kracht van de noordelijke 
landskampioenen tast iedereen nog in het duister. De derby te
gen de Friese Flyers zou wellicht een tipje van de sluier kunnen 
oplichten. In het Stadspark incasseerden de Friezen, een 4-0 ne
der,aag, maar wat zeggen die cijfers eigenlijk als je ze plaatst 
naast enkele onthutsende verliescijfers van vorige\ ontmoetin
gen? 

. De competitie-opzet laat een 
wisselvállige start vrijwel on
bestraft toe. Zes ván de acht ploe
gen nemen over een tijdje deel 
aan het vervolg op weg naar de 
play offs. Dat duurt nog een poos 
omdat de eerste ronde bestaat uit 
28 wedstrijddagen, waarvan er op 
dit moment slechts twaalf zijn af
gewerkt. De behaalde punten 
worden niet naar die' volgende 
competitie 'meegenomen', maar 
het is toch wel van belang om niet 
als zesde gekwalificeerd te wor
den. De bovenste begint in de vol-

. gende ronde ·namelijk met ies 
punten en de nummer .twee met 
vijf en de nummer zes ,dus ·met 1 
punt. Na tien wedstrijden wordt 
de balans weer opgemaakt en de 
beste vier teams spelen vervo1-
gens de echte play offs om de titel. 

Een langdurige procedure, die 
de clubs de mogelijkheid,geeft om ' 
in de beginfase wat te experimen
teren. De trainers kunnen in alle 
rust bekijken welke lijnen het 
beste functioneren en de trai
ningsintensiteit kan lekker opge
voerd worden naar de climax 
wanneer alle wedstrijden be
langrijk · worden. Het zou best 
eens kunnen zijn dat de zo 
enthousiast begonnen Panda'i, uit 
Rotterdam in februari uitgeblust 
zijn als het om de knikkers gaat . . 
GIJS heeft het vorige jaar ook al 
bewezen dat je landskampioen 
kunt worden met een miserabele 
al!nlooptijd in de bekercompetitie. 

Trainer-speler-coach Leo Koop
mans zal dan ook geen .tra·ari laten 
om de wisselvallige resultaten die 
de Groningers deze weken boe
ken. Af en toe neemt hij een· duel 
even serieus om te kijken hoe zijn 
ploeg ervoor staat. Hij kon daar- · 
om zaterdagavond tevreden zijn, 
want de Heerenveners kwamen er 
niet aan te pas. Koopmans legde 
het áccent op de verdediging m~t 
als gevolg een in de ijshockeycom-· 
petitie unieke 'nul' óp het electro
nisch scorebord. Die GIJS-verde
diging 'staat' er dus met Buto_rac, 
Vangog en goalie Hogendootn als 
uitblinkers. 

Fysiek 

GIJS de minst opzienbarende 
prestatie. Oké, de vier treffers wa
ren ruimschoots toereikend, maar 
de wijze waarop de aanvàlspatro
nen werden opgezet was aller

, minst indrukwekkend. Te veel 
hing van het toeval af, hoewel 
topscorer Bob Ginnetti langza
merhand weer in äe vertrouwde 
vorm verkeert. Het openingsdoel
punt van hem en zijn pass, die 
Vangog in staat stelde om de 
tweede goal te produceren ·getuig
den van de klasse die GIJS-het vo
rige seizoen de titel opleverde. De 
vergelijking met fleerenveen liep 
voor Gi,s· dus-goed af. Het wach
ten is 'nu op' een vergelijkend on
derzoekje met die Panda's. 

r· 

Scoreverloop: 4 min. 1-0 Ginnetti, 22 min. 
2·0 Vangog, 44 min. 3-0 Franke, 45 min. 4-0 
Koopmans. Strafminuten: GIJS: 8, Heeren
veen: 8. Toeschouwers: 1500. Scheidsrech• 
Ier: Toemen. 

Remise Friezen 
tegen Niimegen 
Van onze sportredactie 

GRONINGEN - Heerenveen 
behaalde na de nederlaag t egen 
GIJS gisteravond een remise te
gen Nijmegen (2-2). Veel teams 
staan nu dicht bij elkaar, maar 
de Panda's uit Rotterdam bezit
ten de comfortabele toppositie. 

Uitslagen: · Rotterdam-Heerenveen 
7-7, Amsterdam-Eindhoven 9-3, Nijme
gen-Geleen 2-4, Rotterdam-GIJS 7-3, 
Geleen-Tilburg 5-5, Eindhoven-Rotter· 
dam 4-4, GIJS-Heerenveen 4-0, Til• 
burg-Amsterdam 8-4, Heerenveen,Nij
megen 2-2. 
Stand: 
1. Rotterdam 
2. Geleen 
3. Amsrerdom 
4. l!eerenmm 
S. GIJS 
6. Nijmegen* 
7. Tilburg 
8. Eindhmen 
* ponl in mindering 

12 9 2 l 20 67-43 
12 7 2 3 16 74-S4 
12 7 0 S 14 78-S8 
12 3 S 4 11 54-62 
12 4 2 6 10 6S-64 
12 4 3 5 10 45-47 
12 4 2 6 10 64-78 
12 1 2 9 4 33-74 

De Friezen gingen er ook fysiek 
onder door. Het spel van de Gro
ningers is nu eenmaal niet geba
seerd op technische foefjes, maar 
meer op een ijzersterke conditie 
met veel checkende spelers. Niet 
altijd even fraai om te zien, maar 
wel effectief en zeker spectacu
lair. De ruim vijftienhonderd toe
schouwerá kwamen voldoende 
aan hun trekken. De onderl!nge 
ontmoetingen tussen d~ beide 
noordelijke eerste-divisionisten. 
scheppen trouwens altijd een der
by-achtig sfeertje. De komst van 
zo'n honderd Friese supporters 
verhoogde de levendigheid in de 
ijshal, ook al roerden ze zich min
der dan de fanatieke kern van de 
GIJS-fans. 

• Vier ,GIJS-spelers tegen één Friese aanvaller (rèchts). Doelman Hogendoorn.werd in de noord_e-
lijke derby niet gepasseerd. (Foto: Wolter Kobus) 

.:t • -

In :aanvallend opzicht leverde 

Prestaties GIJS 
YiÎsselvallig 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN - Er valt geen 
peil te trekken op de resultaten 
van GIJS. De Groninger · ijshoc
keyers gaan evenals in het ,begin 
van het vorig seizoen uiterst wis
selvallig te werk. Dit weekeinde 
maakten de volgelingen van Leo 
Koopmans het wel heel erg bont, 
want na de vernedering in Am
sterdam' (16-5 verlies) werd Til
burg het slachtoffer van de op re
vanche beluste ' titelverdediger: 
13-5. 

De 'toeschouwers in het matig 
bezette Groninger Sta4sparksta
dion vreesden in eerste instantie 
een herhaling van vrijdag, want 

t binnen vijf minuten stond het 0-3. 
t'.--.. Theo Mertens stond te trillen van 
" ) de zenuwen in het Groninger 

kooitje, , maar ditmaal lieten zijn 
ploeggenoten hem niet in- de 
steek, De ijshockey.trots van de 

~ Martinistad wilde voor eigen pu! bliek beslist niet afgaan en gooide 
. ~ er een schepje bovenop. In een 
~ tijdsbestek van 45 seconden sloeg 
,, \, ',n GIJS zich op gelijke hoo~e (3-3). 
\. Goalie Cor Hoogendoorn, Joep · 

Franke (beiden geblesseerd) en 
· 1 Bob Ginnetti (voorlopig ge-

~ en schorst) keken langs de boarding 
\. toe, hoe de Gijssies in de tweede 

\J\: en derde periode de Tilburgers tot 
figuranten degradeerden. Vooral 
Dave Ducharme en Gerard van 
Hunen waren opvallend goed op 
dreef., De Canadees scoorde vier 
keer, de vroegere Hagenaar nam 
evenals Leo Koopmans drie goals 
voor zijn rekening. 

GIJS-TIiburg 13-5 (4-4, 6-1 , 3-0) 1 
0-1 Russell, 0·2 en 0·3 Simpson, 1-3 Vangog, 
2·3 Ducharme, 3·3 Copray, 3-4 Brison, 4·4 
Koopmans, 5-4 Ducharme. 6-4 •Koopmans, 
6-5 Van Leeuwen; "7·5 Van Hunen, 8-5 V.an
gog, 9·5 Van Hunen, 10-5 Ducharme, 11·5 
Van Hunen. 12-5 Ducharme1 13·5 Koopmans. 
Scheidsrechtèr: Stuiver. Toeschouwers: 600. 
Strafminuten: GIJS: 12, Tilburg: 16. 

Nijmegen is door de Neder-
. landse ijshockeybond een punt in 
mindering gebracht. De Gelderse 
formatie speelde in het eerste 
competitieduel van het seizoen te
gen GIJS met drie Óngereclitigde 
spelers, John Koren · (Utrecht), 
Leo van de Thillart en Frits Lam
booy _van Den Bosch, De bond had 
de spelers~aarteQ va1;1 .het drietal 
wel naar Nijmegen gestuurd, 
waardoor de ,club dacht . over dè 
drie spelers , te -kunnen ,beschik
ken. GIJS-sdüet met deze •beslis
sing niets op, want de·uits'lag (5-5) 
blijft gehandhaafd. De Gi:o'ninger 
bestuurders hebben tevergeefs ge-
protesteerd. · 

Uitslagen: Ronerdam-Nijmegen 3,2, n,. 
burg-Heerenveen 6-3, · Amstèrdam-GIJ,S 
16-5, Einphoven-Geleen. 6-3. Heerenveen• I 
Amsterdam 7-4, Nijmegen-Eindhoven 6·2, 
GIJS-Tilburg 13-5,, Geleen-Rotterdam 5-4. 

Stand: 
t . Rotterdam 9 8 0 1 16 49-29 -

' 2. Geleen 10 6 1 3 , 13 65-47 
3. Amsterdam 10 6 O 4 12 65-47 
4. Nijmegen 10 4 2 4 9* 41 -41 
5. Heerenveen 9 3 3' 3 · 9 45-49 
6. GIJS 10 3 2' 5 8 58-57 
7. Tilburg 10 3 1 6 7 51-69 
8. Eir:,dhoven 10 t 1 8 3 26-61 
• punt in mindering. 



• Henk Keijzer be reigt doelman Han Boselie van Eindhoven, die ditmaal r.edding zal brengen . . · 
GIJS scoorde tegen de Brabanders dertien keer. (Fgto: Frg,nk Straatemeier) 
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(;IJS onréQe1nîClfig-//.J)Ó 
Van een onzer sportmedewerkers 

GRONINGEN - Er valt geen 
peil op de resultate·n van GIJS 
te trekken; De Groninger 
1jshoclreyers spelen de ene dag 
als een serieuze titelkandidaat 
om de volgende dag te verval
len tot , een heuse degradatie
kandidaat. Zaterdagavond 
versloeg GIJS met speels ge
mak rode lantaarndrager 
Eindhoven met 13-3, maar een 
dag· later fungeerde de Koop
mansbrigade als schiefschijf 
voor Nijmegen: 9-1. 

GIJS verzuimde dit weekeinde 
de concurrenti~ op afstand te zet
ten . Bij winst op Nijmegen had
den de Gelderlanders vijf punten 
achter gestaan en .het tweemaal 
verliezende. Heerenveen drie. De 
titelverdediger, staat nu ·nog altijd 
in de buurt van de gevreesde ze
vende plaats, die uitschakeling 

zou betekenen voor de .phy-offs. 
Rotterdam, Geleen en Amster
dam zijn reeds vrijwel zeker van 
kwalificatie, het kwartet Tilburg, 
GIJS, Nijmegen en Heerenveen 
strijdt om drie plaatsen. 

GIJS• rekende zaterdag snel af 
met Eindhoven. Binnen twee mi
nuten stond het 2-0 door Leo 
Koopmans en Dave Ducharme en 
de wedstrijd verliep verder zonder 
enige . spanning. Eindhoven gooi
de het hoofd in de schoot en miste 
elke vorm van motivatie om GIJS 

· oppositie te bieden. De Brabantse 
ploeg; die vorig jaar verraste met 
het winnen van de beker, is geen 
schim .nieer van het frivool spe~ 
lende team van vorig seizoen en 
mag als uitgeschak~ld voor de 
play-offs beschouwd worden. 

In Nijmegen kreeg GIJS een 
koekje van eigen deeg. De 
thuisploeg nam snel de leiding, 

door een meerderheidssituatie uit 
te buiten erf na vijf minuten ke
ken de noorderlingen reeds tegen 
een 3-0 achterstand aan. GIJS, 
dat vorige week in eigen hal de
zelfde Nijmegenaren nog met 6-3 
klop gaf, kwam niet in het ver
trouwde sMl en ging roemloos ten 
onder. Arbiter Van Berkel moest 
zich halverwege de tweede perio
de door linesman Halin laten ver
vangen, nadat Gerard Ca:rras 
hem· met zijn stick per ongeluk in 
de nek had geraakt. 

GIJS-Eindt,oven 13-3 (6-0. 4-0. 3-3) 
1-0 Koopmans. 2-0 Ducharme, 3-0 F! anke. 

4-0 Ducharme. 5°0 Vangog , 6-0 Butorac, 7-0 
Ginnetti . 8-0 Franke-, 9-0 Butorac, 10-0 Keij
zer , 10-1 Hawkins. 11 -1 Toren, 12-1 Butorac, 
12-2 Hannon, 12-3 va'n Galen Last, '13-3 
Franke. Strafminuten : GIJS: 2, Eindhoven: 2. 
Scheidsrechter : Van Berkel. Toeschouwers : 
500. • 

Nijmegen-GIJS9-1 (4-1., 1-0, 4-0) 
1-0 Cuomo, 2-0 Paluml:J'o, 3-0 Herckenrath, 

4-0 Eric Maler, 4-1 Butorac, 5-1 Martin. 6-1 
Janssen, 7:1, 8-1 en 9-1 Martin. Strafminuten: 
Nijmegen: 18, GIJS: 22+ 10 (misconduct voor 
Hoogendoorh),, Scheidsrechter: Van Berkel, 
later Halin. Toeschouwers : 1000. 

Uitslagen: Tilburg-Rotterdam 2-5. Amster
dam-Nijmegen 5-2, GIJS-Eindhoven 13-3, 
Heerenveen-Geleen 3-5, Rollerdam-Heeren

·veen 11-1 . Nijmegen-GIJS 9-1 , Eindhoven
Tilburg 7-7, Geleen-Amsterdam 7-3. 

$tand: , 
1. Rotterdam 16 13 2 
2. Geleen 16 10 2 
3. Amsterdam 16 9 0 
4. GIJS 16 6 2 
5 . Tilburg 16 ' 5 4 
6._ Nijmegen* 16 s 4 
7. Heerenveen i 6 4 5 
8 . Eindhoven 16 1 3 
* punt in mindering. 

1 28 92· 51 
4 22 93- 70 
7 18 96- 74 
8 14 87- 82 
7 · 1'4 87- 98 
7 13 63· 63 

,7 13 67- 86 
12 5 59-110 



Het woordje play-offs begint in de 
ijshal aan de Concourslaan zo 
langzamerhand een magische 
klank te krijgen . Gingen vriend 
en vijand er aan het begin van het 
seizoen vanuit dat GIJS ook dit 
keer wel w~er van de partij zou 
zijn in de kampioensronde, zo'n 
maand voor de start van de ont
knoping van de competitie is het 
opeens helemaal niet meer zo ze
ker dat de landskampioen in staat 
zal zijn de titel met succes te ver
dedigen. 

Twijfels die het afgelopen week
end alleen nog maar toenamen . 
Zowel thuis tegen Amsterdam (3-
7) a ls uit tegen Tilburg (6-5) trok
ken de "Gijssies" twee keer aan 
het kortste eind, met als resultaat 
een plaats op de ranglijst die een 
allesbehalve florissant uitzicht 
op deelname aan de play-offs 
biedt. 
Tegen Amsterdam bleek nog eens 
duidelijk, dat Koopmans de idea
le samenstelling van zijn lijnen 
nog steeds niet gevonden heeft . 
De Groningers draaiden stroef te
gen de kwieke hoofdstedelingen, 
die hun gastheren eigenlijk nau
welijks de kans gaven in de buurt 
van sluitpost De Kok te komen. 
Koopmans had verdediger Buto
rac in de frontl inie geposteerd, 
om zodoende wat meer creativi
teit in de aanval te creëren. Een 
probeersel dat tegen d e koelbloe
dig verdedigende Mokumers wei
nig effect had, want gevaarlijk 
werd de Canadees bijna_ nooit. 
Amsterdam ging wat dat betreft 
heel wat slagvaardiger te werk. 
Wat bedeesd in de openingsperio
de (0-1 door Jans) , vinnig in het 
tweede bedrijf (treffers van Oll
son en twee keer Hayes) en uitge
kookt in de slotakte (twee goals 
van Hille en één van Ollson) ste-

Drie spelers 
G.IJ.S. kappen 
na geschil 
over salaris 

GIJS heeft afgelopen ' week
end afscheid genomen van 
drie spelers. Herman en Ge
rard Carras besloten samen 
met Henk Keizer niet meer 
voor de Groningse ijshockey
club uit te komen, nadat een 
gerezen financieel geschil 
niet tot oplossing kon wor
den gebracht. De drie spelers 
meenden na de komst van 
een hoofdsponsor recht te 
hebben op een salarisverho
ging, hetgeen bestreden werd 
door het GIJS-bestuur. 

Nadat bleek dat de GIJS-no
tabelen niet tot andere ge
dachten te brengen waren, 
besloten de drie spelers een 
punt achter hun carrière b ij 
GIJS te zetten. 

venden de gasten doelbewust op 
een totale productie van zeven af, 
wat voldoende bleek voor de 
eindoverwinning. 
GIJS zag namelijk alleen in de 
tweede periode kans wat terug te 
doen (scores van Ginetti, Koop
mans en Butorac) , wat tegen de 

1 attent reagerende Amsterdam
mers te weinig bleek. Het 600-
koppige publiek zag sch eidsrech- j 
ter Douwes in totaal 38 strafmi-

,,.iiuten uitdelen: 126 voor GIJS (in-
l. mlsconduct Ducharme) en 12 

voor Amsterdam. 

In Tilburg verging het de "Gijs
sies" beduidend beter. In het ver-

re Zuiden boden de volgelingen ' 
van Koopmans hun Brabantse op
ponenten gelijkwaardige tegen
-stand, met als gevolg dat de strijd 
pas in de slotakte werd beslist. 
Het openingsbedrijf was voor de 
gasten. Brisson bracht Tilburg 
weliswaar op een voorsprong, 
maar daarna waren het achtereen
volgens Ginetti, Toren en Butorac 
die hun ploeg 'op een 1-3 voor
sprong zetten. 

Simpson bracht de t hu isploeg 
vlak voor het eerste rustsignaal 
van scheidsrechter van Agtmael 
echter weer in de buurt (2-3). 
Ook het tweede bedrijf kende een 
spannend scoreverloop . Het spel 
oogde weliswaar rommelig, maar 
verveelde het 90C-koppige pu
bliek geen moment. Even leek de 1 

strijd in het voordeel van Tilburg 
beslist te worden, maar treffers 
van Brisson (2x) en Mason wer
den op gepaste wijze beantwoord 
door Vangog en Butorac. 
Het was uiteindelijk de Tilburger 
van Leeuwen die GIJS halverwe
ge de laatste periode de das om 
deed. De B rabander liet goalie 
Hoogendoorn met een strak schot 
.vanaf de blauwe lijn kansloos, 
waarna de Groningers er on
danks een slotoffensief niet meer 
aan te pas kwamen. 
Ginetti en Vangog verschenen 
beiden nog wel geh eel vrij voor 
de Tilburgse sluitpost Walenciak, 
maar zenuwen stonden de gelijk
maker in de weg. 



Zw~kke financiële basis dwingt tot sportief succes 

GI_JS dank zii reddingsactie 
toch weer van start JJ.t/k~ié~ 

Zo ongeveer een half jaar 
na het feestgedruis in 
verband met het behaal
de landskampioenschap, 
begint voor de Groninger 
ijshockeyers aanstaande 
vrijdag de nieuwe com
petitie weer. In en tegen 
Nijmegen betreden de 
GIJS-spelers voor het 
eerst dit seizoen een 
ijspiste in wedstrij dver
band, daarmee tegelij
kertijd misschien wel de 
meest cruciah • winter
maanden uit het bestaan 
van de club inh..idend. 

Sponsorperikelen deden de 
Stadsparkclub de afgelopen 
maanden op het randje van een 
bankroet balanceren, waaraan 
pas een einde kwam toen zo'n 
honderd supporters en een twee
tal Groninger bedrijven reageer
den op een laatste noodkreet van 
de clubleiding. 
Een vol weekend aktie voeren op 
de Grote Markt deed de GIJS
notabelen uiteindelijk toch beslui
ten een ijshockeyteam aan het 
Stadsparkijs toe te vertrouwen, 
hoewel de daaraan ten grondslag 
liggende financiële basis op zijn 
zachtst gezegd wankel genoemd 
mag w orden. · 

Een onverwachte ontwikkeling 
voor de GIJS-bestuurders, want 
het rondbreien van de financiële 
eindjes was het laatste waar men 
zich na het behalen van het lands
kampioenschap zorgen over had 
gemaakt. 
Geldschieter LADA bleek kort na 
de kampioensfestiviteiten alle 
belangstelling voor verlenging 
van het nóg maar drie maanden 
lopende sponsorcontract verloren 
te hebben, en -trok zich, volgens 
een woordvoerder wegens een in
grijpepde reorganisatie., terug. 
De op hetzelfde tijdstip spelende 
strubbelingen binnen de clublei
ding zouden daar echter evengoed 
debet aan kunnen zijn geweest . 
Voorztter Ten Hof werd wegens 
te solistisch optreden buitenspel 
gezet, waarna er op het gebied 
van de portefeuille- verdeling al
lerlei mutaties plaatsvonden. 

Geen situatie waar sponsors nu 
meteen op in springen, beaamt de 
ex- pmeses vanuit zijn woonstee 
te Drachten. One .nigheid binnen 
een bestuur werkt altijd nadelig 
naar buiten. Ik te solistisch? Ach, 
ik deed gewoon wat moest gebeu
ren. De situatie bleef op die ma
nier tenminste werkbaar. 

Hans Coffeng en het aanstaande 
vertrek van Joep Franke naar 
Geleen betekent een fikse aderla
ting. 
De overgang van Frank i.e hangt 
overigens af van het oordeel dat 
de Haagse rechtbank vrijdag uit
spreekt in het geschil tussen de 
Limburgse en de Groningse club. 

I l 
Bob Ginnetti 
komt wel 

Financiën 
De komende m a anden zullen 
voor de ij shockeyclub dan ook 
weer in het teken staan van het 
beleid met de constant op de knip 
rustende hand. De financiële ba
sis waarmee GIJS a an het zo
veelste competitieavontuur be
gint bestaan dus uit de beschei
den inbreng van een co-sponsor, 
een tweetal bedrijven dat zich in 
ruil voor vij fentw intighonderd 
gulden wel een VIP- behandeling 
in het Stadsparkstadion wil laten 
welgevallen, en uit de bijdrage 
van ruim honderd spontaan rea
gerende . ijshockeyenthousiaste
lingen, die zich voor tweehon
derdvijftig gulden een seizoen
kaart aanschaften . Potentiële 
mini-sponsors die door de GIJS
bestuurderen liefderijk tegemoet 
getreden moeten w orden, want 
ijshockey op niveau lijkt zeker in 
Groningen zonder die structurele 
inbreng ondenkbaar. 

GIJS als landskamP4,oen. Eri 
toen nog zonder (financiele) 
zorgen. Op de foto toont Her
man Carras de beker. Rechts 
van hem zijn broer Gerard. Di
rect links van Herman Carras 
Joep Franke, die .mogelijk 
voor Geleen gaat spelen. En 
geheel links Henk Keijzer. 
Links onder ziet U nog juist 

. het hoofd van trainer-coach-

De verwachting is echter dat 
Franke komend seizoen wel dege
lijk de Limburgse kleuren zal 
verdedigen, hetgeen de club aan 
de Concourslaan in aanvallend 
opzicht ongetwijfeld voor de no
dige problemen zal stellen. Ver
der kan Koopmans rekenen op de 
oude vertrouwde kampioenskern 
van vorig jaar, aangevuld met de 
van Amsterdam overgekomen 
Oranje-doelman Cor Hoogen
doorn. 

Rotterdam 
Al met al een nogal schamele buit 
in de strijd om Nederlandse 
topspelers, die zonder twijfel win
nend werd afgesloten door eerste 
divisie-debutant Rotterdam. Het ' 
wemelt in de Maasstad van de in
ternationals, die samen met het 
maximum van vijf gecontracteer
de Canadezen de havenstadbewo
ners de eerste titel ÎJl het bestaan ' 
van de club moeten brengen. 

speler Leo Kooj)mans. Onge
veer in het midden onder Bob 
Ginetti, die toch bij GIJS 
blijft, en rechts onder Bob 
Bergloff en Wayne van Dorp. Ook Geleen begint het seizoen 

met titelaspiraties, terwijl Am- . 
sterdam en Eindhoven over het 
algemeen beschouwd moeten 
worden als gevaarlijke outsiders. 
Rivaal Heerenveen lijkt elk jaar 
een eindje verder te komen op de 
weg terug naar het succes en 
hoopt het seizoen te kunnen be
eindigen met een plaatsje in de . 
sub-top. De minste last lijken de 
Noordelingen te gaan krijgen van 
Tilburg en Nijmegen, waarvan 
met name de laatste te maken 

De troÜwe GIJS-fans zijn in de 
loop der jaren aan dat gegeven al ) 
aardig gewend geraakt en zorgen 
met hun niet aflatende aanhanke
lijkheid ten . opzichte van hun 
club langzamerhand voor een 
uniek sfeertje ·oinnen het toch al 
chaotische ijshockeywereldje. 
Vast staat ook dat de prestatie
druk op de Koopmans-brigade dit 
jaar groter zal zijn dan ooit. 
Prestaties brengen publiek bin
nen de poorten en publiek brengt 
op zijn beurt geld in de kassa. 
Leo Koopmans en zijn ploeg we
ten dus wat hen te doen staat. 

meen 'Nederlandse Canadees ' . 
De importantie van de Neder
landse spelers lijkt als gevolg 
daarvan komend seizoen groter 
dan ooit en juist op dat gebied 
hebben de Martinistedelingen 
toch wel degel~jk een paar veren 
moeten laten. Van_ Den Haag 
kwamen weliswaar verdediger 
Ronald Dijkstra een aanvaller 
Gerard H unen over, maar het 
waarschijnlijke stoppen van 

Conflict 
Opvolger van de Drachtster chi
rurg werd . Menno Drent, een 
voorganger die inmiddels ook 
weet wat het betekent de boer op 
te moeten om een sponsorcon
tract in de wacht te slepen. Want 
de dichte deuren waar de nieuw
bakken clubleider de afgelopen 
_maanden aanklopte zijn allang 
nie · meer op de vingers van een 
hand te tellen. 
Ook de pogingen van het vervol
gens ingeschakelde reclamebu
reau bleven vruchteloos, zei het 
dan dat de Groningers zich wel de 
woede op de hals haalden van de 
Friese Flyers. 

Een rondschrijven van het bemid
d.elings bureau kwam namelijk 
ook terecht op de burelen van 
Flyers-sponsor Britis ·:h Petro
leum (BP), dat het aanbod kreeg 
de landska1rJ,pioen te sponsoren 
voor de helft van het bedrag dat 
het afgelopen jaar gespendeerd 
werd aan de bewoners van het 
Friese Haagje. 
Het gebeuren veroorzaakte een 
conflict tussen sponsor en club qat 
de Groningers door· de Friezen 
niet bepaald in dank werd afgeno
men. 

Spelers 
Een beknopte inventarisatie van 
het spelersmateriaal dat de be
snorde Nederlandse Canadees 
daarbij ter beschikking staat leidt 
al gauw tot de conclusie dat pro
longatie van de landstitel een 
enorm zware klus gaat worden. 

Ook verdediger Bob Bergloff 
keert niet weer in Groningen te
rug, maar daar staat tegenover 
dat Koopmans er in is geslaagd 
drie zo op het oog gelijkwaardige 
plaatsvervangers te contracteren. 
Murray Hood (21) komt de Gro
ningse defensie versterken, ter
wijl David Ducharme (24) en To
ny Butorac (24) de naam Van 
Dorp zo snel mogelijk ·naar de 
achtergrond moeten zien te ver
dringen. 
Zeker in het geval van Butorac 
zou Koopmans wel eens een gou
den greep kunnen hebben ge
daan. De Canadees van Joegosla
:vische afkomst speelde het afge
lopen seizoen in West-Duitsland, 
maar maakte een jaar daarvoor 
furore in Canada. De aanvaller 
liep op het nippertje een contract 
bij een profclub mis, niaar zou 
voor Europese maatstaven wel 
eens kunnen uitgroeien tot een 
topper. 
Leo Koopmans en Rick Vangog 
completeren de buitenlandse in
breng in de GIJS-ploeg, die vol
gens de nieuwe richtlijnen van de 
Nêderlandse ijshockeybond niet 
meer mag werken met het feno-

kreeg met een gigantische leeg
loop van spelers. 
Welke tegenstanders de Gronin
gers gedurende de eerste weken 
van de competitie ook tegenko
men, het zal oppassen geblazen 
zijn voor de Stadsparkclub. De 
voorbereiding van de 'Gijssies' 
was namelijk weinig gedegen. 
Pas vorige week woensdag voel
de de selectie voor het eerst ijs 
onder de snelle ijzers . En dat is 
zeker met het oog op de komende 
week al plaats vindende eerste 
Europa-cup confrontatie bepaald 
aan de late kant. 
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Flxers_ dankzij win~t5?:R Gijssies rustig kerstreces in 
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· -S- 0 r Door Luigi Bulsing _ , 
HEERENVEEN .: Vraag niet hoe en waarom, kende kracht gehaald worden. De Friese ijshockey-

maar BP Flyers heeft nog altijd het leven en gaat ers kunnen in een betrekkelijk serene sfeer een 
het kerstreces zelfs niet met onrustig kloppend hart reeks wonden likken dankzij een 5-3 triomf over de 
in, want de financieel noodzakelijke na-competitie afgetakelde landskampioen Groningen (tussen-
kan nog op eigen, zij het nog steeds nie,t indrukwek- standen: 1-2, 3-1 en 1-0). · 

. I 

Enerverend was het allemaal wel voor de slechts zevenhonderd kijkers, mee~ ~n en vooral de Groningers kon dat 
maar fraai spel werd hun in de Thialf-hal konsekwent onthouden. Het bleef moe1hJk verweten wc.rden, o~dat ze 
bij werki.ishockey. ,.We moesten inderdaad wel eens wat tot op de knieën," do!)r .~nterne stru~belmgen met eens 
meende Tan Janssen, de 34-jarige ~ainer/coach yan de Flyers, die ditmaal dpe hJnen op het IJS konden brengen. 
door blessures van Peter Bol en Chns Baker routmeus bewees ook als speler De 'oudjes' Leo Koopmans en Rick 
no~ uiterst nuttig te zijn. Vangog, respectievelijk 33 en 28 jaar, 

"Verdedi~end liep het eindelijk eens punten opleverend werk opgeknapt mochte~ dàn een wereldpartij spelen, zij 
behoorlijk,' vond Jan Janssen, wat goa- moet worden." yra.~en intussen krac.~t~nslopend veel 
lie Rob Polman Tuin nog iets duidelijker Dankzij doelman Rob Polman Tuin en 1JStlJ~-Pech voor de GiJssies was ook, dat 
stelde met: ,,Onze verdedigers waren drie powerplaygoals koesterden de Fly- de met vlekkeloos werkende doelman 
ditmaal wat ze horen te zijn, n.l. verde- ers een wankele 4-3 voorsprong. De ver- Cc.r Hoogei:door_n ~alverwe13 met_ een 
digers,:" En dat "."'as pre~tig_voor Janssen: lossing kwam ruim vier minuten voor sp1erscheu_rmg mtv1el en dat oh Gmet
,,Op die defensie heb ik m den treure het einde voor de Friezen door een af- t1 veriat ~~ch als -~e sterspeler te gedra
gehamerd, want we geven dit seizoen schuwelijke blunder van GIJS-verdeái- gen die hlJ kan ZIJn. 
veel te veel goals zomaar weg." ger Martin Kiel, die voor eigen doel Door het per~oneelstekort was To

langs uitverdedigde, hoewel hem sinds ny Butorac omgeturnd tot aanvaller 
de pupillentijd anders is geleerd. Ranq,y en daarmee openbaarde zich ·het vol
Taylor strafte dat af. gende probleem, n.l. dat je wel op de 

De Gijssies wilden daarvoor en daar- break kunt willen gokken maar dan 

,,Dat werd vooral een probleem, om
dat we zelf te weinig scoren. Ik geloof 
nog altijd, dat dit niet komt door een 
gebrek aan talent. Het is veel meer dat 
een aantal jongens niet aan het verstand 
te krijgen is, dat je zo nu en dan toch 
eens een fatsoenlijke pass moet geven, 
dat er ook ondankbaar en vaak niet eens 

na best de ook voor hen bitter noodzake- heb je buiten Rick Vangog, die het \. .~ ;:., ... ti.ll'4.. 
lijke winst nastreven, maar in die slot- spel volkomen controleerde, nog een Een opgelegde kans wordt àoor een Flyers-speler voor de GIJS-goalie gemist. 
periode hingen beide teams als lamge- paar verdedigers nodig die een aan- ' 
slagen boksers in elkaars armen, Er zat val kunnen opzetten. 
geen greintje kracht of agressiviteit "Klopt," gaf GIJS-trainer/ speler/ 

Twee nederlagen in één weekend 

G.IJ.S. in malaise
stemming winter 
GIJS luidde het afgelopen week
end de winterstop in zoals het drie 
maanden geleden de competitie 
begon: rommelig en chaotisch. In 
Heerenveen liep de Koopmansbri
gade tegen een gevoelige 5-3 ne
derlaag aan, terwijl koploper Rot
terdam gisteravond voor 750 toe
schouwers in het Stadspark de 
Groninger tekortkomingen nog 
duidelijker blootlegde: 4-11. 

lijkente gaan vormen in de race 
naar kwalificatie voor de play
offs. 

maakte in het sportprogramma Rótterdam 
van Radio Veronica weinig vlei- Tegen Rotterdam kwam de Noor
endende opmerkingen in de rich- <lelijke onmacht nog duidelijker 
ting van zijn werkgevers, die de aan het licht. Kon GIJS de 
nationale doelman na het treffen Maasstedelijke panda's in het 
met Rotterdam daar dan ook ste- openingsbedrijf nog bijhouden(2-
vig over onderhielden. 2), gedurende het tweede bedrijf 
Het wachten is op het bandje van leek de defensie van de Stads

De trieste tussenbalans voor de de uitzending, die uiteindelijk parkploeg wel op een Zwitserse 
Stadjers: een op één na onderste het 'schuldig' of 'onschuldig' van gatenkaas. De zich verdienstelijk 
plaats op de ranglijst en een sfeer de Hagenaar moet aantonen. werende stand-in Theo Mertens 
die allesbehalve hoop geeft op Fl kreeg maar liefst zes treffers om 
een come-back in januari . yers de oren, waarbij de jongeling ove-
Want ook buiten het ijs verlopen Incidenten die de prestaties aller- . rigens het recht had vertwijfelde 
de zaken momenteel allesbeh alve minst ten goede komen. Ook het '• olikk..en te werpen in de richting 
naar wens voor de 'Gijssies'. De afgelopen weekend kreeg -de: · ,•ylrn zijn verdedigers. Die waren 
sfeer binnen de spelersgroep is Koopmans brigade weer de kous ' bij de Rotterdamse tegenstoten in 
naar aanleiding van de matige op de kop, waarbij met name het geen velden of wegen te beken
prestaties verre van optimaal, 5-3 verlies in het Friese Haagje nen, en degradeerden daardoor 
terwijl ook op bestuurlijk niveau hard aankwam. Ondanks het be- de slotaktie tot een verplicht 
de lijst met probleem gevallen tere spel verzuimden de Stadjers nummer. De totale productie van 
uitdijt. Na de affaire met de ge- een serie doelrijpe mogelijkhe- de panda's bleef uiteindelijk ste
broeders Carras en H enk Keizer den te benutten, waarna de Hee- ken op elf. GIJS kwam niet ver
was het het afgelopen weekend renveense Flyers zelf het karwei der dan vier treffers. De malaise 
goalie Cor Hoogendorp die zich maar afmaakten. Des te schrij- binnen het Noordelijke ijshockey 
de woede van de GIJS- notabelen nender, omdat de Friezen voor bolwerk werd er duidelijk door 
op de 1fls haalde. pe sluitpost GIJS het voornaamste oJpstakel in .,peeld gebracht. _1 

coach Leo Koormans volmondig toe. 
,,Dan kun je zel de sterren van de he
mel spelen, maar als je keeper niet zoals 
Rob Polman Tuin aan de andere kant 
belangrijke stops maakt, Ginetti het he
le seizoen al zwak speelt en sommige 
jongens teveel ijstijd moeten nemen, 
verlies je toch. Ik ben topscorer en Van
·gog staat tweede en zoi~ts hoort toch 
niet. De laatste tijd hebben we naast te 
weinig spelers ook te weinig geluk." . 

,,We zitten nu behoorlijk in de proble
men," stelde Koopmans vast, maar de 
voormalige Flyer wanhoopt niet. ,,Van 
d~. laatste acht wedstrijden sçhat .ik ·er 
v11f tot zes te moeten winnen en onmo
gelijk is dat niet. Ons voordeel is, dat we 
concurrenten als Tilburg, Heerenveen 
en Nijmegen nog thuis krijgen." 

De broers Herman en Gerard Carras 
en Henk 'Beertje' Keijzer haakten af_bij 
Groningen, omdat zij ten onrechte ver
onderstelden een opslag van 25 piek per 
week te krijgen. Enig soelaas bracht 
Koop mans nog de transfers van Jan 
Wester en Peter Dijkstra, die zich bij de 
Flyers miskende talenten voelden. Wes
ter werkte nuttig en stelde Koopmans 
eenmaal in staat te scoren. Dijkstra viel 
zaterdag van de trap en meldde zich ge
blesseerd af, Het scoreverloop was: 

2,56 min. 1-0 Ross Kenny (assists Darryl Daig
nault en Evert J an van der Werf, powerplay); 
8,43 min. 1-1 Rick Vangog (Tony Butorac en Bob 
Ginetti); 13,35 min. 1-2 Leo Koopmans (Jan Wes
ter); 20,57 min. 2-2 Dick Bruin (Evert Jan van der 
Werf en Risto Mollen, powerplay); 23,42 min. 2-3 
Bob Ginetti (Rick Vangog); 25,25 min. 3-3 Darryl 
Daignault (Randy Taylor); 32,52 min. 4-3 Evert 
Jan van der Werf (Dick Bruin en Ross Kenny, 
powerplay); 55,41 min. 5-3 Randy Taylor. Stops: 
Flyers-goalie R@b Polman Tuin werd 31 maal tot 
handelen gedwongen (verdeeld over de perio
den: 15-10-6) tegen de Groningen-keepers Cor 
Hoogendoorn (14-12) en Theo Mertens (10-8) in 
totaal 42 maal. Straffen: Scheidsrechter Nico 
Toemen gaf de Flyers 6 en Groningen IQ strafmi
nut!'_!'I -

dam 20-35 (123-62); 2~ Geleen 20-28 
(117-88); 3. Amsterdam 20-23 (121-96); 4. 
Tilburg 20-18 (106-120); 5. Nijmegen 
20-16 (81-83); 6. Heerenveen 20-16 
(87-109); 7. Groningen 20-14 (102-111); 8. 
Eindhoven 20-9 (69-137). 

. De competitie wordt op vrijdág 2 ja
nuari hervat. De Flyers spelen dan thuis 
tegen Eindhoven. Op zaterdag 3 januari 
spelen ze in Geleen tegen Smoke Eaters. 
Daarvoor wordt op 28 december in eigen 
Thialf-hal een oefenwedstrijd gespeeld 
tegen een semiprofessioneel team uit 
Toronto, waarin ex-Flyer Harry van 
Bilsen het doel verdedigt. 

Verrassend was dit wee einde ae 
winst van hekkesluite'T' Eindhoven op 
Amsterdam, al zal dit eind januari in de 
eindstand van weinig betekenis zijn. Be
langrijker was, dat titelverdediger Gro
ningen na de nederlaag tegen de Flyers 
zondag in eigen huis ook verloren van 
koploper Rotterdam. De karakteristie
ken zijn: 

Geleen-Nijmegen 6-4 (3-2, 1-2; 2-0). Scheidsr. 
Douwes, 625 toeschouwers. Straffen: 4-6. Martin 
maakte voor Nijmegen 3 treffers, Tschipper, en 
Conroy scoorden ieder twee Geleense doelpun
ten. Groningen-Rotterdam 4·11 (2'2, 1-6, 1-3). 
Scheidsr.: Toemen. Toesch. : 500. Straffen: 8-12. 
Topscorer: Berteling (R) 4. Tilburg-Geleen 3-7 
(1-1, 1-3, 1-3). Scheidsr.: Douwes. Toesch.: 1000. 
Straffen: 2-4. Topscorer: Conroy (G) 2. Eindho
ven-Amsterdam 9·7 (0-3, 4-3, 5-1). Scheidsr.: 
Van Achtmael. Toesch.: 250. Straffen: 18-24, met 
10-minutenstraffen vóor ex-Flyer Nico van Ga
len Last (E) en Hayes (A). 

De stand ziet er bij het ingaan van 
de 'winterstop' als volgt uit: 1. Rotter-
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