
Bondsspaarbankteam; verandering van naam en kleur 

GIJS 1975 - 1976 

ZATERDAG 28 FEBRUARI 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

voorverkoop 

IJsstadion Stadspark, Concourslaan 
Reisbureau Bondsspaarbank, Oude Ebbingestraat 25 
Griever. Paterswoldseweg1 448 
Homan, Herestraat 80 
Knollema, Wielewaalplein 40 
Minke , Nieuwe Ebb·ngestraat 2 



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 



1ste Team Bondspaarbank, seizoen 75-76. Boven van links naar rechts; Hubert de Groot, Albert Stuivenberg, 
Andy Talsma, Gerard Carras, Doug McCreary, Randy Neal. Midden vlnr; Coen Eikelenboom, Joost de Smeth, 
Henk Keijzer, Bart van Lune, Hans Eikelenboom, Johan Toren, Jos Teisman, Jack Venema. Voor vlnr; Henk 
Krikke, Henk Broomans, Henk Groenveld, Jaap Fokkinga, Wilson Ross, Harke Groenveld.  



I 

IJS: NU 
De Groninger IJsllocl<ey Stichting (GIJS) heeft een sponsor. De Stich
ting Bondsspaarbank oord-NederJand zal de Groningers tijdens de 
eerstvolgende drie jaren financieel injecteren met een jaarbedrag van 
enkele tientallen duizenden guldens. GIJS-voorzitter do heer J. P. H. 
Pfeiffer~ die het exacte bedrag niet wilde noemen, ertelde dat gister
avond op een persconferentie, waarbij eveneens de spelers van de 
selectiegroep aanwezig waren. Een gedeelte van het ge pon orde geld 
zal woYden gebruikt ool' de opvang van jeugdige (aJenten via eeu soort 
cbo]enprogramma waarbij de Canadees Wil on Ro s inten ief wordt 

ingeschakeld. 
Het eerste team an GJJS zal zich straks voor de competitie van de 
ee1·ste divisio laten inschrijven onder de naam: Bonds paarbank Team. 
De clubkleuren worden rood en wit, 

Verder beperken de bemoeienissen 
van de sponsor zich tot één man in het 
GIJS-bestuur. ,.Maar," zegt cle onder
directeur van de Bondsspaarbank de 
heer S. H. van der Veen, ,,we willen 
natuurlijk wel dat de ijshockeyers 
goede resultaten halen en dat er pu
bliek op af komt. Hoe dat moet ge~eu
ren en met welke middelen, dat vissen 
de clubmensen maa:r uit. Daar bemoei
en we ons niet mee." 

Groe1weld: ,,Tot nu toe ging het nogal 
vrij amateuristisch toe. Eigenlijk zijn 
we de eerste divisie binnengestapt 
met niet meer dan veel enthousiasme, 
dat later behoorlijk werd ondermijnd, 
doordat clubs, waarmee we 11ormaal 
gesproken konden concurreren, vol
doende middelen hadden om zich 
tij dens het seizoen te versterken. OR
WO, Peters en Jager, Smoke-Eaters en 

Hu.nters trokken goede spelers aan. 
GIJS kon .met meekomen en dat gaf 
wel eens naast de frustxatie spamJin
gen bümen de ploeg." 

Begeleiding 
Groenveld, die zich Lraks volledig 

zal werpen op de begeleiding van het 
eerste team, wil het komende jaar 
one à -vier Canadezen aa nn kkeo. 
Wilson Ross wordt hoofdtrainer-speler, 
terwijl de plaatsvervangers voor Terry 
Tobias en enkele spelers, ctie a(scheid 
hebben genomen, eveneens bij de trru
ningen worden ingeschakeld. Groen
veld; ,. Dat moel wel want Wilson 
Ross kt·ijgt het druk genoeg. Het Hgt 
in de bedoeling dat hiJ overdag op d 
baan schooljeugd ijshockeylessen geeft 
en dat vergt heel wat energie." 

Bij dat jeugdweri; krijgt Martin 
Leeflang een coördinerende functie. 
Hij zal zich wijden aan jongere spe
lers, die eventueel later in aanmerking 
komen voor het eerste team. 

De "nieuwe" GIJS-ploeg (voortaan 
dus Bondsspaarbank Team) zal vol
gens Groenveld straks in de competi
tie aanzienlijk hogere ogen gooien dan 

Volgens voorzitter Pfeiffer zal er 
met het sponsorgeld echt geen serie 
schokkende dingen gebeuren: ,,Hoewel 
GIJS momenteel nagenoeg schuldvr ij 
is, hebben we elk jaar min ot meer 
voor financiële problemen gestaan. We 
kunnen nu met een gezondere basis 
verder. Op langere termijnen plannen 
maken. waarbij de aanpak van d(' 
jeugd veel aandacht krijgt.'' 

GUS heet nu Bondsspaµ,rbank U sh ockef ue,,diadtt((/4.t/?ff• 
Manager-coach Henk Groenveld 

HENK GROENVELD 
... ,,sterker" ... 

(.,Ik voel me nu 'boncls'-coach") wil 
.:zij n vreugde ovei- de verbintenis met 
de bank ,; el k ijt: .,Dit is een sponsor 
die we zoeken. E indelijk zullen we het 
eerste t am begeleiden zoals het hoort 
in hel Nederlandse topij hockey. Met 
het aantrekken van buitenlanders 
moesten we altiJd op elke cent letten 
om njet in de schulden te komen. Nu 
kunnen we het volgende jaar met een 
sterk team spelen, waarbij je overi
gens echt geen profploeg moet ver
wachten." 

..:::. 

De consequenties voor de spelers 
bevat naast etentjes voor uitwedstrij
den,' gratis uitrusting, het slijpen van 
schaatsen, sticks etc. ook een zakelij
ker aanpak van de begeleiding. 

Groningen 
gewaarborgd 

• m 

(Van onze sportredactie) 

De Groninger IJshockey Stichting, 
GIJS, kan in financieel opzicht wat 
ruimer ademhal n. Dit, omdat de 
Stichting Bonds paarbank Noord-

ederland bereid i gevonden, om als 
sponsor te fun geren . In eerste instantie 
voor een tijd bestek van drie jaar, 
ingaan de 1 september 1975. Bij d~ 
ofliciëlle pre entatie van de sponsor, 
gisteravond in het restaurant van hel 
ijsstadion in Groningen, werd over de 
geldelijke consequenties niel gerept. 
Het: staal echter zondermeer vast, dat 
GJJS in financieël opzicht een stuk 
ruimer kan ademhalen. Was het de 
afgelopen vijf jaar vaak moeilijk, de 
touwtjes aan elkaar te knopen, het 
bestaan van GJJS hing af en toe aan een 
zijden draadje, de continuïteit ]jjkt voor 
de komende drie jaar gewaarborgd. 

fn de praktijk is het meestal zo, da t 
het geld wat een sponsor Ler beschik
king stelt voornamelijk naar het eerste 
team gaat. Bij GIJS is men vooral va n 
plan. de jeugd ervan te laten profiteren. 

atuurJijk is de rol, dat het eerste team 
speelt niet uit te vlakken. De sponsor 
heeft als voorwaarde gesteld, dat GIJS 
zich in ieder geval handhaaft in de 
eerste divisie. Over een eventuele 
klassering wordt niet gepraat. 

Aan de beleidsvorming van de club zal 
door de sponsor niet worden getornd . 
Wel zal er iemand van de Bondsspaar• 
bank zitting nemen in het besL1mr. 
Echter niet in de [unctie van voorzitter. 
vice-voorzitter, secretaris, penning
meester, wedstrijd-commissaris of 
manager. Een invloedrijke functie is 
dus bij voorbaat uitgesloten . 

Mede door deze injectie is GIJS in de 
gelegenheid, en kele buitenlandse spe
lers aan te trekken. In onderling overleg 
met de huidige spelerskern heeft het 
bestuur wat dit betreft de limiet van 
vier ijshockeyers uit de□ vreemde ge
steld. 

Het eerste team van de vereniging 
gaat spelen onder de naam 'Bonds
spaarbank Team ' . De andere ploegen 
van de vereniging blijven onder de oude 
naam aan de competitie deelnemen. 

Het bestuur heeft nu volop de gelegen
heid om zich wat meer te gaan bemoei
en n'iet de jeugdaanpak. Hierbij wordt 
gedacht aan een driejarenplan. Concre
te gegevens kon men hierover nog niet 
verstrekken. In ieder geval best.aal er 
voor de jeugd de mogelijkheid, om 
tegen een gereduceerd t.arief te ijshoc
keyen, omdat de Stichting een gedeelte 
van de kosten voor zijn rekening neemt. 
Daarnaast bestaan er plannen voor een 
zogenaamd scholenprogramma en het 
formeren van schoolteams . 

EA 
ol dusver: ,.Ga maar na. We houden 
en gero11tineerde kern van redelijk 

jonge spelers a Krikke, Toren, Tels
man en Venema voor de weggevallen 
spelers Van Halteren, Berghuis en 
Leeflai1g komen sterke Canadezen, 
terwijl jeugdigen als Keyzer, De 
Groo th De Smeth, Eikelenboom en 
nog wat anderen hel volgens mi,j 
straks helemaal gaan maken. Men za l 
•·erst eld s.t" n he, clc;e • Aöh 
onl\vikkelen.'' 

V rdriettg om de nanmsv rande
r ing'> Groenv ld: .,Weln e, geen senci
menten . Business ts busin ss. Laten 
w o'.llsjebli fl zakelijk bli1ven." 

HENK HIELKEMA. 

GIJS vrijwel 
zeker van 
een sponsor 

(Van onze sportredactie) 
Hoewel men van het tichting -
bestuur nog geen officiële mede
delingen wil geven, staat vrij
wel vast dat de Groninger ijs
hockeyclub GIJS het komende sei
zoen gesponsor d wordt door de 
Bo.nàsspaarbank. 
Spaarbankdirecteur S. H. van der 
Veen ( ,,We z'ijn inderdaad met 
GIJS in onderhandeling") noemde 

oorlopig nog geen cijfers. 
De financiële injectie zou in de 
buurt liggen van. de 50 mille. 

Van onze sportcorrespondent 

GRONINGEN, vrijdag 
De Groninger IJshockey Stich• 

ting GIJS heeft een sponsor ge
vonden die bereid is GLJS uit de 
financiële zorgen te helpen . De 
Bondsspaarbank Noord-N eder
land heeft daartoe de nodige 
geldmiddelen beschikbaar ge
steld. De bank heeft de continue
ring en verbreding van de basis 
van de ijshockeysPorl in Gronin
gen voor drie Jaar gegaran
deerd . Het eerste team van GIJS 
zal in het nieuwe seizoen uitko
men onder de naam : Bonds
spaarbank team , en zal spelen in 
de kleuren van de bank, rood
wit. Het bestuur van GIJS heen 
zijn Canadese speler Wilson 
Ross voor een jaar benoemd tot 
hoofdtrainer van de nieuwe for
matie, diè nog aangevuld zal 
worden met enkele buitenlandse 
&Miers . 











De JJondsspaarbank-select,:e voor het komende ijshockeyseizoen. 

US richt z'n

a dacht op 

ouw 

( Van onze sporlredactie ) 
t , ( •  Groninger ijsh ockeyveren ig ing 

( ; 1 .1: w l de komende j aren opvall  nd 
,·: • I , a nifo.ch l  bP leden aan de jeugdo-p
bou " . e lr door hel l u i ten van en 
!11 1 r  jm 1g e• 1n l rac1 met de sponsor, de
U • 1  s..,p:.ia, 1ank ,  he  f l  deze Groninger
, i r cniii i nl,{ de  mogelijkheden zich te 
1 1 UinlCrt'n op de jeugd . De heer W ier
� 11 1 11 , a n  de Bondsspaarbank stelde dan 
(H> I! . ,Dl• l ij n  d ie het be tuur van GIJS 
1, i l  vo l g1• 1 1 , preekt ons aan . Deze 
H' l t niging wil niet meegaan met het 
p1  o fhorkey . maar proberen via een 
t!l'Of'grn jrugdoplcid in g  het ijshockey 
op l1 1 t h u id ig  n iveau in Groningen te 
h, nd haven " . 

GIJ is met d Bonds paarbank een 
1 h  i ·ja r ig contract overeengekomen . 
1 lm•Yel-' I g Id h iermee gemoe id is wi lde 
lwl I e  l u u r  n i et kwij t ,  maa r volgens 
hd , OU\I ba re bro1111 en is het een b d rag 
, Hl dra  40 .000 . - gu lden . 

l l t •l eerste tea m heeft een naam ver
·indc ring onde rgaan en wordt nu Bonds
�µ · ia rhank team genoemd. !echts de
hp,•re l ,m1 b l ij ven GIJS heten .

l lucw I het Boadsspaarbank. tea m 
11 1omcnle I nog dr ie  a nadezen voor  de 
t.1 1 , ur v n een jaar  onder cont ract heef t .  
, ., de  aandacht  vooral gericht op  de  
jr>ugd , \f a rtin Le  flang za l  zîch voorna
me l i j k m t de jeugd bezighouden Zel f  
vntYouwde h iJ g isten1vond z ' n ideeën 
over een gedegen jeugdopleiding . LeeI
! ;i ng: . .  w zu l len proberen v ia de 
p 1 1 b l i  i te i tsmcdia en op scholen door 
m idde l van l enci l s  en gesprekken de 
jeugd v< , n 4 to1 12 jaar probe ren aan te 
t rl-'kkPn . Momenteel heb ik de beschik
k i ny ,ver  2.! jeugcbpeler beneden de 
tien J ,J '  r .  'A ua rmee we straks wed t rij 
dt:ri rnl len ga n pelen tegen ThiaH en 
T 1 iantf'I " 

l im lezierig is het voor Leeflang, 
da 1  :o, ?Oen de B-jeugd zich u i t  de 
·ompct1 moest terugtrekken , Leef-
lang:  . , " .r.u l len moeten proberen dat 
gat te d.ch ten .  Het is nam l ij k  erg 
bP langr i jk  dat er een opvu l l i ng  i . K ij k ,  

jeugd 
de jcugd hocl L n ie t  om ti e comribut ie  on 
de rug toekeren . Voor 35 g u lden kunnen 
ze pelen en train en . Het  grote pro
bleem i de k led i ng .  De aan ehai 
daarvan is na t uur l ijk  niet goedkoop, 
maar door midde l  van een rui lbeur 
proberen we dat te ondervangen. Dat 
schee l t  aanmerkel ij k" .  

COM M I  SIE 

Er is teven een commis i e i n  he t  
leven geroepen ,  waa r in  de b geleider 
van a l le team zitting hebben . Leeflang 
zelf l voorzit ter .  Leef lang: . .  We  w i l l en  
met dle commî s ie  voo rkomen dat 
straks de taken n iet worden u itg voe rd 
Vroeger gebeu rde het nog wel eens dat 
iemand het niet kon wa chten en dan 
bleef het werk weer l iggen .  Ieder  
commi s iel id krijgt nu een funct i e. 
Bovendien zul len a l le begel id rs een 
cursus gaan volgen van de ij shocke 
bond ,  z.oda t men straks de problemen 
van de Jeugd kan oplos e n " .  

Hel eerste team .  d a l  o p  3 oktobe r d e  
eerste wedstrij d  in  d e  eerste d iv i 1 e  
tegen Veen stra verwarming ( voorheen 
Thjal[) speel t ,  herbergt drie Canade
zen .  namel ijk : Andy Tal ma (Neder
landse Canad es) , G randy Nea l .  be iden 
23 jaar. en Doug McCrea ry , die 22 J aa r  
oud  is . H t za l oo r  de  G roninger geen 
gemakkel ijke compet itie worden. De 
favorieten in  de eerste d iv i s ie  zij n  HIJ 
ln terv an,  Ti lburg Trapper en Or wo 
A msterdam . De eerste thuiswed tnjd 
is op LO oktober tegen Brusse l .  

Het Bondsspaarbank team tel t  vier 
n ieuwe gezich ten : Haike Groen,·eld 
( 17 ) ,  Joost de Sncth ( 1 6 ) ,  Henk Keizer 
( 16 ) en ttuben de Grool ( 1 6 ) .  De
gemiddelde leef t ijd van het Bond s-
paarbaak team bedraagt 20 jaar.

Coach /manager Henk Groenveld heeft
verder nog de be ch lkkin g o er: Koen

ikelenboom ( 25 ) ,  Han E ikelenboom 
( 22 ) ,  Wil on Ro ( 25 ) ,  Jo Tee man 
( 23 ) ,  Bart van der Lune ( 20 ) ,  Henk 
Krikke ( 2 1 ) ,  Johan Toren ( 1 9 ) .  Al bert 
Stu ivenberg ( 1 9 )  Jack enema ( 23 )  en 
Gerard Curras ( 1 8 ) .  

GIJS gaat aktie op 

scholen houden 

Er moet meer 
jeugd op 
ijshockey ko�e 
De Groninger Ushockey tichting GUS 
ga.at z ich bet komende seizoen vooral 
toeleggen op het be reiken un de Jeugd.
Bestuunlld de heer Leellang 7_al zlcb 
geheel gaan bezighouden met het aan 
trekken � an  jeugdige ljshockey'ers,  cUe 
vooral van de lagere scholen zullen 
moeten komen . Opzet van het aantrek
ken van jeugd Is na verloop te kunnen 

putten uit "eigen voorraden" ,·oor het 
eerste team . 

u "' ord t nog � Leeds ee n beroep gedaan
op het bu  i r en land om de  gelederen van 
het eersce team te  v e r  terken .  De 
s t icht ing hoopt na verloop van enkele 
ja ren die noodzaak  om over d e  grenzen 
heen te  k ij ken naar goede pel e rs op te 
ku nnen heffen .  

t1et eer.1te team zal de  komende drie 
jaar _gesponsord worden door de 
BondsspllMbank.  Het team 1.oJ uit• 
komen to de eerste divisie onder de 
naam Bondsspaarbankteam. De naam 
GUS Is voor het eente team totaal 
komen te vervallen . Het eent.e wordt dit 
seizoen venterk t met drie Canada.zen . 
Het zijn de 23-Jarige Randy Neal u i t  
Mkhlgan , de  2 1 -jarlge Doug Me Creary 
u.lt Brampton en Andy Talsma, een Ne
derlands Canadees, dJe v ier Jaar geleden 
al voor Tblalf heeft gespeeld. 

Junioren teams 
Momenteel v olgen ru im 20 jongens  
onder de t ien  jaar  een  ijshockey-trai
ning . ern iJI ze in de gelegenheid zu l len 
z.ijn om een oefencom petitie tegen an
dere Ju nioren teams te gaan spelen .  
De heer Leeflang  hoopt da1 h ij met zijn 
actie op de l age re cho len er i n  ied er 

geval zo'n vijft ig  jongen tussen de 4 en
12 j aar bi j  krijgt . Voor een gered uceerde 
prijs zu l len deze jun ioren kunnen 
trainen , terw 1 J l  GIJS za l  t r achten een 
soort ru i l beur te k u nnen opzetten voor 
de aanschaf van de ij shockey-u itrust ing .  
Verder word t nog onde�ocht wat de

J 
mogelijkheden z.1j n  om binnen schoo l 
t iJd in  de gymnastiek - u ren i j  hockeyles
�en re geven .  Onderhande l ingen daar
over z ijn  met de  wethouder van onder
w ijs  Jacq .  W al l age gaande. 

De eerste wed tnjd d ie het Bonds,;paar
ban kteam za l  spelen i s  op nterd ag 4 
oktober. Het is een u i twedstrijd tegen 
het  voormal ige Thia lf, n u  Feenstra ·s 
Verwann ings team geheten .  Het  l i g1 m 
de bed oe l ing  da t  er tweemaa l  per  week 
een com petitiewedstrijd ge�peeld gaat 
word en ,  waaraan ook de Belgische 
teams deelnemen ,  voorzover het de coup 
Nationale Nederlanden betreft .  Voor 
het ederland kam pioenschap kom.en
a l l een  de ede r l andse teams in  aanmer•  
king .  
Het eerste team ui t  Groningen , dat  a l s  
trainer Wi lson Ross heeft ontvangt op 
vrijdag 10 oktober d e  ploeg u i t  B russel 
en speelt vervolgens op de zaterd ag er  
na  u i t  egen de H u nters . 



Wil de e htc ijshockeyclub Peter<; 
en J ager nu opstaan? Dfo vraag 
wer pt zich op bij de start van het 
ni euwe ij . hockey_t'i1,oen . De Asser 
clu b Triantha heeft van het H cren
vccn . ~ T hialf de pon or en de 
n aam va n het eer, tel tm overgeno
men . Een duidelijker voorbee ld hoe
zen de zakelijke belangen ook in de 
ijshockey. port blijken te zijn door
ged rongen is nauwelijk s den kh a~_r. 
Maar n iet all \'n T r iu11lh h eeft 11Jn 
naam "verguo iu". Feen tra Vrr
w armin g en Bondsspua r bank I lirn 
h el komende jaar voor het veel be
l r in h et gehoor lil{~cnd Thiulf en 
GIJS. E nfin, het i ('Cn chijnbaar 

Bij d Groning r J.lf,h ckt·~·, 't ich
ting gaat men vol \' rlrouw •n begin
nen aun h •t t w cl se1zo<•n in d • 
ee rs te divi si . Een !ani; geku . L ·rel j 

wen om e n verbintenis aan te 
gaan met een :-pon. or heeft g-e talcc 
gekregen in de vorm \'a n de Boncl,
:- f):rnrbirnk. , ·uor rnan::iger-conch 
Henk Groe,welcl h •tekent dat c>en 
noodzake lij k(' s np op wt•g na :,r ii~
h ick y lnncl e l,. ike (r,pkln ~e. [)(' k1,
~t l· 11 0111 éen n111h 1t1 L• 11,- ij~hm kL·_\· 
1e: 1111 npt im n:d IL' hv t:<- lt ·id1• 11 ,1•rgL• 11 
nu ' en ma.tl mel'r don 111 cn lt ·1 n t ~t·· 
1"p ·n . e i7111• n Jwn put lt·n int dl· 1T 

ln l ie!' g-erlllg1• r C'l' l t •~. 

" Toch lw h li <• n w1 • dt• 1:1 ·1 k 7ondt"r 
~chu ld1•n drn ai1 nd' \\ Pt e n Ie h1J11clt•n .' 

-: lt•lt CmL•n, 1•ld 1w clru kk1.' lijk . ., \\ ·c 11J11-
d <'11 hel l l'J.! 11 11, r on 1P ~ pon,ri r n it·t 
kun n n vrrkr,pen dn t w · ilt't innr gin g •n 
;1J' luill'n met :scllllldl'n . On er meer 
daorcloor wonrH•n \ l'C' het vert niuwL•n 

van clc- Ho nd . 1innrhank, die 1.1ch m •i 
onze heldd:\·1,i direct .1kk ord , , , r
k laard• . Ik weet zek r d a t wij de enige 
c·cr!'.t, d i\' is ieploeg \\"l'l re n zonck•r sch11l 
cl en Pn da t z gt 10 h 1,· 1 w :11 ." 

·let n;1me cl or ee n impopulaire hl' 
zui nig"ingRpoliti rk stond {:ronlll JH' n, at·· 
til'Vl' mnnag(•r \ nuk up c•c•n ei lnn ! 111 l' n 
z •e \':111 onbeg rip t>n onl l' hlll-(t'n ; ro rn 
\·eld: ., \\" r kondE'n ni î' l~ l•,t rn ·,., ci 1,t·n Ik 
1110 "' t steeds nN' 1c•i.: ~c•n nl, lwt n m 
gC'k1w kl' n ging. Ik li,·11 l·r,n n m , r11 1i:.:d 
cl;it ik N -ric•t1dt·n d, ,or hrl, it•rl,,n,n . 1, 
die ,po n-<nring nlt'l clor,r wn, gq.:nan d,111 
zou ik ook z.ckn lwt li i.1l11c nh11 11('l'r 
lwhlil'n gegooid .· · 

F, •n rer! L• lijk Hippe rl('r:-h ·10 ·h tqdr•ns 
tl e thu i. d1l(•ls znu c.l1· z,irgl' n ,,rn (:rol'll 
v .I d ongrtwijfrld vt•rli ht lwhbrn . Dr 
to loop vi(•l t·c·litPr dnnig LL•ge n . On
dank s een s tnrm ::irh ti g lwgin win d e 
com petiLie l oc n CJ,J ~ np hei tantlv lee. 
s pelend nk ele m::ilen v r vuurwe rk 
zorgd e, WèlflTh ij een -3 7ege op hei lol'n
rnali1;e · Heerenveense P(•I rs en ,lage r 
hel meest. tot de verbeeldin g prak , 
· De teruggang van de ambitie en dl' 
pre11taües hielden daanrn gelijke !r~d 
met het tempo waar n de (''1ll'l p t1t1 e
duel: zich c;ipvolgden. Ouder n . peelden 

onontkoombare situatie voor de in 
geldnood vc rkcrc·ndc c lubs. 

C'J IEDER g-c~·al barst de compe• 
titi<' i11 het noordelij ke ij •hockeY'H· 
r l'ldjr \'annvo nd in volle hevigheid 
Ins in H c renvecn, waar Bond s
:-puurha nk Team en Fecns tra \'er
,., Hrmin~ elkaar ontmoeten voor de 
('l'r . tl' divisie. \ 'oor b id ploegen 
~lual e r hel é>cn en onde r op het 
i,.pr- 1. fJ, C ronin~l'r-: , ·illcn 7.Î h in 
hun l\\ f'e d\· jaar op to pniveau p<>r se 
,, uurmaken onde r dl' l(•c hni. che su
pcr,·i:.ie , •;111 <l c populaire onudeef4 
Wib on Hvs~. di. inmidd e ls een 
hardP lijn h ,e fl aun~e lcondi~d. 

Voor cl speler.-; in het Friese Ha a gje 
vorm t h e t du el een aa rdige te L 

lrn heeft veel ge ld neergeteld \'Oot 
goede spele rs, die via o,·erwinnin
gcn meer publiek naar de ha l moe
ten br ngen dan met na me het afge
lopen seiwen het geval w a . 

HOE HET ook zi j, de kansen oor 
de beid<' noo rdelijke toppe r om in 
de hoog te klasse e n ro l va n bcre
k ni · tf' . pelen, lijken groter dan' 
ooit. Üp pa pier zijn de krachten 
ogcn sc h1.inlijk nurdi~ in balan · , ui 
mo t men OR\VO , HIJS en a ti o· 
nalc :'\cderbrnden l\ijmegen als ~e
rieuze tit e lkan.diduten beschouwen. 

R\ .\ 'Di E 1L 

\ ', n h t imperium van T ilburg 
Trappers zijn s lechts rui ne overge
bleven. D e in forse sc huldennood 
verkerende zu iderlingen hebben 
noodgedwongen af tand moe ten 
d en van een aa ntal goede krach
ten . 

11 T A SER Peters en Jager 
komt uit in de t weede divisie noord 
<· n moet bij voorbaa t a 1 tot de groot
!->le favo r iet voo r de ti te l aange
merkt word n. Het zit in één poule 
met \Oornamelijk rese r ve teams. ln
lercs a n ti Le weten hoe de e nn
rcn in een eventue le nacompetitie 
mel eer t -. di\'isicclubs o"p de been 
h l ij Yen. 

ondssp arbank 
·WJL-SON ROö6' 

/ ~ )r ië- /J I' 1' ~1 /() 

Téam 
0 t op t\Nee paarden 

l!a,11Hleu pg op rou 111c en _1 nng ren nn t 
li wk •n ,·n:\ k Ltidt•n,; d, ,ir-<le- 11· ek, -
11 11\1 ,,cl, r11d (• n 1q,gt•n-.. ,... , uil1e ,11 ,,nk. 
, rn i1l 11r 1, ·t' 11 11i , ta ndi ~nPdl'n \ :111 tr , i-

1w r ;\L1r1 in L 'l 'tl;111 :.: l'll in l· n,1 c, c' 
\f•rrn , , 111 lit'la! t ' IL"1dt·11 hl 11kkc-Ndl'11 . 

;\ L1.1r nok ,1p h<' l t<'l ' rni-..cht• ,l,1k 7il'l 
( ;r11,·11,,·l d h,•t 1111 ,1d 1ittt•n ... \ -,Hi ~ 1n;ir 
h:1drlt·n 11c ml't 1w 'l" a n nrl •zen 111 l 1te 

n.iuwt•liik-.. l'('l1 h ,1:,,1~ tirn eer-,H! d1, 1~1c tl: 
:sp llon . Het wc·rd \'a;1k l'C'n ·h, o .... \1 , r 
11 (' he hht• 11 e r , cri 1· :111 gr leerd . D kin
dt>rz iekt ,-.. zij n vc-rclwcnen . 'v\ 'e komen 
md h iina c n \' ( !l ed ig nieuw team op 
het ijs. ~ edr nnadezen, \\'il on Ho,:~ 
::ils t ni ner en erclcr onze ei ge n g •rijpte 
talenten. Als we nu i::een 2000 men . en 
hi i onzE> wed5lrijde n kunn n tr kken 
dá n weet ik het niet m er. " 

ln f i1e gokt men 1n Groningen op 
t11·èe parirden. F n r~ïcl mi ·t ,h et 
&>nd,-, paarhank Teum op een ubtnp-

r sit it- en aan de :rnd re kani g at men 
,1,ort m t lc•orleicling1an lgenkweck . 
T ,1lc111en :i.b Hen k l(l'i1.Pr. G rnrrl Cn r
ru,. :\l lwrt Stu,·Yt•nb nr. H an, F: ike le n
h( 1Jl11, -lut,-1 dv ~111cih c· n Hu h ·rl rl 
Cront Tilfll:tl'n \ olgL' ll .' C roem eld m 1•r 
·en _1nM ,i l' t 1,· ·1· riw ziJn ,·nor tnpspc, rt 

\ \ .i Iet ec·Nc bc-t reft liJkl men mt L 
hl't ·1::imrc·kkc n van d e Cannd e,on 
Uough \J e rearv, Kond~• i\ eal n A n v 
Ta l ma op rl c goed e w g. Z i.i brnch1 . 
tijden · hei oE>fcnduel lCl!en Hamburg in 
ieclt•r gernl een flinke pt rtie hnrdheid !n 
hei :-pel. die trainer/ p I r Wilson R uf;s 
\ 'fin ::il zijn -pupillen eist. Ross zegt ·r 
2e lf d it van : ,. \\·e zuil n hfl rd er spclé n 
dan ooit. Da t is e n van de voorwaarden 
om in de top mee te kunn n draai ·n. 

nz . p Ier.;; h &hen e o gemidde l·I 
lecf'tijd van '.1 jaa , D, t if> jong, m.:1ar ,:,..~ 
zijn terk. En daar komt bij dat we wel-

li ·ht de b te a nadeze r, h bhen die 
mvn ooit in ,ron ingP n heeft gezien. H et 
:-1x·l '!.a l c•c·n ~c no.:ationeel tint je k rijgl'n 
drmr dl" hnrd . en vele boclv -rheck . Ik 
hr">i> on l'en \' Ïe rde pin ots.'' 

\\ .. 1 'On Ho~-, kret-g tijd e n de zomer
mn11 nd e n in 1ijn vakan tie t ijd in Cn n ada 
, ·,rn (; r l ·m eld cl opdrach t um zelf en
kl'I ' ::i nad zen lc lesten en uil e zoe
kl'n . Daarmee voorkwam men een r is
k:mt avontuu r met zogenaamde "ij -
hockeyzigeuners", die iede r jaar per 
chartervlie1;tuigen in Europa neer. tr ij
kcn met al enig doel de za kken te vui
l n. Groenveld: ,, \.\ e hebben wel 75 
brieven gehad van Canade e a a nm el
dingen." 

j\; aas.t , ·ele on bekende Ca nadezen 
werd Gr cnvel d ook benaderd door de 
lfr<"renve nse international Leo Koop• 
man. , die tle Frie e club wilde verla ten. 

Bij de Groninger. kreeg h ij echte r n ee te 
huren (Groenve ld : ,, Koopman · p :rnt 
niet in on. team " ) eve nal de >-h-clcr
land · e a natlees Di ck ,J ellema van Na
tinna le Nederland en l\ijrnegen . Groen • 
, ·e ld : ,. Va n Jelll'ma hebben we on te 
rugge lrokken toc-n bleek dat HIJS teg n 
on:- p bci.:on t e bied n . We bes loten 
toen n iet aan e n dergelij ke koehandel 
mee l~ doen. '' 

Ex- p I r-train<!r Martin Leeflang 
heeft inmidd els d e upervisi e over de 
opleidi ng van jeui:;ds pelers. Het is de 
bedoeling dat vanuit de Groninger IJs
hockey Stichting propaganda wordt ge
m aak (voorde sport. Een lage contribu
tie (f 35) en een ruilbeurs voor kleding 
en materiaal moeten voor velen een fi
nanciële drempel wegnemen. Lee
flang: ,.Een aanzienlijk deel van het 
sponsorbedrag gaat in d e jeugd. Wc wil
len zoveel mogel ijk jongetjes tussen d e 

HENK GROENVELD 

vi •r e: n twnnlf jaar. Daartoe zullen we 
Dk op de scholen actief zijn met voor

lichting en dergelijke . Met T rian t ha en 
Thia lr hebben we inmiddels een zoge
naamde hou e-league opgezet. Een 
goede gelegenheid om ze wat wedstrij 
d •rvarin g te laten opdoen. Er moet 
doorstroming kom~n vrm Nederlands 
ta lent. Da t is altijd het stokpaa rdje van 
GIJS geweest. u er geld is k unnen we 
de p la nn en ook optimaal doorvoeren ." 
En Heuk Groenveld : ,,Al we a lleen uit 
waren op zu iver prestaties dan hadden 
we wel acht Canadezen naar Groningen 
ge haald . We hebben bewust nog niet 
toegegeven aan de eis van Ja n Publiek. 
De supporters dienen nog een jaar of 
twee gedl1ld te hebben. Daarna kunnen 
we pas een puur ederlands topteam 
presenteren." 



Het eerste team \·an de Groni nger 
IJshockey St1<.:hting, dat onder de 
naam Boud.s paarbank Team aan de 
·om peti t1e van de eerste divisie zal 
dec>lnemen, heeft zich ve rsterkt met 
dr;e niet;v e Canadese spelers. Naast 
cte als tra ne1· speler opnieuw acu1ge 
Lrok:{cn Nilson Ross ( een Canadees 
met de s tatu s van Nederlandse spe
lPr) zij n cle C11nadezen Doug 2\/1.c 
Cr cary (links), Andy Talsma (mid-

• 
lil 

den) en Randy Neal (rechts) voor 
één j aar gecon racteerd. 

:.Je Crear:v (22) heeft de laatste 
t :_irl ~cspeeld , ·oor cie universitei ts
ploeg , ·an Me Master in Ontario. Hij 
heeJ t 1 e,·ens les gegeven op een ijs
hockey-school en zal zich straks ook 
inzett en voor het jeugdplan v an 
GIJS onder supervisie van Martin 
Leeflang. Zijn speelstijl komt ovm-

een met die va11 de oud-Groninger 

De allereerste wedstr ijd (vrien dschappel!jk) 
ZATERDAG 27 SEPTEMBER 20.00 UUR 

BONDSSPAARBANK 
TEAM GRONINGEN 

tegen 

HAMBURG 
SPECIAAL TARIEF f 3,50 
V oorverkooo 
IJsslad,on Sladspari< Concourslaan 6 
Re,sburo 80<1asspaarbank. Oude Ebb1ngeslraa1 25 
Grievef Paterswoldseweg 448 
Homan, Heres1raai 80 
Knollema. Wielewaalplc,n 40 
Minke. Nwe Ebbinges1raa1 2 

Groningen 
Canadees Andy Raven. 

Randy Neal (23) komt \·an de 
Milchican University. Hij kan even
als Me Creary als forward en als 
dcfense ingezet worden . Een perfec
te body-check geldt als zijn speciali
teit . 

Andy Talsma (23) zal als Neder
landse Canadees voor het Bonds
spaarbank Team operen . Deze vroe
gere Thlalf-speler is zuiver defense . 

Indeling ijshockeycompetitie 
De eerste divisie ijshockey speelt 

het komende seizoen een volledige 
com petitie om de Coupe Nalio~ale 
Nederlanden, die een vervolg knJgt 
in een tweede ronde om hei Neder• 
landse kampioenschap voor de Ne
derl,:mdse ploegen. De punten uit de 
CNN tellen ook mee voor het kampi· 
oen schap. • 

De indeling: ORWO-Amsterdam, 
Grasso Eagles-Den Bosch, Bonds
spaa1·bank Team-Groningen, HIJS
Den Haag, Feenstra Verwarrning
Heerenveen, Nationale Nederlanden• 
Nijmegen, Tilburg Trappers-Tilburg, 

Hunters-Urtrecht, Brussel CPL-Luik. 
De tweede divisies spelen een 

dubbele competitie. De beide kampi
oenen m a ken onderling uit wie zich 
algemeen kampioen mag noemen. 
Die titel geeft recht op deelname aan 
promotie-deg radatiewedstrijden te
gen de twee laagst eindigende clubs 
uit de eerste divisie. 

De Indeling (noord) : Peters en 
J ager-Assen, IJHC-Rotterdam, OR
WO 2-Amsterdam, GIJS 2-Gronin
gen , HIJS 2-Den Haag, UIJC 2-
Utrecht. 
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GEN 

ZATE DAG 27 SEPTEMBER 

aanvang 20.00 uur 
Speciaal tarief / 3,50 

voorverkoop 

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

OORBEHOUDEN 

1eDIVISIE 

N.IJ .B. 



"MARTIN LEEFLANG 

een steun en toeverlaat" 
Tijdens mijn huidige verblijf in Zuid

Amerika trof ik bij de 1nagezonden 
post hel artikel van Hen,k Hielkema 
aan in vePband met het aC:cheid van 
mijn vrien.d en lj.shoc:key<lo lman-trai
ner Martin Leeflang. Daar het 
'fJ!oro llruipt waar he~ niet gaan kan, 
voel i - mij verpliabit ·ort op he1 
afsch id en het ar ikel te reageren. 

lk wil als oud-coach nier 11.wgmaals 
<luide lij k naar voren bre n:gen , dat de 
bereidw-ilhgheid n medewerking van 
Martin Le-e lang in <Je afgeJopen jaren 
van blijvende waard voor de 
Grt,n •nger iJ;; port zullen b Jjjken te 
zij n . Ma rtin Lceflan,g was steeds voor 
coach c,n spe-1ers een s-t>eun ei, , toever 
laa,t f-n n uil>wed'Strijd zonder Martin 
ih de b1Js, dat schee1de 100 proce nt. Ik 
zal n ic licht vergeten dét l c1Ls w ,ij in 
de b-eginîase bij een weds trijd weer 
eens fin - \'oor de broe - hadden ge 
had, cl goede m ntaliteit en oral de 
zm voor humor Yan Morlin r e-àenen 
war n dat het team voor de eerntvol
gen-de t.ra.ill.iing in elk geval voor cle 
vo1gen die wedstrijd men taal weer zo
v,er wa bijgekomen, diat me t nieuwe 
folihel<l steeds weer in het strijdperk 
gereden ikon worden . 

V 1). r.1 l in de beginjaren zijn ne 
steun n 1 y:t!irl.eit van Martin Lee.f 
lang voor mij als coach en ook voor 
trainer Rob van Aru·em van groot be
lan.g geweest. Nu met wat m~r af-
t.and VDJl het ijshockey dcet het ij 

tnch go d Le lez,e,n d,a,t onderkenci is 
gewo1·drn. da:t de re ·h tc ]i,in de kc,,·i 
sle nC,;t~n i - 1)m het cl l t,e b e.reiken. 

J k wil aUe eer en b wcmde,ring i;e
ven voor mijn opvolger H enk Groen
veld, die d :1,:i )<e n walt lo ·ser en 
soep Jc1· houdt . Ik zou echter wiJen 
wtu1r•schuwen 1 dat in een spm,t aL de 
ij:, ckcysµort wchte heelmeester- het 
op de.n luu r m ilijk kri_i,gen. 

Dt: a aLeur. die topsport wil bed.l'ij
ven. moet w • en da:t hi j als con.se
quen ic daarv-an m oet aan ·aarden om 
zich t voezcn n.<1ar een gi·oot aantal 
regr> ls C'n a ispral{'en, dje modern ver
taa ld neèrl<omcn op een c m,equent e-n 
g,le-d ui ~e'\·oerd stuk man.ageme:nt. 

Ik h'l()p - en iik wen te daar zelC 
in m iin ha rt bi j te kun.n e,n zijn - dat 
Martin over enige jaren tijd. zal kun
nen vinden om opnieuw zijn ervaring 
en varkmonsch.aip in dle1151t van GIJS te 
kunnen s, t,J>1]en.· 

Martin Le"flflnf{ nogmaabs bar~e lij;J( 
dc1nlc e n GIJSsie.s keepgoing en ., ,Toe
ten voc,r dl' he le G TJS-gemePnschap. 
Caracars (Venezuela), 

FRANS J. M. VAN ERP. 
oud-manager-coach GIJS, 

ere-hd supp. ver. GIJS. 

Hamburger SV 

1 

te zwak voor 
Bondsspaarb 
team 
De nieuwe Groninger ijshorkeyformatie 
vao GUS, dat ln de eerste d.ivlsle van de 
landelijke competitie zal uitkomen on
der de naam Bondsspaarbanlcteam, 
speelde zaterdagavond voor acht hon
derd toeschouwers een oe[enwedstr-ijd 
tegen de Hamburger SV. Het werd een 
20-1 overwinnlng voor de Gronlngers, 
dle alleen ln de eerste periode de Duit
sers een tegentreffer moesten toestaan. 
De setstanden waren 6-1 , '8---0 en 6-0. 

1. 
Coach Groenveld was bijzonder goed Le 
spreken over dit eerste optreden , hoewel 
hi j er dadelijk aan toevocgd~, dat het 
spe l va n de tegen ta nder nu 111e t z.o was 
dat e r een goed oordeel kan w~rd~n ge · 
geven. Toch zag h.ij 'n g_ocde h1n m het 
Gron inger spel. De ploeg maakte als ge· 
heel een vrij hechte indruk. Top corer 
in dit nog wei nig zeggend due l was de 
Canadees Randy Nea l, die zes maal de 
puck de juiste richting meegaf. 
Hel Bondsspaarbankteam zal zaterdag
avond al in H eerenveen voor de ee rste 1 

competitiewedstrijd tege n F~enstra ver
warming (het voorm a lige T h1al0 moete n 
aantreden. Dit wordt dus de eer t"e van 
de vier noord elijke de rby's. De belang-
stelling voor dit treffen is groot. Ook uit 
Groningen gaat een grote sc hare sup• 
porters naar het Frie e H aa!?Je. 

I 

IJshoéReystart 
met veel goals 

Bondsspaa rba.n!k T eam , de hoofd rn arht 
van de Groninger IJ.~hockey Sli cht-lng, 
heeft zich za.terdaga.vond in het Stads
park voor zo'n vijfhonderd toescho u
wers in z ijn nieuwe "'C claante geJ>res n
teerd. De harde lijn van de m et Neikr -
1.an'd.se status sp-clende C~IJlade e trainer 
Wilson Ro.ss wa.s du idelijk zichtbaar. 
Hoewel het grol,e aanta l body-checks en 
de felle persoonlijke duels tegen de v:1ak 
stuni e lcnde sparring parlners uit H a.m 
bur,g wat overdreven aandeden, genoot 
het publi ek m et voll e teugen van de 
vernederende afslachting. Onder aanvoe 
ring van de niets ontz.icn de Groninger 
CanaJdezen Andy Talsm a., Dough Me. 
Creary en Ra nrly N eal, werd h et 
krach,tsverschil in juiste proportiee 
weergegeven: 20--1. 

Het zou te ver voer,en om n.a h et duel 
tegen -de in d e d erde Dui t.se divi&ie 
uitkomende Hamburgers a I conclusies te 
tirekken, maar men kan in i€'der geval 
vaststellen da,t het Gr-onin.ger team ll'a□ 
kracht heeft gewonnen, 

IHet ,gernutineerd-e maa.r V'Oorz1!chtlge 
spel van de V'ertrokken Folkert Berghuis 
en• H enk via.n Hal,Leren en de terughou
dend.heid van de jongere talenben heeft 
onder het strakke n :gime van L eetlangs 
opvolger W,iloon R oss plaa,t..sgema:akt 
voor een gedurfde inzet, die het Gronin
ger ijshockey een volwassener aan.zien. 
moot ,geven. .,We speelden, het vorige 
i aar fo de eerste d ivisi1e veel te lief' , 
stelt manager-coac11 Renk GroenveM 
vast . .,In ons tv;eede jaar op top-niveau 
pakken we de zaken letterlijk keihard 
aan. Anders ned je het niet ki de eerste 
dlvis.~e. Da.L hebben we het vo1ige j,SJM" 
wel ge1eei'd." 

Het oefenduel ege de door 1n1vallers 
ernsl1~ v,enzwaikre Duii;sers vo:rnrde voor 
het Bonrdsspaarbank Team d:e eerste en 
de enig e geJ.egeil!heid oon een soaJ.a van 
bochy-checks in p.ra.Mij k t.e brooigen, 
H:>ordal aa,rusta-a-nde z.alerdag een !linke 
portie inzet ongetv,ijfeld noodz.akelij k 
2al -zijn om m H eel'enveen het eClrste 
team v,a,n Thialif (Feenst:ra V,erwannln.g} 
van de beide cornpetit.iepunten ' af te 
houden. 

De g,msten, die alleen in, de Pool M~ 
!red P r u o een prakl1sch g.elljkw,aard.i•ge 
k racht bezate n., !bogen ee:l\bied!lg het 
hooid. Run tiegenspe l gin.g voU1edig de 
mist in. Letterlijk wel te verstaan, want 
door de ho~e bui,tientemJ)'eTat-uur vormde 
zich in de Jj.~haiL zoveel co.nde=nevel, 
dat de eenzijdige confrontatie zich mees
tal als een grijs schimmenspel manifes
teerde. IJ.sb aan•direc.eur Fekkes: ,,Daar 
1s niets aa:n te d.oen. Door die warmte 
biuJLen Ju-ij,g je r.u.:lk e d ingen-. Als de 
temperatuur v,ijf g.-aden lag,e:r was, da,n, 
zou het .in, de hal helder z.ijn.' ' 

Het publiek, dat vaak moest r ade11 
wa.ar de puc.k zich b-evond, JJel na u
welijks afk.eurenrde ,geluiden ho r en, om
dc1t het zic'h verlust igde aan de Gronü1-
ger doelpun-tenma-c hine. 

De be,vu.st ingepompte Gro.nlnger ze.J1-
d i ciphi-n!è, o.m ook legen de zwakke 
Du itsers elke m.i:nuut tot het uiterste te 

e D e pcriodestanclen waren 6-1, 8--0 en 
6--0. Voo r cle Gronin.,.crs doelp 11 nttcn 
Neal (6), Me. Crea.ry (5), Krikke (3) , D e 
Groot (2) , Keizer (2) , Ei.kelcnboom (1) 
en Van Lune (1). 

gaa-n. 1ev·erde voor en.kele speLers even
wel "wat mi.ncter plezierige bij
versch1J □ sele□ op: Talsma kwam met 
een handbless1Jre te zit ten en A1'bert 
Sluy,,enberg en Jiohan T oren m oesten 
wegen., venvo11c!i11g,eo zelis hel ijs 
vroeg,ijdig verlaten, waarbiJ Toren· er 
met een bloedenide bave.rukiaak (wer;i
gens niet gebroken) nag hel er.gst aan 
toe w.as. 

HENK HillEiL'KJEMA. 

De Groninger Canadees Me. Creary {lweede van rechts) belaagt 
De Duitse goalie. 
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DERBY MET MINIMAAL KRACHTSVERSCHIL? 

Vanavond spelen wij onze eerste kompetitiewedstrijd (Coupe Nationale Nederlanden ) 
tegen een oude en bekende tegen stan der , Bondsspaarbank Team uit Gron ingen , 
't voorma l ige GI JS . 
De wedstrijden tussen Groningen en Heerenveen hebben voor het publiek a lt ij d een 
bijzonde r e cha rme , door de grote spanning , inzet en het geringe 
krachtsversch i 1. We rekenen dan ook nu weer op een e rg sfeervo I du e 1, met naar 
wij hopen goed bezette tribunes . 
Be ide teams spee lden één oefem1edstrij d. Feenstra Verwarming won vor ige week met 
7-2 van Grasso Eagles en ' t Bondsspaa r bank team versloeg Hamburg met maar I ie f st 
20 -1. Zacht gezegd een k i inkend resu ltaat. 

Wij verwachten van u en de spelers een sportief duel . Er zijn ·sup porters· die het 
met d ie s po r t ivi teit niet zo nauw nemen en in hun enthous i asme goo ien ze dan 
mun t e n op he t ijs of iets anders wat binnen handbereik l igt . 1 t Geld kan u beter 
i n de kas van de donateu rsvern i ging storten en de rest van de gooi en smi jtarti ke len 
laat u waar I is . Dit is een slechte vorm van aanhanke l ijkheid betu igen , 
laten we het zo maar noemen en n iet aan iets anders denken . 

Ui t uw enthousiasme door onze spelers aa te moedigen , ook op rromente n dat het 
n iet zo goed gaat , z i j hebben uw steun dan dubbel dw a rs nodig . 

WIJ WE NSEN U 1 N FIJNE WEDSTRIJD ! 

fee:nstra 
• ver'IMarmi:ng 

GRON INGEN 

HEERE NVEEN 

HEERHUGOWAARD 

DE N BOSCH 

RIJSWIJK 

TIEL 

LE LYSTAD 

ENSCHEDE 

GENK (BELG!El 



, . i 
~ • h , O 

-~ &~~-~~~, ¾ p 

, ~~ . 
~.<I(, :::llP~✓«- . .. , 

. , 

,, z.-

Bondsspaarbank Team wint in Heerenveen 

Groninger ijshockeyers 
sterk in eerste derby 

Een opstootje 
bij de boarding 
met o.a. 
de Groningers 
Henk Keizer, 
Henk Krikke en 
Jos Teisman 
(v.l.n.r. met 
donkere helm). 

Het ijshockeyduel, waarmee Bondss paarbank Team en Feenstra Verwarming 
zaterdagavond in Heerenveen het com petl tlejaar van de eerste divisie Inluid
den, bood d e ruim twee duizend toeschouwers m éér dan het geringe krachts
versch111 dat uJteindelijk verantwoordelijk was voor de 5---4 Groninger eind
zege. In feite onthulden de wederzijdse Inspanningen de huidige sterkte vad 
de beide teams, die na de oefenweds trijden slechts vaag kon worden getaxeerd. 
En over het spelpeLI was iedereen het wel eens. Na de slopende krachtmeting 
tussen de met nieuwe Canadezen gewijzigde ploegen was een duidelijke kwa
liteitsverbetering t en opzichte , ,a n het vorig jaar gemakkelijk waarneembaar. 
In die conclusie zochten de ver liezende Friezen tens lotte troost, terwijl Bonds
spaarbank Team .zich uJtbundig verheugde over het prille succes. 

Hoewel de klasse van de nieuwe 
Groninger Canadezen Randy Neal, 
Dough McCreary en Andy Talsm a in 
volle omvang van het duel straalde, 
verzwakte de rol van de be ide goalies 
hun dominerende invloed . De Friese 
Canadees Dick de Jong bleek in Feen
stra's team aanvankelijk een prakt isch 

, onpasseerbare sluitpost in te nemen, 
terwijl de Gronin ger Coen Eikelen
boom nogal wat onzekerheden ver
toonde. 

Overigens hield dat voor de stadjers 
nauwelijks e rn stige gevolg n in, om
dat de ontzettende hardheid, waarm ee 
Bondsspaarban k Team het initiatief 
nam, schoten in de richting van Eike
lenboom goeddeels uitsloot . Die vin 
n igheid en brutale instelli ng vormden 
de grote kracht van de Groninger 
ijshockeyers in de eerste periode . 
McCreary, Krikke, Toren, Neal en 
Ross combineerden bij het leven, inti
m ideerden met ijzeren body-checks en 

, schiepen zi ch fraaie scoringskansen. In 

dat geweld moes t de Fries J ohn de 
Boer het ijs volledig knock out vérla 
ten (na een tijdj e bu iten bewustzijn 
te zij n geweest verscheen hij weer op 
het ijs), terwijl de F r ie se goalie Dick 
'de J ong de zak,en ond er con trole hield 
en gaa nd eweg naar een ongekende 
h oogte groe ide. 

Hij pakte sch ijn baar moeiteloos el k 
schot. Daardoor kreeg het Groninger 
overwicht pas n a achttien m inuten 
gestalte vla een doorbra ak van Johan 
Toren, d ie beheers t scoorde : 0--1. 

Zwakke plek 
B ij de sporadische tegenstoten or. t

dekten de Heere nveners al gauw de 
zwakke plek van ' t bezoeken de 
team. De ner veuze Eike lenboom tra d 
weiielend op, waardoor Feenstra Ver
warming va n iedere scho tmogelijkheid 
gebruik wenste te maken. Vooral de 
Friese Canadezen Don McAd am, J an 
Jansen en Ken Tyl er, d ie daarvóór 
een bedeesde indruk maakten, ver
hoogd en attent het tempo in de twee
de periode toe n Bondsspaarbank Team 
wat ga s terug nam. Dat leverde direct 
ge vaar op. Jansen, Hen k Brand en 
Tyler kwamen door de geringere 
weerstand van E ikelenboom vee l 
goedkoper aan de d0€ lpun ten dan de 
Groninge rs, d ie slechts ·v ia Ran dy 
Neal a l iets teru gdeden: 3-2. Van een 
Gron inger in tim idat ie wa~ toen geen 
sprake meer. Men &paarde energie, 
waa rdoor de ha r dhei'd afnam, en 
Feenstra Venwar m ing toe kwam aan 
ijshockey op r edelijk peil. 

Na die Friese voo rsprong was het de 
vraag of de gasten in de slotperiode 
het in it iatief zoude n kunnen herove
r en om daarmee n iet alleen kansen 
te creëren, maar tevens de eigen 
kwetsbaarheid te camoufleren. Het 
lukte Bondsspaarbank Team tenslotte 
dank zij een betere conditie. 

Johan Toren (rechts) scoort de openingstreffer. De Friese goalie 
Dick de Jong is gepasseerd. 

De derde periode startte sensatio
neel. Na 33 seconden maakte Wilson 
Ross gelijk (3-3), twee minuten later 

------------ ~--
~orgde Randy Neaï voor een 4-3 
voorsprong en nog geen minuut daar
na scoorde Roelie Scheenstra de 
gelijkmaker: 4---4. 

In die spannende en weer wat har
der geworden s lotfase miste Feenstra 
Verwarming karakter om de strijd t~ 
bes lissen. Groningens beste man 
Dough McCreary scoorde 4-5, waarna 
de vermoeidheid van de Friezen een 
rem vormde op de tegenacties. Hoewel 
ook de Groningers op het tandvlees de 
slotfase ingingen, bracht m en voldoen-

■ Gis tera vond verloor Feenstra Ver~ 
warm ing in Utrecht met 7-2 van 
Hun ters via de periodestanden 2-1, 
3~1 en 2-0. 

de agress iv iteit op om de tegenstan 
ders in de t ang te houden . Door die 
hardheid l iep men trouwens nog het 
r isico va n st rafm inuten (Johan To
ren werkte zelfs een Fri es over de 
b oard ing heen ), maa r echt gevaarlijk 
werden de Feenstra-spelers nau
wel ijks. 

~ In die c;lolminuten kon Feenstra's 
t ainer-c ach-s peler Don McAdam de 

reige nde nederlaa ~ moeilijk verkrop
pen. H ij v iel uit tegen het arbitrale 
c'uo. hetgeen een misconduct penalty 
CJ 1leverde, die later zelfs werd gewij
z1c~d in ee n game misconduct penalty 
(van het ijs zenden), omdat McAdam 
zittend op de strafbank de arbitrale 
heren bleef uitschelden. Iets, waarvan 
hi i later oprecht spijt had: .,Ik · was 
emotioneel. Ik zal voortaan mijn mond 
houden. Het is immers altijd zo dat je 
de scheidsrechters slecht vindt als je 
verliest ." 

l -
HlENK HIE'LKEMA 



5-4 zege in Heerenveen 

Bondsspaarbankteam 
klopt Feenstra 
De eers te conrrontalie in de nicu,H· ijs
hockeycompetitie lussen de beide 
noordelijkt> eerste dl,·isieploegcn in de 
nationale compelitie om de Coupe Na 
tional e ederla.nden is op een Gronin• 

s ultg draaid . ln het Heercn
v.:.:r. Js t.ädlon zag n 1u1 1 t"' eë dui • 
r. ,1d toes hou~ ers het Bondsspaar
bankteam (het hoofdteam ,·an de Gro
ninger Ushockey Stichting) met 5-4 win • 
nen van Feenstra Verwarming, het team 
van Thlalf Heerem•een. 

Het is e1:R biizonder ,pectacul:iirc ,enn
ning geword.en. v.aarin duidelijk i ~c: 
bleken clat beide p lncg_en in de brcect1,· 
aan kracht hebben !!,cwonm·n . H c·1 

Bond spaarbanklcam ,peelde ee n ,n1ir 

1rel lt'IIJ ~ e \\C(hll 'J'-' • vL nl On<,t n:crOl.' L'C II 

b1J1• nde r goed t' te:1mgce,1 en mo nde 
1wcr 1eel karakter ie he ch1 kkcn. De 

ric,en hebben gee n m o me n t al" tand 
kunnen neme n , a n de Gro ninl!ers. In dr 
t't'r\tc pe ri I le name n de ,'oorrnalige 
· ij,,i1:,· lloor Joh,tn T 11 1-cn c:c n 0-1 
\\llll prt111g. 
In ck 1,11'.cde pen)r1 e hoge n do: Frii:1.e n 
h un ac h lc rq . nd a 3n, a n kelij k in een 2- 1 
,oor,prong nm d oor tre ffer ra n Ja n 
Janse n u1 He nk Brand. M:i a r korl 
d :iar< p brach1 Handy Ncal de orc 
\\eer in cvcnwichl. De tweede reriorl c 
\\ Crd 1cn,lnt1c :1fgc, lm en met een .l-2 
, onr,prong voor rl c , Fric,cn . d ie_ IPt 

,1., ncl \l e rd b!Chra h1 door Ken I ykr. 
1 )e dadc perinck wa wel he t ml'C. 1 
,pann1:11d ,an rlc drie . Ond,rnk~ ee n 

llll lll lll •'l'J<' k,· 1111111 \crhe id ,, p h e l i1, 

,l:iagde he t Bo nd <; . p aarh11nk1 ea rn via 
W il,m1 H <;, çn l,bnctv c~l op ee n .\-4 

,·oor I rung 1e k(1m ..:11 , 
l a ar ct Gro ni111!cr, bleven inc h niet 

lang ,i;,n lic le1C1 1ng . clt· r ri..:,c: 11 ~,, .1111c 11 
do;r Ken I ylc:1 ~,o nro:l lcl i tk 1,-rug. 111 
et: n un e rm a lc boe icndl' en 1' 11 1.' r,-c rcndc 
, lo1fase grepe n de G ro nin •e r, lc n~lo1t..:: 
<I c 11 , , " ·in\\ rne n de Ca natkc, Do11g 
1 , . t . ,, 111 oeil ijke po~i tie tl <' pu ck 
legen 1, 11,·1 joeg. 4-5 d us;. 
Rij de Fri 'l c11 ,, t I r,1 i~cr- pelcr Dlln 
M ;ic Acln 111 ch 1ll r li,·1 k 11 :ip lt·ide ndc :i r
bitrn lc 1ri0 na:1 r dt ~li ·, ·d k,1111c· r \TrnL·-
1c n. Hi j maakt.: hel ,, , t ,qn 1·oor1cl11 -
renrle op• en ,, a n11wrk ir1 ,,·11 wel,, :11 al t1: 
b oni in clc ogen , a n <k , chcicl , rc·ch lc r. 

• : 

Gron,ingen. 
wint 
derby 

• 
' 

(Vao onze 
ijshockeymedewerker) 

AMSTERDAM - De derby 
Thialf Feenstra. Verwarmln• 
gen - · Gijs Bondsspaarbank 
t.cam, waarmee de ijshockey 
competitie dit weekeinde van 
s tart gi.ng, leverde een nipte 
4- 5 o,, rw innînr: van de Gro
ninger op. 

Hoewel tussen de noorde
lijke teams niet zo veel 
krachtsverschil bestaat, had 
de Groningse zege groter uit 
kunnPn v allen indien Dick 
de Jon,:-, de doelman van 
Feenstra v~rwarmingen, niet 
zo'n uitstekende partij bad 
g!!speeld. · 

Hei Bondsspaarbankteam 
start~ overd.onderend, maar 
desondanks .leverde de eerste 
periode sleebts één doelpunt 
op: 0-1. Feenstra. . Verwar
mingen profiteerde in de 
tweede periode onvoldoende 
van het relt dat het Bond . . 
paarbankt.eam daarvoor 1.0 
met zijn . k.racbten had ge 
smeten. Brand (tweemaal) en 
Tyler scoorde,n wel, maar 
voor de Groningers passeerde 
McGreary De Jon!!: nog een 
keer ; 3-2 . . 

In d e laatste periode ee n 
fel aanvallend Bondsspaar
bankteam. Rosll en Neal be • 
zorgden de Groningers een 
3- 4 voorspront, maar via 
Tyler bleer .Feenstra goed 
Yoiiren (4 - 41. ti en minuten 
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GRONINGEN 

VRIJDAG 10 OKTOBER 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs / 4.50 

voorverkoop 

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

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

1eDIVISIE 

N.IJ .B. 



Vanavond d e eers t e thuiswedstr i jd van de kompe
titie Pgei on z e Belgische gasten uit Brussel " 
Te v en~ de eers t e off i c J ~ le thuisweds trij d als 

"BONDSSPAARBANKTEAM" 

Al on z e gas en p deze a v ond een h a r telijk wel 
kom . Wij hopen op e · n suk sesvol seizoen met 
spannend~ we d s , r i jden e n eeivo e u1tslagen 
Ge zJ ~n de tra j ni ngs i nzet en te amgeest '"'" al er 

L.-Or' i._de:r e we ds t· r - Jd LOO% ~nzet z i. jJ'J e n ,.!Jan
n2er 1ede1 e en 11 e ver r ouwe aan d e ZE: jongens 
ge e rt, u lLen Pr wel r esu l t aten kome n o 
De ~ omoet i ti e 7 d l d i t seizo e n zwaa r zijn en de
ze av · nd moe c b l ijken of he c publiek hun blijk 
var, sympa th 1e zal geven ~ 
Mcedig o nze jon gens aan , ze hebbe n h e t n u nodig ~ 

Tet z i ens op 18 oktobe tegen de Kampioen van 
vor·.i g seizoen: TILBURG TRAPPERS 

Zaterdag 78 ok t ober - thuis - TILBURG TRAPPERS 

Zaterdag 25 ok t ober - thuis - C oP oL. LUIK 

Zaterdag J november - thuis - HYS-INTERVAM 

Zaterdag 8 november - thuis FEENSTRA HEERENVEEN 

Zaterdag 15 noverrber - thuis - N "N. NIJMEGEN 

'/, 1 

VRIJDAG 10 OKTOBER 1975 lste DIVISIE N.Y oB --------------------------------------~--==== D 
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BONDSSPAARBANK 

18 C. Eike le nboom 
1 H. Groenve l d 

6 A, îa 5ma 
4 H, El ke l enboom 
5 J -. Te î sman (A) 
3 J _ de Sme t h 

15 8 - van Lune 
9 W. Ros s (Trainer) 

12 H. Ke ize r 

7 Re Neaî (A) 
'l 7 J o Venema 
6 D~Mc , Creary 

1 1 H. Kr i kke (C) 
16 J. Toren 
8 A. Stuivenberg 

14 Ho de Groot 

OPSTELLINGEN 

Goa 1 i I s 

Defends 

Forwards 

Coach/Manager Henk Groenveld 
Phys i otherapeut 
Materiaal 
Artsen 

dvie 
p 11 sen 

e t nev 
Id 

Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 

H • Broomans 
H. Fokkinga 
H. Krikke 
F. Mulder 
H. de Vries 

/ / 
BRUSSEL 

30 D, Scot t 
1 Pc Smeets 

4 M. Baiaase 
7 M ~ Kap t i 
6 D~ Burceron 
2 B C' Ledaca 

10 P ~ Vermeulen 
4 F. Zwi cke1 

13 A. Zw î cke 1 
9 P. Richards 

12 P. Zwîckel 
11 P Q Ra na u 1 d 
1 6 L o T a rd i s·s 
8 Mo Boudreau 

14 P. R i ge 

Paul van Pooten 
(coach) 
R. Hanrez Manager 

U A \,1 (2) 
• l vl 

LA BHOEK 
OSKANA L TE APE L 
ERT / E D/ M (2) 
IDHOR 



bliek in e clinch 
et boze ij hockeye 

Voor de sensatiezoekers op de Groninger tribunes vormde het eerste 
competitie-optreden van de noordelijke ijshockeyers in eigen huis een 
ongekende "lhriJler", die vijf minuten voor het einde van het duel tegen 
Brussel een spectaculair hoogtepunt kreeg in een ordinaire vecht-, gooi
en smijtpartij tussen het publiek en enkele Belgische spelers. Arbiter 
Duncan Moore (ex-trainer van Triantha) wilde de ontmoeting staken, 
maar hij liet naderhand toch doorspelen . Hij maakte zich over het kal
meren van de gemoederen blijkbaar geen illusies, want vanaf het begin
signaal ont ierde een reeks incidenten de vaak unfaire krachtmeting, 
waarin Bondsspaarbank Team tevergeefs opbokste tegen het kwalita• 
tief sterke Belgische team:6-11. 

Dl'\ l:1 m sl0rg in de p:rn 1oe n de Grn
nin g r ;\ !hert Stuy\·enhcrg het rnct en 
He lg ;:ian ei ~tok kreeg, die voor een 
\ echt part ijlje zijn hancl~choenen zov r 
over de boa rding gooide dat er één t u. -
~en hel publiek t ree hl kwam_ l\fon \\'CÏ

gercle de handschoen lc>rucr te geve n. 
wanrop ern ,1·oedcndc Brusselse .· p Ier 
met zijn slick in de toeschouw r hokte . 
H ij kreeg daarop een welgemikte bier
ile · tegen Lijn schouder. waarna één van 
zi jn mrde, peters het projectiel terug
w.icrp in de lribunes. Daarm ee was de 
\'0nk van hel spektake1 in de ijs pi te de
lirn~ie( overgeslagen naar de fel mee1e
\'ende upporter., die voordien wcder
zi jdsP overtredingen do r het zwakke 
nrliit l';ile dun nnbestrnft zagen. 

B ij n eventudc tnking van de on -
moet ing zou dC' Groninger I-Jsho key 
Stichting ,·oor nare gevolgen hebben 
kun nen ,-taan. let waaroverij · ha ld irec
teur Fek.kes zich nogal iorgen maakte : 

Zulke tne,;tanden hebben we hier nog 
;~ooit beleefd. \Ve :man ('t clirecl irls aan 
doen. ?\og deze week koml er een ko
cre l ·ri je af'.,çheiding Lus en de spelerc • 
bank~n en het publiek door middel van 
C('ll soort glas-fiber en er wordt. geen bier 
me r in !lesje of blik verkocht.'' 

Hardheid 
ln ieder ge,·al kunnen de Groninger 

supporters zich v or hel komende . ei 
z1Jc>n wel opma ken voor een wekelijk te
ru~kerend spektakelspe l, dat onverbre
kelijk verbonden lijkt met de sensatio
ne le hardheid van het Bondsspaarbank 
'1 eam. 

Tegen Brussel bracht een overrom
pelende start echter niet het gewenste 
effect. De praktisch volledjg uit 
Franse Canadezen bestaande. Belgen
ploeg bezat te veel routine en sou
plesse om zich te laten ,,ermurwen. 
Sterker , Wilson Ro s r n zijn mannen 
vergaten te ijshockeyen, waardoor 
Brussel in de eerste periode een be
slissende 5-0 voorsprong kon nemen. 

Dank zij een conditioneel surplus 
kwam m n vechtend terug tot 5-2 ( ia 
Randv ·eal), 1tiaa r de Belgen namen 
daan{a gemakkelijk ruimer afstand 
d oor onzorgvuld igheden van de 
Bond ·, paarbank-defen ie en een te wei
ni g verzet biedende goalie Coen Eike-

/~,.o / 7 ,4AA Cl ,-r ,v /4-
{j 

lenboom, die al in de eer te periode 
f-'c huld a:in zeker twee treffer:; had. Hoe
we l hel be:t uur van GI.J , maandag
avond verga dert o,·er de aankoop van 
een nieuwe a1rnde e goalie . wilde ma
nager Hen k Groenveld daar niet. van 
hor n: ,,Onzin. Daar weet ik ook ni et 
vanaf. Men zal toch zeker eer, t de 
çoach. trainer en de peler groep moe-

\'oor de eerste di ,·is ie ve rl oo r het Heeren
veense Fccnstra Verwar ming gi tcra,·ond ,·nn 
NN Nij megC'n m cL á-2. HJ,J versloeg Hunters 
met 8-3 en land sknmpioen Tilburg Trnppers ze-
11:cvicrtle met 17-3 o,•er Grnsso Eugies. 

ten informeren over dergelijke aanko
pen. Hel lijkt me een paniekreactie na 
d eze eerste nederlaag. die volkomen ten 
onre hte zou zijn, \\'c he l ben vanavond 
crewuon \·erdîend v rlorcn en dat wa 
;iet alleen de , cbuld \, m Coen.' ' En 
trRiner \\' il:aon Ro"~: .. oen heeft zelf 
redelijk goed gespeeld. Die tegengoals 
\'iC'len. o mdat we te\·eel ri. ico',· n amen 
achterin. \Vat tegen Feenstra \ ' rwar
ming •,vél lukte ging nu niet door. omdat 
Brus el over snelle, geroutineerde spe
ler be chikte . ·· 

HENK HIELJ<E 1A 

/ () - ; l - I ,;-



Tableau de la troupe van Bondspaarbankleam en GIJS 

(G)IJshockey-ers presentere 
!Jo11d .. /)Uarhw1ktc'am. d e 

Gro11{11ger ij.,!w ·k n p lo<'J.; 
d1~e ·n cfe strijd r1111 c! C' 
<Cf")1tp1' No1io11 0/e ed <'r~ 
·1r111 le11 :::o 1'<11Jrlrr'/(d,j k 

11•as ges tart m !'t (' <'11 :eRe 
op Fee11 stra 1'<'nvunni11g. 
her Foormolrj:,, c Thiol/ 111/ 

, H e('f'('l/\ ' ('<'11 . 11 ·1·rd '11'1 (/r 
,r:clnee11 \\ '( ' i' k <'inde L:< 'C ()/J· 
/i ·o11 l<'<'rd m e i r11 'l' i ' 11 ccler· 
la,r:,,en. Vnïd11,1!,t11 •01id ,·er· 
foor de ploeg 1•u11 coach 
GnJen e11<'ic/ d e 1l111is 11 •,·d
s1rijd l<'W '11 Br11ss<'I 1111 ·1 

11-6. D<' /J el[!c•11 .\ /oi e11 

/11 111 noordclif"k <' trip ee11 

rlrrR la1er a( 111 cl 1'1 ' 11 (J - 3 

:'.ege op Fe ·ns! r I Venl'<1r
/11lllf?. 

Zalt'rda,[!al'o1ul nnde,wmd 
li er B ond sspaarbn11kteam 
i11 U trech t b!!"ik haar cle 
11(><:rslaf}, Fan de tlOf!al Il <'· 
f!a rieve reacries ;,, de p <'rs 

O/J de weds:r(id 1ege11 de 
Bel,[},<> 11. Tegen H1111ti'rs 
konden de Gtoningers t o· 

faal grc>11 F11is1 maken . Er 
!ai eC'11 mathrid ol'cr de 

(J IOC'f}, 11/s nooit rc"or<'fl . 

He'/ 11•rrd dan onk <'1"11 

d11idelijk1· /().5 11<'derlao~. 
Hu!I IC' rs lo,·n m i 11 de eer· 
sU' rwriod e op <'C'n 6-3 
l'()()J"Spronr:. /11 de> {H'('('d(' 

JJC1iode kwc11 11 er 1vl'l is
,, ,uar ,,•of nrrer vuu r i11 de 

Gro11 i 11,r:,,er J>locg . i1•aar

door de:e pNiode da n ook 
verdiend <'Il /(> recht m et 2-
/ 11•erd g,,,1 ·0 11 neI1. m aar in 

d r d e rd e spee!he//1 dic 
l<'< 'n/e H111uc•r .1 de s tn"jd 
11•cer 1·0/led1/;:. l\'11! ('e 11 .1-0 
SCO J"(' OfJIC\ '<'f"d<' . 
Totaol 11 i I sla ,f!. ll '('I"(/ c/11 1 

10-5 ,·oor d e Ut re ·hr,e 
(omrn / 1<'. R nn ,h N<'ol 

.1coorc!<' drfrmuu! ,·nor de• 
Cro11i11,f!, <'J"S. l11ckir' V en e
ma en Johan To,·en .~u, ·1•11 
<·cnmaa/ de puck d e iuistl' 
richti11 f}, 111ee. 

D e sta nd i 1111 : Tillmri!_ 
Trop1,ers 2-4. Nat . Nf'c/ . 
Nijm egen 2-4. Bm se! 2-4. 
Hu 11/ C'rs .1-4. H US-/ 11rcr· 
m m 1-2. ORWO A nr t e r-
da m 2-2. B rmclsspuar-
ha 11 krc>a m 3-2. Cms o 
Eag!C's 3 -0 . F ecns rrn V e r-
11·arm ing 4-0. 
Vn"jdag 1>0 eerd !'n d<' lc ' 

de11. jo11,r: en n11d 1•a11 !t et 
B onds ~p ua rhonk1eo m . 

l'OO r 0 11 :e (o10.f!.rn 11 ( E ,,11 

··1ohlea11 d(' la 1m11p ,.. Op 

de 1ek1·11i11J.!. : i, ·1 l 11 ·1e 1, •1, · 

1 \ . 

!. Alhcn Stu,·1·1 ·11he1!'!. 2. 
/ack V<'11e11rn . 3. ins T C' i .1-
11rn11 , 4. H. Fnkkin~a fmu · 
teriaa/). 5 . .lu/!(1 11 Toren . 6. 
Harke CrnC'11 l'e /d. 7. H o11s 
F:ikelc 11 hoom . . 11 11h er1 

de Gmnr. 9. Jon ·t D<'.,
m et h . / 0. B ar/ 1•011 L111u·n . 
11. Wilson R uss. 12. And,• 
Ta!s mu . / ] . Coe n Eik<'· 
le 11 hoo111 . 14. Henk K ei
:::cr. 15. Henk Krikke. / (, _ 
Ra11d1 • Neo/ , ! 7. 0011,!!, M e 
Cr C'an·. I . Ma rt in [ ,,e;: 
l u11 R S r .. 19. H. /J m nm(fl7' 

• 
ZIC 

I F \'.\ . Tltr ' /"U/1<'1 11 ) . }/) Il 
r(/(·111'1'<' ld lcnuc /1 !. l l 
'id, !J o ,·r1 11 11. 22 lf<'r· 

111 0 11 l<. ,·i - cr. 2?. Eh<'I 
N1111 nn o11. 24. Jla11 ., Eik <' · 
luu r, :!5 A//clrii's F:/f'l'C'/d. 
2f> . ll l' 11 k d e Vrin . 27. 
1/011 .1 /{ () /111 (' /1/{/I/ , 2t1 
.)\ ' ( 'Il 1' (1 11 Î Ï <' ll( ' /l. ]() f-?_o -

/w r t 1 ·o II d I' / au 11 , ?() 

/-1(111 .\ C <! /ri ' IIJ: . 31 Rl' l/11/(' 
D illiu f!,. ? .Jo han 

S t'/11111 rmon , ,3. Virg i/ 
B mo111 u 115, ?4 . M artin 
/ <"<0 /lo11 g Jr.. 35. Rnhcrr 
Z11·i r·n . Jfl . 1-'aul 1e11 / lo( 
3 7. M urrn V o 'i, .?H. Po11I 
!\/ l'<f<' r luwd 

D<' i1' 11 r.:d ( /J cf<, (oi o 11 ·0, 

i11midd , f.1· 1·oor: ie11 1·c111 de 
111(•1111 '<' cluh.~jaal 111 de 
k l e 111"< ' 11 1·,111 dl' Bo11d ,
·'/){1{1 r ho11k. De:c , iaal 
11 ·e n/ h1111 11ilr:,,c r eik1 11u a( 

loop ,•an d e> 11Tcl ,·1rijd. 
\\"C'lkc \ '()()/"{/r f!. lllf!. {/(/// !t et 
1 re/( 11 1•1111 " !, e t <' (' /"\/<' 

l <'f},C' II lJnr.1.11'!. 

---
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HARKE GROENVELD 
.. opm erkelijk debuut ... 

{ 

Klei e e 1 ·a voo 
r ishockeyer 

Hoewel manager-coach Henk Groenveld van het Bondsspaarbank 
Team zich gister avond in Nijmegen duidelijk teleurgesteld toonde over 
de in de slotfase verloren (6-4) ijshockey-partij, stelde hij toch onom 
wonden vas t dat zijn ploeg tegen Nationale Nederlanden Nijmegen tot 
een aanvaardbaar spelpeil was gekomen: ,,De beste wedstrijd die we tot 
nu toe gespeeld hebben. We hebben ongelukkig verloren. Een geli jkspel 
zou rechtvaardiger geweest zijn." 

D e belangrijk te bijdrage voor zij n 
o ptimi t,i che concl u!lie leverde zijn 17 · 
jarige zoon H a rke, die al goalie een op• 
merkelijk se izoen de buut maakte. Doel
man Coen Eikelen boom had d oor de re
cent e verwikkelingen rond zijn per oon 
aan trainer Wilson Ros kenbaar ge
maakt dit weekeinde liever niet te pe
len, waardoor de jonge H arke Groenveld 
de veelbe proken po itie in het Gronin
ger t eam m t innemen. Hij greep die 

, k an met beide handen aan. Met de 
flai r van een routinier wierp de jun ior 
z ich herhaaldelijk met overt ui ging in d e 
baan van d e puck. itgerekend zijn 
brutale wij1,e van optr den maakte van 
de Groninger d efen ic een minder ge
makkelijk te nemen ve ·te da n in voor 
gaande duel het geval was. 

Aan de N ijmeeg e treffer kleefden 
vooral em tige verded igin gsfouten , d ie 
veelal te wijte n waren aan de te onbe
ui ·de aa nvalsdad en van h et Bond. • 
paarbank Team. Via incorrecte hard

heid kwa m men daarbij eveneon vaak 
' 

met een numerieke minderheid te zit
ten, d ie tegen een ervarener ploeg als 
het jonge ijmegen ongetwijfeld pijnlij
ker gevolgen zou hebben gekregen dan 
de 2-0 voor p rong, waarmee de oo telij
ken de beginfa e voor zich opei ten. 

Intimiderend 
Met intimiderende body-checks na

men de Gron inger vervolgen het in i
tiatief, dat uiteindelijk een 4-4 tand 
opleverde na de tweede periode. Wil on 
Ross coorde v ia een lap-. hot, de 17-
jarige uitblinkende Dobbelaar doel
pun tte voor ijmegen tweem a al , ma ar 
.Johan Tor n. Andy Tal ma en H enk 
Krikke werkt.en de puck even eens in het 
kooitje. 

B ond spaarbank T eam had de winst 
chij nbaa r voor het oprapen . Neal, 

M e reary en Ros maakten z ich op voor 
een b li ende doorbraak, maar de 
com bin atie· misten tempo, terwijl de 
chot en m ee lal achterwege bleven . De 
ijmeeg e Canadees buitte aan de an-

dere kan t een numerieke meerderheid 
uccesvol uit (5 -4), waarna de talent

volle Nijmegena ren de zaken beheerst 
in eigen handen hielden . Zelfs in de 
s pannende slotfase bleef ijmegen-

oach Alex Andjelich met zijn jeugdige 
derde lijn pelen met alle risico's van
dl n. Andjelich : ,,Het was een bewu te 
keu ze om het team een uit te te ten. 
Gronin gen i wel iswaar een stuk t.erker 
geworden, maar het , peelt voor mij een 
beetje houthakkerig." 

D zespe Nijmeegse treffer maakte in 
de laatste min uut de beslis. ing defini
tief, toen goalie H a rke Groenveld het ijs 
bad g ruimd voor een extra veldspe ler. 

Het gemeend klinkende applaus, 
waarop de N ijmeegse toeschouwers 
Bondssp aarbank Team na afloop t rak
teerden , mag d an bet opgevijz lde Gro-

T ilburg Trappers, vanavond de tegen-
11tander van de Groningen, won gister• 
avond met 8- 0 van het Utrechtse Hun

eJ"<1. Verder ver slo g Bn111se) O.rwo met 
7-6 n zegevierde HIJS met 9-2 over 
Gra so. 

ninger ze lfvert rouwen onder trepen, een 
genadeloze afstraffing vanavond in het 
tad park tegen landskampioen T ilburg 

Trappers zal het niet kunnen tegenhou
den . Daarvoor vertoont het Groninger 
spel nog te veel onvolkomenhed en. 

HENK HIELKEMA 

Ondanks goed-spel _____________ _ 

Bondsspaarbankteam 
haalde het niet 
ln het Groninger ijsstadion zagen twee 
duizend toeschouwers zaterdaga~ond 
het Bondsspa.arbankteam met 10-4 ver
liezen van landskampioen Tilburg 
Trappers . De Groningers hebben de 
Tilbu{gers ondanks deze fors uHgeval
len nederlaag knap pardj gegeven. 

o ral Henk Krikke ~peelde een voor
treffel ijke \.\-ed rrijd. maa r ook de jeug
dige doelman Harke Groenveld kwam 
ondanks de tien treffe rs die hij de kam 
pioene n moe t toe taan tot een bijzon
der goede wedstrijd . Het Bondsspaa r
bank1earn toonde een geweldige inzet, 
maar bleek toch op ver chi llende onder
delen tekort te chieten bij de T il bur
ger , die in de cer-sle periode een regel
matige 4-1 \'Oor prong namen . 
Ook in de tweede periode kwamen zij 
ton·c" r treffer , maar nu wi ten de Gro
ninget. hier twee tegen over te tell en. 
~et me est pa nnende was de derde pe
riode. waa rin de Groninger lot hu n 

beste ~pel kwamen. Mee moeite konden 
dt' Tilburgers tn d e1e peelhelft met 2-1 
af tand van de bijzonder fell e Gronin-
1:!ers nemen. 
Vrijdagavond heeft. hei Bondsspa.ar
bankteam in Nijmegen een uitstekende 
indruk achter2elaten. 
In de ee r te peelhelft kwam e n 7.ij m e1-
zaam tot een 1-0 oor~prong . 1 n een 
gla nzende tweede periode trokken de 
Groni nge rs aan het langste eind en 
bra hten zij met een 4-3 score d e cijfers 
in evenwicht. l n de derde periode ten 
slotte luk te het de Nijmegenaren de 
puck nog tweemaal langs Groenveld te 
werken . De tind tand werd zodoende 6-
4. 
De tand in de bek.e rcompetitie i nu: 
Tilburg Trappers 4-8. Nat. cd. Nijme
gen 4-8. B russel 3-6, Humers 5-6, HJJS 
lmervam 2-4. OR WO Am sterdam J-2, 
Bond spaarbankteam 5-2, CPL 1-0. 
Feenstra verwarming 4-0 . Gra so agle 
4-0. 

-------------------------



GRONINGEN 

ZATERDAG 18 OKTOBER 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

voorverkoop 

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

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

1eDIVISIE 

N.IJ.B. 



van avond landskampioen Tilburg Trappers, een team, 
~ t goed hockey speelt, zowel in Nederland als 

a r buiten . 
Iope lijk kunt U genieten van een goede en mooie 

N dstrijd en zullen onze Jongens hun uiterste best 
oe n om zo goed mogeliJk voor de dag te komen D 
ok di se zoen i s Tilburg weer éên van de kandi
a en voor de eers t e plaats en een fijn team om 
e g en t e spelen. 

Vo gende week weer e en t opper met C.P L Luik als 
t egens tan der . 
~ij re k enen op ieders komst~ 

PUB LIEK, BLIJF SPORTIEF EN GOOI S ~V"P. NIETS OP 
HET I JS . 

Tot de volgende week zaterdag. 

Za t erdag 2 5 ok t ober - thuis - C ~P.L. LUIK 

Zaterdag november - thuis - HYS-INTERVAM' 

Za ·erdag 8 november - thuis - FEENSTRA HEERENVEEN 

Zat erdag 15 november - thuis - N "N. NIJMEGEN 

Za t erdag 29 november - thuis - ORWO AMSTERDAM 

d/ 

BONDSSPJ_A.RBANKTEAM 

18 C. Eikelenboom 
1 H. Groenveld 

6 A. Talsma 
4 H. Eikelenboom 
5 J. Teisman 
3 J. de Sroeth 

15 B. van Lune 
9 W. Ross(trainer) 

OPSTELLINGEN 

Goali's 

Defends 

TILBURG TRAPPERS 

30 G, Gobel 
l H. Christiaans 

2 H. van Dun 
4 H. Christiaans(C) 
3 G. Bakker 
9 G.P. Nousek 

-- -------------------------------------------------
12 H$ Keizer Forwards 8 J " de Heer 

7 R . Neal (A) 21 P. Don 
17 J _ Venerna 17 J .~C" Donald 

6 D.Mc . Creary 16 W. Tuma 
1 1 HG Krikke ( C) 15 K " v/d Broek 
16 J. Toren 7 J. Tilissen 

8 p,._ . Stuivenberg 6 i v/d Ven 
14 H. de Groot 19 v" Wijngaard 

18 M. van Boekel 

Coach/Manager Henk Groenveld 
Physiotherapeut Hr. H. Broomans Reserve: 
Materiaal Hr. H. Fokkinga 
Artsen Hr. H. Krikke 14 F. van Roemburg 

Hr. F. Mulder 
Hr. H.de Vries 

d ,es 
d polis en PEL 

St:h "rp- a 1ev 
vl g reg 1 



Bond s · a · rbank eam krijgt 
0 atie dan nederlaag 
Na afloop van de vierde achtereenvolgende nederlaag van het Gronlnger Bonds
spaarbank Team heerste er zaterdagavond in de ijsbal 'Stadspark', ondanks 4-10 
verlies tegen landskampioen Tilburg Trappers, een onnu kenbare hoera-stem
ming. Niet de score, maar veel meer het spel vau de Groningers gaf aanleidin.g 
tot ovationeel aJlplau , dat voOl' namelijk be kmd wa.s voor de breedgeschou
derde junior-goalie Harke Groenveld, die met uitstekend keeperswerk zijn 
teamgenoten opjoeg naar ijshockey van goed niveau. Tastbare resu.ltaten le
verde dat tegen de geroutineerde Brabanders nauwelijks op. Daarvoor was er 
teveel klasseverschil. 

De Gt·oningers die na de uitstekende 
seizoenstart tegen het Hee.renvcense 
Feenstra Verwarming ond-er meer 
door de zwakke wedstrijdprestatie van 
doelman Coen Eikelenboom door diepe 
dalen gingen, lijken verlost van de 
druk om de wellicht te hoog gespan 
nen verwachtingen waar te moeten 
maken. Men beseft in de Nederlandse 
top nog niet mee te kiu:nnen draaien, 
waardoor de voordien verkrampte 
combin.ities plaats hebben gemaakt 
voor rust en overleg. 

Managel'-coach Henk Groenveld: 
,,IDe opga•aDJde lijn tekende mdh vrijdaig 
avond tegen Nijmegen al af. We we
ten dat we dit jaar nog geen toppres
tatie hoeven te leveren. Van onze 
sponsor hebben we de t ijd gekregen. 

Het is nu zaak om eens een keertje te 
winnen. Vanavond was het de Europe
se klasse tegen Gron inger amateurs, 
maar we zijn in deze vorm niet bang 
voor thuisduels tegen Hunters of 
Nijmegen. Die pakken we straks. Da t 
is helemaal geen punt. " 

Groenvelds zoon Hiarke luidde met 
zijn komst in de Groninger hoofd
macht een stuk spelverbetering in, die 
tijdens de eerstvolgende du els zeker 
tot competitiepunten moet kunnen lei
den. De onrtgoodhclde Ooen Eikelen
boom l ijkt daarbij voorlopig terugver
wezen naar de wisselbank als tweede 
doelman. Harke Groenveld: .,Sneu 
voor Coen, als je bedenkt dat hij al 
vijf jaar reserve-goalie was. Ik heb 
nog maar drie wedstr.i,,iden aan de kant 

. _Tilburg Trappers 
oriverslaanbaar · 

j Van onze ijshockeymede'l'verker 

. MSTERDAM - De n atio~ale ijs
hoèkeykampioen Tilburg Trappers 
he ft dit weekeinde tot tweemaal toe 
a.an.t~oond dat het geen enkele be
dr,ei1gmg zal on<:lervinden bij het 1>ro
Jongeren van die titel. Eerst werden 
de Utl'echtse Hunters met 8-0 ver
s lagen ,en zaterdag-av-ond kon ook 
GYS Groningen de TrapJJers niet af
stoppen: 4-10. 

To<;lh was d e wed strij d tusse n GYS 
en T~l!burg voor de Groninge rs een 
ail-esz1ns hoopg,even de vel'to nin g. Het 
ged-erponstreerde :,.pel was van een 
dusd~ni,g gehalte dat ver wacht m a" 
worde n cLat vele an dere teaims h et ü~ 
Groningen behoor lijk zwaa·r te ver
d uren z.uJ,!en krjjgen. Twee sipe-lers in 
het bijzonder. K rikke en McCr ea ty, 
bi-even vooetdUJ.·end voor "·evaa r 
l'Ondom het doe] v.an Ti.lburg-keeper 
Goibe'l Z:()ll'gen. Zij waren het dan ook 
die dr,ielowar t va n de Groningse pro
duiktie voor hun rekening namen. 

~ ir' Trnb urg w•a~ De Heer, topsco1·er 
van h t vorige se1zoen, de grot-e m an. 
Naast de _drie doeltpunten d ie hij 
scoorde s tich tte hij k-eet· o;p keer 
groot gevaar vo oll' het Gr onin o-er 
-doel. Ook de oude rot McDonald ~as 
goed op dreef. Bvenals De Heer 
kw.am h.ij driemaal tot scoren. De 
o,verig,e doelpunten van Ti'1bll t'r. kwa
men op naam van Domm (2), P eter 
nousek en de van Gras so over 0 eko
me.n Dieilessen. Het laiatste doe Îpu n t 
van GYS werd gescoor d door Wilsan 
Ross. 

Overige uits la ge n ; Orwo- B russel 6-7 
NMionale Nederla nden Nijmegen-GYS 6 
-4 . HYS-Grasso 9-2. Hunters- CPL 5-0. 

Sfanri: Tilburg 4-8, ationale Nederlan 
den Nijmegen 3-6. Brussel 3-6, H ilnters 5-6. 
HYS 2-4, O RWO 3-2, GYS 5-2, o:Pi., l- 0 
Grasso 4-0. ThiaU: 4-0. ' 

Bondsspaar
bank-doelman 
Harke Groen
veld slaa t cle 
puck weg voor 
de aanstormen
de Tilburgers . 

gezeten en daar baalde ik al van. 
Ma,a,r ik denk dait .Ik nu m'n doelmans
post in het team wel heb veroverd. 
Het is ook te gek. J e laat er maar t ien 
door tegen Tilb urg, het is afgelopen 
en dan krijg je van het publ iek een 
slaande ovatie ." 

McDonald (2x) en de uitblinkende 
Jack de Heer vergrootten de voor
sprong in de eerste periode, waa1·bij 
de eveneens in vorm verkerende Henk 
Krikke iets te1·ug deed: 1,-4_ 

Nadat De Heer in de tweede minuut 
van de tweede periode er 1- 5 van 
had gemaakt, geloofde niemand meer 
in enige spanning. Die kwam er wel, 
dank zij een Groninger herstel, dat 
herinneriil'gen opriiep aan het vortlge 
jaa,r boen de bra,ppers in Groningen 
met veel m oeüe een 9--6 eindscore 

bereikten. Eenzelfde sfeer ontstond 
tijdens de korte opleving van Bonds
spaarbank Team, waarin een solo van 
Dough McCreary en een "slap-shot'' 
van captain Henk Krikke uitmondden 
in treffers: 3-5. 

Zijn lef en brut.ale wijze van optre
den (,.Mijn stij l heb ik van Martin 
Leeflang" ) deden hem uitgroeien tot 
het oogappeltje van de toeschouwers, 
die de Tilburg Trappers overigens al 
in de derde seconde zagen scoren. 

I n d ie swingende Groninger fase 
d reigde de aansluiten de goal. Een ver
wijzing van de Canadees Randy Neal 
n aar de strafbank en een blessure van 
Hans Eikelenboom braken het gevleu
gelJde spel edhter aibrurpt af. De Heer 

Ondanks goed spel 

BOndsspaarbankteam 
haalde het niet 
In het Groninger" ijsstadlon zagen twee 
duizend toeschouwers zaterdagavond 
hel Bondsspaarbankteam met 10-4 ver-

. lle-1;en van landskampioen Tilburg 
Trappers. De Groningers hebben de 
Tilburgers ondanks deze fors uitgeval

_len nederlaag knap partij gegeven . 

Vooral Henk Krikke speelde een voor· 
treffelijke wedstrijd, maar ook de jeug
clige doelmaa Harke Groenveld kwam 
ondanks de tien treffers die·hij de kam
pioenen moest toestaan tot een bijzon
der goede wedstrijd . Het Bondsspaar
bánkteam toonde een geweld ige in zet. 
maar bleek toch op verschillend e ond er-

, delen tekort te schieten bij de Tilbur
gers, die in de eerste periode een regel
matige 4-1 voorsprong namen. 
Ook in de tweede periode kwamen zij 
tot vier treffers. maar nu wisten de Gro
ningers hier twee tegen over te stellen. 
Het meest spannende was de derde pe
riode. waarin de Groningers tot hun 

beste spel kwamen. Met moeite kondeq 
de Tilburgers in deze speelhelft met 2-1 
afsta nd van de bijzonder felle Gronin
gers nemen . 
Vrljdagavood heeft het Bondsspaar
banktcam in Nijmegen een uitstekende 
iodrok achter2elaten. 
In de eerste speelhelft kwamen zij moei
zaam tot een 1-0 voorsprong . In een 
glan zende tweede periode trokken de 
Groningers aan het langste eind en 
b rachten zij met een 4-3 score de cijfers 
in evenwicht . In de derde periode ten ' 
slotte lukte het de Nijmegenaren de 
puck nog tweemaal langs Groenveld te 
werken. De ~indstand werd zodoende 6-
4. 
De stand in de bekercompetitie is nu: 
Tilburg Trappers 4-8, Nat. Ned. Nijme
gen 4-8. Brussel 3-6. Hunters 5-6, HIJS 
lntervam 2-4. ORWO Amsterdam 3-2, 
Bondsspaarbankteam S-2, CPL 1-0, 
Feenstra verwarming 4-0, Grasso Eagles 
4-0. 

en Dom (2x) t ilden de 
reële cijfers: 3--8. 

De goals die daarn a t stand kwa
men waren voor win$ f v:,., , ~-;:_,ri,et. 
meer van belancr. , Ti urg ',.t'appers 
had toen allang aangetoond dat het 
nog steeds als voornaamste titelkandi
d aat beschouwd moet worden. 

Enkele vecht aJ;tij tjes in de derde 
periode ver levendigden de slotfase, 
waarin de Groningers stug volhîeldell 
in moedig verzet. Een instelling die 
door het pu:bliek d ulildelijik op prijs 
werd gesteld, waarbij Captain Hen k 
Krikke het energieke voorbeeld gaf. 
Na afloop: ,.Alleen als we tot de 
la<ait-ste minuu.t blijven lmokken, ver
overen we deflnitii.ef de guns.t v,an onze 
swpporrters. En ovel"Wlinn'ingen komen 
ook wel. Zoals we vanavond speelden 
k unnen we elke sub-topper zonder 
minderwaardigheidscomplexen te lijf 
gaan." 

HENK HIELKEMA 

Drie ploegen 
ongeslagen 

Voor de coupe Nationale Neder
landen in de Nederlandse ijshoc
key-top haalde Nijmegen gjster
avond he\ kunststukje uit do_or in 
Brussel met 5----3 te zegevieren. 
Daarmee blijven de mamien van 
coach Andjelich ongeslagen in de 
kopgroep, w aar- landskampfoen Til
burg Trappers eveneens een over
tuigende positie inneemt. Ook J1et 
Haagse HIJS is no g zonder verlies
punt. 

De beide noordelijke vertegen
woordigers Bondsspaarbank Te~tn 
en , Feens"dra Verwarming spelen 
nog nauwelijks een rol van beteke
nis 

1 !rilburg Trap. 4 4 0 0 8 40-7 
2 NN Nijmegen 4 4 0 0 8 26'-9 
3 Brussel 4 3 0 1 6 27-20 
4 Hunters • 5 3 0 2 6 2f>--23 
5 HIJS 2 2 0 0 4 17-5 
6 ORWO 3 1 0 2 2 15-~6 
7 Bondsspaarb. 5 1 0 4 2. 24--41 
8 Luik ' 1 0 0 1 0 0-5 
9 Feenstra -:V. 4 0 0 4 Q 11-23 

10 'Gr.asao 4 0 0 4 0 &-3~ 



GRONINGEN 

ZATERDAG 25 OKTOBER 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

voorverkoop 

IJsstadion Stadspark, Concourslaan 
Reisburo Bondsspaarbank, Oude Ebbingestraat 25 
Griever, Paterswoldseweg 448 
Homan, Herestraat 80 
Knollema, Wielewaalplein 40 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 
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N.IJ .B . 



Vanavond onze 6d e kompetitiewedstrijd tegen onze 

2de Belgische t eg ens t a nder. 

Ook dit te am sp e elt met div rse buitenlandse 

s pelers en zal ook div er se wedstrijden winnen. 

Voor ons t eam een tegenstander om te laten zien, 

dat ook wij tthi er in Groninge n '' kunnen ijshockeyen. 

Reken erop, dat onze jongens hun best zullen doen 

en het onderst e uit d e kan zullen halen. 

ij rekene n op ee n s portief en eerlijk duel en 

hopen 9 dat onze s upporters ons vurig zullen aan

moedigen e n ook sportief blijven tegenover de 

gast en en s che id s rechters. 

Tot ziens op za terdag 1 november a.s. tegen 

HYS - INTERVAM uit Den Haag. 

Zaterdag 1 nov ember - thuis - HYS-INTERVAM 

Zaterdag 8 nov emb e r - thuis - FEENSTRA HEERENVEEN 

Zat e rdag 15 november - thuis - N.N.NIJMEGEN 

Zaterdag 29 november - thuis - ORWO-AMSTERDAM 

Zaterdag 6 december - thuis - GRASSO-DEN BOSCH 

vo 
rek 
me 
om ~ 
bet:-

j 

r • 

ZATERDAG 25 OKTOBER 1975 1ste DIVISIE N.Y.B. --------~-----~~---~-------~----------------~----------------------------~~-~~~-----~-------------
1 OPSTELLINGEN 

BONDSSPAAR9ANK ----- ... -...... ~-----
1 H.Groenveld 

18 R.Leger 

3 J.de Smeth 
4 H.Eikelenboom 
5 J.Teisman 
6 A,Talsma 
7 R.Neal (A) 
8 A.Stuivenberg 
9 W.Ross (Trainer) 

10 D.Mc.Creary 
11 H .Krikke(C) 
12 H.Keizer 
14 H.de Groot 
15 B.van Lune 
16 J.Toren 
17 J.Venema 

Coach/Manager 
Physiotherapeut 
Materiaal 
Artsen 

al r 
n 

Henk Groenveld 
Hr.H.Broomans 
Hr.H.Fokkinga 
Hr.H,Krikke 
Hr.F.Mulder 
Hr.H .de Vries 

9 
C.P.L.LUIK 
--------------

1 c.Hebenton 
30 P.Bastin 

2 P.Ryan 
3 W.Mastin 
4 B.Campbell 
5 R.Jones 
6 A.Braas 
7 s.Cimbureck 
8 R.Webley 
9 J.Hildebrand 

10 D.Corns 
11 M.Mulder 
14 S.Donovan 
15 B.Hildebrand 
16 G.Heintz 
20 B.Mckinstry 

C.Sabloni 

Ross Webley 
(Coach) 



/ 

Ca · adese overmacht. 
te veel voor Nederlaag tegen Luik 

IJshockey' ers 
Bondsspaarbankleam laten het afweten 
Voor het Bondsspaarbank Team kwam de uiteindelijke 4-2 nederlaag tegen 
het voornamelijk uit Canadezen bestaande CPL-1eam uit Luik niet als een 
verrasslng. De naar succes hunkerende Gronlngen beseffen na de eerste weken 
van de ijshockey-competitie maar al te goed dat 1'r voor hen geen rol van 
betekenis in de eerste divi Ie Is weggelegd. Ontmoetlngen tegen profteams al 
Luik zouden daarom logischerwijs voor de noordelijke ijshockey-liefhebbers 
minder aantrekkelijk zijn. De karaktervolle inzet van de Groningers, die de 
schijnbaar voorspelbare confrontaties vaak verandert In spannende twee-ge
vechten, garandeert echter veel sympathie van het publiek, waardoor het zater-

Ook in het afgelopen weekeinde was er 
voor de noordelijke ijshocke_v ploegen in 
de bekercompetitie om de Coupe Natio
nale Nederlanden weinig succes wegge
legd . Nadat eerst. vrijdagavond Feenstra 
Verwarming met 10-0 had verloren van 
het Luikse CPL, werd ook het Gronin
ger Bondsspanrbankteam door de Bel
gen naar een nederlaag gespeeld. 

werd het spel romn1eHger en hier wi~ten 
de Belgen uitstekend va n te profiteren 
door nog tweemaal te ·c·oren. In de eer-
te speelhelft bl even doelpu·nt en uil. In 

de tweede periode namen de Gr ningers 
cle leiding door Rand y Neal en dat de 
Luikse formatie met moeite de balans 
weer in evenwicht bracht. kwamen het 
bondspaarbankteam in de derde perio
de door Doug McCreary op nieuw op 
een voorsprong. Lang duurde dit ec hter 
niet. want opnieuw kwamen de Belgen 
weer tot cle gelijkmaker om daarna be
slissend toe te slaan . 

dagavond kon gebeuren dat de "underdog'' na de vijfde achtereenvolg-ende 
nederlaag onder ovationeel applaus de kleedcabine mocht opzoeken, Dat gebeurde niet 20 overtuigend als de 

Voor tevredenheid had men immers 
alle reden. Niet alleen was een verne
derende afslachting uitgebleven, maar 
tevens etaleerde de équjpe van trainer 
Wilson Ross een uitgekiende tactiek 
die borg stond voor een evenwichtige 
score-verloop. 

Het voltallige Groninger begelei
dmgsteam had zijn tegenstander 
wijdagavond in Heerenveen bekeken, 
waar het met interne problemen suk
kelende Feenstra Verwarming met 
10-1 ten onder ging. Manager-coach 
Henk Groenveld: .,Heerenvee11 maakte 
de fout dat het te gretig op de aanval 
speelde, waardoor de snelle Belgische 
forwards om de haverklap bij tegen
stoten door de verdedigingslinies sne
dffi." . 

De ontwikkeling-en in de eerste pe
riode speelden Bondsspaarbank Team 
in de kaart. De Belg Hildebrand, die 
tegen Feenstra excelleerde, liep een 
misconduct op (persoonlijke straf van 
tien minuten), waarn:iee de aan vals
kracht van CPL grotendeels was b'e
zworen. De Groninger Canadees Ran
dy Neal, die Hildebrand zou schadu
wen, kreeg daardoor onverwacht meer 
bewegingsvrijheid. Neal, Me Creary, 
Krikke. Toren en Venema schoten 
naar hartelust op het Belgische kooi~ 
tie, waar goalie Hebenton echter zon
der fouten bleef. Omdat aan de andere 
kant Harke Groenveld bekwaam rea
geerde bij CP'L-uitvallen bleef het du
el n a 34 zuivere speelminuten doel
puntloos. 

In een fase van Groninger hoog
moed benutte Bondsspaarbank Team 
een numerieke meerderheid door een 
pressie-periode met de "eerste" lijn te' 
laten tJcUmonden in de openinglrtref
fer van Randy Neal. De vruchten van 
de ju iste strategie waren daarmee 
zichtbaar, 'hoewel 'het , gemis aan 
wedstrijdroutine tenslotte toch de ba~ 
lans in het voordeel van Luik deed 
uitslaan. CPL scoorde aan het einde 
V8!} de tweede periode de gèlijkma
ker, waarna de Groninger hoop op een 
betere conditie in de slotfase verloren 
ging. Groenveld: .,Wij hadden vrijdag- · 
avond niet gespeeld en zij wel. Maar 
nu is weer eens gebleken dat de 
Canadezen daar nret onder lijden. Men 
speelt in Canada -zo'n vier wedstriiden 
per week. Die lui doen niets anders. 

Je zag het ook bij deze Belgische 
profs, dat ze juist in de derde periode 
hun draai vonden." 

Luik scoorde nog eens drie maal, 
waar Dough Me Creary er één van 
Bondsspaarbank Team tegenover stel
de. Over die teleurstelling was het 
publiek in het kille stadion ( directeur 
Fekkes: ,.Wij zijn bezig met verwar
ming") gauw heen. 

. Heere nveners een a ond te oren. De 
Groningers kwam en uitstekend voor de 
dag en speelden hun beste seizoenwed
st rijd . De 1500 toeschouwers die in het 
Groninger ijsstadion de tribunes be
volkten werden pas in de derde speel 
helft met de neus op de feiten gedrukt 
toen het Bondsspaarbankteam een alles 
of niets offensief onlketende. Daardoor 

De stand is nu: Nat. Ned . Nijm . 6-11. 
Tilburg Trapper. S- 10. Huntcr 7-9. 
Brus~el b -8. CPL Luik 3-4. Orwo 5-4. 
HIJS I ntcrvam S-4. Gras o Eagles ó-2. 
Bondsspraakbanktcam 6-2. Fcenstra 
Vi.: rwarming ó-0. 

Een pikant detail vormde tenslotte 
de afwezigheid van de "eeuwige re
ser".'egoalie" Coen Eikelenboom, die de 
vorige week te kennen gat liever een 
tijdje op volledig non-actief te staan. 

De Groninger ijshockeyers Hubert de Groot (links) en Randy Neal 
(midden) sluiten op de stick van de Belg Campbell. 

IJshoc~ey-problemen 
in Heerenveen na 
Zesde nederlaag 

In de competitie om de Coupe Niatio
naJ.e Nederlanden iheeft het Fniese 
Feenstra Verwarming een dlieptepunt 
berei'kt. Door de slechte restLltaten en 
de interne moe-i!l:ijkhecLen, die zijn ont
staan dooir de geringe inaet van een 
aantal spelers., overweeg,t men zelfs om 
enkele Canadezen naar huis te sturen . 
De H~renveners, die vrijdag met 10-1 
van Luik verloren, slikten zaterdaga
vond in Den Bosch 7-3 verlies tegen 
het z.wakk.e Grasso Eagles. 

Aan de kop heeft Nationale Neder-

landen Nijmegen -de lei:d!in.g genomen 
met één wedst.ri.Jd meer gespeeld. '11il
bU111g Trappers lis de enige ploeg zonder 
puntveriliies. In de strijd om de to,pposi
tie is het Haaigse HIJS rut weeke.inde 
v La twee nede-!1La.gen afge!h.aa.'lct, terwijl 
het AmsterdaJmse ORWO eveneens In 
de kileuinlme middenmoot te vinden is. 

D e uitslagen waren: Bonds3paarbank 
T eam-----CPL Luik :1r-4, Hu.n.teirs-OR
WO !>-2, Grosso Ea~-F'eensllra Ver
warming 7-3, Brussel-G-rasso Eagles 
13-3, HTJS-Nationa!Le Nederlanden 
Nijmegen 3-7. 

De stand: 
1 NN Nlj megen 6 4 1 0 11 38-17 
2 Tilburg Tr. 6 5 0 0 10 48-11 
3 Hunters 7 4 l 2 9 35-30 
4 Brussel 6 4 0 2 8 '4--31 
5 Luik 3 2 0 l 4 14---a 
6 ORWO 5 2 0 3 4 26-22 
7 HIJS 4 2 0 2 4 21- 21 
8 Bondsspaarb. 6 1 0 5 2 26--45 
9 Grasso E. 6 1 0 5 2 19-52 

10 Feenstra V. 6 0 0 6 0 15-40 



GRONINGEN · 

ZATERDAG 1 NOVEMBER 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 
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IJsstadion Stadspark, Concourslaan 
Reisburo Bondsspaarbank, Oude Ebbingestraat 25 
Griever, Paterswoldseweg 448 
Homan, Herestraat 80 
Knollema, Wielewaalplein 40 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 
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Vanavond in dit prog r amma een ere saluut voor onze 

b eg el eider s ; Mense~, di e in stilte enorm veel voor 

ons te am b e t ekenen. 

Dh r.Fokkinga voor het materi~al; Dhr.Broomuns onze 
, 

Phys io-Therapeut en de arts en Krikke, Mulder, 

Schuring en De Vries. 

I edere we ek staa n deze menGen voor het Bondss paar

b ank Team klaar en s chuwen iedere vorm van publi

citeit. 

Voor ons als team, zijn het juist deze mensen, die 

door hun medewerking uit liefde voor de ijshockey

sport ons vertrouwen en zekerheid geven om ieder 

weekend er we er 10o% tegen aan te gaan. 

In dit zware we ekend (morgenavond naar Tilburg) 

nogmaals onze grot e dank. 

To~ ziens op zaterdag 8 november a.s. tegen 

FE:SUST RA - HEEREI.fVEEH , 

Zaterda g 8 november - thuis - FE:ENSTRA-HEERENVZEN 

Za terdag 15 novemb er - thuis - N. N .NIJNEGEN 

Zaterdag 29 november - thuis - OR\W-AMSTERD.AM 

Zaterda g 6 december - thuis - GRASSO-DEU BC.SCH 

ZATERDAG 1 NOVEMBER 1975 1ste DIVISI E N.Y . B, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

BONDSSPA.:i.RBANK --------------
1 H.Groenveld 

18 R.Leger 

3 J.de Smeth 
4 J.Eikelenboom 
5 J.Teisman 
6 i ... Talsma 
7 R.Neal (il.) 
8 A.Stuivenberg 

OPSTELLINGEN 

HYS - INTERV JiJI --------------
20 C.Haagendoorn 

1 A.Lockhorst 

4 B.Roomer (C ) 
6 R.Wieland 
7 P.Rusche 
8 J .I erschot 
9 J.Martin 

9 W.Ross (Trainer) 
10 D.Mc.Creary 

11 R.H agendoorn (A) 
12 D.Jillema (A) 

R.Bakker 
11 H.Krikke (C) 
12 H.Keizer 
14 H.de Groot 
15 B.vo.n Lune 
16 J.Toren 
17 J.Venerna 

15 R.Saraber 
17 T.de Vos 
18 B.Cochrane 
19 H.Wiclhuisen 
23 D.Bell 

--------------------------------------------------
Coache/Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

• voo r sal aris en pensioen 
• reken ingoverzichten 

met du ide lijke 
omschri jving 
betaalc heques 

Henk Groenveld 
Hr.H.Broomans 
Hr.H.Fokkinga 
Hr.H.Krikke 
Hr.F.Mulder 
Hr.H.de Vries 

i;...G"Sc . . ....... '. . .. 

PROVJNCI CnONINGEN 

. "' ' 

1.; ~ l 1 4()UARD ;. PP · ,C,[ DAl"1 
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')Evor D ''! [ Mfl l'• r'., 
,r ILL 'J 1-< u•,E/l[ N fJ 

PH1 

' \BOND KN O R -NEO RAND 

TELEFOONNUMMERS 

Direkteur 
Bedrijfsleider 
Public Relation 
Recreatie Sport 
Administrat ie 
Kontaktpersoon G.IJ .S, 
Chef IJsmaker 
Inlichtingen + kas 
Sportwinkel 
Restau rant 

: J , Fekkes 25 60 70 
: J. Koster 25 60 70 
: H. den Tuinder 25 60 70 
: G. de Jong 25 60 70 
: P. van Oosten 25 60 70 
: P. van Houten 25 60 70 
: H Pastoor 25 60 70 
: J. Martens 25 60 80 
: H. Betten 25 77 11 
: J . Bakker 25 63 13 

ook geschikt voor Uw kaartavond, 
party of personeelsfeest 

mochtu een 

• 

bank 
nodig 

hebben 
Ei BDNDSSPAARBANK 

NOORD-NEDERLAND 

HET IJSSTADION STADSPARK IS ER VOOR .... 

jonge en oude schaatsers, scholieren, huisvrouwen, bedrijven , gehandi
capten , kantoorkrachten, zakenlieden , verenigingen , alsook beoefenaren 
van curling, bandy, ijshockey (Bondsspaarbankteam), korte en lange 
baan schaatsers, kunstrijders en -rijdsters. Kortom, sport-, trim- en 
rekreatie-aktiviteiten op het ijs, 

HET IJSSTADION BESTAAT UIT .... 

Een binnen- en een buitenbaan. 
Een team van medewerkers. Van ijsmakers, 
onderhoudsmonteurs , kaartverkopers tot 
administrateurs, direktie en bestuursleden toe. 
Totaal .... mensen geheel voor uw ijsvertier in de weer. 

HET IJSSTADION IS 'T WAARD .... 

om bezocht te worden . Maak er gebruik vanI 
Dit gemeenschappelijk centrum voor sport en 
rekreat ie is er voor iedereen. Daarop ook : 

IS IEDEREEN WELKOM! 

2 

Aanwijzingen 

Het schaatsen op " NOREN" is op de binnenbaan niet toegestaan . Het 
,,ZWIEREN " op kunstschaatsen is op de buitenbaan niet toegestaan. 

Men wordt tevens verzocht, de binnenkant van de buitenbaan zoveel 
mogelijk vrij te laten voor de " BAANTJESTREKKEAS". 

Verloren /gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa. 

Parkeren gratis, garderobe tegen geringe vergoeding. Bewaking is veelal 
aanwez ig. 

De direktie behoudt zich het recht voor de kunstijsbaan in speciale 
gevallen en bij overmacht te sluiten. 

Zij stelt zich niet aansprakelijk voor ontvreemding, verloren gaan of 
beschadiging van eigendommen van bezoekers en eventuele ongevallen 
en de gevolgen daaruit voortvloeiend. 

IJsschleten 

Mevr. T. van Tongeren 
Paterswoldseweg 534, Groningen 
050 - 25 53 69 ('s avonds) 

Korrespondentie-adres: 

\ - --Concou rslaan 6 
Groningen ~ Ell=- -- -- -~-

Heeft u belangstelling , bel onderstaande adressen voor inlichtingen : 

IJsvereniging Groningen 

Dhr. N. Wolthuis 
Goudlaan 10, Groningen 
050 - 77 49 09 

IJshockey 

Dhr. H. Groenveld 
16 Aprillaan 10, Groningen 
050-122318 

Kunstrijden 

Dhr. A. Boddeveld 
Canadalaan 21, Groningen 
050 - 25 63 46 

KNSB 

Dhr. A. Havenga 
Kievitsweg 8, Haren 
050-3441 78 
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: Minder belangstelling 
voor Groninger 
ijshockey na verliezen' 
Zo halverwege de competitie voor de Coupe Nationale Nederlanden 
zijn de wekelijkse verliespartijen van de Groninger ijshockeyers gaan
deweg zichtbaar gewo~den op de schaars bezette tribunes tijdens thuis
duels. De regel "geen resultaat - geen belangstelling" geldt zeker in 
het Groninger ijshockeywereld je, hoewel de vij fhonderd tro~we sup
porters minstens twee redenen kunnen bedenken om te bllJven ko
men: Bondsspaarbank Team biedt tegen de toppers meer verzet dan 
ooit en voor de sensatiezoekers zijn er de steeds terugkerende vecht
partijen. Wat het laatste betreft zag men zaterdagavond een woedende 
Haagse speler, die zelfs de tribune opklo~ om treiteringen sla~nde te 
beantwoorde n, terwijl d e ijshockey- technische vol wassen":ordmg van 
de Groningers d it weekeinde werd onderstreept door kleine nederla
gen tegen HIJS (4-2) en landskampio en Tilb urg Trappers (6- 3). 

Voor Bondsspaa.rbank Team kan dt! 
twee-de helft va.n , het seizoen in leder 
geval begonnen worden met een scho
ne lei. De Nederlandse Ushockey 
Bond besloot de vorige week namelijk 
om de pw1ten, die d.e Nederlandse 
teams behalen in de Co"1)e Nationale 
Nederlanden, niet mee te tellen in do 
competitie voor het Nederlandse kam• 
pioenschap, die straks met de eerste 
divisieploegen wol"dt afgewerkt ~ou
der de Belgische clubs uit Luik en 
B-russel. Dat betekent dat alle eder
landse teams in januari met nul pw1-
ten beginnen met een hele competitie 
om de nationale titel. 

De Gronin~ers, die dit jaar rl!Og 
slechts met .gering v erschil verliezen 
van topclubs als Tilburg Trappers en 
Nationale Nederlanden Nijmegen, 
kunnen in die tweede competitieronde 
andw-maal hun krachten meten, 
waarbij men wel meer d ueb moet 
w innen om de tanende pubUeke be
langstelling wat op te vijzelen. 

Desondanks geven de analyses aan• 
leiding tot positieve geluiden . Het 
lkrwaliteits-versoh il tussen de Canadese 
Gron i.ngers en de Nederlandse spele r s 
wordt j,aarlijks kleiner. 1n ver,gelij kin,g 
met andere p loegen steekt de Neder 
la,ndse inbreng van Bondsspaarbank 
T eam gunsti,g af. Beslissing o ver winst 

JJshook•eyd•oehnan Coen Elkelenboon1 
zal deze week de trainingen bij GIJS 
toch weer hervat ben. Na een gesprek 
m et mana,ger Hen!k GroellJVelcl he_e.ft hJj 
zich bescltikbae,r g-esteld a.:l:s goaJ1c van 
bet twe-ede teMn. 

df. ve1llies ihaingt da,ai·door va,ak samen 
met het kwalitatief 'betere buitenland
-se aandeel van de tegenpart ij , hoewel 
spelers als Dough MacCreary, Andy 
Talsma, Randy Neal en Wilson Ross 
Groningens voornaamste drijfveren 

ste lling nauwelijks onder voor de Ca• 
nadezen , die zich echt er onderschei• 
den door een gepolij ste stick-handling. 

Een m inder goede technJe k van de 
Ne derlan dse sp elers w<:1s er IZalterda,g
avond 1,egen HIJS owde r meeir de oor
zaak \·an da t een scala van scori,ngs
mogelij kheden in de doelpuntloze eer• 
ste pel'iode onbenut werd gelaten. Pa! 
n a een 2--0 achterstand doelpuntte 
J ohan Toren in de slotfase, die door 
f elle duels werd beheerst. HIJS liep 
uit naa r 1--4 waarna een tweede goal 
van Toren en massale bokspar t\jen 
(on derling en m et h et publiek) voor 
het n odig e tumult zorgden. 

Voor 'Bondsspaarlb ank Team is het 
echter zaak het publiek niet alleen 
te vreden te stellen met ordinaire 
v echtincide nten. Men zou aanstaande 
za terdag de gunst van de echte ijshoc
keyliefhebbers kunnen winnen door 
·het bezoekende Heerenveense Feen
sira Verwarming ,niet aneen te ver
slaan Jin hardhei·d, maar voor,al op 
spelitechnisch ,gebied. _______ _ 

• ·or men. voor ihet leverBn"v~ een ~op- Ji , ,i;\:I.Z 
ptesi'.atle. Hun vorm ib.hJ~ • •;- ll'!e 1l ,~·_0 .,, 'Tl',,,,.i~,l· 
8:'elijk- bepa1~nd voor de . mbreng ,vart ·J, ~-<· 

e Nederlanders, van wie de ,,eigen yi 

kweek"-spelers Henk Krik ke, Jos "'' · 
Teisman en Johan Toren tot opmer
kelijke persoonlijkheden zijn uit ge
groeid. Z ij doen qua hardheid en in -

POLITIE MOET 
DUNCAN MOORE 
BESCHERMEN 

Dnnean Mooï-e, de ex-trainer-coach 
van Triantha en de huidige speler van 
de tweede AsSer ijshockeyclub Noord, 
vormde zaterdagavond in de Heeren
veense ijshal het mJddelpunt van een 
serie emotionele taferelen. Moore, die 
als arbiter was aangesteld voor de 
wedstrijd Feenstra Venvarming-OR
WO, moest tenslotte onder politiebe
waking het .stadion vei-laten om zich 

- te beschermen tegen een groepje As, 
senaren, die hem te Uji' wilden, 

Voor aanvang vam J1et duel zou 
Duncan Moo1'e, volgens ooggetuigen, 
een handgemeen zijn begonnen met 
de in Heerenveen aanwezige Triantha
speler Hans Picek. 

Door dat incident raakte Moore der
mate overstuur, dat de , ijshockey
teams een vervanger als arbiter wen
sten. De heer Stuyvenvolt, a.lljunct
directeur van het stadion, liet na over
leg met de NIJB arbiter Rob Elzinga 
komen, maar daarna gaf Moore toch te 
kennen per se te willen fätiten. Stuy
venvolt: ,.EI:dnga was al kant en klaar 
toen Moore plotseling het ijs opreed. 
Die man handelde tegen alle regels in, 
m aar terwille van de orde heb ik hem 
maar niet van het ijs gehaald.'' 

Na afloop van het duel werd Moore 
lmiten de hal opgewacht door enkele 
woedlende Assenaren, die door de poli
tie uiteindelijk op afstand bleNen. 

Zevende verliespunt 
Feenstra Verwarming 

Johan Toren (niet zichtbaar) heeft gescoord. De HIJS-goalie ligt 
verslagen op de grond. 

Het Heerenveense Feenstra Verwar
ming slik te zate1·ctagavond in eigen huis 
zij n zevende nederlaag tegen ORWO, dat 
met 4--5 de meerdere bleef. Aan de top 
kou Tilburg Trappers zich moeiteloos 
handhaven, temeer daar Nationale Ne
derlanden gisteravond verrassend ver
loOll' 1Van, OIRIWO met 7---0. 

De uitslagen: Grasso Eagles-CPL 2-
lQ Feenstra Verwarm ing-ORWO 4-5, 
B~ndsspaarbank Team-HIJS 2-4, Til
t:mri; Trappers..-Bondsspaarbank Team 
6--,3, Brussel-Hunters 7--4, ORWO
:Nijmegen 7-6. 

1 THburg T r. 
2 Nijmegen 
3 Brussel 
4 Utrecht 
5 Hijs 
6 Amsterdam 
7 CPL 
8 Den Bosch 
9 Groningen 

10 Heerenveen 

7 6 1 0 
8 5 2 1 
8 5 0 3 
8 4 1 3 
6 4 0 2 
7 4 0 , 3 
4 3 0 1 
7 1 0 6 
8 1 0 7 
7 0 0 7 

13 60--19 
12 49--29 
10 61-49 
9 39-37 
8 38-33 
8 36--32 
6 24:--10 
2 21-71 
2 31-55 
0 19---45 

. ' /- 11-
IJshoc key-doelman 
Eikelenboom stopt 

De ' Groninger ijs hockey-goalie Coen Ei
kelen boom heeft defip,itieJ een punt achter 
zijn carrière gezet. De verwikkelihl{en na 
enkele competitieduels, waarin hij het 
kooitje van Bondsspaarbank Team verde
digde, hebben hem tot dit besluit bewogen. 

Eikclenboom, die vijr jaar lang 
,.reserve-goalie" was achter Martin Le~ 
flang , maakte bij ·de competitiestart een 
onzekere indr.uk, waarop het bestuur 11an 
GIJS een vergacjering belegde om over een 
eve,ituele nieuwe aankoop te beslissen. 
Die kwam er niet, maar de junior tl.a rke 
Groenveld speelde zich als goalie met veel 
lef in het Bondsspaarbank •ream. 

FJkelenboom: ,,De lol is e·r voor mij af. 
Jk heb mentaal een flinke tik gekr,egen 
toen ik hoorde over een nieuwe aanJtoop. 
Men heeft mij l.aten vallen. In de, voor• 
gaande jaren is er wel iets meer vporge
,,allen, maar diL was toch wel de druppel 
die de emmer deed overlopen." 



GRONlNGEN: Th ia lf. 

MET GOED IJSHOCKEY HOGEROP. Andy Talsma is de dl'rd e nieuwe ling 

Het Groninger Bondsspaarbankteam 
staat momenteel op de een na onder
ste plaats. Slechts de "derby" tegen 
het Heerenveense Feenstra Verwar
mingen werd gewonnen . 
Ondanks dat is het Bondsspaarbank
team een niet te o nderschatten tegen
stander. In elke wedstrijd zijn er door 
de Groningers doelpunten gemaakt. 
De meeste verliezen bestaan uit een 
of twee punten verschil. Thuis tegen 
C.P.L. werd het slech Ls 4-2 voor de 
Luikenaren. Van HYS werd eve neens 
met 4-2 verloren . Ondanks de alge
meen toch wel goede indruk die he l 
Bondsspaarbankteam maakt, toch die 
lage klassering? 

in de Groningse ge ledere n. Wil son 
Ross comple teerd lie t vi er tal niet 
Groningers. Ross is ec hter een ouwe
getrouwe w<1nt hij speel t al een aantal 
jaren voor de Groningers. 
Conditioneel is er niet veel verschil 
met de rest , talent is aanwezig. maar 
één wedstrijd gewonnen. Vee l pech 
ook markeerde het Groningse spe l. 

\Verschillende malen had mrn de winst 
voor het grijpen (f-lYS) , doch dan 
stonden paal en lat doelpunte n in de 
weg. Toch blijft men doorzetten in 
Groningen. 

UITSLAGEN EN STAND 

1e DIVISIE 

N.N .Nijmegen -
Tilburg Trappers 

HYS/1 NTE RVAM -

5-5 

Omdat het talent niet aanwezig is? 
Lopen de Groningers conditioneel 
achter op de andere teams? Dit 
laatste is niet te bewijzen omdat de 
meeste teams ook geen conditie heb
ben. Zod ra het woord condi ti e valt, 
praat men allee n maar over ijscondi
tie. Dat er geen talent in Groningen 
rondrijdt is niet helemaal waar , anders 
had men zich niet zo lang gehand
haafd in de eerste divisie. Ander be
wijs voor het aanwezig talen t is het 
duel in Nijmegen . De Nijmegenaren 
hebben zeer veel moeite gehad de 
Groningers op de knieën te krijgen. 
Na veertig mi nu ten was de stand in 
evenwicht 4-4. Pas in de laatste twin
tig minuten zag Nijmegen kans de 
winst er door te drukken. 

Brussel 13-10 

Den Bosch/G rasso -
Luik/ CPL 2 ·10 

Heerenveen/Feenstra -
Orwo/ Amsterdam 4-5 

Groningen/Bondsspaa rbank -
HYS/lntervam 2-4 

Orwo/Amsterdam -
N.N.Nijmegen 7•6 

Tilburg Trappers -
Groningen/Bondspaarbank . 6-3 

Brussel - 1 
Utrecht/Hunters 7 -4 

Stand Op 3 november : 

Net als de andere teams heeft het 
Bondsspaarbankteam ook de beschik
king over "bui tenlanders" . Al in de 
ee rste wedstrijd bleek dat Dou g 

Tilburg 
Nijmegen 
Brussel 
Hunters 
HYS 

Me Crea ry en Randy Neal e lkaar 
blindelings kunnen vi nden . Randy 
Neal is niet helemaal onbekend met 
het Nederlands ijshockey. Vier jaar 
geleden namelijk speelde Rand y voo r 

0RWO 
CP L 
Grasso 
Bondssp. 
Feenstra 

Groninger 
iishockeyers 
laten zich 

1 verrassen 
De Groninger ijshockeyploeg Bonds• 

spaarbank Team heeft gisteravond in Am· 
sterdam voor de competitie om de Coupe 
Nationale Nederlanden tegen ORWO een 
6-3 voorsprong in de slotfase uit handen 
gegeven, waardoor de Amsterdammers 
het duel met 7-6 naar zich toe konden 
trekken. , 

Bondsspaarbank Team, dat in de eerste 
periode via Dough Me Creary (2x ) en An?Y 
Talsma een 3-0 voorsprong nam, zag mis
plaatste hoogmoed lrnndig afgestraft. Ex
Thialf- peler Leo Koopman bracht ORWO 
op 2-3, waarna wederom Me Creary raak 
knalde: 2-4. . 

De produktieve Me Creary en de andere 
Groninger Canadees Randy N eal beant
woordden een derde Amsterdamse treffer 
succesvol in de derde fase (3--6), maar de 
ooenschi.in lijk geroa kkelijk bereikbare 
t:•eede Groninger competitiezege werd door 
ORWO op het laatste moment verhinderd. 

De Groningers, die hun gedachten meer 
richtten op het thuisduel van vanavond te
gen hel Heerenveense Feenstra Verwa~:ning, 
lieten zich gewil li g overtroeven,_ waarb:J men 
verdedigend Andy Tal~ma i:n1ste, die , een 
persoonlijke straf van tien mmuten opliep. 

Verder verloor koploper Tilburg Trappers 
een puntje door met 4-4 gelijk te spelen te• 
gen HIJS en moest N ati_onale Nederlanden 
Nijmegen zelfs 4- 3 verlies toestaan na een 
duel met CPL Luik. 

De stand is nu: 
l. THburg Tr. 
2. NN Nijmegen 
3. Br-usscl 
4. ORWO 
5. HIJS 
6. Hu nters 
7. Luik 
8. Bondsspaarb. 
9. Grasso E. 

JO. F eens tra V. 

S 6 2 0 14 64-23 
9 5 2 2 12 52-33 
8 5 0 3 10 61-4 9 
8 5 0 3 10 45-38 
7 4 1 2 9 42-37 
8 4 l 3 9 39-37 
5 4 0 l 8 28- 13 
9 1 0 8 2 37-62 
7 1 0 6 2 21•71 
7 0 0 7 0 19-45 

7 6 
8 5 
8 5 
8 4 
6 4 
7 4 
4 3 
7 
8 
7 0 

1 0 13 60-19 
2 1 12 49-29 
0 3 10 61-49 
1 3 9 39-37 
0 2 8 38-33 
0 3 8 38-32 
0 1 6 24-10 
0 6 2 21-71 
0 7 2 31-55 
0 7 0 19-4 5 

- - 11- t!:, 
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VRlJDAG 7 NOVEMBER 

ORWO/IJSHOCKEY WlNT 

' 'DOUBLE" 

EN PAKT NIJMEGEN. 

NJET ORWO/ HCJ\W WlNT ' 'DOUBL E", MAJ\R ORWO/ AMSTERDAM. 
DEZE BIJ HONK[3AL GEBRUIKTE TERM VOOR EEN WEEKEND 
MET TWEE WEDSTRlJ DEN IS VOOR ORWO VAN TOEPASSING OP 
DE ACHTER ONS LIGGEN DE WEDSTRIJDE . 
FEENSTRA HEEREYEEN EN KOPLOPER NIJMEGEN MOESTE 
HUN MEERDERE ERKENNEN [N ORWO. 

l:3eide wedstrijd en verto nen opmerke- prikten Lea hy en Bles de pu ck achter 
lijke overeenkomsten. en srannend Siemes rna . Jans en voerde de 
scoreverloop, in de laatste seconden 
ee n scheidsrechterlij ke beslissing 
waardoor de spanning nog verder werd 

spanning naar een hoogtepunt door 
4-4 te sco re n. 

opgevoerd. In Heerenveen tweeën- Toen besliste scheidsrechter Zaalberg 
twintig seconden voor tijd, in de van Zei t "penalty-shot". Hiermee be-
Jaap Edenha l zeve n seconden voor strafte hij de overtred in g van goalJie 
tijd , ee n ' penalty-shot"' Zowel Sie.mesma, di e terwijl Leo Koopmans 
zaterdag als Zondag was winnen of in kansrijk e positie verkeerde, zijn 
ge lijkspelen afllankelijk van de koel- doel verzette. Een geijkt tnikje voor 
bloedigheid va n de uitvoerders van een doelverdediger die een doelpunt 
de penalty. Ejay Queen was koelbloe- wil voorkomen. Het is echter niet 
diger dan Nijmegenaar Bill Burlingtoi1. toegestaan , ze ker niet in de laatste 
Men kan ook stellen dat Cor van twee minuten van de wedstrijd. Dat 
Veil er' reactievermogen groter is ondervo nd een dag bter Cor van 
dan van zijn Heerenv eense coll ga, Veiler, toen bestrafte Scheidsrechter 
Siemesma. Voor de Hee renveense Burger de overtreding. 
equipe is de achts te nederlaag in· 
succe sie schl emielig te no emen. Na 
de periode waarin de Feens(raboys 
de grootste klappen kregen, veJwach
te men nu enig herst 1. Coach Don 
McAdam werd uil zij n functie gez. t 
en ex- Huntcr Henk Brandt nam zijn 
µla at in. Onder zijn leiding vond 
ORWO een and er Fecns lra tegen
ove r zi h dan gedacht was . De 
Heere nv ener wisten ze lfs ee n 2-0 
achterstand om te zetten in een 3-2 
voorsprong Toch was ,vinst voor 
OR WO aan het begin van de derde 
periode al in zicht. Met 1:3 crteling op 
de strafbank, nummerick minder dus, 

Tilburg Trapp:érs 
ries punten voo:f 

Om die 00'IJ.'J)'e Nati<mailie Niedie\r
fa,nd en h eefü lwi,dskii3lITlipioeni 'l\l!
bung 'I1ra1ppeo:s OIP d~ :tia!Illgfuijo;t 
mJB!a!r Jû,e,fst (1)6S piU,n1;e:n, alftsba,n<l) g!e
n,ome,n via een k'llatereooe 1~ 
zege op naaste O()Ul.<!ll!I1r'enit Naitio
OO!lie ij'ed'eI'JaJ11den INijcrniegein. M&t 
n'()!g a,:lhit duels voO'r d!e boeg lijlM 
d'e bes1'issiong V'OO'ë de tor1P1'8.alts 
de,i:lha!1vie ,g,eV01liJJl!'n. 

Veel i:n1teressan;ter ls d-e strijd 
om de tweede- p,laarts, wa-arvoor 
zi-cll. ;na-ast d'e Nijimegeniaireni nog 
vijf p.lioegen helblb·ein, a0!!1Jgedó,6fbd. 
Bom,dss,pa,a;r-ba!l1k Teaim, Qr,asro 
E a,g1'es en F'eens!Jra Vie,r,warmiirug 
vall.lien, u.i,t d!e to0'11. 

D e uibs~e11: G1r.a,ss:o--'I'ilib'Wr>g 
4--19', Bû'I1Jds&pa1arl:ni!lllk Teairo1-
Feenstra Verriwa:riIJ1Ji.n1g, 6-0, Hn.m
t ems---0:.rll.lSSel 6----.5, l.Juilk--OIR'WO 
7---0, Br=eó--JfilJIS 6----10, Till
'bu.T'.g-Nijmege;n; 1:z_....1. 

De stand: 
1 Tilburg Tr . . 
2 NN Nijmegen 
3 IDJS 
4 Hunters 
5 Brussel 
6 ORWO 
7 Luik' 
8 Bondsspaarb. 
9 Grasso E. 

10 Feenstra V. 

10 8 2 0 18 85-28 
10 5 2 3 12 54-45 

8 5 1 2 11 52-42 
9 5 1 3 11 45 -42 

10 5 0 5·10 71-60 
9 5 0 4 10 45-45 
6 5 0 1 10 35-13 

10 2 0 B 4 43-64 
8 1 0 7 2 25-80 
8 0 0 8 0 22-51 

Leo Koopmans was tegen Nijmegen 
wel op dreef. Vier maal wist hij doe l
man van Beek te passeren. Vooral in 
de derde periode roerde Leo zich 
danig. Tot driemaal to werd Leo in 
schot positie gemanouvreerd . Twee
maal bracht hij ORWO o p een voor
sprong (6-5 en 7-6). Wat daaraan 
voora[ging is alleen maar te omschrij
ven rn ·teen gelijk opg~ancl e strijd 
waarbij veel kan sen niet werd en 
benul. ORWO wa.s ni et de mLndere 
van he l team dat de vrijdag er voor 
Tilburg/Trap pers op 5-5 had weten 
te houden. 



RONINGEN 

ZATERDAG 8 NOVEMBER 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs / 4.50 

GRONI voorverkoop 

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

HEERE VEE 

1 eDIVISIE 

N.IJ .B. 
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Vanavond onze t huiswedstri j d t egen FEENSTRA - VER

WARMI NG, een noordelijke derby, die altijd sfeer, 

spanning en goede wedstrijden gebracht heeft. 

ZATERDAG 8 NOVEMBER 1975 1ste DIVISIE N.Y.B. -----------------------------------------------------------------------------~----------------------
OPSTELLINGEN 

Wij hopen ook op deze avond een fijne sportieve 
strijd te zien. 

BONDSSPAARBANK -------------- FEENSTRA-VERWARMI NG -------------------
De eerste wedstrijd tussen de teams bracht ons een 

goed result aat, doch Heerenveen zal graag revanche 

nemen, daar kunt U van overtui gd zijn. 

Moedig onze jongens vanavond extra aan, doch blijf 

altijd sportief voor de tegenstanders. 

1 H.Groenveld 
18 R.Leger 

3 J.de Smeth 
4 J.Eikelenboom 
5 J.Teisman 
6 A.Talsma 
7 R.Ne al (A) 
8 A.Stuivenberg 

17 D.de Jong 
1 J.Simonsma 

2 W.Jongsma 
3 F.Hubley 
4 H.Brand 
5 H.Lageveen 
6 G.Boltjes (A) 

Graag tot ziens op zaterdag 15 november bij de 

thuiswedstrijd tegen N. N. NIJMEGEN. 

9 w.Ross 
7 Jan de Boe~ (C) 

(Trainer) 8 G.Jonkman 

Zaterdag 15 november thuis N.N.NIJMEGEN 
Zaterdag 29 nov embe r thuis ORWO-AMSTERDAM 
Zaterdag 6 december thuis GRASSO-DEN BOSCH 

10 D.Mc.Creary 9 J.Jansen 
1 1 H.Krikke (C) 10 P.Nota 
12 H.K eizer 11 R.Scheenstra (A) 14 H.de Groot 12 T. Nota 
15 B.van Lune 14 Jac.de Boer 16 J.Toren 15 D.de Vries 
1 7 J.Venema 16 D.Mc.Adam 

18 K.Tayler 
Za terdag 20 december thuis - HUNTERS-UTRECHT -----------------------------------------------~------

z 

Coach/Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

, • een aantrekkel1Jke spaar
regefing voor Jongeren 
va 15 te m 20 jaar 

• met 10 o overhe1dsprem1e 
• do óok mee' 

SSPAA BANK N □AD-

1 Feenstra Verwarming speeit __ _ 
Sinterklaasje in Groningen 

\ 

. d l spaarbank die wel had in Wilson R oss GRONI GE - Feenstra \ rwam'ling gedroeg zich za terdagavo1: a s en voora l in Randy Neal, die maar heel 
een Sinterk1aa , waot voor zo'n 2.000 luidruchtige Groningers . werd 1~ 1e weinig ruimte nodig heeft om een aan-
Martuu. ·stad een 6-3 0 ,,erwinning geschonken aan Bondsspaarbank (0 , val koel al te kunnen ronden. 

Het scorev~1-loop van dit 'tamelijk 
4- 0 en 2- 2) . sportieve maar speltechnisch zeker niet 

t· b k k s p e lletje e en verhe'.ffende noordelijke duel was: I n de eel'ste p e riode hadd en de Frieze n met een rus lg, e e .en ' d ' · d 0-l Donald MacAdam uit pass J ohn de 
wankele maar zeker n ie t onverdiende 0-1 v oorsp rong opgebou1" 'bd , te lD ha e Boer; 1-1 fümdy Neal in uitval; 2-1 _Henk 
t"'ecde poriode royaal u it ha n d en we rd gegeven_ door een onuavo g are omsc - KI-Ikke ,pet h ulp van keeper Ste n).onsma. 3-l 

·• 11 t kt b con cept Donald McCreary na tou t P iet , Nota; 3-1 keling van h et anders r edelijk suk sesvo e a isc • Randy Neal na iout Theo Nota ; S-1 '11.ls_on 

Feens tra Verwa r ming ging plotseling 
a lles op de aaova.1 gooien, waa rdoor 
B omlsspaarbank eindelijk voldoende 
ruimte kreeg om met enig fortu in tot 
scoren te komen. Eenmaal ver leende 
keeper Johan Siemonsma alle ~ede
werking, de overige drie goii l n, d_e 
tweecJe periode vloeiden voort uJt 

KEN TYLER, 
. . . . 01mieuw degeli jke ve rdedige 1• 

en daarom v ermoedeli}k wel een 
b!ijve·rtje in Heer envee1t . . . 

Verdedigingsfouten. di e In.gegeven Ross · met mislukt scho t tussen benen S1e-
l I monsma door; S-2 Gerard Bo!t.les met werden door d e even plotse mge a s slapshot uit pass Donald ,MacAda01 , :.--3 Jan ' 

onverklaar bare aanvalsdrift. J ansen na solo Frank Hubley ; 6--3 Henk 
Kri kke iortuinliik tussen benen Dick de 

Ontluisterend was voor F eens~ra J o~iN~ffiS _ Feenstra · Verwarming 
Verwarming bovenal , dat de G:·onm- kreeg van het redelijk goed leidende arbi -
"ers ondanks een numerieke minder- 1rale duo nuncan Moore-.Jean Savelkouls 6 
h0 ei·d tot tweemaal toe kond_ en sco_ren. strafmlnuten, uitgezete n door Jan Jansse~ 

Gert Jonkman en Gerard Bolt.jes met elk .• Voor coach Henk Brand, die opme~'.w minuten . Bondsspaarbank kreeg 12 1straimi-
cle bench h ad verkozen boven het l] s , nu ten uitgezeten door J ohan Toren. Henk 
\"acht op dat p un t een schone taak, Keize~ en A~dy Talsma met e~k 4 m~uten. 
• STOPS - Feensn-a Verwarmmg-goalie Jo-

wa ot Feenstra Venvarmino- maa~t er h an Slemonsma moest 27 maal handelend 
dit seizoen een t.ra<litie van om bJJ een optreden (verdeeld over de perlod~n: 15-8-4) 
numerl·c k voordeel Le vergeten zelf te en diens vervanger Dick de J ong m de laat-

1 t ste de rtien m inuten 9 maa l. Bon ddspaar~ scoren en de tegenstander te a en bank-keeper Henk Groenveld, die çngestrait 
doelpw1ten. ontstellend vele rebounds weggaf, m oest. 30 

maal in aktie komen ( 10•11•9 ) .. 
Hoewel Fcenstra Verw~~·mlng z~jn L..=-::=-_:::..:_..:_~--- - - - ---~~

ac htste neder laag op een nJ moest rn-
casserell. was dit toch geen troosteloos 
verlies . In de eerste en voo ral h alv~r-
wege de. den:le periOf1!. Het".'!, ~(' Fri -
7en zien, dar zif wel ~eg~hJk m staat 
zijn lot een puike partij 1Jshockey . . De 
Groru ngel's bal anceerden toen genume 
t ij d op het randje van de afgrond. 

Coach Henk Brand maakte in Gro-
n ingen gebruik van t.wee lij nen. omdat 
Roelie Schee nstra met ee n gebroken 
teen thuis was gebleven. I n de tw~e 
l ij n werd de niet volmaakt ok~lfnsse 
captain J ohn de Boer regelmatig v~r-
vangen door Gert Jonkman e~ de zich 
snel aanpassende junior D1cky de 
Vries. hl de slotfase nam Dick de J~ng 
de plaats in van keeper Jo~an S1e-
monsma, wat geen verzwakking bete-
kende. 

Uitgesp roken zwakke plekken had 
Feenstra Ven.varming trouwens m~t, 
hoewel Donald MacAdam een bee~e 
slordig en P iet Nota na een klap .op z n 
jukbeen erg slordig speelde. U1tblm
ke rs war~n er ook 11iet, zoals Bonds-

Henk Gi,oenveld 
Hr.H.Broomans 
Hr. H.Fokkinga 
Hr.H.Krikke 
Hr.F.Mulder 
Hr.H.de Vries 
Hr.G.Schuring 
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Groningers winnen met 6-3 

ondsspaarbank zet 
Feenstra in de kou 
Het bonclspaarhankteam, hel ijs
hocke_vteam van GUS, heeft 7aterdag
a,•ond ook· de return tegen Fcenstra 
Verwarming tot een goed einde 1>e
bracht. Hel werd een ruime 6-3 o· ; ,. 
winning. De tussenstanden waren 0-1 , 4. 
0 en 2-2. Het Hecremeense team k• am 
In de eerste periode lot zijn beste spell 11J 
lag dat duJdelljk ond« het niveau van 
de Groningers. In de tweede periode 
werden de Friezen volkomen overspeeld 
en dat nog wel door een ploeg die een 
man op de bank had zitten. 

Ondank een numerieke minderheid 
kwam het bondsspaarba nktea m door 
Randy Neal. Henk Krikke en voora l 
door McCreary tot een 4-1 voor prong. 
In de derde periode 7orgde Wilson Ross 

1 nae n grandioze ak tie eerst voor 5-1 al
voren. Gcrad Boltjes en Jan Jansen de 
Prie7Cn weer wa t moed gave n, 5-3. In rlc 
~lotfase echter bepaalde He nk Krikkc 
het puntenver~ch il op drie. 
Het amenspel bij de Friezen liei nogal 
veel te wensen over. De Groningers 
peelden niet alleen zui erder maar ook 

veel feller. De overwinning wa ruim 
verdiend . Opvallend was dat het ijssta 
dio n bij deze derby niet uitverk ocht wru. 
Fen avond tevoren maakte het bond -
spaarbanktcam geen al te be Ie beurt 
door een 6-J voorsprong weer uit han
den te geven. De Groni ngers ver loren de 
uilwed trijd tege n ORWO met 7-ó. 
Tilburg Trappers heelt zich na de 12-
1 ,egc op Nationale Nederlanden gis ter
avond in Tilt>urg al duid elijk van rl c rC5l 
afge,cheiden. 
D q.ind is nu: ilburg Trap per 10-18 , 
Nat. Ned . 10- 12, H1J S lnterv:im 8-11. 
Hunt er~ C).J 1, CPL ó-10. O RWO 9-10. 
Blwscl 10-10. Bonds paarbankte, m 10-
4. Grasso Eagles 8-2. Feenstra Venvat
ming 8-û. 
In de tweede rlivi~ie verloor G IJS gisier
morgen met 4-} van UUC 2 en kw:1m 
1-lJJS lntervan,, tot ee n fikse 15-0 zege 
op Rotterdn m. 

Veel belangstelling 
voor ijshockey-derby 

Voor de ijshockey-derby morgen
avond tu en Bondsspaorbank Team 
en het He renveense f een:,lra Verwar
ming zijn de toegani;skanrten bij de 
voorverkoopodress n praktisch uitver
kocht. Men v rwacht dat d Groninger 
ijshal inds lange tijd volledig bezet 
(2000) zal zijn. Bij de tad ionkassa wa
ren overigens r;isteren nog votop kaar
ten. Ook uit Heerenveen rekent men op 
enkele honderden supporters. 

De NOS-t Ie isie bleek eveneens in 
h t duel geïntere:,seerd maar door de 
geringe h ht terkce in d hal heeft n1en 
op het lnat~t moment an opnames 
moeten afz1rn. 

Bondsspaarbank Team-manager 
Henk Groenveld verschijnt met een 
plOE'g ;,;onder blc: sures in de ijspiste: 
,.Iedereen is fit. Al- e:'(tra voorbereiding 
op het duel hebben we speci□ Ie troinin
gen ingelast. Het wordt voor ons trOU· 

wens dubbel zwaa r, w nt we moeter 
vanavond in Amsterdam tegen ORWC 
uitkomen. Het team zal zich echter be 
wu-t wat sparen voor morgenavond. " 

eer zege Bondsspaarbank 
Voor het Groninger Bondsspaarbank Team viel de ljs
hockeyzege (6-3) op het Heerenveense Feenstra Verwar
ming zaterdagavond als een geschenk uit de hemel. Deze 
overwinning hield duidelijk meer in dan de beide compe
titiepunten voor de Coupe Nationale Nederlanden. De 
sprong van twee op vier punten in de onderste helft van 
de ranglijst kreeg uiteindeJljk een ondergeschikte bete
kenis. Manager Henk Groenveld lachte na afloop om 
heel andere reden: het Groninger team mag zich met recht 
de beste ploeg van Noord-Nederland noemen, men stelde 
een volle 'bak' met tweedui :r.end supporters tevreden, ter
wijl een reeks van acht nederlagen positief werd onder
broken. 

Vijf Heeren
veense spelers 
(llcht shirt) 
schermen de 
puck al, terwijl 
Henk Krikke (1) 
en "Beertje" 
Keizer een ver
geefse poging 
ondernemen. 

Hoewel Groen veld zlch over het 
verdere competitieverloop tamelijk 
optimistisch uitliet (,.Ploegen als Nij
megen, ORWO en Tilburg Trappers 
krij,gen het sitraks moeilijk in Gronin
gen") was aan de noordelijke derby 
wel te zien d at er twee figuranten
ploegen uit de eerste divisie aan het 
werk waren. 

De totale Friese ontreddering stak 
daarbij evenwel l"i<!hril a! tegen de 
constructieve bedoelingen van B-0nds
spaar bank Team. Wat enkele weken 
geleden tijdens de ontmoeting Îin 
H eerenveen zich nog aanwende als 
beloftevol ploegje met -een flinke dosis 
Canadees talent, bleek irn. het Gronin
ger Stadspark niet meer dan een on
geordende Friese formatie, dle zich 
verkeek op de hardnekkigheid, waar
m ee de Gr oningers hun a:anvalsdaden 
ontplooiden. 

Overigens vree!!de Bondsspaarbank 
Team in de slot fase een herhaling van 
wat zich vierentwintig uur eerder in 
Amsterdam had afgespeeld. Groen
vield: ,.Vri.idag · bouwden we tegen OR
WO een 6--3 voorsprong op, die tij
dens de slotminuten als sineeuw voor 
de ron verdween. Dergelijke sneue 
decept ies hebben we dit ja-ar al vake-r
meegemaakt. Als dat V'anav011d weer 
was gebeurd dan was een en 
ander zeker uitgegroeid tot een angst
syndroom." 

De Gron.ingen, die aan het begin 
van de slotperiode een 5- 1 voor
s prong inderdaad zagen slinken tot 5-
3, braken h et Friese verz.et echter met 
een zesde t reffer. Feenstra Verwar 
m ing ontbeerde simpelweg gerichtheid 
in de acties om het zijn tegenstander 
d 3:arna nog moeilijk te maken. 

Al te optimistische geluiden van 
manager-coach Henk Groenveld die
nen dan ook te worden atgezwakt op 
grond van het kwalitatief geringe te
g~spel, dat de Heerenveners op het 
ijs-ova•al demonstreerden. In de ploeg 
van Feenstra Ve i:-wairming speelde de 

als coach op non-aotie! gezette Don 
McAdàm, wiens taak werd waargeno
men door ex-Hunters-spelers Henk 
Brand, die :r.ij111 spelersplunje b eeft 
verwiss-eld voor een plaiatje aan de 
boarding. · 
De onzekerheden van goalie Johan 
Simonsma maakten vo or Bondsspaar- ' 
bank Team de weg glad n aar succes, 
dat pas vorm kreeg na een 1-0 ach
terstand in een nerveuze rommelige 
erste periode. 
Het zou te ver voer~n om de Gro

n inger e indzege all~n te verkl-aren 
d oor het goede spel van de Groninger · 
Canadezen, maar 't dient wiel gezegd 
dat de beslissende goals gescoord wer
den u it praktisch identieke situaties 
waarbij de "buitenla111.dse" lijn betrok
ken was. 

De definitieve Groninger ulrtbouw 
van de voorsprong van 2--1 na!lll" 5- 1 
ontstond merkwaardigerwijs op een 
moment dat Bonds!!paarbank Team 
me1: één man minder op het ijs speel
de. In die voorkomende gevallen van 
numerieke minderheid bestaat door
gaans de Bondss:paarbank-ploeg ui.t de 
Canadezen Andy Talsm.ii., Wilson Ross, 
Randy Neal en Dou:gh McCreary. Vlak 
vóór en direct na de tweede pauze 
b.racht sublieme stick-handling zijn 
rendement op ten aanschouwe van 
de sterk meelevende SiUPPortersschare. 
Dou.gh McCreary (3--1), Randy Neal 
( 4--1) en Wil&on R oss (5-1 ) tilden 
Bondsspaarban k Team naar de zege. 
De ontgoochelde H eerenveense ~alie 
Simo-nisma moest daarop zijn plaats 
afstaan aan zijn collega Dik de Jonge, 
maar foen was het verlies in feite al 
definitief, hoewel Boltjes en Jansen 
(5- 3) het Groninger a:el!vertrouwen 
nog even op de proflf site1'den. Het 
duel. dat zonder incl~enten verliep, 
heeft F een stra Verwarming ongetwij
feld <liepe:r ln <ie put ,E!eduwd. "Wlelk 
Vervolg er voor de Gronjngers fs weg
gelero, zal komende zaterdag- blijken 
al Nationale Nederlan.dtm Nijmegen 
op ber,oek komt. 



0 paa bank 
• tot Wl st 

( Van onze portredactie. ) 

H t Bood spaarbankt-eam beeft er 
1teen twijfel o er laten bestaan, dat bel 

J 
amp 

met een 1-0 voor prong gaan ru ten. 

" Tegen iedere verhouding in ," telde 
coach Groenveld vast. ., We waren 
stukken beter!" Het " recht" zegevier-

~en mgew11ekelde situatie tijdens het duel tussen de ijshockey teams van 
Groningen en Heerenveen. 

mom enteel de t.erkste ij hockeycl ub 
uit de noordelijke gewesten ls . In de 
si.rijd om de hegemonie werd Feenstra 
Verwarming met een duidelijk 6-3 
nederlaag naar het Friese Haagje 
terugge tuurd. En gezien de errlcbtin
gen op de piegelgladde vloer van hel 
rJ tadloo tad park mogen de Friezen 
met deze a (strarting de handen nog stijf 
d1chtknljpcn. Hadden Hans Eikelen
boom en Randy eaJ in de eerste 
speeltljd wat mind er onzorgvuldig met 
de vele kansen omgesprongen, dan 
hadden toen reed de tegenstanders 
tegen een onoverbrugbare achterstand 

aangekeken. u konden zij zeU na de 
eers te twin tig mlnuten zujver e p ell ljd 
de toch.In de tweede speelperiode 
vlogen doelwachter Siemonsma vier 
gave treffer om de oren. De door Don 
Mac Adam in de elfde mfauut ve.rwor-

en oor prong werd door Ra ndy ea l 
(2x ) , Henk Kiikke en Dough Mac 
Creary in een 4-1 voorsprong omgebo
gen. In de laats te speelti jd wi.st de 
thuisclub zelf door Randy eal tot 5-1 u.it 
te lopen voordat Gerard Boltjes tegen 
kon scoren. Jan Jansen verkleinde de 
achterstand nog wel lot 5-3 maa r toen 
wa het Henk Krikke , die zij n uitste
kend spel nog meer relief ga f door de 
zesde treffer voor zijn rekening te 
nemen. 

Naast Krikke had vooral ook Dough 
McCreary er bijzonder goed het oog in . 
Hoewel hij slechts tot één treffe r kwam, 
had hij een groot aandeel lo de 
thui club--overwinning. Don Mac Adam 
en Jack de Boer ondervonden aan den 
lijve, d at Bocdsspaarb a nkteam
doelman Harke Groenveld ui t het beste 
keepersboul is gesneden. Op voortreffe
lijke wijze versperde bij de felle inzet
ten van deze twee Friese goalgetters . 

Coach Groenveld: .,We hebben in 
ieder geval verder afsla.lld van de 
laatste plaats genomen. oor de wed
strijd was i.k nog even bang, dat we 
conditioneel de boot in zouden gaan, 
omdat we daags tevoren ook nog had
den gespeeld en Feen tra Verwarming 
niet. · 1aar het tegendeel was waar . 

VooraJ op conditie hebben wij ze ge
klopt. Zij kwrunen op hei tandvlees van 
het ijs. let wij ! 

In tegensteJLing tot vroegere ontmoe
tingen .had bet treflen een bijzonder 

por · 1 en tra Verwarming 
kree h traCmln uten op zijn 

OOl het d ubbel lel in 
de 1 , omda t twe 
chei L un an oor a-

velko e Il tekend totaalpr -
talie kwamen . 

De uit I gen: Amsler dam - Gronin
gen (l..J , 1-1 , 5- ) : HlJ -Tilbu rg4-4 (0-0, 
3-2, l-2) ; ij megen . CPL 3-4 (0-1, 2-l , 1-
2); Groningen - Heerenveen 6-3 (0-1. 4-0, 
2-2) ; CP Lu ik - Amsterdam 7-0 (4--0 , ;2-0, 
l--0) ; tr cht - Bru set 6--5 (2-3, 3-1, l-1) ; 
D n Bo ch - Tllburg Trappers4-9 (0-3, 2-
4. 2-2) ; Tilburg - 'ijmegen 12-1 (3-0, 4-1. 
5--0) ; Brus el - H[J 5-10 (3-3 , 0-6, 2-J ) . 



ZATERDAG 15 NOVEMBER 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50-

voorverkoop 

IJsstadion Stadspark, Concourslaan 
Reisburo Bondsspaarbank, Oude Ebbingestraat 25 
Griever, Paterswoldseweg 448 
Homan, Herestraat 80 
Knollema, Wielewaalplein 40 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 1eDIVISIE 

N.IJ .B. 



V navond het team van coach Andjelis, waartegen wij 

in ijme gen een uitstekende wedstrijd gereden hebben. 

Bui t enl a ndse krachten bij Nijmegen zijn: 

no . 5 Bria n de Bruin 

10 Bill Burlington 

18 Boris Renaud 

3 Fra nk van Soldt 

Nijmegen heeft gelijk gespeeld tegen Tilburg Trappers 

e n d a t zegt genoeg over de sterkte van dit team. 

1. ï j s pe l en graag tegen dit team, dat vaak als sparring

part ne r gedi end heeft in de beginjaren va n ons korte 

best aan . 

Ons team gaa t iedere week beter rijden en □et een 

be etje ge luk zullen de punten echt wel komen. Ieder 

teamlid werkt hard e n wanneer alle supporters ons 

blijven steunen, zullen de resultaten vanzelf komen. 

Tot zi ens op zaterdag 29 november tegen ORWO-AMSTERDAM. 

Za terdag 29 november 

Z terdag 6 december 

Za terdag 20 december 

- thuis - ORVJO-AMSTERDAM 

- thuis - GRASSO-DEN BOSCH 

- thuis - HUNTERS-UTRECHT 

ZATERDAG 15 NOVEMBER 1975 1ste DIVISIE N.Y.B. -------~---~---------------~------------------~----
,., 

OPSTELLINGEN 3/ J 
BOND.3SPAARBANK N.N.HIJMEGEN _._ ___________ ._ ___ 

-------------
1 H.Grocnveld 1 R.v.Beok 18 R.Legger/C.Eikelenboom 20 J.Bruysten 

2 H.Carras 2 P.Bijl 
3 J.de Smcth 3 F.v.Soldt 
4 J.Eikelenboom 4 T.Nenenhaus 
5 J.Teisman ( A) 5 B.de Bruyn 
6 A.Talsma 6 M.Jansen-Duighuizen (A : 
7 R.Neal (A) 7 J.v.Kolwink 
8 A.Stuivenberg 9 F.Dobbelaa rs 
9 W.Ross ( 1.L'rainer) 10 B.Burlington 

10 D.Mc.Creary 11 J.Burg 
11 H.Krikke(C.) 12 H.v.Heumen 
12 II.Keizer 14 J.Joosten (A) 
14 H.de Groot 17 H.Scia rone (C) 
16 J.Toren 18 B.Renaud 
17 J.Venema 19 H.Pauwen 

Coa ch/Manager 
Physio Therapeut 
Materiaal 

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

Coach/Trainer A.Andjelis 

Artsen 

Tandarts 

• vo r salaris n pensioen 
• rek nin overzie ten 

duidelijke 
chri jving 

• e ues 

PA 
s 

HO 
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Tweemaal 
verlies voor 
Bondsspaar 
bankteam 
Met slechts één doelpunt verschil heeft 
het Bondsspaarbankteam zijn twee 
wedstrijden dit weekeinde voor de be
kercompetitie om de coupe ationale 
Nederlanden verloren. Zaterdagavond 
werd het in een enen-erende wedstrijd in 
eigen huls een 4-3 nederlaag tegen Na
tionale Nederlanden en gisteravond 
moesten de Groningel'll in Den Bosch 
met 9-S het onderspil delven tegen 
Grasso Eagles. 1 

De on tm ocring zaterdagavond regen 
Nationale Ned erl anden droeg een uiter- 1 
mate spannend kara kt er. De ploegen 
deden niet veel voor e lkaar onder. Het 
Bondsspaarbankteam wa wat meer aan 1 

de puck . maar de Nijmege naren waren 
in de counter dikw ij ls gevaa rlijker. 
Henk Krikke gaf de .Groningers in de 
eerste periode de leid ing. maar die werd 
spoedig ten iet geda;rn door Burlington. 
ln de tweede periode kwam NNN op 1-2 
door Jooste n. maar nu maakte Jackie 
Vcnerna fraai gelijk en zelfs kwamen de 
Gron ingers opnieuw aan de leid ing toen :. 
McGrea ry de puck de juiste richting 
meegaf. Deze tweede helft , as voor het 
pub liek bijwnder sensationeel door de 
massale vechtpart ij die er tussen de spe
le rs ontstond. Gevolg ,vas dat er noga l 
wat strafminuten vielen. In de Je pe
riod e gaf de meer e rvarenheid in de Nij
meegse ploeg de doorslag. Via De, Bruin 
en Dobbelaar we rk ten de Nijmegen a'
rende achters tand weg en bogen die om 
in een 4-3 overwinning. 
De stand is nu : Ti lllllrg Trappers 12-20, 
HIJS ln1 erva m 10-1 5, Nat. cd. Nijm e
gen J2 -15. Hunters 10-IJ. CPL Luik 8-
12, Orwo 11-12, Brussel 12-10. G rasso 
Eagles 10-6. Bondsspaarban kteam 10-4. 
Feens tra Verwarming q..o_ 

NIJMEGEN ONTMOET FEL VERZET IN GRONINGEN 

Bon sspaar ank mikt 
op strijd om de titel 
Voor Bondsspaarbank Team wordt de competitie v oor de Coupe 
Nationale Nederlanden zo langzamerhand een obsessie. Hoewel de 
Groningers zich schaamteloos in de top van het Nederlandse ijshockey
wereldje kunnen begeven, zijn ze na twaalf duels niet verder kunnen 
komen dan twee overwinningen op het Heerenveense Feenstra Verwar
ming. Men zit op de wip naar een definitieve doorbraak. Tegen teams als 
Tilburg Trappers en HIJS is men bij voorbaat zeker niet kansloos. Het 
afgelopen weekeinde trad echter tweemaal een essentiële tekortko
ming aan het daglicht: tegen nummer drie NN Nijmegen werd zater
dag in eigen huis verloren met 4-3 en - gisteravond - zegevierde 
de nummer voorlaatst, Grasso Eagles, over het Bondsspaarbank Team 
via de cijfers 9-8. 

"lik zou rij'k zijn als ik wist wat er 
nog precies aan mankeert", zegt trainer 
Wilson Ross. ,,Tegen Nijmege-n waren 
we beter. We bouwen een voorsprong 
op en we gaan, zoals zov aa}c, op het 
niP'Pertje 'de ,boot in. We missen 
blijkbaar op het beslissende moment 
het k illers instinct." 

!De hevig teleurgestelde- Ross moest 
zaterdagavond inderdaad constateren 
dat zijn ,ploeg het Nijmeegse team, dat 
een week eerder nog als •de voornaam
ste concurrent van landskampioen T il
'burg Trappers werd a,angemerkt, vol
ledig in de zak had. De Gron igers 
!bestreden het bekende tactische spel 
van de Nijmeegse coacb. luex Andje
Hrn met een felle forohecking die de 
combinatiepatronen van de gastheren 
gron'dig d•oorkl'uiste. 

Het acllt1.ienjarige 
Frans Dobbelaar blee 
van z~jn consequent 
Krikke en <le uit een 
school afkomstige 

,. s upertalentje" 
in de sdia!duw 
lbewati<er Henk 
Canadese pr-0:f-
rl ingoon reed 

herlha,al'delijk in de fuik, dre het Gro
ninger Canadese duo Me Creary-Neal 
voor hem had opgezet. 

Het "gevaar" Burlington leverde 
overigens handen vol we.rtk: op. De 
snelheid van de Nijmeegse Canadees 
bleet echter geïsoleerd omdat zijn 
teamgenoten hem In z'n flitsende acties 
n-auwelijks steunden. Henk Krikike 
scoorde in de eerste periode de ope
nfagstreffer, maar Burlington en Joos
ten zorgden voor de 1-2 stand. Het 
fascinerende Groninger spel, dat naar 
een behoorlijk nivea,u groe}de, mondlde 
vervolgens uit in treffers van Jack 
Venema en McCreary (3-2), waarna 
een ont1mtsende ontlknoping (twee 
N ijmegen- goals in de slotminn.1ten) het 
enohrousiasme van de ruim zes!hon'derd 
supporters verstomde. 

Manager Henk Groenveld: Eigen
lijk zouden we blij boeten zijn 
met ons goede tegenspel, ma.ar a]s je 
el'ke week op het n i,ppertje verliest 
dan is het wel om moedeloos van te 
worden. Wat kunnen we er nou nrog 
aan doen? De voorbereiding en de 
training zijn optimaial. Je praat met de 
spe1'ers en je vloekt ze stijf." 

[)e Groninger deceptie werd gister
avond in Den Bosch compleet via de 
9- 8 !!1ederlaag tegen één van de 
zwakikere br oeders van de eerste di'Vi
sie. 

Het besluit v,an de Nederlandse IJs
hockey Bond om straks in januari de 
competitie om ihet Nederlandse kampi
oenschap strikt gescheiden te 'houden 
van de CNN (aanv ankelijlk lag het in 
de heidoelîng om de pt111ten van de 
ONN mee te laten tellen voor de 
1i<telstrijd) valt bij Bondss,pa.ariban'k 
TeaJn in goede aarde. In die " tweede" 
ronde !krijgen de Groningers een her
kansing om zidh di,t jaar nog te bewij
zen op topni:veaJU. De duels die nu nog 
volgen voor de Ooupe ma-g men ge
'V'oeglijk lbesdhouwen als ,:warm'ing 
'Up." 

HENK HIB'LKEMA 

-------- --------
De stand: 

l Tilburg Tr. 12 
2 lllJS 10 
3 NNNijmegen 12 
4 Hunters 10 
5 CPL Lulk 8 
6 ORWO 11 
7 Brussel 12 
8 Grasso E 10 
9 Bondsspaarb, 12 

10 Feenstra V 

* 
Henk Kdkke 
(tweede van 
links) heeft de 
openingsgoal 
gescoord voor 
het Bondsspaar
bank Team. 
,,Beertje" Kei
zer juicht met 
hem mee, 

9 

9 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
2 
2 
0 

2 l 20 96-34 
l 2 15 66-46 
3 3 15 65-57 
1 3 13 53--44 
0 2 12 42-19 
0 6 12 64-59 
1 6' l1 84-80 
0 8 4 36--92 
0 10 4 55-78 
0 9 0 24--55 

Lr-

---

---· 
-+
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Jshockeyers 
op de vuist 

Hoe een ijshockeygevecht zich k a n 
ontwikkelen is hier in beeld gebracht. 

De zaterdagavond in Groningen ge
speelde wedstrijd tussen Bondsspaar
bank Team en Nationale Nederlanden 
Nijmegen verliep aanvankelijk fair, 
maar de vlam sloeg in de pan toen <i 

1 ' 

Groninger Canadees Randy Neal hal
verwege de tweede pe riode ondubbel~ 
zinnig wraa k wilde nemen op de 
Nijmegen~ar Renaud, die hem met de 
schaats had getrapt. j 

Op de Jinkerfoto slaat Randy (n u
welijks zichtbaar tussen twee donk r -

gehemde ijmegenaren) toe, tenvijl 
zijn teamgenoot Dough McCreary (nr. 
10) het aan de stok heeft met een 
andere tegenst,ander. De arbiters ko 
men bezwerend naderbij (foto mid
den) als Randy Neal met gebalde 
vuist op de Nijmegenaren inslaat. 

Scheidsrechter Elzinga zit .tenslotte 

bij de Groninger Canadees in een 
houdgreep (foto rechts) terwijl z\in 
collega Sc'huth hem te hulp schiet. 

Renaud (nr. 18) wil zich e.r ook m ee 
bemoeien. Het incident leverde de be
trokken spelers 35 strafminuten op: 
Neal (vijf wegens slaan), Renaud 

(twintig wegens slaan, tr,appen en 
protesteren tegen de arbitrale beslis
sing), McCreary (vijf wegens slaan) en 
Nenenhaus (vijf wegens slaan). 

Nationale Nederlanden_ Nijmegen 
_w on het duel met 4-3. (Zie voor een 
verslag elders ~n deze sportbijlage ). 



NINGEI\I 

ZATERDAG 29 NOVEMBER 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

voorverkoop 

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

WIJZIGI GEN VOORBEHOUDEN 

1eDIVISIE 

N.IJ .B. 



Vanavond is ORiJO-A.M.:lTERDAM onze gast, het team 1 ·in.ar 

Vl_ij in A.ms t e rd am op ongelukki ge uijze va n verloren 

~e bben. 

ZiLTI:RDi,G 29 NOV EMBER 1975 1::; te DIVISIE . ill .Y. B . --------------------------------~-----------------------------------------------------------------------
r, OPSTELLINGEN 

ORVJ 0-i~dsTE RD:LM 
.:, 

BONDSSPA ·1.RBl~NK 
-----·--------- --------------

1 H.Groenveld 1 J.Schutters 
18 R.Legr,er/C.Eikelenboo~ 

20 C.van Vellen 

En natuurlijk hopen wij, met de volledi6e steun van 

Jet publiek, op een sportieve revanche en met he t 

be roemde beetj e geluk, wat ons tot nu toe ontbreekt, 

moet het lukken. 2 
3 

H.Ca rras 
J.de Smeth 3 I. Koopmans (C) 

4 .::...v.d. Be r c 
Vij wensen U ee n prettiGe wedstrijd en voor de komende 

week een prettige Sinterklaas-avond toe en tot de 

vol ge nde week zaterdag 6 december tegen GRASSO-EAGLES 

uit DEN BOSCH• 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

J.Eikelenboor.i 
J.Teisman ( .f.) 
;l.Talsma 
R.Neo.l ( i.) 
ileStui ven berg 
,.., .Ross (Trainer) 

5 B.Leahy 
6 H.Ja spers 
7 H. Hill e 
8 F.No.gel 
9 M.Vorenhorst 

10 B"Klooster 

Zaterdag 6 december 

Za terdag 20 december 

NO 

10 D. Mc.Creary 11 s.Bert elinb 
11 H.Krikke (C) 

12 L.Levr 
- thuie - GRASSO-DEN BOSCH 12 l:I .Keizer 14 C.de Graauw 

14 H .de Groot 
- thuis HUNTERS- UTRECHT 18 E.Queen 

16 J.Toren 
17 J.Venema 19 J. Bles ( ;. ) 

----------------------------------------------------
Coach/Manager 
Physio The r apeut 
Materiaal 
I.rtsen 

Tandarts 

Henk Groenveld 
Hr.H.Broomans 
Hr.H.Fokkingo. 
Hr"H.Krikke 
Hr.F.Mulder 
Hr.H .de Vries 
Hr.G.Schuring 

P CAONIN [ N 

• stukke n n f 1000 
dn TOOND ER 

C .:.·n \û 1"u-Pü i<Pt-'J "DV~(2) 
B l/ .. '11E 1,Dt..\t\ 
1 t, •JOOH::>BnOEi'' 
0 uSl<'A'J,\' TE.RAPT 

• max looptqd S J<lJr T IR. , fr· ·., _. 2) 

• nd 2 1aa r oo tus~r~ 
tqds verz tlve rbaur 

,. ']~,()~".-

ARBA ' DO - DE L 

Or d i nsdag 16 d c •. o b , r n l"):-dt , .r w,~ r .: n k aart- , n sjo ·,1avond 
G .or::;anis r d na h ·t 6rot · succ -. s van vori.; ,.: k , .. . r. D: z . k 1., •- r 
sp l : 11 Y-l om K .rstprijz , ·n . H t i n l , ·0 .._;·· l d b t c1 1~aac.> t vo or support ' .rs 
f . 5 .- ,~n vooi~ n i t - support . :e s f . 6 .-. Hi •. r voor krij ;;t i c··d cr c <..: n 

NO 

,.;::: n prijs , waarna a st no.3 :.··_ n aantal .:;rot r .' pr i jz .n vo or d e. winna a r s . 
Il c. avond b c5int om 8 uur in h t :;.~ st aurant van à. . i jsbaan. 
Ü})gav . zo spo , d i 6 .,0 6 l i jk bij d ( sup}10 1~t rst af 1 iu cL hal van h ·. t 
stadion . 
1'Iaast d ,. z :- kaart- ,_n sjo .l avond or.;ani s r , n \J i j ook nog ,.\· n c;;rati s 
busr is voor s11ppo rt .rs op 3 j anuari 1976 naar IJ ,, n Bosch. V rt:::.~ .. c
t i jd i s v ast 6 st l el op 150 00 uur vanaf d ijshal . , ri .t - suppor t rs 
b tal .n f .1 9 .-. Opgav aan d ; taf .l in d : hal . 
U kunt no 3· 6r atis m'--~) a l s u zich opg t . . ft als s uppol."t rs . ïI-.·t l id
rna~.tschaps6 ld b : draa.;t f.15.- p · r s izo · n . U li:u nt b ,. taLn aan d '. 
taf .1 of door ov rmaking ""P r 1.k ~: nin0 nr.44.6 4 • .37.263 van cl 
Support :rs V ::r ,: ni 3in.; bij d .·, .A.m.:co-bank in Groning,.: n. 

( ."~ ) 



Groninger ijshoc~yers . 
verliezen kansloos 1~,a, r 

/ J I 

Bondsspaarbank Team heeft gis
tcra vond in Den Haag tegen HIJS 
zijn vijftiende duel voor de Coupe Na
tionale Nederlanden verloren met 
9-4. De Groningers speelden één van 
hun betere wedstrijden, maar men 
kon toch niet verhinderen dat de 
technisch uitblinkende Hagenaars 
voor ruim twaalfhonderd toeschou
wers via veel produktie in de slotfase 
de strijd vrij gemakkelij k beslisten. 
Bondsspaarbank Team kwam aan de 
doelpunten door Dough Me Creary 
(2x), Randy Neal en Wilson Ros. De Groninger Canadezen Dough Me Creary (derde van links) en Wilson Ross ( rechts) vechten tegen een 

Het Amsterdamse ORWO, van
avond tegenstander van het Bonds
spaarbank Team, kwam met de Hun
ters een 8-8 remise overeen en het 
Brabantse Grasso Eagles moest te
gen ation a le Nederlanden Nijmegen 
een 14-3 nederlaag incasseren . Het 
Heerenveense Feenstra Verwarming 
speelde tegen landskampioen Tilburg 
Trappers een kansloze partij: ll-3. 

BONDSSPAiRïiiNi( EAM-~/:;' 
VERGEET TOESCHOUWE 
De ljshockeyers van Bondsspaarbank Team kijken v'erlangend uJt naar het elnde 
van de competitie om de, Coupe Nationale NederlQ.llden. Met nog twee duels 
voor de boeg vinden de Groningers nauwelijks nog Inspiratie om de trouwe 
aanhang (600 supporter ) het uiterste te bieden. l\iet name de full-profs Randy 
Neal, Dough McCreary en Andy· Talsma hielden het zaterdagavond In de 
Groninger ijshal wel voor gezien tegen het Amsterdamse ORWO, dat zich vrij 
remakkelijk naar een 9-3 eindzege speelde. 

"Dit kunnen ze niet maken. Die 
jongens worden er voor betaald, We 
kunnen eisen dat ze ook in minder 
interessante wedstrijden tot op de bo-

dem van hun kunnen gaan, Dat zijn 
we tegenover het publiek gewoon ver
plicht," oordeelde Bondsspaarbank 
Team-manager Henk Groenveld na af
loop. 

de toeschouwers até.'l.\'Ong via een 
tomeloze inzet. Toen evenwel ORWO 
duideUik maakte dat het in Queen, 
Lew en De Graauw een flinke portie 
kwaliteit bezit, luwde het Groninger 
verzet . De supporters beleefden één 
van de saaiste ijshockey-ontmoetingen 
van de laatste maanden, waarbij men 
voor het eersrt openlijk blijk gaf van 
afkeuring. Na de ·derde Groninger 
treffer van Henk Krikke (halverwege 
de tweede periode) scoorden de gas
ten regelmatig, waardoor de cijfers tot 
3-9 opliepen. 

I Fors verlies voor ijshocket]'ers 

Groningers twee aal 

Groenveld, die van v ond met de des· 
betreffende spelers, samen met trainer 
Wilson Ross, over de wedstrijFtel
Jing zal praten, ergerde zich vooral 
aan de lakonieke wijze waarop de 
Groninger Canadezen zich aan hun 
tactische opdrachten hielden. 

De Groningers, die een ploeg als 
middenmoter ORWO inderdaad meer 
tegenstand hadden kunnen bieden met 
een serieuzere aanpak, speelden zon
der overleg in de combinaties. Neal en 
McCreary verlustigden zich te veel in 
solo-acties, waar de Bondsspaarbank
aanvallen aan Olrullachtigheid ten 
onder gingen. Het was derhalve niet 
eens opmerkelijk dat de jonge Groniin
ger "Beertje" Keizer in de eerste 
periode een beslissing uitstelde door 
drie Arnsiterdamse treffers met twee 
gave doelpunten te beantwoorden. 

Het is duidelijk: Bondsspaarbank
team hunkert naar erkenning in de 
straks te starten competitie om de 
landstitel. Men wil verlost worden van 
de kwellende bekerronde, die voor de 
Groningers een reeks van minimale 
nederlagen inhoudt. De resterende 
thuisduels tegen Grasso en Hunters 
mogen voor de CNN onbelangrijk zl.ln, 
men kan zijn supporters echter niet 
tevreden stellen met enkel plichtma
tigheid. verslagen in Belg· ë 

Het Bondsspaarbankteam heeft aan 
7.1.ln Belgliehe trip in het afgelopen 

, weekeinde weinig ple:,;ler beleefd. De 
Groninger ljshockeyers verloren belde 
wedstrijden met forse cijfers. 

1 Luik 
Zaterdagavond in Luik werd het tegen 
CPL een 10-2 nederlaag. Vooral verde
digend klopte het bij de Groningers 
aa nvankelijk niet al te best. Daardoor 
kond en <le Belgen de eerste periode met 
een J-0 score afsluiten ,en de tweede 
periode met 4-0. Pas in de laatste perio
de ging 't bij de Groningers iets be ter 
en konden zij tegenover de drie Luikse 
treffers er twee ste llen. McGreary scoor
rle eenmaal en Henk Krikke trof eve n
ee ns eenmaal de roos. 

Brussel 
Zondagavond in Bru . el \\erden de 
Gron inger naa r een J 3-S nederl.iag ge
speeld. De eerste helft wa nog wel het 
aantrekkel ijkst omdat het Bond spaar
bank team toen nog , rij goed kon mee
komen . De periode werd afgesloten m i> L 
ee n 2-1 ach terstand daarn a echter was 
Brussel oppermachtig. De tweede 
periode leverde een t> -1 uihlag op e n de 
derde periode een S-J ~cor . 
De stand is nu: 
Tilburg Trapper 12-22. HY -lntervarn 
12-18. Nat. Ned . I J -1 5. Bn1 sel 14-15, 
CPL 10-14, Hunler 11 -14 , Orwo 
Amsterdam 12-14. Grasso Eagles 12-4. 
Bondsspaa rbankteélm 14-4, Feen tra 
Verwarming l 1-2. 

. , .. vier treffers .... 

Slechts de beginfase van de tweede 
periode deed even denken aan de 
gedreven Bondsspaarbank-ploeg, die 
in veel voorgaande duels de gunst van 

HENK HIELKEMA 

• De stand: 

1 Tilburg Tr . 15 12 
2 IDJS 14 10 
3 NN Nijmegen 15 7 
4 ORWO 14 8 
5 CPL Lulk 11 8 
6 Hunters 13 6 
7 Brussel 15 7 
8 Grasso E . 14 2 
9 Bondsspaa rb . 16 2 

10 Feenstra V . l3 1 

2 l 
2 2 
3 6 
l 5 
0 3 
4 3 
1 7 
0 12 
0 14 
l 11 

26 129-42 
22 89-57 
17 86-79 
17 84-72 
16 66-33 
16 67-48 
15 108-102 
4 47-139 
4 68-119 
3 37-80 

BONDSSPAARBANK TEAM 
OP EXPERIMENTELE TOER 
Boud spaarbank Team heeft zijn B elgi
sche trip voor de Cou11e Nationale Ne
d erlanden t,egcn Luik en Brussel aange
grepen om de jonge 'derde' lijn volwaar
d ig m ee te laten d.raai_en. ~c Gronin
ger , die 'l:al-erdagavond m Luik verloren 
m et 10--2 en gisteravond bun meerdere 
erkenden in Bru et (13-5), gaven dui
delijk te kc1men dat de laatste wedstrij
den om de CNN voor hen niet meer dan 
een trainingswaarde inhouden, 

Dough McCreary en H enk Krikke 
scoorden de tegenpunten in Luik, terwijl 
Hubert de Groot, Hans Ei!k.elenb(X}m, 
Randy Neal en McCreary (2x) in het 
duel tegen Brusgel voor de Groninger 
produktie zorgden. 

Het Friese Feenstra Verwarmir,.g 

boekte zijn eerste competitiezege zater
dagavond in eigen buis tegen Nationale 
Nederlanden Nl jrnegen (7- 5) , De H eer
enveeners on•plooiden voor slechts drie
honderd toeschouwers een reeks h aird 
uitgevoerde body-checks, die tegen bet 
technisch spelletj e van de Nljmegenaren 
voldoende bleek voor een beslissende 
intimidatie. 

D e uitsla.gen waren: Grasso Eagles
Brus.sel 4-7; Runters-HIJS 4-4, Feen
stra Verwarming-NN Nijmegen 7- 5, 
CPL-Bondsspaarbank 10-2. Brussel
Bondsspaarbanlt l~5. 

De stand: 
1 T ilburg Tr. 13 10 2 1 22 106-35 
2 IIlJS 12 8 2 2 18 71-51 
3 NN Nijmegen 13 6 3 4 15 70-63 
4 Brussel 13 7 l 6 15 104-90 
5 CPL Luik 10 7 0 3 14 53-31 
6 Hunters 11 6 2 3 14 57-48 
7 ORWO 12 7 0 5 14 67--61 1 

\ 8 Grasso E. 12 2 0 10 4 42-116 
9 Bondsspaarb. 14 2 0 12 4 77-8.5 

10 Veenstra V. 11 1 0 10 2 32-67 



ONINGEN 

ZATERDAG 6 DECEMBER 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

G NI voorverkoop 

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

DE 

1eDIVISIE 

N.IJ .B . 



Gezien de uitslag in Den Bosch, zal het vanavond een 

spannende strijd worden om de overwinning. Beide teams 

zullen alles geven en a ls winnruJT te eindigen. 

Wij zullen revanche moeten nemen, vooral om ons moreel 

op te zadelen. 

Hopelijk zullen wij het publiek een verlaat Sint-Nico

lanscadeau kunnen geven. 

Ons rest nog één thuiswedstrijd tegen HUNTERS-UTRECHT 

op 20 december en dan is de strijd van de Coupe Natio

nale Nederlanden gestreden en zullen wij met frisse 

moed en inzet ga~n strijden om het kampioenschap van 

Nederland. 

Tot ziens op 20 december 1975. 

.. 

BDNDSSP 

ZATERDAG 6 DECEMBER 1975 1ste DIVI~IE N.Y.B. ~----~~--~-~~-~-----~-~---~-----~-~~-----~~---~-~~--------~-----~~-----~----------------~----~-----
OPSTELLINGEN 

BONDSSPI"i'-1.RBáNK 
-----------------

1 H.Groenveld 
18 R.Legger/C.Eikelenboom 

2 H.Carras 
3 J.de Smeth 
4 J.Eikelenboom 
5 J.Teisman (A) 
6 .l. Tnlsr1a 
7 R.Neal ( li.) 
8 .f ... Stui venberg 
9 W.Ross (Trainer) 

1 O D .Me .Creary 
11 H.Krikke (C) 
12 H.Keizer 
14 H.de Groot 
16 J.Toren 
17 J.Venema 

Coach/Manager 
Physio Therapeut 
Mat erin.al 
Artsen 

Tandarts 

Henk Groenveld 
Hr.H.Broomans 
Br.H.Fokkinga 
Hr.H.Krikke 
Hr.F.Mulder 
Hr.H.de Vries 
Hr.G.Schuring 

PRO\/IN AO INGEN 

GRASSO-EJ"GLES 
----------------

1 M.Geistefes 
13 T.v.Rekom 

2 J.Benda 
3 Ch.Popelies 
4 P.Benne (,) 
5 J.Dijkstra 
6 H.v.Hoorn 
8 Chr.Peters 
.9 G.Verhallen 

11 J.v.Gurp (C) 
12 M.\"Jilcox 
15 J.Griffit 
16 P • Ko 1 i j n ( i~ ) 
18 Th.Mathot 

Coach A.v.Rekom 

GJ:lON ~J ( ' 4 v. I' T ) ADuARD APPINGED M (2) 

• voo salaris en pensi oen 
BLI JHAM R[:~J H ERK - MU E DA 
t USSEL /l. AI NI PEr'.[LA - OORDBROEV 
OUDF PEKELA -.,(.. H - STAOSKANA L TFR APEL 

• rek ningoverzich en 
met d idelij ke 
o ch riJving 
betaalBheq ues 

N -

TP'VA tJil U US QUERT - EENDA ( ) 
t; S UI K ZUIOHOR 

PAO\/ INCI 
t-SS 2 f:. M f5) 
rlOL D HOOGl <3J 
qoo 

E L 



aa 
De spel rs van Bondsspaarhank 
Team hodden voor hun ee rst e 
competilieweds lrijd om hel Ne
derland lwmpioenschap zater
dagavond i n Den Bosch l egen 
Grn o Eagles een serie spre
kend r ·cl nen om uilersl gela
den in rl overigens sfeerloze 
ijspis / te verschijnen. Voor hen 
n manager Henk Groenveld 

was ee.n goede start in dez e 
nieuwe ronde tussen de acht 
Nederlandse eerste divisi onis
ten een noodzaak. Dal de Gro
ningers uiteindelijk met een 
riant e 8-3 zege gniffelend in de 
spel rsbu slapten, was voor 
Groenveld en trainer-speler 
WÎls on Ross dan ook n vrij 
logi ch gevolg van een Spw
taans aanpak tijdens enkele 
recen le trainingen. 

0 . 
f[D. 5 ( DRUK~\ DH F"T 

"1 1:c a , 1i:ti ,; 
, CH ;, __ ..,__,...,. __ _ 

se aanpak he 
Men lhaid ~kaa,r n a die Jiaa•I Le wed-

t j'den voor d e C u11e enJkJeJe on'\"eT

l j1l.:fldel ijlke > n 'll'O<mgehoutden, di e 
zou 1en moeten lie1den ol een s<tij
ig,en1die 1pre taui curve. Daa•rom. was 

en ze.ge op het 71Walkker ,geadhue 
G ra Eagl' . q;aterdagavond t eni-
1ge do J, ,da,t hoe dain ooi· m oe 1. 
w rden ber ikt. Groenveld: .,Vlak 
o r 1dreze 01 r mv,e competliltiire hel:fuein 

we ii/e.ldle ree n 'V oTlgah u.diein, dat dre 
'komenlde we!c!Lsill'ijld'en lb-esl.i! · end rul 
lJ.~n 'Zlij n war d e sarrn~ns-t.el1n1,g vtm 
ldJe selecUfieog1roep '\IIOOr !hei vol,gen'die 
jaair. E r m.O' tem ll"lfU ip1,estia'tli1es lloomen. 
Als die op rdei:ehflde 'W'ij'lle uli1Jbl!ij"-.ren 
als <in de affgielopen !bekerronde, dan 
zullen we rge'dJwon,gen 211j n om on 
voor het volgende seizoen te verster
k 1J1. 0 k onze Ca'!1Ja1d e p rorlls weten 
dat ,cl cm1d r ,g d . S p el.l!e:n. ze 111u 

s1lec:ht, dam is er straks ig ·en con
tria t. " 

Voo r rae ibui1tenJan'élse pel 's houdi 
de strujrd oon ide 1uitel d r h.alivre 1 

b Jiissenlde rtJ fo , die \ie-n>eeins Vfain 
oopassimg 'i's op 1die N-edel'lran:d e spe-

Jers. Jongeren al Henk K eizer, Al
ben Stu~nbe1,g, IH'errma,n ~ rrn , 
Hans .EJilk el,enboom en. Hubert die 
Gro t krlijgein •de laatste mog,elljjlkfrle
den t ot e , defm.:i ~ vic do ribra'llk. 
T naliner W1J'lson Ros.s: .,We zri.rtten 11ttet 
,zo ruilm rin croede p eler , maar \ 
w'H n nu 'll'oo-n1am li jik met w e 
lij n en op r r n. Dan ,ga,an we aulo
mat.li dh elecüe1ver ite werk." 

.Een professionele aanpak, die de 
laat ·te weken ond r meer tot uiting 
k\1'1an.1 in de traini11gen, die ook 01) 
oudejaarsavond normaal door,raog 
vonden. De extra inzet, die men 
arunvendt om de nipte nederlagen 
van de afgelopen weken te verande
ren in kleine overwi.n.n.ingen ie~en 
to1lc luh 111. 1ijm eg-en, HIJS en Til 
burg Trap1>er , moet de gun t van de 
. u1>1>orler heroveren buiten de fana
tieke kern aanhanger , dje ogen-
chijnlijk altijd blijft komen. Zo ver

toefden in Den Bo ·eb in e n lege 
i .is.hal me.er Bonds paarbank-suppor
ter. dan zuiderlingen. 

On'der die ogen 'Vlan bomi coadh 

B Db Jastrem i' out "k-kie.JJden de 
Gronin,g ploeg na een !Illffi',veu.ze 

art een spelrtedhmscfü oviet'!Wfi'Ciht me
;.f n die ys'beemloos p Jenlde Brabain

, r3. De ie-rba1n n elijlke t genst.and 
maakte het voor Bondsspaarbank 
Team trouwens vrij gemakkelijk om 
en 1--0 aohlte-rstan'd i.iri de eerste 

-p e:riio<l e om 1)e ibu!i.,,, n in reen 2-1 
voD1-s,pran1g ia 1goals "''an JiaClk Vene

a en IDouglh. 1vk Cr,ea!I"y . Daairbi.j 
lunde1,de de Grasso-®o:ail!i!e V1an R'e

·o:m, tdli'e late,r u.i.tN,i'e.l e<n plaaihs 
rrraalk:be 'Voor de aa!JJMl'Ilkelijlk. disci-
pfi111 ai r .gestr ,afit:e · sberfer. 

Voorbarig 
Uirtibum1dlig Oiptliuni'sme Oij"kt, ,~en 

lheL zwalk~e Gra"' o-spe-1, rv·oor de 
Gronü1ger eel t,e 'V'Oor<ba1r~g. Daa r
'>'oor I\~~- ein er 1Je iweli.nilg ulLIJge51Peeol!d 

omîblina'Liie ..,mog· Jijtkhleldt n . [)e b-e)1cl!e 
fo ,,wartf. iea-1 ien M1c C1,ea1ry ZO'Uid:en 
tegen Letker 1t genistainldrens m :er 
n1 eiite he!blben om -tot effucti.levie dra
('i en itJe Ik.omen. u wendlden ze hum 

bete re .st.iol{-hand lfrn11" v,oorn~me!lijik 
a.an voor rilnld1ilv1~diulaJlrist.i:sche aotlies, di8 
'Oe""en Garrasro wel vol ouooes leild!dle<n, 
m a.'l.ll" dl.i1e stra\ks in mo-ei·lijflrer d•uel!.s 

en aNle![l ·t:s,e ui1Mne11k!ing lkumren 
!helbben. 

Tua'mier Ross na afiloop ov!eir he<t 
m lmJcl.ier :fü"la!aliie spel: .,ZJO'm tegen :baai.
dier indclli!g;t n!i.!et ulit om 'Vlila ii!',eijfkltie 
'Sysltleanen iaran ,te palk!kien. Zij spelie111 
dct>r O\P el!ke ,puc:lk. GeW'OOI1 lh,m;d en 
zcm!der a ijn . Te1gien ,ellk!e ,anldlere pt,oag 
ikrulfl j,e 'en s-ysiJe-e'm stelllen met SIUC

c s, rmara r JWle !hebben f\T<éill'.l'da1acg alleen 
gelkelk!en 111aiar het ieiln1d1resullbara,t." 

IDe rpunJten werdlen ,~ei.l.ilg ,g.e<SteM 
·a 1goailis 'V1a'11 Me C airy (3x), Neia:l 

(2x) en de ruriitlb.lli.nkten'cl!e die:fenLSe An
dy To!l'.s!mla, ldlile fuu.iiloos sipee{]Jdre. 

vroor de llromenlde uliibwa:lstrijid 
v1:ijldaigia,vand -1legen lhre't Ann,s~ 
ORWO staia:n d'ezie weiek d.!rti!e tratirn 
.gen rop !h! t pr,agrattntm1a. H1e't 'iin clre
sullrtaa t win ldlait d!uie-1 zal we'llädh.t 
.meer ()\IT r de 0, ui1di !'!Ie Gronilnger 
'ki!iacht lk:urrmen onllJhiu!lllen d•alJ'I de 111.lli.-
1~ rz.: a-e op Grosso. 

HENK IHIIElLK'EIM' A . 

DE ANDERE UITSLAGEN: Feenstra 
Verwarmlng-ORWO 5-13, Tilbruir 
Trappers--Nljmegen 6-3, H -Hun-
1;en, 6-3, ORWO-Tilburg Trapp 11"8 5-7. • • • ui tblinker ••. 

Spaarbankteam 
wint· verdient 
·van Grasso 
De eerste wedstrijd om de nationale ijs 
hockeytitel leverde het bondsspaar• 
bank team zaterdagavond in Den Bosch 
een volkomen verdiende 8-3 zege op. 
Grasso Eagles was duidelijk de mindere 
van de Groningers, die vooral taktisch 
bijzonder sterk voor de dag kwarr..:n. ' 
Dough Me Creary scoorde viermaal, . 
Randy Neal kwam tot twee treffers en 

.,_Jackie Venema en Andy Talsma gaven 
eenmaal de puck de juiste richting mee. 
Coach Henk Groenveld was bijT.Qnder 
tevreden over het spel van zjjn formatie. 



GRONINGERS 
1 l 

HALEN OR'WO 
~ ". ' . . 
~ ., 1. 1 

UITZ'N SPEL . ,. 

IJSHOCKEY 
\ 

door CARÉL BRENDEL 

J\MST~I3,DAM, mterdaig. - Het laatste belsigna-aJ. w.as nauwelij~ 
enkele seconden oud of Groningen-doelman Hru-ke Groenivel.:d werd 
bedolven O!Ilider omhelzingen en schouderklopjes wn zijn ploeigigenow 
ten. De goalie was gisterlvonid linde Amsterdamse Edenhal dle grote 
man van het &mdsspaaà-baink-.iteam, dat ORWO op eigen ijs een Oln• 

a,ain;gename verrassing be-ix>llglde. Hij bleef onigeslagen, terwijl Am.
steroam-keeper Cor van Veillea:- vier keer moost buigen voor de uit-
gekookte nooroelij1re ~ (0-4). \... 

Ond~h.aMi.n,g im. de eerste peri~ ' · scoorde N~ 0-:--4. De uits~~ Van J~. J} 
ir11i.taltlie m de rest vian de wedstr1Jd Ve1ler stwtte m ~site rnstant1e de ~l. · • 
i>.n ·n;aituurlijk een overdOSlis poedi be- doorfbr-a-ak, maair wa een ~~ 
werkstehlriigden h.et 'teleitJTS11leliliende re- verdlween doe" puck tooh mfu§Fdoot 
s1.11lrtaat v,oor de .mannen van Oorky d~ Het was typerend voor het giebrek 
Griaall.liW. ,.Hoe 1$ .hét mogèlijk àalt de aan ~ voor ORWO, dat ll'log de 
pueik er niet mg-aa;t," ~en de routine mist om dergeiliike wedstrij-
1000 Am.oiterda.m-aanlhangecrs iedere den 0031' zijn hand te retten. , 

; -keé,r weer vol veii'bl!zin,g, wanneer op . TiLbllU1g lha,d het ~eren even moeL
mysterieUJZe wijze de Gronilnig)Se doeil" lljtk. ,tegen . HYS. De Brabanders 
mond van dóol'lborinJg ,gevrijlW'aall'd bOU1Wden in de eerste twee p:eriodem. 
bleef. ' een 3-0 vooreprong ap,. Birunen vijlf 

Wa:nt na een mat begin: loerde de minuiten kJWoaanen de Hagiena,a:n, terug 
Amsterd001Se ploeg ( waar va:klanitti.e- tot 4--3. ~ee keer aoh,te.ree.n liep 
g.anger Bles weea- i,n gen,a;de was aan- HYS-<Vel'dediger Ben R~er echter 
-~en,omen) wel de~jik v,ol ein&1g'i(! Jtege~ een penalty ~ b~ide malen 
op een treffer. Die bleet U!iJt en dait praf:iiteerde 'I\Jma. De eiindllll.tslaig werd 
leidde tot irrtlJtaltie blj de Atmster~• ten slotte 6-4 voor Tilburg. Nijme,gen, 
mem. dlie te veel ing,inigen op de uiit- dait. de7.e weeik de Tsjooh Smi~ in
da,gende, harde actie<. van de Gro- lijfr:le, had weiná,g moeilte met Grasso 
ningers. Het overleg verdiween uit de Den Bosch: 13-6. 
ORrWO-compi.naities, terwijJ hun te-genstanderls wel · het hootd koel hi,el- ,_I _____________ _ 

den · J • 

·· , Doe1iplllll!tiioos 1 

1 ~ Ln h~t ·~,àatsité ~eelit.e van de twee- 1 
' de speeltijd sloegen de'ze toe. Na 36 
1 miruu,t~n· doel,pU!lltloos ijshockey open-

de Tahsma de score. Amsterdam raak, 
te nog meer v-an de kook, zag aciiile!<r~ 

deelnemer 

Verrassende triomf 
Bondsspaarbank Team 

. De ijshockeyers van het Groninger Bondsspaarbank Team hebben 
gisteravond hun sterke start voor de competitie om de Nederlandse titel 
voort~ezet met een verrassende 4-0 zege op ORWO in Amsterdam. De 
Groningers vertoonden voor ruim twaalfhonderd toeschouwers een on
gekende inzet in de persoonlijke duels. De beide Amsterdamse schutters 
Queen en Leo Koopman bleven ongevaarlijk door een strikte mandek
king van Henk Krikke en Johan Toren, waardoor de voornaamste aan
valstroeven van ORWO waren lamgelegd. 

Na een doelpuntloze eerste periode opende 
Andy Talsma voor Bondsspaarbank Team de 
score . Een voorsprong, die in de tweede fase 
ogenschijn lijk gemakkelijk werd vergroot 
door \\ïlson Rossen wederom Andy Talsma : 
0-3. 

Het machteloze ORWO zag zich bij tegen
stoten geconfronteerd met een hechte defen-

., sie (de lijnen Ross-Teisman en Eikelenboom
T.a lsmaJ. die onpassee rbaar bleek. Daarbij 
was de absolute heldenrol weggelegd voor de 
Groninger goa lie Harke Groenveld, die gaan
deweg naar een topniveau groeide. 

Tenslotte maakte Dough McCraery er 0-4 

van in de slotperiode, toen de Amsterdam
mers, die de vorigE.'week slechts met î-5 had
den verloren van landskampioen Tilburg 
Trappers en met 13-5 zegevierden over Feen
s,tra Verwarming, al teleurgesteld berustten 
in de nederlaag. 

De Groningers, die hun eerstvolgende duel 
volgende week zaterdag spelen in Heeren- f. • 
veen, voeren samen met de Tilburg Trappers "' 1 
de ranglijst ongeslagen aan. 

1 
De andere uitslagen waren: Nationale 

Nederlanden Nijmegen-Grasso Eagles 13-6 
Tilburg Trappers- HIJS 6-4. ' 

Veel belángstelling 
voorijshockeyderby 

Hoewel het Bondsspaarbankteam mor
gen·a vond in Heerenveen tegen Veenstra 

een;voLgens K.oopmans en Van Veller 
overtredmgen maklen, wa•arvan Ross 
en TaJsma profi-teerden (0--3). 

Ook iJll de slot;periode 'ln.tlci.e het . o,wo Amsterdam 

.., erwarming nog niet over de nieuwe aan
winst Jack Wijlemans kan beschikken, is 
er in liet Groninger kamp een optimisti
sche stemming over het eindresultaat van 
het derde duel voor de Neder ,mdse com-
petitie. · 

Men heeft de training«in aanzienlijk uitge
breid door enkele malen reedr in de ·och
tenduren te oefenen vanaf half zeven, Mana
ger Groenveld: ,,Het wordt een belangrijk 
weekeinde voor ons. Eerst morgenavond de 
derby tegen Heerenveen en zondagavond in 
Utrecht tegen de Hunters. Ik heb beide te
genstanders de vorige w-aiek aan het werk 
gezien Îh Utrecht . Van de Friezen moeten we 
voora l de snelle Tony Palmacino in de gaten 
houden . Het wordt een vierpuntenwedstrijd 
met natuurlijk de nodige derby-sfeer." 

ORWO met te scoren. Terwijl de bel • 
voor de s:peeLh:el.tt,wisselinig . ~in,g. 

Or I 
\r 

00 456 

Datum : 

-Amste 

tegen 

J. GROENEVELD 

·0· .... / / 1: ~
/ 

/ y 0 

ftPenn ngmeester 

IJsstadiondirecteur Georges Stuyvenvolt 
van de Thialfhal kan in ieder geval twee Gro
ni~ supportersbussen verwachten. Hij 
dclffl overigens niet dat de hal zal ·worden 
uitverkocht. Stuyvenvolt: ,,Er kunnen 4200 
mensen in. Als er 3000 komen is het veel." . 



GRONINGEN 

ZATERDAG 20 DECEMBER 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

voorverkoop 

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

WIJZIG VOORBEHOUDEN 

UTRECHT 

1eDIVISIE 

N.IJ.B . 
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, De l aatst e weds t ri j den voor de Coup e Nati ona l e 

Nede rl anden, vana vond t egen de "Hunte r s " uit Ut r e cht. 

Ge z i en de result a t en hebb e n wij in de ze r ond e ni e t 

v eel over wi nningen beha a ld . ' t Geluk zut ons ni et mee . 

Toch is e r ve e l be t e r ge spe eld d a n h e t vorige sei z oen. 

3 J a nu ari st art en wiJ met de ni eu v1e compet i tie om het 

kampi oenschap van Ne derland 1e divi s i e en ho pcnlijk 

!}e bben we d a n mee r " mazze l " . 

I e d e r e week wart e r har d getra ind orn bet er e r esult a t en 

t e verkrij 3 en, da a r k unt u v a n over tui ~d zi j n . 

Pret t i ge f eest dage n en Gelukk i g Nieu 1 i j aar t oegewenst, 

aan a lle n d i e het Bondss paa r bank tea m s t e unen. 

_., 

ZATERDAG 20 DECE IBER 1975 1st e DIVI SI E N. Y. B. -------------------------------------------------~--------------------------------------------------------~- OPSTELLINGEN 

0NDSSPJ.lá RB NK 

1 H. Gr oenveld 
18 R. Lesc er/C. Ei ke l enboom 

2 

3 
4 
5 

H. Carra s 
J . de Smet h 
J . 
J . 

6 A. 

Eikelen boom 
Te i s□un ( A) 
Tnl sma 
Nenl (A ) 7 R. 

8 • St uivenber g 
9 

10 
11 
12 
14 
16 
17 

~J. Ross (Traine r) 
D. Mc.Crenry 
H. Krikke (C) 
H. Ke i zer 
H. de Gr oot 
J . Tor en 
J. VeneG1n. 

Couc h/ MRn uce r Henk Gr oenvel d 
Phys io Th e r a p eut 
Mat eriaal 
ilrt sen 

Tandarts 

tlJ 
Ja r o 
v r21lv 

000 

-

Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 
Hr. 

Hr. 

H. Br oomans 
H. Fok k ing a 
H. Krikk e 
F. Mulder 
H. de Vri es 

G. .Schuring 

?r 
HUNTERS 

20 H. v . Bil s e n 
3 R. Jans en 

2 c. Beekink 
4 ll . Stylaart 
5 F . Vo s mee r 
6 G. He r msen 
9 J. ~Jo. gne r 

10 J. Ter mi j n 
11 L . Finc k 
1 2 J. v. d . Kr a ak 
1 4 Th . Kuik 
15 R. Te r mijn 
16 H. Turk 
17 1,J. La ur i e 
18 R. Ve r ban 
19 L . v. ,J i e r en 
21 I. Ko s unda 

OEK 
TERA 

AA (2) 



IJshockey to ~ / .z, -11· 
Winst voor -5-'-/ 

Groningers 
De belde noordelijke Ijshockeyteams 
besloten dit weekelnde hun optreden ln 
de bekercompetitie om de coupe Natio
nale Nederlanden met een overwlnnlng. 
Het Dond,spaarbankteam kwam thuis 
tot een ietwat verrassende 5-4 overwln
nlng op de Runters uit Utrecht. De tus
senstanden waren 1-2; 2-l en 2-1. 

De stand is: Tilburg Trapper 18-32, 
Orwo Am terdam J8-2J, Nat. Ned. Nij 
megen l!l -23, HY::dntervam 18-22, CPL 
Luik 14-20, Hunters 17-11:! , Brussel lö-
17 .' Bondsspaarbankteam 18,7. Grasso 
Eagles 17-5, Feenstra Verwarming 18-5. 

VIJF DE PUNT VOOR 
BONDSSPAARBANK 

Bondsspaarbank 1'eam kwam zaterdag
avond m eigen huis in zijn voorlaatste 
weds1rij,d om de Coupe Nationa le Neder
ruiden aan zijn vijfde punt doo.r met 6-

ti geuJlk te spe'. en tegen het Bt·alban lse 
Gra:;so Ea,~es. De Groningers, die voor 
rte~•n'Onderct toeschouwers een wisse'l-val
lige in-druk maakten, toomden het en
•~ous:aste Gra.;.so met !c.Je body-checks. 
De eerste aanval.slljn (Mie Creary, Neal 
en De Groot) s-ta'l'.te furieus, waardoor 
Bonduipaar!bank T,eam via Mie Creary 
\2) en Nea1 in de eerste periode een l---0 
voorsprong o,pbou,wde, die edhLer na 
verdedig!n.g.sl!cnnen aan he, einde van de 
tweede fase door de zurdelijlk:en werd 
ge.,J .tgell'\.l.r.1~en: 3- 3. Wel sooo.rden 
Randy ell'I t2xl en Me Creary daarna, 
maar ook die klap kwamen de gasten te 
'b-oven. De Til.lburg Trappers werd door 
een 7-4 zege op Hun.ers aan de kop 
orubererkbaar voor naaste concurrent 
HUJtS, da,t ~wee maal ver i'OOr. Hel Heer
renveense Feenstra Verwarming slikte 
neder.agen tegen Luik (6-3) e.n BI'ussel 
(13-5) . 
l Tilburg Tr. 16 12 2 1 28 
2 HIJS 16 10 2 4 22 
3 ORWO 15 9 1 5 19 
4 NN Nijmeg. 16 8 3 5 19 
5 Luik 12 9 o· 3 18 
6 BrusseJ 16 8 1 7 17 
7 Hunters 14 6 4 4 16 
8 Grasso 15 2 l 12 5 
9 Bondsspaarb. 17 2 1 14 5 

10 Feensh-a V. 15 1 1 13 3 

136-46 
9~6 
90-77 
89--81 
72-36 

121- 107 
71~5 
53-145 
74-125 
45-99 

b 

B sspaarba k Tea 
sterkt zelfvertr u e 
Bondsspaarbank Team heeft waardig afscheid genomen van de competitle om 
de Coupe Nationale Nederlanden. ln het laatste duel leek men deflnJtief te 
WIilen afrekenen met de recente fru tatle , waarvoor een serie nJpte neder• 
Jagen als oorzaak moet worden aangemerkt. Tegen het Utrechtse Hunters terk
ten de Groningers het geloof In eigen kunnen, dat de belangrijk te basis bleek 
voor een overtuigender zege dan de 5-4 eindcijfers doen vermoeden. 

In feite beschouwde het Bonds- men naast de Jan,g:z:am r hand beru cht 
spaarbank Team net slotdu el r de ge-\ orden hardheid in de body-checks 
ONN als een laatste test voor de start eveneens een vooruitgang op speltech-
v ru1 de st;r i jd om de n tionale bbel, msch ni e-a u, hoev.rel hun spel zontler 
waar in d acht Nederlandse eerste di- le:-d e>J1de in breng vëllll de Canade n 
v,,sioni ten zich be ûn januari gaan teg n topLeams nog vrij kanslo s is. 
m eng n , Mana ger Henk Gro m ld : :\,foa 1- u1tger ken d het bui l n landse 

,,De kiwal!i teit u t er b ij ons we l in. We 
moeten zeker in loot gea ht worden 
·n de kom ende compe Üie ern opvaJ
lende rol te spelen. Vanavond is an
dennaal gebleken dat we niet onder
doen voor teams als Run t.ers of Nijme
gen. Alleen niu wonnen we met een 
pu nt vers hil en d e andere wedstrij
den giin.gen met milili.maal verschli l 
verlor€'11. '' 

duo Me Creary-N eal zorgde zaterdag
avond bijna voor de zoveelste decep tie 
dom· m de lo tfase met een 5- 3 \ r
spron n- naar de straibank te w orden 
ver wezen wegens onnodige overtre
d ingen. Daardoor ·erdwenen nie t al
leen G roninigens gevaarliik9te aanl\lëlJ
de Hunlers plotseling ideale kans.en 
in de schoot geworpen via een nume
riek voordeel van 5 tegen 3. 

Drie m iimutie.n v-oor het einde werd 
eers; Me Creary wegen 11 tripping'' 
an het ijs ge1J0n<len en nog voor de 

face- ff was verricht moest ook Neal 
gi~ "":<f\:Uteti=n1&{:;'e1'" _- l=<J'l'in-:::1-11"1'1'_.M 

Vooruitgang 
Va n d <.> er-land ·e f nnll"dS T 1 11 

Venema, K rikke en Kelzcr bespr urt 

U-/ 
I 

1 verdwijnen wegens aanmerkingen op 
de leiding. De Utrechtenaren scoorden 
ve-rvol.; n,s ~akk h.jk de aan&Ju-:ten
de t reffer (5--4) , waarn de g· iijkma
ke r -dreigde 1n een s ituait:i.e van V'ij.f 
Huntersepeler-s tegenovel' vier van 
Bonds,sparu·baink Team. 

He-t was tendotte aam de on,verzetle
lijk.heid van die uit rst geladen trai
ner--sp ler Wi:lson Ross te damk n (ltij 
bad -voordie n al tweemaal gescoord) 
da t de r.ege u1tbU'l1ilig kon wo1'Cl.en 
gevier d. Ean vreu~de, die niet zozeer 
de- \ c mpE>titi punten he-tr f, 
ma ar m t'.'e r de di,t kt"t! r ov•E'rw 001 nf'n 
an2,-1 v011r iainnw,·li j k v rl i . 

HENK H] ELK.IDMA 

Een mogelijkheid om de kracht van 
het team vfa. een ,1.ussemtijdse komst 
van nie'lliwe Can,adeze Nederlanders te 
vergroten, ziet Groenvekl nle,t zitten: 
,.Ach dat werM , alleen maa.r proble
mem in de hand. Op het ogenblik zijn 
n ~el lu bs bezig zich voor de n ieuwe 
competitie te versterken, maar dat 
d 1 een b e tje gefor rd a;,.n . Je ziet 
aan hel Heerenveen e F n ra Ver-
1v:irm in !{ w >lk m o ili ikh len r van 
kome n.' ' 

()1.-lel'daad kan de Gronin " r equi11e 
ronder opz-ie-nbarende p lerswisseli11-
gen tot betere prestaties komen dan 
de afgelopen maanden, ma.ar dan zul
len met name de Gronin,ger Ca.nade
zen Neal en Mo Creary een constantere 
vorm moeten vertonen met een grote
re koelbloe•ligheid op beslissende mo
menten. 

Heerenveen speurt 
naar versterkingen 
Il-Let Hteel"€'DIV'eeos:e Feenst.Ta Verwar

m.i·ng is rnomen1teel• driuk l>e-L.Lg Ziiclh te 
v,ersteilken vc-or de kernen-de <.'O'm'l,)eti
Lie 01m de oa tlon,a,~~ t"i t e1. Oooelh Henlk 
iBTa111d, die de oo :Slagen CanacLees Don 
Me Aidon:n is o,pgev-ol•gd, v nbl.ijtt sinds 
enige dagen i.n Canada om te probe ren 

d.e N edlerliand:.:;e Ca,r11ad'e'l.en Rem Kir!'k!k:e 
(ex-HIJS) en Henk Bo ma (ex -H un• 

t-eg,en G racsso Ela,g,!,es, d•at via die ol j!fers 
8-3 Lwee wi ns'.ipun ~en op:,e,,.,rer'Cle. 

D.e werklust van de Nederlandse 
spelors zal i,n ied!er geval stUll'lJlwerk in 
de titelstrfijd niet in de weg staan. 
Goa L,C HarJ e Gr nveld h ft .dch 
i>1 m•dd<'I-" on tpopt al een op\•allend 
goed sluitstuk van de verdediging, 
w:i.arin Hans ElkPle n-bomn optT?den 
1 i -, de" n•e-r , s rtif'f ui tv iel. Door 
,. •1 '."c ,ie tma !i~ r op rede:n kan hi j de 
defensie Teisman, Talsma en de weke-

•De av,eri•gie u:i lis'. ge.n van de OJ\"N 
waren: ORWO-Fecnstra Verwarming 
15---3, Bondsspaanba'l1lk Teaan-frlu'llters 
5-4, at1onale ederlanden Nljme
gen-ORWO 9-5, Feenstra. Verwa r
m :ng-Gw sso Ea,gle 8-3, u tti'k-a-I'IJ5 
9--3. 

D e st.1.nd : 
te , ~e con c-· ractene.n. De Friese speler 
J ohn d Bo r n ~e;imlclrle HaD''l ra 

ih~en hun club onlangs de •rUlg t.oege
keerd OIT'.d;it ze h"'' n·ie en z.l jn me: 
de g,an g \'an 211l•k~n . 

l Tilburg Tr. 18 15 
2 ORWO 18 11 
:1 NN Nijmeg. 18 10 

A',, •\'tede bule-"in·-l r h- . ' F'Pen 
!"'ra Veirwa,nmin,g wa'.s g,m-e!<l naaH de 
O in;s ~~ K en Tv ' r e rn eril'.;; an To
ny Palmac:ino a· n.g LTdki!«m, die ondoi!'T' 
n,,,,.0 r van zl j,n de l>Nto '.in- eon heelt 
blij:Jc gege'l,·•en tij,d,ens het ,a,r t,e diuel 
\"oor de Couipe National-e • ed-erland,en 

4 HIJS 18 10 
5 Luik 14 10 

1
1 1.· ; uitblin ken de Wüson R lan ~ere 
rustpauzes gun~ waardoor ernst,ig 
l~:ichtsverlie (men verloor veel pa r 
t~en - in de slotminuten) en verdedi-,t:tt '"-~ ~ 

6 Hunters 
7 Brussel 
8 Bond.sspaar. 
9 Veen tra V. 

10 Grasso E. 

17 7 
16 8 
18 3 
18 2 
17 i 

111111111Il1111111111111111111111111111111111111111111111111 n 11111111uWJlll.!UJ• •", , , •,, 1 • , • • • • 1 • •,,, ,11 llill wu,uu ,,, .... , .. .,.. '!'.,.., 

Bohdsspaarbanktéáffl 
gelijk tegen Eagles 
ln de ijshockey-bekercompetitie heeft ~prong want de ploeg u it _Den Bosch 
h t Bondsspaarbankteam zich niet van scoorde in deze periode driemaal, ter
d! vporlaatste plaats kunnen werken. In wijl het Boodssp~a~bankteam ~ 
het duel t en Grasso Eagles kwamen eenmaal reden tot JUiche_n kreeg. r 
de Gronin:rs zatenlagavond niet ver- deze 6-6 score kwame_~ beide pi oef; f P 
der dan een 6-6 onbeslist. Aanvankelijk vijf punten , waar~lJ Gra~so g ~ 
hadden de Groningers goede vooruit- echter twee wedstrtJden minder hee 
zichten op de overwinning, want In de gespeeld. 
eerste periode kwam het Boodupaar
ban kteam tot een 3-2 voorsprong. 

De tweede periode werd met een 2-1 
gunstige score afgesloten . In de der_de 
periode echter verspeelden de Gronm
gers door bijzonder zwa k spel de voor-

De stand is momenteel: Tilburg Trap• 
pers 16-28, HYS Intervam 16-22, Orwo 
15- L9 . Nat. Ned. 16-19, CPL 12-18, 
Brussel 16-17, Hunters 14-16, Grasso 
Eagles 15-5, Bondsspaarbankteam 17-5, 
F'eenstra Verwarming 15-3. 

2 l 32 160- 116 
1 6 23 117- 95 
3 5 23 102- 87 
2 6 22 10~- 82 
0 4 20 81- f6 
4 ' 6 18 83- 80 
l 7 17 121-107 
1 14 7 79-121 
116 " 62-134 
1 14 ' 62-UI0 
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ORWO FOTO BV - IMPORTEUR VAN PRAKTICA CAMERA'S EN ORWO FILMS 
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ORWO/AMSTERDAM 
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TOEGANGSPRIJS f 4.- I 65+ E,N KINDEREN f 2.-
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GRONINGERS 
HALENORWO 
UIT Z'N SPEL 
IJSHOCKEY _ door CAREL BRENDEL 

AMSTERDAM, :z:aterdaig - Het laatste bel.signaal was nauwelijks 
enkele seconden oud of GToningen-doehnan Harke Groenveld werd 
bedolven omder omhelzi.nigen en schouderklopje.s V'8!Tl zijn ploeggeno
ten. De goalie was gisteravond in de Amsterdamse Edenhal de grote 
man van het &mdsspaarbaink-team, dat ORWO op ei.gen ijs een on~ 
aaingename verrassmg beizorgde. Hij bleef onigesla.gen., terwijl Am
sterdam-keeper Cor vrun Velleir vier keer rru:iest buigen VOO!I' de uit
gekookte noordelijke a.a.niva:l.Jers (0-4) . 

Ond-ersohatti,n,g im d€ eerste periode, 5eoor de NeaJ 0-\. De uitst.ek;ende Van Lt . Ji 
irm,ta,tiie in de r est V'a-n de wedstrijd VeUer st untte in ttrste inE.tantie de · -: r ··_ 
<>n n a.tuurlij,k een overdooiis pe("Jl be- doorora·ak, maar Viia een m P~!àDQPt 1«-~ 
werkstelligden heL teleursteJllen<l.e re- verdiween de puck toch 1111 lieM oeL r 
SUJLtaat voor de manin.en van Corky d6 Rat was ty,perend voor bci gebrek 
Graallw. ,,Hoe l,s b.et mogelijk dart; de aan gel,uk voor ORWO, dat 1t1og de 
puclt e.t· niet ingaat.'' ve11ZJUJcilitten de routine mist om dergelijke 1,vedSlirij-
1000 Am..o:terd·am-a:anharnge.rs iedere den n,aar zijn hand, te zetten. 
keer weer vol ve ri'oazin·g, wanneer op Tlibbur,g had h et ~eren even moei
m ysteri-ewzie wijze de Groningse d oe!L- lijlk ,teg,en HYS. D.e B r abanders 
mond van doorborlnig gevrljlWla,aird bou;w-de:n in de eerste vwee perk rden 
bleet. een 3--0 voor pron,g op. Bin'IHm vijlf 

Want na ~ mait. b,egi.n loerde de minuten kwamen de Hagenaars tetug 
Amsterd,amse ploeg ( waar va:kanrtiie- :tot 4-3. Twee k eer acluiereen liep 
g.aniger Bles weer i,n gen,a.de was aan- HYS.....-erdiediger Ben Room-er echter 

, genomen) wel de.gelijk vol ener gie itegen een penalty aan. beide malen 
op een treffer. Die bl eet Wit en dat profiteerde Tuma. De einduitslag wel·d 
leidde toL irniJtaitie bij de Amsterdam- ten slotte 6-4 voor TilbtU·g. Nij megen, 
mer.s. die te veel ~inigen ()1' de wt- d 'llJt dezie wedt de Tsjech Smkek in
dagende, harde acties van de Gro- lijkle, had wcim,g moeiiie met Grasso 
rungers. Het overleg verdween uit de Den Booch: 13--6. 
ORWO-compiniatues, terwijl h.un t e-
genstan det\s we l het boo.td koel hfol - r.,,,:======---===--=~~~-----
den 

D oe1ipUJ11itlloo 

deelnem er 

errassende triomf 
0 sspaarban Team 

. De ijshockeyers van het Groninger Bondsspaarbank Team hebben 
g1 Leravond hun sterke start voor de competitie om de Nederlandse titel 
voort~ezet met een verra sende 4-0 zege op ORWO in Amsterdam. De 
Gronmg~rs veftoonden voor ruim tw aaltbonderd toeschouwers een on
gekende inzet m de persoonlijke duels. De beide Amsterdamse schutter 
Queen en Leo Koopman bleven ongevaarlijk door een strikte mandek
king va n Henk Krikke en Johan Toren, waardoor de oornaamste aan
val_ ·troeven van ORWO waren lamgelegd. 

'\a <'Pn dnc>lpuntloze eerste per1od opende , in 111 d e slo tpe r·1odn t d A d 
A d · T I B d } ' · 0 , ot> n e mstcr a m-

n \ F'l , in , nm nr1 d: p~ardlank Telam de mer<:, die dt> vorige- \\'eek . lee hl. met î -.1 had-
c·or ,l!n n)or~prring. 1 in e rweec t' 1,bc den verloren , an land · k · T .lb 

n~cn chi)nl11k :.. mJkk li1k werd \·er ,::root Tra 1ipnr e11 me t' .13 5 ze" . mdp1oen IF urg 
1 \\ 1 '

, , • g vier en over een-
c t•rir 1 ~"n , o,~ en ,, ede rom nd v T a l,nw : ,1 ra ·erw·irmin" al teleu t Id b 
0 -1 · · , M • , rges e erusttcn 

in den de rlaag. 
H l'I rnnchleloze OR\\'O ,ag zich bijt gen

siot n 1,!PConf ronl Prd met een hechte d e1en 
s1e !de l1 Jne n Ho, -Tei ma n en Eike lenboom
Ta !,mal. die on1)a ee rbaa r bleek. Daarbij 
,,. s de abbolute helde nrol weggelegd voor de 
C ronini.er go8 1te Harke Groenve ld , d ie gaa n
dP"'eir naa r E'en topniveau groe ide. 

Ten~l lte maakte Dough l\lcCraery e r 0 -4 

De Gronin ge r · , die hu n eerstvolge nde duel 
volgende week zntcrdai: spelen in Heercn- . 
,·e n . voeren sa men met de Tilburg Trappers 
d e ranglij st ongesla en aa n . 

De andere u its lagen waren: atrnnale 
:\'ede rla nden N ij megen-G ra so Eagles 13-6. 
Tilburg Tra pper -H l,JS 6-4. 

Veel belàngstelling 
voor ijshockeyderby 

Tot het laatsoo -ged'eelte v.an de twee
de Speeltijd &loegen deze toe. N•a 36 
minuten doelpunitloos ijshockey ope-n
de Taltsm.a de score. Amsterdam raak
te nog meer v-an de kook, za,g achter
ee1wolge.ns K.oopmans en Van Veller 
ovel'f.redli.n,gen mairen, waarvan Roos 
en Talsma profiteer den (0-3}. 

Ook iJn de slotperiode ·!Jukte h.et 
ORWO rui.et t e scoren. T erwijl de bel 
voor de speelh.-elitwisselinig gd:ng, 

o,wo Amsterdam 

Hoewel hcL Bondsspaa r ba n kleam mor
genavond in Heere nveen tegen Veenslr a 

erwa r ming nog niet over d e n i.euwe aan
wins t J ack Wijlemans kan beschikken, is 
er Ln het Groni nger kamp een optimistî• 
che s temming over het ei ndre!'lul taat van 

het derde due l voor de Neder ind e com
petitie, 

Men he ft de t rainingen aanzi nlijk u itge
breid door enkel malen reed in de och
tendunm t oefenen vanaf half zeven. Mona
ge r Gr(, 1weld : ,. Het wordt een belerigrij k 
wc>ckeincl ' voor om. F-erst morg navond de 
derby teg n Heerenveen n zondagavond in 
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J. GRO ENEVELD 

trecht tegen de H unte rs . Ik heb beide te
gcnstanQer, de vo rige ek aa n het werk 
gezien i1 Utrec ht. an de Friezen moeten we 
vooral de snelle Tony Plllmacino in de gaten 
houd en. Het wordt een vierpun tenwedstrijd 
met notuutlijk de nodige derby-sfeer ." 

J,J • ta d iondi rec teur Georges S tuyven volL 
van d Thialfha l kan in ieder geva l t wee Gm
n ingP r. supp rt\'r;.bu ~en verwachJ..en . Hij 
d.,, overi~en nie l dat de ha l za l worden 
, 11 vcrkochl. :tu venvolt: ., F: r ku nnen 421)() 
m ns 11 in Al. er '.{000 komen is hel vee l. " 
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1 IJshockey 

1 Bondsspaarbank 
i faalt tweemaal 

In de strijd om de nationale ijshockey
titel heeft het Bondsspaarbankteam 
zaterdagavond LO Heerenveen de noor
delijke derby tegen Feenstra Verwar
ming met 7-5 verloren. De Friezen 
speelden een goede wedstrijd en toon
den bijzonder veel inzet. De 3000 toe
schouwers zagen Feenstra Verwarming< 
de eerste periode met een 2-1 score af
sluiten. De Heerenveners begon nen de 
strijd zo overdonderend dat de Gro
ningers lange tijd met de ogen stonden 
te knipperen. Ook in de tweede periode 
hadden de Friezen het beste van het 
spel. Zij profiteerden dankbaar van tal
rijke fouten in de tweede verdedigings
lijn van de Groningers. Met de 4-1 score 
begonnen de Friezen de derde periode 

•dan ook verdiend met een 6-2 voor
s'prong. In deze derde periode kwam het 
Bondsspaarbankteam nog wel even 
sterk terug, maar met de 3-1 score kon
den ~e Groningers de achterstand niet 
geheèl wegwerken . 

11 Ook gisteravond in Utrecht verloren de 
Groningers met 7-5 van de Hun ters. De 
tuss~standen waren 2-1, 2-2, J-2. 

omber weekein e voor 
G ninger ijshock yers 

Het Bondsspaarbank Team ·taat 
weer met cle beide benen op de grond. 
De Groninger ijshockeyers, dlie de 
strijd 001 het Nederlands kampioen-

schap begonnen met twee verdienste
lijke zeges in uitduels, kregen hef afge
lopen weekein.te gevoelige opdoffers 
te verwerken, Uitgerekend tegen het 

De Groninger goalie Harke Groenveld houd/ de puck onder zijn handschoen voor de aanstormende Friezen 
Ron Krikke (links) en Jan Jansen. 

Heerenveense Feenstra Verwarming 
wei::den de kwetsbaarheden in de 
Bondsspaarbank-ploeg zaterdagavond 
op een schrijnende wijze blootgelegd, 
die pijnlijke herinneringen opriep aan 
de serie nederlagen in de vorige com
petitie OIIll de Coupe Nationale Neder
landen. De Friezen haalden via de 
cijfers 7-5 hun eers te winst binnen 
en gisteravond speelde Hunters in 
Utrecht h et laatste restje Groninger 
hoop op een topkJassering aan flarden 
moor met diezelfde score het Bonds
spaarbank Team de baas te blijven. 

Vooral de nederlaag in Heerenveen 
kwam hard aan. Niet alleen bij de 
spelers, d ie direct na afloop getergd 
de spelersbus opzochten, maar ook bij 
de honderden supporters, d ie al ver 
voor het einde van de wedstsij d zwij
gend van de !tribunes daalden. 

De eveneens wat nors reagerende 
ma,nager -coach Henk Groenoeld 
maak.te het ziohzelf wat gemakkelijk 
door 'heit derby-verlies onmiddellij k te 
accepteren: .,We hebben veraiend ver
loren. Feenstra Verwarming had veel 
snelheid in de ploeg, waartegen vooral 
onze tweede verdedi,gingslijn niet was 
opgewassen. Verder ornbbra:k in 
onze aanval de directheid". 

De Frie.s-e equ ipe vertoonde ~nder
daad een tot nu toe veTborgen geble
ven klasse, waarvan de belangrijkste 
bijdrage werd geleverd door de pas 
aangetrokken forwards Ron Krikke en 
Tony Palmacino. Deze watervlugge 
schaatsers legden de basis voor de 
zege, al viiel er over de einduitsJag in 
<le eerste peri<ode nog weinig af te 
lezen. 

De l;>ikkelharde eerste vijf m inuten 
leverde evienwichitig spel op, dat de 
2500 toescihouwers inspü,eerde tot luid-

keelse commentaren. Eein volumineus 
spekitakelspel op de tribunes tussen de 
wede.rzijdse suppo1 tersgroepen, die 
ten sloitte u itmondde in een Friese 
happenin•g, waar niemand iets aan af 
kon ding,en. 

Gert Jonkman hielp Feenstra aan 
een 2- 0 voorsprong, waarop Wilson 
Ross eveneens doeltreffend antwoord
de: 2-1. Henk Kril<lke (•hij viel later ·' 
wegens een blessure uit) produceerde 
zelfs in de tweede f.ase de gelijkma
ker, maar nadien ontwikkelde de 
süijd zich steeds nadrukkelijker in 
het voord eel van de Heerenveners. De 
Groningers verzuimden te schieten. 
Neal en McCreary blonken uit in crea
tiv1teit, maar op de beslissende mo
men.ten ontbrak de afwerking, waar
doo,r ze hun krac-hitenve rslindende ar
beid herht .Jdelijk onbeloond zagen. 

De subliem opererende Frie e goalie 
Dick de Jong kon de spOrad ische 
'slap-shots' gemakkel ijk de baas, ter
wijl aan de andere kant de jonge 
doelman Harke Groenveld dubbel 

e De stan d: 
1 ORWO 6 3 1 2 7 39-31 
2 Tilburg Tr. 3 3 0 0 6 18-12 
3 HlJ S 5 2 2 1 6 26-it 
4 Hunters 3 2 0 l 4 18-15 
5 B ondsspaa,rbank 4 2 0 2 4 22-17 
6 NN Nijmegen 5 2 0 3 4 35-31 
7 Fecnstra V. 4 l 0 3 2 18-37 
8 Grasso E. 4 0 l 3 1 16-32 

werd belast d'oor de regelma ti.g blun
derenae verdedigers Hans Eikelen
boom en Andy TaJsma. 

De Canadees Ken Tyler, Jan Jansen, 
Hielke Lageveen e11. Ron Krikke 
V'Oerden de voorsprong naar de onaan- . 
tast ba,re 6-2 méll'ge, waarbij het 

Bondsspaarbank Team volhardde in 
ondoelmatige aanvalsacties . Keizer, 
Neal en McCreary doelpuntten wel, 
maar Palmacino bepaalde de eindscore 
op 7-5. 

De Gronin,gers die gisteravond in 
Utrecht v,r ijwel op ident ieke wijze de 
boot ingingen, kunnen , ondanks hun 
'sof-weekeinde', sitraks on gert.wijfeld 
z,orgen voor incidentele stuntsuccessen 

Daarvoor zij n de mogelijkheden on
miskenbaar voorhanden: men heeft in 
deze competirtie .il!een nog maar uit
wed tri jden ge peeld en de ploeg ka,n 
wellioht cte volgende week al besc'h ik
ken over Jack Wij,lemans, die de Gro
ninger aanval aan cle n odige st()()t
krach't moe,t helpen. 

HENK HlELKEMA. 

1--0 Gert Jonkman na komblnatie met \ 
Roebe Sch eenstrn en T cmy Pal.miscino · 2--0 
Gert J onkman na komblnatle met Roelie 
Sche~nstra . en Hen k Brand ; 2-t Wilson Ross 
\l lt Pass Randy NeaJ; 2-2 Henk Krikke uit 
pas~. R a11d3: ~ al: .l- !! Ken Tyler ult pass 
Ton , Palm 1scrno; 4-2 Jan : ~nssen Uil ai e
slagen sc!iüt _Pl~t Nota; ~2 Hie lke Lagevfen 
~a kombmatie met Gert Jonkman en Roelie 
. Cheenstra: G-:-2 R on Krikke nfl so:ro; 6-3 
Henk I<ctzer wt pnss J ohan To.ren · 6-4 J l 
~1cCr ary uit sc r im,mage; 7-4 Tony Pa~j~~ 
cino ui t pass Roehe Scheenstra· 7-5 John 
WMc11Creary na komblnatie met Ralidy NeaJ en 

son Ross. 

d srOPS : F eensLra Verwarm ing-goalie Plek 
e , ong moest 38 maal ln aktie komen (ver 

cleelct over de perioden: 10-10-18) Bond -
s40na arha11k-keeper H a rke Groenveld kwa~ 

maal m aktle (12-19-9). 

26PENALTIES : Feenstra Verwarming kreeg 
S h Rl.rafminuten. uitgezeten door Roelie 
B~· eenstr_a en Ron Krikke met elk 6, Henk 
me'f~ik 1:!elke GLa~eveep en T ony Palrnlscino 

~ en e1 t J'Orikman met 2 min t 
B_on dsspaarbank kreeg 30 straf.min~ t,;~ · 
l'.1tgez1:ten door R ady Neal met 12 (inklusie! 
~en Grruscooduct ) , Johan Toren met 6 Hubert 
Te Is root en Wilson Ross met 'I en • Andrie■ 

8 ma en Jack Venema met 2 minuten. 



Ron K1·ikke, 9eh in dercl door .Tos Teismcm (links), op weg naar Bonds
spacirba11 k- kceper Harke Grnenveld. 

HEERENVEEN F eenstra Ver-
wai·ming won zaterdagavond met 7-5 
van Bondsspaarbank (2-1, 4-1 en 1-
3). Beide teams klomemn in deze noor
delij ke derby zeker niet naar grote 
hoogte, maar de tomeloze inzet ver
goedde veel voor de kleine 2.0(J0 toe
schouwers, die zich in de "Tbialf"-are
na opperbest vermaakten. 

Spijtig voor Feenstra Verwar mmg is 
alleen, dat deze eerste triomf i11 de 
worsteling naar de landstit el de ko
mende zaterdag niet kan uitgroeien tot 
een nog groter brok goodwill, omdat 
kampioen Tilburg Tr appers dan op be
zoek komt. Dat levert wel onvernnder
li jk een heerlijk ijshockeyavondje 
maar praktisch nooit Friese winst op. 

Bondsspaa1·bauk trok alle regi sters 
open om Feenstra Verwarming op de 
gebruikelij ke wijze onder het ijs te du
wen, maar provokaties, temposlagen en 
intimLdatiepogi.ngen hadden ditmaal 
nauwelijks effeki op het uitstekend ge
prepareerde Feenstra Verwarming, d at 
bovendien bet geluk had door binnen 
zeven minuten mei twee puntgave 
treffers van de St. Nykster C el·t Jonk
man op een 2- 0 voorsprong te komen. 

Naast dit ruggesteuntje werd de 
veelal wankele mentaliteit van Feen
stra Verwarming ook geschraagd door 
de Ln alle opzichten professionele in
breng van Tony Palmisclno, Ron Krik
ke en bovenal van trainer-coach Henk 
Brand, die de schaatsen weer eens on
derbond en die na een zwakke start 
uitgroeide tot de absolute uitblinker. 
Het imposante optreden van "vete
raa n" Brand legde overigens wel een 
paar zaken pij nlijk duideli jk bloot. 

Ondanks zijn fo rmidabele prestaties 
op het ijs is Brand in de be nch toch 
van meer waarde voor zijn team door 
een aanzjenlijk rustiger coaching. 
Duidelij k werd verder, dat Feenstra 
Verwarming voor de meeste teams he-

11)1_ 2... 

Feenstra Verwarming 
v1elt in enerverend 

lemaal niet hoeft onder te doen, mits 
e,· nog een klasserijkc verdediger 
wordt aangetrokken, b.v. een J ir i An
ton, die in het L imburgse verpietert. 
Tegen Bondsspaa1·bank pakte Brands 
optr eden dus gunstig uit. 

Het bleek helemaal een gelu kkige 
greep, toen Ken Tyler wegviel uit de 
toch altijd aJ kwetsbare defensie. Posi
tief was ook de invloed van Brands be
slissing om Dick de J ong in de goal te 
verkiezen boven Johan Siemonsm a, 
~v;i,en5 prestaties vaak nadelig bcîn
vloed werden door migraine. Sie
monsma stelt zich hiervoor in dok
tershanden en kàmt daarna met zijn 
sp l'eekwoordelijke vechtersmentaliteit 
ongetwijfeld terug. 

l n de noordelijke derby, die net als 
altijd bol &tond van de al dan niet te
rechte sentimenten "sneuvelde" nlet 
alleen Ken Tyler maar ook Gert J onk
man aan Friese zij de. Omdat vooral 
Henk Brand er genoegen in schepte om 
de Groningers met hun eigen wapens 

aarbank 

D ar bleef het bij, maar het had alle
maal veel wreder kunnen verlopen, als 
scheidsrechter Jea n Savelkouls uit Nij
megen niet op de juiste momenten had 
ingegrepen. Een grote h;indikap voor 
hem was daarbij het volkomen falen 
van zij n k onfra l r Va n Bilderbeek, die 
beslist een stempel op de strijd wenste 
te d,·ukken, waardoor meestal on
schuldigen op de strafbank kwamen en 
vele nfrisse zaken onbestraft bleven. 

Zoals gezegd werd e1· niet ijzersterk 
spel afgeleverd in deze noordelij ke 
prestigeslag. AJ..leen in de tweede pe
_riode liep het aardig bij F eenstra 
Verwarming, waar door de strijd vrij 
simpel werd beslist. Bondsspaarbank 
bleek in de slotperiode nl. tegen de 
verwachtingen in kondfüoneel niet zo 
erg veel sterker, waardoor het treffen 
wat doodbloedde, hoewel de Gronin
gel's nog een beetje terugkwamen door 
het eindelijk iets ontketende duo 
McCreary-Neal en de onverzettelijke 
Wilson Ross. 

te verslaan, rnpest ook Bondsspaar- - Omdat de ditmaal niet zeer produk-
bank-captain Irenk Krikke afgevoerd tieve maar wel e~·g nuttig spelende 
worden nadat hij zijn fysi,eke moge- Tony Palmiscino zeven minuten voor 
lijkbeden een tikkeltje had ovet·schat. ! het einde vlekkeloos met een backhand 

toesloeg, keerde de spanning niet terug. 
Mogelijk had Feenstra Verwarming het 
zich nog iets gemakkelijker kunnen 
maken do01· vanaf het allereerste beg!i.n 
ook de derde lijn met de ervaren 
krachten J aapie de Boer-Theo Nota
Gerard Boltjes regelmatig in te zetten. 
Zij werden nu slechts tweemaal, koud 
op het ijs gegooid en dat kon nooit een 
onverdeeld succes wot·den. 

Het scoreverloop van deze ontmoe
ting was: 

1- 0 Gert Jonkman na komb!nat!e met 
Ro e lie Scbeenst ra e 11 Tony PaJmlsc ino ; 2---0 
Ger t Jonkman na Jrnmbinatle met Roelte 
Scheens1ra en Henk Brand; 2-1 Wi.lson Ross 
uit pass Randy Ne.'ll; 2--2 Henk Krlkke uit 
pass Randy Neal; 3---2 Ken Tyler uit pass 
Ton y Pa lmisclno; 4-2 J an J ansse n uit afge 
slage n schot P ie t Nota: 5-2 Hie lke La geveen 
na komblna lle met Gert Jonkman en Roelle 
Scheens lra ; 6- 2 Ron Krikke na solo; 6-3 
Henk Keizer uit pnss J ohan Toren; 6---4 John 
McCr eary ui t sc r immage ; 7-4 Tony Palmis• 
cin uit p a s Roelie Schcensu·a: 7--5 John 
Mc Cr ear:v na komblnatlc met Randy Neal en 
Wilson Ross . 

S'T'OPS : F eens tra Verwarming-goalie Dick 
de J on g moes t 38 maal In aktie komen (ve r
deeld over de perloden : 10- 10-18 ). Bonds
spaarbank-keeper H arke Groenveld kwa m 
40 maa l in aktie (1 2-19-9), 

PEN AL Tl ES : Feenstra Verwarming kreeg 
26 s lraf1n in uten, •uitgezeten door Roelle 
Scheenstra en Ron Krlkkc met elk 6. Henk 
Brand . Hie.lke Lageveen en Tony Palmlscino 
me t elk 4 en Gert Jonkman met 2 rnJnuten. 
Bon dsspaarbank kreeg 30 strafm1nuten, 
uitgeze ten door RAdy eal met 12 (inklusief 
een mlsconduct ) . J ohan Toren m e t 6, Hub ert 
de Groot en Wilson Ross met 4 en Andrte1 
Talsma en Jack Vene.ma m et 2 . minuten. 

IJ hockey-uitslagen . 
HEERENVEEN De ijshockey-

uitslagen van het afgè!open weekeinde 
zijn voor de kompetitie om h et lands
kampioerischap: Grasso Ea,gles-HIJS 
lntervam 2-2 (0-1, 0-0 en 2-1), 
Orwo Amsterdam- NN Nijzr,egen 7-5 
(4-2, l - 2 en 2- 1) en HunterS
Bondsspaarban.k 7-3 (2- l , 2-2 en 
3-2). In een wedstrijd om de> Cup In
ternational verloor Tilburg '.rrappers in 
Luik met 8-4 van CPL (2-1, 2-1 en 
4- 2). 

-----



GRONINGEN 

ZATERDAG 24 JANUARI 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

voorverkoop 

IJsstadion Stadspark, Concourslaan 
Reisburo Bondsspaarbank, Oude Ebbingestraat 25 
Griever, Paterswoldseweg 448 
Homan, Herestraat 80 
Knollema, Wielewaalplein 40 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 1e0IVISIE 

N.IJ .B. 

DEN HAAG 
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Vanavond onze eerste thuiswedlstrijd voor het 
k amp ioenschap van Nederland. 

Geen gemakkelijke tegenstander, daar HIJS dit 
séizoen zeker één van de beste teams heeft. 

Wij zullen er echter alles aan doen om een zo'n 

g oe d moge lijk result aa t te behalen. 

Er wordt bij ons gelukkig iedere week beter ge

speeld en de inzet is prima. 

Moedig onze jongens aan en blijf ons zoals 

alti jd st eunen. 

Komende thuiswedstrijden 

vrijdag 30/1 Gras s o Eagles Den Bosch 
zaterd. 7/2 Orwo Amsterdam 
woensd. 11/2 Trappers Tilburg 
za terd. 21/2 Nat.Nederlanden Nijmegen 
zaterd. 28/2 Feenstra Heerenveen 
vrijdag 5/3 Hunters Utrecht 

1 er 
ZATERDAG 24 JANUARI 1976 late DIVISIE N.Y.B. ---------------------------------------~---~---------
BONDSSPAARBANK OPSTELLINGEN HYS 

1 H. Groenveld 
18 R. Legger/ C. Eikelenboom 

20 Cor Hoogendoorn 
1 hndré Lockhorst 

2 H. Carras 
3 J. de Smeth 

B. Roomer 
R. \'Jieland 

4 J. Eikelenboom 
5 J. Teisman (A) 
6 h.. Talsma 

4 
6 
7 
8 
9 

P. Rusche 
J. Ierschot 
J. Martin 

7 R. Neal (A) 11 R. 
8 f-t.. Stui venberg 18 B. 

19 

Hagendoorn 
Cockane 
\Jielheezen 
Schaeffer 
Bell 

9 ~. Ross (Trainer) 
10 D. Mc.Creary 21 

H. 
J. 

11 H • Krikke (C) 
12 H. Kei ze r 
14 H" de Groot 
16 J" rroren 
17 Jo V enema 

Coach/Mannger 
Physiotherapeut 
Materio.al 
Artsen 

Tandarts 

• oot, li gtuig, r in, 
u , auto 

• kontroleerd en 
ega andeerd 

• lo regeld 

23 D. 

Henk Groenveld 
Hr. H. Broomans 

Hr. H. Fokkinga 
Hr. H. Krikke 
Hr, F. Mulder 
Hr. H. de Vries 
Hr. G. Gchuring 

PROVINCIE GRON NGEN: 
GRO INGE (14 KA T) - ADUARD APPI GEDA (2) 
BLIJHAM - HAREN HOOG ERK MUNTENDA 
MUSSELKANAAL IEU E PEKELA - NOORDBROEK 
OUDE PEKEL A - SCHEEMDA - ST DSKA AAL TER APEL 
TERMUNTEN UI HUIZEN - USOUEAT - VE NOAM (2) 
WINSCHOTE - ZUIDBROEK - ZUIDHORN 

PROVINCIE DRENTE: 
ASSC (2) - COEVORDEN - EMME (5) 
HOLLANDSCHEVELD - OOGEVEE (3) 
RODEN ZUIOLARE 

DE A D 



Jack Wijlemans 
Bondsspaarb~nk 

naar 
Team 

(Van onze sportredactie) 
De Groninger ijshockeyers van 

Bands paarbank Team worden binnen
kort in de strijd, om het Nederland s1;, 
kampioenschap versterk_t m~t forward 
Jack. Wijlemans (22), die b1J de Bond 

1 

overschrijving heeft gevraagd van. Hun 
ters naar d e Groninger club. 

Wijlemans, ~ie enige tijd geleden fl.s 
, speler van Nationale Nederlande~ NtJ-

1 
megen deel uitmaakte v~n de nat1~nale 
ploeg, gaat zich _in Gromngen_~est1ge!1 . 
Hij zal zich verbinden aan de 13sbaan m 
het Stadspark als recreatie-sportleider. 

Ml w t #►NE-:dW-iR Elft MEI M Cl 

Groninger ijshockeyers 
krachteloos tegen HIJS 

Bondsspaar
bank Team
forward , , 
Me Creary (10) 
fel belaagd 
door Bell. 

Het eerste thuisduel van het Bonds
spaarbank Team voor de strijd om het 
Nederla.n,is kampioenschap was in de 
ogen van manager Henk Gro,enveld 
wa.t ongelukkig geprogrammeerd. H"j 
kreeg gelijk, want de opgave om de 
sinds la.nge tijd weer redelijlt gevulde 
tribunes (1000) na het wisseleode suc
ces in vijf uitwedstrijden tevreden te 
stellen, bleek zaterdagavond tegen het 
Haagse IDJS-Intervam te moeilijk. 
Men was getuige van een Haagse 
overkb.sslng, die in de eindcijfers 1-6 
een juiste weerspi,egeling vond. 

In feite ging het in het IJsstadion 
S1:ads,park om een topklasserLng op de 
ranglijst aohter het nog ongesla aen 
Tilburg Trappers. HIJS en Bonds
spaarban k Team hadden belde vier 
verliespunten. De verliezer zou voor
lopig genoegen moeten nemen met een 
mictdenmootposit!e. 

Da Hagenaars, die vl:a spelers als 

Schaeffer, Hagendoorn, Wielheezen en 
Martin hun kwaliteitssurplus demon
streerden, dankten hun ruime zege 
voornamelijk aan een verzorgder com
binatiespel. De ingestudeerde patronen 
kwamen goed uit de verf, omdat de 

e De stand: 
l Tilburg Tr. 6 6 0 0 12 50-18 
2 ORWO 7 4 1 2 9 48-37 
3 HIJS 6 3 2 1 8 32-22 
4 Hunters 5 3 0 2 6 28-28 
5 Bondsspaarbank 6 3 O 3 6 31-28 
6 NN Nijmegen 7 2 0 5 4 43-45 
7 Feenstra V. 6 1 O 5 2 28-57 
8 Orasso E. 5 0 1 4 1 16-41 

Groningers voldoen<1e hard.heid misten 
de vijandelijke aanv,alsgolven in de 
kiem te breken. 

"We hadden de \Veds trijd van 
vrijdaigavond tegen Nijmegen nog in 
de benen," verklaarde Groenveld na 

AMîHFPIN,W t>am;.,s-,ie:. A # IMERWMSUiPP 

afloop. Een excuus dat gezien het 
wedstrijdbeeld zeker was te recht
vaardige,n. Immers, in de laatste perio
·de klapten de Gronin gers in elkaar, 
waardoor HIJS een 2- 1 voorsprong 
g,aandeweg kon uitbouwen. 

In de beide eerste speelfasen bleven 
de Bondsspaarbank-acties gespeend 
van vernuft. Er werd bij het leven 
geschoten, maar veel rendement lever
de dat niet op. Daarvoor was er teveel 
'haast bij de doelpogin gen en stak de 
Haagse goalie Hoogendoorn in een te 
goede vorm. 

Eén fatale ,minuut In de tweede 
periode vormde het t ij dsbestek, waar 
in de Grooinger verdediging de beide 
eerste tegentreffers moest toestaan . 
Een klap, die men niet te boven 
kwam, al scoorde Andy Talsma via 
een afstandsschot ( 1-2), Toen HIJS 
later uitliep naar 1- 4, was het verzet 
definitief gebroken, Behalve de fys ie
ke kracht ontbrak de mentale wils
kracht om het techn i~ h betere Ha,agse 
spel nog wat tegenwicht te geven. 

De ijshockeyer is geboren in het Ca
nadese Huntingdon a ls zoon van Ned~: 
landse ouders . Hij verscheen vanaf ZIJ:1 
zeventiellde jaa r op de Nederlandse 1.1-

Bondsspaarbank Team mikt tiidens 
de eerstvol~ende thuisduels tegen 
Grasso e,n ORWO op succes om ver
vol~ens in eigen huis landskampioen 
Tilburg Trappers met stuntwerk te 
verras~en . Maar V'Oor het zover is, zal 
de felheid In de body-checks terug 

iiiii;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .. iiiii.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:::;:=====:==;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;:;;;;;;=:::;;:;:;:;;;;;:=:::=:. _J__ moeten keren in het Groninger t ea.m. 
Anders zou het wel eens hetrelfde lot 
kunnen onder~aan als In de bekerron
de: een kleurloze rol onderin de mid
denmoot, die weinig uitzicht biedt op 
een redelij ke klantenbinding. 

pistes, waarop hij naam maakte als 
aanvallende spelverdeler met een goed 
schot. l Wijlemans komt voor het Bond · 
spaa rbank Team uit, zodra de over
schrijving door de Nederlandse IJshoc
key Bond is goedgekeurd . 

Het Bondsspnarbnnk Team heeft 
zich gisteravond in ·de bovenste helft 
van de ranglijst gespeeld, dank zij 
een 12-5 thuiszege op het Brabantse 
Crnsso Eagles. De Groningers nemen 
·op de onoverzichtelijke competitie
stand een "theoretische" derde 
plaats in. Een positie die halverwege 
de competitie een veel rooskleuriger 
aanzien geeft dan in de recente beker• 
ronde, toen de Groningers herhaalde
lijk hun tegenstanders via nipte ne• 
derlagen voor moesten laten gaan. 

' Jo -/-j'ê. 

Royale zege 
Groninger 
ijs hockeyers 

Voor het Bon d paarbank Team stond er niet ongegrond. gezien de grill igheid -.,.•aar-
gister~\'ond derhall'e :meer op het spel dan de mee de Brabantse equipe de laat ste weken 
verdeling van twee pun ten. Bij verl ies tegen onder meer het hoog ge klasseerde HIJS met 
het onderaa n staande Grasso Ea gles zou men 2-2 ,·nn zich af wist te houden. Verder hnd-
nameli jk voorlopig genoegen moeten nemen den de Groningers de 10-9 nederlaag en de 6-
rnet een ondergesc hikte rol in wat lagere re- 6 remise tegen Grasso in de bekerronde nog 
gionen. Manager Henk Groenveld: .,Het vers in het geheugen . 
klinkt misschie n vreemd, maar we hebben De extra waakzaamheid en het fe-it da t de 
tegen Grasso wel een beet.je opgekeken . zuiderlingen door camavalvierende thuisblij-
Harke en Jack konden normaal gesproken vers slechts met tien man de reis naar Gro-
n1et spelen wegens blessures , maar die heb- ningen onderna men, maakten van de con-
ben we gelukkig op tijd speelfit gekregen . frontatie in feite een eenzijdig duel dat voor 
Daarnaast \~as Henk l(rikke zodanig gebles- zo'n vijlhonderd toeschouwers zich voorspel-
seerd, dat h1J absoluut niet kon spelen. " banr afwikkelde. 

De vrees van Groenveld was indefd_a~e_d~~-T~o~c~h mochten de Groningers niet moppe-

ren, dat het fortuin hun in de l8e minuut va n 
de tweede peelfase tegemoet lacht~. Bij een 
6-3 stand leek de Brabander De Groot de 
\'ierde Grasso-goal te scoren , maar da t doel 
punt werd op arb itraal gezag. gea11nuleerd 
wegen een overtreding. Er verdween een 
Bosschenaar naar de s trafbank en in de pro
testenstroom van de Brabanders liep zijn 
teamgenoot . Mathot een misconduct op van 
tien strafmmuten, waarna in dezelfde mi 
nuut a~n de andere kant Dough McCre[IJY de 
numerieke meerderheid simpeltjes uitbuitte: 
7.:3_ 

Daarna was er geen vuiltje meer aan de 
lu<'hl voor de noordclingen, die hun betere 
spelopvatting gaa ndeweg vorm gaven in een 
verdere uitbouw van de voorsprong. 
McCreary (3), Ross (3), Neal (2), \/enema 
(2) , Johan Toren en Andy Talsma scoorden 
voor Bondsspaarbank Team. 

De stand: 
l . Tilburg Trappers 
2. HIJS 
3. ORWO 
4. Bondss paarbank 
5. Hunters 
6. NN Nijmegen 
i . Feenstra V. 
8. Grasso E. 

HENK HIELKEMA 

6 6 
7 4 
8 4 
i 4 
6 3 
8 3 
6 l 
6 0 

0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
l 

0 12 49-19 
1 10 41-28 
3 9 54-46 
3 8 43-33 
3 6 31-32 
5 6 47-48 
5 2 29-56 
5 ' l 21-53 

Winst en verlies 
. voor team van 
Bondsspáarb 
Na de fraaie 8-5. zege vrijdagavond in 
Nijmegen heeft het Bondsspaarbank
team de thuiswedstrijd tegen HYS In
tervam zaterdagavond kansloos met 6-1 
verloren. De tussenstanden waren 0-0, 
J ,2 en 04. Tot de vierde minuut van de 
derde periode konden de Groningers de 
Hagenaars nog aardig bijbenen. Toen 

. echter ging de conditie een woordje 
meespreken. HYS kwam vlot tot nog 
vier treffers. Andy Talsma scoorde het 
enige Groninger doelpunt. 
De stand is nu: Tilburg treffers 6-12, 
Orwo-Amsterdam 7-9, HYS Intervam 6-
8, Hunters 5-6, Bondsspaarbank 6-6, 
Nat. Ned. 74, Feenstra Verwarming 6-
2, Grasso Eagles 5-1. 

HENK HIELKEMA 

·zege Bondsspa~rbank 
Het Groninger Bondsspaarbank Team 

heeft gisteravond in Nijmegtln zijn vijfde 
achtereenvolgende uitwedstrijd voor -de 
eerste divisie tegen Natiopalc Nederlan
den Nijmegen gewonnen lnet 8-5 via de 
l~senstanden 1-3, 1-0 en 3-5. 

De Groninger ijshockeycrs verdienden 
de zege dank •zij een betere conditie en een 
uitgeki end laktisch concept. Voor een 
kleiu c duitend toeschouwers sloeg men in 
de slotperiode definiàcf toe. i\<lcGreary, 
Venema (2:ic), Neal (3x), Ross en Keiz:er 
zol~den voor de Bondsspaarbankgoals. 
\(anavond ontvangt men HIJS in het Gro• 
.ninger Stadspark. 

De andere uitslagen waren: Tilburg 
Trappers-HUJ1ters 10-4, ORWO-Feenstra 
Verwarming 9-6. 

I 
1 



GRONINGEN 

VRIJDAG 30 JANUARI 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

voorverkoop 

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

ORBEHOUDEN 

1eD IVISIE 

N.IJ.B. 

DEN BOSC 



De uitwedstrijd in Den Bosch werd door ons gewonnen 

(3 - 8), doch een t e am als Gra sso is altijd moeilijk 

te bespelen. 

Voor de Cou pe National e Nederlanden werd 1x gelijk 

gespe eld e n 1x verloren . Oppassen dus vanavond, onze 

j ongens zijn gewaarschuwd . 

Topscor er bij Grasso is Van Gurp, terwijl ook de 

Cana dezen Wilcox en Griffith en captain De Groot 

spelers zijn met een enorme inzet . 

Ve el plezier vanavond en tot zaterdag 7 februari bij 

ORWO - AMSTERDAM . 

Kom ~n4e thuiswedstrijden 

za t e rdag 7 februari 

woe nsda g 11 februari 

za terda g 21 !ebruari 

za terdag 28 f ebruari 

vrijdag s · maart 

OR'i{O - AMSTERDAM 

TILBURG TRAPPERS 

NAT. NEDERL,1NDEN NIJMEGEN 

FEENSTRA - HEERENVEEN 

HUNTERS - UTREC HT 

Jo- /-- f 6 

~IJDAG 30 J ANUARI 1976 1ste DIVISIE N.Y . B 
--====~_=-==--------------------------======= == ==== 

(2 OPSTELLINGEN ~ 
Bmmss/ 1~ ,RB.ANK GRA.SSO - .EJ.i.GLES 

1 H. Groenv eld 1 M.Geist erfe s 
18 R. Legger/0.Eikelenboom 20 A. v.Rekom 

2 H. Carras 3 Chr . Popeli er 
3 J.de Smeth 4 P.Benne 
4 J . Eikelenboom 5 J . Dijkstra 
5 J . Te isman ( b.) 8 Chr.Pet ers 
6 ... . Talsrnn. 9 :1..de Groot 
7 R. Neal (,'.) 14 J . Bcnda 
8 h . Stuivenberg 15 J,Gri,t:fith 
9 VJ ,Ross (Trainer ) 16 P. Kolijn ( ; . ) 

10 D.Mc.Creary 17 H.v/iln Hoorn 
11 H. Krikke ( C) 18 Th. Ma tho t ( il ) 
12 H. Keiz e r 19 c . Verha llen 
14 H. de Groot 21 M, Wilcox 
16 J . Toren 22 J.v.Gurp ( C) 
17 J . Venema 

-------------------------------------------------
Coach/Manager 
Physiotherapeut 
Materiaal 
Ji.rtsen 

Tandarts 

Henk Groenveld 
Hr.H . Broomans 
Hr . H. Fokkinga 
Hr oH.Krikke 
Hr.F "Muld er 
Hr,H . de Vri es 
Hr.G . Sc huring 

PROVINC IE GRONINGEN . 

a ti 
• boot, vliegtuig, trein , 

bus, auto 

GRONINGEN (14 KANT) - ADUARD - APPI GEDAM (2) 
BLI JHAM - HARE N - HOOGKERK - MUNTENDAM 
MUSSE L A AAL NIEUWE PEKE LA - NOORDBROEK 
OUDE PEKEcA C~IEEM DA - STADSKANAAL TEA APFL 

• gekontroleerd en 
gegarandeerd 

• vlot geregeld 

TERMU TEN - UITHUIZEN - USQUERT VEENDAM (2) 
WINSCl-'OTE - ZUIDBROEK ZU IDHORN 

PROVINC IE ORENTE: 
ASSE (7) - COE O DEN - EMME (5) 
hOLLI\NOSCHE ELD - HOOGEVEEN (3] 
RODE N - ZUIDLMIEN 

' : ' . , ~ - .... 

ON SSPAARBA K NOORD-NEDERLAND 
·. . ;. ,.- .. ;-... 

- .'"., ·.- : .. 
• r ~C.. 

Het Bondsspaarbailk Team heeft 
zich gisteravond in de bovenste helft 
van de ranglijst gespeeld, dank zij 
een 12•5 thuiszege op het. Brabantse 
Grasso Eagles. De Groningers nemen 
-op de onoverzichtelijke competitie• 
stand een "theoretische" derde 
plaats in. Een positie die halverwege 
de competitie een veel rooskJeuriger 
aanzien geert dan in de recente beker
ronde, toen de Groningers herhaalde-

- lijk hun tegenstanders via nipte ne• 
derlagen voor moesten laten gaan. 

Voor het Rondsspaarbank Team s tond er 
gis te ravond derhalve meer op het spel d an de 
verdeling van twee p un t en. Bij verlies tege n 
het onderaan staande Grasso Eagles zou men 
na melijk voorlopig genoeg, n moeten ne me n 
met een ondergeschikte rol in wat lagere re
gionen . M an ager Henk Groenveld: .,H et 
klinkt m iRschien vreemd, maar we hebben 
tegen Grasso wel een beet je opgekeken. 
Harke en J ack konden normaa l gesproken 
Riet spel en wegens bles.~ures, ma ar die heb
ben· we gelukkig op t ijd speelfit gekregen . 
Daarnaast was Henk Krikke zodanig gebles
seerd, dat hij a bsoluut niet. kon spelen." 

De 1.1rees van Groenveld was inderdaa d 

Royale zege 
Groninger 

' . 

ijshöckeyers 
niet ongegrond , gezien de grilligheid waa r
mee de Brabantse equipe d e laatste weken 
onde r meer het hoog geklasseerde HIJS met 
2-2 van zich af wist te houden. Verder had 
den de G roni ngers de 10-9 nederlaag en de 6-
6 rem ise tegen G rasso in de bekerronde nog 
vers in het geheugen. ' · 

De ext ra waakzaa mhei d en het fe it dat de 
zuide rlin gen door carnovalvierende thuis blij 
vers slech ts met t ien man de reis naar Gro
ningen ondern arhen, maakten van de con
fronta1 ie in fei te een eenzijdig duel dat voor 
zo' n vijfhondérd toeschouw,e rs zich voorspel• 
baar a fwikkelde. ~ 

Toch mochten de Groningers n iet moppe-

ren , dat het fortu in hun in de 18e minuut'van 
d'e tweede s peelfase tegemoet lachte. Bij eé'n _.., 
6- 3 stand leek de Brabander De G'root ä' , · 
vierde Grassu-goa l te scoren, maar d a t doe~'i 
punt werd op a rbitrna l gezag geannuleéM,.,,;.,,, 
wegens een overtreding. Er Yerdween een 
Bosschenaa r n aa r de stra fbank en 'in de pro
testensu oom rnn de Braba nders liep zijn 
teamgenoo t Ma thoL een m isconduct op v an 
t ien strafmin uten, waa rn a in dez:elfde m i
nuut aan de andere ka nt Dough McCreary de 
numerieke mee rderheid sim pe ltjes ui t buitte: 
7-3. 

Daa rna was er geen vu iltje meer aan de 
luc ht voor d e noordelingen, d ie hun betere· 
spelopva tting gaa ndeweg vorm gaven in een 
verdere u itbouw va n de voorsprong. 
McGreary (3) , Ross (3 ), Neal (2) , ~ 
!l) , J oha n Toren en Andy T alsma scoorclen 
v oor Bondsspaarbank T ea m . 

HEi\"K HIELKEMA 
De stand: 
l . T ilburg Trappers 6 6 0 0 12 49- 19 
2. HLJS Î 4 2 l 10 41 -28 
3. ORWO 8 4 1 3 9 ó4-46 
4. Bondsspaàrbank Î 4 0 3 8 43-33 
5. Hunters 6 3 0 3 6 31-32 
6. NN N ijmegen 8 3 0 5 6 47-48 
7. Feenstra V. 6 l 0 5 2 29-56 
8, Grasso E. 6 0 1 5 1 21-53 

,.. ·.,. . 
. . 

'..::... .. -

-Tilburg Trappers voert 
ranglijst weer aan 

:,,, a t wee zege~ m mtd u,e ls vol gt het (jronin
gcr Bondsspaarba nk T eam la ndskampioen 
Tilhu rl( Trappers op de ranglijst van de corn
i>etitie om het ;'llederlandse kampioenscha p. 

Feenstra Verwarm ing verloor zaterdag
:wond met 8-4 rnn het Utrechtse Hunte r~ 
via de tussenstanden 6- 0 0-2 en 2-:2. 
waarmee de Heerenveners hun tweede verlies 
incasseerden . 

. - Grasso, dat het' hoofd boog voor ORWO 
(9.....:5) , h9udt de Friezen in de staart gezt' l
schap, 

De stand: 
- ,1, Tilburg Trap. 

2. 'Bond~s paarbank 
3 .. HIJS 
4. bRWO 
5. Hunters· .• . 
6. NN N ijmegen 
7. F'eenstra V. 
8, ,Gra(lso'E. 

3 3 o o 6 1s. I :2 
2 2 0 0 4 12. ;; 
3 2 0 1 4 19-1 4 
4 2 0 2 4 27'-21 
2 1 0 11-2 11.1 0 
3 1 0 2 2~21- ~0 
2 0 0 2 0 9-21 
3 ·o O 3 0 14-3U 



GRONINGEN 

ZATERDAG 7 FEBRUARI 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

voorverkoop 

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

AMSTERDAM 

WIJZIGI GEN VOORBEHOUDEN 

1eDIVISIE 

N.IJ .B. 



De -uitwedstrijd in Amsterdam werd door ons met O - 4 

gewonnen en dat betekent voor vanavond een moeilijke 

wedstrijd voor ons. 

ORWO zal gebrand zijn op revanche en ons team zal 

zijn uiterste best moeten doen om te winnen. 

Bij ORVJO zijn de topscorers L.Koopmans en E.Queen en 

verder zijn de forwards C.de Graauw en J.Bles goed 

voor goals en assists. 

Wij rekenen op onze supporters vanavond en ook voor 

a.s. woensdag wanneer de eeuwige kampioen Tilburg 

bij ons op bezoek komt. 

Wij rekenen op een sportief duel tegen OR · 0, daar ,;,ij 

altijd fijne wedstrijden tegen elkaar gereden hebben. 

Supporters moedig onze jongens aan, deze avond hebben 

ze U nodig. 

Tot a,s, woensdagavond. 

1Joensdag 11 februari TILBURG TRAPPERS 

Zaterdag 21 februari NAT.NEDERUNDEN NIJMEGEN 
' 

Zaterdag 28 februari · FEENSTRA - HEERENVEEN . 

Vrijdag 5 maart HUNTERS - UTRECHT 

BO ~SSPAA BA K 

ZATLRDAG 7 FEBRU ~RI 1976 1ste DIVISIE N.Y.B. -------------------------------~-~-~-~~-~-----------
OPSTELLINGEN 

BONDSSP '1..i LRBi l, K (J ORWO b 
1 H.Groenveld 

18 R.Legger/C.Eikelenboom 
20 c.v.Veller 

1 J.Schutters 

2 H.Carras 
4 J.Eikelenboom 
5 J.Teisman (H.) 
6 A.Talsma 
7 R.Neal C~) 
8 A. Stuivenberg 

2 E.de Vries 
3 L.Koopmans (C) 
4 M.v.d.Borg 
5 B.Leahy 
6 H.Jaspers 
7 H.Hille 

9 W.Ross (Trainer) 
10 D.Mc.Creary 

8 E.Nagel 
9 M.Varenhorst 

10 w.Klooster 
12 L.Lew 

11 H.Krikke (C) 
12 H.Keizer 
14 H.de Groot 
15 J.Wijlemans 
16 J.Toren 
17 J.Venetna 

Coach/Mo.nager 
Physiotherapeut 
Materianl 
Artsen 

Tandarts 

, • een aantre e ijke spaar
regeling voo jong ren 

an 15 .e.m. 20 Jaar 
• met 10°0 overheidspremie 
• doe óó mee! 

Henk Groenveld 
Hr.H.Broomans 
Hr.H.Fokkinga 
Hr.H.Krikke 
Hr.F.Mulder 
Hr.H.deVries 
Hr.G.Schuring 

PR 

14 C.de Graauw(~) 
15 R.Groeneveld 
18 E.Queen 
19 J.Bles (A) 

UARD • GEDA A (2) 
A - U A 
E ELA - ADBROEK 
• ADS AL TER .APEL 

TE SOUER D (2) 
WI OTEN - ZUIDBROEK - ZU OH 

PRO IE DRENTE: 
ASSE 2) C E E -AE (5) 
HOL DSCH HOOG /EE (3) 
AOD ZUID 



1-2-- t& --------------------------- -~------ -,-,~-· 

Bondsspaarbankteam verliest · van Orwo 
Voor de nationale Ijshockeycompetitie 
speelde 't Bondsspaarbankteam zater
dagavond tegen het Amsterdamse Orwo 
een bijzonder teleurstellende wedstrijd. 
Werd het op 9 januari In Amsterdam 
een 4-0 zege voor de Groningers, zater
dagavond thuis In de return namen de 
Amsterdammers met 6-0 op fraaie wijze 
revanche. 

Voor de 1200 toeschouwers ditmaal 
geen reden om tot fe lle juichkreten te 
komen. Zij konden niet één Groninger 
treffer bejubelen. Een aantal blunders
vooral in de derde periode- van de Gro
ninger verdedigers en knap keepwerk 
van de Amsterdamse goali waren 
hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de
ze niet verwachte nederlaag van het 
Bondsspaarbankteam. 
De eerste en tweede periode verliepen 
uitermate spannend, 0-1 en 0-2. In de 
derde periode voegde Orwo daar nog 
drie treffers aan toe. 
ln Oen Bosch verloor Feenstra Verwar
ming reglementair met 5-0 van Grasso 
Eagles doordat de Friezen in de 
negende minuut van de derde periode 

Eén van de vPle J{oede reddinl{en van 
doelman Cor van Vedder van Onvo 
Amsterdam. 

bij een 4-3 achterstand het ijs op advies 
van coach Henk Brand verlieten omdat 
men het niet eens was met een beslissing 
van het arbitrale duo. Ron Krikke zou 
ten onrechte bestraft zijn . · 
De overige uitslag~n waren :.. Feenstra
Verwarming • Hunters 4-7, Nat. Ned. 
Nijmegen- Tilburg Trappers 2-11, 
Hunters- Grasso Eagles 12-2. 
De stand is nÜ : Tilburg Trappers 8-15, 
Hunters 9-12, Orwo 10-11, Hys Inter
vam 7- 10, Bondsspaarbankteam 8-8, 
Nat. Ned . Nijmegen 10-6, Feenstra Ver
warming 9-4, Grasso Eagles 9-4. 



,-iG~;;- toppositie voor 
Groninger ijshockey 
Voor de Groniger ijshockeyers lijkt het bereiken van een toppositie 
in de strijd om de Nederlandse titel te hoog gegrepen. De prestatie
curve vertoont regelmatig een daling, waardoor de hunkering naar 
een plaatsje tussen de beste Nederlandse ijshockeyploegen nauwelijks 
vorm krijgt. Hoewel het Bondsspaarbank Team desondanks beter speelt 
dan ooit tevoren, zal men zich toch tevreden moeten stellen met een 
klassering in de middenmoot. In het thuisduel tegen het Amsterdamse 
ORWO (6-0 verlies) bleek waarom : de Groningers missen nu eenmaal 
voldoende routine om tegen topclubs op basis van een betere spel
uitvoering op de been te blijven. Meer dan een incidentele uitschieter 
zit er dit jaar niet in. 

Een conclm,le d ie rtegen ORWO 
werd gerechtvaardigd. De omstandig
heden waren immers in ~et voordeel 
van de Groningers, die zichtbaar wil
den winnen, waarmee men de Am9ter
dammers op de ranglijst zc,u passeren. 
Ga maar na: de blessure van Henk 
Krikke was op tijd genezen, ex-inter• 
national Jack Wijlemans maa~te zich 
op voor zijn d't'fuuut bij de noordeoo
gen, de hall m het , stad5:park was 
zaiterdaigavond met zo ,n du1z.end toe-

l'IICU 

Een opstootje voor het Amsterdamse kooitje. Arbiler Westra (links) 
probeert de zaak te bedaren met de handen op de rug van Me Creary. 

Rechts Randy N eal en in het midden staat Jack Wijlemans. 

. schouwers redel ijk gevuld en Bonds
s:paallbank. Team bad twee weken ge-
leden 7.Îljn zeltvertrol.l!Wen ges,terkt 
door een 4-0 zege ~ ORWO in 
AmsteI'idant. 

Verrassende triom~_,,7t · '·~~::r.::::.'t"" 
Bondsspaarbank Team .~:Nv:N 4.- · 

\ 

· • · .irlangen te tonen. 

UJ M 
..J 
0 N 
a: 1 LO 
t- .fcv:, z 
0 0 
ü 0 

De oorzaken van de ruime ORWO
ov eriwtnining in de laatste confront_atie 
lagen oohte.r niet alleen in de vemch
ltingen van het Hondsspaaroiank Team . 
De Groningers, die destij ds in .Amster
dam ,gerenommeerde spelers als Bles, 
Queen, KoQIPffians, ~ Graauw en Lew 
met een ,goede dekk.in,g u itschakelden, 
boksten nu verigeefs rtegen een over
macht aan klwahteilt. 

De 11shockeyers van het Gronmger Bondsspaarbank Team hebben . d \ d controlestrook. 
gisteravond hun sterke start voor de competitie om de Nederlandse titel ,c.."1~ 9_z_o:;;n;;e;;r;;;;;;=====~-liliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.;;' 
voortgezet met een verrassende 4-0 zege op ORWO in Amsterdam. De • 
Groningers. vertoonden voor ruim twaalfhonderd toeschouwers een on• 
gekende inzet in de persoonlijke duels. De beide Amsterdamse schutters 
Queen en Leo Koopman bleven ongevaarlijk door een strikte mandek-

J 

Met name de jarenlang voor het 
Friese Thiall:I' uitgekomen international 
Leo Koopmais scheen heftif geïnspi
reerd te rak,en d-oor een levens.grote 
Friese vlag, d ie in de hal was opge
hangen, wa.M hi j vormde meit een 
onlbegrensde ïntLet het voorbeeld voor 
zijn ,ploe~akkers. 

Aanvaa.ro.den de Groninlgers die "te
genvaller" ogetnSOhijnlijk berustend, 
veel meer irrNoaties weklte het op~~
den van ORWO~oalie S~utters. Z11n 
e.ctiles oremdien die Bondsspa)airlqal1Bt-aan-
1\1\81l..lers iin hun jadhot na,air doelpunten. 
tDe epontalll.e fe1Iiailt,atiies, dile Sohutters 
drla:,eot in,a aifl-oop V1lliil ~n teaim,~n~ 
,In ontv8!nigst nam, wa-ren be~JJpe!lijk, 
hoewel gezegd moet worden dat de 
baastilge schoten in z.l.jn ridhting vaak 
naast ot over het doelvlak euisden_. 

CATASTROFAAL 
'De zwakte van .d~ Grondn1ger équlpe 

la" dus in de afwerking. Men storm.de 
wcliswaax met veel aigr~ie in h~ 
vijande'lijk~ aanvalsvak, maar men 
verwaarloosde tegelijkertijd de veT"de• 
di,ging, hetgeen tegen de ervar~n _Am
sterdammer~ catastrofaal eindigde. 
Hun .g08!h9 wuen n-ameilijk ll?,et ~s,µ[
taat van uitgespeelde com!binatievor
mem.. 

1n de tweede apeellperiode verdien
de Bondsspaarbank zeker meer dan 
één treffer. Bij een 1-0 achterstand 
hadden de Groni.Illgers drie maal ach
ter elkaar volqp mogelJjkh~den d~ ge
lijkmaker te rea.Use.ren V(a periodes 
van numeriek•e meerderheid. De po
werplay werd echter te onve17;0~gd 
uitgevoerd om het ontbrekend~ tik
keltje ,geluk te kwmen afd<Wlllgen. 
Veel i,,pektake'I. en enkele bijna-goals 
activeertlen de opgewonden suppor
ters maar een oniverwa,dh,t mveede 
Am~terdamse doelpunt veil"stoorde ab
rurpt de hoop op een levendi!g vervolg. 

In die fase van Groni:nge[' ,a~'\,oals
geweld bleef Jack Wijlernai::i m ,een 
on-opvallende rol gehuld. HiJ de~on
streer,de een prima stick-h~d.ling, 
maar m:i'lte blijM>aar de con_d1be 0;11 
zij:n spel en onrnli.sk~arre Lnru1db!t enn.g 
irendem.ent te geven. 

Het ploegje 'Van manager-coach 
Henk Gro8!1JVeld bleef tenslotte ste~en 
in een onvoorz.idh1:ige a,anvalstakt1ek, 
die ORWO ruillnsdhoots de gel~gen
heid gaf om doeltreffend gebn1.1k t e 
malken va.in die Gronrlniger teleurstel
ling over het uifulijven van doel,pun-

ten. ._ ..... all 
'De 0-6 cij:fers lbes~ten inil:'c een 

over -de verdeling van de be1de pun
ten, m.alad" ze ond!ar,Slbree,pten evene8il1s 
de grllli,gheid van het huidi!ge c0mpe
titie-verroop. In dat lidht zou een 
stuntoptreden van het Bondsspaarlbank 
Team woensdagavond lt-e,gen ~et be
zoekende Tübimg Trappers ruet eens 
ver/bazen. 

HENK IDELKEMA 

king van Henk Krikke en Johan Toren, waardoor de voornaamste aan-
valstroeven van ORWO waren lamgelegd. 

Na een duelpuntloze eerste periode opende v.in 111 de lotperiode. toen de Amsterda m-
Andv Talsma ,oor Bond-spaarbank Team de mers. die de , ·orii;:c week !echts met 7-5 had-
sco ré . Een voor~prong. die in de l weede fase den verlnr n ,·a n landskampioen Tilburg 
ogenschijnl ijk gemakkelij k werd vergroot Trapper en met 13-' zegevierden over Feen-
door \\'1lson Ross. en wederom Andy Talsma: strn \"erwarming, al teleurgesteld berustten 
0-3. in de nederlaag . 

Het machteloze OR\\'O zog zich bij tegen- De Groningers. die hun eerstvolgende duel 
stoten g conl'ronteerd met een hecht-e defen• mlgende I eek zaterdag spe len in Heeren-
~ie (de li 1nen Ross-Teis.man en Eikelen boom- ve n, voeren samen met de Tilburg T rapp_ers 
Tal:maJ. ciie <mpa seerbaar bleek. Daarbij de ranglijst ongeslagen aan . 
was de abso lute heldenrol weggelegd voor de 
Groninger goc1l ie Harke Groenveld, die gaan
dewe~ naar een topniveau groeide. 

Tensio1te maakte Dough McCraery er 0-4 

De a ndere uits lagen waren: ationale 
J\"ederlanden Nijmegen-Grasso Eagles 13,6, 
T ilburg Trappers- HIJS 6-4. 



voor , i o~;;- toppositie 
Groninger ijshockey 
Voor de Gronigèr ijshockeyers lijkt het bereiken van een toppositie 
in de strijd om de Nederlandse titel -te hoog gegrepen. De prestatie
curve vertoont regelmatig een daling, waardoor de hunkering naar 
een plaatsje tussen de beste Nederlandse ijshockeyploegen nauwelijks 
vorm krijgt. Hoewel het Bondsspaarbank Team desondanks beter speelt 
dan ooit tevoren, zal men zich toch tevreden moeten stellen met een 
klassering in de middenmoot. In het thuisduel tegen het Amsterdamse 
ORWO (6-0 verlies) bleek waarom: de Groningers missen nu eenmaal 
voldoende routine om tegen topclubs op basis van een betere spel
uitvoering op de been te blijven. Meer dan een incidentele . uitschieter 
zit er dit jaar_ niet in., 

Een conclusie die !tegen ORWO / 
werd gerech1waardigd. De omstandig
heden waren lmmer11 in het voordeel 
van de Groningers, die zichtbaar wil
den winnen, waarmee men de .Am3ter
dammers op dit ranglijst zou passeren. 
Ga maar na: de blessure van Henk 
K.rikke was op tijd genezen, ex-inter
national Jack Wijlemans maak!te zich 
op voor zijn debuut 'bij de noordelin
gen, de hall in het stadspark was 
zaiterdaigavond met zo'n duizend toe
schouwers redelijk • gevuld en Bonds
spaart>ank Team had twee weken ge
leden ziljn zelfvertrouwen gesterkt 
door een 4---0 zege op ORWO in 
Amsterdam. 

De oo:raaken van de ruime ORWO
ove1'Wi!nning in de laatste confrontatie 
lagen eohter niet alleen in de verrich
tingen v811l. het Bondsspaarbank Team. 
De Groningers, die destijds in Amster
dam ,gerenommeerde spelers als Bles, 
Queen, Koapmans, De Graauw en Lew 
met een ,goede dekking uitschakelden, 
boksten nu vengeefs tegen een over
macht aan ].gwalitelJt. 

Met name de jarenlang voor het 
Friese Thiallf uitgekomen intern-ational 
Leo Koopmais scheen heftif gelnspi
reerd te raken door een levensgrote 
Friese vlag, die in de hal wu opge
hangen, want hij vormde meit een 
onbegrensde inizet het voorbeeld voor 
zijn ploegmakkers. 

Aanvaardden de Gronilllgers die "te
genvaller" ogenschijnlijk berustend, 
veel meer irrÏltl&ties wekrt.e het optre
den van ORWO-«oalle Schutters. Zijn 
acties mndien die ~-aan
'V18111.ers dn hun jadht man- doelpunten. 
De spontme felliciJtiatl.e6, dllie Sehuitters 
dihreot in,a aifioap VIUl ~n teamgenoten 
Sin OlllW8mllgst nam, W'8Jl"ffl beiOI'ijpe!l.ijk, 
hoewel ger.egd moet worden dat de 
haastiJge schoten in zijn ddhting vaak 
naast of over het doelvlak suisden. 

' t • 

CA'fASTROFAAL · 
De zwakte van de Grond111ger ~quipe 

lag dus in de afwerking. Men stormde 
weliswaar met veel aig!"esne in helt 
vijandelijke aanvalsvak, maar men 
ve:rwaarlooede tegelijkertijd de verde
diging, hetgeen tegen de ervaren Am
sterdammers catastrofaal eindigde. 
Bun goe!ls 'W9ri'en namelijik !het resµ[
taat van uitigespeelde camlbinatievor-

, - men. 
In de tweede apee]jperl'Ode verdien

de Bondsspaarbank zeker meer dan 
één treffer. Bij een 1--0 achterstand 
bad.den de Groninigers drie maal acih
ter elkaar volop mogelijkheden de ge
lijkm.aker tte realiseren via periodes 
van numerieke meerderheid De po
werplay werd edhter te onvermrgd 1 

uitgevoerd om het ontbrekende tik
keltje ,gelnk te kunnen afd,win.gen. 
Veel spektakell. en enkele lbijna~goals 
activeerden de opgewonden suppor
ten-1!, maar een onivel"Wlllcht tweede 
Amsterdamse doelpunt verstoorde a'b
TUipt de hoop op een levendig vervol,g. 

In die fase van (k,onjJn,ger mmvels
geweld bleet Jack Wijlemans in .een 
onopvallende rol gehuld. Hij demon
streerde een prima stick-handling, 
maar miste blijldbaar de conditie om 
zijn spel en omntiskienlbair lmiclllt eni!g 
iren<lletmielnit t<e geven. 

Het ploegje van manager-coach 
Henk Groeruveld 'bleef tenslotte steken 
in een onivoorzidhtige a,an,valstaktiek, 
die ORWO ruimsdhoots de gelegen
heid gaf om doeltreffend gebruik te 
malken VU1 de Grooïniger teleurstel
ling over het uitblijven van doelpun
ten. 

De ~ cijfers be.slllstien met alleen 
over de verdeling van d beide pun
ten, malair ze ond~n eveneens 
de grilligheid van het huidi!ge compe
titie-verloop. In dat lidh.t zou een 

_ stuntoptreden van het Bondsspaarbank 
Team woensdagavond lteigen het be
zoekende Tilibui,g Trappers niet eens 

. vert>azen. 
HENK HIELKEMA 

Een opstootje voor het Amsterdamse kooitje. Arbiter Westra (links) 
probeert de zaak te bedaren met de handen op de rug van Me Creary. 

Rechts Randy Neal en in het midden staal Jack Wijlemans. 



GRONINGEN 

WOENSDAG 11 FEBRUARI 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs / 4.50 

voorverkoop 

IJsstadion Stadspark, Concourslaan 
Reisburo Bondsspaarbank, Oude Ebbingestraat 25 
Griever, Paterswoldseweg 448 
Homan, Herestraat 80 
Knollema, Wielewaalplein 40 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 1eDIVISIE 

N.IJ .B. 
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Daar de vastgestelde wedstrijd op zaterdag 10 januari 
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niet door kon gaan i.v.m. de Nationale Kampioenschappen 

in ons IJsstadion nu vanavond TILBURG TRAPPERS. 

Het staat al weer vast dat ook dit seizoen de kampioens

titel weer in Tilburg gehesen kan worden, doch onze 

jongens zullen proberen het Tilburg zo moeilijk mogelijk 

te maken. 

Van de C.N.N. werd thuis van Tilburg verloren met 4 - 10 

en uit werd verloren met 6 - 3. 
.Al met al geen slechte resultaten, gezien de enorme over

winningen van Tilburg op andere teams. 

We zullen afwachten hoe het vanavond gaat, doch reken er 

op dat onze jongens hun huid duur zullen verkopen. 

topscorer bij Tilburg is nummer 8 - Jack de He er, terwijl 

~erder op de "lijst voorkomen P.Dom~, J.Mc.Donald en 

. ·G.Peternousek. 

: T~~iner P.Domm is reeds vele seizoenen bij Tilburg en 

zJ1 zijn team ook voor vanavond goed voorbereiden. 
I 

V~el ·plezier en tot 21 februari tegen N.N.NIJMEGEN. 
1 ---~~-------~--~~~--~-~~·~~---~-~-~~--~-~-~~-~~---------~ i . 

Zat. 21 febr. N.N.NIJMEGEN / Zat~ 28 febr. FEENSTRA / 

VriJdag 5 "cirt. RUNTERS. 

BOND A K 

--~-~~-----~--~~-~~--~~---~------------------~--~~~----~-~---~--~-~-~-----~~--~----~-~--~---~~~~----~---
OPSTELLINGEN 

BONDSSPAARBANK TILBURG TRAPPERS 

1 H.Groenveld 30 G.Gobel 
18 R.Legger/C.Eikelenboom 1 V .v •. Schilt 

2 H .-Carras 
4 J.Eikelenboom 
5 J.Teisman (A.) 
6 A.Talsma 
7 R.Neal (A) 
8 A.Stuivenberg 

2 H.v.Dun (C) 
3 G.Bakker 
4 H.Christiaa ns (A) 
5 L.vodeSchoot 
6 J._v.d.Ven 

9 ~.Ross (Trainer) 
10 D.Mc.Creary 

7 J.Dielissen 
8 J.de Heer 
9 J-Peternousek 

14 FoRoemburg 11 H.Krikke (C) 
12 H.Keizer 
14 H.de Groot 
15 J.Wijlemans 
16 J.Toren 
17 J.Venema 

Coach/Manager 
Physiotherapeut 
Materiaal 
Artsen 

Tandarts 

• boot, vl iegtuig, trein, 
bus, auto 

• gekontroleerd en 
gegarandeerd 

• vlot geregeld 

□-

Henk Groen'Yeld 
Hr.H.Broomans 
Hr.H.Fokkinga 
Hr.H.Krikke 
Hr.F.Mulder 
Hr.H.deVries 
Hr.G.Schuring 

PROVINCI GRONINGEN: 

J.v.d.Wijn~aert 
15 N.v.d.Broek 
16 V.Tumn 
17 J.Mac.Donald (A) 
18 M.v.Boekel 
21 P.Domm (Trainer) 

GRONINGEN (14 KANT) ADUARD APPINGEDAM (2) 
BLIJHAM - HAREN HOOGKERK MUNTE DAM 
MUSSELKANAAL - NIEUWE PEKELA NOORDBROEK 
OUDE PEKELA • SCHEEMDA - STADSKANAAL TER APEL 
TERMUNTEN · UfTHUIZfN · USQUERT - VEENDAM (2) 
WINSCHOTEN ZUIDBROEK - ZUIDHORN 

PROVINCIE DRENTE. 
ASSEN (2) - COEVORDEN - EMMEN (5) 
HOLLANDSCHEVELD HOOGEVEEN (3) 
RODEN · ZUIDLAREN 

E E LA D 
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~~•;•; ,, LANDSKAMPIO~N WINT MET 9~2 

Kansloze nederlaag van 
Groningér ijshockeyers 

(Van een onzer verslaggevers) 
Hoewel de ruim achthonderd toeschouwers gisteravond in de Groninger 

ijshal nauwelijks treurden om de ruime Bondsspaarbank-nederlaag tegen 
landskampioen Tilburg Trappers (2-9), had men toch lange tijd de hoop op 
een sensationeler score-verloop niet onder stoelen of banken gestoken. Tot 
ver in de tweede periode hielden de Groningers de Brabanders namelijk aar
dig in bedwang. Bij een 4-1 achte_rstand 'dreigde' toen een tweede 
Bondsspaarbank-treffer. In plaats daarvan scoorde Tilburg Trappers echter, 
waarna het kwaliteitsverschil gaandeweg in de juiste cijfers werd neergelegd. 

Het Bondsspaarbank Team kwam er 
tenslotte niet meer aan te pas. Stunt
werk bleef zodoende achterwege, wat 
zich gemakkelijk liet verklaren. Niet al
leen waren de zuiderlingen op volle 
sterkte naar Groningen gekomen, ook 
vielen er enkele tegenvallers te noteren 
in de thuisploeg. Zo kon Groningens 
nieuwste aanwinst Jack Wijlemans de 
zwakke indruk van zijn debuut in zijn 
tweede optreden niet wegwissen . Hij 
mist vooral de vechtersmentaliteit van 
zijn meeste clubmakkers, terwijl zijn 
technische inbreng bepaald onder de 
maat blijft. Om hem als een 'Kwijle
mans' te betitelen (zoals enkele suppor
ters) voert te ver, maar feit is wel, dat 
de jonge ex-international tot nu toe da
nig teleurstelt. 

De belangrijkste bijdrage voor een 
draaglijk eindresultaat zou moèten 
komen van de Nederlandse Canadezen 
Neal, Talsma, McCreary en Ross. Maar 
van die vier lieten de beide forwards 
Neal en McCreary slechts sporadisch 
vlammende acties zien. De treffer van 
Neal (bij een 3-0 achterstand in -de 
eerste periode) vormde een uitzonde
ring, want voor de rest probeerden de 
Canadezen met puur solistisch werk de 
vijandelijke defensie te verschalken. 
Dat was onbegonnen werk. Tilburg
goalie Gerry Gobel en zijn gerenom
meerde teamgenoten maakten geen 
fout. 

Het óuderwetse 'GIJS-kwartiertje' 
viel, zoals reeds gezegd, in de tweede 
speelfase. Nadat Jack de Heer de Bra
bantse voorsprong had uitgebreid tot 4-

1 1, kreeg het Bondsspaarbank Team 
plotseling een serie mogelijkheden. De 
Groninger onverzettelijkheid leek en
kele malen zelfs met goals gehonoreerd 
te worden. De wilskracht werd gesterkt 
toen men een numerieke minderheid 
ongeschonden doorkwam, maar de le
vendige aanvalsgolven bleven steken in 
onbeholpenheid. 

Paul Do,;nm scQOrde 1-5. Jack de Heer 
maakte er 1-6 en 1-7 van in de slotmi-
nuten van de tweede fase. Dé ijshal was 
daarmee voldoende ontnuchterd. De 
supporters kregen in de laatste twintig 
minuten tenslotte de tijd .om de recht-
vaardigheid van de uiteindelijke 2-9 cij-
fers te accepteren. 

RANDY NEAL 
.. solistisch .. . 

1·Heerenveen raakt 
twee punten kwijt 

Het Heerenveense Feenstra Verwar
ming is op de ranglijst van de eerste divi
sie op de laatste plaats terechtgekomen. 
De Bond strafte het team voor het staken 
van de wedstrijd tegen Grosso jongst
leden zaterdag met twee verliespunten en 
een reglementaire 5-0 nederlaag. Verder 
kregen de Friezen f250,- boete en mag 
coach Henk Brand zijn functie tot nader 
order niet uitoefenen. 

De at.and is nu: 
1. Tilburg Tr. · 
2. Hunters 
3. ORWO 
4. HIJS 
5. Bondspaarb. 
6. NN Nijmegen 
7: Grasso E. 
8. Feenstra V. 

9 8 1017 
9 6 0 312 

10 5 1 4 Il 
7 4 2 1 10 
9 4 0 5 8 

10 3 0 7 6 
9 1 2 6 4 
9 2 0 7 2 

74-28 
57-42 
66-53 
41-28 
45-48 ' 
53-66 
33-70 
40-74 

Fors vernes van/j 2 

Bondsspaarbank 
Voor de Nederlandse ljshockey

competiti:e van ète eerste divisie 
verloren de beide noordelijke ver
tegenwoordigers Bondsspaarbank 
Team en Feeru;tra Verwarming hun 
'duels. De Groningers leden in Den 
·Haag liefst een 14-4 neder-liaaig te• 
•gen HIJS-Intervam. Trainer Wülson 
Ros-s lhad BondS'Spaa1rbankagoalie 
Harke Gr<>envel.d na de 9-,-,2 neder
laag tegen fil,burg Trappers ver-

[! vangen door CQein Eikelenboom. 
Dat bleek echteir allerminst een 
gouden greep. 

De Heerenveners gingen tegen 
d~elf<:l~ fü1,g~am met 4-5 d~ 
boot in. Ve,r<1er wo-n Den Bosch 
met 5-4 van NationaJ.e Nederlan
den Nijmegen en wees · Tilburg 
Trappers het Ut1·eob.tse Hu.nters te
rug via een ~ zege. 
DE STAND. 
1 Tilburg Tr-. 11 10 1 0 21 88-30 
2 HIJS 9 6 2 J. 14 84---00 
3 ORWO 11 6 1 4 13 79-56 
4 Hu.nters 10 6 0 4 12 57-48 
5 Bondsspaarb. 10 4 o 6 8 49-62 
6 Nijmegen 11 3 0 8 6 57-70 
7 Grasso E. 11 2 2 7 6 ~1~7 
8 Feenstr11 v. 1; 2 0 9 2 46--87 

. . --

J1 - ~ 

Kansloos verlies·van 
Bondsspaarbank Team 

, Bondsspaarbank Team leed gisteravond 
tegen Tilburg Trappers een kansloze 7-0 ne
derlaag via de periodestanden 1-0, 3-0 .~n 
3-0. De Groningers werden herhaaldehJk 
gedupeerd door een numerieke minderheid. 

De arbiters Savelkous en Zaalberg van 
Seist noteerden·22 strafminuten voor Bonds
spaarbank Team en slechts twaalf voor de 
Brabanders. 

Dê ,Çroninger speler-trainer Wilson Ross 
en de(ense Jos Teisman vormden in de verde
digingslinies de noordelijke uit~linke:-i, 
maar ook zij konden de landska mpioen met 
van scoren houden . 

,.Een goede oefening voor de thuiswed
strijd van vanavond tegen Nationale Neder
landen Nijmegen", stelde manager Henk 
Groenveld vast. ,.Nijmegen is te kloppen." 

GIJS versloeg in Den Haag het Heeren-
veense Feenstra Verwarming met 8-5, ter
wijl Orwo met 8-1 de meerdere bleef over 
Hunters . ... ~ .. ., . 



GRONINGEN 

ZATERDAG 21 FEBRUARI 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs f 4.50 

voorverkoop 

IJsstadion Stadspark, Concourslaan 
Reisburo Bondsspaarbank, Oude Ebbingestraat 25 
Griever, Paterswoldseweg 448 
Homan, Herestraat 80 
Knollema, Wielewaalplein 40 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 
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Vanavond de 1e van de drie laatste thuiswedstrijden van het 

seizoen 75/76. 

Volgende week Feenstra en dan nog de Hunters en het seizoen 

is afgelopen. 

Gist eravond hebben wiJ in Tilburg gereden en vanavond dus 

N.N. Nijmegen. 

Traine r/Coach hn'cljich zal zijn team wel extra goed voorbe

reid hebben, da nr wij de wedstrijd in Nijmegen gewonnen 

ben. 

~uit enlandse inbreng bij Nijmegen zijn Burlington 

en Smicek, t 8r~i j l d e meeste andere jongens eigen kweek 1 Jn. 
1 

~ij hebben al t ij d p r e ttige sportieve 

Nijmegen gereden en ook vanavond zal 

wedstrijden tegen f 

er weer hard voor h t 

resultaat gereden worden. 

Wij rekenen op een overwinning, doch dan zal ons team to het 

uit erste moeten gaan. 

Veel plezier en tot zaterdag bij Bondsspaarbank tege_n 

Feenstra Verwarming. 

a 

Z.i1.TERDi1G 21 FEBRU /,.RI 1976 1ste DIVISIE N.Y.B. ---------------~-----------~~~~~~~-------------------------------------------------------~------------
2. 

BONDSSP ;i.1"RB "NK __ ... __________ _ 

1 H.Groenveld 

OPSTELLINGEN 

N.N.NIJMEGEN 

1 R.v.Beek 
18 R.Legger/C.Eikelenboom 21 H.v.d.Boogaard 

2 H.Carras 4 T.Nijenhuis 
4 J.Eikelenboom 
5 J .Teisman ( f .. ) 
6 i~. Talsma 

5 B.de Bruin 
6 M.Janssen Duighuisen 
7 J.v.Koolwijk 

7 R • N e al ( l .. ) 8 J.de Groot 
8 ~·qstuivenberg 9 Fr.Dobbelaar 

10 B.Burlington 
11 J.Burg (C) 
12 H.v.Heumen 
15 E.Witjes 

9 V.Ross (trainer) 
10 D.Mc.Creary 
11 H.Krikke 
12 H.Keizer 

' 14 H.de Groot 
15 J e\lijlemans 
16 J.Toren 
17 J.Venema 

16 J.Sm:Î.cek 
17 H.Sciarone (I..) 
18 B.Renaud 
19 H.Paauwen 

---------------------------------------------------
Coach/Manager 
Physiotherapeut 
Materiaal 
;1..rtsen 

Tandaarts 

tukken van f 000. 
a n TOONDER. 
max loop 1Jd 5 Jaar. 
na 2 Ja r oo . tussen 
t11ds verzilver aar. 

D 

Henk Groenveld 
Hr.H.Broomans 
Hr.H.Fokkinga 
Hr.H.Krikke 
Hr.F.Mulder 
Hr.~.de Vries 
Hr.G.Schuring 

PROVINCIE GRONINGEN 
G ONI GE ( 14 T) - ADUARD - APPI JGEOA (2) 
BLIJHA "1 H.ARE:. HOOGKERK· MU TE D M 
MUSSEL KAN AL . 'IElJW · PE l:LA - OORDBROEK 
OUDE PE KELA - SCHEE ADA STADSKA AAL TER APEL 
TER U TEN UITHUIZE ,J~QUERT · VEENDA J1 2) 
WI ~ChOfEN Z'J DBRO:K ZUIDHOR 

PRO INCIE DRENTE 
SSfN (2) COE. ORDE1 E vlE 5) 

rlOLLANDSCHEVELD - HOOGEVEEN (3) 
RODE ZUIDLARE ~ 

ER AN 



GRONINGER IJSHOCKEYERS 
MIKKEN OP VIERD.E PLAATS 
De ljshockeyers van het Bondsspaarbank Team hebben zaterdagavond 
plo tseling reëel uitzicht gekregen op een vierde positie in de eind
klassering van de eerste divisie. Via een 2-2 remise tegen Nationale 
Nederlanden Nijmegen handhaafden de Groningers niel all een de vijfde 
plaals, maar men haalde het Utrechtse Hunters één puntje in. Als het 
Bondsspaarbank Team zijn twee resterende thuisduels tegen Feenslra 
Verwarming en Hunters wint en de Utrechtenaren v erliezen van hel 
hooggeklasseerde HIJS, dan wordt de Groninger ploeg vierde. 

Th.eoretislCihe mogelij klheden, die 
voor een aantrekkelijik competitieslot 
kunnen zor,gen. In het gunst igs te geval 
zou de ,grilli®heid, waarmee het 
Bondss.pam,ban'k Team dit seizoen op 
de Nederlandse ijsvloeren speelt, toch 
nog resulteren in een uiterst bevredi
gende eindlklasseirLn,g. 

Overigens zou, gezien heit huidige 
spelpeil, een vierde positie niet eens 
on rechtvaai·d~ zijn. Ondanks de te
korbkomingen heeft het Groninger 
ploegje zicth .immers vooral in de strijd 
om de Nederlandse titel gemanifes
teerd als een "kai·akte.rteam". Hoewel 
gebrek aan routine en techniek zeges 
tegen topclulbs verhinderden, bleef het 
scoreverschil meesital beperklt tot en
kele goals. 

Het duel tegen Nijmegen, d at in de 

competitie om de Coupe nog achter 
Tilbur,g als tweede eindilgtie, leverde 
een boeiende tweekamp op. De motie
ven waren duidelijk: de Nijmegenaren 
wilden l'evancihe voor de in eigen huis 
,geleden 8--5 nederlaag en de Gronin
gers konden zich een verliespartij voor 
de klassering n'iet permitteren. 

Nijmegen-coach Alex Andjeli-c'h had 
zich speciaal voor deze confrontatie in, 
het s,pelerstenue gehuld, maar van zijn 
befaamde "sLap-S'hots" kregen de actht
lh:onderd toeschouwers n.iet veel te 
zien. 

Bondssrpaarbank T eam, dat de avond 
tevoren Ln Til1burg met 7-0 van het 
ijs was geveegd v ersaheen zonder 
verdediger Wilson Ross, die met een 

1 her.senschudding aan de kant bleef. 
Men opereerde voorts danig 1gehandi-

Friese ijshockeyers 
stappen van het ijs 

De · Heeroen:veense ijshockeyera van 
F~nst:ra Verwa.rming stapten In Den 
Bosch va,n b e11 ijs tien m.iinuten voor het 
ei.nde van de wedstrijd tegien Grasso 
Eagles omdat ze het nfot eens waren met 
arbit.rale beslissingen, 

Aan de F.riese !itakÎlng (bij een, 4-3 
sta!lld) gingen enkel,e stratf:fen voorat. Er 
zaten, reeds twee F.riezen op de straf
bank, wen Ron Krik.ke ook nog eens 
twee rrunu!t,en moesb uitz:it>ten wegens 
high sticking. Feenstra -coach Henk 
Bt·and weigerde spel.ers uit te wisselen 
en liep daarmee ook een ar'bitrale st.rat 
op, waa= men weigerde verder te 
spelen. Verder speelde Nationa le Neder
land•e!ll Nijmegen, zich naa..r eeo, 1:1-Z 
nederlaag tegen Tilburg Tirappers en 
pakte Hu.ll'ter.s de Grasso Eagles 1111 met 
12---2. 
De sta.na:· 
1 Tilburg Tr. 
2 Hunters 
3 ORWO 

8 7 1 0 1:S 65-26 
9 6 0 3 12 57--42 

10 fi l ~ 11 66-53 

4 HIJS 7 4 2 1 10 ~-28 
5 Bondsspaarbank 8 4 0 4 8 43--89 
6 NN Nijmegen 10 3 0 7 6 ~6 
7 Feenstra V. 9 2 0 7 , '4-74 
8 Grasso E. 9 1 :1 6 , 32--78 

capt door een a-antal blessures: Vene
ma (enkel) , Hans Ei:kelenlbomn (kn eu
zing rechterenkel), McCreary ( elle
boog-'bles.sure), Teisma.'1 ( dij,beenbles
~ure) en Talsma (hoo,fdiblessure). 

Het spel leed nauwelij ks on der de 
pij nlijikheden, want het stad ion kreeg 

t) De sta:nd: 
1 Tilburg Trapp. 12 11 1 0 23 95-30 
2 HIJS 10 7 2 1 16 68--41 
3 0RWO 12 7 1 
4 Hunters 12 6 0 
5 Bondsspaarb. 12 4 1 
6 Grasso E. 12 3 2 

4 15 
6 12 
7 9 
"1 8 

87- 57 
61-61 
51- 71 
46-91 

Nijmegen-goalle Van den Boogaarcl kijkt verschrikt om als Bonds
spaarbank-speier Johan Toren achter zijn lwoi verschijnt. 

7 N ijrncgeu 12 3 1 8 7 59-'73 
8 Feenstra V. 12 2 0 10 2 51-95 

uitst ekend ijs hockey voorgeschoteld. 
De Groninger supporters smul den 
overigens pas volop tijdens de slo mi 
nuten. Toen maakten hun favor ieten 
namelijk een Nijmeegse 2--0 voor
spro n.?: geheel ongedaan. 

De gasten waren c:Loor d oelpu t en van 
Smicek aan hun ru1~gesteunJtje geko
men. E erst buitte hij een numer ieke 
meerderheid van 5 tegen 3 k undig uit 
en later profiteerde dezelfde speler 
van een foutje van Randy eal, di~ de 
verdedigingsplaats van , Wilson Ross 
had overgenomen. iDe G1·oningers stel-

den daar serieus aanvalswerlk tegen
over. De N~jmegen-,goa.J.ie Van den 
Boogaard lkon u i,t alle 1·iahtingen zijn 
handen warmen, 

Via felle duels oe:fende het Bonàs
spaarbank Team vooral in de slotfase 
van de t weede periüde constante druk 
uit. De pressie gilllg in de laatste 
speeliase met zoveel mankradht in 
voorste linies gepaard, da,t een derde 
en wellicht 'beslissende Nijmegen-goal 
dreigde door een lichte verwaarlozing 
in de Gron.i;n,ger verdedigin . 

Zover klwam het ecllter niet. want 
Johan Toren schoot adhit minule voor 
het einde diagonaal raak ( 1-2) . aar-

na raakten de mannen van Andjelich 
in ernstige moeilijkheden. Nadat Van 
den Boog.aard eersrt nog een aantal te 
hoog gerichte slap-shots kon weren, 
1..rof 'Bondssipaa,r,bank-captain Henik 
Krikke twee minuten voor tijd de roos 
met een rebound na een schot van 
Andy Tals:m.a. 

Daarirnee hadden de Groningers ln 
fe ite bereikt wait ze wilden (manageir 
Groenveld: ,.Wij voelen ons met het 
gelijke spel winnaars"), hoewel de 
noordelin,gen gezien het spelbeeld ze
ker aanspraak konden maken op de 
hele buit. 

HENK HIEL.KEMA. 

------------------------------------------------■ 
In de laatste minuut 

Bondsspaarbanktearn 
op 't nippertje gelijk 
Het belangrijke ijsbockeyduel tussen 
het Bonclsspaarbankleam en Nationale 

ederlanden eindigde zaterdagavond i.n 
het Groninger ijsstaclion ln een 2-2 on
beslist. Bij het logMn van de derde pe
riode hadden de Nijmegenaren nog een 
2-0 voorsprong. Een overwicht van Na
tionale Nederlanden lag dan ook in het 
verschiet gezien ook het spel in de eerste 
en tweede periode. ijmegen speelde in 
deze perioden iets Uitsender en was 
vooral bij7,onder gevaarlijk wanneer de 

l tweede lijn mei Burlinton, Smicek en 
Re.naud op het ijs stond . Nationale Ne-

1 derlunden had zich trom,·ens terdege op 
/ deze belangrijke weclstTijd voorbereid in 

verband met het degradatiegevaar. Er 
was extra getraind en om de ploeg nog 
meer te inspireren verscheen con.ch Alex 
Andjelic zelrs op het ijs. 

De twaallhonderd 1oesc houw<.:r~ in Gro
ningen moes1cn al na vier minuten de 
cc r~u; t 'icur~tellingcn verwerken tncn 
Smitck ck puck l"rnai l.tn g\ doelman 
Harkc Grncnwld pkwt~tc. Ü<.: toch 
duidelijk h<.:t<:r ~pckntk Nij111<.:gen;1ren 

•• • SPORT 
kwamen in cle ,.e vendc minuut van de 
tweede periode verdiend op 0-2 toen op
nieuw micek een knappe aanval fraai 
afro ndd e. Toen bc1;:on het er voo r het 
Bond~spaarbankleam donker uit te 
1. icn. doordat liet b ij een nederlaag oo k 
nog me t het even tu eel spelen va n degn1-
da1ieweclstrijdcn geconfronteerd 1.ou 
worclcn. tc,m:er daar bekend 11L·nl tla 1 
Gra ' \O Eagles in Den Bosch vcrr.1 ·se nd 
met 5-4 van Hunt crs had gt•wonne n. 

Offensief 
1 n de derde periode 1111\ ketenden de 
Gron ingers dan ook een fel ofl"e nsief. 
1, aarbij vooral i\ndy Talsma op de voo r
grond trad. Het gcmi~ van Wib<ln Ross 
clic ttgcn Tilburg Trapper~ <.:en hcrscn
~chuddi11g h;1d opgl'lnpen. rlced zich nu 
1cnkgl' gd<lcn. Wat ck Groni11.~<.:r~ 110k 
pn1hl·1· nlr11 . de Nijnu:cg~e doclina n 

Hans v.d. Boogaard bleef als ee n rots 
overeind. Pas na ruim elf minuten was 
een inzet van Johan Toren hem te 
machtig. Toen brak de hel in het Gro
ninger IJsstadion pas goed los. Met de l 
moed de r wanhoop wierp het Bonds· 
spaarbankteam 7.ich op de aanval. 1 
Voortdurend was het Nijmeegse doel ln 
gevaar. 
Eén minuut voor het einde toen geluk te 
het Henk K rikke waarop iedereen 7.at te 
wacht<.:n. Met een llitsend s<.:hot bracht 
hij de stand op 2-2. waardoor de degra
datiezorgen van de Groningers aanmer
kelijk werd verlicht. in tcgvistelling tot 
die van Nationale Nederlanden dat nu 
L'en punt achter is komen te staan op 
Grnsso Eagles. 

De stand Is nu: Tilburg Trappen 12.23, 
Hys lntenam l0-16, Orwo Amsterdam 
12-15, Hunten 12-12, Bonds1paarbank
team 12-9, Grasao Eagles 12-8, Nat. 
Nrd. Nijmegen 12-7, Feenstra Verwar
ming 12 -2. 

Prestige op spel in 
ijshockey-derby 

Hoewel de belangstell ing voor de noorde
li1ke ijshoc key-derby tussen Bond spaar
bank Team en Feenstra Verwarining in de 
Groninger ijshal niet zo overweldigend i als 
voorgaande jaren (concurrentie van carnaval 
en wereldkampioenschappen schaatsen), 
staan <le beide teams vanavond toch voor een 
inter . ant duel. 

De Frie·wn, di e de laatste plaat op de 
rang! ij t niet meer kunnen ontlopen, zullen 
ongetwijfeld proberen hun geschonden " re
putatie" via een goed re ullaal wat op te viJ
zelen. Daarbij kunnen de Heerenveener ech
ter op fel verzet rekenen van het Bondsspaar
bank Team, dat beslist moet winnen om e n 
kans te maken op de vierde plaats. 

Verder zitten de Groningers nog blecds 
met de laa tste nederl aag in Heerenveen in de 
maag. ,,Gezien ons huidig spelpei l meeten 
we het kunnen doen," zegt mana-ger Henk 
Groenveld, ,.behalve ,Jack \'enema i. 
iedereen speelfit. Als we de Friese aanvallers 
Ron Krikke n Palmacino uilschakelen heb. 
ben we de winst al op zak ." 

1 
i'v 



GRONINGEN 

ZATERDAG 28 FEBRUARI 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs / 4.50 

voorverkoop 

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

WIJZIG VOORBEHOUDEN 

1eDIVISIE 

N.IJ .B. 

HEERENVEEN 



Op de voorlaatste competitiewedstrijd vanav ond FEEN STR 

VERW RMING . 

ZATERD. G 28 FEBRUARI 1976 1 s te DIVISIE N.Y. B . -----------------------------------------------------
Een we ds trijd tussen de bei d e noorde l ijke 1 e d ivisie team s 

is altijd een derb y g eweest . 
1 H . Gro enveld 

Voor d e C •• N. 2x winst voo r ons en de uitwe d s trijd vo o r he t 

kampioensch p 1e divisie wins t voor Feenstra . 
18 R.Le g ger/C. Eike lenboom 

He t is moeilijk voor vanavond te zeg g e n wie f a voriet is. 1ij 

spelen thuis , doch Feenstra is behoorli j k i n s t e r k te toegenome n 

in v e rgelijking met h e t team in de C. N.N •. De for wards Krikk e 

2 H .C ar.r as 
4 J . E ike le. nb o om 
5 J . Te isma n ( ~) 
6 ~. Tal s ma 
7 R • N e a l ( t·~ ) 

8 ~,. Stuiven berg en Pa lma sc ino en d e de f ends Schiller zijn behoorlijk e verster

kingen voor hu . 
9 \J . Ross ( Trainer) 

10 D . Me .Creary 
Ons team z a l ook vanavond proberen zo g oed mogelijk op het 

i j s te k omen , daar kunt U van verzekerd zij n . 

Veel plezier en t ot a . s . v r ijdagavond bij het l aatste duel 

di t se i zoen tegen HUNTERS ui t UTRECHT. 

1 1 H. Krikke 
12 H.Kei z er 
1 4 H.de Groot 
15 J . Uijlemans 
16 J. Tor e n 
17 J .V ene ma 

Co ach/Maaager 
Physiothe rape ut 
Ma t e riaa l 
i"rtse n 

Tand a rts 

• b ( t, lieg uig 
bu auto 

• e ontrol erd n 
garandeer 

• 11 ereg Id 

He nk Groenveld 
Hr.H.Broomans 
Hr.H.Fokkinga 
Hr.H.Krikke 
Hr.F. Mulder 
Hr.H.de Vries 
Hr"G.Schuring 

FEENSTRJ' .. VERWi~RMI NG 

1 J .• Si e me nsma 
17 D .• d e Jong 

2 B.Sc hi l le r 
4 H. Br and 
5 H.La g e v een 
6 G.Boltjes 
7 R.Schecnstra 
8 G. J onkman 
9 J.Janss en 

10 P.Not a 
11 F.Hubl e y 
12 T. Nota 
14 J.de Bo e r 
16 R.Krikke 
19 T.Pa lmi s cino 



IJshockey-derby voor Groningers 
De vreugde in het kamp van Bondsspaarbank Team, die losbarstte 
na de sprekende 8- 3 zege op de Heerenveense ijshockeyers, luwde 
zaterdagavond ·eventjes toen bekend werd dat Hunters in Utrecht 
een 13-5 overwinning had behaald op HIJS. Die verrassende tij 
ding (de Hagenaars waren dit weekeinde helemaal van slag) haalde 
D4Jilelijk een definitieve s treep door de Groninger hoop op een 
vierde plaats in de eindklass ering. Die teleurs telling deed overi
gens nauwelijks afbreuk aan de zinderende show, waarmee de 
Groninger ijshockeyers de Friezen van het ijs speelden. Het leverde 
voor de 1500 toes chouwe rs in ieder geval een vermakelijk schouw
spel op, dat in een carnavaleske entourage werd verwerkt. 

Feenst ra Verwarming b1eek trou
wens een gew ilLig slachtoffe r. De 
F riezen toond en 1J1aU1welij1ks eni-~e in
spirati e. Veel reden en hadden ze 
daartoe inderdaad niet. De Heeren
veners hebben immers een van onge
lukk tge seizoenen achter de rug. 
Aan de onontkoomlbare slotpositie op 
de r an ~Iijst ging een r eeks van te
leurstellingen vooraf. Trainer-speler 
Don McAdam werd eerst aan de kant 
gezet na onenigheden m et de club 
leiding en even later wisseld en de 
Fr iezen erukele bui'tenlandse krach -

ten halverwege het seizoen in voor 
a r\deren (Ron Krik.k.e, Sch.iller, H enk 
Brand en PaLmacino), die echter ook 
niet in staat blekien een gunst ige 
wending te realiseren. De equipe 
vertoonde wekelijks een geibrek aan 
homogeniteit en dreef in feite op 
incidentele uitschiete rs . Ex -inrternati
o nal Henk Brand lie p tot overmaat 
van ramp ,enkele weken geleden van 
de Bond een schorsing op tot het 
ein.d van het seizoen om zijn coach 
funcbie uit te oefenen wegens het 
sta . en van ee n compet it iewedstrij d. 

Dat de F riezen de voorlaatste wed
strijd tegen Bondsspaaribank Team 
nau welijks de moed konden opbren
gen om zich in de noordelijke derby 
leeg te rijden , is daarom zeker be
grij pelijk. Men liet een G ron inger 
s upr ematie ongehinderd toe. Een 
buitenkansje dat met beide handen 
werd aangegrepen . El\ ,het moet ge
zegd: de wijze waarop B ndsspaar
gank Team zijn "troosteloze tegen
standers afstrafte loog er niet om. 
Wat d e spelers van manager Henk 
Groeneveld in veel andere duel s 
nie t of m et veel moeite klaarspeel
den, ,giru; nu als an een !men dakje. 
Een scala va,'1 scoringsmogelijkheden 
rondde men koelbloedig af. In welke 
positie de GrOl'llingers voor goalie De 
Jon g opdoken , de puck floepte steeds 
op simpele wijze t egen het net. 

Randy Neal en Johan Tor en doe l
puntten binnen 16 minuten elk twee 
maal Toen was het verschil van 
inst elling tussen de ,beide ploeg-en 
allan~ duidelijk gewor-den. Te7 e:no
ver de matte Heerenveners stonden 

ndsspaarbank-speler Jack Wij l emans (links) schaa tst met de puck ach ter het H eerenveense kooitje, 
terwijl Dou.gh Me Creary (derde van links) de zaken aiwach t 

gebrande Groningers , die d oor h un 
inzet het spel een aangename kleu r 
gaven. 

Een Friese opleving zorgde echter 
voor een inter essarut.e wend ing. Vla:k 
voor de eerste pa.uze scoorden Hub
ley en Krikk e (4-2), waama de 
bedreiging van de Groninger voor 
sprronJ3 in de Heerenveense ploeg 
wat prikkels verooraakte. Niet z-0n
der de hulp van slecht wegwerkende 
verdedigers produceerde J ansen ver 
voli0ens de derde Feenstra- t reffer. 
Een numerieke meer de rheid van 
vijf te"en drie spelers sohie p v oor de 
gasten een unieke gel genihe id om de 
opvallena st il geworden supporters 
m et de geli jikmaker bezorgde mo
mente n te bezorgen, maar vooral in 
die fase 'h erstelde Bondsspaarbank
goalie Ha r ke Groenveld zich van een 
m inder sterke st art. 

In die belan <;rijke tweede speelfa
se hulde d e jon ge Groninger J ohan 
Toren zioh in een sleu telrol. H ij gaf 
niet alleen de rout inier H eRk Brand 
geen schijn van k,ans, maar hij zorg 
de op het jui$te moment voor afstand 
in de scor e (5-3 ), w aardoor Feenstra 
Verwarming v erder d ezelfd e ge
knakte indruk maakte als in de eers
te periode. 

Doug1h McCreary, Randy (2x ) 
m aakten het karwei af. Daarna p er
m itteerden de Groningers zich een 
spelletje ',gallery play' , dat d e Frie
zen in aTie gemoedsrust accepteer
den. Die dolle rij veroor.za.akte op de 
t ribunes vee l lachende gezichten, 
hoewel de u itsl ag van de Hunters 
tel!en IllJS de pret wat drukte. 
Bondsspaarbank s laatste duel, aan
st ande vrU daig tegen de Hunters, 
beslist nu over het veilig &telle n van 
de vijfde plaats, omdat de k aarten 
zi in ~eschud om t re'Tllt de 'bezetting 
van de v ierde posit ie. 

HENK !IlELKEMA 

• De stand : 
102• ltl 1 Tilbur g Trap. 13 12 1 0 25 

2 HIJS 12 7 2 3 16 74- 61 
3 ORWO 13 7 1 5 15 91- 63 
4 Hunters 13 7 0 6 14 75- 66 
5 Bondsspaarb. 13 5 1 7 11 59- 73 
6 NN Nijmegen 13 4 1 8 9 65- 77 
7 G rasso E. 12 3 2 7 8 4e- 91 
8 Feenstra V. 13 2 0 11 3 54-103 

11111111111 ltl 1111111111111111111111111111111111111111 111 11111111111 11 111 11111111111111 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111 IUI 11111111111 IINIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111 lllflll 

Groningers voor derde keer te sterk 

Bondsspaarbank wijst 
Feenstia weer terug · 

Johan Toren scoon hier het vierde· doel
punt voor het Bot1 dsspoarha11kteam in 
de strijd tegen FeensJra Verwanning. 
De stand wordt zo 4-0. De einduitslag 
zal tenslotrr> 8.·3 bi het VOQrd ee.l van de 
Groningers 1,10 l!ll. 



GRONINGEN 

WOENSDAG 3 MAART 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs / 4.50 

voorverkoop 

IJsstadion Stadspark, Concourslaan 
Reisburo Bondsspaarbank, Oude Ebbingestraat 25 
Griever, Paterswoldseweg 44 
Homan, Herestraat 80 
Knollema, Wielewaalplein 
Minke, Nieuwe Ebbingestra · :l. 

RIEN.D CHAPPELIJKE WEDSTRIJD 

JHA/PETER 
WIJZIG GEN VOORBEHOUDEN 

1eDIVISI E 

N.1J .8 . 



' àan het eind van dit seizoen spelen v,ij nog 2 
' vriendschappelijke wedstrijden tegen TRI ANTH~
PETERS & JAGER,vannvond in Groning en en de vol
:gende week donderda g (11 maart) in ~ssen. 

ï!OENSD;..G ,} M:L),RT 1976 
BONDSSP :~ARB,W K-

VRIENDSCH;.PPELIJKE ,JEDSTRIJD 

TRI,lNTHJ./PETERS & 

-Voor beide teams is dit een mooie gelegenheid, ,m 
elkaar beter te leren kennen en voor de verstand
houding, die zeer prettig is, kan deze alleen maar 
isroeien. 
thriantha he eft het byzonder goed gedaan in de 2e 
divisie en voor vanavond kan het best een leuke 
an goede ijshockeywedstrijd worden, 
yrijdag a.s, spelen wij onze laatste competitie
wedstrijd tegen de HU NTERS uit UTRECHT, 

TEAM 

1 H.Groenveld 
18 C.Eikelenboom 
2 H.Carras 
3 J.de Smeth 
4 J.Eikelcnboom 
5 J .Teisrrtan U.) 
6 A.Talsrna 
7 R.Neal (A) 
8 A.Stuivenberg 

JAGER 

1 M.v.d.Pol 
18 G.Bouman 
4 G.Hachey 

K.Tyler 
2 J.v.Huët 

R.Ass enberg 
7 H.Tuinman 
5 J.Burrows 
10 R.Knox 

~raag zien wij U allen dan weer, om afscheid te 
remen van het seizoen 1975/ 1 76. 

9 W.Ross (trainer) 
10 D-Mc .Creary 

17 G.Leuhery 
T.de Boer 
H.Picek 
H.Bosman 

1 
! 

K 

11 H .Krikke (C) 
12 H.Keizer 
14 H .de Groot 
15 J.Wijlemans 
16 J.Toren 
17 J.Venema 

Coach/Mannger 
Physiotherap·eut 
Mat eriaal 
1fftsen 

Tandarts 

• st ukl--en van 1000. 
a~n TOO ER 

• m o )( looµ tJJ d 5 iaa r 
• na 2 J r Ol k uss n 

t1 Jds ver? l .;er dar 

DO 

14 J.v.Gelder 
15 H.Thomassoa 

R.Melsbnch 
13 E.Ke,rt 

H.Groel'rV~ld 
H.Broomans 
H.Fokkinga 
H.Krikke 
F.Muldcr 
H.d e Vries 
G.Schuring 

[D 
\r.1 

f ' • DBflOEt< 
ül, L l ER /, c,. 
'E"F ,'JI· ' f2) .. 
PAO· 

"1 l'.1 ".11 ... -=jJ 

ooc.r f-t r, 1J 

A 

TriOntha verrast • 1n derby 
..3- 3 

HENK GROENVELD 
... vriendschappelijk ... 

Het eerste ijshockeytreff en tussen Bondsspaarbank Team en het As
ser Thriantha werd tenslotte toch nog een prestige-duel, hoewel het 
daar lange tijd niet naar had uitgezien. De balans van in totaal 54 straf
minuten zegt genoeg. Onderlinge vinnigheden waren overigens pas in 
de slotfase zichtbaar, toen de Drenthen een verrassende 4-2 voorsprong 
fanatiek verdedigden en de Groningers zich veel te laat voor een afgang 
wilden behoeden. Ondanks de reeks vechtlustige handelingen, waarmee 
beide ploegen het vriendschappelijk karakter van het oefenduel ten
slotte negeerden, bleef Triantha wonderwel op de been en incasseerde 
Bondsspaarbank Team geprikkeld de blamage van een 4-3 nederlaag. 

Die levendige slotmi nuten konden de Triantha de openingstreffer produ-
avond voor het handjevol ijshockeysup- ceerde liet de th uisploeg voora lsnog 
porters niet meer goedmaken . De onge- koud , hoewel Andy T alsma vlak voor de 
veer 150 toeschouwers, die het voetbal - eerste pauze wel gelijk maakte: 1-1. 
p rogramma op de TV hadden opgeof. Eventjes bracht ~k Venema de Gro-
ferd voor het optreden van de beide ninger ploeg op een ~rsprong, maar 
noordelijke ij hockeyteam , voelden nog in dezelfde minuut trof Triantha • 
zich namelijk behoorlijk bedrogen . De peler - oach-trainer Guy Hachey voor 
wijze waarop de Groninger eer Le divi- de As enaren andermaal de roos. Op 
sionisten hun tegenstander in het dat moment (aan het slot van de tweede 
begin tegem oet traden , had bitter wei- periode) wa_ Triant ha allang verlost 
nig met sport te maken. \·an het mind rwaardigheidscomplex 

De wens van manager Henk Groen
veld , vóór aanvang van de confrontat ie, 
om vi a d it due l de vriendschappelijke 
banden tussen de t wee verenigingen wat 
aan te halen , wa voor de 
Bondsspaarbank-spelers blijkbaar het 
sein om het kalmpjes aan te doen. 
Body-checks kwamen in de be ide eerste 
periodes da n ook nauwelijks voor. In 
feite werd het in de ki lle hal een wa nver
toning, die op geen enke le manier te rij
men val t met de profess ionele entou
rage, waarin de Groningers zich d it sei
zoen wanen . 

PLICHTMATIG 
De plicht matigheid en de wezenloze 

Groninger spelpat ronen uit<le beginfase 
degradeerden het als officiële wedstrijd 
aangekondigde treffen tot een t rai
ningspartij , waarmee de toeschouwers 
zich lange tijd s tierlijk verveelden . 

Dat de Canadees Rick K nnx vnnr 

uit de allereerste spelmo menten. De 
Drenthen groeiden met de minuu t. 

Het Bondsspaarbank T eam schrok 
pa. wakker na de derde Asser t reffer, 
maar toen bleek zelfs een scala van 
noodremmen tegen de zi ch fel verzet
tende Drenthen onvoldoende voor hers
! el. 

De grimrnighede n sta pelden zi ch op . 
Zo wa de st rafbank halverwege de slot
periode bevolkt door: J ohan Toren en 
Dough Me Crea ry (Bondsspaarbank 
Team ), Herm an T uin man, GuyHachey 
en Hans Picek (Tri antha). De Gronin
ger activiteiten kregen uiteindelijk het 
karakte r van pure wilskracht, maar 
men stuitte op de u it stekende Asser 
goalie Marcel van der Pol. 

De kleine Drentse aanhang op de tri
bune zag vervolgens een succesvolle 
doorbraak van George Leuhery (2-4), 
d ie de Groninger ergenis alleen maar 
vergrootte. Bondsspaarbank Team 
kwam echter niet verder dan een welge-

mikte vuis tslag van Randy Neal, die 
Van der P ol enkele tellen knock-out 
vloerde. 

• Voor het welslagen van het tweede 
vriendschappelijke duel (volgende week 
donderdag in Assen) lijkt een geïnspi
reerd e Groninger ploeg onontbeerlijk. 
Wellich t zal men zich dan voor de 
schertsvertoning van gisteravond revan
cheren. 

HENK HIELKEMA 

Tweemaal ijshockey J-J 

Groningen-Assen 
Het Bondsspa11rb11nk Team speelt naast 

zijn twee resterende thuiswedstrijden voor 
de eerste divisie dit seizoen nog twee maal 
vriendschappelijk tegen het Asser Trian
lha. De Drenten komen woensdagavond 3 
maart naar Groningen en op donderdag 1 r 
maart heeft de return in Assen plaats. 

Het zal overigens de eerste maal zijn dat 
de beide ploegen tegen elkaar uitkomen . In 
voorgaande jaren vermeed men angstvallig 
rechtstreekse confrontaties. Men vreesde te 
harde duels tussen de spelers. Destijds 
maakten enkele Groninger spelers een over
stap naar de Asser equipe zoals Jakob van 
Gelder, Edward Kort, Hendrik Bosma en 
~ illy Ka iser. 

Bondsspaarbank .manager Henk Groen. 
veld : .,Door deze wedstrijden willen we nu de 
vriendschappelijke banden aanhalen. We 
zullen er voor waken er lachtpartijen van te 
maken". 



GRONINGEN 

VRIJDAG 5 MAART 

aanvang 20.00 uur 
toegangsprijs / 4.50 

voorverkoop 

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

OOABEHOUDE 

UTRECHT 

1eDIVISIE 

N.IJ .B. 



He t is zover , va navond d e l a2t s t c kee r c ompet i ti e- ij shocke y 

in onze ha l. 

Voor onze jongens i s he t t ~ocde s e izoen in de 1e di vi s i e a f 

ge lope n en vee l s pe l ers zu ll en bl ij zijn nu de dr uk v~n de 

vele zwa r e wedstrijden voorbij i s . 

Voor vanavond nog eenmaal al l es ui t je bast en dnn kan i eder 

een relax en en kra ch t en opd oen voor he t volgend s ei z oen . 

Hierbi j da nken wi j a l ons publiek/ spe l er s / bestuur en 

a llen di e hun s t eent je hebb en bi j c edr agen vo or he t vel e we rk 

en opofferingen di e het mogeli jk gemaakt he bben om i jshoc key 

op h e t hooss t e nivea u i n Gron i ng en t e behouden . 

Allen tot ziens in oktober bij de ni euwe star t vo or he t 

se i zoen 1976 / 1977 . 

1 Henk Krikke in 
i jsh0ckeys91ectie 

Henk Krikke, de 21-jarige ijshockeyer 
van het Groninger BondHpaBJ"bank team, 
il door bond1COach Bob Jastrem1ky toege
voegd aan de nationale 8clectle, d1 1.7 

Leeflang 

maart vertrekt naar Zwitserland om deel 
te nemen aan de wereldkampioen
achappen van groep B. Het Nederland e 
team zal in die pouJe spelen tegen oor• 
wegen, Japan, Zwit erland, Roemenië, 
Bulgarije, Joegoslavië en ltaliê. Het is de 
tweede maal dat een Groninger s peler 
vool' het Nederlandse team is geselecteerd. 
Een aantal jaren geleden wetd goalie 
Martin Leenang uitverkoren. 

Forward Henk Krikke in 1973 a l eens 
• peter van J ong Omnje. oor de rei naar 
Zwit rland heeft bij en kele tentamens (hij 

yg!'.!!?_g_2 _~, .-\RT 1976 1 s e DIVISIE • Y. B. 
-- -------~- ---~~~--------~------------ ----------= 

OPSTELLI.füEN .3 
1-iUNT.:..R. -,-.------------ -------

1 il .Groenveld 3 1 H. v . Bilsen 
18 R. Legger/ C~Eike l cnboorn 1 R. Jnnsen 

2 H . Carras 
4 J . Eik el enboom 
5 J . Te i sman ( ;L) 
6 A. Talsma 
7 R. Neal ( ;~) 
8 A. St uiv ber g 

'+ C. Bcekink 
7 R. Tcr mi j n 
8 \~ . La ur i c 
9 J . · agne r 

1 0 J . Te r mi j n 
1 1 L. Fi nck 

9 W. Ro ss ( ~: i ner ) 
10 Da : c ,Cr~~ y 

1 2 
1 4 

J . v od" Krnnk 
T . v . Kuik 

11 H. Kr i '.t '. :~ ( C) 
12 R. Ke i ze r 
14 H. de Groot 
15 J ·. \'lijl em s 
16 J .Toren 
17 J . Venerna 

Coac h/1-;.:i. . ge r 
Phys i ot:·1er a p e u t 
Mo. tcri na l 
·,rtsen 

Tanda r ts 

- E 

He nk Gro envel d 
Hr . H. Br ooc:ia ns 
Hr . H. Fokki nga 
Hr . H.Krik.ke 
Hr . F .Hulde r 
H1·.,H. e Vries 
Hr oG . Sc hurin g 

15 
16 
19 
21 

R. Verbon 
H. Turk 
L. v . Vlie r en 
I . Kosttndn 

~-' 
Revanche van 
Groninger 
iishockeyers 

Het _Bond. "rnarhnnk T am is er gi ter
o, ond 10 (!Cslau~d ip en waardige wijic af
f'rh id t nem n \ an h t compcliti iioen . 
In de , rnn in1ie r ij hol re,ancheerde men zich 
' a n cl _- wanv rto111ng ll•gen Triornho. Het 
\t'n; h1! met die wne11sd11J! uvond 11e peelde 
" .c·d 1 rtJd en h l competiticduC'I eg n hcL 
1 tr ·rhr-e Hm, ten. kon nnuwelij ks duid !ij
ker worden aanizetoo nc1 . [) Groninge r de
mun~tre relen voor 7.o'n 600 toeschouw l'H 

n il' t o Il een hun l! <l , il. m:rnr m n bleek 
1 lî, in . taal tor bne iende p !moment n . 

'lrt h t :J- 3 indr ·ulLMt kon teru.lotLe ie
d ~een_ v_red hcbh n . Die cij er vormden de 
enige Jlll~te a p1 (!eling va n de kracht ver 
houd 1n ~ en Bnnd, paarbank T am telde er
mee zij n v1Jfde plaat. op de eindrangschik
kmg detï ni tief eilig . 

Een kla eri ng acht r Tilburg Trappers 
ORWO. H IJ en de Hunlers meg voord~ 
J\:O?r_d lingen in hun tweede jaar in de eerste 
d1_,·1s! zeker verdien tel ijk genae md worden . 
Emdrgd n de Groningers het vorige seizoen 
n_og kans_loos onderaan, nu werd Feen t ra 
\ erwarmmg, Grasso Eagles en aliona le 

De bekende oud-goalie van GUS, 
Martin Leeflang, zal gaan keepen 
in het doel van het nationale team 
van oud-ijshockeyspelers tijdens 
ceo ijshockeytoernooi van oldti
mers. Het toernooi vindt plaats in 
de ijshallen van Amsterdam, Den 
Haag, Utrecht en Tilburg. 

tudeert medicijnen) naar een later tijd tip 
moeten ops huiven . Krikke: ., Deze uitnodi
ging is grandioos. Ik wi élat Ja. tremsky me 
in het begin van dit izoen al in de gaten 
hield . Door een bi ure viel ik iets terug, 
maar de laatste t-ijd peel ik prima. Ik heb er 
:iin in." HENK KRIKKE 

Ov rigens peelde Krikk.e gisteravond zijn_- - ---- --- ----''---- -----
laatst wed trijd dit seizoen ,-oor het Bonds-

' ederlond n ïjmegen voorbijge t reefd. 

De organisatie berust bij de Cana
dese Old Timets Hockey Associa
tion, de Nederlandse IJshockey 
Bond en de Canadian Amateur 
Hockey Association. Voor he1 toer
nooi dat tussen 13 en 20 ma.art ge
houden wordt zullen ongeveer 1500 
Canadezen en 500 veteranen uit 
Zwed.en. Duitsland, Zwitserland en 
de VS naar Nederland komen. 
Ooit de afdeling Rekrcatie Us
hodtey van GIJS is uitgenodigd om 
een viertal wedstrijden tijdens dit 
toernooi te komen spelen. 

spaarban.k Team. In Assen wonnen. de Gro-
ningers bun tweede vriendschappeBjke duel 
tegen Thriantha 4-3), dat- w t.stekend te-
gen pel bood_ 

De Groningers, zonder bun Canadezen 
eaJ. kCreary, Talsma en Ross, 5CQOJ'den 
·a Jack enema (2x), H erman Carras en 

Johan Toren. R ick Knox (2x) en Van H uët 
d lpunuen voor T hriantha .. 
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Groninger ijshockey 
naar toppositie met 
betere Canaaezen? 

Met een vriend_ chappe lijk duel tegen Triantha i het ij hockeyseizoen 
voor het Groninger Bond paarbankteam vorige week afgesloten. Het 
tweede jaar in de hoogste divisie met een verdienstelijke vijfde po_si~i~ lijkt 
een gun. tig vervolg op een roemloos debuut eizoen in de eer . te ~1v1 1e. ?e 
Groningers bleven nu Feen tra erwarming, Gra o Eagle en 1 at1onale Ne
derlanden Nijmegen óór. ln feite betekent dat een één plaat je lagere klas-
ering dan de vierde positie, die de Canadese trainer-speler WiLon Ro voor 

aanvang van het seizoen al doel had gesteld. Met andere woorden: de (?ro
ningers hebben hun eigen portieve doelstellingen op en haar na bereikt. 

Toch zou men de afgelopen winter
maanden het beste kunnen weergeven 
als een 'twijfeltaartje·, waarin de Gro-

ninger ijshockeyer lange tijd in dubio 
verkeerden ten aanzien van de eigen 
mogelijkheden. Vooral tijdens de beker
competitie verdreven de kleine, maar 
sterk frustrerende nederlagen immer 
goeddeels het geloof in eigen kunnen. 

a de hoopvolle start tegen Feen tra 
Verwarming in Heerenveen - een 5-4-
zege - men ·wi t toen nog niet dat de 
Heerenveeners in de ct>mpetities een on
beduidende rol zouden pelen - erloor 
Bond paarbankteam herhaaldelijk van 
andere eerste-div i ionisten, waarbij de 
door WiLon Ros geleide Groninger 
krach tsexplosies tegenove r een kwali
teit meerderheid nauwelijks effect . or
t eerden. Meer dan een incidentele uil-
chieter zat er toen niet in, zodat het 

publiek wegbleef en de spelers mentaal 
een moeilijke tijd doormaakten. 

Het geringe verschil in doelpunten, 
waarmee de topclubs zegevierden , 
vormde voor manager Henk Groenveld 
evenwel een houvast voor herstel in de 
tweede competitieronde om het kam
pioen chap van ederland. De goede 
sta rt van een 8-3 zege op Grasso en een 
verras ende 4-0 overwinning in Amster
dam op ORWO werd dan wel niet ver
lengd, toch bewezen de Groningers de 
wil te hezilten om zich voor een tweede 
afgang te behoeden . De uiteindelijke 
vijfde plaat. in de indkla. ering werd 
,·oo ral veroverd op basis von inspiratie 
en vechtlu. t op een moment d t veel 
andere ploegen in de lotfa e nakten 
naar de laatste competitiewedstrijd. 
Bonds p arbankteam bleek té geïnspi
r erd voor de aller 1 cht ten en kwalita-

RANDY NEAL 

J/ _ 3 
Henk Krikke .in 
ijshockeyselectie 

Henk Krikke, de 21-jarige ijshockeyer 
van het Gronin,er Bondsspaarbank team, 
is door bondscoach Bob Ja1trem9ky toege
voegd aan de nationale 11eleclie, die 17 

maart vertrekt naar Zwitserland om deel 
te nemen aan de wereldkampioen
acbappen van groep B. Het Nederlandse 
team zal In die poule spelen tegen oor
wegen, Japan, Zwitserland, Roemenië, 
Bulgarije, Joegoslavië en Italië. Het is de 
tweede maàl dat een Groninger speler 
voor het Nederlandse team is geselecteerd. 
Een aantal jaren geleden werd goalie 
Martin Leeffanr uitverkoren. 

Forward Henk Krik.ke was in 1973 al eens 
speler van Jong Oranje. Voor de reis naar 
Zwitserland heeft hij enkele tentamens (hij 
studeert medicijnen) naar een later tijdstip 
moeten opschuiven. Krikke: ,,Deze uitnodi
ging is grandioos. Ik wist dat Jastremsky me 
in het begin van dit seizoen al in de gaten 
hield . Door een blessure viel ik iets terug, 

' maar de laatste tijd speel ik prima. Ik heb er 

. 
t ief Ie zwak voor de topper, zodat de 
twijfel overbleef. 

De ier anadese spelers in de Gro
ninger ploeg waren niet in staat de geta
lenteerde eigen kweek mee te zuigen 
naar een toppositie. Van dat kwartet 
vielen de beide aanvallers Randy Neal 
en Dough McCrear in dat opzicht door 
de mand, hoe groot hun bijdragen ook 
waren in de Bond spaarbank-zege . Zij 
moeten , orden ini;:eruild voor betere 
krachten.~ il men in Groningen het vol
gend jaar meedraaien in de top. Maar 
wat wil de roninger 1-J hocke t,ich
ting? i\lanag r ,roen\'e)d geeft er nog 
ge n antwoor<l p: .. \\ e nemen geen 
o\·erhaaste . tappen. Er komt eer t een 
vergadering tu -. en be tuur, de spon or 
en mijzelf. We moeten de mogelijk
hed n een. op een rijtje zetten . Al we 
een bepaald beleid kiezen, moet ieder
een eruchter staan. Pe oonlijk ben ik 
er wel een v orstander van om door te 
drukken naar de Lop. Dan hebben we re-
ultaat en dat trnkt altijd veel mensen' 

aan.'' 

GROTE INBRENG 
Hoe hel Bond paarbankteam er het 

volgende eizoen ook uitziet, een top
klassering za l voornamelijk afbangen 
\"an de kwaliteit va11 de Canadezen. Zij 
leveren op de Nederland e ij pistes nog 
steed 0 een bepalende inbreng als het 
gaat om winnen or verliezen . Het dient 
echter gezegd: Ur ninger spelers als 
'Beertje' Keizer, Henk J<rikke, Hark.e 
Groenveld. .J . Teisman en Johan 
Toren pa-'e n zich langzamerhand aor
dig aan bij daL buitenland e pelpeil. 
De afgelopen maanden vormden voor 
hen en hun ander ederlandse team
genoten een onmi kenbare serie ijshoc
keylessen op het hoogste niveau . 

Ten lotte nog djt. De ederland e 
J.Jshockey Bond - hoe onvolwas en zij 
na al d ie jaren nog is - heeft enkele 
voorzichtige pa. en in de goede richting 
gezet door vrijwel alle eerste divisie
duels op een avond in het weekeinde te 
laten afwerken. Verder heeft men, in te
genstelling tot het vorige jaar, nu ook de 
heide competities (de bekerronde en het 
1 ederland kampioenschap) achter el
k a r laten s pelen. Het zou overigens 
nverw ging verdienen de strijd om de 

1ed rland.etit l éér taftewikkelenin 
plaats van de hckerronde. aarmate 
het . ei zoen vordert, zakt het spe lpeil 
namelijk cloor een verzadiging hij de 
spe lers via een o erladen wedstrijden
reeks. HENK HIELKEMA 

DOUCH MCCREARY 

•• Ji 
zm m. 

Overigens speelde Krikke gisteravond zijn 
laatste wedstrijd dit seizoen voor het Bonds
spaarbank Team. In Assen wonnen"de Gro
ningers hun tweede vriendscbappe11Jke duel 
tegen Thriantha (4-3), dat uitstekend te• 
genspel bood. 

HENK KRIKKE 

De Groningers, zonder hun Canadezen 
Neal, McCreary, Talsma en Ross, scoorden 
via Jack ~nema (Ziel, Herman Carras en 
JohanToren. l?ick7rnox (2x) en Van Huët 
doelpuntten voor Thriantha. 
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De Groninger IJshockey Stichting 
(GIJS) zit met inwrne conflicten, die 
de voorbereiding op het derde compe
titiejaar in de eerste divisie em1tig 
dreigen te vestoren. Manager-coach 
Henk Groenveld atopt ermee, omdat 
hij het niet eens la met de werkwijze 
en het beleid . van het bestuur. Hij 
verwijt zijn bestuuraleden ondeakun• 
digheid, gebrek aan interesse en nog 
veel meer zaken. Zo zou er ook 
geknoeid zijn met de,begrotin1, die in 
december aantoonde dat er gewerkt 
werd met een nadelig &aldo van 48 
mille. Het werkelijke tekort bleek 
echter na tuHerikomst van Groenveld 
en de sponsor Bondsspaarbank 
Noord-Nederland ongeveer twintig• 
duizend g~lden. ,,De helft daarvan," 
zegt Henk Groenveld, ,,is uitgegeven 
zonder noodzaak.'' Ondertussen pro
beert het GIJS-bestum ex• 
bondscoach Bob Jastremski aan te 
trekken als trainel'-coach, maar Ja• 
stremski wil wachten met' een be&fis• 
eing tot na 15 juli. Henk Groenveld 
zou met Jastremskl een begelelclings
duo moeten vormen. Groenveld wil 
evenwel alleen blijven als het bestuur 
verdwijnt. 

Hoe is het mogelijk dat GIJS in het 
eerste jaar met tponsor tekotten ver
toont, terwijl men daarvoor elk Jaar 
quitte speelde? 

Henk Groenveld: ,.Het begon alle
maal met een bestuurswijziging. Er 
kwamen vier mensen in, die eveneens in 
het bestuur van de kunstijsbaan zitten. 
Je ontkomt dan niet aan tegenstrijdige 
belangen. Volgens mij is er te veel geld 
gegaan naar de ijsbaan. Men wilde mij 
ontlasten door het secretariaat bij de ijs
baan onder te brengen. Prachtig. Maar 
toen ik hoorde dat men 2600 gulden 

Wellicht kolTist Bob Jastremski 

GIJS-manager Groenveld 
stapt op na conflicten 

moest betalen voor administratiekosten 
was dat niet meer zo leuk. Dan had ik 
het liever zelf gedaan. Martin Leeflang 
bemoeide zich dit seizoen met de bege
leiding van jeugdteams. Maar waarom 
moet hij daar een vergoeding voor heb
ben van 700 gulden? En waarom werd 
zo'n duizend gulden in rekening 
gebracht voor vergaderkosten? In voor
gaande jaren betaalden we zelf ons 
kopje koffie. Nee, de bestuursleden 
dachten: jongens nou hebben we een 
sponsor. He~ kan niet meer kapot." 

Je beschuldigt het bestuur ook van 
gebrek aan interesse. 

Groenveld: ,,In het begin kwamen ze 
met beleidsnota zus en nota zo. Dat en 
dit zou allemaal worden veranderd. Met 
die nota's was ik blij, maar ze hebben er 
sindsdien niets aan gedaan. Voor wat 
zich op het ijs afspeelde toonden ze 
nooit echte belangstelling. Toen ik ver
plicht stelde dat er in ieder geval één 
bestuurslid met uitwedstrijden mee zou 
gaan, ging dat maar een maandje 
goed. '.' 

Je hoorde in december van het te
koft van 48 mille? 

Groenveld: ,,Ja, maar ik wist zeker 
dat dat niet kon. Dat bleek ook wel, 
want er stonden gewoon foute dingen in. 
Ik heb de sponsor toen ook gewaar
schuwd dat hij mogelijk werd bedon
derd. Later bleek dat er wel een tekort 
was van ongeveer 20 mille. Voor het ko• 
mende seizoen wilde het bestuur rigo
reus bezuinigen door met drie Cana
dezen te rijden in plaats van de door de 
bond toegestane vier en door de en
treeprijzen drastisch te verhogen van 
I 4,50 naar f 6,00." 

Maar hoe kan men dan Jastremski 
in dienst nemen. die toch wèl een paar 
centen zä kosten? 

Groenveld: ,, Eerst werd een beroep 
gedaan op de sponsor om maar eventjes 
een ton op tafel te leggen. Maar toen de 
Bond spaarbank meedeelde niet hoger 
te gaan dan 35 mille exclusief vele ma
teriaalkosten, hield men vast aan het 
oorspronkelijke idee door nog maar een 
Canadees van de lijst te schrappen. Dat 

zou inhouden, dat hel Bondsspaarbank 
Team het komende jaar met slechts 
twee Canadezen zou rijden, terwijl ook 
Jos Teisman stopt en het spelen van 
andere Nederlandse jongens in verband 
met studie ook nog onzeker is. Nou, dan 
kan. zelfs Jastremski, die zelf niet 
speelt, de eerste divisie wel vergeten.' ' 

-Wat is jouw plan geweest? 

Groenveld: ,.Wel, voor McCreary en 
Neal moesten gewoon betere Canadezen 
komen. Dat stond voor mij vast. Dat 
kon ook wel voor niet al te veel geld. Op 
een gegeven moment had ik een map vol 
goede kandidaten, waaronder ook Lauri 
van de Tilburg Trappers. Maar ik kon 
op die beslissende momenten geen za
ken doen, omdat ik moest wachten op 
volmachten van het bestuur. Er is nu 
nog niets geregeld met Canadezen. Voor 
het nieuwe seizoen had ik de spelers
groep en _de begroting al op papier. Ook 
vQOr de Nederlandse jongens zou er per 
wedstrijd een vergoeding van zo'n 25 

_-.\_ ·- --- ·-------·~ 

HENK GROENVELD 
... ,,Ik wil me niet ergeren" .... 

gulden inzitten. Di wil niet langer zoals 
het bestuur het afgelopen seizoen heeft 
gehandeld. Voor de eigen Nederlandse 

· spelers kon er niets af, maar men schoof 
zijn eigen zaakjes wel af naar een dure 
administrateur." 

HO!J de(mitief is je bedankje? 

Groenveld: .,Ik wil me niet meer erge
ren. Het is voor mij een grote hobby 
geweest, maar ik wil alleen blijven als er 
bestuursleden komen, die gewoon kei
hard willen werken en weten waaráán ze 
werken." 

HENK HIELKEMA 

Ook voorzitter 
Pfeiffer weg. 

' 
GIJS-voorzitter J. P. H. Pfeiffer legt 

evenáls Henk Groènveld djn functie 
neer. Al• de zaak voor bet komende 
11ew,en organl1atoriacb rond Ie, 1tapt 
de mede-oprichter van de Groninger 
IJshockey Stichtlnl op. ,,Maar," zegt 
hij nadrukkelijk. ,.dat heen niets te 
maken m.et de aff'alre-Groenveld. Dat 
besluit heb ik al maanden geleden 
genomen wegens drukke werkzaam
heden en 11taat 101 van de huldlge pro
blemen. '' 

Wel geeft de heer Pfeiffer toe "in prin
cipe" achter manager Groenveld te staan 
als het gaat om het spelen met vier goede 
Canadezen in ploat.s van twee met coach 
Jastremski. Pfeiffer: ,,De meerderheid 
van het bestuur is voor Jastremski om op 
langere termijn talentvolle jeugd goed te 
begeleiden," Over het opstoppen van 
Groenveld: ,,Ja, hij heeft ons voor het 
blok gezet. De laatste beatuursvergade
ring heeft Groenveld niet meer meege
maakt en die was juist zo verhelderend. 
Toen bleek ook dat Martin Leeflang geen 
700, maar 200 gulden had ontvangen en 
dát de kosten voor administratie maar 
1300 gulden bedroegen. Groenveld is 
blijkbaar verbitterd, maar als hij vindt 
dat sommige bestuursleden te weinig 
interesse tonen, dan heeft hij niet hele
maal gelijk. Dat iemand zich niet zo vaak 
rond de ijspiste laat zien, hoeft nog niet 
te betekenen dat hij niet voor de club 
werkt. Hij doet dat dan misschien wat 
minder s pectaculair .'~ _ 

De heer Pfeiffer zegt verder dat een 
bijeenkomst met de spelersselectie de vo
rige week veel vragen omtrent de g1mg 
van zaken bij GIJS heeft weggeno·men. 
,,De spelers toonden zich uiteindelijk po
sitief ten opzichte van Bob Jastremski. 
Maar de komst van de ex-bondscoach is 
nog niet definitief. In ieder geval vind ik 
persoonlijk het vertrek van Groeaveld 
een ernstig verlies voor het Groninger ijs
hockey." , 

H.H. 
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