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Van de auteurs:

Eind Jaren 60 werden er in Nederland diverse ijshallen en 400 meter schaatsbanen gebouwd. Ook 
Groningen kreeg een ijsbaan, in het Stadspark. Bij een ijshal hoort een ijshockeyclub en zo werd op 23 
december 1969 de Groninger IJshockey Stichting, G.IJ.S. opgericht. 

In de zomer van 1969 verschenen de eerste publicaties over de op handen zijnde oprichting van een 
Groninger ijshockeyclub in o.a. het Nieuwsblad van het Noorden en de Gezinsbode. Vele 
geïnteresseerden in ijshockey volgden de bouw van de ijshal en de oprichting van de Groninger 
IJshockey Stichting (G.IJ.S.) nauwlettend.

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

15 JAAR G.IJ.S. - HOCKEY is een uitgave ter gelegenheid van het 3de lustrum van        
GIJS op 23 december 1984. Een boek dat samengesteld 
werd door Anne van der Laan-Uil en Herman Noorman met 
medewerking van vele GIJSsies.

TERUG IN DE GIJSTIJD is een uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 
GIJS op 23 december 2009. Dit boek werd gemaakt  door 
Jan Kerkhof.  (ISBN 978-90-9024-611-6)

DE RECENTE GIJSTIJD is een uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van  
GIJS op 23 december 2019 en is het vervolg op het boek
TERUG IN DE GIJSTIJD. Dit boek werd eveneens 
samengesteld door Jan Kerkhof met hulp van vele anderen. 
(ISBN 978-90-9032-487-6)

En nu al die kranten artikelen….

Vele kranten werden verknipt, waarmee GIJS-plakboeken werden aangelegd door o.a. de heren    
Jan Venema en Herman Teisman, de vaders van Jack Venema en Jos Teisman, 1e team spelers van 
het eerste uur.



Als voorbereiding op het 50 jarig jubileum van G.IJ.S. op 23 december 
2019 werd door Jack en Jos het initiatief genomen om krantenknipsel-
boeken te maken van de vele artikelen die over GIJS werden
gepubliceerd in de periode van 1969 tot en met 1980, met als resultaat 
13 boeken.

In de zomer van 2020 (de Corona pandemie treft de wereld) werd 
besloten deze serie uit te breiden met 7 extra knipsel boeken, met de 
seizoenen 80-81 t/m 86-87.

Vervolgens werd deze unieke collectie GIJS-knipselboeken in 2020/22 gedigitaliseerd. Hiermee is nu 
een digitaal archief aangelegd bestaande uit 20 boeken GIJS-historie. 

 B ij h et tot stand k omen van deze knipselb oek en is ge bruik ge maak t van archiefmat eriaal dat 
beschikbaa r i s gestel d door, To n Ferkranus , Hen k va n Halteren , Jaco b van Gelder , Hark e 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



Van onze ijshockeymedewerker 
Drie spelers van GIJS hebben over• 

schrijving aangevraagd naar de ijshoc
keyclub Assen. De gebroeders Herman 
en Gerard Carras en Henk Keijzer ko• 
men het volgende seizoen uit voor het 
twcede-divisieteam uit de Drentse 
hoofdstad. Hel drietal Groningers 
kwam het vorig jaar tijdelijk uit voor 
het eerste divisieteam van TRIAS. Deze 
Leeuwarder vereniging heeft echter zo• 
veel schulden opgelopen na het avon
tuur in de hoogste afdeling, dat het ver
der afziet van deelname aan de com
petitie op dit niveau. 

Vertrek Giis•spelers naar Assen 
GIJ te mogen trainen werd door het 
bestuur afgewezen. " Het deed overigens' 
wa t vreemd aan da t J ohan Toren daarvoor 
wel toestemming kreeg, " merkt Herm an 

De Harder. Momenteel reist hij door Ca
nada om een aantal vroegere GI,JS
vrienden aan de andere kant van de oce
aan op te zoeken . De eersté dri e weken 
wordt hij daarbij vergezeld van Johan To
ren, die definitief heeft gekozen voor 
landskampioen Heerenveen. 

gesproken over zijn zeilhobby dnn over 
ijshockey. We waren duidelijk op een an
dere i:olll engte bezig met onze li efnebberij. 
Het gaat in feite om kleini gheden. La ter 
heb ben we nog een goed gesprek ge had met 
voorzitter Ten Hof. All es lee k in kannen en 
krui ken te komen. Het slotgesprek met de 
best uursleden Rozema. Streuper, Burky 
en Van der Laa n bracht echter een geheel 
and ere wending . Daa rbij zijn we blij met 
onze komst naar Asse n. Het be tuur danr 
heeft in een ruim drie uur durend gesprek 
een plan op tafel gelegd. Wij waren het 
daa r volkomen mee eens. Samen met trai
ner Hans Picek brengen we een brokje er
varing in ." 

senaren is blij met deze ve rsterking op 
twee fronten. Ook oud-Tri ant ha speler Ge
orge Leuhery gaat de schaatsen wee r onder 
doen . Een mogelijke aanvu llin g kan ook 
nog Dave Bell worden . De oud 
intC'rnat iona l is echt er nog in onder
handelingen voor een pl ekje in de ve r
ded iging va n het Haag e HJ.J S. 

a rras teleu rges teld op. 

Hij de GI,J -format ie is nog geen zeker
heid over de komst va n een nieuwe trainer. 
Herh aa ldelij k wordt echter een tweetal na
men ge noemd . De belangrijkste kandidaa t 
lijkt de vroegere Aquat herm t rainer/coac h 
Paul Domm te zij n. Ook zou er contact zijn 
geweest met Scott H unter. die eerder on 
der contract stond bij Trias. Het GIJS
bes tuur zit verder nog met het probleem 
van het betalen van vijfduizend gu lden a l 
inschrijfgeld voor dee lname aan de com
pet itie . Dit is het gevolg va n de wijziging 
van Gl,JS naa r de Stichting Vriendenkring 

,Gijs'78. 

Herman Carras en Henk Keijzer worden 
in Assen ingeschakeld bij de jeugdtraining. 
Zij komen in de plaats van onder anderen 
Edward Kort, die niet wilde werken onder 
hoofdtrainer Hans Pieck. Gerard Carras 
zal op korte termijn een contract tekenen 
als trainer van de Harderwijkse vereniging 

Herman Carras is bijzonder teleur
ge Leid over de afloop van de besprekin gen 
met het bes tuur van GIJS. "Twaalf jaar 
la ng hebben wij onze beste krachten gege
ven aan de ontwikkeling van het ijshockey 
in Groningen. Nu laten ze ons gaan , 
evenal drie jeugdige talenten , Joep Fran
ke, Bert Al berts en Peter Dijkstra, die naar 
Heerenveen gaan . In het ee rste contact 
met de hee r Rozema uit Delfzijl werd meer Voorzitter Jim Blaauw van de A -

Het drietal nieuwe "Assenaren" tramt 
ondertu se n dank zij de welwillende mede
werking van directeur Koos F'ekkes van het 
Gronin ger kunstijs. Daaraan wordt ook 
deelgenomen door het trio. dat naa r 
Heerenveen vertrekt. ofschoon de Neder
la ndse [,ishockeybond hierover met het 
bestuur van GI.JS nog nader van gedach
ten wen t te wisse len. Een verzoek om bij 

De heer Rozema was wege ns vakantie 
voor commeutaar on bereikbaa r. 

GIJS-voorzitter 
Ten Hof: 

Van onze sportredacteur 
HENK HIELKEMA 

De stichting Vriendenkring 
GIJS '78, die destijds na het faillis
sement van de stichting Snickers he t 
ijshockeygebeuren in de stad Groni n
gen onder zijn hoede n a m, staal of\ 
ficieel niet als lid ingeschreven bij de 
Nederlandse IJ shock ey Bond . For
meel gezien zouden de omvangrijke 
jeugdafde ling van de stadjers en de 

, seniorentea ms het volgende seizoen 
derhalve verstoken blijven van com
petitie. Dit bleek vannacht aan het 
eind van een marathonzitting van de 
buitengewone ledenvergadering van 
de NlJB in Nieuwegein. Bondsvoor
zitter F . Schweers deelde mee dat 
GIJS zich voor vijfduizend gulden 
kon 'inkopen', waarop de ver
bouwereerde GIJS-voorzitter J . P. 
ten Hof woedend verklaarde, dat 
GIJS '78 het vorige jaar de lusten en 
de lasten van de stichting Snickers 
had overgenomen en daarmee ook het 
lidmaatschap van de NIJB. 

Schweers weigerde met Ten Hof in 
discussie te gaan, waarop de onthutste 
GIJS-praeses n a afloop van de ver
gadering fel u ithaa lde in de ri chting van 
het bondsbestuur: " Dit zijn pure maf-

'Maffia-praktiiken in N IJ B' 
fia-prnktijken. Juridisch slaan we ij
zersterk . Daar is geen speld tu sen te 
krij gen, maar achter die bestuurstafel 
wordt een maffia-handel gedreven. 
Schweers is rancuneus, omdat wij een 
paar maanden geleden het bonds 
bestuur voor de rechter he bben gehaald, 
nadat een jeugdteam van ons ten on
rechte twee punten in mindering was 
gebracht. " 

Veeg teken 
Dat de andere ij shockeyclubs de Gro

ninger afvaardiging gisteravond op gee n 
enkele manier steunden, vindt Ten H of 
een veeg teken : " Het lijkt wel of ie
de reen bang voor die Schweers is. Al die 
clubs hield en hun mond omdat ze niet 
durven . Maar de verenigingen worden 
door dit bestuur gemanipuleerd. We 
zu llen deze week in het bestuur van 
GIJS be li ssen wal we gaan doe n . We 
hebben niet vee l keuze: óf gewoon die 
vijfmille betalen ófeen kort gedi ng." 

Het woord ' maffia-praktijken' ha d 
bondsvoorzitter Schweers eerde r op de 
avond a l in de mond genome n in de 
ri chting van de clubs. Het door GIJ ge
wonnen kort gedi ng omtrent die jeugd
ploeg haalde Schweers aan al s negatief 
aspect : " Laten we elkaa r toch niet 

voortdurend bedreigen met gerec h
telijke tappen. We zij n toch amateur 
mel e l kaa r e n het gaat er ni et a ltijd om 
per se gelijk te willen hebbe n. " 

De bond voorzitter , di e zoals ge
bruikelijk de vergadering auto rita ir 
le idde, streek ook tegen d e hare n in va n 
het Hee renvee nse ijshockeybestuur, d at 
hij een s lech te organisatie verweet van 
d on lang in Fri e la nd gehouden WK 
voor junioren . Schwee rs: " Julli e kunnen 
met je ee rs te team aardi g ijshoc keyen, 
maar de organisa tie is bedenkelijk . Ik 
heb va n a ll e deelnemende lan den boze 
bri eve n ge had. Er d eugd e niet vee l van. 
Wij zullen a ls N lJB da arom niet weer 
zo' n organisatie op onze sc ho uders ne
men , wa nt dat kunnen we blijkbaar niet 
aan . ' Schweer ventileerde zelfs een 
klacht van de Oranje- bege le iders, dat 
d e Hee renveen e organisatoren d e Ne
derl andse jeugdploeg zouden heb be n 
benadeeld d oo r weinig tijd te geven voor 
warmi ng-u p. 

Doping 
De b ond voorzitter suggereerde ve r

der dat er hier en daar in de eerste divi
sie met d oping gewerkt zou worden . Hij 
schrok van de opmerking van een 
Heerenveense bestuurder, dat de club-

arts wel eens een mJectie geeft om de 
pijn te verzachten. Schweer : " Ik ben 
op dit gebied een onnozel jongetje, maar 
n a de WK in Klagenfurt be n ik pas goed 
gaan nadenken. Ik zag spelers van 
Oranje die het ene been nog niet voor 
het andere konden zetten , te rwijl die 
zelfde spelers een paar weken eerder als 
razenden tekeer gingen tijdens de play
offs. Ik heb ook wel eens ijshockeyers ge
zien die helemaal buiten zinnen waren. 
D an vraag ik me wel iets af. " 

chweer kondi gde harde m aa trege
len aa n tegen d opinggebruikers. De 
bond start het volgende seizoen name
lijk met een uitgebreid dopingonder
zoek, waarbij de spelers aan een keuring 
word en onderworpen. Schwee rs: " Alle 
clubs krijgen binnenkort de lijst met 
verboden middelen . Iedereen wordt ge
controleerd." 

Overigens erkende de bonds praeses 
dat het optreden van Nederland tijdens 
de WK in Klagenfurt een regelrechte 
'afgang' was: " Ja, daar hebben we ons 
wel geë rge rd . Het vertrouwen tussen de 
spelers en bondscoac h Bu b nik was vol 
ledi g verdwenen . In ove rleg met hem 
hebben we toen besloten dat Bubnik · 
niet weer zou terugkeren . Er zijn wel 
een paar kandidaten om hem op te vol
gen , maar een beslissing is nog niet ge
nomen ." 
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Tijden van professioneel ijshockey voorbij: 

G.IJ.S. TERUG NAAR AF 

.. 
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De tijden van topijshockey in Groningen lijken voorlopig althans 
definitief tot het verleden te behoren. Begin dit jaar kwam een 
aantal mensen nog op de proppen met plannen voor ijshockey op 
professionele basis in de Martinistad, maar die initiatieven hebben 
blijkbaar niet geresulteerd in het gewenste resultaaL Voor de Stich
ting Vriendenkring G.IJ.S. '78 is dat bepaald geen verrassing, want 
daar heeft men bewust gekozen voor een andere koers, omdat men 
er van overtuigd is dat ijshockey op professionele basis linancieel 
niet meer is op te brengen. 
In de nieuwe ijshockeycompetitie, die afgelopen weekend weer is 
begonnen, komt men uit met een eerste team, dat louter uit Neder· 
landse talenten bestaat, die op pure amateurbasis competitie zul
len gaan spelen. Men is van mening dat dit de enige manier is om op 
lange termijn de levensvatbaarheid van het Groninger ijshockey te 
waarborgen. GIJS komt dit seizoen uit in de tweede divisie noord, 
waarin interessante derby's op het programma staan tegen Assen, 
Trias Leeuwarden en Feenstra Flyers 2. 

TEKORT 
Er mag dan ijshockey worden bedre
ven op amateurbasis, GIJS-penning
meester J. W. Burki hoopt dat de thu is
wedstrijden toch zeker 500 toeschou
wers gemiddeld zull en trekken. D e in
komsten daarvan zullen broodnodig 
zijn om de financiële touwtjes aaneen 

Het eerste team bestaat uit de vol
gende spelers: Harke Groenveld, 
Theo Merten s, Anne Pietersen, A/
/ard Knkke, A l den Jan Smit, Sjoerd 
Ganzevoort, Wim Speulman, Bart 
· an Lune, Diedrich St reuper, Ben 
Bi~r, Henk Hofstee, Marc Geens, 
Harm Te/kamp, Bert Jan Bos, 
Jack Venema, Geert Rampen en 
Henk Knkke. 

Resterend 
wedstrijdprogramma 
Coupe Der Lage Landen 
za 9/ 10, 20.00 uur: Assen-GIJS; 
za 16/ 10, 20.00 uur: GUS-SIJC; 
zo. 17/10, 20.00 uur: Trias Leeu
warden-GIJS; zo. 23/ 10, 20.00 
uur: GIJS-Enschede Lions; za. 
6/ 11 , 20.00 uu r: GIJS-Assen; zo. 
14/ 11, 17.30 uur: Feenstra Flyers 
2-GIJS; za 20/ 11 , 20.00 uur: GUS
Trias Leeuwarden. 

Wedstrijdprogramma 
tweede divisie noord: 
za 4/ 12, 20.00 uur: Assen-GUS; 
za 11 / 12, 20.00 uur: GUS-Feen
stra Flyers 2; zo. 12/ 12, 17 .00 uu r: 
Enschede Lions-GIJS; za. 18/12, 
20.00 uur: GUS-SUC; zo. 19/ 12. 
20.00 uur. Trias Leeuwarden-GIJS; 
za 8/ 1, 20.00 uur. GIJS-Ensche
de Lions; za. 15/1, 20.00 uur: 
GIJS-Assen; za. 22/ 1, 20.00 uur: 
G US-Trias Leeuwarden; zo. 23/ 1, 
17.30 uur. Feenstra Flyers 2-GIJS; 
za 2?/ 1, 20.?0 _uur: ~IJC-G US . 

te knopen. A lleen aan baanhuur is men 
di t seizoen al een bedrag van 50 à 
60.000 gulden kwijl D it weet men nog 
op te vangen met de inkomsten uit con
tributies, maar al le overige kosten moe
ten met de inkomsten uit de recettes 
worden gedekt " Vorig jaar speelden 
we in de derde divisie en trokken ge
middeld zo'n 250 toeschouwers. Nu 
we dit jaar in de tweede divisie uitko
men, heb ik goede hoop dat we op een 
gemiddelde tussen de 500 en l 000 
man per wedstrijd zullen komen. Dat 
hopen we met de enorme propaganda 
en de goede organisatie toch te berei
ken. 
Het tekort dat we hebben moeten we 
o.a uit de recettes aanvullen. D aar
naast denk ik uit inkoms ten van dona
ties en andere akties om de zaak rond 
te krijgen. GIJS is weer helemaal terug 
naar af, al le sponsors hebben zich 
teruggetrokken, het geld is op. Finan
cieel is het niet meer verantwoord om 
een ste l Canadezen aan te trekke n. 
Een aantal talenten is ook vertrokke n 
naar elders omdat we geen geld hadden 
te bieden. Als ze er voor kunnen zor
gen dat er iedere wedstrijd 1500 man 
publ iek zit, dan zijn wij natuurlijk be
reid ze in bepaalde kosten tegemoet te 
komen , maar dat zal dan eerst moeten 
blijken. 
D e tijde n van het grote ijshockey zijn 
de eerste jaren zeker voorbij en niet al
leen hier in G roningen. ' t Is jammer 
voor het topijshockey in Nederl and, 
maar we zullen het met eigen jeugd 
moeten doen en zien boe ver we daar
mee komen. Méér is op dit moment 
niet haalbaar, wil je tenminste over 
vier, vijf jaar nog ijshockey kunnen 
zien in Groningen. We hebben bewust 
deze keuze voor de jeugd gemaakt 
D eze jongens kwamen vroege r niet 
aan de bak, maar krijgen nu de kans 
zich te bewijzen". 

PAULDOMM 
GIJS heeft zich voor de begeleiding 
van deze talenten voor de komende 

twee jaar verzekerd van de diensten 
van Pul D omm. D eze nieuwe trainer/ 
coach zal zowe l het eerste team als A
B- en C-j un.ioren van GIJS onder zijn 
hoede nemen, te rwijl Jan Huizinga de 
tra ining van de allerjongsten op zich 
heeft genomen. Paul Domm kwam in 
1972 naar Nederland, waar bij tot 
1978 fu ngee rde als trainer/ speler bij 
de T ilburg Trappers. Daar was bij ook 
vier jaar met succes betrokken bij het 
jeugdopleidingsprogramma. Via Lei
den Lions en Aquatherm Assen is hij 
nu dan in Groningen beland, waar hij 
zeker mogelijkheden ziet: " Talent is er 
bij GIJS voldoende voorhanden. Als 
daar op de j uiste wijze aandacht a·an 
wordt besteed zal de club er nog veel 
plezier aan kunnen beleven" . 

Hij is blij met de come-back van oud
in ternational Henk Krikke, die na een 
afwezigheid van twee jaar op het oude 
nes t is teruggekeerd: " Met zijn erva
ring brengt hij rust in het team en dat 
zal het team in de komende zware 
competitie hard nodig hebben. De in
zet is er en als we dat het hele seizoen 
kunnen volhouden, dan zijn we op de 
goede weg". 

COMPETITIE 
G IJS komt uit in de tweede divisie 
noord, waarin een dubbele competitie 
zal worden gespeeld, waarvan de eer
ste serie meetelt voor de Coupe der 
Lage Landen, de bekercompetitie. De 
daarin behaalde punten blijven echter 
meetellen voor de normale competitie. 
A ls de dubbelronde is afge werkt, zul
len de nummers één van de tweede di
vis ie noord en de tweede divis ie zuid in 
twee wedstrijden gaan uitmaken wie 
zich algemeen kampioen van de lan
delijke tweede divisie mag noemen. 
De nummers één en twee ~uilen ver
vo lgens samen met de vier laagst ge
plaatste teams uit de eerste divisie in 
een promotie/ degradatiecompetitie strij
den voor twee vrijkomende plaatsen in 
de hoogste ij shockeyklasse. 
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Verlies voor GIJS 
1 Het ee,ste oefenduel van de Groninger 
ijshockeyers (GIJS) eindigde zaterdagavond 
in het Westduitse Oldenburg in een 4-3 ne
derlaag . Het duel had plaats in het kader van 
de vriendschapsbanden tussen Groningen en 
Oldenburg. 

Het geheel uit Groningers bestaande GIJS 
kon zijn tegenstander lange tijd bijbenen. 
Pas in de laatste minuten beslisten de West
duitsers de strijd met een vierde treffer . De 
GIJS-produktie kwam op naam Yan Bleeker 
(2x) en Speelman . Trainer-coach Paul' 
Domm, die de vorige week in Groningen ar
riveerde , speelt met GIJS dit jaar in de 
tweede divisie . --------

) 0 ("\ 
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Oefenwlnst GIJS 
De conipetitie in de tweede divisie noord 

van de Nederlandse IJshockeybond is dit 
weekend begonnen . In deze klassen komen 
onder andere de eerste teams van GIJS in 
Assen uit . Utrecht startte voortreffelijk door 
met maar liefst 39-0 van debutant Enschede 
l,,ións te winnen . De oostelijke ploeg verloor 
ook de tweede wedstrijd. Feenstra Flyers II 
won met 7-3. 

GIJS oefende tegen het toekomstteam van 
Amsterdam. Deze tweede vriendschappelijke 
wedstrijd van de Groningers werd met 9-3 ge
wonnen. Dat gebeurde in het Stadspark via 
de tussenstanden 4-2, 2-0 en 3-1. Wim Speel
man scoorde drie keer. Opvallend was de 
rentree van Henk Krikke, die de hele com
petitie voor GIJS beschikbaar is. Ruim 300 
bezoekers zagen een team dat langzamer
hand het juiste ritme gaat krijgen voor de 
competitie. 

WINST EN VERLIES VOOR GIJS 
Voor GIJS was er in het begin van de competitie , de 2e di vis ie van de Nederlandse 

IJshockeybond, dit weekend, wi s etend succes. Gisteravond werd tegen Utrecht met 10-0 
ver loren. Een uitstekend keepende Marke Groenveld zorgde er voor dat de score niet hoger 
werd. Via de tussenstanden 4-0, 2-0 en 4-0 werd duidelijk dat de Utrechters favoriet zijn in 
deze klasse. Zij hebben onder andere de beschikking over een tweetal Canadezen. Die zul- , 
!en er vo lgens voorzitter R. Raves teijn voor moeten zorgen, dat door het veroveren van het 
kampioenschap de Utrechters het volgende seizoen weer eerste divis ionist worden. 

Opva llend was dat scheidsrechte r Ernie 
Zaa lberg van Zeist geen enkele straf hoefde 
uil te delen. De opening van het . eizoen 
bracht za terd agavond in het Stadspark • een 
5-3-overwinning op de reserves van Feenstra 
Flye rs. Deze eindsta nd werd bereikt door 
middel va n de tussenstanden 0-0, :1-1 en 2-2. 
Coac h Pau l Dom 111 had waa rdering voor de 
inzet va n de spele rs. maa r consl ateerde te 
ve ns da t nol! veel t raininirsa rbeid nodig is om 
tot ee n uitgeba lancee rd team te kome n. Wim 

. Speulma n, Geert Ra mpe n. ,Jef De lhez. Al
lard l(ri kke en Died Streuper zorgden voor 
de Gronin l!e r doelpunte nproduktic . 

Noordeliik iishockey 
op bescheiden niveau 

De noordelijke ijshockeyploegen zijn begonnen aan een nieuwe periode in hun 
woelige bestaan. Jarenlang waren het sponsors, die het voortbestaan van een 
sterk eerste team mogelijk maakten. Dat leverde reeksen van problemen op. 
Langzamerhand begon het besef door te dringen dat voor de toekomst een rede
lijke garantie voor een rustiger voortbestaan alleen gegarandeerd zou zijn a ls er 
op amateurbas is werd gewerkt. Een uitzondering vormt Heerenveen, waar een 
geldschieter wel bereid is om duizenden guldens in de ijshockeysport te pompen. 

In G ron ingen en Assen werd de nieu
we ma rsroute a l in een eerder sta~ium 
ingezet. G IJ S spee lde voo r het front van 
de ec hte lie fh eb ber het vorige seizoen 
al in de de rd e di v isie. Assen bleef de he
le win te r verstoken van ij hockey op 
co mp etitieni veau . All een d e jeugd 
kwa m daar aan zijn trekken . In d ivisie 
Noord komen met ingang van het ko
mende seizoen nu zes ploegen uit . Naast 

d e vier noordelijke representanten uil 
Groningen , Assen . Leeuwarden en 
Heerenveen , d a t me t een reserveteam 
meedoet. zijn de Enschede-Lion s en 
Utrecht ingedeeld in deze klasse . 

E r wordt een dubbele competitie 
gespeeld , waarvan de ee rste se rie geldt 
voor de bekercompetitie met als inzet 
de Coup der Lagge La nden . De daar in 
behaa lde pu n ten blijven ec hter meete l
len voor de "normale" competitie. Al 
de du bbele com petitie is afgewerkt, zu l
len de nummers één van de tweede div i
sie Noord en van de tweede d ivisie Zuid 
in twee wed strijden uitm a ken wie zic h 
a lgehee l ka mpioen van de landelijke 
tweed e d ivisie m ag noemen . De num
mers één en twee str ijden vervolgens sa 
m en met de vier laagst geplaatste teams 
uit d e eerste di vis ie in ee n pro motie 
degrad at iecompetitie voor vie r vrijko
mende p laatsen in de hoogste ijs hockey
klas e. 

GIJ S heeft voora I met he t oog op de 
toe ko mst in de persoo n van Pau l Dom m 
een traine r-coac h gecontracteerd die in 
he.t ve rl ed en zij n s poren op het gebied 

an de jeugdbegeleidi ng heeft verdiend. 
Paul Domm vertoeft sinds 1972 in ons 
land . Tot 1978 fung ee rde hij als tech
nisch leider bij de Ti !burg Trappers. · a 
een kort verblijf in Leid en , na m hij het 
Asser Aquath erm ond er zijn hoede . Bij 
GI.JS wordt hij al s traine r b ijges taa n 
door Edward Kort. oud -speler van zo 
wel GI,J a ls As, en . 

" Tal e11t is er in Gron in!(en , ·o lcl oend e 
voorh a nd en ... consta tee rt Pa ui Dom m . 
" Al. we d aa r op de juis te wijze aan 
dacht aa n hes ted en, za l GJ.JS er in de 
toekom s t vee l pl ezier aa n kunnen bele
ven . Ook ten aanz ie n ,·an het eers te te 
am is hij optimis ti sch . Domm is vooral 
verheugd over d e rentree van Henk 
Krikke . De oud-international i mo
menteel als arts werkzaam in het Aca 
demisch Ziekenhuis, hetgeen volgen s 
Allard Krikke, de aa nvoerder van het 
eerste team , best te combineren is met 
een regelmatig optreden in de com
petitie . Voorzitter J .P . ten Hof en zijn 
aa nvoerder onderstrepen dat in de nieu 
we opzet alle pe lers een zeer grote inzet 
tonen en de sfeer uitstekend is te noe 
men . De Gronin ger selectie bestaat voor 
het merendeel uit s pelers, die het vorige 
seizoen in de derde divi s ie a l tot een 
goed resultaat kwam en . 

ln As en heeft Ha ns Picek de tec h
nisc he leidi ng in handen gekregen . Hij 
heeft in de voorberei d ing fa e vee l pro
b le men gehad . In de eerste pla a ts had 

• HENK KRIKKE 

hij drie " groepen " spel ers in zijn for 
matie . Het grooL~ te deel ervan heeft het 
vo ri~ e izoen stil ges taan . Daa rnaa t 
heeft hij de beschikking over enkele ta
lentvolle 8 -junioren. die eigenlijk nog te 
jong zijn voor het grote werk . 

Picek is overigens blij met de komst 
van een drietal GI.JS-speler . Herman 
e n Gerard Carras en H enk Keizer ver
kozen een verblijf in Assen boven een 
voortzetting van hun carriëre bij GIJS. 
Met dit tr io, dat kan bogen op eerste di 
vis ie-ervari ng , wil hij mikken op een 
p laats bij d e bovenste twee. Voor P icek 
i Utrec ht de grote favoriet voor de 
eerste plaats. Omdat pas op 8 oktober 
de ijsvloer in Assen gereed is, moest As-
en voor de tr ai ningen ui t wi jken naar 

Groningen en Leeuwarde n . Aa n oefen 
wedst rijden kwam het nauwelijks toe. 

Va navond komen de reserves van 
Feenstra F lyers naa r het Groninger 
Stadspark voor een due l tegen G IJS. 
Assen speelt op dezelfde piste 
vrie ndschappelijk tegen T ria en brengt 
een dag later een bezoek aan de debu
te rende Lions uit Enschede . G IJS gaat 
dan naar Utrecht, waa r de belangrij kste 
titelka ndidaat als tegenstande r fun
geert. Zaterdag 9 oktober heeft d e com
petitie leider Assen en GIJS tegenover 
elkaar gezet op het ku nstijs in d e Drent
se hoofdstad . 



Achter vlnr: Bart van Lune, Diedrich Streuper, Marc Geerts, Harm Telkamp, Sjoerd Ganzevoort, 
Martin Kiel. Midden vlnr: Paul Domm, Edward Kort, Jef Delhez, Geert Rampen, Anne Pietersen, Bert 
Bleeker, Henk Hofstee, Wim Speulman, Jaap Fokkinga, Hans Janssen. Voor vlnr: Harke Groenveld, 
Allard Krikke, Theo Mertens, Aldert-Jan Smit, Bert-Jan Bos.
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Drentse ijshockeyers kloppen GIJS . 

Dom 111's analyse in 
Assen be1Naarheid 

· an onze portredacteur HE K HIELKEMA 
Het harde oordeel, dat GIJS-trainer Paul Domm de vorige week uit prak in 

de richting van de Groninger spelersselectie (., Weinig tactisch begrip , slechte 
passing en matige puck techniek") bleek zaterdagavond in de A ser Trianthahal 
op ijzersterke fundamenten gebaseerd. Tijdens de noordelijke derby in de 
tweede divisie Noord tussen IJHC Assen en GIJS kreeg Domm het gelijk aan 
zijn zijde. De Groninger ijshockeyliefhebbers, die misschien wat vreemd hebben 
opgekeken van Domms pessimistische analyse, moesten na afloop van het duel 
toegeven dat het ijshockey in de Martinistad weer vanaf de grond moet worden 
opgebouwd. Het Asser team van trainer/speler Hans Picek ondervond zo weinig 
tegenstand, dat de Drentse 5-1 winstcijfers nog muur een flauwe afspiegeling 
waren van de krachtsverhouding. 

GIJS verscheen op het ijs met een 
oudere kern spelers, die door de aan 
wezigheid van Canadezen en Neder 
landse Canadezen jarenlang naar het 
tweede plan zijn verwezen. Ja k Vene
ma. Harke Groenveld. Geert Rampen 
en Bart van Lune zijn namen die doen 
denken aan een ver verleden. Het ont
brak er nog maar aan dat speler nis 
Martin Leef1ang, Rob van Aarem, Cees 
Meeuwsen en Bert Corbière de ij vloer 
opklommen. Naast de ,oude hap' -
waaronder ook Henk Krikke gerekend 
moet worden . presenteerden de Gro
ninger een paar jongere spelers uit de 
eigen jeugdopleiding. Streuper, peul-

Heerenveen op kop 
Heerenveen heeft gisteren de 

eerste periodetitel in de ijshoc
keycompc(itie behaald. De lands
kampioenen wonnen de thuis
wedstrijd tegen Amsterdam met' 
7-4. De per iodestanden waren: 
0-2, 3- 1, 4-1. Eindhoven won ver
der bij Geleen met -3, Tilburg en 
Den Haag hielden elkaar op 7-7 en 
Nijmegen klopte Den Bosch met 
7-0. 

De stand is: 
1. Heerenveen 
2. Amsterd am 
3. Oen Haag 
4. Nijmegen 
5. Tilburg 
6. Eindhoven 
7. Oen Bosch 
8. Geleen 

6 6 0 0 12 46-16 
6 4 0 2 8 36-32 
6 3 1 2 7 31- 26 
5 3 0 2 6 31 -21 
6 2 1 3 5 39-30 
6 2 0 4 4 22-35 
6 2 0 4 4 17-36 
5 0 0 5 5 17.43 

man , Ganzevoort en Bl eker hebben on
miskenbare ta lenten, maar hun ontwi k
keling ta~t en valt met. de aan • 
wezigheid van één of twee topspele rs. 

,Kooplust' 
De 'kooplu. t · van de vroegere clu

bleiding leidde in het gespon orde ver
leden lot een blokkade van het eder
landse talent . Met een wat even
wichtiger beleid. waarbij ruimte zou 
zijn gelaten voor de eigen peler , was 
het team ongetwijfeld minder diep ge
va llen . Het voert te ver om te stellen dat 
de komst van de Canadezen voor GIJS 
een verloren periode met zich mee
bracht , maar het zal nu wel jaren duren 
voordat het roegere niveau met Neder
landse spelers za l zijn bereikt. 

Paul Domm staat daarbij voor de g1-
ganti che taak de zaken op een rijtje te 
zetten. Za terdag krabde hij zich na 
a floop van het voor GIJS teleurstellende 
duel een paarmaal achter het oor. Met 
enige weemoed zal de oud -Assentrainer 
gezien hebben dat de Drenthen een 
voorsprong hebben in de opbouw. Een 
plu punt vormde daarbij het optreden 
van de drie oud-GIJS- peters Herman 
en Gerard Carras en Henk 'Beertje' Kei 
zer. Hun ervaring op topniveau kwam 
Assen goed van pa . Ze verschenen ui 
ter,t gemotiveerd aan de sta rt en onder 
hun bezielende leiding bouwde A en 
aan de ruim marge . 

Grimmig 
De grimmige sfeer waarm de con

frontatie zich afspeelde (de jonge Streu -

per werd in het begm zelfs over de boar
ding gewerkt) leidde tot een hard ge
vecht . Dat de zaak niet uit de hand li ep. 
was , oorn ameliik te donken aan het 
uitstekende fluitwerk van arb iter Zon
derman , die met een . cherp oog de over
t redingen onderscheidde van de nor
male regl emen taire due ls. Hij cor
ri geerde op de juiste momenten en 
oogstte daarmee het re peet va n de spe
lers. die zich gaandeweg a lleen beperk
ten tot het spel. 

De drie oud -GIJSspelers bezorgden 
de Groninger. de meeste problemen. De 
verdedigers Van Lune, Henk Krikke , 
Piet er. en en Venema slaagden er niet 
in ze aan banden te leggen . Het gevolg 
was onder meer een openingsgoal van 
Herman Carras, die de puck kei hard 
langs Hnrke Groenveld stuurde . Daarna 
was het de beurt aan Henk Keizer. die 
e n assist van Herm an Carras prima 
verzi lverde . Dit zelfde duo bepaalde al 
voor de eerste pauze de stand op 3-0, al 
waren de rollen nu omgedraaid : Her
man Carras scoorde op aangeven van 
Keizer. 

De ongeveer zeshonderd toe -
schouwers zagen vervolgen een , aaie 
tweede periode, waarin het spel een 
rommelig karakte r had en er eigen lijk 
niet bijzonders gebeurde. Wel doel 
puntten Har ry Prin voor A sen en Bert 
Bleker voor GIJS. maar de marge bleef 
ge lijk en de spanning was in deze fase al 
ni et meer aanwezig . Veel foutieve pas-
es en misver tanden zorgden voor een 

verdere niveaudaling, die in de laatste 
periode amper werd opgetrokken. Tin
gen was voor As en de laatste schutter 
die de roo trof. maar toen was er al vrij
wel geen sprake meer van een echte 
wedstrijd . 

Voor de noordelijke ijshockeyliefheb
ber, die in het verleden op het topsport
gebeu ren afäwa men. za l het dit jaar 
even wennen zijn. De Canade e cracks 
hebben in elk geval gezorgd voor een 
toevoer van enthou ia · te jeugdleden . 
Dat er bij veel verenigingen de ar. 
gelopen jaren te weinig gericht mee is 
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• De Assenaar Harry Prins (tweede van links) prikt de puck hoog in hel Gijs-doel, terwijl goalie Hark c Gro(' n.ueld 
uit positie ligt . 

gewerkt is niet hun schuld . Nu de clubs 
noodgedwongen een beroep doen op de 
jeugdige Nederlandse talenten, beseffen 
ze dat een prestatief gerichte jeugdplan 
het enige middel is om de fans een aan
vaardbaar niveau t.e kunnen presen 
teren . Het beleid is radicaal aangepast 
en de Gronings-Drentse ijshockeyclubs 
beginnen weer bij af. 

Utrecht koploper 
Utrecht blijft ongeslagen koploper 

in de tweede divisie van de Ijshoc
keycompetitie. Met zes punten uit 
drie wedstrijden voeren ze de 
ranglijst aan. Feenstra Flyers Il won 
duidelijk met 4- 13 van de Enschede 
' Lions. Trias kon het in Leeuwarden 
lang niet bolwerken t.egcn Utrecht. 
'hel werd een duidelijk 24-0 nedcr
luag . 

De uitslagen: Assen-GIJS 5-1 , Enschede 
L,ons- Feenst ra Flyers Il 4-13, Trias-Utrecht 

·0-24 
De stand: 1 Utrecht 3-6, 2 Feenstra Fly

ers Il 4-6. 3. Assen 2-4, 4. G11s 3-2 , 5. Trias 
2-0 punten, 6 Enschede Lions 4-0 



'NIVEAU IN TWEEDE DIVISIE STELT WEINIG VOOR' 

GIJS-coach Domm realistisch 
Als de ij shockeyploegen van Groningen (GIJS) en Assen ([JHC) vanavond in 

de Trianthahal tegenover elkaar staan voor hun eerste onderlinge ontmoeting 
in de tweede divisie, zullen de wederzijdse fans wellicht met een beetje weemoed 
terugdenken aan dezelfde s ituatie, die zich jaren ge!eden voordeed op het 
hoogste ni vea u. De destijds zwaar gesponsorde clubs investeerden hun gelden in 
bui tenlandse krachten, die . er voor moesten zorgen dat de noorderlingen zich 
konden meten met de beste teams van Nederland . Nada t de op reclame beluste 
geldschieters zich terugtrokken , viel het topijshockey in Groningen en Drenthe 
a ls een kaartenhuis ineen. GIJS en IJH C zijn weer gewone amateur
verenigingen geworden en de eigen jeugdopleid ing staat hoger in het vaande l 
geschreven d/rn ooit tevoren. 

De wederopbouw van de Groninger 
IJshockey Stichting begint na veel ha
ken en ogen langzamerhand enige vorm 
te krijgen. Na wat bestuurswisselingen 
fu nctioneert er nu een clubleiding, die 
met een chone lei wil beginnen : geen 
buitenlandse spelers meer en geen beta
lingen . Als trainer is Paul Domm aan
getrokken , de vroegere As er tra i
ner/speler . Zijn analyse van de huidige 
sit uatie in Groningen liegt er niet om. 
Met en ige rim pel s op het voorhoofd zegt 
h ij , dat hij bij G[JS een moeilijke baan 
aangenomen heeft, di e volgens he m 
enorm veel geduld en tijd zal vergen . 

wel niets weten. Ik denk dat ze ei nd no 
vember door hebben wat ik bedoel en 
misschien komen we in januari tot een 
beetje goed spel. Maar dan zit de com
petitie er dit jaar zo 'n beetje op" . 

Tot zijn stomme verbazing vroeg één 
van de eerste team-spelers hem op de 
training hoe hij de puck met de stick 
moest s laan . Domm : ,. Ze kunnen al
lemaal goed sc haatsen. Maar de puck
techniek en het gevoel voor passing en 
tactiek ontb reekt volledig. H et kan best 
zijn dat ik wat. te hoge verwachtingen 
had, maar het is me wel tegengevallen . 

J e kunt aan alles merken dat ze ni et 
meer dan de derde divisie gewend zij n . 
Eigenlijk zou de groep moeten worden 
aangevu ld met twee of drie goede Cana
dese spelers , die niet a lleen zorgen voor 
een goed voorbeeld wat betreft wedstrij
dinstelling , maa r die ook voor de eder
landers een stimulans kunnen zijn ". 

Opbouwprogramma 

Het steekt hem dat na het vertrek van 
de Canadezen en Nederlandse Canade
zen ook een aantal talentvolle Gronin 
ger jongens is vertrokken . Drie van de 
beste jeugdspelers hebben , zoa ls ge
meld , oversc hrijving gekregen naa r 
Heerenveen en een d rietal senioren 
(Herman en Gera rd Carras en Henk 
Keize r) heeft na een conflict met het 
bestuur de benen genomen naar IJH C 
A se n. Dom m : .,Deze zes jongens had 
den nat uurlijk in Groningen moeten 
blijven . De jongens van Carras en Kei
zer zoud en hier leuke publiekstrekk ers 
zijn geweest , ma ar ik hoorde van het 
bestuur dat ze geld wilden zien. Ik wil 
me n iet met die zaken bemoeien maa r 
ik heb er nu natuu r! ij k wel mee te ma
ken" . 

Domm vindt de omstandighed en 
trouwens allesbehalve ideaal om op
ti maa l te kunnen bouwen . ., Ik heb maa r 
vijf maanden per jaar een co m
petitieseizoen . Verder train ik behalve 
de eerste seniorengroep ook de A- en 
B-junioren . Ik ben daarom steeds op het 
ijs bezig . Tijd om met de spelers te pra
ten ove r tactiek en mentaliteit is er 
haas t niet. Het zou beter zijn als er wat 
meer traine rs of assistent-trainers zou
den z ijn en a ls we oo k in de zome rm aa n
den over ijs konden be chikken . Dan 
pas kun je een vo lwaa rdig opbouw
programma op poten zetten . Va n een 
team leider d ie amper ve rsta nd van 
ijshockey heeft, kunnen de spelers wei
nig le ren. 

• Paul Domm: "Het tactisch begrip is slecht ontwikkeld." 

Nieuwe start 

Domm beseft dat h ij met de huidige 
groep een totaa l nieuwe star t moet ma
ken: ., Ik ben blij dat Henk Krikk e er 
weer bij is. Die ka n wat rust geven . 

M aar de spelersgroe p is nu te s ma l en 
t oc h van te gering niveau om di rect op 
een behoorlijk nivea u mee te kunn en 
preste ren . Het is me na twee weken a l 
opgeval len dat d e spelers tactisc h vrij-

In zij n besc houwin gen noe mt Domm 
herh aa lde lijk clu bs a ls E indhoven, Den 

Bosc h en Nijmegen a ls voorbee ld en 
waar jaren geleden al is begonnen aan 
een geri chte jeugdaanpak . Domm: ,,Die 
clubs plukken traks de vruchten . Let 
maar eens op. Neem nou Heerenveen . 
Oké, landskampioen . Maar op een gege
ven moment moeten ook zij overschake
len op Nederlandse amateurs. De ploe
gen die tegen Heerenveen spelen leren 
ervan , maar de F riese ijshockeyers ko
men niet aa n bod. Hoeveel echte Frie
zen spelen in het eerste team van 
Heere nveen? " 

Vol gen de 36-ja rige trainer zijn de 
sponso rge lden bij veel clubs in het ver
leden verkeerd besteed: ,, Er is teveel 
geld in verkeerde handen terecht geko
me n. Er is bij verscheidene clubs alleen 

maar geïnvestee rd in dure bu iten
landers.Trainers die alleen maar de zorg 
hadden over het eerste team verdienden 
meer dan veertig mille en s pelers ont
vingen per week een kleine duizend gul
den vergoeding. Veel te gek . Zoiets kan 
na tuu rlijk nooit stand houden". 

Geen werk 

Domm , die tijdens zijn tienja rig ver
blij f in Nede rl and ond er meer werk -· 
zaam is geweest in T ilburg en Leiden , 
kwam het vorige jaar he lemaal n iet in 
actie. Een cont roverse tussen hem en 
het Asser clubbestuu r leidde tot een si-

tuatie waarin voo r Domm als trainer 
geen plaats meer was . Er was geen se
nioren team en voor de jeugd t raining 
had het bestuur Hans P icek en Edward 
Kort al aangetrokken . Wel werd het sa
laris doorbetaald , want Domm had met 
de stichting Aquatherm een driejarige 
overeenkomst. 

De in Assen woonachtige coach h ield 
zich het vo rige jaar bezig met het spe len 
van wat wedstrijdjes met de Old-Timer 
en met het ve rri chten van hand- en 
spandiensten in Tilburg. In Asse n fun
geerde Domm daarvoor als t rainer/s pe
ler. Is dat ee n combi natie d ie hij ook bij 
G IJS am bieert? Domm: ,,Nee, ik zal 
beslist n iet spelen. Ik heb mijn aa n 
dacht we l nodig voor de coaching en 

verder is het niveau in deze tweede divi-
ie voor mij wat te laag. Echt, het ste lt 

allemaal niet zoveel voor. Ik denk ook 
niet dat er veel publiek op af za l ko
men ". 

Spektakel . ----------~ Een uitzondering maakt Domm voor 
de duels tussen Assen en Groningen: 
" Ja, die der bi es zullen wel het nodige 
spektakel brengen . Ik zit als oud-Asser 
coac h nu bij GIJS en de Groninger spe
lers zitten nu in Assen. Ons grootste 
probleem tegen Assen zijn de drie Gro
ninger spelers. Als we die aan banden 
weten te leggen dan zie ik het wel zitten. 
In onze divisie zal Utrecht wel de dienst 
uitm aken. Volgens mij hebben die 
gasten een team dat het ook zou rooien 
in de eerste divisie. De tweede p laats zal 
gaan tussen Assen en Groningen . Dat 
zit er wel een beetje in" . 

G IJS heeft Domm voorlopig voor één 
jaar gecontracteerd . Is die periode niet 
tekort om iets te kunnen opbou wen? 
Dom m: ,,K ijk, over een paar maandjes 
weten beide partijen wel wat ze aan el
kaar hebben . Als het klikt, dan zou ik 
een paar jaar de tijd moeten krijgen om 
in alle rust te werken. Dit jaar in de 
tweede divisie. Het volgende seizoen 
met wat versterking misschien kam
pioen worden in deze divisie en dan 
moet toch eens de stap naar de eerste 
divisie gewaagd worden . Voorlopig moe
ten we ev.en kijken welke spelers er nu 
geschik t zijn om over een paar jaar in de 
top mee te draaien . Ik denk toch dat er 
dan wel versterking nodig is van zo'n 
vijf of zes spelers". 

Behalve de terugkeer van Henk Krik
ke zij n Bart van Lune, Geert Rampen 
Jack Vene ma en doelman Harke Groen
veld de pe lers van het eerste uur, die 
zich dit jaar weer voor het eerste team 
inzetten . Domm: ,,Daa rnaast zij n er wel 
wat talentvolle junioren . J e kun t trou
wens wel zien dat de goalies bij GIJS 
getraind zijn door oud-doelman Martin 
Leeflang. Ze hebben a llemaal de stijl 
van een voetbalkeeper. Veel onnodige 
beweg ingen en gevoel voo r show. Ik 
denk dat ze het tegen de schu tters u it de 
ee rste d ivisie bijzond er moeilijk zouden 
hebben . Op topn iveau komt er wel iets 
meer om de hoek k;jken . Maar zover 
zijn we nog lang niet". 

HENK HIELKEMA 



Geen revanche 
voor GIJS 

GIJS heeft zaterdag in de ijshockey der
by tegen Assen aan een 3-0 voorsprong 
niet genoeg gehad voor een overwinning. 
In een uitermate spannend duel wonnen 
de Drentse ijshockeyers na veel emoties 
met 5-4. Een gelijkspel had overigens de 
verhoudingen beter weergegeven. 

Waren de Groningers fanatieker, hun te
genstanders hadden iets meer techniek in 
huis . Halverwege de laatste periode kwam 
GIJS met één speler minder op het ijs te 
staan. De stand was toen 3-2 in Groningens 
voordeel. Een vlotte combinatie met Herman 
Carras stelde Henk Keizer in staat GIJS
keeper Harke Groenveld te verslaan. De 
span ning was terug. 

Twee minuten later gooide de Groninger 
goalie zijn stick in de richting van de opstor
mende Asser aanvaller Hans Pieck . Scheids
rechter Jan Zonderman bestrafte de over
treding met een penalty-shot. Pieck, de trai 
ner-coach van de Assenaren , faalde echter. 
Even later scoorde Henk Keizer alsnog de ge
lijkmaker: 3-3 . 

De vreugde daarover bleef in het Drentse 
kamp beperkt tot nauwelijks één minuut. 
Een fout in de aanvallende patronen gaf 
Henk Krikke de kans de puck feilloos naar 
broer Allard Krikke te pushen. Die gaf een 
overigens sterke Wisse Slotboom in het Asser 
doel na een fraaie solo geen kans. Een minder 
sterke actie van Harke Groenveld had zes 
minuten voor het einde 4-4 tot gevolg dank 
zij Herman Carras. Het was zijn laatste daad 
van betekenis, want scheidsrechter Zonder
man verwees hem naar de strafbank wegens 
een ernstige overtreding, d ie de vroegere 
GIJS-speler een misconduct-penalty ople
verde. 

Hij zal overigens met veel plezier hebben 
gekeken hoe zijn vier ploegmakkers erin 
slaagden een 5-4 voorsprong te verdedigen . 
Want Henk IJzerman realiseerde de vijfde 
Asser goal na een schermutseling voor Groen
velds kooitje. Coach Paul Domm offerde 35 
seconden voor het einde zijn keeper zelfs nog 
op voor een extra veldspeler. Maar zelfs met 
zes tegen vier hielden de Assenaren stand . 

Geert Rampen en Died Streuper hadden in 
de beginfase twee keer raak geknald. GIJS
topscorer Wim Speulman zorgde voor 3-0. 
De eerste Asser treffer kwam op naam van 
Herman Carras. Paul Domm en zijn Drentse 
opponent Hans Picek hadden unaniem kun 
nen constateren dat het peil aanzienlijk ho
ger lag dan in het eerste duel. Paul Domm: 
,,Assen heeft echter de kansen beter benut, 
een gebrek aan ervaring bij de meeste spelers 
van ons heeft ons danig parten gespeeld". 

Asser i jshockeyers krijgen pak slaag 1b - ";,: o;_ 
SIJC uit Utrecht heeft zich door de 13-3 

overwinning op Assen definitief op de 
eerste plaats genesteld van de tweede divi
sie Noord. Daardoor komt het over veer
tien dagen uit tegen Olympia, dat vrijwel 
zeker de bovenste plaats behaalt in de zui
delijke divisie . Jnzet is daarbij de Coupe 
der Lage Landen. 

De Assenaren spelen daarbij om de derde 
en vierde plaats tegen de nummer twee uit de 
zuidelijke afdeling. Kandida ten zijn de 
teams van Brussel en Luik. De Drentse ploeg 
moest nederig het hoofd buigen voor een 
ploeg, die ongetwijfeld in de eerste divisie 
een goede middenmoter zou zijn. De 
Utrechtse combinatie van jeugdig talent en 
de inbreng van een tweetal buitenlanders 
staat daar borg voor. Brad Kelleher was bij
voorbeeld ongrijpbaar voor de Asser ver
dedigi ng. 

Overigens namen de Assenaren a l na der
tig seconden een voorsprong door Gerard 
Carras. Een getergd Utrecht s loeg daarna in 
de eerste periode met acht goals genadeloos 
toe . In de tweede periode keken de 700 bezoe
kers naar een attractief schouwspel. Assen 
scoorde weer via Henk Keyzer en Leo Collard 
passeerde de Drentse goalie. Met 4-1 werd 
het Stichtse overwi cht in de slotfase <luide-

¾-.n 
Winst voor GIJS 
en IJHC Assen1.o_ i 

In de tweede ijshockey divisie werden 
dit weekeinde de laatste wedstrijden om 
de Coup der Lage Landen gespeeld . GIJS 
behaa lde daarbij een 8-0 overwinning op 
Trias. De IJHC Assen sloot de eerste ree ks 
van tien ontmoetingen af met twee zeges. 
Tegen Enschede Lions werd met 36-2 ge• 
wonnen en in Heerenveen moesten de re
serves van Feenslra Flyers capituleren . 
Hier was de uitslag 3-7. 

GIJS had gezien het overwicht duidelijk 
meer goals moeten maken, maar na een 5---0 
afsluiting van de eerste periode was de ener
gie grotendeels verbruikt . Hans Coffeng met 
Marco Vos één van de C-junioren in de Gro
ninger select ie , scoorde de openingstreffer. 
De rentree van Jacky Venema leverde twee 
doelpunten van zijn stick op. Henk Hofstee 
scoorde ook twee keer . Het achttal werd vol
gemaakt door Marc Geerts, Jef Delhez en 
Bert Bleker. 

Ha lverwege de wedstrijd tussen de As
senaren en de Lions uit het Oosten wisselde 
coach Jaap Enzink de Enschedese keeper Jo
han W1Jma voor Menze Smit. Dat gebeurde 
op het moment dat de Enschede Lions
defensie al voor de twintigste keer was gepas
seerd . Coach Han~ Pieck keek vanaf de zij
kant toe hoe Herman Carras topscorer werd 
met negen treffers . Gerard Carras scoorde ze
ven doelpunten . Anne Stien.tra a·eb ' ' teerde 
mei drie goals in de Asser selecti~ "'.en 
hersensch_udding was er de oo ak v~n dat 
Henk Ke1Jzer op de bank bleef. ' 
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lijk uitgedrukt . Michel Tingen zorgde met 
een keihard schot voor de derde Asser treffer . 

GIJS veroverde in Heerenveen de beide 
winstpunten. Tegen de reserves van Feenstra 
Flyers werd met 5-3 gewonnen . Beide par
tijen 'hielden elkaar in het begin goed in 
evenwicht, wat resulteerde in een 0-0 stand 
na de eerste periode. De fase daarna was met · 
goa ls van Kenk Krikke en Wim Speulman 
duidelijk voor de Groningers. Zij liepen via 
nogmaals Henk Krikke, Bert Bleker en Jef 
Delhez verder uit. Pas toen de stand tot 5-1 
was opgelopen benutten de Friezen een 
tweeta l slordigheidjes in de Groninger defen
sie. 

2-8-11- (J z_ 

Nederlaf ~n' v~or 
iisitockeyteams 

GIJS heeft geen kans gezien om zater
dagavond tegen H erentals tot winst te ko
men. Toch stonden de Groninger ijshoc
keyers in het duel om de zevende en achtste 
plaats van qe bekercompetitie aanvankelijk 
me\ 4-0 voor. Tweemaal had Geert Rampen 
ge-
scoord , terwijl Died Streuper en een keihard 
slapshot van Anne Pietersen de Belgische 
keeper voor onoplosbare problemen stelden . 
Twee keer werd GIJS-coalie Harke Groen
veld in de volgende speelfase verslagen . Een 
blessure van doelman Harke Groenveld na 
de derde Belgische goal brak de weerstand 
definitief. En toen een poging van Allard 
Krikke om voor open doel te scoren mislukte, 
werd het precies één seconde voor het einde 
4-5. 

Gisteravond werd de return in Herentals 
wederom een teleu rstelling. Met elf spelers 
en als keeper Bert-Jan Bos werd het ten slot
te een 8-4 nederlaag. 
- De bekerwedstrijden van Assen tegen 
Brussel brachten ook al geen opwekkend 
nieuws. Na afloop van de ontmoeting in de 
Drentse hoofdstad was trainer-coach Hans 
Pieck bijzonder ontevreden over de inzet en 
het gebrek aan teamgeest van zijn medespe
lers . En omdat hij een ziekenboeg had met 
onder andere H enk Keijzer, Henk IJzerman 
en Peter van der Kuip was de kans op succes 
bij voorbaat gering. In Assen was hij goed 
voor vijf puntgave treffers. Anne Stienstra 
had de doelpuntenproduktie geopend . De 
Asser goals in deze wedstrijd , die de tus
senstand~n had van 2-5, 1-5 en 1-3, kwa
men later van de stick van Herman Carras 
,die aan zijn geblesseerde broer Gerard weinig 
steun had . Dat was ook in de Belgische 
hoofdstad het geval. Hier werd het duel af
gesloten met een 15-4 stand in het voordeel 
van de Belgen. 



Forse zege·s voor 
GIJS en Assen31.10_&1. 

De 16--2 overwinning die de IJ .H.C . Assen 
zaterdagavond in de tweede divisie van de 
ijshockey competitie op Trias behaalde, was 
het result aat van een bedroevend slecht e 
·ont moeting. Het vertoonde spel was zodanig 
dat het handjevol toeschouwers waarschijn
lijk voorlopig t huis zal blijven. De Assenaren 
speelden vooral in de eerste periode ontzet
tend slecht . In totaal scoorde Herman Carras 
vier keer, broer Gerard en Henk Keizer bena
drukten hun betekenis met ieder drie goals . 

GIJS kwam zaterdagavond tegen de 
E'nschede Lions tot een gemakkelij ke 16-0 
overwinning. Een aarzelend begin leverde 
slechts twee goals op. Daarna kwam doelman 
Harke Groeneveld niet in gevaar; aan de an-
dere kant moest zijn collega nog veert ien 
keer capituleren . Een hoofdrol vervulde 
daa rbij Albert-Jan Smit nwt vier t reffers en ' 
Died Streuper, die drie keer scoorde. 

Het team van de IJ.H .C. Assen staat in 
de ijshockeycompetitie weer met beide be
nen op de grond. Dat was de duidelijke 
conclus ie van spelers en begeleiders na 
a floop van de ontmoeting met Utrecht, dat 
met 15-0 moeiteloos zegevi erde. 

T rainer Hans Pick moest gebrui k maken 
van zijn beide kee per. Wi se Slotboo m en 
Kees Veldm an. Door de snelheid van de te
genstanders kregen de Assena ren voora l in de 
eerste periode geen schijn va n kans. Later 
gi ng het beter, maa r het ge luk bl eer achter
wege. Veel scoringsmogel ijk heden gingen 
verloren via paal en lat , waa rdoor de uitslag 
een geflatteerd ka ra kter kreeg. 

De Asser ijshockeyers wonnen gisteravond 
in een uitwedstrijd van T ri as. het werd 15-4 
voor de Dren ten , Herma n Carras en Henk 
Keizer waren het prod uk ti efst met ieder 4 

, goals. 

De Assena ren hadden d it wee kei nd e wel de 
beschikking over de gebroed ers Carras . Zij 

Verlies voor GIJS 
G IJS kon het tegen de SIJC la ng niet 

bolwerken. Daa r voor is d e ploeg ui t 
Utrecht ook veel te sterk in de tweede di vi
s ie van de ij shockeycompetitie. Met de 

' U -2 overwinni ng werd de onges lagen po
siti e aan het hoofd va n de ranglijst gemak
kelijk gehandhaafd . Died Streuper en Jef 
Oelhez w is ten voor GIJS le scoren, toen de 
gasten a l een 0- (i voorsprong hadden ge
nomen. Die hadden overi gens wei nig 
moeite om de zwa kke Theo Mertens in hel 
~ l ,JS -doel te passeren. 

Coach Pa ul Domrn is inmidde ls begonnen 
een aa nta l ta len tvolle jonge spelers in te pa ·
sen . Zaterdagavond was hij bijzonder te- · 
vreden ove r de beide ve rdedige rs Erik Edens 
en Marti n Kie l. Dornm was ook va n plan om 
keeper Michie l Lin ge nrn n a r en toe een kans 
te geven. De goa li e va n .Jong Ora nje heeft 
ec hte r overschr ijving gevraagd en gekrege n 
naa r reenst ra Flyers. Daa r gaat hij met de 
hui d ige tweede keeper Dan ny Mi cola strij 
d en om een posit ie achte r eerste goa ly Ge rry 
Lieferink . 

~, -iu,82.. 

C l .. JS revancheerde zich gistera vond een 
beetje doo r op het nippertje in Leeuwarden 
met 5- 4 te winnen -van T rias . Ook in deze 
wedsl ri jd ontbra k de geblesseerde Henk 
Krikke. 

A~sen boekte wi nst e n verlies in de ont
moeting tegen de reserves van de Feenstra 
Flye rs. De wedst rijd werd gewonnen met 
Iéi-:2 . Het ve rl ies is ge legen in de straffen die 
de gehroeclers Ca rras kregen. na a fl oop va n 
een la ngdurige vech tpa rtij op het ijs. Na 8 
minut en in de tweede periode ontstond een 
sc hermu tse li ng, d ie uitei nde lij k volkomen 
ui t de ha nd li ep . Sc-heidsrechter Zonderm an 
wee, in Asse r kr ingen Herma n Ca rra s ah, !! TO· 
te boosdoener aan . Nadat hij a l op de slraf
ba nk Z(l l. gooid e hi j de sti ck in de ri cht inl! 
,a n de a rbi te r. Die , tu u rde hem meteen door 
naa r de kleedk a mer. Dat hetekent 
waursc hijnlij k ee n RChor. ing van een groot 
aa n! a l wecb t ri_icl en. Gera rd Ca rrns kreeg een 
rni scondu et penal ty . . Jac k Molencl ijk en 
1-: ,·ert Srhreur werden van de Fl ye rs· zijde 
7. 11·ac1r he~tra f"t . In totaa l werd en maa r li efs t 
10-1 s t ra lrninut en uitgedee ld. keurig verdee ld 
over heide teams. Henk Kei zer kwam posi-
1 ief in de helangs tell ing door vij f keer voor de 
A8senaren te scoren. • 

Asser ijshockeyers De 19-0 overwinn ing van GIJS op de 
Enschede Lions sp reekt voor zich. De ploeg 
uit het Oosten was met twee lijnen naar Gro
ningen gekomen, ond er wie enkele junioren . 

staan na fors 
verlies met beide 
benen op de grond 
werden deze week doo r de strafcomm issie 
vrijgesprok en. Daa rdoor bleven de over
t redi ngen in het due l tege n de re erves van 
Peens tra F'lyers onbestra ft. Alleen kreeg Her
ma n Ca rra voor het gooien va n een st ick een 
ern stige waa rsc huwing wege ns wanged rag. 

Zij slaagden e r ni et in om Harke Groenveld 
te klopp en. De GIJ S-goa lie had een gemak
kelijke avond. Met genoegen kee k hij naa r 
he t d ebuut van Hans Coffin g in de hoogste 
ge lederen . Deze C-ju nior scoorde d rie kee r. 

Dal aantal kwam ook achter de naa m van 
Henk Krikke en .Jef Delhez . In de toekomst 
za l er bi.L GIJS vee l jeugd worden ingepast. 

Eén week na zijn overga ng naar Feenstra 
Flyers debutee rde Michiel Lingema n, de 
vroegere doel ma n bi j de 8 -junioren van 
GlJ S , al in het eerste tea m van de Friese 
ij shorkeyers. De 17-jarige MTS-student viel 
in . 1 oen de la nd ska mpioen een 7- 1 
voor prong had op De Kemphanen . Ui tein
d e, ,;· werd met 11- 2 gewonnen. nadat een 
dag ee rde r in Den Haag 3-3 was gespeeld . 



Beste GIJS-aan ~ang, 

Zoals de trouwe bezoeker de afgelopen 
weken heeft kunnen constateren, werkt Paul Oomrn 
nog hard aan de juiste samenstelling van het le 
team. Er wordt nog steeds veel met spelers gescho
ven in de verschillende lijnen en op de meest on
gebruikelijke plaatsen. In dat kader wordt het team 
dan ook regelmatig aangevuld met talentvolle A- en 
B-jeugd. Vanavond is het zelfs GIJS' C-junior Hans 
Coffeng die zijn kunnen eens in de hoofdmacht mag 
uitproberen. Ondertussen zult u misschien een enke
le speler missen: die sp eelt dan vanavond in het 
GIJS-A-toekomstteam in Heerenveen. Henk Krikke 
lijkt weer hersteld van een lastige rugblessure en 
zal in de verdediging proberen Enschede op nul te 
houden. 

Hoewel de prestaties nog steeds minimaal 
zijn, worden er op trainingen toch steeds grotere 
vorderingen gemaakt. Een betere coördinatie en 
passinq moeten nu ook in de W3dst ~ijden voor een 
bete..r:-, beheerster spelbeeld gaan zorgen. Vanavond 
in de ontmoeting tegen het nog steeds puntloze 
Enschede zal GIJS moeten proberen het spel zelf te 
bepalen, zodat het zich hopelijk met een tevreden 
resultaat wat kan reclasseren in de competitie. Of 
de spelers hun plannen, om het doelsaldo stevig op 
te vijzelen, waar zullen maken, mag u vanavond met 
eigen ogen aanschouwen. 

Llij hopen, dat het een aantrekkelijke 
wedstrijd wordt en wense :~ u een plezierige GIJS
hockey-avond toe. 

Programma komende weken 

zaterdag 6-11 20.00 uur GIJS - Assen 
zondag 14-11 17.30 uur Feenstra Flyers 2- GIJS 
zaterdag 20-11 20.00 uur GIJS - Trias Leeuwarden 
zaterdag 4-12 20.00 uur Assen - GIJS 
zaterdag 11-12 20.00 uur GIJS - Feenstra Flyers 
zondag 12-12 17.00 uur Enschede Lions - GIJS 
zaterdag 18-12 20.00 uur GIJS - SIJC 
zondag 19-12 20.00 uur Trias Leeuwarden - GIJS 
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Opstelling GIJS Groningen 

( 1) Harke Groenveld 

~l~l Harm Telkamp 
Anne Pietersen 

~ 9) Bart van Lune 
18) Sjoerd Ganzev cort 

(19) Henk Krikke 

c. ~ ~~ Allard Krikke 
lJim Speulman 

(12) Hans Coffeng . 1 

f 6' Marc Geerts 
10) Jeff Delhez 

x. (~7) Jack Venema J 
• 

( 

~~ Henk Hofstee/(?) Geert Rampen 

~ Diedrich Streuper 
5) Aldert Jan Smit 

Trainer/Coach Paul Domm 
Teambegeleider Hans Janssen 
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DOEL 

1 

le VERDEDIGING 

2e VERDEDIGING 

3e 
l 

VERDEDIGING 
1 

le AA!NVAL 

1 

1 

1 

2e AANVAL 

3e AANVAL 

JENOCJE~JEID};t 

1, ~ 1, 
"L-~ 
JLJI<ON§ 

'-

Opstelling Enschede Lions 

Johan Wijma ~zîl Corry van Beek 

Dirk-Jan van Velzen ~l~l Richard Leverman 

John Brouwer ~îgl Henk Heupink 

Erwin Wientjes g~l Ton Paay 

André ter Vergert ~li~ Co 
Peter Hogeveen 

lJalter Nordsiek 

Clemens van de Biaaelaar ~ 2) Ronriy ter Braak 6) 
Reynoud Koelemey 4) 

Robin Claus ~17) , 
14) Rene Schaap 

Rob Rietman (16) 

Teamleider/coach J. Ensink 



Fanatieke GIJS-supporters, 

Laat vanavond weer eens goed horen hoe 
fanatiek u werkelijk bent; want was het 2 weken ge
leden (ook) niet zo, dat de sfeer van weleer terug 
leek te zijn. Jammer, het heeft er dan niet toe ge
leid, dat GIJS alsnog de 2e plaats bereikte, maar 
het bijna baan(af)brekend geluidsniveau joeg de 
spelers op tot het presenteren van aantrekkelijke 
ijshockeymomenten. 

Oèze wedstrijd kan minstens zo spannend 
worden, gezien het geringe kwaliteitsverschil, dat 
de voorgaande uitslag tegen TRIAS (5-4 winst) doet 
vermoeden. Paul Domm hoopt echter, met u, dat zijn 
ploeg het aanwezige krachtsverschil vanavond wel in 
goals weet uit te drukken. Helaas moet GIJS dit 
waarmaken zonder werkpaard Harm Telkamp (verhin
derd) en kapitein Allard Krikke (schouderblessure), 
maar krijgt daar tegenover weer hulp van de C-ers 
Hans Coffeng en mogelijk ook Marco Vos (debuterend) 
voor terug. 

Na vanavond zit de eerste competitieronde 
er dan op en graag kijken we daarom al even een week 
vooruit. Dan nl. vinden de finalewedstrijden (één 
uit, één thuis) om de Coupe der Lage Landen plaats. 
GIJS speelt hierin hoogst waarschijnlijk tegen de 
nummer 3 van de Zuid-divisie, HIJC Herentals uit 
België. Een international treffen derhalve, wat u 
er mogelijk toe kan brengen, eens wat extra "onbe
kende" ijshockey liefhebbers uit uw vriendenkring 
mee te nemen. De spelers waarderen ieders belang
stelling in het bijzonder. Maar vanavond eerst met 
z'n allen joelen om GIJS de zeer gewenste 2 winst
punten te helpen pakken. Een plezierige wedstrijd. 

volgende 
zaterdag 
zaterdag 
zondag 
zaterdag 
zondag 
zaterdag 

PROGRAMMA KO MENDE WEKEN 

week za. of 
4 december 

11 december 
12 december 
18 december 
19 december 

8 januari 

zo. 17.00 GIJS - Herentals a.v. 
20.00 Assen - GIJS 
20.00 GIJS - Feenstra Flyers 2 
17.00 Enschede Lions - GIJS 
20.00 GIJS - SIJC 
20.00 Trias Leeuwarden - GIJS 
20.00 GIJS - Enschede Lions 

PROGRAMMA 

ZATERDAG 

20 november 1982 

17.00 uur 

TRIAS 

PRIJS l 1,-

e 
Leeuwarden 

__, 



0 
Opstelling GIJS Groningen Opstelling TRIAS Leeuwarden 

( 1) Harke Groenveld DOEL David Kats ~z~l Dominicus van der Vegt 

hg~ Martin Kiel le VERDEDIGING Jan Brinksma ~ ~l Henk Krikke Wyb Juckers 

~ ~~ Anne Pietersen 2e VERDEDI GI N·G Folkert Sinnema ~ ~~ Bart van Lune Hans Dekkers 

~ 18 l Sjoerd Ganzevoort 3e VERDEDIGING Rudie Beima ?5) 
Marco Vos Frans Schoot 21) c. 

~id Hans Coffeng le AANVAL Henk van der Meulen B~l lJim Speulman Thomas de Boer 
Bert Bleeker 

~~~~ 
Marc Geerts 2e AANVAL Rudie Sinnema ~i~~ X" Jeff Oelhez Dirk Haafsma 

c. Jack Venema 

~ 7 Geert Rampen 3e AANVAL Henk van Dijk ~17~ 
6 Henk Hofstee Seije Efdé 19 

~ 8 Diedrich Streuper Hans Bollen 20 
s Aldert Jan Smit 

Trainer/Coach: Paul Domm Trainer/Coach: Hans Dekkers 
Teamleider • Hans Janssen Teamleider: Hans Bollen • 
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Giis voor vuurproef 
Van onze sportredacteur 

HENK HIELKEMA 
De Groninger ijshockeyers heb

ben tot dusverre hun seizoen vrij 
onopvallend afgewerkt. Het ijshoc
keygebeuren in Groningen heeft 
zich vrij geruisloos voltrokken. 
Voor hooguit enkele honderden toe
schouwers hebben de Groninger 
ijshockeyers zich uit de naad ge
schaatst tijdens de meeste com
petitiewedstrijden. Morgenavond is 
de ijshal Stadspark vermoedelijk 
iets drukker bezocht, want dan 
speelt GIJS dit seizoen voor de vier
de maal tegen Assen, dat in de 
tweede divisie een belangrijke con
current is. De Drenten sloten twee 
van de drie voorgaande duels met 
een zege af en een derde zege is vol
doende om de tweede plaats te be
machtigen in de tweede divisie die 
recht geeft op deelneming in de play 
offs. De stad-Groningers moeten 
minstens met drie goals verschil 
winnen om mee te kunnen doen aan 
de aantrekkelijke nacompetitie. 

Als de stadjers geen gunstige eind
cijfers weten te behalen , dan is de 
competitie voor hen voorbij . Dit sei
zoen zijn eigenlijk alleen de duels met 
Utrecht en Assen van belang geweest, 
want wat ploegen als bijvoorbeeld 
Enschede presteerde was niet om aan 
te zien. Deze spelers wisten zich am
per op de gladde ijzers staande te hou
den en de confrontaties met deze 
ploegen mochten eigenlijk geen naam 
hebben. 

Dat moeilijke begin heeft GIJS. 
speler Henk Krikke al eens meege
maakt. Deze 28-jarige verdediger 
heeft nog steeds 1>lezier in het spel om 

de puck. H ij heeft de topjaren meege
maakt toen GIJS zich met inbreng 
van een aantal buitenlandse krachten 
kon meten met de beste Nederlandse 
clubteams. Met het verdwijnen van 
de geldschietende sponsors verdwe
nen de Canadese kwaliteitsspelers, 
die er voor zorgden dat Groningen in 
Nederland op ijshockeygebied een be
langrijk woordje meesprak . 

Temidden van de buitenlanders 
groeide Krikke zelfs naar een top
niveau , dat uiteindelijk voldoende 
was voor een internationale ervaring 
die er niet om loog. In Zwitserland, 
Japan, de Canarische Eilanden en 
Zweden maakte Krikkem vier wereld
kampioenschappen mee. De besnorde 
verdediger speelde in totaal w 'n 
zestig interlands en met een extra 
portie enthousiasme is hij dit jaar be
gonnen aan zijn zoveelste GIJS. 
seizoen . 

Krikke: ,,Deelneming aan de play 
offs is eigenlijk een noodzaak, om iets 
te leren. Vooral voor de jongeren is het 
nuttig om eens tegen betere tegen
standers te spelen. Voor mezelf zie ik 
het als een vorm van ontspanning. Ik 
train niet vaker dan eenmaal per 
week. Ik benader het allemaal wel se
rieus, want als ik dat niet doe dan 
word je ook niet in de groep geaccep
teerd ." 

Talent 
Volgens Krikke zit er in GIJS vol

doende talent om over een jaar of vijf 
tot een redelijk goed team op de prop
pen te komen. Krikke: ,,Het is na
tuurlijk jammer dat er een viertal ta
lentvolle junioren naar Heerenveen is 

gegaan . Verder is het spijtig dat de 
broertjes Carras en Henk Keizer naar 
Assen zijn gegaan, maar ja, die jon
gens begonnen eisen te stellen en daar 
kan je natuurlijk als amateurclub niet 
op in gaan. 

De overgang van topniveau naar 
een lager spelpeil heeft Krikke niet als 
'lastig' ervaren . Krikke : ,,Ik speel ge
woon voor mijn plezier en het is ge
woon jammer dat er niet meer mensen 
komen kijken naar dit GIJS. Wij spe
len wel iets minder dan in de goede 
tijd, maar dat neemt niet weg dat het 
allemaal wel erg spannend is. Die 
wedstrijden tegen Assen zijn toch wel 
hele leuke belevenissen. Ik ben ervan 
overtuigd dat we de play offs halen, 
want dat is voor ons jonge team een 
nood zaak." 

Krikke denkt dat zijn team nog niet 
toe is aan stuntwerk in die aantrek
kelijke nacompetitie, maar hij zegt, 
dat duels tegen bijvoorbeeld Amster
dam alleen maar nuttig zijn voor de 
vorming van de nu nog jonge Gronin
ger ijshockeytalenten . ,,Het is jammer 
dat een aantal talenten naar Heeren
veen is gegaan en dat Carras en Kei
zer naar Assen zijn gegaan, maar ja, 
dat zijn bestuurszaken en daar be
moei ik me niet mee . Ik speel gewoon 
ijshockey en verder interesseert het 
me allemaal niet zo erg. Ik heb me in 
het verleden ook nooit met dat soort 
zaken willen bemoeien.". 

Volgens de besnorde oud-internati
onal is het huidige GIJS nog ver af 
van het niveau in de eerste divisie . 
" Maar", zegt hij, ,, we moeten in elk 
geval in staat zijn om in de play offs te 
komen. We zullen Assen dan wel met 

• HENK KRIKKE 

drie goals verschil moeten kloppen , 
maar daar zijn we echt wel toe in 
staat. Het trainingswerk van Paul 
Dornm heeft nu al vruchten R"· 
geworpen en zijn aanpak spreekt ook 
de jongeren wel aan. Hij is echt bezig 
om de jeugd karakter bij te brengen 
en dat is natuurlijk altijd goed." 

Krikke noemt Domm in een adem 
met bijvoorbeeld Bob Jastremski . 
Krikke: ,.Hij is een goede trainer. Dat 
kun je nu al wel zeggen. Hij houdt van 
een harde aanpak en vooral de jongere 
spelers moeten zich aanpassen. We 
zitten in een opgaande lijn en in het 
duel tegen Assen moet dat eruit ko
men. We hebben de laatste keer van 
de Drenten gewonnen. Dat geeft 
enorm veel zelfvertrouwen." 
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. Het team van Assen heeft zich in de 
ijshockeycompetitie op uitstekende wijze 
hersteld van het debäcle tegen GIJS. Te
gen Utrecht, de absolute koploper, werd 
met 7-4 verloren. Maar met een beetje ge
luk was een gelijk spel zeker mogelijk ge-

ZEGES VOOR GIJS 

Herstel Assen 
' weest. De nedel'laag tegen de Groningers 
heeft in de Asser gelederen positief ge
werkt. De twee lijnen, die trainer-coach 
Hans Picek op het ijs bracht, voldeden aan 
het tactisch concept: de tegenstander 
rustig laten komen. En omdat de Stichtste 
formati.e bepaalde vormen van "ijsboc
keyvermoeidheid" vertoonde ontstond er 
een duel van twee vrijwel gelijkwaardige 
ploegen. 

nald Schipper ging vervolgens bij arbiter 
Noud van Boxtel informeren naar de gang 
van zaken. Die bestrafte dat uiteindelijk met 
een game-misconduct penalty . De woede 
daarover was zo groot dat de Assenaren 
besloten uit protest het ijs te verlaten. Na 
een korte bezinning werd het duel voort
gezet. 

Na de openingstreffer van Bruce Whitesi
de realiseerde Herman Carras in de tiende 
minuut de gelijkmaker. Vijf minuten daarna 
stapte de Asser ploeg in het geheel van het 
ijs. Even daarvoor had één van de linesmen 
namelijk gefloten voor off-side. De Utrechtse 
aanvallers gingen toch door en scoorden via 
Joop Miltenburg. De Assi;r aanvoerder Ro-

In de tweede periode scoorde Gerard Car
ras tweemaal , maar evenzovele malen werd 
de Utrechtse paal geteisterd. Wisse Slot
boom werd in het Asser kooitje vier maal ge
passeerd . Het gelijke niveau werd ook door
getrokken in de laatste periode. Na de zeven
de Utrechtse treffer realiseerde Henk Keizer 
de 7-4 eindstand. 

GIJS had weinig moeite met de beide 

IJshockey 4 - , 2 - 8 2. 

Verrassende zege 
van Gijs op Assen 
Het eerste team van de Groningse ijs
hockeyclub GIJS boekte zaterdagavond 
een verrassend e 5-8 overwinning op As
sen. In de Drentse hoofdstad traden de 
volgelingen van Paul Domm op een on
bevangen wijze tegen de Assenaren in 
het strijdperk. Zij hadden vooral in de 
eerste periode een groot overwicht. 

Jack Venema (2x), Allard Krikke en 
Hans Coffeng (2x) haalden in die eerste 
twintig minuten doeltreffend uit, ter
wijl goalie Theo Mertens maar één keer 
voor een Drentse aanval hoefde te capi
tuleren (l-5). 
De tweede periode bood minder spekta
kel. Voor de Groningers trof Allard 
Krikke éénmaal doel, terwijl de Assen
aren helemaal niet tot scoren kwamen. 
In de laatste twintig minuten kwam de 
daarvoor al zeker schijnende overwin
ning van GIJS toch npg aan een zijden 
draadje te hangen . Hans Coffeng 
bracht de ploeg uit de Martinistad nog 
wel op 1-7, maar daarna kwamen de 
gastheren sterk terug . 
Binnen luttele minuten zag de Drentset 
ploeg kans de achterstand terug te bren
gen tot 5-7, maar uitstekend keepers
werk van de Groningse sluitpost Theo 
Mertens voorkwam erger. Vier minuten 
voor tijd maakte Allard Krikke aa1,1 alle 
onzekerheid een einde en rondde een 
vloeiende GIJS-aanval koelbloedig af 
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Eerste winst GIJS op 
ongeïnspireerd Assen 

De ijshockyers van GIJS hebben in het 
derde treffen met de rivalen van IJ. H. C. 
Assen de eerste overwinning behaald. De 
Groningers wonnen in Assen met 8-5 en 
bevestigden daarmee de opgaande lijn. 

GIJS heeft in Paul Domm een speler/coach 
met een geweldige ervaring aangetrokken. 
Met harde hand regeert hij in de Groninget 
gelederen·. Dat heeft onder andere tot gevolg 
gehad dat Bert Bleker wegens gebrek aan 
motivatie inmiddels is afgevallen. Domm 
heeft na een korte inwerkperiode de stell:n 
van de jeugdleiders gekregen en in zijn ' 
hoogste selectie neemt hij voortdurend junio
ren mee. 

Een duidelijke exponent van deze nieuw_e 
lichting is de 15-jarige Coffeng, die eerst bij 
de C-junioren actief was tegen de leeftijds
genoten van Assen en later bij de senioren 
drie voortreffelijke goals scoorde . 

In Assen werd Hans Picek trainer/coach, 
een promotie voor de vroegere jeugdtrainer. 
Het is echter wel duidelijk dat zijn ploeg 
nauwelijks nog te motiveren is. Gebrek aan 
zelfdicipline heeft de ploeg verlamd. GIJS 
profiteerde daar uitstekend van. Het liep 
zelfs uit tot 1-7, maar Assen kwam nog goed 
terug tot 5-7 . De overwinning van GIJS 
kwam echter niet meer in gevaar. 

(5-8). 
Met die overwinning toonden de "Gijs
sies" zich dit seizoen voor de eerste keer 
sterker dan Assen, dat in de voorgaande 
duels tegen de rood-witte formatie van 
trainer / coach Paul Domm steeds de 
volJe buit binnenhaalde . In de tweede 
klasse blijft Utrecht overduidelijk de 
sterkste, maar GIJS lijkt nu evenals As
sen een goede kans te hebben als tweede 
te eindigen. 

Eenvoudige oue1s o., . &3 

voor Assen en GIJS 
GIJS en de IJHC Assen hadden dit 

weekeinde na het kerstreces twee een
voudige tegenstanders gekregen. GIJS 
denderde over de Enschede Lions heen en 
keek na afloop van dit zinloze duel tegen 
een 21-0 overwinning aan. Twee keer was 
de periodestand 8-0 en de laatste speelfase 
werden vijf goals genoteerd. Harke Groen
veld en Theo Mertens, die afwisselend het 
Groninger kooitje verdedigden hadden een 
gemakkelijke avond. 

Meer vreugde was er voor coach Paul 
Domm te beleven aan het aanvalstrio Hans 
Koffeng, Allard Ktikke en Wim Speulman. 
Elkaar uitstekend aanvoelend vlogen zij door 
de oostelijke defensie om de Enschedese 
keeper in totaal tien keer te kloppen . Allard 
Krikke deed dat zes keer. 

Assen en Trias maakten er tweemaal to
taal niets van . De ploeg uit Leeuwarden is er 
al.leen maar om de tegenstanders het spelen 
onmogelijk te maken . En aangezien scheids
rechter Henk Dijkhuis zaterdagavond geen 
gelukkige avond had en overal voor floot , 
werd het een uitermate matig kijkspel. De 
onrust op het ijs sloop zelfs over naar de tri -
bunes. Daar zat overigens maar een hand 
jevol kijkers. De Assenaren wonnen uitein 
delijk met 8-2. Henk Mertens scoorde 
tweemaal in de eerste periode. Twee keer 
verschalkte Henk Keizer de Friese goalie die 
ook moest zwicht.en voor treffers van Picek 
en de gebroede'rs Carras. Bij 7-0 schoot Henk 
vàn der Meulen tegen. En nadat Miche l Ti'tî
gen in de laatste speelfase voor de ircbtste 
treffer had gezorgd werd het nog 8-2 doof Jan 
Brinkman. In Leeuwarden werd het gister
avond 17-3 voor Assen . 

Zaterdagavond valt de beslissing wie van 
de beide teams over zal gaan naar de play 
offs. GIJS en Assen hebben hetzelfde aantal 
punten. De Drenten hebben daarbij met een 
overwinning meer in de onderlinge duels 
voorlopig de beste kansen. In de Asser gele
deren debuteerde de doelman van het B
team Jan Koops . Coach Hans Picek neemt 
hem zaterdag ook mee naar Groningen, als 
invaller, omdat Cees Veldman dan ver
hinderd is. 

' zwakke tegenstanders van dit weekeinde. De 
reserves van de Feenstra Flyers werden met 
11-2 geklopt. Alard Krikke ~erd topscorer 
met drie treffers. De collega van Theo Mer

·tens in het Friese doel werd twee keer gepas
seerd door Jack Venema, Wim Speulman en 
Hans Koffing. Het elftal werd volgeschoten 
door Sjef Delhay en Died Streupe_!. , 

Met twee volledige lijnen werd zater
dagavond de reis naar Enschede aanvaa.rd. 
In het doel stond de 15-jarige C-junior Kim 
Donker. Hij werd echter nauwelijks op de 
proef gesteld omdat de Groningers er een 

' soort eenrichtingsverkeer naar het Enschede-
se doel op na hielden. Via de tussenstanden 
9--0, 12--0 en 10--0 werd de "confrontatie" 
afgesloten op 31--0. het gebrek aan voldoen
de spelers was er de oorzaak van dat trainer
coach Paul-Domm de schaatsen onderbond. 
Na de beide openingsgoais scoorde hij n_og
maals vier keer. Zijn aantal werd echter 
overtroffen door Alard Krikke met acht go• 
als . Een ander "hoogtepunt" was de hon
derdste competitietreffer van de Groningers - · 
die op naam kwam van Sjef Del1hay. 

maandag 7 februari 1983 
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Assen geen partij 
voor Amsterdam 

, ' De 1/1-3 nederlaag die de ijshockeyers 
van Assen zaterdagavond incasseerden in 
de thuiswedstrijd tegen Amsterdam geeft. 
duidelijk de huidige verhoudingen in de 
vaderlandse ijsfiockeywereld aan. De 
hoofdstedelijke formatie is ten onrechte 
niet in de kampioenscompetitie gekomen. 
Al hebben ze dat door gebrek aan dis
cipline aan zichzelf te danken. Het Asser 
team, zo werd nog eens weer duidelijk , zal 
tenminste met een vijftal spelers moet.en 
worden versterkt om op het hoogste ni
veau wat mee te kunnen draaien. 

Het Leidseplein kwam zonder enkele in 
ternationals uit. Henk Hille, Jerry Schäffer 
en Jos Bles stonden op de tribune naar de 
prestaties van hun ploeggenoten te kijken . 
Misschien zijn zij even verrast geweest, toen 
na tw~e minuten HermAn Carras hun keeper 
Ed N1enhu1s kansloos liet. Daarna stoomden 
de Amsterdammers, vooral door toedoen van 
internationals Ron Berteling en William 
Klooster. moeiteloos voorbij de Asser defen
sie . 

Door blessures had trainer Hans Picek 
maar drie spelers over voor zijn verdediging . 
Vooral in de tweede periode werd dat nood
lottig. Tien keer moest de man aan het score
bord in actie komen voor Amsterdamse tref
fers . Gerard Carras was goed voor de enige 
Drentse goal in deze periode . Bekwaam en 
met veel overleg wist coach Ton de Groot zijn 
tea m naar de beide punten te begeleiden . Al 
leen Henk Keizer passeerde international 
doelman Ed Nienhui s nog één keer . Voor de 
jeugdige Asser equipe was er veel te leren en 
dat was het enige winstpunt. 

Gisteravond was het tegen de Smoke Ea 
ters_ oo_k al een eenzijdige ontmoeting. De 
thu1sre1s moest hier worden aanvaard met 
een 20-0 nederlaag. In Geleen werd de vroe 
gere GIJS-speler Jami Conroi topscorer. Hij 
passee rde de 15-ja rige Jan Koops vijf keer. 
Dave Bell scoorde tegen zijn vroegere mak 
kers driemaal. 

GIJS besloot het competitiegebeuren met 
een 11 -2 overwinning op de reserves van de 
Feenstra Flyers. Een stand die werd gereal i
seerd via de tussenstanden 0- 2, 2-4 en 
0-5. Alleen de zeven goals die Allard Krikke 
in deze ontmoeting scoorde waren de moeite 
van het vermelden waard . De beide A
junioren in de selectie van Coach Paul 
Domm, Arend Mulder en Danny Smit, kre 
gen een ruime voldoende van hµn technische 
baas. Mulder scoorde zelfs één keer. Bert 
Bleeker zorgde voor het resterende drietal 
treffers . 
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