
     
 

Het eerste kampioenschap; Kampioen 3de Divisie  

 

  

 

 

 

  

GIJS 1970 – 1971  -



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. 

joste
Notitie



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 van GIJS aan het begin van het seizoen 1970-71. Frans van Erp sommeerde dat het team met de helm 
op de foto moest (kinband vast). Van links naar rechts; Frans van Erp, Jan Hessel Brons, Cees Meeuwsen  
Arnoud Bender, Johan Orsel, Jan Dijkstra, Henk van Halteren, Folkert Berghuis, Jos Teisman. Knielend van 
links naar rechts; Pick Storor, Wils Pronk, Martin Leeflang, Rob van Aarem, Coen Eikelenboom, Pieter 
Lucas en Henk Krikke.



SEIZOEN 1970 - 1971: 

In N ederland: Wereldkampioen chappen C-Groep 

In Groningen: 1 oktober: N EDERLAN D / ZWED EN jun. A 

10 okt.ober: G.IJ.S. 1 / H.T.S.V. Bremen 

+ 1 november: Start Nederland e competitie 

D tege n ta nder a n va nd aag; hel ee rste juni orentea m va n Zweden. 

Denkt U ni et: o. het zijn maa r junioren! 

Ü " Zi.:: j ng n . tot 19 jaa r . . chaat en reed zola ng ze kunnen laan en zull en 

o r nkel ja ren ng -twijfeld 1-den zijn a n de na ti onale Zwe d plo g, di e 

i d r jaa r in d A-g r p bij de w reldka mpio n cha ppen bij d r ste dri 

eindigt. H et zijn sne ll en ha rde p lt:r , di ni t o r en ma nn tje o r z ij gaa n 

en gee n m del ij den zul I n h bben m ~t de derl and e pl o g va navond. 

And er zijds i ed rl a nd , waa r het ij shoc key de laa t t ja r n een g rot vlucht 

mee ma kt, ~r p gebrand l la ten zi n, da t de tij gtnd e li jn an de laatste 

ja n.: n d o rgez t wo rdt n zi j zu ll en a na ond onge t ijfeld proberen hun 

Zwe dse tege n. land er. dit zo duid eli jk moge lijk te ma k n. 

Derh I e ka n erwacht wo rd en n "tri jd tu en tw ploege n, di e b iden op 

d e o er innin g uit zij n; da t w rdt : 

r mpo. in ze t. go d n moo i . chaa l. ~n met sp ct acula ire momenten oor b ide 

d elen, \, a rb ij ij. G ronin g r het be te zull en h pen or onze na ti nal 

doe lma n Me rtin Leefl a ng, a nwi ri j ze ker i , dat hij he t ederland doel 

za l e rd edigen. 

1 aa rt dus v temba ndcn 111 t. o nze Jongen z ull en w aa nmoedigin gen 

h rd nod ig heb en. 

Opening Nederlands IJshockey Seizoen 

IJ 

IJsstadion Stadspark 

Groningen 1 oktober 1970 

NEDERLAND / ZWEDEN 
j unioren A 

Onder auspiciën van de Neder landse IJ hockey Bond (N .IJ .B .) 

V i önskar vära venska vän ner hjärtligt välkommen til.1 G roningen 



Spelen 

Bo Karl , o n 

Bert Jattne 

U lf Wcin tock 

\lbts Lundmark 

Thoma<:, ~kl und 

Jan -Erik Silverberg 

Kent H edman 

G öran jöö 

Peter Cudmund,on 

Chri,ll:r J ohan'>'>On 

T homa, Pa lm 

A,,a r Lundgrcn 

Stdfa n Ande r'-'>On 

C la<, Gora n Wal lin 

' vcn-Ake R uuby 

Mat Wa lltin 

Leif l ldd 

Öqan Lind'-.trom 

Anlkr" Berg'>lrom 

C hri \ lCr Lunubcrg 

ZWEDEN 

Cluh 

ybro l F 

A IK 

Lek'>and'> lF 

C lemeni.,an IF 

Grum'> 1 K 

Ho for-, 1 K 
Strom,b ro I F 

f- ager,ta AI K 

Lek , a nd-. 1 F 

AJK 

Dju rga rdem l · 
M o Do A IK 

ybro I F 

Almtuna 1 

ybro IF 

1 K Göta 

Lek'>a nd'> 1 F 

T1mrá IK 

Ham ma rby J F 

/1. 11 

K eeper 

Verdediging 

Aa nval 

NEDERLAND 

K eeper 

Spe/C'r1· 

M . Lcdlang 

G. Göbel 

A . Loc kh or<:.t 

Verdedig ing 11. van Dun 

11. hri l iaan 

W . Oom 

Aanval 

W. va n Do mmelen 

A . Roomer 

J. van der Be rg 

J. M ac D onald 

R. Smulden) 

J. imon 

J . va n Gurp 

R. Genti · 

J . Man uel 

A . de K ok 

R. K oekkock 

A. de Groot 

R . Bakker 

C lllh 

G .IJ . 

TI J T RAPPER. 

HI.J. HOKY 

T IJ C T RAPP R 

1 IJ C TRAPPER 

HIJS HOKY 

Den l3o<,ch 

H iJ - HOKY 

Den Ac)'>ch 

IJ TRAPPERS 

TIJ C TRAPPERS 

TIJS TRAPP RS 

Den Bo ch 

HIJS HOKY 

t!IJS HOKY 

hial f 

Am Lel Tiger\ 

Den Bo,;ch 

HlJS HOKY 

T RA J ~ R: J . Pl ettika 



GRONINGEN 

donderdag 1 oktober 
20.00 uur 

zitplaatsen f 5, -
staanplaatsen f 3,50 

VOORVERKOOP GRONINGEN: 
Sigarenmagazijn: 
Minke - Nieuwe Ebbingestraat 2 
Homan - Herestraat 80 
Griever- Paterswoldseweg 664 
HAREN: 
kapper Dunnebacke Meerweg 67 

HOOGEZAND: 
Aqua Sports, M. Veningastraat 30 

JUNIOREN A. 



NEDERLAND MET 17-1 GEKLOPT 

Een fra aie r edding van Martin Leeflang b,j een schot \:an Lundgren (13). Christiaan verleent assistentie. 

-zweedse ieugdploeg 
geeft iishockeyles 

(Van onze sportredactie) 
Het Nederlands ijshockey, ontdaan 

van zijn buitenlandse elementen, is 
een sport die nog 1teeds volledig in 
de kinderschoenen stoot, Die - be
paald niet verrassende - conclusie 
kon gisteravond opnieuw worden ge
trokken, nadat de bloem van de natio
nale ijshockeyers in het IJsstadion 
Stadspark door een team van Zweedse 
junioren een ontluisterende 17- 1 
nederlaag had moeten incasseren. Het 
hoofd van de technische commissie, 
Jan van der Heide, draaide er no 
afloop niet omheen : ,.Verge leken met 
de"te profes~ionele ploeg %ijn wij nog 
maar beginners. Vergeet echter niet 
uit welk een klein arsenaal wij moeten 
putten. In Zweden speelt bijna iedere 
jongen ijshockey, in ons land hebben 
wij slecht, een paar honderd spelers." 

En weer konden later de al zo vaak 
t e beluisteren woorden over de nutti 
ge les worden gehoord. die een team 
van uitstekend op elkaa r ingestelde 
knapen van 16, l en 18 jaar de Ne 
derlandse ploeg had gegeven. Doch 
ook de twijtel of het ijshockey in ons 
land ooit een hoger niveau zal berei
lcen, zolang de clubbelangen ve r bo
ven de nationale otwikkeling van de
ze spectaculair e sport u itsteken. Be
langen, die ten gerieve van het pu
bliek leiden tot kostbare investeringen 
in buitenlandse spelers en een voort
durende rem vormen voor dP ont
plooiing van talenten van eigen bo
dem. 

Een feit is weliswaar dat de ijs
hockeybond een reglementaire be
perking van buitenlandse krachten 
heeft voorgeschreven - binnen enkele 
jaren mogen slechts drie vreemdelin
gen per ploeg spelen - een snelle 
vooruitgang van het !!pelpeil van de 
nationale ploeg lijkt voorlopig een il
lusie. Hoe groot wa~ immers alleen al 
het verschil in voorbereiding van het 
Zweedse team, dat een maand lang 
m Tsjechos1owakUe uren per dag op 
het ijs stond en de Nederlandse selec
tie, die nog slechts enkele weken . cl e 
training heeft hervat. Van der Heide: 
"De Zweedse jongens worden volledig 
als professionals gehard. Ze staan te 
dringen om een plaatsje in dP - goed 
betaalde - top te ,~e~." 

• 

Een levig du el tu sen de Zweed Weinslock (links} en Rudy Bakker, 
gadegeslagen door doelman Göbel . 

JEUGDINTERLAND 
IJSHOCKEY 
IN GRONINGEN 
Hel ijshorkey -seizoen 1970-19il wol'dl 
op J oktober iu Groningen geopend 
mel de jeu.,.dinlerland ederland
Zweden ( -jeugd). Hel Zweeds e jeui:'d 
(<>am h hoort tot de sterkst. 1 n , ti 

p "' .: l 11 ,·an Europa. 

Geen wonder dal voor eclerland 
lechts een figurantenrol was wegge• 

legd en zelden de bekende ,,GJJ, -
sfeer" door de achthonderd (,o~chou• 
wers in het IJsstadion werd gescha
pen. De amper warm gedraaj'1e oran
ieploeg keek na een handvol e<'onden 
reeds te:en een achterstand _aan en 
werd daarna tccbnisch, tactisch en 
conditioneel zodanig o,·erkla. t d~t 
•ells gerenommeerde spelers al Wil 
van Dommelen, Jo Simon en R?~1 
Gentis bun zekerheid volkomen kwJJt 
raakten. 

Voor GIJS-doelman Ma1·tin Leeflang 
was er weinig eer te behalen t egen de 
herhaadelijk doorbrekende Zweden. 
Hij verrichtte in de e~rsle en derde 
periode - Göbel verving hem t':1ssen
t ijds - een aantal goede reddmgen. 
maar de o,·ermacht was ook voor h m 
te groot. Slechts eenmaal kon edcr· 
land via Jo Simons een aannil doel: 
treffend afsl uiten. Dat gebeurd b1J 
de stand 0-6. . 

Fortuin misten onze landgenoten _in 

de tweede periode. toen een agre~s1"
ve ploeg enkel mog lijkhecl en krcq:(, 
doch daar stond tegeno,·er dat_ de 
Zweden een sco1·e van meer dan twmt!;! 
doelpunten stellig binnen het bereik 
hadden. Het werd tenRlotle 1- 17 vrn 
scores van 1-6, 0-4, 0-7. Een dag 
eerder had Zuid-Nederland mel TsJe
choslowaakse hulp slechts met 5-10 
verloren . 



---------Nieuwsb lad van het Noorden van donderdag 24 september 1970- 31 

IJshockey-seizoen 
in Groningen 
van start 
met interland 
tegen Zweden 

Het ijshockey-seizoen w ordt in Gro
ningen op donderdac- 1 oktober ge
opend met de interland Nederland
Zweden. Het Zweed e team bestaat ln 
principe uit jeugdspelers, maar en.ke
le van hen komen reeds uit in de na
tionale a-selectie. Dat de Zweedse 
ploeg die naar Groningen komt uitste
kend ijshockey ~'Peelt staat daarom 
vast. 

De Neder landse ploeg is nog n iet 11a
mengesteld, maar aangenomen wor dt 
dat Martin Leeflang, de populaire 
doelman van GIJS h et doel zal verde
d igen. 
GIJS, dat al ger uime tijd bezig is aan 
de tr aining voor het n ieuwe seizoen, 
speel t op zaterdag 10 oktober de eerste 
oefenwedstrijd. Tegenstander is dan 
HTSV uit Bremen, dat al eerder in 
Groningen op bezoek wa!. 

Collecte beslissend 
voor kunstijsbaan 

Op donderdag 1 oktober - nog niet 
zo lang geleden gepland als datum 
waarop de vierhonderd meter kunst
ijsbaan geopend zou moeten worden 
- dienen de inwoners van de ge
meente Groningen zelf antwoord te 
geven op de vraag of er na een ljs
hal ook een vierhonderd meter 
kunstijsbaan in hun gemeente komt. 
Een groot aantal collutanten zal er 
dan op uit trekken om te trachten 
met een bliksemactie de nog ont
brekende driehonderdduizend gulden 
bijeen te brengen voor de kunstijs
baan. 

Er zal tussen zeven uur en hall 
tien 's avonds huis-aan-huis worden 
gecollecteerd. Na eerdere acties van 
de Stichting tot Bevordering van de 
IJsspor t in Noord-Nederland die niet 
h et verlangde r esultaat hebben op
geleverd, stelt de Stichting dat 't'.an 
deze collecte afhangt of met de m
middels gestarte werkzaamheden in 
het Stadspark kan worden doorge-
gaan. . 

On deze actie te doen slagen 1s een 
groot aantal collectanten nodig. In
middels hebben er ruim zevenhon
derd personen gereageerd op een 
dringende oproep in advertenties. ?e 
Stichting meent echter nog een V1Jf
honderd collectanten, die zich kun
nen melden via telefoonnummer 
55602, nodig te hebben. 

Naast de huis-aan-huis-actie zal er 
donderdagavond ook gecollecteerd 
worden in de ijshal waar de ijs
hockey-interland Nederland-Zweden 
wordt gespeeld. Voorts zullen in ver
schillende delen van de stad postkan-

Z •sTADSPARK1 

~GRONINGEN 
< ._ 
V, 
V, -

400 meterbaan 
OK T OBER 1970 

toren en bankinstellingen in de 
avonduren zijn geopend waar bijdra
gen kunnen worden afgegeven. 

Donderdag 1 oktober zal bekend 
worden o:f er in december in Gronin
gen geschaatst kan worden op een 
vierhonderd meter kunstijsbaan. 



DE VOLG ENDE PLOEGEN ZIJN MET G. IJ . S . I GED ELD 

IN DE 3e DIVI IE VN DE N. IJ . B.: 

AMST EL T JGERS I I 

BRU, SEL II 

CLYMPIA ANT JwRPEN II 

EI DHOV•N J 

G •L ·N I 

HIJS HOKY III 

OTT RD,\M II 

T , ~C HT I 

T. S . RONIN E I 

- = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = - = - = = -

7 

.LV i.. T OT E Er 

,o 1 1 t . afspraken t 
en , dus schrijf h ,_t op ~!t!! 

OV M SR G. I . S . I ROTT~RD 

mo ti..;n 

II 

_1 NOV E . IJ . . I OLYM I · IT 'J.l!.JRPE 1 II 

1 D CEM ER . IJ . S . I BRUSS~L I 

n a r o 2 Janu ri 1971 

L KT U ER VOOR O Z JO ES OOK EE GO ED S IZOE 

H E D E N V O N D 10 OKTOBER 

IJSSTADION ST DSP RK 20 . 00 UUR 

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

De -:, r t e w s TlJ V n dit zo n v a n 

Uw f vori ct ij shock y rs ! ! 

H a f u h e e vori Heek bij l a 
li ij e s rijd tus sen d e r -

C 
, 

Gn Z ~c1.;:dse J - 1...: 

( 1 - 17 ) r ek VJ 1. J J r 
voll l op e nt i Cl.Gm - • 

- - - - - - - - -

ori j a r ve r n wee ~c strijde n een 
on e Dui se t e enst nd cr R es p~ ld , e 
ee r ste Yu r en ze e r vc r di ns e l ij k el ijk
sp~l ( 3- 3 ) , de 1 s GIJS - we stri ja 
0 in t Je n n f el l e sp 1 nd HTSV m t 11 - 4 
v e rlor~n ; a ll mal r 2 n n om te 1 t . n zin , 
da GIJS go ed h e ft ov c r zom er d e n e l e n 
op h e t ijs zal kom e n . 

-

;;oPBRENGsT-vooR-HET-JrjiUGDHAT I :-r:Fo ns=fr-
---------- - ---------------- ---------------

G. IJ . S. DIT J R DE 2e DIVISI E T? l ? t ? 
1- • • • • • 

, ZE ZULLE Hn.RD OD HEBBEN 



G. IJ. S. GRONINGEN ------------------------------------·--

MARTIN LEEFLANG ( 1 ) 

-

COEN EIKELENBOOM ( 12) 

WILS PRONK ROB BRONS 
(2) (C) ( 3 ) 

HENK VAN HALTEREN JOS TEISMAN 
( 4 ) ( 5 ) 

ROB VAN AAREM PICK STORO.I:< J0HAN ORS EL 
( 6 ) ( A ) ( 7 . ) 

RONALD SIEZEN FOLKERT BERGHUIS 
( 9 ) 

, 

PIETER LUCAS ( 14) 

BERT CORB!êRE ( 15) 

JOHN HALFFMAN ( 16) 

( 10) 

Cbnditi etrainer: C. Meeuwsen 
ijstrainer : R. van Aarem 
co a ch : F.J.M. van Erp 

( 8 ) 

AERNOUT 
EENDER 
( 11 ) 

1e 

ce 

keeper WILDE ( 21 ) 

rdedigin- HJ\1\IrE SAPIA 
~ ( 4 ) (14) (A) 

ve-r-a-..;uiging RENNIGE PRITZKAT I 

1e 

2e 

aanval 

aanval 

reserv es/ 
wisselspelers 

( 2 ) . . 

PRITZKAT II MINDERMANN 
( 12 ) ( 9 ~ ( C) 

KIENAST LINDEMANN 
(7)(A) · ( 18) 

PENTILää ( 19 ) 

( 16 ) 

KARL 
(17) 

VAN KERKEN 
1 . ( 13 ) 

de scheidsrechters waren bij het te~ perse gaan van 
dit episte l nog niet bij het G.IJ~S.-bestuur b eke nd. 



1 Nederlaag 
tegen 
HTSV: 8-2 

I , 
/7/, l'1 n /IJ t 

IJ. -10 

■ 

iet 
' p Ic r- /rainer Rob van Aarem ( voo r h et eer l m e/ alhelm) in duel m.e/ de Duilse "a sis/cnt-cop/ain" 

ap ia . Vo n Ke rk en (HTS ) en arbiter Schulh zi en Gle afloop befangslellend tegemoe t.,, 

sterkte toegen o en 
{Van een onzer verslaggevers) 

Van de eerste kennismaking met GIJS in het nieuwe seizoen zullen 
de ongeveer 1300 toeschouwers in het IJsstadion Stadspark 
te Gron ingen zich wellicht meer voorgesteld hebben dan het moei
zame spelletje ijshockey, dat de Groningse ploeg ontwi'kkelde tegen 
het superieure en zelden voluit spelende HTSY uit Bremen, wat tot 
een 2-8 nederlaag leidde. Weliswaar mag men zich no de tweede 
oefenwedstrijd in een serie van vijf (GIJS verloor eerder van THIALF 
met 4-9; voorts speelt het nog eens tegen TH IALF en twee keer 
tegen Nijmegen), nog niet aan een kritische spelbeschouwing wa
gen, toch schijnt GIJS in vergelijking met het vorige seizoen be
paald niet in kracht te zijn toegenomen. 
De en ig-e nieu we spele r in cle basi:-: 

op~tclling van de Gr o lingers \\ as 
,.eigen- kweek " J an IIes el Brons, dle 
n iet opviel, maar wel de hem gebod<'n 
kans rec:hlvaa r djgde. 

Verder i s er nauwel iJ ks l t s ver an
de rd aa n het spelersbe. tand, a l ont 
brak P ick ~toror zaterdagavond wel 
op h et appèl. 

Ver der heeft en kle ine verandering 
Jn de technische le iding plaats gehad . 
Cees Meeuwsen 1ungeert thans als 
conditiet rainer, t erw ij l Rob van Aarem 
optreedt al s jjstra iner en zi ch bezig 
houdt met de tactische begeleiding van 
de ploeg. 

Winstpunt 
De tactiek was overjgens een wins t

punt Jn de ongelijke trjJd tegen 
HTSV. Er werd bij GIJS vaak tijdens 
het spel gewisseld, t erwijl zo n u en dan 
ook getracht werd to t combinatiespel 
vanuit de verdedigingslinie te komen 
Dat Jukte niet altijd, doorda t HTSV 
eigenlij k een te sterke tegensta nder 
voo r GIJS \.vas. 
GIJS had een erg matige tart en dat 
bracht de Duitsers binnen enkele mi 
nuten reeds op een 3-0 voorsprong, 
tot groot ongenoegen van Van Aareni , 
clie het zich ongetwijfeld anders had 
voorgesteld. 

Toen HTSV (dat in het verleden van 
een versterkt GIJS met l l-4 w on en 
met 3- 3 gelij k speelde ) zich daarna 
ontspande. kon de ploeg van coach 
Van Erp iets lerug doen . 

Er had met de gebruikelijke lnzet 
zeli · meer in gezeten dan de twee doel
punten, die Meeuwsen en Van Aarem 
aantekenden in de eerste en laatste 
speelperiode. Vooral Van Aarem hee.tt 

nige goede kansen laten liggen op een 
draaglijker uitslag. 

Tff't k reeg- aanvulling ,·an vele s11cler 
-v-an HIJS HOKU en be:schik L verder 
nog· over twee Canadlc'ze11. 

De nieuwe ·pelers bij Thial.f zijn de 
Can adezen T eery Wal ker en Andy Ra
\'C n , - twee s tuden t.en die een jaar in 
1 edcrland s i uderen n biJ Gele n niet 
lererht konden, - ve rder de in terna
tionals Ad de Kok van TIJ ·c Trappers 
(Tilburg ) en de Ams terd a mmer Rudy 
Ko kkoek Amstel Tigersl. 

Tl1iall maakte een sterke lndruk 
YOo r ruim 1000 toeschouwers en kon 
met deze versterkingen in de gelede
ren wel eens een goed jaar t egemoet 
gaan in de tweede dlvisle. 

},t. . (, 

a11 

nog geschaafd 
worden 

Het GIJS-trio Meeuwsen (c.ondi
tictraincr), Van Aarcm ûistrainer) 
en Van Erp (coach) wacht nog een 
bclangrUke taak om de Ushockey
ploeg van GIJS voor I de competitie 

T(jp te maken. 

Kwamen de tekortkomingen in de 
oefenw;edslrijd tegen Thial! (van
avond wordt in Gronin_1;en opnieuw 

· tegrn de friezen g-eoefen :'.) dui :lelijk 
naar voren. ook in de zaterdagavond 
gespeelde v riendschappelijke wed
strijd tegen HTSV uil Bremen is ge
bleken, ct1t er all.Il de GIJS-ploeg 
nog heel wat geschaafd zal moeten 
worden om met enig vertrouwen 
aan de competitie te kunnen begin
nen. 

De ploeg is nog lang J;een eenheid 
komt snelheid en inzicht te kort en 
heeft nog een groot gebrek aan con-

-._ ditJie. In de eerste sp,-zelperiode lie
pen de groningers al eeri 4-1 ach
terstand op. Nadat Mindermann, 
Pritzkat II) en Karl al binnen vijf 
minut en hadden gescoord (doelman 
Leeflang, m,akte een onzekere in 
druk) kwam in de dertiende minuut 
Meeuwsen uit een felle inzet van 
Van Aarem tot een fraaj tegenpunt. 
Pentilä scoorde daarna nogmaab 
vçor de ploeg uit Bremen. 

In de tweede periode waren het 
Mindermann en Pritzkat 01), die 
het betere spel van HTSV noi: meer 
reliëf gaven. In de slotrase van de 
dude s11eelperiode beleefden., de on
geveer 1200 toescbouweTs noK even 
een kleine sensatie: binnen twee 
minuten drie goals. Eerst scoorde 
Van Aarem voor GIJS en vervol
gens Mindermann voor HTSV, dat 
uiteindelUk met S-2 won. 

1 
Na drie negatieve tu sensJ·an den van 

1-4, 0-2 en 1-2 (GIJS heeft in de 
laatste periode de sterkste tegenstand 
geboden) kan de voorzichtig e conclu
s ie getrokJ<en worden, dat de spelvo?~
uitgang bij GIJS dit jaar vooral z1J n 
grondslag moet vinden in de voor1;.1it
gang o p tactisch en techni ch gebied, 
aangezien een po itieve aanvulling van 
liet spelersbestand met enkele goed~ 
krachten van andere ijshockey ereni
gingen is uit ebleven. 

i!t'!•lf? ZATERDAGAVOND 8.00 UUR 

!f. 11 l ,l~J4,1IJSHOCKEYWEDSTRIJD 

Sterk Thialf 
Het Heerenveen e ThiaU trad zater

dag·avond met maar !ielst viel' nJeuwe 
pelen opnieuw aan tegen de eerste 

divisieclub Rotterdam. a een enerve
rend en \'Ooral in de derde speelpe
riode bikkelhard gevecht zeg;evterd"n 
de F'riezen met 7-2, wat als e n ver
rassing ka.n worden be chouwd. Rot
terdam 1mm is van plan het ko
mende seizoe, oge og·en te gooien In 
de top l'an het ederln.uclse ijsl,ockey. 

GIJS -HTSV BREMEN 
Toegangsprijs t 2.-. 

Voorverkoopadresl!lln: 
, Sigarenmagazijn HOMAN, Herestraat 80 

Sigarenmagazijn MINKE, Nw. Ebbingestraat 2 
Sigarenmagazijn GRIEVER, Paterswoldseweg 448 
Sigarenmag37;i.jn KNOLLEMA, Wielewaalplein 40 n AQUA SPORT, M. Veningastr. 30, Hoogezand. r 

1 
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GER IJSHOCKEY STICHTING 
Z "D <,_ 'O:',D1 K'l BLRa,. - R 

IJ<.; .\ mo, . 1. D PAR 

G:IJS-NIJMEGEN 
Donateur~· upun nr 3, 

\ 'oon· rk,u,11adr,. ... ,r11 . S g 80 , 1:: m ag;, 2 1 n 
lmK , .:\1"'u e :Ebö11 J.:ç 1" a " 21 n G er ,wo ld ev.eg 448; 

.'1g maga,Jj n Knn ll f'n ;i, \\' ie 1n 4() Aqua . Yl'nmga traat 30, 
lloog tand 

p-,lt. ~ OOK THIALF GEKLOPT: 2-4 
11~/t>_J/" 

Nijmegen is te sterk 
voor traag GIJS 

rvnu en onzer ..,,,rslngg \e1~J 
"Om lot aanvaardbaar eomblnaUe,prl 

ll' komr n , zullen de Jon,rens n'lel~ and r 
mo t Il dOl'll d Il d\, l~en. (•ha h(' n n 
nor N'n baatsen," zo mPrk(e ... 1Js. 
oarb Va.n Erp ri kravoncl op na d l' 8-

0-nedrrla. f In de o r nwedc;trijd l(' en 
bel :.if'rke Umegen, dat bel vorig ,el 
iocn na r de lw ede divl Ie promo e r• 
d . ok nu w er bll'ek. dat b l bij [J , 

nor . leed ontbrei-kt aan voldoende tram
verband en daarom I g d de Gronln• 
ret ploeg- er nl t In tot d l'lp11nt. n te ko
men ho wel dt mogc lUkb d~ zeker wel 
ge ·chapcn werden. 
OvengC'n , ar n r g1stera 1·ond ook , rl 
d g lijk emie po·i11 ,e punten 111 hd 
IJ· tadion w fü te oen, n. Re ne-doel
mnu Coen Eikclenboom b1Jvoor\.J elrl 
m a kt in elf' laatst tw nlr minuten vn11 
rle wedstrijd n ui stekende indruk en 
li t ztch 1,i t passeren V rd r w rd '" 
,, clvuldi" ing z I dr nieuwe - jeugdi
g p I r KTikke, D1Jk tra n Bro, • 
Qyer alle drie Loonde Van Erp zich te• 
vreden. 

Evenals de vorige Ws'ek Legen HT V 
tartte GIJ \ Tij traag en pnnickeng De 

jonge, maar hoog te kwaliliceren iJ
meegse ploeg strafte dat meteen a!. "'at 
de 0-5 stand na d e rste perlod onder
tre pt. GIJ herst ldc 7irh daarna b •-

hoorliJk en heeft bi,J llJd 11 go d t g n• 
stand gebod 11. Vooral de Laatste p nodf' 
leek de huisclub, aangemoedigd doo" 
ongeve r 800 loeschouwers. NiJmege!l 
nog terug te kunnen drmgen, maar ('" 
ging ,an GIJS te weinig beheersin u1i 
on, de kan n te b nutten 

Een dag evoren hadrten de 1 ijmegena-
ren in Heercm·cen lrnn rstc competitie-

wcdslri1d l gen THTALF nw 
g • lol e, 11 w1vt>r, ad, g cd t'IJ d ('• 
bral'hl. De in d lwccde di\ 1. 1e :l rke 
THl.\LF-1,lo•i:: weid 111 de e ·tst p node 
, olkoml'11 01 •1 rompcl<l do0t de n ·ll • ac• 
tic~ an de JOllf: ·11meli{c1 aren. d1 In 
, arncr -spel r AndJclich een gcweld ·g 

_ Lerk kracM b z1 l en . Binnen enkele 
mtnul •n stond n de Fnez n al op een 
3-0 achter and 

a de tweede 20 minuten b droeg de 
,·oor pron!( van t1m ~ 11 4-0. To n paS 
kr g •n d bewek rs h 1 rg moeiltJk cn 
ges eund door 3000 oc -rbouw rs kwam 
THIALF not? rg rlichtb1J door Raven en 
Koekkock 12 l. 

. , 
I(. ~ '~ 19 g 
IJshockey'er ./ 
volop bezig 

Met de ontmoeting Thia.tr- ljmegen 
is 'l.llterdag~vond in Hee.ren\i'een voor 
het noord n de ij,sbookeycompetitle 
van t.art gegaan. De Friezen hebben 
bun 3000 aanhAngus niet l-Ot vreugde• 
dan$e.n kunnen verleiden, ant rlJ , ,er
loren het openingsduel met 4-Z. 

De ijmeegse ploeg met d l! Tsjech 
Angelic Il.Is de grote ui ,blinker < hlj 
stond de volle 3 x 20 minuten op het 
ij ) m alleen in de derde speel • 
periode t.errem prijsge~. T kwam 
Ttualf door Raven en Koekoek lbt 
·,wee treffers tegen de oostellJken 
slechts één N Umegen had m he eer
ste gedeet·è een verdlende 3---0 voor
sprong genomen, In het tweede gedeel
te werd niet gescoord. 

G" teravond was de ijmeegse ploeg; 
te g t blJ GIJ in Groningen, In dit 
oefenduel trokken de ijmegena.ren: 
nil"t alle ttgisters open en door het 
trage begin van de Groningers kon de 
ploeg van Angellc, die ook nu weer 
vrijwel de g-ehele peelperiode op het 
ijs bled, tol ~ uillopen. 

Door nog een treffer In de tweede 
periode en een 2--0-stand l.n het derde 
gedeelte. toen GIJS veel beter begon 
•;e spelen, werd het te!lsl.otte een S-0 
ze1re voor Nijmegen. 

I 
ch. ste blad ----------------~---

BWITENcaSPEL 
Bestuur 1s gekant tegen 

aan trekken buitenlanders 

- a e 
an e r 

e 
brokt>n ritmi dg klAJJ. g vulgcl door d ( I Ie re<'t 

n d Jang itro p "Lééflnng" hebben gedur ndc 
eu ij hockey Groninger · een , ertrouwd klonk ge-
or wie niet een zalerd11gavond in d tjokvol! ij hal 

hee(t \ crtoefd wonn r (GIJ" l voor z n fan ) er zijn, no~ 
, rij urnmier , bek aamh id v rtoonde i. h t nou •c l.ijk. oor te t llen 
welke tonelen zich er a 1>eeld n. Het pi nier , rk an een grocpj 

roninger jongen die ruim en jaar g- led n b . lot n om aL vrije
tijd be_ ted ing d ij ho ke ·. port te heoef nen h eft e n lormachti~ 
ontwikkeliJ1g doorgem akl. D rlîgrluizend 1o chouw •r. b zo ht n de 
in totaal dertien w d_ lrijdcn. el duizenden die op h t laat.. t moment 
no een kaartje , ildcn bt:mn htigcn moe kn tclc.>ur e t •ltl hui. wnart. 
ker ·n mdat d hal vank al r n uur ,oor hcl opln·1lrn ,, 11 GIJ . tot 
d nok w ge,·uld. a een aantal o f nw d (rijden 1, ginl 'IJS op 
7 no ember a n z'n twcc1le leven jaar in de dcrd - en 1. agstc -
clivi i . Voor duizenden roningc r aat dan het wekelijl ~ fc t i11 

do ijshal weer beuinnen. 

D ongl"loofwaard1g popularrl it 
,•an GIJS 1 een \'oor 1·elen rnlrtg • 
rend vraagstuk. Ten ·ijl de kla:;sieke 
zaalspor n in Groningen al jaren 
naar de gun l van het publiek dingen, 
waarbtJ de z.aalhandhalploegen van 
Vlugheid en Kracht en Olympia nog 
het me e UCCe! hebben, heef GIJS 
e n bhksemsn ]Ie greep g kre en op 
de massa 

En dat terwijl de ij ho key rs -
vooral in de eer~te maanden - nau• 
we!JJks sp l van emge aUure t!' bieden 
hadd . He merendeel ,·an de 1n 
schuimrubber gehulde GIJS- pelet3 

·Lond v. an kei nd o de s h al n 
,nor hen wa ht>l m r rn 
v:.in v llen n up ·taan 
IJshockey kon daarom 
sprak ZLJn 

Gaandew g werd n d ve1T1c:hlmg n 
beter Onder aunvoenng van de erva
ren Rob an Aorem. die de GlJS-!'lp -
l r d r rste heg1rnielen van IJshockey 
b1Jbracht, n do !man Martin L e! 
lang - mtus n na Tonny v.in L ~u
wen de populairs kt>eper van G ronm
gen - v,,erden r na e n serie forse 
n d rfagen ov iwlnninA n behaald. 
II •tg •n tot gevolg had dal nog m r 

Henk Krikke, 
één van de 
Jeugdige 

IJS-speler., 
waarmee g -
traclll wordt 
de hoogste 
region n van 
het ed r land-
se ijs/loek y 
te ber iken. 



U zult vanavond de vertrouwde figuur van Captain 

~ils Pro nk moeten missen ; e z is donderdag 1 . 1 . 

getrouwd en zijn ve r blijf elders maken het hem 

onmogelijk ev e n ( ! 0 over t e komen . Nam ens de 

gehele GIJS-aanban een hartel ijke f e licitatie aan 

Wils , en dat we h em maar wee r snel mogen zien . 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Captain hedenavond 1s Rob van Aarem ( 2 ) 

Gist r avenµ gespeeld in Heereuv e en : 

THIALF / NIJMEGEN . 
• " 2 - 4 " 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voorv e rkoop dr esse n bij de GIJS - we strijden : 

si . mag zijn : 

HOMAN , Her straat 80 , 

MINKE , Nwe . Eb bingestr at 2 , 

GRIEVER , P ters ioldsewe 448, 

KNOLLEM , .V i l e w lplei n 40 , 

in Hoog za nd : 

AQU SPORTS , dzelfde m n als va n het winkeltje , 

M. Ve nin as traat 30 . 

TWEEDE OEFENWEDS TRIJD: VAN G. IJ . S . 

IN HET SEIZOEN 1970 - 1971 VAN DE N. IJ . B. : 

0 cP 
G. IJ . s . I - NIJ M 1 G E N I ----------------------------------------------------------------------------------

Een tegenstander , die vorig Jaar nog met 

G. IJ . S. in de derde divisie speelde , maar 

aan het eind v an het seizoen promoveerde 

naar de tweede . U he rinnert zich allen no 

Alex ndjelich, of hij er bij zal zijn , is 

nog niet bekend , maar Nijme en is een zeer 

sterke, en zeer sportieve ploeg, zoals uit 

de uitsl g van de weds trijd tegen Thialf 

is eb l eken . Vorig jaar was de uitslag van 

GIJS - ijmegen 9-3 voor de gasten, die 

eerde r dir seizoen roet 3-2 van HTSV Bre~en 

ve rloren , dus U weet hun st e rkt e ongeveer . 

Desondanks een goede oefenwedstrijd voor 

GIJS , mede om zich te revancheren vo or de 

niet zo beste wedstrijd van vorige week . 
--------------------------------------

25 c e nt voor de rnateriaalpot van GIJS - puppies 



OPST~LLING G. IJ.S . S.I.E ---------------------------------------- --------------

MARTIN LEEFLANG ( 1 ) 

COEN EIKELENBOOM ( 12 ) 

HENK van HALTEREN 
(3) 

PI ETER LUC J S 
(5) 

ROB v a n A~REM CEI:S l lEEU\iJSEN 
(7) (2) (C) 

. ' 

JOS TEISM · N 
(4) 

J I N HESSEL BRONS 
(6) 

JOH, N OR:: .::;EL 
(8) 

ROL,ND SIEZEN 
( 9 ) 

FOLKERT n:8föJHUIS 
(10) 

HENK KRIKKE 
( 11) 

co ch : F . v a n Erp , 
baantra ine r: R. v a n a r em, 
droo g tra ine r;C . Mee uws e n . 
a rts : dr . F. H. Mul d r 

PICK STOROR ( 14) 

ERNOUT BENDER ( 

J \ N DIJKSTRJ (16) 

keep e r 

erveke 

1e b a cks 

2e b a cks 

1e ljjn 

2e lijn 
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OPSTELLING NIJMEGEN ----------------------------------------
e r e supportste r : Marike 

van der VR. NDE 

R. van BEEK 

· LEX ANDJELICH ' ' ' . . . 
~-

'-

v a n RIJSl'J IJK 

JOOSS EN SMULDERS 

BURG 
Il 

DUIGHUIZEN 

KREYENBROEK 

M. v a n de r BORG 

REINTIES 

WIJLEM NS 
: I 

Onz e GIJS - puppi e s zull e n dit j a a r m~esp e l e n 
in de l a ns elijke comp et i t i e , op d a t U ov e r 
e nk e l e j a r e n e e n go e d GI J S zi e t spe l e n me t 
s pe l e r s vah e i ge n k veek , Jond e r buit n l ~nde r s ~ 
St or t de volge r e k ~e r i e t 0 ~e e r ~n éé n 
~;::Nél1t j c ; c1~~ i s het 2.c l-: 0 1· , -- t z e e c: :<: f :..~1 0 

1 ; 
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mensen bij de ingang van bei iissla
dion moest worden verteld dat er 
voor hen geen plaats meer w as. 

Rob van Aarem's uitleg O\' ,r de 
GIJS-rage : ,.Vee l mensen die i,1s
hockey alleen van de televisie kenden 
wilden dit wel eens in werkelijkheid 
zien. want ijsho key heeft i ts p cta
c ulairs te bieden. De oeloop naar GIJS 
werd nel groter omdat ied ereen met
een enthousiast was do01· de geweldi 
ge sfeer in de hal. Een aardig voor
beeld hiervan is een man die bij de 
d ur kwam toen de hal al helemaa l vol 
zat. Hij wilde perse naar binnen, manr 
er werd hem verteld : .,U hebt er wei
nig aan want u zult niets van de wed
strijd kunnen zien . Dat hoeit ook niet, 
zei die man toen, ik wi l er alleen 
maar bij zijn ." 

Geen interlands 
Het is evenwel frappant dat de wed

strijden die ijshockey van ee n veel ho
ger niveau brachten, aanzienlijk min
der mensen naar de hal lokten. ,,Er 
moet ren ploeg op het ijs staan waar
voor men wil gillen ," vindt Van 
Aarem. ,.men wil alleen GJJSSIE 
zien ." 

De kans is daarom vrij ger ing dat 
er spoedig weer een interland in Gro• 
ningen wordt gespeeld, aangezien de 
organisatoren voor een dergelijke wed
strijd f 3250 aan de bond moeten af
dragen . 
Daa rom heeft men er ook van 
afgezien een wedstri,1d naar Gronin
gen te halen van het wereldkampioen
schap voor C-ploegen. dat het volgend 
jaar in Nederland wordt ge houden. 
Voor deze wedstr ijd moet namel ijk 
vijfd uizend gulden \\'Orden afgedra
gen. Alleen ,.GIJSSIE" kan de Gronin
ge ·s er toe bewegen masaal naar het 
IJsstadion S tadspark te trekken . 
In de tjokvolle bal - menigmaal pers
ten zich 2800 mensen op de t ribunes, 
stonden in hoeken, op trappen. ol klom
men in de balken - was he-t dikwijls 
een grote chaos. Het is duideli,ik dat 
de ontw rpers zijn uitgegaan van een 
\'eel geringere belangstelling. De toe
schouwersaccommodatie is achteraf 

Rob van Aurem (re ht ~; lraclit 
hier Thia lf-spele r Piet Kok l e 
omspelen. Een moment wl de 
laatste ontmoeting lussen de 
beide noordelijke ijshockey

ploegen. 

veel le beperkt gebleken. Bij de in- en 
uitgang en de trappen naar de tribu
nes was het steeds een gedrang van 
jewelste, evenals bij de geïmprovi
seerde stalletjes waar koffie we1·d 
verkocht. 
Wat cUt laatste betrefl 1s er de eer~te 
weken nog geen verbetering te ver
wachten omdat, zoals gemeld, het res
taurant njet aan bepaalde eisen vol
doet en gesloten moet blijven. Begin 
december zullen de werkzaamheden 
(o .a. aan het plafond dat 10 cm hoger 
gemaakt moet worden) gereed zijn, 
zodat er dan meer service aan hel 
publiek gegeven kan worden. 

Er zijn trnuwens meer maatregelen 
genomen om de organisatorische 
problemen met veel toeschouwers te 
,·erbeteren. Zo zijn de tribun e-plaats n 
genummerd, waardoor 1620 mensen 
verzekerd ku nnen ziJn van een zit
plaats. Voorts zijn er 900 staanplaat
sen. 

Er wordt moment.cel al overwogen 
na het komende seizoen de tribune
accommodatie uit te breiden. Aan de 
korte zijden van de ijsvloer zouden 
nog tribunes kunnen worden gebouwd, 
\\'aardoor de capaciteit wordt ver
groot lot 3200 plaatsen . 

Florerende club 
De zorg voor het publiek kan trou

wens niet ver genoeg gaan, want de 
bezoekers hebben er immers voor ge
zorgd dat GIJS en tamelijk floreren
de club is geworden. Onlangs werd 
voor alle spelers van het eerste team 
een nieuwe uitrusting aangeschaft en 
bovendien leveren de reiskosten voor 
(soms verre) uitwedstrijden geen fi
na11ciële problemen op. Dank zii de re
cettes zal GIJS dit jaar ook met een 
jeugdploeg - 11 tot 14 ja.rr - aan de 

kostbare competitie kunnen meedoen 
aangezien ook voor dil team wedstnj
den 111 Brussel en Antwerpen op het 
programma staan . 

Het spreekt voor zich dat het be
stuur van de Groninger IJ hockey 
Stichting de grote belangstelling van 
het publiek wil blijven behouden. Om 
het nsico te vermijden dat de interes
se afneemt - omdat men misschien 
op den duur uitgekeken raakt op een 
middelmatig spelend GIJS - lijkt het 
wellicht ver tandig om het spelrnveau 
te verhogen door het aantrekken van 
buitenlandse (Canadese) spelers, zoals 
btJ a lle Nederlandse topclubs gebrui
kelijk i.s. 
Het bestuur van GIJS is evenwe l 

principieel gekant tegen het contrac
teren van bmtenlandse spelers. Coach 
Van Erp motiveert : ,.De IJshock y
bond heeft onlangs besloten het aantal 
buitenlandse speler per ploeg te wil
len inkrimpen. Stel dat wij nu buiten
landers aantrekken, dan zouden we 
d ie over een tiJdje weer moeten afsto 
ten . Hiervan worden een paar van 
onze pelers dan de dupe. want die ko
men et naast te staan al er buiten
landers komen. Overigens zijn we wel 
erieus bezig geweest een Canadese 

student over te laten komen, die als 
trainer zou gaan fungeren . Maar dit 
kon op het laatste moment niet door-
aan." 

Al+iid gelazer 
Van Aa.rem vult aan met: ,,Met bui

tenlanders in de ploeg knJg je alti.i d 
gelazer. Er zijn hier in Nederland ge
noeg voorbeelden van. De ederland
se spelers voelen zich benadeeld met 
een aantal buitenlanders in hun ver -
111ging. In Geleen is het eerste team 
net een vreemdelingenlegioen. De Ne
derlanders hangen er maar zo'n beetje 
bij. waardoor de meesten zich intus
. en hebben aan~emeld bij Eindhoven.'' 
Nee, het zal echt van de jeugd moe
len komen . Laten wij dan nu nfot met 
een stunt kunnen komen bij het pu
bliek, onze stunt komt over 2 jaar. Dan 
is de huidige jeugdgroep klaar voor 't 
eerste team en daar zit erg veel pers-

THIALF-SECRETARIS: 

"Canadezen 
maken 
de show" 

VIER JAAR geleden introduceerde 
het Heerenveen e Thialf de ijshockey
sport in het Noorden. De Friezen ver
kozen toen meteen in de tweede divi 
sie te gaan beginnen (hetgeen tegen~ 
woordig niet meer mogelijk is) . In 
tegenstelling tot GIJS kreeg Thlalf 
aanvankelijk weinig vat op het publiek 
maar de belangstelling werd het twee
de seizoen eens.klaps veel groter. Het 
Yorige jaar kwamen er gemiddeld 
3200 mensen kijken naar de thuiswed
slrijden van Thialf, dat gaandeweg een 
belangrijkere rol in de tweede divisie 
ging vervullen. 

WAAR GIJS voor terugdeinst, het 
aantrekken van buitenlanders, deed 
Thial.f wel. Sinds het vo,i ge seizoen 
:ipelen er twee Canadezen - zij het 
nu andere dan verleden jaar - in 
de Friese ploeg. 

SECRETARIS Zoet vertelt waarom. 
,.Wij vonden 't noodzakelijk twee goe
de spelers in de ploeg te hebben waar
aan de rest van hei team zich kan 
optrekken. We hebben bewust geen 
topspelers genomen, maar jongens van 
dezelfde leeftijd die i.ets beter waren. 
Want je moet er voor oppassen dat ze 
niet gaan domineren. Ze zijn min o! 
meer rustpunten in het team, zoab 
Van Aarem dat bij GIJS is. Een an
der belangrijke overweging om twee 
Canadezen op te nemen was dat Ca
nadese spelers erg in trek zijn b ij het 
publiek. Ze maken de show." 

BIJ GIJS houdt men er andere ge
dachten op na. Of dit juist is :i:al over 
enige tijd blijken. 

pectief in. Ik ben er zelfs van over
tuigd dat we dan een eerste divisie
team hebben. En dat willen we berei
ken met een zuiver Groningse ploeg.'' 

De weg naar de hoogste regionen 
, ·an het ederlandse ijshockey leidt 
voor GIJS uiteraard via de tweede di
visie. Van Aarem: ,, We mikken dit 
jaar op promotie. daarom spelen we 
nu ook steeds oefenwedstrijden tegen 
ploegen uît de tweede divisie. We heb
ben nu twee keer tegen Tl1ial.t ge
, peelrl. De r sul talen tot dusver 
geven me aille vertrouwen dat GIJS 
dit jaar zal promoveren . Thialr was 
op volle sterkte, dus met de beide Ca
nadezen, maar het verschil was niet 
erg groot, één keer 9--4 en maandag
avond werd het 8-3." 

Ongetwijfeld zou de score een jaar 
geleden veel hoger zijn uitgevallen. 
De vorderingen die gemaakt zijn ge
ven inderdaad vertrouwen dat GIJS 
- zonder buitenlanders - op de goe 
de weg is. Dit kan mede gebaseerd 
worden op de behoorlijke toeloop van 
nieuwe leden. GIJS begon met twin
lig spelers. nu ermeldt de ledenlijst 
b1Jna 60 seni·oren en 50 Junioren. 

11Een beul" 
Een belangrijke factor bij de voor

uitgang van het eerste team is de 
con ditietraining van Chris Meeuwsen. 
"Een beul,'' noemt Rob van Aarem 
hem. ,,Sommige jongens kwamen 
kotsend van het ijs toen hij ze onder 
handen had gehad. Maar een harde 
aanpak is noodzakeUjk, goed ijshockey 
krijg je niet cadeau." 

Van Aarem, die zoals gezegd de 
eerste hand heeft gelegd aan de ont • 
wikkeling van de ijshockeyers, heeft 
nu de taak van Meeuwsen overgeno
men. De training - twee keer twee 
uur per week - bestaat momenteel 
uit het schaven aan de techniek en 
taktiek. Van Aarem: .,Het vorige jaar 
war n we alle t ij d nodig om de jon
gens goed te leren schaatsen en ze eni
ge slicktechniek bij te brengen. Dat 
hebben ze nu behoorlijk onder de 
knie." 

Hei is duidelijk: GIJS is het sta
diun1 va n experimenteren - wan t zo 
werd het eerste seizoen beschouwd ~ 
nu voorbij. Er wordt gestreefd naar 
een professionelere aanpak. Zij het 
zonder Canadese profs. 

HARRY HESSEL! G. 

-

,.....-...,, 



GIJS 
start 
met 
zege 

(Van een onzer verslaggevers) 
En toch was Rob van Aorem niet 

helemaal tevreden na afloop van de 
eerste competitiewedstrijd van GIJS 
tegen Rotterdam 2. Ondanks een 
hoopgevende 7-2 zege. ,,Vergeet 
niet, dat Rotterdam geen sterke te• 
genstonder is en bovendien hooiden 
wij tactisch en technisch niet he t 
niveau, dot we nu moeten bereiken,'' 
aldus een kritische Van Aorem, die 
zaterdagavond een uitstekende wed 
strijd speelde en z ij n goede vorm met 
d rie fraaie doelpunten bewees. 

Voor dat go de spel n111 de ,,p !t.r
raincr ·an GIJS had coach Van Erp 
en. unpele verklaring; .,Hij Js: ·an en 
root aantal aken. die hJJ hel v rig 
3ar nog vervulde, ontlast en kan z.a :h 

nu veel beter op de wedslriJd zelf in
~tellen. De juistheid van deze stelling 
bleek lil vrij snel legen Rotterdam 2. 
Van Aarern sp elde erg gemakkeLijk 
en oorzag ziJn medespelers van tal
n.tke fraaie passes. Bovendien onder
n m hij zijn gebruikelijke rushes langs 
\·ele tegenstanders en groeide in feite 
uit tot de beste speler van de wedslriJd. 

!Iet duel zelf wa meer hard dan 
fraai, waardoor de op sensatie beluste 
toescho wers onder de 2000 aanwezi
gen. wel aan hun trekken kwam n, In 
de tweede periode bijvoorbeeld ont
;tond er in n rond het doel van Leef
hing een ma sale vechtpartij. Arbiters 

chuth en Van Esch hadden de groot
~le moeite om de strijdenden uit elkaar 
te halen. 

Het gevolg wa , dat Leeflang en de 
Rotterdammer Van der Heiden (die 
in het strijdge~ oel ook nog zij n con
tactlenzen verloor) vijf minuten straf
tiJd kregen . 

Op dat moment had GIJJS reeds een 
3-1 voorsprong en stevende duidelijk 
op een po itief competitie-begin ar. 
Rotterdam heeft een slechte voorberei
ding achter de rug en dat was waar
neembaar aan de matige schaatstech
niek. Toch name11 de Maasstedelingen 
door De Groot een voor prong, maar 
GIJS nam het initiatief spoedig over 
en daarna heeft Rotterdam nauwelijks 
nog mogelijkheden gehad op een draag
lijker uitslag. 

Van Aarem (3 keer), Pronk. Orsel 
(twee maal) en Berghuis voerden GIJS 
naar de zege. Verberk slaagde er nog 
in de achterstand te yerkleinen. maar 
dat was njet meer belangrijk. Het pu
bliek kreeg waar het ook op had ge
rekend: de eerste GIJS-zege in het 
nieuwe seizoen. (Tussenstanden: 2-1, 
2-0, 3-1). 

In een oefenduel verloor Thjalf za
terdagavond in Heerenveen met 5-3 
·an het Duitse Hamburg. Ruim 3000 

toeschouwers zagen een rommelig duel. 
\'ooral in de tweede periode, toen er 
meer gevochten dan geschaatst werd. 
Aanvankelijk zag het er niet naar uit, 
dat het duel zou ontaarden en kwa
men beide ploegen tot uitstekend lis
huckey. (Tussenstanden: 2-2, 1-3, 0-0 ). 

I, I " 

Uitblinl{ende Rob van Aarelll 
heeft groot aandeel 
in 7-2 zege op Rotterdam. 2 

Jo/Jan Or. f'i (clerc/c- \ an 1111/, ) 
scoor l 6- t \ oor GJJ nada / 
hij do /man De Bram MaJJlw 
(links) na een fraaie olo heeft 
gepa. eerd. Re lil \'an Aarem . 

G.U.S. 
tegen 

ROTTERDAM 
Zaterdagavond 19 45 uur 

IJsstadion Stadspark 
Groningen 

L~~fi~n·g~-J~é.~r 
bii selectie 

Voor de zondagavond m Brussel te 
spelen ijshockey-interland Belgie-Neder
land zijn zeventien spelers door de Ne
derlandse ijshockeybond uitgenodigd. Het 
zijn: M. Leeflang (Gij ) . G. Gobel. H. 
J. Simons. R. van Dun. H. Christiaans. 
Smulders en J. MacDonald (Tilbur g , W. 
va11 Dommelen, J . v. d. Berg, A. de Groot, 
ll J . van Gurp (Den Bosch). A. Roomer, 

W . Ooms. R. Gen is en J. Manuel (Hijs
Hokij) . A. de Kok en R. Koekkoek (Thial.1 
Heerenveen , komen in de:r.e wedstrijd 
uil. 

Goed begin van GIJ~ 
Het spektakel t uk dat ij hockey 

beet i weer aan een nieuw ei
zoen begonnen . Zaterdagavond 
zagen ongeveer tweeduizend aan
hanger van GIJS-Groningen h1rn 
f av ori ten zijn eerste competitie• 
wedstrijd spelen. Tegen l ander 
van de Groninger wa , het twee
de team van Rotterdam., dat een 
betere indruk maak te dan het o
rige jaar loen GIJ tot een J 1-1-
zege kwam. Ditmaa l werd het een 
7-2-overwinning voor GLJS. 

In de eerste sp elhelft was GIJS 
wel fanatiek van start g gaan , 
maar na vier minuten moest heL 
al capituleren voor een felle te 
genaktie van de Rot terdamm rs 
die door De Groot fraal werd af -
gerond. De nationale doelman van 
de Groningers. Marti n Leeflang, 
werd volkomen verrast. Toen het 

chter bij GIJS goed begon te 
draaien en men elkaar ook bet r 
zocht. kwam Rolterdam er maar 
weinig meer aan t pa -. 

Door Folkert Berghu1s werd het 
spoedig 1-1 en in de !Be minuut 
zorgde Rob van Aarem voor een 
verdiende 2-J -voorsprong. 

In de tweede periode was GIJS 
duidelijk de betere ploeg. Via J o· 
han Orsel en Wil Pronk k reeg 

G IJ uit tekende per pcctieven 
op de eer ·te competitiezege. Deze 
werd m de derd periode helemaal 
gereali e rd, toen Rob van Aarem, 
Johan Or el en nogmaals Rob van 
Aarem de overigen bekwaam 
werkende doelman van Rollerdam, 
Bram Mall ha, pa ·seerrlen. 

Voor Rotterdam scoord Ver
beek nog eens, eindstand dus 7 -2. 

In Eindhoven won Kemphan n 
m t 8-1 van Brussel 2 D(> ont
moeting voor de derde divisie lil 
G eleen tussen Geleen en Ams el 
Tijgers 2 ging niet door omdat d 
Amsterdammers door autopech 111 
Den Bosch waren gestrand 

De stand in de competitie 
Kemphanen 
GIJS 
H ijs Hockey 3 
Geleen 
Amstel Tijgers 2 
Rotterdam 2 
Brussel 2 

is: 
2-4. 
1- 2 
1- 2 
1- 0 
1- 0 
1-0 
1-0 

GRON INGER IJSHOCKEY STICHTING 
ZA TERDAGAVON D 7 NOVEMBER A.S. - AANVANG 20.00 UUR 

IJSSTADION STADSPAR K GRONINGEN 
COMPETITIE 3e DIVISlE N.IJ.B. 

GIJS-ROTTERDAMl 
Tocgaogsprij~ f 2.-. Donateuncoupon nr. 4. 

Voorverkoopadressen: Sig magazijn Homan, Herestraat 80; Sig.magazijn 
linke. Nteuwe Ebbingestraat 2· S1g.magaz1jn Griever, Paterswoldsewe1 

448; Sig.maga zijn Knollema Wielewaalplein 40; Aqua Sports, M. Veninga. 

straat 30, Hoogezand . 

J 



Spelers 

D zelfde jongen a1 orig jaar zu]t u ook dit jaar in het team zien. 

De lijn an vorig jaar, zo e 1 mogelijk Groniog rs , i voortgezet en 

enkele veelbelov nd e jongeren zijn de electiegroep binnengekomen . 

Mannen al Krikke en Brons zijn welkome ver terkingen voor de 

ploeg en oudgedienden al Pronk n Luca voelen hun adem reeds 

in de nek, maar onderlinge concurrentie binnen de ploeg kan allee n 

maar goed werken voor de mentaliteit en enthou ia me, peilers voor 

een goed re ultaa t dit se izoe n. 

Wat wil GIJS dit eizoen bereiken: uiteraard i ieder tre en gericht 

op zo' n go d m g lijke plaat , de eer te. I uit haalba ar? Afgaa nde op 

de krachten erhoudingen bel vorig eizoen het einde wel te ver taan, 

zullen de mee te plo gen in Gro ninge n een h Ie zware dobber krijgen . 

Am tel Tijg "r , HJJS HOKY, D en Bo eb, dat w r n de terk t na 

de twee gepromoveerde ploegen Nijmegen en Bru el. Bo engeno rode 

drie zullen de zwaar te tegenstander blijven m aar er i nog en 

nieuweling bijgekomen: de Kemphan n uit E indhoven. Deze plo g 

teJt m t zoveel b ginnelingen c. l GIJS orig j ar, neen het rnerende 1 

an d p ]er peelt reed jaren ijshock y en i afkom tig van de ver

nigingen uit Den Bo ch en Tilburg wier e igen peler verdreven zijn 

uit de hoog te teams door de kom t an v Je Can dezen e□ T jechen . 

IJ bo kcy n kunnen deze Kemphanen zeker , n go d ook en het zal 

een zwar zaak zijn va n deze jongen te winnen. Maar de geest bij de 

peler i er h ~t enthou ia me bij het publiek ook en met elkaar zullen 

we G lJ S naar n zo hoog mog lijke plaat ~tuwen in het komende 

e1zoen. 

Nederlandse IJshockey Bond 

Seizoen 1970 - 1971 

3e Divisie 

Zaterdag 7 november 1970 

G.J:J.S. - Rotterdam :IJ: 

25 CENT 

OPBRENGST VOOR HET 

JEUGDMATERIAALFONDS 054 



Gijssi e g a a t 'W'eer beginnen! 

Voor de derde divi sie van de N ederland e IJ hockey Bond begint 

hedenavond eindelijk weer de competitie m et voor Groningen de wed-

trijd GIJS---Rottcrdam. Oo k vorig jaar w a de~e ploeg bij GIJS in

gedeeld en de thu.i wed tr ijd werd m t e n overtui gend e 11-1 over

winning afge loten. D e Ro tterd ammer krij ge n echter zeer binnenkort 

ee n eigen sporlpa lei en te ver wa hlen valt, dat ze di t jaa r dan ook 

meer lege n tand z ullen levere n. 

Wal heeft G IJS to t nu toe gedaa n : traine n, tra in en , chm1t e n, ch aa t

sen. Reed begin a ugu tu begon de elcctiegroep te trainen voor het 

kweken van ee n goede cond iti e, ba i voo r iedere (top) po rt onde r 

lei lin g v n Meeuw en. Twee maa l p r week zwoegden de GIJS

jonge n door h t S tad park aa ndachti g gadege lage n door ve le hon

denbezi tte r , rouwe n van p Jer en int r n a ti o na le cout om goed 

b hg n t n ij t komen h tg n hegin . pl mb r en feit wa . 

R h an An r "m ook d it jaa r w er de traine r p de baa n e n gez ie n 

de on.leringe n, lie hij ori g e izoe n behaa ld h eft , i het bij hem in 

vertro uwd ban lc n. 

Gevo lgen bJ ve n voo rl op ig nog uit , maa r c.le hoofdreden hi ervoor wa 

JaL de tegen ' lan der van G JJ oor name lijk tweede-divi ie-p loegen 

wa ren, waartegen het rn oei Jijk win n n m aa r vee l leren i . R e uita te n 

z ull e n nu m oet n blijk n, m et teun van het G roninger publi ek dat 

zijn G IJSSIE naa r d overwi nn ing za l chr e uwen, zo dat nodig rno ht 

zij n . D G lJ S- pe ler z ull en deze te un nod ig hebb n en reke nen op 

uw aan rnoed.iginge n. 

Schrijf in uw agenda de da ta van de th ui wedstr ijden van GIJS: 

21 november 

19 dec mber 

2 
. . 
Janu an 

16 
. . 
Janu an 

30 
. . 
Janu an 

13 februari 

13 maart 

En daartu sendoor de nod ige oefen- en vriendschappelijke wed trijde n, 

waarvan de aankond iging op de affiches en kranten zal bekend ge

maak t worden. 

Er is nog advertentie-ruimte 
aan'W"ezig in dit programmablad! 

Inlichtingen hierover bij: 

G. A. Soeteman 
Westersingel 39 
Groningen tel . 37119 

Gijsie wil een ijsie, maar .... 

Gijsie wil al/één een cl[a,1fsw! 

LI CH -IJ S N.V. BOTERDIE P W .Z. 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901 -22 41 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDSE IJS I-IOCKEY BOND 1970-1971 

OPSTEiLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( 1) 

Coen Eikelen boom ( 12) 

Wils Pronk, Captain (2) 

Henk van Halter en ( 4) 

Cees 

Pieter Lucas (3) 

Jos Teisman (5) 

Rob van 
Aarem (6) Meeuwsen (7) 

Johan 
Orsel (8) 

OPSTELLING ROTTERDAM II 

Doelverd. D. de Bram Má.ltha ( ) 

Res. Doelverd. 

le Verd. C G Kriek ( ) J. Will emsen ( ) 

Ze Verd. R. Weisman ( ) P. Witte ( ) 

le Aanv. H. v.d. Heiden ( ) T. ten Hamm ( ) R. Kleyn ( ) 

Folkert 
Berghuis (9) 

Dick 
Storor ( l 0) 

Henk 
Krikke (11} Ze Aanv. R. Witte ( ) M. Verberk ( ) H. de Groot ( ) 

Wissel spelers 

Coach 

Jan Hessel Brons (14) 

A e r nou t Bende r ( 1 5) 

John Halffman ( 16) 

Fr. J. M. van Erp (18) 

Trainer: R. van Aarem 

Arts : dr. F. H. Mulder 

Scheids rechters Schut uit Zwolle 

Van Mesch uit Rotterdam 

Wisselspelers : .. ... .. .. .... ........ ..... ... .. ...... .. .. ... ( ) 

····· ······· · .... .... . .......... ...... ....... . ( ) 

......... .......... . ... ....... .... ... ... .. .... ( ) 

- Voor de aanvang van deze eerste competitiewed

strijd zal de coach de GIJS-spelers aan U voor

stellen. 

- In de eerste pauze voorstelling van het GIJS-jeugd 

C-team en een korte trainings demonstratie. 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( 1} 

Coen Eikelenboom ( 12) 

Wils Pronk, Captain (2) Pieter Lucas (3) 

Henk van Halter en ( 4) Jos Te i s man ( 5) 

Rob van 
Aarem (6) 

Cees 
Meeuwsen (9) 

Wisselspelers 

Folkert 
Berghuis (7) 

Pick 
Storor ( 10) 

Johan 
Orsel (8) 

Henk 
Krikke ( 11) 

Jan Hessel Brons ( 14) 

Aernout Bender (16) 

Van Dijkstra ( 15) 

Coach Fr.J.M.van Erp 

Trainer R. van Aarem 

Arts dr. F. H. Mulder 

Scheidsrechters Hr. W. ten Boer 

Hr. B. van Lith 

OPSTELLING H. IJ. S. - Hokij III 

Doelverd. 

Res. Doelverd. 

R. Lockhor st ( 1) 

B.W.Wieser (11) 

Verd. 

Ze Verd. 

le Aanv. 

e-Aanv. __ __,, 

3e Aanv. 

B. E. Bos (3) R. Verboom ( l 5) 

W . F. A. v. Hun en ( 7 ) J. P. Burg e r ( 1 0) 

J. v.d. Heiden (5) R. Hagendoorn (8) P. Ruche (9) 

C. v.d. Velde (12) J. Ronner, captain (2) P.J. Hoogeveen (14) 

A. Groeneveld (18) W. L. Nachtzaam (17) J. G. Meelis (16) 

Wisselspelers : J. Hendriks ( ) 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil alléén een @,'Jjsul 

LICH -IJS N.V. BOTERDIEP W.Z . 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901-2241 



GIJS GRONI GE 
NIET . MEER ~f i 
ZO SPORTIEf ~:J~ 

Van een onzer verslllg-&evers 
AMBTERD 1, d•mdnw11 

liet sportlefste tea.m van de Nationale Ush~ kev Com petitie 
va.n het vorig jaar. GUS Groningen. ui dit Ja:n aar chijnUjl,; 
n iet In aallmerking komen voor de Fa ir Play Cup die h et z:i.ltr • 
da,gavoud lu ontvangst mocht nemen. Voor d r aan vang van dr 
ontmoeting GU - Kemphanen (de belde de buia n teu In de twer
de divlsie) ,; prak bondsseC'relarls J . van ~ ijs-wi jlt aarderende 
woorden to t bct Groninger team en prees h i j ln het bijzijn an 
meer dan Z000 toesebouwen1 de voorbeeldige bondi.DJ t'D de spor• 
Uvltelt van de "Gljssles" en hun aanbanl'. Maar na a fl oop •an het 
duel ha.d Van Rijkswijk de cup maa.r het liefst weer naar Tllburs 
meegenomen, want GIJS toonde zich be list geen waardige l,ezlt-
1.er van d~n1 Fair Pl,ay Cup. 

Met achttien strafminu ten (•n 
verwijdering van tien m lnutcn 
van cap tain Henk van H111le
rcn, d i door woord en gebaar 
een besl issiog van de sch t> 1<ls
re<:hte1· niet respecteerde . k an 
coach Va n Erp het beho ud v:m 
de cup wel verget n. Dan k 21j 
het ui1muntcnde spel va n doe l
man Leeflanla! ~-on GfJS h !' t 
bikk e lharde d uel met 4-3 Een 
ande re wcdstriJd in de tw eedc 
dlv isi , gin g niet door w gens 
het slechte weer Dat was dc 
ownluchtweds rlld Rottcr
fam-Tilbu1g 'lrnppcr II Pot
te rdflm sp elt e cn,,b Amstel 
Ti jgers In Amsterrt a m rn,•t in 
een hal ondank!: hel fe i t da l 
het sportpa lei geschikt is e:e 
maakl voor het spelen van ijs 
weclstri 1den. Ta lrijk e spel e r~ 
vo<:>len <'r weinig mf'er ,onr om 
n og in Rotterdam en Am stPr
dam te spelen. Tilburg Trap 
pers lf sp ,:,)de wel zljn con11)<'
tiliewedstrijd t gen UTJC Il en 
won di e m t 6-2, w nrdoor dit 
team nu al een gocdr gom doel 
naar r1e t itel . Hijs-Hokij rr 
v egde Arn tel Tijge rs me t J l-~ 
van het ijs . 

l) e s tand In d e tweede dl 
n u : 
'f1lbur g Trapp"rs Il 
HIJ UOKY 1l 
Kemphanen 
GIIS 
Roltr. rd :un 
l ' IJC Il 
A m strl Tjjgers 

Oe s tand In de e ~rste 
nu : 
Tllburg Trappers l •ti· 
Smokt EaLen 
lllJS HOKY 3 -4 
N1jme11en 3-t 
DrussPI 2--
Boldoot UlJC ~=i 
()Jym pta Anl wrrpen ., _0 1111.rs Ven B<>sçh N 

CPL t.ulk 2-0 
DoJdoot (JlJC J -0 

Voo t de t:up Interna1lonA I ~e r
den de vol&<'nde w ed l rtJden i.~
. peeld : l\bn Den Bosc-h - Pari, 
OJymplc 5-3, liUS HOKY - Pari• 
Olymplc 9-'.1, Tllburi: Trappers -

smoke Eateu 19-S, smoke Eatns
Jfl~S HOKY 5-6. 

Hii-r Is de 1t&nd nu: 
Mars Den Bosch 
Tllbur1 Trappen 
111.JS HOKY 
wurlo~s 
P ari• 01 .f lflPlt 
,-.,:, Krefe:14 ... , ... ~ 

fire.11 1• 
~mo lh f'al.<t h 
PIVb P' S 

la de eet"Sle div:ale 1aa.n Tll
bur1 Trappen en malle Eat-tn 

l'~menlijk op kop. Tilburg 
Trappen ondervond In Bru el 
unvankell jk tetle tege11 tand 
ma.ar kwam uHeindelUk och 
nog- tot een 10- 7 gunstl~e More. 
ln Heerenveen Ik-reikte . 'ijrue
gen een verdien teliJke 6-5 
:ir·ge op Th alf, waardoor dit m 
de eer~te d ivisie debutrrende 
t eam zich m et Hijs Hol.Ij. dal 
Antwetpen met 11-3 verplet 
t.e.rde, voorlo1>i1t vlak arhter de 
beide koplopers nestelde ln 
l 1tn rht kwam Jioldoot l. U 
evene""" on e '.fl"ITt II I• , 
pia Ant n•rp n r de o e 
"linnlng w.is niet rn ov,·rtm 
ii:end a ls di e n a HIJ Hoky, 5-
2. 

( llDVERTENTJE) 

Kerstmis 
IN HET KASTEEL 

TRADITIEGETROUW 
BEIDE KERSTDAGEN 
Diner·dansant f60,• 

KERSTARRANGEMENT: 
vrijdagavond vóór het diner lot 

maandagmorgen na ontbijt f260,• 

Batavus uit 
wielersport 

Va.n onz.- ,portcorreJ;;l)Ondent 
H l:!EJUL'VEEN. vrlJdas 

llai.avus RIJwl.-1· en .ttotol"Cnf•• 
brlek •. V. In Hee!enveen treilt tlc.b 
a.ls sponso r uH d e wielen11ort terna: 
De faba-ltll J& zeven J r ~ttef 1 • 
weest m.ct p rof- en a.mateurploea: o, 
lll&aJ' , oor h1-t recb.m ln14,-•t lie
s laat b" h.,..rv u ta hAln , 
ande,r~ m• la A.Ue~n h.et B• 1' • 
kla ■&ernenl VOCII CTltf'd& la ll'n -
lu,,• bllJtl. w;..,._ IC n11 
l))Oe gl+t4H VaJI d• 
Ketn s-Bau.,. .. .111 
1d.1.o<"n 1 e erkl Il 
tie, hMrt e~a ai. 
von dea ) ■ hU 
IAur. 

Tweede competitiezege na spannend duel 
/b~tl._ O 

r::I,;r 

Vooral in de eer Ie periode heeft hel doel a11 GTJS-goalie Martin Leeflang aak onder druk ge·slaan. flier 
sJagen Leeflang (derde van rechts), Lucas en aanvoe1der Pronk er met vereende kracht in cle puck b11ileri 
de kleine kooi le houden. Dat allemaal lot teleurs telling van de beste . pelers van HIJS HOKIJ, Ruche ( links) 

en Hagendoorn (tweede van link ). 

GIJS zet HOKIJ 3 
tactisch opzii: 5-4 

(Van een onzer verslaggevers) 
Plotseling ontvlamde de welbekende "GIJS- feer" ,,echt' ijshockey tegen HYS HOKIJ 3, dat vee terkt 

onder de 2100 toescbouwers in het IJ stadion tads- was met international Paul Ruche en de oud-eer te 
park. ' adat de Groninger ijshockeyliefhebbers d team pelers Jan Hendriks en Rudy Hagendoorn. Al• 
vorige week niet onder de indruk kwamen aa cle leen tech.ni ch waren de geroutineerde Hagenaars in 
7-2 zege van GIJS op Rot terdam 2, barstte zaterdag- dit opwindende treffen de meerdere van de GIJ'. 
avond de temming weer Jos die GIJ het vorige ploeg. De thuisclub beschikte daarentegen ovel' een 
. cizoen zo vaak ver bov n haar krachten deed reiken. beter taktjsch inzicht eu was conditioneel terker. Dat 
En daar wa alle reden toe, want d Groningers speel- bleken hechte peilers voor het. toch wel verras ende 
den een - relatief beschouwd - uitstekende partij 5-4 succes van GIJS. 

Het meest p ositieve aspect van de
ze zege was wel de w ij ze, waarop 
GTJS een op papier sterkere tegenstan
der wenste t e bestriJden. Coach Na ber 
van HYS zei h et op zij n eigen w ijze : 
"Die jongens van GlJS k en nen hun 
tekortkomingen en baseren hun pel 
daarop. Bij on willen ze daar niet van 
horen en dat h eeft de p loeg vanavond 
opgebroken." 

GIJS combineerde beter dan de in 
dividueel o per erende Hagenaar , d ie 
jn mensen als Ruche en Hagendoorn 

- e n geweldige stick-handl ing - hun 
terkste spelers hadden. In de tweede 

p eriode bleek HYS conditione I ni t 
mee te kunnen komen en daarvan 
heeft GIJS geprn!iteerd. 

GROTE INZET 
Met een grote inzet werd in de laat

s te periode getracht de opgelopen 
3---4 achterstand weg te werken, het
geen na 'n uilerst sensationee l slot. 
l ukte. Sep ·;iti()l')eel, 01l!dat µas enkele 
minuten voor tijd Van Aarem de ei-

tker. __f,~✓:;::,{~ 
váhÄ~em 
brengt zege 

Ook in zijn twee d e wedstrijd voor de 
competiiie van de derde divi. ic is 
GIJS lol een 7.rgp g"ko mrn. Uitmaal 
wonnen de Groningers m<'t 5-4 van 
hel d erd e team van HijsHoky . 

genlijk niet meer verwachte winnende 
tr !Ier scoorde. Maar ook omdat de 
H agenaars met die achterstand een 
minuut voor iijd hun falende doelman 
vervingen door ee11 zesde veldspeler. 

Op dat moment bleek, dal GIJS op 
taklisch gebi d vooruit1;ang heeft g<' 
boekt, want do r spelophouding t>n 
dl cussies met de arbitt>rs heeft men 
de Haagse plannen doorkruisL. Zelf!!, 
toen Van HaJLeren de laatste dertlg 
seconden nog naar de strMbanl, moest 

HYS was ten onder gegaan aan zijn 
igen overmoed en had zich misrekend 

m de toegenomen combi.natiekracht 
van de Groningers b~i wie Van Aarem 
(vier treffers) en Leeflang een sterke 
indruk maakten . Een ander positief 
punt was het optreden van "eigen 
kweek" Henk Krikke. Met zijn amper 
zestien jaren bleek hij een intefügen
te speler, die 2ijn tekort aan lichaams
kracht mel verstandig spel comT)en
seert. De tussenstanden waren: 2-3, 
1-1, 2- 0 . 

Voor o,ngeveer 3500 toel>chouwers 
behaalde Thi :df in Heerenveen zater
dagavond een 6-1 zege op Ty c Trap
pers 2 na een aantrekkellike, maar ook 
harde wedstri,id. Coac11 Pleticha van 
Thialf - tevens bond coach - toond,: 
zich dan ook content met de zege . .,Al 
moet er," zo zei hij, ,,!llog wel het een 
en ander beter kunnen. Maar ideaal 
wordt het nooit natuurlijk'' . 

tj_-/} .., t'GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

De tw o:edu ize nd to<'~Chl>U~\ l'TS heb• 
ben lol d e laa~le minut en moe len 
wachlen alvorens zij zekrr waren van 
d e Groningse zt'ge. 

GIJS nam al nadcl ij k hel hC'fl in 
handen en kwam door Pronk op t•en 
1-0 voorsprong. Juist in een per iode 
waarin GIJS probee rde om de vnor
spron.e: op te voC'rcn , stoeten de Ha
genaars terug . Via cle bekwame Paul 
Rusc-h werd het 1-1 n Lc lb lic ).) H1Js
Hoky riaarna door Hagcdoo rn oo k nog 
uit to 1-3. Kort voor ht'l clndc ,·~n 
de ecr~I periode bc-pa~ ld \ 'a n J\are m 
de stand 2-3 

De Heerenveense ploeg combineer
de bij vlagen knap en vooral als Rudy 
Koekkoek aan de puck was, werden 
de Tilburgers dolgedraaid. De licha
melijk oiet sterke, maar technisch 
uitstekende Ca11adees Andy Raven 
nam drie treiters voor ziin rekening. 
(TLISsenstanden; 1-0, 3-1, 2-0) . 

ZATERDAGAVO D 14 NOVEMBER A.S. AANVANG 20.00 UUR 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

5 
GIJS 

COMPETITIE Je DIVISIE N.IJ.B o/. 
HIJS Hokij -

TOEGANGSPRIJS f 2.- DONATEURSCOUPON nr. 5 

Voorverkoopadressen: S ig.mag. Hom an, Herestraat 8Q; S ig.mag. 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2; S ig.mag, Griever, Paterswold
seweg 448 ; Sig.mag, Knollema, Wielewaalplein 4-0; Aqua Sports, 
M. Vening;istraat 30, Hoogezand 

In de tw cede pcriock onllkpcn de 
partijen t• lka<1r n i C'I v t•t•l. Vi., Van 
Aa rem (3-:lJ en v. d. \ ' l'lde 1:~-4) bl <'ef 
hel Sl'Orcvcrsch i l in hel voorneel van 
de Hagenaars . In d._. dl'rd t• ~Pl'l'lh d it 
dceld • GIJS d C' lak ens uit. 

Door Van Aa rrm berl'\1-li·n d<' Gro
ninl{ers d,· ('\' t•nwi<'hlig,· ~land van 
1-4 ,,n in dt' la a l~h• minul l' n ,~ as hr 
dezelfde ~p,•l<'r. di r d,• 1.-, aa r h,· , ·o 

lt-11 Zl'f:<' ,,.n :>--4 ht'"1·rk.~lrlli"d.-. 



GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

ZATERDAGAVOND 21 NOVEMBER A.S. AANVANG 20.C~ UUR 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

COMPETITIE 3e DIVIISIE N.IJ.B 

GIJS-,ANTWERPEN 
OLYMPIA 

TOEGANGSPRIJS f 2.- DONATEURSCOUPON nr. 6 

V~orverk~padressen: Sig.mag_ Homan, Heirestraat 80· Si m a 

Mmke, Ni~u':"'e Ebbingestraat 2; Sig.mag. Griever, P~terf~o~~ 
sMeweVg 4~8 , Sig.mag, Knollema, Wielewaalp lein 40 · Aqua Sports 

. emngastraat 30, Hoogezand ' ' 

Olympia 2 geklopt: 4-3 ~ ~ -~ 

GIJS w1·nt ~ -<s/iiyil opnieuw -
in la.atste minuten 

Ook tegen Olympia 2 tut Antwer
Pen is de ijshockeyploeg van GIJS 
in de laatste minuten tot de over1-
winning gekomen. De Groningers 
wonnen deze bijzonder spannende 
wedstrijd met 4-3 van de Belgen en 
voeren nu met Kemphanen, dat een 
5-'0 zege bew~kstelJIJgde tegen de 
reserves van Rotterdam, de ranglijst 
i.n de derde divisie aan 

Zaterdagavond zijn meer dan 2000 
toeschouwers getuige geweest van 
het hi.kkelharde duel tussen GIJS en 
Olympîa. Vooral in de del'de speel
periode, toen Rob van Aarem erin 
slaagde de stand voor de derde maal 
in evenwicht te brengen, werden de 
gemoederen danig vemit. 

Olympia, waarin de internationals 
Mor.is, Brueren en Van de Avoird 
waren opgenomen, begon met een • 
krachtig offensief, dat al na drie 
minuten spelen to't de openingstreffer 
leidde. Brueren was de succesvolle 
schutter. Het spel van de Gronin
gers begon daarna steeds meer in
houd te krijgen en in de twaalfde 
minuut zorgde Folkert Berghuis voor 
de d ik verdiende gelijkmaker. 

De Belgen waren gebrand op een 
overwinning in Groningen en deden 
er alles aan een voorsprong te ver
overen. Kort voor het verstrijken 
van de eerste speelperlode begon de 
zon voor de Belgen weer te schijnen, 
toen Joossen de uitblinkende doel
man Martin Leeflang voor de tweede 
maal passeerde: 1-2. Ook ln de twee
de periode bleef de strijd bijzonder 
boeiend en er waren heel wat toe
schouwers, die het te kwaad hadden 

met hun emoties. Beide teams deden 
niets voor elkaar onder en gingen er 
keihard tegenaan. Na de gelijk.maker 
van Johan Orsel prof.iteerde Raets 
van de enige fout van Leeflang en 
daardoor kwamen de Belgen ander
maal aan de leiding: 2-3. 

Uit voegen 
Na negen minuten spelen In de 

derde periode was er het moment, 
dat de ijshal uit zijn voegen dreigde 
te bar ten. 1Met een enigszins geluk
kige tref'fer bracht Van Aarem beide 
pa'rtUen weer naast elkaar en toen 
ontbrandd.e er een strijd om de 
winst. zoals die in GronJngen nog 
noort te zien is geweest. 

De Belgen vielen verwoed aan 
maar steeds opnieuw redde Martir: 
Leeflang zijn ploeg van het onheil, 
dat steeds in de lucht hing, De strijd 
was zo fe l, dat op izeker moment 
beide partijen twee spelers op de 
strafibank hadden 

Twee minuten .:.oor het einde viel 
de beslissing, toen Johan Orsel na 
een onoverzichtelijke situatie de puck 
lan?s de Antwerpse doelman Has
saerts knalde. Daarna hield GIJS 
koelbloedig stand en incasseerde 
dankbaar het klaterende applaus van 
de opgetogen toeschouwers. 

[)e stand is nu: 
KPmohanen 3-6 
GT.TS 3-6 
Gelc>en 3-4 
HiisHokv 3 2-'2 
O lvmnin 2 2-2 

Rotterdam 2 
Utrecht 2 
Brussel 2 
Am . Tijgers 

3-2 
1-0 
3-0 
2-0 

d van het Noorden van maandag 23 november 1970 - 11 

MARTIN LEEFLANG 

Groningers 
werken in 

laatste periode 
achterstand 
weg: 4-3 

Vechtlust bezorgt. 

GIJS weer winst 
Dat de Groniuge-r 1J horkey tichting dlt seizoen in de derde divisie van d• 
Nederland e ij hockeycompetitie een woordje -zou meespreken ,~erd wel alge
meen verwacht. M:aar dat de Groningers na drie wedstrijden mee aan de let• 
ding zouden staan leek een boute voorspelling. Dit werd zaterdagavond even
wel gelogenstraft na de 4-3 overwinning van GIJS op Olympia Ant.werpen 2 
- met nota bene drie Belgische internationals. Ook nu slaagde een verbeten 
vechtend GIJ er in de derde peri.ode in een achterstand om te buigen in een 
, •erra.s.senne zege. De derde in successie. 

De wijze waarop nu achtereenvolgens 
Rotterdam 2. HYS HOKIJ 3 en Olympia 
Antwerpen geklopt werden. dwingen 
respect ar. GIJS moet namelijk z.ijn nog 
begrijpelijke tekort aan techniek com
penseren met een enorme dosis vechtlu.sl. 
waarb ij bet wordt gesteund door een 
enthous1as,e schare .supporters; ditmaal 
waren er ongeveer 2500 mensen in de hal. 

Ook Olympia 2 was tech nisch de meer
dere van de ploeg van trainer Van 
Aarem en 1 ek, gezien de spelvcrhoud mg 
in de eer e en l weede periode op een 
zege aC te gaa1~e Belge n verzuimden 

!ad van het Noorden van maanc 

~ 
GIJS wijkt 
eerst in 
slot periode 
voor HTSV 

Het eerste buitenlandse optreden van 
de Groninger ijshockeyploeg G.IJ.S. in 
Bremen tegen HT ·v resulteerde in een 
4-1 neder1aag. Een met vijf invallers 
Opererend G.IJ.S. /Pronk, Luca , Orsel , 

lezen en Meeuwseu waren afwezig) 
heeft in de eerste twee perioden de com
plete ploeg van BT V op afstand kun 
nen homfrn. 

,......,__ Vooral do('lman Leeilang speelde en 
,rrnidabcle wedstrijd . Aangemoedigd 

door ru im 100 supporters viel G.IJ.S. na 
de Duitse op ningstreffer in de tweede 
periode fel aan. Van Aarem maakte ge
lij k ( l-1 ). Tn de deTde periode begon 
het stevig te regenen , wat een nadeel 
was voor de Groningers. die niet gewend 
zijn op een open baan te spelen. Het r it
me bij G.IJ.S . stokte en daardoor konden 
de techni ch sterke Bremenaren tot 4-1 
uitlopen. Tu senstanden: 0-0. 1-1, en 
3--0. 

echter hun technisch overwicht in doel
punten wt te drukken. 

Sympathiek 
Vooral de tnternatlona.ls Morls, Brue

ren eu Van der Avoird ma.akten bij vla
gen een t.amme indruk en leken niet 
,•oluit te 15pelen. In dfo eerste twee pe
rioden kreeg lUOl'is zelfs zoveel moge
lijkheden om de marge t.e vergroten, dal 
men zich afvroeg of de Belgen niet wat 
al t.e sympaJhiek t-ecenover hun tegen
standl"r stonden. 

Coach De Paepe verklaarde na. a!loop 
evenwel: .,Goed, we zijn er ni t rouwig 
om dat GIJS gewonnen heeft. Dat gun
nen we ze. gezien de entourage. Maar 
verliezen doe je niet expres. Dat Moris 
steeds weer op Leeflang inreed in plaats 
van te schieten was fout Bov ndien i, 
Lee-flang de doelman van de nationale 
selectie en hee!t ook nu weer zeer goed 
werk gedaan :· 

Ook bij GIJS wilde men er niet aan, 
dat de Belgen het allemaal wel goed 
vonden. Van Aarem: ,.Waarom nemen 
ze dan drie internationals mee." 

Hoe dan ook, GlJS strafte de Belgen 
goed ar en in de laatste periode werd de 
2- 3 achterstand omgebogen in een 4--a 
zege. Vooral de slotfase was erg sen 
sationeel met chaotische toestanden voor 
het doel van de sterk spe.Jende Lee:fiang, 
die echter niet van wijken wisl. 

Tot grote geestdrift van het sterk mee
levende publiek werd bet eindsigna"' 
gehaald zonder dat de Belgen - jfl · 
die laatste minuten wel degeJi\ ~ 
aandrongen en hun doelman ."71 \ liof..f 
voor een veldspeler -;; ,i;, \ \ \ ~ "'J 
ker konden komen. ( \ \ "' • \ • , 
1-1, 2-0). i:" ~ A /111 

De stand: l GIJS ~ i~J'f 
Eindhoven 3--6, 3 Gel 'O ~ 
2-2, 5 HYS 2-2, 6 ~ ~ 
Utrecht 1-0, 8 Brussel '!. ~ 
Tigers 2-2. 





V ,L' · w agenda! 

I' otnende thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

za 28 november 
za 19 december 
za 2 januari 
za 16 januari 

20. 00 u. 
20. 00 u. 
20. 00 u. 
20. 00 u. 

GIJS - GELEEN (Smoke-eaters) 
GIJS - BRUSSEL II 
GIJS - HIJS- Hokij III 
GIJS - KEMPHANEN Eindhoven 

Wedstrijden GIJS-jeugd C team : 

za 28 november 12. 00 u. GIJS-C - TIJSC TRAPPERS 
za 12 december 12. 00 u. GIJS- C - HIJS- Hokij 
z a 2 jan ua r i 1 2 . 0 0 u. GIJS - C - UTRECHT 

Word donateur van GIJS ! 

Inlichtingen bij de heer E. J. H. Bennema, secretaris 
tel. 050 - 24515. 

Word lid van de GIJS Supporters Club ! 

Inlichtingen bij de heer H. Teisman, voorzitter, 
tel. 050 - 779163. 

SUPPORTERS ATTENTIE !! 

Zo 6 dec. 15. 30 u. H.T. S.V. Bremen - GIJS in Bremen. 

ACTIVEER GIJS - GA MEE ! - REISKOSTEN+ f 10, --. 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

zaterdagavond 21 november 1970 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Vrogramma 

G. IJ. S. - ANTWERPEN OL YMPIA II 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( l) 

Co n Eikelen boom ( 16) 

Wi l s Pronk, Captain (2) Pieter Lucas ( 3) 

Henk van Halter en ( 4) Jos Teisman (5) 

Rob van Johan Folkert 
Aarem (6) A. Orsel (8) Berghuis (9) 

Cees Pick Henk 
Meeuw sen ( 7)A Storor (10) Krikke (11) 

Wis selsp 1 rs: J an H ssel Brons ( 12) 
.,i\ernout Eender (14) 
Roland Siezen (15) 

Coach : Fr . J . M . van Erp 

Trainer R . van Aarem 

Doelverd. 

l e V rd . 

2e V rd . 

le A anv . 

Ze A anv. 

Arts dr. F . H . Mulder, dr. H . G. Krikke 
of dr . J . A. de Vries 

Sch idsrecht rs de H er E. Zaalberg uit ederland 

de Heer De Paepe uit Belgi~ 

OPSTELLING ANTWERPEN OLYMPIA II 

Hassaerts 

Senden 

Raets Meeus 

Moris v.d. Reyken 

Colfs Pedus 

Lenaers Joossen 

Wisselspelers: v . d.Avoird 
Brueren 

Gysemans 

Zwyrtek 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. ,/J;:h']Jsie-[ 

LICH IJS N.V. BOTERDIEP W .Z . 45 BEDUM ,GR. TEL. 0 5901-2241 
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\ GRONINGER IJSHOC KEY STICHTING 

ZATEA!JA GAVOND 28 NOVEMBER A.S. - AANVANG 20.00 UUR 

' ,.\ 
,~ ~- IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

COMPETITIE 3e DIVISIE N.IJ.B. 

GIJS-GELEE~ (,,Smoke Eaters") 
TOEGAN GSPRIJS 1 2.-. DONATEURSCOUPON nr. X 7. 

V~orverkoopadressen : S19 mag. Homan , Heresl raat 80; Sig.mag. Min ke. Nieuwe 
E~blngesl raa( 2. Sig .mag Griever, Paterswoldseweg 448 S,g .mag. Knollema, 
W,elewaalplern 40 ; Aqua Sporrs. M. Venlngastraat 30, Hoogezand. 

Siezen breekt sleutelbeen • ,neen keihard duel 

~ 

Weer 
winst 
voor 
GIJS 

(Van een onzer verslaggeve~) 
Ook Smoke Eaters uit ~leen heeft de 
onstuimige competitiestart van GIJS 
niet kunnen afremmen. Met 4--0 won
ne n de Groningers vrij gemakkelijk 
van een ploeg, die op alle onderdelen 
de mindere was. Dat zag coach Her
mans ook wel in : .,GIJS was gewoon 
beter". Dat zijn team de tekortkomin
gen trachtte te compenseren met een 
nogal rauwe inzet wilde hij evenwel 
niet toegeven. Maar ook op dat punt 
overwon GIJS tenslotte, want de Gro
ningers vochten bikkelhard terug en 
lieten zich niet intimideren . Het ge
volg was wel, dot de kwaliteit van het 
spel minder werd. Maar met het oog 
op de twee winstpunten kon men zich 
daarover na afloop in de Groninger 

r' kleedkamer niet al te druk maken . 

De vie rde zege In successie , ·oor 
GIJ en epn gedee lde eerste plaats 
op de rang lij t. Dat wa..'! de a.a.ntrek
J.elij ke kan t van de 4~ zege op 
Smoke Eaters, }\'(aar de vrettgde bij 
de Groninger s werd nogal getemperd 
door een gebroken sl(:'utelbeen van 
Roland S i.ezen, opg elopen In dP de rd«> 
periode na een harde charge van ééu 
tier Limburgers. 

Captain P ronk : .,Die l ui speelden 
verschrH<l.el ijk. Als de puck al een 
paar meter b ij je weg was, dan wer d 
je toch nog onderuit gehaald ." Ook 
Van Aarem uitte zijn ongenoegen over 
de speelwijze van Smoke Eaters : ,.Op 
deze manier kun je ook n ie t tot goed 
spel komen." 

Al vrij snel bleek, dat de Limbur
gers een moeilijke avond zouden krij
gen. GIJS trok onbevangen op het doel 
af van de Tsjechoslowaakse Nederlan
der Vaclav, die zich na een matige 
start zou herstellen. GIJS speelde erg 
snel en de trage Limburgers keken dan 
ook binnen tien minuten tegen 'n 2-0 
achterstand aan doo.r doelpunten van 
Krikken (zijn eerste in 't eerste team ) 
en Siezen. Leeflang had toen nog geen 
werk van belang gehad. Daarom be
sloot de technische leidi ng van GIJS 
de laatste t ien minuten r eserve-goalie 

Een sfeerplaat van het Groninger ijsstadion tijdens de ijs hock eywedstrijd GIJS-Smoke Eaters Geleen: 2800 toe
schouwers (het s tadion was bom v ol) en een goede 1,PrLichting zorgden voor een luisterr ijke entourage rond dit met 
at te beste, keiharde dttet. GIJS had niet v ee1 m oeite m et de L imburgers en won met 4-0. 

E ikelenboom in te zet ten, maar ook 
hij hoefde n auwe lijks in actie te ko
men. 

\\·ant aanvallf'nd prestee rde Smoke 
1•:riters niets. Slf'chti,; enkele mal<'n 
moest Lee'flang· hand lend optreden 
t•n hij deed dat op bekw ame wijze. D e 
,,nul" van Smoke l:aters betekende, 
<I nt Leeflang voor he t eer t sind ht>t 
IJcstaun van GJ.J S niet gepasseerd zou 
worden In een competitie w~d trijd. 

Toen na vijf m inuten i n de t weede 
periode Or e l de stand o p 3- 0 had 
gebracht. n a u it tekend voorb ereidend 
werk van Van Aarem, was de strijd 
in feile al beslist. Vooral in de tweede 
en laatste periode kwam 't combinatie
spel bij GIJS niet voldoende tot ont
wik keling en daarom bleef de totaal 
score, na een treffer van Berghuis in 
de derde periode, beperkt tot 4-0. 
Tussenst anden : 2-0, 1-0, 1-0. 

Minder moeite 
Thialt heeft zaterdagavond in· Hee

r enveen veel minder m oeite gehad met 
het Belgische Luik dan verwacht werd. 
Moeiteloos werden de Belgen in de 
eerste t wee perioden op een 9-0 ach
terstand gezet, wat voornamelijk het 
werk was van de sterke eerste aan
valslijn van Thialf : De Kok, Koek.koek 
en Raven. Samen brachten zij acht 
treffers op hun naam. Ruim 4000 toe
schouwers (het stadion was uitver
kocht) zagen in de laat-Ste periode een 
aantal reserves van Thialf op het ijs 
komen. Daardoor kon Luik de stand 
in de derde speeltijd beperken tot 1-1. 
Tussens tanden: ~. 5-0, 1-1. 

Voor de vierde achtereenvolgende 
maal heerste er in het IJsstadion 
Stadspark een uitgelaten stemming 
onder de meer dan 2500 toeschou
wers. Voor de vierde maal slaagde 
GIJS er zaterdagavond in een wed
strijd voor de derde divisie van de 
ijshockeycompetitie succesvol af te 
sluiten. 

Ditmaal was het team uit Geleen 
de gast van de groningers. Het was 
eigenlijk voor GIJS een ui twedstrijd , 
maar het stichtingsbestuur was erin 
geslaagd Geleen "te kopen" waar
door er in Groningen gespeeld kon 
worden. 

Het was al spoedig te zien, da '. 
GJJ$ in snelheid en techniek de 
meerdere was van de limburgers, 
maar in gehardheid schoten de gro
ningers in de beginfase tekort. Daar
door was het een moeilijke opgave 
ot dicht bij doelman Vaclav door te 
ringen. Viermaal gelukte dit. 

In de eerste periode waren het 
Henk Krikke en Roland Siezen, die 
zich door de geleense muur wrongen. 
In de tweede speelhelft slaagde Jo
han Orsel daarin en in de derde pe
riode was het Folkert Berghuis die 
de score nog een duidelijker aanzien 
gaf:~. 

Voor de derde divis ie werden d it 
weekeinde nog drie wedstrijden ge
speeld : Amstel Tij gers 2-Rotterdam 
2 5-7 ; Hijshoky 3--Brussel 2 10-1 
en Utrecht 2-Kemphanen Nijmegen 
1-22. . 

De stand is nu: 
Kemphanen 4-8 Antwerpen 2-2 
GIJS 4-8 Utrecht 2 3-0 
Hijshoky 3 3-4 Amstel Tijg. 2 4-0 
Geleen 4-4 Brussel 2 4-0 
Rotterdam 2 4-4 

DC Groningen 
ka.mpioen 

In groep I van de nat.ionale dam
hoofdklasse werd de Damclub Gronin
gen kampioen via de l>-5 overwin
ning op het Rotterdamse Constant en 
de verrassende 12-8-nederlaag van 
Ons Genoegen tegen Almelo. 

Het Groninger damtientar zal nu met 
de kampioen van groep II , PDV uit 
Papendrecht, het volgende seizoen in 
de ereklasse mogen uitkomen. Gro
ningen en PDV nemen dan de plaat
sen in van de Damclub IJmuiden en 
LDV uit Leiden. 



ö et IJsstadion Stadspark, Concoursiaan te Groningen 

GIJS-2 - THIALF-2 
Aanva.n.-: 19.00 uur. 

Toegangsprij1 f 1,110 
Kaarten uitsluitend krij b ver g aar aan de kassa van het ljsstadlon. 

'-

·,weerl 
winst 
voor 
GIJS 

(Van een onzer verslaggevers) 
Ook Smoke Eaters uit Geleen heeft de 
onstuimige competitiestart van GIJS 
niet kunnen afremmen. Met 4--0 won
nen de Groningers vrij gemakkelijk 
van een ploeg, die op ,alle onderdelen 
de mindere was. Dot zag coach Her
mans ook wel in: ,,GIJS was gewoon 
beter". Dat zijn team de tekortkomin
g-en trachtte te compenseren met een 
nogal rauwe inzet wilde hij evenwel 
niet toegeven. ·Maar ook op dat punt 
overwon GIJS tenslotte, want de Gro
ningers vochten bikkelhard terug en 
lieten zich niet intimideren. Het ge
volg was wel, dat de kwaliteit van het 
spel minder werd. Moor met het oog 
op de twee winstpunten kon men zich 
daarover no afloop in de Groninger 
kleedkamer niet al te druk maken. 

De vierde zege In successie voor 
GIJS en een gedeelde eerste plaats 
op de ranglijst. Dat was de aantrek-

11.elijke kant van de 4--0 zege op 
Smoke Eaters. l\faar de vreugde bij 
de Groningers werd nogal getemperd 
door een gebroken sleutelbeen van 
Roland Slezen, opgelopen in de derde 
periode na éen harde charge van één 
der Limburgers. 

Captain Pronk: ,,Die lui speelden 
verschrikkelijk. Als de puck al een 
paar meter bij je weg was, dan werd 
te toch nog onderuit gehaald." Ook 
lan Aarem uitte zijn ongenoegen over 
de speelwijze van Smoke Eaters: . .,Op 
deze manier kun Je ook niet tot goed 
spel komen." 

Al vrij snel bleek, dat de Limbur
gers een moeilijke avond zouden krij
geh. GIJS trok onbevangen op het doel 
af van de Tsjechoslowaakse Nederlan
der Vaclav, die zich na een matigé 
start zou herstellen. GIJ~ speelde erg 
snel en de trage Limburgers keken dan 
ook binnen tien minuten tegen 'n 2-0 
achterstand aan door doelpunten van 
Krikken (zijn eerste in 't eerste team) 
en Siezen. Leeflang had toen nog geen 
werk van belang gehad. Daarom be
sloot de technische leiding van GIJS 
de laatsf"e tien minuten reser_v~alie 

1 

Eikelenboom in te zetten, maar ook 
hij hoefde nauwelijks in actie te ko-
men. _ 

fi •' Want aanva end p.resteerde Sm.oke 
l!:t\ters niets. Slechts enkele malen 
moest Leeflang handelend optTeden 
l'n hij deed dat op belnvame wijze. De 
,,nul" van Smoke Eaters betekende, 
tlat Leeflang voor het eerst sinds het 
bestaan van GIJS niet gepasseerd zou 
worden in een competitiewedstrijd. 

Toen na vijf minuten in de tweede 
periode Orsel de stand op 3-0 had 
gebracht, na uitstekend voorbereidend 
werk van Van Aarem, was de strijd 
in feite al beslist. Vooral in de tweede 
en laatste periode kwam 't combinatie
spel bij GIJS niet voldoende tot ont
wikkeling en daarom bleef de totaal
score, na een treffer van Berghuis in 
de derde periode, beperkt tot 4-0. 
Tussenstanden: 2-0, l-'-0, 1-0. 



.... 

Voor Uw agenda! 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

za 19 december 20. 00 u. GIJS - BRUSSEL II 
za 2 januari 20. 00 u. GIJS - HIJS-Hokij III 
za 16 januari 20. 00 u. GIJS - KEMPI--IANEN Eindhoven 

Wedstrijden GIJS-jeugd C team: 

za 12 december 12. 00 u. GIJS C - HIJS-Hokij C 
za 2 januari 12. 00 u. GIJS C - UTRECHT C 
za 9 januari 12. 00 u. GIJS C - NIJMEGEN C 

Word donateur van GIJS ! 

Inlichtingen bij de heer E. J. H. Bennema, secretaris 
tel. 050 - 24515. 

Word lid v:an de GIJS Supporters Club ! 

In lichtingen bij de heer H. Tei sman, voorzitter, 
tel. 050 - 779163. · 

SUPPORTERS ATTENTIE! '. 

zo 6 dec. 15. 30 u. H.T. S.V. Bremen - GIJS in Bremen. 

ACTIVEER GIJS - GA MEE! - REISKOSTEN+ f 10,--. 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alles voor Uw uitrusting voorradig 

oors e schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -
1 

FREETJME enz. l 
Schaatspa kken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

• 

. GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 28 november 1970 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Vrogramma 

G. IJ. S. - GELEEN (SMOKE-EA T ERS) 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 



• 
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COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang (1) 

Coen Eikelen boom ( 18) 

Wils Pronk, Captain ( 2) Pieter Lucas (3) 

Henk van Halter en ( 4) Jos Te is man ( 5) 

Rob van Johan Folkert 
Aarem (6) A. Orsel (8) Berg huis (9) 

Cees Pick Henk 
Meeuw sen (7) A. Storor ( l O) Krikke ( 1 1 ) 

Wisselspel e rs: Jan Hessel Brons ( 12) 
Aernout Bender (14) 
Roland Siezen (15) 

Coach Fr.J.M.vanErp 

Trainer: R. van Aarem 

Doelverd. 

Res. Doelverd. 

le Verd. 

Ze Verd. 

1 e Aanv. 

Ze Aanv. 

Artsen : dr. F. H. Mulder, dr. H. G. Krikke 
en dr. J. A. de Vries 

Scheidsrechters: de Heer Schut 

OPSTELLING GELEEN (SMOKE-EATERS) 

S. Vaclav 

H. Beckers 

D. Mulder J. S ch uffelen 

J. Peters P. v . d. Wal 

F. Salden H. Welms P. Erkens 

H. Eussen H. Frenken . R. Lammers 

Wisselspelers: W. v. Ophoven 
H. Dehing 
W. Wij ers 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. r/Ji:J,~i.ef 

LICH -IJS N.V. BOTERDIEP W .Z . 45 BEOUM /GR. TEL. 0 5901-2241 



2- J - /2. '- 7-0 
Voor Uw agenda! 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S. 

za 2 januari 
za 16 januari 
za 30 januari 

20. 00 u. G. IJ. S. - HIJS-Hokij III 
20. 00 u . G . IJ. S. - KEMPHANEN Eindhoven 
20. 00 u. G. IJ. S. - Utrecht II 

Wedstrijden GIJS- jeugd C team : 

za 2 januari 12. 00 u. G. IJ. S. C - UTRECHT C 
za 9 januari 12. 00 u. G. IJ. S. C - NIJMEGEN C 
z a 2 3 januari l 2 • 0 0 u. G. IJ. s ·. C - BRUSSEL C 

Word lid van de GIJS Supporters Club ! 

Inlichtingen bij de heer H. T isman, voorzitter , 
t 1. 050 - 779163. 

za 6 febr. KEMPHANEN EINDHOVEN - G. IJ. S. 

ACTIVEER GIJS - GA MEE! - REISKOSTEN+ f 10, --. 

4 en 5 maart 1971 - WEDSTRIJDEN OM HET WERELD-
KAMPIOENSCHAP : 

Engeland - Frankrijk 

D nemarken - Frankrijk 

IJSHOCKEYS CI A TSE ( zeer goede) reeds v anaf 

f 55, 00 

11 s voor Uw uitrusting voorradig 

oors schaats n VIKI G - VING - BALL NGRUD -

REETI E nz . 

haatspakk n - trainingspakken 

Truien m t GIJS f 9,95 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

. Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 19 dec mbe r 19 70 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Vrogramma 

G. IJ. S. - BRUSSEL Il 

/ 

De opbrengst van di1., programma is bestemd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( 1) Doelverd. 

Coen Eikelen boom ( 18) es. Doel 

Wils Pronk, Captain (2) Pieter Lucas (3) le Verd. 

Henk van Halter en ( 4) }.: Jos Teisman (5) 2e Verd. 

Jan Hessel Brons (12) Pim ter Veld ( 14) 3e Verd. 

Rob van Johan Folkert 
Aarem (6) A. Orsel (8) X Berghuis (9) le Aanv. 

John Pick Henk 
Halffman (7) A. Storor ( 10) Krikke ( 11) 

2e Aanv. 

Bert Pieter Jack 
Corbière (15) Koopman (16) l: Venema (17)X 3e Aanv. 

Coach Fr. J. M. van Erp 

Trainer: R. van Aarem 

A r t sen : d r . F. H. Mul de r, d r . H. G. K r ikke 
e n dr. J.A. de Vries 

Scheidsrechters: de Heer N. Schut uit Zwolle 
de Heer W. Tamboer uit Den Haag 
de Heer J. Krist uit Wolvega 

OPSTELLING BRUSSEL II 

Van Audenhagen 

d. 

Genen Goslan 

Ver laken Erasmuny 

Welhem Yvens Cockx 

Petit Binkert Luis 

Wisselspeler: Sadin. 

Gijsie wil een ijsie, maar .... 

Gijsie wil al/één een. rl[jJ,'J/sUf 

LICH -IJS N.V. BOTERDIEP W .Z. 45 BEDUM GR. TEL . 0 5901 -2241 



~ 
~ ~ ~ 

~ = 0 
~ Qfj~ ~ 

~ = ~ ~ = ~ ~ 
1 1 

~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ = ~ 

~ -~ ~ 

~ ~ 
~ = ~ 
t:; ~ 

GUS 1'4-12 ..; 10 

wint opnieuw 
In de derde divisie van de ijsho

ckeywedstrijd heeft GIJS ook zijn 
vijfde wedstrijd in winst weten om 
te zetten. De _Groningers speelden in 
Amsterdam tegen Amstel Tijgers 2 
en wonnen met 2-0 do~ treffers van 
Pronk en Van Aarem in de dade 
speelperiode. 

De andere uitslagen waren: 
Geleen-Rotterdam 2 4-3, HijsHokij 3-
Utrecht 2 11 8-0. 

tDe stand ~s nu: 
Kemphanen 5-10 
OIJS 5-10 
HijsHokij 3 5-6 
Geleen 5-6 
Rotterd, 2 6-4 

O lympia 2 2-2 
Utrecllt 2 5-2 
Am. Tijgers 2 6-2 
Brussel 2 5-0 
1(min 2 punten 
wegens n , opk.) 

= 0 

~ 
0 
0D = ~ 
~ 
~ 
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Een maneelijke sport bij 
uitstek is ijshockey. Te lang 
was het noorden op de tele
visie aangewezen om iets van 
deze sport, met zijn typisch 
eigen sfeer, te kunnen proe
ven. Maar met het bouwen 
van de ijshallen, eerst in Hee
renveen en daarna in Gronin
gen. kan nu ook de noordeling 
genieten van wat tot du ver, 
voor Nederland alt.hans, een 
westelijke aangelegenheid was. 

Groningen heeft nu z'n 
GIJS · met als topspeler 
Leeflang, een naam die luid 
ge candeerd , menig wandelaar 
die op zaterdagavond een rus
tige wandeling dacht te maken 
in het Stadspark uit z'n over
peinzingen zal hebben doen 
opschrikken . 

Mart in Leeflang , 30 jaar, 
m t de Gasunie uit het westen 
m e overgekomen, is ree~ een 
begrip gewor den in het gro
ninger ijshockeywereld je . Wo 
nende in Roden is Sprinter 
hem eens gaan opzoeken "hoe 
het allemaal zo ge komen is ". 

De eerste wankele ijshockey 
schreden zette de jonge Mar
tin zo 'n twin tig jaar geleden 
in zijn woonplaats Den Ha g 
bij Hijs Hokij . Het zeer lof
waardig initiatief ging uit van 
school en voor tien gulden kon 
je een heel seizoen trainen. 
IJshockey in competi t iever
band was er evenwel nog niet 
bij . 

Doelman 
Toen de ijsbaan in Den Haag 

z'n vollooiïng naderde kwam 
Martin terecht bij HHYC, afd. 
ijshockey. Zijn plaats werd 
het doel. Bij deze vereniging 
ook leerde hiJ , gelukkig voor 
GIJS, dat 17 jaar later zou 
word en opgericht, Rob van 
Aarem kennen. 

Het debuut van de ll-jarige 
Martin Leeflaag in het ijs
hockeydoel maakte bij in een 
juniorenwed. trijd tegen Kre
feld. Het was voor hem geen 
goed begin, want de wedstrijd 
werd met 5--1 verloren. Tot 
zijn zestiende jaar speelde 
Martin bij de junforen, waar
na hij voor het eerst mocht 
aantreden in het eerste se
niorenteam van Hijs Hokij. 
Weer ging de eerste wedstrijd 
tegen Krefeld (KEV) . Hel 
resultaat was ech ter heel wat 
eervoller dan bij zijn junioren
d.ed uut. Er werd gewonnen 
met 8-4. Spelend voor dui
zenden toeschouwers had de 
sfeer hem bij zonder aange
grepen. Misschien wel te erg, 
want Martin kwam ziek van 
het ij s. 

In het seizoen 1960/'61 zei 
Leeflang Hijs Hokij vaarwel . 
Steeds had h ij in z'n senioren
periode te maken gehad met 
de gastarbeiders van de ijs
hockeysport, de canadeze·n , 
die hem meer op de reserve
bank deden plaats nemen dan 
onder de lat. Men durfde het 
niet aan een canadese doel
man te passeren en Martin 
Lee!lang op te stellen. 
Veel zegt Leeflang te danken 
te hebben aan Jan van der 
Heide van de nationale tech
nische commissie : ,,Deze man 
heeft mij het keepen geleerd". 

Met plezier denkt hij ook 
nog terug aan de vele buiten
landse trips met Hijs Hokij. 
Zo bezocht hij onder meer 
Frankrijk, Oostenrijk, Zwit
serland, België en Duitsland. 

Gestopt 
De di recte aanleiding voor 

zijn stoppen met de ijs
hockeysport vormde de mili
taire dienst. Na zijn dienst
plicht vervuld te hebben glng 
hij zich toeleggen op honkbal. 
Als lid van het haagse ADO 
kwam hij tevens uit in het 
haagse selectieteam. 

Om 's winters nJet stil te 
hoeven zitten (honkbal is een 
echte zomersport) ging Mar
tin Leeflang ook zaalhandbal 
spelen. Hier zocht hij weer z'n 
vertrouwde plaats onder de 
lat op. 

In juni 1968 kwam een om
mekeer ln het leven van Mar
tin Leeflaag. De hagenaar 
trok met de Gasunie mee naar 
het noorden. Als wooup1aa&s 
koos h.U Roden. Zaalhandbal 
werd ook hier weer z'n sport 
en Vlug en Lenig kon hem 
büschrUven op de ledenl\jst. 

SPORT~ 
In z'n werkkring ontmoette 

Leeflang een and ere oud
ijshockeyer, Bronkhorst, en 
waar praat je dan over ...... ijs
hockey. Zo vertelde Bronk
horst hem dat z'n oude vriend 
Rob van Aarem directeur was 
geworden van de groninger 
ijshal. De heren kwamen na 
elkaar jaren nlet gezien te 
hebben weer in contact met 
elkaar, waaruit het idee werd 
geboren In Groningen een ijs
hockeyclub op te richten. Hel 
resultaat was: GIJS. 

Leren .... 
Martin Leeflang voelde er 

eerst niets voor weer in ,,de 
kooi" te kruipen. Wel toonde 
hij zich bereid de kersverse 
leden van GIJS de eerste be
ginselen van het ijshockey bij 
te brengen. Van Aarem wist 
hem echter over te halen weer 
in het doel te gaan staan. Er 
viel voor GIJS veel te leren : 
schaatsen op ijshockeyniveau, 
de conditie was niet best, het 
hanteren van de stick moest 
worden aangeleerd , het plaat
sen beter verzorgd en de puck 
naar voren gespeeld. 

Rob van Aarem, die zelf de 
club ging trainen pakte de za
ken serieus aan. De eerste 
wedstrijd van GIJS tegen Den 
Bosch werd met 16-1 verlo
ren, maar gaandeweg kwam er 
meer lijn in het spel en de re
sultaten van de laatste wed 
strijden zijn zonder meer uit
stekend te noemen. Werden de 
eerste winstpunten louter d~ 
een goede conditie binnenge
haald, nu begint steeds meer 
ooit <ie techniek een belang• 
rlJKt 1.,! t" speten in net ver
zamelen van de punten. 

IEF 
International 

Terug naar Martin LeeflanB, 
Als gastspeler kwam hlj een 
aantal keren uit voor de ijs
hockeyclub Nijmegen. De goe
de indruk die hij bij deze 
wedstrijden vestigde leverde 
hem de verkiezing op als doel
man van het nederlands 
team. Twee keer speelde hij 
tegen de belgen. De eerste 
wedstrijd werd een grote 
overwinnlng (9-1), bij de 
tweede in Brussel moesten de 
nederlanders met een gelijk
spel genoegen nemen. Het 
werd 5-5. Ook als A-junior 
heeft hij de nationale lfteuren 
een keer mogen verdedigen en 
wel tegen Zweden. 

IJshockey is ln Groningen 
weer een deel van z'n leven 
geworden. Martin Leeflang 
traint zelt de tweede Jt08P 
van GIJS en heeft .bevondien 
de Junioren enaer handen. 
Vooral het laatste vindt hij 
belangrijk: ,,Je moet het van 
de jeugd hebben. Een goede 
&ralnlng en dan komt het van
zelf". Tijd voor andere bob
bles schiet er voor hem aan 
ook niet over. Ook niet als bij 
definitief zijn wedstrijdschaat• 
sen aan de wilgen hangt. Dan 
hoopt, hij zich als bestuurslid 
of ijshockeytrainer verdien• 
stelijk te kunnen maken voor 
z'n geliefkoosde sport: ijs
hockey. 

Martin Leenang. HU moest 
er voor naar Groningen ko• 
men om terug te keren op bet 
oude bonk. Hij Is er gelukki~ 
mee. Groningen oo~. 

sl'~b:4 ---



IJ shj~ckef:team 
voor Groningen 
Het 1ederlamlse ij ·J10ckeyteam dat 

nmrgenavond in de Groninger ijshal 
uitkomt tegen België bestaat in zijn 
g·cheel uit spelers diie afkom Lig· 'lijn 
van drie verenigingen: Den Bo ch, 
TYSC Tilburg en HYS Hokij. 

De volgende pelers 'lijn voor deze 
Interland uitgenodigd: Van den Boo
gaard, Van Gurp, Bolsius en De Groot 
(allen Den Bosch , Simons, De Kok, 
Christiaans, Van Du11 (a llen Tilbur~), 
De Wit, Roome1·, Bakker, Genlis, •fa
nucl. Van Dijk en RuscT1e (allen l-1 YS 
HoJ.jj). 

-

3 l- ll. -flRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
ZATERDAGAVOND I JANUARI A.l!I. • AANVANG 10.00 UUB 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 
COMPETITIE 3e DIVISffi N.IJ.B. 

GIJS-HIJS Hokij 
(Den Haa.J) 

TOEGANGSPRUS t 2--. DONATEUltSCOUPON nr. 18 

Voorverkoopadressen: Sig.mag. Hom.an, Herestraat 80; Sig.mag. 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2; Sig.mag. Griever, Pat.erswoldse
weg 448; Sig.mag. Knollema, WielewaaJplein 40; Aqua Sports, 
M. Veningastraal 30, Hoogezand. 



Zaterdag o de schaats 

D h rlolr f ij 1nak r, b zig 1n t hel b pro 1 n an cl ni uvl 
00 n1 lerbaan 1n 'roning n. 

( Van en onzer er lagge ers 
Schaat. minnend Groningen kan za

terdag haat en. Zoa het nu lijkt 
zal de Gron·nger kunstij baan zater
dagmiddag opengesteld kunnen wor
den door wethoude W. Hendrik . 
Vanmorgen was men druk bezig met 
het spuiten an de baan. waarop hier 
en daar I laagjes ij ere ormd , · e -
den. Verder wordt diuk gewerkt aan 
de bestrating rond de ij baan, zodat 
de liefhebbe hun chaat en niet in 
de modder hoeven onder te binden. 

aar ' zo zegt ij tadion-directeur 

R. van Aarem. ,. ,·e mo ten , oorzi h 
Ug· zijn. Het i all maaJ vre elijk nel 
gegaan. Je \veet nooit o er nog iet 
mi loopt.' 

Enige te en lag die de heer an 
arem tot nu toe onder o d a di 

dag de verstopping van t\vintig bui
zen die daarop door e neden moe -
ten ,vorden. 

Bij de opening an d oa n zater-
dag i het no geen vie1· n1 ande1 
geleden. dat aannemer . Dijk tra uit 

duard de ee te werkzaamheden 
errichtt 





j GIJS ook te sterk 
voor Amstel Tiigers 
De formatie van de GronJnger IJshoc• 

key Stichting heeft ook zijn eerste uitwed
strijd In winst omgezet In een enerve
rende ontmoeting klopte GIJS In Amster
dam Amstel Tijgers Z met 2-0. Deze 
uitslag kwam pas l.n de laatste periode 
tot stand toen de betere conditie ,•an de 
Groningers de doorslag gaf. 

Zowel in de eerste als in de tweede 
periode was GIJS over het algemeen iel, 
sterker. maar de Amsterdammers ver
dedigden zich bekwaam. Leeilang be
hoefde maar weinig In actie te komen. 
Bij de weinige aanvallen van de Amstel 
Tijgers toonde de Groninger doelman zich 
een sterk sluitstuk. 

ln de laatste periode sloeg het condi• 
tioneel sterke GIJS, dat zonder Meeuw
sen en Siezen speelde, toe. De weinige 
belangstel lenden op de open Jaap Eden
baan zagen eerst Van Aarem scoren (0-
ll en even later besliste Pronk de trijn 
I0- 2). 

'r /;, )i ,.~ 
/LI /, ~-F 

GIJS kan 
koppositie 
handhaven 

GI.JS, dat z.ondag- alleen a.an de kop Is 
gekomen in de derde divisie van de ijs
hockeycompetitie doordat het Eindhoven
se Kemphanen met 9-Z va.n Hijs Boky 3 
verloor k.a,n komende zaterda1 zijn voor
treffelijke positie handhaven. 

Brussel 2 komt op bezoek in de Gronin
ger îj hal. De Belgen hebben nog geen 
enkele wedstrijd gewonnen en staan zelfs 
met een negatief puntenaantal geboekt 
doordat zij eenmaal verstek lieten gaan. 

De stand in de derde divisie is: GIJS 
5-10. Kemphanen 6-10, Hijs Hoky 3 5-8. 
Geleen 5-6, Rotterdam 2 6-4, Olympia 
Antwerpen 2 :?.--2, Ut.recht 2 5-2, Amstel 
Tigers 2 6-2. Brussel 2 1-2. 

In de tweede divisie, waarin Thialt een 
positie in de middenmoot inneemt. is de 
stand: Nijmegen 8-14; Olympia Antwerp 
5-10; Thialf 8-8; Tijsc rrappers 2 7-6; 
Brussel 4--4: CPL 4--2; Utrecht 6--2; Am
stel Tij gers 4---0. 

De jeugdploeg van GIJS, ·die dit jaar 
,·oor het eerst in de competitie uitkomt. 
1s er nog niet in geslaagd een wedstrijd 
te winnen. Het afgelopen weekeinde werd 
mel 4---2 verloren van he1. Haagse Hijs 
Hoky. De stand in de derde divisie van 
de jeugdcompetitie is: Tijsc Trappers 6--
12; Amstel Tijgers 6- 10: Geleen 7-10; 
Den Bosch 6--8: Brussel 6-6: Hijs Hoky 
6-5: Nijmegen 6-3; TJtrecht 4---2; Kemp
hanen 5-2; GIJS 6--0. 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

ZATERDAGAVOND 19 DECEMBER A.S. • AANVANG 20.00 UUR 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

COMPETITIE 3e DIVISIE N.IJ .11. 

GIJS-BRUSSEL 8 TOEGANGSPRIJS r 2.-. DON.ATEURSCOUPON nr. t . / 

Voorverkoopadressen : Slg.mag. Homan, Herestrut 90; Slg.mag. Minke, Nieuw• 
Ebblngeslraal 2; Slg.mag. Grlever. Paterswoldseweg 448 ; Slg.mag. Knollema, 
Wlelewaalpleln 40; Aqua Sport• . M. Venlngastraal 30, Hoogezand. 

DE GRONINGER GEZI 

GIJS 
kraakt 
Brus,sel 

Nog altijd staat GIJS in de ijs
hookeycompelitie in de derde divisie 

!""'\OP de eerste rplaa.ts. Zaterdagavond 
· f'kwamen de mannen van coach Frans 

van Erp tot een forse 8-1 zege op 
de zwakke ploeg van Blrussel 2, 

De uitverkochte hal raakte weer 
volledig in de ban van 'het spel van 
de Groningers. dje door het grote 
overiwicht voortdurend 1voor het Bel
gische doel opereerden. Het romme
lige duel werd in de eerste speèlhelft 
afgesloten met een 4-0 voorsprong 
van GIJS. Joh n HaJfflnan opende de 
score, waarna Folkert Berghuis de 
tweede treffer liet aantekenen. Het
zelfde spelletje herhaalde rtich daar
na nog eens. 

•In de twe'Cde per:iode was Brussel 
2 weliswaar wat feller, maar con
ditioneel en technisch SC'hoten ~ij 
nogal wat tekort bij de "Gijssies''. 
Uit de talrijke kansen die de Gropin
gers ook in deze periode kregen ·,\Tie
ten alleen Folkert Berghuis en Piet 
Koopman de puck achter de jeug
dige doelman van Audenhagen te 
krijgen. · 

" ' . ,en En ook in de derde periode blon-
· · ken de Groningers uit in het missen 

van - soms heel eenvoudige - kan
sen. Nadat Martin Leeflang zich in 
het Groninger doel had laten '°er
vangen door Coen EikeCenboom 
kwam Brussel door Welhem tot het 
enJgc tegendoelpunt_ Via Pick Stor
ror en nogmaals Folkert Berghuis 
- die dus vier keer sco!M'de - werd 
het tenslotte 8-1. 

De stand is nu; 
GIJS-Groningen 6 6 0 0 12 
K~hanen ~ 5 0 1 10 
HijsHoky 3 il 4 0 '2 8 
Geleen 6 4 0 2 8 
Rotterdam 2 6 2 0 4 4 
Amstel Tijgers 2 7 3 0 4 4• 
Olympia 2 Antwerpen 3 1 0 2 2 
Utrecht 2 6 1 0 5 2 
Brussel 2 6 0 0 6 -2* 
• Twee extra ver,liespunten wegens 

niet opkomen. 

GEZIEN de enorme belangstelling 
die er in Groningen voor GIJS be
staat - het toeschouwersaantal doet 
niet onder voor de beste Nederlandse 
clubs - is het trouwens ook gewenst 
dat GIJS zo snel mogelijk doordringt 
naar de hogere regionen van het Ne
derlandse ijshockey. Een ploeg al■ 
Brussel 2 is nauwelijks nog aantrek
kelijk voor de vele Groninger ijs. 
hockey-fans. 

7 '1 

• GIJS 1n 
opmars 

HET IS nog niet zo lang geleden dat 
een sprekende score, als 8-1 in de 
Groninger ijshal de normaalste zaak 
ran de wereld was. Zaterdagavond 
prijkten dezelfde cijfers op het score
bord toen het duel tussen GIJS en het 
tweede team van Brussel ten einde 
was. Maar werden een jaar geleden de 
Groningers met dergelijke cijfers van 
de ijsvloer geveegd, nu waren de rol
len omgekeerd. Brussels 2 bestond voor 
het merendeel uit nog vrij onbeholpen 
spelende beginnelingen, wier gebrekki. 
ge vaardigheden meermalen lachsalvo'• 
bij de 2400 dicht opeen gepakte toe• 
schouwers veroorzaakten. 

TEGEN DEZE "groene" Belgen werd 
duidelijk merkbaar welke vorderingen 
GIJS het afgelopen jaar heeft gemaakt. 
De GIJS-spelers vonden elkaar veel 
beter in de combinaties, passten strak
ker en kregen de puck veel beter onder 
controle dan hun tegenstanders. Bo
vendien bleek dat GIJS niet meer uit
sluitend afhankelijk is van Rob van 
Aarem - niettemin nog de meest be
kwame speler -, want van de 8 tref
fen kwam er niet één op naam van de 
ijsstadiondirecteur. 

DEZE ACHT doelpunten werden met 
de gebruikelijke geestdrift bejubeld, 
~aar voor de rest was de stemming 
m de anders kolkende ijskuip tamelijk 
bedaard. De enigszins tamme houding 
van GIJS, dat veelvuldig een ,derde 
linie" inzette die wat routine k~n op
doen, en de zwakke opponent waren 
hieraan wellicht niet vreemd. 

MEN HAD GIJS wellicht wat gul
ziger verwacht. De mogelijkheden om 
een zeer royale zege te behalen waren 
ook wel aanwezig, maar het vorstelijke 
overwicht kwam in de score maar 
povertjes tot uitdrukking. 

DE OOGST was in de eerste periode 
nog vrij aanzienlijk (door Hallfman 
- 2 x -, Orsel en Berghuis stond 
het 4--0), maar de produktie stag
neerde daarna. Alleen Berghuis en dè 
debuterende Koopman slaagden erin 
doelmar. Van Audenhagen- de best• 
speler van Brussel - te passeren, 

TERWIJL de Belgische goalie voort
durend in actie moest komen, vroren 
de schaatsen van Martin Leeflang zo
wat aan het ijs vast. Hij kreeg geen 
enkel behoorlijk schot waarmee hij zijn 
capaciteiten kon tonen. Het was daar. 

MARTIN LEEFLANG 

om ook begrijpelijk dat ln de Jaatste 
periode reserve-doelman Coen Eikelen
boom werd ingezet om meer ervaring 
te krijgen. Hij had evenwel pech het 
eerste schot dat op hem gericht werd 
te moeten laten gaan. 

NA DEZE 6-1 stand werden de 
Belgen feller, waardoor Eikelenboom 
z9waar nog in de gelegenheid werd ge
steld zich te onderscheiden met enkele 
goede reacties. Veruit het betere spel 
was echter voorbehouden aan GIJS, 
dat door St.orer en Berghuis - met 3 
treffers topscorer - naar de 8-1 eind-
1tand freewheelde. 

DAARMEE heeft GIJS de leiding 
behouden in de derde divisie. De kans 
op promotie blijft dus volledig aan• 
wezig. Dit is trouwens ook liet doel 
dat GIJS-trainer Van Aarem zich voor 
het begin van de competitie voor ogen 
heeft gesteld. 



GIJS handhaaft zich met 
monsterzege aan de kop 
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Speler-trainer Van Aarem. speelde een uitstekende wedstrijd legen Hijs Hokij 3. Hii bereidde op vaak 
sublieme wijze een aantal doelpunten voor, maar scoorde zelf niet. Ook hier niet, want doelman Ekeri11g 
is hem net iets te snel af. De H agenaars Van der Velde (rechts) en Roomer zien het allemaal rustig aan ... _ 
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IJshockeytop 
in Groningen 

Van 26 feb ruari tot en met 7 maart 
1971 wordt in ons la11d voor de eerste 
keer om he t wereldkampioenschap Ijs
hockey in poule C g-espeeld. De wed
strijden zijn over het gehele land ver
deeld. Rotterdam en Tilburg krijgen 
vijf wedstrijden, Utrecht en Eindho
ven nemen er vie r voor hun reke
ning, terwijl in Heerenveen, Nijmegen, 
Geleen, Den Bosch en Groningen twee 
wedstrijden worden gespeeld. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
26 februari. : Frankrijk-Roemenië 

(Utrecht); Engeland-België Eindho
ven ; Hongarije-Bulgarije (Nijmegen) 
en Den emarken-Nederland (Tilburg) 

27 februar i; Bulgarije-Nederland 
(Geleen); Roemenië-Denemarken (Rot
terdam); Engeland-Hongarije (Tilburg) 
en België-Frankrijk (Utr echt). 

1 maart: Nederland-Engeland (den 
Bos ch) ; Hongarije-Roem enië (Eindho
ven) ; Denemarken-België (Rotterdam) 
en Frankrijk-Bulgarije (Tilburg) . 

2 maart : België-Nederland (Eind
hoven); Engeland-Denemarken _ (Nij
megen); Hongarije-Frankrijk (Rotter-
dam) en BulgariJë-Roemenië 
Utrecht). 

4 maart: België-Hongarije (den 
Bosch ): Frankrijk-Engeland (Gronin
gen): Denemarken-Bulgarij e (Heeren
veen) en Nederland- Roemenië (Til
burg) . 

5 maart: 
(Gronlngen) ; 
Heerenveen) ; 
(Rotterdam) 
(Tilburg) . 

Denemarken-Frankrijk 
Bulgarije-Engeland 

Hongarij e-Nederland 
en Roemenië-België 

7 maart: De nemarken-Hongarije 
(Eindhoven), Rc>em en ië-Enge land (Ge
leen) ; Bulgarije-België (Rotterdam ) en 
Frankrijk-Nederland (Utrecht). 

Eclatante 8-0 zege 
I 

, Y) t·/J,v"' ~v '- I, 
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Sterk GIJS 1 

ongenaakbaar 
Nog steeds is GIJS in de derde 

divisie van de ijshockeycompetitie 
ongeslagen. Zaterdagavond kwamen 
de jongens van coach Van Erp tot 
een éclatante 8-0 zege op Hijs lloky 
3, dat niet op volle sterkte in het 
ijsstadion Stadspark kon uitkomen. 

De ruim 2500 toeschouwers - de 
hal was ook nu weer nag noeg uit 
verkocht - zagen GIJS fel van start 
gaan. Maar hei duurde toch nog ne
gen rojnuten eer de eerste bres in de 
haagse a fweer kon worden gesla
gen. Met een afstandsschot brak Jos 
Teisman de score open. Drie min u
ten later kwam 1-~olkert Berghuis 
met een verrassend schot op 2--0. 

In de tweede periode was de 
schotv ;.ai•Jigheid wat verzorgder. 

ieter Koopman, Wils Pronk, Folkert 
pergbuis en Jack Venema gaven het 
betere spel van de groningers een 
wal duidelijker aanzien. In de derde 
periode leidde een combinatie tussen 
Henk Krikke en Jack Venema tot de 
zevende treffer. en daarna bepaalde 
Johan Or el na goed voorbereidend 
werk van Folkert Berghuis de 
eindstand op 8--0. 

Za erdaga oncl speelt GlJS op
nieuw in eigen omgev ing, ditmaal 

ontvangen de groningers Brussel 2. 
De naaste concurrent van GIJS voor 
de titel, Kemphanen uit Eindhoven, 
kwam in het afgelopen weekeinde 
tweemaal op het ijs. Zaterdagavond 
verpletterden de zuidelijken Utrecht 
2 met 17-1 en gistermiddag bereik
te Kemphanen in Amsterdam een 
8-2 overwinning op Ams-tel cr'ijger-s 
2. ' • 

De ploeg uit Eindhoven is nu in 
punten met GlJS op gelijke hoogte 
gekomen, maar s,peelde een wed
strijd meer. 

Ook tegen Olympia 2 bereikte 
Amstel Tijgers 2 geen succes. Zater
dagavond werd in Antwerpen met 
5-4 van de belgen verloren. 

De stand in de derde divlsie is 
momenteel: 

GIJS 7 7 0 0 14 38- 10 
Kemphanen 8 7 0 1 14 73-16 
Geleen 6 4 O 2 8 17-16 
Hijs Hoky 3 7 4 O 3 6 56-29x 
Amstel T ii~ers 2 10 4 O 6 6 57-41 x 
OJ ympia 2 4 2 0 2 4 15-19 
Rotterdam 2 fi 2 0 4 4 23-28 
Utrecht 2 8 1 o 7 2 14-98 
Brussel 2 6 O O 6 -2 6-42x 

x twee extra verliespunten . 

(Van een onzer verslaggevers) 
De techn ische leiding van GIJS heeft 
de wedstrijd van afgelopen zaterdag
avond tegen het Haagse HIJS HOKIJ 
3 ongetwijfeld als een sleutelwedstrijd 
beschouwd . De Haagse ploeg hod in
dertijd het eerste duel tussen beide 
ploegen met .>-4 no verwoede strijd 
verloren, moor bracht onlangs Kemp
hanen uit Eindhoven (de grootste con
current van GIJS in de nek-aan-nek 
race om de titel) met liefst 9-2 de 
eerste nederlaag toe. Voor HIJS be
stond nog de mogelijkheid om zich 
via een zege op de Groningers vlok bij 
de titelkandidaten te nestelen . Die as
pecten vormden voor GIJS redenen te 
over om de tegenstander geladen tege
moet te treden. Aan deze instelling 
moet het voor een belangrijk deel 
worden toegeschreven, dot het "arme" 
HIJS HOKIJ 3 tenslotte met de spec
taculaire score van 8-0 ontluisterd 
werd. 

Dat GIJ het duel bela.ngrijk achtte, 
was ondermeer te merken aan de 
voortdurende aa.nwijzlngen en aan
moedigingen van speJer-traJner Van 
.'\.arem op de pelersbank. En als de 
ij,a!'tadlon -directeu r zelf ht>t lis op 
moest, speelde hij zeer fel en gec~~
cent-reerd. 

Het is duidelij k, dat Van Aarem en 
de zijnen een aanvankelijk niet geheel 
,·<>rwacht kampioenschap steeds na
èerbij zien komen. Coach Van Erp 
<IRarover : .,Nee, dat we nu al, precies 
een jaar na onze oliiciële oprichting, 
bovenaan zouden staan, hadden wij 
aan het begln van de competitie nlet 
wrwacht . Over een kampioenschap 
p1 aat ik liever niet, want zover is het 
110g lang niet." 

Van Erp doelde daarmee vooral op 
de nog te spelen duels met Kempha
nen, waarvan het eerste over veertien 
d1gen in Groningen plaatsvindt. Eerst 
komt a.s. zaterdag Brussel II bij GIJS 
on bezoek om zijn . . ... . t huiswedstrijd 
té spelen. 

Het zag er in de beginfase overi
gcms niet naar uit, dat GIJS een mon
sterzege zou behalen. Want blnni>n 
viif minuten behoedde doelman Leef
lé.ng, juist teruggekeerd van een trip 
naar Denemarken met het Nederland
se team, door spectaculair ingrijpe!l 
:tiin ploeg voor een achterstand. 

GIJS startte opnieuw vrij moeizaam, 
maar kwam gaandeweg beter op dreet. 

Vervolgens bleek al snel, dat dit 
Hijs Hokij , met drie invallers en een 
deb~.-,terende doelman Ekering (de ex• 
goalie van het Nederlands rolhocke; -
team), geen barricade zou kunnen op
werpen voor het aanstormende GIJS. 
Ntet altijd even mooi, maar wel effe-::
tlef spelend, bepaalde GIJS de eind
stand op 8--0 door doelpunten van 
11<'hlereenvolgens Teisman, Berghuis, 
I{oopman, Pronk, Berghuis . V_eriema. 
Krikke en Orsel. 

Hoewel Van Aarem relf geen tref
fer voor zijn rekening nam, bereidde 
hij op vaak sublleme wijze een groot 
aantal doelpunten voor. Bij de stand 
6-0, voor aanvang van de derde 
periode mocht Coen Eikelenboom 
doelman Leeflang vervangen en ook 
hij bleef zonder veel moeite overeind 
t<lgen het steeds verder wegzakkende 
Hijs. Nee, de 2600 toeschouwers wl
lt1n hun enthousiasme in de belangrij-
1.e wed ' trijd tegen Kemphanen onge· 
t\\'ijfeld beter kunnen ventileren. 

Tu senstanden: 2--0, 4--0, 2-0. 

De uitslagen van dit weekeinde: 

GIJS-Hijs Hok ij 8-0, Kemphanen
Utrecht 2 17-1, Olympia Antwerp 2-
Amstel Tijgers 2 5-4, Amstel T ijgers 
2- Kemphanen 2-8. 

De stand: 
1 GIJS 7 7 0 0 H 38-10 
2 Kemphanen 8 7 0 1 14, 73-18 
3 Geleen 8 ' 0 2 8 17-18 
4 Hijs Holdj 3 7 ' 0 3 8 58-29+ 
5 Amst. Tijgers 2 10 ' 0 6 6 57-41+ 
6 Olymp. Antw. 2 4 2 0 2 4 15-19 
7 Rotterdam 2 6 2 0 4 4 23-28 
8 Utrecht 2 8 l 0 7 2 14-98 
9 Brussel 2 6 0 0 6 - 2 6-42+ 

+- • iwee extr. verliespuntan. 

02. 1 7 i 



• • 

Voor Uw agenda! 

Kom nde thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

za 16 januari 20 . 00 u. G.IJ.S. - KEMPHA EN Eindhoven 
za 30 januari 20. 00 u. G. IJ. S. - Utrecht II 
za 13 f bruari 20. 00 u. G. IJ. S. - AMSTEL TIJGERS Il 

W dstrijd n GIJS-jeugd C team: 

za 9 januari 12. 00 u. G. IJ. S. C - IJMEGE C 
z a 2 0 f b r ua r i 1 2 . 0 0 u. G. IJ . S . C - DEN BOS CH C 

Word lid van de r.1JS Support rs Club! 

Inli htin n bij d h r H. T isman, voorzitt r, 

t 1. 050 - 779163. 

z 3 of zo 24 januari ROTTERD M II - G. IJ. S. 
za 6 februari KEMPHANEN Eindhov n - G. IJ. S. 

ACTI EER GIJS - G MEE ~ - REISKOSTEN+ f 10 , - - . 

Dond rdag 4 n vrijd 5 maart 1971: 

WEDSTRIJDE OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP: 

do maart 
vrij 5 maart 

Engeland - Frankrijk 
D n mark n - Frank rijk 

anvang 20. 00 uur 

[JSHOCKEYSCHAA TSEN (zeer goede) reeds vanaf 

55, 00 

lles voor Uw uitrustin voorradig 

oorse schaatsen VIKI G - VI G - BALLANGRUD -

FREETJME nz. 

haatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

~ SPORTHUISd d h ., ~lli sJoer v. . aan r:. 
Jl(j ■ NIEUWE EBBI N1GESTRAAT 91 AM,.JI ·, 

GRONINGEN - TEL 24912 · · oL 

GRONI GER IJSHOCKEY STI HTING 

Opg richt 23 dec mber 1969 

Zat rdaga vond 2 januari 19 7 l 

Aanvang 20 . 00 ur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Programma 

G.IJ.S. - H.IJ.S.- Hokij III 

Bestuur, coach, trainer n sp lers van 
G. IJ . S. wensen U n voor spo dig 1971 

D opbr ngst van dit programma is b stemd 
voor h t GIJS- J ugd Fonds 

25 nt 
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COMPETITIE 3e DIVISIE EDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ . S. OPSTELLING H. IJ. S. -Hokij III 

Martin Leeflang (1) Doelverd . 

Coen Eikelenboom ( 18) Res . Doelverd . 

Wils Pronk (2) Captain Pieter Lucas (3) 

Henk van Halter en ( 4) Jos Teisman (5) 

Rob van Johan Folkert 
Aarem (6) Ass . Orsel (8) Berghuis 

Pieter Pick Henk 
Koopman ( 1 6) Storor (10) Ass. Krikke 

Wis se 1 spe 1 ers : Jan Hes se 1 Brons ( 1 2) 
Arnout Bender ( 15) 
Jack Venema (17) 

Coach 
Trainer 
T. C. Ass.: 

Fr. J. M. van Erp 
R. van Aarem 
John Campioni 

(9) 

( 1 1) 

Artsen dr. F. H. Mulder, dr. H. G. Krikke 
endr. J.A.deVries 

Sch idsrechters: de Hee r A.v. Lith uit D e n Haag 
de H e er C. de Groot uit D e n Haag 
de H e er J. Krist uit Wolvega 

le V erd . 

Ze Verd . 

le Aanv . 

Ze Aanv . 

Bij het ter perse gaan was de samenstelling 

helaas nog nie t bekend . 

Gijsie wil een ijsie, maar . ,, .. 

Gijsie wil al/één een tlJj;J,1JsUf 

LICH -IJS N.V. BOTERDIEP W .. Z. 45 BEOU M/GR. TEL. 0 5901-22 41 



Voor Uw agenda! 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

za 16 januari 20. 00 u. G.IJ.S. - KEMPHANE Eindhoven 
zo 17 januari 1 7. 00 u. G.IJ.S. II - IJMEGEN II 
za 30 januari 20. 00 u. G.IJ.S. - UTRECHT II 
za 13 februari 20. 00 u. G.IJ.S. - AMSTEL TIJGERS 

Wedstrijden GIJS-jeugd C team: 

za 23 januari 12. 00 u. G. IJ. S. C - BRUSSEL C 
zo 24 januari return wedstrijd tegen Brussel C thuis! 
za 20 februari 12. 00 u. G. IJ. S. C - DEN BOSCH C 

Word lid van de GIJS Supporters Club! 

Inlichtingen bij de heer H. Teisman, voorz. tel. 779163. 0/; 

zo 24 januari 16. 00 u. ROTTERDAM II - G. IJ. S. f .iE riélil 
za 6 februari 20. 00 u. KEMPHANEN Eindhoven - G. IJ. S. 

ACTIVEER GIJS - GA MEE! - REISKOSTEN+ f 10, --. 

4 en 5 maart 1971 - WEDSTRIJDEN OM HET WERELD-
KAMPIOENSCHAP : 

do 4 mrt. 20. 00 uur Engeland - Frankrijk 

vrij 5 mrt. 20. 00 uur D n mark n - Frankrijk 

IJSHO CKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

A lles voor U uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VI G - BALLANGRUD -

FREETIME enz. 

S haatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

~ SPORTHUISd d h .'W ~llfl1 sJoe~ v. . aan ,,. 
ilfj ,, NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 ~~• 

GRONINGEN - TEL. 24912 · 

VAN DE COACH; 

Vanavond de 8e wedstrijd van dit seizoen. De helft zit 
er dan op. 
Ik verwacht dat ook deze avond positief door G. IJ. S. 
wordt afgesloten tegen onze Belgische vrienden. Na 7 
wedstrijden staat G. IJ. S. ongeslagen bovenaan en 
heeft getoond de sterkste defensie te hebben van alle 
sr. teams die aan de nederlandse ijshockey competi
tie deelnemen. 
Een ander beeld dan een jaar geleden, toen nog moei
zaam op de eerste zege gewacht werd. In dit afgelopen 
jaar is erve 1 tot stand gekomen. Een goede conditie
training, een voortreffelijke medische begeleiding, een 
harde schaatstraining en ijshockey technische opleiding 
door de heer Van Aarem, plus de volledige inzet van 
alle 22 tot de erste selectie behorende spelers, zijn 
wel de hoofdpeilers van het huidige sukses. Het is dan 
als coach slechts een genoegen het voorgaande te mo
gen coordineren en begeleiden. 
Ook de Zde selectiegroep en de jeugd werken hard en 
het volgend seizoen zullen daar de resultaten ook dui
d lijk van worden. 
E n pluim aan U als publiek voor de enorme mentale 
steun mag hier niet vergeten worden. Met zo'n publieke 
steun durf j als coach al heel even aan het woord 
11 kampioenschap" denken. Maar zo ver is het nog niet. 

Fr. J. M. van ERP 
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COMPETITIE 3e DIVISIE EDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970 - 1971 

1 -
OPSTELLING G. IJ. S. OPSTELLI G BRUSSEL II 

Martin L flang ( 1) Doelverd. Van Audenhagen 

Coen Eikelenboom ( 18) Res . Doelverd . 

Wils Pronk, Captain (2) Pieter Lucas (3) l e V rd. 

H nk van Halt r n ( 4) J os T ei s man ( 5) 

Jan H ssel Brons (12) Pim ter Veld (14) 3e Verd. 

Rob van Johan Folk rt 
Aare .m (6) A. Orsel (8) B rghuis (9) le Aanv . 

H nk Pi k Pi ter 
Kr ikk ( 11) Storor (10) Ass. Koopman (16) 2e Aanv . 

Bert 
Corbièr (7) 

Coach 

John 
alffman ( 15) 

Fr. J. M. van Erp 

Tra in r : R. an Aar m 

T. C. ss.: John Carnpioni 

Jack 
V nema (17) 3e Aanv . 

r t s n : d r . F . H. Mul d r , d r . H. G. Krik k 
n dr. J.A.d e r1 

Genen Goslan 

Ver laken Erasmuny 

Welhem Yvens Cockx 

Petit Binkert Luis 

Wisselspel r: Sadin. 

G ijsie wil een ijsie, maar .... 

Gijsie wil al/één een. ,/[jlt1fsie-J 

LICH IJS N.V. BOTERDIEP W .Z. 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901 -2241 



Achterstand prikkelt G ronip-qers 

G I J S d t /4~ ~ Á-rrt. T . verne er {~(111, -:-. 

Brussel 2: 19-1 
(Van een on:rer vers laggev ers) 

GIJS heeft voor het ee rst in zij n be
staan "ijshockeyl es" gegeven . Het ar
me Brussel 2 werd met niet minder 
dan 19-1 vernederd door de Groni n
gers die - in tegenstell ing tot de eer
ste wedstrijd tegen de Belgen - in 
hun sterkste opstelling speelden (uit
gezonderd doelman l eeflang, die no g 
niet terugoekeerd wa s von de vrii dag 
oesnedd e inter land te gen Fra nkri jk in 
Pmiis). Bove ndi " soeelde GIJS ni-::t 
slechts om te winnen, ma ar mnokte 
het van de geleqenheid gebru ik om 
het combinotiesoel verd er te ontplooi
en, hetg een volkomen lu l.; te . 

De P.e lgen werdrn soms vol komen "wcc-
gt>t,ik l", ho,-we l Brusse l 2 met erkere 
s1w lcr.~ naa r Groningen w as gekome11 
dan eni~e tijd geleden. Ondan.k de v:tal 
ecnzi icl i(e verloning mog-en de biin a. 2500 
toe cllouwcrs cle Brus~el enare n toch d a n k
h aar zijn voor h e l f ei t. d:11 zi j nimmn 
m et, een destructiev f" in lellin( he bben 
geprobeerd d e kopl ope r he l spe len 011-
m ..., ,. e lijk te maken. 

Brus. el 2 blef'f ook bij het st ed. ho
ger oplopen , ·nn de score, onbPYnngc>n 
ijshockey spelen en he strekt GIJS on 
z1in beu rt to eer. rlat er van de geboden 
ruimte royaa l i:(ebruik emaakt \\'erd. 
GIJS werd overigens na enkel" minuten 
me een verras en<le i\chtern1and gecon 
fronteerd , to n doelman Eikelenboom 
een a rstan dsschol van de jonge Louis ni 
geheel juist beoorcieelde. Later zou d e 
re erve-goalie van GIJS bij hei weinige 
werk dat hij k reeg, een betrouwbare 
indruk maken. 

De achterstand was voor G.IJ .S. he 
sein om de Belgische verdediging linies 
geheel open te rijten. Als Brussel 2 n i t 
over zo'n uit tekende doelman a)s Cerar• 
d y had beschikt. dan was een nog gro
tere overwinning van GIJS mogelij k ge
weest. 

' u voerden Ue rg h111• (ze~), Orçc 1 ( ijf). 

Van Aarem (drie ) , Ii.riklce en Storor 
(ieder twe e) de score op tot negentien , 
tot groot genoegen v an he l publie k , dat 
bij de laatste treffer evenveel enthou
siasme opbracht als bij cle eer . l e. (U e 
Belgen scoorde n eenmaal in ei gen d oel) . 

Bij GIJS manlfesteerde zich zaterdag 
avond naast de groeiende combinatie
kracht ook de verbred ing van het spe
lersbesta nd. De jonge Krik ke viel al eer . 
dei· op, maar ook J ack Venema en P ie(er 
Koopman zijn nu vrijwel volwaardige 
eer ste teamsp elers. 

Het Eindhovense K emphanen won za
terdag met 6-2 van het Amsterdamse 
Amste l Tijgers 2:- Kemphanen en GIJS 
slaan nu met zestien punten bovenaan, 
maa r GIJS had daar dan wel één wed
strijd minder voor nodig. Beide ploeg~n 
ontmoeten elkaar k omende zaterdag m 
Gron ingen. 

Thialf wint 
Jn een vr iendschappelijke ' wedstrijd 

leg n het sterk e ijshockeyteam van Dort
mund heeft Thialf zaterdagavond een 6-2 
zege beh a ald. De H eeren •eense ploeg 
speelde in deze aan trekkelijke en sp_ r 
tieve wedstrijd veel beter dan vor1~e 
week in h el competitied uel tegen TIJSC. 
T rappers 2. 

Vooral ln de derde periode bleek het 
hoge tempo, d;:i,t Tnialf aanhield, ee11 te 
grote opgave voor de Duit ers, die toen 
viermaal moesten capituleren. De Hee. 
renveense doelpunten w erden gescoord 
door Scheenst ra (twee), Pjef Kok, Andy 
Ra.ven, Ad de Kok en Akkerman (a.llen 
één). De Lussenstanden waren: 1-2, 1-0. 
4-0. Er wa.ren 300-0 toeschouwer . 

De ujtslage n: K emphanen-Ams_tel Tij 
gers 2 6- 2, H ijs Hok ij 3-Olympla Anl· 
werpen 2 2-6, Rotterdam 2-Gelecn 0--
10 Utrecht 2-Brussel 2 5-2, GI.JS
Bl:ussel 2 19-l. 

De stand luid t: 
1. GIJS 
2. K emphanen 
3. Geleen 
4. Olympia A . 2 
5. H üs Hokij 3 
6. Amstel T. 2 
7. R otterda m 2 
8. Utrecht 2 
9. Brussel 2 
+ = twee extra 

8 8 0 0 16 
~ 8 0 l 16 
7 5 0 2 10 
5 3 0 2 6 
1 4 0 4 fi 
1140 76 
7 2 0 5 4 
!l 2 0 7 4 
8 0 0 8 - 2 

ver liespunten. 

57-1~ 79-18 
27-1 6 , 
21-2l 
58-~5 
59-47 
23-38 
17- 100 
9-66+ 

FOLKERT BERGJ-J UJS 
... zes treff ers ... 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

ZATERDAGAVO D 9 JANUARI A.S. - AANVANG 20.'00 UUR 

IJSSTADION STADSPARK G~ONINGEN 

TOEGANGSPRIJS f 2.- DONATEl.JRSCOUPON nr. 20 

Voorverkoopadressen: S ig.mag. Homan. Herestraat 80 ; S ig.mag. 
Minke, Nieuwe Etrbingestr,aa t '2; S ig.mag_ Griever, Paterswold
seweg 448; S ig.mag. Knollerna, Wielewaalplein 40; Aqua Sports, 
M. Veningastraat 3-0, Hoogezand 

,,GIJS REGELDE r / n IV n~ 
) 6--J -J lJ 

kaartverkoop slecht" y 
Als vaste supporters va n ons aller 

J IJS moet ons v an h et h art d e wijze 
waarop de voorverkoop voor het be
langrij ke duel tegen De Kemphanen is 
geregeld. Men had olgens ons toch 
wel kunnen voor zien d at d e belang
stelling voor d it tref.fen bijzonder groot 
w as en waarom beeft men dan n:iet 
zoals zo vaak bij GV AV is gebeurd, een 
koppelverkoop ingesteld b.v. dat wie 
de wedstrijd tegen Brussel 2 b ijwoon de 
in de gelegenheid werd gesteld om te
v ens een kaart voor d e str ijd tegen 
de Kemphanen te kopen of te bestel
l en, Nu is de situatie zo, dat iemand 
die GIJS nooit of zelden bezoekt met de 
kaarten rondloopt en de vaste bezoe
kers er n a a st zi tten . Hopende dat h e t 
best uur van de Groninger IJshockey
S tich t ing hier van notie wil nemen, zo • 
dat teleurstellin gen zoals deze niet 
weer voorkomen, tekenen wij met 
GIJS in d eze ongetw ij feld zware str ijd 
heel veel st erk te toe t e wensen, en dat 
cle twee punten in Groningen zullen 
blijven . 
r- oningen,: S . VENEMA, H. .,._ d. 

LAAN. K. HEIDELBERG, J. 
v. d . BERG. 

(het bestuur van GUS Wa9, deelde 
i.i baldirecteur Van Arem ons mee, ver
rast door de overrompelende verkool', 
In de toekomst zal bij topwedstrijden 
een kol)pelverkoop worden overwogen 
- Red.), 

c; -1- ff 

GUS ongekend 
productief: 19-1 

Met maar liefst 19-1 heeft de 
t ijshockeyp:oeg van GIJS zijn 
_ grootste en gemakkelijkste over-
11 winning in zijn nog prille bestaan 

bereikt. Het slachtoffer van de 
• Groningers was het tweede team 
1 van Brussel. 
1 Toch begon de strijd sensatlo
.i neel, want de Be~gen namen na 

vier minuten spelen onverwacht de 
leiding, toen invaller-doelman 
Coen Elke!enboom (Martin Leef
lang verbleef met het nat ionale 
team 1n Parijs> nlet snel genoeg 
reageerde op een schot van Louis . 

Maar daarna begon GIJS aan 
zijn indrukwekkende oogstfeest . 
Johan Orsel scoorde zeven maal, 
Rob van Aa.rem drie maal. Folkert 
Berghuls vier maal, Henk Krilyt.e 

t en Pick Storer elk twee maal en 
Wils Pronk een maal. De 19- 1-
score werd bereikt via de volgen de 
tussenstanden : 5-1, 6-0 en 8-0. 

Zaterdagavond ontvangt GIJS 
zijn grootste concurrent, Kemp
hanen uit Eindhoven. De Eindho
venaren wonnen zaterdagavond 

' met 6-2 van Amstel Tijgers 2. 

De overige uitslagen in de derde 
divisie waren ; Hijs Hoky 3-0lym

' pia 2 (Antwerpen) 2-6 ; Rotter
dam 2-Geleen 0-10; Utrecht 2-
Brussel 2 5-2. 

De stand is nu: 
JIJS 8-16 
Kemphanen 9- 16 
Geleen 7-10 
Olympla 2 5- 6 
Hljs Hoky 3 8- 6 
Amstel TU ers 2 11- 6 
Rotterdam 2 7- 4 
Utrecht 2 9- 4 
Brussel 2 8- 0 

' i (l ,~ 
!) , ~/. ,q , 

IJSSTADION 
,,STADSPARK" 

Wegens overst elpende belangstelling voor de 
400 meter baan, -heeft de d irectie van bet 
ijsstadion besloten ook don derdagavond de baan 
te openen voor het publiek. 

De binnenbaan ls GESLOTEN op maandar• en 
donderdagavond en zondagmori-en. 
De buitenbaan is GESLOTEN op dJn~daravond 
eD zatenlagmo·rgen. 

Openingstijden beide banen van 14.30-17.00 uur 
en van 20.00-21.30 uur, 
Binnenbaan zaterdagmorgen geopend . 
Buitenbaan zondagmorgen geopend. 

Het rijden met ijshockey- of kunstschaatsen op 
de buitenbaan is niet toegestaan. 



- Il WAAROM FOTO'S 
van Rob van Aarem ?" 
Hier spreekt een verontwaardigde 

aanhan gster van G IJS !1 Waaro m z0t 
u a1 1iid foto ' s v.in Rob van Aarem of 
Mart in Leeflan g in uw krant? De an
d rrp <;1w l0rs ziin nok !'rf! goPd ! 

fk noem b '· .Tos T eisma n . J ohan 
O r!'P I, Hen k Kri kkf'. Fol k ert Berg-
huis ! 

fk hoo p da t u hi er ook i>cns foto'<i 
van plaatst in u~v krant. Ik bf'n t rou 
wens de enige nj et cli e er zo ver 
denkt. 

Overigens ben ik ·e l zeer t evreden 
ovf'r uw vers lagen van de GIJSwed
stri.i_~en dip u in uw krant plaatst. 

BIJ voorbaat m~in harteüjke dank! 
GREET 00 'l'ERHl LS 

Overschild: 

GRONINGEN 1971 / y 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTINh 
Zaterdagavond 16 jan. a.s. Aanrn.ng 20.00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Competitie 3e divisie N.IJ.B. 

GIJS-KEMPHANEN 
(Eindhoven) 

Toegangsprijs 1. 2.00. Donateurscoupon nr. 11 

Voorverkoopadressen: Sig.mag. Homan, Here
straat 80; Sig.mag. Minke, Nieuwe Ebbingestr. 2; 
Sig.mag. Griever, Paterswoldseweg 448; Sig.mag. 
Knollema, Wielewaalpiein 40; Aqua Sports, M. 
Veningastraat 30, Hoogezand. 

Voorstel subsidie 
raad Haren voor 

,,,_ ijshal Groningen 
(Van een onzer verslaggevers) 

Het college van burgemeester en wet
houders van Haren stelt de raad voor 
een subsidie toe te kennen van f 0,05 
J1 er inwoner als bijdrage in de exploi
tatiekosten van de ijshal en de 400 m.
baan in Groningen. 

Hier voor was een verzoek ontvangen 
van de Stichting tot Bevordetü1g van 
de ]Jssport jn Noord-Nederland. Ook 
voor de bevolking \·an Haren is dit 
sportcentrum van grnte betekenis als 
een vorm van zinvolle vl'ijetijdsbeste
d ing. Dit voorstel geidt voorlopig vooi
dc jaren 1971 tol en met 1973. 

Gerekend naar een inwonertal va11 
17.500 komt dit voor dil jaar n<'er op 
een subsidie van f 875. 

- De Verenjging van Oud-leerlingen .. 
d in Groninge !T Ja-

haar 
R2000. De 

over 
.,mo e---.i.Le.eim tie." 
urn en 
.,mammoet- of gezinsbedrijf." 

-Al. JI//, Il/~~ 

1~;~ / ï// 

Tegen 
Kemphanen 
in bomvolle 
i_i5hal 

GI S voor 
vuurproef 

(Van onze sportredactie) 
ALLE OPWINDING die a11der

halI jaar ijshockey in Groningen 
teweeg gebracht heeft, zal - zo 
wordt alom verondersteld - van
avond ve1·blekeu als GIJS aan
treedt t egen het Eindhovense 
Kemphanen. GIJS is immers na 
acht wedstrijden - halverwege de 
competitie - nog ongeslagen en 
wordt in de jacht naar het kam-
1>ioenschap an de derde divisie 
alleen bedreigd door Kemphanen, 
dat twee verliespuuten beeft. 

KEMPHANEN, dat dit jaar debu
eert, bestaat voornamelijk uit v roege
·e Nederlandse spelers van Geleen, 

Tilburg en Den Bosch, die nauwelijks 
aan bod kwamen door de aanwezigheid 
van veel buitenlanders. Teleurge
stelcl wendden zij zich tot Kemphanen, 
toen Eindhoven over een ijshal beschik
te. 

DE NIEUW geformeerde ploeg heeft 
zich in de negen tot dusver gespeel
de wedstrijden een twijfelachtige repu
tatie verworven. De uitlatingen van 
HIJS HOKIJ-coach Naber, twee we
ken geleden , logen er in elk geval 
niet om: ,,Die knapen maakten er tegen 
ons en zootje van." GISJ-coach Van Erp 
destilleert uit zijn inlichtingen de vol
gende opvatting: ,,Dat ze hard spelen 
is niet erg. Ze mogen best eens een 
speler ondersteboven vegen, dat zal 
andersom ook wel gebeuren. Maar het 
zal van de drie scheidsrechters afhan
gen of er vtûligbeid gebeurt." 

Toch promotie? 
AL ST AA'.f er bij de beide wedstrij

den tussen GIJS en Kemphanen - de 
"return" is op 6 februari in Eindhoven 
- direct het kampioenschap op het 
pel, op promotie naar de tweede di

visie hebben de r.esu.ltaten nauwelijks 
invloed. Een scherpe reglementering 
omtrent promotie schijnt niet te be
staan. Volgen GIJ -coach Van Erp 
promoveert de kampioen automatisch, 
maar cle nummers twee en drie kwi
nen verzoeken in de tweede divisie te 
mogen spelen. 

Indien GIJS - voo-r wie het duel van 
vanavond een vuurproef is - de titel 
ontgaat is hel toch vrijwel zeker dat 
de Groningers Pen dergelijk verzoek 
aan de IJshockeybond zullen richten. 

Van Erp: ,,We hebben vanaf het be• 
gin van het s izoen toegewerkt naar 
promotie. In het geval we niet kam
pioen worden zullen we in de eerste 
plaats gaan vaststellen of het spelen 
in de tweede divisie financieel haal
baar is. We mogen dan wel steeds veel 
publiek trekken, de kosten die gemaakt 
worden zijn enorm hoog. 

VOOR DE JEUGDPLOEG wordt net 
zo veel uitgegeven als voor het eerste 
team, terwijl er jaarlijks een groot be
drag aan huur moet worden afgecll:a
gen. Als wij promoveren ligt het in de 
bedoeling met het tweede team in de 
derde divisie uit t e komen, hetgeen 
ook weer extTa lasten met zich m ee
brengt.'' 

BOVENDIEN wil GIJS eerst nog 
eens zijn krachten gaan meten met 
Thialf - op 27 februal'i in Groningen 
- om te beoordelen hoe de krachts
verhouding met een tweede divisie
club is alvorens de laagste i.ishockey
klasse de rug toe ie keren. 

Jacht op kaarten 
ER IS in elk geval veel werk ver

zet sinds de geboorte van GIJS, ander
half jaar geleden. Er wordt vijf uur 
per week vaak bikkelhard getraind en 
de vorderingen zijn duidelijk merkbaar. 
GIJS weet zich daarbij gesteund door 
een overweldigende belangstelling van 
het publiek, voor wie elke thuiswed
strijd van de Groningers weer een be
levenis is. De sfeer in de ijshal in het 
Stadspark heeft veel bezoekende clubs 
versteld doen staan. 

VOOR DE wedstrijd tegen Kemp
hanen was er sprake van een ware 
ja.ebt op toegangskaarten. B~i de voor
verkoopadressen stonden maandag 
lange rlien en binnen een paar uur 
waren de bijna 3000 kaarten van de 
hand. Het belooft een pectaculaire 
avond te worden. 



agenda! 

e e thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

za 19 december 20. 00 u. GIJS - BRUSSEL II 
za 2 januari 
za 16 januari 

20. 00 u. GIJS - HIJS-Hokij III 
20. 00 u. GIJS - KEMPHANEN Eindhoven 

Wedstrijden GIJS-jeugd C team : 

za 12 december 12. 00 u. GIJS C - HIJS - Hokij C 
za 2 januari 12. 00 u. GIJS C - UTRECHT C 
za 9 januari 12. 00 u. GIJS C - IJMEGEN C 

Word donateur van GIJS ! 

Inlichtingen bij de heer E. J. H. Bennema, secretaris 
tel. 050 - 24515. 

Word lid v.an de GIJS Supporters Club ! 

Inlichtingen bij de heer H. Tei sman, voorzitter, 
tel. 050 - 779163. 

SUPPORTERS ATTENTIE! ~ 

zo 6 dec. 15. 30 u. H.T. S.V. Bremen - GIJS in Bremen. 

ACTIVEER GIJS - GA MEE! - REISKOSTEN+ f 10,--, 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Al les voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

r 

1 

. GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 2 3 december 196 9 

Zaterdagavond 28 november 197 0 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Vrogramma 

G. IJ. S. - GELEEN (SMOKE-EATERS) 

FREETJME enz. -..-. Q 
Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

~ SP@ATHUISJ d h ."' ~Il• sJoeru v. . aan r.. 
, .. ll(j I NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 •~11.:• 

GAONING EN - TEL. 24912 · · 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G . IJ.S. 

Martin Leeflang ( 1) 

Coen Eikelen boom ( 18) 

Wils Pronk, Captain (2) Pieter Lucas (3) 

Henk van Halter en ( 4) Jos T ei s man ( 5) 

Rob van Johan 
Aarem (6) A. Orsel (8) 

Cees Pick 
Meeuwsen (7) A. Storor (10) 

Folkert 
Berghuis (9) 

Henk 
Krikke(ll) 

Wiss e lspel e rs: J a n Hessel Brons ( 12) 
Aernout Bende r ( 14) 
Roland Siezen ( 15) 

Coach · Fr.J.M.van Erp 

Tra iner: R. van A a rem 

Doelverd. 

Res. Doelverd. 

e Verd. 

Ze Verd. 

1 e Aanv. 

2e Aanv. 

A rtsen : dr. F . H. Mulder, dr. H . G. Krikke 
endr. J.A.deVries 

Sche idsrechters: de H e er Schut 

OPSTELLING GELEEN (SMOKE-EATERS) 

S.Vaclav 

H. Beckers 

D. Mulder J. Schuffelen 

J. Peters P.v.d.Wal 

F. Salden 

H. Eussen 
J .,, 

H. Welms 

H. Frenken 

Wisselspelers: W. v. Ophoven 
H. Dehing 
W. Wij ers 

P. Erkens 

t 
R. Lammers 

Gijsie wil een ijsie, maar .... 

Gijsie wil al/één een. tl!}h';J/sül 

LICH .IJS N.V. BOTERDIEP W.Z . 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901 -2241 



Voor Uw agenda! 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

za 16 januari 20. 00 u. G.IJ.S. 
zo 17 januari 17. 00 u. G. IJ. S. 
za 30 januari 20. 00 u. G. IJ. S. 
za 13 februari 20. 00 u. G. IJ. S. 

Wed strijd en GIJS-jeugd C team: 

za 23 januari 12. 00 u. G. IJ. S. 

- KEMPHA!'fEN Eindhoven 
II - NIJMEdEN II 
- UTRECH~ II 
- AMSTEL/ TIJGERS 

zo 24 januari return wedstrijd tegen Brussel C thuis! 
za 20 februari 12. 00 u. G. IJ. S. C - DE BOSCH C 

Word lid van de GIJS Supporters Club! / 

Inlichtingen bij de heer H. Teisman, voo z. tel. 779163. 

zo 24 januari 16. 00 u. ROTTERDAM II - G. IJ. S. 
za 6 februari 20. 00 u. KEMPHANEN Eindhoven - G. IJ. S. 

ACTIVEER GIJS - GA MEE! - REISKOSTEN+ f 10, --. 

4 en 5 maart 1971 - WEDSTRIJDEN OM HET WERELD-
KAMPIOENSCHAP: 

do 4 mrt. 20. 00 uur Engeland - Frankrijk 

vrij 5 mrt. ZO. 00 uur Der...emarken - Frankrijk 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alles voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

FREETIME enz. 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

~ SP$RTHUISd d h . . , ~1~1·. -sJoe~ v. . _aan X. 
' ,i.fj . . .· NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 1111111'111111 111 1111\lllh, ' · 

. GRONINGEN - TEL. 24 912 .ill ll anuill rn11. 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgeri c ht 23 december 1969 

Zaterdagavond 9 januari 1971 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Vrogramma 

BRUSSEL II - G. IJ. S. 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G.IJ.S. 
I 

OPSTELLING BRUSSEL II 
I 

Martin L ee flang (1) 
/ 

Doelverd. Van Audenhagen 

Coen Eikelen boom ( 18) Res. Doelverd. 

Wils Pronk, Captain (2) 

Henk van Ha.Heren ( 4) 

Jan Hessel Brons (12) 

Rob van Johan 

Pieter Lucas ( 3) 

Jos Teisman (5) 

Pim ter Veld (14) 

Aarem (6) A. Orsel (8) 
Folkert 

Berghuis (9) 

Henk Pick Pieter 

le Verd. 

2e Verd. 

3e Verd. 

le Aanv. 

Krikke ( 11) Storor (10) Ass. Koopman (16) 2e Aanv. 

Bert John Jack 
Corbièr e (7) Halffman ( l 5) Venema (17) 3e Aanv. 

Coac h Fr. J. M. van Erp 

T ra iner : R. van Aa rem 

T. C. Ass.: John Campioni 

A r ts e n : d r . F. H. Mulder, dr. H. G. Krikke 
e ndr. J.A.deVries 

Genen Goslan 

Ver laken Erasmuny 

Welhem Yvens Cockx 

Petit Binkert Luis 

Wisselspeler: Sadin. 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. t/Ji:h1Jsû[ 
LICH -IJS N.V. BOTERDIEP W.Z. 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901 -2241 



Voor Uw agenda: 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

zo 17 januari 17. 00 u. G. IJ. S. II - NIJMEGEN II 
za 30 januari 20. 00 u. G. IJ. S. - UTRECHT II 
za 13 februari 20. 00 u. G. IJ. S. - AMSTEL TIJGERS II 
za 20 februari 20. 00 u. G. IJ. S. - UTRECHT II (Return) 
z a 2 7 februari 2 0. 0 0 u. G . IJ . S . - T HIA L F 

(De Noordelijke IJshockey derby) 

Wedstrijden GIJS-jeugd C team: 

za 23 januari 20. 00 u. G. IJ. S. C - BRUSSEL C 
zo 24 januari 10. 30 u. BRUSSEL C - G.IJ.S. C thuis! 

( return wedstrijd) 
za 20 februari 12. 00 u. G. IJ. S. C - DEN BOSCH C 

Word lid va 1 de GIJS Supporters Club! 

Inlichtingen bij de heer H. Teisman, voorz . tel. 779163. 

zo 24 januari 16 . 00 u. ROTTER DAM II - G. IJ. S. 
za 6 februari 20 . 00 u. KEMPHANEN Eindhoven - G. IJ. S. 

ACTIVEER GIJS - Gl\ MEE! - REISKOSTE + f 10, --. 

WEDSTRIJDEN OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP: 

do 4 mrt. 20. 00 uur Engeland - Frankrijk 

vrij 5 mrt. ZO. 00 uur Denemarken - Frankrijk 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goed ) reeds vanaf 

f 55, 00 

All s voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKI G - VI G - BALLANGRUD -

FREETIME enz. 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

~ SP@RTHUISd d h .. , ~Il• sJoer v. . aan r.. 
. /l(j • NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 ,,"".lffll •.· '· 1 ·, 

G AONI NG EN - TEL. 24912 _.,mlll:llJlmlllr.ll 

VAN DE COACH: 

En ~an is het zover vanavond. De ijshockeywedstrijd van 
het J_aar voor_ G~oningen, GIJS en zijn aanhang. a de 
fraaie ~-verwinning op Brussel j. 1. zaterdag, in welke 
wedstr1Jd naar hartelust gecombineerd kon worden en de 
GIJS aanvallers 19 maal roos troffen en de defensie goed 
gesloten ble_e~, is er in de afgelopen eek nog eens flink 
aan de cond1t1e, snelheid en techniek geschaafd . 
Deze 3 factoren zullen de GIJS wapens dienen te zijn te
gen de sterke tegenstander Kemphanen. Het motto voor 
GIJS blijft voorts ,,Fair Play" met het oogmerk naast 
een hoge plaats in deze competitie de Fair Play Cup te 
verwerven. De spelers, die als U dit leest mijn laatste 
1,pe p talk 11 verwerken, komen goed geconcentreerd en 
als eenheid, gereed voor een fair gevecht op de schaat
sen, in de piste. 
Gezien de instelling va~ het gehele team, de inspiratie 
van trainer Van Aarem en met als achtergrond de recen
te GIJS- sukses s n heb ik ook voor vanavond goede reden 
aan te nemen dat deze wedstrijd door ons opnieuw posi
tief wordt afgesloten. 

De KEMPHANEN ~it de Lichtstad Eindhoven - mijn ge
boortestad - heet 1k namens U allen hartelijk welkom in 
Groningen. 

En nu met een 11 GIJSSIE OLEH" de 11 face off" . 

Fr. J. M. van Erp. 
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1rio,nf op Kemphanen 18 - 1 -- :;:, 

GIJS ONDERWEG 
NAAR DE TITEL 

GIJS beeft zich zeer overtuigend 
kandidaat gesteld voor het kampi_
oen hap van de derd divi ie in de 
ijsbockeycompelitie. Het groninger 

'jStadion was zaterdagavond bers
~n vol in het duel-van-de-waarheid 

tegen Kemphanen. De groningers 
wensten niets aan het toeval over 
te laten en wonnen - hart tochtelijk 
toegeju.icht - met opvallend groot 
verschil: 9--2 via de tussenstanden 
3-0, 3-2 en 3-0. 

Door deze indrukwekkende triomf 
heeft GIJS vier verliespunten min
der dan de zuidelijken. Promotie 
voor de groniri.gers zit er dik in, 
maar het v r.schll tussen de laagst
geklasseerden in de tweede divisie 
en de koplopers in de derde divisie 
is toch nog erg groot. K emphanen 
b.v. speelde in de strijd om de 
Coup N ational twee keer tegen 
Utrecht, dat in de tweede divisie op 
de voorlaatste plaats staat. In beide 
gevallen had Kemphanen tegen de 
utrechters niets te vertellen : 12-0 G 12-1. 

De strijd zaterdagavond was aan
ankelijk erg nerveus, hetgeen voor
t de techniek niet ten goede kwam. 

· ele m1ssers waren daar het gevolg 
.. , an. Toen zich echter een forse 

overwinning van de groningers be
gon af te tekenen, kwam er wat lijn 
in het spel. Vooral bij GIJS ging het 
veel bet r. Aanvallend begon toen 
de machine'' goed te draaien en dal 
kw~m in de score dutdehjk tot uit
drukking. 

In de eerste soeeloeriode zorgden 
Rob van Aarem, Folkert Berghuis en 
Johan Orsel voor een plezierige 3-0 
voorsprong. In de bijzonder span
nende tweede periode kwam Kemp
hanen goed terug . Binnen twee mi
nuten verkleinde Reuser de achter
stand lot 3-2 en dat zette het sta
dion in vuur en vlam. 

Nog hartstochtelijker begonnen de 
groninger GlJ aan te moedigen en 
dal bleef niet zonder re ultaat. Hoe
wel de druk van Kemphanen nau
welijks verminderde. zag GIJS kans 
tot 4-2 uit te lopen via Folkert Berg
huis. Jos Teisman zorgde ervoor, 
dat de tegen t and va n de eindhove 
naren definilief werd gebroken. Hij 
bekroonde een indrukwekkende solo 
met de glanzende ijfde trefîer . 

Kemphanen probeerde via felle 
tackles de groning rs nog weer te
rug te dringen, hetgeen tot enkelE 
incidenten leidde en tot verwijde
ring van hel ijs va n de eindhovense 
verdediger Toemen. De groninger 
schutters Folkert Berghuis, Johan 
Orsel (2 x) en Pieter Lucas bepaal
den de eindstand op 9-2. 

De overige uitslagen waren : Brus
sel 2- Ulrechl 2 3- 5: Hijs Hoky 3-
Geleen 2--8; Rotterdam 2-Amstel 
Tijgers 2 5-5. 

De stand is nu : 
GIJS 9-18 Hijs Hoky 3 10-6 
Kemphanen 10-16 Utrecht 2 10-6 
Geleen 9-14 Rotterdam 2 8-5 
Amst. Tijg. 2 12-7 Brussel 2 9-0(-2) 
Olympia 2 5-6 
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l>oMe H, ~b en i!(''i>·' ••iJ, doch zal 
o moeten to~• E!'\ t-n, dal er soms 
wel erg gcma.k:ke!Uk panische mo
menten werden gebore □ . 

Gf.JS leek stormrijp toen cte Eind
hovenaren plotseling tegen een per
specble! lnt"Ct"!nde ach rwnd aan 
konden kl,ken en d at werd ook wel 
tez-dege beseft. Henk. van Halteren 
bijvoorbeeld, vertolkt die gevoe-len9 
als hij _rzegt : .,In die tweooc periode 
dacht ik : Als :zij maar geen derde 
doelpunt maken, want dan gaat het 
mis." Niiettemin was et voor de spe
lers vertier geen reden om ook maa~ 
één ogenblik aan de zegepraa,l te 
twlJte!;en. J-05 Teisman: ,,.Ik heb er 
nooit m geloofd dat we rouden ver
Mezen. En als je het g-Oed bekijkt 
hebben ze niet veel kansen gehad .·• 
FAi Wils Pronk : .,We hadden d e 
Kemphall(!fl veel st rker verwacht 
veel harder ook, maar we hebbe~ 
ze geen kans wegg~even." 

Opnieuw i de duc/111an nm D Kc111phanP11 l'en "e f /· ('/f. . · · 
. . . ,. -~ agen ni1111 J s , . S lo ltr f.fe11d wrh11att Het <,'r oni,1oer 1111bl1t /... 
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V'an:z.elbpr~end bldlrt GIJS nu ook 
VOOruát, naar het milieu, waar ze zich 
rnoge:lij-k volgend seizoen zal ophou
den: de tweede divisie . Het ver
schil tl.163en twee en drie schljn-t op
merkelijk te ti,in, terwijl GIJS dan 
ook wel meer ecllte uitwedstrijden 
zat moeten spelen. De80ndanks heetst 
er nu reedls een behoorlijk optimis
me ten aanzien van gloedvolle kan
aen in de tweede klas. Jos Teisrnao: 
,.We hebben eens tegen Th.iall ge-

spee!d en toen gemakkelijk gewon
nen." Rob van Aa rem : .,Als WIJ in 
de tweede divisie komen, betekent 
dat. dat we weer Opnie uw moeten 
tJe.iJ:ïnnen. Ovenge11s wel met -het ver
sch1l, dat we dan un kunnen gaan 
van he_t _feil , dal w een hele sterke 
verd~diging heb.ben. ' t Is zelis zo, 
dat ik de tiweede verdediging (Van 
1-falteren-Teisman) momentf'el w at 
st-erker vüid dan de eerste." · 

Aan _d andere kant maakt GIJS 
K_ewe:tdi;ge vorderingen m de produk
ln.e. N~et ~-:ima.ir omdat het doe1pun 
tenpotenüeel groter u: geworden. 
~ aar beslis.'t wel omdat dl' k.rac,tJ.t m 
oot op2.1.cllt in de bree<lle -is toege
nomen. Zoal.s ül e~rder gesteld is 
hangt de schotvaardigheid niet mee-r 
alleen a! va-n ~ave sclherprtthten; als 

Van Ad.rem en Johan Orsel. Goed. 
Orsel producl.!etde c,en hattn k 
( an Aarem scoordl" slechts een
maal }, doch daar lS!.aat ruim vol
d_oendc tegenover dat ook Berghuis 
zich al schutter goe-d kon uJtleven 
( o~ drie treffers) en dat tevens 
Te.i.srn.a n en Pieter Lucas z.ich stra
lend van vreugde mochten Laten 
omhelzen. 

De KemJJhaoen ged~cen 
zich over het a'6em"t'n be haafd 
veel beschaafder dan de roep dl~ 
ht'n vooruit wau geijh.l . Bt'balve ht't 
og-enblik dan. dat hun beste 
SJ)(!ler, Nko Toemens, zich b.eljverde 
om van scheldsrechler Van Es uit 
.Rotterdam "USJ>oeder" te maken. 
Toemen floot vorl.t Jaar een aant:1,I 
competJUewedstrijden van GIJS en 
beeft op de nomJnaUe cestaan om 

Tweede nederlaag van ijshockeyteam 

Kemphanen komen er • 
lll 

Groningen niet aan te pas 
GRONINGEN, 18 jan. - De Eindhovense ijshockeyvereniging De Kemp

hanen heeft zaterdag in Groningen de h e de nederlaag in deze competitie 
geleden. In een rij aantrekkelijke en bij vlagen zeUs hoog taande wedstrijd 
bleef de thuisclub met 9-2 de baas. 

Een uitslag, die echter toch wel 
wat geflatteerd mag worden ge
noemd. Ten eerste omdat de Eind
hovense iopschutters. Reuser e n 
Habraken, ge n greintje geluk had
den, en bovendien omdat de doel
man van GYS, Jong Jiel een formi
dabele vorm demonstreerde. De 

•hir onhoudbaar lijkende inzett n 
.1er alle door hem gekeerd. 

De aanvallen werden snelJer opge
zet en dat resulteerde in twee gave 
doelpunten. Voor het einde van de 
eers te periode werd hier nog een 
derde goal a an toegevoegd. Na de 
herva tting kwam De Kemphanen in 
eerste instantie goed terug. Reuser 
had tweemaal succes, 3-2. 

In deze periode liep îco Thoe-

de strafbank terecht) werd telkens 
door de thuisclub ui tgebuit en daar
door was de stand aan het einde 
van de tweede periode 6--2. 

als Internationaal scheldareclil.fr te 
mog-t"..n worden geëerd ..... 

Scoreverloop . rste periode: 5e-
mi!1 · Van Aa1em 1-0 !k mi n 8 rg 
hws 2~0 l9e mm Or.;el 3--0 t 
de periode: Je min . 45 C'C. 'Re::: ; 
3-1 : 2c_ min. Reus r 3-,2 : 7e m ln 
Berghuns 4-2: 9 min . 45 sec . Teisma~ 
S-<2; 17 mm . 45 , BerghtJis 6-2 
dt!rde periocle: 12 min. 30 !S<!C. Ors 1 • 
l3e min Lu,: a · : J5c min. Ot" el 9-2: 

Overi,ce uitslagen: 
B russeJ 2-Ulrc-cht 2 J-5 : H Ijs Hok 
3-Geleen 2~ ; R otterdam 2- ó,m·-
slel T1ger~ 2 5-5. · 

Stand: GIJS 9-18 , Kcm);)h •1Pen 
10-16; Geleen 9- 14 ; A.m.slel Tig~r 2 
12-7 ; OJ;vmpia 2 5-6: H 1Jfl H,Pkv· 3 
10-6 , Utrt't.•h t 2 10-fi . Rotterd n~ 2, 
8-<i : 'B s 1 2 (:L'2 

De Groningers namen reeds na 
tien minuten in de erste pet·iode 
definitie! afstand van de bezoekers. 

men een miscondukt op wegens 
belediging van de scheidsrechter. 
De numerieke meerderheid (er 
kwamen nogal wat Kemphanen op 

De moed was er bij de Eindhove
naren uit en de Groningers, aange
vuurd door niet minder dan 3000 
enthousiast e supporters (er werden 
voor de return op 6 februari zater
dag 350 kaarten verkocht), slaagden 
er ook in de derde periode i n de 
Eindhovenaren, die toch wel een 
vermoeide indruk maakten vanwe
ge de lange reis, herhaaldeli.ik in 
het nauw te drijven. Uiteindelijk 
werd aan de score nog een drietal 
doelpunten toegevoegd, 9-2. THEO HABRAKEN 

' 



Voor Uw agenda: 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S.: 

zo 1 7 januari 
za 30 januari 
za 13 februari 
za 20 februari 

17. 00 u. G. IJ. S. II - NIJMEGEN II 
20. 00 u. G. IJ. S. - UTRECHT II 
20. 00 u. G. IJ. S. - AMSTEL TIJGERS II 
20. 00 u. G. IJ. S. - UTRECHT II (Return) 

z a 27 feb r ua r i 2 0 . 0 0 u. G . IJ. S . - T HIA L F 
(De Noordelijke IJshockey derby) 

Wedstrijden GIJS- jeugd C team: 

za 23 januari 20. 00 u. G. IJ. S. C - BRUSSEL C 
zo 24 januari 10. 30 u. BRUSSEL C - G . IJ. S. C thuis! 

( return wedstrijd) 
za 20 februari 12. 00 u. G. IJ, S. C - DEN BOSCH C 

Word lid va n d e GIJS Support e rs Club! 

Inlichtingen bij d e h ee r H. Teisman, voorz. tel. 779163. 

zo 24 januari 16. 00 u. ROTTERDAM Il - G. IJ. S. 
za 6 f e bruari 20. 00 u. KEMPHANEN Eindhoven - G. IJ. S. 

ACTIVEER GIJS - GA MEE! - REISKOSTEN±_ f 10, --. 

WEDSTRIJDEN OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP: 

do 4 mrt. 20. 00 uur Engeland - . Frankrijk 

vrij 5 mrt. 20. 00 uur Denemarken - Frankrijk 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) ree.ds vanaf 

f 55, 00 

Alles voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

FREETJME enz. 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

--~ SPORTHUISd d h .• ~,~. sJoe~ v. . aan ,,. 
,i{j ,, NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 dll:-JII~' 

GRONINGEN - TEL. 24912 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 16 januari 1971 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

'Programma 

G. IJ. S. - KEMPHANEN (Eindhoven) 

De opbrengst van dit programma is bestemd_] 
voor het GIJS- Je ugd Fonds 

2 5 cent 

VAN DE COACH: 

En dan is het zover vanavond. De ijshockeywedstrijd van 
het jaar voor Groningen, GIJS en zijn aanhang. Na de 
fraaie overwinning op Brussel j. 1. zaterdag, in welke 
wedstrijd naar hartelust gecombineerd kon worden en de 
GIJS aanvallers 19 maal roos troffen en de defensie goed 
gesloten bleef, is er in de afgelopen week nog eens flink 
aan de conditie, snelheid en techniek geschaafd. 
Deze 3 factoren zullen de GIJS wapens dienen te zijn te
gen de sterke tegenstand e r Kemphanen. Het motto voor 
GIJS blijft voorts 11 Fair Play" met het oogmerk naast 
een hoge plaats in deze competitie de Fair Play Cup te 
verwerven. De spelers, die als U dit leest mijn laatste 
11 pep talk" verwerken, komen goed geconcentreerd en 
als eenheid, gereed voor een fair gevecht op de schaat
sen, in de piste. 
Gezien de instelling van het gehele team, de inspiratie 
van trainer Van Aarem en met als achtergrond de recen
te GIJS- suksessen heb ik ook voor vanavond goede reden 
aan te nemen dat deze wedstrijd door ons opnieuw posi
tief wordt afgesloten. 

De KEMPHANEN uit de Lichtstad Eindhoven .- mijn ge
boortestad - heet ik namens U allen hartelijk welkom in 
Groningen. 

En nu met een 11 GIJSSIE OLEH" de 11 face off" . 

Fr. J. M. van Erp. 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDS CHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( l) 

Coen Eikelen boom ( 18) 

Wils Pronk, Captain (2) Pieter Luca s ( 3 ) 

Henk van Halter en ( 4) Jo s Teisman (5) 

Rob van Folkert 
Aarem (6) A. 

Johan 
Orsel (8) Be rghuis (9) 

Cees Pick Henk 
Meeuwsen (7) Ass . Storor (10) Krikke (11) 

Wiss e lsp eler s: Jan H es sel Brons ( 12) 
PieterKoopman ( 16) 
Ja ck Venema (17) 
Ae rnout Bender ( 15) 

Coach 
Trainer 
T.C.Ass.: 
Artsen 

Fr . J. M. van Erp 
R. van Aarem 
John Campioni 
dr. F . H. Mulder, dr . H. G. Krikke 
endr . J.A.deVries 

Doelverd. 

es. Doelverd . 

le Verd . 

Ze V erd. 

3e V e rd . 

l eAanv. 

Ze Aanv. 

3e A a nv. 

OPSTELLING BRUSSEL II 

F , v .d. Mast ( l ) 

A. Hopmans (20) 

M. Toernen (2) Ass. 

H. v.d. Pool (4) 

G . Ilbrink (6) 

A.v. Oosterhout (5 ) 

T.v.Gornpel (3) 

A.Kevenaar (8) D.Schilleman (21) C.A.v.Buuren (10) 

B . Reus e r ( 1 5) T . Ha braken ( 1 6) T . Douwes ( 9) 
Ass . 

J.v . Berke l (7) M.v.Shaheen ( 19) E . Bure s ( 17 ) 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. tlJ}h'JjsUf 

LICH IJS N.V. BOTER0IEP W.Z. 45 BEDUM/GR. TEL. O 5 9 01-2241 

De stand in de d erde div is ie is momenteel: 

l. 
2. 
3 . 
4 . 
5 . 

. 6. 
7. 
8. 
9. 

GIJS 8 8 0 0 l 6 57-11 
Kemphanen 9 8 0 1 1 6 79-18 
Gel een 7 5 0 ·2 10 27-16 
Olyrnpia A 2 5 3 0 2 6 21-21 
Hijs Hokij 3 8 4 0 4 6 58-35+ 
Amstel Tijge r s 2 11 4 0 7 6 59-47+ 
Rotterdam 2 7 2 0 5 4 23-38 
Utrecht 2 9 2 0 7 4 17-100 
Brussel 2 8 0 0 8 - 2 9-66+ 

+ = twee ext ra verlies p unten 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000, per maand 

vrij opneembaar 

Vraagt u eens inl ichtingen. BANK MEES & HOPE NV 
(waari n opgenomen Mesdag & Groeneveld's Bank N .V.) 

Hoofdkantoor : Groningen, Oude Boteringestraat 17, tel. 050 - 2 67 41. 
Voorts kanto ren te : Groningen (de Wijert), tel. 050- 5 07 00; 
Winschoten, tel. 05970- 20 03; Delfzij l, tel. 05961 - 27 50 ; 
Nieuwe Pekela, tel. 05978-52 85; Oude Pekela, tel. 05978 - 25 J 3; 

g Haren, tel. 050 - 4 56 45 ; Usqtien , tel. 05950 - 29 09. 
N 
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moti né/errîomenfe 

Nico Toemen van Kemphanen moet nadat hij een van de scheids rech
lers heeft aangevallen door een teamgenoot, die op hem ligt, tot be

daren worden gebracht. 

van ijshockey-topper 

a het eÏndsignaa/ wordt doelman Martin Leeflang, liggend in zijn doel, 

door de GIJS-spelers over de ijsvloer gesleept. 

Sterk GIJS overrompelt 
rivaal Kemphanen: 9-2 

(Von onz~ sportredactie) 

DRIEDUIZEND TOESCHOUWERS in de bomrolle Groninger ijshal 
hebben zaterdagavond ervaren tot welke opwindende taferelen een 
ijshockeywedstrijd in de derde divisie kan leiden . Meer dan ooit 
manifesteerde GIJS zich als een opzienbarende ploeg, die het Eind
hovense Kemphanen met de op zich al rerrassend hoge cijfers 9-2 
van de ijsvloer veegde . Maar de wijze waarop GIJS een forse stap in 
de richting van het kampioenschap zette, zal de vele lans van de 
populaire ijshockeyclub nog lang heugen. Ze hadden zowat alles te 
zien gekregen wat een spectaculaire ijshockeywedstrijd maar kan 
bieden. 
De hoofdpersonen in de mee t emo

tionele momenten van de keiharde 
confrontatie tussen de beide topploe
gen in de derde divi ie waren Martin 
Leeflang, de wonderbaarlijke doelman 
van GIJS en de Eindhovenaar Nico 
Toemen. 

Leellang zorgde voortdurend voor 
geestdriftige reacties op de tribune 
met verbluf1ende reddingen, terwiJI 
Toemen enorme opschudding teweeg
bracht toen hij de Rotterdamse arbiter 
Van Esch tegen hel ijs sloeg. 

Toemen, die zel! dikwijls al scheid~
rechter fungeert, ontstak halverwege 
de tweede speelperiode in woede toen 
de scheidsrecht rs een doelpunt an 
hem afkeurden omdat zij reeds voor 
een overtreding hadden afgefloten. De 
Eindhovenaar wierp ogenblikkelijk 
zijn stick en handschoenen op het ijs 
e-n ging scheidsrechter Van Esch met 
blote vuisten te lijf. 

Rake klappen 
Toen de arbiter er na een paar rake 

klappen In slaagde te ontvluchten 
moest Toemen door enkele ploeggeno
ten overmeest-erd worden om de 
scheidsrecht.er niet opnieuw aan te val
len. Minutenlang hield de tors ge
bouwde Van Buuren zijn drlftt~e 
ploeggenoot in een wurggreep, waarna 
de nog steeds in het wilde weg slaande 
Toemen met vereende krachten buiten 
de ijsvloer werd gebracht. Voor de rest 
van de wedstrijd diende hij In de 
kleedkamer te blijven, zo luidde de 
maatregel die voor het eerst in de 
Groninger ijshal genomen werd. 

Het duurde lang voordat Toemen 
afgekoeld was, maar na de wedstrijd 
wachtte hij bij de kleedkamer de 
GIJS-spelers op om ze stuk voor stuk 
te feliciteren. Een voorval dat type
rend is voor de sfeer waarin een ijs
hockeywedstrijd zich. pleegt te vol
trekken. En daarbij behoort ook 
show. Martin Leetlang is iemand die 
ook dit facet van het ijshockey tot 
in de vingertoppen beheerst. 

Vooropgesteld, Martin Leenang is 
een voortreffelijke doelman, waarop 
iedere eerste divisieclub jaloers kan 
zijn. Hij beschikt over een formidab~l 
reactievermogen, heeft een enorme 
dosis moed, maakt het ene moment 
een spagaat die een turnster niet zou 
misstaan en werpt zich even later 
horizontaal op de puck tussen een klu
wen met sticks zwaaiende spelers. 
Kortom, Martin Leeflang is een spec
taculaire doelman. 

Show--: .. 
Maar daarnaast komt zij n gevoel 

voor de show. Toen het eindsignaal 
klonk bijvoorbeeld, wierp hij zijn d()f,I 
ondersteboven en kroop er onder om 
zich tegen zijn toestormende ploegg!:
noten te beschermen... Die zorgd"n 
tenslotte voor een climax van de toch 
al zo enerverend verlopen avond door 
het doel inclusief Leeflang over het 
ijs te slepen langs de juichende tribu
nes. 

Er was trouwens nog een GIJS-spe
ler die zaterdag niet onderdeed voor 
een ijshockeyer uit de eerste divlsi.:-, 
Rob van Aarem. Van Aarem is welis
waar de meest geroutineerde en be
gaaide speler van GIJS, maar de wijtP. 
waarop hij de eveneens vrij ervaren 
peters van Kemphanen veelvuldig 

\'Oor schut zette was adembenemend. 
Niet alleen door de kwaliteiten van 
Leellang en Van Aarem werd Kemp• 
hanen evenwel overtroefd, de vooruit
gang van de hele ploeg was kenmer
kend voor dit succes. Spelers als Beri>;
huis en Arsel getuigden van hu n 
schutters! waliteiten door ieder drie 
keer raak te schieten. 

Niet verwacht 
De doelpunten waren dikwijls het 

revolgd van gave combinaties, die tot 

voor kort nog ondenkbaar waren. 
Kemphanen-coach Bob Jastremski 
(een Canadees die zelf in 't le team 
van Den Bosch speelt) bleek dan ook 
duidelijk verrast door het spel van 
GIJS: 
"Ik wist wel at van de capaciteiten 

van Leetlang en Van Aarem, maar dat 
we werder overdonderd had ik niet 
\'erwacht. GIJ zal zich zonder mee.r 
kunnen handhaven in de tweede d.ivi· 
8ie." 

De nederlaag van Kemphanen . te
kende zich reeds in de eer te periode 
af toen Van Aarem, Berghuis en Or-

el voor een onverwachte 3---0 score 
zorgden. Weliswaar kwamen de Eind
hovenaren in de tweede periode snel 
terug door Reuser, die binnen een mi
nuut twee keer van dichtbij Leeflang 
met strakke schoten passeerde. GIJS 
kwam echter opnieuw tot drie doei
punten (Berghuis 2x en Teisman), 
waarmee de door het incident rond 
Toemen rumoerige tweede periode met 
een vrij confortabele 6-2 voorsprong · 
werd besloten. 

Vreugde na een van de doelpunten van Johan Orsel (in llet midden), 
Links Rob van Aarem, rechts Pieter Lucas. 

Vervolgens kreeg Lee1lang alle ge
legenheid het publiek te vermaken 
met een serie acrobatische toeren en 
werd de aange lagen Eindhovense 
ploeg door de conditioneel veel ster
kere GIJS-spelers botweg overvleu
geld. Or el doelpuntte nog twee keer, 
terwijl Lucas met een aistandsschot 
de verneder ing van Kemphanen accen
tueerde. GIJS had daarmee de show 
gemaakt. 

De overige uitslagen in de derde 
divisie waren: 
Brussel 2--Utrecht 2 
Hijs Hokij 3-Geleen 1 
Rotterdam 2--Amstel T ijgers 2 

3-5 
2_j_j 

5-5 

De stand luJdt: 
1 GIJS 9 9 0 
2 Kemphanen 10 8 0 
3 Geleen 9 7 O 
4 Am. Tijgers 2 12 4 1 
5 Olym. Antw. 2 5 3 0 
6 Hijs Hokij 3 10 4 0 
7 Utrecht 2 10 3 0 
8 Rotterdam 2 8 2 1 
9 Brussel 2 9 O O 

0 18 66- 13 
2 16 81- 27 
2 14 39- 19 
7 764-52~ 
2 6 21- 21 
6 6 61- 47 + 
7 6 24-103 
5 6 28- 43 
9 -2 12- 71+ 

+ is: 2 punten in mindering. 

1 6. · 1. 7 i 



Gepolijst spel soms ontregeld 

.. . /wee treffers .. . 

- · .,, --

Rotterdam eerste 
ploeg die GIJS 
veel werk bezorgt 

(Van een onzer verslaggevers) 

GIJS . manifesteert zich steeds duidelijker als een ploeg, die door het spelen van 
gepolijst ijshockey de top wil bereike". Een lovenswaardig streven, gez:ien de nog 
steeds voortdurende periode van opbouw bij de Groningers. De reeds vaak beju
belde prestaties van het jonge team onderstrepen de juistheid van deze aanpak. 
Het reserveteam van RoHerdam is er zaterdagavond echter in geslaagd dat ge• 
polijste spelletje bij vlagen intensief te ontregelen . Want bij een 4-0 achter
stond no de eerste periode vochten de Rotterdammers bikkelhard terug en 
plaatsten zij de anders toch zo hechte GIJS-defensie meermalen voor grote pro
blemen . Het resultaat van deze onverwachte ontwikkeling was een toch nog 
aantrekkelijke wedstri jd voor ruim 2500 toeschouwers en tenslotte een nog 
ruim uitgevallen tiende achtereenvolgende zege voor GIJS (12--4). 

Rolterdam 2 i in reite de enige 
ploeg gewees t, die GIJ handenvol 
werk in een thui wedstrijd bezorgde. 
(Dat wil zeg-gen: het betrof hier eigen• 
lijk een uitwedstrijd, maar de Rotler-
11:lmmers v erkozen een duel in Gro• 
ning;en met een sfeerrijke entourage 
boven een kleurloos gebeuren in Den 
Bosch, waar Rotterdam zijn thui weà-
trijden speelt). Doelman Leeflang 

werd viermaal gPpasseerd, hetgeen 
dit eizoen nog ni t eerder i g-ebeurd. 
Wal de vorige week tegcri Kempha -

nen algemc n verwacht werd en niet 
g beurde - b ikkelhard ijshockey -
gebeurde nu wel. Het minder begaafde 
Rotterdam 2 begreep. dat het spel van 
GIJS eigenlijk alleen maar me t hard 
en defensief spel ontregeld kon wor
den. En dal lukte ook wel, want na 
de 4-0 voors prong in de erst.e pe-
1 1ode (t.wee doelpunten van Van Aarem, 
één van Orsel en één van Brons) 

. meende GlJS het wat rustiger aan te 
kunnen doen. ondanks het feit., dat die 
voorsprong nogal moeizaam tol stand 
was gekomen. 

Trainer Van Aarem: ,,Ik had de jon -

Nederlaag Kemphanen 

__p:cns nog zó gewaarschuwd niet weer 
~iezelfde folll Le maken als tegen Kemp
han en vorige wec>k. toen wc me1 3--0 
voor stonden. Maar toch gaven we 
Rotterdam de kans terug te komen.'' 
De acties bij de Maas, l delingen wer
den vooral gevaarlijk als Hoogervorst 
aan z'n lange rushes bel!On en de ver
dedigingslinies van de thui. c lub door
sneed. Hij a het dan ook, die zijn GIJS _bijna kampioen 

Voor de tiende maal in succes
sie heeft GIJS in de derde divisie 
van de ijshockeycompetitie een 
overwinning behaald. Voor de 
tweede keer was het reserveteam 
van Rotterdam slachtoffer van de 
scoringsdrift van de Groningers. 
Kwam GIJS in de openlngswed-

Zaterdagavond 23 jan. a .s. • Aanvang 20.30 uur 
IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Competitie 3e divisie N.IJ.B. 

GIJS- ROTTERDAM 
{Returnwedstrijd) 

Toegangsprjjs ! 2.00. Donateurscoupon nr. 19. 
Voorverkoop bij de bekende adressen . 

strijd van de competitie tot 7-2, 
ditmaal prijkten de cijfers 12--4 
op het scorebord in het Groninger 
ijsstadion. 

Intussen ls GIJS nu bijna kam
pioen. Bijzonder onverwacht name
lijk verloor rivaal Kemphanen 
met 5-4 van Geleen . Daardoor 
rukten de Limburgers op naar de 
tweede plaats op de ranglijst. De 
stand aan de top is: GIJS 10-20, 
Geleen 10-16, Kemphanen 11-16. 

Een verrassend openingsoffen
sief van de Rotterdammers bracht 
aanvankelijk n ogal wat paniek ln 
de Groninger gelederen, maar 
toen na negen minuten spelen Rob 
van Aarem de score voor GIJS 
openbrak, waren de Groningers 
niet meer te houden. Binnen tien 
minuten werd het 4-0 door op
nieuw Van Aarem, Folkert Berg
huis en Jan Hessel Brons. 

In de tweede periode kwam Rot
terdam fel terug. Tegenover de 
drie treffers van Johan Orsel, Van 
Aarem en Berghuis stelden de Rot
terdammers er twee, een van De 
Jong en een van Witte. In de 
derde periode scoorde De Jong nog 
eens en wist ook Rob Kleyn de 
puck een keer langs doelman Mar
tJn Leeflang te jagen, maar de 
beste schutters waren toch in de 
gelederen van GIJS te vinden. 
Orsel, Henk Krikke, Van Aarem, 
Cees Meeuwsen en .Jan Hessel 
Brons brachten de eindstand op 
12-4 en daar waren de meer dan 
2.000 toeschouwers dik tevreden 
mee. Uitbundig toegejuicht verliet 
GIJS de piste. 

Vooraf ging de juniorenwedstrijd 
tussen GIJS en Brussel. De jonge 
Belgen bekroonden hun slagvaar
dig optreden in het Groninger tJs
stadion met een verdiende 3-2-
overwlnnlng. 

ploeg op 5-2 bracht. · 

Op dat mom nt echter schakelde 
GIJS weer O\' r in een hogere ver
snelling en juist op tijd loegen de 
Groninger terug. De legen.stand van 
het çondi lion el zwakkere Rotterdam 
2 was toen ook wel gebroken, al s laag
den zij eri 11 Leeflang toch nog twee 
keer i pa~se Pn via Wi te t>n Kleyn. 
Aan de overzijde moest de verdienste
lijk werkende doelman Bram Ma lt.ha 
de puck evenwel zeven maal uit het 
doel halen, nadat Van Aarcm f wee 
keer), Orsel (twee keer) en Brons, 
Berghuis, Krikke en Meeuwsen (allen 
één keer) hadden gescoord. 
Het was gunstig voor GUS dat rivaal 

Kemphanen zaterdagavond met 5-4 
verloor van Geleen , dat zkh nu als 
een tweede concurrent heeft ontpopt. 
GIJS gaat op 6 februari naar Eind
hoven toe (met bijna 350 upporters; 
het stadion in Eindhoven met een ca
paciteit van ruim 1500 toeschouwer.! 
i nu al uitverkocht) en ontvangt be
g-in maart Geleen. 

De stand aan de kop : 
1. GIJS 10 10 0 0 20 78-17 
2. Geleen 10 8 0 2 16 44-23 
3. Kemphanen 11 8 0 3 16 85-32 

23. C :. 71 



Voor Uw agenda: 

Komende thuisw e dstrijden G. IJ. S. : 

za 30 januari 20. 00 u. G. IJ. S. - UTRECHT II 
za 13 februari 20.00 u. G. IJ. S. - AMSTEL TIJGERS II 
za 2 0 februari 20. 00 u . G. U.S. - UTRECHT II (Return) 
za 27 februari 20 . 00 u. G. IJ. S. - THIALF 

(De Noordelijke IJshockey derby) 

Wedstrijden GIJS- jeugd C team: 

zo 24 januari l 0. 30 u. G. IJ. S. C - BRUSSEL C (Return) 
za 20 februari 12. 00 u. G.IJ.S. C - DEN BOSCH C 

Word lid van de GIJS Support ers Club! 

Inlichtingen b i j de heer H. Tei sman, v oorz. tel. 779163. 

za 6 februari 20. 00 u. KEMPHANEN Eindhoven - G . JJ. S . 

vr 12 en za 13 maart Int e rn. Toernooi met deelname van 
Thialf - Gijs - Kopenhagen - Esbjerg - Hamburg en Bre 
men in Heer env n om de 11 THIALF BOKAAL". 

ACT IV EER GIJS - GA MEE'. - REISKOSTEN.±_ f l 0, - - . 

WEDST RIJDEN OM HET WERELDKAMPIOENSCHJ\P: 

do 4 mrt. 20. 00 uur 
v rij 5 mrt. 20. 00 uur 

Eng land - F rankr ijk 
Denemarken - Frankrijk 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alles v oo r Uw uitrusting voor r a di g 

Noorse s chaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

FREETJME enz. 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

-:~, SP@RTHUISd d h . , ~1,. s oer v. . aan 1 ,r. ~ N1EuwE Eee,NGEsTRAAT 91 .,a!lll~·• 
GRONINGEN - TEL 24912 '" 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 2 3 januari 197 1 

Aanvang 20 . 30 uu r 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

'Programma 

lt 
ROTTERDAM II - G. IJ. S . 

Voorwedstrijd: G. IJ. S. C - BRUSSEL C 

De opbr e ngst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 

VAN DE COACH: 

Toen G. IJ. S. op 7 november j . l. d e competitie aanving 
met een 7-2 overwinning op Rotterdam hadden wij niet 
kunnen bevroeden dat 9 wedstrijden later G. IJ . S. on
geslagen aan de top van de 3de Divisie zou staan. Dit is 
nu een realiteit. Kampioenschap en promotie beginnen 
zich nu scherper af te tekenen . Daarbij is winst op Rot
terdam, dat voor haa r return uit d e Maas stad n aa r 
G r oningen is gekomen, een voorwaarde. 
Rotterdam opnieuw welkom in Groningen. Begroet U 
onze tegenstander vanavond met een warm applaus . 
Na Hijs Hoky (9-0) , Brussel (19-1) en Kemphan e n (9-2) 
hebben de 11 Gijssies" er vanavond in de bekende opstel
ling goed zin in. 
Het blijft echter oppassen en ik moet waarschuwen voor 
overmoed en te groot optimisme. Naast Rotterdam zijn 
er nog de zeer lastige ontmoetingen tegen Amstel Tij
gers, Antwerpen en Geleen, allen "harde ijshockey
noten". 
Ik kan U nog melden dat d e pijnlijke en lastige duimont
steking van Pick Storor en d e genezing van de sleutel
beenbreuk van Roland Siezen voorspoedig verlopen, zo
dat zij binnenkort weer voor 1 00% beschikbaar zullen 
zijn. 
De spelers zouden het voorts op prijs stellen indien U 
het roken zoveel mogelijk zoudt willen beperken . De 
ademhaling wordt hierdoor zeer nadelig beïnvloed. Bij 
voorbaat dank; 
Een prett i ge avond toegewenst met goed spel en fair 
ijshockey . 

Fr. J. M. van Erp . 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANPS CHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( l) 

Coen Eikelenboom ( 1 8) 

Wils Pronk, Captain (2) Pieter Lucas (3) 

Henk van Halter e n ( 4) Jos Teisman (5) 

Rob van J ohan Folkert 
Aar e m (6) A . Orsel (8 ) Berghuis (9) 

Piete r Cees Henk 
Koopma n ( 16) Meeuwsen (7) As s. Krikke (11) 

Wiss el spele rs: J an H e ssel Brons (12) 

C oach 
Trainer 
T.C.Ass . : 
Artsen 

Jack Venema ( l 7) 

A e rnoutB e nd e r (15) 

F r. J. M. van Erp 
R. van Aarem 
John Campioni 
dr . F. H. Mulder, dr. H. G. Krikke 
e ndr . J.A.deVries 

Doel j erd. 

Re s. 6 oelverd. 
1 

e vlrd. 
2e V erd . 

I e Aanv . 

2e Aanv. 

OPSTELLING ROTTERDAM II 

D. d e Bram M a ltha ( 

C. Kriek ( J . Willemsen 

R. Weisman ( P.Witte ( 

H. v.d . H e id en ( T. ten Hamm ( R. Kleyn ( 

R. Witte ( M. Verberk ( H. de Groot ( 

Wisselspelers: 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. tlf:jit'J/sie-f 

LI CH IJS N.V. BOTERDIEP W.Z. 45 BEDUM /GR. TEL . 0 5901 -2241 a, 
0 

~ 

De st a nd in d e d erde d ivi s ie is mornenteel: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

GIJS 9 9 0 0 18 66 -13 
Kemphan en 1 0 8 0 2 16 81-27 
Gel ee n 9 7 0 2 14 39-19 
Amstel T ijgers 2 12 4 l 7 7 6 4 -52 + 
Olymp. A ntw. 2 5 3 0 2 6 21-21 
Hijs Hokij 3 10 4 0 6 6 61-47 + 
Utr echt 2 10 3 0 7 6 24- 10 3 
Rott e rdam 2 8 2 l 5 5 28 -43 
Brussel 2 9 0 0 9 -2 12-71+ 

+ = tw ee e xtra v e rli e spunt e n 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000,- per maand 

vrij opneembaar 

Vraagt u eens inli chtingen . BANK MEES & HOPE NV 
(waari n o pge nomen Mesdag & Groeneveld ' Bank N .V.) 

Hoofdkantoor : Groningen, Oude Bo teringcstraat 17. tel. 050- 2 67 41. 
Voorts kanto ren te : Gron ingen (de Wij ert ), tel. 050- 5 07 00 ; 
W inschoten, tel. 05970- 20 03; Delfzijl, tel. 05961 - 27 50 ; 

ieuwe P ekela , te l. 05978-52 85 ; Oude Pekela, tel. 05978 - 25 13 ; 
Haren , tel. 050- 4 56 45 ; Usquert , lel. 05950 - 29 09. 
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IJSSTADION THIALF 
STERRENPARADE 
ZATERDAG 6 MAART 
's middags 2 uur. 

Heren 500 en 3000 m eter 
Dames 500 en 1500 meter 
Sprinters 500 en 1000 meter 

Deelname van de volledige KERNPLOEGEN 
DAMES EN HEREN aangevuUl met de bui
tenlanders PER WILLY GUTTORMSEN, 
STEN STENSEN en GERHARD ZIMMER
MANN en de sprinters ERHARD KELLER. 
KEIICHI SUZUKI en MAZAKI SUZUKL 
Geen startgelden. Alleen aantrekkelijke prij 
zen waarvoor moet worden ger eden. 

0 INTERNATIONAAL IJSHOCKEY-TOERNOOI OM DE 
THIALF-CUP 
Vrijdag 12 en zaterdag 13 maart. 
6 deelnemende clubs. 

Vrijdagavond aanvang 8 uur. Zaterdagavond aanvang 8 uur 
Thialt-Groningen (de 2 Nederlandse teams) Groningen-Bremen 
Esbjerg-Gladsaxe (de 2 Deense teams) Hamburg-Esbjerg 
Hamburg-Bremen (de 2 Duitse teams) Thiall-Gladsaxe 

De Thialt-Cup is aangeboden door Boekhandel Binnert Overdiep. 

werelC 
kampioenschappen 
IJshockey 
4 en 5 maart '71 

IJSSTADION 
STADSPARK 
Concourslaan 
Tel. 050-56070 

GRONINGEN 
Donderdag 4 maart, aanvang 20 uur: ENGELAND-FRANKRIJK 
Vrijdag 5 maart, aanvang 20 uur: DENEMARKEN-FRANKRIJK 
Prijzen der plaatsen : zitplaatsen f 5,-, staanplaatsen f 3 75 
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Wereld
kamp.ioenschappen 
ijshockey 
4 en 5 maart '71 
IJSSTADION STADSPARK 
CONCOURSLAAN • TEL. 0'5'0-56070 
GRONINGEN 

Donderdag 4 maart, aanvang 20 uur: 

ENGELAND-FRANKRIJK 

GIJS wint lawaai-wedstrijd Vrijdag 5 maart, aanvang 20 uur: 

DENEMARKEN-FRANKRIJK 
l'Tijzen der plaatsen: t 

OP UITNODIGING van de sport
minnende juwelier Klaas Oosterhof 
waren zaterdagmiddag enkele dui 
zenden jongeren naar de Martinihal 
gekomen om aan de zesdaagse spe-

~ ale luister bij te zetten . Voor het 
.11erendeel in veren igingsverband, 
omdat de goedgeefse "Keizer van 
het goud" enige niet geringe geld
prijzen beschikbaar stelde vaor de 
club, die het meeste lawaai produ
ceerde. Tevens werd door de jury 
nauwlettend de originaliteit van de 
aanmoedigingen in de gaten gehou
den. 

DE PISTIERS, toch wel een en ander 
gewend op de immers rwnoerige win 
terbanen, hebben het geweten. De ge 
hele middag cirkelden zij onder vaak 
oorver dovend ka baal over de planken 
van het snelle ovaal in het tijd el ij ke 
spor tpal eis. Als er even tijd voor was 
- en die was er - tooiden de vedet
ten zich met clubsh irts, shawl's en an
d ere attributen . die de wild krijsende 
menigte met zich meebrach t. 

AL SNEL BLEEK dat er dr ie coureurs 
er g popu lair w aren. Dat was in de 

eerste plaats natuurlijk de goedlachse 
Engelsman Norman H ili, die in de 
avonduren eveneens de niet geringe 
sympathie van het Groninger publiek 
ondervindt. Vervolgens en dat was ooi, 
niet verwonderlijk de grote P eter 
Post, wiens capaciteiten veel bewonde
ring oogstten bij zijn jeugdige aanhan
gers. De derde favoriet bleek tot veler 
verrassing Theo Verschueren. de su
perieure dernyrenner uit België. die het 
tijdens deze zesdaagse niet zo goed kan 
vinden met Post. 
NAARMATE de m iddag vor derde werd 
het al snel duidelijk dat vier vereni
gingen elkaar de hoofdprijs gingen be
twisten. Met de meest gekk e ideeën 
trachtten zij de aandacht te trekken 
van de jury, die het beslist n iet ge
makkelijk had met de beoor deling. Wat 
de haast hysterische massa liet zien 
en horen was bepaald indrukwekkend. 
ZO BODEN een aantal jeugdige voet
ballertjes van GRC aan iedere renner 
een met de clubkleuren getooid teddy 
beertje aan wat bijzonder aansloeg bij 
de zakelijk ingestelde profs. Een vier
tal leden van de studentenvereniging 
Mesacosa zweepte vanaf het midden 
terrein de medeleden op tot nog grote
re daden. waaraan prompt gevolg werd 
gegeven. 

EEN HOOGTEPUNT was de autoped 
wedstrijd tussen Theo Verschueren en 

een lid van Mesacosa, tot grote hilari
teit van Verschueren 's collega·s. On
dertussen liet P eter P ost zich hullen in 
een GIJS-shirt, waa1·mee hij de ve le 
supporters van de Groninger ijshockey
vereniging v eel plezier deed. 
TERWIJL Charles Ruys uiterst tevre 
den de verrichtingen van de jeugd ga
desloeg zorgden enkele coureurs voor 
een bijzondere tegenprestatie door een 
muzikaal onderdeel te verzorgen, het
geen de stemming nog verhoogde. Zo 
beroerde P iet van der Lans de drums. 
speelde René Pijnen Klarinet. vertroe
tel de Lijn Loevesij n de trombone, be
werk te Verschueren de toetsen van het 
orgel, toonde de Duitser Albert F ritz 
zijn k waliteiten op de trompet en bleek 
Willem "Bever" Bravenboer als zan
ger een waar artiest. 
AAN HET EINDE van de middag wer
den de prijzen verdeeld. De eerste prijs 
ging tenslotte naar GIJS. dat een be
drag van duizend gulden in de kas kon 
storten. Met minimale verschil volgde 
Mesacosa op de tweede plaats. die gocci 
was voor 500 gulden. Als derde werd 
GRC geklasseerd, dat met de gem iddeld 
jongste groep een onvoorstelbare hoe
veelheid lawaai produceerde. 
De drumband "De Grunopoorters" 
mocht de vierde prijs in ontvangst ne
men. 
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GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
ZATERDAGAVOND 27 FEBRUARI A.S. 

AANVANG 20.00 UUR 
IJsstadion Stadspark ,Groningen 
De Noordetvke JJshockey-dert,y 

GIJS- THIALF 
Toegangsprijs f 2.-: Donateuncoupon nr. 14 

V oorvel\koop bij de bekende adressen 

Zitplaatsen f 5.-; staanplaatsen f 3.75 
COUPONS NIET GELDIG 

Kaartverkoop aan de kassa v an het 
IJsstadion en b ij de voorverkoopadressen : 
M inke, Nwe. EJbbingestr. 2; Homan, Here
str. 80 ; Griever. Paterawoldse,weg 448; 
Knollema, W ielewaalple in 40; Aqua 
Sports, M. Veningastraat 30, Hoogezand 

G.IJ.S. martinihal 

-
VOOR G1ERJEDUOEERDE PRIJS 

1 AVONtD GEV ARl·EERDE 

TOPSPORT 
VAN WERELDNIVEAU 

DON1DERDAG 4 MAAIRT 20.00 UUR 

IJSSTADION 
Weretdkampjoenschap , 

FRAN,KRIJK-1E.NGELAND1 

Na aftoop van de ijshockeywedstrijd 

22,3®-03.00 uur naar de 

ZESDAAGSE 
Op vertoon van uw toegangs'bewijs van het 
ijsstadion (! 5.-) krijgt u ,vanaf 22.30 uur 
aan de kassa van de Martiniihal een reductie 
van f 2.50 bij aankoop van een zesdaagse-

rzitplaats 



Zaterdagavond 30 januari a.!I. Aanvang 20.00 uur. 
IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Competitie 3e divisie N.IJ.B. 

GIJS-UTRECHT 
Toegangsprijs f 2,- Donateurscoupon nr. 8 

Voorverkoop bij de bekende adressen . 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
ZATERDAGAVOND 30 JANUARI a.s. 

AANV A-NG 20,30 UUR 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 
Competitie 3e di'VJsie N.IJ.B. 

GIJS-UTRECHT 
Toegangsprijs f 2.- . Donateurs-coupon nr. 12 

Voorverkoop bij de bekende adressen 



Voor Uw age nda : 

Komende thuiswedstrijden G. IJ . S . : 

za 1 3 februari 20. 00 u. G. IJ. S. - AMST EL TIJGERS Il 
za 20 februari 20. 00 u . G. IJ . S. - UTRECHT [I (Return) 
za 27 feb ru a ri 20. 00 u. G. IJ. S . - THIALF 

(D e Noord Lij ke IJsho c k ey d e rby) 
za 20 m aa rt 20. 00 u. G. IJ . S. - AN TWERPEN Il 
:za 2 7 maart lO. 00 u . G . IJ . S. - GELEEN 

W eds t rijden GIJS-j u gd C te am : 

z a 2 0 f b r u a r i 1 2 . 0 0 u . G. IJ . S . C - DEN BOS C H C 

W o rd lid van d e GIJS Supporters Club'. 

Inlichtin n b i j d e h eer H . T isman, voorz. t el. 779 16 3 . 
' 

za 6 februar i 20.00 u. KEMPHANEN Eindhoven - G.U.S. 
za 20 f bruar i J 7 . 00 u . NIJMEGEN Il - G. IJ. S. Il 

vr 12 t!n za 1 3 maa rt Inte rn . Tornooi m t de lna rn e v a n 
Thialf - Gijs - Kop nhag en - E sbje r g - Hamburg e n B r e 
men in H e renv e n om d e "T !-HA L F BOKAAL ". 

ACT IV ER GIJS - GA MEE: - REISKOSTEN 2: f l0, - -. 

WEDSTRIJDEN OM HET W ER E L K AMPIO ENS CHA P: 

d o4mrt. 2 0.00uur 
vr i j 5 m rt. 20 . 00 uur 

Eng e land - F r ankrij k 
Den mark e n - F r a nkrijk 

IJSH OCKEYS C HAA T SEN (zee r g oede ) reeds vanaf 

f 55, 00 

All s voor Uw uit rustin g voorradi 

Noor s s chaa ts n V IKI G - VING - B,\LLAN GRUD -

F'REETJ ME enz. 

S cha ats p a kk 11 - Lrainin g spa kk n 

Tr u i e n m e t GIJS f 9,95 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHT ING 

Opg e richt 23 dec e mber 1969 

Zate rdagavond 30 januari 1971 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

'Programma 

G . IJ. S. - UTRECHT II 

/0 -- 1 

D e opbr e ngst van dit programma is b e stemd 
v oor h e t GIJS- Jeugd Fonds 

2 5 cent 

VAN DE COACH: 

Vanavond tr eedt G. lJ . S. aan tegen de res e rv e selectie 
van Utrecht, een te a m d at dit jaar voor het moe ili jke 
eerste Jaar van haar be staan staat n dan ook la ag ge
klass e rd is in dez compe titie. 
Om in d e running t e blijv e n voor h et kampioenschap z a l 
G. IJ. S. vanavond z ijn l lde ov rwinning dien en t e beha 
l e n. D opdr a cht voor het t eam voor va navond is hoog 
tempo, veel wis se! s e n ee n z o hoog n1ogelijke score. 
A fgelop n we e k h ebben w ij g zamen lijk met de 2de divi
sieploeg Thialf uit H e er e nv n getr a ind . 
G. IJ. S. was condit ion e 1 zeker niet d e mind re e n als 
G. IJ. S. -chauvinist vond ik d a t e r meer lucht in d e 
G. IJ. S. -lon gen aanwezig was dan bij de vrienden uit 
Heerenv een. 
H e t team l ee ft ook flink toe naar de grote i js h ockey 
happ en ing van vol ge nd week, wanne e r deze pi ste in 
zalige rust za l verk e ren, t e rwijl d an de Gijssies in 
Eindhoven z i ch prepareren voor d e slag t egen Kempha
nen. Geweldig is de mental steun voor h t team door 
de aanwezigheid daar van zo 1n 400 Groningers die met 
acht autobuss en d e r e is naar het Zuiden m ema k en. 
Alvast een goede reis toegewenst. 

Fr. J . M. van Erp . 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDS C HE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang (1) 

Coen Eikelen boom ( 18) 

Wils Pronk (2) Captain Jan H es s e l Brons (3) 

H enk van Halter e n (4) J~ln T e isma n (5) 
os 

Pim ter Veld (12) 

Rob van 
Aarem (6) Ass. 

Pi e t e r 
Koopman ( 16) 

John 
Halffman ( 17) 

Johan 
Orsel (8) 

Folkert 
Berghuis (9) 

C ee s Henk 
Meeuws en (7) Ass . Krikk e (11) 

Pi c k Bert 
Storor ( 10 ) Corbi è r e (19) 

Wiss e lspe l e r: Roland Siezen ( 15 ) 

Coac h 

T ra in er 

T. C. Ass . 

Ar ts en 

Fr. J. M. van Erp 

R. van Aarem 

John Ca mpioni 

dr. F. H . Muld e r, dr . H. G. Krikke 
e n dr.J .A .d e Vri e s 

OPSTELLING UTRECHT II 

D oelverd. A.v. Dommelen ( 

Res. Doe lv e rd. 

le Verd. W.Kraan( P. Oppelt ( 

Ze Verd. L. Musketier ( R. Deute kom ( 

3e Verd. 

le Aanv. A. Otto ( B.v.d . Torre ( H . d e J age r ( 

2e Aanv. H . Verw e y ( K . v . d. Grift ( 0 . van H e usd e n ( 

3e Aan v. Wisselspe l e r: A. Vossenberg ( 

Gijsie wil een ijs ie , maar . ... 

Gijsie wil ai/één een. rJ!jh']jsilz) 

LICH IJS N.V. BOTERDIEP W .Z. 45 BEDUM ,GR. TEL. 0 5901 2241 

a, 
0 

'"' N 

De stand in de derde divisie is momenteel: 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

GIJS 1 0 1 0 0 0 20 7 8 - 1 7 
Gele e n 10 8 0 2 16 44- 24 
Kempha nen 1 1 8 0 3 16 85- 32 
Amst e l Tijg e rs 2 1 3 5 1 7 1 1 72- 55+ 
Hijs Hok ij 3 12 5 0 7 8 71- 59 + 
Olympia Antw . 2 7 3 1 3 7 29- 31 
Utrecht 2 10 3 0 7 6 24-103 
Rotterdam 2 9 2 1 6 5 32- 55 
Brussel 2 1 0 0 1 9 - 1 16- 75+ 

+ = tw ee extra ve rli e spunten 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000; per maand 

vrij opneembaar 

J~~ 
1~/J 

Vr-aagt u eens in lichtingen . BANK MEES & HOPE NV 
(waarin o pgeno men Mesdag & Groeneve ld 's Bank N .V.) 

Hoofdka ntoo r : Groningen, Oude Boteringest raat 1 7, tel. 050 • 2 67 41. 
Voorts kant oren te : Groningen (de Wijert ), tel. 050- 5 07 00 : 
Winschoten , tel. 05970-2001 : Del fzij l, tel. 05961 -27 50 ; 
Nieuwe Pe ke la, tel. 05978-52 85; Oude Pekela, tel. 05978 - 25 13 ; 
Haren, te l. 050- 4 5645: Usquert, tel. 05950-29 09. 



ad van het Noorden van maandag I februari 1971 - - 17 

Spel was ongeïnspiree,rd 

Geen opwindende 
avond met GIJS 

(Van een onzer v ersl aggev ers ) 
E 11 slec h te generale. e n goede ui vo ·ri ng. Dat m oet voo r GlJS het gezegd • 
zij n. dat hoop op een goede uitslag van h et to pduel, aaJlsta ande zaterdag ui 
E ind hoven teaen Kemphanen, rechtn1ardigl. Wa nt de Groningers kwam en za ler• 
da gavo nd in het IJ sstad ion StadspaTk tegen de povere be ginn elingen \'an U recht 
2 na uwelij ks tot spel van aanvaard bare kwaliteit. GIJS peel de e rg ongeï n Pi· 
reerd en voor de 2500 oe ·chnuwe r. was dal '1. er leleu r. Le ll end . ondanks de 10-1 
zege. Eén en and r moge b lij ken u it d e . (eer in het st adion: hel was er in h et 

ko rte bestaa n van GIJ S n og nooit zo Li l ... 

A l vr ij ~nd werd hel duide lij k, dal het 
geen opwindende ,,n-ond zou worden. 
Ut1·ec lü 2 bleek een groot aantal "groco
Ljes" in de gel ecle1en le hebben. Het is 
begrijpelij k . dat de Gro n ingers teg n 
der 0 el ij k e tegen~ ta11 d e rs bepaa ld niet ge
inspireerd k unnen spe l 11. maa r dal hoelt 
11 at.uw·li jk niel in rot1 d L.1 il slech t . pel te 
011 taardè . 

Ondank · de supe ri oriteit o p all 011de1· • 
dele n k\ arn de 10- 1 r.ef:e n g vni mo i-
1.:iam tot land. R uim 10 minuten bij,·oM
bce ld h ebbe11 de GIJ S-fans moeten wach
tl'.'n op de z.o langz.imerhand 1 raditinnele 
tiend e treffer. Zeven mi nulcn YlHlr het 
eindsignaa l bracht Van - Aarcm d ie tot 
~land. ln de resterende l iid werd er niet 
eens meer ges 001·d . ... 

Bij de Ulreclüenaren waren in !ei e 
·lech ls twee spe lers. di zich met de G ro
ni ngers konde n meten . Doe lman Van 
Dommele n sp rak al zijn Lale rüen aa n om 
de score nog bin nen de perken Le h m1den 
en de besle man bij de Utr ec.h lse IJfüJ 
hockey Club. De Jager . b racht de " re 
treUer" op zij n naam . 

D e 1·eali ering \'an dat doelpunt. hal 
l' rwege de tweede spelpe d ode. k:wa m 
overigens op bijzondere \N ijze to l stanrl. 
nam lij k uil een pe nalty -i;hot: de ec rs_te 
i.n het Gron Lnger ijsstadion . B ij een ui t -

v:ll van d e Utrechtena ren kwam Leeflang 
* ver uit zijn kooi. maar l~ÎJ wer d gepas
seerd . Teisman k on t oen mets anders doen 
cla n in het doel boven op de puck te gaan 
liggen . De pen alty -sho t w er d door De Ja. 
gcr koelbloedig benut. 

Opvallend ln het spelpatroon van GIJS 
wa dal de Groninger de stick veel met 
één· band hanteerden, hetgeen 'bepaald 
éi-n n.n de moeilijkste onderdelen van 
h e t ij hockey is. Dal bleek ook wel. ~vant 
h et opbrcni cn van de puck met de hek 
in één hand mislukte v;ia.k en daardoor 
werd het aa.nva.lsriLme van GlJS ,,aak 
v('r~loord. Voor de produktie zorgden 
Van arem ( vier keerl . Krikke en Orsel 
( ieder iwe<' keer) en Brons en Pronk (a. l• 
Ie bei één tl'effer ) . 

Tus~ensta nden · 4----0. 4----1 en 2---0 
D e o verige ui1 slage n wat"en : Olym pia 

Antwerpen :?,-Rotterdam 211- 2, Brussel 
· H1JS HOKIJ 3 0-8, R otte1·dam 2-
Keinph anen 2 1-12. 

De stand : J. GIJS 11-22. 2 Kemphanen 
12-118, :J. Ge leen 10-16, 4. Hij s Hokij 3 13 
-10 1x 1, 5. Olympia A nt, er pen 2 8-9. 6. 
Am~le l T ijger 2 13-9 1x1 . 7. Utrechl 2 11 
-6, 8. Rotterdam 2 Jl -5. 9. Brussel 2 11-
-1 (x). 
l x l: tw ee ex t ra v er lîespunlen . 

Best~u7r ij,shockeybond verdeeld 
LV_"° h/V~ ~-1- 1 

ZWARE STRAF \7OOR 
TOPSCORER SIMONS 

(Van een onzer correspondenten) 
Eén maand voor de wereldkampioenschappen ijshockey is de Tilburgse 
sterspeler Joe Simons door het bestuur van de Nederlandse ijshockey
bond zwaar gestraft. Topscorer Simons mag tot eind maart 1973 niet 
"?or het nationale team uitkomen. Als reden is wangedrag opgegeven, 
Simons sloeg onlangs tijdens een landenwedstrijd tegen Frankrijk een 
scheidsrechter. 

iet het gehele best uur :.taat achter 
o,, besluit. Met name Frans Henrichs 
kantte zich fel tegen deze schorsing, 
die vorige week is uitgesproken op een 
bestuursvergadering. De heer Hen
richs was toen wegens ziekte verhin
derd. 

Joe Simons is alleen voor het Ne
derlands team geschorst. Hij mag wel 
voor zijn club, de Tijsc Trappers uit 
Tilburg, uitkomen. Komt Simons op 
korte termijn weer met de strafcom
missie in aanraking, dan zal er ook 
een schorsing voor zijn vereniging 
volgen. 

"Voor mij komt Simons niet meer 
in het Nederlands team," waren de 
harde woorden van de heer F. H. 
Schweers, voorzitter van de ijshockey
bond . .,Hij is een goede speler, die al
tijd voor de bond beeft klaargestaan. 
Hij beeft echter een bepaalde menta
liteit die wij niet gebruiken kunnen." 

D,--.,._ eer Schweers is vooral bang dat 
S .ms het, op het in eigen land te or
ganiseren wereldkampioenschap in de 
tweede afd eling, te bont zou maken. 

Sirene-verbod· 
voor publiek 
bij ijshockey 

Bij ijshockeywedstrijden mag het pu
bliek geen mechanische . en elektrische 
sirenes meer gebruiken. Het geprodu• 
ceerde geluld btndert de scheidsrechter 
te zeer bij de uitoefening van ~ijn taak. 
Dit ls een nieuwe maatregel van de Ne• 
derlandse IJshockeybond, die verder 
heeft bepaald dat de clubs verantwoor
delijk zijn voor het werpen van voorwer
pen op het ijs. De verenigingen dienen 
maatregelen te nemen dit zoveel moge
lijk te verhinderen en ervoor te zorgen 
dat overtreders van de baan verwijderd 
worden. 

GIJS g 

~~~ •• ~ 20~.~.lf!;/.' 
hockeyploeg va.n GIJS de voet 
niet dwars kunnen zetten in zijn 
opmars naar het kampioenschap 
in d.e derde, divisie. De Groninger. 
waren op alle onderdelen de meer• 
dere van hun tegenstanders. 

Al na twee minuten spelen 
opende Rob van Aarem de score. 
Door twee treffers van Henk Krlk
ke en nog een tweede treffer van 
trainer-speler Van Aarem was het 
binnen dertl' n minuten 4--0. Daar 
1s het in de erste spee1periode bij 
gebleven. 

Binnen acht minuten in de 
tweede helft werd het 8-0 door 
WUs Pronk, Johan Orsel (2) en 
Van Aarem. De tweede speelperiode 
werd afgesloten met een tegen
doelpunt van De Jager, 8-1. 

In de laatste speelperiode be
paald'.'ln Jan Hessel Brons en Rob 
van Aarem de eindstand op 10--1. 

De overige uitslagen In de derde 
divisie waren: Olympia Antwerp 
2-Rotterdam 2 11-2, Brussel 2-
Hijs Hoky 3 0-8 Rotterdam 2-
Kemphanen 1-12. 

De stand ls nu: 
GIJS 
Kemphanen 
Geleen 
H.ijs Hoky 3 
Olympia Antwerp 2 
Amstel T.ijgers 2 
Utrecht 2 
Rotterdam 2 
Brussel 2 

LEEFLANG IN SELECTIE 
Martin Leefla.ng van GIJS Is gekMen 

in de selectie voor het Nederlandse 
ijshockeyteam, dat van 26 februari 
tot 9 maart deelneemt aan het kwa
lificatietoernooi tweede afdeling, dat 
In Nederland wordt gehouden. De TW
alf-spelers De Kok en Koekkoek wer
den eveneens voor de centrale trainin• 
ren uitgenodigd .. 

J/v/4 ~ ti 

GIJS speelt- ~eer - f' 
voor eigen publiek 
GIJ speelt morgenavond opnieuw een 

eompetitiedu I in eigen stadion. De uft
wed -trljd tegen Rotterdam 2 is omgezd 
In een thuiswedstrijd. In tegenstelling tot 
anders zal de ontmoeting om half negen 
berinnen. 

Voor Joe Simons is het doek over 
het komende toernooi nog niet hele
maal gevallen. Hij heeft ::iog de moge
lijkheid om bij de commissie van be
roep zijn zaak aanhangig 1,e maken. 

,,Nederland heeft nero hard nodig," 
meende ijshockeykenner Frans Hen
richs, die bij de tegenstanders Roeme
nië en Hongarije nog wel ergere "He
verdjes" kent als de 23-jarige in Cana
da opgegroeide Joe Simons. 

Dat Nederland niet buiten Simons 
kan, werd vorig jaar bij de wereld
kampioenschappen in de tweede afde
ling (Roemenië) bewezen, waar Joe 
topscorer van het Nederlands team 
werd, hoewel hij twee wedstrijden 
niet meespeelde. Simons heeft ook het 
Nederlands record ·•an het grootste 
aantal doelpunten in c.:én seizoen (91) 
in handen. Voor de Tijsc Trappers 
heeft hij al ongeveer 400 keer doel ge
troffen. 

I 

11-2::. 
12-18 
10--16 
13-10 
8- 9 

13- 9 
11- 6 
11- 5 

11-(-1) 



Captain Van Aarem consequent geschaduwd 

erveus GIJS buigt 
ï Kemphanen: 4-3 

(Van een onzer verslaggevers ) 
Het 'verschi l tu ssen thu is- en uitwedstrijden is GIJS zaterdagavond in Eind
hoven duidel ij k geworden . De tweede uitwedstri jd in het huidige seizoen tegen 
Kemphane n - de eerste was tegen Amstel Tijgers - resu lteerde in een 4-3 
nederlaag, de eerste na een onafgebroken serie van elf overwinningen . Drie we
ken geleden nog bleek Kemphan en in Groningen zeker een halve klasse minder 
te zijn don de jonge GIJS-ploeg , hetgeen werd onderstreept met een heel du ide
li jke 9-2 nederlaag . Op die avond evenwel zaten in het Groninger ijsstadion 
3000 fanatieke GIJS-fans en in die ge laden sfee r kwam Kemphanen nauweli jks 
tot z ijn normale spe l. Zaterdagavond echter waren de rollen omgedraaid . On 
da nks de aanwezi gheid van bijna 400 luidrucht ige oanhongers, die de 1200 Eind
hovenaren meesleeoten in hun enthous iasme , speelde GIJS op z ijn beurt nerveus 
en daarvan profiteerde het fel op reva nche beluste Kemphanen koelbloedig. 

Er heen,te in cle kleedkamer van 
GIJ na afloop teleu rstelling over de 
nederl aag: Coach Van Erp en trainer 
Van arem waren het rnet elkaar eens: 
.,De jong·e115 heb ben harcl geknokt , 
maar Kemphanen moest zich per se 
revancheren voo r die 9-2 nederlaag. 
Dat J1 ebben zij erg sportief gedaan. Het 
i natuurl ijk erg jammer, ma.ar we 
sta.an n u weer met beide benen op de 
grond." 

De entourage in het klein ijsstadion 
in Eindhoven was voor hel Eindhoven 
. e publiek nieuw. Met toeters, \'lagge n 
en .,krUgsgezang" tro k een supporters
schare van 400 Groningers hel ladi on 
binnen, ,,,,·aar men voor een enorm ka
baal zorgd . 

Mede door de gunstige start van de 
ll1llisclub, die al in de tweede minuut 
door Kevenaar de leiding nam, inspi
r "erdc op ziin beurt het Eindh ovense 
publiek KenÎphanen tot uitstekend i_is 
hod ey. De nerveuze G roningers maak-

Toi~eá'strijd 
l(emphanen-

Groningen 
ElNDHOVEN, 6 febr. - De twee 

nederlagen, die dt> Kemphanen 
in januari tegen Groningen en Ge
leen leden, heeft de vooru itzichten 
op promotie naar de tweede divisie 
enige tijd vertroebeld. De formida
bele 12-1 overwinning op Rotter
dam van vorige weck zaterdag, 
leverde echter het bewijs dat het 
moreel van de Eindhovense .ijshoc
keyers geenszins is aangetast. 

Mede dankzij die zege bezetten ze 
weer de tweede plaats op de rang
lijst achter Groningen, met twee 
punten voorsprong op Geleen, dat 
echter twee wedstrijden minder 
speelde. Lijstaanvoerder Gronin
gen is vanavond te gast in 
Eindhoven voor wat genoemd mag 
worden de wedstrijd van het jaar in 
de derde divisie. Met 22 punten uit 
elf wedstrijden zi jn de noorderlin
gen tot nu toe ongeslagen en hun 
kampioensaspiraties zijn erg duide
lijk. 

ten vooral in defensief opzicht nogal 
eens (ouljes. In de vierde minuut eYen
wel kwam GIJS terug via een vreemd 
doelpunt van Van Aarem. Hij paste 
voor het doel en met een eifectvolle 
w end ing v loog de puck via de binnen
kant van de paal in het net (1-1). Nog 
geen dertig seconden later echter ke
ken de Gron ingers opnieuw tegen een 
acht rstand aan. Douwes was daar
\ 'OOr verantwoordelijk (2-1). 

lnmiddels was ook de tactiek van 
K emphanen duidelijk geworden. De 
Eindhovense ploeg speelde geheel van
uit de defensie, waarbij Rob van 
Aarem een consequente dekking ge
noot. Kemphanen-coach Jastremski 
had zijn ploeg zichtbaar beter voor be
reid op de wedstrij d dan drie weken 
g leden . Hi.i begreep, dat het grnotstt> 
gevaar bij GIJS nog altijd moet kome n 
van Van Aarem en daarom kreeg Reu
s<"r de opdracht om de Groninger spe
ler-trainer uit te schakelen. Helemaal 

Kemphanen heeft enkele we
k en geleden een zeer forse neder
laag moeten incasseren en heeft 
daaruit de nodige lering getrokken. 
Trainer-coach Bob Jastremski zegt 
tenminste: ,.In Groningen zijn we 
voledig afgegaan, maar we hadden 
de omstandigheden beslist niet 
mee. Een l ange reis en direkt daar
na de baan op. We weten nou waar 
we aan toe zijn en dat zou Gro:ün
gen wel eens duur te staan komen. 
We hebben ons zeer deugdelijk op 
deze belangrijke partij v.oorber eid 
en Groningen.. dat in feite teunt op 
twee prominenten zal, als m ijn 
plannen lukken, wel eens raar kun
nen opkijken. In e lk geval zijn wij 
nie t het "makkie" dat zij denken te 
ontmoeten..'' 

Kemphanen zal in zijn sterkste 
opstelling op het ijs komen, al is het 
nog niet zeker dat verdediger Nico 
T oemen m eespeelt . Een hem opge
legd misconduct penalty is n og in 
behandeling bij de bond. Groningen 
weet zich zelfs in Eindhoven ge
steund door talrijke supporters dle 
een groot deel van de tribune capa
citeit zul len benutten. 

Veel kaarten zijn reeds in voor
verkoop verkocht zodat de kans op 
een zitplaats bij zonder klein geacht 
moet worden. Ongeveer zestig tri
buneplaatsen zijn nog beschikb aar 
en kaarten daarvoor zij n, zo lang de 
voorraa d strekt aan de kassa v an 
de ijsbaan verkrijgbaar. Het aan
vangsuur voor d eze wedstrijd is 
verschoven naar 20.30 uur. 

lukte dit niet. want Van Aarem was 
ook nu een an de beste spelers in de 
Groninger ploeg, samen met de geta
lenteerde Jos Teisman). 

De tweede periode begon voorspoe
dig voor GIJS met de gelijkmaker van 
Orsel (2-?) . Toch bracht dit doelpunt 
niet de noodzakelijke rust in de Gro
ninger gelederen. GIJS speelde ge
haast en kon zijn normale speJ niet ont
wikkelen. Het duel bleef echter zeer 
aantrekkelijk door de g-rote inzet vall 
beide ploegen en het snel wisselemle 
spelbeeld. 

Tegen het einde van de tweede pe
riode moest GIJS het met drie veld
spelers opnemen legen een volledige 
Eindhovense bezetting en die opgave 
bleek te groot. Reuser joeg de honderd
st Kemphanen-goal van dit seizoen 
achter doelman Leeflang (3-2) . 

Het werd steeds duidelijker, dat 
GIJS zijn eerste nederlaag zou moe
t en incasseren. Het offensief name
] ijk, waarmee de-Groningers in de der
de spelperiode alsnog wilden terug
slaan, miste het nodige zelfvertrOLl· 
wen . Bovendien trokken de Eindhove
naren zich met man en macht terug 
voor h un doelman Van der Mast, die 
een uitstekende indruk maakte. 

Bij een Kemphanen-uitval, acht mi
nuten voor hel einde, verg-rootte Van 
Buuren tot groot entbou iasme van 
de thuisclub-supporters de marg·e (4-
21. maar Van Halte ren bracl1t even la 
ter de spanning andermaal terug. (4-
3). In de laatste minuut haalde c.oaolt 
Van Erp Martin Leeflang zelfs van het 
ijs om te trachten niet zes veld pe-

JOS TEISMAN 

Iers de gelUkmaker ie realiseren. Het 
was a ll emaal tevergeefs : Kemphanen 
beschikte over te veel wilskracht. Tus- ' 
sen tanden: 2-1, 1-1, 1-1. 

De ve rdere uitslagen waren: G leen 
-Ol ympia Antwerpen 2 4-0: Amstel 
T ij gers 2-Geleen 7-1: Rotterda m 2-
B russel 2 8- 0; Utrecht 2-Hijs Hokij 
3 2-8. 

D e tand luidt: 1. GIJS 12-22: 2. 
Kemphanen 13-20; 3. Geleen 12-18; 
4. ID.i s Hokij 3 14-12 x; 5. Amstel T ij 
gers 2 14-11 x; 6. Rotterdam 2 12-!I; 
7. Olympia 2 9-7 : 8. Utrecht 2 12-6: 
!l. Brussel 2 12-1 x: x - twee winst
punten in mindering. 

- Thialf verloor zaterdagavond het 
vriendschappelijk duel Legen Nijmegen 
mel 1-0. Kampioen Nijmegen had veel 
moeite met een op revanche belust 
ThiaH. dal voor bijna 4.000 toeschouwers 
iets sterker was dan de Nijmegenaren. 
De afwerking bij de Friezen was even
wel matig. Het winnende doelpunt werd 
in de derde periode gescoord door Hol.
bes uit een penalty-schol. Tussenstanden 
0-0 0-0 0-1. 

GIJS is niet 
onoverwinnelijk 
Na elf overwinningen heeft GIJS 

in oe derde divisie van de ijshockey
competitie zijn eerste nederlaag te 
pakken. In Eindhoven moesten de 
groningers met 4--3 hun meerdere 
erkennen in hun voornaamste con
current voor de titel, Kemphanen. 

,.Kemph a nen heeft verdiend ge
wonnen", a ldus trainer- speler Rob 
van Aarem na afloop van deze zeer 
spannende wedstrijd. ,De eindhoven
se p loeg speelde iets feller. Wij wa
ren heus niet minder, maar ja de 
treffers tellen". 

Niet minder dan negen bussen vol 
met enthousiaste supporter$ en een 
groot aantal "treinklanten" zorgden 
ervoor, dat GIJS in Eindhoven flink 
gesteund werd. Het , groninger le
gioen maakte voor onteveer de helft 
-deel uit van het a~ntal toeschou 
wers, dat een ware heksenketel ver
oorzaakte in het eindhovense ijs
stadion. 

Het werd een aantrekkelijke, bij 
zonder spannende wedstrijd. Er 
werd fel gestreden, maar ondanks 
dat bleef de onderlinge verstand
houding uitstekend. In de eerste 
speelperiode nam Kemphanen de 

~eiding, maar Rob van Aarem zorg
ae ervoor, dat de partijen weer naast 
elkaar kwamen. Deze eerste periode 
werd afgesloten met een 2-1 voor
sprong van de eindhovenaren. 

Na goed aangeven van Van Aarem 
kwam GIJS in de tweede periode 
via Johan Orsel opnieuw naast 
Kemphanen, maar kort voor het 
einde van deze periode nam Kemp
hanen het heft opnieuw in handen. 

ln de derde periode kwam GIJS In 
moeilijkheden doordat twee spelers 
op de strafbank moesten plaatsne
men. De achterstand liep daardoor 
op tot 4-2 en die bleek niet meer 
weg te werken. Vijf minuten voor 
het einde scoorde Van Halteren het 
derde gr.oninger doelpunt, maar 
meer zat er voor de groningers niet 
In, ondanks een krampachtig slot
offensief. 

De overige uitslagen waren : 
Geleen-Olympia Antwerpen 4-0 ; 
Amstel Tijgers 2-Geleen 7-1; Rot
terdam 2-Brussel 2 8--0; Utrecht 
2-Hijs Hoky 3 2-8. 

De stand is nu : 
GIJS 12-22 Rotterdam 2 12-9 
Kemph. 13-20 Olympia 2 9-7 
Geleen 12-18 Utrecht 2 12-6 
Hijs Hoky 3 14-12 Brussel 2 12-(-1) 
Amstel T . 2 14-11 



Voor Uw agenda: 

Komende thuiswe dstrijden G. JJ. S. : 

za 13 fe bruari 20 . 00 u. G. IJ. S. - AMSTEL TIJGERS II 
za ZO februari ZO. 00 u. G. IJ. S. - UTRECHT II (Return) 
za 27 februari ZO. 00 u. G. IJ. S. - THIALF 

(De Noordelijk e IJshockey derby) 
za ZO maa rt 
za 27 m aa rt 

20. 00 u. G. IJ. S. - ANTWERPEN II (Return) 
ZO. 00 u. G. IJ. S. - GELEEN 

W e dstrijde n GIJS-jeugd C t eam : 

za 20 f e bruari 12 . 00 u. G. IJ . S. C - DEN BOSCH C 

W o rd lid van de GIJS _S u pporters Club'. 

Inli c htingen bij de h eer H . Teisman, voorz . tel. 779163. 

za 20 februari 17. 00 u. NIJM EGEN 11 - G. IJ. S. II 

v r 12 en za 13 maa rt In t e r n . Toe rnooi met deelname van 
Thialf - Gijs - Kopenhagen - Esbjerg - Hamburg en Bre
men in Hee r enveen om d e 11 THlALF BOKAAL" . 

ACTIVEER GIJS - GA MEE'. 

WEDSTR IJ DEN OM HET WEREL DKAMPIOENSCHAP: 

do 4 mrt. 20. 00 uur 
vnJ 5 mrt. 20. 00 uur 

Eng e land 
D e nema rken 

- Frankrijk 
Frankrijk 

D e stand in d e d e rd e divisi e is momenteel: 

GIJS 
K e mphan e n 
G e leen 
Hijs Hoky 3 
Olympia Antw e rp 2 
Amste l Tijgers 2 
Utrec ht 2 
R o tt e rdam 2 
Brussel 2 

11 - 22 
12 - 18 
10 - 16 
13 - 10 
8 - 9 

13 - 9 
11 - 6 
11 - 5 
11 - (-1) 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 2 i december 1969 

Z a terdag avond 6 februari 1971 

Aanvang 20. 30 uur 

EINDHOVENSE KUNSTIJSBAAN 

ANTON COOLENLAAN 

EINDHOVEN 

(040 - 24496) 

KEMPHANEN - G. IJ. S. 

Aangeboden aan de G. IJ. S. supporters op weg 
naar Eindhoven. Wij w e nsen U een goede reis 

VAN DE COACH: 

Na het 3 -4 resultaat bij K e mphanen h eeft GIJS nie t stil
gezeten. Met grote inz e t is er de afgelope n week door 
het team getraind. 
Door het winnen van d e w edstrijd v a n av ond ( de l 3de in 
deze competitie op de 1 3de ! : ) zal GIJS zijn positie aan 
de top van de 3de d ivisi e kunnen verstevigen. Dit is te
gen de Amstel Tij ge rs geen gemakkelijke zaak. D e vol
ledige inzet zal e r weer zi jn. De gedachten gaan ook 
ter ug naar precies een jaa r geleden toen GIJS tegen T il 
burg de eerste ove rwinnin g (3 - 2) in zijn geschiedenis 
behaalde. Voor vanavond zulle n wij uit deze eer ste 
overwinning van een jaar geleden inspiratie halen . 

Mede nam e ns bestuur en spelers wil ik hier nog hulde 
brengen aan d e voo r zitte r en d e led en van de supporters
commissie e n d e vele honderd e n supporters die vorige 
week in Eindhov en en voo r a l na d e wedstrijd in Hard e r wijk 
het mor eel van h e t team zo hebben opgepept. Met zo ' n 
supporters steun moet het GIJS wel g oed gaan. 

Met de groe i van GIJS breid en de werkzaamheden van d e 
T. C. zich danig uit, waardoor e r b e hoe fte b estaat aan 
administratieve assistentie. 
Dames en heren supporters di e q ua opleiding en funktie 
geschikt zijn e n die belangstellin g e n tijd beschikbaar 
hebben, nodig ik uit kon takt met on s op te neme n. Kom 
maandag of donderdag a.s. (7. 30 uur) voor de training 
eens praten Bij voorbaat dank. 

En nu een prettige, spannende en goede ijshockey-wed
strijd. 

Fr. J. M. van Erp. 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLAN DSCHE 
IJS HOCKEY BOND S e i zoen 1970 - 1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang (1) 

Coen Eikelenboom (18) 

Wils Pronk (Z) Captain Jan Hess e l Brons (3) 

Henk van Halteren (4) Jos Teisman (5) 

Rob van Johan Folk e rt 
A a rem (6 ) As s. Orsel (8) B e rghuis (9) 

Cees Pick H e nk 
Me e uwsen ( 7) Ass . Storor (10) Krikke (11) 

Wiss e lspe l e rs : 

Pim ter Veld (12} 

Pieter Koopman ( 16) 

Jack Venema (17 ) 

Coach 

Trainer 

T. C . Ass. 

Ar ts en 

Fr . J . M . van Erp 

R . van Aarem 

John Campioni 

dr . F . H. Mulder, dr. H. G. Krikke 
e n dr.J.A.de Vries 

Doelverd. 

Res. Doe lverd. 

le Verd. 

Ze Verd. 

le Aanv. 

2e Aanv. 

VAN DE COACH: 

Nog een paar uren en dan br a ndt de strijd in Eind
hoven los. D e spelers zijn als U dit l e est al in h e t 
KNVB Centrum in Zeist bijeen voor e en m e nta l 
training en h et bespreken van de tactiek. 
In d e bosrijke omgeving van Zeist zullen wij met 
wandelen de spieren l osmaken van de busr e is en 
de concent r atie en rust in d e ploeg w a t aanhalen 
voor een harde ma a r bove nal fai r e w e dstrijd . N aa st 
h et ongeslagen kampioe n worden en promov e r e n, 
staat nog altijd het win ne n van de 11 F a ir Pl a y Cup ' ' 
op d e lijst van v e r la n gens. Wij hop e n dat U alE> 
G. IJ. S . supporters in d_it p a troon m ee wilt gaa n 
door in Eindhov en een s ym pa thi e k e e n sportieve in
druk van Groning e n achte r t e lat e n. 
Onze tegenstanders Ke m pha n e n h e bben in Groningen 
met 9-2 ve rl or e n e n d aa rbij bijzonder sporti e f par
tij .gegeven . 
Naast de naar wij hopen oorv e rdovend e begroe ting 
di e U Uw Gijss i es bij opkom s t op h e t ijs gaat geven, 
lijkt het juist ook d e K e mphanen m e t e en specifiek 
ui tbundig Gronin gs i j shockey applaus t e be g r o e ten. 
Leiding en spel e rs hebben goede hoop op e en posi
tief resultaat . 
Dat voor a l op de conditi e .e en zware w iss el zal wor
d en g e trokken, is du ideli j k. En met d e condit i e van 
d e Gi jssies is h et wel in orde . 

Na d e wedst rij d hop e n wij U allen rn Ha rd e rwijk no g 
t e ontmoeten. 

Goede reis. 

F r. J . M. va n Erp. 

D e stand in de derde divisie is m omenteel: 

G. IJ. S . 12 11 0 1 22 91- 22 
K emphanen 13 10 0 3 zo 101- 36 
Geleen 12 9 0 3 18 49- 31 
Hi js Hokij 3 14 7 0 7 12 90- 62 X 
Amstel Tijgers 2 14 6 1 7 11 79- 56 X 
R otterdam 2 12 4 1 7 9 4 7- 67 
Olympia Antwerp z 9 3 1 5 7 29- 40 

trecht 2 12 3 0 9 6 28-121 
Brussel 2 12 0 1 11 - 1 16- 95 X 

X = twee extra v e rliespunten 

• 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000, per maand 

vrij opneembaar 

e 
Vraagt u eens inlichtingen. BANK MEES & HOPE NV 

(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld's Bank N .V.) 

Hoofd kantoor : Groningen, Oude '801eringestraa t 17, tel. 050 - 2 67 41. 
VooTls kantoren te : G roningen (de Wijert), tel. 050- 5 07 00 ; 
Winschoten, tel. 05970 · 20 03; Delfzijl, tel. 05961 · 27 50 ; 
Nieuwe Pekela , tel. 05978-52 85; Oude Pekela, tel. 05978 • 25 13 : 
Haren, tel. 050 • 4 56 45 ; Usquert, te l. 05950 - 29 09. 
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Kemphanen bezorgt 
GIJS eerste verlies 

EINDHOVEN, 8 febr. - Ruim vierhonderd teleurgestelde Groningers 
verlieten zaterdag, tegen middernacht, de Eindhovense kunstijsbaan. Vao 
de luidruchtigheid waarmee zij hun aanwezigheid tijdens de wed trijd 
Kempllaoen-G.IJ.S. zo duidelijk hadden geaccentueerd was geen spoo1 
meer aanwezig. De Eindhovense ijshockeyers, getergd door enkele onvcr 
wachte nederlagen, hadden op het tot nu toe onbesmeurde blazoen van d,: 
Groningse ijshockeyvlub een schandvlek aangebracht en dat was een moei: 
Lijk te verteren zaak. De mannen van coach-trainer Bob Jastremski hadden 
zich op deze ontmoeting peoiaaI geprepareerd. Tot de laatste seconde bleef 
de spanning erin en de ovationele toejuichingen, na afloop, waren voor 
Kemphanen dat zijn onwaarschijnlijk grote inzet beloond kreeg met een 4-3 
overwinning. 

Een wedstrijd met enkele memo
rabele felten. G.IJ.S. werd in Eind
hoven voor de eerste maal verslagen 
en Kemphanen scoorde zijn l00ste 
doelpunt in deze competitie. Een 
partij ook zonder enige wanklank, 
~P zèer hoog niveau gespeeld voor 
een rekord a~tal b zoekers. ,1 

Uitblinkers waren de beide doel
verdedigers, voor Groningen Leef
lang, die vaak de meest verheven 
vorm van acrobatiek moest demon
s treren om zijn heiligdom schoon te 
houden en Frank van der Mast, de 
Eindhovense goalie. Amper twee mi
nuten was de wedstrijd oud toen 
Theo Habraken met een onmerk
bare polsbeweging de slimme pass 
van Fred Kevenaar tot doelpunt om
boog (1-0). Dat veroorzaakte de eer
ste stagnatie in de ritmische bege
leiding van de Groningse supporters, 
maar de produktie kwam weer vlot 
op gang toen, nog geen twee minu
ten later, Rob van Aarem de van 
verdediger Pronk onlvangen puck 
met een hard schot achter Frank 
van der Mast deponeerde: 1-1. 

Enthousia me 

Een volkomen verdiende gelijkma
ker overigens want de Groningers 
waren in deze periode, zeker wat 
passing betreft. beslist beter en al
les wat Kemphanen daartegenover 
kon plaatsen was een overvloed van 
enthousiasme. Dat daarmee resul
tat en te boeken zijn bewees Theo 
Douwes al in de vijfde minuut. Ad 
van Buren, die ook gedurende het 
verdere verloop van de wedstrijd 
een van hem ongekende beheersing 
aan de dag legde, bad met enkele 
geraffineerde schoten keeper Leef
lang zodanig uit balans gebracht dat 
het voor Theo Douwes niet al te veel 
moeite was de puck voor de tweede 

maal in het Groningse doel te plaat
sen, 2-1. 

Inspiratie 
Energiek begon G.IJ.S. aan de 

tweede ronde. De ruggegraat van de 
ploeg, ProJ!k, Van Aarem en Orsel 
werd ingezet en daf resulteerde al 
na ande.rhaliie minuut in de gelijk
maker, 2-2. 

Geen angstpsychose echter bij 
Kemphanen, integendeel. Het hon. 
derdste doelpunt van deze compe
titie was al geannonceerd, het wach
ten was op de maker ervan. Dat was 
tevens de inspiratie voor alle spelers 
en drie-en-een-halve-minuut voor het 
einde van de tweede periode was het 
Bert Reuser die dank zij een milJi
meter-zuivere pass van Theo Habra
ken, LeefJan-g voor een voldongen 
feit plaatste, (3-2). 

Geweld 
Een 3-2 voorsprong, met nog slechts 

één periode te spelen. Defensief op
treden van Kemphanen lag in de lijn 
der verwachtingen. Coach Jastrems
ki decreteerde echter aanvallen tot 
de laatste seconde. G.IJ.S. begon 
met talloze furieuze attaques om al
thans nog gelijk te komen. Met on
gelooflijke inzet wist Kemphanen het 
tomeloze geweld der Groningers in 
te dammen. En langzaam, maar 
heel zeker wonnen de Eindhovena• 
ren terrein. Verdediger Hans van 
der Pool, met Van der Mast de beste 
Kemphaan, die meer dan verant
woord was in de voorhoede opereer
de, gaf Ad van Buren in de twaalfde 
minuut een kans die deze op de juis
te waarde taxeerde en G.IJ.S. op 
4-2 zette. De vreugde was echter van 
bijzonder korte duur want nog geen 
halve minuut later bad Van Halteren 
(assist Vene.ma) de stand weer tot 
~ gër'è'cra'ë e , . 

Van der Pool en Kevenaar kregen 
elk nog een unieke kans om de Gro
ningers de definitieve genadeslag 
toe te brengen, maar dat zou tevee 
v 'in het oede zi,i!Lgewee~ +. Be~eleid 

bedwongen 

* Bert Reu.ser (tweede van rechts ) 
en T heo H abraken (geheei links ) 
belagen het doel v an L eefl,ang. 

door de ovaties van het ruim 1400· 
koppig publiek kwam het einde van 
deze wedstrijd met het voor Kemp
hanen voordelige saldo 4-3, hetgeen 
de positie op de ranglijst aanzienlijk 
versterkt. 

Gedetailleerd: le periode 2-1; 2a 
periode 1-l, 3e periode 1-1. 



flMA ,._tEQ NllEN -

Meer d.an 100 goals 

VLOT HERSTEL 
VAN GIJS 

Na de 4--3-oederlaag vorige week In 
Eindhoven beeft GIJS zich zaterdag
avond In het bijna uHverkochte Ijssta
dion Stadspark vlot hersteld. De Gro
ningers speelden overigens niet zo'n 
beste wedstrijd, maar versloegen Am
atel Tijgers 2 toch zeer overtuigend 
met 10-1. 

In de eerste speelperiode leidde GIJS 
binnen vier minuten al met 2--0 door 
treffers van Van Aarem. Daarna ging 
het bij de Groningers wat stroever en 
kon aUeen Berghuis de puck nog een 
keer In het Amsterdamse doel krijgen. 

In de tweede periode overtuigde 
GIJS niet bepaald. Door Van Aarem 
werd het 4--0, waarna Busman voor 

het enige Amsterdamse doelpunt zorg
de. In de derde periode gingen de Gro
ningers er weer veel beter tegenaan . 
Na een grandioze solo zorgde Teisman 
voor 5-1, maakte Pronk er 6-1 van 
en werden de tien volgemaakt door 
Teisman en Orsel (3x} . 

De overige uitslagen waren: 
Olympia 2-Geleen 1-6; Bruisel 
-Kemphanen 1-9; Rotterdam 
Utrecht 2 7-3. 

2-
2-

De stand: 
GIJS 13-24 
Kemphanen 14-22 
Geleen 13-20 
Hijs Hoky 3 14--12 
Rotterdam 2 13--11 

A . Tijgers 2 15-11 
Olympia 2 10- 7 
Utrecht 2 13-- 6 

Brussel 2 13-- O 

Johan Orsel, geassisteerd door 
Rob van Aarem scoort het 
l00ste doelpunt voor GIJS. Er 
speelden zich hierna dolle 
taferelen af in de bomvolle 
ijshal . 



Voor Uw agenda: 

Komende thuiswedstrijden G . IJ. S. : 

za 20 februari 
za 27 februari 

za 20 maart 
za 27 maart 

20. 00 u. G. IJ. S. - UTRECHT II (Return) 
20. 00 u. G. IJ. S. - THIALF 

(De Noordelijke IJshockey derby) 
20. 00 u. G. IJ. S. - ANTWERPEN II (Return) 
20. 00 u. G. IJ, S. - GELEEN 

(Wijzigingen voorbehouden) 

Wedstrijden GIJS- jeugd C team: 

za 20 februari 12. 00 u. G. IJ. S. C - DEN BOSCH C 

Word lid van de GIJS Supporters Club! 

Inlichtingen bij de heer H. Teisman, voorz. tel. 779163. 

za 20 februari 17. 00 u. NIJMEGEN II - G. IJ. S. II 

vr 12 en za 13 maart Intern. Toernooi met deelname van 
Thialf - Gijs - Kopenhag~n - Esbjerg - Hamburg en Bre
men in Heerenveen om de 11 THIALF BOKAAL". 

ACT IV EER GIJS - GA MEE! 
========-=~-=--=-----------------------------------

WEDSTRIJDEN OM HET WERELDKAMPIOEN SCHAP: 

do 4 mrt. 20. 00 uur Groot Brittannië - Frankrijk 
vrij 5 mrt. 20. 00 uur Denemarken - Frankrijk 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alles voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

FREETIME enz. 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

_,.,. SP@RTHUISd d h . , ~4. sJoe~ v. . aan 1 /lt•· . NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 1·
1
1~,l f ,, ·1 

GRONINGEN - TEL 24912 Oi'l!,"11 ' 1 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 13 februari 1971 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Programma 

G. IJ. S. - AMSTEL TIJGERS II (Amsterdam) 

,. 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS- Jeugd Fonds 

25 cent 

VAN DE COACH: 

Na het 3-4 resultaat bij Kemphanen heeft GIJS niet stil
gezeten. Met grote inzet is er de afgelopen week door 
het team getraind. 
Door het winnen van de wedstrijd vanavond (de l 3de in 
deze competitie op de l 3de '.!) zal GIJS zijn positie aan 
de top van de 3de divisie kunnen verstevigen. Dit is te-
gen de Amstel Tijgers geen gemakkelijke zaak. De vol
ledige inzet zal er weer zijn. De gedachten gaan ook 
terug naar precies een jaar geleden toen GIJS tegen Til
burg de eerste overwinning (3-2) in zijn geschiedenis 
behaalde. Voor vanavond zullen wij uit deze eerste 
overwinning van een jaar geleden inspiratie halen. 

Mede namens bestuur en spelers wil ik hier nog hulde 
brengen aan de voorzitter en de leden van de supporters
commissie en de vele honderden supporters die vorige 
week in Eindhoven en vooral na de wedstrijd in Harderwijk 
het moreel van het team zo hebben opgepept. Met zo'n 
supporterssteun moet het GIJS wel goed gaan. 

Met de groei van GIJS breiden de werkzaamheden van d e 
T. C. zich danig uit, waardoor er behoefte be staat aan 
administratieve assistentie. 
Dames en her e n supporters die qua opleiding en funktie 
geschikt zijn en die belangstelling en tijd beschikbaar 
hebben, nodig ik uit kontakt met ons op te nemen. Kom 
maandag of donderdag a .s. (7. 30 uur) voor de training 
eens praten Bij voorbaat dank. 

En nu een prettige, spannende en goede ijshockey-wed
strijd. 

Fr. J. M. van Erp. 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDS CHE IJSHO CKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G . IJ . S . 

Martin Leefla ng ( l) 

Coen Eikelen b o om ( 18) 

Wils Pronk (2) Captain Jan Hessel Brons ( 3) 

Henk van Halteren (4) 

Rob van 
Aarem (6 ) Ass. 

Cees 
Meeuw sen (7) As s . 

Jos Teisman (5) 

Johan 
Orsel (8) 

Pick 
Storor ( 10) 

Folkert 
Berghuis (9) 

Henk 
Krikk e (11) 

Wi s s el sp e l e rs : Pim ter V e ld 
Pi e t e r Ko opma n 
J a ck V e n ema 

( 12) 
( 16) 
( 1 7) 

Coach 
Trainer 
T. C.Ass . 
Arts e n 

Fr. J . M . v a n Erp 
R. v an Aarem 
J ohn Campi oni 
dr. F . H . M u ld e r, dr. H . G. Krikke 
e n dr . J. A . d e V ri e s 

OPSTELLING AMSTEL TIJGERS II 

Doelverd . H. v.d. Werff 

Res. Doelverd. 

e Verd · ,. R. Zandhuis P . Pohlman (Ass.) 

Ze Verd. W.Wessels F. Wahl 

3e Verd. E . Laazer 

l e Aanv. J. S chipper F . Bodemeyer ( Capt.) H. S chooneman 

Ze Aanv. A. Griep E . v . Roesel (Ass.) J. Busman 

J. va n Salinge 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. r/[jjh'JjsüJ 

LICH IJS N.V. BOTERDIEP W.Z. 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901 -2241 "' 0 

~ 

De stand in de derde divisie is momenteel: 

G. IJ. S. 12 11 0 1 22 91- 22 
Kemphanen 13 10 0 3 20 101 - 36 
G e leen 12 9 0 3 18 49- 3 1 
Hijs Hokij 3 14 7 0 7 12 9 0- 62 X 
Amstel Tijgers 2 14 6 l 7 11 79- 56 X 
Rotterdam 2 12 4 l 7 9 47- 67 
Olympia Ant w erp 2 9 3 1 5 7 29- 40 
Utrecht 2 12 3 0 9 6 28 -1 21 
Brussel 2 12 0 l 11 - 1 1 6 - 95 X 

X = twee extra verliespunt e n 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000, per maand 

vrij opneembaar 

Vraagt u eens inlichtingen. BANK MEES & HOPE NV 
(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld's Bank N .V.) 

Hoofdkantoor: Groningen , Oude Boteringestraat 17, tel. 050 - 2 67 41 . 
- Voorts kantoren te: Groningen (de Wijert), tel. 050-50700 ; 

Winschoten, tel. 05970 - 20 03 ; Delfzij l, tel. 05961 - 27 50; 
Nieuwe Pekela , tel. 05978-52 85 ; Oude Pekela , tel. 05978 - 25 13 ; 
Haren, tel. 050-4 56 45 ; Usquert , tel. 05950 - 29 09. 



(irot v rrwqc/e bij 
rwren/1. ee rd . Van 
Dal begrepen oo/i. 

en cinnlal ,IJ ·-"pelcr, · wjw~/ h ei/ OrM'I de honclercl te GIJS-goal van d ze comp titîe 
aJ em, die het doelpunt ook 7elf had kunnen ma hen, gaf Orsel daarvoor alle gelegenheid. 

doelman Leeflang, BerglJUis (recllls) en een aantal ancle1e pelers. an Amem werd bijna 
onder hel ijs ge. topi. 

Van Aarem laat Orsel scoren 
• icht voor 

n rdste goal 
(Van e n onzer \'erslaggevers) De stand luidt. 

l GIJS 13 12 0 1 24 
2 Kemphan n 14 I l 0 3 22 
3 Geleen 13 JO 0 3 20 
4 Hij Hokij 3 14 7 0 7 Hx 
5 Rotterdam 2 13 5 1 7 11 
6 Amst. Tiger 2 15 6 1 8 llx 
7 Olympia 2 10 3 l 6 7 

8 Utrecht 2 ]3 ~ 0 10 Il 

9 Bru sel 2 13 0 l 12 -lx 

Het was typerend voor Rob van Aa rem. De trainer-s peler van GIJS kon zich geen 
betere scoringspositie wen se n om in de derde periode van de wedstr ijd tegen Am
stel Tijgers de historisc he honderdste gooi van GIJS in dit seizoen te realiseren . 
Alléén schaatste hij met de puck op de uitstekende Amsterdamse doelman Van 
der Werf of. De alt ijd bescheiden Van Aarem zog evenwel , dot de meegesprinte 
Orse l in een nog ie ts gunstiger pos itie stond . Orse l kreeg de puck prompt toege
speeld en met een simpele tik ontketende hij een explosie van lawaai in de Gro
ninger IJshal (9-ll. Grote vreugde op de t ribunes en natuurli jk ook bij de GIJS
spelers was het gevolg. Dat GIJS toen al long een gewonnen wedstr ijd speelde 
tegen het duidel ijk overschatte Amstel Tijgers 2 was op dat moment onbelang 
rijk . Het zou tenslotte 10--1 wo rden en no dez:e zege kon GIJS het kampioen
schap èn de promotie naar de tweede divi sie nauwelijks meer ontgaan. 

lt == twee punten In minderlng. 

Precie: een jaar na de eer te zege 
in zijn ijshocke bestaan i . promoUe 
naar de 011 een na hoog. Ie afdeling , an 
de Nederlandse i.ishockeycompetitie 
voor GIJ bijna een feil geworden . 
Immers: uil cl e clric re terende w d
slri jd en tege11 treeht Z, Antweq,en Z 
en ·Geleen hoeft GIJS nog maar drie 
punten Ie ha len om kampioen te wor
den. 

Het is erg onaannemelijk. da l deze 
score nog moeilijkheden zal opl ver n. 
Toch b1ijft Van Aarem ook op clil punt 
be cheiden: .. Je weet het nooit. Nor
maal gesproken moet het kunnen, 
maar we moeten attent blijven." Van 
Aarem wil zich nog ni et uitlaten over 
de rol. die GIJS in de twe de didsie 
zal kunnen spelen ... De weclstrijct over 
veertien dagen tegen T hialf. da goed 
meedraait in de tweede divi ie, zal dan 
een goede graadmeter zijn." 

GIJS 11 eft nauwelijks 0 eledcn onder 
de t g nslag van de vorige we k. De 
4-3 nederlaag in Eindhoven t een 
Kemphanen heeft geen gevolgen ge
had. Onbevangen trad cl e Groning r 
ploeg de toch wel gevree!:'de Ams1el 
Tijgers tegemoet. De Amsterdammers 
hadden ten }olie de von ge \\' Pek met 
7- L van GIJS' concu l'l'enl Gele n g -
w nnen en bovendien zegevierde GIJS 
in Amsterdam erg mot>1zaam me 2-
0. Spoedig werd ech Ier d u1df'liJk, da 
Am. tel Tijgers zaterdagavond z er 
ve J tekort kwam om GI.JS ook maar 
evrn in moeilijkheden te brengen. 

Vrijwel de gehele wedstriJd hadden 

de Groning r hun legcns lander in een 
s tevige greep en -!echts zelden hoefde 
Marlin Leeflang in actie t e komen. De 
Am terdamse " reireffer•· werd door 
Busman gerealiseerd, die in de l wee
de p riode gebruik maakten van een 
passieve houding van de GIJS-defen
sie. Toen al echter leidde GIJS met 
4-0 door een hattrick van Van Aarem 
en een treffer van Berghuis. 

Die \·oorsprong- was overigens moei
zaam tot tand gekomen. De Gronin
ger kwamen zelden tot sluitende com
binatie . Bovendien speelden de Am
sterdammers noga l defensier en had
den z~i in doelman Van der Werr een 
bekwaam luit tuk . 

Bij een 4--1 voor prong in de derde 
periode b gre p GIJS. dat de "hon
derdste" binnen bereik lag. De vijfde 
GIJS-treffer van de getalenteerde Jos 
Teisman - hij is voor ged ragen voor 
de 'edcrlandse jeugdselectie - aeli 
ve rde GJJS tol een grotere inzet en 
be er combinfliiespel. Het Lti lgebluste 
Amstel Tijgers bar! op deze bevlieging 
\'an de thuisclub miuweliiks verweer 
en toen Pronk, Teisman en Orsel de 
stand op 8-1 hadden gebracht. riepen 
de 2ï00 toeschouwers luidruchtig om 
die honderdste goal. En die kwam pre
cies ;z;evt>n minuten voor het ei nde. 

De and r uitslagen waren: 

Olympia-Anl werpen 2-Geleen 1-6 
Brussel 2- Kemphanen 1-9 
Rotterdam 2- Utrecht 2 7-3 

101- 23 
JlO- :n 
55- 32 
90- 62 
54-- 70 
80-- 66 
30-- 4!i 
3)-128 

17-104 

.., 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING \ 
Zaterdagavond 13 febr. a.s. _ Aanvang i0.00 uur 

IJ'SSTM>ION STADSPARK GRONINGEN 

Competitie Je divisie N .'1J .B. 

GIJS-AMSTEL TIJGERS 
Toegangsprijs f 2.- . [)onateurscoupon nr. 12 

Voorverkoop bij <ie bekende adressen 
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SUPPORTZRSVERENIGING 

GIJ G 

Supporters van GIJS : v ereni 0 t U. 
Daarom : worclt lid van de suppo ters - vereni•ing GIJS . 
Er zijn U reeds zo ' n 50 suppo r ters voorgegaan ; voorname li jk 
dames . ,Jaar blijven de h er en? 

. \lat h ee ft deze v er Pniging U o . m. t e bieden? 
Een door h et be s tuur vastgestelde gr at is reis naar één 
v an de uitwedstrijden van GIJS ; 

Gratis toegang bij de trainingen van GIJS-teams; 

!eer contact met de spe lers b . v . op een eventue el te 
organiseren feest en/of filmavond . 

Dit alles slechts voo r ., . 10 , - - per s e izoen . 
Heeft U interesse , vul dan onderstaande stroo k in en zend deze 
aan het adres van onze penningmeester , de Hee r P . J . Koning , 
Kornalijnlaan 166 te Groningen en maAk _/ . "10 , - - over op de 
r ekeni ng van de pe.n..ningmeester bij de .A ... l'lR0 Dank N . V . te 
Groningen , met v ermelding "inz . Supportersvereniging GIJS " . 
He t postgironummer van de bank i 803935 . 
De support erskaa rt wordt U da ·rn t oegezonden . 

Meldt U met een ev en aan 

HET ·BESTUUR . 

Ondergetekende geeft zich op als lid van ·de supporters 
v eren i ging ·GIJS . 

NAAM : m/v 
ADRES : 
GEBOOHTEDÀTUTul : 

De contribut i e ad f . 10 ,-- voor het l opende se i zoe n zal i k 
heden overmaken op de rekeni ng van: 

De Heer P . J . ~~oning, 
Inzake Support ersver enigi ng GIJS , 
Kornalij nla"n 166 , 
Groningen. 

bij dG AWJRO Bank te Groningen . 
He t post gi ronummer van de bank i s 803935 . 

handtekening , 
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Groningers zijn alleen • ,n tweede periode produktief 

GIJS heeft problemen 
met energiek Utrecht 2 

(Van een onzer verslaggevers ) 

GIJS moeizaam 

"Als we dit hadden verloren , zou ik de puck hebben opgegeten", sprak een 
opgeluchte Rob van Aorem no afloop van het voor GIJS uiterst moeilijk verlope11 
duel tegen Utrecht 2. De 5-4 zege die de Groningers uiteindelijk behaalden had 
veel meer moeite gekost don werd verwacht . De Utrechtenaren, quo schaatstech
niek en conditie duidel ijk de minderen von GIJS, bleken geensz ins van pion zich 
te loten wegspelen . Ze maakten het de leiders van de derde divisie dermate 
lastig, dat de Groningers nauwelijks in hun spel konden komen . Typerend was 
het feit dat GIJS alleen in de tweede periode de overwinning realiseerde. Het 
boog toen een 0--2 achterstond om in een 5-2 voorsprong . 

naar de zege / 

H t IJPgi n was overigen. sen ·a tio
neel. Nau\, li.11 ~ hadden de 2400 1oe
schouwer hun I laatsen ingenomen. o! 
DP .lager en • ikke n hielpen Utrecht 2 
binnen v1.1 ( minuten aan twee fraai 
\'0orber iele clo lpumen. Een bepaald 
onp l zierige _ téln voor invaller-goalie 
Koen Eikelenboom, die de gebles eer
de Ma1·tin Leeflang verving. 

Behalve de 4-3- nederlaag in 
Eindhoven tegen Ke mphanen is 
GIJS nooit zo dicht bij een ne
derlaag gewees t als zaterda.gavond 
in eigen huis in het duel met 
Utrecht 2. Dank zij een ui terste 
krachts in spanning s laagden de 
Groningers erin met 5-4 te win
nen, maa r het scheelde niet veel 
of het had anders uitgepakt . GIJS 
moet uit de resterende twee wed
strijden nu nog één punt halen 
om zich kampioen van de derde 
divis ie te mogen noemen. 

Op h et programma staan nog de 
volgende wedstr ij den: Olym pia 2-
GIJS (op 20 maar t in Gronin gen ) 
en GIJS-Geleen op 27 lmaa r t. 
GIJS h eeft nu 26 punten uit veer
tien wedstrij den tegen Kelmphanen 
22 uit veertien en Geleen 20 ui t 
der tien 

De overromp elende start va n de 
Utrechters had zaterdagavon d tot 
gevolg, dat GIJS nogal paniekerig 
u it de startblokken kwam. In de 
verdediging werden fout en ge
maakt en dat leidde binnen vij f 
m inuten spelen tot een 2-0-ach
terstand. Eerst De Grift en daarna 
Sikken passeerden invaller-doel
man Eikelen boom (Martin Leeflang 
was geblesseerd ). Beide treffers 
waren het gevolg van zwakke mo
m enten in de afweer. 

GIJS kwam er wat beter in , 
maar het duurde geruime t ijd 
voordat de vaart er weer een 
beetje inzat. Er werd nerveus ge
speeld en de combinaties waren 
niet best. Wel kwamen de Gronin
gers tot sterke individuele akties, 
maar deze mislukten keer op keer 
door de bikkelharde afweer van de 
Utrechtse ploeg. 

Eerst ver in de tweede speel
periode, toen Wils Pronk en Rob 
van Aarem de achterstand hadden 
weggewerkt, laaide het enthou
siasme onder de Groningers weer 
op. Utrecht raakte daarna aange
slagen en daarvan profiteerden 
achtereenvolgens Johan Orsel, 
Folkert Bergbuis en Henk Krik.ke. 
In nauwelijks zes minuten was de 
2--0-achterstand oongezet in een 
5--2-voorsprong. 

Wi,e gedacht mocht hebben, dat 
GIJS gewonnen in de koers lag, 
kwam bedrogen uit. Utrecht her
stelde zich opvallend gemiakkelijk 
en kwam opnieuw sterk terug. 
Mooi was het spel al1erminst maar 
het had wel zoveel inhoud, dat 
GIJS danig 1n moeilijkheden 
kwam, De Jager en v. d. Torre 
scoorden in de derde periode voor 
Utrecht en even zag het er voor 
de Groningers maar somber ult. 

Tijdig ech ter keerde de rust te
rug in de Groninger gelederen . 
Onder grote spa nning verstreken 
de laatste minuten. maar gescoord 
werd er niet meer. 

... Mi sC'hien laardoor maakte de 
GIJS-defen:ie en wa t onzekere in 
<lruk. hoewel Eikelenboom beslist niet 
heeft gefaald. Ilij komt al leen nog wa l 
f't'\'aring tekort. maar zijn Yooruil 
ga ng- i. frappan1 " , oordeelde Van 

arem o,·er ziin re. erve-doelman. GIJS 
lie1 zl h door cleze tegen~ lag echter n iet 
imp neren en oefende ef'n ·tevige druk 
uit op de ·tugge Utrechtse verdediging 
mPl aan hel hoofd dP <lappere Va11 

omm · len . tliP zijn doel op bekwame 
w ijze .schoon h ic \rl. 

STORMRIJP 
In d t> l w t>t>d e pe rio de w e rd h t- doe l 

\'IUI Van Dommele n siormrij1> ge
maakt. GIJS l>ll'e.t onophoud lijk aan -
dringen en in de ni>gPndc minuut rP
s ull ee rde dit offen iet in een treffer 
\'an capt·ai n \Vili. Pronk, die m ei een 
hard slapsho( Van D 0111.melen t-ot Clipi -
111la lie O\\'OflK ( 1-2) . 

De aanva lsdr ift van de Gron inge r.· 
\\'a . nif'f mf'er i n 1e 10mPn. Zes min11-
1en la1er J·eek de aangeslagPn furmalie 
\·an UlrN'hl tegen (•en ho peloos l i.]\,cn
rle !5-2 al'h1ers1ancl aan. Vera111woorde
\1Jk hicr\'oo r w,irPn Van AarPm, Orsrl 
(2x) en Krikke. U1.rPrht-coa h Knie. 
had hier WE'I el-'n verkla r ing voor : .,W 
werden in dne fa~p onder de voet ge
lopen omdat onze iongen , duideJ1.1l on
der de indruk waren \'an het [el m e
le\'Pnde publiek ofsehoon ik ze ge
ll'aar;;chuwd had , ·oor d('7C' l1eksenl,e
l 1." 

In cle laat. t periode zakte hel spel 
van Cl. IS evenwel weer aI naar een 
bcde11kel1j k peil, hetgeen c·oach Fran !S 
\ a n Erp ,·olkomen bPaamrtc. ,,"Er we , 
een bepaa ldf' druk op het team van
wege hel aanstaande kampioeni:d1ap. 
Wc hadden ons goed op dit d uel voor
bereid en Utrecht zeker nier onder
• chat. Ze hebben ons onaangenaam 
verra. t". 

NIEUWE MOED 
Toen De ,la~er in de ee r: te minuut 

van de derde speeltijd de tand op 5- 3 
hracht , putt e n de gasten hieruit WN'r 
11jeuwe moed. l iet een hart tocht lijk 
t•nthousim,me gingen ze tot op de bo
dPm van hun reserves eu on1Tegelden 
ze de GUS-a.cties op wPinig <•legan1f' , 
doeh doeltreffende wijze. 

He t doorzettingsvermogen van 
u·echt werd in de negende m inuut be

loond met een vier de doelpunt via Van 
der Torr-e. (5-4). Verder l ieten de 
Groningers het niet komen l10ewel hel 
nog even precai r leek te ,vorden. Vlak 
oor het einde moe t Van Aar Pm op d 

:trafbank plaat nemen maar de nume
riel,e nw e rderl1eid van Utr2cht had 
geen ,-erderc gevolgen. 

..,RONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
ZATERDAGAVOND 20 FEBRUARI A.S., AANVANG 20.00 UUR, 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

COMPETITIE 3e DmSIE NJJ.B. 

GIJS-UTRECHT 
TOEGANGSPRIJS r 2,- - DONATEURSCOUPON Nr. 13 

._ f _ _yoorverkoop bll de bekende adressen 
IV~ I -;., -- / c. , / 

1 1 N ~/n ioc lJ Ji 

.Je on1ng voor 
schreeuwen 
op Zesdaagse 

(Van onze ~ red.acii.e). 

Op de gratis Zesclaagsemid.dag (6 
maart) in Groningen vcdt gefd te 
verdienen voor de sportverenigin
gen. Wie met het grootste aantal 
komt en/of de meeste sfeer maakt 
- , een jiiry bepaalt wat de door
slag geeft - kan d1iize11d gtllden 
krijgen. 
De weldoener is natuurlijk nieniand 
anders dan Klaas Ooste·rhoj, die 
onk al voor de gratis entree zorgde. 
De A sser juwe1ie1· blijft royaal: er 
is ook nog een tweede, derde en 
vierde prijs die voor sportvereni-

,gen niet te versmaden valt, res-
• .:tievelijk f 500, f 250 en f 100. 
Het spektakei w ordt beoordeeld 
door een neutrale jury, gevormd 
door Henk Borgman, directeur van 
de Martinihai, een journalist en 
Oosterhofs mede w erker B . Banda . 



J 6'"- .2.. '- :,.,, - -
GRONINGER IJSHOCKEY STICHTINv 

Zaterdagavond 20 febr. a.s . . Aanvang 20.00 uur 

I.J\SSTADIION .STADSPARK GRONINGiEN 

Competitie 3€ di ·;Js,ie N.LJ.B. 

G IJ s.-UT R E C H T 
Toegangsprijs f 2.- Donateurscoupon nr. 13 

Voow~rkoop bij de bekende adressen 



Voor Uw agenda: 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

za 27 februari 20. 00 u. G. IJ. S. - THIALF 

za 20 maart 
za 27 maart 

(De Noordelijke IJshockey derby) 
20. 00 u. G. IJ. S. - ANTWERPEN II (Return) 
20. 00 u. G. IJ. S. - GELEEN 

(Wijzigingen voorbehouden) 
In april enige sluitingswedstrijden. 

Thuiswedstrijden GIJS-jeugd teams: 

Word lid van de GIJS Supporters Club! 

Inlichtingen bij de Heer H. Teisman, voorz. tel. 779163. 

vr 12 en za 13 maart Intern. Toernooi met deelname van 
Thialf - Gijs - Kopenhagen - Esbjerg - Hamburg en Bre
men in Heerenveen om de ,,T HIALF BOKAAL". 

ACTIVEER GIJS - GA MEE! 

----------------------------------------------------
WEDSTRIJDEN OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP: 

do 4 mrt. 20. 15 uur Groot Brittannië - Frankrijk 
vr1J 5 mrt. 20. 15 uur Denemarken - Frankrijk 

HEEFT U ZICH AL OPGEGEVEN ALS DONATEUR? 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alles voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

FREETIME enz. 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

~ SPORTHUISd d b • , ~Il sJoe~ v. . aan i 
,,••jj/j 1 ~ NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 illlilllll'lll'f lllll,1111 ·• 

GRONINGEN - TEL. 24912 ,11\I[ ll111ui lih,, 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 20 februari 1971 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Vrogramma 
l 

G. IJ. S. - UTRECHT II (Return) 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS- Jeugd Fonds 

25 cent 



COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G.IJ.S. 

Martin Leeflang ( 1) 

Coen Eikelen boom ( 18) 

Wils Pronk (2) Captain Jan Hessel Brons (3) 

Jos Teisman ( 5) Henk van Halteren (4) 

Rob van Johan Folkert 
Aarem (6) Ass. Orsel (8) Berghuis (9) 

Cees Pick Henk 
Meeuwsen (7) Ass. Storor (10) Krikke (11) 

Wisselspelers: Pim ter Veld (12) 

Coach 
Train e r 
Artsen 

Pieter Koopman ( 16) 
Jack Ven erna ( 1 7) 

Fr. J. M. v an Erp 
R . van A a rem 
dr. F. H. Mulder, dr. H. G. Krikke 
en dr. J . A. de Vries 

OPSTELLING UTRECHT II 

Doelverd. R. v. Dommelen 

Res. Doelverd. W. Vosmeer 

l e Verd 

Ze V e rd. 

3e Verd. 

le Aanv. 

Ze Aanv. 

P. Oppolt (12) 

B. Kraan (6) 

L. Musketier (2) 

R. v. Deutekom (9) 

P. Meyer (4) Ass. W. Blok (15) Captain 

H. de Jager (14) B.v.d. Torre (13) A. Otto (15) 

H. Verwey (5) K. v.d. Grift (11) O. v. Heusden (7) 
Ass. 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil alléén een. r/Jjh1fsie-/ 

LICH -IJS N.V. BOTERDl1 EP W.Z. 45 BEDUM/GR. TEL. 0 5901 -2241 



Ziet U onze spelers graag met goed wedstrijdmateriaal? 

Wilt U voor GIJS de volledige amateurstatus blijven behouden, 
mede ook ten voordele van Uzelf? 

Wilt U de GIJSteams laten bestaan ui t goed getrainde en goed 
onderrichte neder land se ijshockey-spelers? De enige club 
in Nederland waar dat thans het geval is? 

Wilt U medehelpen met . . . . . . ' . . . . 
Wordt dan donateur en stort voor het seizoen 1971/1972 een 
donateursbijdrage van/ 25 ,-- per jaar . 

Op de nog te drukken donateurskaarten zal de voor U gerese 
veerde plaats worden aangegeven. Wilt U met meerdere gelijk
gezinden naast elkaar? Meldt dan evenveel donateurs als U 

plaatsen gereserveerd wilt hebben. Probeer het in ieder ge
val toch maar . 

P.M. : (AMRO-BANK GRONINGEN t .g.v. GIJS banknr. 44.63.27.808; 

postgiro van de A..."1R0-BANK Groningen: 803.935) 

------------------------------------------------------------
Toezenden aan E.G.Wooning, Potgieterlaan 47, Haren (Gn.) of 
afgeven aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
l er die U kunt bereiken. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
........ x f 25 ,-- op de AMR0-BANK, ten gunste van GIJS (rekening 

44.63.27.808) (postrekening AMRO-BANK: 803.925). 

Voorgesteld afhaaladres van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk ..... ... ....... ... ..... ... .... ... ...... ... ........ ....... . ) 

VAN DE COACH: 

Vanavond komt Utrecht opnieuw naar Groningen. Er is 
weinig profetie voor nodig om te voor spellen dat GIJS 
deze wedstrijd gaat winnen. 
Mijn opdracht voor het team is echter toch het spelen 
van snel ijshockey met de intentie door goede combina
ties een aanvaardbare score op te bouwen. Theoretisch 
kan GIJS door vanavond te winnen kampioen worden , in 
dien onze naaste concurr nten Kempha nen en Geleen dit 
weekend een steek zouden laten vallen. Indien zij dit niet 
doen, zal 20 maart a.s. in de strijd tegen Antwerpen één 
punt veroverd moeten word nom de erste GIJS kampi-

~ oensvlag te kunnen hijsen. 
Voor het zover is, komt Thialf volgende week eerst nog 
naar Groningen, tredend Gijssies op 12 en 13 maart 
a.s. in Heer nveen aan in en N derlands, D ens, 
Duits toernooi (U gaat toch ook mee?) en is U 4 en 5 
maart getuige gewe st van twee wedstrijden in het kader 
van de wereldkampioenschappen, welke wedstrijd n door 
GIJS in sarrjenwerking met de direktie van het IJsstadion 
worden georganiseerd. Met in april nog enige sluitings
wedstrijden zit er voor U, ,GIJS- supporters, nog volop 
in het GIJS ij shockeyvat. 

Fr. J. M. van Erp. 

HERHAALD VERZOEK. 

- Wilt U niets op d e baan werpen. 
Dit is zeer gevaarlijk voor de spelers~ 

- Wilt U zo weinig mogelijk roken '. 

IJ 



(0 
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N 

De stand 1n de derde divisie 15 momenteel: 

1 . 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6. 
7. 
8. 
9, 

GIJS 13 12 0 1 24 101 - 23 
Kemphanen 14 11 0 3 22 1 l 0 37 
Geleen 13 10 0 3 20 55 - 32 
Hijs Hokij 3 14 7 0 7 14x 90 - 62 
Rott rdam 2 13 5 l 7 1 1 54 70 
Amst. Tijgers 2 15 6 1 8 llx 80 - 66 
Olympia 2 10 3 1 6 7 30 - 46 
Utr cht 2 13 3 0 1 0 6 31 - 12 8 
Brussel 2 13 0 1 12 - ) X 1 7 - l 04 

X = tw punt n in mind ring . 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000- per maand 

vrij opneembaar 

. r - gt u en inlt hting (1 . B KM ES& H OPE V 
(w arin pg nomen Me dag & ro ne eld' Bank N .V.) 

o : • ud · g t 1 7, tel. 050 • 2 67 41. 
t ingen rt), tel. 050-50700 · 

1. 3 : 1.05 61-2750 ; 
k , 2 ; ud ekel . tel. 0597 · 25 1 ; 

- u rt, te l. 50-2909. 

AAN ONZE TROUWE BEZOEKERS , 0 ZE STEU ENE TOEVERLATEN . 

Wilt U komend seizoen (1971/1972) een gereserveerde zitplaats 
zodat U alleen nog maar het toegangskaartje op een rus t 1J 
moment behoeft te kopen? 

Wilt U de toegangskaartjes afhalen bij een adres 1n Uw buur ? 

Wilt U ook d toegangsprijzen op een verantwoord laag niv eau 
houden? Wanneer on ze vaste kosten maar gedekt zijn? 

Wilt U helpen aan voortzetting e n vergroting van stemming en 
sfeer en daarmee het zeer goede voorbeeld van Groning n 
ook in volg nd jaar continu r n? Met meer zitplaats n? 

ilt U goed en spannend weds rijd n met spelers, di go d 
beslagen ten ijs komen? Di e door een (nog) betere aanp k 
van training en coaching go d tegensp 1 kunn n bl.jv n 
lever n? Tra· n ing n coac hing zu 11 n ex tra zorg n ko s-

en vragen! 

Wilt U de mag lijkheid t o t een god s lecti en r 1n1ng v n 
senioren n junioren, zod t h t in Groning n a · nwez1.g 
talent kan worden ontwikk ld? 

------------------------------------------------------------
Toezenden aan E. G. Wooning, Po tgiet rla n 47, Har n (Gn.) of 
afgeven aan kassa JSSTADION of aan een bestuurslid of sp -
ler die U kunt bereik n . 

aam : 
1 • • • 1 • . 1 I • • • t • O • • • • • 1 f • • • O • 1 1 o 1 • o o 1 0 o o I I 1 • 1 • o • • ~ I I o • o o o • •, <1 o , • • • o • .o • • • • • o • • o • • • • _ • • , • • • 

Adres: 
. .... . .. .. ~ • • • • • • • • • • • • f. • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., .... . . .. ... . 

Woon p 1 a a t s : .. ..... ........ .. ................. ... _ . . . .. . . . . ... . .... .-.. ...... ............ . 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
. .. .. .. x f 25 , -- op de '1RO-BANK, ten gunste v n GIJS (rekening 

4 . 63.27.808) (postrekening AMRO-BANK : 803 .92 5) . 

Voorgesteld a haaladres van de toegangskaar j s : 

(gemeente/wijk ...... .... ........ ......... ... ..... ......... ,. ... ... ....... ...... ) 



,,O_~~ ë/-~-_, 
MAANDAG 1 MAART 1971 

GIJS l(AN 001( 
VERLIEZEN ..... 
GIJS, toonaangevend in de <, •irde 

divisie van de ijshockeycompet. tie, 
kan toch ook verliezen. Da~ er l,o
vendien een groot kracbtsversch · i 
bestaat tussen ploegen uit de twee
de divisie en dJe uit de derde werd 
zaterdagavond in het groninger ijs
stadion weer eens bewezen. GiJS 
had bezoek van Thialf uit Heeren
veen en dat werd voor de groningers 
toch wel een erg pijplij ke confron
tatie met het betere ijshockey. De 
friezen waren drie kla sen beter en 
wonnen dan ook zeer overtuigend 
met 8--1. 

Voor ÇIJS was dit vriendschap
pelijk partijtje toch wel erg nuttig. 
Gebleken is namelijk, dat het gro
ningse team, dat op het punt staat 
Le promoveren naar de tweede divi
sie, nog een grote achterstand heeft. 
Er zal in de komende maanden fünk 

' ges! uteld moeten worden, wil GIJS 
instaat zijn in een hogere divisie een 
beetje behoorlijk voor de dag te ko
men. 

Thialf. dat wordt getraind door d e 
nationale coach Pleticha, was op alle 
onderdelen van het spel de meer 
dere van GIJS, dat vooral in snel
heid duidelijk tekort schoot. Ook 
waren de groningers minder wend
baar op het ijs, dan hun collega's uit 
Heerenveen. 

Al in de eerste speelperiode liet 
Thialf GIJS weten, dat er niet op 
een g ronings succes gerekend be
hoefde te worden. Zonder zich bo 
venmatig in te spannen veroverde 
Thialf een 5-0 voorsprong door 
treffers van Kok, Boltjes, Scheen
stra, Raven en De Kok. In de tweede 
periode moest doelman Martin Leef
lang de puck nog twee maal uit zijn 
doel vissen. De schutter van Thialf 
was Aad de Kok, die ook in de der
de periode nog een keer succes had . 

Eerst daarna s.laagde GIJS erin de 
eer te redden. Doelman Timmy 
Walker was kansloos bij een inzet 
van Cee 'Meeuwse. De Thialf- doel
rnan maakte er mooie aft> van, maar 
kreeg geen schijn van kans de puck 
nog tegen ie houden. 

C:.. ,ONINGER IJSHOCKEYSTICHTING 

Zaterdagavond 27 februari a.s. Aanvang 20.00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

De Noordeli jke IJshockey-Derby 

GIJS - TH IALF 
Toegongsprijs f 2,00 Donoteurscoupor, nr. 14 

Voorverkoop bij de bekende adressen . 
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Ziet U onze spelers graag met goed wedstrijdmateriaal? 

Wilt U voor GIJS de vol l edige amateurstatus blijven behouden, 
mede ook ten voordele van Uzelf? 

Wilt U de G~JSteams laten bestaan uit goed getrainde en goed 
~nderrichte n ederlandse ijshockey-spe lers? De enige club 
in Nederland waar dat thans he t geval is? -

Wilt U medehelpen met 

\.Jordt dan donateur en stort voor het seizoen 1971/1972 
donateursbijdrage van f 25 ,-- per jaar . 

een 

Op de nog te drukken dona teur s kaarten za l de voor U gereser 
vee~de plaats worden aangegeven, Wilt U met meerdere gelijk
gezinden naast elkaar? Meldt dan evenveel donateurs als U 
plaatsen ger es e r veerd wilt hebben . Pr obeer het in iede r ge
val toc h maa r. 

P.M. : (AMRO-BANK GRONINGEN t.g.v . GIJS banknr , 44.63.27.808; 

postgiro van de Ai'1R0-BANK Groningen : 803,935) 

------------------------------------------------------------
Toezenden aan E. G.Wooning , Potgieterlaan 47 , Haren (Gn,) of 
afgev en aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
ler die U kunt bereiken. 

Naam: 

Adres : 

Woonplaats: 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
... ..... x / 25 ,-- op de AMRO-BANK, ten gunste van GIJS (rekening 

44.63 , 27 .808) (postrekening AMR.0-BANK: 803 ,9 25) . 

Voorgesteld afhaaladres ·van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk . ...... . ... ... ........ .. ... ..... ....... . ................. .. . ) 
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GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond Z 7 februari 1971 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Vrogramma 

G · IJ. S . - T HIA L F (Heerenveen) 

DE NOORDELIJKE IJSHOCKEY DERBY 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 
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NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G, IJ, S. 

Martin Leeflang ( 1) 

Coen Eikelenboom ( 18) 

Wils Pronk (2) Captain Jan Hessel Brons (3) 

Henk van Halte ren ( 4) Jos Teisman (5) 

Rob van 
Aarem (6) Ass. 

Cees 
Meeuwsen (7) Ass. 

Johan 
Orsel (8) 

Pick 
Storor ( 10) 

Folkert 
Berghuis (9) 

Henk 
Krikke (11) 

Wisselspelers: Pieter Lucas (14) 

Coach 

Trainer 

Artsen 

Pim ter Veld (12) 

Pieter Koopman ( 16) 

Jack Venema ( 1 7) 

Fr. J. M. van Erp 

R . van Aarem 

dr. F. H. Mulder, dr. H. G. Krikke 

endr. J.A.deVries 

OPSTELLING THIALF 

Doelverd. T. Walker 

Re s. Doelverd. H. Pen 

e Verd. R. Scheenstra P.Kok 

2e Verd. S . de Boer H. Lageveen 

le Aanv. A. Raven G. Boltj es A. de Kok 

2e Aanv. B. Kolk H. de Boer L. Kolk 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. c/Jjh']/s-ieJ 

LICH .IJS N.V. BOTERDIEP W.Z. 45 BEOUM/GR. TEL. 05901 -2241 
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De stand in de derde divisie is momenteel: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 . 
7 . 
8. 
9. 

GIJS 14 13 0 1 26 106 - 27 
Kemphanen 14 11 0 3 22 114 - 40 
Geleen 13 10 0 3 20 55 - 32 
Hijs Hokij 3 15 7 0 8 12 9 3 - 68x 
Rotterdam 2 14 6 1 7 13 60 72 
Amst. Tijgers 2 15 6 1 8 11 80 - 66x 
Olympia 2 10 3 1 6 7 30 - 46 
Utrecht 2 14 3 0 11 6 34 - 133 
Brussel 2 13 0 1 12 - 1 20 - 108x 

x = twee extra strafpunten . 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000~- per maand 

vrij opneembaar 

e 
Vraagt u eens inlichtingen . BANK MEES & HOPE NV 

(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld's Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Groningen, Oude B01eringestraat 17, tel. 050 - 2 67 41 . 
Voort kantoren te : Groningen (de Wijer1), tel. 050- 5 07 00; 
Winschoten , tel. 05970- 2003; Delfzij l, tel. 05961 - 27 50; 
Nieuwe Pekela, tel. 05978-52 85 ; Oude Pekela, te!. 05978- 25 13; 
Haren, tel. 050 -4 56 45; Usquen, tel. 05950 - 29 09. 
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Voor Uw agenda: 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

ma 15 maart 20. 30 u. G.IJ.S. II - LEER (Dld.) 
za 20 maart 20. 00 u. G. IJ. S. - ANTWERPEN Il (Re turn) 
za 27 maart 20. 00 u. G. IJ. S- - GELEEN 

(Wijzigingen voorbe houd en) 

In ap ril enige sluitingswedstrijden. 

Word lid van de GIJS Supporters Club! 

Inlichtingen bij de Heer H. Teisman, voorz. tel. 779163. 

vr 12 en za 13 maart Intern. Toernooi met deelname van 
Thialf - Gijs - Kopenhagen - Esbjerg - Hamburg en Bre
men in ~eerenveen om de , 1THIALF BOKAAL". 

ACTIVEER GIJS - GA MEE! 

WEDSTRIJDEN OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP: 

do 4 mrt. 20, 15 uur Groot Brittannië - Frankrijk 
vrij 5 mrt. 20. 15 uur D enemarken Frankrijk 

HEEFT U ZICH AL OPGEGEVEN ALS DONA TEUR? 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alles voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

FREETJME enz . 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met G IJS f 9,95 

_..,., SP@RTHUISd d h . , ~11. sJoer v. . aan ~ 
,ifj I NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 tUr'f'j ·, 

GRONINGEN - TEL 24912 ' 
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AAN ONZE TROUWE BEZOEKERS, ONZE STEUNEN EN TOEVERLATEN . 

Wilt U komend seizoen (1971/1972) een gereserveerde zitplaats, 
zodat U alleen nog maar het toegangskaartje op een rustig 
moment behoeft te kopen? 

Wilt U de toegangskaartjes afhalen bij een adres in Uw buurt? 

Wilt U ook de toegangsprijzen op een verantwoord laag niveau 
houden? Wanneer onze vaste kosten maar gedekt zijn? 

ilt U helpen aan voortzetting en vergroting van stermning en 
sfeer en daarmee het zeer goede voorbeeld van Groningen 
ook in volgend jaar continueren? Met meer zitplaatsen? 

Wilt U goede en spannende wedstrijden met spelers, die goed 
beslagen ten ijs komen? Die door een (nog) betere aanpak 
van training en coaching goed tegenspel kunnen blijven 
leveren? Training en coaching zullen extra zorg en kos
ten vragen! 

Wilt U de mogelijkheid tot een goede selectie en training van 
senioren en junioren, zodat het in Groningen aanwezige 
talent kan worden ontwikkeld? 

Toezenden aan E.G.Wooning, Potgieterlaan 47 , Haren (Gn,) of 
afgeven aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
ler die U kunt bereiken , 

aam : 

Adres: 

Woonplaats: . -·--· · 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971 / 1972 van 
-· -·· x f 25 ,-- op de A.'1RO-BANK, ten gunste van GIJ S (rekening 

44 .6 3 . 27 . 808) (postrekening AMRO-BANK: 803 ,9 25) , 

Voorgesteld afhaaladres van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk . .. ...... ... ....... ... ... .... ..... _ ..... .... .. .. , ....... ..... ... _. ) 
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VAN DE COACH: 

Vanavond d e aangekondigde Noordelijke IJshockey Derby 
G.lJ.S . - ThialL Het vorig seizoen (4-4-70) was d eer 
ste kennismaking van G. IJ. S. met onz Friese ijshockey 
vrienden, die toen nogal ve rrassend met 11-1 in het 
voordeel van G. IJ. S. uitvi e l. Sindsdien is er bij Thialf 
h e t een en ander veranderd. 
Bondscoach Pleticha w e rd tr a iner, enige Canadezen kwa 
m e n Thialf versterken en d aa rdoor werd Thialf één van 
de betere 2de divisie teams. Voor G.IJ.S. zal h e t va n
avond dus een soort test worden, want bij een k ampi oen
schap zullen het volg nd seizoen teams van de sterkte 
van Thialf de G. IJ - S. teg e n stand e rs worden. 
G. IJ. S. zal zijn Groningse huid zo duur mogelijk aan d e 
Friezen verkopen en U kunt bij voorbaa t op een felle 
strijd voorbereid zijn. 
Na deze wedstrijd duurt h et tot 20 maart a .s. alvorens 
U in deze piste Uw Gijssies weer aan het werk kunt zien . 
Voor de G. IJ. S. spelers is het aftellen begonnen voor 20 
maart a . S - voor de belangrijke wedstrijd teg n Antwer
pen, met slechts één intentie n. 1. winnen en kampio e n 
worden. 
Hopelijk steunt U G . IJ . S- door volgende week ook in gro
te getal en de wedstrijde n om het Wereldkampioenscha p 
bij te komen wonen. 

Fr . J. M. van Erp. 

N.B. 

OP' VERTOON VAN TOEGANGSKAART W. K. 
Do. 4 / 3, f 2, 50 REDUKTIE BIJ BEZOEK NA 
AFLOOP DIE AVOND AAN ZESDAAGSE IN 
MARTINIHAL ! ! ! 
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Voor Uw agenda: 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

ma 15 maart 20 . 30 u. G. IJ. S. Il - LEER (Dld.) 
za 20 maart 20. 00 u . G. IJ. S. - A TWERPE II (Return) 
za 27 maart 20. 00 u. G. IJ.S. - GELEE 

( W ijziging n voorb houd n) 

In april nige sluitingswedstrijden. 

Word lid van d GIJS Support rs Club'. 

Inlichtingen bij d e eer H. Teisman. voorz. t 1. 779163 . 

vr 12 n za 13 m art Intern. To rnooi m t d lna van 
Thialf - Gijs - Kop nhagen - Esbj rg - H mburg en Bre
m n in H r nv n om de 11 TH1ALF BOKAAL'. 

ACTIVEER GIJS - G MEE! 

WEDST lJDE OM HET WERELDKAMPIOE SCHAP: 

d 4 mrt. 20 . 15 u r Groot Britt nnië - Fr nkrijk 
vr1J 5 mrt .. 20. 15 uur D n m rk n r ankrijk 

HE FT U ZI L OPGEGEVE S DO TEUR? 

I J SHO KEYSCHA T ( z r o d ) r ds vanaf 

f 55, 00 

11 s voor U u1 r 

N ors s haats n 

FR ETJ E nz. 

tin rradi 

IKI G - VI G - B 

S ha tsp kk n - trainin sp kk n 

L RUD -

Trui n rn t 1IJS f ,95 

- 3 -

VAN DE CO CH: 

Vanavond d aang kondi d 
G.IJ . S. - Thialf. H t or1 
stek nnisrnaking an G. IJ.S . 
vr i nd n, die to n nogal rr 
voord l a n G.IJ . S. uitvi 1. 
h t n n an d r v r nd rd. 

oordelijke IJ hoek y D rb 
izo n (4 - -70) w d er
m t onz Fri se ij hoek y 
s s nd m t 11 - 1 in h t 

Sindsdi n 1s r bij Thi al f 

Bands oa h Pl ti h w rd train r, C nad z n k a-
m n T hi al f v r t r k n n da r do o r v..· r d T h i 1 f ,, ,. n an 
d b t r 2 d d i vi i m . oor G . IJ . . z 1 h t n -
avond dus n soqrt t ord n, nt bij e n k mpio n-
schap zull n h t v lg izo n t ams n d t rkt 
van Thi lf d . IJ. l n t a nd r word n. 
G . IJ . S . z l zijn ron1ngs huid zo duur mo 
Fri z n v rkop n n U kunt bij oorb at op "n 
s t rijd voorb r::.id zijn. 

n d 

Na d z w dstrijd duurt h t tot 20 m art l or ns 
U in d z p · st Uw -ij si r an h t rk kunt zi n. 
Voord G . IJ.$. sp 1 r is h taft 11 n n voor 20 
maart . s. vo r d b la n rijk triJ n nt r-
p n, m t sl hts ,.,,nint nti n.l. 1nn n a p1 n 
word n. 
Hop lijk t un t U . IJ. S . door ol nd k o k in r -
t g tal n d w dstrijd n om h t W r ldkampio n h p 
b i j t k m n w n n. 

r . J. M . v n Erp. 

IJ 

N . B . 

OP VERTOO VAN TOEG GSK A TW . K . 
Do . 4/ 3, f 2, 50 REDUKTIE IJ BEZOEK 
AFLOOP IE AVOND A ZES AAGSE 1 
MART 1 I HA ! '. ! 



-4- -5-

NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang (1) 

Coen Eikel en boom ( l 8) 

Wils Pronk (2) Captain Jan Hessel Brons ( 3) 

Henk van Halter en ( 4) Jos Teisman (5) 

Rob van 
Aar e m ( 6) As s . 

Cees 
Meeuwsen (7) Ass. 

Johan 
Orsel (8) 

Pick 
Storor (10) 

Folkert 
Berghuis (9) 

Henk 
Krikke ( 11) 

Wisselspele rs: Pieter Lucas (14) 

Coach 

Trainer 

Artsen 

Pim ter Veld ( 1 2) 

Pieter Koopman ( 16) 

Jack Venema (17) 

Fr . J. M. van Erp 

R. van Aarem 

dr. F.H.Mulder, dr. H.G.Krikke 

en dr. J.A. de Vries 

OPSTELLING THIALF 

Doelverd. T. Walker 

Res. Doelverd. H. Pen 

_e V erd R. Scheenstra P.Kok 

Ze V erd. S. de Boer H. Lageveen 

le Aanv. A. Raven G. Boltjes A. de Kok 

2e A anv . B . Kolk H. de Boer L. Kolk 

Gijsie wil een ijsie, maar .... 

Gijsie wil al/één een. t/!:cJ,']/sûf 

LICH -IJS N.V. BOTERDIEP W .Z . 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901 -2241 
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IJshockeyderby ontaardt 
in een massale vechtpartij 
Als alle ijshockeyderby' s tussen GIJS 
en Thialf in de nabije toekomst zullen 
verlopen als het "vriendschappelijke" 
voorproefje zaterdagavond in het Gro-

ninger IJsstadion, (1-8 ), dan staat de 
ijshockeyfans in Groningen en Hee
renveen nog wel iets te wachten . 
Want wat er in de tweede en derde 

De Boer van Thialf (rechts) en Meeuwsen lagen voortdurend met 
elkaar overhoop. Na afloop wilden zij met hun sticks hel pleit bes lech
ten, hetgeen de inleiding vormde tol groot tumult op en rond hel ijs. 

i 

periode en vooral na het eindsignaal 
van het arbitrale duo gebeurde, is 
niet wat de Heerenveense leiding 
noemde "een goede show voor het pu
bliek", maar simpel een groot tekort 
aan zelfbeheersing van een aantal 
spelers van beide partijen. 

Dat GIJS door gebrek aan ervaring 
en routine emotioneel reageerde op het 
harde, vrij professionele spel van 
Thialf is niet goed i e keuren . Dat het 
wat minzaam aandoende Thialf zich 
door een fanatiek en ondeskundig rea
gerend publiek uit zijn concentratie 
liet halen, en overging van redelij k ijs
hockey tot grof spel en onsportieve 
praktijken is even afkeurenswaardig 
als onbegrijpelijk. 

Want als de Heerenveense ploeg ge
woon was doorgegaan met te spelen 
op de wijze waarmee ze begon - snel. 
hard en professioneel - dan had GIJS 
niet met 8-1 verloren, maar met cij 
fers. die het verschil in k lasse veel 
duidelijker tot uiting hadden gebracht. 
Thialf echter speelde steeds harder en 
het gevolg ervan was dat GIJS duide
liik geïrrit~erd r aakte en zich ook niel 
onbetuigd liet. Verwijzingen naar het 
strafbankie vo lgden elkaar steeds snel
ler op . Van enig constructief ijshoc
key was geen sprake meer. 

Dieptepunt van de gespannen sfeer 

Een onverzi cht van de ·gevechtshandelingen· na afloop van het emotionele duel GIJS-Thial!. Het arbitrale 
duo probeert de spelers Ie scheiden, hetgeen nauwelijks lulite. 

kwam na afloop, toen Cees Meeuwsen 
de voortdurende "oorlogstoestand" 
met De Boer wilde beslechten door 
deze wildzwaaiend met zijn stick een 
Uk te geven. En dat was het sein tot 
een alg·emene vechtpartij, die minuten 
duurde en waarbij een deel van het pu
bliek enorm te keer ging. 

De leiders van Thial! vonden na af
loop, dat het in en rond het stadion 
erg onrustig bleef en de Heerenveners 
wilden de kleedkamer niet verlaten, 
voordat politiebescherming gearri 
veerd zou zijn. Die bescherming werd 
in een VW-busje aangevoerd. maar de 
politie trof niets anders dan een groep-

je nieuwsgierigen. . 
De Thialf-leiding meende, dat het 

verzoek gerechtvaardigd was, omdat 
er een paar jongelui met gebroken 
bierflesjes bij de uitgang zouden staan . 
Hoe dan ook: Thial! is heelhuids in 
Heerenveen ter uggekeerd. 

Tussenstanden: 0-5, 0-2, 1-1. 

( 
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Roemenië verreweg 
beste ploeg 
titelstrijd C-groep 

• ,n 

I 

Roem enlë heelt er in Ge leen g n 
twijf I O\'er la ten bi>staan, welke ploeg
In grO"p van het wereldkampioen
schap ij hocke y de be te w . Groot
Brlttannlë, een land dat toch voor ver
ra ende resultat n had gezorgd, werd 
met ll-2 moeiteloo van het ijs ge
veegd. Daardoor bleven de Roemenen 
het st.erke rankrijk, dat · derland 
met 9---2 klopte, juJst één punt voor. 

de wed. lrijd tegen Groot•Brittan
m oonde Roemenië zich een k]a/; e 
beter. Zonder individuele actie , maar 
oortdurend in hoog tempo combi.ne

rend, werden de Britten on tant in de 
verdediging gedrukt. De tu enstan
den waren: 3-0, 4-1, 4- L 

Jn de laatste wedstrijd an het ' e• 
derlandse team tegen Frankrijk v r 
zuimden de Nederlanders de gevaar
lijkste spelers bij FrankrUk ( Guricka, 
Bozon en Guennelon) voldoende aI te 
stoppen. Nederland keek in de eerste 
periode al snel tegen en 4- 1 achter
stand aan. Pas bij de stand 9-1 maak
te Koekkoek hel tweede Nederland e 

/ 

l Nederlaag GIJS 1 
GI teravond werd een begin re111aakt 

met een internationaal ij bockf'ytoernooi 
om de Thialf-Cup in het ijsstadion Thil\1! 
in Heerenveen. Aa.n het toernooi wordt 
deelgenomen door de Oeeru;e club!! f:15-
bjerg, Gladsa.xe uit Kopenhagen, dl' 
Duitse clubs Brl'men eu Dortmund, ~n 
de twee oordnederland e ch1bs. GIJ 
en Thialt. 

GIJS n Thiall beten de spits ar. In 
tegen elling tot de eerder dit seizoen 
gespeelde vriendschappelijke w dstTiJd in 
Groningen, waarin beide teams ~lkoar 
oi t spanrden, werd het tweede treffen 
een sportie e sh·ijd, waarin Th ialf voor 
1500 toeschouw rs vrij gemakkelijk een 
5-0 zege ia 30 minuten speeltijd wist 
te behalen. 

Met fel. aantrekkelijk ijshockey wi t 
Glaclsaxe een 2-1 overwinning op Es
bjerg te behalen. De strijd tussen Bremen 
en Dortmund was van veel minder ni
:f.au. Dortmund behaalde bier e n ver
lende 4-2 zege. 

d elpunt. De Lu_ ens landen: 4- 1, 3-0,. 
2- 1. 

Verder won Bulgarije met 12-1 
( 4- 0, 4-0, '1 - 1 \ van het arme Belgi~ 
en klopte Hongarije, dat bij erlies van 
Frankrijk op de tweede plaat was g -
komen, de De n e ploeg met 2-0 
0-0, 0-0, 1-01. 

De eindstand luidt: 

1 Roemenië 7 6 1 0 13 70- 11 
2 Frankrijk 7 0 1 12 49- 20 
3 Hongarije 7 5 1 1115 - 27 
4 Groot Brilt. 7 3 1 3 7 47- 39 
5 Bulgarije 7 2 1 4 5 37- 32 
6 Ned rland 7 2 0 5 4 32-. 
7 Denemarken 7 2 0 ~ 4 33- 26 
8 België 7 0 0 7 0 6-139 

( Roemenië n Frankrijk mogen deel• 
nemen aan de Olympi che . pelen van 
1972 in Sapporo en promoveren naar de 
B •groep) . 

In Zwit. erland l. zat rdag een be· 
J:"in gemaakt m t, d wed trijd n in de 
B-groep ,·au het wer ldk mpîoe11. clrnp 
ij. hockey. D ui ts lagen we.ren: Zwil-

erland- · oon,1egen 3-2. --Zu id laYië
Oo tenrijk 3-1, ,Japan-Italië 4--4, 
Polen-Oost-Duit · land 7-1. 

Rebellie • 

team van 
Nederlandse 
ijshockey ers 

De laatste wedstrijd van het Ne
derlandse team in het kader van 
het wereldkampioenschap ijshockey 
in de C-groep, tegen Frankrijk, be
gon met nogal wat moeilijkheden. 
Coach Pleticha was door de Ne
derlandse IJshockeybond op een 
zijspoor gezet en daarmee namen 
de spelers geen genoegen, Zij wei
gerden dan ook te spelen, Pas na 
,bemiddeling" van de grote J olrn 

Ahearn, voorzitter van de Interna-
tiona]e IJshockeyfederatie, die 
dreigde dat alle spelers voor het le
ven zouden worden geschorst. 
wanneer zij niet zouden uitkomen 
in de wedstrijd tegen Frankrijk, 
war n de ederlanders bereid te 
spelen. 

E én en ander had tot gevolg, dat 
de bus met de Nederlandse spe• 
lers ruim een half uur te laat in 
Utrecht aankwam. Materiaalver
zorger Toon Verhoef, geassisteerd 
door Jan van der Heyd en, nam de 
plaats van P leticha als coach in . 
Toen bij h et spelen van de volks 
liederen de plaat met het Wilhel
mus door een technische onvolko
menheid niet aanwezig bleek en de 
speaker noodgedwongen het Wilhel
mus zingend inzette, was de chaos 
compleet. 

fad van het Noorden van zaterc 

'Oi1tluchting 
van ijshal /3_~- r' 
onverantwoord' 
Zaterdagavond 31 januari 1971 speel
de GIJS-Utrecht. Zeker 80 pct. van 
de mensen rookten een sigaret. pijp of 
sigaar. In de eerste spelperiode was 
de rook nog wel om uit te houden. Tus
sen de eerste spel periode en de twee
de ben ik naar buite11 gegaan om fris
se Lucht le gaan happen. Meerdet·e 
mens n gingen een luchtje happen. In 
de tweede spclperi.ode zag de lucht m 
de hal bovenaan al helemaal blauw 
van de rook. De oorzaak is dat er veel 
te web1ig entila oren zijn en dat er 
h!'lemaal geen of te weinig ontluch
tingsgaten in het dak zitten. In de der
de spelperiode werd he-t :iteeds erg r 
met de rook. Op den duur was de 
lucht al tot de helit van de ha] blauw. 
Het was om doodziek van te worden. 
Stel je voor: er viel iemand flauw. 
Wi aait daar voor op? 
Er l op de begane grond tw e 
roosters die niet groter zijn da n een 
halve meter breed en een halve meter 
hoog. En er zijn twee ontluchtingsbui
zen die niet groter zijn dan een gemid
delde deksel van een pan . Ik wil hier
mee zeggen hoe onverantwoord het is 
dat er te weinig ontluchting is in d 
KLmstijshal te Groningen. 

Wilt U eens informeren hoe da t ei
~enl ijk ziL? 

GUIDO BOLLE (11 jaar) 

"GEBREKEN 

van het iisstadion" 
Nu het nieuwe ijsstadion al weer enl
ge tijd open ÏJ! moeten mij enige dingen 
van het hart, 

Over de abonnemen tsprijzen en de 
duurte daarvan is reeds geschreven, 
doch de overige prijzen zijn ook niet 
ma ijv. een flesje cola, inkoop zo'n 
tw1 J cent kost hier maar een hele 
guld n, 'n gevulde koek kost hier maar 
zeventig cent, dit zijn och geen prij 
zen die thuishoren op een ijsbaan waar 
ook veel kinderen komen. 

Verder heeft men in de hal een kof
fieautomaat, kosten koffie: twee 
kwartjes. Heeft men toevallig geen 
kwartjes, dan vergeet de koffie maar, 
want de kassa, de winkel en het res
taurant weigeren wisselgeld te geven 
en van een wi119elautomaat heeft men 
kennelijk niet gehoord. 

All men dit zo hoort wordt er ook 
nota! ge11tolen aan kleding en 1choei
ltel omdat in dit peper dure 11tadion 
HU. geen hokje i1 waar men zijn apul
len in bewaring kan geven. 

Ah GIJS thui1 ■peelt ia het helemaal 
een fraaie boel; iedereen moet dan 
11jn kleding of ,choeisel maar op de 
bun deponeren, zelfs ala het regent 
ot aneeuwt kan men nergen., onderdak: 
Tindm omdat ook hier geen voorzienin-
1en voor zijn getroffen. 

Ook de verzorging van de Ijsvloer 
laat nogal wat te wenaen over. Ge
meente en ij11stadionbestuur, dit lijkt 
nergena op, veel Groninger■ hebben 
i eld 1estort ter verwezenlijking van 
deu ijspiete en in de hoop een 1oed en 
doelmatii .ijsstadion te zten. 
Orpniutie en accommodatie zijn tot 
op heden echter no1 seer armetierlJ 
en Nll:er 1•• stad alt Gronineen waar-
~~ ' 

Vertrouwende dat 1n genoemde pun
ten verbeterin1 u l komen eîndi1 ik 
dit 1chrijven. 

ll. VAN ZANTEN, Groningen. 



"Voor zover het schoolwerk bet 
toelaat", zo formuleren ze plech
tig. Dat wil zeggen dat het werk 
vooral op zaterdag moet gebeu
ren. Maar dan zijn ze ook be
reid alles aan te pakken dat 
geld oplevert. Auto's wassen, 
kranten of folders rondbrengen, 
glazen wassen, kortom alles 
doen" zegt Kor Zeedijk, .,als 
we het maar overleven". 

"Sommigen van ons hebben 
ook al diploma's", vertelt een 
ander. Ze blijken t.e varleren 
van een diploma houtbewerking 
tot typen. Als het allemaal ge
lukt krijgt GIJS - de jongens 
zullen nog op hun aanleg voor 
ijshockey worden getest - er 
twintig enthousiaste jeugdleden 
bij. 

Het lijkt erop dat het hevige 
enthousiasme van deze jongens 
beloond dient te worden. Wie 
ze de kans wil geven hun uit
rusting zelf te verdienen kan 
contact opnemen met bun ,coach' 
bij deze actie, de beer K. Bleze, 
tel. 55546. De heer Bfoze oud
hoofdagent van politie, zegt: 
, Deze jongens verdienen gezien 
hun enthousiasme een kans". 
Wie deze jongens die kans wil 
geven en een karweitje hetft., 
weet dus waar hij terecht kan. 

En nu maar afwachten or er 
nog meer jongens blijken te zij& 
die met GUS op het Ijs willen. 
Dan 11:ou deze actie nog wel eens 
door meerdere gevolgd kunnen 
worden. Een andere mogelijk
heid is natuurlijk Ijshockey een 
exclusieve sport te lillen wo rden , 
maar or dat n u de oplossing is? 

Met GIJS 
op het ijs?! 

l!;t:.u twi ntlgtal Groninger Jon
gens gaat een adie voeren om 
. . . lid te kunnen worden van 

de groningse ijshockeyclub GIJS. 
Dat gebeurt onder de Jeu.ze 
"Met GIJS op het IJS". De 
twintig jonge ijshockey-enthou
siasten zijn regelmatig in de ijs
hal te vinden, bezoeken ook 
laaiend-enthousiast de wedstrij
den van GIJS en liggen 's nachts 
wakker van de prestaties van 
Rob van Aarem en Martin Leef
lang. Maar lid worden van GIJS 
is er voorlopig niet bij. 

.,We hebben er geen geld voor'' 
zegt Kor Zeedijk, 15 jaar en 3e 
klasser op een Mavoschool. 
IJshockey in clubverband beoe
fenen is namelijk een "dure'' 
sport. Het lidmaatschapsgeld 
( f 60.- per jaar) is niet het 
grote probleem. De jongens heb
ben er graag bun zakgeld voor 
over. Maar behalve het lidmaat
Jlichapsgeld zal er ook tenmlnste 
een f 200.- op tafel moeten ko
men voor de uitrusting: een 
helm, beenstukken. schouderbe
schermers, sticks enzovoort. En 
dat geld wlllen Kor Zeedijk, 
Doebren Mulder (14 jaar), Luuk 
Bijl (15 jaar) en bun kornuiten 
nu zelf gaan verdienen. 



lnternath,rnté:'l Y~t" ~r.r1 -TOEn.(L, om ,,e 

THIAL.r"'-Lt!P. 

TEAMS TIJD 
f GYS-THIALF ? • L, L - 20 . Ju I r-. - ...,, 

20 • 5 5 -2 I • 2 5 êl ~--t@ 1 - 2 

2I. )Ü-22 .20 2 - tl 

--------------------------------------------- -----~ 
2eterdaemorgen: en mildeg. 

THIALF-Bfi F)~EN 

:.)QRT.iv:1.UND-GLADSA::L 
9 .30 -Io .oo 

10. 2 -IO. 50 
1 

~SRJFRG -~HIALF II. l GY 5 _DO l~U--N~D - -----_-2-.--- ..... , 

BhEJ• F. -} ~BJEh G I2. 5O-I 3. 20 

JGYS-GLADSAXE I3.40 -I4.ro! 
THIALF-DOPTiv1UND ;: .~(,1 5.0 

BREMEN-GLADSPXE 15 .20-15 .50 

{GYS-ESBJERG I'- IO-I6.40j 
----- -- ------------- ----
Za t erdagavond: 

l!O .CO-

20. 5 5-

2 I • 50 -2 2 • 20 -----

IJSSTADION .0-THIALF 

CONSUMPTfEBON 

GOED VOOR 1 CONSUMPTIE 
C bier -genever-frlsdranken ) 

THIALF- CUP 12 en 13 MAART 1971 

IJSSTADION " 

naam . ,.-;;:, ~ . .,ë:..\ L ........ \.1.c. ... ........... C:'.:s .lj••·· 
evenement ..... ~,.... · p .... 

-

Seizoen 1970- ' 71 N• _98 

•JS&TADION (U THIALF 

EINDUITSLAG IJSHOCKEYTOURNOOI OM DE "THIALF- CUP " OP 

12 EN 13 MAART 1971 
=- ===========--= =======- =-----= ------------ ---- - -

- G. IJ . S. Thialf 0 5 
Esbjerg Gladsaxe 1 2 

Bremen Dortmund 2 4 

Thialf Bremen 0 0 

Dortmund Gladsaxe / 0 3 

Esbjerg Thialf L 1 1 

- G. IJ . S . Dortmund 0 2 

Bremen Esbjerg 0 2 

- Gladsaxe G. IJ . S . 6 0 

Thialf Dortmund 1 1 
Bremen Gladsaxe 0 4 

- G. IJ . S . Esbjerg 0 7 
- G. IJ . S. Bremen 2 1 

Dortmund Esbjerg 0 8 

Thialf Gladsaxe 0 2 

- - = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = - -· -

1 • Gladsaxe 5 5 0 0 10 17 
2 . Esbjerg 5 3 1 1 7 19 

3 . Thialf 5 1 3 1 5 7 
4. Dortmund 5 2 1 2 5 7 
5. G. IJ . S . 5 1 0 4 2 2 

6. Bremen 5 0 1 4 1 3 
- --

= 

1 

3 

4 

14 
21 

12 



Glad axe won de twcedaa~se 
worsteling om de Thialf Cup. Op 
alle fronten tooode de profes io
necl begeleide DPen e land, kam
pioen zi h met zijn vin interna
tionals superieur. K bjerg. J 
t eede Deen e Yerleg mv-oord j,r(>r, 

werd o ern.1igend tweede. 
Achter beide bijzonder felle, djk- 1 

w.ijl harde ma· r vrïwel àltijd fair 
ense teams eindigde Thialf al . 

o.erde. Veel groter teleurstelling dan 
die derde positie was het spel , ·an 
ThiaU, dat alleen vrijdagavond tegen 
GIJS zichzelf was. 

Tijdens het voortreffelijk georgaol 
Nerde toernooi 1n het ijsstadion 
"Thla.lf'' te Heerenveen blonk ,:astbeer 
Thlalf z-.terdag ultslnltend in negatieve 
zbl. ult. Incidenten eo Tbhilf gin.gen 
hand hl hand. Dat kon natuurlijk toeval 
sijn, maar de ~ertig strafminuten we
Hn. da!Lr niet 01). Thlalf was daarmee de 
aneest bestrafte club en Ad de Kok " 'a 
1&men met de Dortmund- peler Ba.ns 
Georr Leonhard1, met veertien tratmi
nut.en de ~ootst.e zondaar. 

GladBaxe en Esbjerg leverden de top
scorers van dit toernooi. Esbjerg-cap
tain Keld Bjel'rum, N iels Schack en 
Gladsax,e-speler Hen1;k R iisberg produ
~en elk vij! treft.ers. De werkelijke 

,eorer was Keld Bjerrum. dje :i.n het 
gros van de negentien Esbjerg treffers 
een groot aandeel had. 

Het vermogen tot soepel combineeem, 
de grootste kracht van de Denen, ont
brak blj 'l'lhiiail! geheel. Thial!' deed zich 1 
eigenlijk zelf de da om met onbeheerst 
e.a, tijdrovend spel en individuali tisch 
g-eklungel. Vooral de ietwat ijshockey
moede intemat!onal Rud.Je Koek.koek 
bezondigde 7.ic h daaraan. 

Nade vrijdagavond g4 3peelde o:nt.moe
tingen (GIJS- Thi alf 0-5, E. bJcrg
Gladsa.'<e 1- 2 en Bremen-Dortmtmd 
2--4) d eden zich nau, ·cJijks \'è1Tasin
gen voor. Alleen Tbiailf moost de dw
Ujk zwakkere teams van Bremen en 
Dortmund e<l!fl puntenverdeling toe
staan. Verder verraste GIJS aange
naam, 

Zatero.agavond triomfeerden de Gro
:ning,er "Gijssies" voor zo'n 2500 t.oe
schouwers over Bremen. Na de slotwed
sbrijd, waarJn Thialf nauwelijks partij 
was voor Glad.saxe, reikte burgemeester 
Hendrik Hellinga de prijzen uit. Hij 
deed dat aan de haoo va,n de volgende 
re \.tltaten: 

Thlalf-Bremen 0-0. Een voortdu
rend maar slordig aanvallend TltlaJI 
werd zelden gevaarlijk tegen B1-emcn, 
dat gezien het tijd!'ekken kennelijk erg 
tevreden was mel een punten\'erdeling. 

Glaclsa:ce-Do.-tnmnd 3-0. De Denen 
hadden hel w ii moeili jk. mnflr zorgd<'n 
er in tegenstelling met Thialf toch wel 
\'00r le wi1111en. Daarvoor zorgden Tor
ben Niclsen en Henl'ik R üsbcrg (2:-.). 

Tbia.lf-Esbjerg 1-1. Een ener1.e1·cn* maarr veel te hm-de sla,g, Rudie Koek
l oek schoot Thialf na een pass van Piet 
~ en een solo naiar 1-0. Na een tout
je van Plet Kok kwam Esbjerg door 
Preben Christensen fortuinlijk maar 
zeer verdiend op l'--1. 

GIJS-Dortmund o-2. Ike Kuhl en 
Karl Muu chotcn DortmLtnd naar de 
verdiende winst in dit povere treffen. 

.E11bjerg-Bremeo 2-0. Captain K Id 
Bje!'rum en Niels Schack ~cholen Es-

b jerg ietwat moeizaam naar de ver
wachte winst. 

Gladsax.e-GlJ 6-0. De Grorungers 
hadden geen verweer tegen de toch niet 
al te .felle aanvalsgolven van de Denen 
waaruit Sören Gerdih1g, Frank erni
kow, Hennk Ri isberg (2x , Lars-Over 
Niel.sen en Leif Jen:, n scoorden. 

Thialf-Dortmund 1-1. Een opniem 
teleurstellen,d Thialf kv rum door Karl 
Muu~ op een 0-1 achter tand, d ie pas 
laat door Ruct1 K kko k na een pass 
vim flncty- !raven w-eggewerln werd. Ook 
Dortmund goochelde hi11derliJk met de 
,vuil " speeltijd. 

Gl.adsa.xe-Brernen 4-0. Een volko
men .regelmatige zege, waarvoor Torben 
Nielsen. Kim Olesen, Henrik Ri.isberg. 
en Söraui Gerding zongden, 

Esbjerg-GIJ 7-0. Een VUl'ig op de 
aarw,al pelen.cl Esbjerg won zeer ver
diend door treffen; van Niels Schack 
(2x), Preben Christensen, K ld Bjerrum 
(2x) en Finn Thlirosen (2x) . 

GIJS-Bremen 2-1. Br~men lie t 7Jch 
h eemaal verra.-; en . eenmaal door Han 
Kriklkie en eenmaal door ex-ThiaJf-spe
Jer Johan Ot· 1. Door ll anz. Minder
mann vonden de West.du1tsers slecbt.s 
e<:nmaal een antwoord. 

Dortmund-E bjerg 0-8. Dol'tmund, 
dal theoreüsche kansen op de derde 
plaats had, werd va;n het ijs geveegd 
door treffers Véllil Fillln Thim.sen (2x ), 
Preoen Christen.sen, Lars Dagó Wil
helm Andreasen, Ndels Schack (2x) en 
Keld Bjel'rum. 

Thfalf-Glad a.xe 0-2. ln deze grim
mige slag kon Thiall de Deen Bent Han
sen. een keeper \'an wereldklasse, niet 
OP de proef stellen. Gladsa: e oefende 
voortdurend dntk uil, maar kv. am toch 
moei.taam tot de ver-diende winst. Tor
ben Nie1 en coord na een gladde com
binatie on.houdbaaL Daarna \ ·e re! Kim 
Olesen een handje geholpen dooi· keeper 
Te:rTY Walker, die zijn enige foutje lil 

d it 1.oen10oi maakte . 

De eindstand wa,.,: 

Glad axe 5 5 0 0 JO 17 - 1 
EsbJerg 5 3 1 l 7 19- 3 
Thialf 5 1 3 1 5 7- 4 
Dor tmund 5 2 J 2 2 7-14 
GIJS 5 1 0 4 2 2-21 
Bremen 5 0 ] 4 1 3-12 

Rttd1e Koekkoek trac1lt ,_,,ergeefs de 
Gl.ad.saxe-defensie op re rollen. Op 
de fow .l.n..r .: Han s Nielsen , nrbt
ter Henrilcsen, Torbe11 NielsE"11, 
Andy Ral-'1! 11 (op ac/1tergrond1 , 
Hemik Rii~/Jerg en RHcl ie l(op~· 

koü 

Andy Raven (ll11ks). die zatercLa.gavond evenab keeper T ri·y Walker ::ijn 
loatste 1.i-ed. tri.id 1 oor Tl1 ialf speelde . bQL door toedoen uan keeper Benr 
Horisen tegen de boardin g geplakt . • 4dje cle Kok (midd1m/, op 1rea nnar 
twaaLf mmu.ten straft'i.Jd, in gevecht met de Deen Lars-O •e Niel$en. 

15- 5- fl 

Den;~-bèh~ersen 
Thialf-toernooi 

De Deense Ijshockeyclubs Gladsa. e ui, 
Ifopenhagcn en Esbjerg hebben het eer
ste grote toemooi om de Thialf-cup be
heerst. De Deense titelhouder Gla.dsaxe 
spe.~lde_ snel en bij vlagen beel a.antrek
kelok ij hockey. De ploeg uit de Deense 
h~ofd tad boelde dan ook geen enkel 
wmstpunt van de te behalen lien punten 
(er werden in twee clagen vijf wedstrijden 
van 2 x 15 minuten gespeeld) af te staan. 

d Esbjerg eindigde met zeven punten op 
Ge tweede plaats. Het verloor alleen van 
d ladsaxe en deelde met een 1-1 uitslag 

e pu.nten n~et ThiaU. Datzelfde Thiall 
stelde voor eigen publiek (ongeveer 5000 
mensen bezochten het toernooi), vooral 
tegen de tegenvallende Duitse ploegen 
Dortm_und en Bremen. wat teleur. Tegen 
de Du1lsers"werd met respectievelijk 0-0 
en 1-1 geliJk gespeeld. De Heerenveners 
trokk(!!) tegen Gladsaxe in een goed, maar 
hard 1Jshoc1teyduel aan het kortste eind 
d(2-0) en emd1gden daardoor op de der

e plaats met vijf punten. 

Het Groninger GIJS had duldelijk moei
te m!i!t het hoge tempo. dat alle ploegen 
aanhtelden. Achtereenvolgens werd ver
lore;i van Thialf (5-0), Gladsax.e (6-01 , 
EsbJerg (7-0l __ en Dortmund (2- 0). In de 
laatste wedst1·11d tegen Bremen evenwel 

raaide GlJS verrasse.nd goed en boekte 

1 
et op de valreep zijn enige toeraoo1zegc 

<2-ll. De doelpunten werden gescoord 
door Krikke en Orsel. 

De eindstand luidt: l. Glad saxe 5-10. 17 
-1; 2. Esbjerg 5-7. 19-3; 3. Thiall 5-5 
7-4; 4. Dortmund 5-5. 7-14; 5. GIJS 
5-2, 2-21; 6. Bremen 5- 1, 3-12. 

Vt7AP,~ 0 ·~1-;, 
Groninger 
kunstiisbaan 
gesloten 

(Van een onzer erslaggevers) 

De Groninger kunstijsbaan is sinds 
gisteren voor het publiek gesloten, De 
buitenbaan zal half oktober weer wor
den opengesteld. De binnenbaan bUjft 
voorlopig nog toegankelijk voor het 
chaatsminnend publiek, waar-

schijnlijk tot na de Pasen. 

Sinds de opening van de 400 meter
~aan op 19 december van het vorig 
Jaar, hebben ruim 50.000 mensen de 
baan bezocht. Bij clit getal zijn niet in
begrepen de abonnementen en de le
den van de schaatsclubs, die intensief 
•,an de baan gebruik maken. 
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Ziet U onze spelers graag met goed wedstrijdmateriaal? 

Wilt U voor GIJS de volledige amateurstatus blijven behouden, 
mede ook ten voordele van Uzelf? 

Wilt U de GIJSteams laten bestaan uit goed getrainde en goed 
onderrichte nederlandse ijshockey-spelers? De enige club 
in Nederland waar dat thans het geval is? 

Wilt U medehelpen met 

Wordt dan donateur en stort voor het seizoen 1971/1972 een 
donateursbijdrage van f 25,-- per jaar. 

Op de nog te drukken donateurskaarten zal de voor U gereser
veerde plaats worden aangegeven. Wilt U met meerdere gelijk
gezinden naast elkaar? Meldt dan evenveel donateurs als U 
plaatsen gereserveerd wilt hebben, Probeer het in ieder ge
val toch maar. 

P.M. : (AMRO-BANK GRONINGEN t.g.v. GIJS banknr, 44.63.27.808; 

postgiro van de A...'iR0-BANK Groningen : 803.935) 

----------------------------------. -------------------------

Toezenden aan E.G.Wooning, Potgieterlaan 47, Haren (Gn,) of 
afgeven aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
ler die U kunt bereiken. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
...... .. . x f 25 ,-- op de AMR0-BANK; ten gunste van GIJS (rekening 

44.63,27.808) (postrekening AMR0-BANK: 803,935). 

Voorgesteld afhaaladres van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk .. ... .. .. ....... ........ ...... ..... . .. ........... . ) 
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VOOR UW AGENDA: 

Komende thuiswedstrijden G. IJ. S. : 

za 27 maart 20. 00 uur G. IJ. S. - GELEEN 

SLUITINGSWEDSTRI.JD: 

za 3 april 20. 00 uur G. IJ. S. - HAMBURG 

WORD LID VAN DE G. IJ. S. SUPPORTERS CLUB 

Inlichtingen bij de Heer H. Teisman, 

voorzitter, tel. 050 - 779163 

HEEFT U ZICH AL OPGEGEVEN ALS DONATEUR? 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alles voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

FREETIME enz. 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 20 maart 1971 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Programma 

G. IJ. S. - OLYMPIA ANTWERPEN II 

5 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 
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VAN DE COACH: 

Tijdens de afgelopen weken is G. IJ. S. niet meer in deze 
piste voor het voetlicht getreden. Dit wilde niet zeggen 
dat deze rustperiode roest heeft veroorzaakt. Naast een 
in felheid toenemende training, heeft G. IJ . S. in het inter
nationale toernooi in Heerenveen weer de nodige leerstof 
opgedaan. 
Het was niet te verwachten dat G . IJ. S. daar hoge ogen 
zou gooien. 

och was de winst tegen Bremen en de uitslag 0- 2 tegen 
ordtmund verdienstelijk. 

Tegen deze achtergrond en de 14 reeds gespeelde compe
titie wedstrijden treedt G. IJ. S. vanavond aan voor haar 
wedstrijd van het jaar, tegen onze Antwerpse zuiderburen. 
Antwerpen heeft in Groningen altijd sterk spel laten zien 
en ook vanavond zal het voor Uw Gijssies een zwaar kar
wei worden. De druk van het 11 moeten" halen van één punt 
om kampioen te worden is natuurlijk aanwezig. Mentaal is 
de ploeg m.i. echter wel zover dat zij deze druk snel te 
boven zal zijn. Zij zal zich door U gesteund weten en vol
ledige inzet van allen zal het sluitstuk dienen te zijn voor 
de kroon op deze competitie. 

Over drie maal twintig minuten na nu weten wij meer. 

Fr. J. M. van Erp. 

N.B . 

WILT U TIJDENS DE WEDSTRIJD NIET ROKEN 
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De stand in de derde divisie lS momenteel: 

1. 
2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

GIJS 14 26 106 - 27 
Kemphan en 15 24 131 41 
Geleen 14 22 60 - 32 
Hijs Hokij 3 16 14 105 - 70 X 

Rotterdam 2 15 13 62 - 84 
Amst. Tijgers 2 16 13 93 - 66 X 

Olympia 2 11 7 31 - 63 
Utrecht 2 14 6 34 133 
Brussel 2 15 - 1 20 - 126 X 

x = twee extra strafpunten 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000, per maand 

vrij opneembaar 

Vraagt u eens inlichtingen . BANK MEES & HOPE NV 
(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld' s Bank N .V.) 

Hoofdkantoor : Groningen, Oude Boteringestraat 17, tel. 050 - 1267 41 . 
Voons kantoren te: Groningen (de Wijen), tel. 050- 5 07 00; 
Winschoten , tel. 05970-2003; Delfrijl, tel. 05961-2750; 
Nieuwe Pekela, tel. 05978-52 85; Oude Pekela, tel. 05978 - 25 13; 

~ Haren, tel. 050- 4 56 45; Usquert, cel. 05950 - 29 09. 
"' N 
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AAN ONZE TROUWE BEZOEKERS, ONZE STEUNEN EN TOEVERLATEN. 

Wilt U komend seizoen (1971/1972) een gereserveerde zitplaats, 
zodat U alleen nog maar het toegangskaartje op een rustig 
moment behoeft te kopen? 

Wilt U de toegangskaartjes afhalen bij een adres in Uw buurt? 

Wilt U ook de toegangsprijzen op een verantwoord laag niveau 
houden? Wanneer onze vaste kosten maar gedekt zijn? 

ilt U helpen aan voortzetting en vergroting van stermning en 
sfeer en daarmee het zeer goede voorbeeld van Groningen 
ook in volgend jaar continueren? Met meer zitplaatsen? 

Wilt U goede en spannende wedstrijden met spelers, die goed 
beslagen ten ijs komen? Die door een (nog) betere aanpak 
van training en coaching goed tegenspel kunnen blijven 
leveren? Training en coaching zullen extra zorg en kos
ten vragen! 

Wilt U de mogelijkheid tot een goede selectie en training van 
senioren en junioren, zodat het in Groningen aanwezige 
talent kan worden ontwikkeld? 

------------------------------------------------------------ · 
Toezenden aan E.G.Wooning. Potgieterlaan 47, Haren (Gn.) of 
afgeven aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
ler die U kunt bereiken. 

aam: ····· ············· ··· ·········•· ........... .. .. ............ , ... ·· ·· ··· ·· ·· ·····"'""'' "' ' ' "' '' ' "''""""""' "' "' ' "'•···· ·• ······ ···· ·· · 

Adres: 
•• 1 • • • • • • .. •• • • • • • • • • .. • • • • • • •• • ••• • • • • • • ,. .. . . . . . .. . .. . . , ... . . .......... ~ , - - . . . .. .. ...... . . ..... . .. .. ........ . . . . . . . .......... . 

Woonplaats: .... .......... ....... ..... ...... ... ... ......... .... ....... ........ ... .......... .................. ... ... .. ... .............. ......... . 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
......... x J 25,-- op de Ai1RO-BANK, ten gunste van GIJS (rekening 

44.63,27.808) (postrekening AMRO-BANK: 803.935), 

Voorgesteld afhaaladres van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk ... ... ..... ......... .... ... ...... .... ....... .. ............... .... .. .... ) 
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COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDS CHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( 1) 

Coen Eikelen boom ( 18) 

Wils Pronk (2) Captain Pieter Lucas (3) 

Henk van Halter en ( 4) 

Rob van 
Aarem (6) Ass. 

Cees 
Meeuwsen (7) Ass. 

Reserves: 

Jos Teisman (5) 

Johan 
Orsel ( 8) 

Pick 
Storor (10) 

Folkert 
Berghuis (9) 

Henk 
Krikke ( 11) 

Pim ter Veld (12) 
Jan Hessel Brons (14) 
Roland Siezen ( 15) 
Piete r Koopman ( 16) 
Jack Venema (17) 

Coach Fr. J. M.van Erp (13) 

Trainer : R. van Aa rem ( 6) 

Doelverd. 

Res. Doe lve rd. 

le Verd. 

2e Verd. 

le Aanv. 

Ze Aanv. 

Artsen : dr. F- H. Mulder, dr. H. G. Krikke 

en dr. J. A. de Vries 

OPSTELLING OLYMPIA ANTWERPEN Il 

BIJ DE SAMENSTELLING \/ AN 

DIT PROGRAMMA WAS HET TEAM 

VAN ANTWERPEN NOG NIET GE

FORMEERD. 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil alléén een. r/JJl,'JjsUf 

LICH.IJS N.V. BOTERDIEP W.Z. 45 BEOUM /GR. TEL . 0 5901 -2241 
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GIJS behaalt het kampioenschap \ j 
=-----------------------------...J 

Feestvreugde ,n het ijsstadion 

é, olé, GIJSSIE olé ■■■■■ 
En wee r was het feest in het Gronin 
ger ijsstadion Met de laatste zoem 
toon stonden de cijfers 7-5 op het 
scorebord en dot betekende, dot GIJS 
het komp1oenschop had behaald. 
Ol ym p1a 2 Antwerpen was geklopt en 
daardoor waren de Gron ingers onbe
reikbaar geworden voor de concurre
rende teams Kempha nen en Ge leen . 
Olé, olé, GIJSSIE olé ... daverde het 
in het ijsstadion, evenals een paar uur 
later in he t Paviljoen Stadsp.a rk waar 
GIJS en zijn trouwe, fanatieke sup
porterslegioen feest vierde . Feest ter 
ere van het even daarvoor behaalde 
t ..... eede div isieschap. De uitbundigheid 
laat zich beg~iipen, want GIJS heeft 
zich in korte tijd van een beginnend 
clubje ijshock)'ers opgewerkt tot een 
redelijk gevorderd team . En dot :zon
der buitenlanders, en in nouwelijk1 
anderhalf jaar. 

Dat d titel \\erd blnnengeliaalcl op 
C'en niind!'r !'.(lanzellflc \\ ' JJ Z.E.' dan ,,.aar
op coi:,ch Van Erp 11 z11n mannen ge
rekend haclrlen, morht nit>t deren . He 
lrnmpiocn~cl1Gp wa~ r n [ei1 . Red<>n 
voor wethouder Hendnks van Spo1't 
Pn Recreatie om zo snel mog lijk 
on'r df' 1jc;vloer te .·el111ifelPn om de 
ploeg a ls ·cr>rste te feliciteren. Hij was 
de eerst in de ni , die de GIJ -ploe;! 
op zich ar zag komen. Pas na e n 
Jnvartier kon de ploeg. llartstochlcli1k 
toegejuicht door tie bijna 3UOO toe-
cllou·wers . en beladen mel ge chenken 

de kleedkamers hinnenstappen . 
O\erlgPns werd ook de ploeg. die 

hel GIJ zo \'erras ·end moeilijk had 
gemaakt niet vergeten. Olympia Anl
we>rpen 2 toonde Zl<'h Pen bekwame 
tei::ens tandcr. rlîe rle sfe r v n een 
kanwioens11 ecl t r11 rl uit. tekencl aan
.,\>; h.le. 

.. porlief en hij 1·lag n i.:oed spelenrl 
maakten tie B ' ig-Pn duidP!1Jk dal GIJS 
no!! wrl c,en 1110,,~t scllaat:a:en. 1·0 rda \ 
dr · ' ·" n l'iiamna!:!ne ontkurkr knnden 

Martin L eflang, mel de GJJS
mascotte op de bors l en een aan tal 
cadeaus in de hand, na aJ/oop van 
het duel tegen Ol ympia Antwer-

pen. 

Direcl na he/ eindsignaal slormcle de gehele GlJS-ploeg op cOClCh an Erp ai, die op de clwuders werd ge-
nomen. Het begrn van een happenmg ... . 

;,..u:,lC'll. A l 11a WPP mlnutf'll hadden rli> 
Alll\l'/' rpenaren en :2 0 1oorsproni::: 
genomen rloor Gilles en de gevaarliJke 
\'an l sl101·en. 

Het pul1liek veHlubbe1cle 21,111 aan
moerligingen en GIJS begreep wen. 
dat clt> Belgen niPl:< wilden we~ge\'E'll . 
:--.rcrveu~ \\'erd a::i 11 et>n legenoffen ·id 
begonnen . llet spel on1wîkkelde zich 
niel lot grote 11 ogte, maar toch moe;.l 
Olympia An 1 w rpen in de verdediging. 
En GIJS ru,: lle niet, voordat de ach
terstand w a omgebogen in een 3-2 
,·oorspron g. Orsel , tweemaal l en Berg
huis profileerden van een aantal fou
ten i11 de BPlgLche verdecliglngslinie .. 

In de ( we -de periocle bi-g 11. CTJS 
duideliJk voortiehtiger. Er werd rusti
ger gespeeld. maar hel juiste combi
natiespel bleef uit. Da1 kwam vooral 
door de detensieve houding van Olym
pia. maar ook door de geringe be
weeglijkhe id van de GIJ, -ploeg. De 
Belgi ·che uitvallen waren ero- i;eva.ar
lij k en het wa niet verwonderllJk, dat 
captain Hu ybregts door een foutje , ·an 
Leeflang de gclijkmakt>r tol stand 
bra ht <3-31. 
Da wa.fl opnieuw een tegen lag voor 
GIJS, dat ievergeefs naar het jui te 
ritme bleef zoeken. Rob van Aarem 
chreruwde herhaaldeliJk aanwijzin

gen J \ ' r het JJS t>n roach Van Erp 
s te lde: ,.Ze z ijn nerveus". 

Toch beslisten de Groninger de 
wPdstrijd in deze periode. Door ee_n 
inzinking bij de Anlwerpse verden1-
gingslinies onl tond er plotseling een 
aantal kansen. die door P ronk, Van 
Aarem en Ors I werden benut (6-3). 

Nada t Lucas in rle derdE' periode de 
stand op 7-3 had gebracht leek er 
<>een vuiltje aan de lucht maar weer 
llelen cle Belgen blijken . dat zîi ,. or 
een zo goecl mogelijk resultaat wilden 
vech ten . Gilles scoorde twee keer ach
ter elkaar (7-5l. D at had echter nau
welijks invloed op de toemende feesc
vreugde op de tr ibune, . 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
ZATERDAGAVOND %0 MAART A.S. - AANVANG 20.00 UUR 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 
COMPETITIE 3e DIVISm N.IJ.S. 

GIJS-ANTWERPEN 
(Olympia) 

TOEGA GSPRlJS t %.-. DONATEURSCOUPON' nr. IS 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

U itnodiging voor 

10 februari a.s. 

aanvang 24 uur 

in Huize Maas , Vismarkt 

ind ien G. IJS. kampioen wordt. 
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Gimon 
buigen 

GIJS vlak 
bij titel 

(Van een onzer verslaggevers) 
Nog geen anderhalf jaar na de op

richting staat de Groninger IJshoc
key Stichting (GIJS) voor het eerste 
kampioenschap. Vanavond nameUjk 
heelt de ploeg aan een gelijk spel te• 
gen Olympia Antwerpen 2 voldoende 
om kampioen te worden van de der
de divisie van de ijshockeycompetitie. 

GIJS is echter niet van plan het op 
die puntenverdeling aan te sturen. 
"We hebben weer een vol stadion en 
daarom willen we er een mooie wed
strijd van maken," zegt trainer Rob 
van Aarem, voor wie de uitslag ovè-

,......_ rigens nog helemaal niet vast staat. 
,Wie denkt, dat we zo maar even 

winnen kan bedrogen uitkomen. We 
zullen er fel tegen aan moeten en mo
gen geen moment verslappen." 

GIJS wil dus winnend kampioen 
worden. Wat er gaat gebeuren als de 
titel inderdaad een feit is, wil Van 
Aarem nog niet verklappen. .,We 
gaan iets bijzonders doen, maar wat 
dat is kan ik nog niet zeggen. Het is 
een verrassing voor de spelers." 

De 2800 toeschouwers (het stadion 
was maandag reeds uitverkocht) zul
len een complete GIJS-ploeg zien aan
treden. Van Aarem: ,.Hoewel we het 
sterkst mogelijke team op het ijs zet
ten, wilden we toch iedereen erbij 
hebben. Dat hebben de jongens ver
diend." 

Als GIJS de titel bemachtigt, is de 
wedstrijd tegen het op de tweede 
plaats staande Geleen nauwelijks in
teressant meer. Alleen het predikaat 
.,prestige" zou het duel nog aantrek
kelijk kunnen maken. Daarna speelt 
GIJS nog een vriendschappelijke wed
strijd tegen het sterke Hamburger 
SV als afsluiting van het seizoen. 

-
Ovatie voor 
kampioen GUS 

Wilde taferelen speelden zich zater
avond a.f in het Groninger Ijsstadion, 
toen de 2500 toeschouwers ervalL over
tuigd raakten. daf GOS kampioen zou 
worden. van de derde dl"isle van de 
Ijshockeycompetitie. De11e overtuiging 
kregen de supporters van GIJS, toen 
binnen één minuut ln de tweede speel
periode GIJS een 3-3 soore omboog 
In een 6--3 voorsprong. 

In de 37e minuut brak Wils Pronk 
tijdens een numerieke meerderheid de 
stand op 4-3, een halve minuut later 
moest de voortreffelijke doelman Haes
aerts van Olympia Antwerpen 2 zwich
ten voor een gladde combinatie tussen 
Johan Orssel en Rob van Aarem en 

m de 38e minuut resulteerde een ak
tie tussen Meeuwse en Johan Orssel 
in de 6--3 stand. 

fers van Orssel en een van Follcert 
Berg huls. 

Nadat de Belgen In de tweede peri
ode weer op gelijke hoogte waren ge
komen, kwam dan in de 37e minuut 
het grote moment voor de GIJS-aan
hang. In de derde periode ts de ov.er
winning van de Groningers niet meer 
in gevaar geweest. Plet Lucas zorgde 
zelfs nog voor 7-3, waarna Van Is
hoven en Gilles de eindstand op 7--5 
bepaal-den. 

De stand in de derde div isie Is: 
GIJS-Groningen 15 U O 1 28 113•32 
Kemphanen 15 12 0 3 24 131-41 
Geleen 15 12 0 3 24 67-34 
HIJS Hoky 3 16 8 0 8 14 105-70x 
Rotterdam 2 15 8 1 8 14 82-84 
Amstel Tijgers 2 16 7 1 8 13 93-66x 
Olympia 2 Antw. 12 3 l 8 7 36-70 
utrecht 2 15 3 0 12 6 36-140 
Brussel 2 15 0 1 14 -1 20-126 
x) twee extra verliespunten 

Het ijsstadion stond prompt op zjjn 
kop. De remmen werden losgelaten 
en de ene ovatie na de andere daalde 
neer op de hoofden van de enthousi
aste spelers van GIJS. Een sfeer die 
duidelijk geheel anders was, dan in 
het begin van de strijd. Door de over
rompelende start van de Belgen kwam 
GIJS binnen twee minuten op een 2,--() 

achterstand door tre1!ers van Gllles 
en Van Ishoven. Iets meer leven l.n 
de brouwerij kwam er na tw1!e tref-----------------••" \ / GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Zaterdagavond 20 maart a.s. Aanvang 20.00 Ulll' 
IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Competi tie 3e divisie N.IJ .B 

GIJS-ANTWERPEN 
(Olympla) 

Toegangsprijs f 2.-. Donateurscoupon nr. 15 
\ Voorverkoop bij de bekende adressen / 
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VAN DE COACH: 

ROB VAN AAREM 
FOLKERT BERGHUIS 
A ERNOUT BENDER 
JAN HESSEL,BRONS 
BERT CORB I ERE 
COEN EIKELENBOOM 
JOHN HALFFMAN 
HENK VAN HA.LTEREN 
P I ET ER KOOPMAN 
HENK l<R IKKE 
MARTIN LEEFLANG 
PI ETER LUCAS 
CEES MEEUWSEN 
JOHAN ORSEL 
WILS PRONK 
ROLAND S I EZEN 
PICK STOROR 
JOS TEi SMAN 
PIM TER VELD 
JACK VENEMA 

HENDRIK BOSMA 
JAN DIJKSTRA 
HANS HAAN 
GEERT RAMPE N 
HERMAN TUINMAN 
JAN WESTERH~ 

( RE SERV ES) 



I.J 

G\JTAJs 

GR ONINGEN 

l 

f rans van Erp, Joha~ Orsel, Roland Siezen Pim ter Veld, Cees Meeuwsen, 

Folk.e.rt Berghl..m, Martin Leetlang.. Jac~ Venema, P1ck Storor, Plet'er Koopman, 

Henk K.r1kke 1 Co n E1k:elenboom, WIis Pronk, Pieter Lucas1 Jos Te1sman. Jan He-c;sel Brons, 

Rob van Aarem 
2500 mensen 

. JJ. ö. 
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Ziet U onze spelers graag met goed wedstrijdmateriaal? 

Wilt U voor GIJS de volledige amateurstatus blijven behouden, 
mede ook ten voordele van Uzelf? 

Wilt U de GIJSteams laten bestaan uit goed getrainde en goed 
onderrichte nederlandse ijshockey-spelers? De enige club 
in Nederland waar dat thans het geval is? ---

Wilt U medehelpen met 

Wordt dan donateur en stort voor het seizoen 1971/1972 een 
donateursbijdrage van f 25,-- per jaar, 

Op de nog te drukken donateurskaarten zal de voor U gereser
veerde plaats worden aangegeven, Wilt U met meerdere gelijk
gezinden naast elkaar? Meldt dan evenveel donateurs als U 
plaatsen gereserveerd wilt hebben, Probeer het in ieder ge
val toch maar, 

P,M, : (AMR0-BANK GRONINGEN t.g.v. GIJS banknr. 44,63,27.808; 

postgiro van de AMRO-BANK Groningen: 803.935) 

------------------------------------------------------------
Toezenden aan E.G,Wooning, Potgieterlaan 47, Haren (Gn,) of 
afgeven aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
ler die U kunt bereiken. 

Naam: ........... ............... ...... ..... .......... ...... .. .... ·· ··· ··· · ········ · ·•·· ······ · ······ ·· ····· ·· ·· ·· ··· ···· ····· · ····· 

Adres: 
··· · ·· ·· · ··· ·· · ··· ·· · ·· ··· ·· · •· · ·•······ ····· ······ · · · · ·· ·· ·· · ···· ·· ·· ···· ··· ····· ·•·· -··· · · ··· ··· ············· · ······· ····· 

Woonplaats: ···· · ·· ··· · ·· ··········· ···• ··· ··· •· •····· ···· ·· · ·· ···· ··· ··· ···· ····•· ·• · ··· ·· ··--· ···· ···· ··· .. ······· ···· ······· .. ...... ... . . 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
.. .... .... x f 25, -- op de AMRO-BANK, ten gunste van GIJS (rekening 

44,63,27,808) (postrekening AMRO-BANK: 803,935). 

Voorgesteld afhaaladres van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk .. ..... ... ... .... ....... .. ... .... .. ..... ... ........ .................. ) 
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Hedenavond wordt de pnJ s voor dFverdienstelijkste spe
ler G. IJ. S. '70 - '71 en de prijsr,,Comingman" G. IJ. S., 
beschikbaar gesteld door Johan Lukken Sportprijzenhuis 
te Groningen, uitgereiktF IJ O " 1'.i-,, /9;, A êM 

r ..7os 
SLUITINGSWEDSTRIJD: 

za 3 april 20. 00 uur G. IJ. S. - HAMBURG 

WORD LID VAN DE G.IJ.S . SUPPORTERS CLUB 

Inlichtingen bij de Heer H. Teisman, 

voorzitter, tel. 050 - 779163 

HEEFT U ZICH AL OPGEGEVEN ALS DONATEUR ? 

(zie blz. 7 en 8 

IJSHOCKEYS CHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alles voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

FREETIME enz. 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9,95 

_....__ SP@RTHUISd d h ."" 
-;i11lt1~ sJoer v. . aan l'l 
,if&'tJI NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 , ' 

GRONINGEN - TEL 24912 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 27 maart 1971 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Programma 

G. IJ. S - GELEEN (Smoke Eaters) 

- 7' 
KAMPIOENSHULDIGING 

EN 

AFSCHEIDSWEDSTRIJD PICK STOROR ( 10) 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS - Jeugd Fonds 

VAN DE COACH: 

ROB VAN AAREM 
FOLKERT BERGHU IS 
AERNOUT BENDER 
JAN HESSEL,BRONS 
BERT CORB I ERE 
COEN EIKELENBOOM 
JOHN HALFFMAN 
HENK VAN HA LTEREN 

ET ER KOOPMAN 
ENK KR IKKE 

MARTIN LEEFLANG 
PI ETER LUCAS 
CEES MEEUWSEN 
JOHAN ORSEL 
WILS PRONK 
ROLAND S I EZEN 
PICK STOROR 
JOS TE I SMAN 
PIM TER VELD 
JACK VENEMA 

HENDRIK BOSMA 
JAN DIJKSTRA 
HANS HAAN 
GEERT RAMPEN 
HERMAN TU I NMAN 
JAN WESTERHU IS 

(RESERVES) 

25 cent 

-3-

Het is voor een coach een plezierige 
zaak bij de laatste competitie-wedstrijd 
een woord vooraf te geven ,als zijn 
team het kampioenschap reeds behaald 
heeft . Na de uitbundige kamp ioens
vreugde van j . 1. zaterdag , vandaag de 
wedstrijd tegen het sterke Geleen , dat 
tot vorige week nog mede titelcandi
daat was. Mijn opdracht is voor van
avond:"winnen en het ongeslagen 
thuisrecord handhaven." 
Vanavond neemt onze centre forward 
Pick Storor afscheid van het actieve 
ijshockey. G. IJ.S. is Pick veel dank 
verschuldigd voor zijn inzet en erva
ring die hij in deze begin-periode aan 
G. IJ.S. heeft gegeven. 
Als een echte vr iend zullen wij hem 
node missen . Het is zijn eigen besluit 
er vanavond, met een kampioenschap als 
Kroon , een punt achter te zetten. Pick 
wel I done , many, many thanks and good 
1 uck . 
Pick bi ijft aan G. IJ.S. verbonden en 

.lwij hopen --;; og veel van zijn ervaring 
te profiteren. 
In deze voorbeschouwing vermeld ik te
vens de namen van a 11 e spel ers van de 
G. 1 J • S. se I eet ie d ie d i t se i zoen i n het 
eerste team voor competitie-wedstrijden 
werden opgesteld en het kampioenschap 
behaa I de . 
Voor vanavond veel ijshockey genoegen 
en tot volgende week tegen het sterke 
Hamburg. 

Fr . J . M.van Erp. 

WILT U TIJDENS DE WEDSTRIJD NIET ROKEN 
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De stand in de derde divisie is momenteel: 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 . 
9. 

GIJS 15 14 0 1 28 113- 32 
Kemphanen 15 12 0 3 24 13 1- 41 
Geleen 15 12 0 3 24 67- 34 
Hijs Hok ij 3 16 8 0 8 14 105- 70 X 

Rotterdam 2 15 6 1 8 13 62- 84 
Amst. Tijgers 2 16 7 l 8 13 93- 66 X 

Olympia 2 12 3 1 8 7 36- 70 
Utrecht 2 15 3 0 12 6 36-140 
Brussel 2 15 0 l 14 - 1 20-126 X 

x = twee extra strafpunten 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000; per maand 

vrij opneembaar 

a 
Vraagt u eens inlichtingen. BANK MEES & HOPE NV 

(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld's Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Groningen , Oude Boteringestraat 17, tel. 050 - 1267 41 . 
Voorts kantoren te : Groningen (de Wijert), tel. 050-5 07 00 ; 
Winschoten, Lel. 05970 • 20 03; Delfzijl , tel. 05961 - 27 50 ; 
Nieuwe Pekela, tel. 05978-52 85; Oude Pekela , tel. 05978 • 25 13; 

"' Haren, tel. 050- 4 56 45 ; Usquert, Lel. 05950 · 29 09. 
~ 
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AAN ONZE TROUWE BEZOEKERS, ONZE STEUNEN EN TOEVERLATEN. 

Wilt U komend seizoen (1971/1972) een gereserveerde zitplaats , 
zodat U alleen nog maar het toegangskaartje op een rustig 
moment behoeft te kopen? 

Wilt U de toegangskaartjes afhalen bij een adres in Uw buurt? 

Wilt U ook de toegangsprijzen op een verantwoord laag niveau 
houden? Wanneer onze vaste kosten maar gedekt zijn? 

Wilt U helpen aan voortzetting en vergroting van stennning en 
sfeer en daarmee het zeer goede voorbeeld van Groningen 
ook in volgend jaar cont i nueren? Met meer zitplaatsen? 

Wilt U goede en spannende wedstrijden met spelers, die goed 
beslagen ten ijs komen? Die door een (nog) betere aanpak 
van training en coaching goed tegenspel kunnen blijven 
leveren? Training en coaching zullen extra zorg en kos
ten vragen! 

Wilt U de mo gelij kheid t o t een goede selectie en training van 
senioren en junioren, zodat het in Groningen aanwezige 
talent kan worden ontwikkeld? 

Toezenden aan E.G.Woon i ng , Po t gieterlaan 47, Haren (Gn.) of 
afgeven aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe

er die U kunt bereiken, 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: ..... .. .... ..... ....... ........... ........ .. .. ....................... ...... .. .... ... ....... .......... .. ....... ........ .. ... ....... . 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
..... .... x f 25, -- op de AMRO-BANK, ten gunste van GIJS (rekening 

44. 63. 27. 808) (postrekening AMRO-BANK : 803 . 935). 

Voorgesteld afhaaladres van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk .. .. .......... .... ....... .... .......... ...... ................. ...... .. ) 
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COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDS CHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G . IJ. S. (Kampioen 3e Div.) 

Martin Leeflang ( l) Doelverd. 

Coen Eikelen boom ( 18) s. Doel 

Wils Pronk (2) Captain Pieter Lucas (3) l e Verd. 

Henk van Halteren ( 4) Jos Teisman (5) Ze Verd. 

Rob van Folkert 
Aarem (6) Ass. 

Johan 
Orsel (8) Berghuis (9) le Aanv. 

Cees P ick Henk 
Meeuwsen (7) Ass . Storor ( l 0) Krikke ( 11) Ze Aanv. 

Reserves: Pim ter Veld (12) 

Coach 
Trainer 
T,C.Ass.: 
Artsen 

Jan Hessel Brons (14) 
Roland Siezen (15) 
Pieter Koopman ( 16) 
Jack Ven erna ( 1 7) 

Fr . J. M. van Erp ( 13) 
R. van Aarem ( 6) 
John Campioni 
dr . F . H. Mulder, dr . H . G. Krikke 
en dr. J . A. de Vr i es 

OPSTELLING GELEEN 

S. Vaclav 

d . Sj . Weyers 

D. Mulder P. v . d. Wal 

J. Peters J . v. Schuifelen 

Fr . Salden H. Wilms B . Erkens 

M. Mulder H. Frenken R . Lammers 

Reserve: J. Masvetil 

Gijsie wil een ijs ie , maar . . .. 

Gijsie Wil al/één een. tl[jh'J/sUf 

LICH.IJS N.V. BOTERDIEP W.Z. 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901 -2241 



GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
Zaterdagavond 27 maart a.s. Aanvang 20.00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Competitie 3e divisie N.IJ.B. 

S GIJS - GELEEN 
(Smoke-Eaters) 

Toegangsprijs f 2.-; Donateurs coupon nr. 16 

Voorverkoop bij de bekende adressen 

Hoewel er niets meer op het spel 
stond, ontaardde 't laatste ijshockey
duel in de derde di visie tussen kam
pioen GIJS en Geleen zaterdag
avond in het ijsstadion tenslotte in 
een bikkelhard gevecht. Het bloede
rige duet eindigde tensflotte in een 
4-1-overwinning van >GIJS. 

Na een overigens rustiig beg.in 
.brak het tumult los in de tweede 
iperiode. GIJS had toen al een 3-0-
voorsprong door treffers van Johan 
Orssel, Rob van Aarem en Wils 
'Pronk. Geleen begon nogal agres
sief aan d ie tweede periode 'en aan 
gezien GIJS n iet van plan was zioh 
de kaas van de boterham te laten 
eten, draaide het uit op een gevecht 
van jewelste. Er werd aan beide 
kan,,......._ maar op los geslagen en dat 
haci ~lemaal n iets meer te maken 
met de ijshockeysport. Doo r al d it 
1geweld kwamen beide ploegen in de 
tweede speeliperiode niet meer aan 
scoren toe. 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
ZATERDAGAVOND 27 MAART A.S. AANVANG 20.00 UUR 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 
COMPETITIE 3E DIVISII! N.IJ .B. 

GIJS-GELEEN 
(SMOKE EATERS) 

Kamploenshuld ig in g en afscheidswedstrijd PICK STOROR 

TOEGANGSPRIJS 1 2,- . DONATEURSCOUPON NR. 18 

VOORVERKOOP BIJ DE BEKENDE ADRESSEN 

1 f- 3 --7-Z,-t' --

Pick Storor neemt 
afscheid van GIJS 
(Van een onzer verslaggevers) 

Pick SLoror, de 51-.iarige ~ishocke:ver 
van Gl.JS, speelt vanavond in het 
Groninger ijsstadion zijn afscheids
wedstrijd voor de Groningers. Ex-Ca
nadees Storor is ruim een jaar voor 
GIJS uitg·ekomen. 

"Nu we de tweede divisie bereikt 
hebben vind ik het welletjes," meent 
Storor. Hoewel hij officieel nog van 
niets weet, hoopt de sympathieke 
brandweerman in de toekomst de 
jeugd onder handen te mogen nemen. 

"Van de jeugd moet je het hebben 
nietwaar? Hoe dat zal gaan weet ik 
echter niet. Ik heb onregelmatige 
diensten. Maar voordat we van GIJS 
een sterke vereniging hebben ge
maakt. moet er nog heel veel gebeu
ren." zegt Storor. 

De ex-Canadees peelde in januari 
1970 7ijn eerste compeiitiewedstnicl 
voor GÜS tegen Tijsc Trappers 2. Hel 
betekende tevens de eerst (3- 2) 
zege voor de Grnningers. 

'<-r-1 -- fl 
--------~~--

GIJS OVERWINT 
OOK GELEEN IN 
BROEIERIG DUEL 

(Van een onzer verslaggevers) 

Ook Geleen is er niet in geslaagd GIJS in eigen huis tenminste één punt afhan
dig te maken. De Limburgers waren echter wel met die bedoeling naar Gronin
gen gekomen, want GIJS en Geleen vochten zaterdagavond een zeer grimmig 
duel uit, waarin vele blessures genoteerd werden en de strafbank druk werd be
zocht. GIJS won deze prestigewedstrijd, waarmee de competitie werd afgesloten 
tenslotte met 4-1. Een zege, waarvoor de Groningers in feite slechts de eerste 
periode nodig hadden. Daarin nom GIJS een 3-0 voorsprong met vaak goed 
ijshockey tegen een vriendelijk Geleen. Dot zou in de tweede en derde periode 
echter heel anders worden ..... 

IIet begon, zoals gezegd, allemaal erg 
prettig. Geleen was met Limburgse 
vlaaien en bloemen naar Groningen 
gekomen om GIJS met de behaalde ti 
tel geluk te wensen. De Nederlandse 
ij shockeybond liet zich eveneens bij 
monde van secretaris Van Rijswijk, 
niet onbetuigd. 

Ook de 52-jarige ex-Camtclees Pick 
Storor werd door GIJS-voorzitter 
Pfijffer geh uldigd. Storor speelde za
terdagavond zijn laatste wedstrijd voor 
GIJS. Het werd voor hem niet een 
fijn afscheid. Storor kreeg van de de
fensief erg sterke Limburgers gee n 
enkele kans op een doelpunt. Integen
deel, hij werd bij tijden stevig in de 
tang genomen. 

Trouwens, ook de anclere Gronin
gers kregen in de tweecle en clerde pe
riode heel wat te verduren: Van Aarem 
liep een wond boven de neus op, Lucas 
kreeg een paar snijwonden in het ge
zicht en verschillende spelers van bei
de partijen timmerden elkaar zo af en 
toe onbehouwen met hun sticks op het 
li chaam. 

GIJS dank zijn zege aan de sterke 
s tart in de eerst'e periode. Bevrijcl van 
alle zpnuwen konden de mannen va.n 
speler-trainer Van Aarem rustig bou
wen aan een stevig overwicht. 

De gastheren waren technisch veel 
beter clan Geleen, dat zich aanvankelijk 
moest beperken tot goed sluitend de
fensie! werk. Eenmaal in het Gronin
ger aanvalsvak beland bleken de Lim
burgers nauwelijks een vuist te kun
nen maken. Leeflang hoefde slechts af 
en toe in te grijpen om doelpunten te 
voorkomen. 

Door achtereenvolgens Orsel, Van 
Aarem en Pronk nam GIJS een 3-0 
voorsprong. De afstand had vee! gro
ter kunnen zijn als Geleen-goalie Vac
lav niet zo'n ui tstekende wedstrijd had 
gespeeld. Zijn uitvallen was de aanlei
ding tot grote woede bij de Limbur
gers. Voor het begin van de laatste 
periode moest Vaclav zich laten ver
vangen door Weyers (die er trouwens 
ook heel wat van kon) wegens een 
paar gekneusde ribben. 

Rede n voor enkele geëmotioneerde 
Limburgers om uit te roepen: ,,Al di e 
munmer zeven (l\'leeuwsen - red.) nog 
iets uithaalt, stappen we met het hele 
zwikkie van het ijs. GIJS moet eerst 
maar eens leren ijshockeyen .. .. " 

Een ietwat vreemde uitspraak van de 

PICK STOROR 
... afscheidsduel . 

zuidelijken, die kon word n toege
schreven aan hun opwinding. Want Ge
leen leverde bij vlagen "gaaf slagers
werk" en dat is zelfs bij ijshockey niet 
wenselijk. 

Hoe dan ook, GIJS deed het wel iets 
rustiger aan en daardoor kreeg Mul
der in de laatste periode de kans met 
een schitterend slapshot de stand snel 
op 3-1 te brengen. Verder lieten de 
Groninger verdedigingslinies het niet 
komen. 

Toen Berghuis voor 4--1 zorgde, 
was de spanning definitief gebroken 
en hoewel tot het laatste signaal de 
ploegen vrijwel nimmer compleet op 
het ijs stonden, bleef de onaangename 
sfeer beperkt tot wat geduw en ste
vige body-checks. 

De stand is nu: 
GIJS 16 15 0 1 30 117- 33 
Kemphanen 16 13 0 3 26 144- 41 
Geleen 16 12 O 4 24 68- 38 
Hijs Hokij 3 16 8 0 8 14 105- 70,c 
Rotterdam 2 15 6 1 8 13 62- 84 
Amst. Tij gers 2 16 7 1 8 13 93- 66:it 
Olympia Antw. 2 13 3 1 9 7 36- 83 
Utrecht 2 15 3 0 12 6 36-140 
Brussel 2 15 0 1 14 -1 20-126,c 
x = 2 extra verliespunten. 
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GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
ZATERDAGAVOND 3 APRIL A.S. AANVANG 20.00 UUR 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 
SLIDTI G WEDSTRIJD SEIZOEN '70-'71 

GIJS - HAMBURG 
TOEGANG PRJJS f 2,- DONATEURSCOUPON nr. 17 

Voorverkoop bij de bekende adressen. 

,,DANK 1 _ ~ ~,,, 1/ 

voor de steun' / 
Nu na 29 wedstrijden GIJS zijn sei

zoen "J0-'71 heeft afgesloten, willen 
technische leiding, captain en spelers 
de bijna 40.000 bezoekers, die de trou

we GIJS aanhang hebben gevormd, 
danken voor de geweldige morele 
steun. die leiding en ,pelers hebben 
ontvangen en die i.n niet onbelangrij
ke mate hebben bijgedragen tot het 
goede verloop van het seizoen met als 
kroon bet kampioenschap , an de 3de 
D ivisie van de N.IJ.R 

De GIJS-baby's gaan door en blijven 
in de 2de Divisie op "Jw steun en sym
palhie rekenen. 

Fr. J. M. van ERP, 
R. van Aarem. 

- DE INZENDSTER van het inge
zonden tuk "0 S WORDT GEEN 
RECHT GEDAAN", mej. J. Primé 
woont in Haren en niet in Groningen, 
zoals door ons abusievelijk vermeld. 
Haar klacht betrof de plaatselijke polt-
·e. dus die in Baren. 

GRONINGER IJSHOCKE Y STICHTING 
Zaterdagavond J april a.s. Aanvang 20.00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Sluitingswedstrijd seizoen '70-71 

GIJS-HAMBURG 
Toegangsprijs f 2.- Donateurscoupon nr. 17 

Voorverkoo p bij de bekende adressen 

Coach Van Erp vertrekt 
~ -llä conflict met G IJ S 

Frans van Erp, de coach van de Groninger IJshockey Stichting, heeft zijn ontslag 
genomen. De 49-jarige Van Erp kon zich niet langer verenigen met het beleid 
van het stichtingsbestuur. 
Van Erp verzorgde samen met Van Aarem de begeleiding van het eerste team, mel,1-
dien verstande dat Van Aarem het technische gedeelte voor zijn rekening nam 
terwijl Van Erp de organisatorische voorbereidingen verzorgde. 
Als reden voor zijn vertrek geeft de heer Van Erp op: ,,Ik was het oneens met 
enkele bestuursleden omtrent de beleidsvoering. Met Van Aarem heb ik altijd 
goed kunnen werken, dat is het knelpunt niet. Het feit dat het juniorenteam van 
G1JS tegen mijn wil naar een toernooi in Duitsland werd uitgezonden is voor mij 
aanleiding geweest mijn functie neer te leggen omdat dit financieel niet verant
w oord was." 
Overigens zijn er nog meer veranderingen op til bij GIJS. Rob van Aarem zal met 
ingang van het volgend seizoen de ijstraining niet meer voortzetten in verband 
met de werkzaamheden, die hij als direct eur van de ijshal moet vervullen. 
Ook zal Van Aarem in het nieuwe seizoen zo goed als zeker alleen nog maar in de 
thuiswedstrijden van de partij zijn. 
Bij GIJS w ordt al uitgekeken naar een opvolger voor Van Aarem. Het staat 
vrijwel vast dat dit een buitenlander zal zijn. De gedachten gaan uit naar een 
Tsjech. Verder is er een goede kans dat GIJS versterking krijgt door de komst van 
Ad Herrijgers van het Tilburgse Tijsc Trappers en Thialf-speler Piet Kok, die 
zaterdagavond als gastspeler een goede indruk achterliet. 

GIJS besluit seizoen 
met 7~2 nederlaag 

- IV on een onzer verslaggeversr 
Enigszins teleurgesteld , rlieten zaterdagavond de 1400 GIJS-aanhangers het 
ijsstadion Stadspark nadCft hun favorieten door HSV Hamburg naar een kansloze 
7-2 nederlaag waren gespeeld. De Duitsers, die met een gehavend teom aon
tl'(tden, - coach Nicolaas Pethes wilde aanvankelijk afzeggen - bleken op alle 
onderdelen juist iets beter dan de "Gr sies'~ 
Toch was speler-trainer Rob van 

Aarern niet ontevreden: ,,Op de eerste 
periode na hebben we goed gespeeld. 
We hebben getracht opbouwend ijs
hockey te spelen en dat is vrij aardig 
gelukt". Hamburg kun je vergelijken 
met een goede Nederlandse tweede di
visieploeg en in dat licht bezien is het 
voor ons een goede oefening geweest". 

Al na twee minuten keek GIJS te
gen een 1-0 achterstand aan toen cap
tain Hasforth een grove verdedigings
fout onberispelijk omzette in een doel
punt. 
De Groningers maakten in deze fase 
een matte indruk. Bovendien zat er 
vrijwel geen verband tussen de linies 
en vooral aanvallend kwam GIJS nau
welijks tot positieve daden, ond~ de 
aanwezigheid van Thialf gastspeler 
Piet Kok, die verdienstelijk speelde. 

Aan het eind van de eerste perlode 
keek GIJS tegen een ontmoedigende 
4---0 achterstand aan door treffers van 
Franck, Butz en Slezen. De laatste 
werd door GIJS welwillend afgestaan 
aan de Hamburgers daar deze met te 
weinig- spelers naar Groningen was ge
komen. 

De tweede periode pakten de kers
verse kampioenen de zaken wat ener
gieker aan. Hamburg moest toestaan 
dat GIJS een stevig overwicht opbouw
de. Er onstonden legio reeële scorings
mogelijkheden voor het doel van Lan
ter waarvan er slechts een benut 
werd door Van Aarem (1--4). 

Het had er alle schijn van dat het 
conditioneel sterke GIJS in de laatste 
periode de marge verder zou gaan ver
kleinen. De Duitse defensie loste de 
problemen evenwel met veel overleg 
op, ofschoon Kok, Orsel en Krikke en
kele malen het geluk niet aan hun 
zijde hadden. 

De laatste minuten leverde een wa
re doelpuntenregen op. Eerst passeer
de Kronefeld tweemaal de voor Leef
lang ingevallen Eikelenboom, die en
kele seconden later machteloos was na 
een solo van Franck {1-7). 

Het laatste woord was echter voor 
GIJS toen Jack Venema de eindstand 
op 2-7 bepaa1äeê n ènnee het voor 
de Groningers zo voorspoedig verlopen 
ijshockeyseizoen afsloot. --
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Zit U onze spelers graag me t goed wedstri jdmateriaal? 

Wilt U voor GIJS de volledige amateu r s tatus blijven behouden , 
mede ook ten voordele van Uzelf? 

Wilt U de GlJS t eams laten bestaan u it goed getra inde en goed 
onderrichte nederlandse ijshockey - spelers? De enige clu b 
i n Nederland waar dat thans het geval is? ---

Wilt U medehelpen met 

Wo r dt dan donateur en stort voo r het seizoen 19 71 /1972 een 
donateursbijd r age van f 25 ,-- per jaar . 

Op de nog te drukken donateurskaarten zal de voor U gereser 
veer de plaats worden aangegeven . Wilt U met mee rd ere geli jk
ge zi nden naast elkaar? Meld t dan evenveel do nat eurs als U 
plaatsen gereserveer d wilt hebben . Pr obeer het in ied er ge
val t oc h maar . 

P . M. : (AMRO-BANK GRO INGE t . g . v . GIJS banknr. 4 4 .63 .27.808; 

postgiro van de A.'1RO-BA K Groningen : 803 . 935) 

---·----·-----------------------------------------------------

To ezenden aan E. G. Woo ning , Potgieterlaan 47 , Haren (Gn . ) of 
afg.even aan ka s sa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
ler die U kunt ber e iken. 

Naam : 

Adres: 

Woonplaats: 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
x f 25 ,-- op de AMRO-BANK , ten guns t e van GIJS (rekening 

44.63 . 27 . 808) (postrekening AMRO-BANK : 803 . 935) . 

Voorgesteld afhaa l adre s van de toegangskaartjes : 

(gemeente/wijk ) 
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GR O INGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

7.atf'rdagavond 3 april 197 1 

Aanvang 20 . 00 uur 

IJSSTADION S TA DSPARK GRO I GE 

Vrogramma 

G.IJ.S. - HAMBURG 

SLUIT! GSWEDSTRIJD SEIZOEN 1970-1971 

D e opbrengst van dit programma is bes t emd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 

-5 -

EDERLA DSCHE IJSHO CKEY BO D SEIZOEN 1970 -1971 

OPSTEL L ING G. IJ . S. (Kampioen 3e0iv . ) 

M a rtin Leeflang ( 1) Doelverd. 

Coen Eikelenboom ( 18) Res . Doe lv e rd . 

W i ls Pronk (2) Capt a in) Pieter Lu c a s (3 ) l e Verd. 

Henk van Halte r e n ( 4) Jos T e isman (5) 2e Verd. 

Rob van F olk e rt 
Aarem (6) Ass. 

Joha n 
Orsel (8) Berghuis (9) l e Aanv. 

Pieter Cees Henk 
Koopman (16) Meeuwsen (7) Ass. 

R e serv e s: Pim t e r Veld ( 12} 
Jan Hessel Brons (14) 
Gee rt Rampen ( 13 ) 
Roland Siezen ( 15) 
Jack Venema (17} 

Trainer 
T.C . Ass. : 

R. va n a rem 
John Campioni 

Krikke ( 11) le Aanv . 

Artsen dr . F . H . Mulder , dr . H. G. Krikke 
e n dr. J . A . de Vrie s 

OPST E LLI G HAMBURG 

H. Laute r 

U . Ei sne r 

G. Butz P. Hasforth 

P. Ka rner M. Sattler 

P. Kronenfeld H. Franck Fr . Knut 

H. Kuster M. Edler 

Gijsie wil een ijs;e, maar . ... 

"/ Il ,, • '!:_ 1. ')_ /, r~..,• n .f Gijsie w, a een een. ~::J-!~ 

LICH IJS N.V. BOTEROIEP W Z. 45 BEDUM GR TEL O 5901 -22 41 
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De eindstand in de derde divisie is: 

1. GIJS 
2. Kemphanen 
3 . Geleen 
4. Hijs - Hokij 3 
5. Rotterdam 2 

16 15 
16 13 
16 12 
16 8 
15 6 

30 117 - 33 
26 144- 41 
24 68- 38 
14 105-70x 
13 62- 84 

6. Amst. Tijgers 2 16 7 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 

1 
3 
4 
8 
8 
8 
9 

13 93 - 66x 
7. Olympia 2 13 3 
8. Utrecht 2 15 3 
9. Brussel 2 15 0 

12 
14 

7 36- 83 
6 36-140 

-} 20-126 X 

x = twee extra strafpunten 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000,- per maand 

vrij opneembaar 

e 
Vraagt u eens inlichtingen . BANK MEES & HOPE NV 

(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld's Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Groningen, Oude Boteringesrraat 17, tel. 050 - 1:267 41 . 
Voorts k:anroren re: Groningen (de Wij ert), tel. 050 • 5 07 00 ; 
Winschoren. tel. 05970 · 20 03; Delfzijl, tel. 05961 · 27 50; 
Nieuwe Pekela , tel. 05978·52 85 ; Oude Pekela , tel. 05978 • 25 1 J ; 

«> Haren, tel. 050 • 4 56 45 ; Usquert, tel. 05950 • 29 09. g 
N 
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VOOR UW AGENDA: 

OPENINGSWEDSTRIJD SEIZOEN 1971-1972: 

za 9 okt. 20 . 00 uur G . IJ . S - H . T . S . V. , BREME." 

WORD LID VAN DE G . IJ . S. SUPPORTERS CLUB 

In l ichtingen bij de Heer H . Te is man, 

voorzitter, t e l. 050 - 77 9 163 

HEEFT U Z ICH AL OPGEGEVEN ALS DONATEUR ? 

(zie blz. 7 en 8) 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zee r g o ede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alle s voor Uw uitrusting v oorradig 

Noorse schaatsen VIKI G - VING - BALLANGRUD -

FREETJME enz. 

Schaatspa kk en - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9 , 95 

~~ SP@RTHUISd d h ., 
:-"'".~. sJoer v. . aan r:. 

11 .,1 NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 ani .. 
GRONINGEN - TEL 24912 ' ' 
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•. 

AAN ONZE TROUWE BEZOEKERS , ONZE STEUNEN EN TOEVERLATEN. 

Wilt U komend seizoen (1971/1972) een gereserveerde zitplaats, 
zodat U alleen nog maar het toegangskaartje op een rustig 
moment behoeft te kopen? 

Wilt U de toegangskaartjes afhalen bij een adres 1n Uw buurt? 

Wilt U ook de toegangsprijzen op een verantwoord laag niveau 
houden? Wanneer onze vaste kosten maar gedekt zijn? 

Wilt U helpen aan voortzetting en vergroting van steimning en 
sfeer en daarmee het zeer goede voorbeeld van Groningen 
ook in volgend jaar continueren? Met meer zitplaatsen? 

Wilt U goede en spannende wedstrijden met spelers , die goed 
beslagen ten ijs komen? Die door een (nog) betere aanpak 
van training en coaching goed tegenspel kunnen blijven 
leveren? Training en coaching zullen extra zorg en kos
ten vragen! 

Wilt U de mogelijkheid tot een goede selectie en training van 
senioren en junioren , -zodat het in Groningen aanwezige 
talent kan worden ontwikkeld? 

------------------------------------------------------------
Toezenden aan E. G. Wooning , Potgieterlaan 47 , Haren (Gn.) of 
afgeven aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
ler die U kunt bereiken. 

Naam : 

Adres : 

Woonplaats: . .... .......... ~ ....... . 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/19 72 van 
..... x f 25 , -- op de A.'1.RO- BANK , ten gun ste van GIJS (rekening 

44 . 63 . 27.808) (postrekening AMRO-BANK : 803.935). 

Voorgesteld afhaaladres van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk .... .. ..... ........ . .. . . ) 

~IJS KAMPIOENSTEAM 

l 970- 1971 

ROB VAN AAREM Ass. 
FOLKERT BERGHUIS 
AERNOUT BENDER 
JAN HESSEL, BRONS 
BERT CORBIERE 

EN EIKELENBOOM 
OHN HALFFXAN 

HENK VAN HALTEREN 
PIET ER KOOPMAN 
HENK KRIKKE 
HARTIN LEEFLANG 
PIET ER LUCAS 
CEES XEEUWSEN Ass . 
JOHAN ORSEL 
WILS PRONK Capt .. 
ROLAND SIEZEN 
PICK STOROR 
JOS TEISMAN 
PIM TER VELD 
JACK VENEMA 

HENDRIK BOSMA 
JAN DIJKSTRA 
HANS HAAN 

ERT RAMPEN 
ER.'1AN TU lNMAN 

JAN WESTERHUIS 

(Reserves) 

F r . J . '.1 . VAN ERP 

Coach 

- 3-

EEN SLOTWOORD 

Vanavond komt de GIJS - selectie 
voor de 29ste maal in dit seizopn 
op het ijs . Met inbegrip van oefen-, 
vrien dschappelijke -, to e rnooi- en 
competitiewedstrijd en was dit e n 
behoorlijk zwaar programma, waar 
de Gijs sie s zich met een kampioen s -
sukse s goed door he e n hebb e n ge sla
gen . 

E en rust van enige weken alvo r ens 
in augustus a .s. de conditietrai
ning voor het seizoen 1971-1972 
weer aanvang t, is nu we l verdiend. 

Tegen Hamburg, een ploeg die ze
ker het niveau van een goede 2de 
Divisie ploeg heeft zal het vanavond 
ee n goede ge legenheid zijn zich 
nogmaals vertrouwd te maken met 
het sneller en harder ijshockey zo
als wij d at in het komend seizoen 
in de 2de divisie zullen ontmoeten. 

Gijss i es, good luck and go '. 

Trouwe GIJS supporters, een zon 
rijke zomer toegewenst n tot z i ens 
bij d e openingsweds trijd van het 
se iz oen 197 1 - 1972, in oktobe r 
a. s. 

v . E. 

WILT U TIJDENS DE Vl EDSTRU D 

NIET ROKEN '. : 
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Ziet U onze spelers graag met goed wedstrijdmateriaal? 

Wilt U voor GIJS de volledige amateurstatus blijven behouden, 
mede ook ten voordele van Uzelf? 

Wilt U de GIJSteams laten bestaan uit goed getrainde en goed 
onderrichte nederlandse ijshockey-spelers? De enige club 
in Nederland waar dat thans het geval is? -

Wilt U medehelpen met 

Wordt dan donateur en stort voor het seizoen 1971/1972 een 
donateursbijdrage van/ 25,-- per jaar. 

Op de nog te drukken donateurskaarten zal de voor U gereser
veerde plaats worden aangegeven. Wilt U met meerdere gelijk
gezinden naast elkaar? Meldt dan evenveel donateurs als U 
plaatsen gereserveerd wilt hebben. Probeer het in ieder ge
val toch maar. 

P.M. : (AMRO-BANK GRONINGEN t.g.v. GIJS banknr. 44,63,27.808; 

postgiro van de AMRO-BANK Groningen : 803,935) 

Toezenden aan E.G,Wooning, Potgieterlaan 47, Haren (Gn.) of 
afgeven aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
ler die U kunt bereiken. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
.. ........ x / 25 ,-- op de AMRO-BANK, ten gunste van GIJS (rekening 

44.63,27.808) (postrekening AMRO-BANK: 803.935). 

Voorgesteld afhaaladres van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk ..... ........... .... ... .. ............... ... ........................... ) 
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GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 27 maart 1971 

Aanvang 20. 00 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Programma 

G. IJ.S - GELEEN {Smoke Eaters) 

KAMPIOENSHULDIGING 

EN 

AFSCHEIDSWEDSTRIJD PICK STOROR (10) 

De opbrengst van dit programma is bestemd 
voor het GIJS-Jeugd Fonds 

25 cent 
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COMPETITIE 3e DIVISIE NEDERLANDSCHE IJSHOCKEY BOND SEIZOEN 1970-1971 

OPSTELLING G. IJ. S. (Kampioen 3e Div.) 

Martin Leeflang ( l) 

Coen Eikelenboom ( 18) 

Wils Pronk (2) Captain 

Henk van Halteren ( 4) 

Rob van 

Pieter Lucas ( 3) 

Jos Teisman (5) 

Johan Follcert 

Doelverd. 

s.Iloe~ rd. 

le Verd. 

2e Verd. 

Aarem (6) Ass. Orsel {8) Berghuis {9) le Aanv . 

Cees Pick Henk 
Meeuwsen (7) Ass. Storor ( l 0) Krikke ( 11) 2e Aanv. 

Reserves: Pim ter Veld (12) 

Coach 
Trainer 
T. C. Ass.: 
Artsen 

Jan Hessel Brons (14) 
Roland Siezen ( 15) 
Pieter Koopman ( 16) 
Jack Venema ( 17) 

Fr. J. M. van Erp (13) 
R. van Aarem ( 6) 
John Campioni 
dr. F. H. Mulder, dr. H. G. Krikke 
en dr. J.A.de Vries 

OPSTELLING GELEEN 

S. Vaclav 

Sj. Weyers 

D. Mulder P. v.d. Wal 

J. Peters J. v. Schuifelen 

Fr. Salden H. Wilms B. Erkens 

M. Mulder H. Frenken R. Lammers 

Reserve: J. Masvetil 

Gijsie wil een ijsie, maar .... 

'Gijsie wil a/léén een. r/yJ,'}jsUf 

LICH-IJS N.V. BOTEROIEP W.Z. 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901-2241 
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De stand in de derde divisie is momenteel: 

1. GIJS 15 14 0 l 28 113- 32 
2. Kemphanen 15 12 0 3 24 131- 41 
3. Geleen 15 12 0 3 24 67- 34 
4. Hijs Hokij 3 16 8 0 8 14 105- 70 X 
5. Rotterdam 2 15 6 1 8 13 62- 84 
6. Amst. Tijgers 2 .16 7 1 8 13 93- 66 X 
7. Olympia 2 12 3 l 8 7 36- 70 
8. Utrecht 2 15 3 0 12 6 36-140 '• 
9. Brussel 2 15 0 1 14 -1 20 -}26 X 

x = twee extra strafpunten 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 2000, per maand 

vrij opneembaar 

Vraagt u eens inlichtingen . BANKMEES & HOPE NV 
(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld's Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Groningen, Oude Boteringestraat 17, tel. 0S0 - 1267 41. 
Voorts kan1oren te : Groningen (de Wijert), tel. 050- 5 07 00 ; 
Winschoten ,-tel . 05970-2003; Delfzijl, tel. 05961 - 27 S0; 
Nieuwe Pekela, tel. 05978-52 85 ; Oude Pekela , tel. 05978 • 25 13; 
Haren, tel . 050 - 4 56 45; Usquert, tel. 05950 · 29 09. 
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Hedenavond wordt de pnJ s voor de verdienstelijkste spe
ler G, IJ. S. 170 - '71 en de prijs 11 Comingman 11 G. IJ. S., 
beschikbaar gesteld door Johan Lukken Sportprijzenhuis 
te Groningen, uitgereikt. 

SL UITINGS WEDSTRIJD: 

za 3 april 20 . 00 uur G. IJ. S. - HAMBURG 

WORD LID VAN DE G. IJ. S. SUPPORTERS CLUB 

Inlichtingen bij de Heer H. Teisman, 

voorzitter, tel. 050 - 779163 

HEEFT U ZICH AL OPGEGEVEN ALS DONATEUR ? 

(zie blz. 7 en 8 

IJSHOCKEYSCHAATSEN (zeer goede) reeds vanaf 

f 55, 00 

Alles voor Uw uitrusting voorradig 

Noorse schaatsen VIKING - VING - BALLANGRUD -

FREETIME enz. 

Schaatspakken - trainingspakken 

Truien met GIJS f 9, 95 

_."t- SPillRTHUISd d h .'W 
~i~ti. sJoer v. . aan .-t Jl î&'IJI NIEUWE EBBINGESTRAAT 91 1,J , ·1 

GRONINGEN - TEL 24912 

e 
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AAN ONZE TROUWE BEZOEKERS, ONZE STEUNEN EN TOEVERLATEN . 

Wilt U komend seizoen (1971/1972) een gereserveerde zitplaats, 
zodat U alleen nog maar het toegangskaartje op een rustig 
moment behoef t te kopen? 

Wilt U de toegangskaartjes afhalen bij een adres in Uw buurt? 

Wilt U ook de toegangspri jzen op een verantwoord laag niveau 
houden? Wanneer onze vaste kosten maar gedekt zijn? 

-Wilt U helpen aan voortzetting en vergroting van stermning en 
sfeer en daarmee het zeer goede voorbeeld van Groningen 
ook in volgend jaar continueren? Met meer zitplaatsen? 

Wilt U goede en spannende wedstrijden met spelers, die goed 
beslagen ten ijs komen? Die door een (nog) betere aanpak 
van training en coaching goed tegenspel kunnen blijven 
leveren? Training en coaching zullen extra zorg en kos
ten vragen! 

Wilt U de mogelijkheid tot een goede selectie en training van 
senioren en junioren, zodat het in Groningen aanwezige 
talent kan worden ontwikkeld? 

------------------------------------------------------------
Toezenden aan E,G,Wooning, Potgieterlaan 47, Haren (Gn,) of 
afgeven aan kassa IJSSTADION of aan een bestuurslid of spe
Jer die U kunt bereiken, 

Naam; 
······· ············ ·•·· ··· ·•• ·•···· ·············• ··· ··• ········ ··• ········· ···· ····· ·········· ···· ·· ···•··· ······· ········· ··· ··· ·· 

Adres: ······· ····· ·· ················ ··· ········ ····•·········· · .. . , ... ....... ... ... ..... ............ .. .... .. .... .... ..... ... ....... ...... . 

Woonplaats: ...... ............ ........ ..... .. ... ...... ........................ .... .. ..... ............... ... ......................... ........... . 

worden donateur van GIJS en storten de donatie 1971/1972 van 
...... ... x / 25 ,-- op de AMRO-BANK, ten gunste van GIJS (rekening 

44,63,27.808) (postrekening AMRO-BANK: 803.935). 

Voorgesteld afhaaladres van de toegangskaartjes: 

(gemeente/wijk .................................... ... .............. .... .. ......... ... ) 

VAN DE COACH : 

ROB VAN AAREM 
FOLKERT BERGHU IS 
A ERNOUT BEND ER 
JAN HESSEL . BRONS 
BERT CORB I ERE 
COEN EIKEL ENBOOM 
JOHN HALFFMAN 

ENK VAN HA.LTEREN 
1 ET ER KOOPMAN 

H ENK KR IKKE 
MARTIN LEEFLANG 
PI ETER LUCAS 
CEES MEEUWSEN 
JOHAN ORSEL 
WILS PRONK 
ROLAND SI EZEN 
PICK STOROR 
JOS TE I SMAN 
PI M TER VELD 
JACK VENEMA 

HENDRIK BOSMA 
JAN DIJKSTRA 
HANS HAAN 
GEERT RAMPEN 
HERMA.N TU I NMAN 

AN WESTERHU IS 

(RESERVES) 
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Het is voor een coach een plez ierige 
zaak bi j de laatste competitie-wedstr ijd 
een woord vooraf te geven, a l s z i jn 
team het kampi oenschap reeds behaa ld 
heeft . Na de uitbundige kampi oens
vreugde van j . 1. zaterdag, vandaag de 
wedstrijd tegen het sterke Geleen , dat 
tot vorige week nog mede t itelcandi 
daat was. Mijn opdracht is voor van
avond :11w innen en het ongeslagen 
thuisrecord hand haven . 11 

Vanavond neemt onze centre forward 
Pic k Storor afsc hei d van het act ieve 
ijshockey . G. IJ . S. is Pi c k veel dan k 
verschul di gd voor zijn inzet en erva
ring d ie hi j i n deze beg in-periode aa n 
G. IJ . S. heeft gegeven. 
Als een echte vr iend zullen wij hem 
node missen. Het is zijn eigen beslu it 
er vanavond , met een kampioenschap als 
Kroon , een punt achter te zetten. Pick 
wel I done , many , many thanks and good 
1 uc k. 
Pic k bi ijft aan G. IJ . S. verbonden en 
wij hopen nog veel van zijn ervaring 
te profiteren . 
In deze voorbeschouw i ng vermeld ik te
vens de namen van ëJ 1 1 e spe l ers van de 
G. IJ . S. se lectie die dit seizoen in het 
eerste team voor competitie-wedstrijden 
werden opgeste ld en het kampioenschap 
behaa I de . 
Voor vanavond veel ijshockey genoegen 
en tot volgende week tegen het sterke 
Hamburg . 

Fr.J.M.va n Erp . 

WILT U TIJDENS DE WEDSTRIJ D NIET ROKEN 



Bezorgdheid over financiële situatie 

Onenigheid tussen 
coach Van Erp 
en GIJS opgelost 

(Van een onzer verslaggevers) 
De Groninger ijshockeyvereniging 

GIJS kan ook het volgende seizoen 
beschikken over Frans van Erp in 
zijn functie als coach van het eerste 
team, dat naar de tweede divisie 
promoveerde. Na afloop van het vori
ge seizoen gal de heer Van Erp te 
kennen niet meer als coach te willen 
optreden. 

Tussen de GIJS-coach en het be
stuur waren enige verschillen van in
zicht ontstaan rond de begeleiding van 
het team. Dit conflict is na uitvoerig 
overleg inmiddels opgelost. Rob van 
Aarem heeft zich bereid verklaard 
weer als speler-trainer te fungeren. 
Ook doelman Martin Leeflang wordt 
in de technische leiding van het team 
betrokken. 

Een en ander werd bekendgemaakt 
op de algemene bestuursvergadering 
van GIJS in Haren. Het bestuur toon
de zich bezorgd over de financiële si
iuatie, waarin GIJS verkeert. 

Ondanks de grote publieke belang
stelling kunnen de inkomsten de kos
ten om de seniOl'en- en juniorenteams 
aan de competitie te kunnen ]aten 
deelnemen bij lange na niet dekken. 
Het bestuur -van GIJS probeert nu 
enige sponsors aan te trekken om de 
zaken financieel rond te krijgen. 

IJshockeykenners 
in voetbaliury 

(Van een onzer verslaggevers) 
Frans van Erp, de vroegere 

coach van de Groninger ijshockey
club GIJS en trainer-speler R. van 
Aarem, zullen zich voqr één dag
meL voetbal bezig houden. Zondag 
vormen zij met mr. J. van Zaayen 
de jury op het internationale A-ju
niore.ntoernooi van Be Quick, waar 
'te de sportief t spelende ploeg 
moeten aanwijzen. 

Op Esserber g verschijnen zondag 
de jeugdteams van SV Niedersach
sen uit Hannover, BV Germania 
Wol1en büttel, de Is raëlische jeugd-lkampioen Gadna Yehuda, Emmen, 
se Leeuwarden, GVAV-Rapiditas, 
Robur et Velocilas en Be Qui ck. 
In.zet is de Ties Rozema-wisselbo
kaal, die twee jaar geleden i n het 
bezit kwam van se Leeuwarden . 

FaC Play Cup voor~ IJS 
Het eerste team van de Grnninger IJshockeyclub GIJS, dat kampioen i s ge
worden in de derde divisie, heeft .die titel op, voor ijshockeybegrippen, bijzonder 
sportieve wijze behaald. Van aUe dubs in de drie divisies had GIJS het kleinste 
aantal strafminuten. De Groningers wonnen daarmee de Faii· Play Cup van de 
Nederlandse IJshockey Bond 
GIJS kreeg 121 strafminuten tegen nummer twee op de ranglijst, Olympia 
Antwerpen II, 128. Brussel II werd derde met 145 strafminuten, De speler met 
de meeste strafminuten was Mulder van Geleen (69). Bij GIJS was Meeuwsen 
de grootste zondaar (38). In het afgelopen seizoen was Rob van Aarem van 
GIJS de produktiefste speler in de derde divisie. Van Aarem behaalde 53 
punten (doelpunten en assists). Tweede werd Habraken van Kemphanen met 
49 punten voor Johan van Orssel (GIJS) met 4'1 punten. Op de achtste plaats 
eindigde ook een GIJS-speler, Folkert Berghuis (28 punten) . 

Twee leden van de Groninger IJshockeyclub, Jos Teisman en Henk Krikke, 
zijn uitgenodigd om van 12 tot en met 24 juli deel te 11emen aan een interna
tionaal ijshockeykamp ondei; leiiling van de Zweedse bondscoach Stromberg. 
Spelers uit heel Europa zullen aan het kamp deelnemen, "' 

1 GIJS-doelman "" 
Le~flang in ,§! 'ul 
nationale 1~ r ,-
selectie-groep 

l\'.l.artjn Leeflang, de keeper van 
GIJS, die het afgelopen seizoen zijn 
internationale debuut maakte, is geko• 
zen voor de nationale ijshockey-selec
tiegroep. Er wordt door deze selectie 
wekelijks getraind in Den Bosch waar 
de kunstijsbaan het gehele jaar open 
blijft. 

De kans is nu aanwezig dat Leeflang 
tijdens de wereldkampioenschappen 
van de zogeheten C-groep, die h t vol
gend jaar in Nederland worden ge
houden, het Nederlandse doel zal ver
dedigen. 

Voor het komende seizoen hee!t 
GIJS met twee teams ingeschreven. 
Het senioren-team komt dan weer uit 

~ in de derde divisie en een jeugdploeg 
:ml in de jeugdcompetitie spelen. 

:~~~- r'JJ,r-7 I 
Fair ay Cuif 
voor team van 
GIJS-Gro~ingen 

De :fair Play Cup van. de Nederlandse 
1hockeybond Is toegekend aan het 

~ente team van GIJS--Groningen, dat 
in het afgelopen seizoen In . zestien wed
strijden slechts 121 strafminuten kreeg. 
De eindstand van ·de strijd om deze 
sportieve beker is: 1. GDS--Groningen, 
'2. Olympla Antwerp 2,3. BIHSC Brussel 
2, 4. Hijs Hokij Den Haag, 5. SU 
Nijmegen. 

Op de topscorenlijst van cte C'l11hs in 
de derde divisie .- GIJS is overiger:is 
Qt:p romoveerd naar de tweede divisie · ;w,,t Roh van Aarem t,ovenaan met :Ci:l 
punten (25 goals en 28 assists). Joh.an 

·van Orsel staat derde met 47 punten (JJ 
goa li; en H.i assists) en Folkert Bt>rghuis 
bezet de ;ichtste plaats met 28 punten 
'12 1 1,?0a Is en 7 assists). 

[)~ meest bestrafte speler van GIJS is 
Cees Meeuwsen. die in twaalf wed
qrijdcn in totaal 38 strafminuten kreeg. 1 

Gl'l11iclcleld per wedstrijd: 3. 166. . j 
Tl'J1sl0tte is nog wel Mtrdig om te 

'-....Á1-i:tcn d:1t V(l0r vo1gènd ja'ar'de èl 'tiels 'Wn '1 
ll"Creld- en Europees kampioenschap 
~ijn vostgestelct. De landen in de A
grncp spelen van 7 tot en met 22 april in 
Pn1;1g, de lnncten in de 8-groep van 24 
1n;rn rt tot en met 2 npril in B()ekarest en 
de l:mdcn in de C'-gwep van J tot en met 
12 maart in de R()emeense stad Mier
curcD Ciuc. 
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WEEKBLAD VOOR SEL WERD 

.J#' 

OLE 
Geen "strijdkreet" uit de Spaanse arena's maar de yell 

van de Groninger IJshockey Stichting, kortweg G.IJ.S. 

Een jonge vereniging, die door een gedurfde - profes

sionele - aanpak, in korte tijd, één van de meest spre

kende "sport" visitekaartjes van de Martinistad is ge

worden. 

IJSHOCKEY - een fascinerende 
sport om te beoefenen en even fas
cinerend om naar te kijken. 
De bakermat van ijshockey stond in 
Canada, waar soldaten met zelfge
maakte sticks, parapluies of wan
delstokken en een uit een boom
stronk gesneden platte schijf (puck) 
op de bevroren meren en rivieren 
de verveling tijdens de lange win
ters mee probeerden te verdrijven. 
Het was een typische soldaten ,sport, 
hard, zonder regels en veldafmetin
gen. 
Eerst toen de Canadese studenten 
het ·spel reglementeerden - speel
tijden, aantal teamleden, afmeting 
veld, puck en goal - werd de ver
binding met het hedendaagse ijs
hockey gelegd. 
In Nederland wordt sinds 1929 ge
speeld. Eerst in Haarlem, daarna 
volgden al spoedig Amsterdam, Den 
Haag en Tilburg. 

de supporters hartstochtelijk mee. 
Dit gebeurt weliswaar op de tribu
nes, maar de voeten, handen en keel 
hebben het evenals de spieren bij de 
spelers "hard" te verduren. Oorver
dovend lawaai daalt onophoudelijk 
als een - lawine - op vriend en 
vijand neer. Het voordeel is echter 
duidelijk aan G.IJ.S.'-zijde. IJshoc
key is bijzonder populair geworden 
in Groningen. 

De nieuweling in de 2e divisie zal 
het in het komende seizoen niet ge
makkelijk gaan krijgen. Toch zijn de 
verwachtingen optimistisch. Mana
ger/coach Van Erp denkt dit jaar bij 
de bovenste drie te gaan behoren. 
Zijn prognose is gebaseerd op de 
.,inhoud" van zijn ploeg en de ken
nis van de tegenstanders. Voor Gro
ningen is het te hopen, dat hij gelijk 
krijgt, zodat de toeschouwers weer 
kunnen genieten en zich rondom de 
ijspiste kunnen "uitleven". 
Om u een idee te geven van de 
voorbereiding, begeleidign, opzet en 
deskundigheid van G.IJ.S. volgt hier 
een gedeelte uit het werkprogram
ma: 

I:ç. de 60er en vooral in de 70er jaren 
is de doorbraak gekomen naar een 
grotere populariteit. In snel tempo -
voor insiders te langzaam - kwamen 
er goede banen, waar spoedig de 
Liefhebbers van ijshockey terecht 
konden. 
In Groningen vond dit gebeuren - conditietraining -

PADDEPOEL VINKHUIZEN 

Het "Gouden" G.IJ.S-team van 1970/71. Kampioen 3e divisie 
en winnaar Fair-play Cup. 

- teambegeleiding -
Een willekeurige greep uit een aan
tal functies, die bij de G.IJ.S. door 
de betrokkenen pro deo w_ orden ver- 1 
vuld : t rainer Van Aarem, ass.-trai
ner Leeflang, conditietrainer Grol 
artsen Krikke, Mulder en de Vries' 
fysiotherapeut Meeuwsen, techn.~ 
assistent Campioni, kok de Vries jur 
adviseur Van Zaaijen. ' 
l:it het voorgaande is duidelijk te 
zi_en, dat ~~t G.IJ.S. ernst is zo spoe
dig mogehJk aan de nationale top te 
komen. 
Wij hopen dat allen die ijshockey 
een "warm" hart toedragen het ko
mende se_izoen hetzelfde, zo niet 
meer plezier aan G.IJ.S. zullen be
leven. 
A_ls we mogen besluiten met een ad
vtes: 

GA EJ;:NS NAAR G.JJ.S., WAAG ER 
EEN ZATERDAGAVOND AAN. 
Asterix . 
Oolè G.IJ.S. werkt meteen sponsor 
(Skol - B.reda/Oranjeboom). Er wor
den momenteel echter onderhande
lingen met enkele noordelijke indu
strieën gevoerd, waardoor de moge
lijkheid bestaat dat ook het 2e· team 
in de competitie voor de "ijs"-leeu
wen wordt gegooid plaats in 1969, toen G.IJ.S. ,.bezit" Vanaf 11 augustus volgen de spelers 

nam van •t ijsstadion STADSPARK. 2 maal per week een training in het 
Van het begin af is er keihard ge- Stadspark, waar - na de zomerpau-~--------------
werkt. Spelers, coach, trainer en be- ze ..,.... het gewicht op wedstrijdpeil 
stuur hebben dé instelling die no- wordt ,gebracht en aan de conditie 
dig is om uit de sport te halen wat wordt "geschaafd". 
er in zit. - ijstr11lnlng -
Het resultaat is voor de outsider op- Op 4 oktober wordt in het ijsstadion 
merkelijk, maar is voor de betrokk.e- begonnen het technisch en taktisch 
nen het gevolg, de gevolgde - en te vermogen op te voeren. Dit bestaat 
volgen - aanpak. , niet alleen uit gezellige praatjes, 
Het seizoen 1970/71 bracht het kam- maar is gedegen opgebouwd uit een 
pioenschap 3e divisie en daarmede breed scala van trainingsmogelijk
promotie. Tekenend voor mentaliteit heden dat vereist is voor het vol
en opvatting is het feit, dat in het- doen aan de eisen die trainer en 
zelfde jaar ook de Fair-play Cup coach zich stellen i.v.m. het komen-
werd gewonnen. de s.eizoen'.. 
De bezoekers hebben getoond "ach- .!.... medische keuring -
ter" G.IJ.S. te staan. Bij de thuis- Niet alleen de gebruikelijke spot
wedstrijden, die regelmatig 2500- keuring, doch ook bezoek aan tand-
3000 toeschouwers trekken, spelen en oogarts. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GIJS: GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
Opgericht: 
Aantal leden: 
Ie team: 
IJsstadion: 

23"-12-'69 
100 

Wedstrijden (le team: 

2e divisie 
Stadspark 
zaterdags 20.00 uur 

Training heren: 
Training junioren: 
Wedstrijden (jun.): 
Clubkleuren: 
Yell: 
Voor aanmeldingen 
en alle informatie: 

Openingswedstrijd: , 
Entreeprijs: 
Donateurs: 

(verdient aanbeveling om 19.30 uur 
aanwezig te zijn) 
ma. en do. 18.00-22.00 uur 
zo. 9-11 uur; di. 17.00-19.00 uur 
za. 12.00-14.00 uur 
geel met rode banen/rode broek 
Gijsie olé 

de heer Van Erp / IJsstadion tijdens 
de trainingsavonden 
16 oktober a.s. (20.00 uur) 

1 G.IJ.S.-H.T.S.V. BREMEN 
1 f 2.-p.p. 

.- f 50.- p. j. (met recht op een gratis 
vaste zitplaats voor de comp. thuis-

- ~· wedstrijden) 

Meld u als donateur I U steunt er het Gronln er I shockey mee 1 

- 1 ieuwsblad van het Noorden va 

6 RDNINSER IJ SH DCKEY S11 CHTIN& 

OPROEP 
Welke zaken, bedrijven of individuelen zijn 
bereid als 

SPONSOR 
op te treden voor de GIJS B-selectie en de 
GIJS-Junioren teams om deelname aan de a.s. 
competitie mogelijk te maken. 
Opgave telefoon: 050-55602.. 

Woensdag 

25 augustus 

4e Jaargang 

no.6 , 
Advert.'s 20 et. 

per mm. 

BEGRENZING 



DE GRONINGER GEZINSBODE ,._ 

Scheuring in Groningse kunstrijwereld 

Eén ijsbaan maar wel 
twee verenigingen 
De slad Groningen is de trotse bezllter 
rnn i>én ijsstadion. Dat ijsstadion heeft 
twee banen: een binnen- en een buiten
baan. mmrop alle ijsevenementen 
kunnen plaats vinden. Hardrijden, 
kunstrijden en ijshockey. De stad 
Groningen had één kunstrijvereniging. 
De stad Groningen hééft er twee. 
Binnen een tijdsbestek van nauwelijks 
een jaar hebben de Groningse kunst
rijders het bestaan een oer-Hollands 
schisma te creëren zodat de veel ge
roemde ,•erscheidenheld van meningen 
zich nu ook op de ijsbaan vertoont, hoe
wel een buieenwanrtse acht een buiten
waartse acht blijft, of je hem nu voor de 
ene ,·ereniging of voor de andere draait. 

Animator 
Het begon allemaal zo harmonisch . Op 
de nieuwe ijsbaan modderden de 
enthousiaste aspirnn tkunstrijders ma.ar 
ll'at aan totdat de technische commissie 
\'an de KN58 de naam van de in kunst
rijkringcn bekende P.J. Kuiter noemde, 
Deze mnn. die onder meer vijf jaar 
roon:itter was geweest van de kun.s trii
rcreniging in Amsterd am Uaa.p Eden
baanl. leidde in october 1970 een eerste 
wrgadering waarin de oprichting van de 
.. Kunstrijclub Groningen" tot stand 
kwam . Iedereen zeer gelukkig, ongeveer 
t\1·intig kleinere en grotere meisjes 
schaatsten met veel plezier en op de 
algemene \'ergaclering in maart werd het 
bestu ur en dus de heer Kuiter als de 
grote animator va n de Groningse k unst
rijderij. hartelijk toege_juicht. Allerwege 
dankbare gezîçhten: de resultaten van 
de kleinen waren werkelijk boven ver
wachting. en dat in die vijf maa nd en . 
Alle hu lde! 

Snikken 
Nu de ,·erhalcn van october 1971. De 
twee p,irlijen komen beurtelings aa n het 
woord Op onze burelen belandde als 
eerste een schrtjven van de vrijgemaakte 
'"ereniging " Pirouette ... Bestuursleden 
,·an de nieuwe vereniging zijn de da mes 
G. Somers-Lemoine en T J. Veeger
Goud. beiden moeder van kunstrij
d ende dochters en beiden fel tegen
sta nd er van de lesmethoden als door de 
KCG in de persoon van de heer Kuiter 
nnnbevolen en toegepast. De dames: 
"De sfeer was abominabel - snikkende 
moeders en snikkende kinderen aan de 
kant. Dat kwam door het privé les
systeern·: een paar kinderen werden 
gepushed en die so upeerden alle lessen 
op. Er 1vas geen enkel clubverband en 
de kind eren die niet vee1 privélessen 

" ~ nd en bet.4)e,Q. .. charr.;~n! 91ai,r wat 
rond. Wij hebb~ ,aa"nv~Q;k,,eliJ · all~maal 
naar de heer Kuiter ge lu isterd die ten
slotte de hogeschool van het kunstrijden 
had meegemaakt in Amsterdam en Den 
Haag. Daar werd alleen particulier 
gelest. dus dat was de enige methode 
waarrnn hi_j wUde horen. 

In Heerenveen zijn ze 't eerst begonnen 
met het klassikaal lesgeven, dat was een 
risée in het hele land, ook voor de heer 
Kuiter. Maar later toen we merkten dat 
andere plaatsen ook in klassikaal 
verband begonnen, dat ook de KNSB er 
helemaal niet raar tegenover stond, toen 
hebben wij dat ook willen invoeren. 
Maar klassikaal is voor de heer Kuiter 
een . woord van een andere planeet, die 
wil een professionele opzet met 20 tot 30 
uur trainen per week. En' gewoon voor je 
plezier schaatsen dat is er niet blj". 

Go(fl,engte 
Voor de KCG spreekt de heer K"oifër en 
vult bestuurslid J. K. Wever af en toe 
aan . De heer Kui1er is niet boos. maar 
we l verd rietig - om zoveel onbegrip . 

"Op de vergad,eri ng in october vo.rig 
jaar heb ik gezegd dat de kunstrijsport 
een mooie sport is. maar dat hij wel een 
aanrn l speciale eigenschappen oproept 
die uitgerekend bij deze sport horen. En 
ik noem U: jalouzie en eerzücht. Men 
heeft toen gezegd: daar zijn we hier in 
Gro ningen ve_el te nuchter voor. Nou, ik 
kan U wel zeggen . ik zit zo'n jaar of 
,·eertien in de kunstrijderij en de 
emo ti es in Groningen . zijn ~o hoog 
opge laaid als ik ze van mijn leven nog 
niet heb meegemaa kt. De moeilijkheid 
is clat de mensen met wie ik hier begon 
niçt op dezelfde gol tl engte over de 
kunstri_jdcrij praatten ; ze wisten er 
ini~ie van ar! lp ~~~~eb je 
nu eenmaa l geen enko t~.-- 1m(/f~ 
elk k..ind heeft zijn eigen aard en aanlég ~ 
en a l je dan groepjes gaat maken van 
3.4 kinderen bij e lkaar, dan trek je 
degenen die beter kunnen omlaag naar 
het nivea u va n de anderen. Het zij n 
all emaal potentiële tegenstandsters van 
elkaar. ze strijden allemaal voor eigen 
eer en prestaties . 

1 k beschouw kunstrijden als de weg 
naar een 7.ekere nationale mededinging 
en dat moet je clan niet uitleggen a ls 
topsport beoefenen, want bij een op
leiding zoa ls die in tret buitenland 
besta::i t daar is de onze nog maar 
pielerij bij. Maar als je iets tegenov.er 

het buiten land wilt stellen en inter
nafiorïa::t l bêtelce-nt Nederland - na 
Sjoukje en Joan toch niets meer? -
d,111 vind ik dat je in je e igen veren igÎng 
daarvoor de basis moet leggen. Temeer 
omdat die ku nstrijderij a ltijd een beetje 
stie fkind van de KNSB is gebleven. je 
moe t op je eigen houtje maar iets pro
beren waar te maken". 
De heer Kuiler is ervan overtuigd dat de 
persoonlijke aa npak. daarbij de enige 
juiste is. 

Het is duidelijk: ·b_eJde partijen ln het 
eon!!!ct - want nog zijn de gemoederen 
niet bedaard- hebben een ander idee 
over het begrip kunstrijden. ,,Pirouette" 
wil gezellig wat leuke figuren instu
deren, · )<lassika.al verband. KCG eist 
V4l9' haar l.ëdèn h?ast en thousiasme, 00~ 

bcrefdheid om zich in te zetten en een 
maximale training om zo goed mogelijk 
tevoorschijn te kunnen komen op de 
KNSB-testen. 
O verigens zijn geen van beide partijen 
zo vers tard in hun standpun ten dat geen
sa menwerking in de toekomst mogelijk 
zou zijn. Mevrouw Somers zeg1: .. Ik zou 

Pirouette 
Op een a lgemene ledenvergadering in 
mei j. 1. kwam het tot een uitbarsting. 
Vcnocningspogingen van de KNSB 
hadden geen enkele uitwerking en 
.. ongeveer de helft van de actieve leden' ' 
- aldus de dames Veeger en Somers 
- liep weg en stichtte een eigen kunst-
ri_jvereniging onder de naam 
" Pirouette". met de bedoe ling om allen 
die plezier hebben in het kunstrijden de 
gelegenheid te geven da t zonder enige 
cl11·ang en in alle rust te doen. De op
le iding voor de testen va n de Schaats
bond is in handen va n trainster Wang 
ha cl ic tweede werd bij de Nederlandse 
kampioenschappen en die gehee l ge
ll'0nncn is voor het k la ssikale les
\ystt:em. Springt een kind er uit doo r 
opva llend e aanleg da n zijn privélessen 
altijd nog mogelijk. 

het heerl ij k vinden rits de hêer Kuiter 
,-ich minder cherp zou uiten tegenover 
hel k in ·sikale ~ystee m " . De heer Kuiter 
merkt op: .,Aan de ene kant ben ik wel 
blij met deze ontwikkeling. 

Laat de mensen die gewoon wat wi ll en 
glijden ma::tr naar Pirou ene gaan. Ik 
ach t mij niet gebonden aan een vereni 
ging . maar alleen maar aa n de kunst
rijt1erij en daarom aan de Kunstrijclub 
Groningen. Maar ik wil geen persoon
lijke vijandschap of tegens te il in gen". 
Beide heren eensgezind: .. De problemen 
liggen niet bij de kinderen. maar bij de 
ouders. Die denken dat hun kind ·n 
toekom st ige Sjoukje is . maar dat zeggen 
ze natuurlijk niet eer lijk. Ontevreden 
ouders komen er heus wel weer en ik zie 
zelfs wel de mogelijkheid van een derde 
of vie rde kunstrijvereniging in Gro-
11 in~en. ::tls de KNSB daar niet een 
sto~je voor steekt". 

De Groningse liefhebbers van het 
kun lL\(pcn zullen op 18 en 19 decem
ber, as~bun a -l<unoen opha en {îd'e 
kampioenschappen kunstrijden voor 
dames die in het Stadspark gehouden 
zullen worden. Een mogelijke impuls 
voor de beide bij de KNSB aangesloten 
Groninger kunstrijverenigingen 
Pirouette en KCG, wier samenwerking 
tot op dit moment helaas onder auspi
ciën van de ijsheiligen lijkt te staan. 



NIEUWSBLAD van het· NOORDEN 
waarin opgenomen de Provinciale Groninger Courant, welke is •opgericht in 1787 

Raadsleden: alle feiten op tafel! 1 

Groninger kunstijsbaan 
, 

met bankroet bedreigd 
H. D. HAMMING: 

Jk heb mijn· 
plicht gedaan" 

'Ik bad echt geen dankjewel ver
wacht. Maar ik heb mijn plicht ge
daan, die ijsbaan lig-t er. Ab ' hij nu 
nog aangelegd moest worden, was hij 
er nooit gekomen. Dan hadden we 
naar Assen gemoeten om te schaat
sen.' Dit is het commentaar van de 
kinderarts H. D. Hammi.ng, voorzitter 
van de Stichting tot Bevordering van 
de IJssport in Noord-Nederlaml, op 
de kritiek, die gisteravond in de Gro
ninger gemeenteraad op 't stichtings
bestuur is geuit. 

De heer Hamming vindt het logisch, 
dat er sommige raadsleden zijn, die 
kriUek O]l het beleid bebbe11. 'Ik ken 
echter ook legio mensen, die zeggen: 
dat heb je knap gedaan.' 

Hij vindt het prima, dat provincie 
en gemeente een stem willen l1ebben 
in het stichting"sbestuur. 

'Wij zijn niet zulke deskundigen. We 
hebben gewoon enflJousiast als gang
makers gefungeerd.' 

(Van een onzer verslaggevers) 

.,De dreiging van een faillisse
ment voor de Stichting tot bevor
dering van de IJssport in Noord
N ederland, die in het Groninger 
Stadspark een prachtige ijsbaan 
plus ijshal exploiteert, is zeer 
reëel. Wethouder Van Meijenfeldt 
heeft mij verzekerd, dat dit voor
stel niet langer kan wachten, om
dat er anders mogelijke faillisse
mentsaanvragen komen". Wet
houder drs .. Max van den Berg 
(PvdA) deed deze verrassende 
mededelingen gisteravond in de 
Groninger gemeenteraad. 

Bij afwezigheid van wethouder W. 
Hendriks van sportzaken en wcthou-· 
der drs. F. H. von Meijenfeldt was hl.i 
met de verdediging van liet voorstel 
belast om jjssportstichting een kas
geldlening van f 500.000 te verstrek
ken. Als die lening niet zou worden 
verstrekt, zou de baan in september 
niet geopend kunnen worden. 

Een aantal raadsleden ging fel in 
de aanval. Niet zozeer om die kas
geldlening zelf, maar eerder om het 
door het stichtingsbestuur gevoerde 
beleid. Het was voor hen moeilijk t e 
verwerken, dat zij met de rug tegen 
de muur stonden, dat er eigen1(ik 
geen keus was. ,, IJs o! geen ij s, dat 
is de kwestie"'. improviseerde D'66-
woordvoerder drs" P. G. Deklcer op 
een beroemde uitspraak van Harnlet. 
De r aad koos voor ijs. 

De GPV-fractie, die een motie had 
Ingediend, waarin werd aangedron
gen om volled;ger inf0rmil.tir., mN•l' 
inzicht en u itstel van de beslissing tot 
over drie weken als de beide ver:m -
woordeli,ike wethouders weer aanwe
zig zouden zijn, stemde tegen. D '66 
nam vervolgens het besluit raad en 
publieke tribune op een ijsje te trac
teren. 

• Vorde6ngen 
Volgens wethouder Van den Berg 

zijn er twee aanneme rs. die nog zeer 
grote bedragen te vorderen hebben bij 
het stichtingsbestuur. Eén heeit al ge
dreigd met een faillissemen tsaan
vraag. de ander zal geen koelmach i
nes voor de buitenbaan leveren. als 
de exploitat ie-opzet niet rond komt. 

De gemeente overweegt samen met 
de provincie vat op het bestuur te hij
gen, zei drs. Van den Berg'. Dit zou 
vooral moeten resulteren in goedkeu
ring van de begroting, investeringen, 
toegangsprijzen en personeelsbeleid. 
Het personeelsbeleid zou verder ge
coördineerd moeten worden met de 
gemeentelijke dienst voor sport en re
creatie. De gemeente heeft even over
wogen of overname van het ij sbanen
complex mogelijk was. Hieraan wa
ren echter te grote problemen verbon
den op het gebied van de grondproble
matiek en het feit dat alle betrokkenen 
de ambtelijke status zouden ~ijgen. 

Het felst in zijn uitlatingen was de 
woordvoerder van de christelijke frac
tie, de heer J . J. Matthijsse. ,,De kou
de rillingen lopen me over de r ug," 
zei hij, ,.als we zien op welke wijze de 
ijsbaan wordt behandeld." Hij herin
nerde eraan, dat hij bij vorige raads
discussies als de Stichting geld moest 
worden geleend (Groningen heeft al 
voor f 3 m iljoen geleend), had aange
drongen op meer inzicht in exploita
t ie, prognoses en dergelijke. , W ij 
vroegen ons af," zo v.ervolgde de heer 
Matthijsse, ,,of dit particulier inl tia
tief niet aan banden moet worden ge
legd, of we nog door zouden moeten 
gaan met dit stichtingsbestuur." 

_____ .... 
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