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Van de auteurs: 

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

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

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

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

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

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

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

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

mooie jubileumboeken over GIJS verschenen te weten; 

15 JAAR G.IJ.S. - HOCKEY 

TERUG IN DE GIJSTIJD 

DE RECENTE GIJSTIJD 

En nu al die kranten artikelen .... 

is een uitgave ter gelegenheid van het 3 de lustrum van 

GIJS op 23 december 1984. Een boek dat samengesteld 

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

medewerking van vele GIJSsies. 

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

GIJS op 23 december 2009. Dit boek werd gemaakt door 

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

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

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

TERUG IN DE GIJSTIJD. Dit boek werd eveneens 

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

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

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

het eerste uur. 



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

2019 werd door Jack en Jos het initiatief genomen om krantenknipsel

boeken te maken van de vele artikelen die over GIJS werden 

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

13 boeken. 

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

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

seizoenen 80-81 t/m 86-87. 

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

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

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

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

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

Johan Toren, Henk Keijzer, Herman Vesper en Jack en Jos. 

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

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

gedigitaliseerd. 

Jack Venema & Jos Teisman 

Middelstum / Eemnes, mei 2022 
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"ZONDER SPONSOR Manager-
Coach 

l{OMT GUS ER NOOIT" Frans v. Erp 
Wordl hel "RAAK- GOS", ,,GDS
RAAK" of wordt het helemaal alen. 
That's the que tlon momenteel bij de 
populaire Gron. Ijshockeyclub GOS 
(·,.ouden wij hel voor hef zegg n hebben, 
dan liever "GUS- RAAK", want om 
week-in-week-uil als doelwit het ijs te 
moeten opkomen voor een stelletje 
granielhardc ijshockey-bo.l'._s, onder het 
moUo "RAAK- GIJS", Ujkl ons een 
weinig aanlokkelijk penpectle( . .. ) 

D Groninger IJshockey Stichting is 
nochlan onmiddellijk bereid het 
nodige water - al dan niet koolzuur
houdend • bij de wijn te doen, als het 
maar geld oplevert.. Dat is namelijk het 
groot~te probleem, waarmee manager
coach Fran van Erp en zijn 
i,1 h ckeycndc metgezellen zitten opge
s hcept. Er zit een imponerend gat in de 
cxpl i ta( iebegroting. 
Van Erp: ,.Al e m teen buitenlandse 
trainer willen beginnen. en in dat 
~tauium zijn we thans gekomen, en we 
knijpen zoveel we kunnen. dan zitten we 
111 t een begroting van/ 14 7.000,-. Dat 
bct kem met on inkomen van zo'n 
/ 1 10.000.- een tekort van ruim 
f 30,000,- per seizoen. Als wij er niet in 
lagen een pon or te vinden, dan 

moeten \ e ons programma voor een 
groot deel terugdraaien. De jeugd en het 
tweede tenm zullen dan niet aan de 
c mpetitie kunnen deelnemen. Wat dat 
inhoudt kan een kind nagaan. Vooral de 
jeugd heeft dringend wedstrijdervaring 

Speurtocht 
Van deze wetenschap doordrongen 
p url GUS naarstig naar een potentiële 

geldschle(er. Onderhandelingen zijn 
gaande met de frisdrankenfabriek 
Rnak. 1n hoeverre liggen er in deze 
richting mogelijkheden? 

Van Erp: .,Te vroeg is deze zaak in de 
publiciteit gekomen, maar nu zo lang
Lamerha nd iedereen er va n weet, zal ik 
,ertell n h ever we er mee zijn. WE 
hebben on1e begroting in moeten 
<lienen en die ligt nu bij het betreffende 
bureau, dat deze zaken voor Raak 
behandelt. Maar ja, wat het re ultaat zal 
1.ijn, moeten we maar afwachten. We 
hebben niettemin nog enkele pijlen 
meer op onze bo g.'' 
Honderdzevenenveertig dui1end gulden 
voor een vereniging met amper honrlern 
leden. Dat betekemperlid zo'nf 1.500,-. 
over een activiteitsperiode van ·pak-weg 
1cvcn maanden. Is dit niet exhorbitan t 
hoog? 
Van Erp: ,.Dal had je gedacht. Alleen 
aan rch,ko 1en hebben w nodig per 

izoen f ló.000,-. Aan baan huur 
f 14.000.- plu nog een!> een afdracht 
van /' 14.000,-. Aan ermakelijkheid -
bela ting bij een gemiddeld 
bezoeker aantal van 1500 ruim 

nodig.' ' 

j' 15.000,- e11 aan BTW .f I0.000,-. De 
vet7ekering der peler ko t de vereni
ging/ 4.000.-. Alleen al het lijpen van 
d chaot en kost per team over één 
seiz.ocn ruim f 2.000,-. Dan nog een een 

----i keer een buitenland e trainer voor een 
dikke J 20.000.- o er zeven maanden. 
Waar blijf je dan?" 
Het aantrekken van een buitenland e 
trainer is een gcwi ht in de schaal 
leggende factor . Stadion-<lirecteur Rob 
van Aarem vervulde totnogtoe de 
dubbelrol van trainer- peler. 

Gouden letters 
Van Erp: u Van Aarem zijn naam zal toe 
in lengte van dagen met gouden letters 
bij GlJS 2e chreven worden. De man 
heert voor een appel en een el 21/2 jaar 
GIJS getraind. Nu zijn we echter op een 
niveau gekomen, dat een werkelijke 
systeem•trnining onontbeerlijk is 
geworden. De movemen•• tudy, zoals 
dal heel.'' 

Was 't ijshockey, dat GIJS tot dus er 
p elde, maar van pover gehalte - van 

Erp: ,.Natuurlijk werden we in het 
seizoen 7017 1 geen kampioen met goed 
ijshocke ', maar uitsluitend door onze 
ontzettende conditie" - de aanpak en de 
opzet is teed van professionele a llure 
gewee 1. 
Er word! met een teambegeleiding 
gewerkt. die zijn - gelijke in geheel 

derland niet vi ndt. iet minder dan 
21 pee ia listen • allen geheel belange
loo • omringen de ereniging. Van 
trainer tot kok ·an dieti,;;1f• Int ,-h:-
pocii°ste en va'n art tot ju ridi ch 

adviseur. 
H veel waarde manag r-coach van Erp 
aan een georganiseerde begeleiding 
1 echt. blijkt al h.ij zegt: .. lk heb zo·n 
ki ine t\,intig jaar geatletiekt en ik heb 
zo,·eel dillctantisme op het gebied van 
teambegeleid ing meegemaakt. dat ik 
heb gezegd: zal ik later ooit nog eens iets 
met de port te maken krijgen. en ik kan 
iet doen vo r jonge mensen, dan zal ik 

er voor waken. dat zulke zaken nooit 
.m er kunnen gebeuren. Jedere keer als 
ik met een vertegenwoordigend team 
weg ging. dan stond de secretaris van de 
Techni che Commissie met een ellen
lange sigaar in z'n mond in de bus en 
die pafte dan aan een tuk door, 
waardoor al diver e atleten ziek waren 
voor we t~r plekke aankwamen. AJs 
GlJ reist. dan wordt er niet gerookt. 
Ook de chauffeur van de bus, dient zkh 
aan deze regel Ie houden. · 
tJîtcraard wordt aan de medi che bege
leiding veel aandacht besteed. 

Tanden 
Tijden een toernooi in Heerenveen 
gebeurde het onlangs, dat een door de 

ol ge erfde Canadees een speler an 
Tilburg met één slag van iijn tick zes 
tanden uit de mond sloeg. Clubtanda.rt:5 
Schuring stelde toen accuut: dat moeten 
wij bij GDS voorkomen. In allerijl zijn 
daarop monsters tandbescherme.rs uJt 
Canada en Amerika besteld, waardoor 
geen enkele GUS-speler zonder tand
b cberme.r op het ijs komt. Evenzo met 
valhelmen. 

?m. een ind ruk Ie geven van de pro
les~1onele aanpak illustreer t van Erp: 
.. Wanneer wij om acht uur moet n 
pelen, dan i iedere peter om kwart 

voor zeven in de cabine. Er wordt niet 
gegild en geschreeud. maar iedereen 
concentreert zich op de ·wedstrijd. 
Tijdens de wedstrijd geldt het gebie
dende con igne. ah er gefloten wordt 
blijft iedereen doodstil slaan en komt er 
niemand meer aan de puck. Bij het 
opkomen uit de kleedkamer lot op het 
ij en van het ij~ naar de kleed kamer 
h?udl ied_7reen z'n mond dicht. Bij een 
u1twed tnJd met overnachting bepaalt 
de leiding wanneer de peler naar bed 
gaan en anrteer ze mogen opstaan." 
Volledig in stijl drinkt GrJS tijdens de 
pauzes geen thee, maar licht gezouten 
bouillon met citroen. Een doorn in het 
oog van de actieve van Erp is de geringe 
parkeermogelijkheid bij het ijsstadion. 
.. Wij hebben het Stichtingsbestuur 
verzoch t de zaak bij de hoofd
commissaris aanhang ig te maken. Het 
zou een geweldige verbetering zijn als 
we toestemming konden krijgen op 
zaterdagavond aan één kant van de 
noordelijke inrijlaan te mogen 
parkeren!" 



Coach V Erp . . . nieuw le11e11 inblazen 

GUS MOET WEER UIT DE 

ZORGEN, IN HET NIEUWS 
Hoewel een zorgenrijke sfeer 

de G roninger ijsbaan als een 

loodzware koepel overwelft, 

heeft de Gron inger JJ shockey

st ic h ting  de ze week toch de 

ijstra in ing ]1erva t. Met het be

kende on twapenende en thousias

me waarmee GIJS haar akt iv i tei

ten a l tijd  naar bu i ten pleegt u i t  te 

stralen, word t de erfenis van een 

reeks meedogenl oze cond i tie

trainingen in de Appèl bergen bij 

G l immen verweven in de strenge 

oefeningen op de ijspiste .  Wan t al 

hangt de toekomst van de 

ijshockey club direct af van d ie 

van de baan , G I J S  bou w t  

behoedzaam en doordacht  aan 

een gro tere rol in de tweede 

div isie 

seizoen . 

dan in het  afgelopen 

Deze a mb i ti e  l ij k l  een ex l r a 
d i mens ie  te krijge n door de komst va n 
t wee Canade zen in de Mar tin i s t ad .  De 
afgelopen dagen we rd ln de kolommen 
van de sport pagina's  het ber i ch t 
geannonceerd da t  Andy Raven en 
Wi Json Ros hun  sportca rrière een h alf 
j a r  lang in de Ma rt in is tad wensen 
voo rt te zet te n .  Ros za l  daarb ij de 
t ra in ing  van de se le c t i cgroe p op zich 
nemen , omda t  Rob van Aare m L ij n  
werkzaamheden :i l s dire c teu r  te hoog 
z. iet  opstapele n .  

TWUFELS 

De ze on tw i k ke l i n ge n  hebben  b ij 
out i ders zeer zeker tw ij fe l s  ge kwee k t .  
H e t  negat ie ve verschil tussen de 
in komsten en u i t gaven maakt het in 
fe ite on moge l ijk het "medewerkers · 
pote n tiëe ) "  een mee r pro fessionee l  
kle urtje te ge ven . Coa ch Frans van  Erp 
echte r : , ,Ui t  een hee l  min i t i e u ze 
begroting zonde r  al l e rle i  tie re l an •  
t ij n tjes  van d rankjes en e te n tjes ,  
enzovoort , b l ij ken de min imum 
kosten voor h e t  komen d e  se izoen  
f 1 07 .000,- te  zijn . B ij een  goede 
stad ionbeze tt in g zal de recette onge
veer f 77 .000 ,- bedrage n .  Ondanks 
dat heeft het stich t ingbes tuur  de 
kn oo p doorgehakt en de coach 
o�ra�t F�nn �n tr�er aan re
tre kken . We hadden eerst con tact met
een Canadees die twee jaar bij het
Zweedse Ave sta heeft ge spee ld .  We
zouden hem op se mi-profbasis ku1men 
krij gen en daar ware n we bijzonde r b lij 
mee , omdat hij aan de Europese 
omstan digheden was gewen d .  Boven
dien kregen we gun tige adviezen van 
Wayne  Hun te r ,  de bon dscoach . Maar 
dat is niet doo r  gegaan . Plotse J jng, 
omstree ks half augustus,  kwam ech te r 
An dy Raven opdraven . Hij had zich 
eerst bij Th ialf aangemeld , doch daar 

kon h jj n iet  te rech t  omdat Heerenveen 
al twee Canadezen had" .  

, ,Hij kwam daarom bij  ons, maar zei 
dat we zij n  vriend, Ros, een goede 
defense-player bovendien , er bij 
moesten nemen als hij geaccepteerd 
zou worden . Van de kant van GUS 
hebben we toen gezegd dat we dat niet 
a l lemaa l op konden brengen .  Daarna is 
er a fgesproken dat ze zelf de vliegreis 
zouden bekost igen .  Het en ige waa r wij 
wel voor moesten zorgen , was 
onderdak voor die jongens te krijgen . 
No u ,  dat hebben we dan geregeld ; de 
één logeert bij secretaris Groenveld en 
de ander bij Van Aarem. Uiteraard 
krij gt Ros voor de uren die hij GJJS 
tra i n t ,  een normale vergoeding . Voor 
het overige zij n de jongen gewoon lid 
van GIJS" . 

BROODNODIG 

Di t hartve rsterke rtje heeft G I JS 
trouwens  wel  broodnod ig. De toplaag 
van de l eden lij st is behoorlij k u i t 
ged u n d  s in ds d i verse gewaardeerde 
krachten Vafl het eers te  team hun 
stud ies  me t succes bego ten en e l ders in 
het va derl an d  onderdak hebben 
gevonden .  Wi ls Pron k is als drs. in de 
chemie leraaJ in Amersfoort ge 
worden ,  Pie t e r  Koopman werd door 
he t  M i n iste rie van Defen sie ve r
ordonneerd 7.ij n d ien sttij d a l s  officie r
tandarts in Den Helder uit te zi t te n ,  
J ohan Orse l i s  get rouwd en vin dt het  
bezwaar l ij k e nke le ke ren per wee k de 
afs tan d tussen Sneek en Gron ingen 
vice versa te moeten overb ruggen en 
Rolan d Siezen , drs. in de b i ochem ie ,  is  
druk doen de een proefschr ift te 
componeren .  

Re actie van Van  Erp: , ,A l s  je dat zo 
zie t ,  va l t  he t  h alve tea m  weg ' ' .  Sterker 
dan in het ver le den schjj n t  het dat 
G LJ S  in een hoe kje wordt ged uwd , 
waa r in ze nauwelij ks bewegings
vrij he id  beeft .  De basis is nu  immers 
ook kwal i t a t i e f  vee l  wankeler ge 
worde n .  Van Erp wee r :  , ,We hebben 
we l d e  besch ikkin g  over een aardige 
jeugd . maar ze is nog n iet rijp genoeg 
om in he t  e e rste team te kunnen 
spe len . Ik hoop dat die groep over een 
ha l f  jaar zo ver on twikke ld  is, dat e r  
wel bruikbaar mate riaal in zi t . 
M issc h ien  kunnen we het dan met de 
ste un  van nog één nfouwe ,  ervaren 
krach t doen" .  

J uist nu smacht de ijshockey
stichting meer dan ooit te voren in 
haar nog kortstondig bestaan naar 
enkele bevrijdende injectjes. In de 
eerste plaats lijkt de komst van een 
parttime trainer maar a1 1 1yc, te rijmen 
met het ga t in de begroting. Van Erp 
ontkent dat .  En zegt : ,,In uw. l,u.:!get is 
geld ingeruimd om de trainer te 

kunnen betal.en.  Dat heeft met het 
ver chil dus verder niets uit te staan. 
Maar er zijn misschien wel moge l ijk
heden om het ga t te verkleinen tot 
f 20 .000,- . We pogen nog steeds een 
sponsor te vinden en we gokken door 
spectaculairder en beter spel op meer 
toeschouwers. Want als er niet meer 
publiek kom! , verschij nen er aan het 
eind van het seizoen waarschijnHjk 
enkele gro te rekeningen.  En hoe het 
dàn moet , weet ik echt niet" .  

De  laatste opmerking l egt een  dam 
naar de tweede faktor "des onheils". 
De pub l ieke  be langste lling is du ide l ij k  
tanen de .  He t  eerste se izoen go ld  als 
een per iode waarin he t pub liek 
gega randeerd warm lie p voor Gronings 
ijsh ockey . Nu d ie  kenn ismakings
procedure vol tooid is, is het n ieuwtje 
er voor velen kennel ij k  af. Je zou 
kunnen s t e l l en  dat de in te r esse tot 
norma le proporties is gereduceerd . In 
he t ee rste de r jaren zeven ti g was het 
e igen lij k zo dat je opvoeding niet 
volmaakt was, wanner je GI J S  niet een 
keer had  zien spelen . , , I n  het begi n 
hadden  we mensen op de tribune die 
l iever een slechte derde divisie 
wedstr i jd zagen dan een topper op de
tv' ' ,  verhaalt coach Van Erp. ,,Het feit
dat  G I JS a l t ijd  de underdog was d ie
steeds  rake kla ppen kreeg, heeft de
stich t i ng  sy mpathiek gemaakt . M is
sch ien d at het nieu wtje er  nu af is .
Maar in dat  geval is het een kort
nieuw tje geweest en daar ge loof ik nie t
zo in" .

Een fe l schijnend  lichtpunt in deze 
kete n van proble men is de imposan te 
lijst van begele iders die G IJS zo vol 
te de rheid omringt.  Een med isch 
apparaat waarop talloze topclubs 
ja loers zij n ,  staat de spelers bij wel k 
probleem dan ook · ten d i enste . Drie 
artse n ,  een tan darts , een fy sio
therapeu t ,  een oogarts , een diëtiste , 
enzovoort , niets l ij kt te "do l " .  Is dat  
nou nod ig? , Nee , 
maa r als je e r  geen gebruik van maakt ,  
hebben sommige mensen daar ook 
wee r com men taar op. We vinden dat 
het er bij hoort .  Je kunt het na tuurlijk 
overtrokken vin den, maar zo gauw het 
ons ge ld gaat kosten , houdt dat voor 
ons ook op . ., 

Bl ijft dè kweUing van de 
onzekere toekomst .  Van Erp tot 
sl ot :  , , lk hoop u iteraard nie t dat 
de baan fail l ie t gaat .  Maar a ls  het 
wel mis loopt, zie ik toch niet dat 
een com plex van 4,7 m iljoen 
d icht gaat .  Dat kan ik me gewoon 
n iet  voorstellen " .  

J OHAN WO LDENDORP.  
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Beleid wordt omgebogen 

Versterking GIJS 
met Canadezen 

(Van onze sportredactie) 
GIJS wordt he t komende ijshockey-

seizoen versterkt met twee Canadezen, 
vroeger spelend voor de Toronto Unl
ver:sity. Wilson Ros en Andy Raven 
(beiden 24) moeten een welkome aan
vulling vormen van de GIJS-selectie 
dJe inmiddels enkele aderlatlngen 
heeft ondergaan. Wilson zal tevens als 
trainer fungeren. Raven heeft al eer
der in Nederland gespeeld, twee ja.ar 
geleden bl.1 Thialt, waar hl1 top ·corer 
van de tweede divl.sle werd. 

Beide Canadezen worden niet op 
volledig professionele basis 11angeno
men. Ros zal slechts een vergoeding 
krijgen voor zijn trainingswerkzaam
heden . Wel zal getracht worden voor 
hen in Groningen een pas ende 
werkkring te vinden. 

Het besluit van GIJS om beld~ Ca
nadezen aan te trekktn, is 'n duidelij
ke ombuiging van het beleid, dat er 
tot dusver steeds op gericht was met 
"eigen kweek" de NedPrlan,Jse top te 
halen. Manager Van Erp: ,,We zijn 
echter tot de conclusie gekomen, dat 
zoiets teveel tijd vergt. Vorig seizoen 
zijn we geconfronteerd met een terug
gang in de publieke be.Jangstelling. Op 
de begroting was een tekort van 30.000 
gulden. Als we in dit seizoen bij alle 
twintig wedstrijden 1500 mensen trek
ken, staan we er al weer een stuk 
gunstiger voor. Om dat te bereiken, 
leek het ons verstandig een verande• 
rin~ in het beleid aan te brengen." 

Deze herziening van het beleld 
bleek des te noodzakelijker toen be
kend werd, dat GIJS het voortaan 
moet doen z011der spelers ah Wils 
Pronk (thans leraar in Amer !oort), 
Pieter Koopman (marine-officier) en 
Roland Siezen (wegens studie niet 
langer beschikbaar). Bovendien is het 
nog onzeker of de nabij Sneek wonen
de Johan Orsel terug zal komen bij 
GIJS. Orsel aarzelt momenteel tussen 
voetbal en ijshockey. Deze week zal 
hii GIJS in lichten over zijn definitie
vè keuze. 

De pogingen van GIJS om een spon-
1or te vinden, r:ijn voorlopig op nieh 
uitgelopen. Raak gaat liever de Nieu
we Haagse IJshockeyclub steunen, 
terwijl een bepaalde bierbrouwerij 
lieYer nog een seizoen de markt on
derzoekt, 11lvorens tot sponsoring over 
te gaan. Desondank!I heeft men bij 
GIJS de moed nog niet opgegeven: de 
speu rtoch t naar een spon or wordt 
voortgezet. 

Canadese 
velisterking 
Vïoor GIJS 

De iisbock eycl ub GIJS bee-ft twee 
Canadese spelers van de Toronto 
Un iversity à.anjt'et rokli;eo, w aarvan 
een als spelertrainer zal funitereo 
als 01>voll(er van Rob van Aarem. 
Dat is de 24 -jarige WUson Ros, die 
als verdedhcer in Toronto itrote be
kendheid 2'Cniet. De tweede cana
dees die naar Gronin1ren komt, R'e 
niet in ons Îand reeds i,-ote bekend· 
heid. Dit is de nu 24-jarige Andy 
Raven, die tw ee jaar R'eleden bli het 
heerenvee.nse Thialf een biizonder 
succes vo11e aanvallé r was. Hii was 
toen topscorer in de tweede divisie 
van de landelijke competitie. 

GIJS hoopt met deze twee spelen: 
de groninger ploeg een grote impuls 
te geven om straks met succes te 
kunnen deel,nemen 38111 de competi
tie in de tweede divisie. GIJS zal het 
in deze tweede d ivisie moeten opne
men tegen Amstel Tijgers (Amster
d am). Brussel 2, Hijs Hoky 2 (Den 
Haag), K-emphanen (Eindhoven). 
01ympia._ (An twerpen) , UlJC 2 
(Utrecht) ~m Tilburg T.rappers 2 

HOOFDPRIJS IN IJSBAANLOTERIJ 

/ ' 
Lanadezen naàr GIJ . 

Vao Qnzc ~,,orteorre Jll)ndCllt . 

GRONl ,'f': , ~ rl lfai:: 
De Gro11lnger ijs hol:k'~,:!u 1.ts 

krljgt V<.'r ·tcrking van lwce Cana
dese speler s, beide val\ de Tot·onto 
Universlt~·. De 24-Jarlge Wilson Ros 
i al spc ler- troine 1· aan~et1·ckken 
111s opvolger van Rob vun Aarem. 
d ie rloor werkzaamheden - hij is 
directeur van h I IJs tadion In 
Groningen - niet 1ll staat 1s zich 
vollewg 11011 de ijshockeysport te 

en :OC andere Canadees. Andy 
aavcn, 1s boor de Nederl11nclse i js
hllckev. pOrt geen onbekende. Twee 
j g' le~en behoorde hiJ tot de bes
tè sp~fers , an l1et Heerenv ense 
Tht\\li. 

Een Opel Asco1ta 1600 S vormt de 
aantrekkelijke hoofdprij.r van de lo
terij, waarmee het comité Groningen 
"Ja'' morgen start in het kader van 
de financiëte acties tot behoud van 
de Groninger kunstijsbaan. In aan
wezigheid van een aantai beoefena
ren van diverse talcken van ijssport 
droeg de heer G. Groenewo[d, ver
tegenwoordiger van a.utobedrijf J. 
K. van der Molen NV, gistermiddag 
de glanzende a1llo over aan de he
ren J. Blaanw en H. J. Havenga uan 
het actiecomité. 25000 loten van vijf 
gnlclen komen in omloop, die via 
zo'n driehonderd hardrijders, hon
derd ijsverenigingen, GlJ S en een 
aantal verkoopadressen aan de man 
moeten worden gebracht. Het actie
comité hoopt hiermee een bedrag 
van f 75.000,- t1>n bate van de met 
sluiiin g bedreigde ijsbaan te verga
r en. De inspanningen van het actie
comité - collecte en stickerverkoop 
- hebben tot 1m ntim vijftig mille 
opgeleve1·d. Naast de auto zijn er 
nog enke1e tientallen fraaie prijzen, 
;wals een caravan, een kleuren TV, 
een wintersportreis voor twee per
sonen naar Oostenri) k, een bankstel, 
diepvrieskast, elektronisch orget, 
fotoapparattmr, vaowfwnsmachine, 
cassetterecorder , eic. Op de foto een 
aantal personen met een warm harl 
voor de Groninger ijsbaan: van link.r 
naar rechts k1wstri)dster Betty K ui
t er, H. J . Havenga, d. • ijshockeyers 
Wilson Ross en Andy Raven, J. 
Blaattw en Jan Uitham. Op de voor
urond-i! de jeugd vertegenwoordigd 
door Rttdina Pasveer en Jan Alex 
Uitham. 



CANADEZE 
GIJS PUBLIE 

1 ~ \l\ 'l_, 
• (Van een onzer verslaggevers) 

Als de Groninger IJshockey Stichting, kortweg GIJS genaamd, morgenavond 
met het vriendschappelijke duel tegen HTSV Bremen aan zijn vierde seizoen 
begint, heeft het met een beginsel gebroken: het opstellen van buiten londers. 
De technische leiding van GIJS werd hiertoe genoodzaakt om een offer te 
brengen aan het publiek, dat vorig jaar veel minder talrijk het ijsstadion in 
het Groninger stadspark bezocht don in het jaar daarvoor. Beklommen er tijdens 
het seizoen 1970-'71 zo'n 40.000 toeschouwers de kille tribunes in de knusse 
ijshal (GIJS promoveerde toen naar de tweede divisie}, een jaar later volgden 
nog maar 24.000 belangstellenden nauwgezet de verrichtingen van GIJS, dot 
in die tweede divisie genoegen moest nemen met een bescheiden klassering. 

En dat1 terwijl het spelpell toch be
duldend beter was geworden. Eens te 
meer etn bewijs dat hei sportm.Jnnen
de publiek alleen op resultaten af
komt. Ook ,bij GIJS is men :11lch daar
van nu ""'WU.St en het gevoJr was een 
ombui ,r ln het beleid ten aanzien 
van , dl!.enlandse speler:s, waarvan de 
GIJS-leiding tot voor kort nor afkerig 
was. 

In d~ Canadezen Andy Ra,ven en 
Wilson Ross hoopt manager-coach 
Frans van Erp nu een extra .attractie 
voor de Groninger ijshockeyliefheb
bers 1le hebben gevonden. Raven is in 
Nede 1arid g en onbekend~. want hij 
maakt.e twee jaar geleden nog deel uit 
van het Heerenveense Thi,al(. Na13st 
t.opscorer was hij bij de Friezen ooit 
de man die vaak voor op~tootjes zorg
de op het ~is want Raven genoot de. 
reputatie van een lastige jongen. De 
z;o op de Fair Play Cup gestelde Van 
Erp: .,lk hoop dal het bij ons meevalt 
met Andy. Maar ilk heb gehoord dat 
enkele mensen in Heerenveen de :!lpe
lers soms 50 gu Id en boden voor het 
maken van een reL" 

Dat Raven het harde werk in ieder 
ge-val niet schuwt, blijkt uit zijn aUes
behaJve gave gebit, dat volgens Van 
Erp meer op een kerkho1 lijk . Het
zelfdie kan trouwens gezegd worden 
van R-0ss' tanden en kiezen. Ros,s sta • 
dan ook bekend als een meedogenloze 
verdediger. Beiden maakten deel uit f 
van het team van de Toront.o Univer
sity, waar het tweetal onlangs hun , 
sludie in de Engelse Jileraluur heeft 
beëindigd. 

Overigens had Van Erp aanvan
kelijk het plan zijn plo.:1:, •e verster
kEm met een Zwe~SL Can, •clees. Van 
Erp: ,,Alles was bijna rond met hem 
toen hij plo·tseling een cont. act aru1-
ging bij een Zw"itserse club. I middels 
was Raven opn.leuw naar NE el'land 
gereisd om wee1· onderdak be ijgen 
bij ThiaJ!. Daar kon hij evenv 1 niet 
meer ter·eoht omdat het al twee Cana
dezen had aangetrokken. 

kleinie onkosberwergoeding, di,e zij van 
GIJS ontvangen, moeten de Canade
Een zich z.ien te bedruipen. Veelzeg
~end is het velletje papler dat in de 
qi.,tacomben van de ijshal ui opgeplakt 
met de ~ks,t: Twee fietsen gevraagd 
voor Andy Raven en Wilson Ross. 

De fi=ciële toestand van GIJS i.!t 
evenwel niet van dien aard dat men 
de twee Canadezen rijkelijk kan belo
rien. Door het teruglopen van die be
langste1ling is het begrotingstekort op
gelopen tot 30.000 gulden. Van Erp: 
,,De jongens moet.en nu zelf d,e sdiaat
~n laten slijpen. In h t verleden werd 
dat door GIJS betaald. Maar dat kan 
nu niet meer. Als het publiek ons 
slraks weer in de si.eek laat, z.ijn 
jongens ook nog verplicht zeil de 
sticks aan te schallen." 

Sponsor 
Om financieel wat meer armslag te 

krijgen heeft het GIJS-bestuur ver
'Oed getracht een sponsor te vinden, 
t op heden echt.er zonder resultaat. 

Van Erp: ,,We hebben ongeveer 60 
firma's benaderd en we zijn er nog 
steeds mee. bezig. Maar het valt niet 

ee ondanks de vele relatie! die ik in 
het zakenleven heb." Het meest se
r ieus zijn mom~nte€1 de onderhande
lingen met Skol, het biermerk dat al 

( 

REKK 
enige tijd op de GIJS-shirts staat ge
pr-ent. Van Erp: ,,De heer Ceres Mees, 
veT'koopdil·edeur van Oranjeboom 
Rotterdam, staat er welwillend tegen
over maar Allied Breweries (tot 
welk concern de Oranjeboom-br'()uwe
rijen behoren - red,) wil het eerst nog 
een jaar aanzien." 

GIJS wordt overigens nog gecon
fronte~rd met andere en wellicht nog 
groteie zorgen: de sluiting van het 
ljsbaancomplex als nLet voor l januari 
hl73 een bedrag van 300.000 gulden op 
tafel komt om de schuldeisers te beta
len. Van Erp: ,,Wanneer. 'het slkh
tingsl>esitluur gedwongen wordt de 
baan te slud~n. betekent dat het einde 
van GIJS. Je kunt je thuiswedstrijden 
nu eenmaal niet in Assen of Heeren
veen gaan apele-n want dan heb je 
g-een eigen puibliek meer. Maar ik 
geloof niet dat de gemeente Gronin
gien het zo ver laat kome-n. Je doet 
t.och niet iet., weg d.at 5 miljoen gekost 
,heeft en waarvan 4,7 miljoen betaald 
is.'~ 

De beide Canadezen van GIJS. Links Andy Raven en 
Wilson Ross. 

Het ieam van GIJS /:lat zater
dag zo'n royale zege boekte. 
U ziet (bovensite rij) v.l.n .r. R. van 
Aarem, H. van HaLteren, A. Ra· 
ven, J. Venema, H. Bosrna, F . 
Berghu.is. W. Ross en J . Teisman. 
ûn de onderste rij v .Ln.r . J. van 
Gelder, E. Kort, J. Lode, M. Leef
lang, C. Eikelenboom en P. Stiel 



Gijsie wil een ijsie, maar . .... 

Gijsie wil alléén een. ,&J,'Jjsü,/ 

LICH-IJS N.V. BOTERDIEP W. Z. 45 BEDUM GR. TE LEF. 05901 · 2241 

HERHAALD VERZOEK 

- Wilt U niets op de baan werpen. 
Dit is zeer gevaar! ijk voor de spelers! 

- Wilt U zo weinig mogelijk roken! 

Kent u onze unieke 

obligatie-ren~ening? 
Hoge rente en f 2000; per maand 

vrij opneembaar 

raagt u eens inlichtingen. 

8 
BANK MEES & HOPE NV 
( aarin opgenomen Mesdag & Groeneveld s Bank ~- V.) 

Hoofdkantoor: Groningen, Oude Boteringestraat 17, tel. 050 - 26741. 
Voort an toren te: Groningen (de Wijert), tel. 050 - 50700: 
Winschoten, tel. 0:5970-2003 ' Delfzijl, tel. 05961-2750; - · 
Nieuwe Pekela tel. 05978 - 5285; Oude Pekela, tel. 05978 - 2513; 
Haren, tel. 050 - 45645; Usquert, tel. 05950 - 2909. 

-

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 decem her 1969 

Programma 

G.Y.S 

De OPBRENGST van dit programma is bestemd voor het l 
GIJS-Jeugd Fonds. 



COI IPETITIE 2e DIVISIE ZA'i'ERDAG 1 4 OR ~1. OBER 1 9~ 

Go IJ . So 
HARTIN LEEFLAï:G ( 1 ) 

,OEN .. E I ELE:t 30C :,. ( 8) 
) C 

JOS T~ISiî.AN (5) 

OPSTELL TlfGEN " 

OELVEllD. 

1 e TIRDo 

HF:TX V. HALTZREH ( 4) caps , __ ! _ _ 

~fILSON RO uu ( 9) 2 e VERD" 

PETEJ".1 STIEL ( ?3 ) 

~lENDilIK BOSl\flA ( 10) 1 e AJU~VAL . 

FOLKE~T BERGHUIS (2) ass . 
EDWARD KORT (8) 

JACK VEl EMA ( 1 7 ) 
HOB VAN Al REJIK ( 6) ass . 

A.L'TDY R1i VEN ( 1 4) 

JE:S.OE~ LOTIE ( 3) 
J _\.C03 VAN GELDER ( 20) 

Fr" J Q M • V 11; ERP ( 1 3 ) 
7V . ROSS 

JOHN CAMPIONI 

F .H. l1mLDER 

H.G" KRIKKE 
H. DE VRIES 

2e A.l'JJVAL . 

.TISSELS/3e AANVAL o 

COACH 
TRAilER 
TECHN. _i\SS o 

ARTSEN 

G.IJ . S . - HcT . S.V . BREhffiN . 

BRE~.'fEN " 

"".ü PI.A 

i AHRlT ER 

SOESCH~r; 

::?RITZKAT 

KARL 
11.'iDTDE n_ffil Tlf 

BORJ .IBYER 

NIESTEDT 
LISKA 

PRITZKAT 

. SCHNEIDER 
ROL rJD 
KIENAST 

FENZEL 

KOMENDE THUIS;lEDSTRIJDE J G. IJ"S . (vo orl . programma) 

~ate. dag 2 -1 -- 1 0- Î 7 2 9 19. 45 uur: G C IJ "s 0 I ILS . V " Hamburg . 
~aterdag 12- 11- 1 7 2 9 17030 uur:: G eIJ" S. II Brussel III . 

+ 1 18- 11-'729 -, 9 · 45 uur~ G C IJ<' s 0 I Antwerpen~ ,a. .,e r .g -
Zat e,.,dag 4 1 1 1 72, 12. 00 uur: G. I .,, D s . II - Nijmegen c. 
,TfllT DE C01 c-~ t Eon goede tl'adi ti e v lgend wordt ook dit j aar 

-•,,:; t iJ shocLt.~:vs e izo en ge opend t ege-1. ()nze ij ohockeu vriendon 
.it Bremen~ H.T . S . V. B~ men is s tee ds een welkome gast en 

·., egenstandc r i _'1 Groninge~ gevree 0 t , Vanavond treedt G.IJ . S . 

aan 7 veisterkt met Wilson Ros sen .Andy Raven 7 doch h elaas 
sonder Henk Krikke, dle voor studie in I t a liê zit . 

De Gij ss i es zijn er in de co::1ditietraining en de eerst e 12 

ijstrainingen die er op zitten flink hard tegen aangegaan 
en ik reken op felle inzet en v eel vuurwerk . 

Namens train er Rossen alle spelers veel ijshockey genoegen 

t oegewenst . 
Fr . J.M . van Erp " 

V ~~ DE JEUGDg De G. IJ .S. C-junioren (geboren 1958-1959) 
speelden zondag 8 oktober in Heerenveen hun eerste oefen-

wedstrij d tegen Thialf C. Onze jongens wonnen met 3-4 . 
Zaterdag 21 oktober om 12.00 uur zullen de Thialf- jongens 
proberen hier in Groningen revan che te nemen . 

WEDSTRIJDOFFICI11S GEV AGD !! ! 
Voor de as . thuiswedstrijden van de G. I J oS .- teams worden 

ijshockey enthousiasten gevraagd 9 die bere i d zijn om a l s 
wedstrijdofficial o~ te treden o Aanmelden bij : de heer 
P . J" Koning , Kornalijnlaan 166 , Gron. tel ~ 050 - 131594. 

TEN 3 .liTE VAN G.IJ .So ~ Go I J •• autostickers à f 2,- en foto's van d e spel e r s à f 2,- verkrij gbaar in de stadionwinkel. 

;.,ET OP HET NU !Il'iiER VJUT DIT PROG~~I.{M.A U HEEFT MIS SCHIEN EEN PRIJS ! 

' Tot zi ens bij de volgende wedstrij d! 

1 



/ 
/ 

1 

EY 

GRONINGE 

zaterdagavond 21 oktober a.s. 
aanvang 19.45 uur 
toega gsprïs f 3,-

VOORVERKOOP GRONINGEN: 
. --- .. 1g g 1 :----=---:-~~~ 

Minke - N1ieuwe Ebbingestraat 2 

Homan - Herestraat 80 

~ Griever - Paterswoldseweg 448 

~~ Knollema - Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

AquaSports, M. Veningaslraat 30 

1 
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GIS 
wacht 
ang 

Sfechts in de lootste speelperiode van 
het oefenduel tegen HSV Hamburg 
heelt GIJS de elfhonderd toeschou• 
wers met agressief en ,pectaculoir ijs
hockey kunnen boeien. Bij een 1-3 
achterstand toonden de Groningers op,
eem durf en felheid, wat soms tumul
tueuze momenten tof gevolg had. In 
deze attractieve slotfase kwam GUS 
door twee fraaie treffers van de naar 
voren stormende Peter Stief naast de 
Duitsers, die met het 3-3 eindresul
taat genoegen moesten nemen. \ 

De tactische ingreep van coach Van 
Erp - Stiel als aanvaller en ee(l 
ver sterkte verded iging - bleek een 
juiste te zijn. Er kwam eni.ge stoot
kracht in de voorste lLnie, terwijl do 
offensieve dadendran g volgens een be
ter omlij nd plan verliep. Want vooral 
in de tweede period~ was het onder
deel combineren bij de Groningers 
slecht verzorgd. De gret igheid waar
mee spelers als Ross, Raven, Stiel en 
Teisman zich :in het vijandelijk aan
valsvak begaven, werkte dit in de 
hand, en schiep bovendien voor de 
traag opererende Hamburgera een :ree 
van ntimte. 

De Duitse openingstreffer, halver
wege de tweede periode, deed GIJS 
- nog steeds zonder Henk Krikke -
ontwaken. Nog geen twee minuten 
later maakte Folkert Berghuis er met 
een diagonaal schot 1-1 van. Daarop 
profiteerde HSV Hamburg van een 
numerieke meerderheid ( dri.e GIJS
spelers tegenover vijf van Hamburg) 
waarna slordig wegwerken uit de 
Groninger defensie 1-3 betekende. 

;, De sfeervolle en spannende slotf~se 
gaf een geladen GIJS-ploeg te zie~ 
die uitst.ekend terugkwa,m en daarb1J 

, de hardheid niet schuwde. Frontale 
botsLngen, twijfelachtige wraakpogin
gen en harde persoonlijke duels be
zorgden het arbitrale duo handenvol 
werk. 

In de twee doelpunten, die GIJS in 
de &lotperiode protluceerde had de 
jonge Peter Stiel, zoals vermeld, een 
groot aandeeL Eerst scoorde hij na een 
verbluffende solo en later deed hij 
hetzelfde uit een pass van de goed 
spelende Andy Raven. Tussenstanden: 
0-0, 1-3, 2-0. 

In Heerenveen speelde ThiaU tegen 
Den Bosch zijn eerste wedstrijd om de 
Coupe Nationale. Het sportieve duel 
werd bijgewoond door 2500 toeschou
we1-s, die van aantrekkelijk ijshockey 
genoten. Na een gelijkopgaande aan
vangsfase trokken de Friezen tenslotte 
met 7-6 aan het langste eind. Voor 
Thia1f scoorden: J. de Boer 3x, Ste
ven.sen 2-:x.:, Andy Miles en Parks. 

.Veilig belandt de puck in de armen van doelman Martin Leeilang, terwijl Edward Kort ('inks) en Andy 
Raven (tweede van links) klaar staan om assistentie te verlenen. , 

EerrfJllnval van de Hamburgers op het doel van GIJS. 

GOS WEER 
VERDIENSTELIJK 

GIJS gelijk , 
tegen rlamburg 
De Ijshockeyploeg van GIJS kwam In de 
vriendschappelijke ontmoeting tegen 
het Hamburgse HTSV tot een ver
dienstelijke ~ 3-score. De jongens van 
coach van Erp waren er tot duver 002 

niet in geslaagd tegen de Duitsers 1 of 
meer punten te bemachtigen. De 1500 
toeschouwers In het Groninger ljs
sbldlon waren getuige van een wel niet 
altijd even fraaie, maar tocli spannende 
on~oetlng 

Opnieuw is GIJS in zijn oefenpro
gramma tot een verdienstelijk resul
taat gekomen. De Groninger ijs• 
hockeyers kwamen tot een 3-3 score 
tegen het Hamburgse HTSV, dat 

vriJ gavond met 14-6 verloor van het 
Heerenveense Thialf. 

GIJS, dat nog niet eenmaal tegen 
HTSV HamburJ!; tot een eervol 
~esultaat was gr:komen, speelde vooral 
in de derde periode duidelijk beter dan 
de Ham.burgers. In de eerste periode 
was er weinig krachtsverschil. Geen 
van beide ploegen slaagde erin zkh 
enig voordeel te verschaffen. Gescoord 
werd er in deze oeriode niet. In de 
tweede periode kwamen de Duitsers 
tot 3-1 voorsprong door treffers van 
Franck en Peter Hetze(, die tweemaaJ 
de puck in het Groninger doel deed 
belanden. Het liep toen wat stroef in 
de Groninger ploeg. Het tegendoel
punt van de G'.oningers ~wam op 
naam van Folkert Ber~uis. De strijd, 
die nogal een fors karaTcter droeg maar 
toch in de beste verstandhouding werd 
gespeeld (GIJS 10 strafminuten 
HTSV 8) werd in de laatste perioq; 
bijzonder aantrekkelijk toen de GIJS. 
ploeg uitstekend ging draaien. Met 
veelbelovende combinatiespel zetten 
de Groningers hun tegenstanders 
onder druk. Dat leidde tot twee 
treffers van Stiel, die daarmee de 
totaalscore op 3-3 bracht. Dit tot 
laaiende enthousiasme van de onge
veer I 500 toe~chonwers . 
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. . 

MAANDAG 16 OKTOBER 1972 

GIJS scoort. De HTSV·goalie 
valt reeds uit, maar hij zal de 
puck missen 

Canadezen versterking 

GIJS oef ende tegen 
(te) zwakke Duitsers 
Ter voorborcldln,i: op het IJ1hockey1el• 
:won lp lde GUS zaterdagavond zijn 
c nte ocfonwed1tr\ld ln heit Gronln1cr 
IJ11tadlon. AIR t aen,tand r (ungecrde 
HTSV uit Bremen, H t werd e n fone 
12- 2 overwinning voor de ploea van 
coach van Erp, HTSV bleek aoen teaen, 
11 nder van formant t zijn, 

D duit er, chot n op 'l\llc onderdelen 
tekort. 0 IJS , dnt eerst nog wel wpt 
onwcnnl speelde, begon po In do 
derd1.i pe1·iode op t ren te komen, De 

ronlngor ploc~ bc~chlkt over e n 
nuntnl l(Oedc krttchten, de kom t von de 
beide canndozon Ro sen Rnven Is onge, 
twljfold een onnwlnst. 
In de 1: r te periode kwam GIJS door 
Bcrgh~d , Ro~ en nogm1rnl Berghu! 
met J- 0 voor te toon, Ook In da 
tw ede periode zogen de ongeveer 1200 
t c~chouw r drie treffers. nu scoorden 
Stiel. Ros on von Arem. 

In de-hint te p rlode werd n d O~it or, 
volkomen von het U g sp eld. oor 
goed comblnoti • kwomen Rnv n \2), 
J_nckle Vencmn (2) Stiel •n Bcrlihuls tot 
het doz(ln tref~ r , rl t1. l •n ·,11,i 
iorgden v or dé duit treffer . 
Couch vnn rp w ~ met dit c r t np• 
trctlcn vnn IJ bljzond •r col\t 

Canadese 
spelers 
stimulans 
voor 
GIJS 

(Van een onzer verslaggevers) 

GIJS opende zaterdagavond het ijs
hockey-seiz:oen met de traditionele 
oefenwedstrijd tegen het jaarlijks 
zwakker spelend HTSV Bremen. Deze 
ontmoeting was voor de 1200 koppen 
tellende GIJS-aanhang tevens een 
kennismaking met de Groninger aan
winsten, de Canadezen Wilson Ross en 
Andy Raven. Deze spelers bleken niet 
alleen waardevolle krachten, moor 
sleepten hun ploeggenoten mee naar 
een behoorlijk niveau, dot voor de over 
alle linies mindere Duitsers te veel was 
(12-2). Zowel Raven als Ross scoorden 
elk twee doelpunten en maakten alle
bei kennis met de strafbank. 

Overigens was het voor GIJS niet 
moeilijk tegen HTSV Bremen de score 
tot in de dubbel-e cijfers op te voeren. 
Met de systeemfoze Duitse aanvals
combinahle.s wisl:en de fysiek sterkere 

( 

van links) ee 1 van de twee bij GIJS gekomen Canadezen, vecht zich verbeten een 
weg door de opeenhoping van Duitse spelers (nr. 10 en 6). 

Groningers wel raad. Hoewel ook 
GIJS vooral in de eerste periode oo
wen.n~g en soms eTg slordig opereerde, 
b leek nadei'hand toch w el het enorm'3 
klasseverschil tussen beide teams. 

Over de werkelijke kracht van de 
"Gijssies" kan na de eel'Ste oefen- \'1 
wedstrijd nog wein ig gezegd worden, ~ 
behalve dat de ploeg met de twee 
Canadezen tot betere prestaties moet 
kunnen komen dan he.t vorig jaar het 
geval was. 

Mana,ger-coach Van Erp hierover: 
"Naa[" mijn mening zijn we nu ook als 
ploeg sterker ~orden en hebben we 

in Ross en Raven aanwinsten gekre
gen van betekenis. GIJS heeft daar
naast meer ervaring en routlne opge
daan. Ja, ik heb er w.t seizoen meer 
cli.m ooit vertrouwen in". 

Vooral i n de tweede periode (na de 
ee rste twintig minuten stond GIJS 
voor met 3--0 door doelpunten van 
Berghuis 2x en R,oss) vonden de Gro
niongers elkaaT blindel ings en was het 
opm~kelijk te ZJien hoe snel Ross en 
Raven 7iich in ,het corobna•tie-~pel wis
ten aan te passen. 

Er werden levensgrote kansen ge-

schapen die door de traag op gan,g 
gekomen produktie-mach~ne pas in de 
slotfase in doelpunten konden worden 
omgezet. Met name de in de schaduw 
van de Canadeze spewlende Rob van 
Aarem miste nogal eens een mo
gelijkheid. HTSV Bremen zakte in de 
laatste periode volledig weg en kon 
dan ook meL ,geen mogelijkheid de 
Groninger score-explos1e verh~nderen. 

Stiel (2x), Ross, Raven (2x), Van 
Aa.rein, Ve~a (2x) en Berghuis 
scoorden woF:!J S in de laa,Lste twee 
speelperio..i,es, terwijl Bremen met 
twee tegentreffers ie,ts terugdeed. 



-
Z.ATERDAG 21 OKTOBER 1972 7 AANV.t~NG 19 .45 UUR . 

G. IJoS. - H. SoV. HAMBURG . 

G.IJ oS. 

M.LL\.TIN LEEFLANG ( 1 ) 
COEl'T EIKELENBOOi11 ( 18 ) 

OPSTELLINGEN H.S .V. HAMBURG 

DOELVERD . LAUTER (T) 
RESo OOELVE LD. SCHUELEIN (T) 

--- - ----- ---- -·----------------
WILSON ROSS (9) 
PET~"1 STIEL (23) 

1 e VEJ.D. BAXM.L'i.NN ( 4) 
PUETTEüS (12) 

JOS TEISJIIAN ( 5) 2 e VERD . HASSFO TH (5) 
HUBRIG (8) HEN ~{ V o HALT c;,REN ( 4) Capt . 

J 1.\ CK VENEl/J.n ( 1 7 ) 

ROB V.l,.N Ali. qE1JI ( 6) 11s s • 
ANDY R_"l VEN ( 1 4) 

1e AANV L KRONEFELD (1 5) 
KLUT FR.'1N CK ( 13) 
HOLGER FR.:iN CK (14) 

Capt . 

HENDRIK BO SI•vL'\. ( 1 ° ~ 2 e f ~ NV.AL SURKEMPER (9) 
SCi~OLLZE (6) 
HETZEL (10) 

FOL~ERT BERGHUIS (2) Ass . 
ED J t\3.D KORT ( 8) 

J EROEl LODE ( 3) 
J "Cül vJ.·l.3 GELDE'.1 ( 20) 

Fr. J .. :1. V.:J.·,I ERP 
i- ., ROSS 
JOHN C ... HPIONI 
F . H o •.rJLDER 
H .G" KRIKKE 
H. DE VRIES 

WISSELSPELERS/ BLE~SCH (11) 
K '1 LiJJER ( 7 ) 

3e All.NV.AL DUERI NG (3) 

co:lcH / llJL'tN.: GE.l 
TRl~I NER 
TECTN . ASS. 
ARTSEN 

NI CrIOL 'i. S PETiI~S 
HELlt1lJT THUR U 

CH 't 1LIE HECIDMNN 
hïJ SSEUR 

TEJî B.L T~ Vi' T G. IJ . S: G. I ï . S" aut stickers à J 2,-
verkrij gbaar in de st adionwinkel . 

LET OP HET NUMM&-q VJ.ü~ DI 'T' PROGRiu~fil,ftA, U HEEFT ït.~I SSC]:IEN 
EEN P1IJS! 

Tot ziens bij de volgende weds trijd t egen 

KOMENDE THUISWEDSTRIJDEN G"IJ.S. 

Zaterdag 28-10-'72" 19.45 uur ~ G. ·,· 3 "S o I - ROTTERDM'.I 
Zaterdag 4 -11-'72, 12 . 00 uur ~ G"IJoSo C - NIJMEGEN C 
Zondag 12-11 -' 72, 19.30 uur~ G"IJoSo II - BRUSSEL I II 
Zaterdag 18-11- 1 72 , 19 . 45 uur~ GoIJ"S. I - ANT .VERPEN . 

VAN DE COACH: 

Na het doelpuntenfeest de vorige week tegen Bremen zal 
de G"IJ.S. formatie moeten bewi jzen" dat de 12-2 geen 
uitschieter was . Tegen het steeds sterk en snel spelend 
H.S.V. HA11BURG wordt dit een zware opgave . 
In de voorgaand e jaren Tierd GoIJoSo met resp . 7-2 en 
9- 5 op verli es ges peeld" Toch mo et het team 9 nu meer 
ervaren en mentaal st erk , vanavond ver kunnen komen . 
Opnieuw voors ,e l ik vuur~erk. 

Volgende week wordt de trainingsserie tegen Rotterdam 
afgeslot en , waarna de competitie van start gaat. 
Tot dec ember uorden vanaf 4 november as . in deze volg
orde de tegenstanders van GoIJ oS.: T~LBURG 9 BRUSSEL, 
1\NT1.•IBJPEN 9 HIJS , KEHP~-:LA fE11 9 _\J=ST.!.JL TIJGERS 9 UTRECHT 
en opnieuw TILBUTIG . 
Vijf van deze ue ds t ri i ~en (mogelijk 7) uorden in Gronin
gen gespeeld o 
Vo l gende we ek kunnen wij het definitieve programma geven . 
Voor de fans dus ~eer volop act i e . 

Fr . J .L . van Erp . 

ERHA_LD VERZOEK 

= Wilt U niets o_ de baan werpen . 
Dit is zeer gevaarl i 'k voor de spelers! 

= Wilt U zo we inig mogeli j k roken! 

.L, TTI3Î1BÀ- I op 28 o~..:tob,~-:ç B8:U.~"t.qan~e ~• 



Het G.IJ.S Supporterslied. 
(Daar bij die molen) 

Ik weet een fijne ho cky-club 

de beste in ons land . 
Ze spelen in het derde stuk (divisie) 

maar dat duurt niet meer lang 
We geven ze een fijne yel 
en winnen ze dan weer 
dan klinkt het in de IJshal 
steevast ied 're avond weer 

Refrein: 
Dat is ons GIJSSIE 
Dt~•;_~ is ons GIJSSIE 
zoals ons GIJSSIE 
zo is er vast niet één 
Dat is _ns GIJSSIE 2 x 

en als ze doorgaan 
dan komen ze in 2. 

..J i •~ _,, ;•ll _'lf° ·\~ ; \ ~1 j \,, '.1 " 
En als we weer naar ·t}'; '.LJ--;·s. ·--1;-o-e-ga:m,:~- - i -~,. -

, · r·I , ·, _ 1 ) 

dan groeit e r iets in ons -
... ,. ("' ' "' . 

Want onze jongens staan' weer klaar 
' 

en niet a l leen voor ons 
~ ' ~ .. ( ' ' • t ~ ' . ·, t "I j 

Ze spelen ook nog voor zichzelf 
•' , · 1 '-· 

ja, dat vergeet je soms 
. r 

Als GIJSSIE ooit verloren gaat 
1 • ( 

dan ligt dat niet aan ons. 
! , . '< L 

Refrein . ,•, t 1 

) 

Het G.IJ.S Supporterslied. 

(Daar bij die molen) 

Ik weet een fijne hocky-club 

de beste in ons land~ 
Ze spelen i n het derde stuk (divisie) 

maar dat duurt niet meer lang 
we geven ze een fijne yel 

en wi nnen ze dan weer 
dan klinkt het in de IJshal 
steevast ied're avond weer 

Refrein : 
Dat is ons GIJSSIE 
D·. > is ons GIJSSIE 
zoals ons GIJSSIE 
zo is er vast niet één 
Dat is ns GIJSSIE 2 x 
en als ze doorgaan 
dan komen ze in 2 . 

En als we weer naar ü ·. TJ .'s. ·'t-(y 
• 1 . ..... .... • \. "' giá::rr -- _,....:_,,~.!..- .. - · 

,. • ! 
dan gro e it er iets in ons _ 

1 • • 

want onze jongens staan weer klaar 
' 

en niet alleen voor ons 
" C ~• -i ( .J l 

Ze spe l en ook nog voor zichzelf 
' .. 

ja, dat vergeet je soms 
Als GIJSSIE ooit verloren gaat 

, r ' 

dan ligt dat niet aari ons . 
! 

Refrein, 

,. 



1. 

ZATERDAG . 28 OKTQBER~1272, AA.l~VANG 12.45 UURo 

G.IJ .S.- ROTTERDAM" 

G.IJoS. 

M1RTIN LEEFLANG (1) 
COEN EIKELENBOOM (18) 

OPSTELLINGEN 

DOELVERD, 
RES. DOELVERD. 

ROTTERDAM 

Bfi.AM llfiALT.l\ 

-------- --------------------
WIL S01J ROSS ( 9) 
PETER STIEL (23) 

JOS TEISLTAN (5) 
H~NK Vo HALTE~N (4) Capt. 

J ,.l CK VENElï.A ' 1 7) 
ROB VAH A!..REM (6) Ass . 
ANDY ll /i. VEN ' 1 4) 

HENDRI K BOSMfi. (19) 
FOL~ l T BEB.GHUIS (2) Ass . 
~IEHK KRi l<J(E ( 1 _1 ) 

J EROEN LODE (3) 
J ACOB Vlu.'T GELDER ( 20) 
ED -ThRD :{ORT ( 8 ) 

Fr , J.M. ~~N ERP (13) 
W. ROSS 
JOHN C UIPIONI 
F.H. r ULTIER 
H • G " KRI KICE 
H. DE VRIES 
Ho BTIOOr1L-UJS 

1 e VERD . 

2e VERD. 

1e AANVAL 

2e AANVAL 

WISSELSPELERS 

COACH 
TRl1INER 
TECHNo ASS. 
h.RTSEN 

FYSIOTHERAPEUT 

JAN WILLEMSE 
CH.ARLY KRIEK 

PIERRE WITT' 
AD MOOK 

TON TEN HllMl\~ 
HANS DE GROOT 
RÓBERT.KLEIN 

HANS J.TIJLLER 
M.1.RTIN VEdBEEK 
RUUD WEI S SMLlliN 

TEN BATE V~N G.IJo S . ~ G.IJoSo autostickers à f 2 9 -

v erk~ijgbaar in de stadionwinkel . 

KOMENDE WEDSTRIJDEN VA~if G.IJ .S o I T/M DECEMBER .A. .S. 

Wo 
Za 

1-11-r72 
4-11-' 72 

Za 11-11-'72 
Za 18-11- 1 72 
Za 25-11- 1 72 
Za 

( 7a 
2-12-'72 
9-12-'72 

Za 16-12-'72 
Za 23-12 -r72 
Za 30-12-'72 

20.30 u. 
19.45 u. 
19.45 u. 
19. 45 u . 
19.45 u. 
20.00 u. 
19.45 Uo 

19.45 u. 
19.45 u. 
19.45 Uo 

BOL DOOT UTRECHT I - GoIJ .So I 
G.IJoSo I - TILBUTIG TRAPPERS II 
GoIJoSo I BRUSSEL II 
Go IJ o S. I - OLYl!IPIA ANT .~ n.PEN I 
G.IJoS. I - H.IJoSo VE ~NICA II 
KEMPHLNEN I - GoIJ.S. I 
G. IJ .S. T - AMSTEL TIJGERS I 
G.IJoSo I - BOLDOOT UTR. CHT I 
G.IJ . S o I TILBURG TRAP ERS II 
G.IJ.So I - THiiLF I (?) 

Voor d!:3 ui twe dstrijd t egen KEMPHANEN zal de S.Vo G.:rJoSo 
een busreis organiseren . 

Het programma Januari - April 1973 volgt binnenkort. 

V.i'.tN DE C0.1 CH 

o.IJoS6, we er o p volle sterkte9 speelt vanvond ZlJn 
laatst e oefenwedstri j d t egen ROTTERDAM, een tegenstander, 
die in voorgaande jaren altijd r espect afdwong. A.s. 
woensdag speelt G.IJ.So in Utrecht nog een demonst atic~ 
uedstrijd 9 TTaarna op 4-1î tegen TILBURG TRAPPERS de 
competiti e '72-'73 van start gaat . Het wordt het 2e 

( <eizoen van GoIJeS o in de 2e divisie. Een prognose is 
moeilijk t e g even. Toch moet G.IJ.S0 1 nu meer ervaren en 
in kia0ht toeg enomen 1 goed geacht worden voor een goede 
klas f: ering. 
Maar voor nu eerst G.IJ .S. - ROTT~:i-~DAM . 

Fr.J.M. van Erp. 

LET OP HET NUMMER VAN DIT PROGRAM1'/IA 2 U HEEFT MISSCHIEN EEN PRIJS! 

Tot ziens bij de volgende wedstrijd tegen TILBURG TRAPPERS op 4 november a.s. 



·1totterdal11~1
~ 

lolbroeken , 
ontnuchte 
door GIJS· 

I 

(Van een onzer versla.ggever ·) 
Precies een week voor de aa'nvang 

van de ijshockeycompetitie speelde 
GIJS zaterdagavond zijn derdé oefen• 
duel, dat tegen een ploeg lolbroeken 
uit Rotterdam in een 18-0 7tege re ul
teerde. Hoewel aan de waard van 
oefenprogramm's kan worden g·e
twijf eld, is het wel duidelijk da:i GIJS 
a.s. zaterdagavond de eerste .erunpeti
ti.ewedstrijd tegen het sterke ·tweede 
team van Tilburg Trappers cl.oor de 
toegenomen kwaliteit en erva.fh1g on
bevangen tegemoet kan zien. ',l~liet al
leen de ko·mst van Raven én Ro s, 
maar ook de stijgende vornt _;'Van een • 
aantal jongere spelers heboen van 
GIJS ogenschijnlijk een volwaardige. 
tweede divisieploeg gemaald. 

Na de 12-2 overwinning op Brem,e'n 
en het 3-3 gelijkspel tegen Hamburg 
was r.aterdagavond Rotterdam in de 
Groninger ijshal d-e oefenpartner van de 
inrtensief begeleide "Gijssies", die met de 
zwak en ongecontroleerd spelende Rot
t erdammers in het geheel geen moeite · 
hadden. Via vlot lopend combinatieso"'l 
overrompelden d-e Groning·ers hun t e
genstanders,· di e door het uitst-ekende 
keeperswerk van Bram Malta in de eer
ste periode slechts twee maal hoefden te 

,-- -"'- -c:,""ap~i .... t1.,_tl..aae:.L.rec:,1CL-'.l -~-- - ~ 
Daa•rna zagen de 1400 toesc ouwer s 

enkele incidenten en onenigheden, die 
een onmiskenbaar stuk show inhielden. 
De Rotterdamse spelers, die zich ken
IJ;-elijk vóór de wedstrijd tegoed hadden 
gedaan aan alcohq_lrijk vocht. haalden 

. door hun - -irri:1)~rend " gedrag de woede 
' · van_,,hêt publiek -op de hals. · 

· · ·GIJS-captain Henk van Halter-en: · ,,Wat 
· .. er van-avond gebeurde, •vond ik een ~an

t · ~.__ •. Jlµitlng voor d~ ijSh~keysporL Enkele 
' ,. -.~ "' R~rdammers waren ;o_pJ z n zachtst ge

zegd~~ lichtelijk aange :hoten en _zagen 
'daarqpor geen gevaar. · Het wordt · dan 
natuurlijk 'n hachelijke gesc4le?le~ om 
met zo'n_,wild zwaaiende dronkeman een 

• •-l , duel 1an te gaan. Dat is ,levensge-
1 va~rlijk". ! 

; \ :: Vrij simp.el liep GIJS in de tweede 
, 1 r perlodê uit tot 11-0, ·.waarna de score 

' regelm~tig t.ot . 18-0 kÓn worden -Ópge
bouwd.,~ De Groningets - weer • met 
Renlc ~rlk.ke in d,e pfoeg - v,erslá.pten 
geen ml!ment en blevén energiek, onder 
aanvoering van d,e uitblinkende Andy 

J. Raven, beuken op de wankele vJjandelij
':·' lee vestEt.., Met name Van Aarem Raven, 
.1 Ross en o;e jonge Sti~ .ontnuchterd@n de 

>.,; ... Rotterdammers met lZ.àak fraaie : passes, 
· ,, die V'oor · de verbaasd~ gasten grot.e pro• 

blemen opleverden. ,;regen de Tilburg 
•· Trappers · z.a1 het - wanneer het om de 

punten gaat - ongetwijfeld moeilijker 
zijn de .v~andelijke defensielinie zo te 
doorbre~ als z.aterd gavond het geval 
was. · . 

De doEpuntenmakers waren: Raven 
(5-x), Ross (3x), Berghuis (4x), Vgn Aa~ 
rum, Iq:ikke, Lode, -ienema, Stiel. en 
Bosma. 

... . In Heerenveen ging Tbia}f (zonder 
,,\ 'trainer-spe~er Stevenseo.) . tegen , à.e voor-
~ namelijk mt Canadezen bestaa~9e Raak

f orma.tie onstuimig va.n start. Jri d,e eer• 
i.te minuut ~orde Pa.rks 1-0 voor de 
Friezen, ma_à.r ,- daarna. was het een· kat
en-mJiis"spelleUe, wat ,in een 8-1 over
winning vm bak resultee,rd'e. Tu sen-
1tänden: ·,1-3,- 0-l. ~- 1 ' ,. -

-i.l~ ~~ ~haalt · uit 
tegen Rotterdam: 
18-~ mo~sterzege 

! Met Uefst 18-0 kwam de ijshockeyploeg 
van Gijs zaterdagavond in Groningen 
tot een monsterscore tegen Rotterdam. 
Deze forse overwinning kwam voor-

( namelijk tot stand door bijzonder goed 
, ~on~de combinaties, die vooral 

e aam werden opgezet door Andy · 
~.ven en Rob vnn Aarem. Dit' 'tweetal 
bliJk! voortreffelijk op elkaar ingesteld 
~e z.()n. 
Tro;wens ook de tweede Canadese 
Groninger Ross, past zich daarbij uit
lstekend aan. Gijs zoekt zijn kracht dan 
o?k in vloeiend lopende combinaties, 
die meestal door de hard en in alle stan
den schietende Canadezen worden afge~ 
werkt. Tegen Rotterdam kwam dit wel 
heel duidelijk tot uiting. Alleen in de 
eerste periode ging het nog wat stroef, 

' maar daarna werd Rotterdam van het 
ijs gespeeld. 

De tussenstanden waren: 2·0, 9-0 en 7-
0. De treffers kwamen op naam van: 
f_lavcn (51, Berghuis (4), Ross (3)·en Van 
Aarem, Bosma, Krikke,. Stiel,. VenemaJ 
en Lode, die allen eenmaal raak 
schoten. 

IJSHOCKEYWEDSTRIJD 
IJSSTADION STADSPARK • 

· ··· Gl1S-Rotterda·m-
met canadezen 

ZATERDAG 28 OKTOBER 
Aanvang: 19.45 uur T,oega~gsprijs f 3.-
Voorverkoop 
Minke, Nwe. Ebbingestr. 2; Homan. Herestr. 80 · 
Griever, Paterswoldseweg 448 ; Knollema, Wie~ 
lewaalplein 40 
IJsstadion Stadspark van 14.00-16.30 uur 
HOOGEZAND 
Berma Sport, M. Ven ingastraat 30 



ÇOMPETITI .u 2e DIVISIE aIJ a:Bo 197 2-197~, z·1TERD G 4 1JUVE-·t 3EJ. 1972 . 

G. IJoS . - TILBU~G TRJ' ~PERS o 

GoIJoS o 

!,L ' RTi ï LBEFL t'U"'fG ( 1 ) 
COEI EII ELEiirBOOl I ( 1 8 ) 

îVILSO ROSS (9) 
P~T=:!t S IEL ( 2 3) 

JOS TEISl' t..' i ( 5) 
HE pr V o H . I.T:SRE i ( 4) Capt . 

J lCK VErTETii.1 ( 1 7) 
ROB V1.îî 1.,. ; tE_ ~ (6) ss . 
!ü!DY : ' i. VE~J ( 1 4) 

H:CT~D.Lï: IK BOS. :.L ( 1 9) 
F J L'" E ·1 T r3 E 'G f J IS ( 2 ) is s • 
1IE1JK r-, I KI E ( 11 ) 

OPST~LLiïGEN 

DOELVE~1D . 
RESo DOELVERDo 

2c VE D" 

1e 

J _û :{O E~~ LO DE (3) WI 3S:CLSP~LE s/ 
J . C "'") -1 . - -, îi'L D , , ~ -'" \.} . _) \ _.._ . . (_;- 1~ ~ ,!,i l (20 ) 

D-_;~ - KOR'11 ( 8 ) 

Fr • J . ~: .. v_· .. ~ ERP ( 1 3) 
n OSS 
J OHtr c,L: . .,. ronr 
F o i o I JJL •)f:R 
II • G • T RIKKE 
H • DE i _ I -=:s 
H. BROO.c~-1 IJ 

3e AANVAL 

FYSIOTHER\PEUT 

T Elî B TE V ü G • IJ . S . : G . IJ . S . auto s tic kers 

VI CENT Va SCTIIL 
V . D. I,:OLELJG~ FT 

GUUST B ER 
J00°T BOK 

BEÏtT ELliNDS 
JOOST l3U G~RS 

BRIAN DE BRUYN 
KL \S V. D. BROEK 
-J\RK V . BOEKEL 

RONNIE KRIKKE 
JOS V. D. · IJl lui.RD 
AD HERIJGERS 

PETER BALUCEK 
FRED KEVEN .L R 
ROB V. RIJSWIJK 

TILBURG Tfü PPE S 

3e VERD . 

PETER VERHOOF 
C. DE :M.iN 

f 2,--
v e r krij gbaa r in de stadionrrinkel , 

HE lC -~LD V~rtLJOEK: Wilt u ni e t s op de baan ·, erpen l Dit i s zeer 
. ilt u niet rok en! 

LET OP HET ill.U.IBR V ~'l 

J a drie on ,crlin cc t:r:àinin ~s - en vi e r (BTIRiibN , IL~fBUrtG 9 

J.~OTTERD .1 El'T UT""tECHT) oefen 1e st rij den van g t vanavond voor 
G. IJ.S. de compe titi e 1 72- 73 aan t egen het sterke 
TILBURG II t eam 1 dat vor i g seizoen met overmacht kampioen 
van de 2e divisie u er d . Vorig seizoen is GaIJoS. (het 
niet geheel reg l e ent , ire eerste duel buiten be 8chouITi ng 
latend) door de 1&PPE ... S t r e maal me t 3- 2 en 4- 3 op 
verlies gez e t . Het 7ord dus een duel met open kansen , 
i. a a rb · j on ze geda chten uitgaan n aar 14 februa i 1970 , toe..:1 
h e t pr ill e G.IJ.S voor het e erst in z i jn k ~rt e besta n 
ee_ 3-2 zeg e b voch t, en dat , ~s O) de '::'ILBTJ~' G ·2:11L :::?E1 S . 
De s ~lers Lcefl a g 9 van Halteren 9 Te i sman, Be rgh i~ en 
v an L rem .. =r en e r toen ool- 1 bij • 
G oIJ "S . i s sind d i en v e l e rv ,..1 r e r er ge-:·.ror en . :Te t de 
spirit en i ~ z e t -,a·1 to e:1 zal 1c t t e am v 2,n a vond een h e r 
::aling vo.n dez e u i tsl a,g t r 3.cl t eil te ver\ e z en li jlcen. 
Hoc de strij vqn _vo! den in h e t vervolg van he seizoe 
ook za l ve r l o1Je ~ ,;·ij bl ij v ".ln o ~~ d e') morel e steun V 9. • . _·1e t 
GoIJ . S . l eg ~oe r e~en en . 

Fr . J . 11 • van Erp . 

Za 11 -1 1-' 72 19 . 45 u . G. IJoSo I - B-(U SEL II 
Z.J.. 18- 11 -r 72 19 . 45 u . G. IJ oS o I OLYP_ I A1 T':·iEï:P~L I 
Za 25-11- 1 72 19.45 u . GoI J.S o - -- . I J. S . VE-tOi'JI C · .. II 
Za 2-1 2- ' 72 20 . 00 u . E_ IPHl Dif .u_ I - G. I J. S . I 
Za 9-1 2-' 72 1 9. 45 Uo G. IJ .S o I - -·"'ST L ~PIJGETIS I 
z~ 16-1 2-'72 20 . 15 u. G. IJoS . I - BOLDOOT UT"EC T I 
Za 23-12- 1 72 19 . 45 u . G. IJ.S" I -· TILBUï1G Tfu' P _ ErtS II 
Za 30- 12- '7 2 19 .45 u . G.IJ.So I - T.~I ~LF I (?) 
Ze.~ 6- 1-'7 3 19. 45 u . Go IJ .S . I - BRU SEL II 

e va rlijk voor de spel e rs! 

•, Il 7 U HEEFT ,lI SoCHIEN EET PRIJS ! 

Tot ziens bij de v ol ~ end e ,1ed tri j d tegen BRUSSEL op 11 novemb~r a st -and e . 
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GRONINGE 
ZATERDAGAVOND 4 NOVEMB,ER a.s. 

Aanvan-g 19.45 uur 

Toegang1sp,rijs f 3,-

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

===-~~~~-=- Sigarenma azijn: ~ ------:=- ""'=------=--=-"'=-=--

■ 

1 - Minke, Nieu,we Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports, M. Veningastr. 30 



IJSHOCKEYWEDSTRIJD 
_ IJSSTADION STADSPARK 

COMPETITIE 2e DIVISIE N.IJ.B. 

GIJS 
met canadezen 

Tilburg Trappers 
kampioen 2e divisie 1971/72 

ZATERDAG 4 NOVEMBER 

Aanvang: 19.45 uur Toegangsprijs f 3.-
Voorverkoop 
Min,ke, Nwe. Ebbingestr. 2; Homan, Herestr. 80; 
Grieve., Paterswoldseweg 448; Knollema, Wie
lewaalplein 40 
IJsstadion Stadspark van 14.00-16.30 uur 
HOOGEZAND 
Berma Sport, M. Veningastraat 30 

&IJ~ pakt ztge 
op Tilburg 

Met een verrassende 9-1 overwinning op 
het tweede team van Tilburg Trappen., 
het vorig jaar op overtuigende wijze 
kampioen in de tweede divisie, is Gijs 
zaterdagavond de nieuwe competitie in 
de tweede divisie beloftevol begonnen. 

Al na twee minuten kwamen de Gronin• 
gers door Andy Raven op een 1-0 voor
sprong. De eerste periode werd afgeslo
ten met een 2-0 voorsprong. Kort voor 
het einde van deze eerste speelhelft 
wist Pieter Stiel na goed voorbereidend 

l werk door Rob van Aarem de puck ook 
achter doelman Van Schilt te plaatsen. 

•, In de tweede pedode was Gijs opper-
machtig. mi::t--een prachtige Job maakte 
Wi!son Ross efr al 'spoedig 3-0 van en 
binnen zeven minuten voerden daarna 
]<!_çl( Venema, Wilson Ross, Henk van 
Irnte11lll e'l't R,,b v. Aarem de score tot 
7-0 op. In de laatste periode kreeg Til
burg Trappers wat meer vat op het flit
sende spel van de Groningers. Door een 
zwak moment in de Groninger 
defensie kwam Rob van Rijswijk eerst · 
tot een treffer voor de Tilburgers al
vorens Andy Raven en Henk Krikke zes 
seconden voor het einde met een 
formidabel afstandssc1t0t de eindstand 

1 op 9-1 bep_a_al_d_e_n_. _______ _ 

- 1 I 

20 - Nieuwsblaèl van het Noorden van maandag 6 november 1972--'-----------------------------------l. 

(Van een onzer v-erslaggevers) 
Met veel flair en durf opende GIJS za
terdagavond in het Groninger ijsstadion 
het competitieseizoen tegen Tilbu.rg 
Trappers 2, de kampioen van het vori"g 
jaar. Onder aanvoering van de Cana
dezen Andy Raven en Wilson Doss over
klaste GIJS de gevreesde tegenstander, 
die op het furieuze Groninger openings
offensief geen antwoord had. Voor 1700 
meelevende toeschouwers toonden de 
Groningers veel elan en sloopten elke 
illusie van de gerennomeerde Tilbur
gers, die tenslotte via de cijfers 9-1 
met de neus op de f-eiten werden ge
drukt, 

Tilburg T•rapper&, met enkele inval
lers - maar nog wel met de ex-GIJS. 
speler Adje Herijgers - kwam tegen
over een geladen ploeg te staan, die 

Competitie ing1ezet 
met overwinning: 9-1 
de nederlagen van ihet vorige seizoen 
nog vers in 'het geheugen had. Ca,ptain 
Henk van Halteren: ,,Vooral de eerste 
wedstrijd die we het vorig jaar speel
den tegen de Tilbur.g Trappers herin
nerden we ons nog ,goed. W-e verloren 
toen met 18-1, maar de Tilburgers 
hadden hun volledige eerste team op 
liet ijs ,gebracht. Vandaar dat we vre
selijk ,gebrand waTen deze heren met 
superieur ijshockey te vernederen. Dat 
is dacht ik -wel ,gel-ukt." 

Inderdaad ginge,n de Gronin,gers on
gekend fel van star-t, wat al 111a twee 
minuten leidde tot de eerste vreugde
uitbarsting van het l-uidruchti,ge pu
bliek. 

Na een rebound van de overigens 
goed keepende v. d. Molenkraft scoor-

Een van de vele gevaarlijke situaties voor het Tilburgse ·doel. De gemaskerde Van der Molenkrait zal zijn 
keepershandschoen op de puck drukken, terwijl Hendrik Bosma (derde van rechts) loert op een kansje. 

GIJS NEEMT 
de A!ndy Ra-v-en GIJS' eerste competi
tiegoal, die de "Gijssies" sterkten in 
de overtuiging van toegenomen kracht 
en i;elfbewusthei-d.. Want sinds de 
komst van de Canadezen Ross en Ra
ven is vooral de stij,gerude vorm van 

spelers als Berghuis, Teisman, Venema 
en Krikke waarneembaar, die GIJS 
zaterdagavond, stimuleerde tot kwali
tatief uitstekend ijshockey. 

Een "slap-s~ot" van de aanvallend 
ingestelde Pieter Stiel •betekende 2-0, 

RAAK· 
waarmee de tweede periode werd in
gegaan. In deze fase ontregelden de 
gastheren de vijandelijke aanvalsac
ties, om da-arna dodelijk toe te slaan. 
Met snel opg&ette combi-naties, 
wa-a-ribij de puck van stick tot stick 

ging, penetreerde men in het verdedi
gingsvak van Tilburg, waar v. d. Mo
lenkraft eerst zijn handen brandde aan 
schoten van Teisman, Van Halteren 
Ross, maar daarna toch moest capitu
leren voor de Groninger overmacht. 
Ross (2x) , Kri.kke, Vfr,nema en Van 
Aarem bewerkstellig en een 7-0 
voorsprong. 

Uitbarsting 
Direct na afloop van de tweede 

speelperiode ( de spelers waren nog op 
het ijs) konden de Tilburgers de drei
gende debacle maar moeilijk verkrop
pen, wat zich manifesteerde in een 
uitbarsting van emoties. Een scher
mutseling was hiervan het gevolg, 
waarbij ook de heetgebakerde Gronin
ger doelman Martin Leeflang een 
duchtig woordje meesprak. 

De onitreddering van de zuider
lingen was al bij het begin van de 
laatste periode totaal, hoewel Van der 
Wij-ngaard vrijelijk kon profiteren van 
'n overmoedig geworden ploeg (7-1). 
Onmiddellijk schakelde GIJS over op 
een hoger tempo, wat resulteerde in 
een treffer van Andy Raven (uit een 
oogstrelende solo) en een slap-shot 
van Henk Krikke: 9-1. 

GIJS-coach Van Erp: ,,We hebben 
de zeventienhonderd supporters wel 
iets laten zien. Het liep er.g goed en ik 
lben er zeker van dat GIJS dit seizoen 
mee zal draaien in de top van de 
tweed·e div.isie. Na d-eze zege op Til
burg Trappers moeten we normaal 
gesproken elke ploeg ikunn,en pakken. 
Ook het Belgische Brussel, da,t zater
da,g bij o·ns op bezoek komt." 

Het Friese Thialf wu zaterdaga
vond de gast van Den Bosch voor een 
duel in de Nationale ijshockey-compe
titie. De zuiderlingen bleken over een 
hechter en zelfbewuster team te be
schikken, hoewel de Heerenveners 
goed tegenstand boden. Den Bosch 
won met 5-3. Tussenstanden: 2-1, 
2-1 en 1-1. ' , 

---
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Canadezen bewijzen hun waarde voor Groningers 

GOS overtuigt 
• 
lll sensationele 

• seizoen-ouverture 
In de proloog van de in het 

afgelopen weekeinde gestarte 
ijshockeycompetitie had het 
Groninger GIJS het al aangekon
digd. Door de komst van de 
Canadezen Andy Raven en 
Wilson Ross won de formatie 
aanzienljjk aan kracht. En dat 
niet alleen omdat de persoonlijke 
i11 breng aan techniek en taktisch 
inzicht van het Canadese duo 
groot i~, maar ook omdat hun 

anwezigheid alleen-al een bron 
van inspiratie is voor de overige 
leden van de Groninger équipe. 

Bijzonder scherp werd dat geïl
lustreerd in de compelitie-ouverture 
van GIJS. 

Juist tegen TYSC TRAPP RS 2 
(Tilburg), de kampioen van het 
afgelopen jaar , haalden de Groninger 
ijshockeyers fors uit. Met 9-1 werd er 
gewonnen. En dat veroorzaakte in de 
stampvolle Groninger ijshal (I 600 
toe houwers) niet alleen een orkaan 
van vreugde dat heeft ook de 
Groninger spelers overtuigd van hun 
mogelijkheden op dil niveau . Zegt 
bijvoorbeeld WUson Ro s: ,,Je weet 
eigen lijk nog niets. Van tegenstander 
niet. van de sfeer niet en van je eigen 
ploeg zelfs nog onvoldoende. Met 
andere woorden je speelt nog zuiver 
instinctief. Bij iedere pass, bij ieder 
chot pak je de puck bij wijze van 

spreken op, je geeft hem een kus en 
zegt , good-luck' '. Nu wc van de 
kampioen gewonnen hebben openen 
Lich toch andere per pectieven". 

En inderdand. Tot die bewering 
kwam overigens ook G lJS' manager 
Frnn van Erp. Juist bij hem wiekten 
de gedachten in het begin van de 
ongelijke trijd, die GIJS volkomen 

DA 

Op11ieuw CIJS-aa11vallen; gevacrrliïk voor het Tilbwgse doel. 

beheerste , noga1 eens terug naar het 
afgelu.pcn se izo n . ,,Wc verloren dat 
jaar met 4-3 en 3- van de Tilburgers. 
Pas in de lotfasc kwam die nederlaag 
tol tand en toen ook kon je 
va tstellen dat wc conc!Hionec l nog 
tekort choten". 

AFMATTEND 

bleek hoe gemakkelijk jonge spelers als 
K.rikke, Teisman, Venema en Peter 
Stiel hun plafond in het spoor van de 
Canadezen, hebben verlegd. Erkende 
ook Van Erp: , De naam van Rob van 
Aarem zal tot .in de lengte van dagen 
met gulden lc~ters in het GUS-boek 
moelen worden geschreven. Wat hij 
voor GIJS heeft gedaan, dat is niet te 
heschrijven. Maar jongens als ,Rossen 

Daarvan was nu geen sprake. De Raven, die hebben een Canadese 
Groninger loopten de krachten van opleiding, die kennen een nog heel 
hun tegen tander met snelle actie en andere sfeer en daarmee "pakken" z! 
hoewel GIJS in de eerste periode niet onze jongens. Dat is de positieve 
verder kwam dan 2-0, door treffers van invloed van deze gasten ' . 
Andy Raven en Peter Stiel plukte het Ross Venema nogmaals Ross, 
in de tweede periode de vruchten van Krikke en Van Aanrn lilden de score 
z'n nogal afmattende bezigheden. in çie tweede periode naar 7-0. En 

TYSC stortte volkomen in onder de voordat de GJJSSIES in de laatste 
pressie van het geïn pireerd spelende periode nogmaals hun verbazingwek-
G IJS. Maar liefst vijf keer werd de kende vooruitgang van de laatste jaren 
Tilburgse goalie Van der Molengraft onderlijnden scoorde Van der Wijn -
ge passcerd. En vooral in die periode gaard tegen (7 -1 ). Daarna regeerde 

- ---------- GIJS even oppermachtig als daarvoor. 
Stiel ontketende een golf van angst in 
de Tilburgse defensie mel zijn 
vlammende af stands choten. Raven en 
Ross waren vaak ongrijpbaar in hun 
soli . En daarin gingen alle GiJS-spclers 
mee. Raven en Krikke · tenslotte 
bepaalden de eindstand op 9-1. En 
zo'n triomf met veertien thuisduels op 
rij in het vooruitzicht. 

POULANNEMA 
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berei 
(Van een onzer verslaggevers) 

Met de stijgende vorm en de uitstekende resultaten van de 
Groninger ijshockeyploeg GIJS blijken ook de supporters de 
weg naar het ijsstadion Stadspark weet te hebben gevonden. 
Ruim 1900 toeschouwers omzoomden zaterdagavond de ijs
piste om de verrichtingen van de wekelijks beter spelende 

"Gijssies" no 
soel van de 
Ross sleurde 
ongekend 
tueerd. 

Weinig tegenstand 
Tegen ·de weinig tegenstand bi>eden

de Belgen scoorde GIJS in de eerste 
periode vijf maal door doelpunten van 
Van Aare,m (2x), Raven (2x) en de 
,.geroutinee1,de" BeDghuis. Daarna be
b1eld GIJS over de hele linie het 
overwicht, hoewel de goals in een 
m inder regelmatig tempo kwamen, 
doorda,t de beste man van Bt'ussel, 
doelma,n Gerardy, vrij veel sco;:ings
kansen wist te ontkrachten. Gerardy 
na aflO0LJ'. ,,Eigen lijk was het van
avond voor mij nie,t zo moeilijk. Echte 
fouten heb ik ook niet gemaakt. GIJS 
schoot wel veel. maar van 1le grote 
aJstand , zodat i k rtüm.schoo~ de tijd 
had de puck t e stoppen. ' 

1'nderdaad knalden d,e Groningers 
veeal vanaf de blauwe lijn, waar voor
al Ross en Stiel zich posteerden om de 
teruggetikte passes via "slap-shots" af 

UNIEKE 
TREFFER 
Henk· K rikke 
zorgde zater
dagavond onbe
wust voor een 
toevaJlige sa.men-
1 oop van om
standighed.en: op 
de elf de dag van 
de elfde maand 
scoorde de mtm
mer elf van 
GIJS {Krikke) 
de elfde Gronin 
ger gaai om p re
cies half elf, 

Andy Raven 
steekt juichend 
zijn armen om
hoog na liet sco 
ren uan het vier 
de Groninge-r 
doelpunt. 

geke.nd nivea 
wlettend te volgen. Vooral het inspirerende 
roninger Canadezen Andy Raven en WiJson 
e GIJS-spelers naar een voor de Groningers 
au dat met een 11-1 zege werd geaccen-

Voor het eerst in hei bestaan v an de 
Groninger IJshockev Stichting ont
plooide G1JS za,lerdàgavond tegen het 
tweede team van Brussel paniekzaa,i
encl aanvalsspel. dal dqor het vele 
raf1inemenL de Belgische verdediigers 
soms op het ijs deed tollen. De BrU,S
selse derde div1siekampio·enen van he,t 
vor ig jaar kwamen er nauwelijks aan 
te pas en waren door het krachtige 
Groninger offensief amper in staat de 
puck u it hun \·erdedigingsvak te slaan. 
Aan aanvalJ en konden de gast en lange 
tijd n iet denken. Daarvoor was GIJS 
te s terk. 

Met name in de eerste per:i.ode oveir
blufte-n de gastheren hun tegenstan
ders _ met produk~ief aanvaJss~l, 
waarin Andy Raven een voornan1e rol 
vertolkte. Raven: ,,Het liep erg go,ed 
vanavond. Na mijn aanpassing in de 
ploeg voel ik me zelf elke week groei
en_ in vorm en kracht. Ook de toejui
chingen van het publiek werken 
enorm op me in. Geweldig zoals deze 
Gro.ruingers meeleven. Tweeduizend 
Groruingern zoI"gen voor meer lawaai 
da111 dr,ieduizerud Heereinveeners die bij 
mijn ex-ploeg Th'ialf kwamen." 

te ronden. Dat lukte in de tweede 
periode slechts gedeeltelijk. De meeste 
goals onl.<:<tonden na v,erdeddgingsfou
ten in de directe nabijheid van doel
man Gerardy. 

Robbertje vechten 
Bij een 7-0 score (via doelpu.nten 

van Berg·huis en Van Aarem) ontwik
kelde zich uil een opstootje voor het 
doel van Martin Leeflang het we
kelijkse robbertje vechten, waarbij de 
meeste spelers zonder de hinderlijke 
handschoenen hun opponenten met 
vuistslagen ie lijf ginge.n. Bijna ko
misch was het te zien hoe de felle 
Andy Raven zich languit springend 
bovenop de groep vechtenden stortte. 

Andy Raven: ,,Van mezelf weet ik 
dat ik mijn mannetje sta. Hardheid 1s 
een wezerulijk onderdeel va·n de ijshoc
keysport. Een erg pelangl'ijke factor. 
Dat het wel eens uit de hand gaat 
lopen is in de ijshoc.keywere,Jd zo 
lanigzamerhand een vrjj normale 
zaak." 

Bosma, Berghuis, Raven en K•rikke 
OFlderstreepten in de slotfase van de 
wedstl'ijd GIJS' toegenomen kwa:litei 
ten door het scoren van doelpurnlen, 
die het totaal op elf brachten. De 
zwakke ploeg van Brussel kreeg in de 
laat te seconde van de ontmoebin,g van 
GIJS de mogelijkheid en de ruimte 
om eens voor Madin Leeflaing te 
verschij nen. wat tot ieders verbazing 
in een tegentreifer resulteerde. De 
tussenstanden waren: 5-0, 3-0 en 
3-1. 

Vierde nederlaag 

In Heerenveen moesl het Friese 
Thialf zaterdagavond zijn vierde ne
derlaag in de Nationale IJshockey
competitie slikken. Na een zeer harde 
wedstrijd (Thiialf kf.eeg 42 strafminu
ten tegen de Haagenaars 39) won het 
sterke HIJS-Veronica met de cijfers 
4-11. De tweeduizend toeschouwers 
zagen meer vuistslagen dan ,goede pas
ses. , 

l ..i 
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F orSe zege van GIJS 
Ook in zijn tweede competitie-wed

strijd voor de tweede divisie van de 
ijshockeycompetitie is GIJS tot een 
eclatante zege gekomen. In het Gro
ninger ijsstadion zagen ruim 1700 
toeschouwers de van Erp-Boys zater
dagavond met 11-1 winnen van het 
tweede team van BruS1Sel. GIJS was 
over aUe linies de betere van de Bel
gen. Zowel in de eerste als in de 
tweede lijn liepen de combinaties 
voortreffelijk. Ook de afwerking viel 
te loven. · 

In de eerste periode kwamen de 
Gronilngers tot vijf . treffers: Andy 

Raven, Rob van Aarem, 
Folkert Berghuis, nogmaals Andy 
Raven en Rob van Aarem. Ln de 
tweede ~eelhelft boden de Belgen 
wat meer tegenstand. GIJS kreeg 
het toen hecl wat moeilijker zich een 
weg te banen door de Brusselse ver
dediging. Maar toch ontstonden er 
opnieuw drie f,raaie treffers uit de 
viloeiende combLnaties vam de Gro
ningers. De-ze werden nu succesvol 
afgerond door achtereenvolgens 
Berghuis, van Aarem en Hendrik 
Bosma, die steeds beter begint te 
pelen en zich ontpopt tot een waar

devolle kracht in de Groninger ploeg. 

Folkert Bergliuis belaagt opnieuw lret doel 11a,1 de Bmsselaars. 

Ook i.n de derde periode speelde 
BITU!ssel 2 bepa~ niet zwak, maar 
todh lk.();l1den de Belgen geen gelijke 
trèd houden met de uiterst bekwaam 
spelende Groningers. Berghuis, Ra- · 
ven en Krikke voerden tenslotte de 
score tot 11-0 op, alvorens Louis i.n 
lde laatste minJUut de eind.stand op 
11-1 kon bepalen. 

De ontmoeting werd in een uiterst 
vriendschappelijke verhouding , ge
speeld, beide teams kregen sllech ts 
twee strafmmuten oP hun conto. 

GUS oogst ook 

Brussels lof: 11-1 

Aarem nog juist voor hel verstrijken 
van de eerste periode zijn tweede 
treffer: 5-0. 

In de tweede periode kwam er wat 
meer tegenstand van de Belgen. GUS 
kreeg het nu heel wat moeilijker om de 
weg naar het Bru selse doel te vinden. 
Toch kwamen er openingen, vooral 
door het weer sterke spel van Rob van 
Aarem. Folkert Berghuis maakte het 
halve dozijn vo l en Rob van Aarem 
ontpopte zich ook in deze periode 
weer als een ongenaakbare 
schepschutter. Eén van de mooiste 
treffers kwam op naam van Hendrik 
Bosma, die steeds sterker begint te 
spelen en een bekwame kracht in de 
GIJS-ploeg belooft te worden. In de 
laatste periode zorgden Berghuis, 
Raven en Krikke eerst voor de 11-0 
stand voordat in de laatste minuurhet 
Belgi;che voll1ouden werd beloond 
met een doelpunt van Louis 11-1. De 
ontmoeting werd in de beste ver
standhouding gespeeld, beide teams 
kregen slechts twee strafminuten aan 
de lei. 

Opnieuw heeft de ijshockeyploeg 
van GIJS van zich doen spreken. In het 
competitieduel tegen het tweede team 
van Brussel, de kampioen van het vorig 
seizoen in de derde divisie, kwamen de 
Groningers in een voortreffelijk 
gespeelde wedstrijd tot een forse 11-1 
overwinning. De Groningers waren op 
alle onderdelen superieur aan de 
Belgen. Vooral de combinaties in de 
Groninger ploeg werden snel, zorg
vuldig en met overleg uitgevoerd. Niet 
alleen in de eerste lijn, maar ook in de 

tweede. Brussel kreeg dan ook geen 
moment vat op het pel van de 

,,Gijssies". 

In de eerste helft nam GUS een 5-0 
voorsprong. Deze score werd met de 
regelmaat van de klok opgebouwd. 
Andy Raven opende de score , waarna 
zijn voorbeeld op even fraaie wijze 
werd gevolgd door Rob van Aarem. 
Folkert Berghuis wilde daar niet voor 
onder doen en liet de derde treffer aan 
tekenen. Nadat Andy Raven de 
ongeveer 1800 toeschouwers nogcens 
had doen juichen, maakte Rob van 
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w1-rblukkc·11 ;11Ïc ·v1·nk. 

! let np sponl ;11111 c1 t gc~..:l10e1de spel 
va 11 lt el v1H 1g par lijkt Ic worden 
VL' 1drong.c n doo, een 11:1.11 volwJ SSl' f1 · 
il c1d 11 c1ge nd \ (l !t ype Doo r ip
ilocl-..cy. w.1:11111 1clfs ublicm u1 \gc
voc rdc p:itroncn in 1.iJn lcrur, te 
v111 lcn . liet I ovc 11gc11scen ontw1l-.l.e
l111g 111 de , 1un 111 g~c , ijshockcy~po rt. 
waarvoo , bcw11\I is g.c ko,en en die 
door de 1-. um~l va n he l :1nade :: duo. 

ndy R.1vc n ( ~5 ) en \Vd \0 11 Rm, ('.12). 
1\ gc111nhil1\cc 1cl De ovcrro 111 r •: lcndc 
co:n pl.'l1t1c s1;i r1 , w:i ;1 1111ce ; u.::; aan -
11cnltJI-. 111 de .1t lit111g v;rn de 
conrn 11 cn1 1c \ lee . wordt dJ r. ook 
vo111 11 a111el1Jkl cruggcbrad 11 c1 p (!c vcr
:mdc rd c en voll-.omcn nieuwe aanpak . 
Raven en Ross d JCe 1en 111 C1on111ge n 
11nmcrs het pel van de Canade e 
,chool Merkte coach an Frp d:rn ook 
,eer tere cht op " De naam van Rob 
van arcrn ,al lo t 1n kng tc van dage n 
met gollde n lett e rs 111 de G IJ -boc l-.cn 
vermeld moe ten bliJvcn . lltJ 1s van 

n.chatb arc waarde gcwce I voor de 
roinger 1Jshockey port . Maar Raven 

en Ros hebben 111 anada een 
gcpc1 fcc l1onccrde opleid 1ng gehad . Ze 
hebben tc1l an to ptrarncrs mccgc
maal-.t en hlln er aringe n, en dcc 
vo ll-.omen aparte ( ,made c ,jshockc -
sfee r, die /IJ ge proefd hebbe n , komen 
u1l erJard bcjwnder g dover op on,e 
Jongens'' . D.1t nieuwe clement he ft 
hel and ere , IJ gevormd. liet G IJ 
ok d:it nd Raven. die twee jaar 

ge leden al een ciwc n vo r hel 
l leerenvecnsc Th.ialf .uilk\ am, niet 
meer tcrugke ndc, De pre tat1ecurve 
van de r nu1gers was voor Raven 
onnavolgbaar omh og gedrongen . 
llerinnert Raven zich : .,Twee jaar 
ge leden heb ik met ln.ialf eens tegen 
GIJ ge pct Id . We w nncn toen met 
8- 1. In ee n t cmooi heb ik ze nog eens 
weer zien pelen. T en wa het nog 
niet zoveel Ik be n ge brokken van de 
sne Uc vorderingen , die hier gemaa kt 
Z1Jn. oor m1Jn ge oei speelt het 
GlJ -van-nu al beter dan het Thialf
van-toen" 

Z l peert Raven de erbij lerende 

AN[) Y RA I TN (/ ) <'11 11 '// .. 'W\' ROS. 1oc' l-.n111H ran (;IJ, :c(er sicllcn . 

( 

allerminst nieuwe , oningcn en prijst 
zich volmaakt gelukkig in deze 
omgeving. De rust doet hem goed. 
Vergelijkt : .. oordat we uit Canada 
vertrokken hebben we nog \ icr maand 
in een limonadefobriek ge\ erkt om de 
overtocht te betale n. Dat i iets wat 
veel studenten in hun vakanties doe n 
in Canada . Daar hebben we gemerkt 
hoe gejaagd. deze maat schappij raakt. 
Het produktieprocc i volledig afge
stemd op extra premies voor ex tra 
inspanningen . Wc hadden ge ld nod ig , 
werkten derhalve lange dagen en 
probeerden door er ke ihard tegenaan 
te gaan de extra verdiensten op te 
striJken . Dat \ crd uiteindelijk een 
kwelling. adie vier ma:111d hebben we 
eigenlijk in twee weken he lemaa l niets 
kunnen doen. Zo waren wc ero p 
afgeknapt'' . 

ogmaals om he t ge ld zijn ze niet 
naar GIJS gekomen . En ze gelove n dat 
tal van andere Canadese ij hockeyers 
ook nie t met die intenties hier 
neers trijken. Mee nt Raven: .,Al · 
Zweed heb je in cd rl :1 nd niet zoveel 
te vcrwa hte 11 . Z\ eden en cde rland 
wllen qu3 levcnsllijl nie l zoveel 
ver~chillcn . C:inada en ede rl and 
wa~r;chijn lijk wel" . 

" Die ervar111g. hopen wc uit lc 
buiten" . De dagen worden gevu ld met 
studeren (l avcn : gesc h1edc ni en 
Rus let teren). me t schaken en met 

Canadees ijshockey 
,, the-best-there-is '' 

vooniitgang , an GIJ .Zo oo~ onde r
sc hrijft hij de 111ogdijl-.hedr11 . die erin 
het pel "an de roningers , huilen. 
Wil.on Ross: .. We zijn hier nog nie 110 

lang , maar war ik van de cdnlnnd,e 
19 ijshocke ,port heb gezien , er van heb 

geh ord en gelezen dan krijg ik terk 
de indruk. da t GIJS é•n van de mee t 
getalenteerde ploegen bezit''. 

" l let 1s naar m1Jn id ee ooi-. 10. dat 
wanneer je de buitenlanders u11 z u 
sluiten en dan ok de bu!lcnlandcrs 
met een ede rland pa poort. Jt' l11er 
in Gronmgen wel een één ~:in <le 
sterkste Nederlandse ploegen JJn 1-.on 
treffen" . Evenal · Raven ,crbcrgt h1J, 
Wilson Ro . z.1_111 mpJlh1e ,·oo r de 
Gronmgers. ,. r de 'cderl.111ders 111 
het algemeen. 111c1. lie t CJ11JJe,.:-
1wee tal , - n11~t na:ir :-.'cd~rland 
gel-.orncn om dl 1j. hocke, port louter 

en .1 lleen l lun port . "aa rm z.c 111 
:111JJ:1 1wo1t lk :ibsolu 1c t 1p ha<lJcn 

be re 11-. t. hebben n ,le,h l · Jange)!rC pen 
111 de ,1crelJ lt' 1.:11-..enncn. 0111 r1cb 

een poo je JJn de JJlh t1 gc leH'ns l1JI -. 
,an Je mil1ornemt:id Toron10. waa r tr 
wonen. te· onttrck~cn en om con ta t 
te /l>C en met men en d1: 1enJn hun 
gcboL1r1t:gronJ lnen . \'and Ja r ou k dat 
\ ml) R;J\ en opmer 1 "Je muet niet 

vragen of het gemakkelijk 1s om ons te 
verpbat en 111 het sociale leven hier 111 
:--.: cderbnd . \\ c 111n hier jU lq gekomen 
om da t te doen" , 

O,er1gens dJteren die bcdoclrngen 
al \ an de eer te o ,crstec . die het 
tl\ Ce tal 11 aagdc AnJ ) RJ,en kwam 
t\\CC par gek-Jen llJJr lleerenveen, 
1-.ct'rdc het \ Ofl\! Jaar teru!! mn een 
un11ns1tctt tL'Jn; · uit Tulonto ,1111 

tcg~n l h1Jlt te ~pelen - daJrb1J "JS 
tncn ooi-. \\ ils t111 Ro -en met \\lil on 

Ro 1akh1Jd 1! Jaa rnogee ndndekeer 
de- .\t bn ti che oceaan over o m zijn 
l-.en111 ove r de Europeanen te 
vem.11-.en . R:iven : ., Ik ben van 
'-'edcrland gaan houde n. Het is een 
!Jnd met mensen . die me fascineren". 

We praten 1n hun knus ingericht 
woonkamertje van een Groninger 
ho1enhu 1s. Het totaal is eenvoudig, 
maar secuur aangek.Jeed. GIJS
handen hebben die klus voUedig 
afgewerk t Andy en Wilson waarde
rend : ,,\\'a l GlJS nu al voor ons 
gedaan. heefl dat 1s niet te geloven . 

les hier 1s mgericht door de jongens 
van GIJ We hebben een autootje van 
de supporter.;club van GIJS gekregen . 

\\'il son WJjSl naa r buiten. Naar 
cheefgevaUen dakpannen en kromge

trokken televisie-antennes op de 

het geven van ij shockeytrainingen. 
BiJna dagelijks staan ze van half vijf tot 
elf uur o p het ijs . Verduidelijkt Wilso n 
Ross: ,, We zien het niet als onze 
belangrijkste taak om alles te winnen. 
Om de ploeg naar de eers te divisie te 
loodsen. We willen aUeen een dusdanig 
brede basis scheppen, dat het mogelijk 
moet zijn dat GIJS zich ove r vijf jaar 
ook zonder Canadezen moeiteloos aan 
de top kan handhaven . Dat is een 
belangrijke opgave". Valt Andy Raven 
hem bij : ,, En de mogelijkheden zijn 
er". Enthousiaster : ,,Als ik zie , wat 
nog jonge jo ngens hier presteren , da l is 
verbijsterend. Dat had ik echt niet 
verwacht . We probe ren de jongens nu 
een systeem te laten spelen . Dat lukt 
goed. De groo tste vorderingen hebben 
wat dat betreft Rob van Aarem en de 
jonge Ja ckv ~nema gema~t. J a ook 
Van Aarem . Zijn vrou\1/lêwam-onlangs 

bij me en Le i: .. Rob maakt veel minder 
doelpunten dan origjaa r" . Dat is ook 
wel zo, maar dat is logisch. Hij speelt 
erg clever momenteel. l lij doet 

nlle ttend veel I erk in de hoe ke n 0111 

ruimte oor het doel te maken . 
Vroege r was hij de gr te man met 1ijn 
o io's . Da t doet hij nu niet mee r. l lij 

offert z ich nu op voor hel team. Ook 
omdat er jongere knapen , ijn ge
k men, die dat ook be hee rse n. De 
jongens leren erg snel. =n dal doet u n 
goed" . 

Andy Raven en Wilso n Ros 
be effen dat 1e hier gekomen zijn om 
vooral hun ervaring uit te ~pelen . Om 
de jonge knapen te beg e~teren n~~ l 
hun id eeën over de Canadese IJS· 
hocke spon . die zij in alle geledingen 
hebben meegemaakt. Ku1111e n uit er
aard een giganti he belo g opbou1 en 
ove r de vermaarde Ca nadc,c ij ~
ho ckey profs eo er komt , e lfs ee n 
verwijtende blik als er ver de "dirty 
name" (be . metle naam) van he t 

anad prof-ijshocke y wordt ge
proken . W:rnt he t anadc . ijsho kcy 
1 he-be t-th ere-is. 

Zegt Andy Raven : .. Maar 1k bn 
jul li e edcrlandc rs he t nie t kwa lij k 
nemen al JC dal niet weel Wan t wal lC 

hie r op de televisie over hel Ca nadese 
prof-1Jshockey laten zien , da t zijn de 
in cid enten . De kn okpartij en . Nel alsof 
er ande rs niet gebe urt. Ik vind dat de 

cdc rl and sc te levisie gefaa ld hee ft 
door gee n beelden van de "wo rld 
se ri es" tu se n anada en Rusland ui t 
te ze nden . Dat 1s toch hel bes te, wal e r 
is op dit gebied . Als nieuws medium 
moe t je -daarbij LiJn, vind ik. 
Canadezen hebben nie t zo veel ver
stand van Eu ropees voe tba l, maar wel 
hebben ZIJ 111 Canada de wedstrijd 
AJax -ln depcnd 1c nte kunnen zien. Dat 
vind 1k normaal. Ik heb de ee rste vier 
wedstrijden in Canada uit die world 
se ries nog gez.ic n. Sch itte rend ij s
hockey . De Russe n wonnen toen drie 
keer. Dat was wel logisch wanl de 
Canadezen, die voor deze gelegenl1eid 
uit New York , Vancouver , Toronto en 
weet ik veel waar vandaar bijeen waren 
gehaald , waren nog maar twee weken 
in tra.ining na een vier maanden 
durende va kan tie . De Russen waren al 
het hele jaar bijeen . Conditioneel 
waren zij veel beter. In Rusland , toen 
ook de Canadese co nditie goed was, 
hebben zij inderdaad laten zien waar 
het beste ijshockey wordt gespeeld. 

Iedere prof-wedstrijd is al weken van 
tevoren uitverk ocht. 

Jlluslreert Wil so n Ross: ,,Toen ik 
klein was zag ik één prof wedst rijd per 
seizoen . Dat was op mijn verjaardag , 
dan ging ik met mijn vader naar zo'n 

inul cl1 . Iedere 7a L rdng c n iedere 
woensdag /."IP, je tro uwen een pr . 
wedstrijd op de telev1 ic . Maar 0111 er 
echt bij te komen, moest je wel wal 
kunnen . 

Vo r And y Raven lag dat ge makke
li jker. Zegt · ., Ik was al op miJn 
v1J f t1 en( e sti ck-boy , zoa ls Le h, cr 
bal lenJo ngcn l1 cbben b ij voe tb alwed
striJd cn. Ik sjo uwde met de slicks, met 
si naasa ppels. had de mooiste plaats en 
kreeg bovendie n nogg Id loc". 

anadcLen zijn krankzinnig van 
ijshockey . Raven vertelt he t verhaal 
va n ee n vader van een jonge 
ijs hockey-prof, die in hel team van 
Toronto speelde . De vader z it 
's avonds voor de televisie naar een 
wed strijd van zijn zoon te kijken . Op 
ee n bepaald moment haalt de regisseu r 
het in zijn hoofd om tussentijds 
beelden te verto nen van een belang
rijke wedstrijd in Vancouver . De vader 
pakt 1ccn pistoo l, rijdt naar de 
televisiestudio en eist dal er vanaf dat 
momc;nt nog slec hts bee ld en van 
Toron;to worden uitgezonden. De 
politie komt en in dcstudio\ontstaa t 
een vuurgevecht waarbij de vader 
wordt doodgestoken . ! let is de tragiek 
van de Canadese volkssport . Een 
tragiek , die in hel buitenland overigens 
vaak ten onrechte wordt uitgediept. 

Zegt Wil son Ross: ., Er zijn een aan tal 
gemene trucks . En de profs weten 
wanneer ze die toe moelen passen . Ze 
slaan je niet met de stick in je 
knieholte in je maag óf op je arm als de 
scheidsrechter kijkt. Het zijn gehaaide 
knapen . Maar fair zijn ze wel. Er wordt 
wel eens gevochten en dat is nooit 
show, laat ik je dat verzekeren . Ma ar 
dan gooien ze wel hun hadnschoenen 
uit. Terwijl iedereen weet, dat je met 
de harde bovenrand van de hand
schoe n veel harder kunt slaan . Dat zegt 
toch wel ie ts" . 

POULANNEMA 
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COlifPETITIE 2e DIVISIE N.IJ aB , 1972- 1973 , ZATERDAG 18 NOV"SHBER 1972 . 

G. I J . S" I - 01 YJI Il .lU~T\llE3.PEN I 
G. IJ .S. 

I'.'L : TIN LEEFLANG ( 1) 
COEN EIKELENBOOH (18 ) 

WILSON ROSS (9) 
PETER STIEL (23) 

JOS TEIS?~:\N ( 5) 

OPSTELLINGEN 

DOELVERD . 
RES . DOELVERD. 

1 e VERD . 

2e VERD . 
HENK V . HALTEJ.EN ( 4) Cnpt . 

JACK VENEr.'111. ( 1 7) 
ROB V'~N J.J.~El'T (6) Ass , 
ANDY R.:\ VEN ( 14) 

HEN]) .IK BOSJ'.L\ ( 19) 
FOLKERT BE~GHUIS (2) Ass . 
HfilJl{ KRIKKE ( 11 ) 

JER~EN LODE (3) 
JACOB V.Arî GELDE (20) 
E wAaD KORT (8) 

1 e AANVAL 

2e A.tiNVAL 

WISSELSPEL.t!iRS 

LUC PETERS 
GUSTliV HUYBRICHTS 

PHILIP V. I SHOVEN 
HENRY B,j,~Tl"VIER 

GUIDO HUYBRICHTS 
Di Y BLUYN 
RONl1 Y DEFEU 

Viu~ DE _-l.VOIRT 
HUB.ul T GIJS Elvu·~s 
POL V"i.1.q DE ~/L-1ERE 

-- _.....___,,__ ________________________ _ 
Fr . J " l. 0 V_.'!. r EJ p ( 1 3) 
lfl e RO SS 
1 0HN C.\HPIOJ: I 
F o H . ï /iîJLD"S~.1 
H • G • K-riI :CKE 

, H • .D.~ VRIES 

COACH 

T:~ .:.INER 
TEC!-Ilf o .ASS o 

~\RTS EN 

H .. . BHOOT.'L\NS FYSIOTHERA:i:EUT 

TEN B.A TE V.LJ.N G. IJ.S .: G. I J . S . aut.ostickers à f 2,--

verkrijgbaar in de stadi onwin~el . 

V ilr.J ])E co.L CH 

Onze Belgische vrienden van OLYHPIA AHTWERPEN z i Jn altijd 
een t egenst ander geweest S' VTa.o.r G. IJ.S. he t " s t oer" mee had . 
Van de vijf ontmoetingen sinds 1970 Ras de VT e dst r ijd op 
20 maart ' 71 een historische 7 immers toen rerd G.IJ.S . met 
een 7- 5 zege op ANT TERPEN II kampioen van de 3e divisie . 
Vanavond komt G. IJ.S . e chter uit tegen ANTVERPEN I , dnt met 
v erschillende intern~t ;onnls speelt en het vor~~ seizoen 
u itkuam in de 1e divisie . G. IJ.S . za l hard moeten knokken 
om zijn fraa ie ongeslagen competiti estnnd te han dhaven . 

Uu het G. I J . S. team is ingespeeld en zi ch een va st e kern 
heeft gevormd? r1 i l l e_1. ~rij vanavond voor de wedstrijd de 
spelers persoonlijk ::i.nn u voorst ell en . G. IJ .S. fotograaf 
Straatemeyer komt in a. ~ti e en binnenkort zijn in de st a dion
'winkel de foto ' s van s ,el ers en tenm ver krijgbaar . 
(opbrengst ten b~t e vn : G. IJ.S . ) . 

Na ~floep van deze ue ds tLijd hebb en alle bezoekers op 
v er toon van het G. IJ . S .-toegGngsbeu ijs voor f 1 , 50 (ha l ve 
prijs) to egnng tot de "P~\SllR DAL"l'J11" in de iartiniha l . 
De G. IJ.S. en ANTWERPEl'r s pe l ers brengen da:1r ook een bezoek . 

Fr . J • ...'.'I . van Er p . 
KOMENDE WEDSTRIJDEN VlH G. I JoSo 
Zo 19- 11 -r 72 17 . 00 u . G. IJ . S • II - IJ"H "C" HOTTERDAN 
Za 25 - 11 -' 72 11 -45 u . G. IJ . S . C - THiiLF C 
Zo. 25-1 1-' 72 19 . 45 u . G. IJ o S • I - H . IJ . S" VERONICA II 
Zo 26 - 11 - 1 72 17 . 00 u . G. IJ .S o II - H. I J" S . I II 
Za 2- 12- 1 72 20 . 00 u . KEI':TPHANEN - G. IJ . S . I 
Za 9-1 2- ' 12 19. 45 u . G.IJ . S . I - l L'STELTIJGERS I 

Koopt u ook bij onze ndverteerder s ??? 

HERH.i -iLD VE z o~;K : Wilt u niets op de bLan v1erpen l Dit 1. s zeor gevaarlijk voo r de s el ers l. Wilt u niet r oken t 

LET OP HET NUMMER V ' l'f DIT PROGRLü M 2 U HEE:B,T MI SSCHIEN EEN PRIJS 1 

Tot zi ens bij de volg en de weds t r ijd t egen H . IJ .S . VE~10NI C.i.l op 25 n ov emb er aans t aande . 



Zege van GIJS 
d b t Id A!P/hvt it~ff't::,,:'.~w~i 

uur e aa ~~ 
Er heerste na afloop van het ijshockeyduef met het eerste team van Ofympia 
Antwerpen in de GIJS-kleedkamer een wat bedr-ukte stemming. Ondanks de 
ruime 15--0 zege (6--0, 8--0, 1-0) van de Groningers was het voor de gast
heren toch een sfechte dag. De bikkelharde confrontaties, die de strijd tegen de 

r~,,c,,.,.,.,,.,, ... ,.,,<-,-:-',,,,,;c,{':' 

Belgen kenmerkten, resulteerden voor de GIJS-spefers in een aantal blessures, 
waarvan twee ernstige gevolgen hadden. Pieter Stiel moest na een frontale bot
sing met een gebroken bovenbeen van het ijs worden gedragen en de Groninger 
Canadees Andy Raven brak tijdens een verhit duel zijn neusbeen. 

"Natuurlijk verwachtten we eEin 
harde strijd," verklaarde een onthutste 
Andy Raven na afloop: ,,Maar wat 
deze Antwerpenaren vanavond deden 
vind Î'k een aanfluiting. Het leek wel 
of ze niet in staat waren hard te 
spelen, want dat waren ze niet. Ze 
houthakten en werkten gemeen met 
elleboogstrucs. Dat is veel erger dan 
hard spel." 

Het vele ingrijpen van het arbitrale 
duo ( er stonden vaker onvolledige dan 
complete teams op 't ijs) had bijna 
geen invloed op de stroom overtredin
gen, waaraan de spelers zich schuldig 
maakten. De talrijke onderbrekingen 
en straf.minuten vormden voor de 
Groningers echter geen beletsel om 
via gave combinaties de vijandelijke 
linies te doorbreken. 

Met een numerieke minderheid be
wees GIJS al in de vijfde minuut zijn 
kracht toen de vanaf de blauwe lijn 
solerende Wilson Ross de openings
treffer liet aantekenen. In dezelfde 

minuut zorgde Henk van Halteren 
voor 2-0, waarna de weerstand van 
de Belgen zich tot een minimum be
perkte. Van Aarem, Ross en de als een 
graalridder opererende Stiel voerden 
de stand 0p tot 'n comfortabele 5-0 
voorsprong, voordat de ongelukkige 
Pieter Shel moest wor-den vervangen 
voor invaller Lode. 

Met de blessure van de jonge back 
(hij zal dit seizoen niet weer kunnen 
spelen) doEmen er tegelijkertijd voor 
de GIJS-leiding problemen op rond de 
vervanging van de defensieplaats. Co
ach Van Erp: ,,Ja, daar zitten we even 
mee. Jeroen Lode heeft wel de talen
ten, maar mist nog de routine en 
ervaring. We moeten ons hierover nog 
eens goed beraden, ook gezien de 
komende uiterst belangrijke wedstrij
de111 tegen HIJS-Veronica en de 
Kemphanen, waartegen we geen enkel 
risico kunnen nemen." 

De overige wissels, Edward Kort en 
Jacob van Gelder, die door het uitval-

Fa. JAN WOLTJER 
ZUIDERDIEP 127 

SPORTSHOES - "SIOUX"-DEALER 
biedt u aan de 

IJSHOCKEYWEDSTRIJD 
IJSSTADION STADSPARK 

Competitie 2e divisie N.IJ .B. 

GIJS - ANTWERPEN 
met internationals 

Zaterdag 18 november. 
Aanvang 19.45 uur Toegangsprijs f 3,-. 

Voorverkoop: bij de bekende adressen. 
Op vertoon van GIJS-toegangsbewijs na afloop van 
de wedstrijd voor t 1,50 toegang tot de , Pasar Dalam" 

in de Martinihal. 

Krimpend van 
de pijn wordt 
de GIJS-back 
Pieter Stiel niet 
een gebroken 
dijbeen van het 
ijs gedragen na 
een ongelukki
ge botsing. 

len van Andy Raven beurtelings op de 
ijspiste verschenen, maakten evenals 
Jeroen Lode een nog wat onwennige 
indruk en gaven de ploeg vooral in de 
laatste periode minder inhoud. De 
achttienjarige Edward Kort (hij speel
de het vorige jaa.r al een paar maal 
mee in de Grot;lÎllger hoofdmacht) zal, 
wanneer hij qua conditie mee kan 
komen en schaatstechnisch wordt 
bijgeschaafd, het meest voor een vaste 
plaats in het eerste team in aanmer
king- komen. 

Zijn uitstekende stick-hanclling 
zorgde z:aterd~gavond, in aanwezig
heid van zo'n tweeduizend supporters, 
voor enkele gevaarlijke momenten en 
hij was het ook die na een 14--0 
voorsprong in de laatste twintig minu
ten 't vijftiende doelpunt scoorde met 
een diagonaal schot. Edward Kort 
over zijn optreden: ,,Van mezelf weet 
ik dat mijn conditie nog niet is wat 

het zijn moei, maar ' ik hoop dat dat 
wel in orde komt. Verder ging het 
lekker vanavond." 

Doeltreffend 
Het merendee] v.an de Groninge,r 

aanvallen mondden in de tweede fase 
uit in doeltreffende acties. In deze 
periode bereikte het GIJS-ovenicht in 
de tiende minuut zijn hoogtepunt. 
Binnen zestig seconden doelpuntten 
Berghuis, Ross en de weer goed wer
kende Venema. De Antwerpenaren, 
die zo goed en zo kwaad als het ging 
tegenstand boden, moesten herhaal
delijk capitule,ren voor afwiss.elend 
aanvalsspel van de gastheren, die in 
de slotperiode door de Belgen enigs
zins in verdedigende stellingen wer
den gedrongen. 

Captain Van Halteren: ,,Je kon wel 
zien dat Stiel en Raven er niet meer 
bij waren. Het scheelt enorm in kwali-

, . 

teit als er twee steunpilaren wegval
len. Dat deed zich vooral in de laatste 
periode gelden, toen ook de onerva
renheid van de junioren Kort, Van 
Gelder en Lode aan het daglicht trad." 

En Van Erp: ,,Toch heb ik alle 
vertrouwen in de ploeg als eenheid. 
Of we kampioen . zullen worden en 
daardoor promoveren naar de eerste 
divisie hangt voornamelijk af van de 
resultaten die we behalen in de ko
mende twee wedstrijden. 

Viifde nederlaag 
Zater-dags slikte het Friese Thialf 

zijn vijfde achtereenvolgende neder
laag. Tegen het ste,rke eerste team van 
Tilburg Trappers moest voor 2000 toe
schouwers na een sportieve partij 
kansloos de vlag worden gestreken: 
2-8. Tussenstanden: 0-4, 2-0 en 0-
4. 
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1 HOCKEY Tl 

GRONINGEN 
ZATERDAGAVON1D 18 NOVEMBER a.s. 
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Aanvang 19.45 uur 

Toegangsprijs f 3,-

VOORVERKOOP G RONINGEN : 

Sigarenmagazijn: 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports, M. Veningastr. 30 
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) COMPETITIE 2e DIVI~IE N . IJ . B~J..9.7_2-1 273 . Z .J.T RTiitG 25 ~OV1.MBER J 7 2. 

G. IJ . S. I - H. I JoS o V ROTIIC~ II 

G. IJ.S . OPSTELLINGEN 

l~l'.RTIN L~EFL-· ... ~,-G ( 1 ) 1 DO ELVERD. 
COEY EIKELENB00:•1 ( 1 0 ) RES . DOELV-, D. 

WIL OH RC SS ( 9) 1 e V __ R.D . 
J EROEN LODE ( 3) 

JOS T.óI6~. J'. N ( 5) 2 e V!L:D . 
HENK V. :.I.tJ.LTS ~-e'i ( 4 ) C2-pt . 

J ... CK V2.lTE,.I .J. ( 1 7) 
RO B v;J.~- .i..._RT'/~ ( 6) .ls s . 
~ H .DY . -:._·~ VE:::-f ( 1 4) 

H . IJ Os . V LRON IC1~ 

J. . LOCKHORST ( 1) 

R. G1 . -,~ ( 3) 
J . JO:t GEN OTTER ( 4) 

J . HEJ:TDRIKS ( 2) Capt . 
R . TElf BlHGE (16) 

J . I EH.sc;~o ( 5) 
P. ROSK~M (9) Ass . 

J . VISSER (6) 
-- ---- - -------- ------ - --

1[ ïJDRI K BOS_\.- ( 19) 
Fu LK ~ _d' l)::: .G iiUIS ( 2) .As s 0 

itEl "C K- IKKE ( 11 ) 

J . o~ --.. r Gîi71 ' , .. 
-1. .o V _ ... _. = -'..:.J-

1.,D-.f.Li.J: D 1 OR'l ( 8 ) 

Fr • J • H • V -~ _JR _ 
~l . ROSS ( 9) 
JOHN C .. MPIO i l 
F o ,_ • iTUL.1JE_1 
H • G • KRIKI(~ 
H . D:iîi VRI es 
H. BRO OIJi , I rs 
riER: ·J..1· .. 1 .0 VE~ _ZvEK 

(20) 

( 1 3) COL CH 
TR.' It ER 
TE Cl-il • 1~s s . 
i~RTSEN 

FY IOTHER.:. 

w·1t u ni e ts op de baan ~e rpen l 
Dit is zeer geveerl i j ~ voor de spel ers? 

R. B~ATELING (10) 
\• • KLOOST1!7R ( 8 ) Li. s s . 
C • S r=•éS ON ( 11 ) 

J . DIN ... : .. /1 .w;i.{ ( 1 2) 
.. J.. - : -rsEN ( 1 4) 
J . KRUIS ( 15 ) 

LEî 

B. HOL'l ZHEUSER ( 17) 

COMPETIT =Esm_JiD 

1 • G. IJ . S . -, 

3 0 0 6 3 5·- 2 ) 

2 0 KELi1PHANEN 3 2 1 0 5 18- 8 
3 . BOLDOOT u n i: ) r CT T -•J.:.J -- 3 1 2 0 4 21 -10 
4. H. IJ. So VEROYI C.:J. 2 3 Î 1 1 3 16-1 4 
5 . TIL:BUHG Tlli. PPERS 2 3 1 0 2 2 21 -17 
r LYMPI"' • .'.ï.1 rr1 ERJEN 3 1 0 2 2 10 :·, 5 o ~ 

7" .L • .1.Mf)T _L TIJGERS 3 1 0 2 2 5- ?.2 
8 . BitUSSEL II ~ 

0 0 3 0 8 - 26 ) 

V J.J.'f DE co . .-J. L;H 
In d s chadu·.1 va11 het on : e l uk dr, t Pieter Stiel vorig e ,,eek 
ovc2:k1:1 :1ID. ( Piet e r mn,,Jkt h~t naRr omst':UldigheclEn goed en 

zendt groeten en l'.:Z"' .. 1.lr vo, r do b l o.ng telling die hij onder
vindt ) kunnen ~1 i j voor het Gerst eon competitiest~nd geven 
met G. IJ . S . a.niî d e l eidinga TIG 17ec~ ~; tri ,jden t egen 2 .IJ .S~ 
e n volg ende Yh~2k tcg-= .. 1 KE:..:r-}.~ .. :i.~KI ~<11nnen ci. ls sleutel·,ïedstrij 
c.en ' .. ro..._·_ en besc __ ~'TTd of G"IJ .S. Q.0,n d .:: 1 .idi 1g blijft . 
Een prognose tr.1g0n het ""te_ke H.IJ .S, met enkGle tal >nt 
volle jeugdi tern~tion2l c is mocilij~ t e goven a 
Het team r ekent 9 0 k vol cend ~ :. eel-:? op de steun v o., t het 
le r ioen . 101 elijt gev0~ velen zich bij de Supporters Ver
en i g i ng p voor a reii:1 1 .- ,_- Eindhoven 9 om ook d2.c.r G. IJ . S. 
a __ t11 te vuren en te "nspir .-re11 . 

F J - ,r r . olL. vnn Er p . 
1-0-:IENDE 1.iEDST IJDEN v.1.· •r GoIJ .S. - ---·- -· 
Zo 26-11- 1 72 17 . 00 u . G. J "s . II - H. IJ . S . III 
Za 2-1 2-f 72 20 . 00 Uo Ei ,l El~ _iEi'I - GvIJ . S . I 
Za 9-1 l -' 72 19°4J u" G " IJ oS ■ I - i !ISTEL TIJGERS I 

Zn 16- 12- 1 72 20 0 ·1 5 u . G. IJ . S . I -· BGLDOOT UTHE C--T I 
Zq, 23 - 12- 1 72 17°45 u. GoiJ .S . I - TILBU~G TR. up~-.... S 

~-1..L J..!J.J."l II 
Za 30 - 12-' 72 19 . 45 u. G. IJ oS . I - THI '1LF I (?) 

Wi l t u NIET r oken ! Koopt u ook bij onz e adv ert e erders??? 
LET OP _-:JT NIDfäfEn V.i ) DIT PROGFLj,id1~î.b. 2 U HEEET I11IISS CJ.-iI L1'f EEN PRIJS1 

Tot zi ens bij de volg ende i:edstrij d tegen 'riSTEL TIJGERS op 9 dec ember aans t a.ende . 
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ELECTRO-SERVl(E presenteert de weekend-ploegen: wat ESG doet, doet ESG goed 

~ 
'1 t,t~ -~ ~v; 

• r...- ~~.,_ ... 

Zondag - 10.45 uur zaterdag 8 uur Zate rdag en zondag Hoofdkl asse 
Micro-Korfbal 

Sporthal De Weyert 
zondag 3 dec . 

half drie 

Coendersborg HIJS Veronica 
(4-8 uur) - (9-6 uur) 

Gronitas LANDELIJK • WATERPOLO-• GIJS Wilper Boys 
met Canadezen 

TOURNOOI NIC-ESG 

• 
ARCHIPEL 

se GRONINGEN/ 
Half drie: en met ESG 

FC GRONINGEN VAN GE LOER Jr. 
tegen landelijke 

p,loegen: zondag 17 dec. 
half drie 

NIC/ESG - BL. WIT 

AZ ALKMAAR Helperbad 
Oosterpark in de IJshal! Entree 1.50 

En ... de volgende week bjj ELECTRO-SERVICE 

-------, 
1 

TURFTORENSTRAAT 7: 
DRAAGBARE TV f 358.- ZWART /WIT TV ,GROOTBEELD f 398.- KLEUREN 
TV f 1450.- ZANUSSI DL 3 J 555.- PHILIPS CC 1000 f 1.099.- GAS
FORNUIS f 365.-

-=----

1 5-0, m aar Stiel breekt beep 1J#14,J-,h4 

l~~dLhij Vreugde en 
• nieuwe GIJS-zege 

Ook in de derde wedstrijd in de 
tweed e divis ie v an d e lande lijke IJs
h ock eycompetiti e beeft GIJS e r geen 
gras over laten groeien. Opnieuw 
s lak de p loeg van coach Van Erp in 
een g lanzend e vorm. Ditmaal werd 
Olymp ia Anlwerp me t 1~ van hcL 
ijs ges peeld. T oc h w as he t in he t G ro
ninge r U ss ta.dion bes list geen saaie 
, atoni ng. In tegenstelling tot de 
scor e doe t vermoed en was Antwerp 
een v rij goede tegerui ta nder. 

De Belgen gingen er h.ard Legenaan 
maar zij waren technisch bi..) lange 
na niet opgewassen tegen hel subli.e
me aanvalsspel van de Groningers. 
Al in de eerste period e trokken de 
G IJS-schutters fel van leer. Met de 
regelmaat van de klok werd de puck 
in de Antwerpse kooi gedeponeerd. 

Wilson Ross opende de score, daar
na waren hel. Henk van Halt ren, 
Ro b van Aarem, Andy Raven, Peter 
Stiel en nogmaals Andy Raven die 
razendsnelle combinaties doeltreffend 
afrondde n . Dat bracht tot grote 
vreugde van de ongeveer 1800 toe
schouwers een 6--0 score op het bord. 

--• 1 • 'Il -- - ■ - -- • • -- • - -- • -- -l' - - - -î ' - - - - - ii, -- - - -- -- • -- --■ ■ -- • -- - - ■ -

Nog doeltreffender werd de tweed e 
periode afge.slo1.en . Nu kwamen de 
Giissies tol acht treffers: Ross, Berg
huis , Ross, Venema, Van Halleren, 
Krikke, nog eens Venema en Van 
Aarem hadden bel juiste maatgevoel. 
Toch heeft deze tweede periode coach 
Van Erp grote zorgen gebaar d. Eerst 
b rak P e ter Stiel bij een sc rimm age 
voor het Belgische doet een boven
been. Daarna kreeg Andy Raven de 
stick zo· hard tegen zjjn neus, da t 
zijn neusbeentje brak. ln beide ge
vallen was het een samenloop va n 
omstandigheden. Er wei:d weliswaar 
hard gespeeld, maar beslist niet on
sportief. 

Aan va Uer Peter Stie l is voor en
kele maa nd en uitgeschakeld en dat 
brengt voor Van Erp ongl'twijfeld 
problem en met :,.i cb mee. Maar ia 
de tale ntv olle Kort en ook Lode 
heeft hij helnvame vervangers en ook 
Jacob van Gcl der krijgt steeds meer 
inh oud. , 

In d e de rde periode bleef de core
drift beperkt tot s lechts één treffer, 
waarmee de eindstand op 15---0 be
paa ld w as . 

• ■ • • • ■ • • E - • ■ 
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IJssport komt 
van de grond 

schade aan de machine. De fout zat volgens ons in de 
installatie en wa~ nie1 onze schuld. maar het wa \ cl 
erg verve lend. De mak is nu weer verholpen en er kan 
weer gereden worden de re 1 \ a n het seizoen. 

Slaan er al baanwedstrijden vasl voor het komende 
seizoen? 

Ja . op elf december i "De Zilveren Sch:inL ". Waar
schijnlijk tal wethouder Hendriks d ie \\Cd. trijden 
openen. Aan deze wedstrijden doen ri_jcters mee uit 
Groningen. F1 ;e land en Drenthe en een Pool e 
delegatie van ee11 man oi' ze\'en. En we verwachten 
ook enkele leden v:m de kernploeg. Van de dame~ 
weten wc vrij ,cker dat ,e komen. maar de heren 
t.ittcn ook met ren trniningskamp in Oavos. We 
ven ·achten wel heren. maar of het de grote heren 
zu ll en zijn. Ard Schenk of Cre Verkerk, dat kunnen 
wc nog niet zeggen . 

Rob van Aarem Is directeur van het L ronlngse 
ijsstadion in het Stadspark. Dat ijsstadion is sinds 
vorig jaar uitgebreid met een 400-rneter buiten baan, 
waarop hardrljwedstrijden gereden kunnen worden . 
Ook amateurs kunnen echter daar rus tig hun baantje 
trekken om In conditie te blijven. 
De buitenbaan wordt In hard bevroren toestand 
gehouden door een nlesmachlne. Bij bijzonder 
kwakkelige weersomstandigheden blijft het 
desondanks moelUjk om de baan goed vrleshard te 
houden. Wie herinnert zich niet het drama van Assen 
eind vorig seizoen, toen de baan tijdens weds trij den 
door de hoge temperatuur buiten veranderde In 
fondant? 

Hoe staat het op dit moment met de buitenbaan?, 
mijnheer Van Aarem? 

Prinrn . tlctoestand van het ij . is prima. We hebben de 
begi nmoeilijkheden achter de rug. Wc hebben vl'Îj 
veel ia~, gehad va n dl' hoge lcmpcr:i turen en van 

En op de binnenbaan komen de Nederlandse kam
pioenschappen ,•oor kunstrijden, ook in december, 
een week ria de Zilveren Schaats. Dan begi'nC de 
Kers tvakantie. Merkt de ijsbaan dat'! 

In de Ker\tvakanlic 1.ij11 wc en ~ nlllrgen\ cn \ 
middags en \ ,1\•ond:. open. Wi.: hebben het idee dat 
h..:t publiek in Groningen de ij~~maak te pakkcn 
bqii nt 1e k riigr.:n . ÜL· ij,h:111cn h ir.:r in ht.:l norden 
worden mcr het ,tlgemeen , lccht bi:,\><:ht. Heert'll\'l'en 
nog minckr dan rnningcn. 
Maar hi:1 puhlir.:k lil'ginc ce komen. Op de 
hinnl'nhaan "un 11 gt.Youn n·11 hel'tje gt·iell;g 

ucn.'dcn. vcël k i nckrcn . \'ûllraJ 111 hel \\'CCkcnd . Doûr 
de weck moeten ze denk ik aan hun huiswerk. 
Gloh:1:1 1 hebben wc i .n·n 25() ab1,nnemcnten \'01,r de 
bi n nen haa n verkoc ht. 

Er wordi wel gedacht dat het ijsstadion er allffn maar 
is voor GUS en het kunstrijden, allebei Rl'livlleltcn 
van de binnenbaan. 

üat knm1 n1ncla! lwt ij~lwckey d1)nr G IJS hier Î11 
Groningen erg pnpulair i~ ~l.'\\ordcn. Wc hebht·n een 
beetje pec h gehad met die bui1rnba;111. Het i, lng isd1 
d:1t je op tk bi nncnb:t.in 111111di:r :itlwnkcl ij k hr.:111 rnn 
dl' 11·1:l' l" ~<' ll1'la 11d i!-: hcdi:n. 
Mnnr dnt wtl ons' nlleen maar bekommeren om de 
bin nen ba1JJ1, dat is et:hl nic:-1 waar. WL' zetten ons ec-hl 

1 wel voor b€.'idc banen voor 100% in. 

i , _ r 



An<Jy Raven uitblinker 

GIJS scoort zeven 
maal in harde strijd 
Ongeveer tweeduizend geestdriftige 
groningers hebben zaterdagavond in het 
groninger ijsstadion de vierde achter
eemol2cndc ovcrwlonin2 van de 
~shockeyploeg van Gijs bejubelde. Dlt
maaJ kwamen de Van Erp-boys tot een 
verdiende 7-1 overwinning op Hijs 
Veronica 2. 

Hoewel het gemis van Peter Stiel zich 
geducht deed gelden. was de Gijs-ploeg 
toch duidelijk sterker dan de rot· 
terdam/haagse combinatie. De met 
een gebr ken neusbeen en een gebroken 
vinger (opgelopen tijdens kegelwed
strijden tijden dè mentale voorberei
d ing 's middags in R 2000) spelende 
Andy Raven was weer een van de uit
blinkers in de Gron inger ploeg. In de 
eerste periode opende hij de score. Een 
treffer van Rob van Aarem bepaalde in 
het eerste gedeelte de 2-0 sta nd op het 
scorebord . 
In de tweede periode mondden de 'vloei 
ende combinaties uit in treffers van 
Henk Krikkc. Wil on Ross en Folkert 
Berghuis met een onnavolgbare solo. 
Hijs Veronica kon hier )echts één 
treffer tegenover stellen. Mei een schot 
van de blauwe lijn van Henk van Halte
ren en nog een fraai doelpunt van Jackie 
Venema werd het schuttersfee t ten
s Îotiirbes loten. 
De nodige vechtpartijtjes om de strijd 
aantrekkelijk te maken ontbraken ook 
nu weer niet. Vooral Hijs Veronica be-
10ndigde zich noga l eens aan overtre
dingen. hel kwam dan ook op 28 straf-

mi nul en, wa aronder twee misconduct 
penallies. Voor Gijs werden in due kei
harde strijd 13 strafminuten genoteerd. 

GIJS teg,en 

Het ijshockeyteam van GIJS zal 
op 30 december in het Groninger 
IJsstadion een wedstrijd spelen te
gen het ieam van Jong Oranje. De
zelfde krachtmeting wordt op 16 fe
bruari, oo•k in Groningen, herhaald. 
De ijshockeysport liefhebbers komen 
met deze twee wedstrijden ongetwij
feld weer aan hun trekken. Bet be
loven interessante duels te worden 

Fa. JAN WOLTJER 
ZUIDERDIEP 127 

POR'rSHOES - ''SIOUX"-DEALER 
biedt u aan de 

fJSHOCKEYWEDSTRfJ D 
IJSSTADION STADSPARK 
Competitie 2e divisie N.IJ.B. 

GIJS-HIJS-VERONICA 
met internationals. 

Zaterdag 25 november. 
Aanvang 19,45 uur. Toegangsprijs t 3,-. 

Voorverkoop bij de bekende adressen. 

Wilt U verzekerd_ zijn van een goede plaats voor de 
k_?mende wed~tn.1den, meldt u dan aan als donateur 
blJ de secretani; van GIJS, H. Groeneveld, 16e April-

laan 10. Groningen. Telefoon 050-256361. 

Je mei ernstige blessures spelende Andy Raven (gebroken neusbeen en vinger) - tweede van rechts 

GIJS 

• 
winnen 

(Van een onzer verslaggevers) 
Na de forse overwinningen op Brus

sel (9-1), Olympi.a. Antwerpen (11-
1) en De Tilburg Trappers (15-0) 
heeft GIJS duidelijk laten zien in de 
tweede divisie een ,,bovendrijver'' te 
zij11. Zaterdagavond werd het tweede 
team van HUS-:Veronica het vierde 
slachtoffer van de Groninger kampi
oensaspiraties. Maar hoewel de voor 
GIJS gunstige 7-1 cijfers twee com• 
petittepunten betekenen, vonden de 
Groningers tegen de jonge Hagenaars 
(de gemiddelde leeftijd lag beneden 
de twintig) toch niet de juiste taktl
"'che formule om hun superioriteit uit 

i:lnJkK w .n ~.,. (: . -

De !IlJS-spelers, die z.ich, ondanks 
hun fysieke tekortkomingen, technisch 
konden meten met de Groningers, 
groepeerden zich voor hun doelman en 
vormden daannee een hechte defen
siemuur, die maar moeilijk was te 
doorbreken. In plaats van terug te 
passen naar de verdedigers op de 
blauwe lijn om daarna de bewegende 
"center'' t e bereiken., volhardde GIJS 
in een te steriel aanvalspatroon, dat in 
de eerste periode slechts twee maal 
tot succes leidde. 

De met twee gebroken lichaamsde
len spelende Andy Raven (hij brak de 

<'" vorige week een neusbeentje en enke
le uren voor de wedstrijd overkwam 
een van zijn vingers hetzelfde bij het 
kegelen tijdens de spelersbijeenkomst) 
vertolkte hierbij een hoofdrol. In de 
eerste minuut scoorde hijzelf en een 
kwartier later gaf hij Rob van Aarem 
een niet , te missen kans: 2-0. 

Daar bleef het bij in de begln!ase. 
Coach Van Erp: .,Taktische t ekortko
mingen? Ik geloo:t van niet Na het 
wegvallen van onze back 'Pieter Stiel 
vonden we de oplossing met drie ve'l"
ded.igers, die bij toerbeurt wisselden. 
Dat geeft natuurlijk wat venvarring 
en onwennigheid in de ploeg. Verder 
hielden we ons hart vast of Andy na 
het voorval op de kegelbaan wel zou 
ku~n ijshockeyen." 

Van Erp die zat.erdagavond geen 
zal, ondanks verwoe~e pogingen van doelman Loek.horst, gaan scoren. enkel risico wilde nemen _ ook niet 

--------------------~---------------- -------------- nadat de score bij het begin van de 
derde periode was opgelopen tot 5-1 
(,,We hebben al eens vaker een ruime 
voorsprong uit handen moeten ge-
ven") - zag geen heil in het inzetten 
van één van de junioren die op de 
w elbanlc zat~. hoewel tegen deze 
filagse- jeugdploêg een speler als Ed
ward Kort qua hardheid veel kon 
opdoen. 

Want ondanks het grote verschil in 
lichaamskracht ontstonden er in de 
tweede periode onvriendelijke mo
menten, die de laatste speelhelft zelfs 
geheel karakteriseerden. Vooral Vene
ma en Van Aarem schuwden de hard
heid van de persoonlijke duels n iet, 
wat vaak in vechtpart~jen ontaardde. 
InJS-Coach Naber: .,Wat kinderachtig 
van die Van Aarem om z.o hard tegen 
deze jonge jongens te spelen. Dat 
hoe:ft hij toch niet te doen.'' Inderdaad 
was de Gronimger agressiviteit overbo
dig. Het werkte zelfs een niveaudaling 
van GIJS in de hand. 

Na de IJ--...1 voorsprong (doelpunten 
van Krikke (3-0), Roskam (3-1), 
Ros., (4-1 en Berghuis (5-1), zagen 
de 2100 meelevende toeschouwes een 
grimmiger strijd, waarin roekeloos 
werd omgesprongen met andermans 
lichaamsdelen. 

Bij de weinige Haagse 1itvallen 
toonde GIJS-doelman Martin Leeflang 
zijn klasse, waarvan hij de Groninger 
sttpporters na dit seizoen niet meer zal 
laten genieten . .,Door mijn stndie voor 
ijshockey-trainer heb ik weinig tijd 
meer over om actief te blij ven als 
doelverdediger van GIJS. Dit is mijn 
laatste seizoen," zo verklaarde Martin. 

In de matige slotfase kwamen Van 
Halteren en Y.~Dla tot doeltreffende 
aoties, waarmeè""i1ë eindstand op '7-1 
werd gebracht. MJS•Veronlca coach 
Naber: ,,GIJS heeft vanavond gewon, 
nen, Dl.Il.ar wiJ voelen ons de morele 
wl,nnaar. Het spel van de Groningers 
vond ik niet grandioos en waar waren 
die Canadezen? Ik heb ze niet ge11ien. 
Al!! GIJS zo zal spelen t.egen Boldoot 
Utrecht dan kun je het kampioenschap 
wel vergeten. Die Utrechtenaren zul
len GIJS Ieren wat ijshockey is. Re• 
ken daar maar op." Tussenstanden: 2--
0, 3--1 en 2---0. --
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G. IJ , S , OPSTELL i tlGEN 

IL.3 'IIN LEEFLJW ( 1) DOELVB~ D. 
CO Dil EIK.21 :.::;~rnoo= _ ( 1 8 ) 

;HL SON ROSS ( 9) 1 e VEl:W . 
JEBOE lf LODE ( 3) 

J OS TEI Sl iN ( 5) 2 e VERD . 
HEiIB: V . IL·.LTZ . ..EN ( 4) Cap t . 

3e VEï-ill . 

clJ.CÁ VEJEi w ( 17) 1 e _.._ j.J::fV. _L 
~_i.; ·f) V .ii.N L:.RENi ( 6) As s • 
.idDY R...VEi\T ( î 4 ) 

--~-r_n~ rrr BO, . ' ( 1 9) L ..:..l. 1--.. J.\. V .1 JJ.-

F u LK t R'I1 B zWHUIS ( 2 ) .1...ss . 
IlEHK KRlKKE (11 ) 

JONG OR:.: f JE 

11 . LOCK~ lL0T 
J . V. D. IJ,..__fü{ 

. J. . V. D. BUn G 

P . ROSR"..l.M 
R. Gtl ... J:11.~ I 

G. B •• LKER 
J . BOK 

F . VOSM3 ER 
J . BE lliE 

:a . DJ!: BR·u {N 

M. V. D. 3ROEK 
M. V :.~; BOEKEL 

J . DIELIS ~N 
H. HULSKElli 
Th • 1.[i.'rHO T 

H. S C;"i.RI ONE 
J . JOOS TEN 
H. WIELi "EESE''J 

.. D .AI-tl) KOR' ( 8 ) WISSELSPELERS J4 VISS ER 

Fr . J , M. ViN ERP ( 1; ) 
W. ROSS ( 9) 
J OHN c.:~M?.COHI 
F .H. MULDE.-1 
H. G. I(ï-l.IKKE 
ü . DE VR1ES 

CO ... C.ti 
TM INER 
TECIDT • ASS • 

J . V. D. WIJNGJ·1.ERT 
H. v:.N HOORN 

VAilf DE COA •. 

G. IJ .S. is vanavond even L;i t de c ompetitiesfeer en gaat d e 
strijd. aanb i n den tegen JOi G ORA:i:fJE . :Bon !scoach h ayne Hun ter 
heeft vo or de nationale ,jeug : formatie een t v,eedaagse trai
n ingsbijeenkoms t in Groningen b e l egd . JONG ORA11JE bereidt 
~ich voor op de J eugd ·1ierel dka:mpioenschappen 9 die van 25 t/m 
5 1 maart a.s . in Groningen 9 Heerenveen en As s en worden 
gehouden . 
G. IJ .s . heeft zich voor v an a vond raet drie g2.stspe l ers versterkt . 
Naast d e G, IJ . S. basisops t ell i ng (helaas nog st ee ds zonder 
Pieter Stiel ) vormen de Canadezen DAVID PAill S en A1-DY lliILES 
( b e id van THIALF) en de Tsjebh IMJ KOSAN DA ( van UTRECHT ) de 
derde aanvalsl ijn : Op vri jdag 1 6 f eb .c . a . s . komt JOEG ORlUUE 
nogmaals uit tegen G. IJ . S . ·.:ïj wensen Wayne Hunte r en zijn 
team v ee l succes op d e komen de J e r eldkamp i oenschappen . 

Na mens Bestuur , Trainer en all e GIJSS I S -;rens ik U a ll en 
een z e er v oo rspoedi3 1973 . 

Fr . J. M. van Erp . 

VOOR U 1 -GENDll 
. EDSTrtIJDEN G. IJ .S . I IN 1212 · 
Za 6- 1- ' 73 19 .45 u . G. IJ . S . I - BRUSSEL II 
Za 15- 1- 1 73 19. 45 u . (L IJ .S. :r - OLl'MPIJ. ; NT.rERPEN 

Za 20- 1- 1 73 19 , 45 u . G. IJ . S . I - H, I J . S . VERONICA II 

Za 24- 1-' 73 19. 45 u . G. IJ . S . I - THL LF of E . :;5 . C. SOEST 

Za 3- 2- 1 73 19. 45 u . G. IJ , S , I - KEJViP .N: ... JJ 

Za 10- 2- 1 73 19. 45 u • G, IJ . S , I ..:~MSTEL TI J GE11S 

Vr 16- 2- 173 19. 45 u . G. IJ . S . I - JONG Ofü.NJE 
Za 24- 2- ' 73 20 .00 u. BOLllOOT UTI DCHT - G, IJ . S . I 

Voo=ts zijn er wedstr i jden op 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 
7 en 14 april . 

Foto ' s van teaLri en spelers v e r krij gbaar in de stadionwinkel. 
Opbrengs t t en bat e van G. IJ . S ,l 

Koopt u ook bij onze adverteerders ? ? ? 

Wilt u niets op d e baan werp en ! Di t i s gevaarlijk voor de 
l-i . fü uO ~NS FYS IOTHERl..rEUT spelers ! Wilt u NIET roken ! 
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GIJS dichter bij prófflötie 
De kampioenskansen van GIJS ziin sinds zoterclogavond 
aanmerkelijk gestegen. In de eerste ontmoeting met de riva
len uit Eindhoven brok GIJS met een traditie, want voor het 
eerst wonnen de Groningers de uitwedstriid tegen De Kemp
hanen. Het topduel dwong het uiterste van de GIJS-spe
lers, die in tegenstelling tot andere wedstrijden op meer 

dan gelijkwaardige tegenstond stuitten. De Groningen, die 
zich nu al concentreren op de sleutelwedstrijd tegen de an
dere concurrent Boldoot Utrecht, liiken echter definitief 
door te stoten naar de hoogste ijshockey-afdeling in Neder
land: de eerste divisie. 

Voor een vol "huls" (enkele honder
den impporters maakten de reis naar 
Eindhoven mee) l'eek het er in het 

GIJS ALLEEN 
AAN LEIDING 
In de tweede divisie van de lan

delijke ijshockeycompetitie ,taat 
GIJS nu a,Jleen aan de Ieiillng. De 
Groningers. die na liun wedstrijd 
tegen Olympia. Antwerp (15-0) een 
doelpunt.cnscore bereikten van 35-1, 
kregen een punt voorsprong op het 
Eindhove.nse Kemphanen, dat tegen Bol
doot IJshookey met een 5--5 score ge
noegen moest nemen. 

Amstel Tijgers boekte zijn eerste over
winning op Brussel (5-2), terwijl Til- , Ç" 
burg Trappers 2 de thuiswedstrijd tegen , 
HIJS Veronica 2 met 8-5 verloor. De 
Rotterdams-Haagse combinatie Is mor
genavond in het Groninger IJsstadion de 
viel'de tegenstander van GIJS in deze 
competiti e. 

De stand in de tweede divisie b mo
menteel: GIJS 3-6, Kemphanen 3-5, 
Boldoot IJshockey 3----t. HIJS Veronica 2 
3~3, Tilburg Trappers 2 3-2, Olympia 
Antwetp 3- 2. Amstel Tijgers 3-2 tn 
Brussel 2 3- 0. 

Pe st-art van het tweede tea m van 
GIJS tn de derde divisie ls nlet impone
rend geweest GIJS 2 ver loor met 9-3 
van IJHC Rotterdam. De overige resulta
ten in deze divisie waren: UIJC 2-
Brussel 3 13- 1 en JJHC Den Haag
HIJS 3 4----2. De stand is: IJHC Den Haag 
2--4, UIJC 2 2-2, IJHC Rotterdam 2-2, 
HIJS 3 2- 2, GIJS 2 1--0 en Brussel 3 ' 
1-0. 

Belo! tevoller was het spel van de 
GIJS-junioren, die UIJC de eerste ne-
derlaag bezorgden. De Groninger jeugd 
behaalde na een spannend en spectacu-
lair gevecht een 5- 3 zege. De junionm 
van Thial! verloren met 4----3 van ffiJS. 
De stand is hier: Nijmegen 2-4, UIJC 
3- -1., GIJS 2-2, HIJS 2-2 en Thialf 3--0. 

begin niet op dat GIJS uiteindelijk als 
winnaar de ijspiste zou ver13ten. De 
Kemphanen startten furieus en intimi-

deerden de verblufte Groningers met 
technisch uitstekend ijshockey, ge
combineerd met fysiek geweld. 

GUSBOUWT 
VOORSPRONG 
VERDER UIT 

Door een fraa ie 4-3 overwinning in 
hel topduel tegen Kemphanen heeft 
de ij hockeyploeg van GUS jn 
Eindhoven in de landelijke competitie 
van de tweede divisie nu een 
comfortab ele voorsprong op zijn 
c<Jncurrent genomen. 

Drie bussen supporte r~ verge7elden 
de Van Er p-boys op hun la nge en 
moeilij ki; tol"11 t naa r het verre t uiden. 
Zij hebbe n e r bc~lis t gee n spij l van 
gehad . 1\ an va nkclijk ug het er niet 
n..,a , t l 11 , lat Gijs dit be langrijke due l 
Lo u gann winnen . In Je ee rste pe riode 
· peelde Kemphanen be li st iets beter 
dan de nerveus van start gega ne 
Gron ingers . Ke mphanen kw,Jm in deze 
periode door tra iner- pelc r Jast remsk i 
verdien d op een 1-0 voo rsprong. l:let 
kei harde duel (Kemphanen 10 st raf
min uten en Gij zelf ~O) kreeg in de 

tweede periode een wat gelijk
waard iger karakte r. Wel kwam eerst 
Jastremski to t scoren. maar op 
bijzonder fraa ie wij ze zorgde ook 
Henk Krikke voo r een treffer. In de 
derde speelhelft sloeg Gijs in drie 
minuten toe . Ee n tre ffe r van Andy 
Raven bepaa lde de score op 2-'.! , 
Tijsman brach t met een fan tasl i d -w 
solo de stand op :2 . ., en VTijwel (111 

de1.e lrde rnim1ut kwam Andy Raven 
op ~-4 . Kemphane n voch t echn:r 
moedig te rug en nam telfs de çl oel man 
v,rn het ijs om met tes veldspelers de 
Gron in gèrs van de wi nst af te houden. 
Daa rin slaagden de Llliderlinge n niet. 
Gijs hield de voorsprong voorbee ld1g 
in de han d al moest het t0<.:h nog een 
doelpu nt toestaan toen Van Gooi eve n 
wnt teveel rui !n le werd ge laten, 3-4 . 
Gijs is nog st;eeds ongeslagen en heeft 
111et 10 pun t\) n uil vijf wedstrijden nLJ 
drie pun ten 1 voorsprong op Kem p
hanen. 

De nerveus en voorzichtig beginnen
de "Gijssies" passten in deze fase on
zuiver en konden de Eindhovense ope
ningstreffer in de zevende minuut niet 
verhinderen. Wel ontwikkelden de 
Groningers gaande weg een meer 
omlijnd aanvalsplan, dat enkele kan
sen inhield (Krikke werkte de puck 
tot op de doellijn ), maar dat wee1·
h ield de Eindhovenar en er niet van 
om direct na het begin van de tweede 
periode u it te lopen tot 2-0. 

De minuut daarop betekende het 
keerpunt van de str ijd. Met v ij! 
Kemphanen-speler s t egen drie van 
GIJS doelpuntten de Eindhovenar en 
niet en vormde GIJS een h:echtere 
eenheid die steeds meer het verzet 
v,3n de tegenstanders deed verminde
ren. De subliem spelende Kemphanen
doelman Van der Bur g ontkrachtte 
nog wel schoten van Krikke, Van 
Halteren, Raven en Ross, maar moest 
voor een achterwaarts tikje van Fol
kert Berhuis capitu1ieren: 2-1. 

Inspiratie 
Captain Henk van Halter en : ,.Na de 

2-0 achterstand geloofden we het al
lemaal niet meer 20. Ma-:u- toen De 
Kemphanen verzuimden gebruik te 
maken van een numerieke meerder
heid van twee spelers was het met 
onze onmacht gedaan. Die ene minuut 
gaf ons de inspiratie om tot het uiter
s te te gaan. 

Het luidruch tige gejuich van de 
Eindhovense supp01-ters verstomde na 
het begin van de laa tste speelperiode. 
In de v ijf voor het verloop van de 
wedstrij d bepalende minuten, over 
klasten de Groningers, onder aanvoe
ring van Raven. Ross en Teisman, hun 
tegenst3nders, die voor ze het wisten 
van een 2-1 voorsprong op een 4-2 
achterstand werden gezet. 

In de krachtsexplosie van GIJS (Jos 
Teisman: ,,Mij n krachten waren bo
vennatuurlijk. Ik kon alles") doelpunt
te eerst de for midabel schaatsende 
Andy Raven (2-2), vervolgens de 
uitblinkende Teisman (2-3) en daa r
na weer Raven, die met e·en "sJ.3.p 
shot" de GIJS-spelers tot vreugdeuit
barstingen bracht 4-2. 

Debuut 
Nog in dezelfde minuut voerde Ha

br aken de spanning weer op: 4--3. De 
strijd leek weel geheel open t e zijn, 
vooral doordat Raven een persoonlijke 
straf opliep v,an tien minuten wegens 
het voor de handen van a'rbiter Savel-

ANDY RAVEN 
tien minuten strai 

k ous wegslaan van de puck. (Raven: 
,,Een belachelijke straf, die in geen 
ver houding stond met het gepleegde 
feit ." ). Het uitzitten van zijn straf 
betekende tevens het debuut van de 
vijf tienjarige Johan Toren in GIJS' 
h oofdmacht - een B-junior, die een 
goede indruk maakte. 

Met zes veldspelers in de laatste 
t wee minuten (De Kemphanen haal
den hun doelman van het ijs) t :t\acht
t en de zuiderlingen op een geforceer
de wijze alsnog t e scoren. Dat leek in 
de laatste minuut inderdaad te gebeu
ren toen één van de Groningers plaats 
moest nemen op de strafbank. Maar in 
de zenuwslopende slotseconden lukte 
het De Kemphanen niet om met zes 
tegen vier veldspelers de Groningers 
op de knieën te krijgen. GIJS-coach 
Van Erp: ,.Vooral dank zij onze goede 
conditie hebben we deze enerverende 
ontmoeting in ons voordeel weten te 
beslissen. Nu Boldoot Utrecht nog en 
geen enkele ploeg zal ons dan nog 
van het kampioenschap af kunnen 
houden." 

Verlies T hialf 
In Heerenveen verloor Thialf zater

dag zijn wedstr~jd tegen het Geleense 
Smoke Eaters met ~- Alleen in de 
eerste periode konden de Friezen im
poneren, maar de goals van Park, De 
Boer, Scheenstra en Miles bleken te
gen de Smoke Eaters niet voldoende. 
Tussenstanden: 5-2, 1-5 en 0-1. ' 

I 
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COMPETITIE 2e DIVISIE N. IJ .B. 1972-1973. ZATERD.i1G 9 DEC.i:;MBDR 1 CJ 72. 

G. I J .S. I - d .STEL TIJGERS 

G.IJ.S" 

l RTIN L:GEFL~J.i\iG ( 1 ) 
COEN EIKELENBOüM (1 8 ) 

J ILSOrf Rl-SS ( 9) 
J E:rl.OEN LODE ( 3) 

OPSTELLINGEN 

DOELVEnD. 
RES. DOELVB:d.D. 

1e VEHD. 

SCHUTTERS 

V rtOSS ~1JI 
V1~N SIJS 

--------------- - ----- ~-\ 
JOS TE I SlL'.Jî ( 5 ) 2 e V E D • 
HEHK V. Hil-L :SREL ( 4) Ce~p t" 

J L.Ci~ VEHElfuî. ( 1 7) 
~ OB V. - . J G•i Î ( 6) ' ..b .L.I.~, J.J.d.1..b..1..J. ~SSo 

.i.1. NDY R ... V&- ( 14) 

J COB V ;_;_,~ GELDEJ ( 20 ) 
Ï 1 ] • . RD T( o· m ( 8) , ,.!., J..~ ~ l 

JO - J'J V 10..'T TO REY ( 1 6) 

Fr e J • E . V ;JJ ERP ( 1 3) 
'./ . ROSS ( ) 
J OHif C · ~.~.PI01r I 
F . H . -\!U LDER 
H.G, KRI KKE 
H. DE VhIES 
H. BROOLii . ''S 

~ - r - ~-~ .L.D VErtZO -::ï\( - - -

2 e ili.iHV J..L 

CO~Cll 
T.i. 1 I NER 
TECHN o Ji. :., S" 
'.1.rtmSEN 

FYS I OTHER.~~·EUT 

w~1t u n i e t s op de ba n worpen! 
Dit is z e e ~ gev aarl i j k vo ~r d e sp l e rsl 

'"il t u lf I ET roken l 

J.,:i.S ... ERS 
- • --·r .- ' 

_:)-'.._} ..... \. .-:J .it 

B'LFORT 

KNOOP 
.'..)UBOIS 

SCHIPPE L 

N~GEL 
HEYS TEllKlJ,1P 

-.. •.·1~HL 

DE RI DDER 
J30DEl!lliI :;Ll.i. 

] • HOG~~RVORST 

COHPETITIES 1r .L·J.1D 

1 • G.IJ.S. 5 5 0 0 10 46 6 
2. BOLDOuT UTtlEC~1T 5 3 2 0 8 45 - 17 
3. 1 ELIP 1r1.NEN 5 3 1 1 7 32 - 14 
Ll. 
' 

ILIJ.S. VE ... 01~ I C;.:..._ II ,-
) 2 1 2 5 27 22 

5 • TILBURG TR..: .t .. ERS 5 2 0 3 4 31 - 29 
6 " 0 L TI.'IP I j , _·i.Ï'Î T . : ERP 5 2 0 3 4 27 - 53 
7- ·...1/ STEL TIJGERS 5 1 0 4 2 12 - 42 
8. BRUSSEL II 5 0 0 5 0 1 1 - 48 

VL.N DE COACH 

Na de emoties Véll Ein dhov en gaan de GIJS SI ES v a n avond 
doo r bouucn e.an hun fr2.aie competiti e stando Daar is v eel 
v e rtrou~.,en in o De .s.· -1l STEL TIJGERS m · •gen ech t er n i et ond er-
s cha t vord en. 
Een g eh ,:· e l and e r probl em i s 9 d "t on z e sp e l e rs V8.n Ha l t er m 
e n Borghuis p e r 15 dec. a . s . ui t h un stud-nt enkamer mo e t en 
e n nog geen nieu 1e huisvesting hebb en. G.IJvS.-fans 9 ~at 
is hi rafl_1 t e do en? Onze C2na d e s c spe l e rs zijn ok g e.:-eldig 
ge:'.."Lolp en9 kij k een s rre..t e r voor c 9.p t a in Henk en Folkert 
ge d 2-· n k an T'Or él en. 

F r o J .. ;. o v an Erp • 

I'ied0 n amens mi j n ou , e rs hee l h a rt c l ij _ dank voor d e fijne 
st Guri en grot bel ~ngst elling 9 di e i k van ~ lle G.IJ , S.
suppo rt c-; r s n o ch t on t v flrlgen. Hopelijk tot spoedig "ï-re erziens. 

Pi e te Stiel ( 25 ) 

KOMENDE WEDSTRIJDEI' V .iii' GoLJ.S. 
Za 16-12-'72 20015 u. G.IJ.S. I - BOLDOOT UT:(ECHT I 
Za 23-12- 1 72 19. 45 u. G. LJ.S. I - TILBURG TiÜ.i.PPERS II 
Za 30-12-' 72 19.45 u. G.IJ.S" I - JO~îG ORli.J JE 
Za 6- 1-'73 19.45 Uo G.IJ.S. I - BRUSSEL TI 

Koopt u ook bij on ze a dvc :.t e orders~?? 

Tot zi ens bi j d e; vo l3end c weds trijd t g0n BOLDOOT UT .. ECJ T op 16 d e cember aanst e.,ande. 



HOCKEY STICHTING 

GRONINGEN 
ZA TERDAGA VO D 9 DECEMBER a.s. 

- ..-
- 1 

Aanvang 19.45 uur 

Toegangsprijs f 3,-

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

~------------------___,,.....,.,_.-_ Sj_g r nm~,,,___·'n : ___ 

-

Minke. Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 " 

Griever. Paterswoldseweg 448 
r 

Knollema. Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

~ Berma Sports. M. Vening,astr. 30 

■ 

D PETTE2eDVSIE 

■ ■ 



- ----------------111 

Zege· op Amstel Tijgers: 8-1 

Zesde zege in succes-
sie voor GIJSSIE 

Een nogal gehandicapt GIJS bleef !oren. Boldoot IJshockey J-s door zijn 
ook in zijn zesde wedstrijd in de overwi,müng op Brussel 2 nu de be
compeUtie van de tw eede divisie van langr ijks te belager varn de Grc.m.ingers 
de nati1)lla]e ij shockeycompetitie on- gewoziden. 
geslagen. De V an Erp-boys speelden 

1 

' t, 

Amstel Tijgers naar een 8-1 neder- ~==----=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;öiiiiiiiiiiiiiiiiiiil•--.L--1 
laag. Zonde r de geblesseerde Andy 
Raven, Jaokie Venema en Peter Stiel 
beg•mncn de Groningers e,:g ner-
~·eus. Het duurde een kwarl-ier voor-
dat Wilson Ross de Groningers op 
een J--0 voorsprong kon brengen. d d 1 1 d b 1972 
Daar is het in de eerste periode bij oor en van maan ag ecem er ------------------------------
gebleven. 

Ook in de t weede helft vlotte het 
aan va nkelijk met de opbouw en af-

e werking niet. De Amsterdammers, 
die aanvallend weinig stootkracht 
demonstreerden , kwa m zelfs op ge
lijke hoogte door Heijsterkamp, maa,r 
toe n er eindel ij k w :;i l rust kwam in 
d e Gronirnger ploeg, werd Amstel 
Tijgers vlot a a,n de zegekar gebon,;Ien 

De tweede pe r,iode werd afgesloten 
met twee fraaie treffers van H enk 
Krikke. l n de laa tste periode speelde 
GIJS met veel meer overtuiging. De 
combina t ies werden nu v lot en doel-
ire tiend• afgewerk t. Ross, Va n Hal-

9 teren , Hendr ik Bos ma en Edward 
Kort bepaalden in deze periode de 
"indstand op 8-1. 

e Voo,r GT.JS werd en vijf minuten 
g straftijd gcnolee rn, Am5tel Tijgers 

moest elf mh1utcn in casser en . 
Jn Eindhovc-n ve rloor Kemphanen 

,r met 7-3 van Tilbu rg Trappers 2 en 
h1:;.e_ft nu de aansluiti,ng hel cmaa<L ver-

-

Boldoot naaste#. i, iv. 
belager GIJS 112--Î ~ 

In de tweede divisie vàn de landelijke 
Ijshockeycompetitie is Boldoot IJshockey 
door de overwinning van GIJS op 
Kemphanen de naaste belager van de 
Groningers geworden. 

De Utrechters zijn, evenals GIJS, nog 
ongeslagen, maar verspeelden twee pun
ten door twee gelijke spelen. Toen GIJS 
zaterdag in Eindhoven Kemphanen met 
4--3 bedwong, klopte Boldoot IJshockey 
het tweede team van Tilburg Trappers 
met de duidelijke cijfers van 9-3. De 
ove1·ige uitslagen waren: Olympia Ant
werp-Amstel Tijgers 13-3 en HIJS 
Veronica 2-Brussel 2 10-1. 
GIJS speelt zaterdagavond de thuis• 

wedstrijd tegen Amstel Tijgers, Boldoot 
IJshockey moet dan de strijd aanbinden 
met Brussel 2 en Kemphanen ontvangt 
Tilburg Trappers 2. Een week later is 
dan het belangrijke treffen tussen GIJS 
en Boldoot IJshockey. 

De stand: 
GIJS 5 5 0 0 10 46- 6 

Boldoot IJ sh. 5 3 2 0 8 45-17 
Kemphanen 5 3 1 1 7 32-14 
Hijs Veronica 2 5 2 1 2 5 27-22 
Tilb. Trappers 2 5 2 0 3 4 31- 29 
Olympia Antw. 5 2 0 3 4 27-53 
Amstel Tijgers 5 1 0 4 2 12-42 
Brussel 2 5 0 O 5 o 11--48 

Het tweede team van GIJS boekte in 
Utrecht zijn eerste overwinning in de 
com1retitie van de derde divisie. GIJS 2 
klopte UIJC 2 met 8-2. Gl.J:3 2 zal 
zondagavond in Den Haag de strijd aan
binden met IJHC Den Haag. 

De stand: IJHC Den Haag 4-8. HIJS 3 
4-5, IJHC Rotterdam 4-4, GIJS 2 3-3, 
UIJC 2 4-2 en Brussel 3 3-0. 

Johan Toren (16) neemt het doel van Amstel Tijgers onder vuur. 

GIJS LAAT OP DREEF 
Een week voor het belang rijke treffen tegen het nog ongeslagen Boldoot Utrecht 
speelde GIJS zaterdagavond in het Groninger ijsstadion zonder Andy Raven 
(een weekje rus,t voor zijn gebroken vinger en neusbeen), Pieter Stiel (gebroken 
bovenbeen) en Jack Venema (gekneusde ribben). Deze aderlating verzwakte de 
Groninger ploeg, die zich op het onderoanstoonde Amstel Tijgers lelijk verkeek. 
Het spel van de Amsterdammers vergde een uiterste inspanning van de ge
imponeerde GIJS-spelers, die no een matige start - een 1-0 voorsprong no 
de eerste periode - gaandeweg aan de verwachtingen van de tweeduizend 
toeschouwers voldeden: 8-1. 

Inderdaad waren de beste kansen In 
de beginfase voor de Amstel Tijgers. 
Dal was niet alleen de verdienste van 
de overigens sterk opererende Amster
dammers, maar vooral het gevolg van 
de rammelende linies van de thuis
club. De voor Venema en Raven opge
stelde jongt spelers Johan Toren en 
Edward Kort schaatsten wat onwennig 
en begrepen de bedoelingen van de 
veel solerende Rob van Aarem pas na 
de eerste speelperiode. 

Van het beginoffens ief van de gas
ten onttrok GIJS zich met ruim opge• 
zette passes . Hoewel de Groningers 
zîch steeds meer opdrongen naar het 
kooitje van doelman Schutters, duurde 
het toch tot de vijftiende minuut voor
dat de openingstrel:fer via Wilson Ross 
kon worden geproduceerd. 

In de tweede periode leek het soe
peler draaiende GIJS definitief af
stand te nemen. De constante druk op 
het Amsterdamse doel leverde wel 
vele mogelijkheden op, maar de traag
heid van de combinaties betekende 
voor de Amstel Tijgers n9g geen echt 
gevaar. Zelfs scoorde Schippers voor 
de Amsterdammers de gelijkmaker 
(1-1). 

De zesde minuut van de tweede 
periode vormde he.t keerpunt van de 
wedstrijd, De gelijkmaker prikkelde 
de Groningers, die overschakelden op 
een hoger tempo en via goals van Van 

Halter en en Krikke op 3-l kwamen. 
Aan het begin van de laatste perio

de kreeg de ontmoeting een grimmi
ger karakter zonder te ontaarden in 
massale vechtpartijen. Het arbitrale 

De achttienjarige GIJS-speler Henk 
Krikke heeft een uitnodiging voor 
Jong Oranje wegens studie geweigerd. 

Op 30 december en 16 februari speelt 
GIJS oefenduels tegen deze Oranje
selectie. 

duo had de handen vol met het uitde
len van strafminuten, wat uitmondde 
in enkele spannende situaties, waarin 
GIJS het krachtsverschil met een serie 

doelpunten accentueerde. Eerst scoor
de Ross ('1-1), vervolgens Berghuis en 
daarna Bosma, die de stand op 6-1 
bracht. 

In de slotfase was het voor GIJS 
gemakkelijker zich doelrijpe kansen te 
schep pen omdat de wil en de cond itie 
van de Amsterdammers vermin<lerden, 

HOOPGEVEND 
De aanpassing van de jonge Kort en 

Toren ontwikkelde zich voor.il in de 
laatste per iode naar een hoopgevend 
niveau. Samen met Rob van Aarem 
vormden zij de tweede aanval, waar
u it verschillende combinaties vloeiden. 
Drie minuten voor he t e inde bewees 
de achttienjarige Edward Kort zijn 
verkiezing in het eerste team met 
twee doelpunten, die de score een wat 
beter aanzien gaven: 8-1. 

Coach Van Erp: ,,Het liep in 4 het 
begin wat stroef. Dat kwam doordat 
we de Amstel Tijgers hebben onder
schat en vanwege de blessures van 
Raven en Venema. Als alles goed gaat, 
dan spelen ze za terdag weer mee te
gen Boldoot Utrecht. Een "topper", die 
ik vol vertrouwen tegemoetr zie.'' t 

:. 



GIJS' h tvaardig tJ.am•al ra r dttmo~n~nks d unieke s orin positi . mis voor het d I van d Amtt.el Tfga's. 
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de trijd in het Groninger tadion 

m · ren aanbinden m t dez Utrechtse 
farmali . De · nd i mom nteel in de 
tweede di · i : Gi -12, Boldoot 
IJ h c · 10, Hij eronica 2 6-8 
Kemphanen -7 Tilburg Trappers :2 

, 1 mp· t erp 64 Arn tel 
Tij er -~ en Bru el_ -0. 
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GQIJ~S. I - BOLDOOT UTRECHT 

G.IJ 0S" 

HARTIN L...'.JEFL.t~G ( 1 ) 
COEN EIKELENBOOM (18) 

1.iILSON ROSS ( 9) 
JEROEN LODE (3) 

OPSTELLINGZJ.'i 

DOELVERD 
2e DOELVERD " -
1 e VERD" 

JOS TEISI.IAN ( 5) 2e VEll)G 

HENK V" EA.LJTEREI ( 4) Gapt. 

J Cl VEHEE.A ( 1 7) 1 e AÀNV AL 
ROB VÄJJ AAREj' ( 6) Ass. 
Af DY 1 VEïî ( 14) 

HEiJDRIK BOS JA ( 19 ) 2e AA ::fV L 
FOLl . .óRT BERG UIS (2) Ass. 
HENK ICRIKl .E ( 11 ) 

.J COB V AlJ GELD~R ( 20) "ISSELS?ELErtS 
LD·, ,J~R]) K ORT ( 8 ) 

JOH.AI, TO J. tEr t ,(i) 

~r.J.li. VAi ER? ( 13 ) 
... OSS (9) 
J Oili,J CA.i.?IOHI 
F • H • I.ITJLD .l'.JR 
I • G. l Ril E 
II. 1.)E V"l.IES 
H. BRvO" JJiS 

COACH 
TRA TI{ER 

T1:iCHN 1 ASS. 
ARTSEN. 

-:-:iys ï OTH1r .APEUT 

BOLDOO r.r UTRECHT 

J, V"D" lTARK (1) 
P" IvIARS!iJAN ( 20) 

H.) SI.IID (3) 
FG VOSMEER (5) 

H. DIJ ü:iAN ( 6) 
\ 1 e S LOOT11.AKER ( 8 ) 

E. ZOHDAG ( 2 3) 
I . KOSAWDA (21) 
Ch. Cl LEB IS ( 11 ) 

N. \tOLS GAST ( 4) 
• BUif :BART ( 9) 

:~ . SLO TlîA-r.ER 

G. iiO~- - TRA 
J. PE-î ·rJN 

Foto I s van team en spel ers ve r k ri jgbaar in de stdionr,inkel. 

ATTElfTIE! GRANDIOZE VERLOTINGl 
Zaterdag 23 12-'72 wordt bij de rcdstrijd G.IJcSc I -
TI LBURG TR.A · ?ERS II een grote verl oting gehouden van plu m. 
50 stuks riilè. en cc·og lte. Loten a 50 cent verkrijgbaar 
v anaf 18-12 bij de kassa en in de stadionuinkel. 
De opbrengst is ten bate van het G.IJ"S~ jeugdfonds. 

VAlî DE co_ CH 
Naarmate een team blijft rrinnen nordt het moeilij "er een 
ove ·.lnnincsreel"s voort te zet ten . Ook wordt he t voor em 
coach moeilijker z ijn p ognose te geven. Na de uins t uit
slatsen 9-1 7 11-1 9 15-0, 7-1, 4-39 8-1 (54-7) moet G.IJ.S. 
v.:::1avond tege 1 U,.,i sc_:T aantreden 9 dat 1 a 6 r1edstrijden 
1:1et de doelcijfers 65-1 8 als de sterl ste tegenstander 
va de 2e div. aancene::.:kt 12oet 10:rd.en. Deze we strijd kan 
bcslisse1d wor en voor he t eindresultaat van deze compe
titie . ITT~ ~crT speelde voric seizoen nog in de 1e div . 
ret rrordt voor G. IJ •• dus een rnoeil ij l:e taak de 1.1:i.nstscrie 
voort t e zetten. Een taal en fysiek is het team ze ~e r l'ijp 
v oo r een alles of niets strijd. î. et deze instelling comt 
Let team Ol) het ijs, in het volle v o:;.: trouuen een Bocd 
resultaat te 1.,..unne bevechten. 

Fr. J • E . van IDrp . 

Voor de uedstri j d zal er een l'unst r · j demons tra tie ,;rorden 
gegeven door G,eorgine S.omers en -.~onique r ever. 

KOI.IENDE \ EDS'i11UJDEN 

Za 23-12- 1 72 19. 45 u. G.iJ.S. I - TILBURG TRAPP~ns II 
Za 30-12- 1 72 1 9 "4 5 u. G.IJ.S. I - JOH'G OR.AN JE 

Za 6- 1- 1 73 19.45 u. G.IJ.S. I - :BRUSSEL II 
Za 13- 1-'73 19.45 u. G.IJ.S. I OLYlIPIA Aï~T. I:RPEN 

Opbrengst voor G. IJ .s. l Yoopt u ook bij on z..e adverteerders??? 

\{il t u niets op de baan weTpen I Di t is zeer gevoarlijk voor de spel ers 1 Wilt u NIET roken! 

LET OP HJ::jT nn. !Bi VAH VIT P OG_.iu.J-ïA , U HEEF 1 ISS CHIElT EEN PRIJS 1 

Tot ziens bij de vol g ende u edstri jd teg en TILBURG TRAPPERS op 23 december aanstaande. 
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Het winnende doelpunt van GTJS in de laatste minuut van de wed trijd. Op de foto link liegt d puck lang chl-doelman Ven cl r Mark. Onmiddellijk daarna bars t de vr eugde 
Jos (foto rechts). .J.n.r.: Jo Te i man, Andy Raven , ' il on Ro . Jack enema en de maker an hel beslis,sende doelpunt: Rob v an Aarem. 

eep 
(Van een onzer versla~gevers) 

Het topduel tussen GIJS en Boldoot Utrecht kreeg in de laatste s.pee lperiode 
een ho-0gst sensationele wending. Een achterstand von -4-1 werkten de Gijssies 
toen weg via doelpunten van Van Aarem, Raven en Berghuis: 4--4. Vervolgens 
kreeg "routinier" Rob van Aorem in de laatste minuut bij de blouwe lijn de 
puck toegespeeld, Na een lichte aarzeling waagde de Groninger een alles-of
niets-knal, waarop de puck tot ieders verrassing voorbij de graaiende hand van 
de jonge Utrechtse doelman Van der Mark in het kooitje verdween. Daarmee 
bracht Van Aarem het barstens.volle ijsstadion tot op de rand van hyste rie, 
want zijn doelpunt betekende een 5--4 zege op d, overigens formidabel spelen
de Utrechtenaren. 

~•erwoed pogingen 
GIJS nie t moeilijk t nd te houden. 

Bij wijze van vre de-uiting gooide 
de toeschouwers na het eindsigna al 

oonderden bier- et frisdrankblikjes 
op het ij (tussenst: den: 0-2, 1-2, 
4-0). 

ZEGE BEREIKT 
IN SLOTFASE 

Il 
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(Van een onzer verslaggevers) 
De inzink ing van het vorige seizoen 
schijnen de talrijke supporters van het 
Groninger GIJS vergeten te zijn. Na 
het enerverende kampioensjaar 70/71 
volgde een periode, waarin GIJS met 
een reeks. nederlagen zi jn promotie 
naar de tweede divisie amper waar kon 
maken . De tribunes van het Groninger 
ijsstadion trokken wekelijks minder 
toeschouwers; kortom: de "GIJS-rage" 
behoorde enigszins tot het verleden. 
Tenminsl'e tot voor kort. Het aantrek
ken van twee jonge talentvolle Cana
dezen heeft een plotselinge ommekeer 
teweeg gebracht. 

Wilson Ross nam de trainerstaak 
uver van Rob van Aarem en Andy 
Raven maakte al spoed ig zijn schut
~erskwaliteiten waar. Deze Canadezen 
injecteerden niet .alleen de vorm van 
de GIJS-spele.rs, maar bewerkste1_lig
den eveneens een groter enthousias
me bij de supporters, dtl e nu rond de 
1js-pisle heftiger dan ooit blijk geven 
van hun emoties. GIJS wint weer, 
trekt volle zalen en gaal met twee 
punten voorsprong ongeslagen aan de 
leLding in de tweede divisie. 

Toch is er iemand. die de stormach
li ge ontwikkeling van de laatste we
ken met gemengde gevoelens on for
gaal: GIJS-capla in Henk van Halle
l'en . 

Van Halteren (24), die hel Gconin
ger iJshockey vanaf het prille be.gin 
heeft meegemaakt, is niet zo dol op de 
komst van de Canadezen. Wel vindt 
cle oorspronkelijk uit Veendam afkom
stige Groninger dat het spel van Ross 

n Raven kwalite its,ve1,betering van 
GIJS in de hand heeft gewerkt. 

VOOR HET BLOK 
"Maar," zegt hij. ,.je hebt er weinig 

aan. Die met1sen komen hier voor een 
seizoen n vertrek ken weer. Je taa t 
clan voor het blok. J e moet absoluut 
nieuwe Canadezen aantrekken, wil je 
niveau-verlies voorkomen. Als club 
k om je in de siluatie terecht dal je 
ieder jaar gedwongen wordt meL Ca
nadezen te rijden . Op de lange duu r 
\·ormen deze spelers een blokkering 
,·oot· heL jonge t alent. Dat is de pest 
1·001· hel Nederlandse ijshockey. En de 
bond doet hier niets tegen. Dat een 
1·ereniging een Canadese lrarner~spe
ler aantrekt is alleen maar positief. 
Wij leren enorm veel van Ross en 
Raven , maar de Nederlandse IJ shoc-

dagweek 

J.). I IJ; Alc,1·-1-'~ / s ~ , /9'/..,? 

GIJS - captain voorziet 
problemen na promotie 
keybond zal toch beperkende maatre
gelen moeten treffen wil men een 
Canadese overheersing tegengaan . 
Neem nou Raak bijvoorbeeld. Dat 
brengt een bijna voltallig Canadees 
team op het ijs. Wat blijft er dan nog 
over van het Nederlands talent?' ' 

Op J.it moment vindt de t andheel
kunde studerende Van Halteren de 
positieve werking van de Groninger 
Canadezen nog overheersen. Wel voor
ziel hij problemen na een eventuele 
promotie naar de hoogste ijshockeyaf
deüng. Dit Jn verband met het aan
trekken van meer sterkere kr,achten . 
Van Halleren: ,,In wezen ben ik een 
beetje huiiverig voor promotie. Wat 
hebben we eraan als we in d·e eerste 
divisie nederlaag na nederlaag lij.d en? 
Ik zou een bepaalde promotie-regeling 
w•illen voorstellen. Bijvoorbeeld één 
uit en één thuiswedstrijd tegen het 
Frie e Thialf, dat dit jaar in de eers.-te 
divisie nog geen enkele zege heeft 
behaald. Als we van Thlalf niet kun
nen winnen hoeven we er helemaal 
niet aan te beginnen. Daar is niemand 
mee gebat. Vooral niet onze suppor
ters. die ons nu zo formidabel steunen 
op de weg naar het kampioenschap .'' 

MORELE PLICHT 
Toch zou GIJS als kampioen van de 

tweede divisie (Van Halteren: ,, Hoe 
kan men nu al over kampioe-nschap 
pra,ten. We moeten nog tegen Boldoo t
Utredbt en er kan nog van alles ge 
beuren") de morele plicht hebben zijn 
krachten te meten met de eerste divi
s ionisten. Zeker als de stijgende lijn 
zich oak in de tweede helft van de 
comp ti lie doorzet en bovend'ien ge
niet de selectie-groep een optimale 
begeleiding. 

Hoewel, ook daarover heeft Henk 
van Halteren zijn eigen menjng: ,, a
luurlijk draaien we momenteel enorm 
en is de begeleiding uitstekend. We 
l1 ebben de beschikking over ee•n team 
artsen en werken onder een geweldige 
coach. maar toeoh blijf ik het bela
chelijk vinden dat de spelers van het 
eerste team - je biedt .aan duirzenden 
men en passieve recreatie - financi
eel zwaar belast worden, doordat je ' t 
slijpen van de schaatsen zelf moet 
beta1en en de sticks en de uitrusting 
moet bekostigen. Alleen de sticks die 
tijdens de wedstrijden brnken hoeven 
we niet t-e betalen. Wel is er sinds 
kort een mogelijkheid om slijpbonnen 
te krijgen. maar dat moet een vanzelf
sprekendheid zijn , Een team moet tooh 

met geslepen schaatsen op het Ijs 
verschijnen? 

STOMPE SCHAATSEN 
Het is wel eens gebem·d dat ik bij 

wijze van protest met stompe schaat
sen heb gespeeld. Regelmatig komt 
het voor dat spelers op een train,ing 
een bepaa1de schie toefening niet vol
ledig uitvoeren uit angst voor het 
b1·eken van de stick. Voor zulke din
gen is geen geld. Laat die verma
kelijkheLdsbelasting eerst maar eens 
wadhten en geef het sta<lion in plaats 
van veertien duizend maar eens 
twaalf duizend gulden en ga van die 
twee duizend gulden maar schaatsen 

slijpen. Dat ü1 voor GIJS belangrijker. 
Wij kiweken tenslotte goodwill voor de 
ijshal. Het bestaansrecht van die hal 
wordJt door ons aangetoond ." 

Kernachtige woorden van de jonge 
Groninger student, voor wie de ijshoc
keysport veel betekent. 

De on tmoeting tussen GIJS en Bol
dool Utrecht ( rnorgena,vond in het 
Groninger ijsstadion) zal wellicht iets 
v an Van HaJterens onzekerheid weg
nemen. Win1t GIJS, dan hebben de 
Groningers vier punten aistand geno
men en is het kampioenochap prak
tisöh binnen, al b]jjft ijshockey ren 
spel met een soms ;rare capriolen rna
ken,de zwarte schijf. 

Henk van Halteren: .,Het bestaansrecht v an de ijshal wordt door GlJS aangetoond." 
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CJJS-doelma11 Martin l eejla11g worcir fel door de trechters belaagd. 

Groningers won.nen ook topdue 

GUS TOONT 
l{RACHT IN 

SLOTFASE 
Door de S-4 overwinning op 

Boldoot IJ hockey heeft GIJS in de 
tweede divi ie van de landelijke 
ij hockey-competitie nu een comfor
tabele voor prong op z.ijn concurren

ten g nomen. De vooruitzichten op 
het kampioen chap hebben ttu nog 
meer glan gekregen. 

Vooral dank Lij een b tere conditie 
hebben de Van Erp-boys het topduel 
tegen de Utrechtse r or ma tie tot een 
ucce v I einde wet n te brengen . Het 

uitverkocht Groninger lJ taclion (er 
waren ruim ..,_00 toeschouwers) leek 
in de derde peelhelft een ware 
h ksenketel. De Groninger laagden 
er toen in een 4- l achterstand weg le 
werken en in een 5-4 voor prong om te 
zetten. In de eerste speelhelft had 
Boldoot IJshockey duidel.ijk het beste 

van het sp 1. Voortdurend werd het 
Groninger doel belaagd. Doelman 
Martin Leenang kreeg in deze eerste 
periode niet minder dan ~1 schoten te 
verwerken. Tweernaal w rd hij gepas
seerd, eerst door de Canadees 
Burkhart en daarna door de T jech 
Kos ndra . ln de Groninger voorhoed 
vlotte het aanvankeUjk niet slechts 
sporadisch kwamen de Gijssies tot een 
vloeiende c mbinatie . De Utrechtse 
doelman kwam nauwelijks in het spel 
voor , slecht viermaal moe t hij 
handelend optreden. Ook in de tweede 
speelhelft bleef Boldoot de strijd 
beheersen. De Utrechters liepen zelfs 
tot 0-4 uil door treffers van Charlebois 
en Burkh.art. Toen echter begon de 
conditie een woordje mee te spreken. 

IJS werd terker, het pel kreeg meer 
inhoud en Boldoot moest geleidelijk 
aan terrein prijsgeven . 

Het grote keerpunt kwam toen 

Jackie enema er 1 -4 v n maakte. 
Opgezwel!pt d r de juichende 
menigte bcgonn n d Groningers 

rtn te I p n. In de derde pcelhelft 
had Boldoot ni t me r t v rtellen. 
Met d regelmaat van e kl k werkte 
GIJ de achte r tanc.J \i eg: Van arem 
2-4, ndy Raven J-4 n Folkert 
Berghui 4-4. Bold t tartte in 
lka::i.r, her publiek wa niet meer te 

houden en nder een ondrag lijke 
panning kwam Rob van arem 

( n lot te tot de innen de treffer. 
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G. IJ . S . I - TILBURG TRAPPERS II 

G. IJ . S . OPSTELLINGEN TILBURG TRAPPERS 

N!ARTIN LEEFL G ( î ) 
COEN EIKELENBOOM (1 8 ) 

DOELVERD. VINCElfT V -, se~ ILT 
RES . DOELVERD . 

WILSON ROSS ( 9) 1 e v ::;RD . 
JE OEN LODE (3 ) 

JOS TEISTu (5) 2e VE LD. 
J.iENK V. HAL ':P 11.EN ( 4) Capt . 

J J·i. Ci V ~J.'f E ( 1 7) 1 - ----ROB V-JJ. .. :1.E1i ( 0) Jls • 
.ti.1'TDY R..: VE (-1 4) 

. 
I END.RIK BOSl ~ ( 19 ) _2e _ __;;__~;_... 
FOL ~r T BE ii JIS (2) ~ ss . 
,.~ K iR IKKE ( 11 ) 

J . .'.COB V.l' r GELDE" ( 20) 
ED~t .d. D KORT ( 8 ) 
JOH1 '1 TOHEN ( 16) 
Bl...1. r V .. ~· LU?Er ( 12 ) 

F I • J . M • V.! 1\ï E 

i . ROS ( 9) 
'.) 1 CidIPI 1I 

l .H . MU DE 
1. G. KRIKYE 
. • DE VRi i.:S 

Il • BROO:rvr -'s 

( 1 3) 

WIS 

}e . ' :fV~L 

T 

s . 

GUUST BA . ER 

BE T EL.A DS 

PET~'R V~~tHOL F 

RON.f IE KRIKKE 
PAUL DO ·™ 

NOCHuLi~S V . D. B UEK 
. RK V . .. BO C L 

BRI.LU D~ DRUYN 

JOS V.D . iVIJl G_o..A_ D 
.Li.D ITTJRIJGE1...: 
ROB V :.1.. RIJS.~ .1 JK 

PETE · 1ucEK 
CO f DE ··!i.i. T 

G~lw.RD KEVE".~ R 

Fot 1 s van t ea~ en s~elers verkrijgbaar in de stadionwin :el . 
Opb~eng t ten bat an G. IJ.St 

Koopt u ook bij onze adv rtee ders? ?? 

LET 

ATT fTIE I Hedenavond grandioze verloting. Koopt loten 
à 50 ce1t . De opbrengt is t er bate van G. IJ . S .l 

V.bl DE CO Ch 
G. IJ . S . wi 1 terkmapioen . On , e. la~en op de l1elft van de 
c om i) c t i t i " Het han dh ave_ 1 van de pos i tie z 1 steeds 
moeilijl-er î orden . Til burg bijv . zal er op geb ~and zijn de 
9-1 nederlaag w r go 1...: d te maken . De Gijssi s staan 
echter paraat. Na 4 oefen- en 7 comJetitiewedstrijden is 
h t G. IJ.S . seizeen do elsaldo o.._;ge l op n tot 96-26 9 zodat 
mo elij1 vanavo"1 d no het hond erdste seizo n oel unt 
~an vallen . 
Go ed ni euws v oor de jeugd. Op 29 dec . en 2 jan . van 
9-12 uur zal er in sarnen"erking met de gemcent e Groningen 
en het IJsstadion "Open House ' 1or e:1 r,ehouden . Materiaal 
TTordt be chikbaar g est8ld . J ong talent heet hi -r de kans 
zich al toemomstige G. IJ .S.- sto r aan te dienen . 
De heer Van arem he ·f de leiding bij deze IJshockey 
instui f haJpening . Ve el succ es allemaal . 

Fr . J . M. van Erp . 

I n de pause zal er enk .nstrijdemonstratie rorden 
ge ouden door Betty B'sh en Rudina Pasveer . 

COMPETITIEST .D ~--
1. G. IJ . S . 
2 . :30LDOOT UTRIC--T 
3 . KE-1IP EN 
4. HIJS VE- NI 'A II 
5. TILBURG T _ RS 
6 . 01-.ü-PIA A lT1!/ _ P 
7. Al.!~,r -1 TIJG.:.:.1 S 
a. B_ USSEL II 
l OiaENDE .ED TrtI..i DEN 
Za 30-12- 1 72 19.45 
~a 6- 1-t 73 î9-45 
Za 13- 1-' 73 19.45 

7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 

u. 
Ua 

u. 

7 0 0 

4 2 1 
4 1 2 
3 1 3 
3 0 3 . 0 4 ) 

1 0 6 
0 0 6 

G. IJ . S . I -
G. IJ . S. I -
G. IJ . S. I -

l iA 2 U H..:.E HISS C IEf EEH PRIJS ! 

14 59 1 1 
10 70 - 23 

9 2 - 23 
9 39 - 39 
6 38 - 32 
6 44 - 52 
2 15 - 60 
0 12 - 69 

JU {G ORAl'TJE 
BRUSSEL I I 
OLY1'1t il Ai T ERPEN 

Tot ziens bij de volgende we .:-. str · jd tegen JO"TG 0 JE op 30 dece ber aanstaande . 



GRONINGE HOCKEY 

GRONINGE 
■ 1 

AVOND 23 DECEMBER a.s. 
■ 

-■ 
~ Aanvang 19.45 uur 
1 . 

oegangspr1s f 3,-

... VOORVERKOO GRONINGEN: 

~4'~~ ~~~~ ==:::::=:~_E.~--::-~E~~~~=3;::~~ î arenmag~~-...;;...;~--_,:;:;-~~ 
~~-----, Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg ~8 

Kn0ll'ema, WieJewaalplein 40 
I■ 

HOOGE : 

Berma Sports, M. :Veningastr. 30 

.. 

■ 
■ ■ ■ 



TILBURG · TRAPPERS 
VERBOLGEN OVER 
UITBUNDIGE FANS 

Rob van Aarem (nummer 6) is voor de zoveelste maal in een 'stick'
gevechl gewikkeld mel de Tilburgenaar Guust Bakker. Die twee zaten 

elkaar voortducenä in de haren. 

L-44 ➔ 

ra 

s 
;Ji JfAAl~t?l(DEN i;- /2--j?Jl 

snel tevreden 
(Van een onzer verslaggevers) 

GIJS heeft zaterdagavond in de ontmoeting met het tweede speelperiodes geloofden de GIJS-spelers het wel. Van de 
team -.;an het Brabantse Tilburg Trappe rs gebroken met een Groninger goedgezindheid profiteerde Tilburg Trappers 
een traditie. In voorgaande wedstrijden kwamen de "Gijs- dodelijk en verkleinde de 9-2 acht,erstond tot 9-6, waarna 
sies" immers aarzelend uit de startblokken om daarna donk GIJS het uiteindelijk niet tot desastreuze gevolgen liet ka-
zij een stolen conditie toch als sterksten te finishen. Tegen men: 10-6. 
de Tilburgenoren was dit niet het geval. Na de eerste twee 

,.Je speelt niet altijd even geïnspi
r eer d", verklaarde captain Henk van 
Halteren na afloop. .,Na de top
w edstrij den tegen de Kemphanen en 
Boldoot Utrecht was het moe!Ujk weer 
een uiterste k rachtsinspanning te ont 
p1ooien . We zijn trouwens praktisch 
niet in gevaar geweest." ·,· 

I nderdaad n amen de Groningers al 
snel he t initiatief. Via Rob van Aarem 
en Jack Venema wist GIJS zich na 
vij f minuten geruggesteund door een 
2-0 voorspr ong, Tilburg Trappers, dat 
de eerste confrontatie met GIJS 
dest ij ds verloor met 9-1, t oonde zich 
met een 1·edeli jke techniek een gelij k 
waardige tegenstander. Het snelle 
spel van de jonge zuidelijke ploeg 
kwam goed tot zijn recht, hoewel de 
voornaamste tekortkoming (weinig f y
siek geweld) tegen een niet eens zo 
fel spelend GIJS onverhuld aan het 
daglicht trad . Weliswaar scoorde Van 
de Broek in de eerste periode voor de 
Tilburgenaren, maar daar tegenove r 
stelden Andy Raven en Wilson Ross 

I WMMW!±i dl MM 

(het honderdste seizoen-doelpunt) elk 
een treffer: 4--1. 

Superieur 
Dat Rob van Aarem en Andy Raven 

elkaars bedoelingen wekelijks beter 
begrijpen bewezen zij met vloeiend 
uitgèvoerde com blnaties, die In ' het 
begin 'van de tweede speelperiode uit
mondden In twee doelpunten, waarna 
Wilson Ross met een afstandsschot er 
7-1 van maakte. In deze fasP. waren 
de Groningers superieur en maakten 
de gastheren uitstekend gebruik van 
de traagheid en nonchalance van hun 
tegenstanders, die "gebroken" tegen 

· de schijnbaar hopeloze achterstand 
aankeken. 

Andy Raven verwierf na vier elkaar 
opvolgende schijnbewegingen de 

IWföPI ♦ 

Thlalt zette 1aterdagavon1:I. Sko'l Den 
Bosch voor de Nationale IJShockey
competltie In de eerste divisie met 
7-3 opzij. Vooral In de tweede perio
de toonden de Heerenveners zich ster
ker dan de Brabanders, die zich in 
deze fase tot verded.lgen beperkten. 
Voor Tlllalf scoorden: Stevensen 3x, 
Miles, Pa.rks, De Boer, en John de 
Boer. Tussenstanden: Z-1, 4--0, en 1-
2. 

Il M 

schoonheidsprijs voor het scoren van 
de achtste Groninger treffer. De 8--2 
voorsprong (Tilburg doelpuntte In de 
laatste minuut van de tweede speelpe
riode) vormde voor de GIJS-spelers 
aanleiding om het maar kalm aan te 
doen. De tot dan toe weinig opwin
dende strijd kreeg een pittig smaakje 
door de energieke strijdwjjze van de 
naar meer eer hunkerende Tilburgers. 

Nog éénmaal onderstreepte Wilson 

Ross zijn goede vorm en zelfbewust
heid met een doeltreffende solo-actie 
(9-2) , maar daarna stortte de wanke
lende Groninger suprematie in elkaar. 
De getructe Tilburgenaren grepen de 
macht en doelpuntten vervolgens met 
de regelmaat v-an de klok. Acht minu
t en voor he t einde was de GIJS
voorsprong tot drie treffers geslonken: 
9-6. ~ · · • '"f-··~ ~ 

~'l 1 . :.!. 

Agressie 
De THburgse opleving werkt teven11 

'n zekere agressie in de hand, hoewel 
beide teams slechts twee strafminuten 
op1ie•pen. Rob van Aarem hierover: 
,, Toch speelde Tilbur g Trappers ge
meen. Zij probeerden ons \te intimide
r en met kleine maar vleze overtredin
gen. Mijn directe tegenstander Guust 
Bakker porde voortdurend met zijn 
stick tegen. mijn kruis. Daar kan ik 
niet tegen. Ik maakte me er erg 
kwaad over." 

In de slotfase vcrsloorde Hendrik 
Bosma de Tilburgse oplevLng met de 
tiende Groninger goai, die aan alle 
onzekerheden een einde maakte. Na 
afloop van het duel uitten de tweedui
zend toeschouwers, evenals de vorige 
week, hun vreugde door middel van 
l1et werpen van lege drankblikjes 
waartegen de nog op het ijs vertoe
vende Tilburg-spelers bij het arbritra
le duo heftig. protesteerden. GIJS· 
coach Van Erp: ,,De scheidsrechters 
moeten het nu doorgeven aan de Ne
derlandse IJshockey Bond. Laten we 
met het werpen van blikjes geen tra~ 
ditie maken. Degenen, die op deze 
manier blijk geven van hun vreugde 
weten waarschijnlijk niet dat het ons 
het lcampioenschap kan kosten." 

lJSHOCKEYWEDSTRIJD 
( 

IJSSTADION STADSPARK 
Competitiè 2e djvisie N.IJ .B. 

Giis -Tilburg Trappers 
§_ 

Aanvang- 19.00 uur ,.. 
ZATERDAG 23 DECEMBl.7l 

Een chaotisch moment in het Tilburgse verdedigingsvak. Folkert Berghuis (uiterst links) kijkt toe, terwijl 
Van Aarem vallend de puck tracht te berei'l-cen. 

Voorverkoop bij de bekende ad ressen. ~ 

GIJS wensf U Prettige Kérstdagen toe ~ 
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~pel goed, publiek goed, alleen die centen ..... 

Frans van rp zoekt 
sponsors v or G JS 
/-let gaat goed met GIJS. Het gaat 
zelfs fantastisch met GlJS . Een 
man die met raad en daad heeft 
....,,eegewerkl aan de resultaten die 
nu geoogst worden is de 48-jarige 
Prans van Erp, coach v an de Gro
ning1::rs. Volbloed amateur, qua 

erdienslP . volbloed professioneel 
qua aanpak van de zaken bij 
GIJS. Van de jongens wordt v eel 
gevraagd. Prans v an Erp ze lf geeft 
het voorbeeld. Hij is er altijd bij. 
Hij weet w at er gebeurt. 

1 Geert het vertoonde spel reden tol 
vreugd , de opkom I van het publiek is 
dicno crecnkomstig. Problemen schui
len pa in het uitblijven van een goede 
pon. or voor de Groninger ploeg. Er is 

wel ee n redameovcrcenkomst met Skoll 
International. maar dal zet niet de zo 
broodnodige rnden aan de financiële 
dijk. 
De man waar het vandaag over gaat, 
van Erp, i atleet "van huis uit". Al lid 
van re pectievelijk V en L in Den Haag 
en A V '26 in Groningen rende hij tu s en 
de jaren 1939 en 1959 over de sintels. 
Al A-kla er liep hij de 100 meter in 
10.9. 200 meter in 21.9 en de 4 x 100 
meter in 41.8. Van Erp maakte verder 
deel uit van de Noord Nederlandse. en 
militaire alleliekploeg. , In diensttijd 
tra pte hij ook nog wel een een balletje, 
maar liet dat v rd r schieten omdat het 
niet te combineren was mcl atleti k. 

Alle begin 
In Den Haag was het op de HOKY
baan dal hij de gladde ijzer onderbond 
om onder meer een ïjshockeywed trljd 
te spelen tegen een Canadees legerteam. 
Het ijshockey is daarna een tijdje uit z'n 
oog verdwenen. maar zoals dat nu een
maal gaat. niet uit hel hart. Drieënhalf
jaar geleden deed Van Erp z'Q intrede 
bij GIJS. Hel ging in die eerste periode 
na de oprichting vao de Groninger 
IJshockey Stichting niec zo best met de 
pa geboren GIJSSIE. Nederlaag op 
nederlaag en vaak van forse omvang 
moest worden ge likt. 

. 
Maar geknokt werd er. ''Ik heb de 
jongens altijd oorgehouden dat ze 
teeds moesten doorgaan. Ook bij een 

grote achterstand, doorknokken, ant 
het publiek moet aan zijn trekken ko
men. het heeft ervoor betaald". aldu 
Frans van Erp. 

• 
Cip ne1 uieptepunt deed Van Erp z'n in-
trede. Alle trainingen onder leiding van 
trainer-speler Rob van Aarem maakte 
Van Erp mee. "Je moet de spelers laten 
merken dat je niet alleen coach bent, 
maar er o k wat voor ilt doen". 

Niet aUeen het coachen, ook 't manage
ment van GUS is In handen van v. Erp 
gelegd. In de verdere begeleid.in( 
kan hij een beroep doen op een medisch 
team, bestaande uit drie artsen die zich 
gratis voor GOS inzetten. Onder het 
alom toeziende oog van Van Erp onder• 
gaan de spelers een strenge keuring. 
Bun gewicht wordt regelmatig gecon
troleerd. Voor de aanvang an de 
competitie worden ze voo:r controle naar 
de oog- en tandarts gestuurd. Er wordt 
van de kant van de spelers wat dat 
betreft wel eens de vraaR gesteld: "Moet 

dat nu aJJemaal wel zo nodig? ' Frnns 
van Erp meent van ~·el: in hel kader Yan 
een profes.~ionele aanpak. 

Staf 
ln de sfeer van de public relations worot 
hij bijge ta an door Martin Leef. 
lang. Juridisch e bijstand krijgt GIJS van 
Groning -sportadvocaat mr. J. van 
Zaayen . 
Het niel-tech n· che gedeelte bij GIJS., 
de meer administratieve kant, wordt op 
lofwaardige \\ ijz.e behartigd door de 
heer Groene el d, de amateur-sekretaris 
van de \'eren iging. Van Erp heeft op-
rechte be"' ndering voor hetgeen de 
heer Groenen: ld allemaal doel. Hij 
meent dat er op den duur wel eens een 
k~t en betaalde krach1 zal moeten 

omen. Voorlopig i dat financieel nog 
geen haalbare kaart. 
De trainingen van GIJS worden tegen 
woordig erzo rgd do r de Canadees 
Ro . Manin Leenang verzorgt de kee
perstraining. De Groninger IJshockey 
Stichting telt momenteel 100 leden , de 
helft daarvan i ingedeeld bij de 
Junioren . 
Jaarlijks wordt onder leiding van 
IJsstadion-directeu.r, oonnalig GIJS. 
trainer GUS-speler, bijna "méneer 
GIJS zelf" Rob van Aarem in het 
stadion een open dag georganiseerd om 
de aarutónnende jeugd op eventueel 
aanwezig ljsnockeytalent te seJecteren. 
Een en ander gaat in samenwerking met 
de dienst ,·oor port en recreatie van de 
gemeente G ningen. 
IJshockey een dure sport? Het antwoord 
is ronduit ja. Aan contributies moet per 
jaar. ] 125.- b taald worden. Aan kle-

ding . reisko ten etc. moet een wed
lrijd pel'er loch al met al rekenen op 

een 1400 gulden om ziin sport te 
kunnen beoefenen. 

GIJS i aan tadionhuur elk jaar 14.000 
gulden kwi jt . Daarom ook aast Fram 
van Erp op een of meer grote p n ors. 

Publiek 

Nu in de tweede divisie worden de 
mee te wed rrijden in Groningen ge-
peeld . ''In Groningen is het publiek 

fantastisch. We hebben emiddeld 1500 
man in de hal zitten. Als we uit spelen 
koml t>r vaak geen hond kijken. 
W aaro m dan. de tegenstanders niet naar 
hier gehaald? We betalen han bus
ko len en bieden de spelers een etentje 
aan. Financieel gezien springen we er 
behoorlijk uit". alous van.Erp. GlJS 
reunt daarbij enorm op de supporters

vereniging en verder op de vaste kern 
upporters van een 800 man. 

'tenslotte dé vraag van elke ijsbockey
leek: waarom wordt e.r bij ij,ftocke)' ze 
vaak gevochten? Frans van Erp: "Ach, 
de emoties laaien ,·aak boog op en daar
bij komt dat. het scbeidsrechtersko.rps 
niet al te best is. En als de heren lang 
niet treng genoeg optreden, dan ge• 
beurt er wel eens wat. Ma.ar let wel, 
,,echtpa.rtijen keu.r ik niet goed, hoewel 
de spelers "an een klap niets voelen om
dat ze goed ingepakt zitten. Maar ge· 
benrt er e<:bt Iets, dan krijgen mJJn el
gen spelers van mij een stevige repri• 
mande". 
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Vrees van GIJS 
2 - i- l·J 

o egrond 7-3 zege op 
Jong Oranje 

(Van een onzer verslaggevers) 
Een met drie Canadezen versterkt GIJS-team speelde zaterdagavond een 
vriend schappelijke wedstrijd tegen Jong Oranje, dat zich het afgelopen week
einde in Groningen voorbereidde op de Europese jeugdkampioenschappen, die 
in maart in Groningen, Heerenveen en Assen zullen worden gehouden . De 
Groninger "gastarbeiders" Andy Miles , David Parks en Mike Thomas, de 
trainer van de nieuwe ijshockeyclub in Assen, maakten van GIJS een kwal itatief 
beter geheel. Coach van Erps vrees op een fo rse nederlaag tegen Neerlands 
talentv.olste jeugdspelers bleek na afloop ongegrond , Ook zonder de Canadese 
gastspelers zouden de Groningers ongetwijfeld op een eervol resu ltaat te rug 
kunnen zien . Het werd nu een 7- 3-zege. 

"We hebben ons inderdaad een 
beetje verkeken op de kracht van 
Jong Oranje, verklaarde Van Ei·p na 
afloop. .,Het tweede oefenduel tegen 
deze Oranje-selectie zullen we dan 
ook waaTschijn1ijk zonder verstedti11g 
spelen". De Groninger coach ontkende 
nadrukkelijk dat h ij bang was geweest 
voor een outnuchtering in de vorm 
van een genadeloze ,3fstraffing, die 
zij n GIJS-team op het mentale vlak 
lladelig :zou be"invloeden. 

Van Erp: .,Wel is het natuurlijk 
nooit goed een grote nederlaag te 

e De Gronin{,'<er Canadees Andy Ra
ven ontbtak tegen Jong Oranje we
g·ens een vingerblessure, die hij enige 
weken geleden opliep. Volgens de be
geleidende artsen De Vries en Krikke 
zal Raven de eerstkomende weken 
niet kunnen spelen. De "gespleten" 
vinger van de Canadese aanvaller 
moet door rust genezen. 

lijden. Vooral niet nu we .in de compe
titie zo geweldig draaien. Je moet dan 
zorgen dat de stijgende on twikke
lingslijn niet wordt verstoord. Vandaar 
die Canadese versterking". 

Na het vinden van de juiste combi 
natievormen bleek al spoedig dat de 
gastheren tegen de h:;ird spelende 

Ora nje-j ongens niet voor onoplosba re 
problemen zouden komen te staan. 
Een achterwaarts tikje van Andy Mi
les vormde de basis voor de 5-1 
voorsprong na de eerste speelperiode. 
Wel scoorde Joosten voor de gasten in 
de veertiende minuut 1-1. maar dat 
was meer te wijten aan het laconieke 
uitverdedigen van GIJS. Miles, Krik
ke. Berghu is en de jonge Toren door
boorden vlak na elkaar de vijandelijke 
verdediging en gaven daarmee de 
Groninger doort.:1stendheid gestalte: 
5-1. Bij de tegenacties van Jong 
Oranje toonde Martin Leeflang zijn 
klasse. 

ln de tweede periode naru Coen 
Eikelenboom de plaa ts van Leeflang 
in, hetgeen geenszins een verzwakking 
bleek. Een doelmansverwisseling bij 
Jong Oranje (Van der Mark kwam op 
het ijs voor Van der Burg) vormde 
een onmiskenbare versterking. De 
Gr oningers werden zelfs bij vlagen 
door de enthousiaste Oràn je-formatie 
in verdedigende stellingen gedrukt. 
De ronduit slechte leiding van het 
arbitrale duo en de hardheid \tan Jong 
Oranje zorgden voor enige opwinden
de vechtpartijtjes, die de grens van 
het toelaatbare bereikten. 

De halverwege de strijd wegens een 
blessure uitievallen Rob van Aarem: 
"Soms kwamen ze met drie man op je 
af. Van te voren hadden ze dan afge
sproken je even te pakken. Eenmaal 
brak 'iemand zelfs zij n stick op mijn 

' lichaam". Vooml de jeugdspelers van 
Tilburg Trappers m\mtten uit in hard
l1eid. Vooral de felle Tilburger Guust 
Bakker werd voor de GIJS-spelers 
een bijna onpasseerbare verdediger. 
Ook hij kon echter n iet verhinderen, 
dat de actieve Miles in de tweede 
periode de stand op 6-1 bracht na 
een "slap-shot" van Wilson Ross. 

In de laatste periode slaagde Jong 
Oranje erin zich wat meer kansen te 
scheppen, De Bruyn en Wielbeesen 
benutten er twee van, teiwijl GIJS 
d,:;iar één treffer van Mike Thomas 
tegeno;ver stelde: 7-3. 
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eilanden 

1 
• Een van de Jelle duels tus-
sen Rob van Aarem (rechts) en 

1 

de hem fanatiek belagenqe 
Guust Bakker. 
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IJshockey in Groningen 

Nederlands j~ugdteam 

verloor van GIJS 
Met het oog op het komende jeugd
wereldkampioenschap ijshockey, dat 
van 25 tot en met 31 maart in ons land 
wordt gehouden, belegde bondscoach 
Wayne Hunter tijdens de kerstvakan
tie een tweedaagse trainmgsbijeen
komst in Groningen voor d~ nationale 
jeugdformatie. 
Bij die gelegenheid speelde Jong 
Oranje zaterdagavond een r.efenwed
strijd in het Groninger ijsstadion tegen 
het team van de Groninger IJshockey 
Stichting, dat in de landelij ke tweede 
divisie ongeslagen op kop gaat. GIJS, 
versterkt met een drietal gastspelers 
van het Heerenveense Thialf (de Ca
nadezen David Parks en Andy Miles) 
en Boldoot IJshockey (de Tsjech !an 
Kosanda) won dit treffen mE:t 7- 3. 

er waren toch nog wel enkele tekort 
komingen. Zo vertoont het team nog 
te weinig eenheid en komt het nog 
duidelijk. snelheid te Jcort. De combi
naties vertonen te weinig variaties en 
het verrassingselement ontbreekt. Uit
blinkers telde de ploeg nie t, of het 
moesten al de beide doel verdedigers 
Van der Burg (Kemphanen) en Van 
der Mark (UIJC Utrecht.) zijn. 
Ook bij GIJS blonken de bBide doel
verdedigers Martin Leeflang en Coen 
Eikelenboom uit. 

Het was voor de selectieploeg een nut
tige oefenwedstrijd. Wayne Hunter is 
met dit team op de goede weg. Maar 

De eerste periode eLndigd.! met een 
5-1-overwinning voor GIJ3. ln de 
tweede periode kon deze stand tot 6-1 
worden opgevoerd, terwijl het jeugd
team in de derde periode twee tegen- 1 
doelpunten wist te maken w:iardoor de 
eindstand op 7-3 kwam. 

. . 

V ~r~ter l/4 Gfjs 
kl'opt Oranje 

Met het oog op het komende jeugd· 
wereldkampioenschap ijshockey, dat 
van 25 tot en met 31 maart in ons land 
wordt gehouden, belegde bondscoach 
Wayne Hunter tijdens de Kerstvakantie 
een tweedaagse traîningsbijeenkom~t iJt 
Groningen voor de nationale jeugd· 
formatie. 
Bij die gelegenheid speelde Jong Oranje 
zaterdagavond een oefenwedstrijd in het 
Groninger ijsstadion legen het team van 
de Groninger Ushockcy Stichting, dat 
in de landelijke tweede divisie onge• 
slagen op kop gaat. GIJS, versterkt met 
een drieta l gastspelers: van het Heeren· 
veense Thialf, · de Canadezen David 
Parks en Andy Miles i:11 van Doldoot 

~Us~c_ke,r ~e TsjecJ"ian Koslllld!!_, won· 
dit ~reffen met 7-3. 

Het was voor de selectiep loeg een • 
nutt ige oefen wedstrijd. Wayne Hunter 
is met dit team op de goede weg. Er 
waren toch nog wel enkele tekon
komin gen. Zo vertoont het team nog te 
weinig eenheid en komt het nog duide
lijk snelh eid tekort. De combinaties 
vertonen te weinig variaties en het 
verrassingselement ontbreekt. Uit
blinkers telde de ploeg niet. o r hel 
moesten a l de beide doelverdedigers 
Van der Burg (Kemphanen) en Van der 
Mark (HIJC Utrecht) zij n. 
Ook bij GIJS blonken de beide doel
verdedigers Martin Leeflang en Coen 
Eikelenboom uit. De uitstekend op 
elkaar in gespeelde Groningers kwamen 
in de eerste peri ode op een 5-1 voor
sprong. Andy M iles ·opende na zeven 
minuten de score . Sensatie ontstona er 
in de laat ste twee speelmin uten van deze 
eerste periode. Joosten (Nat. Ned. 
Nijmegen) strafte eerst slecht weg
werken door ' Jacki e Venema resoluut 
af. waarna de Groningers in felle duels 
met de agressief spelende Oranje verde
diging. vierma al de puck de juiste 

richhng meegaven: Miles. Krikke. 
Berghuis en Johan T oten , 5- 1. 
In de matige tweede periode - het tempo 
liep ·terk terug • bracht Andy Miles na 
wied voorbereidend werk van Wilson 
Ro ~ de sta nd op 6- 1. ln de laatste 
1 eriode kt·ceg de Oranjeploeg meer vat 
op he i ~pel \'311 de Groningers. Er zat nu 
Pok 1Hll 1111:e.r 11111 in het spel en in de 
combinaties en dat leidde to t een stevige 
druk op het Groningen doel. Met een 
prachtig schot kwam De Bruyn (Tilbu rg 
Trnppcrs) al spoedig tot 6-2. Een zwak 

Fair Play-cup 
voor GIJ1S 2 
Za terdagavond zal bon.dsvoorzitter F. 
H. ~chweers na afloop van de ont
moeting tegen Rotterdam, die om vijf 
uur begint. aan het tweede team van 
GIJS de Fair Play-cup uitreiken. Deze 
Fa ir Play-cup kwam een jaar ee rd er in 
het be7.it van het eerste team van de 
Groningers. zoda t deze ere-t rofee dus in 
Groningen blijft. Na de ui treik i11g speelt 
GIJS I zijn competitiewedstrijd tegen 
Bru ssel 2. Wat verder in de maand, op 
27 januari volgt de grote krachtmeeting 
tussen de beide noordelijke ijshockey
ploegen G IJS en Thialf. De Groningers 
spelen deze noordelijke derby eerst 

, th uis. 

@TEL0S0/250.000 
DAG EN NACHT 
BEREIKBAAR 'I 

Hulp en raad in 
maatschappelijke 

of geestelijke 
nood 

TELEFONISCHE HULPDIENST GRONINGEN (050) 

moment in de Oranjeverdediging gaf 
Krikke d aarop gelegenheid de marge 
uit te breiden (7-2). waarna Wielheesen 
(HIJS Veronica) met een imponerende 
solo de eindstand 7-3 bereikte. Er waren 
rui m duizend toeschouwers. 

1 

Coen 1 De Gijs-doelverdediger 
Eikelenboom (rugnummer 18) weet 
de puck hier uit een aanv.al van 
Jong Oranje buiten zijn doel te 
houden. 



Deelname promotiewedstrijd nu z ker 

GIJS won nog in ; J--7~/I~ ~ 
1 tste · te H/;.i_r aa m1nu n ..... 
De conditioneel sterke ijshockeyploeg 
van GUS heeft znlerdagavond in Ant• 
werpen op de va.lreep met 6-5 gewonnen 
van Ül}·mpia. Aanvankelijk konden de 
Groningers in het sfeerloze en met 
weinig comfort uitgevoerde ijsstadJon in 
Antwerpen niet hun draal vloden. Ook 
de lange busreis (meer dan ,•ijf uur) zat 
de ploeg kennel.ijl( in de benen. De 
Belgen namen wm ook in de «rste 
periode vlot een 2-0 voorsprong. 

l Toen de Groninger ploeg daarna vooral 
do?r captajn Henk van Hal teren, Jos 
Te1sman en Folkert 8'-rghuis wat meer 

Nieuwsb~d van het Noorden van maan( 

• Triantha klopt Orwo Î n..: cG1s'definitief vierde 

GE SFEER 
IN ASSER IJSHAL 
M et een w elgemikte vuistslag op hel gezicht van Orwo-speler Bode
meyer uitte Triantha-trainer PelP.r Balcar zaterdagavond zijn ergenis 
over een Amsterdamse overtreding. De later naar excuses zoekende 
Balcar (,,Hel was een r eflex") onderstreepte met deze klap tevens de 
kribbige stemming van hel "vriendschappelijke" duel. De achthonderd 
Asser supporters vermaakten zich er overigens wel mee. Ze trak
teerden de Triantha-sp elers na afloop zelfs met ovationeel applaus 
vanwege de Drentse zege (4-2) die na een 2-0 achterstand toch nog 
v rij verrassend tol sland kwam. 

De wederzijdse onvriendelijkheden 
vonden voornamelijk hun oorzaak in 
de wat provocerende speelwijze van 
de Amsterdammers en C:e felle reac
ties van Triantha. De Asser équipe 
kon ondanks veel inzet toch niet bo
ven het rommelige niveau uitkomen. 
Van enig systeem in de weinig geluk
te combinaties was geen sprake. 

Een in de eerste periode opgelopen 
2-0 achterstand kon door Thomas en 
Leuhery ongedaan gemaakt worden: 
2-2. Daarna zakte Orwo 2 weg, De 
19-jarige Edward Kort maakte el' ten
slotte 'n persoonlijke triomf van . Deze 
ex-GIJS-speler soleerde langs 3 ver
dedigers om vervol1gens met een feil
loze "backhand-shot" C:oelman Van 
der Pol te passer,en. Twee minuten 
voor het einde toonde Kort nogmaals 
zijn schotkracht met de vierde Drentse 
treffer: 4--2 (Tussenstanden: 0- 2, 2-
0 en 2-0). 

Zege GIJS 
GIJS heeft zich zaterdagavond defi

nitief verzekerd van de vierde plaats 
op de ranglijst van de tweede C:ivisie. 
De uitwedstrijd tegen Olympia Ant
werpen leverde een 6-5 zege op na 
een bikkelhai'Cl. gevecht. ' 

De fanati-ek spelende Antwerpena
ren namen in de eerste periode het 
initiatief. De nog van de uren durende 
busreis vermoeide Groninger ploeg 

scoorde wel éénmatil (via (Jack Vene
ma), maar daar tegenover stonC:en 
twee Belgische treffers. 

De 80 GIJS-supporters onder de am
per 300 toeschouwers zagen hun team 
daarna in een opgaande lijn. Beide 
ploegen doelpuntten elk twee maal in 
de tweede speeltijd. GIJS deed dat via 
Colbran en Folkert Berghuis, die goed 
profiteerden van C:ekkingsfouten: 4----3. 

Ondanks het grote aantal opgelopen 
strafminuten, vertoontlen de Gijssies 
een kwaliteitsgroei, waaün Teisman, 
Van Halteren en Bergh'Uis de be
langrijkste bijdragen leverden. Deze 
spelers vormden GIJS' voornaamste 
troeven, hoewel de Groninger Cana
C:ees Pat Bingley drie maal scoorde in 
de laatste tien minuten. 

De Belgen, die toen nog wel 'n keer 
raak schoten, kwamen uiteindelijk 
kracht tekort. Ondanks de steun van 
de "thuisfluttende" Belgische arbiters, 
waarover GIJS-manager Groenveld na 
afloop vertelde: ,Abominabel slecht. 
Wat deze arbiters presteerden leek 
nergens op. We zullen dit bij de NIJB 
nauw keurig rapporteren." (Tl.1ssen
standen: 2-1, 2-2 en 1-3). 

Dat GIJS werkelijk van plan is in 
de na-competitie hoge ogen te gooien 
blijkt wel uit het feit C:at men bij de 
Groningers heeft overwogen de in mei 
vertrokken Canadees Wilson Ross we
derom naar Gronilllgen te halen. Ross, 
die op het ogenblik in Canada ver• 
toeft, komt in januari klaar met zijn 
studie. GIJS-manager Groenveld: 
"Het gaat niet door. We kunnen de 
financiële consequenties zonder spon• 
sor niet aan." 

lijn in zijn spel bracht. moesten de 
Belgen spoedig terrein prijsgeven. Jack 
Vene,na sloot de eerste periode met een 
treffer af en in de tweede periode 
zorgden Folkert Berghuis en Dale 
Colbra~ zelfs voor een J-2 voorsprong. 
Olymp1a herstelde zich echter en nam 
opnieuw het heft in handen en wist door 
krachtig spel de achterstand weer in een 

Kerstvolleybaltoernooi 

Groninger 
successen 
in Assen 
!let -~eam van de Groninger Universiteit 
1s b1J de heren winnaar geworden van 
het Asser kerstvolleybaltoernooi voor 
schoolteams. In de eindstrijd klopten de 
studenten hun collega's van de ,Acade
mie . ~oor Lichamelijke Opvoeding uit 
Groningen met 3-0. De setstanden wa
ren 15-11 , 15-5 en 15-8. 
De fi~ale werd een Groninger aangele
genheid doordat de RU in de halve 
fi~ale won van de Pedagogische Akade
m1e Werwerode uit Dordrecht. Het 
team van de Groninger Alo bereikte de 
finale door een zege op het team van de 
Rijksuniversiteit uit het Belgische Leu
ven . 
Bij de dames werd het ook al een Gro

ningsezege. De meisjes van de Akadern ie 
voor Lich. Opvoeding versloegen in de 
finale met 3-0 (setstanden 15-2, 17-15 en 
15-11) het Duitse team van de 
Christianschule Hermannsburg. In de 
halve finale won Alo-Groningen van de 
Eekhorst uit Assen. 

4-.3 voorsprong om te bu 1gcn. 
In de derde periode bleek GIJS over een 
betere conditie te beschikken. Pat 
Bing[ey zorgde spoedig voor de gelijk
maker en toen Olympia bij een 5-4 voor
sprong sterk verdedigend ging pelen, 
leek een Belgische zege in het verschiet. 
In de laatste twee minuten echter sloeg 
GUS genadeloos toe. Met twee rraaie 
treffers kwam Pat Bingley tenslotte tot 
de 6-5 zege van de Groningers , die zich 
nu definitief in de groep van vijf hebben 
gewerkt die aan de promotiewedstrijden 
om twee plaatsen in de le divisie mogen 
deelnemen (samen met Thialf en Natio
nale Nederlanden). 
De stand in de tweede divisie is nu: · 
Hunters 14-26, Grasso Eagles 16-21, 
Orwo-Amsterdam 13-20. GIJS Gro
ningen 14-17, Olympia Antwerp l5-l2, 
CPL Super Nendaz 2 13-10, Ti lburg 
Trappers 2 14-10, HIJS Veronica 2 13-6 
en 1JHC Den Haag 14-2. 
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JOS TEIS~:..·} ( 5) 

( 1 ) 
( 18 ) 

ïIEî{: V. H.~L T-=:R.El ( 4) Capt . 

:lILSOî ROSS ( 9) 
JEROE"J L JJE ( 3) 

t!.E -DRIK :a('\ su. - ( 1 9) 
FOL_\.ERT BEitGlfUIS (2) Ass. 
:1Ei K KRIIG(E ( 11 ) 

J ... CK VE1 fu ,. ' ( 1 7 ) 
... OB V, N ·- REll (6 ) Ass. 
ED ... JtD iOitT ( 8 ) 

JA .)On V I G=::LD~ ... ~ ( 20 ) 
h~NS 1;G R (24 ) 
J OH"'. N TO.nEl ( 16) 
.'.:> .R'I V.~ -{ L UlJ 7i1 ( 12) 

Fr. J . IvI o V. -- .;RP ( 1-3) 
•V. ROS ( 9) 
Je- r C.i ,IPIONI 
i .n. Ivrû DER 
-- • G • KRIIr-r<: : 
H. DE VRIES 
H. BRü W HS 
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G.IJ.S. I - BRUSSEL II 

OPSTELLINGEN 

DOELVERD. 
RES. DOELV'€RD. 

1 e VEHD. 

2e VERD . 

BRUSSEL 

GER1\-LDY (1) 

VEL 11..S Cï Eil ( 2 ) 
\vlTTIEZ (3) 

GOZL~i.N ( 4) 
Bl~EC/ ( 5) 

COCKX ( 9) 
LOUIS (17) 
rv~_-s ( 6) 

---- ·------------

WISSELSPELERS 

CO.f cg 
T : ~.L :fER 
TEC_Ki_i • _.1.SS • 

~--TSEH 

FYSIOT- ERl PEUT 

PIST f T ( 15) 
BIT CERrl, ( 7) 
.· rIE.1.J.lw ·t1S ( 8 ) 

DE i- ' ,,ï (14) 
S_LDI r ( 1 3) 
R.SO I (10) 
GOFFIN ( 12) 

COIVIPETITIESTilND 
1. G"IJ.S . 
2. BOLDOOT UTRECHT 
3 • KEI/IPL"t~ El\J 
4. OLYiv!PI ··1 \.NT.rERPEN 
5. H . IJ .s. VEHUr IG"i II 
6 • TILBUrtG TRL.PPERS II 
7. .STEL '11I J GERS 
8 . BRUSSEL II 

V i DE CO~CH 

8 
8 
8 
8 
8 

7 
8 

7 

8 

5 
5 
4 
3 
3 
1 
0 

0 
2 
1 
0 

1 
0. 
0 
0 

0 
1 
2 

4 
4 
4 
7 
7 

16 
12 
1 1 

8 

7 
6 
2 
0 

69 - î 7 
79 - 23 
62 - 29 
49 - 64 
39 - 48 
44 - 42 
21 - 80 
14 - 74 

Na de f ee stdagenperiode 9 1:raarin met JONG OILi.NJE 7 e r d ge-
ra ind, vraagt de ccmpeti ti e -,e er onze aand .. cht . BRUSSEL 

beet hier op elf okt. jl. ( u weet wel toen o· ze nr . 11 
( Henk· Krikke) om elf over half elf het elfde doelpunt 
scoorde ) r eeds met 11-1 in het lJS • Vavond kunnen 
redelijker.tij s weer 2 winst1nmten behaald ,1orden. 

Voor de a.anvang van de '.1edstrij d zal de voorzitter van de 
r . _: J . B . ') de heer F . B . Sch11 e e rs de Fj.1.IR PLAY CU.r 1 72/ 1 72 
aan G. IJ . S . II uitreiken . Het door ·ndy Raven getrainde 
G. IJ . S. II doet het momenteel goed in de 3e divisie . 
Geef de G. IJ . S. reserves dezelfde ova-ci e die G. I J. S . I 
destijds mocht ontvangen bij de uitreiking van deze Cup 
voor het seizoen ' 70/' 71 . i:.ï et i n Gronin ' en houden van 
deze Cup lijkt een goede tradi t ie te worden . 

Fr . J . ]11. van Erp. 
KOJ\IB JDE WEDS 11 RIJDEN 
Za 13-1 - '73 19. 45 u . G. IJoS . I - OLYMPI _J. ANT\,-EitPEN 

Za 20-1- 1 73 19 .45 u . G. IJ . S . I - H . IJ . S . VEROFIC" II 
G. CJ . S . I - 1_TflIL LF 

Foto 1 s van team en spelers verkrijgbaar in de stadion ,,inkel . 
Opbrengst ten bate van G. IJ . S .1 

Za 
Za 

24- 1- ' 73 19 . 45 
3- 2-' 73 19 . 45 

u. 
u . G. IJ . S . I - El\/lPHlü EN 

Wilt u niets op de baan werpen l Dit is gevaarlijk voor de spel ers! Wilt u niet roken ! 

LET OP HET NUMME ... ;, V.ilr r DIT PROGRl:..MI . 7 U HEEFT MISSCHIEN EEN PRIJS 1 

Tot ziens bij de volgende ,;1ed ;. trijd tegen OLYMPI · 11.NT JERPEN op 13 januari aansta&'1d e . 
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Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wierewaalpleirn 40 
• 

HOOGEZAND: 

Berma Sports, M . Veningastr. 30 



ORZITTER F. H • . 
---- / 

" JS voorbeeld voor 
ijshockey port" 

o r de ,,.eede maal zaterdagmldda 
de hlr- Pia) Cup n.n d ederla.ndse 
U hoek") Bond , an een erte--
~n 1<oordlger ,an de Gronlnger 
.IJ hoekt lichting uitgereikt. ln feite 

b een 01enfracht, l<knl In h 1 
!zoen 1 0-1971 , Id deu onder• 

t'heldlng te becurt a.an het eerste leam 
Gij • In h t ~orlg ~n bleef h t 

1 L am h t mlnsl b trafte In de 
com~lltle un de i UB. Gij 2 boekte In 
hel lz 1971-1972 lech 7,5 traf
mlnutfn per " dstrijd tegrn Ol)mpl 

nlwerpen 10.73 . Op de d rd plaatii 
om d · ■lr- Pia up eindigde Gij . J 
mei 10.888 traf'mlnuten per wecMrljd. 

lerde op de J1U1gllj I erd ~ Hok.IJ 
m l 11 .222 a I ljfde de , Uonal 

cderland n ' ljmeg n m i e en n 
11.222 ir-afmlnulen p r "'ed trijd . 

ilreiking 
Fair-Play Cu1> 
Bond,voo17Îl1 er F'. H . chwee~ - sprak 
1 endt: woorden to t het tv. ccdc team 
van ij\ , d,11 nel cc.-n pt-, lil.t'u l.ii re 

cd,tt1jd 1egcn IJ H Ro tt rdam ac hter 
de rug had 1m me t J - 2 had verloren . 
.. Gij 1s een voorh ·eld voor de ij h kc1-
,por1 " , a ldu d1.1 bond-,vll017iller, die 
hoopte dal het <:e n tra diti e m u " orde n 
d t dc,c lroph c j a r lijk, m Gr ni ngcn 
Uli •er ikt wordt. f:cn c tra v.oord \an 

, v.;1ardcring ha I d hccr ch Yccr,; voor 
GIJ\ ,pclcr Jan S huin ng . di in hel 
vurige ci,ncn ni et té nma"l '-1.c ru 
b1:\trah . lhj 11 ·rd in hel bait •c\ tclcl 
van een lrnai uii ge :icrdc . IJ 8· 
'1rnpda,". 

Bon dst'oor::i tt t>r F. fl . SrhH eer;' re ikt de Ftdr-Pla11 llp 111 

C IJ \. l klopt 
Brus~el•2 ro aal 
De groobe huldlglng ,on Ij 2 
In hei blj,ljn un ruim UI b z ker 
~oorar aan de ontmoeting In de h,eede 
dltMr tu,,cn h { te kam ,, n Ij 
en Bru el- 2. Aam nkclijk tag het c.-r 
na,ir uit dat de ong lagen Groninger 
dil trerfen mei fon.e uren. lOU winnen. 
Bl1 nm enkel mlnulen had Gij n 
J.O \'oon,prona door 1nrTen. , on H nk 
Krikke, en Roti an Aarcm, die d h 
l ttma I achlcr elkaar lraal door d 
lklgbche rdccllglnR "erkte. 
~.1.1r da,1rnu ,akte het ,pclp il hti d1: 
Ori,11111~l'fl• 11cnlkr111,:c11. Pa, ,titll hct 

>\ "111 1lc 1h.:nlc pcnl'lllc l,1.1idc dl' 

a ~ru 
GIJS niet 1 

•c~·\td nlt nmkr hel puhlt, k 11 c r , ,11 
"Jl · Il 11 GtJ' l' I no• <:\CH lel a.in he nn 
Ic l f': k kcn l> c~r ,~ f)l:r1u.l 
\1cr<I all(c ln1cn nicl een -1 -0 · pço,,~ 
n,, ..:en u 1rliik h111cn:ndc 1,dlc1 vJn 
1 olkl•rt U1:tl(hu1,. 
l11 ,Il- l"C('lk p.:nt Ic ca,cn ·n kc. 
\ \n,111a i.:n Berthu1 dt.: pu~ clc jul\tt: 
11~- 11ni-:m1,;1: .id 1Kr1k l'ID cdenk 
pcm Ic 1h: \l.11111 ll f' -l.l h c1 d1r:id1t. 
k ... 11111:11 k Bl'I • ·n c,en 111 h l olkn,1cl 
"•'' lcid1k lt1t I\\Ct,; 1cgcmh lpu111 •n 
dorn I{. ll'rl c 11 :i,L·u. In 

111 .11, kdcnd ,lu11 11 , 11 1d hq1J, l,kn 
R11 • foh.111 'I oren M1 • inl!n- lfcn \13 
\IK1 1 ,k .1.111 1i111 11 1,· ccbk\ C't.:rd • \' n 
,\ ,,rcmlcn J11, 1 ci nian ,k eind 1:111.I llfl 

11-2 Ui 1hh11 \,l·1 i ,1 de ( ,r 111111ccr pi• 
11 ,1\ d i1111.1.il ••'I 1.1111 11111 an Hnltni.:n, 

De 2200 oeschou ers in de Gron in
ger ijshal vonden zoterdogovond t ij
dens de ontmoeting 110n de nummer~ 
een en acht op de rongl11st , GIJS en 
Brussel 2, \\leinig oonlc1ding hun ido
len op een oorverdovende 11ze aan 
te moedigen. GIJS, dot zich nau1<,cli1ks 
hoefde 1n te sponnen om een no de 
eerste twee periodes ver regen 7-0 

gin -l!Jnen In deze fasP ~ie • e GIJ 
•al nive u, dat ech er 

Rob 
\ ghul: 
t door 

l 1 • 

d 

Yoor 
IJ:-.-B n 

d, Pd de hr-u 
F. 11 9,1 -
19,! Uli llr 
pl'r Pd l llle'D 

u I kcr •nn h 
ch wl' d dhl 1 
o • , WIi mN 121 
T n , k n nog roei In 
olcn, mruir dnn mo t er e<·n 

g O G ronlng r,, 

n uit '>clhtr-ijdcn, 
1 I..J uit 9. 

, 1ul •c11dc llll1 p ·11t1c• 
pro •r:irnm,t taun. 1 l 

11a 1\ 11twl."rp,n: 2() J,in . 
Vcron,c 2: .l 1-...b1. GtJ 

n: 10 klu . 11, • \1m1cl 
lehr. lfoldo1 t lhh"t·kc, . 

•ri1kc I n.:mhd1,1ppdiJh 
1ÎJ1k11 11111 , 2-1 j;111. Gij, • 1 h, oll 

U'CIII cCII ,11 11, 1 r. GIJ • Jn nc 
,1 11 j • 

U-! er 

el i • 
a krr 
l D 

Liep b1J deze actie 
o • maar d"t 
n o ""1bl1J 
1 r op het us 

hero\ en! n da arm d 
u potte . 11-2. 

,_ 

de 

oorsprong te conschderen, hoolde 
zelfs het m, noegen ·on het veele isen
dl' publ,e op de holi door te er allen 
in een lauw port1jtje ij~hocke In de 
slotfase toen het bomvolle s od1on zi jn 
favorieten zou loten vollen met op
beurende oonmoed,gingen oor de zwak 
spelende tegenstanders, moa ten de 
GIJS-spelers nog ed go d door het 
scoren von drie lretfors, die de eind

ophep D a r-
,· e, d b k e er 

e eo mondd C h an E• p na ufloo ,,Zd 1 

stand op 11- 2 bepaalden. 
GIJS 

gend D 
Gronm 

mb1 

ho [dm.lf ht orn 9, 1 
lot de, por ypl erd 

epen. 

-

d uweTB me· 
!Nl n rel er 8-
2 ). waarna GUS on er aanvoenn 

R en - w 1en;; vrnger-
wed.,.tr1Jd geen 

Jen -
n~ he
be-

v eb 
e Jo 
n en Jo~ Tei.sman te 

z. aKke ndC'r In prr' r niet 
Toch mo e \'O<>ral <:!gen dP1 elu-
ke plO<?i;:en veel doelpunt n mnken. De 

da e \Bn 
C Utl h verll z 

ëe-1 al "d ce1 
ht zou In dat g 

\&n 
e ttr n 

cl m 1 • l1,1 
lJn 
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VOORVERKOOP GRONlNGEN: 

SigareomagaZÜ□: 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 
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G. I Jo S . 

lf!A R 1.r I N L~EFL.A..JG ( 1 ) 
COEJ EIK ZL ErJ B . u i1.r:. ( 18 ) 

---
V~ I L OH ROS ( 9) 
J ~ROEN LO .D"' ( 3) 

- - · 
JOS TEI :MAN (5 ) 
.c~EN-{ v. .c.;· ... 1 T 1..:nEN (4) Capt • 

J . CK VENE./ . ( 1 7 ) 
.1.iOB V .ill~ i~ RE;.I ( 6) 1:..s s . 

.L.NDY R_ ... VE1î ( 14) 

HEN RIK BOSM.li ( 1 9) 
FOLJ.CE)i.T BF. 1{GHUIS (2) .Ll.ss o 

. -ENK K__·; IK1 E ( 11 ) 

JJ.~COB V;.1~' GE'tDER (20) 
iIJ~1 S \ !~GEW.i ~R ( 2 4) 
-10 _di r TO ' E J ( 1 6 ) 
ED , _i l D KORT ( 8 ) 

Fr. J . !Vt . VA.... ERP ( 1 3) 
W. ROSS ( 9) 
JOHN C MPIO}\ I 
F . H . J,iflJLDER 
ii . G. KRI ' KE 
. • DE VRI _1_;S 

H. BRu 1{1..-.. 1-s 

--- t; 
.,;;_C~OI~t1P __ E_.;T:;:....I_T_I_E_ 2_;..e __ ---,",!'--------'--"'--'-- -.7. 3 0 ZAT · nDA __ Ll__l_Al~A~I _ _1 ,SL7J_._ 

OPuTELLIY•EN 

DOELVE D. 
2e DOELVERD . 

1e VERD o 

2e VE"-tD. 

1 e à : :V.u.L 

2 e J.·1.i.1.rv ·i.1 ·-

V ·r ;_) SEL SPELERS 

vO.~c--
TlU.INER 
TECIIH . .1~s s. 
:§RTSE_li 

FYSr r· THiilfülPEUT 

G. IJ .S. I - OL 1':IP I.A Ai\ fT ···! ~_J_-~PEN 

EUGEf E HA SiiRD 

1UC PETERS 
G-u ó Til. V --:i:ufBRI C1:T8 

P -1111 V .Ll.l.\f rs __ OVEN 

1 DRE V. D. 1"VOIRT 

GUIDO nu··_-BRI Olï'I'S 
NOTER1{ ~N 
RONNY DEFEU 

JOtlNNY V . I). J. VOinT 
HU3hL. T GIJSE],L' "'lS 
PUL V.D. MûERE 

, LEP .. ~GE 
SEUOREC 
GUST.qVb u î 

COMPETI TIES'IAND 
1 • G. IJ.S. 9 9 0 0 18 80 - 19 
2 ~ BOLDOOT UTRSCïT 9 6 2 1 14 91 - 24 
3. KEI1/IP . ~'JEN 8 5 1 2 1 1 62 - 29 
4. OLYMPiil iHT'dERPEl- 9 4 0 5 8 50 - 74 
5 a j)ILB . q lJ1IU.PBIBB.5 

.... p 

8 J.. ]. 4 G) 4 8 54 - 43 
I' H. lJ . ~ . ~~ lONIDA II 8 3 1 4 7 39 48 o . -
7 0 AM ll'EL TIJGERS 9 1 0 8 2 22 - 92 
8. B.1.-lUSSEL II 8 0 0 8 0 16 - 85 

Vl J DE CO ' CH 
V·)i·i 2e ,.-,ec_~ wel ge·.-onn en 9 maa _ niet tevreden o Het st eeds 
maar_blijven ~ i tln en geeft namelijt het gevaar 9 dat 
concentratie en inzet versla ::ip en . VHvo1~-1, teg e: 
MJTWERPEH 9 d&t ö.e laatste -.,rek en veel beter speelt en tot 
de 4e plaats van de ranglij ~t doordro~g, za l de volle 
inzet neer n odig zijn. Een oven7inning brengt G. I J . S • 

nog 5 punten van het kampioens chap . Dearom 111 illen de 
GIJS SIES deze 10e cornpe t i tie ,- edstrijd ook ITinnen . 
Geef z e u,: st eun ! 

KOivLNDE \'IBDSTRI JDEN - --
Za 20-1-'73 1 ·,.: . L;. 5 u. G. I J .S. I - H. IJ . So VE:tiOJ-ICl 
Za 27-1-'73 20.15 u . G . IJ . S . I - 1IhI .1.LF 
Za 3-2-'7~ 19. 45 u. G. IJ . S. I - KEi:IPE 
Z:::. '-• 

1,"' r) ' ,.... 3 U-L - f 19 . 45 u. G. IJ . S . I - ilJ\!ISTEL 

HE1 -- ~ .. LD VETt ZOEK --
- '1Vil t u ni Gts op de baan u erpen l 

Dit is gevaarli jk v oo r de spelers i 
-

1.:Yil t u NIET roken l 

-Ei'T 

TIJG~RS 

II 

Foto's van team en spelers verk rijgbaar 1.n de stadion1.~inkel . 
0 brengst ten bat e van G. IJ.S.I 

Koop t u ook bij onze adverteerder??? 

LET OP HET NUMM -,R v_·-.. DIT PROGR.: ~vlt.~~ , U HEEFT MISSCHIEN EEN PRIJS J 

Tot ziens bij de volgende wédttrijd tegen H. IJ .S . VERONIC~ op 20 januari aanstaande . 



MAANDAG 15 JANUARI 1973 

Eindstand 7(94 

GUS met moeite voo 
,hij Olympia Antwer 

-
Bet heeft de ijshockeyploeg van GIJS 
zatcrdaeavond in het Gronin2er Os
stadion heel wat moeite 2ekost om 
legen Olympia Antwerpen tot een 7-4 
zege te komen. Pas in de slotfase 

' bouwden de Groningers een beslissende 
voorsprong op. De Tussenstanden 
waren 2-1, 2-2 en 3-1. 

tegendoelpunt van de Tsjech CEmo
lorcclc werd de eerste speelhelft, waarin 
het spelpeil laag laa:, afgesloten. fu. 
teressanter en spectaculairder verliep de 
tweede periode, maar het passen bij de 
Groningers bleef beneden peil. Tegen
over twee treffers van Ross en Raven, 
stelden de Belgen er ook twee, die belde 
werden gescoord door de b~te man uit 

Kort na het begin van de laatste periode d~ Olympla-ploeg, Huybrechts. 
slaagden de belgen er in de 4-3 achter- /...::========= 
stand weg te werken en met de 4-4 score 
kregen zij aanvankelijk de beste voor-
uitzichten op de zege, want GIJS werd 
volledig in de verdediging gedrukt. Een 
aantal fraaie reddingen van doelman 
Lceflang voorkwam echter een achter-
stand voor de Groningers, die bepaald 
niet hun beste wedstrijd speelden. 
Toen echter Wilson Ross de stand op 5-
4 bracht, kreeg GUS wat meer te 
vertellen, maar het duurde tot enkele 
minuten voor het einde dat Andy Raven 
aan alle onzekerheid voor de 1500 toe• 
schouwers een einde maakte door met 
een ver schot de Belgische 
doelman · te verrassen. In de laatste 
minuut bepaalde dezelfde speler de 
eindstand op 7-4. 

GIJS won bij voorbaat 
Het was een sportieve strijd. GIJS kreeg 
zes minuten straftijd, de Belgen slechts 
11ier. Door Krikke en Raven en een 

GIJS 
opper--

1machtig 
De ijshockeyploeg van GDS is zaterdag. 
avond in het Groninger Ijsstadion de 
promotie-degradatie competitie om 
twee plaatsen in de eente divisie belof
tevol 11ao start gegaan. GLJS kwam tot 
een overtuigende 7-1 overwinning op het 
Amsterdamse ORWO. Dat gebeurde in 
een wedstrijd, die een ware propaganda 
voor de Ijshockeysport betekende. De 
rulm 1500 toeschouwen hebben er met 
volle teugen van genoten. Er werd fair, 
en met volle inzet gespeeld. 

[n de eerste periode hadden de Amster
dammers aanvankelijk het meest te ver
tellen. Een doelpunt van Nilson na on
geveer tien minuten was dan ook een te
rechte beloning voor het betere spel van 
ORWO. 
In de tweede periode was er van een 
Amsterdamse meerderheid geen sprake 
meer. GIJS kwam nu ook veelvuldiger 
tol dadendrang en kwam al spoedig 
naast ORWO toen Johan Toren op 
fraaie wijze scoorde. In de derde periode 
werd ORWO finaal weggescbaatst. 

Heksenketel 
GIJS. dat conditioneel veel sterker 
bleek, was nu oppermachtig. Het werd 
als het ware een kat- en- muisspelletje. 
Toen eerst Nico de Jong en daarna Pat 
Bingley de puck de juiste richting had

den meegegeven, kreeg men weer de ou
de en vertrouwde sfeer in het Groninger 
ijsstadion. Het werd weer een heksenke
tel. De Gijssies werden door het publiek 
opgezweept tot nog meer daden. Het 
Amsterdamse bolwerk werd tenslotte 
volledig onder de voet gelopen. Door 
treffers van Henk Krikke. Pat Bingley, 
JO\ Tcisman (een schot vanaf de blauwe 
lijn) en Jack Vcnema werd hel een 7-1 
zege voor de Groningers. Aan beide 
k.intcn werden les strafminuten gercgi
\lrccrd . 
In Oen Bosch nwe~t Grasso Eagles de 
knlcht van Nationale Nederlanden Nij
megen ervaren. Het klassenverschil was 
1n dit treffen duidelijk merkbaar. De 
ccr,te divi~ioni. lcn uit Nijmegen won
nen 111e1 'l-4. 

HOE ZOUDT u het vinden als de 
uitslag van de morgen te spelen 
wedstrijd FC Groningen-NEC al 
bij voorbaat vaststond? Zoudt u 
dan nog wel gaan kijken? Ver
moedelijk niet. Maar nu iets an
ders: hoe zoudt u het vinden om 
argeloos naar FC Groningen-NEC 
te gaan kijken en na afloop te ver
nemen dat de uitslag al tevoren 
bekend was, namelijk een regle
mentaire 5-0 zege voor FC Gro
ningen? Zoudt u zich belazerd 
voelen? Vermoedelijk wel. 

Mijn vraagstelling lijkt idioot, 
maar toch lopen er in de Nederland
se ijshockeywereld mensen rond, die 
zich over dit soort zaken helemanl 
1liet opwinden. Dat bleek zaterdag
avond pijnlijk duidelijk in het Gro
ninger ijsstadlon waar GIJS met 7-4 
zegevierde over Olympi a Antwer
pen. Tevoren stond al vast dat GIJS 
ctie wedstrijd reglementaü- zou win
nen, aangezien de Bel gen met een 
Tsj ech op het ijs kwamen, die niet 
speelger echtigd was. .., 

Doodgemoedereerd verklaarde 
Olympia-coach Jor issen na afloop: 
"We hadden toch n iets t e verliezen 
(de eers te wedstrijd had GIJS al met 
15-0 gewonnen - red.) en kamp• 
ten met veel geblesseerde spelers. 
Toen hebben we GIJS gevraagd of 
we mochten uitkomen met de Tsjech 
Cimborek, die geen vergunning had 
te spelen . We gingen er van uit dat 
GIJS sowieso zou winnen". 

GIJS-coach Van Erp toonde zJch in 
deze netelige situatie een plooibaar 
en begTljpend man, al verloor hii het 
eigenbelang niet uit het ooe-, getuige 
zijn verklaring: .,Van onze kant had
den we geen bezwaar. Zo waren we 
zeker van de overwinning. Van tevo
ren hebben we niet gewe•eerd dat 
deze spe'ler zou verschlinen" 

Nu h ad GIJS de wed!-:trijd na
tuurlijk wel op het laatste moment 
kunnen annuleren - een moeilijke 
zaak trouwens met al dje toeschou
wers op de tribuues - maar dan was 
men wellicht toch jn conflict geko
men met de ijshockey-bo nd. Bondsse
cretaris Van Rijswijk zegt immers: 
"Een coach heeft hierover n iets te 
beslissen. Als de scheidsrechter zegt: 
spelen, dan wordt er gespeeld. Op 
het wedstrijdsecretariaat wordt dan 
naderhand wel bepaald, aan de hand 

van het wedstrijdiormulier, of een 
speler al dan niet speelgerech ligd 
was". 

Maar zelfs als men gemakshalve 
even uitgaat van de goede trouw van 
GIJS, dan nog is de concl usie onver
mijdelijk dat hier al Ie sportieve wet
ten - geschreven en ongeschreven 
- met de voeten getreden werden. 
In de voetbalwereld - zie de aanhef 
- zou een dergelijke affaire een 
enorm Bundesliga-achtig chandaal 
veroorzaken, inclusief ontslagen coa
ches. aftredende voorzitters en le
venslang geschorste spelers. 

In de ijshockeywereld is IT'en ech
ter bestand tegen een (op)stootje. 
Secretaris Van Rijswijk schrikt al
leen even als ik hem confronteer met 
bovenstaande verklaring van Olym
pia-coach Jorlssen. ,.Ja, dit lijkt ner
gens op. Hier blijkt uit, dat er van 
o zet sprake was. Men heeft ken
nd i ik alles van tevoren geweten. Via 
de Belgische bond zal ik ef'n onder
zoek laten instellen naar de status 
van de betrokken spe1er. Ook moeten 
de uitspraken van die coach geveri
fieerd worden. Pas daarna kunnen 
maatregelen genomen worden, even
t 1eel uitsluiting van de ploeg aan de 
Nederlandse competitie". 

GIJS-speler en IJS-hal-directeur 
Rob van Aarem vindt het "een hele 
gekke zaak" en noemt het "een bla
mage voor de bond", maar daarmee 
is Van Rijswijk het allerminst eens: 
,,Er worden zevenhonderd wedstrij
den per seizoen gespeeld, wij kunnen 
niet overal zelf bij ziin. Daarom is er 
pas achteraf controle mogelijk en 
niet vooraf". 

ag 15 januari 1973 - 17 

1 1 a 
rba 

.bij 

o erwinnaar 
De Uende compet.itiewedstrijd ..-an 

GIJS bel.ekende de tweede coruronbtie 
met het Belgische Olympia Antwerpen. 
Destijds werd door de Groningers met 
15--0 gewonnelL Zaterdagavond ging het 
niet w gelJUlkkelijk. De Belgen, die DJ1. 

een z:wakke st.:l.rl steeds bel.er spe-elden, 
kwamen in de cnerv('rende tweede 
~p elperiode zelfs op een 3--~ voor
sprong, m.aar daariu heroverden de 
ülJ -spel rs bet initiatief. De moeizaam 
beh1U1hle 7-4. zeg-e leverd twee winst 
punten on. die echter ook bii e11n n<>df'r
fa.~g in Groningen zouden zijn gebleven. 
Olymp,a spccltie namelijk m e. c=:n 0111,,'
rechtigde speler. die de GJ.J:.'<-leullng na 
verlies het recht ga! te 1>roLe. teren bij 
de KNlJ B. 

De twee coaches van de ploegen wa
ren voor aanvang van de wedstrijd h ier
\·an op de hoogte maar het oubliek 
uiteraard niet. Olympla-coach Jorissen: 
.. We hadden toch niets te verliezen en 
kampten met ,•eel g,e:Jlesseerdc sueler~. 
Toen hebben we GIJS gevr~a~d of we 
rnochlen uitkomen met de T~jech Cim
borek, die geen vergunmng h"tl te pe
len We gingen er van uil dat ClJS 
i,owieso -zou winnen. Da t we zoveel te· 
gen. pel ontwikkelden hodden we niet 
durven dromen " En GIJS-coach Van 
Erp : .,Van onze kant hadden ·,..-e geen 
bezwa<1r. Zo w:1re11 we zeke 1· nm dc 
overwinaLing. Vanlevoren hebben we 
mel geweigerd dat deze speler 1.ou 
verschijnen." 

Ondanks dr wetPn ,l'hap r:in dP "zelcr 
r\'" overwinning- bleek GIJS ov~!" een 
juiste wedstrijwnentaliteit te oJe ·cl1ikket!. 
De nimmer aflatende vechtlust hield het 
dreigende verlies op een n.fsland en 
stemde de honderden supporteT!i t.ot te
vredenheid. 

De meest opwindende momer.len ont
stonden in de bij vlagen chaousche 
tweede speelperiode nadat Krikke en 
Raven voor GIJS en Cirobrorek en Huy
brechts voor Antwerpen al hadden ge
scoord: (2.-2). Halverwege deze perio<ie 
raakte Andy Raven geblesseerd en 
stl'ompelde tijdens het spel naar de s~
lersbank, waar hij krimpend van de piJn 
door de toesnellende doktoren werd be
handeld. Van de Gronin ger con. ter□atie 
wilden de Belgen profileren. De felle 
duels - Olympia rook winst - mbnd
den in dezelfde minuut uit in een vechl
parlijt.je, waarna Teisman en cte "voor hf>l 
eerst op het. ijs enige agressn·i le1I ,:crto
nende Edward Kort vooi· twee minuten 
op de s raibank konden afkoelcm. Van 
de algehele Gro11il1ger \'erwaITrng maak 
te Huybrechts gebruik /2--3) , maar nog 
in dezelfde minuut bracht Ross de stand 
in evenwicht: 3--3. E.nkele minuten later 
verscheen de herstelde Raven weer op 
het ijs en zijn eerste k lap betekende 
meteen ~n doelpunt: 3 

Spanning 
In de slolperlode voerde Cimborek de 

spanning op (~l waarna. Ross en Ra
ven (2x) het swarto ding lang11 de In 
tegenstelling to~ de formlda bel keepende 
Martin Leeflang trai\g- re-agerende Ha.s
sards Joegen: 7--4. 

De zege betekent dat GIJS nu nog viif 
punteu ve,·wijderd i v"11 hel begeei·cte 
kampioenschap. Promotie naar Neer
lands hoogste ijshockey-afdeling lijkt re
aliseerbaar en neemt wekelijks vasteJ'e 
vormen aan. Daarmee doemen tevens 
problemen voor de Groningers op om
trent de dan noodzakelijke kwaliteitstoe
name om in de sterke eerste divisie te 
kunnen meedraaien. Krijgt GIJS een 
sponsor? Welke spelers gaan de Gronin
ger ploeg versterken? Zullen ae jongere 
talenten (Kort. Van Gelder, Toren ) 
doorstoten? Gaan de Canadezen Raven 
en Ross weg? Allemaal vragen waar de 
GIJS-leiding nog geen antwoord op 
heeft. Van Erp: .,Laten we maar e-erst 
zorgen dat we inderdaad kampioen wor
den. Natuurlijk houden we wel rekening 
met promotie en we zijn momenteel 
bezig een "spon~orship" te vinden. Maar 
nogmaals, we zijn nog steeds geen kam
pioen," 

/_ - 5 
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Aanvang 19.45 uur 

Toegangsprijs f 3,-

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

r nmagazijn: --=--==--~~~~~~~~ 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema. Wielewaalpleira 40 
-

GEZAND: 
■ 

Berma Sports, M. Veningastr. 30 



COMPETITIE 2e DIVISIE N. IJ .B. 1972-1973- ZllTERDAG 20 Jl.J~u"·.Rr 1973 . 
G • IJ • S • I - H. IJ • S • VE_'._1 OHI v~ II 

G.IJ.S. 

lL.RTIN LEEFL"'JSf G ( 1 ) 
COEN EIKELENBOO:i'i (1 8) 

OPSrI1ELLINGEl"\l 

DOELVERD. 
2e DOELVERD. 

WILSON ROSS (9) 1 e VEHD. 
JEROEN LODE (3) 

Il. IJ. S. V:E:ROHI c.·. 
J... LOCKHORST (1) 

R. GR.-.ïL .• M ( 3) As s. 
J. VISSER (8) 6 

JOS TEISM1Jif ( 5) 2 e VERD . 
HEHK V. 1L~L~l1EHEH (4) Capt. 

J. HENDRI:{S (2) Capt. 
J. IERSCHOT (21) 

J ~CK VENEJ.Li ( 17) 
ROB V:u-î l._ ... REH ( 6) 
liNDY Rlt VEN ( 1 4) 

HENDRIK BOSM.'. ( 1 9) 
FOLKERT TIERGHUIS (2) ~ss. 
HENK KRIKKE (11) 

J_.1.COB v.·..N GELDER ( 20) 
H: üJS i.v:~GEN.~ .. - R ( 2 4) 
J Ofu'~N TOREN ( 1 6) 
E~D'\ i .. '~RD KORT ( 8 ) 

Fr.J. M. V~ f ERP (13) 
v. ROSS ( 9) 

JOHN C .. 'àMPIONI 
:F1 • H . MULDER 
II.G. Krt IKr E 
H. DE VRI.ES 
H. BROOML-.Fs 

1 e --~XNV .. : .. L 

------

WISSELSPELERS 

C. SIIiSON (17) 
V✓ • KLOOSTER ( 8) 
R. BERTELING (14) 

P • ROSKJüi ( 9) 
R. TEN BERGE (15) 
S • K .. ~RSl(EN' ( 1 8 ) 

E. DE VRIES (5) 
J. DEN H~YER (12) 
il. • J JJ,î S Î!J.1° ( 7 ) 

CO~CH G. N~BBR 
TR..~Ii ER 
TECHN. .:.SS. 
..'.RTSEN 

FYS IOTHER.~PEUT 

Fot o 's van team en spelers v erkrijgbaar in de stadionwinkel. 
Opbrengst te.n bate van G.IJ.S.I 

Koopt u ook bij onze adverteerders??? 

COMPErï;I TIES TAND 
G"IJ.S. 10 10 0 0 20 87 - 23 
BOLDOOT UTRECHT 9 6 2 1 14 91 - 24 
KEI·.IPH.A.HEN 8 5 1 2 1 1 62 - 29 
H"IJ.S. VERONICA II 9 4 1 4 9 46 - 50 
TI LBURG TRAPPERS II 9 4 0 5 8 56 - 50 
0 L YUP r;.. .;~HT-JERP 10 4 0 6 8 54 - 81 
AM~TEL TIJGERS 9 1 0 8 2 22 - 92 
BRUSSEL II 8 0 0 8 0 16 85 

VAN DE CO.iiCH 

De G. I J.S. Boys gaan vavond het ijs op om tegen de 
jonge felle H.IJ.S. VERONIC:~ ploeg opnieuw 2 winst
punten te vergaren. Realisatie van dez e in t entie 
betekent 9 dat de succesvolle bekronin g van dit seizoen 
met een kampioenschap van de 2e divisie n og slechts op 
3 rrin stpunten afstand is . De zorgen ove r het wel of ni e t 

in de eerste divisie kw1nen spelen, worden dan per 
10 febr. a.s. actueel. Veel zal ervan afhan gen of G. IJ . S . 
een sponsor zal kunnen vinden? die dit financieel 
mogelijk maakt. Aa...'11. de Gijssies op het i js zal het ni e t 
l igg en. Zij blijven doorv echt en. 

lCJ~/IENDE WEDSTRIJDEN 
Za 27-1-'73 20.15 u. 
Za 3-2- '73 19.45 u. 
Za 10-2-'73 19.45 u. 
Vr • 1 6--: 2- ' 7 3 1 9 • 4 5 -u ._. 

HERIL~ .. -~LD V~RZOEI( 

Fr. J . l.". van Erp. 

G.IJ.S. I - TIIIALF 
G • IJ • S • I - KEivrPIL~NEN 
G.IJ.S. I - ~MSTEL TIJGERS 
G ... 1 J. S •. , I - J -NG OR.'J\f JE 

- Wilt u niets op de baan werpen ! 
Dit is gevaarlijk voor de spelers! 

- Wilt u NIET roken! 

LET OP HE'l.1 NU1vIMER V.UJ DIT PROGRl.1:TI.L~ 9 U HEEFT MISSCHIEN EEN PRIJS 1 

Tot ziens bij de Noordelijke IJshockey Derby G.IJ.S. - THIÄLF op 27 januari aanstaande. 



MAANDAG 22 JANUARI 1973 

GIJS nog drie 
punten van titel 
Drlr punten \Chcldt"n GUS van hel 
kamplofn chop In de tweede dlv Ie 
1 an d I ndelljk ij hoek compctltl . 
In en n ge110C!g ulh rk(){·hle 
Groninger IJ~~1.adlo11 kwamen d 11J1 

Erp- On} 1ntenfoga ond tot hun lfdt-
ht r m·olg od omp Ud L g . 

Oltmoal mo Id Jong<' en r 1 )pelende 
plo 11 1·an 110 emnko 2 ond<- pil 
d h n tegen hel begwtfd pel ven de 

ronl11g 

Er werd b11rondcr por11ef ge p cld. 

~·rtl krachtw r.chll be laat lu,sen de 
toprcams uit de lw de divisi • en de 
1u-.1k,tc tc;1m, Uil dl' eer te divisie. oor 
ht:t trcflcn tu, en de beid noordelijke 
qshoekcydub b taal l,(role belang kl
lin"1, Thialf ,al met een grore aanhang 
naar Gronm l!n komen. 

GRONI NGER IJSHOC KEY STI CHTING 
Gesticht op 23 december 1969 
Ud 11an de Nederlandse IJshockeybond 

W<?dstrijdsecr : 
16 Aprtllaan 10, Groningen 
Telefoon O 50 • 25 63 61 

donateur 

se izoen 1972 / 1973 

nr. D 4 7 

Naam , Dhr. Venema 

Adrts: Bezett·n slaan 100 

Groningen. 
Woonplaats: 

r 

De:r:e kaart is strikt persoonlijk 

De penning meester 

E. J H Horst 

"' 

J 

Handtekemng 
houde r· 

Ru1te rs teeg 16, Ha ren ( Gr.) 

IJS l11:cg ,lcchh twee ,tral111i11ulc11. 
1h: H.114 ·n11:1r, 1 ·,. C,lJ · , ·g 'Vll'lll • ten • 
,lotle met h, 1, de tu,,cn~t,1ndcn \\.trl·n : 
2 1 2-0 t:ll 2-0. In Uuc1:ht wun Bl,lcluot 
IN1ockc m 1 (). van Tilbur Trapper, 
2 (.jlJ h • Il m ·t een Wl·d,trqd me ·r 
e,pcckl nu 22 punten ., Boldnot 

IJ\lwckc) lh 

lktc\wl IJ .11 d,dchjk Id vun leer 
tr<>k, kwam lllJS Ver 111ca 2 n·rr.i, end 
op •en 0-1 v 1r,pro11 doonlot ril• , ·rdc • 
d111111g biJ t n v:111 de ra,cmlsnclll' uil 
, ollen van ck l lugcn.mr, l'Yl.'n nn:t ,1111.•111 

erveus G JS zonder 
sprankelend element 

, noc, \Hl\ . D,1:11,nn prolitcl'rtlc 101 -
on. 1!tc beheer\! ct puck lang, 1.1, ·tmt111 

Lccfl,mg, hN)L Lan~ duurde echter de 
n,·uQdc tn hel Haà " k mp 111c1, v.anl 
nwl t•cn onvcf\'\ hl al\land hot 
h1,1 hl :ui llaltcrcn d • score 111 c\cn• 
\\lcht en kat d~1an1p hei Rl)b 1.u1 

• m:m, c r t·cn v, n :i:iJn lrn,111: ,1.1al1JC\ 
, h,1nhtedrn11.:k ,icn Dit werd hr• 
kroont! met een l·h1llcrrn<lc trd I r. 2 1. 
Ook in 1.k t \\-Cl!dc peri 1d • Cl't1 bikkel · 
hard ~evc ht. "u.1r1n GIJ te h duidc 
li 'k 111 tech11ick de bc1':r '""''· D11 rnul 
ll!crdc opnwu, 1n t" e trclTc~. Cl'n van 

ud) Raven en een 1·,111 Henk 1'.n kc. 
o glan:i:cndcr "J. het ,pd 1.111 d 
romn~c m de laat 1c pl'node. en ( ok 

cl ,c derde pcelh lli 1Hnl afi;i loten 
nM 1111:e trcflcr.. die heid tol tand 
k" :uncn door \ thon R{l, . 

Tegen Thialf 
Za1 rtlag,11 nnd ,pcd1 > IJ en efon-
11cd,1riJd tegen het H~rcn c n,e 
1 hialf.dat dcli11111cfop de luat te pin at 
111 tk "r te d111s1e I g indigd. Dan zal 
"')rden uI1gcma kt f er nu " rkclijk 

Ondanks een fichte inzink ·,.,g bf ijft GIJS winnen. De ploeg die in het begin 
van de competitie kwalitatief beter ijshockey speelde, vormt in de beslissende 
fase een zenuwachtig geheel, dot slechts sporadisch in staat schijnt de hon
derden supporters van superieur spel te faten genieten. Het sprankelende ele
ment is eraf. De durf en het zellvertrouwen lijken te ziin verdwenen. Tegen de 
jonge talenten van HIJS-Veronica fegden de ongeslagen Groningers immers 
een soort risicofoos ijshockey-spe/Jetje op het ijs. De 6-1 zege geeft daardoor 
ook. een wat verwrongen beeld van het werkeliike kwaliteitsverschif . 

Coarh \'an Erp :z: g-t: ... u "e nog 
n1a r drl unlen ,·en\1ijderd 'Z 'n van 
het m tap o de zenm, en 
uite r rol ,pelen. lke 
,, ed.! lj e II v. are opg3 vr. 
lede n de eerslf' ned ria g 
loebrn~ . 

J n t' 
111 aag kn "e •n 

l . En lSlek nde 
lman Lockhors ga
rs en menta c in
mmu en rloor Sim
: 0-1. Da ma z rg
" ieke kracht \'OOr 

ople\'in~ op de ,·alle tribune . 
ap ain Henk \·an Halter n rok de 
and in de negende minuut gelJJk n 

uit een . ub iel combine! c mei Andy 
Ra\!en ~C'oorde Rob ,·an Aar m: 2-L 

I de tweede peri de zakle de JOi e 

pi eg u1 D n H ag ieh terug. waar -
\'an GIJS dankbaar gebruik maakte. 
De Groningers waren .'lerk m het 
po, ·er-play, wat een serie fraai uitge
speelde combinaties ople\'erde. De 
l chni.ch aardig legen·,el biedende 
Hagenaei- · kwamen in deze ~periode 
:poradisch n het Groninger \·erdedi-

- Thialf heeft de wedstrijd om de 
" oupe" te en Tilbu rg Tmpper. met 
t-14 verlor,n. De Frleun dle zater• 
dag met een gToot aantal suppOrlers 
naar Gronin~n komen, dankten hu.n 
tegentrerr r, an ten~n en <2 ). ~li -
l!j en J)e Boer. · 

ginisvak en mo :ten twee maal capi
lule1en. Eer· voor een afstandi:scho 

yan Raven en later \'oor c n over ,. •el 
s h j,·en lop ndc combi11at1e, waarb11 
Henk Krikke tenslotte hel laa 11te llkJ • 
gaf: 4-1. 

In de grimmige slotpe110de kregen 
de negenllenhonderd toeschouwers bij 
1 lagen harde duels voorgeschoteld. die 
door b zwerende armgebaren van ·t 
arbitrale duo niet ontao1 dden in ver
hitte vuistgevechten. W 1lson Ro 
doelpuntte twee maal en redde daar
mee het gem:ht , a 1 de gedoodverfde 
kampioenen, d ie a s, zaterdag 'n , ·el-
1swaar ,·nendschappeliJk maar voor 
GIJS uiterst belangrijk duel egen 
Thialf spelen. Coac Van Erp: .,He i 
nameliJk zo dat hel nie e .n zekf!r is 
d ,·e bij een kampioenschap gaan 
promoveren naar de eerste divisie 
We hebben de , 'ederlandse IJsho ey 
Bond ge·chre\'en dat ·we he recht 
\ oorbc-houclen om ook na een ongesla
gen kampioeru:chap in de t •eed d1v1-

1e ui e blijven komen. We zullen de 
promolJe laten afhangen van de resul
taten die we behalen tegen 'rke 

r_ e d1vi ioni!;len, zoa!!>l ThialC en 
Skol Den Bo ch. 

Daarom 
zalerda 

V1cugde na GIJ -treffer. nd · Raven steekt juiclwncl de arm n om
hoog, /erwiil de maker van 11( t doelpunt, Rob van Aarr>m (lw<l <ie van 

rechts) km /end toeki1kt. 

e11or1ne b tekenb. ,\ e will u nu ein
de lijk wel ee weten hoe de krachlen 
liggen. GIJ 1.al natu urlijk 1ijn 1)1> t 
doeu om kampioen te worden, \ anl 
daan·oor hebben we 'n heel aar kei
hard gewer t. • 1aar of we dan ook 
-zullen promoveren, dat moet nog even 
b keken worden. , ·a de confrontatie 
met Thialf weten we meer." 

En Rob van Aarem zegt: ,.Ik ben er 
,1,c er van da \ e het tegen de Hee-

tenve~nel's niet zul en , f'ddcn. Trou
wens, zoal. we vanavond hebben ge
·neeld hoeven we niet. arm de eer te 
di\'lsie le beginnen. Al. we inderdaad 
be·luiten om na een kamp oenschap te 
l,laa.n promoveren dan mogen we ons 
eerst wel eens versterken me betere 
Canadezen dan Andy Raven en Wilson 
!'toss. Als we tenminste niet elke week 
e-en pak voor de broek willen heb
ben." --
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GRONING 
ZATERDAGAVOND 27 JANUARI a.s. 

Aanvang 19.45 uu 1r 

Toegangsprijs f 3,-

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

Sigarenmagazijn: 

!Minke, Nieuwe Eööingestraat 2 
1Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 · 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports, M. Veningastr. 30 



NOORDELIJKE IJSHOCKEY DERBY Cl ZATERDAG 27 J_~NUARI 1973. A.ANVANG 20.15 uur. 

G. IJ. S. I - THIALF- HEERENVEEN 

G.IJoS• 

MARTIN LEEFLA..WG (1) 
COEN EIKELENBOOM (18) 

OP.;TELLINGLN 

DOELVERD. 
2e DOELVERD. 

WILSON ROSS (9) îe VERD. 
JEROEl LODE ( 3) 

JOS TEISMAN (5) 2e VERD. 
HENK V. HALTEREN (4) Capt. 

JACK VEHEI:IA ( 1 7) 1 e AAlfV AL 
ROB VA1'1 AAREi.: ( 6) As s. 
Ai\fDY RJ~VEN ( 14) 

HEHDRIK BOS ·IA ( 19) 2e AAJ.WAL 
.FOLKERT BERG~-UIS ( 2) Ass. 
HElîK KRIKKE (11) 

JACOB VAN GELDER (20) 
HAHS ,·AGEiTAAl"1 ( 24) 
JOHAt TO- EN 1 16) 
ED'JARD KORT ( 8) 

Fr.J. 1. VJJ ERP ( 13) 
W. ROSS ( 9) 
JOHN C 1iPIONI 
F.H. MULDER 
H.G. KRirm 
H. DE VRIES 
H. BROOIVIANS 

fISSELSPELERC 

3e AlüITAL 

COACH 
TRAINER 
TECHN. ASS. 
ARTS.EN 

FYSIOTHERAPEUT 

THIALF 

JOHA...1\l GRilufl:ONST:îA ( 1) 

ROEL SCHEENSTRA (3) 
WALT KOOY (4) 

DAVE P.~RKS (2) 
HIELKE LAGEVEEN (15) 

ANDY J\ ILES ( 8) 
SAKE DE BOER (5) Capt. 
JOID~ DE BOER ( 7) 

G:a1A1 D BOLT JES ( 6) As s. 
JACOB DE BOER (14) 
IBED STI:V==:.ïfSON ( 16) 

IET NOTA ( 10) 
-:IK.2: T~_Oiî/IAS ( 17) 

Fotors van tea.121 en spelers verkrijgbaar in de stadionwinkel. 
Opb.r.ene;st ten bate va.tl G.IJ .S. l 

HERHAALD VERZOEK 

KOP ,COMPE,TITIESTAHD 
1 • G. IJ. s·. 
2. BOLDOOT UTMCIIT 
3 . KENPHANEH 

VAF DE COACH 

2e DIVISIE N.IJ.B. 
11 11 0 0 
1 î 8 2 1 

10 7 1 2 

1972-1973. 
22 93 - 24 
18 106 - 27 
15 92 - 33 

De wedstrijd vanavond is voor G.IJ.S. een test-case. 
Hoe is de krachtsverhouding tussen de 1e en 2e divisie? 
Vanavond krijgen wij een stukje antwoord. Het resultaat 
is voor G.IJ.S~ belangrijk voor het bepalen van zijn 
koers bij een eventueel kampioenschap. De wedstrijd is 
voorts een goede voorbereiding voor de 3 laatste en 
zware competitieuedstrijden. 
Onderst~and het ge]lande programma tot 14 april a.s. 
\lij blijven op de komst van het G.IJ.S. legioen naar 
het IJsstadion Stadspark rekenen. 

KOI1'1ENDE ·.iED0 ~rRIJDE1î ( on 1 er vo rbeh0ud) 
Za 3-2-'7"5 19.45 u. G.IJ.S. - KElIPIWTEH 
Za 10-2-'73 19.45 u. G.IJ.s. - AJ.ISTEL TIJGERS 
Vr. 16-2~r73- 19"45 ,u-•. G.IJ.S. - JOHG ORANJE 
Za 24-2- 1 73 20.00 u. BOLDOOT UTRBCHT - G.IJ.S. 
Za 3-3-'73 19.45 u. G.IJ.S. - SKOL DEN :BOSCH 
Za 10-3-'73 20.00 u. THIALF - G.IJ.S. 
Za 17-3-'73 20.00 u. SKOL DEN BOSCH - G.IJ.S. 
Za 24-3-'73 19.45 u. G4IJ.S. - HERHE E.V. 
Za 7-4-'73 20.00 u. E.S.C. SOEST - G.IJ.S. 
Zo 8-4-'73 17.30 u. HERNE E.V. - G.IJ.S. 
Za 15-4-'73 19.45 u. G.IJ.S. - E.S.C. SOEST 

Van 25 - 31 maart zijn er 14 landenwedstrijden in het -kader van de Europese J:eugd.kampioenschappen. 

Koopt u oo~ bij onze adverteerders??? 

Wilt u niets op de baan -rrerpenl Dit is eevaarlijk voor de spelers! Wilt u NIET roken! 

LET OP HET -~IDJMER VAlT DIT PROGHAivIJIIA 2 U HEEFT I.TISSCHIEN EEN PRIJS 1 
Totziens bij de volgende wedstrijd tegen KEMPHANEN o~ 3 februari aanstaande. 
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GIJS be1áankt 1 

wellicht voor 
promotiekans 
De Gronfoger IJshockey Stichting en de talrijke supporters weten sinds zaterdag
avond waar ze aan toe zijn. De noordelijke derby tegen Thialt vormde voor GIJS 
een krachtsbepaling. De ontmoeting met de onderaan de eerste divisie bungelende 
He-erenveeners gaf een antwoord op de vele vragen na het eventuele GIJS-kam
pioenschap van dfJ tweede divisie. Thialf, dat zonder Scheenstra en Boltjes op 
hn ijs verscheen, toonde zich duidelijk de betere ploeg, die met een goede poss
techniek zijn tegenstanders krampachtige bewegingen lieten maken, hetgeen tot 
een duidelijke Friese zege leidde: 1-7. 

.,Een vin,gerwijzing", meende GIJS
coach Van Erp, die na afloop verklaar
de: Na het resultaat van vanavond 
dac:ht ik, dat w.e nu moesten overwe
g~n het GIJS-ibestuur te advi.seren om 
na het kampioenschap nog m~ar een 
jaartje te rijpen in de tweede divisie." 
Thial1-coach Hamstra vulde aan: .,In
derdaad lijkt me dit GIJS-team nog 
niet gesdhikt voor de eerste divisie. 
Wél zijn de Groningers stukken voor
uit gegaan in vergelijking met het 
vorige jaar, maar er zitten no,g te veel 
zwakke plekken in. Trouwens, zoals 
die Andy Raven v,anavond speelde is 

• hij geen schim meer van het vorige 
seizoen, toen hij bij ons schaatBte." 

Het minder sterke spel van Raven 
was inderdaad opmerkelijk, hoewel 
gezegd moet wio,rden, dat deze Gro
ninger Canadees door een aantal bles
sures gehandicapt was. Van zijn pink, 
neus- en dijbeenverwoningen ond,er
vindt hij nog steeds last. · 

De andere Canadees in het GIJS
team, Wilson Ross, deed thet veel be
ter. Samen met Martin Leeflanig, Jos 
Teisman en de als vanouds opererende 
Rob van Aarem vormde hij de Gro
ninger kern, die zich bij vlagen kon 
meten met de superieure Heerenveen
erJ. 

De soms harde maar door de arbi
ters El~inga en Som.ers in sportieve 
banen geleide wedstrijd (slechts zes 
strafminuten) begon met een wisse
lend spelbeeld, waarin al dadelijk 
bleek dat de Friezen over een betere 
,,stick-handllng" beschikten. Steven
son, Miles en Thomas sneden herhaal
delijk door de vijandelijke lijnen en de 
2-0 vooorsprong na de eerste periode 
(treffers van Thomas) accentueerde 
dan ook het kracbtsverschU. 

Vooral in de tweede speelpe,riode 
ovevtroefde Thialf de zioh hardnekki-

ge verwerende Groningers (Thlal!
coach Hamstra: ,,Ik wou dat wij zo'n 
mentaliteilt in de ploeg hadden") en 
scoorde via Parks en Miles in de 
eerste twee minuten. Direct daarop 
beloonde Filkert Berghuis de vechtlust 
van zijn ploeg (1-4). M,aar in deze 
beslissende 1ase drukte GIJS niet 
door, Krikke schoot net naast en Ross 
stuitte van afstand op doelman Grim
monsma. Jaco,b de Boer (2x) en Fred 
Stevenson brachten in de tweede 
twintig minuten de stand op 1-7. 

Vermoeid 
In de eindfase zakte het tempo en 

daarmee de kwaHteit van het ijshoc
key. De Friezen die donderdagavond 
(3-9 verlies in Geleen) en vrijdaga
vond (6-10 verlies tegen Brussel) 
hadden gespeeld, raaik1ten zichtbaar 
vevmoeid, terwijl de krachtreserves 
van GIJS in de twee e~rste periodes 
al grotendeels waren geslonken. Het 
werd een krampacht1g einde, waarin 
Thialf niet acoorde en GIJS tot re
delijk tegenspel kwam. 

Coach Van Erp na afloop: .,We zijn 
nu gesterkt in onze mening over pro
motie of geen promotie. Toch is het 
nog te vroeg om definitief te beslui
ten. We spelen straks nog eens tegen 
Thialf en twee maal tegen Skol Den 
Bosch, Laten we die wedstrijden nog 
even afwachten. Trouwens, we zijn 
nog steeds geen kampioen. Daarvoor 
moeten we aanstaande zaterdag eerst 
de Kemphanen nog bedwingen." 

Nog steeds twijfels dus omtrent 
kampioenschap en promotie, maar de 
grootste vraag is wel of het veeleisen
de GIJS-legioen het zal accepteren, 
dat GIJS na een eventueel kampioen
aehap niet zal durven te promoveren. 

Forse nederlaag tegen Thialf: 1-7 
----:--------------------__! 

Wilson Ross (linl<s) slaat de 
puck uit het Groninger verde
digingsvak ter opluchting van 
de GIJS-spelers Henk van Hal
teren, doelman Martin Leeflang 
en Folkert Berghuis (v.l.n.r.). 

Fiscus legde-0 
beslag op ~" 
rècette GIJS 

De voorbereidingen op het ko
mende kampioenschap van de 
ijshockeyclub GIJS - zaterdag 
kunnen de Groningers door een 
overwinning op Amstel Tijgers de 
titel in de tweede divisie grijpen -
werden vanmorgen enige tijd over
schaduwd door een financiële in
greep van de belastingdienst. 

Bij de voorverkoopadressen van 
GIJS werd namelijk beslag gelegd 
op de recette van de komende 
wedstrijd in verband met een 
belastingachterstand van GIJS. In 
het vo,rig seizoen werd door de 
minder gunstige financiële toestand 
de verplichte BTW - 14 pct. van 
de recette na aftrek van de venna
kelijkheidsbelasting - niet afge
dragen, waardoor GIJS een schuld 
kreeg van circa f 14.000. 

Het onverwachte optreden van 
de fiscus, gezien he,t nog lopende 
verzoek van GIJS tot een gesprek 
met de belastingdienst, kreeg later 
een gunstige wending na een on
derhoud tussen beide partijen. Na
dat GIJS een deel van zijn schuld 
had betaald, werd het beslag opge
heven. 



Aanwijzing 
Na afloop van de faire en sportieve 
wedstrijd zonder incidenten (GIJS 4 
strafminuten en Thialf 4 strafminuten) 
verklaarde GIJS- coach Fram van Erp: 
"deze nederlaag is voor mij een aan
wijzing te overwegen GIJS in de tweede 
divisie eerst nog wat te laten rijpen. Wij 
moeten in de eerste divisie niet op avon
tuur uitgaan met alle nare gevolgen van 
dien. als voortdurend forse nederlagen 
tegen gerenommeerde ploegen als Til
burg Trappers. Daarmee is de ijs
hockeijsport in Groningen niet 
gediend. Wij moeten voorkomen dat het 
publiek van de wedstrijden wegblijft. 
Het wil overwinningen meemaken en 
niet regelmatig worden geconfronteerd 
met nederlagen. Laten wij nog maar een 
jaartje rustig in de tweede divisie blijven 
en het spelpeil nog wat opvoeren. 
Individueel deden wij voor de Friezen 
niet onder. technisch kwamen wij nog 
veel tekort. De Thialfspelers zochten 
meer de ruimte op en speelden de puck 
veel vlugger af. Ook hun schaatstech
niek was doorgaans beter, kortom er 
was vooral in de eerste en tweede 
periode behoorlijk klasseverschil. In de 
derde periode kregen wij wat meer 
greep op hun spel, waardoor wij in deze 
periode de balans vrij goed in evenwicht 
konden houden.'' 
Tot zover Frans van Erp, die wel terdege 
inziet dat zijn ploeg nog geen eerste 
divisie niveau heeft bereikt. 

Coach van Erp overweegt eerst nog jaartje "rijpen" 
2.CJ- !- f 3 

GIJf) nog lang niet op 
niveau eerste divisie 

Verlies tegen 
Thialf tot 
7-1 beperkt 

Canadezen 
Thialf. met vijf Canadezen in de ploeg, 
Fred Stevenson. Mike Thomas, Andy 
Miles . Dave Parks en Jchn de Boer, 
kwam in zijn sterkste opstelling in de 
piste. Bij GUS moest coach Van Erp het 
met een niet geheel fitte Andy Raven 
stellen. Al vrij spoedig bleek dat GIJS 

Het is nog niet zeker dat GUS bij een het tegen dit Thialf beslist niet kon bol
eventueel kampioenschap in de tweede werken. Hoewel de Groningers zich van 
divisie van de landelijke ijshockeycom- hun beste zijde lieten zien, konden zij 
petitie naar de eerste divisie overgaat. toch niet voorkomen dat TI1ialf in de 
De Groninger Dshockey Stichting beeft eerste periode het constante ove~i~ht 
de Nederlandse Dshockey Bood laten en het betere spel in de score tot uiting 

Opnieuw is he,t Taak: nT. 7 van 
Thialf slaat de puck Langs doel
man Martin Leeflang 

Toch waren de treffers van John de Boer 
en Mike Thomas maar een zwakke af
spiegeling van de juiste krachts-ver• 
houding. Duidelijker kwam dit In de 
tweede periode naar voren. Toen scoor
den achtereenvolgens Parks, Mlles, 
John de Boer (2) en Stevenson. Nadat 
het 4-0 was gewordm, zorgde Folkert 
Berghuis op fraaie wijze voor het enige 
GOS-doelpunt. In de laatste periode 
kon doelman Leellang de Friezen van 
het scoren atbouden. 

weten, dat GUS zich hEt recht voorbe- bracht. 
houdt om ook na het kampioenschap In !..,.:=.=~--------------------------
de tweede divisie te blijven u1tkomen. 
GUS zal de promotie laten afhangen 
van de resultaten die het in enkele 
kmchtmetingen met eerste divisie
ploegen gaat behalen. 

Zaterdagavond was de eerste kracht
meting met een van deze ploegen, het 
Heerenveense Thialf, dat op de laatste 
plaats in de eerste divisie is geeindigd. 
De ,.Qngeveer 2000 oeschouwers in de 
"uitverkochte Groninger. ijspiste, waar
, onder enkele honderden Friezen, het -
ben zich ervan overtuigd, dat er - ~ wyi 
degelijk een groot krachtsverseh il is tus
sen de eerste e-.i tweede divisionisten. 
Thialf namelijk won deze krachtmeting 
tussen de beide noordelijke ijshockey
ploegen met ruim verschil: 7-1. De 
tussenstanden waren: 2-0, 5-1 en 0-0. 

Om Europese titel 

Jeugd ijshockeyers in 
Groninge~ 3:a~ de slag 
Van 26 tot en met 31 maart worden in 
Groningen en Heerenveen de Europese 
jeugdkampioenschappen ijshockey in 
groep . B gehouden . . Ti~n . landen met 
spelers beneden twintig jaar nemen 
hieraan deel. 
Zij zijn verdeeld in twee series. In de 
eerste serie spelen Noorwegen, Joego
slavië. Italië. Oostenrijk en Nederland. 
In de tweede serie zijn ondergebracht: 
Polen. Roemenië, Denemarken, Fran
krijk en Bulgarije. 
De wedstrijden zijn als volgt over de 
beide ijsstadions verdeeld: 
26 maart Heerenveen: Noorwegen-
Nederland en Joegoslavië-Italië, 
Groningen: Polen-Bulgarije en 
Roemenië-Frankrijk. 

27 maart Heerenveen: Polen-Frankrijk 
en Bulgarije-Denemarken. Groningen: 

Nederland-ltalië en Noorwegen-Oosten
rijk. 
28 maart Heerenveen: Italië-Noorwegen 
en Oostenrijk-Joegoslavië. Groningen: 
Polen-Denemarken en Bulgarije
Roemenië. 
29 maart Heerenveen: Denemarken
Roemenië en Frankrijk-Bulgarije. 
Otoningen: Noorwegen-Joegoslavië en 
Oostenrijk-Nederland. 
30 maart Heerenveen: Nederland" 
Joegoslavië en Oostenrijk-Italië. 
Groningen: Polen-Roemenië en Dene
marken-Frankrijk. 
31 maart: Heerenveen: de nummers vier 
in beide series en de winnaars uit beide 
series. 
Groningen: de nummers drie uit beide 
series en de nummers twee in beide 
series. 
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COMPETITIE 2e DIVISIE N, J.B. 1972-1973• ZATERDAG 3 FEB1UARI 1973. 
G. IJ .S. I - KEJî.IPHAl EN I 

G.IJ.S. OPSTELLINGEN KEMPHANEN 

:MARTIN LEEFLAl G ( 1 ) DOELVERD • A. V.D. BURG (18) 
V.D. 1..1: LDE ( 1 ) COEN EIKELENBOOM (î8) 2e DOELVERD. 

. /ILSON ROSS ( 9) 1 e VERJ). B. REUZER (15) 
H. V.D. POEL (4) JEROEl LOTIE ( 3) 

JOS TEIS~,'IAN (5) 2e VERD. B • J S T R •'l KI ( 7 ) 
G. V.D. HEIDE (5) HENK V. HALTEREN (4) Ca.:_t. 

JACK V ~iî~l.TA ( 1 7) 
ROB V .Al- AAREH ( 6) As s. 
Al DY RAVEH ( 14) 

HENDRIK BOSiiA ( 19) 
FOLKJRT BERGHU S (2) Ass. 
HEHK KRIKYE ( 11) 

JACOB v1 -r GELDER (20) 
UANS VIAGENAAR (2 4) 
JOHAN TOREN (16) 
ED YARD r ORT ( 8) 

Fr.J • .I. VAH ERP (13) 
Y. ROSS (9) 
JOHN CAi.I}IIONI 
F.H. MULDER 
H. G. KRil IE 
H. DE VRIES 
H. BHOOlIAlif S 

1e AANVAL A. VAd BUREH (10) 
Th. HA3RAiilil- ( 16) 
T. VJûJ GOOL (8) 

2 e AANVAL D. CIIILLEI lAH ( 21 ) 
Th. DOU'.I i 1 S ( 9) 
P. RUTTI1 G ( 19) 

\'!ISSELSPELE S B. VERHEER ( 3) 

COACB 
T1LAINER 
TDCIIN. ASS. 
ARTSEN 

FYSIOTHERAPEUT 

B. J~ TRE.I.ISKI ( 7) i 

Bestelde foto's kunnen in de stadionwinkel worden afgehaald. 

Koopt u ook bij onze adverteerders??? 

- -ilt u NIET roken en a.u.b. NIETS op de baan werpent 

LET OP T Nill'.11.IER V ~ DIT PROGRAMMA 1 U HEEFT IîISSCHIEN 
.EEH PRIJSl 

COMPETITIESTAWD 2e DIVISIE N.IJ.B. 1212-1212-
1 • G.IJ.S. 1 1 1 1 0 0 22 93 - 24 
2. BOLDOOT UTRECHT 1 1 8 2 1 18 106 - 27 
3. KE~vlPHAI'TEN 10 7 1 2 15 92 - 33 
4. TILBURG TRA~PE S II 12 6 0 6 12 86 - 61 
5- H.IJ.S. VERONLCA II 1 1 4 Î 6 9 49 - 59 
6. 0 L Y1vIPill Ai T' JER~ EN 11 4 0 7 8 57 - 90 
7. ' - EL T_JGERS 10 1 0 9 2 24 - 104 
8. BRUSSEL II 10 0 0 10 0 21 - 1 30 

VAN DE COACH 
De laatste lood.jes 1Tegen 1 et zwaarst. Dit zal vanavond 
veer blijken. ~1 deprille geschiedenis kwamen beide 
ploege zes maa. tegen olkaar uit. Ieder won drie 
ontmoetingen ( ·oelp. G - K : 25 - 27). 1 a de j .1. sensa
tie in Eind:1oven 9 rraa.rbij G.IJ.S. een 2-1- achterstand 
snel in een 4-2- voorsprong omboog, karJ. verwacht worden 9 

dat Bob J·as remek" c.s. op revanche belust zijn. 
Ca~>tain IIenl· 9 \.ïlson, Rob, Hondïik, Fo11~ert en alle andere 
Gijssies zijn er even belust op deze revanche te voorkomm. 
De trainingsinzet vc1._1 de af.gelopen weel: was voortreffelijk 
en is een garantie voor en spannende match. 

Fr.J.H. van Erp. 
l Ol'IENDE WEDSTRIJDEN 
Za 10-2- '73 20.15 u. G.IJ.S. - AiI~TEL TIJGERS 
Vr 16-2- '13 19. 45 u. G.IJ.S. - JONG ORANJE 
Za 24-2- '73 20.00 u. TIOLDOOT UTRECHT - G.IJ.S. 
Za 3-3- 173 19.45 u. G.IJ.S. - ? 

Za 10-3- 17 3 20.00 u. THIALF - G.IJ.S. 
Za 17- 3- '7 3 20.00 u. ? - G.IJ.S. . 
Za 24-3- '7, 19.45 u. G.IJ.S. - HERNE E.V. 
Za 7-4- '7 3 20.00 u. E.s.c. SOEST - G.IJ.S. 
Zo 8-4- '13 17. JÜ u. HERNE E.V. - G.IJ"S. 
Za 15-4- 1 7 3 19. 4 5 u. G.IJ.S. - E.s.c. SOEST 

Van 26 - 31 maart zijn er 12 landenv1edstrijden in het 
kader van de Eu1·opese Jeut3dkampioenschappen • 

mot ziens~ bij .de vçlge de "ed._ trijd tegen AMSTEL TIJGERS op 10 februari aanstaande. 
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ZATERDAG FEEST VOOR GIJS·? 

GIJS klopt Kemphanen 
in uitverKocht huis 
In hel uiherkochte Groning rij tadion 
heeft GU zaterdagavond ook d 
n.eede on1m ting u-gen het Eind
ho\en e Kemphanen lol een goed einde 
gchraeht. De\' n Erp-Bo. .,.onnen di1 
belangrijke duel mei 4-2. Oe tu sen-
landen 'l'taren: 3-0, 0-1 n 1-1. GUS is 

nu nog é n punt \'81.1 het kampioen-
hap ven.ijd rd. 

L. ag vono an he1 eest in het vro
n n er IJ, tadwn orden." nn er GlJ 
de ontmoe mg tcg,m m tel ÎÎJ ~r 
"int. Dit 1\ geen al 1e grote opgave. \\Unt 
Am,t I TiJgcr. behoort tot één ,an dl! 
zwa ~te ploe ~n 1n de twt..-cde d1, me De 
,tand i1311 de top ,·nn de ran li~t i 

momemte 1: GtJ 12-24, B Id t lJ ho-
11-1 . 'emphanen 11-l 

heeft z.a.terdaga, and de magi che 
gren \ an honderd doelpunten niet 

unnen halen. fogelij heden chiepen 
d Groni1 ger da rtoe \\el. maar de 
Kemphanen doelman 'an der Burg. de 
nationale d0elman \'an h t Jeugdteam. 
\tond dit in d~ "eg. Hij t 1 de harten 
,an de me ·r d n :? t h m, rs 
l r 71Jn talrijke en ·oortreffeJiJke red-

1 dmgen. Vooral zijn vangte hmek \\3 

omo r~clba r. 
IJ ~ang on 1uim1g \an tart en O\er

dl ndcrdc de Eindho\enaren du clanig. 

dw n1bJ1 r, treht c;u:·-coploin llenk v ,n lfalt ren aan zI1n a/1111. De ,ronmgtc!r 
gonnen om zijn . t1ck die hl/ I xw11tgeraakt aan ~en lege:n,tander. 

een ge\•echl be• 

I\' n ff'n onttr enl111rev1ul 

lltt k1n1plotnttbap l■n GIJ nlel 
111ter ontrun. • oc ttn 1>unt I d o-
ma,-er IJldlo<'kf'yforma.U v,r ·ijderd an 
il till'I In de hn~d11 dl ,1 lt. De br
la ngrijkl' uil wed lrijd l rr-n dr ton(ur
r"nl 8oldoot lre< hl de lul te 
",-d h-ûd T&n hrl •tlzotn - :ral omtrrnl 
h11l li:amplof'n rbap an Jtrn brlan1 
mrrr Un. A•n taande a■ lerdar i.pl'rlt 
GIJ. kfen hrt unieke Am tel TiJrtr 
t'n dat d u itl mort door de Grontnrn 
iondtr OHM re onnen kunnen orden. 
lid l'rootate ■ lrulkf'lblo lr. oor r.u. 
vormde bl't l!:indbo ui ■ ltemph■nf'n, 

lllUr d•l blulr. aterd•ravond ,eu r -
d11lijk te nitml'n hlndeml5l '-!. 

In de GIJ -ploei be lond no al wat 
a gst ,·oor de Kemphaarn . ln Elndho\'en 
lu Le het de Groningen immer nie 
zunàer enig tor uin die , olie wimt e 
behalen, Capt in Henk \'an Halleren 
druk1e de ge\'oel n van dr ipeler hl't 
kt>machtig t uit .He- \1. u ten dubbel
tje op z'n kant. Al e vana,·ond hadden 
, erloren. d n waren Wl' waar.chiJnh1k 
geen kampioen geworden , e zouden 
dan moetPn wmneu 111 Ut1 ht er da.ar 1. 

k la , ·oor nodig Echt, Boldoot Utrechl 
doet voor on. niet ondu". 

In de beginfase we te GIJ trouwen, 
niet de Indruk rnl1~ -11g~t voor dr 
Kemphanen lf' he-bben. De ga :.herl"n 
irepen direc de mach an ov,rrompe • 
den de Eind ho" en■ e. me in ho01 lt-m
po uit1evoerd• comblnall Coach ·an 

GIJS heeft 
,, 

nog een 
punt nodig 
1:rp ,.De opdrach \\a het 1recL" Pal!· 
l' Daa, mee on,re11eldt> GJ,I dl' \ iJa, • 

dphjkf' act,~ en r:am :i:el! he iniuattl'l. 
Dat kwam ook in de •core to• ul:lng 
Rav1m, \"er a en Ro. • doe puntten in 
dl' l) mp ,o e en e e de Kempha
nen op e,'n acn er·tand. die de Eindho
\'enaren me mepr u- bo"t-n k wamf'n 

Tiel h o lepun1 an dt ll.'\ ttdl' ptrloda 
,-ormdt pen m ll' tt'btp r11J au uit• 
barsilnr Y&D rnJUll' kleinen lw ten. 

Yoor hf't bom,·olle !ot.adion .,.... dil lit'b.i
ml'lljk C "pld lrOU\'ll't'D de enl e Jt· 
beur\,l'nl■, rvo,,r men 1.kh \:an d" 
11hplu1 en ·rrhltf. ln de e l e Ter-slap

ie- hrt prl "" kon lhbnken TI"ljf'lijk 

profl~re.n 'fa.D en1 "' -punt In hf"t GUi!· 
fe e-ld: :S-1. 

Hard 
~ ,lotpenodl' ~ r " m t 'n Kl'mpha• 

n u-orr~nH !, waar 11 Van Gooi 1 1111 

"ec mlnu n ·:an Folkert Berghut~ vrije 
doortocht k rl'eg aan cboden 3-2 B rg 
hu1.-. ,.De dom Le fout indR ier j~ar· 1. 

Da ma ont1 ikkeldl' de harde s•rl ~ 
<o,wall • d \eel s r !m1nuten1 zich naar 
eeu ene felle pe ·oonllilce due Op 
"'" man.en dat t l'e .indhovPn.iren op 
hl' rafban Je ,·e oefden telde Fol
k"'r B rghul de ze l' l!'n daarmPe h t 
aan taande kamp1oeruchap ,·e1lig: 4--2. 

De pdJ nJd \·an aan laandl' za erdar 
zal voor GIJ ongel ·ijteld het kamp!• 
oen. chap ople,·eren. Een ~portil'\' l' pi • 
tal e d waar chi nliJk om rent promo Ie 
1een 11r •ol~en hel'f De GIJ • 1>id in it 
voan1et n ■ promotie namelijk tt' · !'1 
prob em en, à1e een club iond!'r " pon• 

~hip" nl zal kunnen o lo• en Coach 
\'an Erp Wp Pbb n nog teed geen 
be lwt rtenomen o Wl' inderdud 1.ull n 
pron10 ·e en. He har.g• vooral a! \ an d 
ponsor waarnaar we a,rn he zoekt-n 

z I Wt> zullen onJ .spl'll'rsmaterlaal 
mo,ten Pr rken er daar ui geld voor 
nod1 . r laar entm, n we et>nt flOJt 
.-eru a!v. achlen hoe de xesul a e v, or-
de egen enkele erke clubs t d• 
ttr hiJ e ·. 

d I het ::tl na minuten een 2-0 vo r
sprong h;id. ndy Ra\en ·oordc in de 
11erde mmuul en na " nreffelijk 
samen pel met Rob ,Jn arem bracht 
Jackie \!en ma \ier minuten later de 
tand op 2-0. GIJ bleef de lrijd be

heersen en drukte 1ijn me·rderheid in 
de eer~te periode met nog n 1reffer 
\'Jn Wil n Ro5 duidelijk uit. \ unneer 
doelman \ ',m der Bur iet zo ,·o r• 
trelTehjl-. had , p.!, d, ,,,u 
ongct" i;ldd veel hoger zijn 1i 

GIJS uit ritme 
In de t •l'ede p !helft liep het bij de 
Groni ngu'!> ,eel troe"er doordat Ra en 
g bi cerd r kte en op hal , , kracht 
p cld • K rnphanen gon trouwen 

ook ,e I forçe r IP spelen en baal de GUS 
,olledig u.lt hel ritme. Toch blc,en de 
Gronl ngns duidelijk het Initiatief e
houden , m nlll' flOk toen Kem phanl'n 
l1>tt pelers op de tmtban l. h d zJ tten, 
1 gd n d Gi I er n1el In doelman 

\ on d r Burg Ie p eren. 
A. n het . lot I an deze twcL·ch: periode 
k1, an1 -Kemph. ncn l~'l en te end l
pun1 1~11 rle uit&rcbrnkcn ll;ibrn en 
1 rofitcurJe \an een ,crdcd iging-.f ut 
v.tn de Gronini r . 

ok in de la,11 Le peri de llll\ de ,trijd 
b:1wnde1 fd en kreeg de 1, <lstnj<l nog 
e n bij,<,ndcr ~p nnend karakter toen 
Golna md een lranie wlo de stand p J. 
2 l•r.icht ndat Kemph,m 11 opnieu · 
geliJkt1JdiJ,: 1v.cr spelc op de !ro lbank 
h, d zitlen. laeg GIJ be li send toe: 
Folkert Bcrghui\ bracht toen de tand 
tip 4-2. Kemph. ncn l•guc 11 h vroeg
tijdig b1J de b ·si Ming neer GIJ kreeg 
hel ,•ûllcdig l 'N)r h 1 ,eggen, 1 ·at uit• 

d1aa1dc op 'kl:mm t·h1ct •n' op he t 
indhoYen e doel. Van der Burg echte r 

"Ccrd1.: all , , 01 111 7ijn richtmg w rd 
!le d1ntcn. het bleef hij de 4-2 \Core. Aan 
GIJS-,i;Je 11crckn 4 m afminu ten gcno• 
t,·crtl, Kcntphanrn krcq: 1 aange
lcki:nd. 

13 R 1 ~ 
B 7 Il l 

13 1 2 ,> 
,, 7 1 1 
,, , 1 :? 

10 /\ 1 ◄ 
11 2 1 R 
11 1 1 tl 
lll 1 0 Il 

Ook 1n dl' comp1·tl1i,• oni d 
Cup lrucrn. th,11· 1 1 HiJ V •· 
ton d , nl11e ploei,: <itl' het 
dicht t In het ki !zog van 1'1l
burJ:l Trappers bi jft, R ak IJ -
hoek ey d:i L dunr •en crlt o~ er
winningen - leg n at. Ncd 
8-4, in Grc•nobk 8-3 en in 
Zweibruckl!n l •Ji( •n de Warrior 
9-2 - aamankclljk de Lw Pdc 
plant• bcz tte. luw[t drzc 
positie aan zijn stadgenoot 
mo ten pr1Jsge en. 

T1lbur 'I'l'app r 12 J 1 1 0 23 
fl,IUlr. IJ ShOl'key 13 8 0 5 lff 
JUJS Vei-onlca 10 8 t 1 11 
BruM 1 15 o 3 6 1:1 
CPL- uper • 'endaz 12 Il 1 " 13 
U5 re W rrlol'S lJ 6 D 5 12 
smoke Eateni 9 4 J -1 Il 
HC Grenobl 12 3 3 6 ll 

at 1\,-d NUmegen 16 2 'J. I:t tl 
Pu1s Vtry 12 l IJ Il 2 

In de tweed!' dlvisi van de 
nationale competitie heeft ook 
hi::t Eindhovense Kemphnnen 
de opmars van he.- Groning (' 
GIJS naar het kampioen chap 
niet kunn n tuilen . De Gro
ninger- Ll<•ven rn ci~en :tadion 
met 4-:l de m crd n• en kun
m,n nu zatcrrlagavond voor , i
g~n publiek de titel v rov ren . 
Amst.el Tijge1 i de <,norl.aat te 
t gen~tander van G1Js d11t n()g 
i· n puntJe \'an het kampioen-
chap is \ crwiJderd. De stand 

in de ni.·c d divisie is nu: 
Gt.rs Grnmngcn 
Boldoo' IJ hoek 'Y 
Ke-rnphancn 
Tilburg Trappers 2 
01 ·mp a Ani-Werp 
H1Js Veronica 2 
Amstel Tijf r.< 
Bnt · el 2-

12 12 0 0 24 
Il 8 2 l 18 
11 7 1 3 15 
l:J 7 0 R l4 
12 5 0 7 10 
12 4 l 7 9 
11 l 0 10 2 
12 l O 11 2 
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VOORVERKOOP GRONINGEN: 

Sigarenmagazijn : --:--:::;-------:~--=--:~~ 

Minke Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports, M. Veningastr. 30 
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COHPETITIE 2e DIVISIE N. TJ . B. 1972- 1973 • Z.b.TERD' .. G 10 FEBRU:lRI 1973 . .l...' ... NV.'.NG 20. 15 UUR . 

G. IJ . S . I - 1 ~STEL TIJGERS I 

G. IJ . S . 

l\lw.RTIN LEEFL!~NG ( 1 ) 
COEN EIKELENBOOM ( 18 ) 

WILSON ROSS ( 9) 
JEROEl LODE ( 3) 

JOS TEISII/Ii :tT ( 5) 
i1E-i.;i1( V . - l.LTEHEif ( 4) 

Hil DRIK .BDSI'.kl ·· ( 1 9) 
.itNDY IL VEH ( 1 b ) 
E~_rK KRIKKE ( î 1 ) 

J .: .. CK VEîfEJl..f..' ( 1 7 ) 

Capt . 

FOLKERT BERGHUIS ( 2) Ass. 
ROB V.:'J.N ,d,- · RE d ( 6) .:. s s " 

J .L·.coB v~'tl GELDER ( 20 ) 
l ·~ns ;, "._GB .. ~--~J{ (2 4) 
JOH..:~N TOREN (16 ) 
Eff ✓ -.. RD KORT ( 8 ) 

F r " J . M. v_·1.1 .!!iRP 
W. ROSS ( 9) 
J OHN c.: .. HPIONI 
F . Il . IVTIJLDE 
H. G. KRIKKE 
ü . DE VRIES 

(1 3) 

DOELVERD . 
2e DOELVE D. 

1e VERD. 

2e VERD . 

VII S S EL5 PELERS 

CO ·.cH 
r:L1RA I " ER 
TEC~ • 4.ss • 
~J.RTSEN 

H . BR0011L1r s FYS IOTilli.?JiPEUT 

JJ\1STE1 TIJGERS 

J . SCHU'l'TERS 

w. v .. -~N ROSSUM(Capt .) 
H. J .: .. SPERS 

K. DE RIDDER 
B. HOGEVORST 

R • KNOOP 
F. W.:~HL 
s . N ... :.GEL 

T. HI JS T1'JRK-·.1.HP 
H. SCHIPJ..)ER 
P. B •. i.LFo· T 

D. DUBOIS 
' ..... GRIE? 

B. HOGEVOR6T 

Van 26 - 31 maait ZlJn e r 12 l andenn eds tri j den in het kader van 
de Europe s e Jeue,.: .:-..arnp io c:nscl: a 1;_ :cn . 

- Koopt u ook bij onz e adv 2r t ce rd ers??? 

COMPETITIEST.iü'-TD 2e DI VISIE N. IJ . B. 1972-197 3. 
1 . G. IJ . S . 
2 . BOLDOOT UTRECHT 
3 • KEJ:IPR-1'1.N EH 
4. TILBURG TRL~PPERS II 
5 o O L YTIPI .. ". ! Y T\'lERP EN 
6 . H. IJ . S . VER01f I C •• II 
7 .. .a .. i:iS TEL TIJG ERS 
8 . BRUSSEL II 

v,.,~i DE co1.l.cH 

12 12 0 0 
1 1 8 2 1 
1 1 7 1 3 
13 7 O 6 
12 5 0 7 
12 4 1 7 
11 1 0 10 
12 1 0 11 

24 97 .-- 26 
18 106 - 27 
15 94 - 37 
14 91 - 62 
10 68 - 92 
9 50 - 62 
2 26 - 1 î 5 
2 24 î36 

Nog één punt en G. I J . S . is kampioen en een kroon is geze t 
op een succ esvol seizoen . Di t zal in dez e 13e competitie
wedstrijd moeten lukken ( vo ri ·; e ontmo e ting 8-1 voor G. IJ . S .). 
Bij he t behalen van het kamp i oenschap zal er heden vanaf 
24 °00 uur een îeest zijn in Huize 11.1Iaa s . Gratis toegang 
voor co11tribuanten 9 donateurs en leden van de Su1J_:Jorters 
Ve reniging . ~~lle ande re vr i end eu toeianü f 2 ii -- ( voo r ver-
koo p in stadion ) . 0~ 16 f e br. a . s ., voor de wedst rij d tegen 
JOHG O:r~· .. -r JE Il ~•~c;;,ffi]_)ioenshuldi t; ine . 
Zo , t:row~,e G. IJ .s . Su!.--')o:i;ters , u k ent nu de p l ani1en . 
De Gijssies t1o et en het nu op ~1:::t i js no .. : -ffaa.i,maken . 
Ons volle v urtrou•,·.en eevt::!1 1':ïij ze mee i n d. e z ~ b E:laHs rij k e 
v.redstrijd (-, iC-.<.l.rin het 100c cornpe t i tiedoelpunt kan vallen) . 
Ho11elijk tut sti2.l· s 01) ~-e t f t;' e t' t . 

KONENDE -{EDSTRIJDEN 
Vr 16- 2-' 73 19 . 45 u . 
Za 24- 2-' 73 20 . 00 u . 
Za 3- )-' 73 19. 45 u. 
Za 
Za 
Za 
Za 
ZO 

10 - 3-' 73 
17- 3- '7 3 
24- )-'75 
7- 4-' 7) 
8- 4-'73 

20 .00 
20 . 00 

19. LfJ 
20.00 
17. 50 

u. 
u . 
u. 

u " 
u . 

G. I J . S . - JONG OR..'JfJE 
BO LDOO ï UTR~CHl - G. IJ . S . 
G. IJ . S . - ? 

THI"' .. LF - G. IJ . S . 
G. IJ . S . - ? 

- Wilt u NI ET roken en a . u . b . HI ETS o --) de baan weroen l 
~ Za 1 5- L~- r 7) 19.45 u. 

G. IJ . S. - HERNE E. V. 
E.s .c. SOEST - G. I J . S . 
HERNE E.V. - G. IJ . S . 
G. IJ . S . - E . s . c . SOEST 

LE11 OP HET 1J ill'11~ER V . .'._i DI~ PHOGRJ~r.TI',T...'~ , 1J HEEFT MI SSCLI EN EEN PRIJS 1 

Tot zien s bij de volgende wedstrijd tegen JONG Ofu'Jî JE op v r ijdag 16 februari aanstaande . 



VREUGDE IN IJSHAL 

GIJS speelt zich met 12-0 zege naar titel 
Gijs Is kampioen van de tweede divisie 
van de landeUjke ijshockeycompetitie 
gewonien. In een bomvol GronJnger Ijs
stadion kwamen de Groningen moeite• 
loos tot een 12-0 overwinning op het 
team van de Amstel Tijgers uit Ams,.ter• 
dam. Door dit resultaat Is Gijs onbe• 
relkbaar geworden voor zijn naaste be
lager, Boldoot Ushockey uit . Utrecht. 
Gijs zal op 24 februari In Utrecht zijn 
laatste competitiewedstrijd spelen tegen 
Boldoot en wil proberen ook dJt treffen 
succesvol te beëlndJgen om daardoor 
ongeslagen te blijven In dit competitie• 
seizoen. · 
Zaterdag a.s. wordt de Gijs-ploeg in het 
Groninger ijsstadion gehuldigd . Gijs 
speelt dan een wedstrijd tegen de ploeg 
van jong oranje. 
De Amstel Tijgers hebben zaterdag
avond ongetwijfeld hun sportieve plicht 
gedaan . De Amsterdammers hebben de 
gehele wedstrijd hard voor een eervol 
resultaat gevochten, maar waren toch 
op alle onderdelen de mindere van de 
Groningers. die in de eerste periode 
slechts tweemaal de puck achter de 
Amsterdamse doelman konden werken. 

Fraaie zege 
Henk Krikke deed het uitgelaten 
publiek het eerst juichen door zich met 
een fraaie solo door de Amsterdamse 
afwrerlijn te werken. Dat gebeurde pas 
na üen minuten, zes minuten later 
v9'gde Teisman zijn voorbeeld. 
Jn de lweeçle periode begon Gijs op volle 
toeren te draaien. Met de regelmaat van 
de klok werd de voorsprong opgevoerd. 

Wilson Ross bracht de stand op 3-0 en 
kwam daarmee tot de magische 100-
grens van de groningers. 
Jackie Venema. Jos Teisman (twee
maal,, Rob van Aarem, Folkert Berg
huis en nogmaals Jos Teisman gaven 
daarna de puck de juiste richting mee. 
De tweede periode werd daardoor afge• 
sloten met 'n 7-0 score. In de laatste 
periode kwam de treffers van Andy 
Raven. Henk Krikke en Jos Teisman. 
die met vijf doelpunten in deze wed• 
strijd wel een groot aandeel had in deze ' 
Groningse zege. die na atloop luid werd 
bejubeld door het publiek. 

Sponsor . 
Onder het publiek bevond zich ook de 
direktie van een groot kruldeniersbe• 
drijf uit het noorden, dat waarschijnlijk 
in het nie we seizoen als sponsor van de 
Groninger Ushockey Stichting gaat op• 
treden. 
Sportwethouder Van Zanten bracht na 
afloop de felicitaties van het gemeentt 
bestuur van Groningen over. 

Na het behalen van het kampi'
oenschap was de Gro11,inger wet
houder van sportzaken, de heer 
J. J. van Zanten (rechts), een der 
eersten die de mannen van GIJS 
met de titel gelukwenste. Naast 
hem . GIJS-voorzitter J. P. H. 
Pfeiffer 

ÄMSTEL. TIJGERS 
LEGGEN LOODJE 

Van onze correspondent 

ASSEN - GIJS is kampioen van de tweede divisie van de 
landelijke ijshockeycompetitie geworden. In een bomvol 
Groninger ijsstadion kwamen de Groningers moeit~o~s tot 
een 12-0 overwinning op het team van ,de Amste1 TiJgers 
llit Amsteroam. 

Door cIU ffllQltaa.t ia GIJS on
bereikbaar ,eworden voor zijn "aute belager, Boldoot IJshoc• 
lt97 uit UtrecM. GIJS zal op 24 
februari in Utrecht zijn laaWe 
,mpetl~riJd spelen teg~ 

&Öldoot en wil proberen ook cfü 
treffen 9Uccesvol te beëindigen 
om daanloor ongeslagen te bllj
nn 1n dit oompe«tle•seir.oen. 

ll&tel'dar wordt de GJJS.-ploe,g 
ID het ~er ijsstadion ge-

- --- - --------.:::::. 

m.ild!l.gd. GIJS speelt dan een 
wedstrijd tegen de ploeg van 
Jong Oranje. 

De Amstel Tijgers hebben za
terdagavond ongetwijfeld hun 
spartdeve plicht gedaan. De Am
steroammel\S hebben de gehele 
wedstrijd ham voor een eervol 
resultaat gevochten, maar waren 
tooh op -alle ondeJldelen de min
dere van de Groningers, die in 
de eerste periode slechts twee
maal de puck achter de Amster
damse doelman konden werken. 

• Solo 
Henk Kriklke deed het uitgela

ten publdek het eerst juidhen 
door een 2'Jich met een :fraaie so
lo door de Amsterdamse afweer
lijn te werken. Dat gebeurde pas 
na tien minurt:ien. Zes minuten 
l&ter vdtgt<le Tüsma.n ~tjn vool'
beeld. In de tweede periode be
g<>n GIJS op volle toeren te 
draaien. Met de regelmaat van 
de klok werd de voorsprong op
ge,voerd. 

Wilson Ross braobt de stand 
op 3-0 en kwam daarmee tot de 
magische lO{Mµ-eru van de Gro
ningera. J,acklie Venema, Jos 
Teisman (twee!.maälj, Rob van 
Aarem. Folkert Bergh.ais en 
~ Jos Tljsman g&ven 
daarna de uck <le juiste rlch-

* Het ka.mptoenstea.m va.n GIJSj 

ting mee. De tweede periode 
werd daardoor afgesloten met 
een 7-0 score. 

e Sponsor 
In de laatstie periode !kwamen de 
treffers van Andy Raven, Henik 
Krikke en Jos Tijsman, die roet 
vijf doelipunten in deze wed
strijd wel een groot aandeel had 
in deze Groninger zege, die na 
afloop luid werd bejubeld door 
het publiek. waaronder zich ook 
de directie bevond van een groot 
kruideniersbedrijf uit het Noor
den d ie waarschijnlijk in het 
nieuwe sel.roen aàs ll1)0IlS()r van 
de Groninger IJshockey Sllich
tdn.g gaat optreden. 

Sportwethouder Van Zanten 
braoht na afloop de felicitaties 
V'8.P het gemeentebestuur over. 



Kampioen 2de Divisie 

GIJS kampioen 2
de divisie met Wilson Ross en Andy Raven 







GIJ~ i_s ko~pioen. De forse 12-0 
overwmnina d,e II r. in~&• --4--

I v - , -
s amp,oen. a orsa 

overwinning die de Groninger~ zater
dagavond op Amstel Tijgers behaalden 
betekende niet alleen de dertiende ach
tereenvolgende competitiezege, maar 
tevens het ongeslagen behaalde kam
pioenschap in de tweede divisie. Al voor 
het eindsignaal uitte het fel meeleven
de publiek zijn emoties op een oorver
dovende wijze. Handgeklap, spreekko
ren en lofzangen uit zo'n 2400 mon
den zorgden direct na afloop voor de 
sfeervolle entourage. Coach Van Erp 
en zijn spelers kregen van de hossende 
menigte een minuten durende ovatie, 
die later zijn vervolg vond in één der 
feestzalen van de Groninger binnen
stad, waar supporters en spelers tot 
diep in de nacht GIJS' sportieve pres
tatie bejubelden. 

Amstel Tijgers vormt n 
geen probleem: 1 2-0 0 

De voorzitter van de Groninger IJs
hockey Stichting, de heer J. B. H. P!eil
fer leidde na a!loop van het duel met 
enkele :telicitatiewoorden de speech in 
van de aanwezige Groninger wethouder 
Van Zanten, die de GIJS-spelers compli
men,teerde met het succes. Daarna reed 
een sirene-wagen liet ijs op met daarin 
de heer Hamming, die rtamet1s het Stadi
onbestur de Groninger lJshockeys-pe
lers een stick: aanbood. 

In de Groninger IJshal maakle GIJS 
er tegen het zwakke team van de Amstel 
Tijgers een demonstratiewedstrijd van , 
hoewel de beginfase een vrij nerveuze 
GIJS-ploeg te zien gat, die vele kansen 
nodig had om tot doelpunten te komen . 
Dat gebeurde pas in de eltde minuut. De 
jonge Henk Krikke produceerde na een 
solo de openingsti·eller: 1-0. 

Daarna bleek al gauw dat de Amster 
damse ga.ten het de Groningers n iet al 
te lastig . iouden maken. Vooral aanval
lend kwath Amstel Tijgers veel te kor t . 
Alleen in · de tweede periode schrok 
GIJS wat op door sporadische aanvals
pog~· ' van zijn tegenstander. Voor 
het tlge dwongen de Groningers de 
v ij lijke linies tot herhaaldelij ke ca-
pit e. De uitblinkende Jos Teisman 
tlevensgevaarlijke slap-shots) doelpuntte 
in de zeventiende minuut (2-0) waarna 
de Gr oninger Canadees Wi1son Ross in 
de tweede periode de honderdste compe
titie-treffer op zijn naam bracht: 3--0. 

Jacky Venema (uilerst links) scoort één van de twaalf Groninger doelpunten. Rob van Aarem (rechts nr. 6) ts nr. 6) 
kijkt toe. 

De over alle linies betere Groninger 
inzichten en speluitvoeringen mondden 
in de tweede periode uit in een serie 
elkaar snel opvolgende treffers. Venema, 
Teisman (3x), Folkeri Bergbuis (na een 

sublieme passeermauoeuvre} en een ei
gen doelpunt bepaalden de stand op 9--
0. In deze fase mochten ook de jonge 
wisselspelers va,n GIJS bij toerbeurt 
proeven van de wedstrijdsfeer. 

In de laatste periode was het slechts 
een k westie van tijd . Zowel de spelers 
als de toeschouwers hw1kerden naar .hei 
eindsignaal. Maar eerst gaven Andy Ra-

ven. Hendrik Bosman en Jos Teisman de 
kampioenszege nog meer gestalte ( 12--
0) . Daarna mocht de GIJS-ploeg nog 
vele minuten lang de huldiging in ont
vangst nemen om vervolgens in de be
slotenheid van de kleedkamers de cham
pagnefles van hand tot hand te laten 
gaan. 

uiteraard erg blij mel dit kampioen
schap. De officiële huldiging hebben we 
gepland op aanstaande vrijdagavond 
voor aanvang van de wedstrijd tegen 
Jong Oranje. Dat zal dan tevens het 
adscheid betekenen van onze doelman 
Martin Leeflang. die vanaf die datum 
van plaats wisselt met reserve-doelman 
Coen Eikelenboom.'' 

IS- J... .... JsMARTIN LEEFLANG 

MARTIN· LEEFLANG 
NOG JAAR BIJ GIJS 
Doelman Martin Leeflang van 

GIJS zal ook het volgende seizoen 
beschikbaar zijn voor de Groninger 
ijshockeyclub. De 31-jarige Leef
lang, die aanvankelijk 1norgen
avond voor het begin van de wed
strijd tussen GIJS en Jong Oranje 
afscheid zou nemen van zijn vele 
suppotters, is op zijn besluit terug
gekomen. 

Coach Van Erp na afloop: ,.We z.ij n 

Volgens coach Van Erp betekent het 
aanblijven yan Leeflang niet dat de 
carrière van de jonge goalle Coen 
Eikelenboom geblokkeerd wordt "Wij 
~in erg blij dat Leeflang ons blijft 
steunen, maar Eikelenboom zal zeker 
zijn kansen krijgen. Het ligt in de 
bedoeling voortaan beiden de helft 
van de wedstrijden te laten spelen. 
Coen kan zich dan geleidelijk ontwik
kelen." 

In wellèe klasse dat zal gebeuren is 
nog niet, bepaald. GIJS heeft tot 3 
april tijd om zijn standpunt kenbaar te 
maken aan de i,ishockeybond Ve€l 
hangt af van de sponsors, waar men 
momenteel contacten mee heeft. Aan 
het eind van deze maand hoopt GIJS 
te weten op wel'ke financiële steun 
men kan rekenen. Pas dan' kan een 
beslissing over een eventuele promotie 
naar de eerste divisie worden geno
men. 

KAMPIOENSDUEL 
GIJS ERG IN TREK 1-

0p het moment dat op de ao/o~:g~r '.J 
kunstijsbaan de strijd om de gewes
telijke schaatstitels ten einde loopt 
begint de jjshockeyploeg van GIJS in 
de - waarschijnlijk - tjokvolle hal 
aan de kampioenswedstrijd tegen Am
stel Tijgers. Dat GIJS, na twaalf 
wedstrijden nog altijd ongeslagen, za. 
terdagavond het kampioenschap van 
de tweede divisie zal veroveren ligt 1n 
de lijn der verwachting, want Amstel 
Tijgers wordt niet in staat g-eacht de 
Groningen de voet dwars te zetten. 

GIJS heeft trouwens aan een gelijk-
1pel voldoende om onbereikbaar te 
w~rden voor het Utrechue Boldoot de 
en1ge ploeg die enigsziru in het kiel
zog van de koplopers is . kunnen 
bllj:ven. _ _De belangstelling voor dit du
e~. 1S bljzon~er groot. Alle zi,tplaatsen 
z1Jn reeds uitverkocht, tel"Vl'ijl er nog 
,,!echts in beperkte mate staanplaatsen 
beschikbaar zijn. 

Het a1gelopen weekeinde verloren 
de Arn!lltel Tijgers .met 11-2 van 
Olympia, terwijl Brussel 2 tot een 
verra93ende 3-1 zege op HIJS Vero
mca 2 kwam. 

De ■&a.od Is nu: 
Gijs Groningen 12 12 o o 
Bold. IJshockey 11 8 2 1 
Kemphanen 11 7 l 3 
Tilburg Trapp. l 13 7 0 6 
Olympia Antw. 12 5 O 7 
ffiJS Veronica 2 12 ,& 1 7 
Amstel Tijgers 11 1 O 10 
Brussel 2 12 1 o 11 

2i 97- 26 
18 106- 27 
15 95- 37 
14 91- 61 
10 68- 92 
9 50-- 62 
2 26-115 
2 24-136 

Belastingdienst: ,,GIJS 
vroeg geen gesprek aan" 
De directie van de belastingdienst 

in Groningen ontkent, dat de ijshoc
keyclub GIJS naar aanleiding- van de 
belastingschuld een verzoek tot een 
gesprek 11:ou hebben Ingediend. Pas 
rl.steren Is er een bespreking tossen
belde partijen &'evoerd, die er toe 
geleid heeft dat het beslag op dir 
recette van GIJS, zoals reeds In een 
deel van onze edities werd gemeld Il 
opreheven. ' 

·ampioen
ebben we 
dagavond 
ijd tegen 
vens het 
doelman 

e datum 
idoelman 
1~~~~ 

i 







O nzekerheid over promotie 
dempt feestvreugde bii GIJS 

(Van onza sportredactie) 

DE FEESTVREUGDE rond het kam
pioenschap ivan GIJS werd zatevdaga
vond toch eni,gsziM 1geidempt. Het feit 
dat de Gvonin,gers waarschijnlijk niet 
zullen promoveren naar de eerste d i
visie doet de titel in waarde dalen . 
Toch kunnen de spelers te,vreden op 
hun prestaties teru,gblikken. De spor
ti eve prestati>e 1s geleverd. GIJS0 heeft 
zich de s,terkste ploeg getoond in de 
tweede divisie. De kro0'11, ontbreekt 
echter in :feite, Heerst er da,arom een 
onbevredigend 1gevoel? Coach Van 
E11>: ,,Hetlzit er dik in dat we nog een 
jaar in de tweede divisie ,blij ven . We 
willen wel hogerop, maar ,tl.an moet 
het ook rzin !hebben. Organisatorisch en 
financieel zijn we ruet rijp voor pro
motie. lVIet het team dat we nu heb
ben zouden we elke week voor de 
broek krij·gen, en w~e d.s daarmee ge
diend? Wil je tegen die Canadese 
teams optornen dan zijn s-terkere spe
lers en een sponsor noodza,kelijk. We 
zijn 1bez-i,g .alle mogelijJQheden te on
derzoeken, maar het zal moeilijk wor
den." 

HET GEHARREWAR rond de pro
motie v.an GIJS toont >tevens de voor 
de N ede1'1andse ijshockey ers funeste 
reglementering ,aan van de Bond. Als 
het aan Rob van AaTem lag dan werd 

Het kampioens
team van GIJS. 
Staande v.l.n.r.: 
Fysiotherapeut 
H. Broomans, 
Pieter Stiel, 
Rob van Aarem, 
Wilson Ross, 
Henk van Hal
teren, Jaçk Ve
nema, Hendrik 
Bosma1 Folkert 
Berghuis, techn. 
ass. John Cam
pioni, Jeroen 
Lode, Jos Teis
man en coach 

de Canadese inbreng op !het Neder
landse ija dr:ast,isch teruggebracht. Van 
Aarem: ,,We moeten zo langzamer
hand werken. aan het Hollandse talent. 
Afgezien ,van de vr,aag of GIJS het 
kan opbrengen op 't ijs te verschij
nen met een stuk o:! zes Canadezen is 
mijn persoonlijke ideaalbeeld: em 
GIJS-p'loeg met alleen Nederlandse 
spelers - .het ~iefst nog allemaal Gro
ningers. Pa,s, dan kun j,e de Hollandse 
talenten op een optimale manier bege
leiden . Laten we no,g een jaartje in de 
tweede divisie 'blij;ven en eventueel 
als eeTste uit louter Nederlanders be
staande ploeg weer kampioen worden 
van deze afdeling." 

OVERIGENS BESTAAT de kans dat 
de Canadezen Andy Rav,en en Wilson 
Ross er het vo1gende se:-iz-oen niet 
meer bij zijn. In juni zal daarover de 
beslissing vallen. Andy Raven zegt: 
"Dat ,hangt van de studie af. Het zit er 
wel in dat we GIJS zullen gaan verla
ten. We ihebben trouwens in Gronin
gen een 1goed jaar •gehad. De vooruit
gang van de ploeg in zo'n kort 
tijdsbestek is ons opgevallen en daar 
zijn we blij om." 

WEL ZEKER IS dat de Groninger 
doelman Martin Leeflan,g het komende 
seizoen niet meer op ,het ij.s komt. Hij 
zal plaats maken voor Coen Eikelen
boom en ,verschijnt alleen in noodge-

vallen nog voor het kooitje. ,,Ik heb 
nou zo'n ,veertien jaar ijshockey achter 
de rug," zegt Leeilang, ,,maar eerlijk 
gezegd 'ben i·k ihet een beetje beu. De 
begeleiç!.in-g van de GIJS-jeugd zal 
straks mijn •aandacht vragen. Trou
wens, Coen is het doelmanswerk wel 
toevertrouwd." Een speler, die in het 
nieuwe s,ei:wen weer zal zijn !hersteld 
van een ernstige blessure, is de jonge 
Pieter Stiel. Zijn ren-tree :betekent een 
duidelijke versterking in de GIJS-ver
dediginrg. 

GIJS-CAPTAIN Henk van Hal-teren 
komt er ,rond voor uit dat hij het met 
de ,grote aantallen Canadezen op de 
Nederlandse ijspi&tes nooit :heeft *n 
zitten. De Groninger captain ,,indt ,het 
dan ook zeker verstandig als GIJS Îou 
·besluiten n.iet te promoveren €•n ver
der te bouwen met Neder1andse talen
ten. Ook de soms k.ribbtge vel'houding 
met de Groninger Canadezen Ross en 
Raven steekt hij niet onder stoelen of 
banken; 

,,Het gaat vooral om de spel-
1opvattin1gen, waar ik het niet altijd 
mee eens ben. Daardoor komen er wel 
eens wat woordenwisselingen. Het 
spel van Rav·en daa~•t tmµnelijk vol,gens 
mij in waarde wa,tmeer hij te veel 
,gaat soleren. Als ijshockeyer rijd je je 
dan kapot. Misschien dat hij daardoor 
zoveel blessures heeft opgelopen. We 

,Van Erp. Knielend van links naar rechts: Martin Leeflang, Andy Raven (zittend), Coen Eikelen'boom, Henk 
Krikke1 Johan Toren, Edward Kort, Jacob van Gelder (liggend) en Hans Wagenaar. 

moeten af v an het solospel en gaan 
meer werken aan het Russische "tik
werk". Da-t is voor mij ihet ideale 
11peltype, Overi,gens wil ik zeer zeker 
niet ontkennen dat Ross en Raven 
voor GIJS van onschatbare waarde 
zijn." 

DE JONGE TALENTEN zoals Ed
wal'd Kort, Jeroen Lode, Jakob van 
G_elder, Johan Toren en Hans Waage
J1aar ihebben dit jaar op de Groninger 
wi~selbank gezeten, maar zullen via 

een optimale •begeleiding het vo1gend 
jaar zeker kansen krij,gen zich waar te 
m~en en door te breken. Jakob van 
Gelder (18J zegt hierover: .,Voor ons 
is het 1gunstig als GIJS in de tweede 
divisie •blijft. Dan krijgen ook wij 
eer,der een kans en hoeven we nfot 
steeds in lagere teams mee te draaien, 
waarin we lang niet zoveel zullen 
bijleren. Van ihet snellere spel in het 
eerste team steken we veel meer op." 

EEN VAN DE WEINIGE GIJS-spe-

lers, die het rmin of meer een schande 
vinden nret te promoveren is de di t 
jaar sterk spelende Jack Venema, die 
volmond.1g zegt: ,,Pror,qoveren. Punt 
uit. We zijn nu kampioen ,geworden en 
hebben ons de sterkste ,getoond. In de 
tweooe d1visie l}Jebben we niets meer 
te zoeken." Zijn woorden komen 

, enigszins overeen met die v-an een 
fervente supporter: ,,Natuurlijk naar 
de eerste divisie ; hoe dan ook. Dit ii 
toch sport en, geen circusbedrijf?" 

_/ 
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Peter Steel, de GfJS-speler die halverwege het sèizuen een been brak zet z1j'n 

"makkers" irz de bloemetjes. Als één der laatsten neemt Rob van Aarem ze in 
ontvangst. 

Titel voor GUS 
GIJS i. kampioen van de 

Lwccdc divi ie van de landelijke 
ijshockeycompetitie geworden. 
in een bomvol Groninger ijssta
dion kwamen de Groningers 
moeiteloos tot een 12-0 ovenvin

ning op het team van de Amstel 

Tijger uit msterdam. Door dit 
resultaat i GIJS onbereikbaar 

geworden voor zijn naaste be
lager, Boldoot IJ hockey uit 

trecht. GIJ~ zal op 24 februari 
in Utrecht zijn laat te competi-

• tiewed ·Lrijd spelen tegen Bol

dool en wil proberen ook dit 
treffen succesvol te beëindigen 
om daardoor ongeslagen te 
blijven in dit seizoen. Zaterdag 
a.s. wordt de GIJS-ploeg in het 
Groninger ijsstadion gehuldigd. 
GIJS speelt dan een wedstrijd 
tegen de ploeg van Jong Oranje. 

De Amstel Tijgers hebben onge
twijfeld hun sportieve plicht gedaan. 
De Amsterdammers hebben de gehele 
wedstrijd hard voor een eervol 
resultaat gevocht(ln, maar waren toch 

op alle onderdelen de mindere van de 
Groningers, die in de eerste periode 
slechts tweemaal de puck achter de 
Amsterdamse doelman konden wer
ken. Henk Krikke Liet het uitgelaten 
publiek het eerst juichen door zich 
met een fraaie solo door de 
Amsterdamse afweerlijn te werken. 
Dat gebeurde pas na tien minuten. Zes 
minuten later volgde Teisman zijn 
voorbeeld. In de tweede periode begon 
GIJS op votle toeren te draaien. Met de 
regelmaat van de klok werd de 
voorsprong opgevoerd. Wilson Ross 
bracht de stand op 3-0 en kwam 
daarmee tot de magische l 00-grens 
van de Groningers. Jackie Venema, Jos 
Teisman (twee-maal), Rob van Aarem, 
Folkert Berghuis en Nogmaals Jos 
Teisman gaven daarna de puck de 
juiste richting mee. In de laatste 
periode kwamen de treffers van Andy 
Raven, Henk Krikke en Jos Teisman, 
die met de puck de juiste richting mee. 
De tweede periode werd daardoor 
afgesloten met een 7-0 score. In de 
laatste periode kwamen de treffers van 
Andy Raven, Henk Krikke en Jos 
Teisman, die met publiek, waaronder 
zich ook de directie bevond van een 
groot kruideniersbedrijf uit het noor
den, dat waarschijnlijk in het nieuwe 
seizoen als sponsor van de Groninger 
IJshockey Stichting gaat optreden. 
Sportwethouder Van Zanten bracht 
na afloop de felicitaties van het 
gemeentebestuur over. 

~ 
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GRONINGE 
VRIJDAGAVOND 16 FEBRUARI a.s. 

.. 

Aanvang 19.45 uur 

Toegangsprijs f 3,-

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

S ig arenmag a zijn : . 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan. Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports M. Veningastr. 30 



G.IJ.S. 

l.~·lRTIN L EEFL.t rTG ( 1 ) 
COE1J EIKELEJ'IBOOM ( 18 ) 

-.72: LSON ROS S ( 9 ) 
D.·. VZ P .:l.RKS ( 2 1 ) 

, , TEr r•1T'' I° (5) .J 1 ..J .~ ... _!_ '1 

J :-:].0. i~ L O})b ( 3) 
J_·.coB v_·~ Gi!iLD~.R ( 20) 

-~liT7Dn.I!( BOSL..il. ( 1 9) 
Ai~::):: RA 78:: ( 1 4) 
>.Jî K KRIIG.C~ ( 11 ) 

F r . J • M. V "ï .f :i; RP ( 1 3 ) 

·d . ROSS ( 9) 
-or-rr-r c.~MPIQ}i I 
11 • li . MUL.D~R 
H. G. KRIKKE 
ll . DE VRIES 
i.! • DROO]l{LlI S 

IJ 

KA1TPIOEI'-TSHULDI GIHG VRIJDAG 10 FEBHUARI 197?. AANVANG 20 .15 UUR. 
1 

IJ 

DOELVERD . 
2 e DOEL-v"=~hD . 

2e DOELV:;RD. 

1 ' -:-.- - , '11ffL: ... I .1.J .l!iR 
.~ss. 

G.IJ .s. I - JOHG OR.Al JE 

J10NG OH .. :ui JE 

l • V. D. Jt:1;.G ( 1 ) 
:-.. • LO CIClORST ( 30 ) 
R. HOOGEI,TDOO~tN (31) 

G. :a .. ·i..\.KER (3) "· .. ss o 
F. VO Si~EE1 ( 5) 

II • SC-~RIOiîE (1'/) 
c. ?OPULIER (2) 

P. ROSK.: .. ~.~ ( 9) 
J. VI ··s Eii (4) 

! • V.D. 31.0EK (1 5) 
]. DE BRUTif ( 16 ) 
J . 1 11· 1 T "IJr .1.:.;_ l:l _\J ( 10) 

J. DIELISSEN ( 8) 
Ii . V."~H HG 1..,.:.-üi ( 12 ) 
Til . :.L-.. T~~OT ( 11 ) 

J • J ü OS ~ ~.. ( 1 4 ) 

c. 

H. .iI E .... ~~=r:sz1·l ( 1 9) .~. 
T. :i~ IJ El'EiJTS ( 18 ) 

:'". ..· ... 1 DJELI C 
B • J .:i. S t ~ ~.J'It)K I 

J 

KOP CGHPETITIESTAND N.IJ.13. • 
1 • G.IJ.S. K.AlVI? I OEN 13 13 0 0 26 107-26 
2. BOLDOOT UTRECHT 1 1 ' 8 2 1 18 106-27 

1 

3 . I(E~_iIPr~AHE [ 11 7 1 3 15 94-37 
V Ät{ DE CO.ACE 

r 
G. IJ .s. IG°J"LPIOEN r Voor ons a 1 en e en geweldige ervaring 
om binnen 3 jaar 2x de vreug Ie en emotie van een kmp ioen-
.chap t e beleven . Ook het f e~st va~ spelers en supporters 

1 

zal voor de g9hele G. I J.S.- f 'mili e voor heel lang in de 
herinnering blijven. De r eal iteit vraagt nu v,ee r aan dach t 

1 

voor de strijd tegen JOHG OR.:+N JE" te:r-wijl volgende rre ek 
in Utrecht de Gijs s i es voor d.e zware opg av e staan het 
onge 3lagc·1 kampioens cha p uaa -~e naken o De voorbereiding 
zal optima al zi jn en met uw .-steun kan G.IJ.S. ver komen. 
- :pel ijk gaan er ook velen m 1e naa:r Utrecht. 

Fr. J . iT . van Er p. 
E.8N VET?.ZOEK V1~îq DE Vu ORZ~Tr_iElt 
Ucact~t Publiek" U was bij de afeel open ,-,edstr i j d 9 '.1a ·,rbij 
G. I J . s . 1-ampioen vrerd 9 genel d · 6 • Vee l gcjuic.;h en geen 
( o:ï) ééi1 na) blikj es OD h2t ijs na afloop . Voor de 
komende huldi gings-;redstrijd üog een dringend verzoek . 
J ui .hen klap zoveel als U TT i t , maar als er een spreker 

I 

i s , -re G t dan ook e v e 11 s ·t i 1 t ,? :, i j n 9 vr an t d c he 1 c hul d i ging 
-.-, ordt a_rideJ:s door U in de 11a-1~ gcstuurd 9 en 1 a t kan Uw 
be,_. el i!l G :1ie t t egenover d e sp elers zijn . He rkt U s .v. p . 
r1ee aan een stij lvoll e huldiging en uij\l al,.., Bestuur 9 

zijn U allen daarvoor reeds · ij V ' orbaat dankbaar . 

KOI.1Er DE WE.0S TRIJDEN 
Za 24-2- ' 73 20.00 u-. 
Za 3-3-'73 19.45 · u. 
Za î0- 3-'73 20.00 u . 

J.P. H. Pfe iffer. 

BOLDOOT UTRECHT - G.IJ. 0 . 
G. I J. S . - H.S. V. I.ï.:üIBURG 
r.i· -- • - .:i G IJ S 1 ..t!l,~l il• - • • • 

E\iYS IOTJ:GR:~PEUT Van 26- :; 1 maa rt zijn er 12 l anden we ds t rijden in h e t kad er 
1 van de Europese Jeugdkampioerrschapl)en . 

{ L:FiT o:e liET NlJl/IMER V.1.ü'f DI T PROGRfil1/IlVLl. , u HEEFT l!IISSCHIEN EEN PRIJS l 

Tot ziens bi } de vo1 e; cnde wedstrijd t egGn H.S.V. JL~MBURG op 3 maart aanstaande , aanvang 19 . 45 uur. 
1 ' 

l 
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GIJS stelt te eur 1n 

GUS vanavond , 
te,gen 
Oranj.ejeugd 

hul igingswedstfiid 

Vanavond (vrijdag) Speelt in de 
kun tij ·hal t Groningen het pa 
kampio n ge ord n GIJ een wed-
trijd tegen de nationale j ugd e]e -

t.i ij hockey. Jon Oranje n GJJ 
bind n vanav nd om a hl uur ( n 
du ni & morgenavond) de trijd te-

g n •lkoa, aan. /~ -' 

'f64«ciili-?4i ~ :- ::?l 1 _ -..... ,.,.,-._..._-_-d 

((/~ ~lz-J1 
IJSHOCKÉYWEDSTRIJD 
IJSSTADION STADSPARK 

HULDIGINGSWEDSTRIJD 
KC1mpioenschap 2e divisie 1972-1973 

GIJS
JONG-ORANJE 
vrijdag 16 februari 

aanvang 20.15 u.u'T. Toegangsprijs f 3.-

Voorverkoop bij de bekende adressen 

(Van één onzer verslaggevers) 
Het oefendue van Jong Oranje tegen 
GIJS (eind moert zijn er in Heerenveen 
en Groningen de Europese jeugdkam
pioenschappen) was gisteravond te ens 
bedoeld als hu(digingswedstrijd van de 
Groninger kampioenen . Wat de vori~e 
week al door duizenden supporters m 
volle hevigheid was gevierd, kreeg in 
het motig bezette ijsstadion Stads
park met felicitotietoesproken en een 
jeugddrumband een einig sfeervol 
vervolg. Bovendien beleefden de nau
welijks 600 toeschou--wers ook niet eel 
ijshockeypret door het zwalcke spel van 
GIJS, dot duidelijk ziin meester vond 
i.n de jeugdige ta lenten: 2-S. 

\ oor he be-gin van het due~ . :n:'en ~ri 
GIJS- pele.r uitgebreide f hc1 Il t.>S in 
ontvangst Zo dankte de v~rzittf'r v3t1 
de Groninger IJ shock y lichting, . d 
heer J. P. H. Pfeiffer, spcle en publi k 

IJSHOC EDST 
IJSSTADION STADSPARK 
HULDIGINGSWEDSTRIJD 

kampioenschap 2e Divisie 1972-1973 

GIJS-JONG ORANJE 
ToepnpprU■ f 1.00. 

Voorverkoop bij dé bekende a.dress~ 

Van Jong Oranje 

GIJS 1o;-1 -13 

VERLOOR, 
THIALFW.ON 

op <le voorbereiding op h l 
uropcc jeu dko.mpioe~ chap ij • 

Il ke in de b-gro •p. da1 van 26 tot en 
met I moart a . in Heerenveen en 

roning ·n wordl gch uden, peelde 
Jong Oranje dit weekeinde ocfenwed-
trijdcn te en GIJS en Thialf. 

In Groningen werd het eeh 5-2 overwin• 
nin~ n de jeugdige ranjehemden. De 
nicu\\c kampioen in de landelijk 
1w ·ede di\'i ie peelde een matige wed
,1rijd. Blijkbaar had de huldi in in 
\crband met het b hal n van het k"m· 
pincn chop e ·n zodanige invloed op de 
GIJS·'>pclcrs drnd , dat zij geen 
n111111ent l t hun .n rmale pel kwamen. 
In <l eer te p riode nam J 11g Oranje 
CL:ll 2-1 rn r. prong en ook de tweede 
periode H'rd m t een 2-1 score voor 
Jong Oranje .ifge loten. In de laat te 
periode. toen GIJ er wat beter inkwam 
, onrdc de lalcntvolle Van Vcrbroek 
, an Tilburg Trapper • die al tweemaal 
de pu k in het Groninger doel had ge
, c,kl. no~ eenmaal. 
De beide Grnning r lrell'crs 

amen \an Henk Krikkc. die in 
Hccn.:mccn lot de ,electie-ploeg van 
..:11;1ch ndjelich behoorde. De eer te 
11,·i inni ten bic-ken echter te sterk voor 

de I rnnjchcmdcn en wonnen met -4, 
De 111,; en'itandcn waren hier: 1-3. 2-1 en 
5-0. 0 1k nu 1,.,cer wn Van der Broek bij 
fong Oranje met drie lreffcN de succes
" 1-.lc .chu1h:r. 



G.IJ.S. in çie aanval in de wedstrijd tegen Jong Oranje, afgelopen weekeinde . 

. Kampioen G.IJ.S. stelt 
•• • geen pnJS op promotie 

Door onze ijshockeymedewerker 

GRONINGEN, 20 febr. ·- ,,Ik heb daar ècht ijshockey gezien", zegt Rob t·an 
Aarem (33) nagenietend en hij blijlit te doel,en op een vakantie enkele jaren terug in 
Vancouver (Canada), waar hij in de r;elegen heul, was zijn sport op het aUerhoogste ni
veau te zien bedrijven. Van Aarem is aanvperder van het team van G.IJ.S., dal kort• 
geleden ltampwen werd van de tweede div i,sie van de Nederuindse ijsh<>ckeycompeti-, 

" tw. G./J.S. stelt - vreemd gen-0eg - in het geheel geen prijs op promotie, zoals uit 
- een gesprek met Van Aarem snel blijkt. ' 

Vijftien jaar oud raakte Rob 
van Aarem In Den Haag begees
terd van ijshockey. Hoewel zijn 
schaatsprestaties zich slechts be-

- perkten tot scharrelen op door
lopertjes ga! hij zich op bij 
HIJS/Hoklj en op basis v.an 
wilskracht en aanleg bracht hij 
het tot het eerste team, zij het 
voor slechts 2 wedstrijden want 
toen vertrok hlj naar de zee
vaartsc.hool in Delfzijl. Zijn 
maatschappelijke carrière 
maakte het hem daarna langdu
rig moeilijk zijn S,P?rt te beoefe
nen. Hij was derde stuurman, 
vervolgens dienstplichtig cavale
rist, uitlopend in de 1unkties 
van luehtwaamemer, culmlne
rend In een vliegersopleiding. 

. Toch trad van Aarem in die 
•· periode korte tijd op als trai

ner/speler in Deventer en Nij
megen. Vier jaar geleden werd 
hij directeur van het IJsstadion 

,-.-..----,.,m=--=tomr,gen en oen Irwam- he 
ijshockey uiteraard weer uitvoe
riger aan bod . .,Ik heb de jon
gens hier al opgevangen toen ze 
nog uitsluitend op noren reden',' 
herinnert hij zich. ,.Ik heb ze 
wa:t schaats- en sticktechniek 
bijgebrachl Ze leerden verba
zingwekkend snel. Ook al omdat 
we vlot in de competitie gingen 
spelen." 

Opleidingsproces 
Hoe snel dat opleidingsproces 

verliep had het Groningse pu
bliek snel in de gaten. Ook toen 

' G.IJ.S. In de beginfase regel
matig flinke pakken voor de 
solide gtwatt~erde broeken 
kreeg, stelden vele zich reeds 
achter het team op. Nu is het 
ijsstadion in het stadspark vrij- • 
'Wel iedere wedstrijd volledig 
uitverkocht en staat het publiek 
als man achter het team dat 
liefkozend met "Gijssies" wordt 
aangemoedigd. 

Van Aarern laat dan ook niet 
na zijn publiek een compliment 
te maken. Evenmin verzuimt hij , 
te wijzen op de waarschijnlijk
heid dat G.IJ.S dit seizoen de 
Falr-Playcup wint, zoals hem 
ook moeiteloos van de lippen 
vloeit dat zijn ploeg dit seizoen 

~ nog geen punt verspeelde en er 
uiteindelijk naar streeft een ge
heel Nederlandse formatie op 
het ijs te brengen. 

Dat laatste is nu nog niet het 
geval. De Canadezen Andy Ra
ven (24) en Wllson Ross (22, de 
man die dit seizoen de trainers
tuik van van Aarem overnam) 

Rob van Aarem 

vormen de buitenlandse verster
king waarbuiten geen enkele 
Nederlandse ijshockeyploeg op 
niveau schijnt te kunnen. Als 
dat laatste aangevoerd wordt 
neemt Rob van Aarem de gele
genheid te baat te wijzen op een 
zijns inziens essent!ëel verschil 
tussen G.IJ.S. en vrijwel alle 
eredlvisleploegen. .,In Tilburg. 
Den Bosch, Den Haag en bij an
dere ploegen in het zuiden van 
het land spelen ze met zes, ze
ven of acht canadezen en dat 
kan ee n arm clubje als G.JJ.g. 
zich echt niet veroorloven." 

Buitenlanders 
Bij het uitdiepen van dit on

derwerp leert men eohter dat. 
iedere vereniging slechts twee 
,.echte" buitenlanders (waarop
der bijvoorbeeld ook Zweden en 
Tsjechen) mag opstellen en dat 
de rest van het door de Gro-

nlngse .aanvoerder genoemde 
aantal Canadese jongens met 
een Nederlands paspoort betreft. 
"De verenigingen sporen hen op 
in canada en bieden hun een 
goede· baan In Nederland .aan." 

Hoe 'komt G.IJ.S. aan zijn Ca
nadezen? Andy Raven bleek be
reid zeil zijn overtoeht te· beta
len en tegen een minimale ver
goeding in Groningen te gaan 
spelen. Hij nam bovendien op 
dezelide condities een vriend 
mee. omdat deze, Wilson Ross, 
In ieder geval naar Néderland 
wilde en Andy hem in dat geval 
liever naast zich dan tegen zich, 
op de 
kunstijspiste zag. Maar waarin 
schuilt nu de aantrekkelijkheid 
van deze methode voor hen? 
Desgevraagd komt Wilson Ross 
niet verder dan de verklaring 
van menig Vondelpark-slaper: 
v.cEuro a zien. andere mensen en 
andere Ievensge oön~n eren 
kennen". 

Twee besluiiten ten aanzien 
van de volgeflde competitie zijn 
bij G.IJ.S. reeds gevallen: In het 
kader van het streven naar een 
geheel Nederlandse ploeg zal 
een van de Canadezen moeten 
wijken en daarnaast zal G.IJ.S. 
niét promoveren naar de eerste 
divisle. Te veel spelers zitten 
nog op school en het zou voor 
hen ondoenlijk zijn om midden 
in de week in Zuid-Nederland 
of zelfs Brussel o:t Luik wed
strijden te spelen. 

Grote cijfers 
Toch heerst in Groningen de 

mening dat. dit besluit G.IJ.S. 
supporters zou kunnen kosten. 
Op het niveau waarop de ploeg 
dit seizoen speelde is immen het 
maximum al bereikt. Rob van 
Aarem draalt de zaken echter 
om: ,,Als we met ons tean1, zon
der uitgebreide en dure verster
king van buitenlanders, In de 
eerste diviSie gaan spelen zou
den we regelmatig met grote 
cijfers "slaag;' krijgen. Dat zie 
je bijvoorbeeld bij Thlalf uit 
Heerenveen dat toch OQk met 
zes Canadezen werkt.. Juist op 
die manier zouden wè ons pu
bliek op den duur kwijt raken. 
Daarom ben ik ook een voor
stander van een zuiver Neder
landse competitie. Want op dit 
moment heeft niet de best opge
leide, maar de rijkste club die 
de sterkste buitenlanders kan 
aantrekken, de beste kansen op 
het landskampioenschap." 
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Naam 
Boldoot U IJC 

J.v.C1.iv1ar.K 

-p • :Marsman 

Fr. Vosmeer 

H. Smid C. 

H. Dijkman 

W. Slootmaker 

G. Hoekstra 
' 

,. 

E • . Zondag _ 

I. Kosanda 

Ch. Charlebois 

N. Wolsgast 

T. Burkhart 

J. Mijwaard 

K. Slootmaker 

J. Termijn 

T. Goudeoever 

. 

k/ 
li • 

. . .. 

Goar 's 

) 
-1 

1 

1 e Vetd. 

il 
' 

2e Ve d. 
f 
r 
! 

3e Verd, 

1 
1 

1 e Aa rnv. 
' 

' 
1 

1 

l 

2e Aarw. 
) 

1 

1 

3e Aanv. 
1 

' 
' 

Reserves 

J 

No. Naam 

4 ,, 
1 M. Leei'lang 

18 K. Eikelen boom 

9 w. Ros 

3 J. Lode 

4 H.v.Holteren c. 
5 J. Teisman 

'--

,,.. 
R.v.Aren A. b 

14 A.v.Raven 

17 J. Venema 

1 1 H. Krikke 

2 F. Berghuis A. 

19 H. Bosma 

20 J.v.Gelder 

8 E. Kort 

16 J. Toren 

.. 
# \ J 

1 

, Geachte Supporters . ) 
~ 

Vanavond de wedstrijd Boldoot IJshockey-Gijs - •, 
Groningen. In wezen is de ~e wedst-rijd niet meer 
van belang voor de competitie, omdat Gijs al 
kampioen is van de 2e divisie, maar toch zullen 
wij proberen om vanavond ~e Gijssies een warm 
onthaal te geven op de Utr echtse kunstijsbaan. 
Wij z ijn de wedstrijd in ~roningen nog niet ver
geten, waar wij met een 4-0 voorsprong nog met 
een ~ederlaag van 4-5 genbegen moesten nemen. 
Vanavond zijn wij als supporters in de meerder
heid en laat U nu eens zien hoe wij achter onze 
Boldoot-ploeg staan. Hierbij doe ik een beroep op 
U, dat dit op een sportieve wijze moet gebeuren 
en niet de spelers of scheidsrechters lastig 
vallen • . Ik hoop, dat U met vele aantallen aan
wezig zult zijn om Uw Boldoot team in de laatste 
competitie wedstrijd van het seizoen naar de 
overwinning toe te schreeuwen. 

Komende wedstrijden: 
F.C. Knies 
Wedstrijdsecr. 

3/3 Zat. U.Y.C.-ö Amstel Tijgers-D 17.30 uur 
3/3 Zat. Boldoot IJshockeyTN.N.Nijmegen 20.30 

(Boldoot Bokaal) 
uur 

Op 9/3 vangen de wedstrijden aan om het Wereld
kampioenschap in de C groep, waarin Nederland moet 
proberen op een van de bovenste plaatsen te 
eindigen. 
9/3 Vrijdag 
10/3 Zaterdag 
12/3 Maandag 
13/3 Dinsdag 
18}3 Zondag 

r 

Engeland-Hongarije 
Noorwegen~Denemarken 
Nederland-Engeland 
Hongarije-China 
Frankrijk-Bulgarije 

aanvang 
11 ,, 
" n 

20.00 u. 
20.00 u. 
20.00 u. 
20.00 u. 
14.30 u. 



De succesvolle 
Divisie. V.l .n.r. staand : captain Henk van Halteren, coach Frans van Erp, Jack Venema, Andy 
Raven, Folkert Berghuis, Rob va.n Aarem, Pieter Stiel, trainer Wllson Ross, Jos Teisrnan, Hendrik 
Bo ma. V.l.n.r. knielend: Martin Leeflang, Coen Eikelenboom, Jeroen Lode, Edward Kort, Jacob 
van Gclder, Henk Kri.kke. 

Bierb-likjes ook in 
ijshockeya re11a 

Van een onzer vcrslagi:-evers 

AMSTERDAM, donderdag 

Dat het bi.i ijshockeywed
strijden soms fel toegaat. is al
gemeen bekend. Er wordt zelfs 
een stevig robbert.ie gevochten, 
maar na afloop is het tussen de 
betrokken spelers meestal 
spoedig weer koek en ei. Dat 
het In de ijsstadions wel eens 
tot excessen komt. ligt voorna
meJjjk aan enkele heethoofdi
gen onder het publiek, zoals bij 
de ontmoetl11g voor de Cup In
ternational tussen Raak IJshoc
key en Tilburg Trappers. 

Er werden in de slotfase 

bierblikjes OP het Ijs gegooid. 
Daarbij werd de Tilburg-speler 
De Heer zodanig geraakt, dat 
hij enige tijd bulten bewustzijn 

,vas. 
De wedstrijd werd door 

hoofdscheidsrechter Toemen 
enige tijd onderbroken. Toen 
hel weer wat rustiger OILder de 
duJzend toeschouwers was, 
werd het duel voortgezet. De 
nationale kampioensploeg 
kwam ulteindeliik tot een 6-5 
overwû1ning, waardoor het in 
deze cup•competitie ongeslagen 
bleef. Moeilijkheden waren er 
ook in Luik, waar de spelers 
van Nationale Nederlanden 
Nljmegeo er in de derde perio-

IJSHOCKEYWEDSTRIJD :i I,.;, 
IJSSTADION STADSPARK 

Com petit!• :Ze dJ vis Le N .IJ .B. 

A.S. ZATERDAG 10 FEBRUARI 

G.IJ.S. -
AMSTELSTIJGERS 
Aanvanr 19.-l5 uo.r Toera.npprU. f 3.-

Na 

Voor-verkoop bij de bekende a.dre8sen 

afloop van deze wedstrijd vin~t de trek~?' plaat, 
verloting t.b.v. de Grorunge.r KunstJJSbaan 

van de 

Loten 1. f 5.- nog verkrijgbaar bij: Sigaren.magazijn Homan, 

Here1tn.at 80· Firma Albert Hahn, Here-ple,in 1 en aan de kassa 
' van de Kunstijsbaan 

Hoofdprijzen: auto, caravan, kleurentelevisie, vakantiereis 
en 11porUietsen 

Indien G.IJ.S. kampioen wordt tal na afloop v_an deze wed!~ijd 
in Huize Maaa aan de Vismarkt het kampioensfeest eevierd 

worden. Aanvang 24.00 uur 

Op vertoon van uitnodigingskaart gratis toegang, 
zonder uitnodigingskaart toegangsprijs f 5.-

-- . . . . . . 
. -

de de brui aangaven, omdat zij 
zich bedreigd voelden door een 
aantal heetgebakerde toeschou
wers, De stand was toen 6-4 in 
het voordeel van CPL. Voor de 
statistiek wordt het een 5-0 re
glementaire overwinning van 
de Belgen, die bun eerste 
plaats in de Nederlands-Belgi
sche competitie wel spoedig 
zullen moete.n prijsgeven aan 
Tilburg Trappers, wanneer die 
aan het e:ind van deze week en 
begin van de volgende week 
enkele achterstallige wedstrij
den inhalen. 

Door overwinningen op 
Smoke Eaters (16-6) en Skol 
Den Bosch ('1-1) heelt Tilburg 
Trappers met vijf wedstrijden 
minder gespeeld zijn achter
stand op CPL tot drie punten 
teruggebracht. IIlJS Veronica 
bliJft voor de Tilburgers in 
deze competitie de voornaamste 
rivaal. De Rotterdams/Haagse 
combinatie is de Trappers via. 
een 8-2 zege op Sk ol Den Bosch 
en een 7-5 overwinning in en 
o" Brussel en de 5-1 zege dins
dagavond op Nationale Neder
land Umegen voorlopig voor
bijge treefd. 

CPL-Super Nendaz 13 8 J 4 l'. 
Tilburg Trappers 8 7 O l 14 
Brussel 13 6 2 5 14 
HIJS Veronlca 9 7 l 1 15 
Raak IJshockey 9 6 l 2 13 
Smoke Eaters 10 5 l 4 11 
Skol Den Bosch 11 2 l 8 5 
NaL Ned. Nijmegen 11 l l 9 3 
Thlal! 10 l O 9 2 

Ook in de competitie om de 
Cup International is Hijs Ve
l'Onica de enige ploeg die het 
dichtst in het kielzog van Til
burg Trappers blijft, Raak IJs
hockey dat door een seri.e over
winningen - tegen Nat. Ned. 
8-4, in Grenoble 8-3 en in 
Zweibruc.ken tegen de Warriors 
9-2 - aanvankelijk de tweede 
plaats bezette, heeft deze 
positie aan zijn stadgenoot 
moeten prijsgeven. 

Tilbur,g Trappen 12 11 1 o 23 
Raak IJshockey 13 8 O 5 16 
RIJS Veronica 10 8 l 1 17 
Brussel 15 6 3 6 15 
CPL-Super Nendaz 12 6 1 5 13 
Usafe Warrion 11 6 0 5 12 
Smoke Enters 9 4 1 4 9 
HC Grenoble 12 3 3 6 9 
Nat. Ned. Nijmegen .r 16 2 2 12 6 
Paris Vlry 12 1 0 11 2 

In de tweede divisie vao de 
nationale competitie heeft ook 
het Eindhovense Kemphanen 
de opmars van het Groningse 
GIJS naar het kampioenschap 
wet kunnen stuiten. De Gro
ningers bleven in eigen stadion 
met 4-2 de meerdere en kun
.een nu zaterdagavond voor ei
gen publiek de titel veroveren. 
Amstel Tijgers is de voorlaatste 
tegenstander van Gijs, dat nog 
één punt.je van het kampioen
schap is verwijderd. De stand 
in de tweede divisie is nu: 

GIJS Groningen 
Boldo<>t IJshoekey 
Kemphanen 
Tilburg Trappers 2 
Olympia Antwerp 
ims Veronica 2 
Amstel Tijgers 
Brussel 3 

12120 024 
U 6 2 1 18 
1171315 
13 70 614 
12 5 0 7 10 
12 4 l 7 9 
11 1010 2 
12 1 0 11 3 



Lesde blad----------------------------------------· ·· h Nteuwso1aa van e1 • oorden van r .. __ ,.., 

umultueus slo 
Met een reso}uut handgebaar maalde 
de hoofdscheidsrechter van het ijshoc
J...ey-duel tussen Boldoot Utrecht en 
GIJS, de heer Save/kous, zaterdagvond 
een voort1ïdig einde aan de wedstrijd. 
Dat gebeurde na acht mjnuten van de 
tweede speelperiode bij een 4-2 voor
sprong van de Utrechtenaren. Aanlei• 
ding van deze rigoreuse ingreep wa
ren enkele bierblikjes die de verhitte 
supporters op het ijs gooiden. De vijan
dige stemming, waarin de suppor
ters van beide teams tijdens de presti
geslag verkeerden (de honderdzestig 
GIJS-lans waren in de Utrechtse l ls
hol in stemvolume nauwelijks de min
dere van de fanatiek reagerende 
Utrechtenaren) had eerder reeds tot 
herhaalde waarschuwingen geleid om 
niets op de ijspiste te werpen. Toen 
dit na ee.n handge .. ,een tussen de GIJS
captain Henk van Ha/teren en Edu 
Zondag toch gebeurde, staakte arbiter 
Save/kous de ontmoeting, waarop de 
GIJS-spelers snel de douche opzochten 
en vervolgens - de eerste kilometers 
o -/er politie-escorte - aanmerkelijk 

eerder dan was gepland, richting Grc 
ningen reden. 

Daarmee was een abrupt einde ge
komen aan e 11 enerverende partij 
jj hockey, waarin het sterke spel an 
de beide ploegen reikte naar erst d i
v 1sie-ni veau. Het tulmultueuze gedoe 
op de door ruim 2000 toeschouwers 
bezette tribunes zorgde voor een ge-
pannen sfeer tussen de upporters

groepen. waardoo1· een u itbarsting ei
genlijk niet kon uitblijven. 

_Al er voor 't aanvangstijd tip kon
digde de onvriendelijke geindheid van 
een aan al trechtse supporter zich 
aan bij de aankomst van de Groninger 
pcler . Het prm·ocer nde gedrag van 

enkele door alcohol befovloede Bol
doot-supporter nam gaandev,:eg de 
,:vedstrijd t eeds grotere vormen aan. 
De onfortuinlijke nederlaag in Gronin
gen (na een 4-0 voo1·~prong kwam 
GIJS in de slotfase desti,id succesvol 
trrug: 5-4) as men nog n iet verge
ien. Ook toen waren el' tussen beide 
support rsgroepen onenigheden, die de 
·erhouding zaterdagavond bij voor

baat ongunstig beïm loedden. 
GIJ -coach Van Erp: .,Het is jam

mer, de wed trijd was voor ons nog 
zeker n iet verloren. De be 1is 1ng van 
de arbiter is precie volgen de regels 

an oldoo 11:'11 GIJS 
co d.iatorn jui l. M ar het blijft na
Li..lurlijk onbevredigend." 

Aanfluiting 
Rob van Aarem is dezelide mening 

toegedaan: Het be. ]uit was zonder 
meer correct. De opgewonden stem
ming in het stadion werd , olgens mij 
veroorzaakt door biergebruik en door 
een opzwepend artikel over deze 

Wedstrijd bij 
4-2 gestaakt 

wed trijd dat vrjjdag in een plaatseUik 
dagblad is ,·erschenen. Tromvens in 
he t Boldoot-programmabJad werd ook 
al op overduidelijke wijze een revan
c;ie-gedachte naar voren gebracht. Dat 
de upporters zo ver zijn gegaan vind 
il een aanfluiting voor de ij hockey-
port." 

De deuren van de scheidsrechters
kleedkamer bleven direct na de voor
tijdige beëindiging hermetisch geslo
ten. 
De heer Ku it, voorzitter van de 

s c::1e~dscechL rscomm1s i van de 
K J. IJB, legde de heren arbiters e ·n 
spreekverbod op, maar was het volle
dig met de beslissing een . 

De heer Van Rijkwijk, secretari 
van de Nederlandse IJshockey Bond. 
\.vil de verschillende rapporten nog 
even afwachten voordat een uitspraak 
van de Bond bekend wordt gemaakt. 
Van Rijswijk: , Het zit er dik in dal 
het resterende gedeelte van de 
wedstrijd zonder publiek zal moeten 
worden overgespeeld. iet op een 
neutrale ijspiste, maar ·weer in 
Ulr ht. BoldooL Utrecht moet dan de 
extra onko ten van GIJS \'e1goeden, 
terwij l ik een geldboete niet uitsluit. 
Een andere mogelijk'heicl is een recrle
mentaire overwinning voor de Gronin
ger . Maar nogmaals. we moet n ons 
hiero·ver nog nad r beraden' 

Wanneer de ontmoeting inderdaad 
zal worden uit~re peeld, zal de hervat
ting beg•innen met de score 4-2 in hei 
voo1·deel van Bo]doot. Een stand die 
de werkelijke kracht erhoudjng tu. -

en. de beide ploegen niet geheel juist 
weergeeft. 

GI.JS had. de ge.hele eerste periode 
11et beste van het spel en kwam dan 
ook na twee minuten verdiend aan de 
leiding via een combinatie- pelletje 
van Van Halteren-Van Aarem en Ra-

. . . . handgemeen 

'Ven, waarbiJ de Canadee hel laalsle 
tikje gaf. 

Tegen de verhouding in realiseerden 
lootmaker en Burkhart een 2-1 

voo,rsprong voor de Utrechtenaren, die 
pas in de lweede periode kwalitatief 
gelij1."Waardig bleken, met de Pool Ko
sanda als grote stimulator. Wel scoor
de Wilson Ross met een diagonaal 

chot 2-2, maar Kosanda's solospel 
bleek voor de Groninger defensie een 
te grote opgave: 4--2. 



Utrechters zorgen voor deining in gestaakt duel 

GUS en Boldoot na 

bierblikje-incident "BOLDOOT GOOIDE 
beslissende blikje" cJ--- 3-~ 
Naar aanleiding van uw verslag van 

Boldoot-GIJS in de krant van maan
dag 26 februari wilde ik graag nog 
wat toevoegen. Toen wij bij het stadi
on arriveerden heerste daar al een 
anti-GIJS stemming. De Boldoot sup
porters lieten geen gelegenheid onge
b~t om, te proberen ons GIJS-sup
porters, te intimideren. 

van het ijs 
.... e ij shockeysport. keilt nu ook 

~ijn "bie rblikjes-schandaal". Za
terdagavond werd In Utrecht het 
topduel in de landelijke tweede dl
visie tusse n Boldoot IJshockey- en 
de kampioens ploe g van GIJS hal• 
verwege de tweede speelhe lft ge
staakt doordat opnieuw vanuit het 
publiek m et bierblikjes werd ge
gooid. 

I n deze overigens bijzonder spor
tieve wedstr ij d waren reeds twee
maal eerder blikjes op het ijs ge
komen. Onda nks waarschuwingen 
a an het publiek d at de hoofd
scheids rechter bij een volgende ge
legenheid de wedst r ijd zou staken, 
belandden na een onschuldjge bot 
sing tussen de Boldoot-speler Edu 
Zonda•g en Henk van Halteren, 
waarb ij de Boldoot speler wat onge
lukkig op het Jjs terecht kwam, 
weer enige blikjes op het ijs. De 
hoofdscheidsrechter en de twee 
hulp-scheidsrechters. die in de bot
sing beslist geen overtreding za
gen , staakten daarop de wedstr ij d. 
Boldoot IJshockey had op dat mo-

m ent een 4-2 voorsprong . De onge
vee r 2500 toeschouwers , w1:1aronder 
vier bussen met Groninger suppor
ters , zagen GIJS kort na het begin 
d e leiding nemen door Andy Ra
ven . Boldoot, dat er op gebrand 
was GIJS zijn eerste competitie
nederlaa g te bezorgen (voor de rest 
s tond er niets meer op het spel om
dat GIJS al kampioen was) pro
beerde met felle acties de achter
s tand ongedaan te maken. De 
Utrechtenaren slaagden d·a-arin om
dat GIJS wat te behouden speelde. 
De eerste speelhelft werd dan ook 
met een 2-1 voorsprong voor Bol
doot IJshockey afgesloten. Kort na 
de herva tting zorgde Wilson Ross 
er met een fra aie solo in de cijfers 
in evenwicht te brengen. maar Bol
doot lie.p door enkele ongelukkige 
momenten in de Groninger afweer 
dAa rna weer uit tot 3-2 en 4-2. 

On9elukki9 
Juist toen GIJS In zijn ritme 

kwam en Boldoot de greep op het 
spel van de Groningers dreigde te 

verliezen, werd de strUd ontsierd 
door het gooien met blerhllkJes uit 
het publlek, De blikjes zouden uit 
het ,,GIJSvak" zijn gekomen, maar 
coach Van Erp ontkent pertinent 
dat de Groninger supporters daar
voor aansprakelijk waren. 

Er zoud~n enige Utrechtse sup
porters achter de GIJS-aanhang 
hebben gesta·an , die met de blikjes 
hebben gegooid . 

Wat de consequenties van het sta. 
ken van deze wedstrijd zijn, is nog 
niet bekend . Het bestuur van de 
Nederlandse IJshockey Bond zal 
zich er nader over beraden. 

intussen wacht GIJS nog een aan
tal aantrekkelijke oefenwedstrijden. 
Za ter dagavond speelt het thuis te
gen een ploeg uit de Duitse Obér
liga Nord, Lauterbach . Op 10 maart 
volgt in Heerenveen de return tegen 
Thialf. Daarna ziet het programma 
er verder als volgt uit : 17 maart: 
GIJS-HSV Hamhurg ; 24 maart: 
GIJS-Herne EV ; 7 april ESC 
Soest-GIJS; 8 a pril Herne EV
GIJS en 14 april GIJS-ESC Soest . 

Tijdens da wedstrijd werd er met 
bierblikjes gegooid, wanneer de 
scheidsrechters een overtreding oon• 
s.tateerden bij Boldoot. 

Herhaaldelijke keren bee:tt de spea.
ker gewaarschuwd. dat de scheids
rechter, de strijd zouden staken, in
dien men het gooien met blikjet · niet 
zou stoppen. 

Na een incident tussen v. Halteren 
en ffn speler van Boldoot werd er 
wee-r met een bierblikje gegooid. Het 
leek alJo:t het gegooid werd door een 
GIJS-supporter . De wedstrijd werd 
gestaakt. Het bleek dat een Boldoot
supporter, die zich achter de GlJS
supporters had genesteld, het blikje 
gooide. 

De 1upporter■ van de tegenpartij 
wilden ons te 1:ij:t. De heer Teisman 
(een van de organisatoren van de reis 
naar Utrecht) kreeg o.a. last van de 
supporters van de tegenpartij. Geza
menlijk probeerden we de bussen te 
bereiken, die inmiddels vlak bij het 
stadion waren gekomen om oru zoveel 
mogelijk te beschermen tegen de 
vecbtlustig-e Utrechter,. 

Der.e mensen probeerden de bussen 
te beschadigen, door met stenen, mod
der en sneeuwballen te gooien. 

Vermoedeliik geen 
promotie van GIJS 

Ten slotte dit. Ik hoop dat de ijshoc
key-bond hard zal optreden tegen Bol
doot, omdat ze hun supportera maar 
hun gang lieten gaan. We mogen nof 
blij zijn dat we er zonder kleerscheu
ren zijn afgekomen. Het 19 jammer dat 
zulke incidenten voorkomen. Het kan 
de ijshockey-sport alleen maar 1cha
den. 

Voor dit a-sociaal gedrag van de 
Utrechter, heb ik geen goed woord 
over. 

F. SCHIPPER, 
supporter van GIJS, 

Groningen. 

(V,::m een onzer verslaggevers ) 
De vriendschappe lijke ijshockey-

onlmoeting GIJS-Laulerba.ch vormde 
zaterdagavond in de Ijshal Stadspark 
heL begin van een s erie oefendu.els die 
de Groninger ijshockeyers nu nor te 
wachten staat. D it als verlengstuk van 
de competitie, maar ook alweer als 
voorbereiding op het komende seizoen. 
Op dit oefenprogramn1a staan voorna- -
melîjk Duitse tegenstander . De enige 
Nederlandse "sparring-partner" is Thi
alf. Met enkele honderden supporters 
gaat GIJS komende zaterdag naar 
lleerenveen. 

,.We zullen het in Heerenveen erg 
moeil ijk hebben", zegt coach Van Erp, 
om ve•rvolgens te verklaren: ,,De be
slissing over promotie o.f geen promo
tie verwacht ik binnen enkele dagen. 
We moelen nog even enkele gesprek
ken met onze k,311didaat-sponsors af
wachten, maar de kans dat we in de 
tweede divisie zullren blijven spe len is 
erg groot". 

GIJS bleek t egen Lauterbach over 
aUz linies superieur . Raven, Ross, 
Krikke en Van Halteren scoorden in 
de eerste per iode. Na een tegentref
fe1· voerden de Groningers de score op 
tot 8~ 1 (Krikke, Raven, V an Halteren 
en Van Aarem) voordat Luterbacht 
weer tegenscoorde. Berghuis maakte 
er 10- 2 van. 

Opvallend was h et ~p treden van de 
derde lij n van GIJS. De lij n, die u it 
j onge talenten bestaat (Van Erp: ,.Op 
deze knapen moelen we het komende 
jaar een beroep kunnen doen" ) draai
de aardig mee en produceerde zelfs de 
laa tste tw2e treffers via Ven Gelder 
en Toren (12-3). 

GIJS speelde 
nuttige 
oefenwedstrijd 
Het kampioensteam van GOS speelde 
zaterdagavond In het Groninger Ussta
dion een nuttige oefenwedstrijd tegen de 
Duitse ObcrUgaclub Lauterbach. GIJS 
won het doel met 12-3. Door omslan
digbeden konden de Duitsen niet op 
volJe sterkte uitkomen. Zlj misten drie 
van hun sterkste spelers. Hoewel de uit- , 
slag anders doet vermoeden, was het 
voor de 600 toeschouwers toch een aan
trekkelijke vertoning. De DuJtsers 
gingen er fel tegenaan en boden de 
Groningers bijzonder goede tegenstand. 

In de eerste periode speelde GIJS, dat 
ook de derdelijn spelers regelmatig in• 
zette, bijzonder overtuigend en nam dan 
ook een verdiende 4-0 voorsprong, Jn de J 

tweede periode ging het wat stroever, 
maar ook nu weer kwamen de Gro
ningers tot een gunstige score (3-1). In 
de laatste periode werd het een waar 
schuJtersfeest, omdat de conditie nu een 
rol meespeelde. De Duitsers moesten 
geleidelijk terrein prijsgeven en werden 
met 5-2 naar de kant geschoven, GIJS 
won dus het duel met 12-3. 
Raven, Krikken. Van Halteren en Berg
huis scoorden tweemaal , Ross, Van 

1 Aarem, en de jeugdspelers Van 
Gelderen en Toorn kwamen eenmaal tot 
een treffer. 
Zaterdagavond speelt GIJS in Heeren
veen tegen Thialf. Aan de hand van dit 
treffen zal worden ·uitgemaakt of GUS 
de stap naar de eerste divisie wacht of 
dat het nog een jaar in de tweede divisie 
zal uitkomen. 
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G.IJ.S. 

1'1L.1{TIN LEEFL:~NG ( 1 ) 
COEN EIKELENBOOM (18) 

WILSON ROSS (9) 
J E_~vE]:J LODE ( 3) 

JOS TEIS. ~N ( 5 ) 
HE_ JIC V. IL'~LTEnmI ( 4) Capt " 

J .: .. er VENEM.:1. ( 1 7) 
-' DY R.::.. VE.:.T ( 1 4) 
ROB V .. .'d - ~-i. •• 1.REM ( 6) .ns s . 

HENDRIK BOSl' '1. ( 1 9) 
FOLKERT BEHGHUIS ( 2) tss. 
II 1 1K KRIKKE ( 11) 

J ~· .. coB v ... ~N GELDER ( 20) 
11-:i.J.-J S W.J.GF:tl:ulR ( 24) 
J OlL' 'J TOREH ( 16) 
ED-.i ~RD KORT ( 8 ) 

F r . J • J\II • V ~·1.N ER? ( 1 3) 
~, . ROSS ( 9) 
J OHN Cl. IvIPIO-1I I 
P .H. MULDER 
li . G. KRIKKE 
r . DE VRIES 
H . BROOM..J.iS 

- Wilt u NIET roken ! 

Z.ATERD"~G 3 MJJ.RT 1973. Al V i.NG 19. 1 5 UUR. 

G.IJ.S. I - v.E. {.C. LAUTERB~CH (vBERLIGA NORD ) 
• ., 

OPSTELLINGEN LJ"UTERB.I~CR KOP COMPETI TIEST.~ND N. IJ . B. 1972-1973-
DOELVERD. 
2e DOELVERD. 

MUELLER (1) 
STOEHR (1 8 ) 

1 e V ,::JtD. TASCHYE ( 11) 
HOPPE (1 7 ) 

l 
1 

2e VERn. ROSENBECKER ( 12) 
T. MANN (4) 

1 e.t._'J: vl· L BALZER ( 8 ) 
BODENSTEIN (5) 
MICH.~ELIS ( 7) 

·· 1' , 1 () 2 e ~1~u .• v;_.,_ S URA 1 0 

/ F • IVI • M.àNN ( 1 5 ) 
J MUELLER (6) 

1' 1 
I 
1 

1 
j 

co_.cH~ 
Trt_· .. IHJER 
TECHfi1,.. _'l.SS. 
.".Rr.J.1SR!J 

J 

/ f 

FYS I OIT1 IER.t~PEUT 

1. G. IJ .S. K.AM?IOEN 13 
2 . BOLDOOT UTRECHT 13 
3 • KEMPlL'~NEN 1 4 

V.:. N DE co: .. cH 

1 3- 0 
10 2 

8 1 

0 
1 
5 

26 
22 
17 

109 - 26 
127 - 33 
11 4 - 56 

Vanavond staan wij aan de s t a r t va_1 een 7-tal wedstrijden, 
die al weer als voorbereidi ng vo or het seizoen '73/' 74 
gel d en . Na de suks ess en van de afgel open maanden mo e t er 
met volle inzet aan de verdere opbouw van het team gewerkt 
worden . Hoeuel de definiti eve beslissing nog moet vallen 
( en dit hangt ook af van de ond erhandelingen met d e a.s. 
spon sor ) 9 lLjkt het toch wel de richting uit t e gaan , dat 
G. IJ . S. nog een se izo en in de 2e divisie blijft om rij per 9 

sneller en harder te nor àen . De traditionele inzet van de 
Gijssies ge ef t de ga ranti e , dat de TTedst rij den bij v,inst 
en verlies interessant zulltn blijven. Blijf als s upporters 
G. IJ . s . dus troui.1. Lat en uij voorts ·waken, dat incidenten 
als jl . zaterdag in Utrecht hier in Groningen uitblijven . 
Draag ook als supporter het 11 F.i' .. IR PLl~Y" in ui., vlag . 

KOME1,TDE WEDSTRIJDEN 
Za 10- 3-' 73 20.00 u . 
Za 17- 3-' 73 19. 45 u. 
Za 24-3-' 73 19°45 u. 
Za 7- 4-'7 3 20 . 00 u . 
Zo 8-4-' 73 17. 30 u. 
Za 15-4-'73 19. 45 u. 

Fr • J • :I..: . van Erp . 

THI.iiLF - G. IJ . S . 
G • IJ • S . - H . S • V • H.-dWTIUR G 
G. IJ . S . - :CiERNE E .V. 
E.S. C. SOEST - G.IJ.S . 
HEili~E E.V.- G. IJ . S • 
G.IJ.S. - E.S.C. SOEST ( slui ting) 

Van 26-31 maart zijn er 12 landennedstri jden in het kader 
van de Europese J eugdkampioenschappen . 

W· 1t .-rr,:;;TS d ' 1 1 Koopt u ook bij onze adv ert ee rders??? 
- i u b ~ ~ . op e baan uerpe Dit is gevaarlijk voor de sp e ers . 

LmT OP HET NUMMER v1~N DIT PROGR.i.~JV11ifli., U 1 EEFT IJIIS SCHIEN EEN PRIJS l 
l 

Tot ziens bij de volgende -rredstrijd tegen H.S. V. H.AJiBURG op 17 maart aanstaande, aanvang 19.45 uur. 

U GA..'.i. T TOCH OOK MEE N .:u:..R HEERENVEEN? 



Thialf in onzekerheid 
(Van ee•n onzer verslaggevers) 

Het verschil tusseu de eerste- en 
tweede divisie van de Nederlandse 
IJshockey Bond is enorm groot. Dat 
ondervond GIJS zaterdagavond in 
Heerenveen op overduidelijke wijze. 
De in de eerste divisie onderaan 
bungelende Thialf-ploeg deklasseer
de zijn tegenstander tot beginnelin
gen.. Vooral de Canadezen Parks, 
Thomas en l\1iles (zij scoorden zeven 
van de elf Friese goals) sneden her
baaldel~ik door de Groninger lijnen, 
waarin Wilson Ross als enkeling het 
hoge tempo kon bijbenen: 11-1. 

Overigens gaat Th.ialf, omtrent de 
nabije toekomst beslissende weken 
tegemoet. Spel er-trainer Stevensen 
veirtrekt, evenals· de Canadezen Tho
mas en Miles. Het Friese spelersarse
naal ondervindt daardoor een gevoe
lige aderlating, die verstrekkende 
gevolge111 kan hebben. Thialf-coach 
Harnstra: .,We zullen de sterke Cana-

dezen terug moeten hebben, willen 
we i.n. de eerste divisie meedraaien. 
Daarvoor is geld n odig. en dat heb
ben we niet. Wel zijn we bezig om 
een sponsor te vinden, die meer dan 
zestig mille i.n de club wil steken, 
maar dat valt niet mee. De mogelijk
heid dat we het komende seizoen in 
de tweede divisie zullen uitkomen is 
dam·om zeker aanwezig. Wat dat be
treft zijn de kansen fifty-fifty". 

Inderdaad lijkt de hoogste ijshoc
key-afdeling alleen te z~in wegge
legd voor fors gesponsorde veireni
gingen die met een serie Canadezen 
een uistekend "Nededands" team op 
het ijs kunnen brengen. De minder 
bevoorrechte clubs (met één ol twee 
Ca,nadezen) draaien met hun "eigen 
kweek" mee i.n de tweede divisie, 
waar het spelpeil bepaald niet be
vorderlijk is vo01· de ontwikkeling 
van de Nederlandse ijshockey-spe
lers. 

De Thialf-speler Roel Scheeni:tra jctagt de puck voor zicli u it , terwijl' de Fries 
Jaap de Boer (nummer 14) en Rob van Aarem (rechts) 

nauwlettend toekijken. 
' ... 

GIJS nog niet rijp 
voor eerste divisie 

Ook de tweede confrontatie van de 
kampioensploeg van GUS met h~t 
Heerenveense Thialf, nummer laatst m 
de landelijke eerste divisie van _ ~-e 
Ijshockeycompetitie, heeft onomsto
telijk aangegeven dat de Groningers 
beslist nog niet rijp zijn voor de eerste 
divisie. 
Ue ploeg doet er dan ook goed aan nog 
een jaartje in de tweede divisie te blijven 
meedraaien om rijper, sneller en harder 
e ' ,..,rden. Werd- -het-- twee weken 

geleden in Groningen een 7-1 nederlaag 
tegen de Friezen, zaterdagavond in 
Heerenveen kwam Thialf in deze 
noordelijke prestigeslag tot een 11-1 
zege. 
GIJS werd, behoudens de eerste speel
helft toen de Groningers een ongekende 
dosis strijdlust aan de dag leg~en _en 
door hun ijver en inzet nog emgsz1~s 
gelijke tred met de Friezen houden, m 
de tweede en derde speelhelft volkomen 
overklast. GIJS maakt nog de grote fout 
de puck te lang bij zich te houden ~n 
bovendien zijn de passes ook lang met 
altijd even 1zuiver. 

In de eerste pt,riode nam Thialf een 2-0 
voorsprong. In de tweede periode 
voegden de Friezen daar nog zes tre~ers , 
aan toe en in de laatste periode 
scoorden zij nog driemaal. Voordat het ' 
11-1 werd mocht Jackie Venem,,,a. het 
genoegen smaken de puc* langs d~ 
Friese doelman Simonsma te werken. 
De Friese treffers kwamen van l acob de 
Boer, Dave Parks, Roelie', Schéenstra, 
Sake de Boer, Gerard Boltjes (2), Mike 
Thomas (J-Hn '1A11dy Miles (2)'. 

Het bestuur van de Groninger Ushockey 
Stichting zal deze week een. beslissing 
/temen of het de Nederlandse Ushockey 
Bond zal verzoeken GUS het volg~nd 
selzoen opnieuw in de tweede dlvlsie te 
laten uitkomen. Reglementair zullen de 
Groningers moeten promoveren, maar 
indien daartoe aanleldlng bestaat · kan 
de NDB een andere besllsslng nemen. 

Zaterdag a.s. zet GIJS het oef~!1-
programma voort met een wedstnJd 
tegen de HSV Hamburg, een week later 
komt Heerenveen op bezoek. 

Pover GIJS met 
11-1 verslagen 

Smakeloze 
uitsmijter 
van Thialf 

HEERENVEEN - De Gijssies 
kennen hun plaats weer. Thialf, dat 
heel matig speelde, hielp daarbij een 
handje door zaterdagavond in Hee
renveen met 11-1 te winnen (2-0, 
6-0 en 3-1). GIJS moet meer dan 
door deze score getroffen zijn door 
eigen ontstellend onvermogen. 

De Groninger formatie, ongeslagen 
kampioen in de tweede divisie, moet 
da.ar overigens iets va.n voorvoeld heb
ben, want in de afgelopen week werd 
definitief besloten tenmlnste nog een 
jaa.rtje in deze ijshockey-afdeling te 
blijven. In het össtadion "Thialf'' kon 
GIJS alleen zo'n driehonderd suppor
ters uit eigen Martini-stad tot enthou
siasme brengen. De rest va.n de slordige 
twaalfhonderd toeschouwers kon niet 
wa.rm of koud worden van deze noorde
lijke prestigeslag. 

Hoewel Tbruail:f Lets h!an:der z'n best 
had kwIDen doon er een aiardige de
mon.strialtie vmi te maik:en had Andy 
Miile.s, door de afwerzliigheid V'8l!l Fred 
Stevenson samen met Dave Parlcs coach 
V1élal de Fniese :liormaiflie, een ]JOgische 
verldiarlnig wor de ~de bot
sLng: ,,Je hebt Îlll het ijshockey lllU 
eanm>ala[ een beetje comipe4:irli.e nodig en 
GIJS was k:eMlJeiijk niet in staart; Oi!lS 
wat a.ccepltaioo1., in5pirle,relnd tegenspel te 
b.iedien." 

Thlall:f kende zait.erdaga'Voind geen uit
gesprokiein uitblÏllllkeirs in zijn smakeloze 
seizoen:trilmnijter. GIJS had Thdiallf des
ondamiks ·slechts twee gelijkwaiairdige 
spelers te bieden, n.l. Henk Krikke en 
trarlnier-6peilier-ooach WilSOl!l Roos. Dus 
~ Andy Raven, die in niets meer 
lijk;t op die wrdienstelijke :forward, _die 
hij twee jam- geledlein oog voor Thiallf 
wias. Ook :routmreir Bab van Aarem 
kwam diitmalaJl llllieit m. helt stuk voor. 

Vocmall door een oplervdJllg in de 
sliotperi.ode kwtam GIJS toch nog 1xllt 20 
schoten op Thialf-goalie Johan Siemon
sma. De spekmlrulaire maar zwakke 
Grondn,ger ~ Ma!l'ltin Leeflan.g 
klroog 55 sCOl'Îlnlgspogi.ngen te verwer
ken. De tamelijk vredenieveinde slag 
leverde toch lllOg een miSOOlllduct pen
ta1ty op voor Andy Raven, omdalt hij 
ver na het flud/wl.gtn,alal} sl:apte op Sie
m.onsma, weJt de overigens zeer matig 
~idende Hiala,gse hoofdscheidsrechteir 
Wiim Tamlboer terecht aifstrafte. 

Het scoreverloop was: 1--0 .Jaapte de Boer 
uit pass .John de Boer: 2--() Daw Parka uit 
pass Gerard Boltjes; 3--0 Mike Thomas uit 
pass Dave Parks: 4-0 Mike Thomas ander
maal uit pass Dave Parks; ~ Andy Mlles 
uit rebound schot Hielke ,.Lageveen; 6--0 
Dave Parks >na solo uit pass Wally Kooy; 
7--0 Roelle Seheenstra na solo; S-0 Andy 
Miles uit pass Wally Kooy; 9--0 Sake de 
Boer uit pass Andy Miles; 10--0 Gerard 
Boltjes na combinatie met Mike Thomas en 
Wal!y Kooy; 10-1 J'Mk ~~ uit pass 
Rob van Aarem; 11 ~ ehomas na 
vergeefse pogingen van Dave Parkll en 
Gerard Boltjes. 

Penalties. Thlalf kreeg 18 strafm1nuten, 
uttger.eten door Gerard Boltjes met 6, Hielke 
Lageveen met 4 en P1ei Nota, .Jaapte de 
Boer, Wally Kooy en Sake de Boer elk met 
2 minuten. GLTS kreeg eveneens 18 atrafml
nuten. Andy Raven was topscorer me1: H 
minuten. Wllson Ross en Jos Tetaman 
knapten elk a. minuten op. 
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ZATERDAG 17 MAART 19730 ilNV'illG 19 . 45 UUR . 

G. IJ . S. I - H. s .v . H.AM]URG 

G. IJ . S. 

CO:@N EIKEDEû BOOM (18) 
i-L~NS OVERDIEP 

WILSON ROSS (9) 
JEROEN LODE ( 5) 

O.!S1TELLINGEN 

DOELVERD. 
2e DOELVERD . 

1 e VEH..D . 

H • S • V • H .. ~MBURG 

SCHUEHLEIN 
PODOROZNY 

POETTERS (2) 
KARNER (7 ) 

JOS TEISWLAN (5) 2e VERD . BAXMA1l"N ( 4) 
HltS FORTH ( 5) HEN r V. = LTER.Ei (4) Capt. 

J ·~cK VENEJ· ~ ( 17) 
.A~-fDY R."lVEN ( 14) 
RO 3 VAN A.J. RE:M ( 6) As s • 

HENDRIK BOSIVL ( 1 9) 
liEl~( KRIKKE (11) Ass. 
JO-L"N TORE:T ( 1 ó) 

1 
' 2 I • 1 -ïu:T e •~ .. u ~ V .LU.J 

DR . KR01JEFELD ( 1 5) 
HOLGER ifu.û• CK ( 14) 
KNUT FIL'J-iCK ( 1 3) 

S URKEiviPER ( 9) 
SCHOLLTZE (G ) 
HETZEL (1 0 ) 

J .: 0OB v_·.w GELTIER ( 20) 
ROB TEISIL~H (21) 

i 
WIS SE.tSPELERS / HUBRIG (8) 

I-L:i.rs w;_G EN_·A · R ( 2 4) 
ED.i.~ D KORT ( ü) 

Fr . J . M. v .. ~111 ERP ( 1) ) 
W. ~rOSS (9) 
J OHN C: 'IPIONI 
F ,H. MULDER 
H . G. KRIKKE 
H. DE VRIES 
H. BROOM~·1.NS 

2e lu TV.: .. L 

co .. ·~ tl 
TIL'..IHER 
TEC ~. .1.SS . 

von RESDüRFF (1 1) 
VOIG~I1 ( 12) 
TOERINK (3 ) 

H. PETH1S 

G EillL:l-R D FR.:J Cl:~ 

FYSIOTHE&'l,PEUT CH.:.RLIE RECHlL~lHJ 

Wilt u NIETS op de baan werpen en wilt u NIET roken l 

Koopt <'U ook bij onze adverteerders? ?? 

LET OP HET NUMMER V .AN DIT PROGRAIIJIMA 

COI.IPETITIESTAND N. IJ . B. 1972 - 1972• 
1 . G. IJ .S . KAMPIOEN 13 13 0 0 26 109 - 26 
2. BOLDOOT UTRECHT 13 10 2 1 22 127 - 33 
3 . K.BJr.2 HAMEN 14 8 1 5 17 114 - 56 
4. TILBURG TRAPPERS II 14 8 0 6 16 98 - 62 
5 . H. IJ . S . VEROilICA II 14 5 2 7 12 66 - 67 
6 . 0 L YMPI.A l i.NT\VERP 14 5 1 8 1 1 80 - 11 3 
7. _·1.USTEL TIJ GERS 14 2 0 12 4 31 - 138 
8. BHUSS~L II 14 1 0 13 2 27 - 157 

V :J.\J DE co~·. CH 
11.5 .V. H~~ ~. illURG is vanavond opnieuïr de gast van G. IJ . S . 
H,j.IüBURG is de enige Duitse ploeg waar G. IJ .s . in haar korte 
4-jarige r;es chiedenis nog nimmer van heeft kunn en winnen , 
3 - 3 uas het beste resultaat. G. IJ .S . gaat zijn best doen 
hed en de volle winst binnen te halen4 
Deze -\l eds tri j d staat in het teken van de Jeugd . G. IJ . S . 
heeft vanavon d zijn deure:i opengezet voor de Groninger 
school jeugd . Hopelijk is de kennismaking zodanig 9 dat veel 
jeugd de smaak goed te pakken krijgt en in de toekomst 
blijft komen en, wat wij n og liever zien? dat de jeugd zich 
aanmeldt om zelf de ijshockeysport te gaan beoefenen . 
Jeugd van Groningen 7 wij wachten op jullie . 
Voor vanavond veel genoegen e _ laat het "Gijssie olé'' 
luid klinken . 

KOMENDE WEDSTRIJDEN 
Za 24- 3- ' 75 19 . 45 
Za 7-4- 1 7) 20.00 
Za 8- 4- ' 73 17.30 
Za 15-4-' 7) 19 . 45 

u. 
u . 
u . 
u. 

Fr . J . M. van Erp. 

G. IJ .S . - HERNE E.V. (WESTFALEN ) 
E. s . c . SOEST - G. IJ . S. 
HERNE E.V. - G. IJ . S. 
G. IJ .S . - E. S . C. SOEST (sluitings

wedstrijd ). 
Van 26- 31 maart zijn er 12 landenwedstrijden in het kader 
van de Europese Jeugd.kampioenschappen . 

7 U HEEFT MISSCHIEN EEN ~).RIJS l 

Tot ziens bij de volgende wedstrijd tegèn HERNE E.V. op 24 maart aanstaande, aanvang 19 . 45 uur . 

U GAA,T TOCH OOK MEE NAAR SOEST ("fESTFALEJJ) ? INLICHTINGEN BïJ SUPPORTERSVERENIGING G. IJ .S 4 



GIJS zette het oefenprogramma zater
dagavond voort met een duel tegen het 
sterke HSV Hamburg. Zevenhonderd 
toeschouwel"!I zagen een boeiend ijshoc
keyspel dat na een begin zonder hoogte
punten uitmondde In een kribbege slot
fase. 

De persoonlijke duels werden toen 
gekenmerkt door een felle inzet van de 
spelers, die het vriendschappelijke ka
rakter van de wedstrijd geen eer a.ande
den. Een serie vuistslagen van de Gro
ninger Jack Venema tegen het lichaam 
van een op hët7isITggende Duitser ging-
11an de ontknoping vooraf. Hamburg, dat 
een 2--1 voorsprong trachtte te handha
ven moest in de laatste minuut capitule
ren: Jos Teisman scoorde vallend 2--2. 

De Groningers waren gehandicapt 
door het ontbreken van Berghuis en 
Leeflang (familie-omstandigheden) en 
Henk Krikke (voorbereiding Jong Oran
je) . Als invallers fungeerden de jeugdige 
wissels Edward Kort en Johan Toren, 
die een goede indruk maakten. In de 

GIJS en HSV Hamburg 
niet lief voor elkaar 

verdediging - de jonge Pieter Stiel 1~ 
nog steeds geblesseerd - wisselde Je
roen Lode bij toerbeurt mee. 

De begin!ase verliep als een trainings
partijtje zonder spanning en hoogtepun
ten. De kracht van de Duitse gasten 
bleek uit enkele goede aanvalsacties 
waarmee GIJS maar amper raad wist. In 
de tweede periode combineerde Ham
bur&: beter en zori:de na een 0--1 voor-

sprong voor meer verzet van de Gronin
ger linies. Met de als solist opererende 
Van Aarem, Raven en Ross aan het hoofd, 
schakelde GIJS over op een hoger tem
po. Toch duurde het tot de negentiende 
minuut van de tweede periode voordat 
.\ndy Raven eindelijk succes had: 1-1. 

Daarna namen de Duitsers andermaal 
a!stand 0-2), wat een felle reactie van 
d~ GIJS-ploei tot gevolg had, Herhaal• 

delijk werden handschoenen weggewor
pen als inleiding voor een vuist. lagen
wi.sseling, tenvijl strafbank soms 
overbezet was. 

In de slotfase drukten de Gijssies hun 
tegenstanders in het verdedigingsvak. In 

De 18-jarire Groninger GUS-spel6r 
Henk Krikke neemt momenteel deel 
aan de selectie van Jong Oranje, dat 
zich voorbereidt op de Europese 
jeugdkampioenschappen, die van 26-
31 maart in Heerenveen en Groningen 
zullen word~n gehouden. 

sneltreinvaart ontvouwden de Gronin
gers aanvalscombinaties. die pas in de 
laatste minuut de gelijkmaker oplever
den. Uit een fraaie "assist" van Andy 
Raven doelpuntte Jos Teisman op spec
taculaire wijze: 2-2 (tussenstanden: 0-
0, 1-1, 1-1). 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
Gesticht op 23 december 1969 
Lid van de Nederlandse IJshockeybond 

Wedstrijdsecr.: 
16 Aprillaan 10, Groningen 
Telefoon O 50 • 25 63 61 

commissielid 

seizoen 1972 / 1973 

nr. {,' Il 

,. 

1.. 

Deze kaart Is strikt persoonllJk 

De penningmeester 

E. J. H. Horst 

.... 

J 

Handtekening 
houder: 

Ruitersteeg 16, Haren (Gr.) 

GIJS blijft 
in tweede 
divisie 

(Van een onzer verslaggevers) 

De ijshockey-club GIJS zal het ko
mende seizoen weer in de tweede 
divisie spelen. Het bestuur van de 
Groninger IJshockey Stichting heeft 
deze beslissing genomen, nadat verge
vorderde onderhandelingen met het 
l evensmiddelenbedrijf Fred van der 
W erff, over sponsoring, waren ge
strand. 

De NV Van der Werff, twijfelde aan 
het rendement, dat uit een dergelijke 
financiële injectie zou moeten komen 
en zag een vrij forse investering niet 
zitten. 

De GIJS-leiding zal nu trachten als
nog aan een sponsor te komen, hoewel 
het eerste-divisieschap voor de Gro
ninger kampioenen nu definitief van 
de baan is. 

GIJS blijft 
spelen in 
2de divisie 
Zonder doelman Leeflang, Berghuis en 
Krikke, die een trainingsweekend van 
de nationale jeugdselectie meemaakt<!, 
heeft GIJS zaterdagavond de oefenwed
strijd tegen HSV Hamburg met 2-2 ge
lijk gespeeld. Slechts 800 toeschouwers 
volgden deze boeiende en aantrekke
lijke wedstrijd. In de eerste speelhelft 
werd niet gescoord , in de tweede periode 
namen de Duitsers aanvankelijk de lei
ding, maar Andy Raven bracht de 
cijfers weer gelijk. In de laatste periode 
een zelfde situatie, HSV kwam al 
spoedig op 1-2. In de laatste minuut 
bracht nu Jos Teisman de balans weer 
in evenwicht. 
Het staat nu definitief vast dat GIJS ook 
het volgend seizoen in de tweede divisie 
zal blijven spelen. Coach Van Erp heeft 
dit bevestigd. Men is bij de Groninger 
IJshockey Stichting bijzonder inge
nomen met het olan dat het bestuur van 

lJshockey Bond eind april de algem.e 
;ergade;ing zal voorl~ggen betrëffende 
een sterk gewijzigd competitiesysteem. 
In dit plan zullen de drie al bestaande 
divisies van dezelfde samenstelling zijn 
als in het afgelopen seizoen, hetgeen be
tekent dat Thialf niet uit de 
eerste divisie degradeert, terwijl de 
kampioen van de 2e divisie, GIJS, 
niet op promotie mag rekenen. 

De competitie van seizoen 1973-1974 zal 
uit twee afzonderlijke wedstrijdenreek
sen bestaan. Eerst wordt met ingang 
van half oktober de gebruikelijke com
petitie afgewerkt met de daaraan ver
bonden kampioenschappen. Daarna, 
rond begin januari, wordt het volgende 
schema van kracht: 

De nummers een tot en met vier van de 
eindrangschikking van de eerste divisie 
beginnen een nieuwe internationale 
competitie. De vijf laagst geklasseerden 
gaan met de vier beste ploegen van de 
tweede divisie een nieuwe competitie 
aan met promotie- en degradatie moge
lijkheden. De resterende teams van de 
tweede divisie krijgen eveneens een 
nieuwe wedstrijdenreeks met de eerste 
vier of. vijf van de derde divisie. 
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GRONINGE 
ZATERDAGAVOND 24 AART a.s. 

Aanvang 19.45 uur 

Toeg,angsprij:s f 3,-

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

Sigarenmagazijn : 
• 

Minke Nieuwe Ebbingestraat 2 

~ Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema Wielewaarplein 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports. M. Veningastr. 30 
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ZATERDAG 24 MAART î973. AAl"\J"V_~"\fG 19.45 UUR. 

G.IJ .s. I - HERNE E.V. ( WES 11 FALEN) 

G. I J.S. OPSTELLINGEN 

MARTIN ·LEEFL.Al\fG ( 1) DOELVERD. 
COEN EIKELENBOOM (18) 2e DOELVERD. 

WILSON ROSS (9) 1e VERD. 
J EROEN LODE (3) 

JOS TEISIVUl.N (5) 2e VERD. 
HENK V. H.ü.LTEREN (4) Capt. 

J .i1.CK VEl'fE]JI.i~ ( 1 7) 1 e .. ~..:· -1v"·.1.1 
..:·.NDY R."1.VEN ( 14) 
ROB .VAN lu'iREM ( 6) a11s s • 

., 

HENDRIK BOSMA (19). 2e AAïfVAL 
tlENK KRIKKE (11) Ass. 
J OHJJ.'J TOREN ( 16) 

JiiCO B V.AN GELDER ( 20) 
H_'JfS W.~G EN..'1.: .. R (2LJ 
ED1!.:iRD KORT (8 ).-
ROB TEISTvLiJ'î ( 2 î) 

Fr.J.M. VAN ERP (13) 
W. ROSS ( 9) 
JOi-DJ CAMPIONI 
F.H. MULDER 
H.G. KRIKKE 
H . DE VR I 2:S 
H. BHOOivIANS 

1i ISSELSPELERS 

COACH 
TRAiïJER 
TECHN. ASS. 
.ARi 'SEN 

FYSiuTHERAPEUT 

Koopt u ook bij onze adverteerders??? 

HERl"\f E E • V • 

BORKOYiSKI 
BUSSE 

ROES 
NIEWELING 

RILLE 
]OE!JB 
POTZGRUBER 

K~~nzn"·.I. 
VLilS.:J( 
HO FFIVUJ"\fN 

VANIS 
KLAUS EN 
KUEHNE 

KO MPERJ."\î -·~ S 
MOSER 

NAGEL 

1/ 

V.1. N DE CO.1.~CH 
Vanavond verwelkomen wij onze gasten uit het lestfaalse Herne. 
Met HERl"\J"E E.V. heeft G. I J.S. het altijd moeilijk gehad. Het 
belooft vanavond dus weer spannend te kunnen worden. 
Het s eizoen snelt alwee r ten einde. Volgende week worden er 
hier in het sta dion 12 wedstrijden gespeeld in het kader van 
d 1 Europese Jeugdkampioenschappen? waarvan de organisatie 
door het IJsstadion in samenwerking met G. l J.S. wordt verzorgd. 
TOEG.A.NGSPRIJZEN: Wedstrijden 17.00 uuI' f 1,--

Wedstrijden 20.30 uur f 2,--
Hopelijk k omen velen naar de z e leerzame en interessante 
wedstrijd en kijk en. 
G~IJ.S. speelt 7 en 8 april nog 2 wedstrijden in Duitsland, 
e h op 15 a pril is de sluitingswedstrijd me t afscheid van onze 
C~nadese spelers Wilson Ross en il-ndy Raveno Hopelij k is de 
hele G. I J.S.-Supportersschare daarbij aanwezig. 

I 

l Fr.J.M. van Erp. 
K~MENDE WEDSTRIJDEl'f 
Mi 26-3-'73 17.00 Uo rtO ïL ::EHIE FRANKRIJK 

1 20.30 u. POLEN - BULGARIJE 
Di 27-3-' 73 17.00 Uo NOORWE GE:iJ - OOSTENRIJK 

20.30 u. NEDERLAHD - ITALIE 
Wo 28-3-'73 17.00 U. BULGARIJE - IROEl\'IEl'l"IE 

l 20.30 u. POLEN DENEMJJUCEN 1 
Do 29-3-' 73 17.00 u. NOORWEGEN - JOEGOSL.AVIE 

20.30 u. OOSTENRIJK - NEDERLJ~D 
Vr 30-3-'73 1 7~0 .l.l,. DENEM.ARKEN FRANKRIJK 

20.30 u. POLEN - ROEl'IE~i"IE 

HERHAALD VERZOEK 
Wilt u NIETS op de baan werpen, Dit is g evaarlijk voor de spelers. 
Wilt u NIET rokenl 

LET OP HET NUMMER VAN DIT PROGR.AJYTivlA, U HEEFT MISSCHIEN EEN PRIJS! 
J 

U GAAT TOCH OOK MEE NAAR E.S.C. SOEST - G.IJ.S. 02 1 liPRIL ~ .S."? IHLICHTIHGEN BIJ DE SUPPO.t TERSVERENIGING G.IJ .S. 

Tot ziens bij de sluitin~wedstrij'~t egen E.S.C. SûEST op 15 april aanstaande 7 aanvang 19.45 u"lll'. 



De Groninger IJshockey Stichting, 
kortweg GIJS genaamd, beleeft m o
m enteel hoogtijdagen. De eerste vijf 
gesp eelde competitiewedstrijden 
werden alle in winst omgeze t . Van · 
daar he t volgende in terview 1Jan 
REGIO-sportredakteur jan van der 
veen me t GIJS-coach Frans 11an Erp. 

"Had u gedacht , zoals de zaken er nu 
voorstaan , dat GIJS een dominerende 
rol zou gaan spelen in de tweede divisie 
met als zeer reële kans, dat de ploeg pro
moveert naar de hoogste klasse? " 

van Erp : "Dat hadden we niet ver wacht . 
Achteraf is het niet zo vreemd als je ziet 
hoe wij ons voorbereiden op de compe
titie . Vanaf augustu s hebben we een zwa
re conditietraining. Het is dus een voor
deel voor ons dat we letterlij k goed be
slagen ten ijs komen . Daardoor zijn we 
in het voordeel ten opzichte van vele 
clubs. We hebben bij de oprichting in 

26 

GIJS OP WEG 

NAAR DE EERSTE DIVISIE 

Coach Frans van Erp 

196 9 wel gesteld dat we na ongeveer 
vijf jaar de eerste divisie zouden moeten 
halen. Dat doel heb je dan wel voor ogen , 
maar het moet altijd nog waargemaakt 
worden ." 

"GIJS is altijd een tegenstander geweest 
van het aantrekken van buitenlanders. 
Toch trok de club voor dit seizoen twee 
Canadezen , een speler-trainer en een spe
ler aan . Is het beleid bij GIJS omgebo
gen? " 

GIJS-coach : " Het beleid bij ons is niet 
verander d . Wij zijn tegen h et aantrekken 
van buitenlanders die niets anders doen 
dan ijshockeyen . De twee Canadezen die 
we nu hebben worden nie t betaald . Ze 
krijgen alleen een trainingsvergoeding 
en studeren in Groningen aan de univer
si teit . Door een toeval zijn wij aan deze 
twee jongens gekomen. Andy Raven , 
die vroeger topscorer was bij Thialf in 
Heerenveen wilde weer in Nederland spe
len . Hij kwam bij ons langs omdat ThiaJf 
al he t maximale aantal buitenlanders on
der contract had. Via hem zijn we aan 
onze nieuwe trainer Wilson Ross geko-

men . In principe zij n we dus niet tegen 
het aantrekken van buitenlanders , mits 
zij de ijshockeysport niet als hun brood
winning zien. " 

"De gewonnen wedstrijd tegen aartsri
vaal de Kemphanen in Eindhoven is een 
unicum in de geschiedenis van GIJS. Nog 
nooit immers wist GIJS de wedstrijd in 
Eindhoven te winnen. Wat is de oorzaak 
dat het nu wel goed ging? " 

van Erp: " In de vier se izoenen die we nu 
draaien hadden we inderdaad nog nooit 
in Eindhoven ge wonnen. We gingen er 
altijd met een bezwaard gevoel heen . 
We hebben nu gewonnen omdat we als 
team rijper zijn ge worden. Door onze 
ervaring kunnen we nu eventuele tegen
slagen goed opvangen . Tege n de Kemp· 
hanen kw amen we bijvoorbee ld met 
2-0 achter. We h ielden het h oofd echter 
koel. Binnen zeer ko rte tij d stonden we 
met 2-4 voor. De laatste minuten spee l
den de Kemphanen alles of n iets. Het 
werd nie ts. Ze kwam en nog wel tot 3-4 
terng, maar we gaven de winst niet meer 
uit handen ." 

"Is dat voor u een bewijs dat het kampi
oenschap erin zit? " 

GIJ S-coach : " Het zit er uite raard , zoals 
de zaken er nu voor staan , dik in da t we 
kampioen worden . We hoeven van de 
ploegen waar we tot nu toe tegen ge
speeld hebben, niet te verliezen . We moe
ten het alleen nog bewijzen . Je moe t 
nooit te vroeg juichen . Het pu bliek bij 
ons vraagt zich nu al af wa t er vo lgen d 
seizoen moet gebeuren. We zie n we l als 
we kam pioen zijn geworden ." 

"Wat moet er gebeuren al s GIJS kampi
oen wordt en naar de eerste divisie pro-

GIJS IN VOL ORNAAT 
staande van links naar rechts : Captain Henk 
van Halteren, coach Frans van Erp, Jack Ve
nema , Andy Raven, Folkert Berghuis, Rob 
van Arem, Peter Stiel. Wilson Ross, Jos Teis
man en Hendrik Bosma 
geknield van links naar rechts: Martin Leef
lang, Coen Eikelenboom , Jeroen Lode, Edward 
Kort, Geert Rampen en Henk Krikke 

(Van een onzer verslaggevers) 
Met angstige schaatsbewegingen 

maakte de jonge GIJS-speler Henk 
Krikke zich zaterdagavond uit de voe
ten. Hij werd over de hele ijspiste 
achtervolgd door een woedende Her
ne-ijshockeyer die zich wilde revan
cheren. Tenslotte incasseerde Krikke 
een serie vuistslagen ,die het verloop 
van de slotperiode van de ,,vriend
schap]Jelijke" ontmoeting tussen GIJS 
en het Duitse HERNE E.V. karakteri
seerde. De onvriendel~ike confronta
ties tussen de spelers vergden 
blijkbaar zoveel energie dat van een 
boeiend ijshockey-snel tenslotte niet 
veel meer overbleef. 

HENK KRIKKE 

,,wraak genomen" . . .. 

De woede van de Groninger8 richtte 
zich voornamelijk op de Duitse Nigge
meyer, die met geraffineerde overtre
dingen de in·itatie van de vijandelijke 
linies in de hand werkte. Henk Krik-

GIJS en Triantha 
praten over 
spelersverloop 
Tiissen de ijshockey-verenigingen 
GIJS en Triantha vindt één dezer 
dagen een gesprek plaats over het 
spelersverloop van Gr,oningen naar 
Assen. Sinds de oprichting van de 
Asser club Triantha vonden veel 
GIJS-spelers de weg naar de Drent
se hoofdstad .om zich naar de nieu
we club te laten overschrijven. 
Ti·iantha telt momenteel liefst acht 
spelers, die hun " leertijd" bij GIJS 
hebben doorgebracht. Onlangs ver
wisselde de Groninger Jacob van 
GeLder zelfs tijdens het seizoen van 
club, omdat hij bij GIJS voortdu
i·end op de wisselbank vertoefde. 
Doordat de Groninger IJshockey 
Stichting dit jaar, in tegenstelling 
tot het vorige seizoen, wegens de 
financiële problemen, niet met een 
tweede seniorenteam in de compe
titie uitkomt, is de verleiding voor 
veel GIJS-spelers (die net niet tot 
de basisgroep behoren) erg groot 
hun heil bij Triantha te zoeken. 
GIJS-coach Rob van Aarem: ,,De 
besturen van beide verenigingen 
gaan nu om de tafel zitten om dit 
probleem te bespreken. We willen 
tussen de clubs geen onvriendelijke 
stemming". Op het ogenblik over
wegen opnieiiw enkele GIJS-spe
lers de stap naar Triantha te wa
gen. 

1 
1 

i 

1 

!IJsvloer 
leek wel 
boksring ... 
De ijsvloer van het Groninger ijsstadion 
had zaterdagavond meer weg van een 
boksring. De vriendschappelijke ijs
hockeywedstrijd tussen GIJS en de duit
se ploeg van Herne EV uit Westfafen 
werd voortdurend ontsierd door vecht
partijen. Voor de acht honderd toe
schouwers weliswaar een spectaculaire 
vertoning, maar het deed aan het spel 
veel afbreuk. De zwakke leidlng was 
hieraan debet. Een nuttige oefenwed
strijd is het voor GIJS, dat de ontmoe
ting met 5-2 won, geenszins geworden. 

In de eerste speelhelft ontliepen oe 
ploegen elkaar niets, tegenover een 
treffer van Jack Venema stelden de 
Duitsers er ook ~n. In de tweede 
periode begon GIJS even te glanzen. 
Andy Raven en Wilson Ross brachten 
GIJS toen dan ook verdiend op een 3-1 
.voorsprong. Ook in de laatste periode 
van GIJS de betere ploeg Edward Kort 
zorgde voor 4-1, Nadat de Duitsers nog 
eenmaal de puck de juiste richting 
hadden meegegeven, kwam Andy Raven 
tenslotte op de 5-2 eindstand. 

GIJS-spelers woedend op Duitser 
ke: ,,Vooral na het geval met Jos 
Teisman hadden we het op hem ge
munt. Inderdaad heb ik bewust wraak 
genomen op een moment dat de puck 
ergens anders was. Hi.i vroeg erom. 
Telkens verv iel h ij in gemene overtre
dingen." 

Vlak vóór de wraakneming van 
Henk Krikke had J os Teisman zijn 
vuisten op Niggemeyers gelaat laten 
dalen . Bij een persoonlijk duel trapte 
de Duitser met de punt van zijn 
schaats in het onbeschermde gedeelte 
van het Groninger bovenlichaam. 

Teisman hapte daarop naar lucht en 
nam vervolgens wraak met enkele 
harde vuistslagen. Teisman: ,.De af
druk van zijn schaats staat op mijn 
borst. Het was een opzettelijke, geme
ne blessure." 

Naast al dat vechtlustig gedoe kre
gen de zeshonderd toeschouwers ook 
nog ijshockey te zien. De linies. die 
door de vele strafminuten vaak incom
pleet op het ijs reden, bleken in de 
eerste periode goed tegen elkaar opge
wassen. Na een 0-1 achterstand scooir
de Venema de gelijkmaker. Da~rna 

beloonden Wilson Ross en Andy Ra
ven het betere combinatie-spel van 
GIJS met doelpunten, die de Gronin
gers op beslissende afstand bracht.en: 
3-1. 

In de rommelige slotperiode ver
scheen de jonge derde lijn van GIJS 
in één-minuut durend optreden bin_
nen de "boardings", hetgeen een schit
terend doelpunt van Edward Kort op
leverde 4-1. Andy Raven maakte er 
tenslotte !1-1 van. 
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G.IJ.S. 

MARTIN LEEFLANG (1) 
COEN EIKELENBOOM (18) 

WILSON ROSS (9) 
JERO:.•~N LODE ( 3) 

JOS TEISlVIAN (5) 
HENK V. RALTEREN (4) Capt. 

JACK VENEIVIA (17) 
A1 DY RAVEN ( 14) 
ROB VAN A.AREM (6) Ass. 

HENDRIK BOSM.A ( 19) 
HENK KRIKKE (11) 
FüLKERT BE_GHUIS (2) Ass. 

J ~·:.cOB v:1.N GELDER ( 20 ) 
ED'.· :._ D :(ORT ( 8) 

J OiUN TOREH ( 16) 
1 OB TEISM.:~-J ( 21 ) 

GEERT RAMDEN ( 11 ) 

HANS WAGENAAR (24) 

F r O J • M • V Jur ERP ( 1 3 ) 
,1. R0SS ( 9) 
JOHN C.':i.MPIOHI 
F .H. MULDER 
II .G. KRIKKE 
H, DE VRIES 
H . BROOl'IL:J'IS 

ZATERDAG 14 APRIL 1973. AAJfVANG 19.45 UUR. _j 

G. IJ. S. I - E. S. C. SOES'B (WESTF'ALEN) 

OPSTELLINGEN 

DOELVEllD. 
~e DOELVERD. 

1 e VERD. 

2e VERD. 

1 e AAl'JVAL 

2 e A.iuTV "~L 

3e : •. t..iTV.i.L 

WISSJiJLSPELERS 

COii.CïI 
'11 ER 
T .àSS. 
..:'.,RTSEN 

FYSIOTHER..lP~UT 

E.s.c. SOEST 

BODILLE 
KIPPER 

KOESTER 
HOENISCH 
KOLLECK.ER 

LAMMERT 
YIENDLAHD 
MUELLER 
GILLEN 

MILS 
ULRICH 
:IOELLER 

NASAREWSKI 
BRUEJ JEI'IAN 
AMDI 

STEG EMAlfil 
N .·.s.~RJil.,fSKI 
NEIDIL"Jm 
MULL 

V .1.'.i...N DE co:~ OH 
Na een week Int ernationàal Jeugdijshockey met Polen als topper 
en de trip van G. IJ . S. naar Soest ,en Herne ( 2-2 en 5- 5) valt 
vanavond na 28 wedstrijden het doek over het kampioensseizoen 
~972/1973 . In dit seizoen werden t'dt vanavond 27-wedstrijden 
gespeeld (18 gewonnen, 4 gelijk, verloren en 1 gestaakt), 
met de totale doelcijfers van 193...:e1. Het 200e seizoendoelpunt 
kan dus vanavond vallen. 
1 
Er is vanavond veel te vieren : afs heid van Wilson en Andy, 
die naar Canada terugkeren; uitreicing van de bekers voor de 
topscorer e:11 fairplay; en de huldi i n g van 6 spelers, die er 
inmiddels 100 wedstrijden voo i · G • .J .s. I op hebl;)en zitten. 
Deze 11 100 wedst.rijd"spelers zijn: '. ltob van ,~arem'1 Ma rtin Leeflang, 
·enk van Hall-eren, Folkert Berghui , Coen Eikelenboom en Jos 

1Teisrna.n. G.IJ .5. speelde in 4 jare 104 uedstrijden ( 52 
gewonnen, 1::· g elijk 9 41 verloren) ,, met de totale doelcijfers 
560-413. Genoemde p i oniers had den a l len aandeel in deze 
7apenfeiten . 
Vanavon ~ begr oe ten wij ook 200 gasten'J zakenlieden, die reeds 
jaren belangeloos onze raambilje teh in hun zaken hangen. 
artelijk dank; op uw medewerki,ng bil.ijven wij rekenen. 

1 . 1 1 
1G.IJ .S.- fans? voor het laatst veffl lJlezier, en namens alle 
!spelers tot weerziens in september anstaande. 

HER&· • .,~LD VLI{ZOEK 

1
1- Wilt u lTIETS°' >p c e baan 

spelersl 

1 

Fr . .M. van Erp. 

1 
werpen! D~t is gevaarlijkvoor de 

l 

f 
- \ïil t u NIET roken 1 1, 

K l b . . d t d / ??~ oopt u ooc iJ onze a ver eer ers ... 

Daar enkele van de Duitse speler s in militaire dienst z1.Jn, 
~nnen er een paar veranderinger in de opstelling komen. 

LET OP HET NtThlfMEH. V :.N DIT PROGR..'J:'.!M .. ·i Q U HEEFT MISS CHI EN 

EEN PRIJSl 



Op spon tane 
· w ijze dragen de 

GIJS-spelers de 
scheidende Gana-

' dezen ,..Andy Ra
ven (links ) en 
Wilson Ross 
(rechts) op hun 
schouders van 
het ijs. Op de 
foto van linlvs 
naar rechts: ,Rob 
Teisman, Folkert 
B erghuis, Hans 
Wagenaar, Jos 
Teisman ( alleen 
de ogen zicht
baar), Edward 
Kort, Johan ,To
ren, Jakob van 
Gelder, Jack Ve
nerna, Rob van 
Aarem , Martin 
Leeflang en 
Henk van Haite_ 
ren. 

Krikke deelt niet in GIJS-feest 
GIJS heeft zaterdagavond het ijshoc
keyseizoen afgesloten. De Groningers 
namen tevens afscheid van de Cana
dezen Andy Raven en Wilson Ross, die 
het afgelopen jaar veel tot het GIJS
succes (kampioen van de tweede divi
sie) hebben bijgedragen, Ross als trai
ner-speler en Raven als grote aanvals
stimulotor. De blonde ex-Thialf-speler 
scoorde maar liefst 36 doelpunten en 
gaf 41 beslissende "assist". Verder 
werden de GIJS-spelers Rob van Aarem, 
Folkert Berghuis Coen Eikelenboom, 
Henk van Halteren, Martin Leeflang 
en Jos Teisman gehuldigd voor het 
feit dat ze honderd maal in wedstrij
len voor GIJS zijn uitgekomen. 

Minder prettige iherinneringen aan 
dez.e feestelijke sluitingswedstrijd te
gen het Duitse ESC Soest, heef:t de 
jonge Groninger speler Henk Kr ikke. 
Bnkele meningsverschillen met 
coach Van Erp leidden uiteindelijk tot 
zijn verwijdering van de ijspiste en 
een entkele-reis-'kleedlkamer . Coach 
Van Erp: ,,Ik heb Henk op een dwde
lij ke manier ,terechtgewezen. '?.P het 
moment dat ik hoorde dat h1J vlak 

-.... 

~..........,.... 

Geen prijs voor GIJS 
De ijshockeyclub GUS, die twee 

jaar achtereen in het bezit was van de 
Fair-play-cup,., ziet deze sportivi
teitsprijs voor het seizoen 1972-1973 
aan zijn neus voorbijgaan, Smoke-Ea
ters had 't afgelopen · jaar het minste 

'aantal strafminuten per competitie
wedstrijd, namelijk een gemiddelde 
van 6,4. GIJS volgde direct daarop 
met 7,8 strafminuut per . duel. 

voor de wedstr ijd énkele onsmakelijke 
grapjes had uritgehaald, heb ik hem 
onmiddell1ijk naar de kleedlkamer ge- 1 

s•buurd." 
De voornaa:ms,te ,a:an!klacht tegen 

Henk's :gr,aipjasserij was het verstoppen 
van de Groninger koek, die voor het 
:begin van het duel aan de tegenstan
ders wordt ,geschonken en het com- r 
manderen van offi-ci-als. Commentaar 
van Kri~ke: ,.I1k voelde me in de 
pauze n i-et lekiker en vroeg daarom 
heel beleefd of iemand e,en glas water 

· zou h-alen. En wat die koek betreft: 
een geintje is een ,geintje." 

Overi•gens vormde ihet spel van 
Krikke in de !beginfase van ihet duel 
met de Duitse tegenstanders een licht
punt. Zelf scoorde hij de ,gelijkmaker 
nadat de ,gasten de openin,gstreffer 
voor zich hadden opgeëist. Een tweede 
achterstand werd door Andy Raven 
ongedaan gemaakt (2-2) waarna de 
Duitsers andernnaal afstand namen: 
2-3. De uitblinkende Ross zorgde 
tenslotte voor de 3-3 e,ln.dstand. 

Coaoh Van Erp na afloop: ,,We heb
ben een goed jaar adhiter de rug en 
kijken nu uit naar een speler-trainer 
voor het komende seiwen. Onze ge
·d-1chten gaan uit naar een Pool of een 
Canadees, rr.aar daarover is nog niets 
met zekerheid te zeggen. 

. GIJS DEELT PUNTEN 
MET DUITSE TEAMS 
De ijshockeyclub GIJS speelde het af. 

gelopen weekeinde in West-Duits!and 
t,ne oefenwedstrijden. De Groningers 
die voor hun jaarlijkse buitenlandse trip 
naar Herne en Soest reisden, keerden 
met twee gelijke spelen weer terug. 

GIJS, dat constant met drie lijnen 
wisselde en wat verzwakt was door het 
on'tbreken van Henk Krikke (studie) en 
Hendrik Bosma (familieomstandigheden) 
maakte op de 'Duitse ijshockey-enthousi
asten een goede indruk. 

Tegen E. S. C. Soest scoorden de 
Canadezen Ross en Raven, maar moesten 
de GIJS-spelers eveneens t~ee maal ca
pituleren: 2-2. De wedstnJd tegen het 
sterke Herne E. V. leverde een 5-5 
eindstand op. De Groninger doelpunten 

-werden gemaakt door Raven (2x), To
ren, Berghuis en V~ . 

Coach Van Erp ~ooral tevreden 
over de sterke ontwikkeling van de 
jonge derde lijn. Verder etaleerden de 
doelverdedigers Martin Leeflang en 
Coen Eikelenboom uitstekend werk, 
waarvoor de Duitse toeschouwers staan
de applaudi seerden. 

Afscheid en 
huldigingen 

GIJS 
De ijshockeyclub van GIJS - Groningen 
heeft het afgelopen weekeinde enige 
nuttige oefenwedstrijden in Duitsland 
gespeeld. ' 
Zaterdagavond kwam de van Erp-ploeg 
· t een 2-2 score tegen de sterke ploeg j 
van ESC Soest. Andy Raven en Wilson 
Ross zorgden voor de beide GIJS-tref
fers. 
Gistermiddag werd gespeeld tegen 
Herne EV. en ook nu weer werd het een 
onbeslist, 5-5. In de eerste periode 
scoorde Andy Raven tweemaal en Johan 
Toden eenmaal. In de tweede periode 
kwamen de treffers van Folkert Berg
huis en Jack Venema. Uitblinkers in de 
Groningerploeg waren de beide doel
verdedigers Martin Leeflang en Coen 
Eikelen boom. GIJS besluit zaterdaga
vond in het Groninger ijsstadion het sei
zoen met nog een wedstrijd tegen ESC 
Soest. Er wordt dan tevens afscheid ge
nom en van de beide Canadese gastspe
lers Raven en Wilson, die naar Canada 
teruggaan. Verder zullen zes GJJSsies 
worden gehuldigd, die honderd wed
strijden voor de Groninger ploeg 
hebben gespeeld : Jos Tijsman , Folkert 
Bcrghuis. Coen Eikelenboom, Martin 
Lec,llang, Rob van Aarem en Henk van 
Haltcrcn . 
Coach Frans van Erp is dan voor de 
honderdste maal coach van de ploeg. 
Een huldiging is ,Ft voorts nog van 
Folkert Bcrghuis, cfle in 28 wedstrijden 
slechts twee strafminuten heeft opge- , 
lopen. Andy Raven scoorde in deze l 
wedstrijden de meeste doelpunten. 

,,G.IJ.S. 

oen" 
Op 14 april heeft JS tegen E.S.C.-

Soest met 'n gelijkspel en veel huldi
ging afscheid genomen van het seizoen 
'72-'73. GIJS speelde 28 wedstrijden en 
werd ongeslagen kampioen met de 
doelcijfers 198-88. Opnieuw moet dank 
gebracht worden aan het GIJS-legioen 

dat bijna 40.000 man sterk de wedstrij
den - en met vele bussen vol ook de 
uitwedstrijden - bijwoonde. Dit was 
een grote steun voor het team. Ook 
aan de ruime bekmgstelling van de 
pers moet hier dank worden gebracht. 

In zijn 4-jarig bestaan speelde GIJS 
105 wedstri,ic:len, Het ~en '73-'74 zal 
het eers,• L ~ , worden. De 
voorbere1 · 4tl'l , :'lüervoor komen al
weer op g· g, ,'l'rainer-speler Wilson 
Ross en Andy Raven keerden terug 
naar Canada om hun studie voort te 
zetten. Onze dank en wensen voor 
veel succes vergezellen hen. Aan de 
kwalitatieve vervanging van deze spe
lers wordt gewerkt. De gehele basis 
groep zal voor '73-'74 weer beschik
baar zijn, verster t met Pieter Stiel, 
die door een euk te lang voor 
ons was uit 

Vrienden, . , per september 
a.s. rekenen dr',,._,._~, weer op Uw 
morele steun. N s captain Henk 
van Halteren ene- e spelers een zon
nige zomer toegewenst. 

FR. J. M. VAN ERP, 
Manager coach GIJS • 

OE· GRONINGER' GEZINSBODE , ,- ,.. .. - . 



Gijs-ESC Soest: 3-3 

Laatste wedstrijd in teken 
van huldiging en afscheid 

Met de ontmoeting tegen de 
sterke ploeg van het Westfaalse 
ESC Soest sloot de succesvollE 
ijshockeyploeg van GIJS zater
dagavond in het groninger ijssta
dion het seizoen af. Evenals de • 
vorige week in Duitsland werd het 
ook nu weer een onbeslist 3-3. 

Dat gehemde In een harde en felle, 
maar overigens faire wedltrijd dle door 
zee honderd toeschouwen werd bijge• 
woond. 

1n de eerste periode namen de Duitsers 
een 0-1 voorsprong. 
In de tweede periode bogen Krikken en 
Raven de achterstand in een 2-1 voor• 
sprong om, maar een fout in de Gro
ninger defensie bracht Soest toch weer 
naast de Groningers. 
[n de laatste periode namen de Duitsers 
opnieuw een voorsprong die in de slot
fase tenslotte door Wilsson Ross weer te 
niet werd gedaan. 

Honderd maal 
De aantrekkelijke sluitingswedstrijd 
stond in het teken van diverse huldigin
gen. 1.es spelers werden door het stich
tingsbestuur gehuldigd in verband met 
het feit dat zij honderd wedstrijden voor 
GIJS hebben gespeeld. Dat waren: Jos 
Tijsman, Folkert Berghuls, Coen 
Eîkelenboom, Martin Leeflang, Rob 
van Aarem en Henk van Halteren. Oot 
coach Frans van Erp werd in deze hul
diging betrokken, omdat hij honderd 
maal coach van c!_e _ploeg is geweest. 

Folkert Beqbub werd In-de bloemetje. 
gezet voor het feit dat bij In 18 wed-
1trijden 1lechtl twee 1trafmlna.ten bad 
opgelopen en Andy Ra.Yen kwam In de 
■cblJnwerpen omdat hQ to~rer bij 
GDS Il geweat dlt ~boen. HIJ 1coorde 
37 doelpunten.. 

Voor de beide Canadezen Raven en 
Ross betekende deze wedstrijd afscheid 
van het groninger ijshockey; zij keren 
naar hun vaderland terug. Niet met lege 
handen, want het stichtin1o?sbestuur, de 
spelers en de GIJS-supporters hadden 
voor ben diverse verrassingen in petto. 
GUS zal proberen het volgend seizoen 
opnieuw twee buitenlanden, waaronder 
een ■peler-tralner aan te trek.ken. Wat 
deze laatlte betreft voelt men er bU de 
Groningen veel voor een Pool naar 

l Gronlngm te balen. 
✓ 

Andy Raven 

• Zes van de zeven mensen die 
honderd maal voor GIJS speei
den. V.l.n.r. Henk van Halte
ren, coach Frans van Erp, Mar
tin Leeflang, Jos Tijsman, Coen 
Eikelenboom en Folkert Berg
huis. Alleen Rob van Aarem 
ontbreelot. Henk van 'Ha-lteren 
laat uit puur enthousiasme zijn 
zojuist ontvangen beke<rtje val
len. 

Wilson Ross 



-----



het als een deel van reclamebudget. Van 
ieder bedrijf is het de vraag of het goed 
gerichte reclame is. Als je in de eerste 
divisie speelt zoals Raak , waar wij ook 
mee bezig zijn geweest, speel je driemaal 
zoveel wedstrijden in binnen- en buiten
land en je komt in de couranten. Als je 
dan speelt voor een sponsor die in ver
bruiksgoederen handelt is dat zeer be
langrijk, Voor de sponsor is het belang
rijkste, hoe vaak sta ik in de dagbladen 
en waar speelt het team. Er wordt door 
de pers aan de tweede divisie weinig aan 
dacht geschonken. Misschien vinden we 
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een sponsor als we promoveren. We doen 
in ieder geval ons best." 

"Wat vindt u van de reglementen van de 
ijshockeybond? " 

van Erp: "Daar wil ik graag kort op an t
woorden . AJs de bond de mazen in het 
net goed aanhaalt, wordt de zaak weer 
gezond . We moeten prec ies hetzelfde 
doen als in West-Duitsland: goede coa
ches aan trekken en de regeling ten op
zichte van de buitenlanders verscherpen. 
De bond werkt er hard aan . Ik hoop dat 
we er spoedig meer van zullen horen ." 

De Groninger Ijshockey Stichting, 
kortweg GIJS genaamd, beleeft mo
menteel hoogtijdagen. De eerste 1Jijf 
gespeelde competitiewedstnjden 
werden alle in winst omgezet. Van
daar het vo lgende interview 1Jan 
REGIO-sportredakteur jan 1Jan der 
veen met GIJS-coach Frans Pan Erp. 

"Had u gedacht , zoals de zaken er nu 
Drie GIJSSIES vri j voor de Brusselse doelr voorstaan dat GIJS een dominerende 

rol zou ga~n spelen in de tweede divisie 
met als zeer reële kans, dat de ploeg pro• 
moveert naar de hoogste klasse? " 

van Erp : "Dat hadden we niet verwacht. 
Ach te.raf is het niet rn vreemd als je ziet 
hoe wij ons voorbereiden op de compe
titie. Vanaf augustu s hebben we een zwa
re conditietraining. Het is dus een voor
deel voor ons dat we letter lij k goed be
slagen ten ijs komen. Daardoor zijn we 
in het voordeel ten opzichte van vele 
clubs. We hebben bij de oprichting in 
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GIJS OP WEG 

NAAR DE EERSTE DIVISIE 

Coach Frans van Erp 

1969 wel gesteld dat we na ongeveer 
vijf jaar de eerste divisie zouden moeten 
halen . Dat doel heb je dan wel voor ogen, 
maar he t moet altijd nog waargemaakt 
worden." 

"GIJS is altijd een tegenstander geweest 
van het aantrekken van buitenlanders. 
Toch trok de club voor dit seizoen twee 
Canadezen , een speler-trainer en een spe
ler aan . Is het beleid bij GIJS omgebo• 
gen? " 

GIJS-coach: "He t beleid bij ons is niet 
veranderd. Wij zijn tegen het aantrekken 
van buitenlanders die niets anders doen 
dan ijshockeyen. De twee Can adezen die 
we nu hebben worden niet betaald. Ze 
krijgen alleen een trainingsvergoedi~g 
en studeren in Groningen aan de univer
siteit. Door ee n toeval zijn wij aan deze 
twee jongens gekomen. Andy Raven, 
die vroeger topscorer was bij Thialf in 
Heerenveen wilde weer in Nederland spe
len. Hij kwam bij ons langs omdat Thialf 
al het maximale aantal buitenlanders on
der con tract had. Via h em zijn we aan 
onze nieuwe trainer Wilson Ross geko-

men. In principe zijn we dus niet teg~n 
het aantrekken van buitenlanders, mits 
zij de ijshockeysport niet als hun brood
winning zien ." 

"De gewonnen wedstrijd tegen aartsri
vaal de Kemphanen in Eindhoven is een 
unicum in de geschieden is van GIJS. Nog 
nooit immers wist GIJS de wedstrijd in 
Eindhoven te winnen. Wat is de oorzaak 
dat het nu wel goed ging? " 

van Erp: " ln de vier seizoenen die we ~u 
draaien hadden we inderdaad nog no01t 
in Eindhoven gewonnen. We gingen er 
altijd met ee n bezwaard gevoel heen. 
We hebben nu gewonnen om dat we als 
team rijper zijn geworden. Door onze 
ervaring kunnen we nu eventuèle tegen
slagen goed opvangen. Tegen de Kemp
hanen kwamen we bijvoorbee ld met 
2-0 achter. We hielden het h·oofd echter 
koel. Binnen zeer korte tijd stond en we 
met 2-4 voor . De laatste minuten speel
den de Kemphanen all es of niets. Het 
werd niets. Ze kwamen nog wel tot 3-4 
terng, maar we gaven de winst niet meer 
uit handen. ' 

" Is dat voor u een bewijs dat het kampi
oenschap er in zit? " 

GDS-coach: "Het zit er uiteraard, zoals 
de zaken er nu voor staan, dik in dat we 
kampioen worden. We hoeven van de 
ploegen waar we tot nu toe tegen ge
speeld hebben, niet te verliezen. We moe
ten het alleen nog bewijzen. Je moet 
nooit te vroeg juichen. Het publiek bij 
ons vraagt zich nu al af wat er volgend 
seizoe n moet ge beuren. We zien wel als 
we kampioen zijn geworden." 

"Wat moet er gebeuren als GIJS kampi
oen wordt en naar de eerste divisie pro-

GIJS IN VOL ORNAAT 
staande van links naar rechts : Captain Henk 
van Halteren, coach Frans van Erp, Jack Ve
nema, Andy Raven, Folkert Berghuis, Rob 
van Arem. Peter Stiel. Wilson Ross, Jos Teis
man en Hendrik Bosma 
geknield van links naar rechts : Martin Leef
lang, Coen Eikelenboom, Jeroen Lode, Edward 
Kort, Geert Rampen en Henk Krikke 



kampioen 
Griekenland 
Georgios Makropoulos, 19 jaar, 1969 
jeugdkampioen 
Hongarije 
fmre V arasdy, 20 j aar , gegevens on be
kend 
Ierland 
Bernard Kernan , J 7 j aar , 1972 jeugdkam
pioen, 197 1 scho lieren kampioen 
ltalië 
Vittorio Anceshi , 19 jaar, 1972 se n.kam
pioenschap 
Joegos.lavië 
Slavolju b Marjanovic , 1 7 jaar , 197 1 en 
l 972jeugdkampioen, ka ndid aa1 mees
ter 
Nederland 
Christofoo r Bal.io n. 19 jaar, 197:. jeugd
kampioe n 

Job de Lange, 19 jaar, _e plaars jeugd
kampioenschap 
Noorwegen 
Per Ontvedt , gege vens onbeke nd 
Ooslenrijk 
Alo is Hellmay r, 17 jaar, _e plaats jeugd
kampioenschappen 
Polen 
Jacek Bielczy k, 19 jaar , 197 l en 1972 
jeugdkampioen 
Po reu gal 
Vladim iro Miranda , l 7 jaar , gegevens on
bekend 
Roemenië 

ure I U rzica, 20 jaar, 1969 8e plaats 
Nie meyer-toernooi ,, 
Schotland 
David Findlay , 1 jaar, 197 _ jeugdkam
pioen 
Sovjer-Unie 
Oleg Ro manichin, _Q jaar , J 968 jeugd 
pioen 
Spanje 
AngeJ Martin , 19 jaar , 1970 scholieren 
kam pioen, l972jeugdkamp ioe n 
Tsechoslowakije 
Petri Spacek , 18 jaar, l 971 en 1972 
jeugdkampioen 
Turkije 
Ali lpek , 20 j aar , 1971 en 1 972 jeugd
kam pioen 
IJsland 

Toernooidirecteur J.Zwanepol 

Torfi Stefans.son , gegevens onbekend 
Zweden 
Axel Ornstein , 20 jaar , 1972 senioren
kampioen 
Zwitserland 

Nederlands jeugdkampioen 1972, Chris1ofoor 
Baljon 

Roland Ott, J 9 jaar, 1972 jeugdkampi
oen 
Guernsey C.J. 
Timothy Knight, 17 jaar , gegevens on
bekend 
Malta 
Fran cis Cassar, 2 1 jaar , 1972 jeugdkam
pioen 
Wales 
Deelnemer nog o nbekend bij het ter per
se gaan van dit magaz ine. 

Ter omlijslÏJ1g van h et Europese jeugd
schaakkamp10enschap wordt va11 L t/m 
5 Januar i in de Martinihal door vier er
kende KNSB-schaakinstructeurs schaak
les gegeven. 

Schaken, denken , denken en nog eens denken 

Leeflang, spectacuraire goalie 

moveert? Moeten dan wél full-profs aan• 
getrokken worden? " 

van Erp : " Daar wit ik nu nog niet teveel 
over zeggen. Dat moeten we in de vere
niging dan gaan overleggen. Het is dan 
inderdaad een punt of je betaalde bui
tenlanders moet gaan aantrekken . Dan 
komt natuurlijk ook de financiele zijde 
naar voren. De toegangsbewijzen moeten 
duurder worden enz. Maar nogmaals: we 
zien wel. " 

"Heeft GIJS jeugdige talenten om de 
zaak op te vangen?" 

Frans van Erp : "Zonder meer. Ik wil 
niet stellen dat onze aanwas direkt in de 
eerste divisie mee kan draaien , maar dat 
is iets dat voor het hele team een vraag 
is. Het is wel zo dat we barsten van het 
jeugdige talent. Kijk maar naar een aan
tal spelers die regelmatig in het eerste 
team meedraaien. Jongens als Lode , Kort, 
Rampen Wagenaar. Toren, van Gelder en 
Carras, allemaal knapen tussen de vijftien 
en achttien jaar. Verder hebben we na
tuurlijk onze routiniers met aan het hoofd 
van Aarem en Leeflang. Dat zijn mannen 
van het eerste uur. Om nog enkele namen 
te noemen: Stiel , Teisman, Krikke, Ve
nema, Berghuis, Bosma, van Halteren en 
Eikelenboom. Allemaal gehard door de 
jaren die ze voor ons uitkomen. 
Ook kan ik nog hele verhalen afsteken 
over de jeugd in de C- en O-groepen. 
Eén ding kan ik zonder meer zeggen: de 
jeugd wordt bij ons goed opgeleid." 

"Hoe staan de zaken wat betreft een 
sponsor voo.r GIJS? " 

GIJS-coach: ''Tot nu toe hebben we 
geen succes gehad. Je moet het zo zien. 
Een sponsor die geld geeft, beschouwt 

Vreugde bij GIJS, na doelpunt tegen Brussel 
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