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Van de auteurs: 

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

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

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

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

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

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

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

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

mooie jubileumboeken over GIJS verschenen te weten; 

15 JAAR G.IJ.S. - HOCKEY is een uitgave ter gelegenheid van het 3de lustrum van       

GIJS op 23 december 1984. Een boek dat samengesteld 

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

medewerking van vele GIJSsies. 

TERUG IN DE GIJSTIJD is een uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van  

GIJS op 23 december 2009. Dit boek werd gemaakt  door 

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

DE RECENTE GIJSTIJD is een uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van  

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

TERUG IN DE GIJSTIJD. Dit boek werd eveneens 

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

En nu al die kranten artikelen…. 

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

Jan Venema en Herman Teisman, de vaders van Jack Venema en Jos Teisman, 1e team spelers van 

het eerste uur. 



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

2019 werd door Jack en Jos het initiatief genomen om krantenknipsel-

boeken te maken van de vele artikelen die over GIJS werden 

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

13 boeken.  

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

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

seizoenen 80-81 t/m 86-87. 

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

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



Boven vlnr: Joost de Smeth, Aldert-Jan Smit, Bart van Lune, Henk Hofstee, Marc, Geerts, Frits Delhez, 

Bert Bleeker. Onder vlnr: Jack Doornbos, Wim Speulman, Harke Groenveld, Jos Teisman en Jef Delhez. 



Achter vlnr; Daan Berghuis, Geert Rampen, Aldert-jan Smit, Herman Vesper, Reini Drenth, Max de Jong, Ron 
Akkerman, Jef Delhez en Jos Teisman. Voor vlnr; Hans Cuperi, Henk Hofstee, Jack Doornbos en Erik Waterman 
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SEIZOEN 1981 / 1982 

(h nd~ng bestuur) 

GIJS stelt teleur. 
In de derde divisie van de ijshockey

competitie kwam GIJS in het duel tegen Ro
sevally Blues niet verder dan een teleurstel
lend 3-3 gelijk spel. In de eerste periode na
men de Groningeni door Allard Krikke een 
1-0 voorsprong, .na de gelijkmake; zorgde · 
Erik Waterman in de tweede speelfase weer 
voor een positieve score. De laatste periode 
was aanvankelijk voor de zuidelijke gasten , 
die met 2-3 de leiding namen. Een treffer van 
Albert -Jan Smit betekende echter een even
wichtige eindstand. Doelman Harke Groen
veld zorgde er vervolgen voor dat het ene 
puntje toch in Groningen bleef. In de komen 
de wedstrijd ontmoet GIJS de nog on
geslagen koploper HIJS 2. 
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GIJS klopt leider 
In de derde divisie Noord van de ijshoc

keycompetitie slaagde GlJS er 
in koploper HIJS 2 een 11-4 nederlaàg toe 
te brengen. De nog voor dit weekend on
geslagen Hagenaars hadden zaterdagavond 
tegen Roosendaal al met 8-2 verloren. In 
een zeer sterk gespeelde tweede periode werd 
door de Groningers de basis voor het succes 
gelegd . Toen werd de aanvankelijke 2-1 
voor prong naar 7-3 uitgebouwd. Zelfs de 
verdedigers slaagden erin de Haogse doel
mon Jordaan te ver laan vanaf de blauwe 
lijn . Allard Krikke werd echter met drie goa ls 
topscorer. 

( 0- i- 01-. 

GIJS in play-offs . 
He~ éne puntje, dat GIJS nog nodig had 

om zie~ _te plaatsen voor de kampioens
<:~mpet1tie, werd zaterdag door een e
liJkspel tegen de Rose Valley BJue's ve~o
verd . De 4-4 stand kwam na een bijzon
der spannende ontmoeting tot stand. 

Een . geconcentreerd spel ende Gronin er 
formbat1e _sloeg in de eerste periode driem!a1 
fe~ ·{/~ in de Roosendaals e verdediging. Al
ar rikke (2x) '" ,T"f Delhez waren daar

voor. veran twoordelijk. Beide ploegen scoor
gen 110 de volgende speelfase ieder één keer 
~ aatste periode was voor de gastheren. 

Bmn~n een kwa_rtier tijd werd Harke Groen'. 
veld 10 het Gromnger doel driemaal geklopt. 

2-3-1-02 

GIJS drierna1il 
in play-ûffs 

. 
Het was voor de Groninge r ij shockey
veren iging G IJ S een succesvo l weekein
de. Maar liefst drie teams wisten door 
te dringen tot de play-offs voo r het Ne
der lands kampioenschap . Het zij n het 
senioren-team, de A-j un ioren en de C
iu nioren . 

GIJS dichtbii 
de play-offs 

Door een 6-4 overwinning op de Donltecht 
Lions heeft GIJ in de derde divisie zijn kans 
op een plaats in de kampioenscompetitie 
verstevigd. Al het komende weekend tegen 
Roozendaa\ ook succes wordt geboekt, is 
deelname aan de play-offs zeker. Coach 
Hans Jan ·en was gisteravond best tevreden 
over zijn pupillen, die de eindstand realiseer
den via de tussens\ations l-0. 3-3 en 2-1. 

Na een goede opening, moest na een 4-1 
voorsprong in de tweede periode worden toe
gezien hoe doelman Bert Jan Bos tweemaal 
moest kapituleren. In de slotfase liep GIJS 
echter uit naar 6•3. Allard Krikke scoorde 
drie keer, terwijl de andere goals op naam 
kwamen van Geert Rampen, Reiny Drenth 
en Jack Doornbos. 



Goede start GIJS · 
De ploeg ven Gijs is de ka mpioenscom

petitie begonnen met een uitstekende 4-1 
over winning op de reserves van S moke 
Eaters . Zondagmorgen speelden de Gro
ningers in Geleen geconcentreerd de beste 
weds trijd va n he t seizoen. Van groot be
lang was da arbi j da t ze geen stra fminuten 
6plicpcn , De Limburgse tegenstanders 
kregen ma ar liefs t 20 stra fminuten toebe
deeld , Via de tussenstanden 1-1 , 0-3 en 0-0 
werd de eindsta nd bereikt, w aarbij de 
goJl ls op naam k wamen van Jef Delhez, 
Jack Doornbos , Alard Krikke en Jack 
Venema. 

In deze competitie won Hij rr met 4-2 van 
de Smoke Eaters ll. De Gijs A-junio ren lie
pen tegen een te leurstellende 2-13 nederlaag 
aan in de operîingswedstrijd van de play offs. 
De Ti lburg Trappers wisten een hoger tempo 
te ontwikkelen, waardoor met de tus
senstanden 0-5, 1-3 en 1-5 de zege terecht 
naar de gasten ging. Pech in de eerste periode 
gaf al vrij spoedig een grote achterstand voor 
de Groningers op het scorebord te zien . Bert 
Bleker en Joep Franke sloegen twee bressen 
in de Tilburgse verdediging. In deze klasse 
eindigde de ontmoeting tussen de Ti lburg 
Trappers en Utrecht in een 4-5 uitslag. 

De president van de Haar lemse recht ban k 
zal donderdag uitspraak doen in het kort ge
ding dat de vorige week doo r (:ijs is gevoerd 
tegen de Nederlandse IJshockey Bond. Gijs
voorzitter Ten Hof was naar Haarlem gegaan 
samen met mr. J. van Zaaijen, die in een be, 
toog van niet minder dan twaalf vell etjes pa• 
pier aangaf, dal het bestuur van de Neder
lond e 1Jshockey Bond ten onrechte aan de 
D-junioren van de Groninger twee punten in 
mlnderiniz heeft gebracht. In een wedstrijd 
legen de D-junioren van de Enschede Lions 
.had Gijs een speler uil het D-Jl-team op
j!esleld. Het reglement van de Bond verbied t 
dit. 

Door het in mindering brengen van twee 
punten plaatsten de D-junioren zich niet 
voor de kampioenscompetitie, die de vorige 
week is begonnen. 
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Goede start GIJS· 
De ploeg van Gijs is de kampioenscom

petitie begonnen met een uitstekende 4-1 
' overwinning op de reserves van Smoke 

Eaters. Zondagmorgen speelden de Gro
ningers in Geleen geconcentreerd de beste 
wedstrijd van het seizoen. Van groot be• 
lang was daarbij dat ze geen strafminuten 
opliepen. De Limburgse tegenstanders 
kregen maar liefst 20 strafminuten toebe• 
deetd. Via de tussenstanden 1-'t. 0-3 en 0-0 
werd de eindstand bereikt, waarbij de 
goals op naam kwamen van Jef Delhez, 
Jack Doornbos, Alard Krikke en Jack 
Venemn. 

ln deze competitie.won Hijs Il met 4-2 van. 
de Smoke Esters Il. 

Het gaat er op lijken dat het landskam
pioenschap in de ijshockey derde divisie 
een onderlinge strijd wordt tussen GIJS 
en HIJS II. Beide ploegen wonnen dit 
weekend en bleven daardoor ongeslagen. 
GIJS klopte Smoke Esters Il met 10-6 en 
de Hagenaars versloegen Haskey met 
15-4. 

ln het Stadspark ging de strijd aan
vankelijk gelijk op. De eerste periode eindig
de in 2-2. de volgende fase werd afgesloten 
met een 5-4 voorsprong voor de Groningers. 
Zij zetten de stijgende lijn voort door in de 
laatste periode vijf keer te scoren. Een sterk 

Ontknoping nabii 

in derde divisie 
keepende Hert Jan Hos werd toen maar 
tweemaal verslagen. Allard J<rikke bewees 
zijn waarde voor de ploeg met vier treffer . 
Het geroutineerde tweetal Jos Teisman en 
Jack Venema sloeg tweemaal raak. Het tien
tal werd voltooid door Geert Rampen, Bart 

GIJS claimt mille 
De ijshockeywedslrijd tussen GIJS en het 

Belgische Has�ey ging zaterdagavond niet 
door. De Groningers speelden nu een oefen
wed$trijd tegen Assen, die met 4-3 werd ge
�onnen. De wedstrijd tegen de Belgen werd 
1n de loop vun de afgelopen WC'ek definitief 
van het programma gevoerd. omdat Ha key 
een kopp0,itic in de Helgische tweede com
pctiti wilde verdedigen. Voor lwt bestuur is 
deze h(1udini: aanleiding nm van Haskey een 
sch11cl�l'laim ,·an meer clan f J.000,- in te die
nen bij de Nederlandse 1-Jshockev Bond. Dat 
i de financiële consequentie v·an het niet 
doorgaan van deze wedstrijd. 

van Lune. Wim Speelman. Het komende 
weekeinde speelt GIJS tweemaal tegen HlJS 
Il. Zaterdag in Den Haag en de volgende dag 
op de Groninger kunstijsbaan. 

De A-junioren blijven een ondergeschikte 
rol spelen. De eerste wedstrijd tegen een on
volledig HIJS werd afgesloten op 5-5. Gister
avond was Tilburg Trappers duidelijk beter 
in vorm en zegevierde met 7-5. 

Een internationaal B-toernooi met GIJS 
als organisator werd gewonnen door Grefrath 
met een andere Duitse ploeg, Bremerhaven 
als tweede. GIJS werd derde, gevolgd door 
Trias uit Leeuwarden en de Enschede Lions. 

b-?>-82. J-3-82

1 GIJS verliest 

in play-offs 
Het team van GIJS heeft dit weekeinde 

kennisgemaakt met de reserves van HIJS. 
De Hagenaars demonstreerden daarbij 
een overmacht aan klasse en routine. 
Thuis wonnen zij met 9-5, gisteravond 
kwam GIJS met veel moeite tot een 5-5 
remise als afsluiting van hel onderlinge 
duel tussen de beide hooggeplaatste ploe
gen van de play-ofrs in de ijshockey derde 
divisie. 

Een te grote hoeveelheid straffen was er de 
oorzaak van dat de eerste wed t rijd werd ver
loren. Died Streuder bijvoorbeeld liep tegen 
twee misconduct-penalty's aan. In totaal liep 
het totaal aantal Groninger strafminuten op 
naar 37. Iedere keer als de Groninger even in 
de buurt kwamen liepen de Hagenaars door 
een meerderheid aan spelers weer uit. 

Ofschoon Bert .Jan Bos in beide wedstrijden 
uitstekend keepte, moest hij in de beginf

l

l e 
van de wedstrijd in het Stadspark al twee 
keer <.:apitulcren. GIJS kwam terug tol 2-2. 

Na de tweede periode was het 3-4. De Hage
naars benut ten bij de 4-4 st,and weer een 
numerieke meerderheid. Maar de derde tref
fer van Jack Venema betekende toch weer de 
gelijkmaker. 



Met hel bereiken van het 
noordelijk kampioenschap 
heeft het A-team van GIJS het 
afgelopen weekend de nieuwe 
koers van de Groninger IJshoc
key Stichting knap gemar
keerd. Samen met Utrecht, 
HIJS uil Den Haag en Tilburg 
Trappers zal nu in de play-offs 
worden gestreden om her kam
pioenschap van Nederland. 

Het succes van de A-junioren is 
voor de Groningse ijshockey
club ongetwijfeld een flinke op
steker wanl het vorige, zo te
leurstellend verlopen, seizoen, 
zal bij velen nog vers in het ge
heugen liggen. Moeilijkheden 
met peler (de affaire Utrecht) 
en het afhaken van de sponsor 
hadden als resultaat dat de club 
verder moest zonder vlagge
schip. 
Het faillissement van het eerste 
team had gelukkig geen gevol
gen voor de jeugdafdeling van 
G.IJ .S., zodat de diverse junio
renteams van de vereniging ook 
dit seizoen weer gewoon uit
kwamen in de regionale en !an-

f o 0?.8'1-

G.IJ.S. 
<lelijke jeugdcompetities. En 
met succes, want behalve de A
ploeg zijn ook het C- en D-
team van de club uitstekend op 
dreef. Ook het in de derde divi
sie uitkomende seniorenteam 
heeft de play-offs bereikt, en 
een kans op promotie naar de 
tweede divisie zit er zeker in. 
Mocht dat lukken dan is het 
Groningse ijshockey al weer 
t:en aardig eindje omhoog ge
klauterd op de vaderlandse ijs
hockeyladder. En talent is ze
ker voorhanden. 

GIJS, dat wordt getraind door 
de tol Nederlander genat.urali
seerde Tsjech Jiri Pokorny, 
heeft talentvolle spelers onder 
handen zoals keeper Michiel 
Lingeman, Joep Franke, Bert 
Bleeker, Peter Dijkstra, Jaap 

Opnieuw 
gratis 
teamfoto's 
Ook l'an deze foto tel1 De Gro
ninger Cezinsbode weer grati 
vijftig prachtige afdrukken be
schikbaar voor de bc1reffende 
vereniging De folo' 
kunnen een week na het ver chij
nen van deze krant worden opge
haald bij het kantoor van dit 
blad. 

van Dam en ook 'routinier' 
Harm Telkamp. Joep Franke 
en Michiel Lingeman zijn ook 
opgenomen in de nationale se
~ectie voor het B-team ~ 16 en 17 
Jaar) . 

De tijden dat twaalf Canadezen 
deel uitmaakten van het Gro
ningse ijshockeyteam· lijken 
echter voorgoed verv logen en 
die ontwikkeling valt alleen 

Het succesvolle A-leam van GUS 
dal nu noordelijk kampioen is 
en samen met Utrecht, HIJS uit 
Den Haag en Tilburg Trappers 
tijdens de play-offs zal strijden 
om her Nederlands kampioen
schap. Trainer van het team is 
Jiry Pokorny. 
Op de fow staande van links 
naar rechts: coach Jan Huizinga 
sr.. Bert Bleeker, Gerard Nol, 
Bert Albens, Sjoerd Boutsema. 
Martin Kiel, Richard Weessies, 
Harm Te/kamp en verzorger Jaap 
Fokkinga. 
Zirrend: Peter Dijkstra. goalie 
Michiel Lingeman, Sjoerd Gan
zevoort , Wychard Oosterhoff, 
Jaap van Dam, goalie Theo Mer
tens, Joepie Franke. 

maar toe te juichen . Het Gro
ningse talent staat klaar om 
hun plaatsen over te nemen, 
kortom, het Groninger ijshoc
key heeft weer toekomst. Dat 
heeft het A-j unior team van 
G .IJ .S. afgelopen zaterdag
avond overduidelijk bewezen . 

... , ..... 



.fans willen 
weer actie 

voortop-

iishockey 
• Kees 'Snor' Hoogland: ,,Spelers moeten ook een stuk verantwoordelijkheid dragen." 

(Van onze sportredacteur 
HENK HIELKEMÀ) 

Stad-Groninger ijshockeysupporters hebben zich er blijkbaar nog niet bij 
neergelegd dat de Martinistad geen topteam meer op de been kan brengen. De 
.supportersvereniging van de Groninger IJshockey Stichting (GIJS) is namelijk 
energiek bezig om mensen te interesseren voor een nieuwe poging om het ko
mende seizoen een eerste-divisieteam in de ijsbal Stadspark te laten draaien . 
Kees "Snor" Hoogland, de oud-teambegeleider van de stichting Snickers, heeft 
al een volledig draaiboek klaar voor een nieuwe start, dat volgens hem geba
seerd moet zijn op "gezonde financiële fundamenten". Als woordvoerder en 
coördinator van een groepje enthousiaste ijshockeyliefhebbers heeft Kees 
Hoogland het initiatief genomen. Komende maandag gaat hij in de slag met het 
GIJS-bestuur, dat trouwens eerder dit jaar al heeft laten weten voorlopig niet 
veel meer te voelen voor een professionele aanpak van de Groninger ijshoc
keysport. 

lnmiddels hebben de actievoerders 
een uitgebreide enquête gehouden on
der de mensen die twee jaar geleden al 
een geslaagde reddingsactie onder
namen. Ruim driehonderd onder
vraagden hebben positief op de nieuwe 
plannen gereageerd en volgens 
Hoogland zijn er nu al een kleine 
tweehonderd mensen cl .ie bereid zijn een 
seizoenkaart te kopen. Die vragenlijsten 
zouden het bewijs moete11 leve.ren voor 
de stelling vw1 Hoogland , dat er in de 
stad wel degel ij k behoefte is aan 
top ijshockey. 

Hoogland: ,,Het publiek in Gronin
gen staat nog altijd bekend als de beste, 
trouwste en fanatiekste suppo.rter.s van 

ederland. Dat is natuurlijk al een pri-

ma basis om te beginnen. l(ijk, ik weet 
genoeg van deze sport om te bekennen 
dat de vroegere situatie met ontstellend 
hoge spelerssa larissen en relatief weinig 
inkomsten in deze tijd geen haalbare 
kaart meer is. Mijn gedachten gaan dan 
ook uit naar een andere opzet, waarbij 
de s peler zelf een bepaald ris ico moe
len aanvaarden. Ze moeten spelen op 
ba ' ÏS van de recette. Hoe meer publiek. 
des te meer poen. Dan voelen ze zich 
ook verantwoordelijker voor de hele 
gang van zaken .' ' 

Talentvol 
Volgens de actiegroep moet er een 

nieuwe topploeg worden geformeerd om 

ook de talentvolle spelers van de Gl,JS
junioren de gelegenheid te bieden om op 
een behoorlijk niveau Le kunnen spelen. 
Hoogland: ., We denk n echt niet aan 
een serie Canadezen die we zouden 
moeten aa ntrekken. Ons voorbeeld i 
Nijmegen waar stap voor stap de Neder
land e jongen . zich aan het niveau van 
een paar goede Canadezen hebben op
getrokken. Er pelen nu al enkele Nij
megenaren in Oranje. Ons doel is te 
starten met drie Canadezen, twee . e
derlandse Canadezen en de rest Gronin
gers. Dan kun je in de middenmoot 
draaien van de eerste divisie." 

Kees Hoogland , die nog steeds nauwe 
contacten onderhoudt met oud
Groninger Canadezen, hee~ de hele or
ganisatie van een topploeg de afgelopen 
weken op een rijtje gezet. ,,Ach," zegt 
hij, ,,we trekken natuurlijk lering uit 
het verleden . Een post van 170 mille per 
jaar voor spelerssalaris en is nu ondenk
baar. Geef de spelers maar een ruime 
on kostenvergoeding en laat ze ver
volgens zorgen dat er publiek komt kij
ken. Ik heb uitgerekend dat 850 t.oe
st:houwers per thui~duel voor een 
eer te-divi ieteam een haalbare kaart 
is. Komen er meer meru en dan kan dat 
geld onder de spelers verdeeld worden ." 

De Canadees Brian Sproxton heeft de 
actiecoördinator al bereid gevonden om 
als trainer-speler te fungeren. Verder 

zouden ook andere oud-GIJS -spelers 
geinteresseerd zijn in een nieuw Gronin
ger ijshockeyavontuu r. Hoogland: ,,Veel 
. pelers zijn de laat te keer afgeknapt op 
de :,[echte organisatie. De bestuursleden 
waren er vroeger meer voor zichzelf dan 

oor de peler . Als de bondscoach op 
bezoek kwam. dan werd hij uitgebreid 
onthaald , terwijl de kauwgum voor de 
spelers bij wijze van sp reken werd ver
geten . Daar ergerden de spelers zich aan 
en dus presteerden ze slecht. Ze waren 
verzekerd van een vorstelijk salaris en 
hingen dan een beetje verveeld in de 
kroeg." 

Fiscale en juridische adviseurs staan 
op Hooglands verlanglijstje om in de be
geleiding bet rokken te worden. ,.Als de 
zaak goed wordt aangepakt dan is er ook 
wel een sponsor te vinden , die er wat 
geld in 'ioVil steken. H onderden mensen 
zijn nu alweer enthousiast en met een 
beetje medewerking van iedereen moet 
onze nieuwe opzet kunnen slage n.'' 

GIJS- eëretari. , de heer Noorman , 
zeg de vergadering van kornendE 
maandag rustig af te wachten: ,,De 
. tichting GIJS 7 heeft be loten dat wf 
niet weer op professionele basis gaan 
werken ,• maar voor een aparte sti chting 
houden we de deur nog altijd open. Wf. 
hebben in het verleden genoeg el lende 
meegemaakt. We zijn benieuwd hoe dE 
supportersvereniging de zaak denkt aa n 
te pakken. " 



dinsdag 2 maart 1982 - 17· 

Wie bepaalt 

beleid in · 

ijshockey? 
De professioneel geleide Ijshockey
, ploeg van het Heerenveense 

Feenstra Flyers is de vorige week 
voor de zesde achtereenvolgende 
maal kampioen van Nederland ge
worden. Het binnenhalen van de ti
tel ging dit jaar probleemloos, om
dat het klasseverschil met de con
currentie aanzienlijk groter is ge
worden. Ruim vierduizend Friese 
supporters hadden voor afgelopen 
zaterdag in de voorverkoop een 
entreekaartje bemachtigd om maar 
niets te hoeven te missen van de 
., beslissende slag" tegen Nijmegen. 
Dat duel werd 'een formaliteit , want 
afgezien van de forse Friese zege 
(10-4), konden de Heerenveners 
zich vóór aanvang van het duel al op 
de borst slaan, omdat de Nijmege
naren een dag eerder tegen Tilburg 
hun titelkansen verspeelden. 

Landskampioen worden is natuurlijk 
altijd leuk. maar veel voldoening 
zullen de Heerenveners niet hebben 
gehad. De Friezen waren in feite 
voor het seizoen al vrijwel zeker van 
hun zaak. De voordien nogal gulle 
sponsors lieten een aantal concur
rende teams in de steek met het ge
volg dat er buiten het Friese Haagje 
geen club meer was die voldoende 
Canadese spelers kon betalen om 
een serieuze gooi te doen naar de 
eerste plaats. 

Na Oranje's degradatie uit de A-poule 
van de wereldkampioenschappen 
hebben de geldschleters hun rug
gen naar de ijshockeysport ge
keerd . Sommige topteams verdwe
nen daardoor (Groningen en 
Utrecht of moesten genoegen ne
men met een behoorlijk kwaliteits
verlies . Het een en ander onder on
derstreept dat het gezicht van de 
eerste divisie nog steeds wordt be
paald door sponsors, die in voor
aanstaande clubfuncties ook her
haaldelijk het beleid van de Neder
landse ijshockeybond konden be
palen. 

De Heerenveense leiding van het 
eerste team vaart zijn koers onder 
het bewind van het bedrijf Feenstra 
Verwarm ing , dat niet alleen veel 
geld beschikbaar stelt, maar ook 
een professioneel management, dat 
daardoor alle organisatorische ra
dertjes in handen heeft. De Friezen 
hadden een jaar geleden al in de 
gaten dat het seizoen zonder con
currentie een stuk minder interes
sant zou worden . Daarom dreigden 
ze uit de competitie te stappen (er 
was even sprake van deelname aan 
de Westduitse competitie) als de 
bond zijn voorgenomen opzet van 
de play offs niet zou wijzigen in een 
voor de Heerenveners financieel 
aantrekkelijker formule. 

De bondsbestuur9ers fungeren al ja
renlang als marionetten van de in
vloedrijkste clubs. Het gemis aan vi
sie breekt nu zo langzamerhand op. 
Het topgebeuren van de ijshoc
keysport is in handen van de mach
tige geldschieters, die in het ver
leden gezorgd hebben voor vlieg
tuigen vol Canadezen, die garant 
stonden voor "spanning en sen
satie" maar tegelijkertijd een rem 
vormden op de natuurlijke ontwik
k.eling van deze sport. 

De bondsbestuurders hebben alles la
chend over zich heen laten komen. 
De komst van vooral Nederlandse 
Canadezen zorgde er immers voor 
dat de Nederlandse ploeg binnen 
de kortste keren van de C-poule 
verhuisde naar de wereldtop. Van 
bondszlj de was er geen enkel initia
tief daadwerkelijk de buitenlandse 
inbreng te beperken om daarmee 
een stokje te steken voor de on
gezonde wildgroei van spelers
salarissen , die het voortbestaan 
van de topploegen afhankelijk 
maakten van de sponsors. 

De Nederlandse IJshockey Bond sloot 
zich wel aan bij de sponsorricht
lijnen van de Nederlandse Sport
federatie , maar veel ruggesteun 
heeft het ijshockey er niet aan ge
had. Een financiële verplichting tot 
de opleiding van talentvolle Neder
landers Is de gelsch ieters nooit op
gelegd. 

Er zijn genoeg talentvolle ijshockeyers 
in Nederland , die als het ware._om 
begeleiding schreeuwen. Nijmegen 
heeft het bewezen: een gerichte 
aanpak en jarenlang geduld lever
den dit jaar immers een volwaardig 
,,Nederlands" team op, dat zelfs uii
g roeide tot Heerenveens grootste 
concurrent in de play offs. 

-iet is te hopen dat de Oranje
degradatie uit de A-poule en het 
wegvallen van enkele grote spon
sors de bonds- en clubbestuurders 
tot inkeer hebben gebracht. Dan 
heten de toekomstige kampioenen 
misschien wel : Jouke Joustra, Kees 
Hamminga, Plet Bakker, Jan 
Brilstra en Jan Hekkema in plaats 
van: Gordon McDonald , Larrie van 
Wieren. Tonny Collard , Robin Sad
ler en Mike Powers. 

HENK HIELKEMA 

Volgend ·seizoen weer 
: to~ijshockey in Groninge~n? 
lOp initiatief van een aantal ouders van jeugdspelers van 
IG,IJ.S. (Groninger IJshockey Stichting) is men de 
, mogelijkheden aan het onderzoeken of top ijshockey in 
l Groningen volgend seizoen opnieuw haalbaar is. De 
initiatiefnemers hebben inmiddels de supportersvereni
ging en het bestuur van hun plannen op de hoogte gesteld. 
De supportersvereniging · welke nog altijd zo'n 400 leden 
telt - heeft bijzonder positief op de plannen gereageerd. 
De meningen binnen het GIJS-bestuur zijn verdeeld. 
Middels een enquete wil men de animo onder het grote 
publiek peilen. Mocht blijken dat men in Groningen nog 
altijd ijshockeyminded is - wat deels al wel blijkt uit het 
bezoekersaantal (400) bij wedstrijden van het huidige A
team- dan wil men verdere stappen gaan ondernemen. De 
eerste (positieve) contacten met een sponsor zijn al 
gelegd. 
In overleg met oud-spe ler Brian 
Sproxton hebben de initiatiefne
mers bekeken in hoeverre ijshockey 
op topniveau weer haalbaar is. 
Daarbij is men tot de conclusie 
gekomen dat dit wel degelijk reali
seerbaar is met drie importspelers 
en twee Nederlandse Canadezen, 
welke aangevuld worden met ta
lentvolle Groninger spelers. Deze 
opzet is haalbaar bij een minimum
aantal van 850 bezoekers gemid
deld per wedstrijd . Ter vergelij
king: in het laatste Snickers-jaar 
draaide men met een gemiddelde 
van 1100 bezoekers. Een eventuele 
sponsor zal de moge.lijk.heden om 
opnieuw tot een topijs hockeyteam 
•e komen uiteraard alleen maar 
vergroten, maar grote salarissen 
daar wil men beslist niet weer aan. 
De Nijmeegse ijshockeyclub dient 
voor de initiatiefnemers als voor
beeld voor een nieuwe opzet. Daar 
spelen twee Amerikanen voor een 
minimumbedrag voor de periode 
van één jaar, terwijl bet team 
verder voornamelijk uit talentvolle 
Nederlanders bestaat. 
Contacten met ' n eventuele nieuwe 
sponsor zijn al gelegd. D e sponsor 
van de ijshockeyclub in Leeuwar
den - de Leeuw J ell ema - wil graag 
doorgaan met sponsoring in dE: 
ij hockeysport, maar ziet daarvoor 
in Leeuwarden door de tegenval
lende publieke belangsteUing geen 
goede basis. Een sponsoring van 
een nieuw te vormen topteam in 
Groningen door dit bouwbedrijf 
behoort dan ook tot de mogelijk
heden. Ook Skol lijkt een potentiële 
sponsor. Wanneer het huidige 
h "Stuur niet overstag wenst te 

an, dan achten de initiatiefne
·s - bij bereidheid van één of 

sponsors - het niet uitgeslo
' dat desnoods buiten GIJS om 
·gend jaar topijshockey in Gro
>en zal worden gerealiseerd. 
· ers als Johan Toren, Brian 

roxton Henk " Beertje" Keizer, 
1dy Striker en de. gebr. Carras 

hebben al laten weten veel te voe
len voor een terugkeer naar Gro
ningen. " Contacten zijn er zat", 
laat men weten, " we kunnen zo 
een kwalitatief uitstekend team op 
de been brengen, ook al omdat we 
hier in Groningen op dit moment 

leen aantal grote talenten hebben, 
die zich graag op dit niveau willen 

/bewijzen". Het opinie-onderzoek 
1 wil men niet al teveel tijd in beslag 
laten nemen. Aan de hand van de 
resu ltaten daarvan wil men vervol
gens gaan praten met het huidige 
bestuur en eventueel verder ak-
i tivi~eiten ontwikkelen voor de spon-
1 sonng. 

\Belangstellenden die ook vóór 
topijshockey in Groningen zijn, 
of die nadere inlichtingen willen, 
kunnen contact opnemen met de 
tel. nr. 05980-97095 , of 060-
'417736. 
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