
 
De GIJS Veteranen 1970/71 

De GIJS Veteranen 1970/71, staande van links naar rechts: John Halfman, Michiel van Doesburg, 
Erri Smit, Wil Rotée, Dick Streuper, Wilson Ross, Theo de Jong, Hans Hooyer, Hans Tent, Rob van 
Aarem (trainer van de veteranen), zittend: Jaap van Dam sr. Pick Storror, Jan de Smeth, Jan Burki, 
Hoepman en liggend: Jilt Akkerman   

GIJS Veteranen -



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 



GIJS REKREA TIE- TEAM 
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De afdeling pers en propaganda van het rekreatie (veteranen) team reageerde 
alert, toen het clubblad haar kolommen open stelde voor het opnemen van 
statieportretten. Vandaar, dat wij U in deze serie als tweede een beeld kun
nen voorschotelen van onze oldtimers. Hier ziet U ze. De jongens van weleer~ 
De foto werd genomen tussen de twe e de en derde periode van de noord europese 
derby tegen Stickhausen. Blakend van strijdlust, prijkt hier het in optimale 
vorm en conditie ver k erend paradepaardje van G.IJ.s., met van links naar 
rechts staande: scheidsrechter Wil Rotee, tevens veteraan, captain Hans Tent, 
Hans Haan, Rommie Sloots, Theo de Jong, scheidsrechter Roel van de Velde, 
Tonnie Konneman, verzorger van materiaal Geert Cornelissen, zittend van links 
naar rechts Gerda Wagenaar, verzorgster/masseuse, Danny van Vliet, Herman 
Noorman, Jilt "Puck"Akkerman, Michiel Doesburg, Jan Schuringa en Maarten 
Edens. 
Aangezien de interum coach het beter had geoordeeld, om niet alle spelers 
overmatig te belasten, met een de e l van zijn selectie te komen, ontbreken 
op de foto een fors aantal cracks. U gelieve aan bovenstaande opsomming danook 
nog toe te voegen:Herman Coffeng, John Moesker, Paul van Tienen, Paul Neder
hoed, Friet van de Laan, Cees Meuwsen, Dick Streuper, gastspeler Jos Teisman 
en last but not least trainer Martin Leeflang. Pikante bijzonderheid is wel, 
dat heeft U ongetwijfeld al ontdekt, dat in bovenstaande ploeg 12 vaders wor
den aangetroffen, waarvan ook de zoon(s) bij G.IJ.S. schaatst(en). 
Voor de waarschijnlijk vele liefhebbers kan de foto worden nabesteld bij 
Danny van Vliet, telefoon 183100 tst. 10, 's avonds telefoon 131024, à 
raison van f 2.50 per stuk. 
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Teamleider/Coach 

PASPOORT 
N ederl andsche IJshockey Bond 

Bondskaart voor het seizoen .......... .19..8.3../.19..8.4. ........................... . 

Registratienummer ····-··········· ···? . .?. ..... I... .. _J.Q ...... .......... .............................. . 
Deze bondskaart is uitgegeven onder goedkeuring van de 
N. IJ. B. en kan zonder opzegtermijn ingetrokken worden. 

Verklaring: 

Naam: ........ J .•.... Akkerma.n .............................................. . 

Geb. datum : 1-1-1935 ·················································· ·····-······································· 

Adres: ...... .. Meeu .... e.rd erweg.} 7 .... c .................... . 

' Woonplaats : 
9724 EM Groninge n 
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(Holland 13-21 maart 1976) 
AMSTERDAM - DEN HAAG 

TILBURG - UTRECHT 
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Sfeertie van vroeger 
in Groninger iishal · 

genhonderd ·mensen . en, tot. diep-: 
in de nacht zijn we doorgegaan . . 
Er waren al mensen die- voor- . 
stelden om zo'n wedstrijd jaar
lijks op touw te zetten." 

E r .stond zondagavond· he
lemaal niets op het spel, 
toch was er tijdens de 

ijshockeywedstrijd in de Gro
ninger Stadspark-ijshal tussen 
oud-GIJS en oud-Heerenveen 
weer dat sfeertje van vroeger. 
''V eèl supporters uit die tijd Partijtje 
waren er, het was echt weer. net ' GIJS-spelel' van het _eerst~, 
een qeetje als vroeger," zegt uur, Martin Leeflang, had ook 
oud-GIJS-speler Herman Car- waarderend~ woorden _voor de, 
ras. organisatie van de , réunie. Hij , 

De wedstrijd werd gehouden 
in het kap.er .van de sluiting van 
.het . ijsbaancomplex in het 
Stadspa.rk. De nieuwe kunstijs
baan komt in het nieuwe plan 
Noorddijk. In verband met de 
sloop werd ·een . reunie_. op touw 

. gezet: De 'GIJS-spelers van het 

. eerste uur · kwamen in actie en 

. een groot deel van het team dat 
in . 1986 landskampioen werd, 

' speelde het partijtje tegen_ Hee
renveen. Carras: "Het, is ge_wel
dig aangeslagen, er waren onge
veer negenhonderd mensen." 

speelde met zijn oude .ploeg7 
makkers een onderling partij
tje. "Allemaal jongens van de 
eerste jaren," aldus de doelman, 
die in het oprichtingsjaar :in 
1967 als eerste in het kooitje· 
stond. "De eerste :,veds,trijqen:. 
speelden wij allemaal rut, oma· 
dat er nog geen ,·~sh~l was. Op_ 3 : 
januari 1970 speelden wij onze 
eerste thuiswedstrijd." . -, 

1 Ook voor en nä de 'wedstrijd · 
• had de Groninger, · die tot en ' 

met het seizoen 1977/78 bij 
GIJS speelde, zich uitstekend 
vermaakt. Leeflang: ·"Ik heb 

Carras c, s. betaalden zelfs de mensen gesproken, die ik twin- · 
overtocht uit Canada van de -. tig jaar: .niet heb gezien:' Het:r 
oud-spelers Leo Koopmans en , was zo druk, ik heb nïèt· ee·ns ·, 
Rick van Gogh. "Het is geweldig met alle mensen kunnen "pra- ·' 
aangeslagen. Er waren ruil;n ne- ten." •· . .- ,·. : · 

_!,,1 " : .. 

■ Martin Leeflang (staand tweede van links) heeft zich zondag
avond tijdens de ijshockeyreunie prima vermaakt. 

. .. © EFG/Jan· Willem vanVllèt 
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