
Een zwaar en moeilijk jaar in de 2de Divisie 

   G IJS 1971– 1972 -



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



1ste Team GIJS 71-72 (2de Divisie). Van links naar rechts boven; Jos Teisman, Frans van Erp, Johan Orsel, Rob van 
Aarem, Hendrik Bosma, Roland Siezen, Herman Tuinman, Jack Venema, Folkert Berghuis, Wils Pronk, Henk van 
Halteren. Onder vlna; Pieter Steel, Ad Herijgers, Henk Krikke, Martin Leefland, Coen Eikelenboom, Pieter Koopman 

Martin leeflang belaagd door Bob Jastremski, speler, trainer en 

coach van Kemphanen (Eindhoven)



l GIJ WORDT IN -D 
(Van een onzer verslaggevers) 

TTEN GELEGD 
zorgd uitzien. Lang haar kan je niel 
verbieden maar ik zie er wel op toe 
dat het netjes is. Gelukkig hoef ik er 
nooit wat van te zeggen want daar 
zorgen de jongens zelf wel voor. Jos 
Teisman kwam op de eerste training 
met een geweldig bos haar. Zonder 
dat ik er iets van zei v ertrouwde 
Teisman m.i.i toe dat hi.j het voor de 
competitie zou laten knippen." 

Fair Play Cup 
Deze door de leiding opgelegde d 1s

c:1plrne komt ook op het ijs duidel!j k 
tol uitmg. Het is daarom niet zo 
,·erwonderliJk dat GIJS het afgelopen 

eizoen met succes een greep deed naar 
de Fall' Play Cup. Van Erp: ,, W1.1 
sfreven naast een goede klassering m 
de compelit1e naar het veroveren van 
deze Fair P lay Cup. Ik ben er een 
beetje trots op dat GIJS in het land 
geprezen wordt om zijn sportiviteit. 

Als coach leg ik de spelers tien 
minuten vo0r rt<> w.-dstrijd een 
zwijgplicht op. Dan moet het stil zijn 
m de kleedkamer, want anders kun je 
je niet goed concentreren. Bij de 
meeste tegenstanders gaat dat totaal 
anders. Die coaches jutten hun team 
veel te veel op. Ze gaan dan tekeer als 
briesende leeuwen. 

Slechts twee jaar heeft de Gronin
ger IJshockey Stichting nodig gehad 
ont zich omhoog te werken naar de 
tweede divisie. Toen een paar moedige 
avonturiers in november 1969 tracht
ten de meest elementaire ijshockey
beginselen onder de knie te krijgen, 
leek niets er op dat er voor deze nieu
we indoorsport in Groningen een grote 
toekomst was weggelegd. Moor de 
verbetenheid waarmee deze jongen9 
hun doorzettingsvermogen etaleerden, 
werd ruimschoots beloond. Na enige 
weken kreeg Gijssie, zoals de club door 
zijn supporters vertroetelend genoemd 
wordt, greep op de mosso . In steeds 
groter getale beklommen de Gronin
gers het kille beton van de tribunes 
in het intieme ijsstadion "Stadspark". 
Hoewel GIJS in haar beginstadium 
door zijn tegenstanders veelal van het 
ij• geveegd werd, bleven de mensen 
GIJS trouw vanwege de komische 
situatres, die in die periode vrijwel 
nooit ontbraken . Niettemin bespeurde 
me11 snelle vorderingen bij GIJS en 
me-t een aantal zeges besloot het zijn 
eerste seizoen . Die succesjes misten 
de uitwerking op de techn ische leiding 
niet. Met nog meer ijver en toewijding 
werd vorig jaar de train ing ter hand 
genomen . Men zou en moest promo
veren. In dit streven kon GIJS reke nen 
op de fanatieke steun van het publiek, 
dot de sfeervolle hal tot de nok toe 
vulde. En GIJS slaagde cum laude. 
Na een felle tweestrijd met het Eind
hovense Kemphanen kon voor de eerste 
maal in het zeer korte bestaan het 
kampioenschap worden gevierd het
geen automatisch promotie naar de 
tiweede divisie inhield. 

Op de trimbaan in hel Stadspark werkt GIJS hard aan de conditie. In tweede po itie manager-coach Van Erp. 

In deze sport moet je beheersing 
kunnen tonen. Dat "handjeswapperen" 
( VPchten - red} ht>dt geen enkele 
ztn en ontsiert het i.1shockey. Tijdens 
mi.i n werkzaamheden kom ik nog wel 
eens in Canada. Bij d ie profclubs heb 
je daar een "policeman.", die a lleen 
maar tot taak heeft de gevaarlijkste 
spelers van de tegen partij uit te scha
kelen op een allesbehalve :z:achtzinn1ge 
wijze. Dat is een vervelende uitwas 
van profhockey want in Oost-Europa 
vind je zoiets niet." 

GIJS heeft een stormachtige ont
wikkeling doorgemaakt, die in de va
derlandse ijshockeywereld met stij gen
de verbazing is gevolgd. Het einde 
van deze vooruitgang lijkt nog niet in 
zicht gezien het élan waarmee het 
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AD HERIJGERS 

bestuur van de Gronin ger IJshockey 
Stichtmg te werk gaat. Want de Gro
nrngers ambiëren nog meer: een top
positie in de tweede divisie. Volgende 
week zaterdag begint het seizoen met 
een oefenwedstrij d tegen Bremen. 

Onder aanvoering v an manager
coach Frans van Erp en conditietrai
ner Grol, de opvolge1· van Cees 
Meeuwsen d ie niet meer beschikbaar 
is door zijn vele bemoeienissen met de 
veldhockeyformatie van Groningen, 
startte men in augustus met de uiterst 
zware conditietraining. Enkele malen 
per week kan men op het trimpar
cours in het Stadspark sterk transpire
r ende "Gijssies" aantretfen, die zich 
nauwgezet aan het door Grol uitge
stippelde trainingsprogramma onder
werpen. 

Maar ook op het organisatoriache 
vlak valt bij GIJS een frappante op
waartse lijn te constateren. Van Erp: 
,.Je moet als je topsport wilt beoefe
nen van een professionele benadering 
uitgaan. Zoiets is alleen mogelljk als 
mensen met belangstelling en kennis 
van zaken bereid zijn op vrijwillige 
basis hieraan mee te werken.'' 

GIJS beschikt voor het komende 
seizoen over een staf van achttien 
officials, die het team op alle mogelij
ke manieren zullen begeleiden. Zo 
ontfermen drle artsen zich over de 
conditi.e en gezond.heid van de spelers. 
Van Erp: ,.De medische st.af meet de 
longinhoud, controleert de polsslag, 
stelt het wedstrijdgewicht vast en 
geelt de jongens in november een 
griepprik om een pur dingen Ut noe 
men. 

Verder kan op de medewerking ge
rekend worden van een oogarts, tand• 

ai·ts, psycholoog, fysiotherapeut, pedi
cure, d iëtiste, kok, fotograaf, juridisch 
adviseur, materiaalcommissaris, team
secretaresse, team-recorder en een pu
blic relationman. Zo op het oog lijkt 
dit wat overdreven maar Van Erp legt 
uit dat dit voor een goed functione
rend team beslist wenselijk is. 

Verantwoordelijk 
,,Voorgaande jaren moesten Van Aa

rem en ik overal voor zorgen. Daar 
ging veel te veel tijd in zitten. Dat 
kon niet meer gecombineerd worden 
met onze werkzaamheden in het da
gelijks leven. Ik ben vaak in het 
buitenland en ook Van Aarem kan 
minder aandacht aan GIJS gaan beste
den sinds de opening van de vierhon
derd meter-baan. Hij is tenslotte ver
antwoordelijk voor de gang van zaken 
op het hele ijsbaancomplex. 

Daarom is het ook dat we de 
ogenschijnlijk nietszeggende functie 
van team-secretaresse h ebben i nge
steld, in de persoon van mejuffrouw 
Langerhorst. Zij verzorgt nu de cor
respondentie met de club~ en de bond, 
bespreekt in het vervolg de hotels en 
regelt het vervoer bij u itwedstrü den. 
Deze mejuffrouw Langerhorst is even
eens bereid gevonden als pedicure bij 
ons dienst te doen. De nagelverzorging 
van handen en voeten laat nogal te 
wensen over waardoor enige spelers 
niet lekker op hun schaatsen staan. 

John Campioni is onze team-recor
der en heeft toezicht op de dug-out en 
de kleedkamers tijdens de wedstrij
den. Tevens moet hij diverse lijsten 
bijhouden waarop allerlei statistische 
gegevens ~rden vermeld. Ook die 

d mgen moest ik in het verleden rege
len. Ik was gevroon ov,•rbezet en daar• 
om heb ik een aantal taken gedele
geerd.' 

Dat neemt niet weg dat Frans van 
Erp nog een veelomvattende lJJst v an 
werkzaamheden gaat afwerken. Als 
manager-coach is hij nauw betrokken 
bij de samenstelling van het eerste 
team en is hij samen met Rob van 
Aarem belast met het handhaven van 
de persoonlijke en teamdiscipline, 
terwiJl hem eveneens de contacten 
met de pers zijn toevertrouwd. 

Gelet op de uitgebreide Hjst van 
officials kan GIJS zonder meer als 
meest professioneel gelelde amateur
sportfonnatie van Nederland worden 
aangeduid. Maar dat niet alleen, het 
gros der verenigingen In de voetbale
l'edivisie zal met enige jalouzie kennis 
nemen van de begeleiding waarop de 
Groninger ijshockeyers kunnen reke-
11en. 

Het woord discipline slaat met gul
den letters in het GIJS-vaandel ver
meld Van Erp: ,,Onze ervaring heeft 
geleerd dat een keiharde aanpak door 
de amateur bijzonder wordt gewaar
deerd. Dat heeft tot gevolg dat hij 
zich vaak voor meer dan honderd 
procent inzet waardoor een team-een
heid wordt verkregen die men niet 
voor mogelijk houdt bij beoefenaren 
,·an een zo moeilijke en kostbare sport 
als ijshockey. 

V-Tij verlangen van onze jongens 
dat ze tijdens het seizoen niet roken 
en drinken . Controleren om te zien o! 
iedereen zich hieraan houdt heeft 
geen enkele zin. Je kunt het wel 
merken bij het meten van de longin
houd. Verder moet haar er ver-

GIJS heeft zijn eerste selectlegroep 
uitgebreid met zeven spe len waarvan 
er twee voorbestemd lijken voor een 
vaste plaats in het eerste team. Dat 
zijn de Canadees Peter Eric Drum
mond en Ad Herijgers. Vertrokken 
zijn Pieter Lucas (afgestudeerd), Cees 
Meeuwsen, die GIJS alleen nor al■ 
fysiotherapeut van dienst is en Jan
Hessel Brons, die zijn ,tudie i.u 
Utrecht gaat voortzetten . 

Van Erp over zijn aanwinsten : ,.Ze 
passen zich bijzonder goed bij ons aan. 
Drummond is een Canadese student 
die een jaar in Europa wil werken . 
Hij heeft zich normaal biJ GIJS aan
gemeld en is dus gewoon lid die zijn 
contributieverplichtingen heeft. Hij 
speelt reeds veertien jaar ijshockey en 
heeft de laatste vier seizoenen doorge
bracht bij het team van de Accad1a 
Umversity of Nova Scotia waarin hij 
als keiharde verdediger veel ontzag 
inboezemde. , 

Ad Herijgers is eveneens een erva
ren speler. Hij maakte zeven jaar deel 
uit van de TIJSC Trappers uit Tilburg 
en drong 26 maal door tot het nationa
le team. Herijgers, die het meest tot 
zijn recht komt als aanvaller, kwam 
voor Nederland uit tiidens de laatste 
wereldkampioenschappen m Roeme
nië." 

Nog altij d is het bestuur van GIJS 
principieel gekant tegen het aantrek
ken van buitenlandse profs. Van Erp 
motiveert d it als volgt: ,,Met deze 

PETER DRUMMOND 
... in de " Lal ernengarage" .•• 

jongens knjg je gedonder. Zij dor11 
hetzelfde als de spelers d ie alil'Pu 
maar voor hun plezier hockeyen f'll 

dan krijg je scheve verhoudingen. Wl· 
w1 Uen in onze ploeg de goede sfe<'r 
handhaven. Daarom mocht Drummond 
alleen bij ons st;1elen als hij ziJn contn
butie zou voldoen." 

Vorig seizoen trok GIJS zo'n 45.000 
mensen naar het ijsstadion, dat i::1 ruim 
vijftienduizend meer als het jaar Er· 
voor toen de Groningers voor het eerst 
kennis konden maken met deze spec
taculaire tak van sport. Een bewijs dat 
het Groninger publiek het ijshockey 
volledig erkend heeft al dient te wor
den opgemerkt dat GIJS als kampi
oenskandidaat een trekpleister was. 

In het komende seizoen zal GIJS 
het moeilijker krijgen om een voorna
me rol in de top van de tweede divis1,• 
te spelen. Toch verwacht Van Erp 
geen geringere belangstelling ondanks 
de verhoogde toegangsprijzen. ,,Een 
zitplaats zal nu voor drie gulden wor
den verkocht. Op last van de hranrl 
weer zullen daarentegen 180 tribune
plaatsen minder besclukbaar ziJn. 

Show 
Verder hebben w e het aanvangsuur 

op kwart voor acht vastgesteld. Dan 
gaan de jongen:!! inrijden en begint de 
show. Dat willen we het publiek laten 
zien, die lichte trainingsoefeningen. 
Een andere reden is dat er in het 
verleden veel publiek na acht uur 
binnen kwam dat voor veel onrust op 
de volle tribunes zorgde met de gere
serveerde plaatsen." 

In tegenstelling tot vele andere ver
enigingen heeft GIJS de beschikking 
over een sponsor, die de ploeg gedu
rende vijf jaar :financieel tegemoet 
komt. 

Van Erp : ,,We tijn erg tevreden met 
deze steun. Het contract met SKOL 1s 
vorig jaar voor ons opgemaakt door 
mr. Van Zaaijen, die ons als juridisch 
adviseur bijstaat. 

De toekomst ziet er voor GIJS niet 
somber uit. Momenteel staan op de 
contributielijst honderd actieve leden 
en bovendien nog zo'n 150 donateurs 
en hebben we de morele steun van 
een uitermate actieve supportersclub." 

Van Erp: ,,Over v ier of vijf jaar 
zullen we aan de top staan. Want In 
onze jeugd schuilt enorm veel talent. 
I n het huidige eerste team zijn Vene-
~ Krikke en Teisman veelbeloven e 
Kfachten v oor de toekomst. Krikke en 

Teisman zijn onlangs voor een stage 
n aar de Zweedse IJshockeysch.ool ge
weest en hebben daar n uttige e""ar:n.,. 
opgedaan." 



Zuidz ï de , Vak B, Rij 4, Plaa t 18. 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
Gest icht op 23 december 1969 
Lid van de Nederlandse IJ shoc keybond 

Pe nningm ees ter 

Ru itersteeg 16 • Ha ren · Tel.(050)44455 

donateur 
seizoen 1971/1972 

\ nr. Ju u 16 8 

Naam : .r . F. enema 
Bezettingslaan 100 

Adres : Groningen . 

Woonpl aats: 
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Deze kaart is strikt persoonlijk 
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De penn ingmeester p 
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E.J .H. rst ' 

G.IJ.S. 
1971/1972 



VOOR UW AGENDA: 

Komende thuiswedstrijden: 

za 23-10-1971 
za 30-10-1971 
za 6-11-1971 

za 13-11-1971 

19. 45 uur 
19. 45 uur 
19. 45 uur 

19. 45 uur 

G. IJ . S. - H. S. V . - Hamburg 
G.IJ.S. - Brus sel 
G. IJ. S. - Amstel Tijgers 

of Antwerpen 
G. IJ. S. - K mphanen ( Eindhoven) 

In de toekomst zullen ook de te spelen wedstrijden van G. IJ. S. 
II en van de C . en D. Junioren-teams in dez agenda worden 
opgenomen. 

Heeft U zich al opgegeven als Donateur ? 

Inlichtingen bij de he r E. J. H. Horst. T l. 050 - 44455. 

co 
0 
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N 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 

Vraagt u een 

Hoge rente en f 2000- per maand 
vrij opneembaar 

e 
mlichtiagen . BANK MEES & HOPE NV 

( aarin opgenomen M sdag & roeneveld's Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Gr ningen, Oude B teringe traat 17, tel. 050 -12 67 41 . 
ort kantoren t : roningen de Wijert), tel. 050- 5 07 00 ; 

Win hoten, tel. 0 70- 20 0 : Delfz1Jl tel. 05961 - 27 50 ; 
ieu P kela, tel 0 7 -52 ; Oude Pekela, tel. 05978 - 25 13 ; 

Haren, t 1. 0 0- 4 6 4 : querL, tel. 05950 - 9 09. 

GRO 1 GER IJSHOCKEY STICHT! G 

Opgericht 23 dec mber 19 9 

Zaterdagavond 16 oktober 1971 

anvang 19. 45 uur 

IJSSTADIO STADSPARK GRO I GEN 

Programma 

G.IJ.S. - H.T.S.V. 

Bestuur, coach, trainer n spel rs van G. IJ. S. 

heten U hartelijk w lkom bij d ze op ningsw d

strijd van het seizoen 1971 - 1972 

De opbrengst van dit programma is b stemd 
voor het GIJS-Jeu d Fonds 

2 5 cent 



OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( l) 

Coen Eikelenboom (18) 

Doelverd . 

Res . Doelverd. 

W i 1 s Pronk ( 2 ) As s. 

Henk van Halteren ( 4) Capt. 

Peter Drummond (3) le Ve r d . 

Jos Te is man ( 5) 2 e V e rd. 

Rob van Johan 
Orsel (7) 

Ad. Herijgers (8) 
Aarem (6) Ass. 

Folkert 
Berghuis (9) 

Hendrik Henk 
Bos ma ( 10) 

Wisselspelers: Herman Tuinman (14) 
Roland Sie zen ( 15) 
Pieter Koopman ( 16) 

Coach Fr. J. M. van Erp ( 1 3) 
Trainer R. van Aarem (6) 
Techn. As s. : John Campioni 

Krikke ( 11) 

l e Aan v. 

Ze Aanv. 

Artsen : F . H. Muld e r, H. G. Krikke en H. de Vries 

De G. IJ. S. -A-s e lectie b e staat verder uit: 

Pim ter Veld ( 12) 
Jack Venema ( 1 7) 
Jan Dijkstra ( 19) 
Jacob van Gelder ( 20) 
Hans Haan (21) 
Geert Rampen (22) 
Peter Stiel (23) 

OPSTELLING H . T . S . V. BREMEN 

BIJ DE SAMENSTELLING VAN 

DIT PROGRAMMA WAS HET TEAM 

VAN H.T . S.V. BREMEN NOG NIET 

BEKEND 

Gijsie wil een ijsie, maar ... . 

Gijsie wil al/één een. tfljih'Jjsul 

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



Duitse HTSV bedwongen: 3-3 
/ f)~ /CJ -_ r' 

S begint g e 
in oefenweds r 

(Van een onzer verslaggevers) 
Het eerste oefenduel van GIJS als voorbereiding op liet ni euwe seizoen in de 
tweede divis ie , is zaterdagavond bevredigend verlopen . De Groninge rs speelden 
met 3-3 gel ij k tegen HTSV uit Bremen. In de drie voo rgaande wedstrijden, d ie 
beide teams tegen elkaar speelden, wonnen de Du itsers met 4-1, 9-2 en 7-2. 
"En nu mogen ze erg tevreden zijn met dit gelijk-spel", merkte coach Van 
Erp no afloop triomfantelijk op. 

D Du itsers h adden na zest ig minu
ten ijshockey inderdaad niet te mop
peren met het 3-3 resultaat. HTSV 
had weliswaar een goede start (of 
liever: GIJS begon niet best), maar 
GIJS heeft jn feite de hele wedstrijd 
beheerst. Dat het op een gelijk spel 
u itdraaide, had HTSV vooral te dan
ken aan het goede werk van doelman 
Wilde en de eerste lijnverdedigers 
Haake en Sapia. Zij hielden het Gro
ninge1· tn o Van Aarem, Orsel en Her
rij gc-1 s goed in bedwang. 

Die eerste aanval van GIJS kon 
zal rdagavond de bijna 1.400 toeschou
wc,s overig-ens n iet al te zeer impone
r en. Orsel kwam helemaal niet uit de 
verf: Van Aarem begon matig, ma.:ir 
groeide eenmaal warmgedraai d toch 
weer uit to t een van de beste Gronin
gers. 

Weinig snelheid 
Aanwinst Herrijgers viel niet op. 

Ten gevolge van een ongelukje, de 
vorige week, kon hij weinig snelheid 
ontwikkelen. De eerste verdediging 
(Pronk en Drnmmond) deed het be
hoorlijk, hoewe l er toch nog wel eni~e 
dekkingsfouten werden gemaakt. 
Daarom konden de Breme.naren bin
nen zes minuten door Mindermann en 
Schulz een 2--0 voorsprong nemen. 

Dnunmond maakte een nerveuze in
druk. ,,Maar," aldus Van Erp, ,,dat 
komt wel goed . Hij moet zich tenslotte 
ook even aanpassen." 

De tweede lijn van GIJS (achter: 

GIJS-A klopt 
B-ploeg: 7-0 

In de eerste oefenwedstrijd al voor
bereiding op het nieuwe seizoen won 
GUS-A zaterdagavond met 7-0 van 
een B -selectieteam. 

De A-ploeg was vriJwel compleet, 
Alleen Orsel was niet aanwezig. De 
nieuwe aanwinsten Herijgers en 
Drummond kwamen wel op het ijs. De 
tussenstanden waren: 2-0, 5-0, 0-0. 

GIJS speelt zaterdagavond thuis 
tegen HTSV Bremen. Vervolgens ko
men HSV Hamburg, Antwerpen en 
Brussel naar Groningen. 1/ - JO _ f / 

GDS gelijk 
tegen Hamburg 
De ijshockeyploeg van GUS kwam ln de 
vriendschappelijke ontmoet(ng tegen 
bet Hamburgse HTSV tot e.en ver
dienstelijke 3- 3-score. De Jongens van 
coach van Erp waren er tot dusver 002 
niet in geslaagd regen de DuJtsers l of 
meer punten te bemachtigen. De 1S00 
toeschouwers in het Groninger ijs
stadion waren getuige van een wel niet 
altijd even fraaie, maar toch spannende 
ontmoeting 

Zaterdag 16 oktober / speelt GIJS 1 
tegen BREMEN. IJsstadion stads
park, aanvang 19.45 uur. 

Woensdag 20 oktober, Jo van Dorp
Ypma spreekt voor de N.C.V.B. over 
Veranderde structuren van onze 
samenleving. Kerkboerderij Selwerd 
Aanvang 8 uur. 

,., 

Van Halteren en Teisman: voor: Berg
huis, Bosma (Siezen) en Krikke) ver
schilt in kwaliteit wél van de eerste 
lijn, maar kon de zaak toch altijd goed 
opvangen. De aansluitingstreffer werd 
zelfs door die tweede lijn gereaHseerd 
via Krikke (1-2). Dat wa11 in de 
tweede periode. Een periode, waarin 
GIJS steeds soepeler opereerde. 

IJSSTADION STADSPARK 

De Groningers werden echter door 
de harde speelwijze van HTSV uit 
hun r itme gehaald. Het werd zelfs 1-
3, nadat Teisman de ingeschoten puck 
van richting veranderde. 

De laatste periode zette GIJS de 
Duitsers onder druk. Doelman Wilde 
werd al Sllel gepasseerd door Van 
Aarem (2-3), maar stond verder 
GIJS-succes voorlopig in de weg. Dat 
succes kwam tóch. Van Aarem schoot 
in, maar de puck ketste af op de paal. 
Herrijgers beleefde toen de vreugde 
van zijn eerste treffer bij GIJS, want 
hij schoof de terugspringende puck 
beheerst in het net (3-3). 

ZATERDAG 16 OKTOBER. AANVANG 19 45 UUR. 

GIJS - BREMEN 
COUPON NR. 1 

VOORVERKOOP BIJ DE BEKENDE ADRESSEN. -

Het eerste optreden van GUS in 
het nieuwe ijshoc,keys,eizoen iB be
vredigend gew~t. Ter voorberei
ding op het zware competitie
programma had GIJS hei bremense 
HTS voor een oefenwedstrijd uitge
nodigd. 3--3 

Rob van Aarem scoort in de eersle minuut van de derde periode het tweede doelpunt van GIJS. De stand 
werd daardoor 2-3. De uitstekende doelman Wilde was kansloos tegen de inzet van de Groninger 

speler- trainer. 
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Spelregels 
IJshockev 

Binnenkort zal GIJS weer de arena Clipping: 
ingaan voor de IJshockey competi- snijden (2 min,) 

tie. Het leek ons dienstig om de spel- Cross checking, Butt-ending 
regels voor de IJshockey te pubiceren Speariog: 

Red. 

SPELERS: 

Een voltallig team bestaat uit 15 
spelers plus een keeper en een re
serve keeper, waarvan 6 spelers op 
het ijs komen te weten een doelver
dediger een linker- en een rechter 
verdediger, een midvoor en twee 
vleugelspelers. Ieder team benoemt 
een captain, kenbaar aan de ,,C" op 
de voorkant van de trui en 1 of 2 
hulpcaptains, kenbaar aan de "A" 
op de voorkant van de trui . Alleen 
deze spelers mogen tijdens de wed
strijd aan de scheidsrechter om uit
slag vragen. Tijdens een wedstrijd 
mag een speler te allen tijde worden 
vervangen. 

ALGEMEEN: 

De afmetingen van de baan bedra
gen 30 x 60 meter. De baan wordt 
door twee blauwe lijnen in drie zo
nes verdeeld. In het midden der 
baan bevindt zich een middencirkel 
en een inwerppunt. Op 1 ½ meter 
van de blauwe lijn in het neutrale 
(midden) vak bevinden zich even
eens twee inwerppunten. In de bei
de eindzones bevinden zich aan 
weerszijden van de doelen inwerp
punten waar omheen rode cirkels 
zijn getrokken. Aan de buitenkant, 
op de lange zijde van de baan, be
vinden zich twee spelersbanken, aan 
de overzijde bevinden zich de straf
bank, en een bank voor de officials. 
Op de elektrische klok is een 20 
min. schaal aangebracht. Direkt ach
ter de beide doelen zijn rode elek
trische lichten aangebracht. Een 
brandend rood licht geeft aan dat 
er een doelpunt is gemaakt. Bij ie
dere wedstrijd moeten aanwezig zijn: 
2 scheidsrechters (Referees), een 
wedstrijdopnemer (Game timekee
per), een straftijd-opnemer (Penalty 
timekeeper), een puntenteller (Offi
cial scorer) en 2 doelrechters (Goal 
judges). 

BUITENSPEL: 
a. eerst speler over blauwe lijn 

aanvalsvak, daarna puck. 
b. wanneer puck uit verdedigings

duwen met stick; het slaan of sto
ten met het uiteinde van de stick. 
Het gebruiken van de stick als 
speer. (2 of 5 min.) 

Tripping: 
het laten struikelen (2 min.) 

Elbowing and Kneeing: 
Het gebruik van ellebogen en de 
knieën (2 of 5 min.) 

High stick: 
te hoog gehouden stick (2 of 5 min.) 

Holding: 
vasthouden van een tegenstander 
(2 min.) 

Hooking: 
Haken (2 of 5 min.) 

Slashing: 
zwaalen met stick (2 of 5 min.) 

STRAFFEN 

Minor penalty: 
de speler moet twee min. naar de 
strafbank (geen plaatsvervanger) 

Bench Minor penalty: 
(team straf) 1 speler moet twee 
min. naar de strafbank 
(geen plaatsvervanger) 

Major penalty: 
de speler moet vijf min. naar de 
strafbank {geen plaatsvervanger) 

Misconduct penalty: 
de speler moet tien min. naar de 
strafbank (wel plaatsvervanger) 

Game misconduct penalty: 
de speler moet onmiddellijk naar 
de kleedkamer (wel plaatsver
vanger) 

Match penalty: 
de speler moet onmiddellijk naar 
de kleedkamer en mag niet meer 
aan volgende wedstrijden deelne
men totdat zijn zaak is behandeld 
door de ijshockeybond. 

Penalty shot: 
Straischot. Deze wordt genomen 
vanuit het centrale inwerppunt. 

vak over twee lijnen naar speler L-==========----
eigen partij wordt gespeeld. 

ICING: 
Als de puck van achter de rode lijn 
over de doellijn wordt geschoten, 
wordt het spel onderbroken en een 
inworp genomen op een punt gele
gen in het verdedigingsvak van het 
overtredende team. Wordt echter 
door dat schot -een doelpunt ge
maakt, dan is dit geldig. Als de 
scheidsrechter van mening is dat één 
der tegenspelers in de gelegenheid 
was de puck te spelen, voordat deze 
over de doellijn zou gaan, kan hij 
het spel zonder onderbreking voort
zetten. 

OVERTREDINGEN: 
Board checking of boardlng: 

duwen of werpen van tegenstan
der tegen omheining. (2 of 5 min.) 

Charging: 
aanvallen op het lichaam (2 of 5 
min.) 

\ 
è 

Zaterdag 13 november a.s. speelt 
GIJS de eerste ijshockeywedstrijd. 4 

De tegenstander is het bekende team l 
uit brabant, KEMPHANEN. f 
Aanvang 19.45 uur, plaats ijsstadion J 
STADSPARK. 1 

' Bridgeclub "Noord" van de Ned. c 
Ver. van Huisvrouwen, afd. Groning- J 
en speelt elke dinsdagochtend in het J 
Speeltuingebouw "De Driehoek'' aan 
het Sleedoornpad te Selwerd van 
9.00 uur tot 11.30 uur. Inlichtingen 
bij: mevr. Eising, Spaanse Aakstr. 8, 
tel. 779463 of: mevr. Wiersum, Abeel
straat 17, tel. 779273. 

Internationale vogelshow in de Ko
renbeurs, Vismarkt van 19-21 nov. 
Openingstijden vrijdag 19 november 
10-22 uur; zaterdag 20 november 10-
22 uur; zondag 21 november 10-17 u. 
(Kanarievereniging "Het Noorden", 
sekr. Iepenlaan 6, Groningen). 



Nederlaag 
tegen 
HTSV: 8-2 

IJS 
niet , pcler-/rairn=•r Rob van Aarem (voor hel eerst met valhe lm) in duel mei de Vuilse "a sî ten t-captain" 

opia. an Kerken (HTSV) en arbiter Schuth zien de afloop belang lc/Jend legf'moet ... 

sterkte toegen o 

Ned. Ver. van Huisvrouwen 
Cursus Huidverzorging 27 oktober, 
10 november, 17 november om 9.15 u. 
Speeltuingebouw "De Driehoek", 
Sleedoornpad. 

3 november demonstratie Fa. Geu
bels. 

Zaterdag 30 oktober voor jongeren 
v.a. 16 jaar volksdansen in de jeugd
boerderij. Aanvang 8 uur. Entree: 
f 0.50 ( .. De Herberg"). 

Grunneger Dainst zondag 31 oktober 
in de Hervormde kerk van Zuidhorn 
's avonds 19 uur. Voorganger Ds. H. 
Roem el ing. 

G.IJ.S. Groningen, thuiswedstrijden, 
aanvang 19.45 uur: 
Za. 13-11-'71 - K emphanen Eindhov. 
Za. 27-11- '71 - Rotterdam 
Za. 4-12- '71 - H .IJ.S. Ht>kij 2 
Za. 11-12-'71 - Amstel Tijgers 
Za. 15- l-'72 - U.IJ.C. 2 

Za. 29- l-'72 - Tilburg Trappers 2 
Za. 12- 2-'72 - Rotterdam 
Za. 19- 2-'72 - U.IJ.C. 2 
Za. 26- 2-'72 - Amstel Tijgers 
Noteer 't in uw agenda ! 

- / Ij 2 1 
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(Van een onzer verslaggevers ) 
Van de eerste kennismaking met GIJS in het nieuwe seizoen zuller 
de ongeveer 1300 toeschouwers in het IJsstadion Stadspark 
te Gron ingen zich wellicht meer voorgesteld hebben dan het moei
zame spelletje ijshockey, dat de Groningse ploeg ontwikkelde tegen 
het superieure en zelden voluit spelende HTSV uit Bremen, wat tot 
een 2-8. nederlaag leidde. Weliswaar mag men zich na de tweede 
oefenwedstrijd in een serie van vijf (GIJS verloor eerder van THIALF 
met 4-9; voorts speelt het nog eens tegen THIALF en twee keer 
tegen Nijmegen), nog niet aan een kritische spelbeschouwing wo
gen, toch schijnt GIJS in vergelijking met het vorige seizoen be
paald niet in krocht te zijn toegenomen. 

De enige nieuwe spl' ler in rl ba i~
opste ll ing van lc Groninger· was 
, igen-1,r.veek" J,111 Hessel Ilrons, die 
niet opviel, maar wel de hem gc>borl<>n 
kan.· rechtvaard igde. 

Verder i • er nauwelijks iets ventn
derd aan hel speler. bes1antl, al onl
bral< Pick ,'LUror zaterdagavond w l 
op hel appèl. 

Verctt>r hecit een kleine verandering 
ln cte lechni che leiding plaats gehad. 
Cees Meeuw en fungeert 1 hans al 
conclitietrainer. terwiJl Rob van Aarcrn 
op treedt als ijstrainer en zich bezig 
houdt met de tactische begeleiding van 
de ploeg. 

Winstpunt 
De tactiek wa. overigens een \ inst

punt in ciP ongcliJkf- <;triJrl 1t>~en 
HT V. Er werd bij GIJ vaak tijdens 
het pel gewi eld. terwijl zo nu en dan 
ook getracltl werd tot combinatiespel 
vanuit de verdedigingslinie te komen 
Dat lukte niet alujd, doordat IITc V 
eigenlijl< een le sterke tege n lander 
voor GIJ ' wa . 
GIJS had een erg matige tart en dal 
lJJ"achl de Duit ers binnen enkele mi
nuten reeds op een 3--0 oor_prong, 
lot groot ongenoegen van Van Aarem, 
die h t zich ongetwijfeld anders had 
voorge. teld. 

Toen HTSV dat in het Yerleden van 
een versterkt GIJS met 11-4 won en 
met 3-3 geliJk .peelde) zich daarna 
ont pande, kon de ploeg van coach 
Van Erp iet· terug doen. 

lid l, repg- IHlll\"Ulli1 t!_;' \ 'i\ 11 \'f'IP i- 11e lf' r • 
va n HIJ HOKIJ en be ch ikl verde 
no.i:· O\'!' r I we ('a1utdezPn. 

DP n i uwe ·pelers hij Thi lf ,Ijn d• 
CanadcL.P11 T cry \\"alker en Andy Ri, 
, en. - t w e ,sluclcnlen die e ·n .i;iar i. 
N derland .stud ren n biJ Gele n ni 
tc>red1l konden, - \el'<ier de i111erné 
tionals Ad le Kuk van TIJ:--C Trapper 
ITilburgJ Pn de Amstrulammer Rudy 
Koeklrnek (Amstel Tiger·l. 

Thial! ntnélkte een , 1erke indruk 
\'oor ruim 1000 1oe d1ouwers en kon 
meL deze vers1erkingen in de gelede
ren wel een · een goPü jaar tegemoet 
gaan in de tweerle lh, isiP. 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 
SLUlTI GSWED TRI.JO 

seizoen 1971-1972 E r had met de gebruikelijke lnzet 
zelfs meer in gezeten dan de twee doel
punten, die Meeuwsen en Van Aarem 
aantekenden in de eerste en laat te 
speelperiode. Vooral Van Aarem hee!t 
enige goede kan en la ten liggen op een 
draaglijker u itslag. 

G.IJ .S. -H. Î .S.V. (Bremen) 
·a drie negatieve ttt-. en, tanden van 

1-4, 0-2 en 1-2 GIJS heeft in de 
laat Le periode de sterkste tegen tand 
geboden) kan de \'Oorzichtige conclu-
ie getrokken worden, dat de pelvoor

uitgang bij GIJS dit jaar vooral zijn 
grondslag moet \inden in de ,·ooruit
gang op tactisch en technisch gebied, 
aangezien een positieve aanvulling \'an 
J,et speler. bestand mel enkele g-oedz 
krachten Yan andere ij~hockeyvereni
gingen is uitgeble en. 

Sterk Thialf 
Het Heeren een e Thiall trad zater· 

daitavond met n1.aa.r lief t vier nieuwe 
,1leler opnieuw aan tegen de eer te 
li\•i. ieclul, Rotterdam. ra een enerve• 
rend en vooral ln de derde pt>elpe
riode 1/ikke lhard geYecht; zegevierden 
de Friezen met 7-2, wal als l'en , , r
ra ing kan word n be houwd. Rot 
terdam immer van plan hel, ko• 
mende eizoen hoge ogen Ie gooien In 
de top van het ~ -ederlandse ij hockey. 

ZATERDAG 16 APRIL. AA!\VA~G 19.15 R. 

Voorverkoop Groningen. 1garenrnagaz1jn: Minke. ·,euwl' Ebbrn. 
ge~t.raat 2; Roman. Here,traa 80 ; Gr1e~er, P aterswoldse\\ eg 448; 

Knollema. W1elewaalplem 40 
Hoog zand: Aquasport, M. Veninga~Lraal 30. 

M V MeubeleJtposit1e "De Permanente·, die u deze advertenll a ~a nb1edt , 
wenst u een sfeervolle kqkavond Even sfeervol als het kijkfeest ,n onze 
klasserneubet-toonzalen Hoornsed1ep 147 en Grooth;,indelsc entrum . 
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VOOR UW AGENDA.: 

Komende thuiswedstrijden: 

za 30-10-1971 
za 6-11-1971 

za 13-11-1971 

l 9 . 4 5 uur G. IJ. S . - B rus s el 
19. 45 uur G. IJ . S. - Amstel Tijgers 

of Antwerpen 
19. 45 uur G. I J. S. - Kemphanen (Eindhoven) 

In de toekomst zullen ook de te spelen wedstrijden van G. IJ. S. 
II en van de C. en D. Junioren-teams in deze agenda worden 
opgenomen. 

Heeft U zich al opgegeven als Donateur ? 

Inlichtingen bij de heer E. J. H. Horst" Tel. 050 - 44455. 

Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

Vraagt u eens inlichtingen. BANK ME S & HOPE NV 
(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld' Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Groningen, Oude B01eringestraat 17, tel. 050 -12 67 41 . 
VÓons kantoren te : Groningen (de Wij en), tel. 050- 5 07 00 ; 
Winschoten, tel. 05970- 20 03 · Delfzï l, tel. 05961 - 27 50; 

co 
0 
("') 

Nieuwe Pekela, t 1. 05978-52 85 ; Oude Pekela lel. 05978- 25 13 ; 
Haren, t J. 050- 4 56 45 ; U quert, lel. 05950- 29 09. 

N 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 d cember 1969 

Zaterdagavond 23 oktober 1971 

Aanvang 19. 45 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

'Programma 

G.IJ.S. - H.S.V. H MBURG 

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

25 C nt 



OPSTELLI G G. IJ . S . 

Martin L eflang ( 1) 

Coen Eikelenboom ( 18) 

Wil s Pronk ( 2 ) As s . Peter Drummond (3) 

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

Rob van Johan Ad 
Aarem (6) Ass. O r sel (7) Herijgers (8) 

Folk rt Pi t r H nk 
B rghuis (9) Ko opman ( 16) Krikke (11) 

Wisselspelers: H ndr i k Bosma (10) 
H rma n Tuinman ( 14) 
Jack V nema (1 7) 

C oa c h F r . J • M . van Erp ( 1 3) 
Train r R. van a r m (6) 
T chn. s s. : John Campioni 
Arts n F. H. Muld r, H. G. Krikke en H. de Vries 

D G. IJ. S. -A - selecti e b staat verder uit: 

Pim t r V ld ( l 2) 
Roland Si zen (15) 
Jan Dijkstr (19) 
Jacob van Gelder (20) 
Hans Haan (21) 
Geert Ramp n (22) 
P t r Sti l ( 2 3) 

Doelverd. 

Res. Doelverd. 

1 e Verd. 

Verd. 

1 e Aan v. 

Ze Aanv . 

OPSTELLING H . S.V. HAMBURG 

Wisselspelers : .... .... ....... ............... ....... ................. .. 

BIJ DE SAMENSTELLING VAN DIT 

PROGRAMMA WAS HET T EA.M VAN 

H.S . V. HAMBURG OG NIET BEKEND 

Gijsie wil een ijsie, maar . .. . 

Gijsie wil al/één een. t/Jjl,'}Jsi.e-J 

LICH .IJS N.V. BOTERDIEP W.Z. 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901 -224 1 
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GIJS ,VOELT ZICH BENADEELD 
GIJS heeft gisteravond in Tilburg de 
eerste competitiewedstrijd tegen 
TIJSC Trappers 2 met niet minder 
dan 18- 2 verloren . fn de Groninger 
kleedkamers heerste er na afloop gro
te woede over het feit, dot TIJSC met 
vier Canadezen en verder vrijwel het 
gehele eerste team speelde. ,,Het is een 
schande. Dit is nog steeds mogelijk in 
het Nederlandse ijshockey", riep G/JS
CO<Jch Van Erp gisteravond na de wed
strijd. ,,Wij zullen zeker een protest bij 
de bond indienen . Dit pikken wij niet ." 

Er waren bij GIJS nog meer aspecten, 
die tot de grote verbolgenheid bijdro -
gen. Onder meer werd de gang van 
zak en in de ij ·hockeybond gelaakt. Van 
E1"p: .. Wij chreven destijds in voor een 
zogenaamde anderhalve competitie. De 
bond kwam toen plotsel ing op de µrop
pen met een d"bbele com1 etitie. Rotter
dam, GIJS en nog nige andere vereni
gingen protesteerden daartegen. 

In die dubb le competitie was deze 
wedstTijd inderdaad vastgesteld. Door de 
protesten dachten wij echter dat deze 
wedstrijd wel zou worden afgelast. De 
bond kwam inderdaad op zijn besluit 
terug en maakte er weer een anderhalve 
competitie van. De wedstrijd tegen 
T IJSC Trappers lie ten zij echter staan. 
Daar hadden wij niet op gerekend. Het 
oefenprogramma was gereed. Wij k on
den Hamburg niet meer afzeggen." 

Groninger geen ch1JL1 van kans. Boven
dien speelde GIJS zonder Pronk !uek J 
en Ot·sel <nie t besch ikbaar), terwijl Van 
HaH.eren en Berghuis i n de wedstrijd 
t gen Hamburg geblesseerd raakten en 
daarom niet k onden spelen. 

In de eerste periode hield GIJS tegen 
de veel sterkere Tilburgers nog redelijk 
tand (3-0) .maar daa.rna kon de doel 

puntenreeks niet- m eer gestuit worden. 
De Groninger treffers werden ieecoord 
door Krikke en Van Aarem, D~ tu sen
standen waren : 3-0, 7-1 en S-1. 

ABNORMAAL 
Het bl ijft ondanks de abnormale gang 

van zaken bij TIJSC Trappers, na
tuurlijk wel de vraag of die oefen
wedstrijd zaterdagavond tegen HSV 
Hamburg nu werkelijk niet afgezegd 
kon worden. In de loop van de vorige 
week werd bekend, dat GIJS toe! naai· 
Tilbu rg moest. H omburg is een vnj ste r 
ke Duitse ploeg. GIJS zou het bij zon
der 
moeilij k krijgen en dat kwam in de 9-5 
nederlaag ook wel tot uiting. 

De Groninger maakten bovendien 
niet de indruk zich te sparen . Vooral in 
de eerste periode speelden zij b ij vlage11 
erg sterk. Opvallend was ook dat GIJS 
met de eerste lijn vooral tot open ij shoc
key probeerde te komen, Dat leverde 
verdedigend echter eel risico's op. De 
moeilij kheden lagen dan ook vooral in 
het defensieve vlak. Het terugslui ten van 
de aanval op de verdediging verliep niet 
altijd vlekkeloos. Dat het bij negen 
Duitse treffers bleef was bepaald een 
meevallertje. 

De spelers van HSV Hamburg uiten hun vreugde over de gelijkmaker 
(2-2) in de eer te periode. EcUer (16) heeft Leeflang gepasseerd. Teis
man (5) en Leeflang (liggend) vatten he t bepaald minder vreugdevol op. 

Door deze gang van zaken speelde 
GIJS dus twee keer binnen 24 uur. 
Zaterdagavond een oefenwedstrijd tegen 
het st erke Hamburg (een 9- 5 neder
laag) en gisteravond in Tilburg de eerste 
competitiewedstrij d. 

Doordat TIJSC met vrijwel het gehele 
eerste team op het ijs kwam, hadden de 

GIJS maakte desondanks op de Duitse 
coach Pethers een uitstekende indruk. 
Hij zei na afloop: .,GIJ speelt nu een 
klas ·e beter dan het vorige seizoen. \Vij 
vers loegen ben toen nog eenvrndig met 
1~ 2 in het toernooi in Heerenveen. Het 
viel me er, mee." 

IJSHOCKEYWEDSTRIJD 
IJSSTADION STADSPARK 

GIJS- H.S.V. HAMBURG 
met canadezen 

ZATERDAG 21 OKTOBER 

Aanvang : 19.45 uur Toegangsprijs f 3.-

Voorverkoop 
Minke, Nwe . Ebbingestr. 2; Homan, Herestr. 80; 
Grleve,r, Pate~swoldseweg 448; Knollema , W le
lewaalplein 40 
IJsstad îon Stadspark van 14.00-16.30 u,ur 

HOOGEZAND 
Berma Sport, M. Ven ingastraat 30 

Ushockey op 
hoger niveau 

:'\·lanager-coach \'an E rp haa• z1cl1 
ong cLwijfell.d ren Lerk<'re !> lart van 
GIJ ,' in de- nieuw(' ij:,ho ckeycompt' 
titi c ,·oorgl' ·t Id dan het d bat•le 
gi tera , ·ond in 'Iilburg. De · GIJS
jongen · gi ng1.>n in dC' P1·1likaanhal 
l ege n het twerde t.eam \'an d e Til 
burg Trapp ·rs kan sloo m<'t 18-2 
t.cn onder. 

ln de eerste periode 1-ag he er 
nog ni 11aar u i . dat GI.JS LO [ors 
zou \·erliezen. \Vel waren de Gro
n inger de m:nàer van de zuide
ltJke resen e's, maar ZIJ wisten de 
schade in de,:e eersle {lt'riode te be
perken tot een 3-0-a chl rstand 

Daarna choot GIJ m alle· op
z:ch len tekort, \ 'OOr 1 cond1 tiont>el 
wa: d e ploeg bepaald zwak. V ia 
'i-1 en 8-1 bere.kte T ilbur:c; Trap
pers 2 een gemakkel11ke 18-2 uit
slag. De avond tevoren had het 
t am z.iJn compel:t iew dstrl)d tegen 
Rotterdam me 5-"2 gC'wonnen. r
wij 1 reeds erd r m t l 2-2 van 
UTJC 2 was g wonnen. 

GIJS had bl1Jkbaar de zware 
oefen wedslr1Jd van za tC'rdagavond 
nog in de benen_ Toen verloren de 
Gron ingers met 5-9 \·an HSV 
H amburg. In de eer- te p . node wa:,: 
e;- weinig krach sver-ch1I. Nadat de 
Du ' tsers op 0-l waren 6ekon 1Pn. 
bogen OrseJ en Herir.~er: de achter
s tand in een 2- l -voorspmn'..( om. 
V;a de bekwame Hertz 1 loLPn de 
H amburger d eer te penod<> toch 
w er met een voorsprong i'Jf [2-3) . 

In de L\\.eedc p ri de kwam GIJS 
even terug (Orsel). maar door 
Hertz.el (2 maal) en Frank en Schul
ze l iepen d duid liJk beter "pe len
de Hamburgers 1-r11 c;emakk •lijk uit 
tot 1-4 In de 1 at. Le pe riode deed 
HSV het wa; rust;!(er aan. T ~ n
over treffer~ \·an Van Aarem en 
Henjger stelde hq oo Wl'e. zoda 
de uiteindel1j!(e score uitdraa ' de op 
5-9 in het voorde 1 \·an HSV. 

IJshockey
clubs nemen 
loopje m t 
reglementen 

!:- l)orti<'r 1rezi u i, cl . tar t, van dr- i.isho<' cycornpetitic nu niet 
bcp;,a d Y'lQrbe1>ldig gewei". t. D er:,te wed {r ijden die in d 
twe de div· il! zi.ill g~pccld. nopen de edcrJandse IJ hockey 
Bond tot ('Cll. krac.hlig- ingrijp n. et'retaris J. van Rijswi,jk werd 
in bel afgelopen wcekeiucl in zijn eigen woonplaats Tilburg ge-

onfroulee rd mel handelingen die d "j hockeysport danig in dis
rediet brcnircn . 

Zaterdagavond n;im RotLcr
dam hpi in de Pclika□nhal niet 
zo nauw mei clc spor11viteil. 
Voortdurend l;i gen de Rottcr
dammern in d w dsti:ijd t gPn 
T l JS Tr ppers Il met de 
scheidsr chters overhoop . ln de 
16c minuut van d tweede 
-pcelbelrt wai· n zij wc •r ens 
niet coritent met n scheid -
rechterlijke be lissing, wat 
- ri r d oach van h t cam 

aanleidillg wa,; de Rotterdamse 
formatie van het ijs te halen . 
Bi.i rl stand 6-2 voor TlJSC 
Trapp rs Il werd e strijd gP
staakt. Voor Rotterdam en 
coach Dung zal dtt ongetwi.ifeld 
gevolgen met z1 h meebreng n . 

Bijznnd r onsportie n emt 

Van R1j~wijk trouwens onk de 
m;mier waarop TlJSC Trappers 
llel wedstrijdreglement mis
brilikt. Het m<>e pel n van o.a. 
de door de Ti lburgers aangc
h okkcn bij zonder ge ta lent r
ct • Canad,..es Armiston in h t 
t w ·de t am zondagavond in 
de competitiewedstrijd tegen 
GIJS-Groningen is zonder 
me r een anfluiting van de 
spor ivLtcit. IJS verloor dit 
omp titieducl in Tilburg met 

liefst 18-2. ,.Daaricgen zullen 
maatregelen worden genomen". 
zegt hij, .,wan t de excessen d ie 
daardoor gekw ekt orden, 
moeten met kracht worden be
str den ." 

De ontmoeting voor de eerste 
rli isie Mars E.S. Den Bosch

,! TIJSC 'rrappcrs moest worden 
alg last omdat de ijsvloer in 
h t stadion De Vliert niet ge
, hikt was. Door d · lage water
stand \ as er t weinig koelwa
te1 om goed te kunnen vr iezen. 

IJSSTADION STADSPARK 
ZATERDAG 23 OKT 

GIJS -HAMBURG 
Aa nvang 19.45 uur. Coupon nr. l . 

Voorverkoop blJ de bekende ad ressen. 
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·onditle ~~n 'i,, -t I i 
GUS niet goed 1 ~ 

Coach Van Eerp en trainer- peler 
Van Aarem zullen nog heel at aao 
de conditie van d GIJ -spelers 
moeten schaven "'il de ploeg met 
enig suoce11 a an de kompetitie kun
nen deelnemen. In d zalerdagavond 
ge p elde od •nwedstrijd tegen n 

clcctieploeg van Brusse~ lieten de 
GIJS-sies zien, dat er aan de con
ditie nog heel wat mankeert, 

Na een 5-1 voorsprong bij het be
gin van de derde periode werden de 
groningers door de belgen volkomen 
oversp eld, GIJS z.akte als een kaar
tenhuis ineen, waardoor Brussel met 
7-6 kon winnen. GIJS was zo s erk 
begonnen. In de eerste periode zorg
den Orsel en Krikke (2x) voor de 
3---0 voorsprong. Deze werd m de 
tweede periode nog opgevoerd tot 
5--0 door Van Halteren en Teisman 

D· ama moest doelman Elkelenboom 
voor de eerste ma13l het hoofd bui
g n 

IJSHOCKEYTOPPER: 
KEMPHANEN-GIJS 

. let een groot aantal supporter 
rei t GIJ ·vandaag naar Emdho,,en, 
\ aar de succesvolle Groninger ij hoc
keyploeg de trijd zal aanbinden met 
Kempltan~~- _ Beide team zijn in de 
tweede d1 1e an de nationale com
petitie nog onge!>Iagen. 

Terwijl GIJS zaterdag met 7-1 won 
van_ het twe de team van HIJS Ve
ronica, \·ersloeg n de Eindhovenaren 
Brussel 2 met 11-2. Ongeslagen is ook 
nog Boldoot IJshockey, maar de 
Ut1:. chters speelden reed9 tweemaal 
gel IJk. 

GIJS heeft "inmiddel de uitnodiging 
ontvangen om twee wedstrijden ie 
pelen te-gen J ong Oranje. De eerste is 

vastgesteld op 30 decembe1· de tweede 
op l 6 februari. ' 
GIJS Groningen 4 4 O O 8 42- 3 
K. hanen Eindh. 4 3 l 0 7 29-10 
Boldoot IJsh. 4 2 2 0 6 36-14 
Tllb. Trapper 2 4 2 O 2 4 28-20 
HIJS Veronica 2 4 J 1 2 3 17-21 
Amslel Timers 4 1 o 3 2 8-29 
01 mpia Antw. 'l J 0 3 2 14-50 
Brus el 2 'l 0 0 4 o 10-37 

H t t, eede team ,·an GIJS k\Yam in 
de derde divi ·ie en 3-3 cc.re over
ee_n met HIJS Veronica 3, hl:'t eer te 
wmS'lpuntje voo1· de Groningers. De 
andere r-e~ultaten waren: IJHC Rotter
dam-Bru · el 3 ?-3 en IJHC Den 
Ha g-UIJC 2 9- 5. De stan is hier 
IJHC Den Haag 3-6, IJHC Rr,tterda~ 
3--4, HlJ 3 3-3, UIJC 2 3-2, GIJS 2 
2-1, Brussel 3 2-0. 

Ir:i de junioren C-divisie boekten de 
.,G~s- ies" opnieuw een o erwinning. 
Th1alf \ erd met 5-l ver lagen D 
GIJ -junioren nemen nu de derde 
pl~at op de ranglijst in met 2 punten 
rrunder ~an de nog ongeslagen ploeg 

an .~t10na~e Nederlanden Nijmegen, 
dat z1Jn dne gespeelde wedstrijden 
W2!!.-
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Hockeyploeg 
geprikkeld 
GIJS verspeelt 
in korte tiid 
5-1 voorsprong 

(Van een onzer verslaggevers) 
Huiteo de ijsvloer maakt GIJ een 

vrij zakelijke indruk. De organi atle 
bij de Groningers is goed te noemen 
en niet wordt aan het toeval overge• 
laten wat de begeleiding van de spe
lers betreft. Op de ijsvloer moet GIJS 
echter wat die zakelijke in telling be• 
treft nog wel een en ander leren. De 
Groningers gaven zaterdagavond in de 
derde periode tegen Bru el binnen 
tien minuten een S--1 voorsprong prijs 
en verloren met 6--7. Een en ander tot 
ongenoegen van de 1400 bezoekers. 

Trainer-speler Van Aarem vond dat 
er geen enkel excuus was aan te 
voeren voor een dergelijke afgang. ,,Je 
mag een 5-1 voorsprong gewoon niet 
weggeven. We mogen blij zijn dat 
het een vriendschappelijke wedstrijd 
was, Het kost nu tenminste nog geen 
punten." 

Enkelen wilden het invallen van 
reserve-goalie Coen Eikelenboom voor 
Leeflang na de eerste periode nog wel 
als beslissende factor zien maar dat 
ging niet op. Eikelenboom verrichtte 
in de laatste periode uitstekende red
dingen en had hooguit twee treffers 
kunnen voorkomen. 

Bovendien had E ikelenboom in de 
fatale periode een vaak stuntelige de
fensie voor zich staan. De dekking 
werd vaak vollerug verwaarloosd. Dat 
kwam mede door de pogingen, die 
GIJS momenteel onderneemt te ko
men tot "open" ij hockey. Dat brengt 
in defensief opzicht uiteraard de nodi
~e risico's mee, maar bij een goede 
concentratie hoeft dat geen onoverko
melijke bezwaren op te leveren. 

Door dat gebrek aan concentra tie in 
die laatste tien minuten kon Brussel, 
dat na een zwakke eer te periode 
teeds beter ging draaien, gemakkelijk 

Lerug komen. 
Bij GIJS maakte d 111- .iarige Cana.· 

de.se domineeszoon Peter tiel e.e.n 
goede, ma.a.r nog te "11 ve" indruk. 
Stiel gaat ln GroniJlgen theologie stu
deren en kan voor GIJS ee.n goede. 
kracht worden. 

De beide andere nieuwelingen, 
Drummond en Herrijgers, zijn be
h oorlijke krachten maar reikten ook 
zaterdagavond niet boven het middel
m atige niveau van beide ploegen. 
Herrijgers miste zelfs een penalty
schot. 

De Groninger doelpunten werden 
ge coord door Krikke (3x), Orsel, 
1'eisman en Van Halteren. De tussen-
5'tanden waren 3--0, 2-1 en 1- 6. Op
vallend was, dat vijf van de zes GIJS
cloelpunten werden gescoord door de 
tweede lijn, die de eerste lijn zo lang
zamerhand naar de kroon begint te 
~teken. Van Aarem: .,Daar ben ik blij 
nm. Laten ze ons maar voorbijgaan. 
Dat is een goed teken". 

Klaar de Koe heeft haar eerste 
avond van dit seizoen, vrijdag 22 
oktober, in de kerkboerderij (park 
Selwerd). Deze eerste avond is gra
tis. Seizoenkaart f 0.50. Op het pro
gramma: discusiehoek, muziekboek' 
creativiteitshoek, na de pauze dan
sen. Aanvang 8 uur. 
Bridgeclub ,,Noord" van de Ned. 
Ver. van Huisvrouwen, afd. Groning
en speelt elke dinsdagochtend In het 
Speeltuingebouw ,,De Driehoek" aan 
het Sleedoornpad te Sel werd van 
9.00 uur tot 11.30 uur. Inlichtingen 
bij : mevr. Eising, Spaanse Aakstr. 8, 
tel. 779463 of : mevr. Wiersum, Abeel
straat 17, tel. 779273. 

De bejaardensoos Vinkbuizen start 
donderdag 21 oktober a .s. U bent van 
harte welkom in het gebouwtje 
Bloed.koraalstraat 721• Met groeten 
en tot ziens, mevr.: Bruinsma, Dij
kema. Mollink, Reints. Stuitjes, 
Ubels en mevr. Water. 
Zaterdag 23 oktober speelt GIJS 1 
tegen BRUSSEL. IJsstadion stads
park. Aanvang 19.45 uur. 

Kerkdiensten 
Ned Herv. kerk. 
Zondag 24 oktober in de aula Nijer
borg Zuiderkruislaan ds. De Jong, 
aanvang 9 uur. 
De kerkboerderlj park Selwerd 9.30 
uur ds. H. ten Velde. 
R.K. kerk 
Zaterdag 23 oktober in de Kruiska
pel 19.00 uur pastoor Ten Dam. 
Zondag 24 oktober 9.45 uur Martini• 
school, Metaallaan Pastoor Ten Dam 
11.15 uur boerderij park Selwerd 
pastoor Ten Dam. 

IJSSTADION STADSPARK 

ZATERDAG 30 OKT OBER- AANVANG 19.45 UUR 

GIJS - BRUSSEL 
Voorverkoop Groningen: 

Sigarenmaga:iin : Menke, Nieuwe Ebbingestraat 2; Homa Here
straat 80 ;_ Gn~ver, Paterswoldseweg 448; Knollema, Wielewaal• 

plem 40, Hoogezand : Aquasporl, M. Veningastraat 30 



OPSTELLING G . IJ. S . 

Martin Leeflang ( l) 

Coe n Eikelen boo m ( 18) 

Peter Stiel (23 ) Peter Drummond (3) 

Henk van Halter en ( 4) Capt. Wi l s ronk (2) Ass . 

Herman Tuinman ( 14) p · te r Veld (12) 

R o b van 
Aa r em (6) Ass. 

Jos 
Teisman (5) 

Pieter 
Koopman ( 1 6) 

Johan Ad 
Orsel (7) Herijgers (8) 

Folkert Henk 
Berghuis (9) Krikke ( 11) 

Hendrik Jack 
Bosma ( 10) Venema ( 17) 

Fr.J . M.van Erp (13) 
R. van Aarem (6) 

~ John Campioni 

• 

Doelverd. 

Re s. Doelverd . 

le Verd. 

2e Verd. 

3e Verd. 

l e Aanv. 

2e Aa n v. 

3e Aanv . 

Coach 
Trainer 
Techn. Ass. 
Artsen F. H. Mulder, H. G. Krikke en H. de V 

De G. IJ. S. -A-selectie bestaat verder uit: 

Roland Siezen ( 15) 
Jan Dijkstra ( 19) 
Jacob van Gelder (20) 
Hans Haan (21) 
Geert Rampen (22) 

... 
OPSTELLING BRUSSEL 

BIJ DE SAMENSTELLING VA DIT 

PROGRAMMA WAS HET TEAM VAN 

BRUSSEL NOG NIET BEKEND 

Gijsie wil een ijs ie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. tlf!:J/]/J-ief 
LICH.IJS N.V. BOTERDIEP W.Z. 45 BEDUM /GR. TEL. 0 5901 -2241 



VOOR UW AGENDA: 
• 

Komende thuisw dstrijden: 

za 6-11-1971 19 . 45uur G . IJ.S. - Antwerp n 
za 13-11-1971 1 9. 45 uur G. IJ. S . - K mphanen (Eindhoven) 

(uitreikin Fairplay Cup 
za 27-11-1971 17.00uur G. IJ. S. Il - Rott rdam Il) 

19 . 45 uur G . IJ.S . - Rotterdam 
za 4-12-1971 19.45 uur G . IJ.S. - H.IJ.S. Hokij II 
za 11-12-1971 19. 45 uur G . IJ. S . - mstel Tijgers 

SUPPORTERS ATTENTIE! 
za 18-12-1971 20. 00 uur Kemphanen (Eindhoven - G. IJ" 

MAAK PROPAGANDA VOOR G. IJ. S. ! 

G. IJ . S. - sti kers zijn binn nkort à f 2, - - p r stuk bij d 
sp 1 rs v rkrijgbaar. 

H ft U zich al opg g ven als Dana t ur ? 

Inli htin n bij d h r E. J. H . Horst. T 1. 050-44455. 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 

raagt u e n 

Hoge rente en f 2000- per maand 
rij opneembaar 

mil htrngen . B K M EES & HOPE NV 
{ aana opgenomen Me dag & Gr eneveld' Bank N .V.) 

Hoofdkanto r · Gr ningen,OudeBoteringestraat 17, tel.050-1267 4 1. 
ort kant ren te : Groningen (de Wijen), tel. 050- 5 07 00 ; 

in hot en , l 1. 05 70- 20 03 ; DelfzlJI, tel. 05961 - 2 7 50: 
1euwe Pe ela , t 1. 0 97 -52 5 ; Oude Pekela , tel. 05978 - 25 l 

Haren, iel. 050- 4 56 4 : U querl, l l. 05950 • 29 0 . 

.. 

D 

Opgericht 2 3 d mb r l 96 

Zat rdagavond 30 oktober 1971 

Aan van 19. 45 uur 

IJSST DIO ST ADSPA.RK GRO I GEN 

Programma 

G.IJ . S . - BR SSEL 

opbr ngst van dit pro ramma is b st md 
voor h t GIJS-J u d Fonds 

25 nt 



Fors 
verlies 

GIJS 
(Van een onzer verslaggevers) 

Na de laatste van een reeks zware 
oefenwedstrijden. die GIJS, ter voorbe
reidinf op het eerste seizoen 1n de 
t weede divisie, heeft respeeld, is h et 
m oeilijk de vooruitgang va n de Gronin-

fJ- 1/ 

gers precies te m eien. Wel u gebleken, Eén van de w einige gevaarlijke GIJS-aanvallen. Van Aarem (6) heeft de Belgische doelman op het ver-
dat de komst v an enkele cetalenteerde 
spelers zoals Drummond, Herijrers en .,,_~ __________ .:,k;;,;e;:.;e;;,;r:..:d:.:e::...:b:.:e:::e:::,:n~g.i..::.e:.ze~r ,~m.;.;a; a:,r;_.,:;d:.:e::-!p:.:u::..c:::k:.::_z::::a~l:....:.r..::a~k:..:e:..:1.::;in=g:::s....:n:...:.=a..::a:::s.:.t ..,;gz..:a:::a=.n~. ---~=--------... --~ 
Stiel h et team h ebben versterkt. Zater-
dagavond spee lde GIJS zijn "renerale" 
tegen het sterk e ee~ tean, va.n Ant
werpen, echter zonder Drum.mond. dJe 
de GIJS-leiding te kennen heeft ce«even 
Groningen weer te zullen verlaten en 
t erug te keren naar zijn geboorteland 
Canada. De Groningen verloren ons
loos met 11-4. 

ZA'.l'ERDAG 6 NOVEMB,ER Tegen de sterk spelende Belgen, die de 
internationals Moris, Huybrechts en Van 
de Avoirs de beste spelers hadden, kon 
de GIJs-verdediging vooral in de eerste 
periode weinig tegenstand bieden. 

GIJS-coache Van Erp n a afloop: .,Door 
het vertrek van Drummond moesten we 
onze h ele verdediging reorganiseren. 
Daar komt nog bij dat d e jonge Peter 
S tiel in h et b egi.n een paar foutjes maak 
te, die hij !'Ven.wel afwisselde met goede 
momenten." 

GIJS-ANTWERPEN 
Aanvang 19.45 uur Coupon nr. 4 

Voorverkoop Groni ngen : S igarenmagazijn : Minke, Nieuwe 
Ebb ingestraat 2; Homan, Her estr aa t 80; Griever , P a terswoldse

weg 448; Knollem a, Wielewaalplein 40 
De wervelende aanvallen van de Ant

werP1?naren resulteerden direct al ln de 
eerste minuut in een goal van de door 
zijn stick -handling u itblin kende Moris, 
d ie de GIJS-verdedigers zonder m oeite 
passeerde. Wel maakte Krikke nog 
gelij k, 0-1), maar daarna werden de 
Groningers volledig overklasl P ork , Mo-
r is, Avoîrs en w ederom Moris bepaal den 
de 1-5 stand b ij het ingaan van de 
tweede periode. 

Van E rp liet de t weede v erdedi
gingslijn (Van Halteren en Teisman) 
wisselen m et de eerste lijn (Stiel en 
Pronk ) om zo de Belgische aanvallen 
enigszins in te tomen . Een ingreep, d ie 
een verbeterin g beteken de. Een forse 
n ederlaag kon GIJS, da t voor 600 k ijkers 
speelde, echter n iet voorkomen. Na de 
tw~de periode stond het 2-7. terwijl de 
eindstand tenslotte 4-11 werd. 

1 4-3 zege in Eindhoven Je 42~ ~ 

. GIJS Io8jîtinf1'Î' 

op l(emphanen 
Door een fraaie 4- 3 overwi nn ing 

in he t topduel tegen Ke mphanen 
heeft de ijshockeyploeg v an GIJS 
za terdagavond in Eindhoven in de 
lande lij ke co mpeti ti e van de tweede 
divisie nu een comfortabele v oor
sprong Bp zij n concurrent genomen. 

Aan va.n•kelij k zag h e t er n iet 
n aar uH do t G IJS dit befa'Tlg,r1jke 
duel zou gaan winne n . In de ecrst_e 
p erîod e speel de K e mpha n en besli t 
iets bete,r d a n de n e rv eus van st ,ut 
gega ne Groningers. 
K c-mphan en k w a m i,n deze periode 
doo r t ra i•nN-SP<'IP r Ja str Mns l<i vN
d1 r nd op een J- ó voors pro ng. 

He t kci,ha r de d ue l (Kcniphanf' n 
10 st ra fmin uten en GI JS 7.Pl fs 20) 
krec-g in de tweede periode een w ,1 L 
g Jij kwaarcli ger ka ra k ter. Wel k wam 
eC'rst .Ja ·t re ms lö tot scor<'n, maar op 

o ij zonder fraaie wijze zorgde ook 
H en k Krikke voor een treffer. In 
de derde spee1he'1ft s loeg GIJ S in 
d ilie minuten toe. Een treffer van 
An dy Raven bepaalde de score op 
2--2, T ijs man bracht met een fan 
tastische solo de s ta nd op 2-::l en 
v r ij wel ,iin de2.el,fde mÎil1 uut k w a m 
An dy Raven op 2- 4. K emphanen 
vocht ech te r moedii,g terug en na m 
zelfs de dot,! man van he t ij s om met 
zes vP:dspelers d e Gronirngers van 
de wi,nst af t e houctcx1 . Daari111 s laag
den ct e Zu id<>r lingcn ni e t . GIJS h ield 
de voorsprong voorbceld•ig in de 
h ,Jll d . al moest het och nog ('Pn 
tegendoc, lpun t toC'~lmm !c)(' n Vnn 
Goo i even w a t tc vec- 1 r u 1mlc ~ve,·d 
gË' luten : :l-4. GIJ S is nog ~icpdrc; on
geslagen en h0eft mrt 10 pu n ten uil 
vij f wed -t rijckn nu driC' prn1tPn voo r 
i,pron.g op K e mph <1 rwn 

Hoogezand: Aquasp ort, M. Veningastr iJa t 30 

Eindhovenaren dienen protest _ ifl; 
• ~ ~ _ 1 _ , • - "' • • 1 --'t"' .c. / ï I / 

I' 

- '/ r 

Kemphanen verliest 
• 
In 

Groningen onverdiend 
GRONINGEN. 15 n ov. - I n een 

tot:rnJ ui tve rkocht G ronings \jsstadi
on heeft Ke m11 hane n zaterdaga vond 
een onve rdi end e nederlaa g ge leden . 
Ove rigens s taat dal ve r lies nog nie t 
abs oluut va t , aangezien de E ind ho
vena re n p rotest aantekenden Leg en 
het toekennen van het v ierde Gro
n ingse doe lpun t, een penalty -s hot . 
door Rob van Aa re m in een doel
pun t omge zet . 

E c hter. gen oemd e s peler zat op 
he t moment. d a t de penalty werd 
toegekend . op de s t rafbank. Hij ver
li e t die t iJdelij k , scoorde e n keerde 
vervolgens weer terug naa r zijn 
bof~e plaats . Om onbegrijpeliJke re
de n ;s dat a an de aand acht van de 
r cheid~r echte r s on tsnapt, h t doel
p unt werd goedgeke urd. Terecht 
een p ro test dat . indien het gev. 0 fJ. 

nen w or d t. als gevolg heeft d at deze 
wedstrijd za l worden overgespeeld . 

Ruime marge 
K emphanen ve rloor (voorlopi g) 

in het hoge noo r den, hoewel het 
gedurende de twee ba tste perioden 
volledig dom ineerde. De G ro nin
gers heelden in de eerste speelt ijd al 
een r uime marge van 2--0 gelegd , 
maar die vPili g hj kend e v oorsprong 
werd doo r een herboren E indh ov ens 
team na d e rust on m id dellij k gen i
velleerd. T heo Habra ken (assis t 
Reuser en Griffin) maakt er 2- 1 
van en de vorige week uit Can ada 
overgekome n Griffin b rach t me t 
een hautain gebaar d e gel ij k m aker 
op het bord , assists H a ns v a n d er 
Pool en Theo H a b ra ken. Ook in de 
laat te speeltij d was het Eindho
vens geweld na uwelij ks in t e dam
me n . H a ns van d er P ool s peelde 
zich voornamelijk in d ie period e tot 
ongekende h oogte , Bobby Burès 
schaduwde z ijn directe tegenstan
der en Gronings gevaa rlijkste m a n 
Van Aarem zo s ubliem. dat die 
ge(•n . chi.in va n k ans kreeg. T heo 

Habraken d acht m e t e en derde 
doelpun t de Eind hovense v ictorie 
aa n te kond igen, waardoor de tand 
w eer · gel ijk werd . Toen kwam het 
pena lty-s ho t . d at ongetwijfeld nog 
v el . tof zRl doen opwaa ien n w erd 
K e m phanen voorlopig naa r h et 
lwe cl plan verwezen. T us,-cnstan
de n : l e perione 2- 0 ; 2e p e riode 0-
2 ; 3e pe riode 2-1. E indstand 4-3. 

Zondagm or gen s peelden de D- ju
nîoren va n K emphanen tegen he t 
v ee l sterke r e Den Bo ch 2, dat met 
5-0 won . Voora l d a nk zij u itf't e kend 
k.eepe n van Maarten van Grimb er
gen konden d e Bossc hcna r n hun 
voor durende druk op het E indho
vense doe l ni et m et nog m eer doel
punten gestalte geven. E e rs te p e ri 
od e 0-1 e n tweemaal 0-2 in d e 
volgend e s peeltijd e n le verden dil 
Bossc he succes op. 
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VOOR UW AGENDA: 

Komende thuiswedstrijden: 

za 13-11-1971 19.45 uur G. IJ . S . - Kemphan n (Eindhoven) 
(uitreiking Fairplay Cu p ) 

za 27-11-1971 

za 4-12 - 1971 

1 7. 00 uur 
19. 45 uur 
19. 45 uur 

G . IJ. S. II - Rotterdam II) 
G. lJ. S. Rotterdam 
G.IJ.S. - H.IJ.S. Hokij II 

za 11-12-1971 19.45 uur G. IJ. S. - Amstel Tijgers - .... 

SUPPORTERS ATTENTIE~ 
za 18-12-1971 20. 00 uur Kemphanen (Eindhoven - G. IJ. S ) 

MAAK PROPAGA DA VOOR G. IJ. S. ! 

G. IJ. S. -autosti kers (ontwerp Martin L eflang) 
z1Jn nu à f 2, - - per stuk bij de sp el rs v rkrijg
baar. 

He ft U zich al opgeg ven als Donat ur ? 

Inlichtin n bij d he r E . J . H. Horst. Tel. 050 -44455. 

Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

Vraagt u ens inlichtingen. BANK MEES & HOPE V 
(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld' Bank N .V.) 

Hoofdkantoor : Groningen , Oude Boceringe traat 17, tel. 050 - 12 67 41 . 
oon kantoren te : Groningen de Wjjen , tel. 050- 5 07 00 ; 

Win holen , tel. 05970 - 200 ; Delfzij l, tel. 05961 -27 50· 
Nieu e Pekela , tel. 0 978-52 5 ; Oude Pekela , tel. 05978 - 25 13 ; 
Haren tel . 050- 4 56 45 ; U quert t 1. 05950- 29 09. 

GRO I GER IJSHOCKEY STICHTI G 

Opgericht 23 d c mber 1969 

Zat rdagavond 6 novemb r 1971 

an vang 19. 45 uur 

IJSSTADIO ST SP RK GRO INGEN 

Programma 

G. IJ. S. - ANTWERPEN 

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

25 C nt 



OPSTELLING G. IJ . S . 

Martin Leeflang ( 1) Doelverd . 

Coen Eikelen boom ( 18) Re s. Doelverd. 

P ter Stiel (23) Wils Pronk (2) ss . le Ve r d. 

Henk van Halter en ( 4) Capt. Jos T eis man ( 5) 2e Verd . 

H rman Tuinman ( 1 4) 3e Verd. 

Rob van Johan Ad 
Aarem (6) Ass. Ors l ( 7) Herijgers ( 8) l e anv. 

Pieter Folkert Henk 
Koopman ( 16) Berghuis (9) Krikke (11) 2e Aanv . 

H ndrik Jack Roland 
Siezen (15) Bosm ( 10) en ma ( l 7 ) 3 e A an v • 

Coach 
Trainer 
Techn. As s . 
Artsen 

Fr . J. M. van Erp ( 13) 
R . van Aarem (6) 
John Campioni 
F. H. Mulder, H. G. Krikke en H. de V 

De G. IJ . S . -A- selectie bestaat verder uit: 

Jan Dijkstra ( 19) 
Jacob van G lder (20) 
Hans Haan (21) 
G ert Rampen (22) 

s 

OPSTELLIN,G ANTWERPEN 

BIJ DE SAMENSTELLING VA DIT 

PRO GRAM MA WAS HET TEAM VAN 

ANT W ERPEN NOG NIET BEKEND 

Gijsie wil een ijsie, maar .... 

Gijsie wil a/léén een. t:lfai'J/sief 
LICH -IJS N.V. BOTERDIEP W.Z. 45 BEDUM/GR. TEL. 0 5901 -2241 



GRONINGER IJ HOCKEY STICHTIN 

GRONINGEN 

zaterdagavond 13 november 
aanvang 19.45 uur 
donateurs coupon no. 5 

VOORVERKOOP GRONINGEN: 
• • • 1garenrnagaz11n. 

Minke - Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan - Herestraat 80 

Griever - Paterswoldseweg 448 

Knollema - Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

Aqua Sports, M. Veningastraat 30 

Competitie 2e divisie N.IJ.B. 

-
1 1 1 

(EINDHOVEN) 
uitreiking f airplay-cup 



V OOR U W A G ENDA: 

G.IJ.S . thuisw e dstrijden in 1971: 

zo 14-11-197 1 12 . 00 uur G.IJ.S. C - H.IJ.S.-H.O.K.IJ. C 
za 27-11 - 197 1 17.00 uur G . IJ.S. II - Rotterdam II 
za 27-11-1971 19.45 uur G . IJ.S. - Rotterdam 
zo 28-11-1971 12.00uur G.IJ . S . D - NijmegenD 
za 4-12-1971 19.45 uur G.IJ.S. - H.IJ.S. -H. O.K.IJ II 
za 11-12-1971 19.45 uur G.IJ . S. - Amst e l Tijgers 
zo . 12-12-1971 12 . 00 uur G . IJ.S. C - Thialf C 
zo 19-12-1971 12.00uurG . IJ.S. C - Utrecht C 
zo 26-12-1971 12. 00 uur G. IJ.S. D - Amstel Tijgers D 

S U PPORTERS ATTENTIE.! 
za 18-12-1971 20. 00 uur Kemphanen (Eindhoven) - G. IJ. S. 

MAAK PROPAGANDA VOOR GIJS ! 
G. IJ. S. - a utostick e rs (ontwerp Martin L ee flang) ten b a t e 
van GIJS zi j n nu à f 2, - - per stuk bij d e spel ers en d e 
Stadionwinkel verkrijgbaar. 

Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

a 
Vraagt u eens inlichtingen. BANK M EES & HOPE NV 

(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld's Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Groni ogen, Oude Boteringestraat 17, tel. 050 - 12 67 41 . 
Voon kantoren te : Groningen (de Wijen), tel. 050- 5 07 00; 
Winschoten tel. 05970- 20 03 ; Delfzijl, tel. 05961 - 27 50 ; 
Nieuwe Pekela, tel. 05978-52 85 ; Oude Pekela tel . 05978 - 25 13 ; 

~ Haren tel.050-45645 ; Usquert,tel.05950-2909 . 
<") 
N 

• . GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 13 november 19 7 l 

A anvang 19. 45 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONI GEN 

Vrogramma 

3 
G. IJ. S. - KEMPHANEN (Eindhoven) 

Voor de aanvang van de wedstrijd word n d e 
spelers van de A-sele ctie voorgest e ld e n za l 
de se c ret a ris van de Nederla nds e IJshoc k e y 
Bond, d e heer J. van Rijswijk, D e Fair ·Play 
Cup uitreiken. 

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

2 5 cent 



CdMPETITIE ze DIVISIE N. IJ. B. SEIZOEN 1971 - 1972 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( 1) 

Coen Eikelenboom ( 18) 

Henk van Halte ren ( 4) Capt. Jos Te is man ( 5) 

Peter Stiel (23) Wils Pronk (2) Ass. 

Herman Tuinman ( 14) 

Rob van 
Aarem (6) Ass. 

Pieter 
Koopman ( 16) 

R oland 
S ie z en (15) 

Johan Ad 
Or sel (7) Herijgers (8) 

Folkert Henk 
Berghuis (9) Krikke ( 11) 

Hendrik Jack 
Bos ma ( 10) Venema (17) 

Fr . J. M. van Erp ( 1 3) 
R.van Aarem (6) 
John Campioni 

J1 " • 

Doelverd. 

Res . Doelverd. 

le Verd. 

2 erd. 

3e Verd. 

l e Aan v. 

Ze Aanv. 

3e Aanv. 

Coach 
Trainer 
Techn. A ss. 
A rtsen F. H. Mulder, H. G. Krik k e en H. de V r ie s 

De G. IJ. S. -A-selectie bestaat verder uit: 

Pim ter Veld (12) 
Jan Dijkstra ( 1 9) 
Jacob van Gelder (20) 
Hans Haan (21) 
Geert Ramp~n (22) 

OPSTELLING KEMPHANEN 

BIJ DE SAMENSTELLING VAN DIT 

PROGRAMMA WAS HET TEAM VAN 

KEMPHANEN NOG NIET BEKEND 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil ai/één een. ,/J;J,'JjsUf 

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



FAIR PLAY CUP 
Sec1·etaris Van Rijswijk van de Ne
derlandse IJshockeybond was za
terdagavond in Groningen om GIJS 
de Fair Play Cup voor het seizoen 
1970-1971 uit te reiken. GIJS 
toonde zich het vorig seizoen de 
meest sportieve ijshockeyploeg van 
Nederland, ondanks de nek-aan
nek-race om het kampioenschap in 
de derde divisie met Kemphanen. 
De heer Van Rijswijk maakte bij 
de 2000 toeschouwers overigens 
geen al te beste beurt. Twee ke er 
achtereen had hij het over TIJS in 
plaats van over GIJS. Nadat het 
publiek hem met veel kaba_al op 
zijn fout attent had gemaakt, vroeg 
de heer Van Rijswijk aan iemand 
achter hem: ,,Hoe heet die ploeg 
dan ..... " 
Op de foto reikt de heer -Van Rijs
w ijk de beker uit aan GIJS-cap 
tain Henk v an Halteren. 

GIJS kl opt Kemphanen 

Glansrol 
voor 
Leef ang 

(Van een onzer verslaggevers) 

Vooral dank zij het goede werk van 
doelman Martin Leeflang heeft GIJS 
zaterdagavond de eerste competitie
punten in de tweede dfvisie veroverd. 
Met 4-3 werd het Eindhovense 
Kemphanen verslagen, maar niet na
dat GIJS in de derde periode langs 
diepe afgronden ging. GIJS heeft het 
in de laatste twintig minuten bijzon
der moeilijk gehad. Martin Leeflang 
evenwel bewees de oude vorm weer 
te pakken te hebben. Hij verrichtte 
een groot aantal uits tekende reddin
gen en hield Kemphanen daarmee van 
een verdiend gelijk spel af. 

GIJS zit na de stormachtige twee 
jaren van opkomst, momenteel een 
beet je "vast" . De ploeg lijkt iets min
der geïnspireerd en speelde zaterdaga
vond bij vlagen nie t erg zelfbewust. 
Vol gens trainer Van Aarem is er een 
complex van factor en, die de wat 
angs tige sp eelwijze van versch illende 
spelers verklaar t: ,,We h ebben in de 
oefenser ie tegen sterke eredivisiete
a ms gespeeld. Dat waren stevige ne
derlagen . Bovendien zijn w e veertien 
dagen gel eden t egen Brussel een beet
je afgegaan door een 5-1 v oorsprong 
weg te geven. Nu stonde n we met 4-

Cftg"l@R:'Fl:9?1îB:l:l'iiWIO";n-:rmllr'lm:;1 

De GIJS-defensie heeft v eel moeite om Habraken (16) van Kemphanen van een 
De verrichtingen van de Eindhovenaar worden geconcentreerd gevolgd door de 

Martin Leeflang. 

do elpunt ai te houden. 
uitblinkende doelman 

2 voor. Daarom werd er in de derde 
periode wat voorzichtiger gespeeld." 

Dat neemt niet weg, dat GIJS be
slist verloren zou hebben , als Leeflang 
niet in zo'n grote vorm had verkeerd. 
Kemphanen (vorig seizoen in Gronin
gen nog met 9-2 geklopt en samen 
met GIJS gepromoveerd) was in de 
laatste periode oppermachtig. De 
Eindhoven se doelman Van der Burg 
k reeg nauwelijks werk van betekenis 
en kon minutenlang toekijken, hoe zijn 
ploeggenoten probeerden de 4-2 ach
terstand weg te werken. Dat het in 
een zenuwslopende slotfase bij 4-3 
bleef kwam ten eerste door L eeflang, 
ten tweede door de gebrekkige afwer
king bij K emphan en. 

Het zag er aanvankelijk niet naar 
uit, dat GIJS het zo moeilijk zou 
krijgen. De Groningers stonden na tien 
minuten al op een 2-0 voorsprong 
door treffers van Orsel en Krikke. 
Kemphanen speelde zonder al te veel 
risico en was aanvallend kra chteloos. 
GIJS kwam direct na het begin van 
de tweede periode op een goede uit
gangspositie. Orsel (nog steeds niet de 
oude) brak door, de puck werd uit het 
doel gehouden door een Kemphanen
spel er, die in de cirkel op de puck 
ging liggen. Van Aarem benutte de 
penalty-shot (3-0) . Even later was 
het echter 3-1. Habraken scoorde di
rect na een face off. GIJS nam op
nieuw grotere afstand door Teisman 

met een fraai schot ' vanaf de blauwe 
lijn (4-1). Als GIJf rlie stand iets 
langer had weten vas~ .e h ouden, dan 
waren de Groningers waarschijnl i., ~ 
niet in grote moeilijkheden geraakt. 
Griffin (een van de beste "Kempha
nen") maakte gebruik van een ope
ning in de GIJS-defensie, (4-2). 

In de derde periode speelde Kemp
hanen steeds bete r en viel veelvuldig 
aan. Het kreeg daarvoor ook d e gele
genheid, want GIJS durfde niet meer 
uit de verdediging te komen. Zeven 
minuten voor het einde kwamen de 
bezoekers op 4-3. De ongeveer 2000 
toeschouwers voelden de precaire situ
atie goed aan en hielpen GIJS 
schreeuwend over de finish. 

......,_ 
v. 
1 

J 

'/J 
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Het zit er dit seizoen niet in, dat 
GIJS de Fair Play-cup mag houden. 
Voor de aanvani:: van de zaterdag
avond gespeelde competitiewedstrijd 
tegen het eindhovense Kemphanen 
- door de felle groningers verdiend 
met 4---3 gewonnen - werd deze be
ker aan GIJS uitgereikt door de 
heel' J. van Rijswijk, secretarls van 
de Nederlandse IJshockeybond. l.n 
het duel met Kemphanen liep GIJS 
maar lietst 18 trafminuten op .... . . 

Een aantal dat duidelijk bóven het 
gemiddelde ligt. 

In het opnieuw sfeerfvolle gro
nînger ijss tadion - de ,,tent" was 
bijna uitverkocht en dat betekende 
ongeveer 2 000 enthousiaste bezoe
kers - was er voor het begin van 
de strijd nog een aardig intermezzo. 
Jeugdspeler Henk K eizer van GIJS 
kreeg van de heer Van Rijswijk het 
gouden bondsins1gne omdat de jonge 
groninger vorig se izoen geen enkele 
strafminuut kreeg. De Nederlandse 
IJshockeybond, die terecht probeert 
het spel ook in sportief opzicht te 
ontwikkelen, heeft zaterdagavond 
w el laten weten veel waardering te 
hebben voor de w ijze, waarop er in 
Groningen wordt gespeeld. 

In zijn eerste thuiswedstrijd speel
de GIJS een goede wedstrijd, maar 
waarschijnlijk zou het toch niet ge-
ukt zijn Kcmphan~n op afst::i.nd te 

houden, als doelman Martin Leef
lang Qiet zo grandioos op dreef was 
geweest. Met name in de slotfase 
van de derde speelperiode deed 
KemphanPn er uiteraard van alles 
aan om de dreigende nederlaag nog 
ongedaan te maken, maar ondanks 
de niet erg sale defensie voor hem 
weigerde Leeflang te capituleren. 

Topvorm 
Hij was on~enaakbaar en een van 

de oorzaken was weJ.licht de aan
wezigheid van niet alleen de heer 
Van Rijswijk, maar ook van een lid 
van de technische commissie. Wil 
een speler doordringen tot de top, 
dan zal hij onder dergelijke omstan
digheden moeten schitteren, Wel, 
Martin Leeflang heeft dat heel goed 

1 
begrepen. Vooral dank zij hem slaag
de GIJS erin z,in tegenstander ult 

1 Eindhoven op ·afstand te houden. 

De groningers legden de basis voor 
hun triomf in de eerste periode. Zij 
waren in deze fase van de strijd dui
delijk beter dan Kemphanen en dat 
werd gehonoreerd met 'n 2--0 voor
s.prong. Johan Orsel en Henk Krik-

1 
ke waren de veroorzakers van een 
hoop lawaai en vreugde in het gro
ninger kamp. 

In de tweede en derde periode 
waren belde partijen beter aan el-
kaar gewaagd hetgeen uit het score
verloop moge blijken: 2-2 en 0-1. 
Na 30 seconden in de tweede periode 
benutte Rob van Aarem een penalty
kick, Gumiak, de beste speler van 
Kemphanen, verkleinde de achter
stand tot 3-1, door Jos Teisman 
werd het 4-1 en de tweede periode 
werd afgesloen met een doelpunt 
van Griffin. In de derde periode 

1, scoorde Kemphanen nog een keer 
via Habraken, maar verder liet GIJS 
(lees Leeflang) het niet komen. Voor 
de groningers was er een storm
achtig applaus en dat hadden ze dik 
verdiend. 

GIJS bij het begin van d~ 

Na uitreiking Fair Play-cup, ~0a'It:~~·~~~ut;~ts prijkeoa bU 

18 strafminuten voor GIJS ..... 

Verdiende overwinning 
op l(emphanen: 4-3 

GIJS scoort tegen de 
Kemphanen. 

IJSSTADION STADSPARK 
CO IPETJTfE 2e DIVISIE .U .8 . 

GIJS-KEMPHANEN - .3 (E indho\' t> n) 

ZATERDAG 13 :KOVEi'\IBER 1u. AANY . 'G 19.45 IJR . 

Coupon nr. 15 . 

Voorve r koop : 
Groninl'en : S tgar enmagaziJ n: Minke, NleU\\' P' Ebbingeslra a ~: Roman, 
}Ter e5 traat 80; G ri ever , Pa erswoldsew eg 448; Knollem a. \~ 1elewaa l• 
plein 40. 
Booreza.nd: Aqu aapor t, M. Venlngast raat 30. 

---- -
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SPONSOR KLAAS OOSTERHOF: 

Reclame in de sport 
blijft levendig ... 

Toert de Asser juwelier Klaas 
Oosterhof enige tijd geleden besloot 
rijn actwiteiten af s sponsor in de 
sportwereld uit te breiden met een 
amateur-wielerploeg zag het er aan
'fankelijk niet erg florissant voor hem 
uit. Door de strengere bepalingen 
van de KNWU bleek het immers 
rrauwelijks nog mogelijk bekende -
en daardoor afs reclameobject inte
ressante renners - van andere ploe
gen over te nemen. Fré Bos, die hii 
als manager van de te formere,r, 
ploeg aanstelde, was daardoor ge
noodzaakt renners aan te trekken 
die niet waren ondergebracht bij 
andere ploegen. Dat dit niet de meest 
succesvolle coureurs zijn laat zich 
begrijpen. 

Niettem,in is Fré Bos er van over
tuigd nu een groep renners bij elkaar 
te hebben gekregen, rue als ploeg 
.zeker voor de nociige successen kan 
zorgen. Bovendien veronderstelt hij 
met jeugdigen als Wiebe Pool 
en Jan Poelman ( die hij ondanks 
de tweestrijd met concurrent Kroon 
tot .zijn ploeg rekent) talenten te 
hebben aangetrokken. die in de toe
komst veel van .zich kunnen laten 
horen. 

Grootste slag 
Maar vorige week sloeg Fré Bos, 

en met hem sponsor Oosterhof uiter
aard, wel de grootste slag. Er werd 
overeenstemming bereikt met de 
Groninger Nico Been, die vooral als 
stayer bekendheid heeft gekregen en 
bij de komende Zesdaagse in de 
Martinihal zijn waarde voor de ploeg 

moet aantonen, terwijl - zoals reeds 
gemeld - ook Jan Bolt binnenko1·t 
met het shirt en trainingspak van 
juwelier Klaas Oosterhof getooid 
wordt. 

Dat hij Jan Bols als wielrenner 
adopteerde getuigt van de opzet 
waarmee Oosterhof zich als zaken
man met de sport bezig houdt. .,Als 
ik ergens geld in stop moet het er 
ook weer uitkomen," is zijn lijf-
spreuk. • 
Jan Bols heeft dus de taak de inves
tering van Oosterhof in de wieler
ploeg enigszins rendabel te maken. 
Oosterhof: ,,Het verschil met norma
le advertenties is dat reclame in de 
sport levendig blijft. Je besteedt er 
een bepaald bedrag aan, waardoor je 
voortdurend je naam bij de mensen 
onder ogen brengt." 

Bovendien, ziet Oosterhof, die en
kele jaren seml-pro!-voetballer was 
bij Heerenveen, het als een soort 
ontspanning naast zijn dagelijkse 
werkzaamheden. ,,Ik heb er ontzet
tend veel plezier in. Maar dat komt 
ook omdat ik zelf al tijd actief ben 
geweest in de sport. Zakenmensen 
rue niet zelf in de sportwereld heb
ben vertoefd onderkennen het nut 
van reclame via de sport niet ... 

I nferessanf 
Praktisch elke tak van sport in 

Assen heeft al wel eens geprofiteerd 
van de zakelijke en sportieve int.e
resse van Klaas Oosterhof. ,.Ik ben 
wel gauw over te halen, maar het 
moet interessant blijven natuurlijk. 
Bij de volleybalclub SFC ging men 
bijvoorbeeld wel wat t4I ver door 
twintig mille ·te verlangen voor re
clame, waarbij aan de verenirinr 
dan wel mijn naam cou worden ver
bonden. Maar dat bedrag zou ik er 

Jan Bols (midden) verbindt zich aan de wielerploeg van Klaas Ooster
hof (rechts). Links ploegleider Fré Bos. 

volgens mij echter nooit uithalen." 
Aangezien hij ook elders in het 

Noorden zaken heeft kan tevens ver
wacht worden dat hij buiten Assen 
als sponsor optreedt. Oosterhof: ,.Ik 
heb diverse besprekingen gehad met 
FC Groningen. Ik heb mooie voor
stellen gedaan, maar er wordt gere
deneerd "wat maakt een paar dui
zend gulden verlies meer per jaar 
nou uit. Nee, ik heb nare ervaringen 
met FC GroningeTL De ijshockeyclub 
GIJS vindt ik veel sympathieker. Ik 
ben bezig hiermee iets bijzonders op 
touw te zetten, maar daarover kan ik 
nu nog niets zeggen." 

Niet plezierig 
De afgelopen weken is de naam 

van Klaas Oosterhof wat de wieler
sport betreft bijna uitsluitend in ne
gatieve zin in de publiciteit geko
men. Maakt dat voor een publiciteit 
verlangende sponsor verschil ? Oos-

terhof: .,Voor mij vind ik dat beslist 
niet plezierig. Voor iemand als 
Kroon die als fabrikant zijn waren 
niet direct aan het publiek verkoopt 
maakt dat weinig uit. Onder mijn 
klantenkring kan er een bepaalde 
categorie zijn die door alle ongunsti
ge berichten een slechte indruk van 
mij krijgt en daardoor niet b~j mij 
koopt. Op een gegeven moment heb 
ik zelfs tegen Fré Bos gezegd, als er 
weer van die nare dingen gebeuren, 
stop ik er meteen mee. Dat kan ik 
niet hebben." 

Maar nu de ploeg 1s samengesteld 
lijkt terugkeer niet meer mogelijk. 
Klaas Oost.erhof: ,,Het is ook niet de 
bedoeling dat dit allemaal voor één 
jaar Is opgnet. Want neem alleen al 
de uitrusting die we hebben moeten 
aanschaffen. Dat is een behoorlijk 
kapitaal dat je maar niet zo weer 
van de hand doet." 

H.H. 
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VOOR UW AGENDA : 

G. IJ. S. thuiswedstrijden in 1971: 

zo 28-11-1971 12. 30 uur G.IJ.S . D - Nijmegen D 

za 4-12-1971 19 . 45 uur G.IJ .S . - H.IJ.S. -H.O . K.IJ. II 

za 11-12-1971 19.45 uur G.IJ.S. - Amstel Tijgers 

zo 12-12-1971 12 . 30 uur G.IJ.S. C - Thialf C 

zo 19-12-1971 12 . 30 uur G. IJ. S. C - Utrecht C 

zo 26-12-1971 12 . 30 uur G.IJ.S. D - Amstel Tijgers D 

SUPPORTERS ATTENTIE~ 

za 18-12-1971 20.00 uur Kemphanen (Eindhoven) - G.JJ.S. 

MAAK PROPAGANDA VOOR GIJS! 

G. IJ. S. -autostickers (ontwerp Martin L flang) ten bate 
van G. IJ. S. zijn nu a f 2 , - - per stuk bij de spelers en de 
Stadionwinkel verkrijgbaa r. 

Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

e 
Vraagt u eens inlichtingen . BANK MEES & HOPE NV 

(waarin opgenomen Mesdag & Groenevetct·s Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Groningen, Oude Boteringe traat J 7, tel. 050 - 12 6 7 41 . 
Voort kant ren te : Groningen de W1jert , tel. 050- S 07 00; 
Winschoten, tel. 05970- 20 03: Delfzijl, tel . 0596 l - 27 50; 
Nieuwe Pekela, tel. 05978-52 85 ; Oude Pekela, tel. 05978 - 25 13 ~ 

~ Haren , t.el. 050- 4 56 45; Usquert, tel. 05950- 29 09. 
M 
N 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 27 november 1971 

Aanvang 19. 45 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

Vrogramma 

G. IJ. S. - ROTTERDAM 

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

25 cent 
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COMPETITIE ze DIVISIE N. IJ. B. SEIZOEN 1971 - 1972 

OPSTELLING G.IJ.S. 

Martin Leeflang (1) 

Coen Eikelenboorn ( 18) 

Henk van Hal teren ( 4) Capt. Jos Te is man ( 5) 
• 

Pet r Stiel (23) Wils Pronk ( 2) Ass. 

Herman Tuinman ( 14) 

Rob van 
Aarem (6) Ass. 

Pieter 
Koopman ( l 6) 

Roland 
Siezen ( 15) 

Johan Jack 
Orsel (7) Venema 

Folkert Henk 
Berghui s (9) Krikke 

Hendrik 
Bosma ( 1 0) 

Fr. J . M. van Erp ( 13) 
R. van Aarem (6) 
John Campioni 

( 1 7) 

( 11) 

OPSTELLING ROTTER DAM 

Doelverd. Anton van Esch ( l) 

Res. Doelverd. Bram Malta (30 ) 

Dale Sproule (6) Jan v.d. Horst (3) Ass . 

Ze Verd. Herman Dane ( 5) Wessel Buis (2) Ass . 

3e Verd. 

Eddy Tom Bic 
l e Aan v. Mulder ( 10) Capt. Gowdy ( 14) Constant ( 1 2) 

Romain Lesly Edu 
2e Aanv. Noorman (17) Briët (8) Zondag (7) 

Mike Hans Ton 
3e Aanv. Verloop (15) de Groot ( 19) ten Ham (20) 

Coach 
Trainer 
Techn. Ass. 
Arts en F. H. Mulder, H. G. Krikke en H.de Vries 

De G. IJ. S. - selectie bestaat verder uit: 

Pim ter Veld ( 12) 
Jacob van Gelder (2 0) 
Hans Haan (21) 
Geert Rampen (22) 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. ~'Jfsie-l 

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



FOLKERT BERGHUIS 

1,1- !/-. t 1 

Rotterdam 
met 4-3 
verslagen 

GIJS pas 
laat 
op dreef Het doel van Rotterdam wordt belaagd door Van Aarem (hall zichtbaar achter nummer 8 Briël} en Venema 

Doelman Van Esch zal in samenwerl'iing met zijn verdediging de zaak klaren_._· ~~ 

(Van een onzer versloggeye,,) 
Pas in de derde periode :zette GIJS alle schroom van :zich af. Met bij vlagen 
:zeer zelfbewust ijshockey maakte het tegenstander Rotterdam en de 1700 
GIJS-fans duidel ij k, dat de Groningers, voor geen enkele ploeg in de tweede 
divisie bang hoeven te zijn, uitgezonderd misschien het sterke TIJSC Trap
pers 2. Door het wegvallen van de "GIJS-angst" sloeg ook weer de vlam in de 
pon op de tribunes. Ook door begreep men plotseling, d<Jt de mogeli jkheden 
van GIJS tot dusvere onderschat zijn. Het bewijs werd zaterdagavond treffend 
geleverd. Underdog GIJS klopte Rotterdam verdiend met -4-3. (1-1, 0-1, 
3-1). 

..:0 - Nieuwsblad van 

Het begon overigens allemaal m in
der opwekkend voor de thuisclub. Met 
angstwekkend "powerplay" probeerde 
Rotterdam zijn opponent ~ intimide-

het 1\-en. Binnen twintig ~econden joeg 

Zege van 
GIJS 
wellicht 
ongeldig 

De kan11 is niet gering, dat de over
winning, die GIJS op zaterdag 13 
november behaalde tegen Kemphanen 
(4-3) zal worden veranderd in een 
~elijk spel (3--3). Dit naar aanleiding 
van een protest van Kemphanen over 
het derde doelpunt van GIJS. 

In de eerste minuut van de tweede 
periode kreeg GIJS een penalty-shot 
toegewezen, omdat een speler van 
Kemphanen in de doekirkel op de 
puck was gaan liggen. De puck werd 
zodoende op de zogenaamde blauwe 
lijn gelegd op een afstand van onge
veer 10 meter van het doel. Van 
Aarem reed vervolgens met de puck 
naar het doel wat een 3--0 opleverde. 

Maar Van Aarem zat juist voor twee 
minuten op de strafbank. Hij kwam op 
het ijs, benutte de penalty-shot en 
stapte weer op de strafbank, hetgeen 
tegen de regels ls. Velen echter, ook 
de scheidsrechters, is dit in het ru
moer ontgaan. De leid ing van Kemp
hanen echter niet. De kans dat de 
ijshockeybond het protest zal toewijzen 
lijkt daarom erg groot. 

GIJS is -riu bij twee protesten be
trokken. Het genoemde voorval én het 
protest, dat de Groningers indjenden 
naar aanleiding van de gang van za
ken rond de wedstrijd in Tilburg te
gen Tijsc Trappers 2. De Tilburgers 
stelden in die wedstrij d enige Canade
se spelers uit het eerste team op en 
GIJS heeft het geweten: een neder
laag van 18-2. Hoe het met dat pro
test afloopt is ook nog niet bekend. 

Na Drummond gaat waarschijnlijk 
ook de tweede aanwinst van GIJS 
Groningen weer verlaten. Adje Her
rijgers (18 x international) is van plan 
zijn studie af te breken en naar Til
burg terug te gaan. 

rechterverdediger Van der Horst de 
uck knalhard langs Leetlang (0-1). 
et Rotterdamse bombardement hield 

an, maar Leeflang stond geconcen-
Lreerd te werken. Bovendien waren de 
klappen vanar de blauwe lij n (vooral 
Ter Horst was er sterk in) wel hard, 
maar beslist niet zuiver. GIJS-captain 
Henk van Halieren : ,.We waren er 
echt door ge'imponeerd. De puck vloog 
van a lle kanten langs je heen. Maar 
zolang ze ook naast het doel vlogen, 
zat het wel goed." 

Belangrijk voor GIJS WIU de verras
~ende gelijkmaker in die Rotterdamse 
drangperiode. Ber ghuis scoorda ineens 
na een :!'ace ott (1-1) . D~ Rotterdam-

mers werden er een beetje door ge
waarschuwd en p rompt nam het o!
fensi ef wat ar. GIJS sloeg zich uitste
kend door de moeilijkheden heen, 
maar kwam zelf niet tot sluitende 
combinaties . 

Gelijkwaardig 
Dat werd ln de tweede periode 

beter. Bij vlagen toonden de Gronin
gers zich vrijwel gelijkwaardig aan de 
tegenstander, bij wie de Canadezen 
Gowdy e11 Sproule wel goed speelden, 
maar niet opmerkelijk uitblonken. 

De kansenverdeling wa zelfs in het 
voordeel van GlJS. Een inzet van de 
goed spelende Koopman werd door de 
paal gekeerd. Het grole gevaar bij 
Rotterdam moe t komen van Van der 
Horst, die niet altijd voldoende werd 
argeschermd. De iets gemakkelijker 
spelende Rotterdammers maakten vlalt: 
voor •t einde van de tweede periode 
gebruik van een. numerieke meerder• 
heid en kwamen vla De Groot op 2-1. 

Het publiek was zich inmiddels al 
gaan roeren. Toen Teisman direct na 
het begin van de laatste speJperiode 
de niet sterke doelman Van Esch met 
een schot vanaf de blauwe lijn pas
seerde (2-2) • begon GIJ plotseling 
te draaien. Na een chltterende combi
natie tussen Orsel en Van Aarem werd 
_ye.nema vrijgespeeld . .Met een droge 
ti~va Van Esch kansloos en Rotter
dam duidelijk aangeslagen (3-2). 

Paniekerig 
Geleid door de Canadezen Gowdy 

en Sproule begon lt-Ott.erdam .hierna 
aan een offensief, dat erg pamekerig 
aandeed. Mulder slaagde er ,veliswaar 
in de gelijkmaker te realiseren na 
goed werk van Gowdy (3-3), maar 
GIJS was verder de baas. Rotterdam 
werd teroggedrongen en met een hard 
schot knalde Berghuis de puck langs 
doelman Van Esch (4-3). 

Zonder spelv ertraging of de!e~ief 
betonwerk kwam GIJS de laatste tien 
minuten door. De Groningers bleken 
conditioneel beter dan hun tegenstan• 
der. Behalve enige spannende mo
mentjes voor het d~l van L~~ang 
kwam GIJS niet weer In moeil1Jkhe
r1"n. 

Winnende goal Berghuis 
GUS in slotfase 
voorbij Rotterdam 

Ruim 1500 mlnnan van de Ijshockey• 
~por1 hebben GUS zaterdagavond met 
.i.- J zien winnen van Rotterdam. Een 
keurige prestatie "an de Groninger 
ploeg, indien men bedenkt, dat 
Rot1erdam niet in de tweede maar In de 
N.'rsle divisie thuishoor1. De Rotter
dammers hebben dit stapje terug 
moeten doen, omdàt ze niet de be
schikking hebben o-ver een overdekte 
,arena', 

Hel duel 111 sen GIJS en Rotterdam 
w:1s niet nllecn spannend en peeta 
L'11lair, m a:i r ook kw:ilîtritief het 
;1a 11kijken ten volle waard. Van de zijde 
, an GIJS ,,·ns hel een van de betere 
wi.:ds1rijden . Opnieuw wa er een lawine 
,an apph111s voor doelman Martin 
Ledlang. clie 11onclcren moest vcr 
rk h1 en om de overwinning van de Gro
ninger t ot een fei t Ie kunne n m aken . 
Zn11rl in de eer te als in de tweede pe
ri()(lc lrnn dcn de Rotterclammcrs het 
h :s l<: 1 an het ~pel. maa r hel gelukte ze 
11ic1 een be lissende voor prong te 
nem~' n . Van der Hot 1 gaf de R otter -

• GJJS !l~lt op Tweede Kerstd&g" (!8 
december) In Groninren een wed
strijd tegen het team nn de G.C. 
York Univenity uit Toronto, Canada. 
In dit team doen onder a11de..-en mee 
Andy Ra,,en en Teddy Walkll!T, tw~• 
oud-spelers va.n Thialf ult Heerenveen. 
De York Unlverslty maakt dan een 
trip door Nederland. GIJS wordt 
waarsch.ijnlijk veTSterkt met enige 
gastspelers. De wedstrijd begint om 
19.45 uur. 

d,1111~e formatie de leiding, maar Berg
hub 1.nrgd<: nog in de eerste periode 
, 1hir de gelijkmaker. In de tweede 
pcri1xk <kcd Rotterdam opnieuw een 
grc<:p naar tie macht. maar voor GIJS 
bcdro<:g de schade s lecht een goal. 

De ontknoping moest komen In de 
derde periode en juist bt deze fase van 
de strijd dmaide GUS uitstekend. 
Tcisman nam de gelijkmaker YOOr zijn 
rekening cn.J~ ~ D!,..ffl!!,....Zorgde zelf 
voor een 3- 2 voorsprong. Rotterdam 
kwam nog weer terug -vla Goudy, maar 
hel laatste woord was aan GUS. 
Stormachtig toegejuicht scoorde 
Bcrghuis de winnende treffer. In de 
Groninger ploeg toonde Venema zich 

d. - -- ,..,, een waar 1g vel'\langer van c naar 
TUSC Trappers ver1rokken Ad 
Herijgers. 

Ad Herrijgers 
6 I I - f / /V. f;, ä'{ * 
weg oij GIJ::, · 

(Van een onzer vet·slaggeven) 

Ad llerrljJert gaat GLJS weer Vel'la
ten. Na een verblijf van enlce munden 
Ln Groningen keert hij teru1 naar TIi
burg-. Ex-international BerrijJflTI heeft 
zijn studie aan de Academie voor Licha
melijke Opvoedtn1 a.fgebroken. 

Wat betreft het protest van Kemp~a
nen tegen de uitslag In de wed!ltnJd 
GIJS-Kemphanen (4-3) van z.aterdag 
13 november, is GIJS-coach Van Erp 
optlrolstisch . .,Kemphanen ~~otesteert te
gen het feit, dat de 11tra.!t11dwaarnemer 
de scheidsrechter niet verteld heeft, dat 
Van Aare.m de penalty-shot niet mocht 
nemen . De speaker, de heer Grol, deed 
dat wel. De scheidsrechter i:el daarop, 
dat dit niets gat. Het was dus een 
besli sing van de scheidsrechter en die i, 
onherroepelij k"', aldus de heer Van Erp. 

Door het uitstellen van de wedstrijd 
UlJC 2--GIJS afgelopen zondagavond. 
hebben de Groningers nu een wedstrijd
achterstand opgelopen. GIJS 11,peelt mor 
gen thuis tegen Rotterdam. 

De stand in de tweede divisie luldt: 1. 
TIJSC T rapper 2 6-12, 2. Kemphanen 
4-5, 3. Rotterda m 4-5. 4. GIJS 2--2, 5. 
Amstel Tij gers 4--0, 6. UIJC 2 4---0. 



GIJS 
kan 
niet 
scoren 

GIJS heeft zaterdagavond in de Gro
ninger iishaf een 2-0 nederlaag ge
leden tegen HfJS HOKIJ 2. En met 
die ci{fers mogen de Groningers nag 
niet eens ontevreden ziin. Want HIJS 
HOKIJ miste vooral in de derde pe
riode zeer veel kansen. De mogeliik
heden voor GIJS staken daar in aantal 
maar schriel tegen al. Bovendien miste 

De overmacht van vier HJJS-spelers plus doelman Lockhorst is Johan Orsel (tweede van links) teveel, 
Hel illustreer/ overigens de delen sieve sterkte van de Hagenaars . 

dan wel verklaard. het aanvalsspel van de Groningers 
iedere agressiviteit. De twee aanvals
linies kwamen nauwelijks tot een 
schot. Doar,n~ is de Groninger "nul" 

. Het zag er lang naar uit, dat de voor 
ijshockey onwaarscrujnlijke uitslag 0-
0 gerealiseerd zou worden. Mocht 
G.IJ.S. dan offensief zeer zwak zijn, 

de Hagenaars wisten aanvankelijk ook 
niet te profiteren van de goede kan
sen, die ze kregen. Weliswaar speelde 
doelman Leeflang opnieuw een gewel
dige wedstrijd, maar het had toch niet 

HIJS HOKIJ VELT GRONINGERS IN LAATSTE 
SPEELPERIODE MET 0-2 

tot vier minuten in de derde speelpe
riode mogen duren, voordat de Hage
naars eindelijk de leiding namen door 
Jan van der Heiden (0-1). Een gedes
organiseerde GIJSploeg probeerde 
daarna nog wel de schade te herstel
len, maar het had een averechtse uit
werking. HIJS kwam enige minuten 
voor het einde door Rusche zelfs op 
0-2. 

GIJS struil{elt 
in slotfase 
over Hij~ Hol{ij 

Uiterst moeizaam hebben de reservp' 
,•an het Haagse Hijs Hokij zich zater
daga,·ond in de Groninger Ijshal we.ten 
te ontdoen van het taaie, maar duidelijk 
minder geroutineerde GUS. De Gro
nbtg,.-s verloren met 2- 0 en beide 
gorus werden eerst In de. laatste. periode 
gescoord. Nog a[gczien van de neder• 
laag was hel voor -GUS tóch aJ een duur 
zaterdagavondje, want slechts 700 
toeschouwers hadden zich de moeite ge
troost te komen kijken. 

Zowel in de eerste a ls in de tweede 
periode waren beide ploege11 goed tegen 
elkaar opgewas en. Dat er niet werd 
gescoord was niet in de eersre plaats te 
danken a·an goed detènsief werk, maar 
aan het falen van de stormlinies. Bij Hijs 
Hokij speelde nota bene de inter
nationaal Peter Rushe mee, maar hij 
kon zij n ploeg niet inspireren tot 
indrukwekkende offensieve daden. 

Als team was Hijs Hokij duidelijk 
belet en homogener da'n de Groninger 
formatie, waari n Wil Pronk - afwezig 
door familieomstandigheden - toch wel 
ncxle werd gemist en waarin doelman 
Martin Lee fl ang en Jos Teisman een 
u Îl<ilekende wedstrijd speelden. 

In de laatste periode dan sloegen de 
Hagenaar,; eindelijk hun slag. ln de 
·derde minuut nam Van der Heijden de 
opening treffer voor zijn rekening en in 
de zest iende minuut liet Rushe zien, dat 

hij wel degelijk van de partij wa . Hij gaf 
Leetlang geen schijn van kans en 
bezorgde zijn ploeg daarmee toch wel 
een crdiende 2-0-0vern Inning. 

GUS eo Hijs Holdj maakten er zater
dagavond wel een uiterst sportieve wed
strijd van. De Hagenaars kregen twee 
trafminuten toegewezen, terwijl de 

Groningers blanco bleven. Als we ervan 
uitgaan, dat het in de ijshockysport over 
het algemeen niet al t.e zachtzinnig 
pleegt toe te gaan, dan hebben GUS en 
Hijs Hokij zi.ch zaterdagavond van hun 
beste kant laten zien. Voor beide 
pioegen was het daarom jammer, dat 
slechts 700 toeschouwers van de partij 
waren. 

De strijd in Groningen werd bijge
woond door de nieuwe bondscoach. de 
27-jarige Canadee Hunter. De spelers 
iran GIJS kennen hem inmiddels a•. 
want hij heeft vorige week in Groningen 
een training verz rgd. Hunter, die zich 
voorgenomen heeft regelmatig bi_j de 
Nederlandse club. op bezoek te gaan 
om een inzicht te krijgen in het 'mate
riaal', wa.,; zonder speciale bedoelingen 
naar Groningen gekomen. Dat hij liet 
merken erg gein tere. seerd t.e zijn in het 
optreden van Martin LeeOang moet 
voor deze uitblinkende Groninger doel 
man een niet onplezierige wetenschap 
zijn. 

' 
1 
1 

' 
1 

1 

' 
1 

1 

Nu waren er wel enige factoren, 
voor het teleurstellende optreden dat 
door 700 toeschouwers werd bijge
woond. De aiwezigheid van Pronk 
werd danig gevoeld. Teisman moest 
nu naar de eerste verdediging en Tuin
man speelde in de tweede defensielijn, 
Verder stond Siezen in de basisopstel
ling en die had duidelijk moeite mee 
te komen. 

Nu dient wel gezegd, dat HlJS HO
KIJ 2 een goede ploeg had. De fout
loos spelende doelman Lockhorst 
speelt regelmatig in het eerste team 
en vooral international Paul Rusche 
speelde een uitstekende wedstrijd. Bij 
de Hagenaars vielen ook: Schäffer en 
Van der Heiden op door een goede 
schaatstechniek. Dat ffiJS erg blij was 
met de overwinning bleek wel uit de 
uitblllldige reaçtie van de Hagenaars 
na afloop. Het mag derhalve een 
troost zijn voor GIJS, dat winnen in 
Groningen blijkbaar een enorme pre -
tatie is. De tussenstanden waren: 0-0, 
0-0, 0-2. 

In Heerenveen won Thialf zaterdag
avond in een wedstrijd voor de eer
ste divisie met 14-2 van UIJC-Bol
doot uit Utrecht. (De tussenstanden 
waren: 3-0, 5-1, 6-1). 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 
COMPETITIE Ze DIVISIE N ,IJ.B. 

GIJS-H.IJ.S./Hokij 2 
ZATERDAG & DECEMBER.. AANVANG 1U5 UUR. 

Coupon. nr. '1. 

N.V. MeubeleKpoaltle " De Permanente", die u deH advertentie aanbiedt, 
w11nst u 11en sfeervolle kijkavond. Even afeervol ale het kljkteHt In onze 
klassemeubel-toonzalen Hoornsedlep 147 en Groothandelscentrum. 



VOOR UW AGENDA : 

G. IJ. S. thuiswedstrijden : 

za 11-12-1971 19.45 uur G.IJ.S. - Amste~ Tijgers 

zo 12-12-1971 12. 30 uur G. IJ. S. C - Thialf C 

zo 19-12 -1971 12.30 uur G.IJ.S. C - Utrecht C 

zo 26-12-1971 12.30 uur G.IJ.S. D - Amstel Tijgers D 

zo 26-12-1971 19. 45 uur G. IJ. S. - ,G. C. YORK UNIVERSITY 
(Tor.onto - Canada) 

SUPPORT ERS ATTENT IE ! 

za 18.-12-1971 20 . 00 uur Kemphanen (Eindhoven) - G.IJ.S. 

MAAK PROPAGANDA VOOR GIJS! 

G. IJ. S. -autostickers (ontwerp Martin Leeflang) ten bate 
van G. IJ. S. zijn nu à f 2, - - per stuk bij de spelers en de 
Stadionwinkel verkrijgbaar. 

De kleine G. IJ. S. - plaksticker komt binnenkort. 
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Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

Vraagt u eens inlichtingen . BANK M EES & HOPE NV 
(waarin opgenomen Mesdag & Groeneveld"s Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Groningen , Oude Boteriagestraat 17, tel. 050 - 12 67 41. 
Voort kantoren te: Groningen (de Wijert), tel. 050-5 0700: 
Winschoten, tel. 05970- 20 03; Delfzijl , tel. 05961 - 27 50 ; 

ieuwe Pekela, tel. 05978-52 85 ; Oude Pekela , tel. 05978 - 25 13; 
Haren, tel. 050- 4 56 45 ; Usquert, tel. 05950- 29 09. 
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GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Zaterdagavond 4 december 1971 

Aanvang 19. 45 uur 

IJSSTADION STADSPARK GRONINGEN 

'Programma 
~ 

G.IJ.S. - H.IJ.S.-H.O.K.IJ. II 

(Den Haag) 

A.TTE .. TIE ~IJ5-SL PPOR--rl~, R.' ! 

. 1_, ER~ 1\ TIO. t\ LE C,IJ , -KERSTA--l" l' R 1\C: IE 

e 
Op2 K rstda avondsp ltG.IJ.S.t g nhetG.C. 
YORK U IVERSITY team uit Toronto (Canada), 

aa rin o.a. de oud-Thialf spelers Andy Ra en 
n Teddy Walker u"tkom n. 

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

25 cent 
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COMPETITIE 2 e DIVISIE N. IJ. B. SEIZOEN l 971 - 1972 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Lee flang ( 1) Doelverd. 

Coen Eikelen boom ( 18) R Doelve 

Henk van Ha l ter en ( 4) Capt. Jos Teisman (5) le Verd. 

Peter Stiel (23) Herman Tuinman ( 14) 2e Verd. 

Rob van Johan 
Orsel (7) 

Jack 1 e Aanv. 
Aa r e m (6) Ass. Venema ( 1 7) 

Rola nd Folkert Henk 2e Aanv. 
Siezen (15) Berghuis (9) Ass. Krikke (11) 

Coach 
Trainer 
Techn.Ass. 
Artsen 

Wisselspelers: 

Hendrik Bosma ( 10) 
Pieter Koopman ( 16) 

• Fr. J. M. van Erp ( 1 3) 
R. van Aarem (6) 
John Campioni 
F. H. Mulder, H. G. Krikke en H. de Vries 

De G. IJ. S. - selectie b e staat verder uit: 

Wils Pronk (2) 
Pim ter Veld ( 12) 
Jacob van Gelder (20) 
Hans Haan (Zl) · 
Geert Rampen (22) 

OPSTELLING H. IJ. S. - H. 0. K. IJ. II 

A. Lockhor st ( 4) 

J. Hendriks (3) Capt. J. Iers chot ( 5) 

R. Graham (9) J. J ongenotter ( 12) 

P . Rus c he ( 1 0) A s s . P. Ros kamp ( 8) J.Schäffer (14) 

R.Stoops (ll) P. Burger (15) Ass. C. v.d. Velde (6) 

Wisselspeler: 

J. v. d. Heiden ( 16) 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. r/!4,?fsie-l 

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



HIJS HOKIJ VELT GRONINGERS IN LAATSTE SPEELPERIODE MET 0-2 

niet 
scoren 

GIJS heeft zaterdagavond in de Gro• 
ninger ijshal een 2-0 neder/oog ge
leden tegen HIJS HOKIJ 2. En met 
die cijfers mogen de Groningers nog 
niet eens ontevreden zijn. Want HIJS 
HOKIJ miste vooral in de derde pe-• 
riode zeer veel kansen. De mogel ijk
heden voor GIJS staken daar in aantal 
maar sc hriel tegen af. Bovendien miste 

t t vier minuten in de derde speelpe
riode mogen d uren, voordat de Hage
naars eindelijk de leiding namen door 
J an van der H iden (0-1). Een gedes-
01·ganiseerdc GIJSploeg probeerde 
daarna nog wel de schade te herstel
len. maar het had een a verechtse uit
werking. HIJS kwam eni ge minuten 
voor het einde door Rusche zelfs op 
0-2. 

u waren er wel enige factoren, 
voor het te!eurslellencle optreden dat 
door 700 toeschouwers werd bijge
wo nd. De afwezigheid van Pronk 
werd danig gevoeld. Teisman moest 
nu naar de eerste verdediging n Tuin
man speelde in de tweede de ensieliJn. 
Verder stond Siezen in de basisopstel
ling en die had duidelijk moeite mee 
te komen. 

Nu dient wel gezegd, dat HIJS HO
KIJ 2 een goede ploeg had. D fout
loos spelende doelman Lockhorst 
speelt regelmatig in h .t rste team 

De o ermach l vcin der HJJS·spelers plus cloelmon l o J·J10r I is Johan Orsel (tweede van links) l veel. 
}--/el illuslreerl oveng n de dcfen ieve sterkle an de lfagenaars. 

n ooral international Paul Rusche 
speelde een uit t .kende w dstrijd. Bij 
de Hagenrrnrs vielen ook SchäUer en 
Van der H iden op dom· en goede 
s ·haat<;technick. Dat HTJS erg blij wa_q 
met de oven inning bi ek wel uit de 
uitbundige reactie van de Hagenaars 
na afloop. Het mag derhalve een 
troost zijn \'nor GIJS, dat winnen in 
G ronmgen b lijkbaar een enorme pres
fat1e 1s. De lu ~se11sianden waren: 0-0, 
0-0. 0-2 . 

het aanvalsspel van de GroningPrs 
iedere agressiviteit. De twee aanvals
fin ies kwamen nauwelijks tot een 
schot. Daarmee is de Groninger "n ul" 

dan wel verklaard. 
Het zag er lang naar uit, dat de vuur 

1.1shockey onwaarschijnlijke u itslag 0-
0 gerealiseerd zou \\ orden. Mocht 
G.IJ.S. dan offensi f zeer zwak ziJn, 

de Hag naars wi len aanvankelijk ook 
niet te profiteren van de goede kan
sen, die ze kreg n. Weli Wé1ar speelde 
d elman Leeflang opnieuw een gewel
dige wedstrijd. maar het had toch niet 

Jn Ileerenve n won Thialf zaterdag. 
a · nd in een wedsLriJd voor de eer
ste divisie met 14-2 van UJJ -Bol
doot uit Utt·echt. (De iuss nstandcn 
"·aren: 3-0, 5-1, 6-1). 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 
COMPETITIE 2e DIVISIE N.IJ.B 

GIJS-HIJS/HOKIJ 2 
ZATERDAG 4. DECEMBER AANVANG 19.45 UUR 

Coupon nr. 7 

N .V. Meubelexpositie "De Permanente" , die u deze advertentie 
a~b iedi wenst u een sfeervolle kij kavond. Even sfeervol als . , 

het kijkfeest in on.ze klassemeubel-toonzalen Hoornse diep 147 en 

Groothandelscentrum 



HAAGSCHE COURANT VRIJDAG 3 DECEMBER 1971 

MISSIE DAVE ANDREWS GESLAAGD: 

• DAVE ANDREWS 
ijshockey uirlaatklep 

[)en Haag - Nog stroomt het 
publiek niet in drommen 
naar de HOKIJ~ijsbaan. Wat 
wel enigszins begrijpelijk 
is. HIJS Hokij immers heeft 
in de laatste jaren veel van 
zijn goodwill verloren. Het 
afgelopen seizoen betekende 
zelfs een absoluut dieptepunt 
in de roemruchte historie 
van de Haagse ijshockey
club. Zowel in sportief, kwa• 
1itatîef en daardoor ook in fi. 
nancieel opzicht. Bovendien 
rommelde het tussen de spe• 
Iers onderling. 

Het bestumlijk en technisch appa
raat botste zelf ook en zag daar
door evenmin kans de afglijdende 
zaken in rechte banen te leiden. 
HIJS Hokij - qua toeschouwers
potentieel zo ongeveer de tweede 
sportclub van Den Haag - stond 
aan het eind van het seizoen op 
het punt van overlijden. 

Maar ziedaar: dit seizoen is er op
eens die wonderlijke wederop
standing. HIJS Hokij leeft weer, 
roept weer herinneringen op aan 
,.die goeie ouwe tijd". Aan de ja
ren waarin Pat Adair glorieerde, 
en Carl Forster. En waarin de 
toeschouwers zich aan de kassa's 
nog in een file moesten opstellen 
om zich van een toegangsbewijs te 
voorzien. 

Die tijden zi jn zeker nog niet ge
heel terug, dat niet. Want het pu
bliek heeft - begrijpelijk, zoals 
we al zeiden - kennelijk nogal 
wat moeite onmiddellijk in de we
deropstanding te geloven. Dat 
moet geleidelijk aan weer 
groeien. Maar in ieder geval 
"swingt" het dit seizoen weer op 
de Hokij, er zit weer leven in. 

Dat heeft HIJS Hokij in belangrijke 

HO(I 

EER 
mate te danken aan zijn kleine, 
grote (doel)man Dave Andrews. 
Vorig seizoen kwam hij naar 
Den Haag op aanbeveling van 
zijn naar zijn vaderland terugge
keerde Canadese landgenoot Ron• 
nie Naud. Maar ofschoon de pres
taties van HIJS Hokij ernstig 
leurstelden en de sfeer soms tot 
onder het nulpunt daalde, be
treurde Dave Andrews (nu 23) 
zijn overtocht niet. Hij herinnert 
zich: ,, Voor mij persoonlijk was 
het een fijn jaar. 1'k keepte een 
van mijn beste seizoenen. De toe
schouwers waren geweldig voor 
mij, niet alleen tij dens de wed
strijd maar ook na afloop. Ik was 
er gelukkig onder. Daarom ook 
besloten mr. Hopman en ik al 
in januari mijn contract te ver
lengen. Dat hebben overigens 
maar heel weinig mensen gewe
ten••. 

POLITIEK 
Aan het einde van het seizoen -

april van dit jaar - vloog Dave 
Andrews naar Canada terug. Zijn 
speciale missie: nu eindelijk eens 
een paar goede Canadezen naar 
Den Haag halen. Waarbij naluur
lijk diende te worden gelei op 
hun pure ijshockey-kwalltelteo 
maar waarbij evenzeer, e.n mis-

schien wel in de eerste plaats, re
kening moest worden gehouden 
mei bun instelling, hun mentaU• 
telt, hun "geestelijke" niveau 
voora1. 

Dave Andrews (maatschappelijk 
zeer betrokken, voordat hij naar 
Nederland kwam op weg naar 
zijn doctoraal in de politieke we
tenschappen) kreeg van Hopman 
carte blanche. Andrews: .,Hij 
zei : schrijf me de namen en ik 
zend de contracten. Zodra men in 
Halifax van mijn terugkomst 

door . 

Wim 
Schild 

wist, wer<!. ik door tenminste tien 
spelers benaderd met de vraag of 
ik ze kon helpen om naar HolJand 
te komen. De meesten waren 
vrienden van mij, studenten aan 
de Dalhouse University en spelers 
van die ploeg waarvoor ik zelf 
van 1966-1970 was uitgekomen. 
Het was voor mij moeilijk om te 
beslissen. Juist omdat zij vrjen
den waren wilde ik ze niet voor 
hun hoofd stoten. Maar uiteinde
lijk heb ik Sean Boyd gekozen en 

• Dave Andrews , ,,Toen ik vorig 
jaar voor HIJS Hokij mijn eem'e 
wedstrijd speelde bleken de toe
schouwers erg enthousiast bi j een 
save waarbij ik de puck hoog uit 
de lucht in mijn handschoen 
greep. Moor eerlijk gezegd is 
dat een van de gemakkelijkste 
reddingen die een keeper kan 
verrichten." 

' Ed Hebert, die voor St. Mary 's 
speelde". 

Bij wie zich later dit seizoen nog 
Rodney Bossey voegde, een team
genoot van Ed Hebert. Allen Ca
nadezen met een uitstekende op
leiding, die één of twee jaar "Eu
ropese" ervaring van grote waar
de achten in het kader van hun 
verdere studie en algehele vor
ming. En dan niet, zoals in het 
verleden wel is gebeurd, louter 
(kabouter) door de plaatselijke 
horeca-etablissementen onveilig 
te mak>en en zich de naam van 
.,grote versierder" te verwerven. 

TEAMGEEST 
In di t bepaald niet onderontwik
kelde gezelschap, waarin materië
le zaken ondergeschikt zijn aan 
levensbeschouwelijke filosofieën, 
hebben zich eveneens de in Ne
derland werkende Canadezen Bob 
Trenaman en 1Larrie van Wieren 
moeiteloos aar1gepast. Weet Dave 
Andrews . .,Vorig jaar hadden we 
ook wel goede spelers. Maar ze 
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had<len geen goede mentaliteit. 
Daardoor ook waren er twee 
kampen: de Hollandse en de Ca
nadese spelers, tot in de kleedka
mer toe. Nu is iedereen gemixed. 
Naar mijn mening is dit een van 
de belangrijkste oorzaken van 
onze huidige successen. Er is nu 
een echte teamgeest" . 

Die mede in relatie moet worden 
gebracht met de sponsoring (door 
de "groep Van der Gun"), die 
HIJS Hokij sinds dit seizoen ge
niet. Andrews: .,Zoals het vorig 
jaar ging was HIJS Hokij g,e
doemd te sterven. Er gebeurde 
niets, er was van bestuurlijke 
kant vrijwel geen belangstell ing 
voor ons, er werden geen adver
tenties geplaatst. Dit seizoen is 
daar echter wel veel verbetering 
in gekomen. Een toespraakje, een 
waardebon, een nieuwe uitrus
ting, het zijn allemaal dingen die 
je de indruk geven dat je een 
beetje wordt gewaardeerd, dat je 
niet helemaal onbelangrijk bent, 
dat je er bij hoort". 

Dat alles tezamen heeft vooral ook 
weer een stimulerend effect op 
met name de "Hollandse " spe
lers. Dé blonde doelman (.,ik kan 
in een ijshockeywedstrijd a: mij n 
emoties kwijt") heeft inmiddels 
al ervaren: ,,Zij zijn nu veel ge
lukkiger. Kijk bijvoorbeeld naar 
een Rob Hagendoorn . Die jongen 
heeft veel meer zelfvertrouwen 
gekregen. En neem ook een Har
rie Wielheesen. Hoe jong is hij 

niet. Maar hij heeft de potentie 
om zich tot de beste speler van 
Nederland te ontwikkelen. Hij is 
een natuurtalent en zou ook in Ca
nada een goede toekomst heb
ben". 

"Het vertrouwen in elkaar wordt 
versterkt doordat de Canadezen 
net zoveel wisselen als de Hol
landse spelers. Ed Hebert (de 
trainer) zegt hen dat ze net zo 
belangrijk zijn, want dat we an
ders niet kunnen winnen. En dat 
het onbelangrijk is wie scoort. Ed 
weet enorm veel van ij shockey. 
Hij weet het dacht ik ook goed 
over te brengen". 

"Er is nu trouwens ook veel meer 
organisatie. Als we een wedstrjd 
moeten spelen nemen we van te
voren diverse situaties door, die 
zich bij die wedstrijd kunnen 
voordoen. En hoe te handelen bij
voorbeeld bij een numerieke 
meerderheid". 

De lucht op de Hokij-baan lijkt 
aanmerkelijk gezuiverd, de kri
tiek onlangs van een enkele spe
ler ten spijt. Andrews: .,Hoe dan 
ook zal men zich moeten realise
ren, dat HIJS Hokij een ama
teur-ijshockeyclub is die niet zou 
kunnen bestaan zonder Canade
zen. En rijk worden we er niet 
van, dat is het laatste waarvoor 
we naar Holland zijn gekomen. 
Er is geen Canadees die straks 
Den Haag verlaat met geld in 
zijn zak. Maar wel met veel er
varingen rijker". 

In ijshockey
competitie: 

Thialf 
rukt op 

Den Haag - HIJS Hoklj, dat van
avond voor de e.erste divisie van 
de Nederlandse ijshockeycompeti
tie tegen Den Bosch speelt, is 
door het gelijke spel tegen Smoke 
Eaters vn,n de vierde naar de 
vijfde plaats van de ranglijst ge
daald. Wat echter heel weinig 
zegt, want de stand in deze afde,. 
ltng is nogal geflatteerd. Van be
tekenis waren in dit verband ook 
de overwinningen die Thialf ach• 
tereenvolgens op Nljmegen en 
UIJC behaalde. 

In de strijd om de Cup Internatio
nal deelt Hokij de bovenste plaats 
nu met Tilburg, dat twee wed• 
strijden in Parijs speelde en 
daarbij met 14-1 over FFSG en 
mei 6-3 over Paris Olympic ze
gevierde. 

Hokij 2, dat In de tweede divisie 
werd ingedeeld. liet zich op eigen 
baan verrassen door UIJC (S-3), 
dat daarvoor nog geen enkel suc• 
ces had geboekt. 

Ook het ijshockeyteam van Rotter• 
dam is oog niet bij zonder succes
vol. Nu eindigde de uitwedstrijd 
tegen GIJS weer met een neder
laag voor de Rotterdammers: t 
--3. 

De u11ls!,a,ge,n: eers~ divisie: Den Bomh 
-UilJC 7-,1. Ho]clj-Smoke Eaiters 4 
-4, Ni\)megen~Thliatl't 3-4, UlJC-
Tb'lad1 2-----9 CPL (Lulk)-Smoke Ea.
ters 3,---'1., • Brussel.---0-l}'mpl,a Antwer
pen ó---4.. 

Tweede dlvtsle: Amstel T l:tg:,e,rs-(Elnd
hoven 2---8. GIJS-Rotterdam ~. 
HoklJ 2-U[.JC 2 3--{i_ 

Cnp International: Parls FFSG-Tllburg 
4----1-4. Pari-. Olvtn1>lc-Tl'l,1:>urg 3--6. 
CPL (Lulik)--H->klj 4--(i, Warrlor.s
T IJtmrg 4-7, Smoke Eait,ers-CPL 
(Lul~) 7~. 

De vohgot-.:le: eerste divisie: Smcike E)a. 
tel's 5---S, Tilb=g 4--8, N>ljmegen 7-7. 
Thlalt 5--6. Hoklj 4-5, Brussel 4-4. 
Den Bosch 4-2, UIJC :.---2, Olympla 
(Antwerpen) 5--2, CPL (Luik) 4-1. 

Tweede divisie: 'Jlihburg 3 &-12. Eindho
ven &--11, Hoklj 2 5----ó, GILJS l!--4, Rot
te-rel.aan :.--,3, UTJC ó-:3, .Amste1 Tlj
ge-r:, 6--0. 

Cup lnt;ernn,tfona.1: TUburg 6-10, Hoklj 
6-1.0. ~n Bosch 7-7, Warrlors 9-7, 
PaT.!s ◊l>mpic ~. Smoke Eallers 7 
-6, Raid>el"S 3-4, Kireleld 1-2, Greno
ble 4-a, CPL (LU!Lk) 4-2, Pa.nis 
FFSG 3-0, 

Rugbytopper 
hij HRC 

Den Haag - De Haagse Rugby 
Club speelt zondag om half drie 
op eigen veld (Theo Mam Bouw
meesterweg) de belangrijke wed
strijd tegen koploper LSRG. Bei
de clubs !'Jijn nog ongeslagen. De 
Leidenaars hebben de leiding (14 
uit 7) met twee wedstrijden meer 
gespeeld, HRC volgt met 10 uit 5. 



DE GRONINGER GEZINSSODE 

Groningens ''Coming man'' 

Jos Teisman groeit 
metGUSmee 

Zaterdag 20 maart 1971 
was '-Oor de Groninger 1J -
hockey Stichting (GIJ ) een 
vreugdevolle dag . De promotie 
van de landelijke derde naar 
de tweede divisie wa een feit 
geworden. Een knap re ultaat 
van het nog piepjonge "GIJS
SIE". Eén van de hel de n op de 
groninger ijsvloer was die 
avond Jo Tei man. Ach ttien 
jar n jong ontving hij van een 
groninger portzaak de "Co
ming-man prijs" voor z' n ver
dien telijke spel over het ar
gelopen seizoen. Met hem 
praten we over z'n start bij 
IJ . 

Het was allemaal begonnen 
op 29 augustus 1969 toen er Ln 
de olaalseJ~1ke kranten een ad
vertentie verscheen die opwek
t tol aanmeldLnJ?: als lid voor 
ee n oo e richten ijshockeyclub. 
IJshockey had Jos ov rigens 
toen a I helemaal in de ban door 
de wedstrijd n die reg lrnatig 
op d buis verschenen. maar bu 
geb r k aan en v reniging wa 
zelf sp 1 n r nooit van geko
men Eindeli1k was voor hem en 
met hem een aanta l and re iis
hockeyers-in-de-dop het grote 
moment aang broken . de ge
boort van G lJS. 

In de sporthaJ in Paddeooel 
werd ond r leidine: van anima
tor Wll s Pronk kelhard g trainct 
o m de eE> rs te beginse len van hel 
IJshockey onder de knie te krij
[(E>n. Deze droog-training werd 
door n tiental enthousiastelin
gen bqgewoond. De eerste keer 
oo het 1.is, de materie waar het 
u1temd l11k all maal op g beu
ren moet. gaf de meest n een 
unwenn.ig g voel. De iJshockev
schaat.sen waren wel heel ie · 
ande r dan de "Noren" waarop 
ze al jaren hadden gered n. 
Eigen ki ding was r ook nog 
niet. maar daarin werd voor
zi n d or en n ande r le lenen 
van de 11shockey-collega's van 
Th1alf un Heerenveen. De eer
ste keer in het "pak" werd een 
lachert.1e. 
De spelers hadden minstens een 
half uu r nodig om uit te vis..,cn 
hoe hel allemaal <l#n moest. 

Op Fries ijs 
Hoewel GUS eerst op 23 dec. 

1969 werd opgericht, had de 
iruruddels aa.n""etrokken lJs-

tadion tadspark-di.reqteur . 
ii shockeyer in hart en nieren 
Ro b v a n Aarem de jongens op 
de pis te van Heerenveen al di
verse keren onder handen ge
nome n. 

H et w as in de late avonduren 
v a n 22.00 tot 24.00 uur dat d e 
groningers bezit konde n nemen 
van de fri ese ijsbal. Dat nam 
evenwel niet weg dat er veel
vuldig i etraind werd. 

En toen natuurliik de compe
titie. De eerste thuiswedstriid, 
tegen Geleen. liep uit op een 
8--1 nederlaag voor de "Benja
mins" van het vaderlandse 1JS
hockev. Hard werd er getraLnd. 
veel mo t er worden geleerd. 
Drij vend op hun enthousiasme 
wist GlJS dat seizoen evenwel 
in de comoetitie nog tw e ploe
.e;en achter zich te houden. In 
deze periode heeft Jos Tei man 
veel b wonder ing voor z'n 
rain r-mede-speler Rob van 

Aarem gekTegen : " \Vat deze 
man voor ons heeft gedaan is 
met geen pen te beschrijven. Hij 
heeft ons letterlijk alles ge
le rd". 

Om de conditie oo peil te 
hrengen werd GIJ S twee keer 
per w ek "gepakt" door Cees 
Meeuws (zelf ook GIJS-man) . 
Omdat conditi één van de pei
lers is waarop goed iishockey 
rust. w rd Pr dan hard tegen 
aa n g gaan . Na de training, als 
Jos op de weegschaal klom, 
was hii lw tot drie kilo afge
vallen. 

Verdere "steunberen" die 
GlJS door de eerste moeiliike 
periode heen sleurden waren 
coa h Frans van Erp, doelman 
Manin LeeClóng en Wils Pronk. 

Fan1ilie 
Met vereende kracht.en we rd 

in de winter '70'-'71 een goed 
seioen 001tebouw d. "Ook de 
koms t van Henk Krikk e en Jan 
H essel Bron hebben tot de 

u cce en bijgedragen", zo 
meent Jo . Het rcsult.aat was 't 
kampi oen cha p van de derde 
d ivis ie. Per oonltik werd Jos 
voorgedrage n voor het neder
lands jeugdteam. Inmiddels is 
de s tart van he t nieuwe euoen 
in de tweede divisie al weer 
enige tiid Jl'eleden van start ge
gaan. De resu ltaten recbtvaax
diien de hoop d a t GU zich 
hierin zal we t.en te handhaven. 

Maar toch moet er n og steeds 
veel geleerd worden. Jos Teis
man: ''De schaats- en sticktech
niek mo t verbeterd. Het tem
po moet omhoog. Eigenlijk be
gonnen we weer van voren a!
aan. alles is weer nieuw voor 
ons. Belangrijk is echter dat de 
sfeer bij GIJS e:oed is". 

Veel lof heeft Jos voor het 
publiek . ''Het stuwt je naar een 
g-rote prestatie. Dat we kam
pioen zijn geworden hebben we 
voor een deel te danken aan het 
meeleven van het pubüek. Ik 
ben er de mensen erg dankbaar 
voor'". 

Familie 

Tbui bij de familie Teisman 
i het a ll emaal GIJS wat de 
klok slaa t. Jos als één van de 
mann n die regelmatig op 
za terdaiavond ontspannin,: en 
chor re k ele n biedt aan de hon

d e rden sup porters die het s ta
dion bevolken. 

Z Un vad er. een van die l!e
trou wen, is voon ittcr van de 
GIJ supporte rsver niging. die 
i n september 1970 werd o pge
rich t. Z (in verenigi ng telt mo
m enteel al o er de 300 1 d n. 
Tenslotte is oo k een derde T i -
man telg iishockcy-enthou ·iast : 
J os' vli f jaar jonger e b roer Rob. 
die in zlin team al aardig met 
de puck overweg k an. 
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VOOR UW AGENDA: 

zo 26-12-1971 19.45 uur G.IJ.S. - G. C. YORK UNIVERSITY 
(Toronto - Canada) 

SUPPORT ERS A TT EN TIE! 

za 18-12-1971 20. 00 uur Kemphanen (Eindhoven) - G. I J . S. 

MAAK PROPAGANDA VOOR GIJS! 

G . IJ. S. -autostickers ( ontwerp Martin Leeflang) ten bate 
van G. IJ. S. zijn nu à f 2~ -- per stuk bij de spelers en d e 
Stadionwinkel verkrijgbaar. 

De kleine G. IJ. S. - plaksticker komt binnenkort. 

co 
0 
M 
N 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 

Vraagt u een 

Hoge rente en f 2000;- per maand 
vrij opneembaar 

e 
inli chtingen . BANK M EES & HOPE NV 

(waarin opgenomen Mesda g & Groeneveld's Bank N .V .) 

Hoofdkantoor : Groningen , Oude Boteringe traat 17, tel. 050 - l l ) 399 2 Z 
Voort kantoren te : Groningen (de W1jert), tel.050- (2) 50700 ; 
Winschoten , tel. 05970 - 20 03 ; DelfziJI, tel. 05961 - 27 50; 
Oude Pekela, tel. 05 9 78 - 25 13 ; 
Haren , tel. 050- 4 56 4 5 ; U quert , tel. 05950- 29 09 . 

., • 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgerich_t 23 december 1969 

Zaterdagavond 11 december 1971 

Aanvang 19 .45 uur 

IJSSTADION ST ADSPARK GRONINGEN 

Vrogramma 
/ 

G. IJ. S. - AMSTEL TIJGERS 

(Amsterdam) 

ATTE. TIE GIJS - UPPORTERS ! 

INTER~ATIO~ALE (; IJ -KER TATTR ACTil~~ 

Op 2 Ke r stdaga vond sp el t G .IJ .S. tegen het G. C . 
YORK UNIV ERSIT Y t a m uit Toronto ( Canada), 
waarin o.a. d e oud-Thialf spelers Andy Raven 
en Teddy Walk e r uitkom n . 

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

2 5 cent 
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COMPETITIE ze DIVISIE N. IJ. B. SEIZOEN 1971 - 1972 

OPSTELLING G. IJ. S. 

Martin Leeflang ( l) 

Coen Eikelen boom ( 18) 

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

Peter Stiel (23) Wils Pronk (2) Ass. 

Rob van Jack 

Doelverd. 

Res. Doelverd. 

l e Verd. 

Ze Verd. 

Aarem (6) Ass. 
Johan 

Orsel (7) Venema ( 17) l e Aan v. 

He ndrik 
Bosma (10) 

Folkert 
Berghuis (9) 

Henk 

Coach . . 
Trainer . . 
T e chn. As s. . . 

Wisselspelers: 

Roland Siezen ( 15) 
Pieter Koopman ( 16) 

Fr. J. M. van Erp ( 13) 
R. van Aarem (6) 
John Campioni 

Krikke ( 11) Ze Aanv. 

Artsen . . F. H. Mulder, H. G. Krikke en H. de Vries 

De G. IJ. S. - selectie bestaat verder uit: 

Pim ter Veld (12) 
Jacob van Gelder (20) 
Hans H aan (21) 
Geert Rampen (22) 

OPSTELLING AMSTEL TIJGERS 

Wisselspelers: ......... ........ .. ... .... ..... ... ... .... .. .......... .. . 

BIJ HET TER PERSE GAAN VAN DIT 

PROGRAMMA WAS DE SAMENSTELLING 

VAN AMSTEL TIJGERS NOG NIET BEKEND 

Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. t/J;:l,'JjsieJ 

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



FEL GIJS WINT ROYAA 
lf - 0-- -- -::t.f L 

(Van een ónzcr verl:ilaggevet J 
Waarom het publiek (1700 toeschou

wers) zich zaterdagavond in de Gro
ninger ijshal plotseJing zo druk maak
te, was niet helemaal duidelijk. 
GIJS stond op dat m oment (nog acht. 
minulen te pelen ) tegen Amstel 
Tijgers met 't-1 voor en had de zege 
1n de zak . Toch sloeg in de slotfase de 
vlam in de pan, vooral toen Orsel zich 
nogal druk maakte om een beslissing 
van het arbitrale duo Schuth en Krist. 
Samen met Venema moest hij op de 
strafbank. VÖÖrt1ël îiubliek - toch al 
goed gem utst door de naderende zege 
- blijkbaar een reden om zich weer 
eens lekker uit te leven . 

Door de volkomen verdiende 7-1 
zege heeft GIJS zich duidelijk gedi:s
lanti eerd van de laatste plaatsen. De 
Groningers k wrnen zaterdag zelis op 
de tweede plaats k omen achter het 
terke TIJSC Trappers 2, als er ge

wonnen wordt van Kemphanen in 
Emdhoven. 

GIJS 
verplettert 
Amstel 
Tijgers 

In 11anwl'1.ighcld van 1700 toeschou
wers - er 1'8s g(•en .r.itplaa lsje meer te 
l,rijgl'n - ht'Cft GUS zaterdagavond ln 
lw t Groninger ijsstadion nieuwe lauwe
l"t:'n geoogst. Hel bezoekende Amstel 
Tfüil'rs harl nil'ts ll' Yertellen , ging met 
7- 1 de boot in en mocht niet eens 
mopperen. Als, ja als GUS álle kansen 
had benut, dan zouden de Amster
dammers met het schaamrood nog feller 
op de kaken huiswaarts zijn gereisd. 

GIJS heeft zich duidelij k w ill I re
va ncheren voor de matte verlonmg 
ee n week eerder te gen HIJS H o kij 2. 
De Groningers speelden direct al veel 
f eller, hetgeen tot uiting kwam rn 
harde schoten van de blauwe liJn, Dat 
h et in de eerste periode desondanks 

• Thia11 heef xaterdaga...rond voor 4000 
toeschouwers een 3-6 nederlaag geleden 
tegen landskampioen TIJ SC Tr appers uit 
Tilburg. In de eerste en tweede periode 
d ie beide met een 1-1 score werden a lge. 
sloten . wisten de Friezen door k n ap spel 
en een grote in?e l de T L!burgers goed 
pa1•tii te geven . In de derde periode ga
ven de routin e en het u ithoud ingsvermo
gen van de Tilburgers de door. lag. 

bij l-0 bl eef. was vooral te wijten 
aat1 het ontbreken van r ichtingsgevoel 
en het uitstekende optreden van doel
man Schutters. Het doelpun t wer d ge
scoord door Orsel na zeven minuten. 

In d& tweede periode gaf Henk 

GIJS-York dfgelast 
De wedstrijd die GIJ.~ op Tweede 

.Ker !dag zou pelen tegen liet Cana
de~e 1eam van or k lJniver itei1 uit 

oro nlo ,:aal ll iet door. J>e pre idr1it 
, an de Jnlernationale 1.1 hockey r de r~
tie . . 'Hearnc, heefl 'lij n loe,;temminz 
011thouclen aan tl~ tr ip. di e 't teani in 
;1/ecl er la urt 'l.OU rnake 11 . 

DP cç<l] èlCT<'/e ll Z•Jud n or ~ Jil tl\ lnri 
in Assen s pc-l c- n lrgcn T h ia lf . lJ S. 
C'oa c:h Van Eri begrijpt 111et goc-rl 
waa l' n, A' Hea rne (zoju i t 1er11gP
k eerd \'an het v ierla11den-toerno0i in 
Moskou) de t1·ip heeft v rbo den. ,.Ver
m0erlP111 k hehbP n de Canadez!"n 11 iP l 
l(<> h.e t>l volrlaan a~n d e l"P.&:'.els, d ie wr,r. 
ci Pn gPs lelrl. bij h el m nk Pn Y~n r.o·n 
r E> ," aJdus de heer Van Er p. 

---

L>L- Cwn ingcr pl ncg speelde een tuk 
\,L' tn d;111 de vor ige i, ec k zaterdag. m aa r 
1·c ikt.: 1\-..: h niet naar o nge kende 
]t,1<,glc11. Daar"oor wa~ d e tege nsta nd 
\ :111 ' /\m~tci Ti jg rs te 1.wa k e n derh a lve 
\\ C1ni~ in pi rcrcnd. Mer kbaar bij GIJ~ 
" :t' d l' icru i; kccr va n Wil s Pronk. H1J 
li r:id1t 111 ccr vaa rt in de ploeg en had 
CL' ll niet l!C ri n g aan deel in de va ak goed 
Pp~c1c11 ~ c11 ~ ~ocpcl lope nd !.' c_om~i
natic,. Er "·a~ trouwens nóg een u1tblm 
t..cr bij G IJ S. de jonge Canadee Peter 
Steel. d ie 1ijn d() 111 ici lie heelt gevonden 
111 · 1rn.: h 1crc11. Hij 1.it bove n op d e 
.i :mhia,bcl en d;1t wa aa n zijn pe l Ie 
111nkcn. Hij l'la mde regelmat ig- en 
, 1,ccldc een uit tekende wed t rijd . . 

doen en knalde de puck voor de Yierde 
maa.l . het doel in. 

GUS kwam o,•ertgens moeizaam uit 
de slartblokken. De eerste periode ken
merkte zich door het missen van vele 
kansen en het duurde opvallend lang, 
voordat Johan Orsel de openingstreffer 
in het Amsterdamse doel mikte. ln de 
1weede periode draaide GUS een sruk 
bl'ler. In de tweede periode werd het 
voordelige doelsaJdo opgevijzeld met 
drie puntgave treffers. Door twee goals 
van Henk Krikke werd het 3- O, 
waarna Knoop van Amstel Tijgers tegen 
scoorde. Peter S1eel wilde in deze 
periode ook nog een duit ln het zakje 

In de derd e per io Ic wa er voo r G IJS 
ui teraa rd nie t~ meer aan de hand en 
met d ie weren chap deden de G ro
n ingers hel wa t ni . !iger aa n. Nochth an 
\1crde n er ct i-i e cloelpuntc.n gemaakt. 
Wil P-rnn k maak te er >-1 van. Orsel 
tild e de core naa r 6-- 1 en Rob van 
Aa rem bepaald e de ei ndstand op 7-1. 
In hi.:t Gron inger doel had Mar tin Lce f
la n~ niet veel te doen. Johan O rsel. 
be trokk en bi j een ve hlpa rtijtje. mocht 
~<:d11r nde niaa r li ef. t tien minuren op 
liet stra tbankje to l rus t komen en dat 
was een pi tti ge ~t raf. 

Kr:ikke andermaal blij k zich steeds 
meer al een goalgetter te on twikke
len. Hij r ealiseerde een hattrick en 
b r acht GIJS daarmee op 4-1. Voor de 
Amsterdammers, die duidelijk conditie 
tekort k wamen , h a d Balfoort een ver
d iend tegendoelpunt gescoord. 

Daarna kon GIJS, bij wie P eter 
Stiel één van zijn beste wedstrijden 
speelde, in de laatste periode toch 
u itlopen naar 7-1 door Orsel, Pronk 
en Va n Aarem. Amstel Tij gers kon er 
slechts enige individuele acties tegen
over stellen. Acties, d ie met een 
beetje meer geluk nog wel degelij k 
doelpunten hadden kunnen opleveren. 
Maar Leefl ang was ook zaterdagavond 
een u iter st betrouwbare sluitpost, zo
dat de Amsterdamse "een'' wel ver
klaru·d .is. 

De tu senstanden waren: 1-0, 3-1, 
3-0. 

Andere uitslagen waren: Kempha
nen-Rotte1·dam 4-4, HIJS Hok.ij 2-
Tilburg Tra_ppers 2 ~ -

HENK KRIK.KE 
. .. ilall rick ... 

De stand luidt: 1. Tilburg Trappers 2 
8-15, 2. Kemphanen 7- 8. 3. HIJ S 
Hokij 2 7-8, 4. GIJS 5-6, 5. Rotter
dam 6-3, 6. UIJC 2 6-2, 7. A mstel 
Tijgen 7-2. 

'GIJSSIE Olé 

moet bliiven klinken' 
Een kreet die in het vorig ij shockey

seizoen vr ijwel bij iedere wedstrijd 
van de t rib unes k lonk, met een volu
me dat ver uitgi ng boven datgene 
wat nor maal door een gelijk aantal 
mensen k an worden gep roduceerd. 
Het vooral uit dit volume blijkend 
enthousiasm e van de "Gijs" aanhang is 
toen voor " Gijs•• een b ijzonder grote 
steun geweest. Men zou zeggen, dat 
het mede verantwoordelijk zijn voor 
de promotie, de "Gijs" aan hang in 
het eerste moeili.ike sezoen na een 
promotie verplicht, .,Gij s" een nog 
grotere s teun Le geven, dan in h~! 
,·orige seizoen het geval was . W IJ 
nemen aan. dat de aanhang, mede 
verantwoordelij k voo1· de promotie, 
hieruit de conclusie zaJ trekken en in 
even groten getale en even hoorbaar 
a ls ' t vorig seizoen nu blijk zal geven 
van rijn enthousiasme en d at vanaf de 
eerst komende thuiswedstr ijd het 
"Gijssie olé" weer in volle omva ~_g n 
in een u itverkochte ijshal zal ZJJn te 
horen. 

twee enthousiaste supporter!I, 
MARGREET SLOOTS 

en CORRY VAN DER TUIN, 
Groningen. 

'SLECHTE BEURT 

van ijsstadion' 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTI NG 

IJSSTADION STADSPARK 
f!.,,f-/,,f- .1 

De wedstrijd / 

Zaterdag naar de schaatsweds tr ijden 
op de buitenbaan Stadspark geweest. 
Wel Jeuk, maar één ding viel mij op : 
het pubU ek, dat er toch al slecht 
afkwam qua accommodatie (kan ik 
inkomen, geen geld) werd nog eens 
een extra slechte service geboden. De 
beste plaats op zo 'n wedstrijd is gele
gen bjj de finish . J an Publiek mocht 
nier niet komen. Een enorm stuk ter
rein werd afgezet voor pers en off ici
als. Rijen stoelen w aarop gemiddeld 
viif personen zaten. I s dat nou n odig? 

GIJS -C. C. York University 
(Toronto - C1mada) 

op Tweede Kerstdag ( zondag 26 december) 
GAAT NIET DOOR 

Bffltten n .n reedt r ekocht k&&rl.e.n k unnen de-z.e lnwlsMJlen 
b ij de kasu ·u,n het stadion. 

Een slechte beurt voor directeur 
R ob van Aarem. 
Groningen. JAN VOS. 

I 



GIJS is er zaterdagavond hl Eind.ho-
ven nlet in geslaagd op te rukken naar 
de tweede plaats achter koploper 
TIJSC Trappers %. Om dat te realise
ren moest van Kemphanen gewonnen 
worden, maar de Groningers (zonder 
Van Aarem) trokken met 7-5 aan het 
kortste eind. 

"Het is natuurhJk een moeiliJke 
:taak zonder Van Aarem. Maar onmo
geüj k j 9 het nooit, daar moet Je d e 
jongens van proberen te overtuigen. 
Ze hebben het eigenlijk pas in de 
derde periode begrepen, maar toen 
was het te laat," aldus coach Van ll:rp. 
Van Aarem kon niet meespelen, omdat 
kunstijsbaan hem in Groningen hield 
zijn functie als directeur van de 

bij d Nederlandse kampioenschappen 
kunstrijden. 

Een andere factor, di bepalend was 
voor de zege van Kemphanen was het 
meespelen van coach Jastremski. Hij 
speelde een uitstekende partij en 
scoorde in de eer.ste periode binnen 
vijf minuten drie goals (3-0). Van 
Erp: .,Zie daar maar eens over heen te 
komen ." Met behulp van de ongeveer 
100 GIJS-supporters onder de ruim 
1.000 toe chouwers. lukte dat overi
gens aardig. Folkert Berghuis bood 
zijn ploeg met twee treffers weer 
perspectief (3-2). 

In de tweede pflriode kreet GIJS 
cUrect weer een tegenslag. Binnen 12 

sooonden bad Jastremski de puck v ooT 
de vierde keer achter Leeflang ge
jaagd. Orsel bracbt de spanning an
dermaal terug (4-3), maar Babraken 
en Gurniak zorgden ervoor, dat GIJS 
een onoverbrugbare achterstand opHep 
(G-3>. 

Toch gelukte het de Groningers in 
de derde periode nog bjjna naast de 
Eindhovense ploeg te komen. Nadat 
Habraken na een break out de :itand 
op 7-3 had gebracht, speelde GIJS 
plot eling vrijer. Kemphanen kwam 
onder druk te staan en in een hevig 
slotoffensief scoorden Berghuis en 
Bosman ieder eenmaal (7-5). De 
Groningers kwamen echter tijd tekort 
om alsnog een gelijk spel te behalen. 

Verlies voor GIJS D~:-:c;.c~:~·,~1/ 
tegen l{emphane1!, terng d ' Folkec Becgh" ' '· De 

Het is GUS zaterdagavond in Eind
hoven niet gelukt twee punten aan zijn 
totaal toe te ge,·en. De Groninger ljs
hockey'ers moesten het opnemen tegen 
Kemphanen en dat bleek een te 
moeilijke opgaaf te zijn. Na een vrij 
zwak begin herstelde GUS zich goed in 
de laatste periode, maar dat bleek niet 
voldoende de nederlaag nog ongedaan 
te maken. 
G IJ S verloor ove ri gens met geri ng yer

..:hil : 7- 5. 1 n de tweede pe riode kregen 
de G ron ingers de ha rds te klappe n t e in
c.:a seren. Deze ging me t 3--1 verl oren • 

, de eerste pe riode was gcëi,ndigd met een 
3--2 voors prong voor Kemph anen - en 

" in de laat te periode kon G1JS het ver-
chil niet meer goed maken ondanks 

twee uit tekende goals van Folke r Berg· 
huis en Bos ma. Ook Kemph anen trof in 
de laa t te peri cx:l e nog een keer het ha rt 
van de roos vi a d e uitb linkende 
Ha braken. 

GJJS moest zaterdagavond in Eind
hoven op het ijs verschijnen zonder Rob 
van Aarem, die als direkteur van de 
Groninger kunstijsbaan uiteraard aan
wezig moest zijn bij het kampieonschap 
van Nederland kunstrijden 1•oor dames 
en heren. Piel er Koopman verving Van 
Aarem zeer verdienstelijk, maar kon 
hem toch niet doen vergeten . Daarvoor 
bezit Van Aarem nu eenmaaJ te veel 
routine. 

Kern phanen gleed bijzonder 
imponerend uit de tar tb lokken en 
voo rdar GfJS In tl gaté'n had . wat er 
i,llemaal gebeurde, tond de Eind
hove nse formatie a l met J-0 voor. Alle 
drie doelpu nten werden gescoord doo r 
de anade e trainer/ peler Ja tremski, 
die verreweg de beste speler wa . De 
Gro ningers herste lden zich ech ter goed 
va n deze zware tikken en kwamen tot 

~1ijgs:nde lijn in he l . pe l van de Gro
ninger zelle z ich door in de tweede 
periode, maar het overwicht van de 
Eindhovenoren bleef toch te groot. 
Ja 1remski vergrootte de v orsprong tot 
4--2. waal'lla Johan Orsel voor G IJS de 
pu..:k in hel doel mepte: 4--J . 
In plaat van stug door te douwen moest 
GIJS daa rna de tol betalen voor de in
span ning. Ha bra ken en Gu.rn iak · proti-
1ecrd n daar gretig van en zet ten 
Kemphanen op 6- 3. Door Habraken 
werd het in de laatste periode nog 7-3, 
w,1arna Bcrghui e n Bosrna de e ind 
~la nd bepaalden op 7-5. Het was in 

inclhovcn een spa nnende en vrij harde 
panij ÏJ hoc key. Ki mphanen kreeg 20 
strafminuten toegewezen en GIJS deed 
daar nog een schepje bovenop met 24 
strafmin uten . ===~~~--===~-·,__. 

1iET GAAT 
NIET BEST 
MET GIJS 
Het gaat de laatste weken niet zo best 
met GUS. De Groninger ijshockey'ers 
1.ijn na een aanLaJ hoopvolle wedstrijden 
wat teruggevallen en ook de publieke 
belangstelling voor de thuiswedstrijden 
is aan het leruglopen. Dil laatste is een 
1·rij logische ontwikkeling, want door de 
jaren hem is w langzamerhand wel be-
11 ezen , dat de mensen best willen 
kijken, als er dan ook maar regelmatig
gewonnen wordt . Een voortduren'd ver:
liezcnde ploeg wordt allijd geconfron· 
teerd mei een geringer aantal toe
~cho uwe~. 
In ck de rde divi5ie won GIJS niet de 
n:~cl111aot , an de klok en in de tweede 
d1~-j 1c gaa l het nu wat m inde r ge m,1k
J..dij J.. . In de komende "eken zal G IJ S 
ch1ar he5li,1 ict~ aan nwcten doen. 
/ ~11erd a~avoncl in Ei ndhm'en werden 
gc~·n sta1>pcn op d ic weg ge7Ct. De co n
t'roni:itic 11w1 Kemphanen draaide ui l 
,,p t·en K---0--11cd crlaag. Cijfcn die er 
"arcrnpcl niet nm li ge n. 
C IJ · had ,,eer de be chikki ng ver zijn 
\lc r k5lc pi eg. maar dat b leek op geen 
,1ukkcn na , oldo nde voor het rca li
w n:n 1•:1 11 c 11 rnig.1.in . draaglij k resu l-
1aa1. In de l'C r5le periode hielden de 
C n,11ingcr5 aardig ~t nd . maa r in de 
1" t:cck en ckrdc periode kon men het 
la ng niet doen. De tu. sen tanden "aren 
n,1 111clijk 1-0. 4-0. en 3-0. 
Krnip h:,ncri nam de leiding d or de 
Canadees Gurniak . S hillema. opnieuw 

11rniak. Buère en Ha braken voor 
1orgdcn tk , -0-voor~pr ng. 1 n de 
derde pcrindc werd doe lma n Martin 
Lce11a ng nog een . gepas ccrd door ,111 
cl<.:r Pnl. buère en de Canadees G riflin . 
Dc· t·nigc Groninger die 1,ich kon met n 
111c1 hei uit tekende. proles ionele pel 
1.1 11 de Eind hovenaren was Henk 
K rikke. Hi.i speelde een voo rtre ffe li jke 
11ccl ,1 rijd. maar kon het in zijn een tje 
ollk nie t I en. Hij joeg de pu k vaak in 
de richting "an het Ei nd hove nse doel. 
maar do ·lman Van der Burg weigerde 
hem zijn verdiende goaltje te late n 
111;1kcn . 
G IJ . werd in Eindhove n gesteund door 
10·11 ISO ~upporters, die in drie bus en 
ml'c \1·,•,en gekome n. Hel hie lp niet veel. 

/f'. I J • "-c-> .J 

GIJS door1;1 ___ . 

Kemphanen 

overklast 
Jn een keihard ijshockeyduel tegen De 

Kemphanen onderstreepte GIJ zaterdag
avond jl. zijn (iijdelijke?) hnprodukLi
viteit door met een 8---0 nederlaag uit 
Eindhoven terug te k eren. Ze lfs drie 
bussen vol Groninger supporters konden 
het team nid tot enige produk t ie inspi

reren. 

Na de gelij kopgaande eerste periode, 
waarin de Eindhovenaren één maal 
scoorden, liet G IJS zich volledig door de 
K amhanen overklassen. Vooral de drie 
meespelende buitenlande1·s straften de 
vele dekkings- en positiefoulen van de 
Groningers resoluut af. Het goede keep
erswerk van Martin Leefiang voorkwam 
een nederlaag met dubbele cijfers. 

In deze w dstrijd waarin opvallend 
veel spelers met elkaar op de vuist 
gingen. noteerde men 22 strafminuten 
voor de Kemphanen tegen 6 voor GIJS. 

GIJS -coach Van Erp na afloop: ,.Ja. 
een niet zo best gespeelde wedstrij d. We 
lieten ons door de harde E indhovense 
speelwij ze overrompelen. De jongens 
rnakten de kluts kwijt en de opdrachten 
werden daarn a verwaarloosd". Tussen
standen: 1-0, 4-0 en 3-0. 

Andere uitslagen wai-en: Amstel 
Tijgers-Rotterdam 4-6, Tilburg Trap
pers 2--Hi js Hokij 2 7-1, Tilburg Trap
pers 2-Kernphanen 1-2 en UIJC 2-
Hijs Hokij 2 1-13. 

De stand luidt: 1. Tilburg T rappers 2, 
15-27 2. Rotterdam 14-17, 3. Kempha
nen i5-17, 4. Hijs Hokij 2 15-16, 5. 
Amstel Tijgers 15-10, 6. GIJS 13-8, 7. 
UIJC 2 13-3. 
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Winst en 
verlies 
voor GOS 

<-, 

Het ijshockeyteam ,·an GOS heeft 
1.aterclaga,·ond in Amsterdam voor de 
,.-ompelitie met 3- 1 verloren van 
Amstel Tijgers, maar gisteravond in een 
,•riendschappelljke wedstrijd met -~ 1 
gewonnen van Herne EV. ln Amster
dam moesten de Groningers onder be
roerde omstandigheden spelen op een 
koude en winderige buitenbaan. De ver- ,, 
lichling wa bovendien slecht, terwijl de 
publieke belangstelling zeer pover was. 

In de eer. te periode gaf de Japan e 
Ca11:1dee). T:1heuehi de Amsterdammers 
een 2-0-voorsp rong. In de tweede 
pcriock Sl'Oordc GIJS tegen door Ber,g
hui,. maar in de derde periode trof 
i\111stcl Tijger<; nog een keer hel hart 
ran de roo via Van Ro um. Het was 
een harde . maar sportieve wedstrijd. De 
Groningers kregen geen enkel straf-
111in11ut legen de Amsterdammers vier. 
Ter gd:gcnhcid van <le opening van een 
ij,,tadi m in de We tfaalse tad Herne 
·pcdd.: GIJ gisteravond een vriend
eh:ippeli jke wccts1rijd tegen Herne EV. 

In het uiln:rk0chte stadion USOO toe
.1.:houwcr!>l wonnen de Groningers met 
5-1 (Lussenst:rnctcn 0---0, 2----0 en 3--
ll . KllOpman. Krikke. Orsel (2 l en 
Bergh ui "aren de chutters. Musz 
scoorde in de lotfase tegen. De West-l duitsers komen begin Maart naar 
Groningen voor de return. 

GIJS THloor ■aterdaraTond In Am
■terdam op de on1eze1Hre Jaap Edenijs
boclleYJ1iste, waar vrijwel reen toeschou
wen ..aowezi1r waren met 3--1 van Am
stel Tlirer■ dat zich heeft versterkt tn.et 
&wee Cana.dezen. 

De omstandigheden waren voor de 
Groningers bijzonder ongunstig. De ver
lichtLng liet veel te werisen over en ook 
de conditie van het ijs was zeer slecht. 
Bovendien bad GIJS de handicap van de 
onoverdekle baan. 

De Japanse Canadees Taheuchl ze11e 
GIJS In de eerste speelperiode op een 
2-0 achtel"!;tand waarna Folkert ·Berg. 
huis ln de tweede periode de stand 
terugbracht tot 2-1. Van Rossum be
paalde de eindstand op 3- 1. 

N11 afioop van dit duel overnacllttA! 
GIJS op het sportcentrum Papendal te 
Arnhem omdat gisteren In He-me <West
!alen) v-riendschappelijk moe t worden 
gespeeld tegen Herne EV in verband 
met de opening van een nieuw ijsstadi
on. Ruim 3000 Duit en trachten vergeefs 
hun :favorieten naar de overwinning te 
schreeuwen. GIJS won met 5-1 (0--0. 
0-2, 1-3>. De 11chutters waren Or l 
(2x;), Koopman, Krikke en Berghub. 
Voor Herne EV scoorde Mü.s! tegen. 

In de derde divisie bleek Brussel 2 veel 
te sterk voor GIJS 2 0-7). 

Thlal! heeft 2.aterdagavond in Heeren
veen een 10-5 nederlaag geleden tegen 
het Geleense Smoke Eaters. De tussen
standen waren 1-3. 0-3, +-i. Scheids
rechter Jan en uit Groningen staakte in 
de elfde minuut van de derde periode de 
strijd bij de stand 3-8. omdat er her
haaldelijk vanuit het 3500 koppige pu
bliek munten op het ijs werden gegooid. 
Na veel geharrewar en tu:,senkomst van 
de secretaris van Th.ial! werd na tien 
minuten de strijd weer voortgezet. 

Rob va.n Aarum in de aanslag 
voor het Ut-rechtse doel. 

I ~ I --rr, ..,. _ ..,. -
/ 

1 GUS wint thuis, 
maar verliest uit 

ln de Ijshockeycompetitie beeft GUS 
twee punten aan z.ljn totaal kunnen l:oe-· 
"oegen. De Groningers hadden 
1.aterdaga\'ond in elgen huis en In 
aanwezigheid "an 1800 bezoeken het 
resen-e-tcam \'an Utrecht op bezoek en 
dat leverde een 3- 1-overwlnnlng op 
via de tussenstanden 0- 0, 1-1 en 
2-0. 

Rd bezoek aan Hijs Hokij in Den Haag 
verliep 1.onllagavond voor GIJS heel wat 
minder \Ucccsvol. De Groningers 
moc\len in een harde en felle wedstrijd 
met 7- J het onderspit delven via de 
1u,\cm,tanclcn 2- 0. J.- 2 en 2- 1. 
Het t" ccdc lcam van Hijs HokiJ speelde 
een ,tuk heier dan de Groninger 
fornwtic en niet vreemd daaraan was 
het npt reden \'an twee internationals. 
P;nil 1~ usch en Theo Dietz. 
In Groningen was het optreden van 
CilJS kwiilitatief een !.luk beter dan het 
,pc:I van de Utrcchlers. die echter een 
1nortrcffclijkc doelman (Van Domme
len> hil'l:k ic hebben . Het imponerende 
op1r~·1k11 van dc/e poortwachter had tot 
gcvol~. <111! GIJS c:·cr~t in de lwt:edc 
periode de \COn: ,men kun breken. 

Ffi·nk Krikkc tekende voor deze eerste 
goal. m.i:,r erg lang h:idden de Gro
ningers da.ir geen plezier van, want Van 
K 1':tay bracht de partijen weer naast 
~Ik aar. 1 n de derde periode ging Utrecht 
d,.n voor de bijl. Rob van Aarem zorgde 
voor de 2-· 1- voorsprong. waarna 
Henk Krikke de eind. tand op 3- 1 
bepaalde. In de laatste periode moest 
doclmc1 n Leeflang worden vervangen 
door Eikelenboom, omdat Leetlang in 
Roden moest verschijnen voor- de ver
kic1.i ng van de Roder sportman van het 
jaar . Dat werd Lceflang niet. maar de 
motorrijder De Boer. 

In Den Haag be liste <1e grotere rou
/ine ck trijd uiteindelijk in het 
vnordcd van de Hagenaars, die in de 
cL·n,tc periode een 2- (}-- voorsprong 
namen door Wolkcrink. In de derde 
periode crcJ hel eerst nog 3----0 door 
Homme~ . 111.i.-ir d;tarna kwam GIJS 
goed terug via goals van Henk Bosma 
en fat·. Vcncmc1. l)oor Rusch en Dietz 
liep Hij~ Hnki_l cfa,trtia uit tot 5- 2. 
.\aanw Jo, Teisnwn legcn~coordc. In de 
;iahtc periode \coonlcn clc Hagenaars 
1ng lwcc nwal via Wolkcrink en Dictz. 
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Kansl 
• ver1es 

tegen HIJS 

Een scr immage 
voor hel doe l 
van GIJS waar
blj vijf Gronin
qer3 de baas 
blijven over 
tw e spelers 
van U trecht . 

~1;. ,:.-/,Fa.~ JAN WOLTJER 
Zu iderd!ep 127 - Sporthoes - .. 10ux·0 -dealer 

biedt u aan de 

IJSHOCKEYWEDSTRIJD 
IJSSTADION STADSPARK 

Competitie 2e divisie N.IJ.B. 

Giis-Boldoot Utrecht 
ZATERD G 16 DE El\IBER 

Aa.o a.nr 19.00 uur 

Het ijsstadion is reeds uitverkocht 

oe·zame zege GIJS 
op verzwakt Utrecht 

(Van een onzer verslaggevers) 
Wie onder de ru im 1500 toeschouwers gedacht mocht hebben, dot GIJS zater
dagavond het zwakke tweede team Yen Utrecht met superieur spel wel even van 
het ijs zou tikken, zocht no afloop van het ijshockeyduel wat teleurgesteld de 
uitgang van de ijshal op . De stormvlagen, die men van de Groningers had ver
wacht tegen de door veel invallers gehandicapte Utrechtse ploeg, bleken niet 
meer te z ijn dan een poor matte bries jes. Sl ec hts in de slotfase , toe n de naar 
adem happende Utrechtenaren er helemaal niets meer van terecht brachte11, 
konden de aanvallende "Gijssies" een vuist maken en uiteindelijk zegevieren 
met 3- 1. 

Overigens werden de beide aan 
·a lslljnen van GIJS voor een groot 
iedeelte van de wedstrijd ontwapend 
!oor de enige u itblinker van de gas
en: Rudy van Domm len, een broer 
;,in de captain van h t Nederlandse 
eam Wil van Dommel n, die in een 
ustige tijl 7.ijn ploeg voor meerdere 
egendoelpunten behoedde. Vooral in 
Je eerste pedode kwamen de Utrech
cnaren r gelmatig dreigend ult hun 
,erded iging.svak. 

De eterke defen11le1ljnen van GIJS 
')leven de 11yste1!!mloze aanvalsacties 
veliswaar de baas, maar doordat mi>t 
,ame Jack Venema te t.raag an de 
,anvaf naar e ediging overscha
'celde, waren de offensie e b€doelin-
1en van Utrecht toch nie onge-

nrlljk. 

Na achttien minuten leek GIJS de 
eiding te nemen. toen Rob van Aarem 
loo r de verdediging soleerde en ver
volgens Johan Orsel in schietpositie 
bracht. Doelman Van Dommelen stop
te de zwarte schijf echter op de lijn. 
(Orsel: .,Volgens mij was de puck de 
'ij n al lang gepasseerd"). In de laatste 
1econden van de eerste periode sym
'ioliseerde Wils Pronk de onmacht 
va n de Groningen door in volkomen 
,rij e positie te stranden op Van Dom 
melen . 

ZeUs ln een fll!le waa.rln GIJS een 
'l.umerleke meerderheid had (5 GIJ • 
, pelers tegenover 3 van trecht) wa 
:,et voor de kwalitatief b eier spelende 
Groningers m oeilijk de ju iste richting 
te vinden. De ongeduldig geworden 
;upporters moesten tot halverwege de 
w ede periode wachten op de ope
tingstreffer . Henk Krikke, die één 
•,an zijn betere w edstrijden speeld, 
·ondde een solo voortreffelijk at (1-
~) . 

De gelijkmaker viel op een momen t 
waarop GIJS definitief leek toe te 
·laan. De Jonge Peter Stiel passte 
·outief, waarna Van Kraay, één van 
de drie A-junioren van Utrech , door 

on breken en scoren. (l-1) . 
Utrecht-coach Knjes: ,.Dat we na 

d tweede p node nog gehjk zouden 
staan, had ik ni t verwach . Temeer, 
daar ik bij dit team noga] l:'ens heb te 
maken met eel spelerswisselingen. 
Een eenheid krijg je dan nooit." 

Zijn woorden werd n tijdens de 
laatste periode bevestigd door een 
sterk aandringend GIJS, dat de slotfa
se geheel voor zich ope1Ste. Coen Ei
k el nboom, die 1artin Leeilang de 
laatste tien m.lnuten ven•ing, behoefde 
11lcchts eenmAal in actie t kom n. 
Doelpun1.en van Van Aarem en Krik e 
dwongen de Utrechtenaren tot cap1lu
latJe (3-l) . Tussenstanden : 0--0, 1-1 

n 2-0. 

GI teravond peelde GIJ ln Den 
Haag tegen Hijs Hoklj 2. In een kei
]larde wed trijd, waarin GlJ 'lteertlen 
en HJJ r.e tie:n strafminuten oplie
pen, gingen de Groninger., met maar 
liefst 7-3 ten onder. HIJ -Rok.ij, met 
twee internationals en drie jeugdinter
natlonals, maakte een terke indruk. 
GIJ -coach an Erp: .,Het !echte ij 
(er , erd niet gedweild) en het zwak-

e licht mogen natuurlij geen excuu 
zijn oor de nederlaag. Hijs speelde 
erg goed." Tu e~tanden: 2-0, 3--2 
en 2--1. 

In Heerenveen verloor Thiall zijn 
competitiew dstrijd tegen het sterke 
Brussel, dat negen Canadezen en één 
Hongaar in het team had. Thialf 
kwam al gauw op een achter·tand. 
waarbij doelman Pin niet vrijuit ging. 
De tussenstanden van deze spectacu
laire wedstrijd (verschillende malen 
gingen spelers met elkaar op de vuist) 
waren: 2-3, 2-2 en 2.--3. Voor de 
Friezen scoorden: Stevensen 3x, Vin
g013 2x en Moore. 

De stand ·an de tweede 
l. Tilburg Trappers 2 
2. Hijs Hokij 2 
3. Kemphanen 
4. Rotterdam 
5. GIJS 
6. Amstel Tijgers 
7. ·1JC 2 

divisie is 
] 0-19 
11- 14 
11-11 
10- 9 
9- 8 

11- 6 
10- 3 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 

1 
0'1PF' lTJ i r, 01\' I 1 . ' IJ 8 . -

G.IJ.S.- UTRECHT 
Z TE RD G 15 J \' Rl A. \ ' ~G 19.4 

oupon nr J 1 

'('() verknnp Grontngr,n· Slgarenma~a n 1lnke, 1 [Puwe bbin
if'S na 2, Hamen, Hl':re tras 80; ,rl ver, Paterswold~ev.eg Hll; 

Knollf'ma , Wle] pwaalpleln 40. 
Hoo11ezand . Aqua port. M. Venlngas raat 30 

V Meub 1,xpo1111 • D• Perman ent," . die u de1, • d11ert1nt II u nbl11dl, 

.,.en1 u en sfeervo ll e klJk• vond Even afHrvol als het klJ~le11st In onze 

klass11rneuoel loonalen Hoornsedlep 1"7 en Groothandelscentrum 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
IJSSTADION STADSPARK 

Age n d a nog te pelen thui •wed trijdcc van G.IJ .. 1. 
Zaterdaga\'Ol1d 22 Januari G.IJ . - ROTI RDAM 

29 januari G.IJ .~ . - TILB RG 
12 februari G.IJ . . - ROTTERD ;u 
• 17.00 uur) 

G.JJ . ·. - H.JJ .. . 00(,KY m 
19 februari G.JJ. . · Til HT 
26 februari 0.1.1 . . - AM TF.L TIJGER 
(17.00 uur) 

GJJ . . ll - MOK EATF.R IJ 
4 maart G.IJ. ·. • ll RNE E . . (Westfalen) 

11 maart G.lJ . . - TRECHT 

G.lJ ,S. fan- noteer deze da a· -. 

Voorverkoop Groningen : S1garenmagaZJJn: Minke, Ni uwe Ebbinge~traa 2; 
Homan. Herestraat 80; Griev r. P aterswold eweg 448, KnolJema, Wiel waal
plein 40. Hoogezand: Aquasporl, . V nu,ga traat 30. 

V euoele.1.posit1e "De Permanente ", doe u deLe advert11nlle aanbiedt , 

w anst u een sfeervolle kif avond. E en sfeervol als het kl1kleest 1n onze 
kfassemeubef.toonzalen Hoornsediep 147 en Groothandelsc ent rum. 



Proli te ska tes w1th cu p s t hat w il l su pport 
1,250 Ibs witho ut be nd1ng o r brea l,ung ha ve 
the exclusrve C .C.M PR O GARD heet that 
prov1des excellen t pro tect,on aga,n st ac
c1den to l cuts and enta n glemen t w1th other 

ptayer s · skates 

Each m atched pa ir of TACKABE RRY boo ts 
1s hand -built w1 th met1culous ca re a rou n d 
ma tc hed pa irs o f sc 1en t 1f ,cally des,gned boo t 
lasts . The f tt tS snu g end perfect. ! rom toe to 

heel . Ava,lab1 e In e1t her regu ler or narro w 
t1tt1ngs. 

\ 
Fu ll h ee l tocal1 p rotec t Ion The tendon &: ua rd \ TACK AB ERRY ~ TOE. Th,s 1s an 
has a ca re of ball Is t 1c nylon armor, oute r ~ cl us1ve de..-elopmen t of C.C. M . desi gn 

l1n Ing o l tough lea ther , inne r l inrng of Eng- g1~ ~ om plete toe p rotect1on . lt 1s pr act 1 
l1sh kip Jeather . Th e ex t ra len gt h tongue Is ca lly nbr ea k. abl e. Toe construct1on st a rts 
th e sa m e 1mpregn able con st r uctIon , plus w,t h tl e one p1ece molded polye thylen e toe 
a soft fe it hmn g cap of gh 1mpect re s1s. ta nce . This1s co..-e re d 

w 1t h 2- ~eathe r , t he ou te r laye r be ing o f 
top Qual1 ca lf th et m atch es the tri m on 

the eyelet r w. 

TACKS by C.C.M. 

Fl ashing st ee l on ice; thrust ing- d ri vi ng- a 
quick step to the right; a biti ng cut to t he 
left ; th en into f ul l fl ight-driving, d riv ing, in 
and aroun d You set I You shoot ! You 
sco reI And the roa r o f the crowd c rashes like 
waves again st your ears. Th at dream .. the 
dream of ow ning C.C.M. " TACKS" . . th is 
year, m ake it carne tru e. 

Most of the leading Professi onal and Amateur 

hockey players in No rt h America wea r TACK S. 
And with goo d reason . They' re the World's 
finest. Th e co mbi nat ion o f TACKABERR Y 
boot s fo r maxim um toot protect,on and PRO· 
LITE skates fo r strengt h and t ough ness w ith 
lightweig l1 t ( th e sole and hee l cups w i ll wi t h
stand 1,250 Ibs. p ressure with out bend 1ng o r 
brea king), i s des, gned fo r t oday's l ast, h1 gh
powe red gam e th e l1igh·speed rusl1es
th e sudden stops-the ta st brea kaways-t he 
qu ick changes in d1rectio n. Why settl e fo r 
less 1 There is less avail able . Bu t no ne f1ner 
- anywhe re. Th is yea r, get th e World 's f1nest 

TACKS by S.C.M. 

Regular Fitting-Half sizes 5 to 12; 
Full sizes only 13 and 14. 

Narrow Fitt ing-Half sizes 5 to 11. 

32 1003 

BOYS' 

GOAL SET 

S1zes 3 to 6 

The sh oe ,s made on th e fam ous Tackaberry 
last and has sole leather armour pro t ect, on 
cover ,ng the In step trom t he PRO ·GAR D toe, 
w h1 ch Is al most ind estruct,ble, t o the hee l. 
Th e boot has a sol e lea th er o ut sole w1 th a 
waterp roo f fiber 1nsole and a st ee l shank . 
Black g rain uppers, l1ned wIth white suede . 
The two ·pIece to ngue, eye let faci ng and otl1er 
tri m are bl ac k g raIn leath er. The sk ate Is 
CC M ·s boys· goal skat e. 

HOCKEY SKATE SETS 

32 1023 

"PROLITE" 

SKATE SET 

Half sizes 5 to 12 

Full size only 13 

le!o•Fol'¼! 
"J~CIE=' 

Ma ny rugged , exc lusive C.C.M. featu res a re bui lt right in t o t ake 
the hard play of modern hockey and to provide plenty of pro tec
t io n and support . The " PR OL ITE " is a fa vorite wIth t he hard 
skati ng p layer. The blade is C.C.M. " PR OLITE" Shoes are built 
on the famous Tackaberry last fo r comfo rtab le snug fit and ex· 
cellent support . Tendo n guard has a layer of 2 ply cut-res, stant 
ny lon ·a rmo r tor hee l t o cal f protect1on . Heavil )' padded t ongue 
has 2·ply ny lon -armo r protectI on. Pro-Fort to ) , t he st ro ngest 
ever made. Sol1d leathe r inso le. 

32 1120 

"MUSTANG" HOCKEY SET 

Full and Half size s 6 to 12 
And size 13 

Built o n the famous 
Tacka ) erry last lor a 
snug, comfortable fit, the 
" MUSTANG " set is top 
value in this popular pr ice 
range. 

Th e skat e is C.C.M. " SENIOR A" . Sh oes a re orefully built !rom 
se lect ed blac k g rain leather with black toe, eyelet row and tendon 
guard . Pea rl spl it li ni ng with faa m rub ber inter ining ,Prn-gard toe 
almost 1ndestru ctibl e. Specia lly shaped t o ngu•i l,ned w,th heavy 
wh it e fei t . 

32 1155 "JR. TACKS" 

BOYS' HOCKEY SET 

Full and hal f sIzes 3 t o 6 

!Pm·Fol'¼I 
TCIE=' 

Becau se young hoc key pl;iyers do not need th e supe r strength 
buil t 1nto Ta ckaberry boots and Pro l1 te blade s that a re worn by 
most o f t he wor ld ·s lead 1ng p ro fess ional and amateur hoc key 
playe rs, C.C .M. ha s developed the " J r . Tac ks " to m eet th e In · 
c rea sing demand from growIng hockey p layers tor C.C.M . Tacks. 

The BLADE is C.C.M. "SENIOR A" : • Built •1n ero 9~ sa fety 
heel • The cups wlll suppo rt a laad o f 95 0 Ibs. with out bend in g 
or b reaking • The blad es are h igh-car bon !> teel . 109" th Ick , spe 
c1a lly hea t ·trea ted to hold kee n edges lange r • Tu bes are heat• 
tr eated to m 1nim1ze b end 1ng and to ta ke the sh oc ks o f ha rd, stop• 
an d.go hoc key • Hee l support Is rein for ced w1th an extra st ee l 
in se rt fo r m ax imum strengt h • Elec t ri cally welded th roughou t • 
C.C.M . Chromium-ove r-N1ckel f1 n1sh 

SHOE: Built on the famous C.C.M. Tackaberry last : • Uppers o f 
bl ack Kanga roo - st ro ng and su pple, res1 st s stretch1n g and 
scu ff1ng • Li ned w 1th correct ed graIn ki p • l nt erl1 ned w1th 
12-oz . sin g le duck • Brown toe , eyelet row , and tend o n guard 
• Pro Fo rt toe • Outso les are ¾ ty pe, ext ra strong, so lId 
lea th er • l nso les a re made o f wa t erproof com posIt Ion • Water· 
prooi cou nte rs • St ee l a rch support • Te ndon prote cto r of dark 
g rain lea th er in te rl1ned w1th 2 •pl y nylon to preve nt tendon cuts 
• Telesco pic eyelets 



HOCKEY GLOVES 

De signed to meet the requi re m en ls or top 
proressio nal players, th ese C.C.M . "C on tou r 
Crafted " Glove s fe atu re max imum protection , 
superio r rrex ibility, lighter we igh t. 

50 1110 - C.C.M. '"C USTOM PROFESSION AL". 
Here 1s complete Contou r Crafted 

comfor t w1th top profess ional toug hness . and 
modern styling. Made of spec 1al ly selected Call 
forn1a c rea m cowt11de w1th blac k t r im . l t lea -

• tures Pro grip, genuine l10 rseh1de pa lm , shoc k 
• absorbing foam padding throughou 1, rein fo rced 

w1th h,gh dens1 ty poly s.trips. M olded Armorl1te 
wris t protect,on. Triple Pro -Gard thumb. Ven 
l 1lat1ng eyel t between back roll s. Handback 
and cu rt l1ncd w1th C1nc 1 crca m leather. Laced 
LU ff. Leneth l 51//'. 

50 13 12-C.C. M. "'J UNIOR RO"' . Here· s a 
qualily µroduc t w1th big league style 

-ind µrolPc\1on lor the budd1 ng pro. Features. 
l 'rc h . nl f1n ge rs . black grain cowh1d e t hrough 
out w1th con tr;, s llng whi t e cu ff, knuckle and 
roll 11 1~e rt s. M olded Armor l!te cu f f , Double Pro
G...r<I ltiu n1 b. l,Ked C\Jl f. Length 13". 

( 

SHOULDER 
PROTECTORS 

so 3102 0 

50 31 02 - '"f-' f, OLI IE " l1g l1twe1g ht pro fessional 
shoulde r. ch st and b1cep protector 

rn;,Je from v1 na faam padding covered w1th 
good qual 1ty wh1 e duck and bound w,th leather. 
Biceps have wool feit p clding and f1bre board 
re1nt o rcen1en t s. r ough. molded poly· · shoulder 
caps. and fl1 pers. Ad1us.1able body and a rm 
straps. Loced bac k and f ron t. 

so 1110 

50 1312 

I 

50 3122 

50 31 22-"BOBBY HU LL" autographed l1ght -
we1ght prole ~s1onal m d1um s1ze 

shou lder. ches t and b1cep protector. Black , red 
an white, made from etha foam padding 
covered w1th quality white cotton . Re1n forced 
expanded vinyl covered b1cep pad . Tough 
molded poly'" shoulde r caps and fl ippers. Ad
JUStable body straps. • 'High dens1ty linea r 
polyethylcne . 

50 3117 

50 3117 -Colorfu l shoulde r protector, w1th 
b1cep pads, for the young player . 

Made o f wel l-padded white cotton w1th poly '• 
arches. Shou lder caps and fl ippers made trom 
tough , molded poly". Ex t ra vinyl-covered hber
boa rd and padding on biceps tor add1t1onal 
pro tect1on. 

C.C.M . Shoulder Protectors are ava ilable in 
boys', m en's and e xtra large sizes. 

"~ High densi ty li near polyethylene. 

BOYS' HOCKEY GLOVES 
SO 1212-"Bobby Huil " autographed . Senior 

s1ze, professional style glove. Black 
cowh 1de "p re-bent" f1ngers and cufls w1th 
wh ite inserts and trim . Red handback . Rolls and 
cuff are welf padded and re1nforced w1th poly 
mserts . Molded Armorlite cu ff 1s black l1ned . 
w1th trim and lacing. Double Pro Gard th umb. 
Length 15". 

GOALIE GLOVES 
50 5115, 50 5116-INTERM EDIATE SIZE pro
fessional style goalie gloves. Made of gra1n 
cowhide. Trapper sty le CATCHING GLOVE w1tt, 
well padded cuH. STICK HAND has poly pro
tec t 1on 1n th umb; back pad 1s 1/4" urethane 
faam and polyethylene 1 O" x 7 l/4 ". Poly 1n
se rt-s in expanded vinyl cu ff Glove type f1 ngers. 
Le ft ca tch1ng and nght st ick gloves 1llustrated . 
Also avaliable 1n ri gh t ca tch 1ng and left sti c ks 
gloves. 

PLEASE NOTE ! 
l llu strated in th1s folde r are 1ust a few of 
the lamous C.C. M . items fea tured by 
you r ne1ghborhood C.C. M . dealer. 

He 'II be glad to ad 1se you on the p rop 
equ1pment and 111 to r Il you r hock ey anli 
skating r qu iremen ts. 

ELBOW PADS 

50 3202 so 3211 so 3212 

50 3202 -PROf(SSI ONAL t lbow Pad All wh1le , m ade ol top 
qu ahl cowh1df' w1lh a heavy co llan l1nm g Polv rlhow 

p, o tf'C or •s sandw1c.l"'!ed Oe tween tayers o l foam ru be, [,Ud 

toam rubber r m g ne-.;I to elbow lo r maiomum c.om lorl F'orearm 
protec lor 1s made trom molded plas t ic and is lealher cove,ed 
Hea11y elastlc ~e bbm g Ic hold the ad -snugty 1n place 

SO 3211 - SUPER PRO" ' [lbow Pad of f ine. quahtv co ..... niae 
Covered molded po1y ·· cap. Well -3rJded around cap. 

Hea"'Y co tto n 11n ,ng, 2" elast1c web bing at bom ends. 

SO 32 l 2- ELBOW A D KNEE PAO Covere <J w1th feil backed 
vinyl L1n e-d w1th s1,ong coltan . Well padded rolls 

oro ... ,ae gooCI pro lechon and com tortab le tit . Oura ble efa~ t•c: 
we bb,ng at bo01 ends holds pad m place 

50 5301 

Tht e:lc:lus1\lt shape 
bu1l1 tnlo th~se pads 
by C.C M. ,r1ssu1 es easy 
tle-J.1b1hty 1n the lo.nee 
area and ple-n1y of p,o 
tection d:c ross. 1he ,n 
step. 

J 
50 2101 so 2120 

SHIN GUARDS 
50 2101-C.C M '" PfWLITE .'" Designed lor use 1n 

t he N H L. lncorporates e.tclus1ve CC M 
features All white The new style wrap aro und 
·'Nyl on Armorsl!ng" prov1des co mplete cu t prote-c· 
ll o n for the sh1n and calf lne body ,s o f heavy 
white feit w1lh large pre-fo rmed k nee wings w1th 
cowh1de covere d polyethylene and vma faam pro
tect 1ve pads. Knee caps and shin fro n ts are ot 
tough , moulded po1y• • covered w1th ethafoam and 
tuil gra1n leather Knee caps and shin lronts are 
separated by a w~ll -padded rc,;1 w1th r,olyethylcne 
inserts. and a cowhide covenng Th 1s is. a llght 
weight shrn gua rd oHering m.;H 1mum protec ti o n 
Centr• o f knee lo bottorn edge l 4 1/ 2 .. - 10'" shin 
fronts . For men and youths . 

A lso avatlable fot men and youths. centre o f kn ee to 
bottom edge 16 I/z'" - 12'" sh,n fronts 

50 2120--PROFESSIONAL-STYLE. All white . Good 
QUahty. heavy lelt backing 'wlth t ough . 

moulded poly• • knee cap backed with v1na toarn 
rubber. Tough, moulded pal y • • sh1n f ront w1th 
cansas sling and feit wlngs Ex t ra pad of cloth 
covered vina toam on unders,de of knee gives 
add1t1ona l protection Special teather covered knee 
side protectors, new shaped to p . Centre of knee to 
bottom edge 14 ½'" - 10'" sh,n fronts For boys to 
15 years 

50 2207- PROFESSIONAL- STYLE FORWARD MOD-
EL Tough. moulded poly" front and knee 

cap . Heavy quahty fei t used in knee sectîon. -side 
wongs and al bottom. Top graln cowh ide hinged 
roll unde r ~nee and ~trong canvas s lmg behi nd 
thê front to protec l the sh,n . Centre o f knee to 

so 2207 

bo tt om edge 14 •;,· - JO'" sh on fron t For boys to 
15 years 

50 2304-Red. White and Bluc Ju noor S11e Maulde 
poly' • kn e..,. cap and sh m fr on t H :aav 

co tlo n cov ered e tha f oam pad~ing under and around 
knce cap. un sl1ng and s1de w1ngs; s. l ron l!: b1nd1ng 
Well pdd cd roll w1 h ra bri ho,d f ac1ng bclo N k ne 
CdP Cen lr o f knee to bottom edge 12~ 1 " - 9' 
sh 1n f ron t For boys. to 11 years 

BODY PROTECTORS 
50 5 ~ I0- rROFESSIONAL S [YLE all whi te Bod 

P,ot12c to , squt:1re pod . fl ex1b lP, s. tyl 111 
wr t h p11Jdded ~houlde r scct, ons. genu ,ne horseh,d 
L:1r:111g w1th bes t QUdllty white feit b iJck1ng St ra1gh 
c u t bo tt orr-, w1th srde sl ,t s. f o r 1:nllra f lex1bd,ty 
Strong ad iustabl s hou lde r an d wa1st h rness 
t ru ly pro model lor l op ran~1ng goafkeepe,s 

GOALIES' LEG GUARDS 
50 5301-'" PROLITE'" PROFESSIONAL H as man 

spec ial foatures. to ass ure p e rf ec t ant 
secure ad1ustments to the leg C.x clus.1ve pre sh.ape 
frt over ,n~tcp M ad e of "S.electe d hor~eh1de an 
padded w1th fine quall ty deer ha1r t o p, ov1de l1gh 
welght. res,st mo1sture an d pre\.ent re bound Bes 
qualrty feit padding on bac k, shaped l fi t the leg 
Ex l rJ rolt on outs ,de of guard rs full length to kl.-'e 
out cnrner shots., but hinged a t knee for max11nu 
lle>1b1 ii ty Lea ther bound at t o p and b ott om 
sturdy o, l ed lea ther s t raps wo th full ad1 ustmen t 
ad i u stable toe Slrap Overa ll length 27 1, 2 '" Al s 
ava il able in 32'" length . 5 leg straps, 1 toe strap 

Oth er goalie pads from 22'" overall lengt h 

• ' High dellsity l 1near pol yethylene 



FIGURE SKATING SETS 

32 2011 

LADIES'" WINTER CLUB" 

SKATE SET 

Fu ll and half sizes 3 to 10 
Regular o r Na rrow 

'---- '\ 

• This Skate Set offe rs top value at a moderate 
price. Blade is C.C.M. "WINTER CLUB ". Up· 
pers of Wh ite Elk. Leather li n ing. Leather out 
so le. Steel shank . Water-res istant cou nters. 

C, 

\ 

32 2027 

LADIES' " STERLING " 

SKATE SET 

Half si zes 4 to 10 

· This Skate Set wil l satisfy th e needs of most 
club skaters. Shoes fit closely, offer firm sup
po rt and are wel l st yled . Blade is C.C.M. 
" STE RLING " . White Elk ta nned uppers. Steel 
sh ank . Wa t er -re si stant counters . Formed 
leathe r to ngue with faam ru bbe r lin ing. 

32 6035 

MEN 'S "STERLING " 

SKATE SET 

For tho se who want to do se rious f igu re ska t ing, 
th,s se t g1ves the close- f1 tt 1ng, so lid comfo rt 
and f,rm support needed for accu rate ska ting. 
Blade 1s C.C.M. "STERLING". Uppers of Blac k 
gra,n lea th er. Suedene lining. Tongue l1ned wi th 
foam rubber. Sponge rubber ankle protector. 
Molded, mo1 sture -proo f counters. 

c., 
L 

1:· 
.c 
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3 2 2417 

LAD IES' " PASTIME" 

SKATING OUTFIT 

Full and Half sizes 
4 to 10 

.... / 

Th is outfit offers good val ue at eco nomy price . 
Blade is C.C.M. " PASTI ME" . Uppers of White 
El k (trade name) . Fully lined. Wide st raight
style back stra p. Good q ua lit y fi bre inso le and 
moistu re -resistant outsole. Stu rdy moulded 
f ib re counters. Semi-box toe. Sha ped tongue 
with spo nge rubber. 

C 
ro-goril 

HELMETS 
T he C.C.M . P..!2,90rif Hoc key Helmet is injec t ion
moulded trom h igh-densi t y polyethy lene, Devel o ped by 
C.C.M . in con junc t ion wi t h a lead ing indus tr ial desi gner 
and in consu l tat ion wi th a p romi nent neuro-s urgeon. 
Whi le l igh t in weieht , the he lmet will not sha t ter o r 
c rack under seve re ,mpact , even a t low tem pera tu res, 
and is comp letely and quick ly adjustab le to f i t most 
head s izes. Th e rear she ll is moulded in one p iece t o 
prov ide pro tec ti on to the b ase of the skull and the 
temple . The two la rge c urved ri bs at t he rear an d top 
of the helmet prov ide i m po rtant add i t ional pro tec t ion 
by spread in g impac t blows over a large area o f t he she l l, 
and by ca usi n g the shel I to absorb en ergy by f lexing, 
before perm itt ing a d i rect b low to the top o r back of t he 
head . The front band provid es additional p ro tect ion l o r 
the temple area and the fron t part o f t he sku l l. Th e 
whole he lmet is l ined wi th faam po lyethylene. Well ven 
t i lated , Ad j usta bl e whi te lea t h er straps. Ful ly assemb led . 
Helmets in your c ho ice of Red , Blue , Green , B lack or 
Wh i te. 

P.ro gorif MOUTHGUARD 
The C.C.M. P.fO gorif Mouthguard is injec tion-moulded trom nylon 
and padded w,th comfortabie v,nyl foam to prov,de ample protec t ,on 

to the mouth area. The guard f,t s to the face 1ust below t he cheek-bones and 
on the ch1n. The un 1que design m1nim1zes mterference w1t h breathmg and 
1aw m ovemen t, whtle eHect,vely shie ld,ng teet11 and the base of the nose f rom 
1111ury. Complete w,th s traps to attach to hockey helmet. 

EXCLUSIVE C·C·M· 
C.C.M . P. 'O gorif H EEL 
Smooth, rounded surfaces 
prov ,de excellent protect,on 
aga,n s t acc,dental c uts w,th 
n o danger of tr,p p,ng 
through acc,den tal entangle
ment w,th ether players' 
ska tes or st, cks. Atta ched 
w1th expans1on sc rew s to r 
ea sy replacement. 

C.C.M . GOALIE 'S GLOV E 
WtTH BALLISTI C 
NYLON-ARM OUR 

Fu ll p ro lection fo r the bac k 
o f th e hand is p rov id ed by 
bal lis ti c nyl on -arm o ur. 

FEATUR ES 

C.C.M . P.fO gorif 
M OU LOED TH UM B 

Moulded one-piece t h umb 
protecto r pre-formeel to na t
ural g rrp posi tron , prov1dmg 
the u l t ima te in p rotec t ion. 

C.C.M. PROLI TE 
SHIN GUARD WIT H 
BAL LI STtC N YLO N-ARM OUR 

Developed fo r use in t he 
N.H.L., th, s sh,n g uard ,s 
1, g ht in weighl yet offe rs the 
protect ,on aga ,ns t cu t t,ng 
th at only ballist,c nylon
armou r can give. The ult,
mate ,n safety and comfort 
fo r modern hockey's best 
players. 

That's the C.C.M . story and that's the reason more of the leading professi on al 
hockey players wear C.C.M . equ ipment than all other makes comb ined. 

All tlirou gh th e ho ckey sea son C.C.M. is i n c lose tou ch wi th N .H.L. co ac hes 
an d playe rs. Ska tes a nd equipm ent a re des igned lor, a nd with t he aid of, the 
peopl e who u se th e equ ip m ent- th e profe ssi on a ls th em sel ves . Th i s m ean s tha t 
C.C.M . product s are okayed and pro ve n by the pro 's before t hey com e on the 
market . 

C·C·M· A DIVISION OP 

SEAWAY MULTI-CORP UMITED 

HIAD OFTIC[ 
1nd Wtrehouse: 

20 15 Lawrence Ave. W. 
WESTON. ONT. 

WAREHOUSES: 

Cor. Salter & Su therland 
WINN IPEG 4. MAN. 

1335 9th Ave. S W. 
CALGARV. ALTA. 

1361 Powell Street 
VANCOUVER 6, 8.C. 

420 Place Trans-Canada 
VILLE JACQUES CARTl[R (Montreal) P.Q. 

·C·M· 

AUTHORIZED C.C.M. DEALER 



C·C·M· 
ROW EXERCISER 

26 2011 - Th is sc ientif ically designed home 
exe rc1se r is an ideal cond itioner 

lo r men and women of al l ages . lt s ac t io n is 
sm ooth and wh is per quie t . 

FEATURES: 

• Unique hydra uli c cyl1nder action ... no 
springs or cables to give trouble or wear 
out. 

• Easily ad1usted ten sion co ntrol. 

· • Rowing hand le and seat adjustab le to sui l 
in dividua l requirements . 

• Stu rdily cons tr ucted to last a lifet ime. 

• Little mainten ance required. 

• Baked -enamel, sand beige f inis h blend s 
with home furn ish ings. 

TO 

C·C·M · SLIM GYM 

26 2002-C.C . M. design engineers have 
taken the unsightliness and bulk 

out of exercisers. They·ve produced á com 
pletely new exerciser - the e.c. M. SLIM 
GYM - that is so at trac tive and so compact 
it can fit into any roo m ... even th e l iving 
room. 

FEATURES: 

• New low height , widespread base tor 
easier mounting, stead ier riding. 

• New posture -perfect rid ing posit ion per
mits improved exercising and breathing. 

• Odometer records distance "travelled." 
Speedome ter shows co mparative speed. 

• Automatic clock timer . 

• AdI ustab le resistance con trol allows "easy" 
to " hard" pedal ling. 

• Beaut1fully fin ished sand beige co lor 
blends w1th any room decor . 

PL y BET 

THE 

design 
and 

protection 
■ • ■ LAY 

~ LINE 

mad e only by 

C ·C ·M · 
The best line of hockey equip_rnent 

ever made for youngsfers 

" Take my wo rd for it , when you 

buy the C.C.M. Bobby Huil line, 

you ' re getti ng great equi pment. 

1 have approved the design and 

construction of every piece. My 

name wouldn 't be on it, if I didn 't 

believe in it. " 

• Skates 

• Gloves 

• Shoulder Protectors 

• Elbow Pads 

• Shin Guards 

• Pants 

• Sticks 

• Helmets 

WIT THE 

,' 0 
~ OK~ < 

HOCKEY STICKS 
The choice of many of the World 's 
leading professional and amateur 
hockey teams. Ex_perience gained 
by C.C.M. in provid,ng hockey sticks 
for championship teams, has been 
applied in the design and manu• 
facture of sticks suitable for mod· 
ern hockey. 

C.C.M. LAMINATED 
HOCKEY STICKS 

with Bonded Fibreglass Wrap 

Many mode ls of C.C.M . Sticks are 
now available with a bonded fibre• 
glass wrap. These st icks are wrap
ped with a glass woven tape which 
is bonded to the stick. 

C.C.M. LAMINATED 
HOCKEY STICKS 

with Resilobond Blade 

Some models are availab le wi th a 
new Resilobond blade, Both sides 
of the blade are faced with a spe
cial glass fiber clotëdh which is then 
permanently bond to the stick. 
Both these specia l C.C.M. process
es provide blades with maximum 
protection agains t splitting, sha t
tering, and moisture penetration. 

C.C.M. LAMINATED 
HOCKEY STICKS 

with Standard Lacquering 

40 1005-LITTLE CHIEF-40" han-
dle . Minimum blade 

length 9". Red and w h ite checl . red 
ban d. 

40 1012--COMET-53" handle. Mini-
mum blade length 103/4". 

Band ing: 11 st ripes alternating yel· 
low , black, green . 

40 1022-PLAYMAKER-53" handle. 
Mini mum b lade le n gt h 

10¾ ". Stamped in ice lays trom 3 
to 7. Bandin g: 11 str ipes alternat
ing yellow, black, red . 

40 1072-PROFESSIONAL- 53" han-
d le. Mini mum blade length 

103,'4", pinned for extra strength . 
Stamped in ice lays trom 3 to 7. 
Bandi ng: 3 blue stripes. 

40 1092 --CUSTOM Pattern Made 
PRO-Finest qual ity pro

fessional sty le stick. 53" handle. 
Minimum blade length 101/4", dou
ble pinn ing. Stamped in ice lays 
3 to 7. Five narrow blue bands. 

40 1452-"BOBBY HULL" JET--48" 
handle straight blade . 

Minimum blade length 10". Eleven 
bands, white-black-red combination. 

C.C.M. L.AMINATED HOCKEY 
STICKS with 

BONDED FIBREGL.ASS wrap 

40 1212--COMET-53" handle. Mini 
mum blade length 103,'4". 

Banding: 11 stripes alternating yel
low , b lac k, green. 

All st icks available " left" or " right" 
except 40 1005 (Little Chief) 

ES • • • 

40 1222-PLAYMAKER-53" handle. 
Minimum blade length 

103,'4" . Stamped in ice lays trom 3 
to 7. Banding: 11 stripes alternating 
yel low, black, red. 

40 1272-PROFESSIONAL- 53" han• 
die. Minimum blade length 

103,'4", pinned tor extra strength. 
Stamped in ice lays trom 3 to 7. 
Three blue bands. 

40 1382- R/ H 11-53" handle. Mini-
mum b lade length 10¾ ". 

Stamped "MULTI-LIE." Two blue 
bands. 

40 1402-" BOBBY HULL " HAT 
TRICK (hooked blade). 48'' 

handle. Minimum blade length 10". 
Stamped in ice lays from 3 to 7. 
Seven bands, red-wh i te-bla ck com• 
bination. 

C.C.M. LAMINATED HOCKEY 
STICKS with 

RESILOBOND Blade 

40 1412-"BOBBY HULL" ALL-STAR 
(Hooked and Rocke red) . 

53" handle. Minimum blade length 
103,'4". Stamped "MULTI-LIE." Seven 
bands, black-white-red combination. 

40 1415-" BOBBY HULL" SURE-
SHOT (Straight, Rockered 

blade). 53" handle. Minimum blade 
length 10¾ " . Stamped " MULTI
LIE." 5 bands, black-white-red com• 
bination . 

40 1422-" BOBBY HULL " AUTO-
GRAPHED. Hooked blade. 

53" hand Ie. Minimum blade length 
10¾". Stamped in ice lays 3 to 7. 
Nine bands, black-white-red com
binati on. 

C ·C ·M · 

40 1552-PRO-FL YTE - 53" hand Ie. 
Minimum blade length 

103,'4". Stamped in ice lays 3 to 7. 
Four red and three white bands. 

40 1555-PRO- FLYTE HOOK-53" 
handle. Minimum blade 

length 103,'4", Stamped in ice lays 
3 to 7. Four black and 3 white 
bands. 

C.C.M. GOAL STICKS 
with Standard Lacquering 

40 1101-S HUT -OUT- Handle 45• 
minimum. Pinned blade 

12" x 3 ¼" , 2 blue bands. 

40 1102-PROFESSION AL - Ash 
hand le 53". Rock Elm or 

Hickory blade. 143,'4" X 3½". B lade 
and s la ts are pinned in 10 places. 
lee lays 13 to 17. Three blue bands. 

40 1103-PATTERN MADE PROFES-
SIONAL-Ash handte 53". 

Rock Elm or H ickory blade 14¾" x 
3½". Blade and slats are p inned in 
10 places. 1 ce lays 13 to 17. Four 
blue bands. 

C.C.M. GOAL STICKS with 
BONDED FIBREGL.ASS wrap 

40 1302-PROFESSIONAL - Ash 
handle 53". Rock Elm or 

H ic kory blade, 1H '4" x 3½". Blade 
and s lats are pinned in 10 places. 
lee lays 13 to 17. Three blue bands. 

40 1303-PATTERN MADE PROFES-
SIONAL-Ash handle 53". 

Rock Elm or Hickory blade 141/4" X 
3½". Blade and slats are pinned in 
10 places. lee lays 13 to 17. Four 
blue bands. 
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Derde blad 

van Aarem: 'Stijlloos optreden' ; 

Reeks van bekeuringen voor 
foutparkeerders bij ijsbaan 

FOB VA AAREM 
. . . ,,stijlloos op/red n '" . . . 

(Van een onzer ,·ers laggevers) 

De heer Rob van Aarem , directeur 
van het ij s tadion in het Groninger 

tad park , indl het " lijlloos" 
van de Groninger politie, dat ze 
zonder pardon automobili ten, die 
een bezoek brengen aan de kuns~ 
ij baan en hun wagen op de Con
cour laan parkeren, op de bon 

lingert. De heer Van Aarem heeft 
er bij de politie al ettelijke keren 
op aangedrongen of ze met name 
in de weekends bier geen "hand 
voor de ogen" zou kunnen doen: 
het antwoord van de politie was 
elke keer weer: ,.,De men en moe
ten het nu maar een een keer we
ten". 

Gistermiddag 2 1111 er volg n de po
hlle 40 a ;;o p1 ucessen- e.:-b al 
uitgeschreven. volgens de heer Van 
Aarem zoud n het er eerder tachtig 
zijn geweest. ,,Hel is een hele nare 
zaak, maar wij kunnen er verder n iets 
aan doen". aldus Rob van Aarem, er 
aan toe voegend. da t hi.1 ook gistermid
dag enkele k ren \' la d geluidsinstal
lal1e heeft laten omroep n, dat ge n 
auto' op de Concourslaan mochten 
worden geparkeerd . 

Volgen de politie zijn de processen
verbaal mede uitgeschrC'ven , omdat 
h t parkeerterrein ( een eindje verder, 
rechts. aan de Concours laan) leeg zou 
zijn. D hee r Van Aar m durft dit te 
betwi.Jfel n . .. All parkeerplaatsen rn 
de omgeving waren vol, of zo goed als 
vo l", zegt h1J . 

De aparte Marlmiha !-parkeerplaats 
aan de Leonard Springerlaan was gis
teren vrijwel leeg. De h er Van Aa
rem vindt dit geen wonder : ,,We heb
ben veel mensen ,·an buiten de stad, 
die de situ:itie 111 het Stadspark niet 
kennen . Deze park erplaals lig ook 
veel t \ er van de ij sbaan . Automobi 
l I ten, d1 hem wel weten te vmd n, 
nemen de moeite niet er hel maal 
naar toe te rijden". 

Hel aantal p1 oce s n-verbaa l was 
gisteren mede daarom zo hoog, omdat 
he een ,·an de topdag n uit de jonge 
ge chiedeni van de kunslîi baan was. 
Op de buitenbaan waren 3000 chaat
sers up di> bmnenbaan ong veer 1000. 

Wal een oplossing van de parkeer
probl men 111 hel Stadspark betreft 
hoopt de heer Van Aarem . dat de 
voelbah·elden van GRC (tu sen Mar 1-

nihal en ij ·stadion) zo nel mogel11k 
na het vertrek van deze voetba lvere
niging naar het sportpark Corpu den 
Hoorn tot parkeerterrein worden inge
richt. De gemeente heeft deze plannen 
al enige lijd geleden ontwikkeld. Het 
bureau voorlich ing kon ons vanmor
gen nog niet bevestigen of het gerucht 
waar is, dat gezien de moeiliJ ke finan 
ciële ituatie van de gemeente, dit 
werk op de lange baan 1 geschoven. 

Kleurloos 1 
Dat ook de slechte service voor het 

publiek, waarvan in de beginperiode 
sprake was, en de verhoogde en
treeprijs ( de toegangskaarten zijn 50 
pct. duurder geworden) een rol kun
nen hebben gespeeld bij de afgenomen 
belangstelling bestrijdt Van Erp. Sa
menvattend valt niet aan de indruk te 
ontkomen dat een deel van degenen 
die eerst nog in vuur en vlam raakten 
door GIJS het nu wel voor gezien 
houden omdat de sympathie die uit
gmg van een stuntelende, maar verbe
ten vechtende beginneling, heeft 
plaatsgemaakt voor een enigszins 
kleurloze positie in de tweede divisie. 

Dit verontrust de GIJS-leiding 
evenwel niet omdat het vertrouwen in 
de ploeg onwrikbaar is en men er 
op reken t da t de Gronin ger ij shockey
ploeg bin nen afzienbare tijd voldoen
de geschoold i om de stap naar de 
hoogste ijshockey-regionen te kunnen 
w agen. De manier die GIJS vanaf het 
b egin h eeft gekozen om dit te berei
ken blijft voor sommigen onbegrij
pelijk, maar is tevens uniek in de 
ijshockeywereld . Want de Groningers 
blijven zich er tegen verzetten één of 
twee ster ke bui tenlandse spelers (Ca
nadezen en Tsj echen zijn het meest in 
t rek) te laten overkomen, terwijl juist 
in een ij shockeyteam een enkele top
speler al in staat kan zijn het niveau 
drastisch omhoog te tillen. 

Tevens vormen dergelijke aanwin
aten voor het publiek een nieuwe 
attractie, iets wat het G roninger pu
bliek nu moet ontberen. De visie van 
Van Erp: .,Als je een buitenlander 
aantrekt tegen bepaalde financiële 
vergoedingen krijg je onherroepelijk 
moeilijkh eden in de ploeg omdat de 
anderen niets betaald krijgen . In Ne
derland zij n hiervan ettelijke voor
beelden. En bovendien kunnen deze 
clubs hiermee niet door blijven gaan, 
omdat de bond steeds strengere nor
men gaat aanleggen. Een tweede divi. 
sieclub mag ' t volgend jaar bijvoor
beeld nog slechts over één buitenland
H speler beschikken, terwijl er in het 

clagweek 
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GIJS verliest 
enerverend 
duel van 
Rotterdam 
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oe man ee 
H n rveri nde IJshock du I tusse he door :r:1e te en: o e GIJS n 
Rotterdam reeg w1Jf m1nut n oor t11d n n~tionel end1ng, toen de 
u1 blinkend doelman Mort1n Leetlong een dreigende houding aonnom tegen 
arbiter Burger L flong gooide z11n stic en hond~chocnen op het 11~ n r ed 
\'ervolgens dreigend naar de sch 1dsrechter, nadat deze een o crtr ding b stro t 
had. Dit all Ie rd d Gron1ng r n " gome m1 conduct penol " op, at 
"oor hem een vroegt11d1gc reis 11aar de leedkomer bete ende. D 1& 1arig 
P t r Stt I die ols erd d1ger e l11 s bet r speelt, m st noodg d ongl'n h t 
keeper rk errichten, wol hem, tot genoegen won de t r me I nde sup
porters, ok und1g afging De stond s op dot moment ol 5--1 1 he ~oor-
d cl ..-on de 1"' hoog tempo spel nd Rotterdommen In du? n 
crandering meer komen 
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Laatste minuut twee 
keer fataal voor GIJS 

TIL BURG 

WJNT BEIDE 

DUELS 

(Van een onzer yersloggevers ) 
Dat een iishockeyduel pas na het laatste lluitsignool is beslist ondervond GIJS 
dit weekeinde tweemaal. Zaterdag werd het team in Groningen in de faatste 
seconden door Tilburg Trappers gek.fopt en gisteren moest in Tilbu rg zelfs een 
voorsprong uit handen worden gegeven tegen dezelfde tegenstander. 

In de thuisw dstrijd tegen het twee
de Tilburgse team, waarin de op hel 
oude n st te n ,ggekeerde Hereygers 
mecspcr.lde, ma.:iklen l ! t de laatste :-e -
ond0n de luid: uchtige aanmoedigin

geo (.: m:k]: ,ps ,'luats voor een ont
,1 chlennde sli11 . Op dat moment 
zai:;en cJ0 !(hc,nd ,•,] toeschouwers de 
lrcigc ,1d da]e11àe i;tick v an de T ilbur

g.:r Bik &ls YO'll' f, pP l van een vernieti
gende .. ~l~p-!<J,ot ", clie de puc k langs 
\ erschil1end chaatsen en sticks 
vo rbiJ doelman Leeflang in het net 
deed verdw1Jnen. De eindstand w rd 
daarmee 2-3 in het voordeel van de 
gasten . 

In h t Groninger stadspark kwamen 
de symptomen van de zi kte waaraan 
GIJS cilt . eizoe n kennelijk lijdt weer 
eens duidelijk naar vor n : d impro
rluktivit it. De wat gewijzigde vorm 
in de aanvalslJJnen (Van Aarem in de 
tweede aanvfll en Bosma. B rgbuis 
n Knkke m cl erste) bie k nog met 

het jui te geneesmjddel te z~jn. 
H et in toom houden van de Tilburg

se aanvallPn en het gemis aan durf en 
koelhl ecligheid bij GIJS waren de 
lirecte oorzaken van de 0-0-stand na 

de ecrsle -periode. De enige wapenf 1-
\en van de Tilburgers waren in die 
fase b ,perkt gebleven tot enkele scho-
1 "n \'i!rl o.a. Burgers en en solo van 
11e sn,,J1e Kremers. 

Meerderheid 
:\let een numerieke meE" rderl1eid in 

het bl'gin van de t we de periode leek 
de tijd \'Oor de Groningers rijp om een 
voorsprong le nemen, maar oo k toe n 
t,Jc-ek hel GI.l . -0 \'e r w icht niet vol 
doende kracht en doelbewu !hei d le 
lJeziUen om met de Ji ham e lijke inzet 
( vele per oonl ijke du el~ wa r e n , •oor 
de G oni.nger. het Til burgs bolwerk 
te doorbreken. 

Een Tilburgse official verklaarde 
oen: ,.He zal w 1 geen 18-2 voor ons 

, ·orden. zoals in de eer te wedstn.1 d. 
Met é"n punt.ie zij n w ook al tE>vrf'
dl'n. Ons team heef n1g!:'-ztn~ aan 
sterkte ing bort door he opstellen 
\·an Jl'ugclspele r, en he 11J l mce<lnen 
·van onze twee ;1nad zen. Daar kom1 
natuurl1.1k b1,1 dat GIJS vana,-ond rg 
slerk speelt " 

schiJf aan de andere kaJ1t in de kooi 
na een schot van Tetsman, dat door 
het lichaam van Krikke van richting 
werd veranderd. Tilburgs captain Cal
lam ( ook trainer-coach van het crstc 
t am) liep een persoonl1,1ke stra ( van 
tien mmuten op door m t z ij n s ick 
een slaande bewegi ng naar enkele toe
schouwers te maken. Callam : ,,Ik werd 
gespuwd ." 

De laalsle fase van de wedstrijd gaf 
een sterk spelend GIJS l zien, da l 
door Berghuis na een ombi natie met 
Knkke op 2-1 kwam. Daarna ontwik 
kelde het pel zich naar een behoorl ijk 
niveau, wat echter voor de chauvinis
tische suppor ers uitmondde m een 
bittere ontgoocheling. Doelpunten van 
Callam en B k realiseerden de wal 
fortuinlijke Tilburgse zege. Tu sen
standen ; 0-0, 1.-1 en 1-2. 

Giste1·avond speelde GIJS in Til 
burg een zeer g ede wed tnjd. Een 
mi.nuut oor tijd stonden de Gronin
ger~ mel 3-2 voor door doelpunlen 
van Berghuis 2x en Sti l, maar op-

meuw bleek Tilburg Trappers over 
een produktieve emclspnnt te beschik
ken. Het won tenslotte met 4-3. GIJ
S-coach Van Erp: .,Weer zo'n ngeluk
k1ge nederlaag. die voor een groot 
d el toch te wijter, i. aan onervaren
heid. Gezien h et spelpeil, d a t nog 
sleeds stijgende is , bl ijf ik ech ter opti
mistisch. We zullen nu vooral gaan 
\ erk en a n een verhoging van de 
produktiviteit.'' T ussen tanden : 1-0, 
0-2 en 3-1. 

Andere u itslagen van cle tweede di
\ ·1sie ware n : Amstel T1Jgers-H 1Js 
Hok ij 2 6- 2, Rotterdam-Kemphanen 
7-2. UIJC 2-Amstel Tijgers 2 2-10. 

De stand lu idt: l. Ti lburg Trappers 2 
13-25: 2. Rotte rdam 13----15: 3. Hijs 
Hokij 2 13-14: 4. Kemphanen 13-13; 
5. Amstel Tijgers 2 l4--I0; 6. G IJ S 
12-8; 7. U U C 2 12-3. 

Aanfrekkeliik 
1n He renveen speelde Thialf zijn 

ompetit iewedstnJd ,·< or de eerst di
visie tegen H~s Hokij . Voor het eerst 
smds lange l 1.1d kr gen de drieduizend 
touschouwers weer eens een aantrek
kelijk duel vom·geschoteld, waarm de 
Haag naars na een geliJkopgaande be
ginfase zegevierden door een grotere 
routi ne. Voor de Friezen scoorden: 
Boltjes en Stevensen 2x. Tu senstan
den : 1-1. 2-2, en 0-2. 

GIJS houdt aan duels 
met TIJSC Trappers 

.u // -/1 ; ").::. gs en puIJt oyer ..... 
Geen punl heeft GUS overgehouden 

aan de duels met de tweede formatie 
van het Tilburgse TUSC Trappers 
Za lerdagavond kwamen de Tilburgers 
in Groningen op bez.oek en gisteravond 
moesten de Groningers aantreden in 
Tilbu rg . Hel draaide in beide ge vallen 
uit op een kleine nederlaag: in Gro
ningen werd het 3- 2 en in Tilburg 
4-- 3 YOOr USC Trappers . 

O pv;1llcnd ,, einig De rhou1H:rs - nog 
ge ·n cl uitend • 11 ~ren za terd.1gJl'ond 111 

het Gr ni ngL:r i_i,~t:idion getuige 1un L:en 
,p,11111c 11 de en op n:de liik peil staande 
\\cchtri1<l. 11:iari n T IJ Trapper~ in de 
np" 1ndend c ~1 t l'a \c 10..:s lo..:g . Beide 
p.1 r (i g:n h i~ ldcn elk a:ir 70 goed in e\{'ll-

111cht. dat in de ecnlc periode nie t ,q: rd 
ge,coord . 

In dl' 1,1cccle periode ga f 13 a k kcr ck 
1 i l b u rger, <I leiding. m aar J n, re i ,111an 
1;,rgck crvn,H. d a l de r;.111i1cn ,,ecr 
n.1.i,1 ell..:ia1 k11~1111cn . I n de d~Tdc 
pert11<\e lo.:c k he t :ta m a nkdijk 
t"IL',co:nd,, IC ga;1n m et IJ . 11 ,111 1 
J" Jko:n l:krghu1,,nr 1dc1onreen 2- l -
11n,r prnng . Oc nerVCLI\ 1c-rdcd 1gcndl.' 
C r1111111!-! LT\ ";1 rc n cch le r n ic1 in \ Ia .11 
de1c 1-.lcinc 1nor,pr lll! 1 ::t\l l ' h udcn. 
U11dtr de dru 1' 1:tn de Tilbur).!L:f\ 
ll11lé\ l de ponrt ~cnpcnd ,1 or:len 

h. ,1 lnt:n br;1chl de \tanc1 pp -2- 2 en 111 
de \klll:Vic rnrg1k Bo"- c noor, d,11 de 
,ollt "in,1 r11t·c na.1r Tilburg ging . 

111 lk return g1,ter,1,(md 1c rweerdc n 
de Grn11111gcr lich a l, <lui,c l\. maar 1e 
konden da,1r111cc niet l'OL rkomcn. dat 
l IJ~ 1 r.ipper 111ct 4- ,·,1nr k\\ arn. 

Op111eu11 , iel de bl.'<,li\\i ng in de 
,hll la,e. 

1 ",1alr \ern11dcn ,oor het einde 
, \11,rde Burgers I<: \\'Înncndc 1;oal. In 
de l'.l'r\le pcri,1de liep GIJS een 1- 0-
,,chtcr \l.ind up d1 or een doelpunt 1•,111 
l.:l.1hku. m.1.1r 111 de l"eedc P ' flLXle 
-~11,111~ do: rh1..:g np,:dlcnd goed terug. 
1 IJ ~C I r,,ppcr\ raaklC' daardoor aa n
ge~lugc11 en moc~t düe lpunten van 
Berghu 1 en Pet r Suel l taan. 

l11 de ckrrle pcriock ging de rout ine 
l'l'll 11 oonl 1L· 1nLc,p re hen . B::i lt1\t'k nam 
de l(o:inkmakl'r voor , ij n rekeni ng. 
n,1,u-11.i lkrghui, GIJ . 1 pnieL111 e n 
11111r,pn111~ hu1•r)ldC: 2- J . l:. ,cn,th 
1,d cnl.1g:11,, 1HI in t;r( ningcn ,ag de 
plnl'g gc1.:11 k.111, de ,n,11 prnng in tact te 
llnm k-1 1. rv1c1 1.11 .:nd,ni:llc u1tv~ll e 11 
L'<> t111Lcrdc11 do: 1 ilburger\ 10 \ICrk. d,1l 
de dclcn,ie v;1n G IJ S hel hoo fd in ue 
,,l tPPI 111n,•q kggc11 . 8 ;1kkl' r maakte e r 
' 11,111 rn BurgLT, 11a~ cle gelu k k ige 
1n.1J..l·1 , .1 11 hi: i 11111r1cn(k I 1l hurgw 
d11L'lpu111 

= -1 ii ,iiiiliiiï1iiiiï1liii iiiiiiii 

G.IJ.S. 
legen 

TILBURG 
Z~l rci;igavond 19.•1:ï uur 

I.T ·s!adion S 8dspark 
Groningen 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 
r CO:IIP J-~'ITflE 2e DlYI. IE N.I .B. 

:s 

G.IJ.S. -TILBURG 
ZATt.;RD. G :!9 J A., .:-; , . • G 19.4.5 U Et.. 

Coupon nr, 13 
Toch nam Tilburg Trapp rs hal er

we"e de 1 wcede s peelperiode de l i
ding. In Legen~telling tot GIJS buit ten 
de gasten een numeri ke me rderheicl 
wél mt via een afs anclsschot van Bak
ker. Lang konden de Brabanders zich 
hlet' niet ver verheugen. want 111 

deze11de minmit ,,toog de zwarte 

rbiler 'chuth klim/ op cle balu /rade om plaats Ie maken voor de op de puck belusle speler , w aaro nder 
ex-GJJ . peler Alj<> Hereijgers (mei omhoog gelieven slick), die nu weer speelt voor Tilbu rg T rappers. 

Ynorverkoop Gmnlngen: Si;i:arenmaga1.i1n: Minkt , 'i eu\ '" bbin
i eslraat 2. Roman, Here !raat 80; Gne\ er, Palerswoldsewc>g 448; 

Knollema, W1elewaalpleln 40. 
Hoogezand Aquasport, M. Veningast.raat 30. 

NV. Meubelexposl ie " De Perman ente'' , die u deze edvertenlle eanb ledt, 
wenst u een sfeervolle kijkavond . Even sfeervol als het kijk feest In onze 
klassemeubel-toonza len Hoornsedlep 147 en G roolh andelscentrum. 

J • 

Il 
1 • 
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Gijsie wil een ijsie, maar ..... 

Gijsie wil al/één een. 

LICH IJS N.V. BOTEROIEP W.Z. 45 BEDUM GR. TEL O 5901 -2241 

HERHAALD VERZOEK. 

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

- Wilt U zo w inig mogelijk rok n ! 

Kent u onze unieke 

llgatie-renterekeni g? 
Hoge rente en f 2000, per maan 

rij opneembaar 

Vr gt u een mli1..:hllng n BANKM E & 
( aann pgcnom n Me d & Groen 1 ·s B nk N. .) 

ofdkantoor . romng n, OudeB 1en cl.050-26741. 
ren te Groningen (de ·11 5 07 ; 

1 0 De fi1JI, 0 
, 1 ,te , 5: Oude ,8-2_ IJ: 

• , 0 - 4 . u n, i 1 05 

GR<)NINGER IJSHOCKEY STICHT! G 

Opgericht 23 d cember 1969 

Ccm etitie 28 Divisie N. Y. B. 1971-1 972 

G. IJ . S. Rotterdam 

1972 

• • 

De OPBR GS van dit programma is b st md 
oor het GIJS -J ugd Fond 

2S CE T 



G.IJ.S. OPSTELLINGEN 

MARTIN LEEFLANG ( 1) DOEL\'ERDEDIGER 

COEN EIKELENBOOM (18) RE~.DOELVERD. 

HENK V. HALTERREN (4).cap~. le VERD. 

JOS TEISMAN ( 5 ) 

PETER STIEL (23) 

WILS PRONK (2) ass. 

HENK KRIKKE (11) 

FOLKERT BERGHUIS 1( 9) 

HENDRIK BOSMA (10) 

ROB V AAREM (6) ass . 

JOHAN ORSEL (7) 

PI TER OOPMA1 ( 16) 

JACK VENEMA (17) 

ROLAND SIEZEN (15) 

Fr.J.M. VAN ERP (13) 

R. VAN AAREM (6) 

JOHN CAMPIONI 

F.H. MULDER 

H.G. KRIKKE 

H. DE VRIES 

H. TUINMAN (14) 

~e VERD. 

le A \NV. 

2e AANV. 

WISSELS 

COACH 

TRAINER 

TECHN .ASS . 

ARTSEN 

WISSEL 

1 
ROTTERDAM 

ANTON VAN ESCH (1) 

• • • • • • • ♦ • • • • • • • • • • • 

WESSEL BUIS (2) ass. 

HERl1AN DANE ( 5) 

DALE SPROULE (6) 
. . 

JAN.V.D:HORST (3) ass. 

EDDY MULDER (10) capt . 

TOM COWDY (14) 

WIM CONSTANT (12) 

EDY ZONDAG (7) 

LESLIE BRIET (8) 

HANS ORDELMAN (16) 

MARTIN VERLOOP (15) 

HANS DE GROOT (19) 

De heer EEF DUNK 

LET OP HET NUMMER VAJ' 1IT PROGRAMMA ,U HEEFT MISSCHIEN GRATIS EEN PRIJS. 

/ / 

KOMENDE THUISWEDSTRIJDEN G.IJ.S., AANVANG 19.45 uur. 

ZATERDAG 19-2-1972 G. IJ .S .. - UTRECHT. 
G.IJ.S.2 - SMOKE EATERS ( 1 7 • 0 0 uur ) . 

ZATERDAG 26-2-1972 G.IJ.S. - AMSTEL TIJGERS. 
ZATERDAG 4-3-1972 G.IJ.S. - HERNE. E. v. (WESTFALEN). 
ZATERDAG 11-3-1972 G.IJ.S. - UTRECHT. 
ZATERDAG 18-3-1972 G. tJ.S. E. S.C. SOEST (WESTFALEN). 
ZATERDAG 25 - 3-1972 G.IJ.S. - NIJMEGEN . 
ZATERDAG 15-4-1972 G.IJ.S. H.T. S.V. BREMEN. 

VAN DE COACH . 

Een programma in nieuwe stijl. Hulde jeugdcommissie !!. 
Vanavond G.IJ.S. - ROTTERDAM ( 3e editie). Vorige uitslagen 4 - 3 e1 
1 - 5 . Dus vandaag een zwaar en moeilijk k~rwei. Rotterdam 
steekt in p!:'ima vorm! 
De "GIJSSIES 11 blijven echter knokken en rekenen op volle 
steun van het G~IJ.S.-legioen. 

Fr.J.M. van Erp. 

SUPPORTERS kunnen zich aanmelden bij de heer P.J. Koning, 
Kornalij .1laan 166, Groningen, 
tel. 131594 . 

JONGENS VAN 6 t/m 9 JAAR, die de ijshockeysporit willen leren, 
kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de jeugdcommissie, 
16 Aprillaan 10, Groningen, tel. 256361. 

COMPETITIESTAND: 

1. TILBURG TRAPPERS 2 15-27 
2 . ROTTERDAM lij-17 
3. KEMPHANEN 15-17 
4. HIJS HOKEY 2 15-16 
5 . AMSTEL TIJGERS 15-10 
6. G.IJ.S. 13-8 
7. u.Y.c. 2 13-3 

TOT ZIENS BIJ G.IJ.S.-UTRECHT A.S. ZATERDAG. 



Jederlaag van GIJS 
ondanks goed begin 

(Van een onzer verslaggeve rs 
De op enthou iasme en -rolle !met 

gcba. eerde strijdwijze a.n GIJS en Rot
terdams soepel lopende combinatiespel 
konden zaterdagavond j.l. toch ni~i ver
hinderen dat de elfhonderd aauwC'zig en 
in de Groningl'r ij hal de mee i enerve
rende momenten beleefden tijdens de mf' t 
emoties gelad en tneningsver chillen, die 
halverwege de tweede per iod e hun 
.,hoogtepunt" vonden toen de vechija -
sen niet zonder moeite door het arb itrale 
duo konden worden gescheid el1 . Dit ge
beurde na een onen.igheid tussen i\larlin. 
Leeflang en enkele C:madez('n van Rot
terdam, dat overigens met 7-3 de Gro
ningers de baas bleef. 

De vele lrafminuten die aan beide 
teams werden uitgedeeld /waarond r 
drie "misconducts" voor de Rotterdam 
mer!! Sproule, Gowdy en Buis1 typeer
den het ~oms harde, maar sportieve spel. 
Vooral GIJS. dat zonder Orsel oper er
de, ging furieus van start. Met e 0 ! 
zel!hewustheid in de persoonlijkr duels 
werd de tegenstander aanvankelijk ove1 · 

bluf t. Reeds na vier minuten h d deze 
intimider ende spPelwijze succes. Van Aa
rem passte op Koopman die de Roller -

da m~e doelman geen. kan ga! ll- Ol . 
Da deze snelle openingstreffer de 

h oop op meer produklie van de Gronin 
gers niet gehe<'l znu rechtvaardigen, 
b ie k n~ Yerloop van enige tijd. Wel 
maa k e G1JS in verdedigend opzicht een 
sterke indruk. maar dat kon toch niet 
, ·erhullen dal het met de aanval nog 
5lecd · niet gaal. 

Hel experimen t in de aaovalsfonnatie 
<Tcisman in de a a1wal 1 zag coach Van 
Erp Loch niet geheel als een mislukte 
in i; r ep. Van E rp: .. Natuurlijk viel het 
rendemen t van deze wisseling fots tegen. 
Het formeren v:in een produktieve aan
\'a I i erg m eil1Jk gebleken, nadat 
H l:'rijgers wegviel, Van Aarem en kele 
weken la~t bad van een blessu re. Orsd 
door omsta ndigheden veel trainingen 
mi , t enz . We zullen daardoor nog wel 
C'nkPle expcdmenten moeten nemen. Ik 
denk b11\·oorbeeld aan Pieter Stiel a ls 
aan val Ier: · 

Leeflang trainer? 
Onk cl 0 n kt de GIJS-leiding alweer aan 

a~ \"CJO rbe1 ,i(ting van bet komende s i
zoe,~ en aau de daaropvolgende jaren. 

Rollerdams doelman an Esch houcll cle puck on der zijn hanclschoen, terwij l een GJJS -spe ler door twee 
tegenstanders wordt afgeschermd. 

Van Erp: ,.De leiding is het er wel over 
eens da we moelen werken aan h t 
aanlrekken van een buitenlandse trainer 
vo r het \''llgende seizo n. 
Waarschijnlijk zal Van Aarem dan i ts 
aan de jeugd(ramingen kunnen bij dra 
gen. terwijl Martin Leeflang trainings• 
cuJ"sussen van plan is 1e gaan volgen, 
zodat de mogelijkheid niet ul gesloten is, 
dat we qa enkele jaren Martin Leeflan~ 
als t rainer van het eerste team zullen 
zien." 

In de wedstrijd tegen Rotterdam toon 
de de Groninger doelman voor~lsnog 
zijn tal n len als k ep r. Maar ook hij 
kon njet voorkomen dat de snel en goed 
schaatsende Rotterdammers via doelpun
ten van Constant 2x, Brië l, Gowdy en 
Zondag uitliepen naar 5-1. alvorens 
K rikke en Van Aarnm iets terug konden 
doen (5-3) . 

In d-e laatste minuut belee!den de 
"G1jssies'' een kJeine overrompeling en 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 
CO)'JPETITIE 2e DIVISIE N.IJ.B . 

G.IJ.S. -ROTTERDAM 
ZATERDAG 12 FEBR ARJ. AA . ANG 19.45 Ut"R. 

G. IJ. S. Il H. IJ. S. HOKIJ 111 
AANVANG 17.00 U ·R. 

Coupon nr. H 

oonerkoop Gromngen. Sigarenmagazijn: Minke. Nieuwe Ebb1n 
ge lraat 2; Roman, Hei·eslraal 80 ; Griever, Paterswo ld seweg 448; 

K noll em a. Wielewaalplein 40. 
Hoogezand: Aquasport, M. Veningastraat 30. 

NV Meubelexpos1t1e " De Permanente", d te u de2.e adverten tie a.anb,edl, 
wenst u een sfeervolle k1Jkavond Even sfeervol als het kijkfeesl rn onze 
klassemeubel-toonzalen Hoornsediep 147 en Groolhan delsc entrum. 

moes1 men nog twee doelpunten toestaa n 
van Gowdy en Mulder. Tussen ' tanden: 
1-2, 0-1, 2----4. 

Andere uitslagen waren: Amstel 
TiJgers-U1JC 2 11-3 en UIJC 2-Kemp
hanen 0-10. 

De tand luidt: 1. Tilbur g Trappers 2 
15-27: 2. Rotterdam 15-19: 3. Kemphanen 
16-19: 4.. Hijs Hokij 2 15-16; 5. Amstel 
Tijgers 16-12; 6. GIJS 14-8; 7. UIJC 2 15• 
3. 

/. 7 • ..... 

OPNIEUW 
NEDERLAAG 
VAN GUS 
Opnieuw heeft GUS in de tweede divisie 
,·an de ijshockeycompetitie een neder
laag geleden. De Groningen kregen 
7.alerdaga,·ond bezoek van het team van 
Rotterdam en gingen met 3- 7 d.e boot 
in. De tussenstanden waren: 1- 2, 0-
1, 2- ~- . 

IJt: 1200 toeschOll\\·ers zagen een 
matige . \·:in de kant van Rotterdam 
nogal harde wed t rijd. De beide 
Canadeze n Sproule en Gowdy maakten 
het te b ont . Sproule werd naar de kleed · 
k:1n1er gestuurd en Gowd y m ocht 
gedu rende tien minuten plaatsnemen 
opdes trnlba nk. GIJS had despeelwijz.e 
wa t veranderd in de hoop lo t wat meer 
pos itic,·e offensieve daden te komen . Jos 
Teisman stond nu in de aa nval. Henk 
Tuinm :in . peelde in d e defen ie en 
Johan Orsel. door studie uit \'Orm. zat 
np de reserreba nk . Het hielp niet veel. 
\\ ant cle R tterdammer bleven ge
m .i kkeli_ik O\'ereind . Deze week gaat 
GIJS zich beraden op een nieuw 
krijgsp la n. Voor GIJ S coorden 
7Ulerdngavond Koopman. Rob van 
Aarcm e n Henk Krikke. Bij Rotterdam 
"a re n Wim Constant en Gowdy het 
meest succesvol met ieder twee treffers. 
Zaterdagavond speelt GIJS opnieuw 
1l111is en tegenstander is Utrecht. dal in 
hel bezi t van de rcxle 1::i.ntaarn is. Een 
m·crwinnin g \·an GIJS ,:it er dan wel in. 
De Groningers gaan ook op zoek naar 
ee n buitenlan dse trainer. Rob va n 
Aa rem heelt geruime tijd de trainini;? 
\'Crzorgd. maar kan d .a l niet langer 
combineren met zij n bezi ghede n als 
direktcur l'.:tn het Groninger ijsstadion. 

t2 
GIJS door 

Kemphanen 

overklast 
In een keihard ijshockeyduel tegen De 

Kemphanen onderstreepte GIJS iaterdag
avond jl. zijn (tijdelijke'!) lmprodull:ti
viteit door met een 8--0 nederlaag uit 
Eindhoven terug te keren. Zelfs drie 
bussen vol Groninger supporters konden 
het team niet tot enige produktie Inspi
reren. 

Na de gelijkopgaande eerste periode, 
waarin de Eindhovenaren één maal 
scoorden, liet GIJS zich volledig door de 
Kamhanen over klassen. Vooral de drie 
meespelende buitenlanders straften de 
vele dekkings. en positiefouten van de 
Groningers resoluut af. Het goede keep
erswerk van Martin Leeflang voorkwam 
een nederlaag met dubbele cijfers. 

In deze wedstrijd waarin opvalJend 
veel spelers met elkaar op de vuist 
gingen, noteer de men 22 straf.minuten 
voor de Kemphanen tegen 6 voor GIJS. 

GIJS-coach Van Erp na afloop: ,.Ja, 
een niet zo best gespeelde wedstrijd. We 
lieten ons door de harde Eindhovense 
speelwijze overrompelen. De jongens 
raakten de kluts kwijt en de opdrachten 
werden daarna verwaarloosd". Tussen
standen: 1-0, 4--0 en 3-0. 

Andere uitslagen waren: Amstel 
Tijgers-Rotterdam 4-6, Tilburg Trap
pers 2-Hijs Rokij 2 7-1. Tilburg Trap
pers 2-Kemphanen 1-2 en UIJC 2-
Hijs Hokij 2 1-13. 

De stand luidt: 1. Tilburg Trappers 2, 
15-27, !. Rotterdam 14-17, 3. Kempha
nen 15-17, 4. Hijs Hokij 2 15-16, 5. 
Amstel T ijgers 15-10, 6. GIJS 13-8, 7. 
UIJC 2 13-3. 

) - { '] 
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Coach Van Erp: 

"Het publiek 
is erg wreed" 

G JS-rage is getemperd 
Toen Wayne Hunter, de in het ijs

hockey doorknede Canadees die ,inds 
enige tijd als bondscoach in Nederland 
werkzaam is, zondagavond het tweede 
divisieduel tussen Tilburg 2 en GIJS 
bijwoonde, plaatste hij de opmerking: 
,,Aan de kleuren van de shirts herken
de ik GIJS. Het spelniveau is echter 
helemaal veranderd, GIJS speelt nu 
veel beter dan een tijd geleden ." Het 
was niet zo moor een vleiende op
merking van de Canadees want min 
of meer regelmatig, in elk geval eens 
per maand, is hij in het Groninger 
ijsstadion aanwezig om de spelers van 
GIJS intensief te onderrichten. Trai
ningen, waarvan volgens coach Frans 
van Erp "de jongens genieten". GIJS 
maakt dus vorderingen. ,,Onze slecht
&te wedstrijd in de tweede divisie was 
altijd nog van veel beter gehalte dan 
de beste wedstrijd in de derde divisie, 
het vorig jaar", is zelfs de constate
ring van Van Erp. Maar toch i, het 
enthousiasme dat het vorige s.eizoen 
in de sfeervolle ijshal in het Stads
park telkens huizenhoog oplaaide, 
onmiskenbaar getemperd. De tribunes, 
die destijds tot de laatste plaats bezet 
waren, zijn tegenwoordig bij de thuis
wedstrijden slechts ongeveer voor de 
helft gevuld. Kortom, de GIJS-rage i1 
afgenomen. 

Zoekend naar een verklaring voor 
de tanende belangstelling komt ook 
coach Van Erp niet verder dan enkele 
gissingen. De voor de . hand_ liggende 
constatering dat het nieuwtJe er een 
beetje af is, kan hij wel beamen 
al voegt hij er direct aan toe: ,,Het 
publiek is erg wreed. Zo lang het goed 
gaat heb je een enorme aanhang, maar 
na een paar nederlagen blijven onmid
dellijk veel mensen weg, hoewel er 
van beter ijshockey te genieten valt." 

Een andere oorzaak: ,,We krijgen 
een competitie voorgeschoteld, waar 
geen touw aan vast te knopen valt. Er 
is geen vaste regelmaat van uit- en 
thuiswedstrijden, waardoor het P':1-
bliek niet weet waar het aan toe 1s. 
Maar vanaf volgende week zaterdag 
spelen we acht keer achter elkaar 
thuis. Ik reken er eigenlijk op dat de 
belangstelling dan weer gaat groeien. 
Toch mogen we nog niet eens moppe
ren want we hebben een vaste groep 
van ongeveer 1100 bezoekers en dat is 
voor Nederlandse begrippen vrij veel. 
Want bij HIJS HOKIJ dat in de eerste 
divisie speelt is men bijvoorbeeld __ al 
erg blij met 600 mensen per wedstrJJd. 
We zullen niettemin over het gehele 
11eizoen minder toeschouwers krijgen 
dan het vorig jaar. Toen waren het er 
in totaal 40.000 nu waarschijnlijk 
30.000." I 
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Martin Leeflang( rechts}, doelman van het eerste team onderricht dP Jeugd van GJJS. 

geheel geen keepers uit het buitenland 
mogen worden opgesteld. 

Dit zal voor veel clubs moeilijkhe
den met zich meebrengen en er zullen 
altijd wel mazen blijven waardoor de 
regels ontdoken kunnen worden, maar 
dit besluit is genomen om het peil van 
het Nederlandse ijshockey omhoog te 
brengen. In West-Duitsland is men 
ook zo te werk gegaan en het is 
opvallend dat het niveau sindsdien erg 
verbeterd is. Met het huidige systeem 
kom je niet ver. Alles is toegespitst op 
de buitenlanders in de ploeg." 

Er is wel verondersteld dat het voor 
GIJS financieel niet bezwaarlijk moet 
zijn een buitenlandse speler te kopen 
gezien de recettes die uit de aanzien
lijke publieke belangstelling voort
vloeiden. Van Erp: ,.Velen denken dat 
GIJS een rijke club is, maar dat is een 
fabeltje. Het vorig jaar ontvingen we 
80 mille aan entreegelden, toch had
den we een tekort van vijfduizend 
gulden. Het meeste geld zijn we kwijt 
aan het huren van de baan. Het vorig 
seizoen was dat 600 uur à veertig 
gulden. We hebben wel de indruk dat 
GIJS een sluitpost is, omdat de baan 
niet uitkan. Wethouder Hendriks en 
het ijsbaanbestuur hebben we hier dan 
ook op gewezen." 

Verder beslaan de reiskosten een 
fors deel van de uitgaven, maar wie 
mocht denken dat ook het omvangrij
ke begeleidingsteam op de onkos
tenlijst voorkomt heeft het mis. Zij 
hebben hun diensten pro deo aangebo
den. De beide trainers, Rob van Aarem 
en Martin Leeflang (die de jeugd 
onder zijn hoede heeft) krijgen slechts 
een geringe vergoeding. 

De tegemoetkomingen voor de spe
lers van het eerste team zijn eveneens 

te verwaarlozen. Alleen de wedstrijd
kleding wordt hun door GIJS beschik
baar gesteld. Alle andere attributen, 
zoals onderbescherming, schaatsen 
( goede wedstrijdschaatsen kosten on
geveer 360 gulden) en stick moeten de 
spelers zelf aanschaffen. Alleen als 
tijdens de wedstrijd ef'n stick breekt 
krijgen ze een nieuwe van GIJS, maar 
iedereen dient normaal zijn contribu
tie (125 gulden per jaar) te voldoen. 

Bij de meeste clubs hebben de top 
spelers het beter getroffen. ZeHs zijn 
vergoedingen van vijftig gulden per 
wedstrUd geen zeldzaamheid. Van 
Erp: ,,Toen Thia1f onlangs een oefen
wedstrijd zou komen spelen vroeg 
men vijftig gulden per speler als on
kostenvergoeding. Daar kunnen wij 
echt niet aan beginnen. Maar voor ons 
liggen de zaken anders dan bij 'n 
vereniging als Thialf, waar men uit
sluitend met 'n eerste team had te 
maken. Zonder de overige ploegen 
zouden wij het vorig jaar met het 
eerste team zestienduizend gulden 
over hebben gehouden, maar wij vin
den het noodzakelijk de jeugd de kans 
te geven ijshockey te leren." 

Omdat de toekomst van GIJS er op 
gericht is met uit eigen gelederen 
opgeklommen talenten de top te berei
ken krijgen de jongere GIJS-leden 
ruime aandacht. Toch stelt voorzitter 
Fleui-baaij van de jeugdcommissie: 
.,We zijn aan aanvulling toe en daar
om beginnen we met een campagne 
om de jeugd van zes tot negen jaar 
aan te trekken." 

Dat de GIJS-rage van het vorig jaar 
niet tot een grote toeloop heeft geleid 
is voor de heer Fluerbaaij een teleur
stelling, maar volgens hem worden 
jongeren - en hun ouders - afge-

!Chrikt door de tamelijk hoge kosten 
voor een ijshockey-uitrusting. (Fleur
baaij : ,,Miin zoon rijdt met 350 gulden 
aan zijn lijf''). Toch Wll GIJS het voor 
een ieder die blijkt over enige aanleg 
te beschikken mogelijk maken de 
ijshockeysport te beoefenen. F1eur
baaij : .,Indien voor iemand de kosten 
een bezwaar zijn, zoeken we een i i 
nanciële regeling, waardoor het wel 
kan." 

Nieuwe trainer 
Vormt de opleiding van jeugdige 

spelers dus een belangrijke factor bij 
GIJS, de topspelers kunnen vrijwel 
zeker het volgend seizoen een nieuwe 
trainer begroeten. Er wordt naarstig 
naar een sponsor gezocht om een vak
bekwame oefenmeester te kunnen be
talen en dat zal dan zeker een buiten
lander worden. Van Erp: ,,We moeten 
naar een hoger plan en Van Aarem is 
niet meer in staat de spelers nog iets 
nieuws te leren. Zo staat hij er zeH 
ook tegenover, want tenslotte is hij 
geen gediplomeerde trainer. Maar we 
willen geen vent die de plaatsen voor 
onze huidige spelers blokkeert, het 
moet in de eerste plaats een goede 
trainer zijn die misschien af en toe 
eens meespeelt. Momenteel verliezen 
we te veel wedstrijden door onerva
renheid en dat is enorm spijtig." 

En tenslotte: .,Een vergelijking met 
toen we begonnen is echter nauwe] ijks 
meetbaar. Maar we hadden in korte 
tijd ook erg veel in te halen . Je kunt 
Je nauwelijks nog voorstellen dat er 
toen een knul was die blJ de kenrns
making zei: ,,Oh ,zijn dat nou i.1shoc
keys haatsen?" u speelt'i e in het 
eerste team ." HARRY HESSELING. 



Gijsie wil een ijsie , maar .... 

Gijsie wil al/één een. r/JjJ,f/J'ie-f 

LICH IJS N.V. BOTERDIEP W .Z. 45 BEOUM;GR. TEL O 5901-2241 

HERHAALD VERZOEK. 

- Wilt U niets o p de baan werpen. 
Dit is zeer gevaarlijk voor de speler s '. 

Wilt U zo w e inig mog elij k roken ! 

Kent u onze unieke 

obligatie-renterekening? 
Hoge rente en f 200();-per maand 

vrij opneembaar 

Vraagt u eens in lich1ingeo . BANK MEES & HOPE NV 

. . ! 

{waarin opgenom en Mesdag & G roene\cld 's Bank N.V.) 

Hoofdk antoor . G romng_cn, Oude Bote ringcsl raat 17, te l. 0.50 • 2 67 41 . 
Voon s kant oren te · Gron 111 gen (de W1; e rt), tel. 050 · S 07 00 ; 
Wmscho1en, tel 05970 - 2003, Delfz 1J I, tel. 0 5961 · 27 50: 

1eu"'e Pek cl.i, tel 059 8- 2 85 . Oud P.: cla , tel 05978 · 25 13 ; 
Haren , tel. 050 - 4 .56 45: Us,tuen, tel 05Cl50· 2 09 
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G.IJ . S. OPSTELLINGEN 

MARTIN LEEFLANG 1( 1 ) DOELVERD. 

COEN EIKELENBOOM (18) RES . DOELVER . 

Hf.NK V HALTEREN (4) capt . le VERD . 

JOS TEISMN ( 5-.) . 

HI;RMAN TUPlMAN • ( 14 ) 

WILS PRONK ( 2 ) ass . 

HENK KRI KKE (1 ) 

FOLKERT BEKGHUI S ( 9) 

HEUDRIK BOSMA ( 10 ) 

ROB VAN /_AR,.~ ( 6 ) ass , 

PIETER STIEL (23) 

PIETER KOOPMAN l(l6 ) 
JOHAN ORSEL (7) 

ROLAND SI EZE~ ('1 5) 

JACK VENEl1A ( 17 ) 
Fr . J . M. VAN ERP (13) 

R. VAN AAREM 

J)HN CAMPIONI 

F . H. MULDE!'. 

1-1 . G. KRIKE 

H. DE VRIES 

2e VEF.TJ. 

le AANV, 

2e AANV. 

WIS SELS 

COACH 

TRAINER 

TECHN.ASS . 

ARTSEN 

COMPETITIE 2e DIVISIE N.Y,B . 1971-1 972 . 

G. IJ.S. - . UTRECHT. 

ZATERDAG 19 FEBRUARI 1972 . 

UTRECHT 

J. VOSMEER (1) 

R. van HEUSDEN 

0. van HEUSDEN 

F. · VOSMEER ( 9 ) 

L. MUSKETIER ( 10) 

J. W. KAGI E ( 6 ) 

A. OTTO (11) 

C.H. v .d . GRIFT ( 2 ) 

H. v . d . BERG (5 ) 

J . de GROOT (8) 

R. v. MEERVELD (14) 

f. KNIES 

3e VERD . Utrecht: 
P. SPWKA (4 ) 

z. KALENDA ( 7) 

3e AANV Utrecht: 
M. ZUIDAM (15) 
H. WALAS (16 ) 

KOMENDE THUISWEDSTRIJDEN G.IJ.S. AANVANG 19.45 UUR . 

ZATERDAG 26-2- 1972 
ZATERDAG 4-3-1 972 
ZATERDAG 11-3-1 972 
ZATERDAG 18 - 3-1972 
Z ERDAG 25-3-1972 
Z ~RDAG 15-4-1972 

G. IJ . S. 
GIJS 

G.IJ . S. 
G. IJ . S . 
G.IJ . S. 
G.IJ . S . 

- AMSTEL TIJGERS . 
HERNE E.V. (WESTFALEN) . 

- UTRECHT. 
E. S .C. SOEST (WESTFALEN) . 
NIJMEGEN. 
H. T. S .V. BREMEN . 

VAN DE COACH . Vanavond opnieuw Utrecht, waarvan de eerste 
wed s trijd met 3-1 gewonnen werd , Voor deze wedstrijd hee f t G. IJ . S. 
zich opn i euw zeer serieus voorbereid . Ook vanavond weer één 
experiment, n . l . Pieter Stiel in de aanval. Een poging om de 
produktiviteit op te voeren , met felle i nzet en hoog t empo 
als opdracht , gaan de spelers van s tart . Hopenlijk wordt het 
voor het legioen weer een sfeervol le avond . Aan de spelers 
zal het niet liggen . 

Fr . J .M. van Erp . 
SUPPORTERS kunnen zich aanmelden bij de heer P . J . Koning , 
Kornalij nÏaan 166 , Groningen, tel. 131594 . 
JONGENS VAN 6 t/m 9 JAAR , die de ijshockeysport willen leren , 
kunnen zich aanmelden bij de secretari s van de jeugdcommissie , 
16 Aprillaan 10 , Groningen , t el. 256361 . 
COMPETITIESTAND . 
1. TILBURG TRAPPERS 2 15- 27 ( KAMPIOEN). 
2. ROTTCRDAM 15-19. 
::-, c:EMPHANEN 16- . 9. 
4 . Hi js Hokey 2 15- 16 . 
5. AMSTEL TIJGERS 16-12 . 
6 . G. IJ . S. 14- 8 . 
7 . U. IJ.C. 2 15- 3 . 

LET OP HET NUMMER VAN DIT PROGRAMMA, U HEEFT MISSCHIEN GRAT IS 
EEN PRLJS . 

Heeft U al een G. IJ . S. -autosticker 

l en i n de s tad i onwinkel , di t alles 

M DAN~K (17) . . 
? Verkrij gbaar in de stadionwinke l à f . 2 ,--. Foto ' s van de G. IJ . S. -spelers eveneens t e bestel

G.IJ . S. -AMSTEL TIJGERS, a . s . Zaterdag , ten bate van G.IJ . S. Tot ziens bij 
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GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 
GIJS scoort 20 maal 

O'.\rPETITTE h DIYJ IE . '. IJ .B. 

GIJS-ROTTERDAM 
1: TERD O 22 JA . ARI AANVA G 19.45 U'l'll. 

Coupon nr. 12 

\'nnr\' n knop Gr nn1ng~n : 5lga renme gaz.Jj n• h nk @, N l@1 1we Ebbl r,
,,.~tra~ 2 . Homan, Here~traat 80; Grl e ve r, Pa l e rswolclseweg 448, 

K nollema W 1ele w aa lp l e1n 40 
H oogezand Aquaspor . M. Vc>111n g~ st raa t 30 . 

NV Meuht> lexpo ~l1if' ,De Pe rm~ne n11:1 •. dl "' u ea ~dverten1 l i! 11a 11b lerH, 

wen , t u eton 11'eerv o i,i k 11 ka vond Even !eervol s i , het ~ilklees t tn onze 

k asse me ube, oonza len Hoornsed1ep 147 e n Groothandels cen•rurn 

Eindelij k dan hebben de aanhan•• 
ge rs va n GIJ ' weer eens kunnen 
j ui chen. ln de thuiswedstrijd tegen 
het tweede team van UIJC kwamen 
de van Erp.boys tot een 20--I zege. 
fü· n wa ar schutters feest dus zater• 
daga vond in het Gronfoger IJssta
dion. l'lJC, dat voornamelijk uit 
jeugdspe lf'-r be tond - de aangetrok
ken spelers van Amstel Tijgers lie
te n a lle ver tck gaan omdat UIJC 
zich niet aan zijn afspraken heeft 
gehoude n wat betreft vergoecüngen -
was bU lange na niet opgewassen 
t ege n 't g raffineerde spel van de 
G roningers di t?- experimenteerde mel, 
Pië l ti I in de a:anval . · · 

De Canadese G ron inger scoord e 
e r lus tig op los. Met vijf treffers 
w e rd hij topscorer , Kriikke k wam iQt 
vie r doelpunten, van Aarem w ist 
driemaal een zuivere r ichtin g mee 
te g ven en Roland Siezen schoot 
w eemaal raak D overige treffeirs 

kwamen van Bosma, T e ismain, Berg. 
hu · . Vene ma . P :-o nk en van Halte
ren . H et e,nige do !punt dat de 
Utrechts ploeg forceerde kwam 
rl oo- een inze t van Ortto. In den 

Later nederlaag tegen HIJS Hokij 2 

Monsterzege GIJS 
(Van een onzer verslaggevers) 

En toch was GIJS' coach Van Erp afgelopen zaterdagavond no de monsterzege 
(20-1) op het zwakke Utrechtse tweede team niet in een jubelstemming. Het 
experiment - met Pieter Stiel in de aanval - kon weliswaar als geslaagd wor
den besch ouwd, de produktie-explosie moest niettemin gerelativeerd worden van
wege de geringe tegenstand die de uit merendeels A-junioren bestaande 
Ut rechtse ploeg kon bieden. Als werkelijke graadmeter diende de wedstrijd die 
GIJS gisteravond in Den Haag speelde tegen het sterke HIJS Hokij 2, welk duel 
ondanks goede tegenstond, door de Groningers met 4--2 werd verloren . 

Overigens konden de ruim dui
zend trouwe GIJS-supporters in de Gro
ninger ij shal na een lan ge reeks van 
nederlagen weer eens bun hart ophalen 
aan een doelptmtenrijke Groninger zege. 
Mei maar liets l 20-1 werden de jeugdi
ge Utrechtenaren verslagen, die doo r 
hun .. beginnelingenspel" l'egelmatig op 
de l acbspie1·en van de toeschouwers 
we1·k ten. 

Met strui kelen. vallen en opstaan w is
ten zij aanvankelij k nog in het Gron in
ger aan va l~vak te komen . maar van wer• 
keli jk gev,wr w as niluwe liJks spra ke. 
Een misverstand tussen Henk van Hall e
r en en Martin LeeCJang ging aan het 
enige Utrecht.be Legendoel punt vooraf. 
Captain Van Halteren : ,.Mijn schaats en 
Martin sLick waren tegelijk bij de pu ck, 
die daarop weggleed zodat gemakkelijk 
kon worden gescoord." 

Daarvoor had Pieter S tiel zich al als 
aanvaller aangediend door na een ·pass 
van Van Aarem fraai te doelpunten. 

Later zou blijken dat deze 16-jarige 
domineeszoon zich, vooral in de combi
naties met de uitblin kende Rob v an 
Aarem, in de aanval goed thu isvoelt. Met 
name door zijn grote durf (iets waaraan 
het de GIJS-aanval in bet verleden heefl 
ontbroken) en zijn sympathieke ver ch ij 
ning werd hij de "lleveling'' van he t 
en.lhousia. t meelevende publiek. Het ge
scandeerde "Pieter, Pieter . . .. " dreef de 
jeugdige GIJS-speler naar wervelende 
aclies, die enkele malen in doelpunten 
de bekron ing vonden. 

Toch kwam de doelpuntenmachine laat 
op volle toeren . Pas ha.h,erwege de laat• 
te 8peelperiode, toen de stand al 12-1 

was, veerden de toeschouwer!! bijna elke 
minuut van de zitplaatsen. Utrecht zakte 

in die fa e volledig in elkaar. Zelf 
kwamen de gasten niet meer toe aan de 
systeemloze aclies die ze daarvóór nog 
hadden l!.uDllen ontwikkelen. 

GIJS' doelman Coen Eikelen boom. die 
n a de eerste periode de plaats had inge
nomen van Martin Leeflang, behoefde 
lechts d riemaal m actie te komen. Stiel 

(5x ), K rikke (4xl, Van Aarem (3xl, 
Siezen (2x), Berghuis, .JL.ene~. Teisman, 
Bosma. Van Halteren en P ro waren de 
Groninger sch utters. 

Tussenstanden: 6-1, 1'>--0, en 9--0. 

Goede indruk 
Gisteravond heeft GIJS in Den Haag 

tegen het ui tstekende tweede team van 
HIJS Hokij een goede indruk gemaakt. 
In deze harde, maar sportief gespeelde 
wedstrij d werd. het aanvalsex periment 
van GIJS opnieuw toegepast. Van E rp: 

"Hoewel w e niet hebben kunnen winn en 
l ijkt me de aanvals Corma tie, zoals we die 
nu hebben , tot dusver wel de meest 
rend abele." 

Tweemaal konden de Gron b1gers een 
acbtersland wegwerken door Van Aarem 
en Berghuis, maar toen de stand in de 
laatste peri ode 3-2 w erd, stoomden de 
Hagenaars door naar 4-2. Tussenstan• 
den; 1-0, 1- 1, en 2-1. 

Peler SUel (links) in actie voor hel Utrechtse doel. Bosma heeft de puck overgenomen en probeert, gade 
geslagen door H enk Krikke (midden) de Utrechtse doelman te verschalken. 

Andere uitslagen in de tweede divisie 
waren: Amstel Tijgers-Tilburg Trappers 
2 7-1 en Rotterdam-Hijs H ok ij 2 4---0. 

De stand luidt: l . Tilbttrg Trappe1·s 2 
16--17, 2. Rotterdam 16-21, 3. Kempha
nen 16- 19. 4. Hijs Hokij 17- 18, 5. Am
stel Tijger s 17- 14, 6. GIJS 16-10, 7. 
UIJC 2 16-3. 

In Heerenveen ti-ad Thial! :aaterdaga-

vond voor zij n competitiewedstrijd in de 
eersle divisie aan tegen Den Bosch. Na 
een do0r de Friezen goed gespeelde 
eerste periode, waarin Thialf doot· Ste
vensen (2x), Talsma en Moore een 4-1 
voorsprong opbouwde, zakte de thuis
club in de daaropvolgende periodes zo
danig weg, dat Den Bosch uiteindelijk: 
met &-7 de overwinning behaalde. Thi-

a ll h ad waarschijnlijk op vrij dagavonc• 
gespeelde wed !Lijd in N ijmegen nog iJ1 
de benen zitten. Tegen Nijmegen werd 
het een 6-5 zege. Tussenstanden: 4-1, 
1- 1 en 0-5. 

Thlalf!I trainer Fred Stevensen heeft 
itkh weer voor een jaar aan de Fnese 
c,lub contractueel verbonden. 

Haag kwam G ijs gis,teravo.nd ni et 
zo ver. Tegen 'l st rke en hard sp -
lende team 1.an H 1J s Hocky 2 moes
ten de Groningers h eit ai legge.n . Het 
werd een 4- 2 n ederlaag. De tus
sitanden waren; 1-0, 1-1 en 2-1. 
De Hag en aa rs met , i e,r jeugdspelers 
van het nationale jeugdteam i n de 
gelederen, kwam door Die tz op ee,n 
1-0 voorsprorug_ In de <tweede pedo. 
de zoPgde van AarE"m weliswaa,r voor 
de gelijkmaker, maar Dietz bezorgde 
zijn ploeg opnieuw de leiding Ook 
in de derde poriode· werd het eerst 
weer ,ge li jk • n u doo r Berg-huis -
m aar Dietz en R ushe in de laat st e 
sec. zorgd n uiteinde ! iJk voor de 
Haagse winst. D~ ov r ige u i1!.slagen 
in de twee de di visie wa ren: Amtel 
T ij,gers -Tj lbu.rg Trappers 2 7-1 en 
Ro Lerdam- Hijs Hocky 2 4- 0 De 
stan d is nu: 
Til b . Tr. 2 16 i3 
R 'dam 16 11 
Kem ph. 16 8 
Hij s H _ 2 17 8 
Am tel IT. 17 7 
GIJS 16 5 
UIJC 2 16 1 

2 27 114-33 
1 4 21 8 1-53 + 
3 5 19 ] 04-56 
2 7 18 76- 67 
0 10 14 67-96 
0 11 10 60-77 
l 14 3 35- 143 

+ 2 pun ten i n micrider.in:g. 



Gijsie wil een ijsie, maar .... 

Gijsie wil al/één een. tf!#,'J/sïel 

LI CH-IJS N. V . BOTE RDIEP W. Z. 45 BEDUM GR . TE LE F. 05901 -2241 

HERHAALD VERZOEK 

Wilt U niets op de baan werpen. 
Dit is zeer gevaarlijk voor de spelers! 

Wilt U zo weinig mogelijk roken! 

Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

Vraagt u eew inlichtingen. 

a 
BANK MEES & HOPE NV 
(waarin opgenomen Me dag & Groeneveld 's Bank N.V.) 

Hoofdkantoor : Groningen, Ou de Boteringe traat 17, tel. 050 - 26741. 
Voort kantoren te : Groningen (de Wijert), l l. 050 - 50700; 
Win choten, tel. 05970 - 2003; Delfzij l, tel. 05961 - 27 50; 
Nieuwe Pekela , le l. 0597 8 - 5 285; Oude Pekela, tel. 0597 8 - 2513 ; 
Haren . tel. 050 - 45645; Usquert , lel. 05950 - 2909 . 

G R O N I N G E R IJ S H O C K E Y S T 1 C H T I N G 

Opgericht 23 december 1969 

'Programm.a 

G.Y.S 

... 
1 De OPBRENGST 

1 

van dit programma is bestemd 
GIJS - Jeugd Fonds. 

voor he~ 

_J 



4t 
G.IJ.S. 

MARTIN LEEFLANG (1) 

COEN EIKELENBOOM (18) 

HENK V. HALTEREN (4)capt. 

JOS TEISMAN (5) 

HERMAN TUINMAN (14) 

WILS PRONK (2) ass. 

HENK KRIKKE (11) 

FOLKERT BERGHUIS (9) 

HENDRIK BOSMA (19) 

ROB VAN AAREM (6) ass. 

PETER STIEL (23) 

. PIETER KOOPMAN (16) 

PIM TER VELD (12) 

ROLAND SIEZEN (15) 

JACK VENEMA (17) 

Fr.J.M. VAN ERP (13) 

R, VAN AAREM (6) 

JOHN CAMPIOHI 

F.H. MULDER 

·H.G. KRIKKE 

. COMPETITIE 2e DIVISIE N.Y.B. 1971-1972. ZATERDAG 26 FEBRUARI 1972. 

OPSTELLINGEN 

DOELVERD. 

RES. DOELVERD. 

le .VERD. 

2e ·VERD. 

le 'AANV. 

2e .AANV. 

WISSELS 

COACH 

TRAINER 

TECHN.ASS. 

ARTSEN 

G.IJ.S. - AMSTEL TIJGERS. 

AMSTEL TIJGERS 

J.SCHUTTERS 

W. VAN ROSSUM 

J • . RUNDQUIST . 

E. BLAAS~ 

r. POHLMAN 

P. BELFOOR 
W. KNOOP 
D. DUBOIUS 

H. SCHIPPERS 
F. DODEMEIJER 

K • . SANDTKE 

v. SEIST 
r. V.D. HOEVE 

ROOZE 

wijzigingen v00r
behouden 

KOMENDE THUISWEDSTRIJDEN G.IJ.S., AANVANG 19.45 UUR. 

ZATERDAG 4-3-1972 G.IJ.S. - HERNE E.V. (WESTFALEN), 
ZATERDAG 11-3-1972 G.IJ.S. - UTRECHT. 
ZATERDAG 18-3-1972 G.IJ.S. - E.S.C. SOEST (WESTFALEN). 
ZATERDAG 25-3-1972 G.IJ.S. - NIJMEGEN. 
ZATERDAG 15-4-1972 G.IJ.S. H.T.s.v. BREMEN. 

. ·vAN DE COACH. AMSTERDAM-GRONINGEN is steeds een prestige duel 
geweest. Dit was in de 3e divisie reeds zo. Fel en altijd met 
veel emoties ! Dit seizoen waren de uitslagen: thuis 7-1 
winst, uit 1-3 verlies. Amstel Tijgers is sinds de komst van de 
Japanse Canadees TAHEUCHI veel sterker geworden. G.IJ.S. gaat 
voor de punten knokken, zoals altijd tot op de bodem. Op Uw 
morele steun rekenen alle "Gijssies". Veel genoegen, 

Fr.J.M. van Erp. 
Op Zaterdag 8-4-1972 zal de supportersvereniging een reis orga
niseren naar Soest (Duitsland).Vertrek + 13.00 uur. 
Aankomst Groningen tegen de ochtend. Kosten f. 14.-- p.p . 
U kunt zich ree{~s nu opgeven bij het bestuur van de suppor
tersclub. Nadere berichten volgen in het clubblad medio Maart. 
JONGENS VAN 6 t/m 9 JAAR, die de ijshockeysport willen leren, 
kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de jeugdcommissie, 
16 Aprillaan 10, Groningen, tel.256361. 
COMPETITIESTAND. 
1. TILBURG TRAPPERS 2 
2. ROTTERDAM 
3 • KEMPHANEN 
4. Hijs Hokey ·2 
5. AMSTEL TIJGERS 
6. G.IJ.S. 
7. U.Y.C. 2 

16-27 (Kampioen). 
16-21. 
16-19. 
17-18. 
17-14. 
16-10. 
16- 3. 

H~ · DE VRIES 
· G. IJ. s. -autosticJ<:ers à f. 2. -~- verkrijgbaar in de st2dionwinkel, Foto's van de G; IJ. S. -spelers à f. 2 ,-- eveneens in de stadion-

winkel verkrijgbaar. DIT ALLES TEN BATE VAN G.IJ.S. r1Ef OP HET NUMMER .VAN DIT PROGRAMMA, ·u HEEFT MISSCHIEN EEN GRATIS PRIJS. 

Tot ziens bij G.IJ.S.-HERNE E.V., as. Zaterdag . 



van het Noorden van maandag 28 februari 1972 - 17 

GRONINGERS SPELEN TE GEHAAST 

Japanner steelt de 
show tegen GIJS ( 4-6) 

(Y on een onzer verslaggevers) 
De absolute uitblinker tijdens het ijshockeyduel tussen GIJS en Amstel Tijgers, 
de Japanse Canadees Takeuchi , bleek één van de besl issend,e factoren te zijn 
die de wedstrijdba lans in het voordeel van de Amsterdammers deed uitslaan. 
Met magnifieke slaloms en een bijna volmaakte "stick-handl ing" bracht hij de 
handen van de elfhonderd toeschouwers herhaaldel ijk op elkaar. GIJS verloor 
het duel overigens na een spannen de wedstr ijdverloop met 4---6. 

In de schaduw an de Japanner 
soleerde de veel aJ leen opererende 
Rob van Aarem, wiens acties meeslal 
een vroegt ijd'ig einde vonden. Het ho
ge tempo, dat de Amstel Tijgers de 
Groningers opdrong werkte een door 
geha a theid onlst.ane slordigheid van 
G IJS-zijde in de hand. Veel pa ses 
k wamen niet goed terecht, in tegen
stelling met de Amstel-spele1·5 die hun 
snelheid goed benuUen door direct te 
µe n. T genover deze doelbewuste 

en open speelwijze steld GIJS een 
overgrote dosis enthousiasme. Het ge
v olg was een boeiende confrontatie 
tussen twee met volle inzet strijdende 
teams. 

FOUTJE 
adat beide ploeg·en vlak na elkaar 

hadden gescoord (Schippers voor de 
Amsterdammers en P ieter Koopman 
voor GIJS ) maakte Van Aarem een 
toutje door in het Groninger verdedi 
gin gsvak de puck te lang bij zich te 

FOLKERT BERGH UIS 

houden, wat door Sandtke r e oluut 
werd afgestr aft (1- 2). 

Eén van de Groninger!! met "erv a
ring' ', Follcert Berghuis. was in deze 
gejaagde fase een rustgevend element 
op de leven~e ijspiste. Met bekeken 
passjes (GIJS combineerde veel te 
wejnig) bracht hij wat rust en overleg 
in het spel. 

Maar ook hij kon niet verhinderen 
dat de Japanner Takeuchi aan het 
eind van de eerste periode één van de 
mooiste doelpunten creëerde die oott 
In de Groninger ijshal Is gemaakt. Na 
een aantal formidabele schijnbewegin
g-en bracht hij zeUs de weer uitste
kend op dreef zijnde Martin Leeflang 
in verlegenl1eid (1-3). 

PRIMA INDRUK 

De tegen dere sterke Amster dam
mers aanvallende Peter Stiel maakte 
ook nu een prima indruk, al ging de 
overschakeling naar de verdediging 
wat moeizaam door zijn traagheid. H ij 
scoorde twee van de vier Groninger 
doelpunten en ondanks enkele foutj es 
is deze zestienjarige wel een aanwinst 
gebleken voor de Groninger aanvals
formatie, 

Vr.ijwel de gehele wedstrij d keek 
GIJS tegen een achterstand aan die 
steeds nét niet kon worden 'ingelopen, 
zoals uit het scor everloop blijkt : 0-1, 
1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 
4-5 en 4-6. 

Tussenstanden: 1-3, 2-1 en 1-2. 
Andere uitslagen waren : Kempha- , 

nen-Tilburg Trappers 20-0, HIJS 
Hokij-Kemphanen 4-4 en UIJC 2-
Rotterdam 0--13. 

De stand luidt: 1. Tilburg Trappers 2 
17-27 (kampioen); 2. Rotterdam 17-23; 
3. Kemphanen 18-22; 4. HIJS Hokij 2 
18-19; 5. Amstel Tijgers 18-16; 6. GIJS 
17-10; 7. UIJC 2 17-3. 

GIJS verliest van 
Amstel Tijgers (4-6) 
In een aantrekkelijk duel heeft GUS 
1.aterdagavond zijn competitleweiktrijd 
voor de t-weede divisie tegen Amstel 
T~igers met ó-- 4 verloren. De Amster
dammers legden al in de eerste speel
periode de basis voor hun O\'erwinning. 
Zi.i namen toen een 3- 1 voorsprong. 

De t11ccd e period e bracht een 2- 1 
\Con: in ln.: t ,·Pmd ccl van GIJS . da t in de 
J,,a t,t c periode du iclc li_jk cond itie teko11 
lrn ,1111 0 111 ve rder dnnr te drukk en en nu 
111t•t 2-1 de ee r aun Am. iel Tijgers 
11H1csl laten . De ruim duizend toe chou -
11er~ 1.:1ge11 de Am terd ammers d e 
leiding ,~em cn donr Schippers. Kort 
daaro p zorgde Pie te r Koopm a n op 
fraaie wijle voor de gelijkmaker. Het 
gedegener pel van Amstel Tijger 
n.:s uheercl e clailrna in treffers van 
Sand!kc en Talhcuchi . In d e tweede 
periode kwam Peter Stiel a l spoedig tot 
2- J en O(lk scoorde hij daarna nog eens 
op werkelij k verblu ffende wijze maar 
intu sen had de Amsterdam e Zweed 

1Rundqui t een bres in de Groninger 
verdediging geslagen. In de laatste 
periode wed het J-5 door Taheuch i. 
4-5 door Folkc11 Berghuis en tenslotte 
4-ó door Ouboi . 
Dt· overige u it slagc11 waren : Kemp· 
h;u1e n-Tilburg Trappers 2 20-0. Hijs 
Hoky 2-Kemphanen 4-4 en UlJC 2-
Ro11erda111 0--IJ. 

- --

De ~u,nd is nu : 
Tilburg Trapper 2 17-27; Rotterdam 
17-23 : Kemph ane·n JS-22; Hijs Hoky 
2 18- 19; Amstel Tijgers 18- 16: G lJS 
17-1 0 en IJ C 2 l_.7_J_. _ _ 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
' 

IJSSTADION STADSPARK 

G.IJ.S. -HERNE EV 
(WESTFALEN) 

ZATERDAG 4 MAART AA.NV ANG 19.45 UUR 
Coupon nr. 17. 

Het GJJ.S. entreebewijs geeft f %,50 reductie voor de Wlelerzes
da.agse op zaterdagavond ná afloop van de ljshockeywedst.-ijd, 
Voorverkoop Groningen: Sigarenmagazijn : Minke, Nieuwe Ebbin
gestraat 2; Homan, Herestraat 80; Griever. Paterswoldseweg 448; 

Knollema, Wielewaalplein 40. 

Hoogezand: Aqua Sport, M. Veningastraat 30. 

N.V. Meubelexpositie "De Permanente", die u deze adver1entle Mnbiedt, 
wenst u een sfeervolle ki]kavond. Even sfeervol als het kijkfeest In onze 

klassemeubel-toonzalen Hoornsedlep 147 en Groothandelscentrum. 

GIJS gunt 
onervaren 
Duitsers 
gelijk spel 

(Van een onzer ·erslaggevers) 
Rond midderna.c.ht pas klaarden de 

gezichten van de GIJS- p~ler op, to_en 
ze zich op de wielerbaan ltl de G~onm
g r l.\'la.-tiniha,l bij de Ze daag_se m tbu~
dig lieten toejuichen. In h et eigen stadi
on hadden de 900 toeschouwer enkel_~ 
uren tevoren daartoe zaterdagavond b1J 
het vriend chappe lijke ij. hockey -du el 
nauwelijks aanleidü1g gevonden .. 

De Groningers gaven tegen Herne SV, 
een Duitse ploeg die pas is opgericht en 
in oktober competitie gaat sp_el~n. e~n 
.5c-2 yoo:i:sprong u·t hand R. U1temdeliJk 
werd het 5- 5. 

Zonder Peter Stiel, die met maag
klachten in een ziekenhuis ligt, speelde 
GIJS na een hoopvol begin ongeconcen
t reerd tegen de verbeten vechtende 
Duitsers. Deze zorgden ervoor . dat het 
een pannend duel werd waann GIJS 
niet de s\1 perior iteit kon"tonen waartoe 
het tea m in staat moet ZlJn. 

Een pluspunt was ~et oplreder_,. van 
J acky Venema. die binnen 10 rrunuteo 
drie treff ers op zijn naam bracht, waar
yan de laatste de mooi te was. Vallend 
wist hij de diagonaal aangegeven pass in 
ee n doelpunt om te zetten. 

De Groninger •erdedi.gingslijnen had
den de grootste moeite om de energieke 
gasten af te remmen. Mel _na1~e de 
Italiaanse international Beard1 viel op 
door zijn driftige soli én door ~ijn lengte 
(1 meter 50). Zijn grillige acties ontke
tenden vaa k pan iekachtige reacties in de 
GIJS-verdediging. 

N de start van de tweede per_lo_de, 
toen de Groningers met 5-2 de le;drng 
namen door doelpunten van Berghms en 
Van Aarem, leidde P otzgruber het verzet 
van de Duitsers in door na een solo te 
scoren . Berardi en weer P otzgruber 
doelpuntten (5-5) tot groot genoegen 

an de sfeermakende Duitse supporters, 
die hun ploeg hielpen de laatste bmder
nis zonder kleerscheuren te nemen. Dat 
was op het moment dat GIJS een nume
rieke meerderheid had van 5 spelers 
t egen drie. Ook toen verzu..i mde het toe 
te slaan . De tussenstanden: 4-2, 1-2, en 
0--1 

ThiaU Heerenveen trok naar CP L\1lk. 
Het won met 12-8. De tussenstanden 
waren 3-5, 4-2, 1-5. 

,f!,lv,rPtlM<, 6--~ - 11 J " 
., GIJS gelijk / · 

in duel met 
Westduitsers 
In een nlendschappelijke wedstrijd 
hehben de ijshockeyers \'an GUS zater
dagarnnd in het Groninger Ussladion 
met ~- -~ gelijk gespeeld tegen SV 
Herne uit Duitsland. GUS speelde 
ongeinspireerd en toonde weinig in
spiratie. Vooral verdedigend werden er 
nogal wat fouten gemaakt. .. 
/\a1w:inkcl iik leek GIJS gcpiakkehJk te 
,uilen \l'i n ;1 e11 . Met t\\eC treffe rs vnn 
Jack Vem:PH1 k,,ap1 GIJ al gauw tot 
een ~ocdc uitgang positie. maar 
,·erdcd i~in~~foutcn \\'aren oorzaak dat 
SV Hcr;11.: ~lllc ge legenheid kreeg om de 
~challe to! t:C II 111i11 i111um te beperken. 

ad at Zo bel tic ~corc op 2,-- 1 had ge· 
bracht i: n ht<.: k V1.: nePrn nog een~ aa n de 
:111 Ie r,· kant een n10gclijkh c id had , 
\)(!nut. k,1t1111 chncider tol 3--2 terug . 
N.i Cl ' ll ,l a p-~!101 van va n Halleren 
hcp.i al üc Berghui, d e ,ta_nd bij het af• 
,luiten \'an cle eerste pcrnxlc op 4- 2. 
T,,cc 1ninutc11 waren er in de twee.de 
periode gc,pceld t1~cn Rob van. Aa~em 
11c1.:r een, .:én rnn 11111 staaltJe ltel 11en . 
De ruim ne,enhonderd loeschouwe~ 
dacht(,. dat t schuttersfeest pas goe 
zou beginnen, maar zij kwamen be
drogen uit. GUS hegon danig ar te 
takelen en werd weld ra o,•erklast door 
de West Duitsers die door hun geest• 
drirt en iJ11.el via Pot zgruber en de uil· 
blinkende HaJiaanse international 
Berardl verdiend op S-- 4 kwamen en 
in de laalste periode zelfs nog op gelijke 
hoogte 1 :;_ ~) doordat Potzgruber no~
maal!. de gelegenheid kreeg de puck m 
het Groningse doel Ic werken. -
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}-.an alle suksessen van dit sei.z.oen ( lliet c t ■• ..... - .. 
w-crdell -:oegevoegd d e wedstrijd te&en Boi... ftaecM . 
D"i 1: z.al t:egen Boldoot een ~e opga'l"e wim-dea, ti.e Wij __ _. .... _ .. _._ 

me1: aller inzet moet ook deze laa.ts-ce c:c-.,etit ~ la - --1111111► 
D~ oagez,et: kunnen worden. 

1 a S M-a ._._ Bereid je daaroa. mentaal bijzonder op deze -.edscrt,.:ï' ~ 
YOOr en w-erp je met felheid op de koaende trai • J c Cll.iliia ■ VJR 7 

~Scickbon·· ). 

PIIXR~ E:S ThrORMATIB. ------- ---~------

----

uur Bus voorrijden. 13.55 
H..00 Verz~len ijsstad ion e n i::e • lijk i •l D .... _ 

uur 
14.30 uur 
16.30 uur 

18 . 00 uur 
18.:w uur 
18.45 our 
19.30 uur 
19.45 uur 

uur 

vertrek. 
''Bezoek Gij s Booll" + Gijs Appeltje ap tie 1illl•s..a.l-• 
lunchpakket. 
Aanko111St Utrecht f .-ande l i..Dg). 
Verkenning Stadion + ge =- - .i ag m ~ . 
Kleedkamer. 
Laatste tactische besprelting. 
Inrijden . 

vertrek Utrecht . 

+ 

22.30 
23.30 
01.00 

uur 
uur 

Samenkoa.s t met supporters~ la ~ 
Vertrek Harde.r..-ijk. 

... 02.30 uur Aankomst IJsstadion Groningen. 

GR vr1,jdapwond op t i jd na.ar bed. 
La.at. e.v. blessures op vr i jdag en/of z.aterdagllor~n door IJllr . ■ai:•■--• 
behandelen. ( zel.f telefonisch aîspraak aaken 05907-1864.) . 
Zorg op zate.rd.a.g voor vertrek een wa.nae aa.altij d t e bebbea gelllddM -
ee-: na 1.7 uur 30 n.i.et -.r. 
Denk a.a.n volledige uitrusting! 
f T"ok - --.iihescbe~r, hela, res. veters etc. ) . 
Ieder la.a1: voor vertrek zijn schaatsen slijpen ( b ijgaaad i). 
In de bas lca.n de gehele reis niet gerookt .-orden . -----
1.J::. de bus tunnen geen supporters .ee . 
Uleen daaes .an spelers en be~leiders kunnen o p beperkte t 1 ._ 
sce-.ai.Dg krijgen aet de spelersbus mede te reizen. 

W."N. (XJIB[ISSAlllS 

Gele shirts en -voldoende sticks en tape. 

Le h uur. 

AA.'( ~LERS: 

■ 

U'!e.flang, Ei.bllenboon, u:>de, Boss , Te:ï.saan, •...8:J\t~ atts • 
...,. .<area, ve- • ..,."°'is• __,, l:rilR~lder ,-:• 
Toren , Wagenaar en bege leiders . ~ ,_._..__ \J '::,, 

. IJL - ~. 
Clnadl. 

1 
t 
t, 

~ 
J. 
i 

,# 

·1 ..__ 
l 
i ,,, ,, 
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ockey-arbiter neergeslagen 
(\",n "~ u,z~ \·p,~l,1r,1-o-f'\·C'r!:', 

Met c:i:~e!e welgemikte vuistslagen 
•ookte de Utrechtse ijshockeyspeler 
Joh an Teeuwen zaterdag in de Gro
~inger iJshol , arbiter Elzinga, die 
daarop versuft voor enkele minuten 
ce kleedkamer opzocht. Aan leiding 
van deze onenigheid was een beslis
sing von Elzingo na een vechtpartijtje 
tussen Jacky Venemo en Johan Teeu
wen aan het eind von de tweede pe
riode. Het no dit voorval levendig ge
worden competitieduel, het laatste 
\'On dit se•zoen, leverde voor GIJS 
naast een forse overwinning (12-l) 
ook het honderdste doelpunt van het 
seizoen op. 

De zevenhonclerd aa nwez·gen in de 
Croning r i.i hal zagen naa~l het 
agressieve gedrag Yan Te U\\ <'Il een 
iishorkcyduel , waa1 in dr Gronmgcr~ 
op simpele v. 1.1z hel zwakke lJtrecht
se team ovei klaslcn. 

Nadat GIJS in de vo1 ige ontmoetin
gen I gen UlJC, eerder in het seizoen, 

In het nieuwe gedeeLte van het 
R elpe rbad vinden op zaterdag 20 
mei nationale zwe·mkampioen
schappen plaats. Het zijn heel 
bij~ondere kampioenschappen, 
want het gaat om de jaa-rlijkse 
du.els tussen onze geehandicapte 
spo-rtvrienden. Het zal u bekend 
zijn, dat steeds meer gehandicap
te mensen iets aan sport gaan 
doen omdat ze er terecht niets 
voor voelen zich te isoleren van 
hun vaLide medemensen. Met na
me in de stad Groningen wordt 
ved propaganda gemaakt voor 
sportbeoefening dooT gehandicap
ten en zo'n nationale titelstrijd 
sluit daa'r voortreffelijk op aan. 

• • • 
Op zaterdag 8 en zondag 9 april 

zullen we ons moeten zien te red
den zonder de ijshockey'ers van 

al to guede resultaten kv.a.m, besloten 
de Gron111ge1 ~ zaterdagavond het com
petiheJaar met een da\·erende 12-1 
zege. 

Dat de geringe kwaliteiten van 
ütrecht 2 de GIJS-leiding al be
kend waren, bewees coach Van Erp 
dnor het inzet en Yan de -zogenaamde 
.,derde lijn" , die bestond uit talentnj
ke Jeugd pelers zoals Geert Rampen. 
Jacob van Gelder. Jeroen Lode en 

GIJS WINT LAATSTE 
COMPETITIEDUEL 

Edward Kort, waarvan laat tgenoemde 
één \'an de twaalf doelpunten op 7.1jn 
naam wist le brengen na een sublieme 
combinatie met Rob van arem. 

De zeven llenJange Kor : ,,Het ging 
w I lekker. De hardheid viel me reuze 
m e \'anavond. Op een gegeven n10-

ment Lpen we ' t negen nneg ntigst 
doelpunl er in hadden, heb ik er echt 

GIJS. De heren gaan op reis . Za
terdag wordt in Soest gespeeld te
gen ESC en zondag worden de 
landsgrenzen gepa.sseerd om Herne 
EV te ontmoeten. Coach Van Erp 
heeft een strak schema opgesteld 
voor reis en verblijf. Hij wenst 
kennelijk niets aan het toeval 
over te laten, want zondagochtend 
is het om 11 uu'r reveiUe en hy 
heeft laten weten, ,dat niemand 
voor deze tijd uit bed komt'. 

Van Erp is kennelijk ook ge
steld op netheid, want hij advi
seert zijn spelers ervoor te zorgen, 
dat baard, knevel en haardos er 
vorzorgd uitzien. De betreffende 
spelers zijn Leef1.ang, Eikelen-
boom, Van Halte-ren, Teisman, 
Tuinman, Pronk, Ter Veld, 
Krikke, Berghu.is, Bosma, Van 
Aa'rem, Stiel, Koopman, Seren, 
Venema en Orset. 

op gereden om de hundercls e te kun
nen maken. Dat htk.te jammer genoeg 
niet.'' · 

Het vooruitzicht ,·an de .. honderd
ste" gaf GlJS de noruge impulsen het 
tegen de matig Utrechtenaren niPt 
alleen bij een trainingspartiJtje e la
ten. 

Na een voor µrong Yan 5- 0 aan het 
begin van de tweede periode coorden 
Berghui 2x n Rob \·an Aarem (uit 
een penalt y-shot l \·oordat \ an Heu. -
den voor Utrecht iets ter ug kon doen 
(8-1). 

Het houder te doelpunt werd ~cpro
duceerd door ae zich uitte, nde Yan 
Aarem na één van zijn karakter· tieke 
draaien achter het vijandelijke kooitje, 

Krikke. Berghuis en het talenlje 
Edward Kort bepaalden tenslotte de 
emdsland op 12-1. 

Tussenstanden : 5-----0, 3-1 en 4-0. 
De eindstand van de tweede dn·i~ie 

luidt : 
1. Tilbur g Trapper 2 18-2ï: 2. Ro -

lerdam 18-25 : 3. Kemphanen 18-22 . 4. 
HIJ Hok1J 2 18-19: 5 Amstel 'I\1gers 
18-16; 6. GIJS 18-12 : 7. UIJC 2 18-3. 

ROB A A REM 
... honderd I treiler ... 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 
OOMPETITIE 2e DIVI IE .U.B, 

G.IJ.S.-UTRECHT 
Z TERDAG 11 MAART AANVANG 19.4.5 UUR 

Coupon nr. 18 

Voorverkoop GronJngen : lgarenmagazijn : Minke, i uwe Eb
bingestraa 2: Homan, Here raat 80; Griever, Paterswoldsew~ 

448 ; K noUema, Wielwaalpiein 40. 
Hoogezand· Aquasport, M Veni.ngastraat 30 



G. IJ . S. 

MARTIN LEEFLANG (1 ) 

COEN EIKELENBOOM ( 18) 

HENK V. HALTEREN (4) capt . 

,JOS TEISMAN ( 5) 
HERMAN TUINMAN (14) 

WILS PRONK (2) ass . 

OPSTELLINCEN 

DOELVERD . 

RES DOEL1/ERD . 

lt.. VERD . 

2e VERD . 

PI M TER VELD ( f _-) _____ 3_e_V-ER_D _ _ _ 

JEROEN LODE ( 3 ) --------- ----HENK KRIKEE (11) 

FOLKERT BERGHUIS ( 9 ) 

HENDRIK BOSMA (19) 

ROB V AARE~" ( 6 ) ass . 

JACK VENE1A ( 17 ) 

PIETER KOOPMAN (1 6 ) 
ROLAND SIEZEN (1 5 ) 

GEERT RAMPE ( 22 ) 

JACOB v GELDER ( 20 ) 
Fr . J.M . VAN ERP (13) 

R. v. AAREM (6) 

JOHN CAMPIONI 

F.H . MULDER 

H.G.KRIKKE 

H. DE VRIES 

r1wij ziging n voorbehouden". 

le Ai\NV . 

2e AANV . 

3e AANV . 

COACJ 

TRAINER 

TEC]N . Af.S . 

ARTS:.::N 

l 
G. IJ . S.-UTREC HT 2 

ZATERDAG 11 MAART 1972 . 

UTRECHT 

PETER MARSMAN 

OLAF VAN HEUSDEN 

WILLEM REINHARDT 
PAUL MI:IER 

ROB RIETHOF 

TOM BARTELS 

ROB HAIK 

JAN W. KAGIE 

ADRIAAN OTTO 
KEES VAN DER GRIFT 

NICO VAN DEN BERG 
MILAN ZDAMEK 

PETER SPINKA 

Z. KALENDA 

KAGIE 

KOMENDE WEDSTRIJDEN G. IJ . S. 

VRIJDAG 17 - 3- 72 , 20 . 30 uur NIJMEGEN-G . IJ . S. (Uitw . ) 
ZATERDAG 18-3- 72 , 19.45 uur G. IJ . S . -E . S.C. -SOEST ( WESTFALEN ) 
ZATERDAG 25 - 3- 72 , 19 . 45 uur G. IJ . S . -NIJMEGEN . 
ZATERDAG 8-4-72 , 20 . 00 uur E. S. C. SOEST-G . IJ . S . (Uitw . ) 
ZONDAG 9-4 -72 , 18 . 00 uur HERNE E. V.-G . IJ.S . (Uitw . ) 
ZATERDAG 15-4-72 , 19 . 45 uur G. IJ . S . -H . T. S . V. BREME (Sluitings-

wedstrijd) . 

VAN DE COACH . Nog 7 wedstrijden en dan zit het seizoen 71-72 er 
weer op . Tegen Utrecht de laatste competitie -wedstrijd van dit 
eerste toch wel moeilijke jaar in de 2e divisie . Vanavond 
zou, als de G. IJ . S .-aanvallers goed aanschieten , het lOOste 
doelpunt gescoord kunnen worden . Tegen Utrecht , dat helaas 
wat in moeilijkheden zit , moet dit mogelijk zijn . De komende 
wedstrijden zijn al weer in het kader van de voorbereidingen 
voor het se izoen 72-73. Verdere plannen zijn ijshockey 
trainings-weekends in Mei en Juni, c0nditietraining in de 
periode Augustus-Oktober en schaatsen , schaatsen , schaatsen 
vanaf medio September , om in November weer met de competitie 
te starten . Met minder schroom , meer ervaring en gehard in 
dit seizoen, zal G. IJ . S. dan weer aan de slag gaan . Een 
conditie om deze plannen te kunnen uitvoeren is een blijven-
de steun van donateurs en supporters . Mogen de 11GIJSSIES" 
daarop rekenen? De 11 GIJSSIES " blijven met volle overgave 
en inzet voor goede resultaten knokken . Tot slot , wij missen 
Peter Stiel erg. Hopelijk is hij weer spoedig hersteld . 
Voorts heeft Jörgen Scholz nog ste-eds niets van zich laten 
h ' ' oren ... 

Fr .J . M. van Erp . 
Op Zaterdag 8-4-72 reist de supportersvereniging naar SOEST 
(Duitsland) . Vertrek + 13 . 00 uur . Kosten f . 14 .-- p .p. 
Nedere berichten volg;n in het clubblad van Maart . 

G. IJ . S . -autostickers ~ f . 2. - - verkrijgbaar in de stadion
winkel , de opbrengst is ten bate van G. IJ . S . 
LET OP HET NUMMER VAN DIT PROGRAMMA, U HEEFT MISSCHIEN EEN 
GRATIS PRIJS . 

"Tot ziens bij G. IJ.S . -E.S . C. ~00EST, a . s . zaterdag". 



Gijsie wil een ijsie, maar . .... 

Gijsie wil alléén een. t:f!HJ,,'Jfsie,! 

l.'.. ICH-IJS N . V. BOTEROIEP W. Z. 45 BE DUM GR . T E LEF . 05901 -2241 

HERHAALD VERZOEK 

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

Wilt U zo weinig mogelijk roken! 

Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

e 
Vraagt u en · in lichtingen. BANK MEES & HOPE NV 

(\\ aar in opg nomen tc~dag & ro neveld •._ Bank . . ) 

Ho fdkan t r : r nrng n, Oude Bot ringc tra l l 7, l l. 050 - 26 74 1. 
V rt-, k.1nt ren t r ning n (d ij rl), tel. 50 - 50700. 
W1nschot n , L\.:I. 0"970 - 2003; Ddfz1Jl , tel. 0596 1 - 2 7 50, 

1cuwc Pekt:la tel. 05 978 - 5_ 5 ; Oud e Pekela, L 1. 0597 - 2513; 
llarcn, Lel. - 45645 ; U qucrt, tel. 05950 - 2909 

GRONINGER IJ S HO KEY S T I CHTING 

Opgericht 23 d cember 1969 

Programma 

G.Y. S 

.. 
uu (' r. 

t 

1 De OPBRENGST ~an di t programma is bestemd voor het 1
1 

L GIJS - Jeugd Fonds, J 



......-

G.IJ.S. - E.S.C. SOEST (WESTFALEN) 

ZATERDAG 18 MAART 1972 

G.IJ.S. 'GPSTELLINGEN E.S.C. SOEST (WESTFALEN) 

COEN EIKELENBOQM ,(18) DOEl.VERD. 

W. KAISER (1) RES.DOELVERD. 

HENK v.HALTEREN (4) capt. le VERD. 

JOS TEISMAN (5) 

HERMAN TUINhAN (14) 

WILS PRONK (2) ass. 
•· .. - . - . - .. 

PIM TER VELD (12) 

HERMAN CARMS (21) 
-- -

HENK KRIKKE (11) 

FOLKERT BERGHUIS (9) 

1- ENDRIK BOSt-'lA ( 10) 

2e VERD. 

3e VERD. 

le AANV. 

-- - - -· - ·- ----- --
'OB VAN AAREM ( 6) ass. 2e AANV. 

J AC K VENEI-L\ ( 17) 

PI ETER KOOPMAN ·(16) 

HANS PI SZEK (19) 

EDWARD KOR'!' {8 ) 

JOHAN ORSEL (7) 

Fr . J.M. VAN ERP (13) 

ROB VAN AAREM (6) 

JOHN CAMPIONI 

F.H. MULDER 

H.G. KRIKKE 

3e AANV. 

COACH 

TRAINER 

TECHN.ASS. 

ARTSEN 

PODELLA 

KOSTER 

ROSENBAUM 

HATFELD 

MOLLER 

MOLLER 

FORST 

NASEREWSKI 

SCHULTE 

EMOE 

NEUMANN 

SCHNIEDER 

MILLIS 

RAHMANN 

KOTSSNER 

H. DE VRIES 

· .lij z ·.gingen voc,rbehouden rt 

N.B! Bij het ter perse gaan 
van àit nummer waren de 
opstell ing en nummers 
van E.S.C. SOEST nog 
ni et bt2 kçnd. 

KOMENDE WEDSTRIJDEN G.IJ.S. 

ZATERDAG 25-3-72, 19.45 uur G.IJ.S. - NIJMEGEN. 
DONDERDAG 6-4-72,. 19.45 uur G.IJ.S. - BOLDOOT U.IJ.C. 
ZATERDAG 8-4-72, 20.00 uur E.S.C. SOEST - G.IJ.S. (uitw.). 
ZONDAG 9-4-72, 18.00 uur HERNE E.V. - G.IJ.S. (Uitw.). 
ZATERDAG 15-4-72, 19.45 uur G.IJ.S. - H.T.S.V. BREMEN 

(Sluitingswedstrijd). 

VAN DE COACH 
G.IJ.S. speelde gisteravond tegen het s terke NIJMEGEN en van
avond gaan de 11GIJSSIES 11 alweer van s t art tegen he t ook sterke 
E.S.C. SOEST uit Westfa l en . Het i s we l eens j ui st, ondanks de 
niet altijd goede resultat en, t e memoreren da t het team in.!. 
6 maanden zo'n 34 wedst ri j den s peelt, waarbij i n een aantal 
weekends zelfs 2 wedstri j den mo et en worden ge speeld .Een zwaar 
karwe i voor een amat eurfor matie . Pluim op de hoed dan ook voor 
alle spel ers d ie naast de ze wedstrij den , nogmaals zo 'n 100 
tra iningsuren op de baan s t aan . De opkomst bij de traini ngen 
was 95%, hetgeen zeer goed is . Met de ze opkomst en inzet moet 
G.IJ.S. groeien en naar een hoger plan komen. Piet er St i e l 
is er vanavond nog n i e t bi j ; hopelij k i s hi j aans t aande zater
dag tegen NIJMEGEN weer van de partij. 
Voor vanavond veel ijshockey-genoegen toegewenst . 

Fr.J.M. van Erp. 

op ·zaterdag 8-4-72 r eist de supporters vereniging naar SOEST 
(Duitsland). Vertrek+ 13.00 uur. Kosten/ 14,-- p.p. 
Nadere berichten volgen in het clubblad van maart. 

G.IJ.S.-autostickers ~ f 2,-- verkrijgbaar in de stadion
winkei; de opbrengst is ten bate van G.IJ,S. 

' LET OP HET NUMMER .VAN DIT PROGRAMMA, U HEEFT MI5SCHIEN EEN 
GRATIS PRIJS. 

"Tot ziens bij G.IJ.S. - NIJMEGEN, a.s. zaterdag". 



NEDERLAAG IN NIJMEGEN (8-1) 

GIJS in oefenwedstrijd 
f e sterk voor Soest 

(Van een onzer verslaggev ers) 
Ter afsluiting van het ijshockey

seizoen en als voorbere'iding voor het 
nieuwe competltiejaar speelt GIJS nog 
een aantal oefenwedstrijden in ~ 
Groninger ijshal, waarbij opkomende 
jonge talenten regelmatig worden in
gezet. Tevens zullen de Groningers op 
8 en 9 april een trip door Duitsland 
ru:iken. Afgelopen weekend reisde 
GI.JS naar Nijmegen (een 8--1 neder
laag) en ontving het de Duite regio
nal-liga vereniging ESC Soest, waarte
gen een 6-3 overwinning werd be
haald. 

Ondanks felle tegenstand van Soest 
liep GIJS uit tot 6--2 door van Aarem 
(2x) , Venerna en Tuinman., voordat in 
de laatste minuut Slills de eindstand 
op 6-3 bracht. 

Vrijdagavond speelde GIJS In 
Nijmegen voor elfhonderd toeschou
wer tegen de sterke eerste divisieclub 
van die naam, waarin o.a. de Canade
zen Boyle en Ewing, de fameme 
Zuid.slaaf Alex Andjelic en vier spe
lers van het Nationale team meede
den. 

Nadat Nijmegen snel tot !S-0 wa 
uitgelopen, scoorde Edward Kort voor 
GIJS, maar ook de op dreef zijnde 
Martin Leeflang kon een 8--1 neder
laag niet verhinderen. 

GRONI NGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 

GIJS- S O ES Î (Duitsland) 

ZATERD AG 18 MAART AA NVANG l!J.4 5 U UR. 

Coupon nr. 19. 

Voon er koop Gromngen: Sigarenmagazijn: 1rnke, Nieuwe E'.'bbi11-
gcstrnat 2. Hotnan, Herestraai 80; Grieve1·. Paterswo ld~cwcg 418; 

Knollema. W1elewaalplcin 40 . 
Hoogezand : Ariuasport. M. Vcninga traat 30. 

NV. Meubelexpos1 !1 e "De Permanento", die u deze advertentie aa nbied t, 
wenst u een sfeervolle k11kavond. Even sfeervol als hel k1Jl,feesl in onle 
klassemeubel-toonzalen Hoornsedlep 147 en Groo thandelscentrum. 

In tegenstelling m et andere ijshoc
key-duels in het Groninger stadspark 
kenmerkte de confrontatie met Soest 
zich door veel sfeer. Onder de 
zevenhonderd toeschouwer bevonden 
zich n.l. enkele t ientallen enthousiaste 
Duitsers, die met trommels. ratels en 
koebellen de anders zo bescheiden 
GIJS-aanhang dwongen tot ritmische 
gezangen. 

WHTFÄUSCHE RUNDSCHAU - Nr. S HERNER 

GIJS, zonder Leeflang (familie-om
standigheden) , Stiel en Orsel (blessu
res) nam door Van Aaren en Pronk 
snel een 2-0 voorsprong, waarna een 
Duitse 'Steigerung' voor de nodige 

spanning zorgde (2-2). 

/ O··y- ·-, 

GIJS IN DUITSLAND 
Het afgelopen weekeinde ma.akte GIJS 

een trip door Duisland. Zaterda.g ont-
• moetten de Groningers ESC Soest en 

Jisteren was Herne EV de tegenstander 
,zaterdagavond speelde GIJS, dat d0e 

tnp maakte zonder en kele eerste team
spelers. een uitstek end e wedstrijd, die 
tegen ESC Soest een 4-4 gclij kspel op
leverde, waar in K r ikke (2x ), Bosman en 
Va n. G el der scoor den. 

Rl 

Voor m aar l iefst vier duizend toe
schouwers tr ad GIJS gisteravond aan 
tegen ~erne SV, een sterk opkomende 
ploeg d ie m et 7-4 zegevierde. In deze 
enerverend verlopen 1jsho key-ontmoe
te1~ doel puntten voor GIJ S Venema, 
K r ikk e en V an Aa.rem (2x). 

• ?t 7 ',<rr,, ... 

SCHNELLEN SPORT werden die Herne r Freunde des Eissports m Somstag ab 18 Uhr wieder in der Eissporthalle Gysen
berg z1.1 sehen bekommen. Der neugeg ründete Herner Eissportverein gibt slch dlesmal lnternati,onal u~d trägJ eto Freun -
schaflsspiel gegen den hol löndi schen Zw eitligisten GIS Groningen aus. Die Monnschaft war 1m vongen Jch( al.Il der 
3. Division oufgestiegen und erran g für ihr gutes Spiel den F cir-play-Cup. Die Hollönder w_issen de~ Pu?' gvt· itu führen 
1.md dürften im morgigen Spiel kla re r Favo ri t se in. 1hr Betreu er ist Fr. J. M. van Erp (2. von links), Tr<;l1ner ts!_ ~.,-vç n ~ärem 
(◄. stehend von links), Mannschaftskapitön H. van Holterem (stehend 1. von rechts). Bester Sp1eler durft~ i ptt~al 
tcrwart M . L~long (kniend 3. von rechts ) sei n. fR!,JND,r.èHA'U•Bitdl 

• I 1 ' 
• l "'~ .. --'-

Nederlaag GIJS 
GIJS verloor nterdaravoncl tn Am• 

sterdam op de onre2elllre Jaap Edenijs
hockeyplfite, waar vrljwel geen toesohou
wel'll aanwezig waren met 3- 1 van Am
stel Tijgers dat zich beeft versterkt ruet 
twee Canadezen. 

De omstandigheden waren voor de 
Gron ingers bijzon der ongunstig. De ver
lichting liet veel te we.nsen over en ook 
de conditie van het jjg w ;is zeer slecht. 
Bovendien had GJJS de ha ndicap van de 
onoverdekte baan. 

De Japanse Canadee!I Taheuchl zette 
GIJS in de eerste speelperiode op een 
2-0 achterstand waarna F olkert Ber g. 
huis ln de tweede periode de stand 
ter ugbracht tot 2-1. Van Rossum be
paalde de eindstand op 3- 1. 

Na alloop van dit duel overnachtte 
GIJS op het sportcentrum Papendal te 
Arnhem omdat gisteren In Herne (West
falen) vriendschappelij k moest worden 
gespeeld tegen Herne J!;V in verban d 
met de opening van een nieuw ijssta d i
on. Ruim 3000 Duitsen trachten vergeefs 
hun 1avorieten naar da overwinning te 
schreeuwen. GIJS won met 5- 1 (0-0. 
0--2, J-3). De schutters waren Orsel 
( 2,c), Koopman, Krikke en Berghujs, 
Voor Herne EV scoorde Müss tegen. 

In de derde divisie bleek Brussel 2 veel 
te sterk voor GIJS 2 (1-7 . 

Thial! heeft zaterdagavond In Heeren 
veen een 10-11 nederlaag geleden tegen 
het Geleense Smoke Eaters. De tussen
standen waren 1- 3. 0-3, 4--4. Scheids
rechter Jansen uit Groningen staakte in 
de eUde minuut van de derde per iode de 
strij d bij de stand 3-8. omdat er ner 
haaldelijk vanuit het 3500 koppige pu
bliek munten op het ijs werden gegooid. 
Na veel geharrewar en tussenkomst van 
de secretaris van Thialt werd na tien 
minuten de strijd weer voortgeze t. 

nu eenmaal orde zijn ! ! ! Ij :S _ / ~ 

AGENDA G.IJ.S. 
Zaterdag 4 maart: 
GIJS-HERNE (Dtsl.) 19.45 uur* 
Zaterdag 11 maart : 
GIJS-UIJC 2 19.45 uur 
Vrijdag 17 maart: 
NIJMEGEN-GIJS * 
Zaterdag 18 m aart: 
GIJS-SOEST (Dtsl.) 19.45 uur• 
Zaterdag 25 maart: 
GIJS-NIJMEGEN 19.45 uur* 
De met een * aangegeven wedstrij
den zijn vriendschappelijk. 

Op zaterdag 8 en zondag 9 april 
zullen we ons moe ten zien te red
den zonder de ijshockey'ers van 

-~ 
GIJS. De heren gaan op reis. Za-
terdag wordt in Soest gespeeld te
gen ESC en zondag worden de 
landsgrenzen gepasseerd om Herne 
EV te ontmoeten. Coach Van Erp 
heeft een strak schema. opgesteld 
voor reis en verblij f. Hij wenst 
kennelijk niets aan het toeval 
over te laten, want zondagochtend 
is het om 11 uu'r reveille en hy 
heeft laten weten, ,dat niemand 
voor deze tijd ui t bed komt'. 

Van Erp is kenndijk ook ge
steld op netheid, want hij advi
seert zijn spelers ervoor te zorgen, 
dat baard, knevel en haardos er 
vorzorgd uitzien. De betreffende 
spelers zijn Leeflang, Eikelen
boom, Van Halteren, Teisman, 
Tuinman, Pronk, Ter Veld, 
Krikke, Berghuis, Bosma, Van 
Aa'rem, Stiel, Koopman, Seren, 
V enema en Orsel. 



Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil al/één een. rf!#,,'J/sief 

LIC H IJS NV BOT ROi P W Z 45 BEDUM GR. TEL EF. 05901 2241 

HERHAALD VERZOEK 

Wilt U ni ts op d ba n werpen . 
0 i 1s z r v a 11 j vo r d p I rs ! 

Wilt U zo w 1ni mog lijk rok n 1 

Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

BANK MEES & HOPE 
l l I illl .int ,l,r ;rl111111gl·11. l)uJt Bull'rin~l 11.111 1 

\ 1,11rh 1nl,1fln l l' l ,(lllll\ 1 l'n(J1. \\ 111.rl),l1..I.L1:o- 1 "· 

\\ lf1' lh,ll n l l l o:4711 - .1101 [h Il IJl. Id l)"\) 1 - 2 ·11. 
l l u, L' 1 1. ll 1 • tl' 1 0 - 9 S ~ 0 ud ' P ' 1-; 1 1. 1 1. 1 "' 1 _' . 

11.mn. l'I Il. Il - . n..i · l qul'lt. lL'I ll.150-_4)q 

. T I H l J 

p rid 1t _ de e m b r 196 ) 

Programma 

1 De 
1 

1 

G. Y.S 

OPBRE N GST van d it programma 1s best md voor h t 
GIJS -J ugd Fonds. 



G.IJ.S. OFSTELLINGEN 

MARTIN LEEFLANG (1) DCELVERD. 

COEN EIKELENBOOM (18) RIS.DOELVERD. 

HE NK V. HALTEREN (4) capt. le VERD. 

JOS TEISMAN (5) 

r ---
G.rJ.s. - HERNE E.V. (WESTFALEN). 

ZATERDAG 4 MAART 1972. 

HERNE E.V. KOMENDE WEDSTRIJDEN G.IJ.S. 

HORN ~21) 

.BROKOWSKI (19) 

HILLE (11) 

NIEUWELING (12) 

ZATERDAG 
VRIJDAG 
ZATERDAG 
ZATERDAG 
ZATERDAG 
ZONDAG 

11-3-72 
17-3-72 
18-3-72 
25-3-72 

8-4-72 
9-4-72 

19.45 uur 
20.30 uur 
19.45 uur 
19.45 uur 
20.00 uur 
18.00 uur 

G.IJ.S.-UTRECHT. 
NIJMEGEN-G.IJ.S. (Uitw.) 
G.IJ.S.-E.S.C.-SOEST (WESTFALEN) 
G.IJ.S.-NIJMEGEN. 
E.S.C. SOEST-G.IJ.S. (Uit w.) 
HERNE E.V.-G.IJ .S. (Uitw.) 

HERMAN TUINMAN (14) 2e VERD. SCHNEIDER (4) ZATERDAG 15-4-72 19.45 uur G.IJ.S.-H.T.S.V. BREMEN. 

WI LS PRONK (2) ass. STOTTROP ( 3 ) 
--------------~--:-:-:~-----~--------~-r------- VAN DE COACH . HERNE is de vijfde buitenlandse ploeg die ons dit 
HENK KRIKKE (11) ·1e AANV. VANIS ( 9 ) seizoen bezoekt . 
FOLKERT BERGHUIS (9) VLASAK ( 2o) BREMEN ( 3- 3-), HEMBURG ( 5-9), BRUSSEL ( 6-7 ), en ANTWERPEN (4-11 ) 

waren reeds hier . Op 9 januari was G.IJ . S . te gast bij HERNE , 
HENDRIK BOSMA (1 9 ) HOFFMANN (5) bij de opening van het nieuwe ijsstadion . G.IJ.S. won met 

_R_O_B----:-V-. -A-:-A-:-R--E--M--(-;-G---)=--a-s-s-.---~2-e---:--A~A'.""::NV~. ------KN-1-=p-=p-1-N-G--=-(-4-:-)---- 5- 1 . Mar·t in en Coen waren toen in groot se vorm. De bericht en 
z i jn dat Herne nu bet er ingespeeld is. Het belooft een span-

PETER STIEL (2 3 ) MUUS (14) nend duel te worden . G.IJ.S. scoorde tot nu toe in dit seizoen 
PIETER KOOPMAN (16) DEGUTSCH ( 6 ) 86 doelpunten , en kreeg in 22 wedstrijden 209 strafpunten 

(= gem . 9 rnin . 30 sec.) Fair play cup werd gewonnen met een 
PIM TER VELD (12 ) rISSELS WOLFF (13) gemiddelde van 7 min.30 sec . Met nog 8 wedstrijden te spelen 
JOHAN ORSEL (7) LAGERWEIJ (lS) kan binnenkort hopelijk het lOOste doelpunt bejubeld worden. 

ROLAND SIEZEN ( 15) NEUMANN ( 16) Fr · J · M • van Erp· 
JACK VENEMA (l?) Op Zaterdag 8-4-72 reist de supportersvereniging naar SOEST 

(Duit sland). Veri trek +_ 13.00 uur. Kosten f. 14 .-- p.p. 
Fr . J. M. VAN ERP (13 ) ·coACH Nadere berichten volgen in het clubblad van Maart. 
R. v. AAREM ( 6) TRAINER JONGENS .VAN 6t/rn 9 JAAR, die de ijshockeysport willen leren, 

Wijzigingen voor- kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de jeugdcommissie 
JOHN CAMPIONI TECHN.ASS. bèhouden. 16 Aprillaan 10,Groningen, tel. 256361. 

F.H. MULDER ARTSEN 

H.G. KRIKKE 

H. DE VRIES 

G.IJ.S.-autostickers à f. 2.-- verkrijgbaar in de stadion
winkel, de opbrengst is ten bate van G.IJ.S. 
LET OP .HET NUMMER VAN DIT PROGRAMMA, U HEEFT MISSCHIEN EEN 
GRATIS PRIJS. 

Tegen inlevering van een geldig plaatsbewijs G.IJ.S.-HERNE, krijgt U f. 2.50 reductie op een zitplaats voor de wielerzesdaagse. 

Tot ziens bij G.IJ.S.-UTRECHT, a.s. Zaterdag. 



GRONINGER IJS HOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 d-ecember l %9 

Zelfde als 'voetballer Peter Ducke'? 

-Man meldt zich bij GIJS 
Groningen als gevluchte 
Oostduitse ijshockey'er 

M evronw 1,,Vi ls 1tH A ppiHgedam kreeg bi; cle (js lwck ey- wedstrijd van zaterdag
avond in Groningen v an de D1litser di t - op een ged eel i e van een programma 
geschreven - briefje. Op h et opgegev en ielef oomwmmer w as hiJ echier inmid
dels niet meer bereikbaar. 

Mysterie Oostduitse 
ijshockey' er Scholz 
wordt steeds groter 

(Van een onzer vers lagge ver ) 
Het mysterie rond de man. die zich 

uitgeeft voor de gerenommeerd Oost
duilse ij sho keyspeler Jurgen Scholz , 
wordt steeds crroter. Nu pa i. geble
ken. dat de 111an zich niet al leen bij 
GIJS in Groningen heeft gemeld , 
maar dat hij ook bij de ijshockeyclubs 
in Amsterdam en Utrecht is geweest. 
Bovendien komen de be, chrijvingen 
\'an J urgen Scholz sterk overeen met 
die van de Duit er, die bij onze Asser 
redactie kwa111 vertellen . da L hii de 
bekende Oostcluitse \·oetbal Ier P eter 
Ducke wa . 

Inmiddels is men er bij hotel Frigge 
in Groningen achtergekomen, dat Jur
gen Scholz daar het afgelopen wee
kend heeft vernacht. Zonder te beta
len 'is hij twee dagen geleden vertrok
ken met achter lating van bagage en 
brieven. 

Ook is bekend geworden, dat secre
taris J. ·an Rijswijk van de IJshoc
keybond in Tilburg een half jaar gele
den al gebeld is door een Duitser. die 
zich Jurgen Scholz noemde. ,.Hij zei, 

r 

dat hij van zijn club Dynamo Weis
wasser ergens anders mocht gaan spe
len. en dat is heel goed mogelijk . Ik 
ben er bijna zeker van. dat dat de 
echte Jurgen Sc'1olz was", aldus de 
heer Van Rij s wijk. 

Tien dagen geleden pikte de pol'itie 
van Amersfoort een Duitser op, die 
langs de weg s tond te liften . De man 
noernde zich de ijshockeye r Jurgen 
Schol z. en had een adres bij zich van 
de IJs hock eyboncl . De politie belde de 
heer Van Rijswijk, en die verzekerde 
baar, dat alles klopte en dat ze Jurgen 
Scholz maar naar de ijshockeyclub 
Amstel Tijgers in Amsterdam moesten 
turen. Dat gebeurde en Jurgen lo

geerde enkele dagen bij de familie 
Rooze in Amsterdam. Tot vrijdag
aYond. 

Zaterdag rei de Jurgen met de A m
terdamse ijshockeyers mee naar Gro

n'ingen. waar de Amstel Tigers tegen 
GIJS moe len spelen. 

(Vervolg op pag. 2) 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

l 

IJSSTADION STADSPARK 
COMPETITIE 2e DIVISIE N.IJ_B. 

G.IJ.S. -AMSTEL TIJGERS 
ZATERDAGllDECEMBER AANVANG 19.45 UUR 

Coupon nr. 8 

N.V. Meubelexpositie "De P erman ente", die u deze adverten tie 
aanbied t , wenst u een sfeervolle k ijkavond. Even sfeervol als het 
kijkfrPsl in onze kl assemeube l-toonzalen Hoornsedicp 147 en 
Groothandelscentrum 

Il 

'IJshockey-er' 
(Vervolg van pagina 1) 

In Groningen verloren de Amster
dammers Jurgen uit het oog. Wel 
melde de D uitser zich (zoals gemeld) 
bij GIJS-trainer F. J. M. van Erp. 
Daarna kwa m Jurgen ook bij GIJS 
niet meer opdagen , maar drukte wel 
een toeschouwer een papiertje met 
zijn adres in Amsterdam in handen. 
In Utrecht meldde J urgen zich bij 
de ijshockeyclub U.IJ .S . Hij zou gis
teravond 'n oefenwedstrijd komen spe
len, maar kwam niet opdagen. Men 
wilde hem eerst direct op de baan 
hebben. maar S cholz zei, dat de 
schaatsen hem te groot of te klein 
waren. 

De mogelijkhe'id dat Schulz dezelfde 
man is als de zich voor P eter Ducke 
uitgevende Duitser is vrij groot. In 
ieder geval meldde zich maandagmor
gen bij hotel De J onge in Assen een 
Duitser, die zei in Nederland te zijn 
om zijn professionele voetbalcarrière 
te regelen. Hij reserveerde een kamer 
voor tien dagen en kwam niet meer 
opdagen . 

De D uitser schijnt daarna aan het 
li ften geslagen te zijn, want begin 
deze week nam de 20 -jarige verkoper 
Reinie Weidijk uit E mme n een lifter 
mee, die zich bij onze redactie in 
Assen P eter Ducke noemde. Tegen 
Weidijk zei de man, dat hij niet Pete r 
D ucke. maar Zo ltan Varga was. de 
geschorste speler van Hertha Berlin. 
"Ik ben er zeker van, dat het Varga 
was, want ik ben goed op de hoogte 
met voetbalzaken," aldus Reinie, die 
weer contact opnam met bestuurslid 
Olijve van FC Twente. Daar meldde 
zich een Duits sprekende man, die zei 
een bekend voetballer te zijn. Hij zou 
nog contact opnemen met de heer 
Olijve, maar deed dat niet. 

Opvallend is dat zowel de heer Olij 
ve als m ensen van hotel De J onge in 
Assen vonden · dat de man Duits sprak 
met 'n Tsjechisch of Hongaars accen t . 
Trainer Van Erp van GIJS viel het 
echter op dat Jurgen Scholz rap en 
goed Duits sprak. Allen die met "Pe
ter Ducke". ,,Zo ltan Varga" of ,,.Ju rgen 
Scholz" hebben gesproken vonden dat 
de man erg ze~uwachtig deed. 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 

G.IJ.S.-HERNE E.V. 
(Westfalen) 

ZATERDAG 4 MAART AANVANG 19.45 UUR 
Coupon nr. 17 

Het G.IJ.S. enntreebewijs geeft f 2.50 reductie voor de 
Wielerzesdaagse op zaterdagavond ná afloop van de 

ijshockeywedstrijd 
Voorverikoop Groningen : Si,garenmagazijn: Minke, Nwe. Ebbiin
gestraa t 2; Ho man, Herestraat 80 ; Griever, Paterswoldseweg 448; 

K nollem a, Wielewaalplein 40 
Hoogezand : Aquasport, M. Veningastraat 30 

( Van een orller \'erslaggevers) . 

Een jongeman, die zich Jürgen 
S hulz noemt en d ie beweert 78-vou
d ig i_1sh oc:key-internalional va11 de 
DDR te z1111. hee ft zich hrl afge lopen 
weekend .:_ naar eerst nu bekend is 
geworden - aan de ka sa van het 
Groninger 1Js, tadH•n \ et voegd . Il rJ 
zou in ed rland wille n blrJ\' .n _en 
e\·entueel voor GlJS willen sµelen . De 
jongeman beweerde sa_men mel ern 
\Tiend. rl ie nog bet er 11 , h ·k'l?yt dan 
hrj en 104 interlan d~ IJ cft _ge~µeeld . 111 
de('ember via Z\, eden uil de DDR 
gevlucht te z ijn . De vri nd zou than~ 
in Aurich wonen. Hel tweetal, dat 
maandagavond voor h t bestuur \'an 
GlJS een proef zou afleggen, is tot nu 
toe niel komen opdagen. 

Correct 
Vóór de wedstrijd op zaterdagavond 

van GIJS tegen Amstel Tig r werd 
aan traine,· F . .J . M. v an Erp van GIJS 
et>n briefJe bezorgd lllel het verwek 
voor een ge~pre k in <'ie pauze. De 
h er Van Erp : .. Al s ijshocke~'~pe le r 
\\'ee l je. dal een c;naC'h hel Ju tsl in de 
µau ze er·g druk h eeft. lk heb de rn.an 
du s nie t kunnen spre ken en ook na cle 
wedslr1j d heb ik: geen t iJct gehad 0111 

verder te inrormer 11 . " 

De jong •man heef! zrcli zondag up
ni uw gen, Id en cla a , na ee n ge prek 
m ei ('Oac:h Van Erp gehad . ,,Van Eq) : 
,. De ma n \\' i;I~ l) ij LOnder corr cl, hr] 
s prak uit~tekend Du1ls en w1 l v 1 
van 1j shoC'k ey ar. llij b weerde voor 
Dy namo Was weiler te hebben ge
speeld en van. beroep automonleu1: te 
zijn . Hij bleek Dynamo Wass_we1ler 
goed te kennen en o k van auto s veel 
a ( te welen: ' 

(Vervolg op pag. 2) 

'IJshockey-er' 
(Vervolg van pagina 1) 

De heer Van Er p vermoedt na het 
niet -verschij nen van "Schulz", dat het 
om een oplichter gaat, die misschien 
identiek is aan "Peter Ducke", die 
zich b ij onze redactie in Assen heef t 
gemeld en beweert ~Is yoetbalin terna
tional bij Carl Zeiss J ena (DDR) te 
h ebben gespeeld. ;,Peter Ducke" zou 
voor FC Tw ente - zoals gemeld -
een proeftl'a in ing ~qef). Daar is lüj 
echter niet opkomen dagen. 

Inmiddels heef t een speurtocht langs 
een gr oot aantal hotels in Groningen 
met een foto van - de echte - Peter 
Ducke niets opgeleverd. Men herken
de de man niet als iemand die nu of 
kort geleden in een Groninger hotel 
heeft gelogeerd. 

Een inwoner van Haren zegt de 
man, die zich als de Oostduitse voet
baller Peter Ducke uitgeeft, bij De 
Punt een lift naar; Groningen te heb
ben gegeven. 

De lifter, die geen geld en bagage 
bij zich had, vertelde in de Weeva in 
Groningen te logeren. 

Bij navraag bleek daar geen Duitser 
van ongeveer 28 jaar te logeren. 



GRO ERIJSHO G 

-
1 

GRONINGEN 

donderdagavond 6 april 
aanvang 20.15 uur 
toegang f 1,-

vooRVERKooP GRONINGEN: 

Sigarenmagazijn: 

Minke - Nieuwe Ebbingeslraat 2 

Homan - Herestraat 80 

Griever - Paterswoldseweg 448 

Knollema - Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 
Aqua Sports, M. Veningastraat 30 

1 

Paasvakantie jeugdattractie vanaf 19.30 uur 

1 .. -1euu 



Gijsie wil een ijsie, maar . ... 

Gijsie wil alléén een. ufhJ/sief 

LICH-IJS N . V . BOT ERDIEP W. Z. 45 BEDUM GR . TE L EF. 05901-224 1 

HERHAALD VERZOEK 

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

- Wilt U zo we inig mogelijk roken ! 

Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

e 
raagt u ~en, inllchlingcn . BANK MEES & HOPE NV 

~ aann opgenom n Me. dag • 'roeneveld' Bank . .) 

li0ofdkantoor · Gr ningen, Oud B t ringc traat l 7, tel. 0S0 - 2 741 . 
rL ka nto ren te : Gr ningen (de \ ijt:r1 , tel. 050 - 50700 : 

1m hol n, tel. 0 97 - ~003; D-lfziJI , le l 05 61 · 2750: 
icuw Pek la, tel. 05978 - 52 S : Oud Pekela, tel. 05978 - '.!513: 

l lart:n. t l. 50 - 45645, qu TL , t l. 05950 - 2909 . 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 december 1969 

Programma 

G.Y.S 

! 
I De OPBRENGST van dit programma is bestemd 

GIJS - Jeugd Fonds. 
voor hej 

l 
L--



5 DONDERDAG 6 APRIL 1972 

OPSTELLINGEN BOLDOOT U.IJ.C. 

MARTIN LEEFLANG (1) DOELVERD. 

COEN EIKELENBOOM (18) RESDDOELVERD. 

HENK v. HALTEREN (4)capt. 1e VERDo 

J OS TEISMAIJ (5) 

PIETER STIEL (23) 2e VERDo 

WILS PRONK (2) ass. -- - -- ----· .. - -- ·-- --

HERMAN TUINMAN (14) 3e VERDo 

PI M TER VELD (12) 
----·- - --

HENK KRIKKE (11) 1 e AANV" 

FOLKERT BERGHUIS (9) 

HEN DRIK BOSMA (19) 
---------- -

ROB VAN AtREM (6) asso 

EDWJ.R D KORT ( 8) 

J J.CK VENEMJ\ ( 17) 

G. 

W. 

G. 

N. 

F. 

P. 

J. 

J" 

A" 

H. 

W. 

T. 

v.d. HOEK ( 1 ) 

VOSMEER (20) 

HOEKSTRA (12) 

WOLG/,ST (10) 

VOSMEER (5) 

HEMMEN (9) 

KOCANDA (21) 

WJLGNER (11) 

M!~NSSON (16) 

DE JAGER ( 4) 

BIi.DE ( 19) 

BARTELS (17) 
----- --- ··- -- . --- -· - -- -- - - - - - - . -

PIETER KOOPMAN (16) 

JhCOB V~N GELDER (20) 

ROLhND SIEZEN (15) 
-- -

Fr.J.Mo VAN ERP (13) 

R. V/d\J ./1. .• REM (6) 

J OHN CtMPIONI 

F.H. MULDER 

H.G. KRIKKE 

H. DE VRIES 

ttWij zi g i ng e n voorbehouden" 

----- - -

TR.i"~INER 

TECHNO fLSS • 

ARTSEN 

D. KAGI ( 3) 

B.v.d. TORRE (8) 

W o REINH:.RDT ( 10) 

_ J:C T OP l ET JU1\1M.ER V,'LN DIT PROGR!lMMJ., U HEEFT MISSCHIEN 
. S.~ GP~\T I S RI J S o 

-

KOMENDE WEDSTRIJDEN G.IJoSa 

Z! TERDAG 8-4-72, 20a00 uur E.S.C. SOEST - G.IJ.So (uitw.). 
ZONDAG 9-4-72, 18.00 uur HERNE E.V. - GoIJ.S. (uitw.). 
ZATERD~G 15-4-72, 19.45 uur G.IJ.So - HoT.SoVo BREMEN 

(Sluitingswedstrijd). 
VAN DE COACH 
Jeugd van Groningen, 
hartelijk welkom bij deze wedstrijd die speciaal voor 
jullie werd georganiseerd. Laat BOLDOOT U.IJ.C. horen, 
hoe in Groningen G.IJ.S. de steun heeft van ziJn suppor
ters! Dit is altijd een geweldige "pep" voor de spelerso 
Als deze kennismaking met de ijshockey-sport bevalt, 
blijf ons dan in de toekomst bezoeken. 

TOPSCORERS 71-72: (Goals+ assists). 

VhN A REM: 42 ( 20/22); BERGHUIS: 32 (19/13); 
KRIKKE: 29 (24/5); STIEL: 13 (7/6); ORSEL: 12 (9/3); 
TEISM"N: 11 (5/6); BOSMJ .. : 11 (3/8). 
De overige spelers scoorden: 
VENEMi\.: 9; KOOPM,-~N: 9; PRONK: 7; V N HALTEREN: 6; 
SIEZEN: 3; KORT: 2; TUINMAN: 1. 

Fr.J.M. van Erpo 

i,.So zaterdag 8 april reist de Supporters Vereniging 
G.IJ.S. naar SOEST (Duitsland). Vertrek+ 13.00 uur. 
Kosten f 14,-- p.p. -
Er zijn nog enige plaatsen vrij in de bus! 

G.IJ.S.-autostickersi f 2,-- verkrijgbaar in de stadion
winkel; de opbrengst is ten bate van G.IJ.S. 

"Tot ziens bij G.IJ.S. - H.T.S.V. BREMEN op zaterdag 
15 april a.s. 



GIJS TEGEN UTRECHT 
Het Is niet onwaarschijnlijk dat GIJS 

aan het eind van het ijshockeyseizoen. 
morgenavond voor geheel uitverkochte 
tribunes zal opereren. 

Dan spelen de Groningers namelijk 
een 1peclaa.l vool' scholieren georganl-
11eerde wedstrijd tegen het eer te team 
van Utrecht, dat uitkomt i.n de eerste 
divisie. 

GIJS ove;fÎ~St1/d$Ó~r 
sterk Nijmegen: 3-14 

Vooral nllar aanleiding van de gymna-
11iale landelijke sportwedstrijden, die de
ze week in Groningen plaatsvinden, 
heett de GIJS.leiding tot deze bijzondere 
ontmoeting besloten. 

Ook de prijzen zijn voor deze gelegen
heid aangepast en teruggebracht tot 
slechts één gulden. (Overigens zijn ook 
niet-scholieren welkom) . 

De C-junioren van GIJ,5 zullen een 
Yoorwedstrij d spelen. h- fl 

t 

GIJS KLOPT UIJC IN 
DEMONSTRA Tl EDU EL 

l - L. - J:l.. 
(Van eeh onzer verslaggevers) 

De "demon~tratiewedstrijd" van GIJ 
,:n Boldoot U.IJ. . uH Ukecht beant
woordde gisteravond volledig a.au de 
verwacbtingen. De elfhonderd meest 
áeugdjge ioeschouwer beleefden een 
net volle inzet gestreden 1luel, dat ziju 
sen ationeel hoogtepu_nt vond in een 
emotionele ve htpartij , waarbij de jonge 
Pet r tiel op overdu.idelljke wijze zijn 
onmiskenbare bokstalenten toonde. 
Daarnaast etaleerden beide teams aan
vaardbaar ij hockey, wa.arin de Gronin
gers de Ulrecbtena.ren uiteindelijk met 
:i-3 de baas bleven. 

Overigens waren de Utrecb se eerste
divisionisten at verzwakt door het ver
trek van enkele sterspelers. De daarvoor 
in de plaats gekomen J'unioren werden 
vooral in de beginfase oor GlJS' harde 
speel wi]ze geïntimideerd. Wel had 
U.IJ.C. in de eerste periode meet· ys
teem in de combinaties, maar dat kon 
!och niet verhinderen dat Berghuis en 
de beste man van GIJS, Henk Krik.ke, 
na de eerste twintig minuten voor een 
3-0 voorsprong zorgden. 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 
COMPETITIE Ze DIVI U: N.IJ .8. 

G.IJ.S. -NIJMEGEN 
ZATERDAG 25 MAART AA. VANG 19.U UR. 

Coupon nr . 20. 

Voor\' erkoop Groningen: Sigarenmagazijn: Minke, Nieuwe Ebbln• 
gestraat 2: Roman. He.restraat 80; Griever, Paterswoldsewe1 «8; 

Knollema, Wielewaalplein 40. 
Hoogezand: Aquasport. M. Veningastraat 30. 

N V Meubelexpos,tle ,.De Permanente". die u deze advertentie eenbied1 , 
wenst een sfeervolle k11kavond. Even sfeervol als hel kijkfee:st In ona 
klassemeubel-toonzalen Hoornsed,ep 147 en Groothandelscen1rum. 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJ SSTADION STADSPARK 
PAASVAKANTIE - JElJGD-ATTRACTIE 

G. IJ.S. -80LDOOT JU. IJ. C. 

(Van een onzer verslaggevers) 

Het nelle, revleurelde combinatiespel 
van Nijmegen toonde zaterdapvond op 
overduidelijke wijze GIJS nor aa.nwezt
ge tekortkomingen aan. De In. de eerne 
divisie meedraaiende Nljmecen&ren bie• 
ken, zonder enkele sterspelers maar mét 
drie t.'< echnisch bijna volmaakt apele.ade 
Canadezen, In staat de Gronln1en volle
dig te o-verklassen. ($-H). 

Dat GIJS de score na tien minuten 1n 
de eerste periode nog op 0-0 wist te 
houden, was zonder enige twijfel te dan
ken aan Martin Leefl.ang, die vooral in 
deze fase een voor de Nijmegenaren 
moeilijk te nemen hindernis. vormde. De 
rest van de GIJS-verdediging, met name 
de tweede lijn (Tuinman en Pronk) 
werd regelmatig dolgedraaid en bood de 
geraffineerd uitgevoerde aanvalspatro
nen van Nijmegen weinig tegenstand. 

In de aanval opereerde de jeugdige 
Edward Kort, die door zijn "stijgende 
lijn" van de laatste weken. rijp lijkt voor 
een plaats in de Groninger hoofdmacht. 

De "Gijssies" kregen na een 2-7 ach
rerstand aan het begin van de laatste 
periode een uiteindelijke 3-14 nederlaag 
te slikken . Tussenstanden: 0--1, 2-6 en 
1-7. 

In Heerenveen kwam. Thia.Lf tot een 
zeer goed resultaat door het onreslagen 
kampioen geworden Tllburr Trappert 
zijn eerste nederlaa, toe te breoren (7-
6). Voor de Friezen 110oordeo: Moore, 
Talsma, De Boer, Boltje11, Steveosen t2x) 
en Vlnras. TllSSensLanden: 0--1, S-2 en 
t-3. 

Aangemoedlgd door honderden en
thousiaste kelen legde GIJS een voor de 
Groni.ng rs onwaarschijnlijk hoog tempo 
op 't ij~. d.1t in ele competitiewedstnj
den ontbrak om tot succes te komen. 
Krikl;:e en B <!rghuis realiseerden de vei
lig Ji3ke11de 5- 0-stand halverwege de 
tweede periode. 

DO DERDAGAVOND 6 APRIL AANVANG 20.15 UUR 
VANAF 19.30 UUR DEMO STRATIE GIJS-JEUGD 

Toegang f 1.-

De derde n laat te periode ga.f een 

Voorverkoop Groningen: Sigarenmagazijn ; Minke, Nwe. Ebbin
gestraat 2; Homan, Herestraat 80 ; Griever, Paterswoldseweg 448; 

Knollema, Wielewaalplein 40 

terk aanvallend Utrecht te ûen, dat de 
naar adem nak.kende Groningers onder 
hevige druk zette, Het werd tenslotte 
5-3. 

Hoogezand : Aquasport, M. Veningastraat 30 

- -

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

IJSSTADION STADSPARK 
SCHOOLJEUGD ATTENTIE!!! SPECIALE IJSHOOKEY

DEMONSTRATJE 
PAASVAKANTIE • JEUGDATI'RACTIE 

G.IJ.S. -BOLDOOT /U.IJ.C. 
DONDERDAGAVOND S APRIL. AANVANG to.15 UUR .. 

Vanaf 19.30 uur demonstratie Gijsjeugd . Toegang ! 1.-.. 

Voorverkoop Groningen: Sigarenmagazijn: Minke, Nieuwe Ebbin
testraab 2; Homan HerE'straat 80; Griever, Paterswoldseweg 448; 

'Knollema, Wielewaalplein 40. 
Hoogezand: Aquasport, M. Veningastraat 30. 

N.V. Meubelexposltfe "De Permanenta", die u deze advertentie aanbiedt, 
wenst ~ een sfeervolle kijkavond . Even sfeervol 11.ls het kl)kfeeat In onze 
klassemeubel-toonzalen Hoornsedlep 147 an Groothandelscentrum. 

1 

.1 

1 

An~jelich '/ /5, / 2 
tramer 
van GUS? 
De Zuidslavlër Alex Andjellch, bedl'IJI.!1· 
leider van het ijshockeystadion In 
Nijmegen en speler In het eent.e team 
van Nijmegen, wordt hoopt waar
schijnlijk de nieuwe tralner ..an . de 
Groninger ijshockeyvyrenlglng GDS. 

Als het de Zuidslaviër lukt in Groningen 
een hem passende werkkring te v~d~n, 
dan gaat hij binnenkort met de tramtng 
beginnen. GIJS werd tot en met de afge
lopen week getraind door Rob. van 
Aa rem, de directeur van het Gronmg:r 
kunstijsbaancomplex. Van Aar:!1' 1s 
met de training gestopt, omdat htJ met 
zijn normale werk in de knel komt. 



Gijsie wil een ijsie. maar . ... 

Gijsie wil a/féén een. tl'!J:hJ/siel 
LICH IJS NV. BOTERDIEP W. Z.45 BEDUM GA. TELEF. 05901-2241 

HERHAALD VERZOEK 

Wilt U niets op de baan werpen. 
Dit is zeer gevaarlijk voor de spelers! 

Wilt U zo weinig mogelijk roken! 

Kent u onze unieke 

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

vrij opneembaar 

e 
V ra::i l u en · 1nll htrngcn . BANK MEES & HOPE NV 

(\\ nn opgenomen \k,d..1g & roeneveld '\ 13a11k 

1 loofdkantoor ' ro111n gcn, Oude Botenn c, troat 1 7, tel 50 · 26 741. 
o ns bn torL'n te · r ningen (de \ 11 rt) , t •1. 050 · 50700 

\ 1n choten, lt.>1 0597 - 2003, Dclfz11 I. tel. 05961 · 275 l: 
1cu\\. Pekela . tel. 5978 - 5285 : Oude Pckcl.1, lel. 0597 · 25 13 . 

11.HLll, tl:J. 05() · 4564 : 4U t' rl, tel. 05950 · 2909. 

1 

GRONI GER IJSHOCKEY STICHTING 

Opgericht 23 d ce1nber 1969 

Programma 

G.Y.S 

.. 
r 1 

! De OPBRENGST van dit programma is bestemd voor ~ -l 
1 GIJS -Jeugd Fonds. 1 
L --- --- -~----------------------



G.IJoS. - H.T.S.V. BREMEN 

1/ ZATERDAG 15 APRIL 1972 

OPSTELLINGEN 

MARTIN LEEFLANG (1) DOELVERD. 

COEN EIKELENBOOM (18) RES.DOELV. 

HENK v. HALTEREN (4)capt. 1e VERD. 

JOS TEISMAN (5) 

HERMAN TUINMAN (14) 2e VERD. 

WILS PRONK (2) ass. 
- ------- - . -----·- -

JEROEN LODE (3) 3e VERD. 

H.T.S.V. BREMEN 

Bij het ter perse 
gaan van dit pro
gramma was de op
stelling van 
H.T.S.V. BREMEN 
nog niet bekend! 

HERMAN CARRAS (21) ~:.__:__ _____________________ _ 
HENK KRIKKE (11) 

PIETER KOOPMhN (16) 

HEN DRIK BOSMA (10) 
. --- - - ----

ROB VAN A~REM (6) ass. 

EDWARD KORT (8) 

PIETER STIEL (23) 

1e Al\.NV. 

2e M.NV. 

---- --------------- ---
GEERT RAMPEN (22) 

JACOB VAN GELDER (20) 

JACK VENEMJ. ( 17) 

Fr. J .M. VAN ERP (13) 

R • VAN .d ,REM ( 6 ) 

JOHN Ci-,.MPIONI 

F.H. MULDER 

H.G. KRIKKE 

H. DE VRIES 

''Wi jzigingen voorbehouden" 

3e AANV. 

COJ,CH 

TR,\INER 

TECHN.t.SS. 

ARTSEN 

ET OP HET NUMMER VAN DIT PROGRAMM.\ 1 U HEEFT MISSCHIEN 
SN GR /à ~ I S PRIJS o 

KOMENDE WEDSTRIJDEN G.IJ.S. 

Voor de aanvang van het seizoen 72-73 in oktober a.s., 
zullen in het kader van de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen in september a.s. thuiswedstrijden worden ge
speeld tegen: HERNE E.V., ANTWERPEN, H.S.Vo HAMBURG, 
BRUSSEL, E.S.C. SOEST en H.T.S.V. BREMEN. Een,naar wij 
hopen, interessante internationale ijshockey-ouverture 
voor het seizoen 72-73, 
V F,N DE CO li.CH 
Vanavond treedt G.I J .S. voor de 32ste en laatste maal in 
dit seizoen 71-72 aan tegen H.T.S . V. BREMEN. BREMEN is 
altijd een moeilijke tegenstander geweest en ook nu ver
wacht ik dat er nog ee nmaal hard om de punten geknokt 
zal moeten worden. En dan zal het ijs weer smelten. 
Het was een moe i l i jk s ei zo en . ~l s we ec hter t erugk i jken 
zijn er naast nederlagen (di e in ee n eer ste seizoen in de 
Ze divisie te verwacht en ware n ) toch ook ge lukki g nog 
vele hoogtepunt en en sportvreugde vo or s pel ers en publiek 
geweest. Als we bi j v. aan de wedstri j de n tegen H ,MBURG, 
KEMPHANEN en ROTTERDAM t eru gdenk en, aan de wedstrijd en 
in HERNE en SOEST, waarb ij de spelers een geweldige inzet 
toonden, dan kan G.IJ.S. me t vertrouwen de toekomst t ege 
moet zien. De speler s zijn all en harder geworden, hebben 
veel ervaring opgedaan en een groe p veelbel ovende jongeren 
dient zich aan. De opbouw gaat door en bestuur en spelers 
blijven streven naar het br engen van aantr ekkelijk ijs
hockey. G.IJ.S.-supporters en vrienden, hartelijk dank, 
mede namens trainer, captain en spelers, voor Uw morele 
steun. Tot in september a.s. Wij verwachten U dan we e r in 
grote getale. 

Fr.J.M. van Erp. 

G.IJ.S.-autostickers ziJn à f 2,-- verkrijgbaar bij de 
programmaverkopers; de opbrengst is ten bate van G.IJ.S. 

"Tot ziens bij de openingswedstrijd van het seizoen 72-73 
in september a.s." 

G.IJ.S. - NIJMEGEN 

ZATERDAG 25 MAART 1972 

G.IJ.S. OPSTELLINGEN NIJMEGEN 

MARTIN LEEFLANG (1) DOELVERD. BRUYSTE 

COEN EIKELENBOOM (18) RES.DOELVERD. 
·-·- -- --- - -· ---======-=-=:-::===------ - -

HENK v. HALTEREN (4)capt.1e VERD. 

JOS TEISMAN (5) 
- - - - ---- -

HERMAN TUINMAN (14) 

WI LS PRONK (2) ~-

JEROEN LODE (3) 

HE RMAN CARRAS ( 21) 

HENK KRIKKE (11) 

FOLKERT BERGHUIS (9) 

HENDRIK BO SMA (1 9 ) 

2e VERD. 

3e VERD. 

------ ,, _ __ -
ROB VAN AAREM (6) ass. 2e A/tNVo 

PETER STI EL (23) 

PIETER KO OP MAN (16) 

DUIGHUIZEN 

M. v.d. BURG 
--= 

B. BOYLE • 

P. EGGERHUIZEN 

G. LISLE 

J. v.d. BURG 

B. SMULDERS 

C. EWING 

F. DIJKSTRA 

M. HOLBES 
- -- -- ---·-·-- - ---- - ----------

J,\CK VE NEM A (17) 3e AANV. 

EDW,\RD KORT (8) 

R. S_I_E ~-E~ - ~~2_) ___ ________________ ___ __ _____ ___ _ _____ __ 
Fr.J.M. VAN ERP (13) COACH 

ROB V /1.N 1\.1,REM ( 6) TRAINER 

JOHN C/1.MPIONI 

F.H. MULDER 

H.G. KRIKKE 

· H. DE VR I ES 

TECHN.ASS. 

/1.RTSEN 

''vli .7 zi p:ingen voorbehouden" 

KOMENDE WEDSTRIJDEN G.IJ.S. 

DONDERDAG 6-4-72, 19a45 uur G.IJ.S. - BOLDOOT U.IJ.C. 
ZATERDAG 8-4-72, 20.00 uur E.S.C.SOEST - G.IJ.S.(uitw.). 
ZONDAG 9-4-72, 18.00 uur HERNE E.V. - G.IJ.S. (uitw.). 
ZATERDAG 15-4-72, 19.45 uur G.IJ.So - H.T.S.V. BREMEN 

(Sluitingswedstrijd). 

-N DE COACH 
JMEGEN, waar de strijd vanavon d tegen gaat, is verzwakt 

doordat 5 spelers met het Ne de rlands Jeugdt e am naar Zw i t
serland zijn voor de werel d- j eu gdkamp i oensc ha ppen ijs
hockey. Ook de Nijmeegse capta i n Alex And j el i c (in Gro
ningen ni et onbekend) i s helaas a fw ezig . Hij i s al s 
assistent van bondscoach Hunter me e naa r Zwi t s erland. 
NIJMEGEN heeft echter kwali t ei ten en t a l en t geno eg . Da t 
ondervonden de GIJSSIES vor ige wee k vrijdag i n Ni j megen , 
toen G. I J.S. met 5 - 1 , 2- 0 , 1-0 , he t onde r spit moest del 
ven. G.IJ . S. is belust op r evanche . He t beloof t een span
nende s t ri jd t e worde n, waar mogel ij k ook wee r enige 
jongere spel er s een kans krij gen om ervar ing op t e doen . 
Voorts Uw att entie voo r de komende " jeugd - paasvakant ie 
ijshock ey-h appen i ng". Op donderdag 6 a pr i l a . s . kunnen 
voor 6~n gul den toe ga ngspr i ~s de Gr oningse j eugd ( en ook 
de ouderen) de wedst r i jd G. I J. S. - BOLDOOT U. IJ. C. bij
wonen. (Er z ijn 2000 kaa rt en verkrijgbaar! ) 
Met de sluitings wedstr ijd op 15 april a. s . t ege n H.T.S.V. 
,jiEMEN hopen wij dit s ei zoen sf eervo l af te slu i t en . 
't.ll'j blijven op Uw ko mst rekenen . 

Fr.J.M. van Erp. 

Op zaterdag 8-4-72 r ei st de supportersvereniging naar 
SOEST (Duitsl and). Vertrek~ 13.00 uur. Kosten f 14,-- p.p. 
Nadere berichten volgen in he t c l ubblad van maart. 

G.IJ.S.-autostickers à f 2 ,-- verkr ij gbaar in de stadion
winkel; de opbrengst is ten bat e van G.IJ.S. 

LET OP HET NUMMER VAN DIT PROGRAMMI" U HEEFT MISSCHIEN 
EEN GR~TIS PRIJS. 

"Tot ziens bij G. I J .S . - BOLDOOT UoIJ.C. op donderdag 
6 april a. s ." 



Schaaf stop Nederland rammelt maandag 
heel Groningen met collectebussen • ,n 

DE ACTIE IJsbaan Groningen 
,,Ja" begint steeds vastere vor

men aan te nemen. Overmorgen, 
maandag 28 augustus, zal het ge
beuren: een dag vol van het ge
rammel van collectebussen ge
hanteerd door de Nederlandse 
schaatstop en honderden collec
tanten. Er zal geen punt in de 
stad zijn, waar iets te doen is, of 
er zal de feestende burgerij ge
vraagd worden om een bijdrage. 
Het gaat om een bedrag van drie 
ton en hoe dichter dat bedrag 
maandagavond benaderd zal zijn, 
hoe fraaier het is. 

Reeds beginnen op dit moment gil
ten binnen te komen op het giro
nummer 27.41.300 van het Comité 
Groninger IJsbaan "Ja", Een be-

GIJS besluit 
seizoen met 

• • overw,nn,ng 
Ondanks de motige competitieresulta
ten, die GIJS in zijn eerste seizoen 
in de tweede divisie heeft behaald, 
nom coach Van Erp na de laatste ijs
hockey-ontmoet ing tegen h,et Duitse 
H.T.S.V. Bremen met een tevreden 
gl imlach GIJS' mascotte onder zijn 
hoede. Tot september, want dan spe
len de Gron ingers al weer hun oefen
wedstrijden, die een vruchtbare basis 
voor het volgende competitiejaor moe
ten vormen . 

Naast de lage- positie op de ranglijst 
level'de het afgelopen jaar ook positie-ve 
punten op. Jonge talenten dienden zich 
aan, die straks de plaats van enkele 
vertrekkende "geroutineerden" in zullen 
nemen. Jongen als Jeroen Lode, Her
man Carras, Geert Rampen, Jacob van 
Gelder en Edward Kort (waarvan laatst
genoemde nu al vrijwel tot de "vaste 
keuze" behoort) zijn ijshockeytalenten, 
die voortkomen uit een goed aangepakte 
jeugda!deling. 

Van Erp: .,Het volgend jaar zal er 
inderdaad net een en ander veranderen. 
Ook komt er een nieuwe trainer voor de 
senioren-selectie, aangezien Van Aarem 
o.a. door zijn drukke werkzaamheden de 
trainingen niet meer zal hervatten. Uit 
de vele aanbiedingen die we binnenkrij• 
gen zal uiteindelijk d e definitieve keuze 
gemaakt worden." 

Eén van de k andidaten is de J oego. 
slaag Alex Andjelic, die zaterdag bij tle 
wedstrijd GIJS-Bremen als bondsscout 
in de Groninger ijshal aanwezig was. 
Andjelic, di e op het ogenblik nog werk
zaam is in Nijmegen, nam zelfs als gast
speler na de eerste periode de plaats in 
van Rob van Aarem. Zijn spel verleven• 
digde de voordien oninteressante verto
ning en bracht hij GIJS meer lijn in de 
aanvalscombinaties. 

Na de eerste twintig minuten had de 
Duitse doelman Wilde al vier maal d e 
puck uit de kooi gehaald na schoten van 
Stiel, Bosma, Van Halteren en Krikke. 
Vooral op lage afstandsschoten verkeek 
Wilde zich nogal eens. 

Pas na de 6-0 stand zorgden de Dult -
5ers voor meer spanning en opwinding 
door goed terug te komen tot 7-4, 
waarna Venema en Bosma (met een 
schitterende solo) in de slotfase defini
tief afstand namen (9_.), Tussenstan
den: 4-0, 3-1 en 8-3. 

gin van wat maandag een lav-.rine 
moet worden. 

Om acht uur 's morgens zal het 
los gaan, op het Hoofdstation in 
Groningen, als de schaatstoppers 
arriveren. 

Niet alleen de Nederlandse schaats
top trouwens. Frans Krienbühl, 
de sympathieke Zwitserse hard
rijder, toevallig in Nederland, 
hoorde van de actie en zegde 
spontaan toe ook te komen. Voor 
de actie IJsbaan Groningen 
,,Ja." 

Om zeven uur maandagmorgen 
ontvangen de collectanten in de 
IJshal in het Groninger Stads
park hun laatste instructie en 
dan zullen ze uitzwermen. Nog 
steeds melden zich trouwens col-

Jectanten aan en nog steeds kun
nen er meer gebruikt worden. 
Het actiecomité zal ze maandag
morgen met open armen on t
va ngen. 

Bijzonder element tn de rij van 
collectanten vormt ongetwijfeld 
de gehelmde en geuniformeerde 
A- en B-selectie van GIJS, de 
ijshockeyvereniging. Ook voor 
GIJS vormt de maandag een be
langrijke dag, want als de Gro
ninger IJsbaan moet sluiten be
tekent dat tevens het einde van 
de ijshockeysport in Groningen: 
een gedachte, die de duizenden 
trouwe GIJS-supporters niet on
beroerd mag laten. 

Het wordt een dag met een lang 
en zwaar programma: 's morgens 
op de Grote Markt, 's middags 
op de Grote Markt, op de Vis
markt en in de Martinihal waar 
de Groninger Jaarbeurs op volJe 
toeren draait; 's avonds weer op 
de Grote Markt voor en na het 
vuurwerk en dan tenslotte 's 
avonds laat de slothappening bij 
Hotel Helvetia op het Hereplein. 

Het actiecomité IJsbaan Groningen 
,,Ja" hoopt, dat dáár het bedrijfs-

leven nog eens zal wi11en inha. 
ken. Herman Emmink en de mi• 
crofoon staan er gereed om gulle 
gevers publiekelijk te huldigen! 

Het gaat niet om een paar centen, 
het gaat om een paar ton. Dtt 
organisatoren van de actie we
ten, dat ze een zware wissel 
trekken op de goedgeefsheid van 
de burge1ij, én op de goedwil
lendheid van de burgerij. Want 
bij een dergelijke actie is het on
ontkoombaar dat men meer dan 
eens geconfronteerd wordt met 
de rammelende bus. Wordt dan 
niet boos, vraagt het actiecomité, 
zeg niet "daar heb je ze alweer" 
want het gaat om een zaak van 
het hoogste belang: zal Gronin
gen ná maandag nog een ijsbaan 
hebben, ja of nee? 

Het enthousiasme bij de collectan
ten, bij de schaatstop, bij de orga
nisatoren is groot. Er is gewerkt, 
dat de stukken er af vlogen. 

Maar wat helpt dát enthousiasme, 
wanneer het geen weerklank 
vindt bij feestend Groningen! 

De stad is al driehonderd jaar lang 
ontzet. De IJsbaan moet het nog 
worden, in één dag. 

J/. Y /j J~ U-/J~J-z_ 

---------~ ---------------

'DANK AAN 

GIJS 2 VERDIENT 
FAIR PLAY CUP 

11"1 t""cde team \'an G I.I S hl"eft de 
F a ir Pla y {'up , •an rle Nedrrla1Hl!<e 
JJ!<h0 t'k.,~·bo 1 d \'ero verd. De Gronin
grrs. die O(l de laal,le phut. In de 
d•rcle di v is ie einrligr1en. kregen de 
mi11~te s i ra fminut•n \"311 allfc ij,hol'
kevtt'allL , G IJ S 1 werd in de lwrrde 
di~·isie hf'L mh1 t besfl'afl, terwi.il 
01 •mpia A11lwerpen In de eerste d iv i-
ie zich de ~portiefslc plrn"g loonde. 

11 1 121!..i. <. 

Na 3f wedstnj den is met de 
wed triJd tegen HTSV Bremen het 
ii s hockeyseizoen '71-'72 af!;,esloten In 
rleze 31 wed~triiden scoorde GIJS 135 
doelountcn en liep het team totaal 286 
strafminuten op (gem . 8 min. pe r 
wedstriid: in seizoen '70 -' 71 6 111111 . l. 
De spelers vol gden _gedu1'enrle 155 
uren conditie- en iistrainin_g. D it voo1· 
an1a1eurs zwar karwei konrkn rle 
Gii s ies opbren"en. mede c'ICH}r de mo
rele steun van plm. 26 000 lrot1\\"e 
bezoekers. die het GUS-legiol?n \ ·01· 

men en d ie onze wed s t1·iiclen h1iwocn 
den . Voor he t hele begeleiding. tPJ111 
en in het biizoncler voor tra inPr.i:neler 
Rob ,·an Aarem. ass. tra iner-doelm an 
1\far(in Leeflanrr en onze s1)elPrs met 
aan het hoofd captain Henk van Hal 
teren. heeft dit bijzonder ins oirerend 
en _timulerencl gewerkt . GIJS-s11opN
ters namens alle medewerkers ha r
teliik clank en tot 7ien~ bi j de ;:i:mv:rn,i: ' 
,·an het seizoen '72- 73 in seotember 
a .s. 

f Is~ 
DE GRONINGER GEZINSBODE 

Fr. J. M. \'an ERP, 
Manager Co;ich. 

GUS zoekt 
sponsors 

De Groninge r ij shockeyc lub G IJ S 
is op zoek naar twee sµonsors ten J 

einde zich \·oo r het nit'uwe sei7.oen 
te kunn<"n verzekerl"n va n een oefen . 
mees ter. In september gaan de Gro
ningers weer beginne n met de trai
ning op het ijs . In oefenwcd trij de n 
:,:al worden gr peeld tegen Hamburg, 
Brussel. A ntw€'rpen, Herne, Soest en 

Bremen. 
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GIJS IN DUITSLAND 
Het afgelopen weekeinde maakte GIJS 

een trip door Duisland. Zaterdag ont
moetten de Gronin gers ESC Soest en 
gisteren was Herne EV de te genstan der. 

Zaterdagavond speelde GIJS. dat de 
trip maakte zonder er>'--, le eerste team
spelers, een uitstekende wedstrijd, die 
legen ESC Soest een 4-" ~gelij kspel op
leverde, waarin Krikk:e <2x), Bosman en 
Van Gclder scoorden. 

Voor maar liefst vier duizend toe
schouwers trad GIJS gisteravond aan 
legen Herne SV. een sterk opkomende 
ploeg die met 7-4 zegevierde. In deze 
enervetend verlopen ijshockey-ontmoe
ten doelpuntten voor GIJS Venema, 
Krikke en Van Aarem (2x). 

!B ACO 
Eissporthalle 
Gysenberg 

Erwachsene 

Tribüne 5,50 DM 
einsch l. Sportgroschen 

Eintrittskarte 
Sonntag, den 9. Januar 1972 
Eishockeyspiel 

GIJS Groningen 
Ho! I. Eishockeydivision 

gegen 

HEV 
Beg inn 18.00 Uhr 



IBACO • Eissporthalle Herne-Gysenberg 

Eishockeyspiel 

Sonntag 

9. 
April 1972 AnstoO 18.30 Uhr gege 

Vorverkauf: Nord-Süd-RelsebUro Trompetter, Herne, BahnhofstraBe 10a, Wanne-Elckel, HauptstraBe 14 
BUcherel Schnelder, BehrensstraBe 17 - Verkehrsverein Bochum-Gerthe, Lothrlnger SlraBe 1 
Buchhandlung Foterek, Mont-Cenis-StraBe 286 - Elssporthalle Herne - Gebr. Sinn, BahnhofstraBe 

Sport treiben heiBt, gesunden körperlichen Ausgleich finden. · 

Voraussetzungen dazu sind sportgemäBe Ausrüstung und 

Kleidung. ■ 

Unsere groBe Sportabteilung mit geschulten Fachkräften 

berät Sie mit Erfahrung und Sorgfalt. 

hat Sinn für Sportler 

1 ~ 
1 

■ 
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GRONINGER IJSHOCKEY STICHTI NG 

Appingedam, 3 maart 1972 
H.Kuperstraat 17 
Tel.05960-3773 

INFORMATIES REIS SOEST EN HERNE 

ZATERDAG 8 APRIL 1972 12,40 
12.55 

? 
17.00 
18.30 

20.00-22.30 
23.00 
01,30 

Verzame l en IJsstadion. 
Vertrek 
"G. IJ,S. APPELTJE" 
Lunchpakket 
Aankomst Soest 
E.s.c. Soest-Gijs 
Maalt ij ei 
Sporthogeschool 

ZONDAG 9 APRIL 1972 11.00 Reveille 

11 . 15-12 . 00 
13.00 

14.00-15.30 
15.30 

16.30 
18. 00-20, 30 

ALGEMENE AANWIJZINGEN 

21.00 
22.30 

+ 03.00 

(niemand komt voor deze tijd uit bed) 
Lichte conditietraining+ baden 
Lunch 
Studie lrelegenheid + relaxen 
Vertrek Soest 
+ "G. IJ .S. APPELTJE" 
Aankomst Herne 
Herne E.V. - G.IJ.S. 

Maaltijd 
Vertrek Herne 
Aankomst Groningen 

- Ga vrijdagavond vroeg naar bed 
- Zorg op zaterdag voor vertrek een warme maaltijd te hebben gebruikt 
- GELDIG PASPOORT MEDENEMEN 
- Volledige uitrusting! 

(denk aan Tok, mondbeschermer, helm 1 res. veters, etc.) 
- Alle spelers laten voor vertrek hun schaatsen slij pen 
- Verder extra meenemen: 

- trainingspak, sportschoenen en handdoek 
(geen circus, carnaval of andere niet te 
identificeren klederdrachten) 

- Toiletartikelen en (voor sommigen) pyama 
- Neem één lunchpakket mee. Liever veel fruit dan snoeperij 
- In de bus kan NIET gerookt worden 
- In de bus kunnen geen supporters mee; 

alleen dames van spelers en begeleiders kunnen toestem
ming krijgen met de spelers-bus mede te reizen 

- Mat. commissie: Gele en rode shirts en voldoende sticks en tape mede nemen. 
- Begeleiders en dames betalen f 10 1-- p.p. bijdrage in de buskosten 
- Neem een klein bedrag aan Duits zakgeld mede 
- Zorg dat baard, knevel en haardos er verzorgd uitzien. 

AAN SIEIERS: Leeflang, Eikelenboom, v.Halteren, Teisman, Tuinman, Pronk, 
Ter Veld, Krikke, Berghuis 1 Bosma, van Aarem, Stiel, Koopman, 
Seren, Venema en Orsel. 

Fr. J.M. van Erp 1 coach. 









1 00 we ds t ri jde n gecoached heeft. Tevens kreeg 
Folkert Berghuis een beker voor het minste aan
tal strafminuten ( to t So est geen enkele, gewel
dig). Andy Raven kreeg een beker voor topscorer. 
An dy en Wilson werden beiden be dankt voor de goeie 
trainingen in dit seizoen en hun werd verder het 
beste toegewenst in hun leven • De s.pelers die ge
huldigd zijn heb b en van de supportersvereniging 
een badhanddoek gekre gen. 
Nu kon de wedstrijd beginn ene In de 1e periode 
ston d Coen Eikelen bo om in he t doel die een paar 
goeie re ddingen deed. GIJS speelde afgrijselijk 
slecht deze,periode waa r Soest dankba a r gebruik 
va n maakt e en de leiding na m met 1 doelpunt. In 
de 2e periode werd het spel beter. GIJS scoorde 
twee maal en we l door Henk Kri kk e met ass van 
Hendrik Bos ma en Andy Raven met ass van Rob van 
Aarem. Soest scoorde 1 x . Inde Je periode wisten 
beide teams no g 1x te scoren, het GIJS doelpunt 
werd gemaakt door Wilson Ross. Dankzij het gran
dioze keeperswerk van Martin Lee f lang (die vanaf 
de 2e helft van de 2e periode keepte) werd de 
score verder beperk t . Vananvond hebben we weer 
kunnen zien dat GIJS absoluut nog niet zonder 
Martin kan want zoals hij keept is werkelijk uit
zonderlijk. 
Aan het einde van deze we dstrijd werden Andy en 
Wilson op de schouders genomen wat voor het publiek 
een l aa tste blik op de beide Canadezen betekende 
want Maandag verlaten ons land weera 

***** 
De beste uitweg uit een moeilijkheid is er 
doorheena 

PRETTIGE VAKANTIE 

Overzicht van de gespeelde wedstrijden 

3-3 G.IJ.5. I V.E.R.C LAUTERBACH 

uitslag 12-3 

doelpunten gescoord door: 
1e periode, Andy Raven, Wilson Ross, 
Henk Krikke en Henk van Halteren. 
2e periode, Henk Krikke, Andy Raven 
en Henkvan Halteren. 
Je periode, Rob van Aarem, Henk van 
Halteren, Folkert Berghuis, Jacob 
van Gelder en Johan Toren. 

10-3 THIALF G.IJ.S. I 

uitslag 11-1 

Het enige G.IJ.S doelpunt werd in de 
Je periode gescoord door Jack Venema 
met ass. van Rob van Aarem. 

17-3 G.IJ.S. I H.s,v. HAMBURG. 

van deze wedstrijd is alleen maar de 
uitslag bekend. 

24-3 G.IJ.S. I 

uitslag 5-2 

2-2. 

HERNE E.V. (Westfalen) 

doelpunten gescoord door: 
1e periode, Jack Venema. 
2e periode, Andy Raven en Wilson Ross. 
3e periode, Edward Kort - en Andy Raven. 

7-4 E.s.c. SOEST G.IJ.S. I 

ui ts lag 2-2 

.. 

-
Cluborgaan verschijnt maandelijks 

GRONINGER IJSHOCKEY STICHTI NG 

2e jaargang maart en april 1973 

Redactie: Peter Koning 
Meiny Bijkerk 

-.-.-.-.-
Van de Redactie. 

nummer 6 

Redactie-adres: 

P.J.Koning 
Kornalijnlaan 166 
Groningen 
tel. 050 - 131594 

Zoals U weet is dit het laatste nummer van dit sei
zoen. Wij hopen dat U het blad dit seizoen met veel 
plezier heeft gelezen en dat we het volgende sei
zoen weer met evenveel plezier tegemoet mogen gaan. 

Namens het bestuur en spelers van GIJS en het be
stuur van de supportersvereniging wensen wij U al
len alvast een prettige vakantie en zien U graag 
het volgend jaar in grote getalen terug. 

-.-.. -.-.-
INTERVIEUW MET: 

programma's (opbrengst voor GIJS) door de heren 
THDRBRUGGE , JAGER en Dr. SMIT moet hier zeker 
vermeld worden. In het voorgaande heb ik enige 
direkt bij de teams betrokken medewerkers genoemd 

. ' waarmede ik geregeld kontakt heb en waa rmee het 
een genoegen was om samen te werken. Het moet de 
bu~tenstaander wel duidelijk worden dat met zo
veel begeleiding de suksessen wel moeten kamer. 
Dok het bestuur van Uw supportersvereniging heeft 
steeds geweldig aangesloten op wat als beleid 
was uitgezet. De heren VERWOERD, KONING en 
TEISMAN bijgestaan door de dames HO MAN en BIJKERK 
moeten hier met ere genoemd worden. 
Alle genoemden en niet genoemden, het personeel 
van het stadion, mijn eigen mede stichtings be
stuursleden, de lof die men mij toezwaaide 
geldt ook U. 
Tot slot wil ik mede namens captain HENK van 
HALTEREN en alle spelers de stichting en de 
supportersvereniging bedanken voor de vele 
attenties die wij bij het kampioenschap mochten 
ontvangen. 
En nu iedereen weer aan de slag voor de nieuwe 
suksessen in 73/74. 

Fr.J.M. van ERP. 

P E R S O N A L I A 

22-2 werd Peter Gosliga 1 4 Jaar ( C team ) 
25 -2 , , Jonny Wielinga 1 2 jaar ( D team ) 

1 -3 Il Herman Carras 1 7 jaar ( 2e team) 
4-3 Il Rudolf Janssen 1 5 jaar ( C team ) 

17-3 Il Erik Noorman 7 ,jaar ( D team ) 
22-3 

,, Albert Stuivenberg 1 7 jaar(2e team) 
28-3 Il Jack Venema 21 j aa r ( 1 e team) 

4-4 Il Jaap van Dam 8 j aa r ( D team ) 
13-4 Il Ro!Jert V d Laan 6 j aa r ( D te::Jm ) 



NA AM : 
GEB . D.: 
PL AAT S : 
GIJ S Nr . 

VJi lson Ross 
4 dec 1950 
Toro nto 
9 defens 

en Andy Raven 
9 okt 1948 
Toronto 
14 forward 

Alhoewel e r verscheid ene kere n iets over onze 
Ca nade zen in de Nie uwsbladen heeft gestaan wil
l e n wi j toch ook nog een kort intervie uw met ze 
he b ben. 
Ze bewonen met hun drieën (And y , Susan e n Wi lson) 
ee n hui s i n de Bl e ekerstr aa t, wat ze best bevalt. 
Omdat Andy prettige er va ri ngen heeft met Ne der
l a nd (zoals bekend speelde Andy 2 jaar geleden bij 
Thialf) , wil de hij er dit jaar wel weer n3 a r toe, 
maar nu me t z' n vrie nd . Ja ~m er voo r hun (gelukkig 
voo ± o n s ) had Thi a lf al 2 Ca nadezen. Uit de vele 
aa nbie d i ng en va n a ndere cl ub s he b ben ze GIJS ge
ko zen. Aa n ge z i e n de uni versiteit en in Ca nada van 
sep t tot a pril l op e n , mo eten de st udent en in de 
over ig e 4 ma a nden zelf hun kos t ver dien en. Wilson 
is o . a . t i mer man e n huis s c hi l der geweest . Ook 
he bb en z e beide bi j ee n limo na defabriek gewe r kt. 
Hun favor i et e sp o rten zi jn i j shoc ke y (!)en Ameri
kaa nse f oo t bal l. Dok Wi ls on is a l eens in NedEr
land gew e est to en sp e el de hij bij de "York Uni
ve r sity" d ie te gen Th i a lf h e e f t ges peeld. In Ca
nada tr aind en ze ie d e r e dag zo'n 2 uur. In april 
zullen we Andy en ~ ilson vaa r wel moeten zeggen 
wa nt d a n moeten ze e erst weer aan de studie. Andy 
is nu 2 j a ar kwi j t e n ~eg i nt i n se p t aa n z-n 9e 
j aa r. Wilson he eft j j aa r ac hter de ru g . 
Wij wensén hun straks, terug in Can3da veel sukses. 

-.-.-.-.-
Bij de Europese ka mpioenschappen voor B junioren 
werd Polen kampi oen 5 ~espeelde wedstrijden, 10 
punten, 56 go als voor en 12 tegen. 
Nederland eindi gde op de onderste plaats. 

-.-.-.-.-.-

16-4 werd Jeroen Lode 1 7 jaar 1 e team ) 
1 6-4 11 Koen Jager 7 jaar D team ) 
17-4 11 Evert Scholma 1 2 jaar D team) 
22-4 Il Edward Kort 1 9 jaar 1 e team ) 
25-4 Il Jan 5churinga 30 Jaar 2e team ) 

2-5 wordt Jef Delhez 1 5 jaar ( C team ) 
12-5 11 Henk Keyzer 1 4 jaar ( C team ) 
12-5 11 Aldert Smit 1 3 jaar ( D team) 
13-5 tt Hans Wagenaar 17 jaar (2e team ) 
1 5-5 " Allard Krikke 1 4 jaar ( C team ) 
20-5 " Bert V d Laan 8 jaar ( D team ) 
26-5 11 Hans Haan 26 jaar {2e team ) 
30-5 11 Coen Eikelenboom 23 Jaar ( 1 e team ) 

***** 

- Door vol te houden, bereikte de slak de ark. 

***** 

G.IJ.S. 

Zaterdag 24 febr. ging G.IJ.S. met 3 bussen vol 
supporters op weg naar Utrecht voor de wedstrijd 
U.IJ.C. - G.IJ. S •• De stemming in de bussen 
was geweldig. Iedereen ging vol verwachting deze 
we dstrijd tegemoet. Zullen ze winnen of zullen 
ze de eerst e kompetitie nederl a ag tegemoet gaan. 
De algehele opinie was "na t uurl ijk winnen ze". 
Maar helaas pakte het allemaal an ders uit. De 
we dstrijd was en orm hard ma ar geweldig sportief. 
Hel a as war e n er een paar n3re mensen in de hal 
die de weds t rijd schijnba a r graag gestaakt zagen 
wat ze in de 2e periode dan ook lukte. Na her
haa ld eli j ke waa r s chuwingent dat de wedstrijd 
gest a a kt zou wor den, waren er toc h nog een pa a r 
vervelen de kerels di e met bierblik j es moesten 
gooien en d a t betekende een vroe gtijdig einde 
va n de we dstrijd . Wa t er g jammer was want we 

~ 

f.· 

3 uur weer in Groningen waar de geweldige 
chauffeur diverse mensen bij huis heeft afgezet 
driewerf HOERA voor de chauffeur. Zo,en nu snel 
naar bed en hopenlijk het volgend jaar weer 
zo'n reis en dan het liefst het hele weekend 
op verzoek van vele supporters. 

Walter en Ria Brouwer. 

-.-.-.-.-
Aan hardlopen heb je niets, je moet op tijd 
vertrekken. 

-.-.-.-.-
Uitslag van het junioren C-tournooi in Utrech~.--

" 

1 • Tilburg Trappers C 10 punten 
2. U.IJ.C. C 7 punten 
3. KEV Krefeld C 6,punten 
4. Smoke Eaters C 4 punten 
5. DSC Duisburg C 2 punten 
6. G.IJ.5. Groningen C 1 punt. 

-.-.-.-.-
GIJS I - ESC SOEST 

14 april 1 973 

uitslag 3-3 

Deze wedstrijd was het sluitstuk van dit seizoen. 
Voordat de wedstrijd begon werden 6 GIJS spelers 
t.w. Rob van Aarem, Martin Leeflang, Jos Teisman 
Folkert Berghuis, Henk va n Halteren en Coen 
Eikelenboom, gehuldigd omdat ze 100 wedstrijden 
gespeeld hadden. Ze kregen ieder een bekertje 
voor dit heugelijke feit. Ook kreeg de heer van 
Erp een beker aangeboden omdat hij het team 

zaten allemaal te genieten van een geweldige 
wedstrijd. 
Op de terug reis was de stemming tot Harder
wijk enigszins gedrukt. In Harderwijk kwamen 
de spelers ook la ng s. Toen die er waren was 
alle leed gauw geleden en de rest van de reis 
was de stemming opper best. 
Het kommentaar dat Frans Henrichs op de radio 
gaf loog er ook niet om. Hij zei dat het 
Groningse publiek zich korrekt had gedragen 
en ook het grootste gedeelte van het 
Utrechtse publiek. De stemming vond hij 
enorm, men probeerde elk a ar gewoon te over
schreeuwen. Alleen was hij zeer ontstemd 
over feit dat enkele Ut rech t se jongens zo 
vervelend moesten zijn. Hij vraagt zich af 
of dit nu echt nodig is bij de sport. 
Terwijl op het ijs een enorm sportieve slag 
wordt geleverd wordt daarbuit en zeer on
sportief geha ndeld. En het meest vervelende 
van dit soort zaken is dat de teams voor de 
kosten op moeten draaien. Al me t al is nie
mand hiermee ge holpen. Het roken in de ijs
ha11en is al verboden, laten we dan ook de 
blikjes verkoop maar gaan verbieden mis
schien kunnen we hiermee deze vervelende 
incidenten vermijden. Ik vind dit alles 
bij zo'n faire we dstrijd bijzonder onbe
grijpelijk. 

***** 

Geen vogel vliegt te hoog als hij op zijn eigen 
vleugels vliegt. 

***** 
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ganisatie werk heeft verzet, waar velen geen idee 
van hebben. HE NK HARTELIJK DANK. 
Als het seizoen op het ijs begi n t heeft konditie 
trainer de heer GROL in de zaal en in de Appel
bergen er al het nodige zweet uitgehaald en de 
konditiebasis voor het "ijswerk'' gelegd. Alvorens 
het ij swerk begint ( op het voortreffelijk door 
ijsstadion directeur en GIJS-pionier VAN AAREM 
(nr.6) geleverde ijs), is het medische team be
staan de ui t,de artsen DE VRI ES , KR IKKE en MULDER 
al druk aan he t keuren geweest, 26 weken lang 
z1Jn ZlJ er verder bij. Eenmaal op het lJS vragen 
de teams aandacht en begeleiding. Voor het 2e 
team kon ik daarb ij o p de steun van de heer LODE 
rekenen. JOHN CAMP I ONI tr ad weer op als team re
corder. Voor, tij dens e n na de wedstr i jden is 
onze fysiot herapeut de heer BROOMANS aktief. 
Ijshockey is geen "jon gejuffer" sport, een r2den 
waarom er voor hem heel wa t werk is. Ik mag niet 
.vergeten te vermel den dat oogarts HAM en tandarts 
SCHURI NG de ogen e n gebitten goed in de gaten 
houden. Voor zere voeten komt onze chirapediste 
Mevr. KR AAK naa r het stadion. Bij uitwedstrijden 
·vallen wij voor het ge reed maken van proviant 
terug op chef-kok DE VR I ES . 
De public-relation (r a ambiljetten en adverten
ties) wer den dit jaar wwer verzorgd door MARTIN 
LEEFLA NG. Deze zaken lipen zeer goed en ook hier
voor hulde a an een GIJS-pionier van het eerste 
uur die niet alleen o p het ijs zijn mannetje staat. 
GIJS-foto gr a a f STRAAT EME YER schoot van team en 
spelers weer de nodige plaatjes, die in de sta
dion winkel, met medewerking van de heer BETTEN, 
te koop wa r2n. Naast het secretariaat vervult de 
heer GROENVELD, d aa rbij geassisteerd door COEN 
ffIKELE BOOM en sinds kort door de heer FOKKI NGA, 
ook nog de materialen. En daar gaat wat om met al 
die gebroken sticks. Voor eventuele juridische 
steun kunnen wi j terug va ll en op MR. J. van ZAAIJEN. 
Het wekelijks keurig op tijd gereed zijn van de 

4 

HERNE E.V. G.IJ.S. I 

uitslag 5-S 

-. -.. - . -- . -
Verslag wedstrijd E.S.C. SOEST G.IJ.S. I 

7 april 1973 

Om half twee vertrokken we van de i jshal om te 
beginnen aan de vijf uur durende reis naar Soest. 
Om half zeven kwamen we in Soest aan. Om kwart 
over acht begon de wedstrijd. G.IJ.S. ging direkt 
in de aanval. In de 1e periode maakte Jack Venema 
een doelpunt dat afgekeurd werd. Een paar minuten 
later maakte Andy Raven er toch 1-0 van met ass 
van Jack Venema. Nog voor het einde van de perio
de maakte een Duitse speler gelijk. Jos Teisman 
en Jeroen Lode waren deze wedstrijd de beste 
spelers. G.IJ.S. kwam in de volgende periode 
op een 2-1 achterstand te staan. Deze achter
stand duurde tot kort voor het einde van de 
derde periode toen wist Wilson Ross de neder
laag nog net te voorkomen en scoorde het 2e 
G.IJ.S. ~oelpunt. 
Het was een zeer sprotieve wedstrijd. 

Dit verslag werd geschreven door; 

Mary Hendriks, 
Anneke Boskamp, 
Hilda Warners. 

-.-.-.-.-
Een verslag van de reis naar SOEST. 

Zaterdag 7 april vertrok om 1.30 een bus vol 
trouwe supporters naar SOEST, we mogen wel zeg-
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gen dat dit de trouwste supporters zijn. HOERA. 
We hebben nog even in a ngst gezeten of de reis 
wel door zou gaan, want de bus was niet zo 
gauw vol als we wel gewend zijn. Maar we zijn 
toch vertrokken met als reisleider de heer 
TEISMAN. De chauffeur had gedacht deze keer 
maar over Ter Apel te rijden en niet over 
Hengelo, wat natuurlijk erg leuk was. Toch 
waren wij enigszins teleurgesteld want via deze 
route kwamen we de spelers niet tegen en dat 
vinden wij juist zo leuk. De grens. Mensen wat 
een ellende ze ha dden niet eens kleingeld in kas 
gelukkig was er iemand zo goed om de chauffeur 
een mark te lenen, anders hadden we weer huis 
gemoeten of niet natuurlijk há, há; há. 
Und nun fahren wir ins Heimat, brulde de heer 
Teisman, iedereen slap van de lach. 
En nu maar ri jd e n en rijden, tjonge wat een 
eind maar wel gezellig. Münster, gelukkig zijn 
we daar snel d oor want er zijn enkele damesdie 
zo nodig moeten, de heren stop hadden we al 
gehad. Hier wer d ons verzocht niet te veel te 
drinken want de r eis duurt nog lang. De dorst 
is weer gelest e n de nood weer opgeheven dus 
de bus maa r we er in. En wie zien we daar, 
zow a ar onze spelers, enorme vreugde in de bus 
waar een enorme yell opgaat. Om half 7 waren 
we in Soest wa a r we eerst nog wat gingen drin
ken voor we naa r de ijshal gingen. In de ijs-
hal was het verschrikkelijk koud. De wedstrijd 
was wel leuk. Wilson Ro s s wist nog op het nip
pertje een nederlaag te voorkom e n. Na de wed
strij~ gingen we naar een herberg waar de jongens 
ons nog even kwamen bedanken. Weer kregen we 
een wa arsc huwing om niet te veel te drinken 
wat 1à2 personen schijnbaar niet gehoord hebben. 
Jammer dat er altijd een paar zijn die niet van 
ophouden weten. Zo en nu weer op naar Groningen, 
de terugreis verloopt zeer rustig. We zijn om 
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VAN DE COACH. 

Nu het zo suksesvol seizoen 72/73 naar het einde 
snelt is het mij een behoefte een aantal facet
ten van het afgelopen seizoen de revue te laten 
passeren. 
Deze intentie kwam bij mij op toen tijdens de 
kampioenshuldiging G.IJ. S . voorzitter de heer 
PFEIFFER, mi · nogal wat lof toezwaaide i.v.m. 
het beh a alde kampioenschap. Het 2e binnen 4 Jaar 
dat ik mee mocht beleven. Eerlijk gezegd is dat 
ook een grote belevenis die veel voldoening 
schenkt. 4 Jaar met een grote groep werken, met 
al z'n ups en downs, met nu e n dan niet te voor
komen spanningen, de doffe ellende bij een neder
laag en de gezamenlijke grote vreugde bij over
winningen. En als dan het woord sukses valt dan 
moet ik erken nen dat het sukses van een manager
coach valt en staat met zij n me dewerkers. Naar 
mijn gevoel en geheel o nbew ust is er wat weinig 
hulde en dank geweest aa n al deze medewerkers, 
een reden waarom ik gaarne van het GIJSorgaan 
gebruik maak om de verdie nsten van een aantal 
medewerkers eens in het volle licht te zetten • 
Ik ben mij ervan bewust dat het gevaar bestaat 
dat deze of gene vergeten wordt, hiervoor dan 
bij voorbaat mijn excuses. Naast lof voor alle 
spelers van het 1e en 2e team komt mijns inziens 
de grootste lof toe aan onze jonge Canadese 
speler/trainer WILSON ROSS die door zijn inzet 
een groot voorbeeld voor alle spelers was. 
" Wilson, many, many thanks ! 1•. Ook ANDY RAVEN 
die het 2e team traindé ko mt dank toe. Het 
2e team bereikte in de 3e divisie een eervolle 
Je plaats. Terwijl Andy met veel pech (pink, 
neus, knie) hard voor zichzelf was en het team
belang steeds liet prevaleren. HULDE! 
Op de achtergrond van het hele ijs gebeuren was 
er de geweldige steun van ass.manager/secretaris 
de heer GROE NVELD die een noodzakelijk stuk or-
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'DANK AAN 
GIJ S~legioen' 
Na 31 wedstrijden is· met de 

wedstrijd tegen HTSV · Bremen het 
ijshockeyseizoen '71-'72 afgesloten In ~ 
deze 31 wedstrijden ·scoorde GIJS 135 
doelpunten en liep het team totaal 286 
strafminuten op (gem. 8 ·min. per 
wedstrlid: in seizoen '70-'71 6 min.). 
De spelers volgden gedurende 155 
uren conditie- en ijstraining. Dit voor 
amateurs zware karwei konden <le 
Giissîes opbrengen. mede door de mo
rele steun van plm. 26.000 trouwe 
bezoekers, die het GIJS-legioen vor
men en die onze wedstrijden bijwoon
den. Voor het hele begeleidingsteàm 
en in het bijzonder voor trainer-speler ' 
Rob van Aarem, ass. trainer-doelman 
Martin Leeflang en onze spelers met 
aan het hoofd captain Henk van Hal
teren, heeft dit bijzonder inspirerend 
en stimulerend gewerkt. GIJS-suppor
ters namens alle medewerkers har
telljk dank en tot ziens bij de aanvang 

het seizoen '72-'73 in september 

Fr. J. M. van ERP, 
Manager Coach. · 



Bequeme Anfahrt zu reizvollem 
Ziel: Aus nordwestlicher bzw. 
westlicher Richtung . vonden Auto
bahnabfahrten Hamm (Strecke 
Oberhausen-Bielefeld) oder Unna 
(Strecke Münster-Wuppertal) über 
die B 63 bzw . B 1 über Werl . 

Von den BundesstraBen B 7 und 
B 479 bei Neheim-Hüsten auf die 
B 516, die am Nordufer der 
Möhnelalsperre verläuft. 

Die B 229 führt aus süd licher Rich
tung über Arnsberg, aus nörd
licher ûber Soest zu m Möhnesee. 
Hier entsteht auch die Abfahrt de r 
neuen BAB Strecke Ruhrgebiet -
Kassei, sudlich Soest. In östlicher 
Richtung empfieh lt sich von der 
B 55 bei Belecke auf die B 516 zu 
fahren, oder die B 1 bis Soest zu 
benulzen 

Nebenstehende Abb ildung zeigl 
die ideale Südhanglage des 
.. Hotel Pan tel" (oben links) in Ver
bindung mil der Sperrmauer des 
Mohnes es. Bitte informieren Sie 
uns rechtzeitig , wenn Sie beson
dere Wunsche oder Pläne haben. 
Wir möchten Sie besonders auf
merksam bedienen - zu jeder 
Jahreszeit 

lhre Familie 
T omaszewski / Pan tel 
4773 Möhnesee • Günne 
Ruf 02924/435 u. 7838 

MM {Î}Abfd'' UJ.) Soest 
1 

AUTOBAHN BIELEfEL~ ~~~~ _.,. 

ANFAHRT ZUM 
M"O'HNESE E 

Abfi1hn 
W 1edenbrUck 

MO.H N ESEE-SPERR MAU ER 

HOTEL PANTEL. 4773 Möhnesee-Günne Das Haus für: 

• Tagungen 

• Konferenzen 

• Schulung und 

• Festlichkeiten 

• lhre Erholung 

Ruf 02924 / 435 u. 7838 



Gesamtansicht 

Terrassen
Restaurant 

Fruhstucks
Z,mmer 

Konferenz• 
o .......... 

Dies Haus 

hat einen guten alten Namen 

HOTEL PANTEL 

Dies Haus 

hat eine ideale Lage, schräg gegenüber 

der Möhnesee-Sperrmauer. 

Dies Haus 

wurde durch bedeutende Erweiterung 

und Renovierung noch vielseitiger. 

Dies Haus 

bildet in Club- und Gesellschaftsräumen für 

20, 25, 2 x 70 und 140 Personen einen würdigen Rahmen. 

Dies Haus 

bietet zu jeder Jahreszeit Erholung und Entspannung 

überdachte Terrassen, Dachgarten, Bundeskegelbahn. 

Dies Haus 

verfügt in sämtlichen Einze!- und Doppelzimmern 

über Bad bzw. Dusche, WC und Telefon. 

Dies Haus 

ist in Küche und Keller bestens gerüstet. 

Sie wählen aus reichhaltigem Angebot. 

Dies Haus 

möchte auch lhnen mit umfassendem Service 

seine allseitige Leistung beweisen. 

Dachgarten 

Sperrmauer
Uberlauf 

Rezepl1on 

Doppelzimmer 

Der Möhnesee zählt schon seit über 50 Jahren zu den be
deutendsten Ausflugszielen im westfälischen Raum. 

Die verkehrsmäl3ig günstige Lage wird in den nächsten 
'- Monaten durch den weiteren Ausbau der BAB Ruhrgebiet -

Kassei noch besser: Die Anschlu13stel le Soest liegt nur 5 km 
nördlich der Sperrmauer. 

Das Tal der Möhne wird im Norden vom Haarstrang, im Süden 
vom Arnsberger Wald begrenzt, dazwischen dehnt sich in 
einer Länge von fast 11 km und unterschiedlicher Breite 
zwischen 300 und 3000 m der Stausee. 

Von abwechslungsvollem Reiz ist die Landschaft der um
gebenden Ufer mit einer Gesamtlänge von 40 km. Gekenn
zeichnete Rundwanderwege führen den Erholungsuchenden 
in die Stille der Waldgebiete, Ruhebänke laden zu Rast und 
Mul3e mit beschaulichem Ausblick auf das glitzernde Wasser. 

Für Freunde des Wassersports sind zahlreiche Strandbäder 
sowie Verleihstationen für Paddel-, Ruder- und Segelboote 
urn den See verteilt. 

Darüber hinaus Motorboot-Rundfahrten, Golfplätze, Reit
pferde, Ponys, Kutschwagenfahrten, Segelschulen, Angelsport. 

Eine wirklich bunte Palette von Unterhaltungsmöglichkeiten 
sorgt auch bei längerem Aufenthalt für erholsame Abwechs
lung. Vom "Hotel Pantel " sind es keine 100 Schritte bis zur 
mächtigen Sperrmauer, die den oberen See nach Westen 
abschliel3t. Unterhalb führen urn den Ausgleichsweiher Spa
zierwege, die sich in die südlichen Waldgebiete fortsetzen. 
Technik und Landschaft verbinden sich urn Staudamm und 
Kraftwerksanlagen zu imposanter Einheit. 

Wenn Sie Erholung und Entspannung suchen, ganz einfach 
Pause machen wollen, sollten Sie sich den M öhnesee zum 
Ziel nehmen und . Hotel Pantel " wählen, das Sie gern er
wartet. 



VON SEPT EMBER B I S JUL I 

OFFENTLICHE L AUFZ E ITEN ... - .-
Montag 10.00- 12 00 Uhr 15 .00- 17 .00 Uhr 20.00-22 .00 Uhr 
Diens tag 10.00- 12 00 Uhr 15 00- 17 .00 Uhr 20 00-22 .00 Uhr 
M ittwoch 10.00-12.00 Uhr 15 .00- 17 .00 Uhr 
Donne rs ta g 10.00- 12 00 Uhr 15 00-17 .00 Uhr 20 .00-22 00 Uhr 
Fre itag 1000- 12 00Uhr 15 00 - 17 .00 Uh r 20 .00-22 .00 Uhr 

Samstag 10.00-12 00 Uhr 15 .00-17 00 Uhr 
S onr1 tag 70 .00-1 2 00 Uhr 15 .00-17 .00 Uhr 2 0 .00-22 .00 U h r 

Vera ns taltun ge n nach besonderem A u shang 

<]Do rtmund 

\\ 
\\ 
\\ 
\\ 
\\ 
\\ 8reme 

\\ 
i 
~ 

Nehe1 m - Hu sten 

E I NTRITTSPREISE 

E 1n ze lkart e , Erwachsene 
Einzelkarte K fncer, Studenten 

Beckum 

CJJ 
r-
-J 
v' 

cn EISSPORT 
~ ZENTRUM 
m 

Arnsberg 
'v 

L1ppstadt 

Paderbor n C> 

-===== 
\ Kas sei (> 

\ 

CD 
V' 
tJ' 

Brilont) 

un d M i l itär (Ma n nsc hattsd ienstgrad e ) 

DM 2 ,00 

OM 1,00 

OM 1,00 Zuschauer 

Bl ocks m it , 2 Ei n zelka r t e n: 
E rwachsene 

K lnder , Studente n 

OM 20 ,00 

und Mil i t ä r (Mannschaftsdienstgrade) OM 10,00 

OM 2,50 L ei h - Schl ittschuh e je L aufze it 

D ie E inze lka rte n geite n für e ine vo ll e Laufzeît. Sa is o nkarten 1 
Patche s- und Hal lenmî ete auf A n f rage Be, V e ranstaltungen 

Pre is e ge mäB Au shang 

A N D E R U N G E N V O R B E H A L T E N 



□ 
ö h n e s e e - E c h r o p . Te I e f o n o 29 2 4 / 7 2 o o 

Fit bleiben durch Sommer
und Wintertraining 

Schnellauf - Kunstlauf - Hockey 

Ein SpaB für die ganze Familie 

ob im 'Jrlaub, nach Feierabend ader an Wochen
enden - nicht nur für Könner. 
Ersten zaghaften Ru schern folgen meist egei
s terte Versuche - und mit einem Male geht's w1 
von selbs, Schl 1 tschuhe zum Probieren gibt es 
leihweise im E1sspor zentrum. Viele etrachten 
den E isspor al s Vergnügen und En sp annung -

esondersf wenn es drauBen warm ,is. Dann 
kühlt man s,ch in der Eishalle ab, ohne sich 
gleich zu erkälten. Und er s ich gar nioh t a u 
der schau einfach zu. Auch das 1s ein SpaB der 

ich für jeden lohnt - im S ommer wie im W inter. 
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