
 

   
2 nieuwe Canadezen en spelen nog steeds in de 2de Divisie! 

 
 

 
 

 

 

 

GIJS 1973  1974  



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, Seizoen 73-74. Van links naar rechts; Frans van Erp, Jos Teisman, Rob van Aarem, Geert Rampen, 
Hans Eikelenboom, Bart van Lune, Herman Carras, Jeroen Lode, Jack Venema, Folkert Berghuis, Henk van 
Halteren, Dale Colbran, Henk Krikke. Voor vlnr; Albert Stuivenberg, Jacob van Gelder, Pat Bingley, Johan Toren, 
Martin Leeflang, Roelof Legger, Edward Kort, Douwe Koning.   



Rob van Aarem zet een punt achter zijn active ijshockey loopbaan in Oktober 1973. Rob heeft 66 wedstrijden 
voor GIJS in de Nederlands competitie gespeeld, waarin hij 75 maal scoorde en 61 assists gaf.



N,~4 i~ ,v~ Gemeente stelt orde op zaken 
11/i ~ . 

IJsbaan moet ha f 
september draaien 

) 

Sti ·htin r 1. • ,/; C g 1;:}s 
IJssport heeft 
nieuw bestuur 

IJsstadion gaat~ 
Het bestuur van de stichting tot be
vordering van de IJssport in Noord
Nederland is deze week als volgt samen
gesteld: 

zaterdag op·en Tot voorzitter werd benoemd de heer 
F J.M. van Erp uit Appingedam, adj. 
voorzitter werd B. Oldeboorn uit Win
schoten. Mr. M.P. Dorhout uit Gronin
gen werd secretaris. L. Folkers uit Peize 
adj. secretari . PJ. Knollema uit Ten , 
Boer vervult de taak van penningmees
ter. H. Langen uit Wildervank, die als 
vertegenwoordiger van de K.N.S.B. zit
ting heeft in het bestuur. werd benoemd 

Om twee uur zaLerclarrmiddag 15 
~<>nt_Pmber gaat l~eL overdekte ijsstar1' 
on 111 het Gronm,_ er stadspark weer 

p~n: .. Miss Pronkj -wail verricht de 
off1c1cle opening. De bu itenbaan opent 
op l 3 oktober. De ij ·enthou siasten 
kutrnen _zaterdag gratis een rondje 
trekken rn het overdekte stadion. Het 
ko1:1end ·eizoe)-1 ,zullen de toegang::;
Pl'lJZ •~. en de al:fonn menlen goedko
per -:1J n. 

Hierdoor hoopt m en m er bezoe
kers te trekken. Een junior-abOJrne
menl is een tientj e in prij s gedaa ld. 
IIet kost nu 35 gulden. Een senior 
abonn ement, vorig jaar 75 guJd n, k o ·t 
nu 55 gulden . 

ot adj. penningmeester. Als leden wer
den benoemd H.A. Plenter uit Gronin
gen. namens de IJsvereniging Gronin
gen, J. Boomsma uit Hoogezand en A. 
Breukink uit Groningen als vertegen
woordiger van de A.C.L.O. 

. De dagkaarten vooi· jongeren Lot 16 
.1 nar kosten f 1,5<) en vol wasse 
n en_ moet en drie gulden afdr-a"en. Een 
gczm-;nbonnement kost 90 o- ulcte n. 

H et ~jsbaan b stuur w i J° nog m er 
maalr gelen tref.fen 0111 de b, an a-t
tractiever te muken, Er zal en enq uê
te worden gehoud en om de wensen en 
klachten van het publiek te pei~en . 
---- --

"IJSBAAN 

werd duurder" 
Geacht IJsbaanbestuur, 

Graag wilde ik reageren op het 
berichtje in het NvhN van 13 sept. j.l. 
Het is natuurlijk belachelijk om te 
schrijven dat de toegangsprijzen van 
de ijsbaan verlaagd zijn. Goed, wat de 
abonnementen betreft is dat we-1 juist. 
Maar de losse toegang is voor kinde
ren tot 16 jaar f 1,50 geworden. Maar 
naar mijn inlichtingen was dit vorig 
jaar ook f 1,50. 

Voor volwassenen, dus ook voor jon
gens en meisjes vanaf 16 jaar is het nu 
f 3,-. Dit was echter f 2,60. 

Ik zou haast geloven dat U de da
l ing van de abonnementen wilt opvan
gen door de prijzen van de losse 
kaortjes te verhogen. 

Ik ben toch wel benieuwd naar uw 
reactie. 

Een groot GIJS-supporter en een 
fanatiek schaatser, 

Groningen, HERMAN HOFSTEE 
(Directeur R. van Aaren geeft toe, 

dat de losse kaarten voor volwassenen 
zijn verhoogd tot f 3,-. ,,Dit is inder
daad een vrij fors bedrag. We hebben 
het daarom bewust gegooid op de 
verkoop van abom1ementen, die be
duidend iu prijs zijn verlaagd. Ze 
ko ten nu f 55,-. Als men gedurende 
de periode, dat we open zijn (26 
weken) , gemiddeld een keer per week 
gaat schaatsen, bespaart men dus 
f 23,-. De keus is aan het publiek," 
aldus de heer Van Aarem, - Red.). 

(Van een onzer verslaggevers) 
Het is de gemeente Groningen er 

alles aan gelegen de kun tijsbaau 
op 15 september voor het publiek 
ope11 te stellen. Een accountant is 
momenteel bezig een financieel 
rapport op te stellen. B. en W. pro
beren verder n1et de investerings
crediteuren tot een schikking te 
komen. Daarna zal een nieuwe ex
ploitatieopzet worden gemaakt. 

Wethouder J. J. van Zanten deelde 
dit gistermiddag mee tijdens de verga
dering van de raadscommis, ie sport, 
recreatie en jeugdzaken. 

Zoals gemeld, legde de gemeente 
enkele maanden geleden conservatoir 
beslag op de gelden van bet actieco
mité Groningen IJsbaru1. Ja. Hiermee 
wilden B. en v..r. voorl-omen. dat de 
jiwesteringscreruteuren, die nog ongê
v er f 120.000 te vorderen hebben, be
voordeeld werden boven de gemeeate 
Groningen, _die een rekening-courant 
krediet van f 360.000 heeft verstrekl. 

Ook wilde de gemeente een betere 
greep op het bestuur van de ijsbaan
stichting. Dit laatste is inmiddels gere
aliseerd door de benoeming van een 
nieuwe bestuur, waarvan de leden z1Jn 
aangewezen door de gemeente. Als de 
gemeente niet had ingegrepen, stond 
hel volge11s wethouder Van Zanten 
vast. dat de ij ·baan het komende sei
zoen dicht was geble,·en. Er was geen 
een L meer. 

Op vragen van cl heer P. G. Dek
ker (D'66) zei wethouder Van Zanlen, 
dat het con::.ervaloir beslag nog steed s 
niet i_ op 0 eheven. Dil in afwachting 
van de regeling, die m •t cle investe
rin!{screclileuren wordt getroffen. 

De heer J . .J. Matth1Jsse (Chr. Frac
tie) was niel rg hoopvol over de 
aanpak. ,,Hel rammelt aan alle lrnnLen. 
B. en W. hebben eerst de bestuurlijke 
kant aangepakt in plaats van l t een 
zo snel mogelijke schikking met de 

r diieuren te komen, zodaL we welen 
waar we financieel aan toe zijn. Acl
minisLratief wilde hij de ijsbaan onde r 
de paraplu van de gemeenlelijke 
dienst. sport en recreatie brengen . .,Als 
je dal pariiculiel' laat doen, wordL het 
all maal veel te duur," aldus de heer 
Malthijsse. 

Geen prijs voor GIJS 
De ijshockeyclub GIJS, die twee 

jaar achtereen in het bezit was van de 
Fair-play-cup, ziet deze sportivi
teitsprijs voor het seizoen 1972-1973 
aan zijn neus voorbijgaan. Smoke-Ea
ters had 't afgelopen jaar het minste 
aantal strafminuten per competitie
wedstrijd, namelijk een gemiddelde 
van 6.4. GIJS volgde direct daarop 
met 7 18 trafminuut per duel. 

- Olympiakos uit Piraeus is voetbal
kampioen van Griekenland geworden na 
een 1-0 overwinning op PAOK uit Salo
niki. 
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(Hunt r-achtigh d n) 

Drinken. 
"D m ilijkh id i , J m e_ t m n en kunn n ni t drinken. Di laan maar 

L I at n n na n uu z in. Vall n z om. W rd n z niet go d. 
Laan !all n. rm uil hun n k · n. f vr md men n la lig 

val! al maar h t rhaal v rl Il n. f ruzi z eken. f m n n 
a n d li haam zitt n. z 1 · on Ju n uilhan n t .,. n jon r 

m id n. Dr nkj aanbi d n. lij . a t z ni t 
kunn n rink n. Ik kan w I drin . ge rinken t I ren. 
[k a ni n lallen. Ik zal ni t mvall n of b ro rd orc.J n. Ik ... " 

"Jij ni t? Nou, ik w I h or. l ik te ve 1 op h b g- ik wel 
d lijk la n lal! n, uit mijn n k l t n, vr emde m n n l< tig 
vall n, rlc.Jur nd h lz lfd rhaal rl llen, omvall n 

nw l w rd n. Daar m n m ik n Hf éen borrellj n r ok ik nog 
;· n Hunl rlj n dan ik naar hui." 

E n Hunt r man h udt ni t van 
) erdr ven ding n. Z'n _ igarelj rookt-i 
om d m • k n n rgen nel r om. 

En da' n u pr wat Hunler e ft. 
n p pa •. M r g n 

waar vo r j g Id. 

25voor 
f 1,75 

~. //' ¼i 

<~ t 

'7 ' 

~ f 

nieuwe hunter fi ter 
25 x smaak zonder poespas 
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-
No. Naam 

Hunters 

1 

1 P. Marsman 
Goali 's 

20 R.v. Dommelen 

4 w.v. Dommelen 
-- 1 e Verd. 

5 Fr. Vosmeer 

3 J.v. d . Horst 
2e Verd. 

14 B.v. d . Torre 

7 e.v. Dijk 
3e Verd . 

15 M. Thomas 
1 e Aanv. 

18 D. Donavan 

12 l). Campbell 

17 Fr. Hubley 
2e Aanv. 

1 1 Ch. Charlebois 

10 J. Termijn 

19 T.v. Gouds oever 
3e Aanv. 

/_ 

/ i ~ ktfi/4~ 
Reserves 

~ V h4 //V1 ,,,_, € 
_j,J~ ,,1 

V -

1 

No. Naam 

1 M. Leeflang 

18 R. Legger 

~ H.v. Hal teren 

- J. Teisman , 
19 B.v. Lunn en 

23 R. Stiel 

f----------

B J. Lode 

1 1 H. Krikke 

~ F. Berghuis 

16 J. Tooren 

17 1 J. Venema 

14 P. Bingley 

e D. Colbrane 

10 A. Stuivenberg 

13 N. de Jong 

~ 

Geachte Supporters 

Na het gelijkspel 5 - 5 Maandagavond tegen Grasso
Eagles, dat wij overigens moeizaam behaalden, moeten 
wij dan vanavond in het strijdperk treden tegen 
Gijs. U weet het van vorige wedstrijden, dat het 
tegen Gijs altijd spannende wedstrijden zijn. 
Ik hoop dan ook, dat wij deze avond winnend zullen 
afsluiten. U zult vanavond geen J. Wagner en 
I. Kocanda op het ijs zien, aangezien beide · een 
straf van de N.IJ.B. moeten uitzitten . J. Wagner 
1 wedstrijd en I. Kocanda 5 wedstrijden. 
Morgenavond tegen Tilburg Trappers II is Jan er 
weer bij en ik hoop dan ook, dat U met velen 
supporters naar Tilburg zult komen om de Hunters 
aan te moedigen. Ze zullen het nodig hebben, want 
Tilburg Trappers II treedt in zijn sterkste op
stelling te gen de Hunters aan. Hopende op mogelijk 
2 overwinningen dit weekend en verder wens ik U 
nog een prettige ijshockeyavond toe. 

F.C. Knies 
Wedstrijdsecr. 

Komende wedstrijden: 

3/2 Zondag 
9/2 Zaterd. 

10/2 Zondag 
16/2 Zaterd. 

Tilburg Trappers II - Hunters 
Hunters - Smoke Eaters 
Smoke Eaters - Hunters 
Gijs - Hunters 

17.45 uur 
20.00 uur 
20.00 uur 
20.00 uur 



/ 0 - CJ-

Nieuwe GIJS-Canadezen 
Pat Bingley (links op de .foto) en Dale Colbran zijn de twee Canadese aan
winsten voor GIJS, dat gisteravond een begin maakte met de ijstraining. De 
heide negentienjarige nieuwelingen kwamen het orige seizoen uit voor 
Cornwall in de Canadese B-junior-liga, waarmee ze kampioen werden. Na 
een éénjarig verblijf in Groningen keren ze in april terug naar hun ge
boorteland. 
Pat Bingley (als center-forward scoorde hij 85 goals in 37 duel. ) : , Ik ver
wacht veel van mi.in eerste Europese kennismaking met het ijshockey. Ho
peliik zijn we voor de Groningers een goede versterking.'' 
De ·meer defensie-f ingestelde Dale Colbran laat weten dat hij de hardheid 
in de duels niet zal schuwen: , Natuurlijk moet ruwheid geen doel zijn, maar 
dat het soms nodig is, dat heb ik sinds mijn zesde jaar als ijshockeyer wel 
ondervonden." 

IJshockey weer 
van start 
Op zaterdag 13 oktober start GIJS het 

nieuwe ijshockeyseizoen met de thuis-· 
wedstrijd tegen Kemphanen uit Eind
hoven. Het thuisprogramma van de 
Groningers ziet er verder al volgt uit; 
20 okt. UIJ C Utrecht, 27 okt. Olympia 
Antwerp. 3 nov. IJHC Den Haag, 10 nov . 
Tilburg Trappers 2. 17 nov. IJS Amstet· 
dam. 24 nov. SIJ Red Eagles, 1 dec. 
HIJS Veronica 2 en 8 dec. CPL- Super 

endaz 2 uit Luik. 
De uitwedstrijden z.ijn als volgt gepland : 
19 okt. 1J S Amsterdam. 'I 2 nov. SIJ Red 
Eagles, 28 okt. IJHC Den Haag. 15 dec . 
Kemphanen Eindhoven. 22 dec. IJHC 
Utrech t, 9 dec. Olympia Antwerp. 4 nov. ' 
HIJS Veronica 2, 28 okt. Tilburg Trap-. 
pers 2. en 4 jan. CPL- Super Nendaz 2. 

GIJ laat wellicht 
edstrijden lopen 

GIJS krijgt twee 
nieuwe Canadezen 

(Van een onzer verslaggevers) 
DE GRONINGER IJSHOCKEY

CLUB GIJS zal het komende sei
zoen door Martin Leeflang worden 
getraind. De Gronin~er ~?elman, 
die zijn keepersfunctie bliJft ver
vullen· behaalde onlangs het trai
nersdiploma. 

VERDER ZULLEN DE Canade
zen Pat Bingley en Bale Colburn 
van Cornwall Onlario City de 
openaevallen plaatsen van de ver
irnkken Andy Raven en Wilson 
Ross innemen. Deze jonge spelers 
(beiden 20 jaar) zijn in juli door 
coach Van Erp benaderd. 

DE VAN EEN ERNSrr:IGE 
dijbeenverwonding herstelde Pieter 
Stiel viel enige tijd geleden Z? 
ongelukkig op zijn knie, c.ai h_t.1 
voor het seizoen '73-'74 als sp~ler 1s 
uitgeschakeld. De jon~~ dominees
zoon zal bij de begeleiding van het 
eerste team worden ingeschnkeld. 

DE SELECTIEGROEP is verder 
overigens vrijwel ongewijzig~. g~
bleven. Jos Teisman zal de m1hta1-
re dienstplicht' vervullen, maar 
veel problemen oor het_ ui.tkomen 
in wedstrijden zal dat met opleve-
ren. 

De Groninger ijshockeyclub GIJS staat ver voor de aanvang van de 
competit.ie voor sch'ijnbaar onoplo bare problemen. Het is zelfs zeer 
waarschijnlijk dat de Groningex een aantal uit-wedsh·ijden in de twee
de divisie zullen weigeren te spelen. waardoor veel punten cadeau zou
den worden gegeven. Oorzaak van dat alles is de voor GI.JS bezwaarlijke 
regeling an competitie-wedstrijden. 

Door het overbezette programma (op 1 
januari moeten alle duels zijn gespeeld: 
daarna begint ~ na-co iiie 
promotie} moet GIJS zijn uit-wedstrij
den op door-de-weekse-dagen spelen, 
terwijl de zaterdagavond gereserveerd 
blijft voor de thuiswedstdjden in Gro
ningen. Daarbij komt nog dat het prak-
isch is uitgesloten dat de Gijssies hun 

uit-ontmoetingen in eigen huis zullen 
kunnen organiseren, wal 't vorige jaar 
wel vaak het geval wa . 

Coach Van Erp; .,We zouden de uit-
wedstrijden wel willen spelen, maar het 
is ten enen male niet realiseerbaar. Onze 
spelers qie of studeren ot werken, kun. 
nen zich onmogelijk een heel seizoen op 
door-de-weekse-dagen vrijmaken. J~ 
bent niet op een avondje heen en terug. 
We moeten naar Luik, Antwerpen, Eind
hoven en noem maar op. Bjj elke uit
wedstrijd moet je dan maar weer zien 
welke sp.!lers beschikbaar zijn, met het 
gevolg dat je met een zwaar verzwakt 
leam naar je tegenstander reist. En dan 
praat ik nog niet eens over het financië-
le aspect." ' 

Een protestbrief van GIJS, gericht aan 
de Nederlandse IJshockey Bond, gaat 
deze week de deur ult. 
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COI·:?~:~ITIE 2e DIVISi t N. IJ. B. 1973-1974 ZATERDAG 6 OICTOJER 

G.IJ.S 

l: . Leef lang 
R.Legger 

OPSTI!:LIHGEN 

Doelverd. 

-r.van Halteren (4) Capt. 1e Verd. 
J.Teisman (5) 

J.Lode (3) 
B.Lune (19) 

H.Eikelenboom (12) 
D . Koning ( 7) 

H. Krikke (11) 
F.Berghuis (2) Ass. 
J.Tooren (16) 

D.Colbrane (9) 
P. Bingley (14) 
J.Venema (1 7) ass. 

A,Stuivenberg (10) 
E.Kort ( ü) 
L.Lampe (15) 

Van Erp , F r • J • -i . 

• I .Leeflang 
H.Groenveld 
1-1 • H .~ fulder 
H.G.Krikke 
T-I .de Vries 
- • Broomans 

2e Verd. 

1e aanval 

2e aanval 

3e aanval 

Coach 
Trainer 
ï.îanager 
Artsen 

JIJ} :EG.81-J CO:iIB. 

R.Beek 
J.Brijster 

î.i . van Velzen 
A.Gerrits 

H. Pau:uer 
P r r · · 1 • .. l. J 

A.Brijster 
V.d.Boom 

J. E-:: ing 
l'.I .Guttenau 
?.Dobbelaar 

L.de Jager 
N.de Jong 
H. de Jager 

P.ten Dam 
F.Dijkstra 
P. Ekkehausen 

J .EY,ing 

VA-f DE COACH: 

Vanavond laat G.IJ.S. voor het Se seizoen van start. 
Trainer Leeflang heeft in korte tijd hard met de 1e , 
selectie eetraind en een verjongd team komt vanavond 
tegen een ~ijmegen co□binatie voor een eers t e ~est 
0 ~1 ~ ~ i js. Het uordt een zuaar seizoen met soms 2 
uedstrijden per week. Ook r.ranneer het niet altijd voor 
de vrind zal gaan heeft het team de steun van U meer dan 
nodig en daar rekenen ue ook op. Veel plezier dit 5e 
G.IJ.S ijshockeyseizoen. 

Fr. J. ~ . van Erp. 

Komende oedstri.iden (aanvang 19.45 uur) 
Za 13-10-'73 G. IJ .S. - 2.I . S.V. -rA::BUTIG 
Za 20-10-'73 G.IJ. S . - HUNT~RS UTRECHT 
Za 27-10 1 73 G. IJ . 3 . - 01 YL?IA Ad111.!ERPEï·J 
Z a 3 - 11 - ' 7 3 G • IJ • S • - I J • l • C • DEH IIAA G 
Za 10-11-' 73 G. IJ. S . - TIL~.,URG 'ï1RAF.JERS 
Za 17-11-' 73 G.IJ. • - IJ . S . Ai .iST~RDAI.l 
Za 24-11-'73 G.IJ. S . - ~ED iAGLES DEH 30S CH 
Za 1-12-'73 G.IJ. S . - :r.IJ .~. VER01TICA II 
Za 8-12-,~73 G,IJ .s. - '"' UPER ~;:EîJDAZ LUIK II 

Let op het nummer van dit programma U heeft misschien 
een prijs. 

Tot ziens bij de vole ende uedstrijd op 13 Oktober a.s. 
terren H.S. V .HA1'.·1BURG. 
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GRONINGE 
ZATERDAGAVOND 6 OKTOBER a.s. 

-

2a Dlvlal .IJ IL 

Aanvang 19.45 uur 

Toegangsp,rijs f 3,50 

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

igarenmagazijn: 

inke · Ebbingestra 

rloma'11, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 
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,,Als GIJS er dit jaar in slaagt een 
promotieplaats te veroveren naar de 
eerste divisie, dan zullen we h i.ervan, 
evenals het vorige jaar, geen gebruik 
maken." Dat zei de als invaller-coach 
fungerende Van Aarem zaterdag
avond na afloop van GIJS' eerste 
oefenwedstrijd tegen 'n mixture van 
spelers uit Nijmegen. Daarmee ]1ou
den de Groningers vast aan hun 
principe, dat zich kant tegen het 
spelen met een uit merendeel Cana
dezen btestaand team in de hoogste 
ijshockeyafdeling. 

Overigens vo rmde het vriend
schappelijke du-el tegen Nijmegen 
een eerste ,kenn,jsma~ing m et de 
twee Canadese nieuwelingen Dale 
Colbran en Pa,t Bingley, d ie in de 
10-2 zege een leeuwedeel had
den, hoewel ze de kwaliteiten van d e 
vertrokken Wilson Ross en Andy Ra
ven nog niet evenaarden. 

[)e beide in de voorste linies ope-l 
T-erende Canadezen maakten voo1 
7.o'n achthonderd toeschouwers in de 
eerste periode een vrij onwennige en 
nerveuze indn.ik. Gebrek aan i:nitia
rtief en zelfbewusLheid stonden loen 
vloeiend combinatiespel in de weg, 
Wel opende Da le Colbra:n n a vijf 
minuten de score (1--0) , maar dat 
,bleek voor de ,echt niiet s ~erke 
Nijmegenaren geen reden te zijn de 
eerste speeltijd met een 2-1 voor
sprong af le sluiten. 

Rob van Aarem: .,We 1ieten ons in 
hel begi n imponeren. Er werd niet 
gned gekeken en 1.e weinig gepasst." 
De donderspeech van de als speler 
gestopLe ' sladiondirecteur (,,veel te 
dru kke werkzaamheden") kreeg in 
de tweede periode een positieve uit
werking. De in <le beginfase n~et zo 
veel presterende Canadezen kregen 

Ingewikkelde 
regeling 
bij ijshockey 

De defiruiHeve regeling omtrent 
de y,er,schillende na-competities m 
d e drie ijshockey-div.isies lijkit een 
ingewikkelde zaak, maar :m.t vol
gens bondssecretaris cte heer Van 
Rijswijk vrij 10,gisch in elkaar. Hal
venve,ge jwnuaI'i zal met dit ver
lengstuk v.an de competitie een be
gin worden gemaakt. 

e De bovenste Vlier ploegen van de 
eerste divisie (Raak, Tilburg-
Trappers, HIJS--Veronica en · 
Smoke-Eaters) duelleren samen 
met twee Belgische en twee Oos
tenrijkse clubs om de "Coupe 
Internationale". 

e De twee overiige teams v-an de 
eerste divislie, Thtalf en Nat. 
Ned. Nijmegen, spelen met de 
vijf - i:n eerder v<erspreide be
richten werd gesproken over de 
eerste vier - hoog,st eindi,gende 
ploegen van de tweede divisie 
voor twee plaatsen i.n de eerste 
divisie. Ook hier wordt een com
plete compet'Ltie af,gewerkt. 

e De overige vier ploegen van de 
tweede divi!Sie ontmoeten de 
twee be>venste teams van de der
de divisie Zuid en de tw-ee bo
venste van de derde divisie 
Noord. In deze na-oompetit.ie 
gaat het om vier plaatsen in de 
tweede divisie. 

e De overige derde divisionisten 
spelen om pl.aatsing in de nieuwe 
derde div1'$i,e. 

Voor wat de noo1·delijke clubs 
betreft, k an men enige interessante 
ontmoetmgen teg-en:1-0et zien tussen 
GIJS en Th'ialf. Beide ploegen spe
len in de na-competitie, waaTün het 
gaat om twee plaatsen in de eerste 
diVIÎlsi!e. De Groningers zitten na
melijk bij de eerste vijf van de 
twe'ede divisie en Thlalf behoort 
tot de twee 1-aagst eindiigend-e ploe
gen van de eerste divi'Sie. 

Het Asser Triiantha, dat op vijf 
janJ!ari zijn laatst.e competitie-. 
wedstrijd speelt tegen Rotterdam, 
behoort bij de overige deticle divisi
ot:risten, die om plaatsing in de 
nieuwe derde divisie zullen .spelen. 
De Drenthen vin-den het overigens 
bezwaarlijk om aan deze na-compe
titie mee te doen omdat aan de 
verre reizen ( enkele Belgische 
teams) grote financiële consequen
ties vastzitten. Een definitief be
sluit omtrent deelname heeft 
Triantha dan ook nog niet geno
men. 

,, ,,. - Druk moment voor het Nijmeegse kooitje. Ktikke (11) zal v oor GJJS scoren. 

Nijmegen-combinatie in eerste oefenduel geklopt: 10-2 

GIJS ZAL -WEER VAN PROMOTIE AFZIEN 
•gaandeweg meer zelfvertrouwen en 
heersten vervol,gens in het v1jctndelij
ke verdedigingsvak. Dat leverde in 
deze fase vier goals van Colbran op: 
5--2. 

In de laats te <twintig minuten 
scoorden de Canadezen elk nog 
tweemaal, waarna ook Henk Krikke 
nog eens raak schoot: 10-2. 

Van Aarem: ,,Er was vanavond een 

duidelijke voorui tgang waarneem
baar. Je kon zien dat Colbran en 
Bingley gaandeweg vrijer speelden. 
Als we het gemiddelde peil van 
vanavcmd in de competitie kunnen 
handhaven. dan zuUen we onge
twiJfeld meedraaien. De cloor-de
weekse uit-wedstrijden zullen we 
wel gaan spelen; desnoods met een 
verzwakt team. We zu~,1en alleen dàn 
een wedstrijdje laten lop<en als h et 

0 111- organisatorisch onmogelijk is." 
De nu ex-GIJS-speler gelooft niet 

dat de publieke belangstelling terug 
zal lopen nu al bekend is, dat GIJS 
bij een eventueel kampioenschap 
1.och niet zal promoveren: .,De men
. en hebben waardering voor het feit 
dat G[JS met eigen talent Lot ihet 
niveau probeert te komen, dat de 
vee'l al uit Canadezen bestaande eer
ste divisioni-sten demonstreren." 

Beide Canadezen waardevol 
1 Vier GIJS-teams 
\ spelen competitie GIJS aggressief 

tegen NN Nijmegen 
De Groninger IJshockey-club 

GIJS bereidt zich nu reeds voor op 
de komende competitie. De spelers 
doen individueel lmn trainwigs
rondje als aantoopje op het 
omvangrijke conditie- trainings
programma, dat op 1.l augustus van 
start gaat. In de beide Canadezen Dale Colbran en 

Pat Bingley heeft coach Van Erp 2 
waardevolle krachten aangetrokken 
voor het GlJS-team dat het dil seizoen 
ronder Rob van Aarem moet stellen. De 
directeur van het Groninger Usstadion 
is zakelijk zo belast, da t hij zlch niet 
volledig meer kan concentrereo op de 
Ijshockeysport, vandaar dat hij de stick 
dan ook maar aan de wilgen hee(t ge• 
hangen. 

De duizend toeschouwers die zaterdag
avond op de oefenwedstrijd van GIJS 
tegen een com bin atje van Nationale 
Nede rlanden Nijmegen waren afge
komen, hebben vooral in de twe ede en 
derde~'io,k lnm-ogen 11itgewfeven- na 
het matige spel van het Groninger teäriC 
in de eerste periode. Toen liep al les nog 
wat stroef en vonnde de ploeg totaal 
geen eenheid. Wel kwam Colbran na 
onl!eveer J ien minuten na een fraa ie 
alctie tot de· openingstreffet, maar daar
na moest doelman Leetlang eemaal 
zwichten voor knappe inzetten \'all de 
jeugd ige Nijmegenaren. 

1n de tweede periode werd GlJS agres
siever, de gi;oningers toonden meer in
zet , \Onden elkaar beter en plaat sten nu 
ook veel zuiverder, kortom he t liep veel 
beter dan in de eerste periode . Vooral 
tussen de beide Canadezen, di e 
aanvankelijk wat nerveus op het ijs 
stonden, kfopte het voortreffe lijk. Dale 
Colbran kwam in deze petiod tot vier 

GIJS-captain Henk van Halteren 
voelt zich niet erg gelukkig met het 
GIJS-besluit om bij voorbaat niet te 
willen promoveren naar de eerste 
divisie. Zijn bezwaren hebben niet 
alleen betrekking op het besluit zelf, 
maar ook op de manier waarop het 
bericht van de beslissing de spelers 
bereik.te. Van Halteren: , Het is niet 
erg logisch om nu al t e stellen dat 
GIJS aan het eind van dit seizoen 
1iog niet rijp zal zijn vo,or de eerste 
divüie. Tensiotte krijgen we een na-

lretfers na goed voorbereidend werk van 
Pat Bingley en Jo Lode. 
In de derde periode bleek ook Bi ngley 
een bekwame afwerker te zijn, tweemaal 
peg hi j na aangeven van Colbran en 
Geert Ram pen de puck in de Nijmeegse 
kooi. Ook colbran scoorde nog twee
ma al ui(passes van Bingley. di e in de 
slot fase Uenk Krikke in staat ste lde om 
de eindstand op 10-2 te bepalen. 

IJshockey J efr 
van startlY~~ 
Op zaterdag 13 o~tober start GIJS ~e! 

nieuwe ijshockeysetzoen met d_e th_u1s
wedstT ijd tegen Kemph anen uit Eind
hoven. Het thuisprogra n1ma van ~e 
Groningers ziet er verder als volgt Ult: 
20 okt. UIJC Utrecht, 27 okt. Olympia 
Antwerp, J nov, IJHC Den Haag, 10 nov. 
Til burg Trappers 2, 17 nov, IJS Amster
dam. 24 nov. SIJ Red Eagles, l dec. 
HIJS Veron ica 2 en 8 dec. CPL- Super 
Nend az. 2 uit Luik. 
De uitwedstrijden zijn als vol gt gepland: 
19 okt. IJ S Amsterdam, 12 nov. S lJ Red 
Eagles, 28 ok t. UHC Den Haag, 15 dec. 
Kemphanen Eindhoven. 22 dec. IJHC 
Utrecht , 9 dec. Olympia Antwerp. 4 nov. 
HIJS Veronica 2. 28 okt- Tilburg Trap-, 
pers 2. en 4 jan. CPL- Super Nend az 2, 

GIJS gaat de competitie in met 
twee senioren- en twee junioren
teams. Het eerste team ;zat in de 
tweede divisie uitkomen samen 
met: IJS Amsterdam, Red Eagles 
(Den Bosch), IJHC Den Haag, 
Kemphanen (Eindhoven), Bo1doot 
Utrecht, Olympia Antwerpen, Ge
leen 2, Hijs Veronica. 2, TiLburg 
Trapper$ 2 en Super Nendaz 2 
(lAtik)_ 

Het Noordelijk aandeet in de 
Nederlandse competitie wordt ver
der gecompleteerd door het Hee 
renveense Thialf ( eerste divisie) 
en IJHC Assen, dat het komende 
seizoen debuteert in de derde divi
sie. 

Het hoogst geklasseerde team v an 
de tweede divisie mag zich k am
pioen van Nederland, 2e Divisie 
noemen, maar promoveert niet 
automatisch naar de eerste divisie, 
want de zes eerste standaard-teams 
van de tweede divisie zuUen met 
de twee laagstgeplaatste teams van 
de eerste divisie ~peten om een 
plaats in Neer lands hoogste afd e
ling. · De vier hoogst eindigende 
teams - van de der de divisie spelen 
samen" met de vi-er laagst eindigen
de tea.ms van de tweede divisie 
voor promotie. 

/ 

'Niet gelukkig' 
competitie waaraan ook de twee 
Laagstgeplaatste eerste ditnsieclubs 
meedoen. Als GIJS er dan in zou 
stagen in deze na-ronde eei·ste te 
w orden dan hebben we in ieder ge
val de zekerlieid dat we enkele min
dere ploegen uit de hoogste af(j,eling 
normaal gesproken kunnen verslaan. 
We zouden het dan aliicht eens kun-

nen prnberen. Het is nu. wel erg 
v roeg om een dergelijk besluit te 
nemen. Wie zegt ons dat we over 
een half jaar niet rijp zijn ,om te 
kunnen promoveren?" 
Verder verbaast het de GIJS-cap
tain d.at hij het besluit in ' t Nf.euws
blad heeft moeten le'zen: ,.De spe
lersraad heeft zijn mening hierover 
niet gegeven. Misschien dat de v isie 
van de spelers nog een rol kan spe
len in een eventuele herziening van 
deze besLissing." 
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SEIZOEN 1973-1974 ZATERDAG 13 OITOB~R 

G.IJ. S. 

:r...Iart in Leeflang ( 1 ) 
Roelof Legger (18) 

Henk van Ealteren (4)Ca~)t. 
Jos. Teisman (5) 

Jeroen Lode (3) 
Bar t Lune (1 9) 

OPSTEi.iLINGEN 

Doelverd . 
2e Doelverd . 

1G Verd . 

2e Verd. 

AAHVAl\JG 19r.45 uur 
G. IJ" S. - H . S. V. lL'L.-:3URG 

Dr . Lauter 
-r. .i?odorofnj 

_Tassforth (5) 
3axmann (4) 

F "'rarner ( 7) 
D"IIubrig (8) 

VAN DE COACH: 

Als de eerste klap een daalder waard is, dan ~as de 
10-2 van jDl~ zaterdag een goed voortekeno 
Per traditie komt ook dit jaar de ll eS.V. uit Hamburg 
naar Groningen. -iet ~1aren al tijd felle goede wedstrijden 
tegen de mannen van coach Pethes ~ Vorige uitslagen (6 9-72) 
naren 2-7 9 5-9, 3-3 en 2-2 () Ji j zijn de laatste 2 ued· ... 
strijden d:i. cht bij een ovcrninning Geuees t o G.IJ. S. gaat 
er alles opzetten dit vanavond te bereikeno 

-------------------------------------- Onze '"Triend Pieter Stiel (2 3) (beenbreuk tegen Antuerpen) 
blijft pech hebl)en~ Eers t een val op zijn kn.i.e, en nu 
voor kort een onceval uaardoor ook zijn andere been se
blesseerd v,erdo Pe t er namens al l e GIJSSIES beterschap. 

Hans Eikelenboom (12) 3e Verd . 
Dou\1e i(oning ( 7) 

Henk kri kke (11) 
Folkert Berghuis (2) Ass~ 
Johan To~ren (16) 

Dale Colbran~ ( 9) 
Pat Bingley (1 4) 
J ack Venema (17) asso 

Jacob van Gelder 
7 drrard Kort ( 8) 
Geert RamJen (15) 

FroJ. ~I . van Erp (13) 
I.I . Le eflang (1) 
H.Groenveld 
F . a . r.:ulder 
H. G . ~Crikk e 
H. de Vries 
H.Jroomans 

1 e aanval 

2e Aanval 

3e Aanval 

Coach 
Trainer 
Uanager 
Artsen 

p~rs iotherapeut 
,J 

P . ~i e tzel ( 10) 
HoJaye r (3) 
-: . Edler (9) 

iJ .Schultzo (6) 
H" Franok ( 1 4) 
·r w k 
~\. Cl~ ranc ( 1 3) 

tî . Duering (2) 
F .von Hesdorf 
J. Yuster ( 11) 

N. ? ethes 
1T • 0 c hult zo ( 6 ) 

C • .1le chmann 

( 1 5) 

E~1 nu met veel "GIJS0IJ-:.: OLEII '1 de slag ino 
Fr • J ~ î-.-. van J..lrp o 

I~ omende nedstri jd en (aanvang 19 ._ 4 5 uur). 

Za 20--10-i73 G.IJ.s.~ HUHTERS --T-:-i~C~TT u l,.:.;.r --

Za 27-10-'73 G.IJ.Se- OLY11PIA AlI 'J.1 • f SRPEi·J 
Za 3-11-'73 G.IJ.S.- IJ. ïI . C" D-!~H HAAG 
Za 10-11-'73 G.IJ.S.- TILBU1:lG TRAP?BRS 
Za 17-11-'73 G.IJ . S.- OR1.fO AI !STERDAïi 
Za 24-11- '73 G.IJ.3.- GRASSC EAGLES D~N BOSCll 
Za 1-'i2-'73 G.IJ.S .- H. IJ . S. V ·:·,\o~•JICA II 
Za 8-12-'73 G.IJ.S.- SUP~R ; lJ:1J~AZ LUIK II 

Tot ziens bij de vol gende uedstrijd o~ 20 Oktober a.s. 
tegen RUNT.ERS u -j ff~C~IT (1e conpetitie wedstrijd 2e div. 
i': • I J • B • ) • 

,}OHATEURS : 
Donateurs kunnen zich voor een vaste tribuneplaats op
~even bij de Heer il . Groenveld , 050-256361. 

Let op het numme r van dit programma U heeft ~isschien 
een prijs. 
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IJSHOCKEY WEDSTRIJD Tegen HSV Hamburg 14-6 
l5 _ 1 o- 73 IJSSTADION STADSPARK 

GIJS-H.S.V. HAMBURG 
ZAT,ERDAG 13 OKTOBER. Aanvang 19.45 uur 

Tioe,ga,ngs,prijs 3.50 

Laatste oefenwedstrii,d 
• • 

Voorvenkoop bij de bekende adr-essen 

MEiLDiT U AAN Al$ DONATEUR 
Dit geef.t r-e-ahit oip een gereserveerde zitplaats 

overwinning voor GIJS 

IJshoclc.eywedstrijd 
IJsstadion Stadspark 

G.IJ.S. - H.S.V. HAMBURG 
ZATERDAG130KTOBER 

Aanvang 19.45 u, Toegangsprijs f 3,50 

Voorverkoop bij de bekende adressen. 

ln zijn laatste oefenwedsl:rld voor de 
start van d.e competitie kwam de Ijs
hockeyploeg van GIJS zaterdagavond In 
het Groninger Ijsstadion tot !En overtui
gende 14-(i overwinning op HSV Ham
bw-g. Vooral in de eerste en tweede pe• 
riode speelde GUS zeer stelk. 

sprong kwamen , volledig in het defen
sief ~edrukt. 

Niet aan te pas 
Ol eerste periode werd met een vet
diende 5-2 voorsprong afgesloten. Ook 
in de tweede periode kwamen de Ham
burgers er niet aan te pas (6-2), maar in 
de laatste periode kregen zij wat meer 
greep op het spel van de Groninge~, die 
het tempo wat drul,ten (3-2). 

* Doelverdediger van HSV Ham
burg is zojuist ·gepasseerd door 
Dale Colbrin, die in deze 
wedstrijd driemaal scoorde. 

Bingley topscorer, zijn landgenoo t Dale 
Colbrin scoorde driemaal uit evenveel 
assits. Hij werd echter overtroffun door 
Henk Krikke die viermaal de roos trof. 
Johan Tooren en Henk Van Halteren 
hadden eenmaal succes. 

Meld U aan als donateur, 
dit geeft recht op een' gereserveerde 
plaats. 

Met agressief spel en vloeiende combi
naties werden de onstuimig gestarte 

' Hamburgers, die vlot op een 2-0 voor- Met vijf treffer~ was de Canadees Pat 

CANADEZEN GOED BIJ" GIJS 
Tijdens GIJS' tweede oefenduel, een 
laatste krachtproef voor de compe
titiestart tegen de Hunters uit Utrecht, 
lieten de Canadezen Colbran en BÎng
ley zien dat ze meer in hun mars 
hebben dctn hetgeen ze de vorige week 
in een nerveus debuut demonstreerden. 
De ruim 900 toeschouwers juichten 
een uiteindelijke 14-6 zege toe op 
een team van HSV Hamburg, waarbij 
de inbreng van het Canadese duo met 
acht treffers en enkele assists respec
tabel was. Vooral Cofbran vertoonde 
een grote dosis agressiviteit, die met 
de competitiestart tegen de altijd fel
le Utrechtenaren in het vooruitzicht, 
van veel nut zal kunnen zijn. 

Aanvankelijk leek het er zaterdaga
vond niet op dat de Groningers hun 
Duitse tegenstanders met ruime cijfers 
klop zouden geven. De fysiek wat min
dere Hamburgers verbaasden namelijk 
met twee . nelle treffers. Eerst uit een 
solo en later via een afstandsschot, dat 
door Martin Leefla:ng verkeerd werd 
beoordeeld: 0-2. Daarna herstelde GiJJS 

GIJS-captain Henk van Ifalteren 
voeit zich niet erg geLukkig met het 
GIJS-besluit om bij voorbaat niet te 
willen promoveren naar de ee·rste 
divisie. Zijn bezwaTen hebben niet 
aUeen betrekking op het besluit zelf, 
maar ook op de manier waarop het 
bericht van de beslissing de spelers 
bereikte. Van I-Ialteren: ,,Het is niet 
erg Logisch om nu at te stellen dat 
GIJS aan het eind van dit seizoen 
nog niet rijp zal zijn voor de eerste 
divisie. Tenslotte kr_ijgen we een na-

zich van de slechte stru·t. Hoewel de 
tweede verded·gingslijn nogal veel door
braken toeliet, tilde de rest van de ploeg 
zich naar een superielff niveau. dat het 
Duitse verzet gaandeweg volledig brak. 
Krikke (2x), Colbran (2x) en Bingley 
onderstreepten in een wat feller gewor
den duel het Groninger overwicht met 
doelpunten, waar Hamburg in de t~veede 
helft van de eerste periode één treffer 
tegenover stelde: 5-3. 

Het verschil in kwaliteit tussen de 
Groninger Canadezen en de rest van de 
ploeg nam vooral in de tweede periode 
geringere vormen aan. Colbran en Bing
ley speelden wel als toonaangevende fi 
guren, maar daarnaast baalden toch ook 
spelers als Berghuis, Krikke, Teisman eTI 
Toren een ruime voldoende. 

Met name het optreden van de zeven
tienjarige Johan Toren (het vorige sei
zoen op de wisselbank) vertoont een 
hoopgevende stijgende lijn, De definitie
ve doorbraak naar een vaste plaats in de 
hoofdmacht lijkt zich voor dit fors ge
bouwde talent voltrokken te hebben. Bij 
was het ook die de zevende treffer 
schitterend voorbereidde en zelf de tien
de goal voor zijn rekeuing nam. 

Furore 

I n de slotperiode gaf Martin Leeflang 
zijn keeperstaak over aan Roelo.f Legger 

'Niet gelukkig' 
competitie waaraan ook de twee 
laagstgeplaatste eerste divisiedubs 
meedoen. AL~ GIJS er dan in zou 
slagen in deze na-ronde eerste te 
wo·rden, dan hebben we in ieder ge
vai de zekerheid dat we enkele min
dere ploegen uit de hoogste afdeling 
normaal gesproken kunnen verstaan. 
We zouden het dan allicht eens kun-

(17), die door zjjn lengte (l.62 m.) en 
houding in een spectaculaire ,.Leeflang". 
stij l furore maakte. Zij11 met vier red
dingen gestarte optreden dwong ieders 
bewondering a:f. Legger: ,,Het girig lek
ker. Voor m ijn gevoel heb i k het er 
uitstekend vanaf gebracht. Dat ik een 
wat Leeflaag-achtige indruk maak is 
niet zo verwonderlijk; Martin is mijn 
grote voorbeèld.'' 

De conditioneel sterkere Gij ssies 
scoorden in de élerde speeltijd via Col
bran en Bingley (2x), terwijl de Duitsers 
de forse nederlaag een wat beter aanzien 
gaven door het scoren van enkele tegen• 
punten: 14-6. 

Grof duel 
In Heerenveen speelde Thialf zijn eer 

ste wedstrijd om de Coup Nationale 
Nederlanden tegen Raak. Het duel ont
aardde op een grove· wijze in een wor
stelwedstrijd. Aa.n de lopende band werd 
er gevochten. Thialf-speler Brlnksma 
moest in de la.at te periode zeUs per 
brancard m bewu teloze toestand van 
het ij worden gedragen, Arbiter Elzinga 
staakte de ontmoeting toen voor vijftien 
minuten, waarna het "spel" werd hervat, 
Overigens won Raak met 2-9 na tussen
standen van 0--1, 1-4 en 1--4. Voor 
Thialf scoorden Braudsma en Bolijes. 

nen proberen. Het is nii wel erg 
vroeg om een dergelijk besluit te 
nemen. Wie zegt ons dat we over 
een half jaar niet rijp zijn om te 
kunnen promoveren?" 
Verder verbacwt het de GIJS-cap
tain dat hij het besluit in 't Nieuws
blad heeft moeten lezen: ,,De spe
lersraad heeft zijn mening hierover 
niet gegeven. Misschien dat de visie 
van de spelers nog een rol kan spe
len in een eiientuele herziening van 
deze besli:;ising." 
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Van Erp, 
Inanager
coach 
bij GIJS: 

Tra iner M artin Leeflang (links) en Frans van Erp. 

Financieel tekort 
a een aanzienlijke terugyal in h et 

voorlaatste seizoen (24.000 toeschou
wers) heeft GIJS gedurende de com
petitie waarin het kampioenschJlp 
werd veroverd weer veel publiek ge
trokken, 40.000 .mensen. Desondanks 
blijkt het voor GIJS niet mogelijk om 
uit eigen middelen de eindjes ~ 
elkaar te knopen: het f inanciële tekort 
bedroeg het afgelopen seizoen 15.000 
gulden. 

Op de begroting van dit jaar wordt 
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rekening gehouden met een tekort van 
32.000 gulden, hoewel manager Van 
Erp (die sinds hij deel uit maakt van 
li et s tichtings bestun.r van het ijsstadi
on, zijn f unkü e in het GIJS-bestuur 
h eeft neergelegd) uitl egt dat GIJS 
,,een h eel voorzichtige huishouding" 

heeft. 
Het is daarom niet verwonderlijk 

dat GUS naarstig op zoek is naar een 
s ponsor. Er zijn contacten met een 
viertal brouwerijen, maar tot een 
ov ereenkomst heeft dit nog niet ge
J eid. 

''Het publiek komt wel weer'' 
Antwerpen, 24 uur 1-ater . O:f vrijdags 
een wedstrij d in Luik, en zaterda-gs 
thuis. Voor de zondagavond staa t er 
ook een uitwedstrijd gepland in Til
bw·g, terwijl Den Bosch op maandag-
avond thuis speelt. · 

Van Erp: ,,Er moelen bijna steeds 
twee wedstrijden per week worden 
ge peel-ei Zo'n zwaar programma heb
ben profvoetballers nog niet eens. Het 
is Loch niet verantW10ord om bijvoor
beeld op zondagavond om half negen 
in Antwerpen te spelen? Want dit 
betekent da t we dan pas tegen de 
volgende ' mo rgen weer in Groningen 
zijn. Bij de 01.1ders van de jonge spe
lers en ook bij de werkgevers krijg ik 
dit niet rortd. Als een aantal wedstrij
den niet wordt omgezet zullen we 
helaas een boete en twee punten in 
mindering moeten aanvaarden. We 
hebben Luik inmiddels het al!ternatie
ve voorstel gedaan om de w.edst.rijden 
tegen ons op zaterdag en zondag in 
Groningen Le spelen. We k unnen dan 
samen de buskosten betalen terwijl de 
Belgische spelers bij onze jongens in
gekwaritierd kUT1nen wo roen." 

Zolang in het Nederlandse ijshockey de dienst wordt uitgemaakt door Cana
dezen, al don niet met een Nederlands paspoort, zal GIJS een plaats in de 
hoogste londelijke klasse, de eerste divisie, blijven weigeren . A~n het eind 
van het vorig seizoen toen de Groningers kampioen werden van de tweede 
divisie, zogen ze .zoals men weet al van promotie af en dit jaar zal dat niet 
anders zijn, zo verkondigde oud-speler Rob van Aarem maandag in deze krant. 
Uit hieronder volgende uitlatingen van manager-coach Frans van Erp blijkt 
.zelfs dat GIJS onder de huidige omstandigheden nimmer van dit standpunt 
zal afwijken . 
Een onvers tandig besluit omdat men 

maar moet a:twachten of het publiek 
dat GIJS de an.gelopen vier seizoenen 
enVhousiast heeft gesteund straks niet 
uitgekeken raakt op de G r01J1inger 
ploeg? EigenHjk wel, want de prakrl:ijk 
heeft uitgewezen d at de interesse bij 
spoutliefhEII.Ybers wegebt zodra er niets 
meer op het spel staat; het profschaat
sen is hiervan een treffend voo11beeld. 

GIJS lijkt dus zijn popu~arite1t in de 
waagschaal te lteggen, ofschoon de 
door,gaans fanatiek•e Gr-0ninger jjshoc
k eyers zich uiteraard wel zullen uit
sloven om 1t kampioenschap op nieuw 
te bemachtig'l,,i1.. Maar of dit voldoende 
zal zijn om de greep op een behoor
lijke aanhang n iet te verliezen? 

F rans van Erp ziet heit niet zo 
somber in: .,•Dit seirzoen hebben we 
een stuk of vier nieuwe tegenstandel's, 
'l:erwjjl er in januari nog een verleng
s tuk aan cle competiüe komt wat voor 
het publiek ook erg• aantrekkelijk .is, 
dacht ik. In januaTi zullen namelijk de 
beste zes ploegen uit d'e tweede divi
sie en de onderste drie van de eerste 
divis ie in een volledige compet~tie om 
drie plaatsen in de hoogste k la:sse 
spelen, Bovendien hebben we een 
,goed seizoen achter de rug. Ook daar
om zal het publ-iek wel weer komen. 
Het \'Oornaamste is dat de toeschou
WE'fS iets spectaculab:s wordt gebo
d ef:i." 

W&.C deze laatste opmerking aangaat 
s taat GIJS dus in feite voor een di
il.emma: het wil de ijshockeyfans iets 
aantrekkelijks voorschotelen, ~erwijl 
het principieel gekant is tegen buiten
landse (Canadese) over heersing in de 
ploeg. D:it h,e-ef,t tot gevolg dat een r ol 
van bet eken is in de eers te divisie is 
u ~tgeslo ten. 

Op .zich een zeer respectabel stand
punt, dat Van Erp als volgt toelicht : 
.,Kijk, wij hebben zelf wel twee Oana
dezen, maar dat is iets anders dan een 

hele zwerm van die kerels met een 
Nedel'lands paspoort al spreken ze 
geen woor d Nederlands. De Canadezen 
d ie bij ons spelen zijn echte amateurs. 
Voor de we dstrij den en de trainingen 
krijgen ze helemaal niets. Wij hebbe'n 
alleen voor woonruimte gezorgd en de 
noodzakelijke inrichting met spulletjes " 
die we v an verschillende mensen heb
ben gekr egen. Ze moeten dus zelf in 
hun eigen onder houd voorzien en 
d~ar.om hebben ze een baa.ritje. 

-0p -de7Je manier Vlind ik de aanwe
zigheid van Canadezen in een ploeg 
nog wel aanvaardbaar. Zij vormen im
mers een bep aalde attr actie voo1· h et 
publ.ie'k, maar als je een serie Canade
zen laat komen ,gaatt dit ten koste van 
je eigen jeu~d. De plaatsen van jonge 
spel,ers worden immers in beslag ge
nomen door bu1tenlanders en d·a t wil
Jen wij per se voorkomen. Bij ploegen _ 
als Tilburg, en Raak is daardoor de 
boel verziekt. 

Nu is GIJS echtei· niet de -enige 
ploeg die er zo over denkt. Er zu1le11 
beperkingen moeten komen, 20dat de 
Nedel'landse spelers zich beter kunnen 
ontplooien. Pas als het beleid van de 
ijshockeybond in die richting wordt 
verandetd is het . voor GIJS interessant 
om in de eerste divisie te spelen. Het 
hee:flt geen zin om n u te promoveren 
en alle wedstrüden met p ak weg 15-0 
te verliezen." 

Leeflang trainer 
Het vorig seizoen mag GrJS dan de 

titel hebben veroverd, de competitie 
die de volgende week met een thuis
w edstr.ij d 'tegen Hunters Utrecht van 
sial.'t gaat, wordt allerminst lichtvaar
dig tegemoet gezien. Afgewacht moet 
worden h oE: . <le voor Ross en Raven in 
de pl aats "ffe omen Canadezen Colbran 
en Binghh zich ontplooien , terwijl 
Rob van Aarem - vijf jaar geleden 

De selecliegroep von GIJS l uis tert aandachtig naar manager-coach Von Erp . 

een van de ijshockeypioniers in Gro
ningen - niet meer beschiklbaai· is als 
speler. 

De t.raining wordt nu verzorgd dooT 
de erva1,en doelman Ma1,tin Leeflang, 
over wiens werkzaamJ1eden Van E rp 
uitel'ma,te goed te spreken is. ,,E i
genl ijk was bet een gok met Leeflang. 
Met ve1ischi1lende jongens heeft hij 
immers vier jaar gespeeld. Leeflang 
was bovendien altijd de stemmingma
ker, en moet nu als trainer iemand 
voor straf een keer de baan op en 

neer kunnen laten schaatsen. Maar ik 
moel zeggen dat hij toch veel over
wicht heeR Zijn instructies zijn uit
stekend, terwijl j,e duidelijk een stuk 
methodiek in de training ziet. Alle 
trainingen voor het hele seizoen zijn 
al schematisch uitgezet. 

B ij Wilson Ross ging het vorig jaar 
meer voor de vuist weg, terwijl er 
eigenlijk ook taalpr oblemen waren. 
Leeflang stelt ook het team samen, 
maar er is wel overleg met mij en met 
Rob van A aren'l, die n u technisch ad-

viseur is. Maar er is op dit moment 
nog zo·n beperkt aantal kernspeJers 
dat hierover nooit meningsverschillen 
kunnen voot komc-n." 

Competitie-programma 
De grootste zorg vormt bij GIJS h et 

soms waanZJinnige competitieprogram
ma, waarover reeds het een en ander 
bek,encl geworden is. Wat te zeggen 
bijV'Oo11beeld van een thuiswedstr ijd op 
zatel'dagavond en een uitwedstrijd in 

Concurrentie 
Het zijn allemaal prolbliemen die 

mis chlen van invloed zijn op de pres
taties, terwij,l GIJS j uist door e en 
toonaangevende rol in de tweede divi
sie he t publiek naar de ijshal wil 
lokken: Nogmaals, gemalk,kelijk zal dirt 
waarsch ijnl~ik niet zijn, want buiten 
de eerder beschreven kans op afne
mende interesse (GIJS had het toch 
best een jaar in de eerste divisie 
kunnen p roberen?) moeten de ijshoc
keyeTs voortaan opboksen tegen de 
concu l'rentie van Donar (basketbal) 
en Lycw·gus (volleybal); die in ieder 
geval meer mensen trekken dan in het 
v•erleden. 

Fl'ans van El'p ondel'l<ient die strijd 
om de gunst van het publiek wel 
degelijk. ,,Maar," zeg,t hij, ,,we kunnen 
die concurrentie niei uirt: de weg gaan. 
Het l ijkt me niet w enselijk om onze 
wedstri.1den ie vel'plaatsen, bijvoor
beeld naar de middaguTen. Bij dag
Licht is er 1ar,g zo veel sieer ruiet in de 
hal als 's avonds en het moet op de 
eerste plaats een goede show zijn." 

Het r.al vrij snel duidel ijk worden 
wie het meeste Le lijden zail hebben 
onder de plotselinge concentratie van 
(top)spor!evenementcn op d'e zater
dagavond in de stad GJ'OllÎ.Il!gen. GIJS 
en Donar, afgewisseld door Lycurgus, 
zullen op een steenworp afstand van 
elkaar hun thuiswedstrijden spelen, 
vaak op hetzelfde Lijdsuip, Een interes
sante tweestrijd . 

HARRY HESSELING 
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- Rauw ijshockeyduel in Stadspark 

Hunters te sterk voor GIJS 
'al in 't bte treffen In de 2de divisie v/ d ~ •ongeveer 1500 toeschouwers ziF ge
ljsllockeycompetltle Is GUS met een ne- tuige geweest van 'n boeiendmáar ook 
derlaag geconfronteerd. De Gronlng~r likkelharde wedstrijd. De utrediters 
ljthockey moesten in el~o l:uls een veroorzaakten een serie onnodige vecht-
4-1 nederlaag _ lneasseren tegen de partijen, waardoor ook de "Gijs si.es" ge
Hunters uit Utrecht, die de compeUtie prikkeld werden en zich bij de talrijke 
de vorige week waren gestart met ee11; schermutselingen evenmin onbetuigd 
14~ overwinning op Olympia Antwerp. lieten. Ex werden dan ook heel wat 

Bloemen voor 
Rob van Aarem 

Rob van Aarem, directeur van het 
IJsstadion Stadspark, beeft een 
punt gezet achter z_gn actieve 
spelersloopbaan In het eenre van 
GDS. :zaterdagavond Is van Aarem 
als zodanig feestelijk ultgel uid. 
Zijn werk als directeur maakt het 
voor de heer va.o Aarem niet langer 
mogelijk actief bockeys pe Jer te 
blijven. Wel zal hij coach 
Frans van Erp ·waar mogel§k as
slteren. Rob van Aarem bad een 
groot aandeel in de succC!lsm die 
GIJS sinds de oprichting boekte. 
Tijdens het afscheid 7:11tErdag
avond mocht de D-junior Japle van 
Dijk een bos bloemen aanbieden 
lzie foto). 

strafminuten genoteerd. 
Il'! Huntets wonnen overigens het duel 
verdiend. Als ploeg maakten zij een 
sterkere indruk dan de Groningers, 
vooral in de laatste periode was dit 
duidelijk merkbaar. Dank zij het voor
treffèlijke werk van trainer-speler 
Martin Leeflang bleef de schade voor 
GIJS beperkt. De Hunters, aangemoe
digd door een honderdtal supporters. 
namen al spoedig een 1-0 voorsprong. 
Wel kwam Dale Colbrin daarria uit een 
fi:aaie solo tot de gelijkmaker, maar 't 
sndlere en beter op elkaar opgestelde 
spel· v/d Utrechters leidde in deze 

eerste periode opnieuw toteen voor
sprong. die in de tweede helft door een 
omstreden treffer tot 3-1 werd ui ~e
lxmwd. In de derde periode wisten de 
Hunters deze voorsprong stevig in han
dro te houden en zagen zij zelfs nog 
kans ruimer afstand te nemen. Nog een
maal moest de dappere Groninger doel
verdedjger voor een van de vele gave 
llrechtse combinaties zwich-ten • 

GIJS gaat onder in 
buitenlands geweld 
GIJS heeft het zaterdagavond in zijn eerste competitieduel niet kunnen 
redden. Tegen het sterke team van Hunters-Utrecht traden de Gronin
ger tekortkomingen onverhuld aan het licht. Veelvoorkomende misver
stande_n, de wat tegenvallende prestaties van de Canadees Pat Bingley, 
fa11tas1eloos aanvalsspel en het gemis van snel oprijdende schaatsers 
maakten van de Groninger ploeg een krachteloos geheel dat weliswaar 
met veel energie verdedigde, doch in aanvallend opzicht duidelijk te
kort schoot. De Utrechtenaren, die met maar liefst tien buitenlanders 
naar Groningen kwamen, bewerkstelligden via goed spel een verdiende 
4-1 eindzege na een spannende openingsperiode. 

l\7el moet gezegd worden, dat GIJS 
tegenover een buitenlandse spelers
mixture stond - twee Tsjechen, een 
Zweed en zeven Canadezen - die 
normaal gesproken de titel van de 
tweede divisie nauwelijks kan ont
gaan. Voo1·al tegen het optreden van 
de snel schaatsMde aanvallers· Tho
mas, Termijn en Campbell blee de 
GIJS -ploeg onvoldoende bewapend. 
Aan h•et uitstekende keeperswerk van 

Martin Leeflang dankten de Gronin
gers een beperking van de Utrechtse 
doelpuntenproduktie. 

De zie'ke GIJ6-goa-lie (,,Mijn koorts 
was tot aohtenclertig en een half ge
stegen") trad herhaa•ldeljj,k corrige
rend op na fouten van de tweede 
vel'dedi'gingslinie1 die in Jeroen Lode 
en Bart van L w1e one1,varen spelers 
lhad. Na zes minuten vond de Utrecht
se Canadees Mike Thomas dan toch 
een gaatje (0-1), maar voo r de defi
nitieve overgave voelden de Gijssies 
vooralsnog bitter weinig. Dale Co'1bran 
soleerde halverwege de eerste periode 
langs het vijandelijk defensieb]ok om 
ve1,volgens va,llend te scoren: 1-1. 
Hoewel het met 1400 toeschouwers 
gevulde stadion daarna wel een wat 
ze-Ulbewuster GIJS-ploeg aan het werk 
zag, bleef t?ch de opbouw té slordig 
van wbvoermg om de energieke aa.11- • 
vahipogingen na:ar belhoren te ontmk
kelen. Meer dan enkele aistandsscho-

ten vanaf de blauwe lijn zat er niet in. 
De voordien rustig verlopen begin

fase kreeg na vier minuten in de 
tweede periode via een vechtjasserig 
incide.nt een fel vervolg. Nadat Bu
bley de Utrechtenaren aan de Z-1 
voorsprong had geholpen, kreeg Jos 
Teisman het tijdens een daaropvol
gend spelmoment aan de stok met een 
tegenstander, die ook niet aCkerig was 
van een bokspartljtje. 

De stemming in het stadion werd er 
alleen maar beter op, hoewel de daar 
na feller spelende ijshockeyers het ar~ 
bitrale trio handenvol werk bezorg
qen. 
Hunters-Utrecht bleef de beste ploeg. 
toe snelheid waarmee de behenrug 
schaatsende gasten door de ·Groninger 
linies sneden, leverde veel gevaar op. 

GIJS, dat met zijn spelopbouw dui
dclij1k meer moeite lijJ!t te hebben dan 
het vorige seizoen, beperkte zich van 
lieve11lee tot hardnekkig verdedigen. 
Utreoht-ooaeh Knies: ,.Toch heeft 
GIJS een bepaalde onverzettelijikiheid 
over 2li<lh. Voorail Martin Leefl,ang is 
voor ons een groot struikellblok, maar 
met hoge ,,shots" lijkt hij wel te 
passeren." 

Inderdaad ontmoedigde het goede 
optreden van Leenang soms de 
Utrech1se aanvallers, die toch ook van 
Van Halteren en Teisman veel tegen
stand ondervonden. Dat de Groningers 
zo moeizaam tot goed opgezet aanvals
spel kwamen, was niet alleen te 
wijten aan de GIJS-spelers zelf, maar 
eveneens een uitvloeisel van de vijan· 
delijke ingrepen in bet middenvak. 

Wat teleurstellend zijn de ve:rrioh
Ungen van de Groninger Canadees Pat 
Bin,gley te noemen. Hij virtoont met 
de agressiviteit en de behendii,gheid, 
w.aa11mee Andy Raven het vorige jaar 
de toeschouwers vermaakte, Zijn ac
ties houden wél creatieve bedoelingen 
in, maar door een gEfurek aan pressie 
komt het er niet uit. Daarentegen 
ver toont Dale Colibran een wekelijks 
stijgende vorm. Hij is in de tweede 
aanvalsJ.irüe (met Bingley en Vene!Wl) 
de toonaangevende üguur. In èi'ëze lijn 
mist Jack Venema de tedhnische steun 
van de gestopte Rob van Aarem, die 
hem het vori•ge seizoen meehielp uit 
te groeien tot een gerenmnmeerd• 
goaltjesdief. 

In de slotperlo<le benadrukten 
Camp'bell en de Tsjech Kosandra het 
Utrechtse overwioht met twee treffers 
l-4), die de Groni11ge1· ploeg tot 

capitulatie dwongen, 

Thialf 
Het Heerenveense Th.ialî is in de 

ieerste divisie om de Coupe Nationale 
Nederlanden na vier wedstrijden nog 
niet tot een zege kunnen komen. Za
terdagavond bleef Nijmegen de Frie
zen twee punten voor: 3-5. Thialf 
verzuimde de kansen volledig te be
nutten. Uit de vele mogelijkheden 
scoordeo Scheenstra, Fewster en t1'3.i
ner-speler Gurse wel. maar dat was 
tegen de technisch betere Nijmegena
ren onvolèoende. 'l'ussensta.nden: 0-2, 
2-2 en 1-1. 
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GIJS gaat onder in 
buitenlands geweld 
GIJS heeft het zaterdagavond in zijn eerste competitieduel 1liet kunnen 
redden. Tegen het sterke team van H1mters-Utrecht traden de Gronin
ger tekortkomingen onverhuld aan het Jicht. Veelvoorkomende misver
stande_n, de wat tegenvallende prestaties van de Canadees Pat Binglcy, 
fantasieloos aanvalsspel en het gemis van snel oprijdende schaatse1·s 
maakten. van de Groninger ploeg een krachteloos geheel, dat weliswaar 
met veel energie verdedigde, doch in aanvallend opzicht duidelijk te
ko1·t schoot. De Utrechtenaren, die met maar lief t tien buitenlander 
naar Groningen l wamen, bewei·kstelligden via goed spel een verdiende 
4-1 eindzege ua een spannende opcniI1gsperiocle. 

Martin Leeîlang dankten de Gronin
gers een beperking van de Utrechtse 
doelptmtenproduktie. , 

Bij hel GIJS-kooitje probeert Martin Leef/ang liggend te redden wat er te redden val!. Links GIJS-verde
diger Bart van Lu.ne en uiterst recllls de Canadees Dale Colbran. 

Wel moet gezeg·d worden, dat GIJS 
tegenover een buitenlandse spelers
mixture stond - twee Tsjechen, een 
Zweed en zeven Canadezen - die 
n01·maal gesproken de titel van de 
tweede divisie nauwelijks kan ont
gaan. Vooral tegen liet optreden van 
de snel schaatsende aanvallers Tho
mas, Termijn en Campbell bleek de 
GIJS-ploeg onvoldoende bewapend. 
Aan lret uitstekende keeperswerk van 

De zieke GIJS-.goalie (,.Mijn koorts 
was tol aohLe11dertig en een half ge
stegen") trad !henhaaldelij1k corrige
rend op na fouten van de tweede 
verdedigingslinie, die in Jeroen Lode 
en Bart van Lune onepvaren spelers 
lhad . Na zes minut-en vond cle Utrecht
se Canadees Mi ke 1'homas dan toch 
een gaatje (0-1), maar voor de defi
nitieve overga,ve voelden de Gijs&ies 
vooralsnog bitter weinig. Dale Colbran 
soleerde halverwege de eerste periode 
langs het \'Îjan<le)ijk defensieblok om 
vervol,gens vallend le scoren: 1-1. 
Hoewel het met 1400 toeschouwers 
gevulde s t di on daarna wel een wat 
zel fbewuster GIJS-ploeg aan het werk 
zaag, bleef t och de opbouw té slordig 
van uitrvoering om de energieke aan
valsp ogmgen naar behoren te ontwik
kelen. Meer clan enkele afsLandssch.o-

Coach Van Erp vertrekt 
na conflict met G IJ S 

Fran van Erp, de coach van de Groninger IJshockey Stichting, heeft zijn ontsla~ 
genomen. De 49-jarige Van Erp kon zich niet Iange1· verenigen met het beleid 
van het stichtingsbestuur. 
Van Erp verzorgde samen met Van Aarem de begeleiding van het eerste team. me'+ 
dien verstande dat Van Aarem het technische gedeelte voor zijn rekening nam 
terwijl Van Erp de organisatorische voorbereidingen verzorgde. 
Als reden voor z~n vertrek geeft de heer Van Erp op: .,Ik was h t oneens met 
enkele bestuursleden omtrent de beleidsvoering. Met Van Aarem heb ik altijd 

/ goed kunnen werken, dat is het knelpunt niet. Het feit dal het juniorenteam van 
GIJS tegen mijn wil naar een toernooi in Duitsland werd uitgezonden is voor mij 
aanleiding geweest mijn .functie neer te leggen omdat dit financieel niet verant
woord was." 
Overigens zijn er nog: meer veranderingen op til b ij GIJS. Rob van Aarem zal met 
ingang van het volgend seizoen d e ijstraining niet meer voortzetten in verband 
met de werkzaamheden, die hij als directeur van de ijshal moet vervullen. 

"' Ook zal Van Aarem in het nieuwe seizoen zo goed als zeker alleen nog maar in de 
thuiswedstrijden van de partij zijn. 
Bij GIJS wordt al uitgekeken naar een opvolger voor Van Aarem. Het staat 
vrijwel vast dat dit een buitenlander zal zijn . De gedachten gaan uit naa1- een 
Tsjech. Verder is er een goede kans dat GIJS vers'lerkin" krijgt door de komst van 
Ad Herrijgers van het Tilburgse Tijsc Trappers en Thialf-speler Piet Kok, die 
zaterdagavond als gastspeler een goede indruk achterliet. 

_Van Erp verlaat GIJS 
Frans van El'p stopt aL coach van 

de Groninger iJshockeyclub GTJS. Van 
Erp beeft deze functie moeten neer
leggen omdat hij niet meer over vol
doend~ tijd be chikt om zich voor 
Gps m te zetten. Ruim vier jaar is 
h1J als coach aan G1JS verbonden 
geweest. 

~v~1~ zijn o~volging is nog geen 
def_lilltreve beslissing genomen.. Voor
lopig zull~n. Van Aarem en Groenveld 
de begele1dmg voor hun rekening •ne-
men. ___ __,;1.J /t) } . 

ten vanaf de blauwe lijn zat er niet in. 
De voordien rustig verlopen begin

fase kreeg na vier minuten in de 
tweede periode via een vcchtjasserig 
incident een fel vervolg. Nadat Bu
bley de Utrechtenaren aan de 2-1 
voorsprong had geholpen, kreeg Jos 
Teisman het tijdens een daaropvol
gend spelmoment aan de stok met een 
tegenstander, die ook niet afkerig was 
van een bok partijtje. 

.De stemming in hel stadion werd er 
alleen maar beter op, hoewel de daar
na feller spelende ijshockeyers het ar
bitrale trio handenvol werk bezorg
den. 
Hunters-Utrecht bleef de beste ploeg. 
[)e snelheid waarmee de behen<lig 
sobaatsende gast n door de Groninger 
Unies sneden, leverde veel gevaar op. 

GIJS, dat met zijn spelopbouw dui
del ljlk meer moeite lijtkt te hebben dan 
het vori:ge seizoen, beperkte zich V'3.n 
Heverlee tot ha1·dnekk1g verdedi,gen. 
Ulreo'ht-coach Knies: ,,T,odh heeft 
GIJS een be-paalde onverzettelijlkiheid 
over 21ich. Vooral Martin Leeflang is 
voo1· ons een groot struikelblok, maar 
met hoge "shots" li}kt hij wel te 
passeren." 

Indercfa.ad ontmoedigde het goede 
optreden van Leeflang soms de 
Uti·echtse aanvallers, die toch ook van 
Van Halteren en Teisman veel tegen
i.tand ondervonden. Dat de Gronin.ge.l"B 
:w moeizaam tot goed opgezet aanvals
spel kwa.i.tren, was niet alleen te 
wijten aan de GIJS-spelers zelf, maar 
eveneens een uitvloeisel van de vijan
delijke ingrepen in het middenvak. 

Wat teleurstellend zijn de verr.i.oh
tinigen van de Groninger Canadees Pat 
Bingley te 11oemen. Hij vertoont ruiet 
<.'Ie agressiviteit en de behendrg'heid, 
waamnee Andy Raven het vorige jaar 
de toeschouwers vermaakte. Zijn ac
ties houden wél creatieve bedoelingen 
in, maar door een gelbr Ic aan pl'essie 
komt het er niet uit. Daarentegen 
vertoont Dale Colbran een we'keHjks 
stijgende vo11m. Hij ls it1 de tweede 
aanvalsUnie (rmeL Bingley en Venema) 
de töonaangevende figuur. In deze lijn 
mist J·aak Venema de tedhnisohe steun 
van de gestopte Rob van Aarern, die 
hem het vori,ge sejzoen meehielp uit 
te groeien tot een gerenommeerd
goaJtjesdief. 

In de slotperiode benadrukten 
Campbell en de Tsjech Kosandra het 
Utrechtse overwiclht met twee treffers 
(1-4), die de Groninger ploeg tot 
capitulatie dwongen. 

1 
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GRONINGER IJ 

GRONINGEN 
ZATERDAGAVOND 27 OKTOBER a.s. 

Competitie 2e Divisie N .IJ.a. 

■ 
■ ■ ■ 

-

Aanvang 19.45 uur 

Toegangsprijs f 3,50 

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

Sigarenmagazijn: 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports, M. Veningastr. 30 



crn.~~TI TIE 2e DIVISI E N.IJ. B. 

G.IJ.S. 
Nartin Leeflang (1) 
Roelof Legger (18) 

OPSTELLii~GEN 
Doelverd. 
2e Doelverd. 

Henk van Halteren 
Jos Teisman (5) 

(4)capt.1e Verd. 

Jeroen Lode (3) 
Bart van Lune (19) 

Hans Eikelenboom (12) 
Jacob van Gelder (20) 

Henk Krikke (11) 
Folkert J erghuis (2) 
Johan Toeren (16) 

Dale Colbrane (9) ass. 
at Bingley (14) 

J a ck Venema (17) 

R.van Aarem 
1:I . Le eflang ( 1 ) 
II .Groenveld 
F . H. Iiulder 
H.G.Krikke 
H.de Vries 
H.Broomans 

\7ILT U NI ET ROKEN! 

2e Verd. 

\7iss els 

1e Aanval 

2e Aanval 

ass. Coach 
Trainer 
f:Ianager 
Artsen 

Fysiotherapeut. 

EN AUB. NI ETS OP DE BAAH .J:G::HJ?EH ! 

ANTWERPEN 
E.Hasards 

AAiJV.AHG 

B.Lepage (11) 
ÏYI. Hei 1 en ( 4 ) 

J.v.d.Avoirt (12) 
A.Huybrichts (5) 

H.Gijsemans(17) 
R.Defeu (-) 
S.Kuypers (6) 

F.van Issenhove 
J.Hamai de (13) 
B.Note.rmans 
J.Broun 

B.Leidler 

ZATERDAG 27 OKTOBER 1973 
19.45 UUR 

G. IJ. S . NI ~UT!S: 
Ant~erpen voor de Be maal onze gast. Olympia Tielkom. De uit
slagen i ::i de voorgaande se i zoenen uaren 5-6/ 7-7/ 4-3/ 7-5/ 
4-11/ 15-0/ 7-4, met een totale score van 49-35 in 7 uedstrijden 
rJe l "Doelpuntenrraar" voor het 11kijkersgeld 11 • II openlijk kunnen 
'.7ij vanavond neer van een doel puntrijke r1edstrijd genieten. 
Stille uerkers voor G.IJ.S. een ogenblik in de schijnTTerper, 
Hulde voor de dames '"/i t bols, Vo s , Ei kelen boom, Van Lune en 
Groenveld voor h et keuri g ver zo r gen en in orde brengen van de 
s hirts en kousen van de s g elers. Hulde aan de supporters de Heren 
De Ronde en Stavasius die me er dan 30 donateurs voor G.IJ.S. 
u orven. Zo moet 't en dan k omt G. I J .s . e r. Ieder die \1at meent te 
kunnen doen graag contact me t de He er Gr oenveld opnemen. 
Voor vanavond ve el genoegen. 

ICOEEN.JE THUIS' !EDSTRIJDEN (aanvang 19. 45 uur) 
Za 3-11-'73 G.IJ. S. - IJ. H. C. DEi,~ HAAG 
Za 10-11-'73 G. I J. S . - 'i1IL .~ URG TRA~::eE ls II 
Za 17-11-'73 G.IJ. S. - o-)· o l t.. . t A:.~3 TóRDAH 
Za 2!~-11- 1 73 G.IJ.S. .. G:.:LASSO ~AGLES DEN BOS CH 
Za 1-1 2-' 73 G.IJ.S. - H.IJ. S . VE_;_1 CHICA II 
Za 8-12-' 73 G"IJ. S . - SuP~n -.. ,--DAZ 

l - ' '.J1 . LUII( II 

Tot zi ens bij J.e vol J ende '!edstrijd op 3 _,iovember a.s. 
tegen IJ. II .C. DEH HAAG. 

DOrTA TEURS: 
Donateurs kunnen zich voor een vaste tribuneplaats opeeven 
bij de Heer Groenveld 050-256361. 

Let op het nummer van dit ·,.Jrogranna, U heeft misschien 
een prijs. 
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Tilburg Trappers met 12-2 geklopt 

GIJS: ééllmaa winst 
en éénmaal verlies 
Na het bijzonder leleumteUende resul
taat van :mterdal@vond re~n Olf[DPla 
Antwerpen (een 7-2 nederlaag) heeft 
GIJS zich ~6teravond in Tllbuig láCste
kcnd hersteld. De Gronklgem kwomcn 
tot en 12-2 overwinning op het tweede 
team van Tlburg Trappen. 

Zaterdagavond bracht GIJS er ten aan
schouwe van zo'n acht honderd toe
schouwers bitter weinig van -a:rech t 
Waarschijnlijk doordat doolman 
Marten Leeflang zijn plaats had afge
staan aan Roelcf Legger. Leeflang wilde 
zich sparen voor de ontmoeting in "li l
burg-waardoor er wat onrust in de ver
dediging heerste. Hiervan profiteerden 
de Belgen op een uitstekende wijze. Zij 
namen een 4-2 voorsprong in de eerste 
periode. 
Hield e,i in het tweede gededte gelijke 
tred met de Gij,sies en profiteerden in 
de laatste periode nogmaals van verde
digingsfouten bij de Groningets, waar
door het een 2-7 eirdstand werd. De 
beide GIJS- doelpunten werden ge
scoord door Dale Colbran en de uitblin
kende Jaclcy Venema. 

Strijdlust 
Gisteravond in Tt lburg verscheen er een 
heel ander GIJS op het ijs . 
De ploeg blaakte v"an strijdlust : en 

kwam in de eerste periode al tot een 
regelmatige 3-0 voorsprong door treffers 
van PatBingley en een vanJacke Vene
ma. 
In de f\1/eede perx:>de bouwden dç 
groningers deze voor prong tot 8-1 uit. 
Henk van Halteren scoorde een 'T!aal en 
de beide canadezen zorgden ieder voor 
twee gave treffers. 

1 
Ook in de laatste periode was GIJS 
dui:lelijk beter dan de Tilburgers. He t 
werd uiteindelijk 12-2 voor GIJS , 
scoorde Bingley nog eenmaal, terw ijl 
Jacky Venema nog driemaal de roos 
trör. - - 111 
De andere resuJ taten waren: 
Olympia Antwerp · DHC Den Haag 6 -3 
en Grasso Eagless ORWO Amsterdam 1 
5-1. . 

LeefláOg 'k~ari óïet 
gemist worden 

GIJS kan doelman Martin Lee/lang nog niet missen. Voor de acht
honderd toeschouwers, die zaterdagavond in de ijshal aanwezig wa
ren, was ddt wel duidelijl<. Vervanger Roelof Legger toonde legen 
Antwerpen een dusdanige onervarenheid, dat hij bij een aantal tegen
goals bepaald niet v rijuitging, Mede door de minder goede vorm van 
enkele GIJS-verdedigers was het voor Olympia An/werpen daarom 
een niet al te moeilijke opgave het duel met 7-2 te winnen. Trainer 
Leetlang weigerde na afloop evenwel de schuld van de nederlaag in 
de schoenen van Legger te schuiven: ,,De hele ploeg draaide niet. 
Iederéén had een off-day." Dat Leeflang voor GIJS echter een belang
rijke pion is, werd gisteren in Tilburg bewezen waar de ploeg met 
zijn betrouwbare doelman Tilburg Trappers 2 genadeloos afstrafte: 
2-12. 

De daden van de GIJS-spelers waren 
zaterdag inderdaad niet om over naar 
huls te selhri,i'Ven. De wijze waarop met 
de vele kansen werd omgesprongen 
,v-ekte zelfs lachsalvo's van de toeschou
\v-ers op, 

Toch startiten de Gronmgers hoopvol. 
De eerste tien minuten gaiven stormach
t ige GIJS-aanvallen te zien, die goede 
mogelijkheden opleverden. 
Toren, Co~bran, en Venema kwam her
haaldelijk alleen voor doelman Ha.sards. 
Doe1punten bleven echter u1t. doordat 
n,auwlreurigh.eid ontbrak en de Belgische 
goaMe de wel,g-erichte schoten keerde. De 
open..i!n.gstreffer kwam aan de andere 
l@.n.t. In een chaotisch moment voor het 
GIJS-doel tikte de Belg Gijsemans de 
puck over de lijn: 0--1. De Antwerpena
nm, die de competitie met 8-0, 14-0 en 
3-1 nederlagen waren gestart, zagen 
vlak daarop eerst Colbran fraai tegen-

scoren, waarna ze nog in dezeilde minuut, 
na een verde~gingsfoutje, de tweede 
treffer produceerden: 1-2. 

Daarna zette coach Van Aa.rem enkele 
spelers in andere verdedigings.Jinies 
(Teisman-Lode t.-n Van Halteren-Van Lu
ne) = ook dat bracht niet het gewen
ste resultaat. De defensie bleef het 
zwatkste d~l van de ploeg, wat door de 
echt niet sterke Antwerpenaren goed 
werd uitgebuit. Op vrij simpele wijze 
kon het Gronillger verdedigmgsblok 
worden afgetroef.d. Daardoor kwamen 
d e BeLgen goedkoop aan de punten. 
Olympia tilde de score naar 1--4, voor
dat Jack Venerna iets terug deed:2-4. 

In de tweede periode oefende GIJ 
wat meer druk uit De opbouw was in 
deze fa.se doehnatiger van opzet, terwijl 
de combinaties betel' lukten. De kansen 
werden echter niet verzilverd, doordat 
ook de aanvallers in de complete GUS-

( 

GIJS-doelman Legger (links) zie t zijn doel bedreigd. 

m isère deelden. Zelfs na de doelpunUoze 
tweede speelUld bleef de Groninger 
hoop op een gunstige wending door de 
offensieve drang gereehtva.a.rdigd, Ant
werpen besliste de strijd echter in de 
derde minuui na een fout. va,n Legger: 
Z-S. GIJS bleet wel de meest aanvallen
de ploeg, maar doordat doelpunten uit
bleven, vervielen de oprukkende linies 
vaak in fantasieloos gesehaats. 

In de slotfase scoorden de Belgen nog 
tweemaal. Eerst via een langzaam schui
vertje, dat door de benen van Legger 
in het doel verdween, en later via een 
,.push": 2--7. 

De na het vertrek van Van Erp tot 
coach benoemde Rob van Aa.rem sta.at 
voor de weinig bendjdenswaardige taak 
zij n ploeg uit de impase te halen. Van 
Aarem : .,Ingrijpende wijzigingen in het 
team zie ik vooralsnog niet zitten. Wel 

zal Mar:tin Leeflang in het vervol,g alle 
thuiswedstrijden keepen. Laten we ho
pen op een snel herstel, want we zijn 
er nog altijd op uit in de tweede di
visie hoog te eindigen,'' 

Herstel 
Nog geen 24- uur na 't onverwachte 

verlies Legen de Belgen revancheerde 
GIJS z,kh in de Tilburger Pelikaanhal 
tegen doe reserves van Tilburg Trappers. 
Coach Van Aa.rem: ,,Het liep als een 
trein bij ons in de ploeg." De grote man 
bij de Groningers was de Canadees Pat 
Bingley, die eeo half dozijn treffers voor 
zijn rekening nam. 

Al vrij snel werd in Tilburg duidelijk 
dat GIJS naar herstel zocht voor het 
minder goede optreden van 'n dag eer
der. Met energieke aa,nvalsa.ctles werd 

het doel va.n de zuidelijken vrijwel con· 
tant belegerd en de thuisclub mocht 

niet ontevreden '2ijn toen de eersLe peri
o~e via treffers van Bingley (2) en Jack 
Venema met een 3-1) achterstand werd 
beëindigd. 

Ook in de volgende periodes bleef 
GIJS het spel bepalen. Henk van H.alte
ren., Dale Colbran (2) en Pat Bingley (2) 
waren de schutters van de vijf treefers 
in d<! tweede periode waartegen de Til
burgers slechts één doelpunt stelden (5-
1), Oo-k in de afsluitende speeltijd scoor
den de Tilburg Trappers eenmaal, maar 
opnieuw accentueerde GIJS 2.ijn superio
riteit door viermaal te scoren (Venema 
en Bingley ieder tweemaal} en de eind
stand op 2--rn te bepalen. 

Thialf behaaide zijn eerste zege op 
Smoke Eaters: 5-4. Tussenstanden: 0-3, 
2--0 en 3-1. t-

- 1 
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G"IJ .S" 

rlartin Leeflang(t) 
Roelof Legger(18) 

Henk van Halteren(4)Cap. 
Jos Teis1 n(5) 

Jeroen Lode(J) 
Dale Colbrane{9) 

1 enk Kri ... ( ;{.e { 11) 
Folkert Be g1uis(2) 
Johan Tooren(16) 

Jack Vene1 a ( 17) 
r t Bingly( 14) 
Albert Stuivenbe~ (23) 

Reservespelers: 
at vanLu e(19) 
ouwe Ko 1.ing ( 7) 

Jlenlr Carras(22) 
Gee ... t Ra1,1p en ( 15) 

. . 
R'., vàri -A~re 11 

,,..Leeîlang 
·L. Groenveld 
• oH "lul er 

H oG oKrild e 
Hode Vries 
II. Broo- ans 

WILT U AoU.B"NIET ROKEN! 

co·@ETITIE 2e DIVISIE NoIJoB ■ 1973-1974 ZATERDAG 3 NOVEMBER 1973. 
AANVANG 19.45 UUR 

OPSTELLINGEN IJ.H.C. DEN IAAG 

Doelverd. Herbert Pi{et 
2e Doelverd. 

1e Verd o Herman Da;: e 
\ essel Buis 

2e Verd. Fred y Tiekstra 
Chris Vene,. a 

le Aanval Mike Hoodsp ith 
Anthony Ten Ha :1 

Rick Grant 

2e Aanval_ Wir.1 Const nt 
Ror:Jain l'-'loor1.1an 
Eddy Mulder 

Je Aanva1 I J.H.CoDEN HAAG 

Ass.Coach 
Tr iner 
r, narrer 
Artsen 

Fysiotherapeut 

Fre 
Se ·~en 
Fred 

Nieuwe 1.huis 
lvinte -

I- a· ing 

G t, IJ O s O N IE mv s : 
Va avond IJ"H.C9 DEN HAAG (Iampioen van de Je 
divisie 1972-1973) onze gelukwens n Den Haag. 
G "IJ"S" hoopt nu oe tt1oeilijce aanloopperiode 
achter e rug te hebben en de leiding zal a het 
mogelijte doen om toch een interes ante rol ·n ~e 
2e divisie te blijven spelen. Wij weten, at 
GoIJ"S" kan rekenen op een grote syrnpatiek 
supportersschare en wanneer al dez supporters 
achter GaIJ.S. blijven staan is dit voor ce 
nieuwe lei ing ook een extra stimulans o r.1 door 
te gaan Go l J.S. groter en nog beter te mal-en 
Voor vanavond veel genoegeno 

Ko1:1e11.de thuiswedstrijden (aanvan~ 19. 45 uur) 

Za 10-11- 1 73 G.IJoSo T LBURG TRAPPERS 
Z. 17-11- '73 Go IJ" S o - OR\ .TO AI.LSTERDAF 
Za 2t1-11- '7 3 G"IJoS" - GRASSO EAGLES DEN BOSC :-I 
Za 1-12- 1 7 3 G. J. s 0 - H.IJoSo VERONICA II 
Za 8-12-'73 GoIJoSo - SUPER t1ENDAZ LUI ( II 

Tot ziens bij de volgende wedstrijd op 
10 November aoso tegen TILBURG TRAPPERS II 

Donateurs: 

Donateurs kunnen zich voor een vaste tribune
plaats opgeven bij de Heer H.Hroenveld,050-256361 

EN NIETS OP DE BAAN WERPEN! 

Let op het nut1r":"ler van dit program .Hl, U heeft 
misschien een prlJSo 



COMPETITIE 2e DIVISIE 1971-1974 ZATERDAG 10 NOVEMBER 197J 

G.IJ.S. 
Martin L eflang(l) 

o lof L gg r (18) 

OPSTELLINGE - - -

Doelverd. 
2e Doelv rd. 

H.van HaltGren(4)capt 1 Verd. 
Jos Teisman(5) 

n Lode (J) 
Dal Col rano (9) 

II n k K r . k k o (1 1 ) 
G rt Ramp n(15) 
John Toor e n(16} 

Pa t Bing l y(14) 
J cky Ven m (17) 

· o d Jong ( 1 ) 

WISS LS 
Douwe Koning(7) 
H rm n C rr s(22) 

.Stuiv nb rg(2J) 

As. Coach 
H.L -fl n (1) 
H.Gro c nv ld 
F. H. 1uld r 
JI.G l rikk 
lLd Vr es 
H.Broomnns 

WILT U NIET ROKEN! 

2c V rd. 

1c Aanval 

2 Aanva l 

R.van A rem 
Tr iner 
Manag r 
Arts e n 

Fysiotherape ut 

E UB NIETS OP DE BAAN \ERPEN! 

19.45 uur 

TILBURG TRAPPERSTI 
Sjef v.d.Molengra ft 

Jan Brands (6) 
Luci n v.d.Schoo t (5) 

Jan v.B urd (7) 
V rd· Bouch t( 16) 

P e t r Bal~ck(15) 
Atj I rrijgors( 4 ) 
Nico Kr m rs(17) 

John God ri (2) 
Jos v.d. F ijn rd(12) 
Pa ul v.Surn r on(1 0 ) 

J ; AANVAL 
Fr d Ko uv naars( 9 ) 
Tony 8tcv n(11) 
R no Esk land(J) 

G • IJ • s . I Emv s : 

Va n a vond nemen ij afsche id v a n d H r v n Erp, 
di - 4 ja r l ng zov a l voor G.IJ.S. heft g d a n 

n nu hl a s door z drukk b zig-
h d n zijn funct· als co a ch v a n G.IJ.S. n· t 
m r 1 a n v rvull n. o·t ·s e n zwa r e l a voor 
G. IJ • S • n wij do n n l h t rno , lij 1 om d z 
opg ngc v o ll c n pl ts t do e n opvu n . Stunt U 
ons s.v.p. m t Uw nthou i ~sm n juich G.IJ.S. 
nar z'jn ov rw nin n o o ! ! 1 

T UUR 

r d e 2 g o e d , odstri ·ct nv n h t G~ l op •n 
w ok nd, v a n vond d thu ·s v d s tr· j ct g n TILBURG 
TRAPPE S II. n T ' lbur w rd cvonn n n o t 12 -2 
do h Vé\ n a vond z ~l h t w . l p a nn n, wLn t Tilburg
z n l zich will n v nnch r n, w nn e r n z jon Y_n 
Jcht r p o l e n zo a l s in d e w d s r·jd t ge n HIJS

V0 ronic a (v r s t c rkt me t 5 eerst t e ms p c l r s ) 
d nn z 41 hot voo~ Ti bur o o' lijk word e n t e 
w~nn n v n n G.IJ.S. Voor doz a vond v gono ogc n 

c w nst n tot z ' ns b " j d e vo nd c w dstr"jd 
op 17 Nov mb c r a .s. t ee n O WO-AMST RDAM .. 

Donateurs kunn e n z ich voor c n vast e tribun 
pl aa ts opge v e n bij d He ,r Gro c nv ld 050-256J61 

Le t op h e t pumme r v a n dit progra mm r U h oc ~t 
misschi n een prijs. 

Kom e nd e thuisw edstrijd n( a anvan& 19.45 uur) 
Za 17-11-'73 G.IJ.S. - ORWO A1STERDA1 
ZR 24-11-'73 G.IJ.S. - GRASSO EAGLES DEN BOSCH 
Za 1-12-'73 G.IJ.S. - H.IJ.S. VERONICA II 
Za 8-12-'73 G.IJ.S. - SUPER MENDAZ LUIK II 
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Tegen tweede team 

GIJS overwon knap 
van Tilburg 
De GronJnger Ijshockeyen kWamen za- De ,tand Il no: Hunu n Utrecht 5-10, 
terdagavond tot een knappe en ver- HDS Veronica 2 4-8, Gruso Eagles 6-8, 
diende 10-2 o,emnnlng op het tweede ORWO Amstercwn 5-6, GOS Gro
team van de landakamploen TUburg nlngen 6.(), Olympla Antwerp 8-4, TU
Trappen. GIJ• wu dnldellJk de betere burg Trappers 2 5.31 IJHC Den Bug 6-
van de TUburgen, die ln de eente · 1. CPL- S11oer Nendaz l -0. 
periode ■terk het accent legden op de 
verdediging. 

-dinsdag 13 november 1973 

Nederlaag GIJS 
GU heert gi. teravond de uit-

wedstri"d voor de competitie tegen 
Den Bosch met 5-3 verloren. .. 'a af• 
loop waren de Groninger ijsJ10ckeye 
nogal teleurgesteld over het resultaat , 
aangezien twee treffers an Den 
Bosch op zijn minst dubieus waren. 
Voor GIJS, dat Jecoen Lode en Bert 

an Lunen miste, coorden Henk van 
Halt.eren, Pat Bingley en Folkert 
Berghui . 

( 

1 
De ~ roninger ij shockeyclub GIJS 

heeft 21~ versterkt met Nico . de Jong 
van _atlOnale . Nederlanden Nijmegen. 
De 18-Jarige Nederlandse Amerikaan zal 
vanavond reeds bij GIJS debuteren te
gen IJ.H.D. Den Haag. 

, . . 

Colbrin en Bingley gaven GUS een 2-0 
voorsprong, waarna Kremers tegen
scoorde. De goed spelende Henk van 
Halteren bepaalde daarna de stand op 
3-1. 

Overtuigend GIJS ·houdt str gen de lijn vast 
In de tweede periode liep GIJS op over
tuigende wijze van de Tilburgers weg. 
Door soms voortreffelijke combinaties 
werd de Tilburgse defensie volledig 
opgerold . Treffers van Bingley, Loode, 
Venema zorgden voor een sfeervolle 
stemnî ing in het Groninger IJsstadion. 
Bingley kreeg er niet genoeg van, met 
twee treffers ontpopte hij zich deze 
avond lot topscorer. De 9-1 stand kwam 
op naam van de jeugdige Geert 
Rampen. 

In de derde periode zette co11Cb Rob van 
Aarem de derde ,oorboede In om ook de 
jonge garde gelegenheid te geven wat 
meer enarlna op te doen. Vla Nico de 
Jong en een tegendoelpunt van 
Berrljgen werd het tenslotte 10-'.2. 

De overij!e uitslaizen i:n de tweede divisie 
waren: ORWO Amsterdam- UHC Den 
Haag 14-1, 01ympia Antwetp · RUS 
Veronica 2 2-8, Hontel'll - ORWO 
Amsterdam 9-4, Tilburg Trappers 2 
Olympia Antwerp 17-1. 

De stijgende lijn waarmee de 
GIJ • -pfocg s inds k or( het trou-
w e thuis front aangenaam verra. t, 
h eeft zi ch ook za ler dag-avond lc
,ren Tilbu rg Trapper 2 d ui 1!elij k 
gemanifes teer d . chihoudcrd toe-
chouwer ' zagen en geïn pireerd 

GIJS dat tegen d zich nad ru! -
kelijk vc.tdcd1gcnde 'filburgena-
ren de jui te takti. che m iddel en 
v ond, om uiteindelijk met ruim 

erschil te , inne n: l 0- 2. Coach 
Van Aatem looCde na afloop dan 
ook de spe lers voor de uit ·oering 
van het concept , w a ar mee de te
g n tandcr bij v lagen kond 11 

, orde n ,.,ed e kl a seerd: .,Ze heb
ben de bedoelingen goed begre
pen. Daarmee , a het een koud 
kunstje de wat lakoniek scbaat-
ende Tilburger af te troeven." 

O verigen., kregen de Groningers al le 
gel egenheid de theoretische plannen 
enige vorm te geven. Hoewel enkele 

e J a.k ob v an G Plder , eén van GIJ · j ouge 
ta lenten, h eef t de Gronin ge r club •' t-rla
tcn. llij peelt ,ru oo r h eL er T r ian
tha.., waar h lJ reed enige t rainingen 
he ert meegemaak t. Va n Gcld er: .,lk ba11.l
de ervan oni elke wed trijd DJ) d , 11,
selbank t e moelen zil len . Dal k.omt ie 
ontwikkeling- n mtuurl ijk niet ten goede. 
V andaor m ijn ovcr. chr ij ,Ting naar Tr ian
t.lrn." 

Tilburg-spelers een onverzettelijk 
felheid vertoonden (e. -GIJS-speler 
Alje Herrijgers vocht zich de ben·en 
uit hel Jijt) bleek al snel. da het 
merendeel van de gastenploeia- d 
wedstrijd minder serieus benaderde. 
Dat bevorderde de Groninger kans op 
meer mogelijkheden, 

Dale Colbran opende in de Lweede 
minuut d e score, gevolgd door een 
doelt-reffende solo-actie van P at Bing
ley, die m et zijn gebruikelijke eenza
m e slaoms opvallend veel succes had: 
2-0. Hij scoorde in totaal vier tref
fers. die al1e een schoonhe idsprijs 

E. A tJ 

gel~'l mp b.v." 

GJJS- pc/er ' ico cle Jonge (recht knielend) probeerr voor /lel Tilburgs kooilje bij de puck te komen, clie 
zich ond r een T1/bu rg- pelCT (5) b v indt. 

verdienden. Bingley's aanpa siog in de 
tweede lijn met Jack Venema en Nico 
de ,Jonge liJkl wekelijks beter te ver
lopen. 

In de eerste lijn '"erving Geert 
Rampen de afwezige Folkert Berg
ha.is. De jonge wis elsl)eler draaide in 
deze linie (met Krikke en Toren ) 
verdienstelijk mee, hetgeen met een 
negende goal werd onderstr pt. Ook 
de zoaenaamde derde lijn, die uit 

ionge pelers bestaat. kwam teiren de 
Tilburger. na een veilige voor ·prong 
regelmatig aan bod. Kort, Koning, 

arras en tuivenberg haalden niet 
het nlveau van de basiSlijnen, maar 
waren wel enkele malen ó1clltbij een 
treffer. 

Keuvenaars doelpuntte voor de ga • 
ten. vóórdat Krikke met een push de 
stand op 3--1 bracht na de eerste 
periode. De tweede fase gaf een -

verbeterde Gron inger ; pelopvatling te 
zien, die nog zes GIJS-goals tot gevolg 
had. Van Aarem: ,.Tijdens d e pauz-e 
heb ik op het bord uitgetekend hoe ze 
moesten riJden. De Jongens begrepen 
het waarna de doelpun ten als appels 
van de boom vielen." 

Doordat de Tilburgers zlch bij puck
verlies volledig voor bun kooitje 1erug
trokken, greep GIJS zijn kans in zorg
vuldig opgebouwde aanvallen vanuit 

het eigen verdedigingsvak. Tilburg 
t rnpt in de "val" door wat storend 
arbeid in hel middenvak E' verl'ic-h
lC'n. waarna r voor de G roninger 
aanvaller voldoende ruimte kwam 
voor succesvnllc n ti s. Binglcy (3x). 
Lode, V nerna en Rampen v erden d 
core • op tol 9-1, wanrmee de 

lwe de periode w 1·d a(gcslolen. 1 

In de ]nats te sp eliijd v rwie1·! GIJS 
zich een overwich t, dat gebase rd was 
op en betet· conditie. D ti nde g al 
hle : echter lange tijd uit, donl'd:ll de 
Jlli .: te richting ontbrak. Ook moet ge
r. gd worden, dat d e1m:m Van de 
M 1 •ngraf l in de;,;c Case kundiger rea
g erd dan vom·d ien. Alje Herrijg rs 
::.coorde <Ie tweede Tilburgs tref er. 
w;tarna Nico de Jonge vijf minuten 
vnor het ei.nde d door het publiek 
gcëii-te lre!fer produceerde · 10-2. 
Tus enstanden: 3-1. 6-0, 1-1. 

• Triantha i 
T riant.ha heeft gisteravond de kracht 

ondervonden van hel tweede team van 
alionale Nederland n, dat in de d'er

de djvi . ie , oor ongeslagen aan fJ 
l eiding gaat. Via de tussensta nden 3-
0, 8- 1 en S--1 behaalden de Oo tel 
ijken met 19-2 hun vier de ompeti
tie zege, Tiet doelgemiddelde van itt 

ijmegenaren (58-7) geeft hun supe
rioriteit onmi kenbaa r aan . 

George Leukery zag kan bij de 
slanden 5--0 en 13- 1 tegen le scoren. 
Overigen::; moe t Trianlha al in de 
eerste periode Lammen Thomas mis
sen, die geble seerd naar de ant 
ging. Trainer-coach Peter Balcar sprak 
van een goede oefening v 1or zijn pu
pillen, die een lesje hebb n gekregen 
in techniek en taktiek. Waardering 
bad hij voor doelman Willy Kaiser, 
die het Asser doel bekwaam verdedig
de. H et uiterst faire duel leverde 
slechts acht strafminu ten op. waarvan 
er zes door ijmegenaren werd ver
oorzaakt. 
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GRONINGEN 
· ZATERDAGAVOND 17 OVEMBER a.s. 

.) 

Aanvang 19.45 uur 
-

Toegangsprijs f 3,50 ._ 
-. 

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

Sigarenmagazijn: 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

H0man, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 ,... 
HOOGEZAND: 

Berma Sports, M. Veningastr. 30 

mpetlll 2e Divisie N.IJ.a. 
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COMPETITIE 20 DIVISIE N.IJ.B. 1971-1974 ZATERDAG 17 NOVE~mEg 
AANVANG 19.45 UUR 

G.IJ.S. 
Martin Leeflang(1) 
Roelo~ Lee~ r (18) 

OPSTELLINGEN 
Doelvcrd. 

2eDoelverd. 

Henk v.Halteren(4Jc pt 
Jos T isman(5) 

1eVerd. 

Dale Col br no ~·9) 
Bart v.Lun (19) 

Folk rt Bcrghuis{2) 
Johan Tooren(16) 
Henk Krikkc(11) 

Pat Bingl y{14) 
Jack Venema(17) 
Nico de Jong (13) 

vISSELS: 
J roen Lode (3) 
Geert Rampon(15) 
Hans Wag naar 

2eVerd. 

JeVcrd. 

1eAanval 

2eAnnv~l 

ass.Coach 
Trainer 
Me..nagcr 
Artsen 

G.IJ.S. 

ORWO-AMSTERDAM 
J.Schutte 1 
M.v.d.Pol 2 

capt '.v.Rossum(J) 
W.Sto tmaker{5) 

H.Jaspers(6) 
L. Lew ( 12) 

J.Dacy(9) 
E,Brand(16) 

J.Bl s{19) 
R.Ko kook(20) 
T.Hijst0rkamp 1 17) 

P.Balvoort(10) 
F.Jaspers(11) 
K.Wilson(8) 

1e AANVAL 
F.Nage1(18) 
C.Stoetmnker(14) 
R.Verbon(1J) 

Coach Pogorny R.v.Aarem 
M.Le f'lang 
H.Groenv ld 
F.H.Muld r 
H.G.Krikke 
H.deVri s 
H.Broomans Fysiotherapeut 

WILT U A.U.B. NIET ROKEN! 

EN NIETS OP DE BAAN WERPEN! 

ORWO AMSTERDAM 

G.IJ.S. NIEUWS: 

Vanavond OR1i0-AMSTERDAM (vorig seizoen Amstel
Tijgers). Ongetwijf ld voor onz jongons en 
zware opgav, daar de kracht v n de Amst r
dammers is toeeenomen. G.IJ.S. zal echter al 
h t mocelijke doen om het ORWO M1STERDAM zo 
lastig mogelijk. te maken n wo.nn er G.IJ.S. 
een sterke t genst nder ontmoet staat U eGn 
beste p rtij ijshockey to wachten. Wij reken n 
vanavond ook weer op de steun v n hot publiek 
om onze jongens aan te moedigen. Volg nde weck 
komt GROSSO EAGLES(Den Bosch) op b zoek en o r ~ 
dat belooft een spannend '• wedstrijd te worden 
tot ziens zat rdag n.s. 

Komende wedstrijden (aanvnnp 19.45 uur) 

Zn. 24-11-'73 
Za 1-12-'73 
Za 8-12-'73 

G.IJ.S. - GRASSO EAGLES DonBosch 
G.IJ.S. - H.IJ.S.VERONICA II 
G.IJ.S. - SUPER MENDAZ LUIK II 

Let op het nummer van dit programm~ U heeft 
misschien een prijs. 

Tot ziens bij de volgende wedstrijd op 24 Nov. 
a.s. tegen GRASSO EAGLES DEN BOSCH. 

Donateurs kunnen zich voor een vaste tribune
plaats opgeven bij de Her H.Groonveld, 
050-256161. 



Dale Colbran (rechts) llgt bewusteloos op het ijs. nadat hij bij é ·n van 
zijn aanvalsaclies met een tegenstander in aanraking kwant. 

Dol enthousiast waren de zevenhonderd toeschouweT zaterdagavond 
in de Groninger ijshal. Aanleiding. daarvan waren de boeiende spel
momenten, die GJJS en Orwo-Amsterdam hen op cle ijspiste voor
schot elden. De gelijkwaardige team wikkelden herhaaldelijk specla
culaire silualie,; af in een reeks van dr • igende aanvalsgolven. De 
soms harde strijdwijze, waarmee de verdcdigmgsJJrnes hun onverzef
i elijkheid toond n. mondde echter zelden uit in opzettelijke overtre
dingen. Een gesch urde wenkbrauw van Folkert B, tgliuis en een 
hersenschudding van de Groninger Canadees Dale Colbran waren 
meer een gevolg van ongelukkige botsingen. De dou liet wegvaIJen 
van Colbran verzwakte GIJS-verdecliging speelde vcrdiensteliik ver
der, hoewel de Amsterdamse gelijkmaker in de voorlaatste minuut 
niet kon worden verhinderd: 3-3. 

GIJS, dat de eerste periode met 
snelle acties was gestart, leed al na 
veertien minuten een gevoelig verlies 
door het uitvallen van Groningens stu
wende verdediger Dale Colbran . Bij 
één van zijn aanvallen raakte de Ca
nadees via een tegenstander de 
ijsvloer, waarop hij roerloos bleef lig
gen. Clubarts Mulder constateerde een 
hersenschudding. waarna wisselspeler 
Bart van Lune de opengevallen plaats 
innam. 

Op dat moment was de stand al l-
l. Berghuis scoorde in de tweede mi
nuut de openingstreffer, waarna Utt 
'n onovcrzicht.èlijke situatie de gelijk
maker ontstond. Voor de rest van de 
openingsperiode bleven de krachten in 
evenwicht, al moest doel.man Martü1 
Lceflang vlak voor de eerste pauze 
twee uitstekende reddingen verrichten 
om een achterstand te voorkomen. 

De wedstnjd kreeg ln de tweede 
speeltl.)d door het flitsende wederz;1Jd
se aanvalsspel een ensalioneel karak
ter. De opwindende moment n voor 

de kooitjes maakten van de kille lJshal 
een levendige heksenketel , wàarvnn 
de supporters zichtbaar ~enoten. 
GIJS-captain Henk van Halteren 
scoord van grote afstand (2--l), maa1· 
C\'en later doelpuntten de Amsterdam
mers . 2-2 

Uit alle standen 
l\le de kreet .,scbietc-n" tuurde 

GIJ, -coach Van Aarem zij11 p ln,1 
voor de lotperiode het ij. op. De 
"evolgcn h even niet uit .\'an Halte
ri.-n, Tei man, Krikke en .Bingley 
vuurden uü alle tanden, maar de 
Groninger penetraties strandden vaak 
op het laat te moment. Na. twaalf rni
nuten . coorde GIJS z:ijn derde goal 
via neuk Krikke, die nn aangeven van 
Folkert Berghuis geen moeite hnd de 
puck over de lijn te duwen: 3--2. 
• Orwo, dat in Rudy Koekoek ujn 

beste ~peler had, kon echter nog te
rugkomen toen de Groninger aanvals
acties langzaam wegebden en GIJS 

SpannPnde strijd in Stadspar 

Gijs en Orwo 
deelden punten 
In het ■feenolle Gronlnger Dutadlon 
hebben GDS en het Anuterdamte 
ORWO zaterdagarnnd de punten 
broederfUk gedeeld. Het werd een 3.J 
elndltand. Driemaal gaf de tuuema.nd 
een l •l score aan. Driemaal namen de 
Gronlqen de leldlng. 

In de eerste periode scoorde Folkert 
erghuis na voorbereidend werk van 

Johan Tooren. In de tweede periode 
kv. a.m GIJS opnieuw voor te sta.an toen 
Henk Krikke de puck na voorbereidend 
"'erk van Henk van Halteren in het am
sterdamse doel deponeerde. In de derde 
periode leek GIJS te zullen winnen toen 
Henk Krikke de stand op 3-2 bracht, 
maar in de laatste minuut kwamen de 
amsterdammers doordat Henk Krikke 
voor twee minuten na.ar de strafbank 
"''as ged1rigeèrd toch nog weer langszij. 
Het was een boeiende en spectaculaire 
wedstrijd. die il1 de beste verstand
houding werd gespeeld. 

De overige uitslagen in de tweede divisie 
waren: ORWO Amsterdam - TIiburg 
Trappers 7-1; Olympia Antwerp - CPL 
Super edaz 2 5-3; Grasso Eagles -
IJHC Den Haag 7-5; Hunters - CPL 
super Nendaz 2 18-0; 
De stand is au: 
Hunten 6-12, Grasso Eagles 8-12, HJJS 
Veronica 2 5-10. Orwo Amsterdam 7-9, 
GLJS Groningen 8-7. Olympia Antwerp 
9~. Tilburg Trappers 2 6-3, IJHC Den 
Haag -l, CPL Super Nendaz 2 3.0. 

Geholpen door zijn mede '{Jelers wordt Colbran per brancard het ijs 
afgedragen. Later bleek hij een hi:rsensclwclding Je hebben opgelopen. 

zich op de ,•erdediging concentr erdl', 
De lange Amsterdtmmer Koekoek 
(2.05 mt:ter) zou hiervan p1of1ter..,n 
Twee minuten voo1· het einde . chaat
sle hij met de puck tot achter hrt 
doel, vanwaar d z.wruie schijf 1n 
achterwaaro e richting werd i,reduwd 
naar Bles, dLe simpel 1nt1klc>: 3-3. 

Deze gelijkmaker vermct1gde de 
Groninger illusLes op de volle winst. 
De emolionecl meeh'vende Rob van 
Aarern voelde de tegentr ff r wel 
aankomen: .,We z.aten in de slotfase 
wat in de verdrukking. Toen we ook 
nog met een man op cle straibank 
zat n (Henk Krik.ke erd wegc-ns 
ero -ch~cking b treft, reel.) kon d 
geli;kmaker eigenlijk niet uitblijven. 

itgerek~d echter op het moment dnt 
Krikke terug op h t ~is kwam". 

Over de GU -kansen om bij de 
bo enste vier ploegen te eindigen is 
co:-ich Van Aar m vrij 011timisl • ch: 
., Is we de een.tvolgende drie thuis
wedstrijden winnen, dan zitten , e er 
al praktisch bij". 

J e tand in de h ecde divMe i -: 
1. Hunters Utr. 6-12, 2. Grasso F.ag. 

3 12, 3. HIJ Ver. 2 5- 10, 4. Or.vo A d. 
7-9. 5. GIJ 8-7, 6. Olymp. Antw. 9-fl 
7. Tilburg Trapp. 6-3, 8. IJ.H.C. Den 
Hnag 8-1, 9. CPL Sup. Men. 3-0. 

Nederlaag Thialf 
In Heerenveen bleef Brus el m t 

7-5 ThiaU de baas, dat dit ja.ar tot nu 
toe slechts éénmaal de volle winst 
pakte. Tegen de Belgen kwamen de 
Friezen in de tweede l)eriode op 4-4, 
waarna 2elf een 5--4 v oorsp rong 
werd g:enomen. Dat Bruss l uitein
delijk tóch met 7-5 woo. dankte ht't 

yoonuimelijk . n de directere passing 
\"oor Thlalî ('oorden: Koopman (3 >. 
Fe ster en Gm-se. Tu en tanden: 0-
2, 1-2 eu 1-3. 

Triantha naar 
erde positie 

Het A ser Triantba behaalde gls.ter
:wond in Utrecht tegen het t•vecdc 
team van U.IJ.C. zijn tweede competi
tirzege. De puplll n VllU trainer Pete1· 
Balcar k.lolllmen hierdoor op d 
ranglij t van de derde tllvi'ile 'oord. 
Na drie gespe Ido ultw d ·trli en be
zet Trlanth nu de derde positie. 

Voor l in de er. te p riod!' bi ken 
de Assrnnren n grote aanv,11 ·dr· ng 

bezi t n. ilbli11ker Tim K1nä n 
K vnn Il , h •r n :coo1·dr-n in d •ze 
fo~P (0-2), wan1· de UlrechlPnnrcn 
slecht wal krampachtige poging n le
ger1over sleld n. 

In de tv. de fase doelpullll n cl 
gnstJ1ercn tweemaal. Dnt gebeurde iJ 
een periode waarin Tim King een 
persoonlijke t.raf van tir-n minuten 
op! iep. W L scoorde Jan n cle d •l'de 
Asser goal (2--3), maar de eindwge 
werd in de d de periode tod, weer 
bedreigtl ( 3-3). Pas in d slotfase 
nam Trinntha deiinitic[ alst.and. Geor
ge L u.kenj en J nck van Huet waren 
de schutters: 3-5. Tu~f-Ilslanden: 0-
2, 2-1. n 1-2. 

IJshockeywedstriid 
IJsstadion Stadspark 
Comp. 2e div. N.IJ.B. 

GIJS ORWO AMSTERDAM 

Meldt 

Z TERDAG 17 • ' OVEI\IBEn. 

Aam·ang 19.45 u. Toegangsprijs ! 3,50. 
Voorverkoop bjj de bekende adressen. 

aan als donateur, 
dit geeft recht op een ge.re erveerde 
plaats. 



GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

GRONINGEN 
ZATERDAGAVOND 24 NOVEMBER a.s. 

Aanvang 19.45 uur 

Toegangsprijs f 3,50 

VOORVERKOOP GRONINGEN~ 

~ ~~~-=--=-----:------~-Si9aFe 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports, M. Veningastr. 30 

Competitie 2e Divisie N.IJ.B. 

■ 
■ ■ ■ 



G. IJ . S. 

_ 1a.rtin Leeflang()) 
Roelof Legger(18 

Henk v . Hal t eren(4)capt . 
Jos Tei man(5) 

D l e Colbran(9) 
Bart v . Lune( 19) 

Folkert erahuis {2) 
Johan Toren ( 16) 
lenk rikke ( 11) 

a t BinBley( 14) 
J ck enema(17) 
Nico de Jong 

1.l SS ;,LS : 
Jeroen Lod (3) 
Gert mpen( 15) 
R ns Ja enaar 

arem 
· • Le f ang 

· . Gro nv eld 
F . H. Jul der 
_ • G. I rikke 
I. de Vries 

H. Br oomans 

COIPETITIE 2e 1>IVISIE l . IJ . B. 1973-1974 ZATER AG 24 NOVEIBER 
AANVAUG 1 9 ,. 45 UUR 

0 STELLI re 
Doe lverd . 

2e oelverd . 

1 eVerd . 

2eVerd . 

3eVerd . 

1 eAnnval 

2e'anval 

Coach 
1raine r 
1Ianager 
Artsen 

Fys iotherapeut 

G. IJ . S . 1/ 
GRASSO EAGLES 

G. Terve 
Van ilckom 

P. v . d . Berg 
J.Populieren 

• enne 
J . Benne 

. Colijn 
1: • Vliecuurs 

P. Schuier 
A. v . :auurcn 

. Peters 

G. v . J llen 
P. · ot 
.: • v . Udenhout 

3e AAlTV L : 
J . Gurp 
H. ulskens 
B. Schillemans 
H. v . Hoorn 

GRASSO EAGLES DEN BOSCH 

G. IJ . S. HIEtr.1S : 

a de spannende 7edstrijd van het afgelopen ,1eek-end 

te e . 0 · 0- ·sTERDA·j , zijn vanavond onze gasten 

GRA "O I GLES (Den I3osch) . In Den Bosch heeft G. IJ . S. 

de nedstrijd verloren met 5-3 , doch dat betck nt , dat 

dat\ e ons v vond l unnen re vanch ren . Zoals e meeste 

"GIJS IES " hebben kunn n zien heeft Dale Colbran in de 

ue s trijd teBen ms erdam een lichte hers nschudding 

opeelopen en hopen \"lij, dat hi.j deze v,edst ijd mee kan 

s 1 elen. Afgelopen rreekend heeft on B-t am m t 5-0 
eenonnen van Thialf en h t C-te m met 25- 6 van D n Haag. 

Za 
Za 

Za 

1TDE TRUI ·~T";,DSTRIJDE. - AAITV.Al G 19 . 45 UU1~: 

1- 12- t73 
8- 12- '73 
8-12-'73 

15- 12-' 73 

G.IJ. S .. .. IJ s.v RO:rrc II 
G • IJ • S • - 3 U ?E ~ ,ill D Z LUIK II 
G. IJ . • C - A:.: 11ERDA .. I C 11 • 30 UUR 
G. IJ .s . B A~ ~ T RDAlI B 11 . 30 UUR 

Zondag 9 De c ember en vrijdag 14 December a . s . speelt 

G. IJ . • tegen ANT~.'ERPEi,, en A .. T nDA r. 

SUJPOJTERS di e mee 1illen a F " 10 . = p •• kunn.en zich 

op even bij de Heer H. Groenveld tel . 050- 256361. 

!ILT U A . U. B NIET ROK , 1! 



HENK KRlKKE 

GIJS op nippertje gelijk 
De wedstrijd, die GIJS zaterdagavond speelde tegen Grasso 
Eagles vertoonde opvallend veel gelijkenissen met het 
spektaculaire thuisduel van de vorige week. Wéér verliet 
een speler per brancard de ijspiste (de Boschenaar Van 
Hoorn met een beenble sure) en ook nu veroverde GIJS 
de halve wi11st na een uiterst zenuw,rretend scoreverloop: 
4-4. Pas in de voorlaatste minuut kwamen de Groningers op 
gelijke hoogte, toen Henk Krikke de puck bij de blauwe lijn 
oppikte, zich tussen twee verdedigen; doorwrong om ver
volgens doelman. Geisterler met een simpele stickbeweging 
kansloos te laten. 

Deze gelijkmaker k on eigenlijk niet 
uitblijven . Vooral in de slotperjode be
reikte GIJS een aanmerkelijk hoger ni
veau dan de vermoeide Brabanders, die 
op een fortuinlijke wijze aan de doelpun
ten waren gekomen. Al in de tweede 
mmuut opende Van Buren de score met 
een rollertje, waarbij de wat onzeker 
reageren,de Martin Lee.flang niet hele
maal vrijuit ging: 0---1. GIJS begon daar
na aan een energieke aanvalsserie, die 
halverwege de eerste periode uHmondde 
in een doeltreffende actie van Johan 
Toren: 1-1. 

Op dat moment had de van een her-

HEDENAVOND24NOVEMBER 

IJshockeywedstriid 
IJsstadion Stadspark GIJS in slotfase 

naast Grasso Eagles 
Comp. 2e div. N.IJ.B. 

GIJS- Grasso Eagles 
DEN BOSCH 

Aanvang 19.45 u. Toegangs prijs f 3,50 

Voorverkoop bij de bekende adressen. 

Fleur op met GIJS 
Spectaculair - Spannend - Sportief 

Fleur op met bloemen ! 
Sfeervol en gezellig. 

UW BLOEMENHUIS 

JO Al(lffiRMAN 
Eelders.ingel 34, Groningen 

In een boeiende en aanttekkellJke wed
strijd, waarin maar welnlg strafminuten 
vooi:-kwamen, beeft GUS voor 700 toe
schouwers met 44 geLIJk gespeeld tegen 
Graaso Eagles uit Den Bosch. Vooral ln 
de derde periode maakten de Gro
nlogers een sterke indruk. ZIJ hadden 
toen een 4-2 achtentand. De con
dltloneel beter voor de dag komende 
Groningen kwamen In deze periode vla 
Blngley en Henk Krlkke (ln de laat5te 
minuut) verdiend op 44. 

In de eerste periode kwam het spel van 
Grasso Eagles wat beter uit de verf. De 
1-2 score in deze periode was dan ook 
terecht . Johan Tooren zorgde voor her 
tegenpunt. Ook in de tweede periode 
was Grasso Eagles wat meer aan de 
puck. De Brabanders liepen tot 4-1 uit 
voordat Nico de Jong voor de Gro
ningers de puck de juiste richting mee 
kon geven. De derde periode gaf een 
overtuigend spelend GIJS te zien. 
De overige resultaten in de tweede divi
sie waren: 
Olympia Antwerp - Tilburg Trappers 2 
7-1. CPL - Super Nendaz 2 · HIJS 
Veronica 2 4-3, Orwo Amsterdam -

1 Hunters 4-2, Hunters • IJHC Den Haag 
1 3-7 en Tilburg Trapper 2 · Orwo Am-

1 
sterdam 0-7 . 

. De stand i nu: 
1 Orwo Amsterda m 9-1 J . Gra so Eagl 
l t0-13. Hunters 8-12. HIJS Veronica ~ 

to, GIJS Groningen 9-8, Olympia Ant
werp 10-8, CPL- Super Nendaz 2 5-4, 
Tilburg Trappers 2 8-3, IJHC Den Haag 
9-3. 

-

senscbudding herstellende Dale Colbran 
de ij svlakte al verlaten na een onbegre
pen "cross-checking" en een opgelopen 
mis-conduct. Dolder De V1ies: .,Een 
beetje tegen miJn advies in is Dale het 
ijs opgegaan omdat hij zelf per se wou 
meedoen. We hebben het even gepro
beerd, maar je kon zien dat bij zich nog 
erg dizzy voelt." 

Het slot van de openingsperiode gaf 
verhitte duels te zien met een wisselend 
spelbeeld. De Brabander Van Gurp hielp 
zijn ploeg aan een voorsprong (1-2), die 
direct in de tweede periode aanzienlijk 
kon worden uitgebreid: 1-4. Daarmee 
waren enkele schoonheidsfoutjes in de 
Groninger verdediging aigestrait. hoewel 
de ruime doelpunteruna1·ge wat te groot 
uitviel. 

De confrontatie kreeg daarna een hard 
karakter. Bingley blesseerde eerst zij n 
elleboog en vlak daarop z.iin hiel, Toren 
voelde een stick in zijn gezicbi, Berghuis 
had een pijnlijke oorlel en Nico de 
Jonge moest naar de massage-kamer met 
een bloedende snijwond op zijn wang. 

De goed spelende Nico de Jonge 
scoorde nog voor de tweede pauze de 
tweede Groningei· treffer (2-4), waama 
Bingley in de tweede minuut van de der
de fase de stand een nog perspectiet
.rijker aanzien gaf: 3-4. 

Onder aanvoerin g van de onvenet
telijk werkende GIJS-captain Henk van 
Halteren joegen de Gijssie:; tenslotte in 
de richting van de vijandelijke veste. 
Doordat de Groningers ecfüter verzuim
d en van de vele rebounds gebruik te 
maken, leek de Brabantse verdedigings
t.aktiek te zullen slagen. Een individuele 
actie van de beste man op het ijs, H enk: 
:K.rikke, gaf uiteindelijk de doorslag: 4-
4. . 

Tussenstanden: 1-2 l-2 en 2---0. 
Het Asser 'I'liantha kwam het afgelo

pen weekeinde niet in actie. Het uitduel 
tógen Rotterdam ging zaterdagavond niet 
door wegens wateroverlast op de on• 
o verdekte ijspist~ 



GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

e 2e Divisie 

■ 

-
1 

GRONINGEN 
• 

AVO D 1 DECEMBER a.s. 

~ 19. 

Toegangsprij s 
1 

....._· VOORVERKOOP GRONINGEN : -

ö J ; 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOG __ D : 

Berma Sports, M . Veningastr. 30 



COl~ETITIE 2e DIVISIE N.IJ.B. 1 

G.IJ.S. 

Hartin Leeflang(1) 
Roelof Legger(18) 

OPSTELLINGEN 

Doelverd. 
2eDoelverd. 

Henk v.Halteren(4)capt. 1eVerd. 
Jos Teisman(5) 

Pieter Stiel 
Dale Col brane ( 9) 

Jot an· Toren(16) 
Folkert Berghuis(2) 
Henk Krikke(11) 

1 eAanval 

H.IJ.S.VERONICA 

A.Lokhorst(1) 

J.van Ierschot(2) 
J.Jongerotter(3) 

R.Graham(4) 
J.Visser(5) 

wissel Eode Vries(6) 

H. ~r/ielhezen( 9) 
J.Den Heier(10) 
Tj.de Vos (11) 

------~------------------------~--:--Hico de Jong (13) 2eAanval -,'.f.Klooster(12) 
Pat Bingley( 14) R. Berteling( 16) 
Jacky Venema(17) C.Simpson(15) 

Reserves: 
Jeroen Lode(3) 
Bart van Lune (19) 
Geert Rampen(15) 
Albert Stuivenberg 

R.van Aarem 
1î. Leeflang 
II .Groenveld 
F. H. Fulder 
H.G.Krikke 
H.de Vries 
H.Broomans 

\,' ILT U NIET ROKEN! 

Coach 
Trainer 

1- ianager 
Artsen 

1.fissels: 
J~-Kosk~s ( 18) 
R. Ten Berge (19) 

W. Runen 
W.Klooster 

Teamleider- T.Barteling 

filT A.U.B. NIETS OP DE BAAN dERPEN ! 

ZATERDAG 1 DECEI:.1BER 

G.IJ.S. NTEUV'S: 

Vanavond staan ,,e dan r,eer aangetreden tegen één van onze 
grote rivalen H.IJ .S VErtO:i'.fICA 538. Waarvan î'le de uit
wedstrijd hebben verloren met 9-8 uel is waar geen over
tuigende -r1inst voor onze tegenstanders die versterkt 
uaren met spelers van het eerste team en G.IJ. S . dat 
verzuakt nas door de af\7ezigheid van Lartin Leeflang 
dachten uij dat er vanavond voor G.IJ.S. uel een kans 
in zat de beide punten thuis te houden. Heden avond zal 
weer voor het eerst op het ijs verschijnen Pieter Stiel 
dus per~pectief genoeg voor een fijne avond ijshockey. 
Veel plezie~ en tot ziens bij de volgende q edstrijd 
zaterdag a .s. 8 December tegen SUPER _1.:~ NDAZ LUIK II. 

OUD PAPI ER ACTIE VOOR G.IJ.S. 
---~~........-.~ __:.;..-- C:11 .-..-

Voor dit oud papier uorden sticks gekocht voor alle 
uedstrijdt eams. Dit ontlast G.IJ.S. voor een groot 
gedeelte. Deze inzameling r,ordt eenmaal per maand ge
houden. De datum uord t tijdens de ,1eds tri j den bekend
gemaakt. U kunt dit dan Zaterdag 'smorgens tussen 
10 uur en 11.30 uur Uu papier kuijt bij het STADION waar 
een vrachtautó klaar staat. 

HOE iIEER PAPIER HOE :IEER STICKS. 

LET OP HET NID!IUER VAN DIT PHOGRAIIT~, i:IISSCHIE1'I HEEFT U 
EEN PRIJS. 



GIJS en Trian ha 
praten over 
spelersverloop 
Tussen de ijshockey-veTenigingen 
GIJS en Triantha vindt één dezer 
dagen een gesprek plaats over het 
spelersverloop van Groningen naar 
Assen. Sinds de oprichting van de 
Asser club Tttantha vonden veel 
GIJS-spelers de weg naar de Dirent
se hoofdstad .om zich naar de nieu
w e club te laten overschrijve-n. 
Trian ha telt momenteel liefst ach 
spelers. die hun "leertijd" bij GIJS 
hebben doorgebracht. Onlangs ver
wisseide de Groninger Jacob van 
Gelder zelfs tijdens het seizoen v an 
club, omdat hij bü GIJS voortdu
rend op de wisselbank vei-toefde. 
Doordat de Groninger IJ sh.ockey 
Sti chting d1t jaar, in tegensteUing 
tot het vorige seizoen, wegens de 
financiël problemen, niet met een 
tweede seniore team in de compe
titie tLitkomi, is de verleiding voor 
v eei GIJS -spelen (d i.e net niet tot 
de basisgroep behoren) erg groot 
hun heil bfj Triantha te zoeken. 
GIJS-coach Rob van Aarem: uDe 
bestwren van beide verenigingen 
gaan 71tt mn de taf ei zitten om dit 
probleem te bespreken. We willen 
tu sen de clubs geen onvriendelijke 
stemmin g' . Op het ogenblik oiier
wcgen opnieuw enk.ele GIJS-spe
lers de stap naar Triantha te wa
gen. 

7-3 overwinning 

GIJS speelde 
geinspireérd 
Het b tuursb lui t om bij een even
tueel kampioenscha~ toch te promove
ren heeft de GIJS-spelers zaterdag
avond 1.0 geïnspireerd, dat zij tot een 
fraaie 7-3 o erwinning op HIJS 
Veronica 2 kwamen. Het was een aan-
trekkelijke verton·ng waarin de 
,.Gijssies" tot goede combinati kwa-

l men en vooral ln zuherbeld ln de nkties 
opvielen. 

Colbrin wa door ziekte afwezig, Pieter 
Steel was weer in de ploeg opgenomen 
en maakte voora l in d e derde periode 
een st rke indruk. Er "'·aren 700 toe-
chouwers 

Giis wil promotie 
M ocht de Gron inger ijshokeyclub GIJS 

er d il jaar in slagen na de competi ie 
een promotieplaa t te vero ·eren. dan zal 
men •an dit rech ook inderdaad ge
bruikmaken He b e~tuur van de Gr onin
ger ,.. r niging L daarmee na ,·cle in1N
ne v r gad ringen teruggekomen op eer
d <>r \ r:preid ber ich n omtr nt c,·en
t u Ic prnmotie nnar 'ederland:- hoog le 
aid ling. 

0 1' tirh ting portfonds Goudsmit Hnff 
i - definiti f a ~e,• llen al pon r van 
he t 'cri rlnnd elftal. Hoe, ·e l de Kl'i\ B 
reccn elij nog· h eeft laten weten m l on
d rllandeJin~en bezig tP zijn. ma kt het 
d a~t'lij k_ be tuur n de , tich tin po l
fon is oud mit Iloff -L t ra vond b -encl 
re-ed op 9 aug1 tu jl. L h bben b lo
Ll'n definitief af te zien van het l ·H 11 

an e n pon r on trac-t. 

GIJS IS OP 
OEDE WEG 

GIJ beeft zaterdag-avond de om
p et itiewedstrijd teg, n HIJ Veronica 
2 in e n incidentenrijke ontmoeting 
met 7--3 gewonn n. Vooral de Hage
naa bezondigden zich herhaald lijk 
aan ruw en h rd pel, dat ongcconlro
leerde reactl · tot gevolg had. De 
wedstrijd kree daardoor een grimmig 
karakter waarbij de arbiters het een 

n ander met cel rafminuten corri
geerden. 

oor het overige werd er op r e-
d elijk peil ijshockey gespeeld. De Gro
ning r startten fel en nthou i. st De 
eers e periode le\'erde d r h t GIJS
ov-erw1ch . een wat eenzijdig p 1 celd 
op dat een voortdurend aanvallende 
thui p)oeg te z.1en gaf, die via rikke, 
De Jonge en Bingle een ruime voot-

prong op bouwde: 4--1. 
GIJS. dat nog z nd r de geble. seer-

d e Dale Colbra aan rad, ho fd e 
lechts i n een ·roeg st adiwn d vijan

delijke acti s te ver toren om dr 1-

gend g vaar ai te we nden. W cl bl ek 
HIJS-Veronica in zUn sp I b •w eej'.!1i_J
ker, maar <laar 1 ld G CJ S en grote 
do. is on ·erzf!ltel ijkheid t egenover. di 
d H aag e illusies gaan ·eweg ver nie
t igde. Ook in de w de peri d ble-
·cn de Gronin~ers; h t be. te ,·an l1et 

spel I ouden. Bingl y en T isma11 be
loonden bet snelle tikwerl· met doel
punten, hoewel -de verd dig ing~l ijnen 
een t ccdl2' t g nt reffer nie konden 
verhindeJ·en: 6-2. 

Tegen HIJ -Veronica speelde de 
van e n dijbtf"nbreuk hersteld Pi ter 

tiel na lange u·d van ahvezigheid 
weer mee. Op zijn 1,ackplaats t.artte 
b ij aanelend, maar gaandeweg werkte 
hij als vanouds. 

In de l a a e speeltijd scoorden bei
de ploegen nog · énmaal. Bingley deed 
dat oor GIJS op een moment dat er 
twee HlJS-speler op de strafbank 
zalen. Veel maakte het echter alle
maal niet meer uit. Coach Va n Aarem 
na afloop: ,.H et g ed levendige pel 
r"n de laa te weken hebben e van

::ivonc: voortgez . De Sp€1er~ hebb 11 
aan 111 1 n vel."Waehtingen oldnan. All 
t actische opdrach en z.ij n ti.tgevoercL 
Als we zo d oo rgaan dan e·ntligen w 
zeker boven ·n de rang lijst," 

Zoals onl:i,ngs bek: nd is geworden, 
2.al de Groninger vereniging, mits een 
promotieplaats wordt veroverd in de 
nacompef t ie, t-och promoveren naar 
de eerste divisie. Een doel, dat Van 
A arern zjj n peler s wekelijks voor 
ogen ho'uC:t. 

De tand van de tweede divi ie is: 1. 
Iiunters 10-16, 2. O l'VJO 10- 15. 3. 
Grasso E. 12-15, 4. HIJS 2 8-12-, 5. 
GIJS 10-10, 6. Olympia 11-8, 7. Til
burg 10-6, 8. CPL endaz 6-4, 9. 
IJHC 11-2. 

Om de Coupe Nationale Neder lan
den spe-elde Thialf zaterdagavond te 
gen Tilburg Trappers. De F r iezen ble• 
ken in de eerste periode vrijwel ge
lijkwaardig en zij namen zelfs e-en 
3-1 voorsprong via De Boer, Koop
man en Van Segh len. De Brabanders 
sloegen ,jn de slotfase echter toe. Nau
ta tekende in dit spor tieve du el de 

· erde Friese treffer a an, m aar toen 
had Tilburg al zevenmaal gedoelpunt: 
4-7. Tussenstanden : 3-1, (}-3 en 1-
3. 



-
COI.:PETITIE 2e DIVISIE N.IJ.B. 1973-1974 ZATERDAG 1 DECEMBER 1973 

AANVAl~G 19.45 UUR 

G.IJ.S. 

rJartin Leeflang ( 1) 
Roelof Legger(18) 

OPSTELLINGEN 

Doelverd. 
2eDoelverd. 

H.IJ.S.VERONICA 

A.Lokhorst(1) 

Henk v. Halteren(4)capt. 1~Verd. 
Jos Teisman( 5) 

J.van Ierschot(2) 
J.Jongerotter(3) 

Pieter Stiel 
Dale Colbrane(9) 

J olJan Toren ( 16 j 
Folkert Berghuis(2) 
Henk Krikke(11) 

Nico de Jong (13) 
Pat Bingley( 14) 
Jacky Venema(17) 

Reserves: 
Jeroen Lode(,) 
Bart van Lune (19) 
Geert Rampen(15) 
Albert Stuivenberg 

R.van Aarem 
I' ï. Leeflang 
II .Groenveld 
F. II . i:ulder 
H.G.Krikke 
H.de Vries 
H. Broomans 

-.-.' ILT U NIET ROKEN! 

2 C :J C ".i.'0. r 

1 eAanval 

2eAanval 

R.Graham(4) 
J.Visser(5) 

wissel E ode Vries(6) 

H. ~!lielhezen( 9) 
J.Den Heier(10) 
Tj,de Vos (11) 

H. Klooster(12) 
R. Berteling( 16) 
C.Simpson(15) 

Wissels: 
J.Koskens (18) 
R. Ten Berge (19 

Coach il/. Hunen 
Trainer W.Klooster 
~·ianager Teamleider- T.Barteling 
Artsen 

EN A.U.B. NIETS OP DE BAAN WERPEN! 

G • IJ • S • N I EU\7S : 

Vanavond staan Yre dan \7eer aangetreden tegen één van onze 
grote rivalen H. IJ. S VER011II CA 5 3 8. -\'-iaarvan we de uit
ueds tri j d hebben verloren met 9-8 u el is waar geen over
tuigende -r1inst voor onze tegens tanders die versterkt 
v1are~1 met ·pel er s van he t e erste team en G. I J. S . da t 
verzHa k t n a s door de a.f ue zigheid van I.:artin Leeflang 
dachten u ij da~ e r vanavond voor G.IJ. S . uel een kan s 
in za t de be i de pun t en t huis te houden" He den avonè. zal 
ueer voo r het eerst op he t ijs versch ijnen Pieter Stiel 
dus pe r ~pectief genoeg voor een fijne avond ijshockey ~ 
Ve e l pJez i er e~ tot ziens bi j de volgende ue dstrijd 
zat er dag a . s. 8 December t egen SUPER :.:21\J'DAZ LUIK IIo 

OUD PAPI ER ACI IE _yQ.O R G.IJ d :) 
Voor dit oud pa pier norden sticks gekocht voor alle 
nedstrijdteams. Dit ontlast G.IJ.S. voor een groot 
gedeelte. Deze inzameling uordt eenmaal per maand ge
houden. De datum nordt tijdens de ,1edstrijden bekend
gemaakt. U kunt dit dan Zaterdag 'smorgens tussen 
10 uur en 11.30 uur Uu papier kuijt bij het STADION waar 
een vrachtautó klaar staat. 

HOE l IEER PAPIER HOE ; ~ ER STICKS. 

LET OP HET NID.11..IER VAN DIT })RüGRAHi.lA, i:lISSCHIEif HEEFT U 
EEN PRIJS. 



Trappers-
aak • 

lS 

beslissend 
Van ouze TELESPORT- red actie 

MSTERDAM, vr ijdai 

Naar aanleid ing van excessen d ie zich de laatste weken in e11, 
kele ijsstadions hebben afgespeel d. heeft de Nederlandse IJ hoc• 
ke~• Bond dra . t' Chi" maatrege-lcn aangckon•ligd. De dubs is opge• 
dragen er voor te zorgen dat de toescl1ou"ver" niet meer b ij d1 
spelers-, trnf- en officialbanken k1111nen komen. Het aanbrenger 
van manshoge bekken is nu voorire chreven. \'anaf 1 decembel 
gaat deze m aatr egel in. Vanaf dat tijdstip dienen de scheidsrech• 
tei-s er op toe lc zien clat de aangebrachte hekken aan de gesteldt 
eisen voldoen. 

D e vor ige we ek , erd en de 
spelers in de strafbank bij de 
w edstrijd Nat. Ned . Nij megen 
legen Raak IJshockey las tig 
gevallen door he t publie!i.,_ Bij 
de ontmoeting Hunters tegen 
IJHC Den Haag w e. relen de 
scheidsrechte1· en lines man zo 
wel op het ijs a ls bij h et verla
ten , •a n het ijs door het publiek 
gemole teerd. De 1''1JB zal deze 
Uitspattingen nader onderzoe
ken en de verantwoordelij ke 
clubs e,rnntueel bestra ffen. 

De volgende week vrijdag (7 
december) zal in Tilburg uitge
m aakt wor d en wie dit seizoeu 
de ,.Coupe Nationale Nederlao
d en " in zijn prijzenkast mag 
bewaren . Da n wor d t de beslls
sende wedstrijd T il burg Trap 
pers-RaJ k IJshockey gespeeld. 

speeld. ORWO Amsterdam 
\ ormt met HIJS Vt:-roruca 1 
dat zijn eerste nederlaag it' 
Luik moest ervaren, de groot• 
stP bedreiging v0or Hmlters -:h11 
zaterdag in Utrecht Grasso Ea
gles ontmoet. HIJS Veronica 2 
moet het dan in Groningen op
nemen tegen GIJS. 

In de tweede divisie ziet het 
klassement er momenleel als 
volgt uil: 

Grasso Eagl. 11 7 1 3 15 54-40 
Hunte1•s 8 7 0 l 14 66-20 
ORWO-Amst. 6 1 2 13 51-26 
IIIJ'V2 6501104.6-19 
GIJ Gron. 9 3 2 4 8 54-:W 
Olympia A. 10 4 0 6 8 33-70 
CPL-S. d 2 5 2 0 3 4 17-37 
Tilb. T rapp. 2 9 2 0 7 -1 33-59 
IJHC D . Haag 9 11 0 9 0 17-71 

Door de 5-3 zege op Nat. ed, 1.-------------
Kijmegen en het gw,stige 11-3 
resultaat tegen H IJS Veronica 
hecit Raak IJ hockey met één 
'I\ edstrijd meer gespeeld lw , 
punten voorsprong op de Trap-
pers, die dinsdagavond de ont-
moeting tëgen Nat. Ned. in een 
8-3 zege hebben omgez t. 

De tand in deze Cup-compe
titie is momenteel : 

Raak 1Jsh 
Tilburg. Tr. 
HIJS V.536 
CPL-S. d. 
Nat. Ned . N. 
Smoke Eat. 
Brussel 
Thialf 

11 10 0 1 20 76-30 
10 9 0 1 18 89-3) 
11 7 0 4 14 90-62 
10 5 0 5 l O 60-61 
14 5 0 9 10 87-80 
12 5 0 7 10 55-92 
12 3 0 9 6 46- 70 
10 1 0 9 2 39-98 

Tweede divisie 
D oordat in de Lweede divisie 

hel team van IJHC Den Haag 
in alle negen gespeelde weel
strij den met een of meer onge
rech tigde spelers is uitgeko
men, iliij n alle wedstrijden voor 
zo,·er n oodzak eli.i.k in een re
glementa ire nededaa.g van 5-01 
ge,v ijûgtl. Ook zal de wed
str ijdcommissie de speelgerech
tigdhe id van enkele speler van 
HIJS Verouica 2 e u een s pe ler 
van T il bllrg T rappers n ad er 
onder zoeken. D e opva ll ende 
7-3 n e tle rlaag va n Hunte,·s te
!l «" ll IJHC Den Haa g i tla ar
door omgezet in een reglemen 
ta ire 5-0 o verwinning voor de 
U trechtse formatie, die wel een 
4-2 nederlaag van bel msl er 
dam e ORWO moe t incasse
ren . 

De Amsterdammer s die in .'Je 
b eginfase van de com petitie 
wat onfor tuin lij k zij n geweest, 
!:,(' hor en nu mede tot de tite l
k and idaten. Voorlopig staa t 
Grasso E:-1gles, da t in Gronil1-
gen ni et verder kwam dan een 
4-4 score tegen GIJS en daa rna 
met cle .fo•~e c ijfers van 8-2 het 
tweede ~m van Tilburg Trap
pers bedwon g, op de eei·ste 
plaats mat een punt voorsprot1g 
cp Ru::itcrs, dat echter drie 
w dstrijden minder heeft g,_ 







GRONINGER IJ OCKEY STICHTING 

GRONINGEN 
■ 

:TE AVOND 8 DECliMBER a.s . 

2 Dlvl 

■ 

• Aanvang 19.45 uur 
• --

Toegangsprijs f 3,50 

VOORVERKOOP GRONlr 1GEN: 

az1j : 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalpleiri.l 40 

• 
HOOGEZAND: 

Berma Sports. M. Veningastr. 30 

(LUIK) 



IJshockey 

GIJS won met 
13-0 van Luik 
De ijshockeyploeg no GDS kwam za
terdagavond voor zeshonderd toachou
wen tot een ruime en. gemakkelijke 13-0 
overwinning op de zwakke ploeg "an 
CPL- Super Nendaz 2 uit Lalk. Alleen 
In bon doeherdedlger Buden hadden 
de Belgen een speler van fonnqt. Door 
zijn 1pectaculah optreden werden de 
Groninger Schutten nog enlgazln■ In 
bedwang gehouden. 

GIJS trok vooral in de eerste periode 
hard van leer en kwam door treffers van 
Berghuis, Venema, Tooren, Krikke, De 
Jonge, nogmä'áls Berghuis, Vef!ema en 
Pat Bingley vlot tot een 8-0 voorsprong. 

Stoom afblazen 
t 

In de tweede periode liet coach Van 
Aarem wat meer wisselspelers aantre
den . Dat was ook te merken, want nu 
kwamen de Groningers, die duidelijk 
wat toom afbliezen door Johan Tooreo 
tot slechts twee treffers. 
In de derde periode voerden Bingley, 
Krikke en Folkert Berghuis de score 
noi tot 13-0 op. . . . 
De overige uitslagen in de tweede d1v1S1e 
waren : Orwo Amsterdam - Olympia 
Antwerp 16-3; Grasso Eagles · HIJS 
Veronica 2 4-2 ; IJHC Oen Haag · 
Hunters 1-12· HIJS Veronica 2 · Orwo 
Amsterdam 2-3; Tilburg Trappers 2 · 
Grasso Eagles 3-5. 
De-stand is nu : Orwo Amsterdam 12-19, 
Grasso Eagles 14-19, Hunters 11-18, 
HIJS Veronica 210-12. GIJS Groningen 
11-1 2, O1 :,,:mpia Antwerp 12-10, Tilburg 
Trappers 2 11 -6, CPL- Super Nendaz 2 
7-4, JJHC Den HaaR 12-0. 

0 

1er 1973 -------------

IJshockeywedstrijd 
IJsstadion St~dspark 
Comp. 2e dlv. N.IJ.B. 

GIJS - SUPER NENDAZ LUIK 

1 

ln de thuiswedstrijd legen het tweede 
team van het Luikse Super -' endaz Is 
GIJS via een 13-0 zege weer een stapje 
dichterbij de promoUestrijd. De Gijs ies 
nestelden zich vaster op de vijfde plaat . 
die recht geeft op deelname aan de na
oompetititie voor promotieplaatsen naar 
de hoogste afdeling. 

~1 in de eerste speelperiode nam GIJ~ 
definitief afstand. De wat oudere, gerou
tinee rde Belgen kwamen maar moeizaam 
uit hun verdedigu,gsvak . De gasten, die 
de urenlange busreis nog in de benen 
hadden, zorgden in deze fase met louter 
verdedigingsacties voor verzet, dat door 
de C roningers zonder al le veel moeite 
kon worden gebro ken. Folkert Berghu1s 
(2x), Jack Venema (2xJ, Johan Toren, 
Henk K't ,lëke, "Ni'tffl' de Jonge en Pat 
Bingley onderstreepten het klassever
schil m et acht treffers. 

Coach Van Aarcm liet daarna àe wis-

ZATERDAG 8 DECEMBER 

Aanvang 19.45 uur - Toegangsprijs f 3,50. 
Voorverkoop bij de bekende adressen. 

GIJS verstevigt 
vijfde positie 
selspelers regelmatig opdraven. hetgeen 
nauwelijks nadelige gevolgen inhield. 
Hoewel de Luikenaren zich wat meer in 
de voorste linies begaven, ontsto11d er 
l' OOr het GIJS-kooitje geen gevaaL' van 
betek ni . De def.ensie-lijnen Van Halte
r n-Teisman en Colbnln -Steel wendden 
de vijandelijke dreigingen bekwaam af. 

De jonge •wis •els draaiden toen 
schuchtertjes mee zonde1· al te veel ni 
veaudaling te ·eroor:zakcn van het door 
zo·n duizend toeschouwers bijgewoonde 

J-tl-l3 

duel. Het eenzlJdiqe, vaak door vecht
partijtjes onderbroken spel mondde uit
eindelijk uit in een 13- 0 score. Toren 
f2x), Blngley, Krikke 11 Bergh uis maak
t n de laatste drie goals. T ussenstanden: 
8-0. 2- 0 en 3-0. 

De stand in de tweede divisie i nu: 1. 
Orwo-Amsterdam 12-19, 2. Grasso Eage
les 14-19. 3. Hunters, 11- 18, 4. HIJS
Veronica 10-12, 5. GIJS 11- 12. 6. Olym
p ia 12--10. 7. Tilburg 2 11-6, 8. CPL 
Nendaz 7-4. 9. UIJC 12-0. 

Thlalf leed zaterdagavond zljn zoveel
s te nederlaag n de eerste divsc. Tegen 
JUJ -Veronica leken de Friezen lief in 
de eer.;1,e periode nog wel te kunnen 
klaren. maar gaandeweg bewezen de 
Ilaagse g:istf!n hu11 superlodteiL met In 
totaal elf doelpunten. De vijf doelpunten 
die Thialt daar tegenover stelde, werden 
l!'escoord door: Koopmau (~x), Fewster, 
De Gutse en De Boer. 

COLIPETITIE 2e DIVISIE N.IJ.B. 1973-1974 ZATERDAG 8 DECEï•:IDER 191~ 
AANVANG 19.45 UUR 

G.IJ.S. 

r.iartin Leeflang(1) 
Roelof Legger (18) 

OPSTELLINGEN 

Doelverd. 
2e Doelverd. 

Henk v. Halteren(4)capt. 1eVerd. 
Jos Teisman(5) 

Pieter Stie1(23) 
Dale Colbrane(9) 

Jeroen Lode(3) 
Bart van Lune(19) 

Henk Krikke(11) 
Folkert Berghuis(2) 
Johan Toren(16) 

Nico de Jong(13) 
Pat Bingly( 14) 
Jacky Venema(17) 

Albert Stuivenberg 
Henk Carras 
Geert Rampen(15) 

R. van Aarem 
li . Leeflang 
~I. Groenveld 
F.n.·1~ulder 
Jr . G. Krikke 
:I.de Vri es 
[ . Broomans 

·.! ILT U NI8T RO!(EN! 

2eVerd. 

3eVe rd. 

1 eAanval 

2eAanval 

3e.Aanval 

Coach 
Trainer 
lfanag er 
Ar tsen 

Fys i othe r apeut 

1·il'I A.U.B. lTIZTS OP DE BAAN PEil ! 

SUPER NENDAZ LUIK II 

Ph. Bastin(1) 
P. Tatti( 30) 

S. Cimburek( 9) 
J.Cimburek(6) 

J .H. Paulus(14)as o, 
1.7 .Salman ( 23) 

G.Brams(2) 
L. ~lalfatti(15) 

~J . Vinken( 4) 
A.Dries(5)ass. 
A.Znirtek(17) 

Ph . !·Ja l i tor( 7) 
R.Coukuelet(11)capt 
J . Defl andre(2 1) 

G. Br om, (3) 
D. Cam:ptin (1 2) 
G , i lar s in ( 1 0) 

J. Paulus 

G. IJ. S. N IEU'.:S: 

De promotie- en degredatiecompetitie voor de 2e divisie 

kan rond 14 januari 1974 begi nnen. 

De 2 laagseindigende nedcrlandse teams in de competitie 

van de Coupe Hationale Ï'lederlanden s pelen in de promotie 

degredatie-competitie van de 1e en 2e divisie met de 

5 hoogsteindigende t eams van de 2e divisie (slechts 1e 

teams kunnen promoveren). 

De 3e divis i e is gesplitst in een noordelijke en zuidelijke 
afde l ing . De in de ei ndstand hoogst eindi gende 2 teams 

( dus i n totaal 4 teams) zullen een na-competitie spelen 

om het kampi oenscha p van de 3e divisie. 

Daarna s pelen de ze 4 teams met de laagst eindigende 

teams van de 2e di visie om één plaats in de 2e divisie 

voor het seizoen 1974/1975. 

OUD PAPIER ACTIE VOOR G.IJ.S. VAN SUPPORTERSVEREI:IGING 

Voor dit ouà papier vorden sticks gekocht voor alle 

uedstrijdtcams. Dit ontlast G.IJ. S. voor een aroot 

gedeelte . Deze inzameling nordt eenmaal per maand ge

houden. De datum wordt tijdens de uedstrijden bekend

gemaakt . U kunt dit dan zaterdag 1 smorgens tussen 

10 uur en 11 . 30 uur U:1 papier kwijt bij he t stadi'Oll 

waar een vrachtauto klaar staat. 

HOE :.~ER PAPIER HOE l:EER STICKS . 

LET OP HET NUiIT,IER VAN DIT PROGRAï-:iiA, 1îISSCHIEiJ HEEFT U 
Emr i'~UJS • 
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Positieve lijn 
bij T riantha 
zet zich door 

Dat de ijshockeyers van Triantha de 
opgaande lijn te pakken hebben, toon
de de Asser équipe gisteravond in de 
tulmultueuze thuiswedstrijd tegen de 
reserves van Thialf. De ervaren Hee
renveners, die 't eerste duel met 13-
0 wonnen, zagen een zich fel verwe
rend team tegenover zich, dat via 
snelle "passing" vele mogelijkheden 
verwierf, maar Ju de afronding tekort 
schoot. De Friezen wonnen te1J1Slotte 
met 7-1, na tussenstanden van 0-3, 
0-2 en 1-2. Een marge, die het 
minieme Friese overwicht bepaald te 
ruim aangaf. 

Drentse hoofdstedelijken kwamen 
doorgaans knap uit hun verdedLgings
vak om met royale passes de vijan
delijke veste te bedrei,gen. Vooral in 
de beide laatste speeltijden ontstonden 
de meeste spelmomenten voor het 
Friese kooitje, waarin doelman Mo-

Opnieuw hebben ex-GIJS-spelers 
Triantha versterkt. Hendrik Bosma zal 
de ploeg van trainer Balcar in de 
tweede aanvalslinie de nodige schot
kracht proberen te geven, samen met 
Edward Kort, die gisteravond al mee
speelde. 

lendijk vrijwel foutloos handelde. Eén 
maal vergiste hij zich echter. Dat 
gebeurde halverwege de slotperiotle, 
toen de uitstekend spelende Hans Pi
zeek zijn dalende afs<tandsschot ju.Jst 
langs Molendijks vanghand in pet net 
zag verdwijnen. De stand was op dat 
moment al 6-0 voor Thialf, dat met 
zijn schoten duidelijk succesvoller 
was. 

Overigens speelde dit alles zich in 
een rumoerige sfeer af. De tweehon
derd Asser supporters kregen in het 
begin van de tweede periode een mas
sale vechtpartij voorgeschoteld, waarin 
de Drentse Canadees Tim King een 
hoofdrol vertolkte. Daarna bleef de 
strijd een kribbig karakter behouden, 
waarbij de Thialf-speler Wijnstra voor 
een sensationele primeur zorgde. Bij 
het uitvoeren van een Il-alf-mislukte 
"body-check" kwam hij zo hard tegen 
de boarding, dat de omheining het 
begaf. De Fries doorboorde het hout
werk, maar zijn helm voorkwam een 
hoofdblessure. 

GIJS speelt gelijk 
GI.JS heeft r,;isteravond in Amsterdam 

zijn competiticwedstrijcl trgeu ORWO 
met 5-5 gelijkg-espe<'ld. De Groningers 
die na. de tweede speelperiode nog met 
5-3 de leiding hadden, moesten in de 
_sJot,fas-e twt:emaal capituleren. Voor GIJS 
scoorden: Venema 3x, Ster! en Blnglcy, 
Tussenstanden 2--2. 1-3 en 2--0. 

- Het Heerenveense Thialt, dat door 
een auto-ongeluk verzwakt moest uitko
men. heeft in Deo Haag met 29--2 verlo
ren van Raak. 

-Reg f~aïte,2 straf. r 
HIJS Veronica __l 

f :Jf-1<unstijsbaan moet 
/inh noodgedwongen 

Het onderzoek naar de speelge
rechtigdheid van een aantal spelers 
van het team van HJJS Veronica 2 
heeft ultgewtl7A!n, dat in dit t.eam In 
een aantal wedstrijden Inderdaad 
ongerechtigde spelers zijn uitge
komen. Het bestuur van de NlJB 
heeft daarom besloten een aantal 
wedstrijden van HIJS Veronica 2 
reglementair ah verloren te verkla
ren. Daardoor kreeg de competi
tiestand In de tweede divisie van de 
landelijke ijshockey competitie een 
geheel ander aanzien. 

Ook tegen IJHC Den Haag zal de 
NIJB maatregelen nemen, want 
opnieuw kwam deze ploeg gister
avond tegen Grasso Eagles met een 
ongerechtigde speler uit. wat tot 
gevolg had dat de wedstrijd werd 
gestaakt. Een dag tevoren had 
IJHC in Luik verstek laten gaan. 
Met een telegram : "wegens ziekte 
verhinderd" liet men CPL- Super 
-Nendaz 2 in de kou staan. 
De Hunters uit Utrecht verbeter
den hun positie aan de kop van de 
ranglijst met een 5-3 overwinning 
op Grasso Eagles. 

Het Amsterdamse Orwo verspeelde 
enlg terrein door in een knappe ' 
wedstrijd tegen GUS Groningen 1 

olet verder te komen dan een 5-5 
score. De Groningers hadden kort 
voor het einde zelfs oog met 5-3 de 
leiding. 

Tilburg Trappers 2 klopte zater
dagavond CPL- Super Nendaz 2 
met 10-1 en HIJS Veronica 2 
versloeg Olympia Antwerp gister
avond met 12-5. 
De vijf best geklasseerde teams in 
de tweededivisie _komen voor deel
name aan de promotiecompetitie 
in aanmerkin1,. 
De stand is momenteel: 
Hunters 12-22, Grasso Eagles 16-
21, Orwo Amsterdam 13-20, GIJS 
Groningen 12-15, Olympia 
Antwerp 13-12, Tilburg Trappers 2 
12-8, CPL- Super Nendaz 2 9~, 
HIJS Veronica 2 11-4, IJHC Den 
Haag 14-0. 

~ het licht aan laten 
(Van een onzer verslaggevers) 

De kunstijsbaan en de ijshal in Gro
ningen moeten noodgedwongen de 
verlichting laten branden in uren, dat 
deze accommodaties niet of nauwelijks 
gebruikt worden. Zo blijft de verlich
ting in de hal 's nachts voor een deel 
branden. 

. De iwee generatoren voor--de ijsma
chines wekken zoveel energie op, dat 
er een overschot is volgens C:irecteur 
Rob van Aarern. Dat overschot wordt 
gebruikt voor de verlichting, omdat 
anders de boel kapot draait. 

De heer Van Aarem geeft deze ver
klaring, omdat hij vele telefoontjes 
heeft gekregen, dat de ijsbaan aan 
energieverspilling doet. 

"Die mensen zouden gelijk hebben 
als wij stroom van het gemeentelijk 
energiebedrijf zouden betrekken, maar 
we wekken de stroom zelf op. De 
generatoren lopen op gas," aldus Rob 
van Aarem. 

GIJS viert morgenaVIQnd zijn eer
ste lustrum. Groningens enige ijshoc
keyclub houdt ter gelegenheid van 
zijn vijfjarig bestaan, na de thuis
wedstrijd tegen het Belgische CPL 
Luik (vrijdagavond) 'open huis' in 
de grote zaal van Het Tehuis. 

Ingewikkelde 
regeling 
bij ijshockey 

De defimtieve z,egeling omtrent 
de v,e:rac.hillende na-competities llll 
de drie ij•shookey-div.isies lij,Jm een 
ingewikkelde zaak, ma,ar 7Jirt voJ.
gens bondssecretaris de heer Van 
Rijswijik vrij logisch .in elkaar. Hal
verwege j,aimaI'i zal met dirt ver
leng.stuk van de oompetHiie een be
gin worden gemaakt. 

e De bovenste vtier ploegen-van de 
eerste divisie (Raak, Tilburg
Trappe:rs, HIJS--Veronica en 
Smoke-Eaters) duelleren samen 
met twee Belgische en twee Oos
tenrijkse clubs om de "Coupe 
Intern.atiionale". 

e De twee overi1ge teams van de 
eerste divislie, Thialf en Nat. 
Ned. Nijmegen, spelen met de 
vijf - in eerder v1erspreide be
richten werd gesproken over de 
eers~ vier - hoogst eind!i,gende 
ploegen van de tweede divisie 
voor twee plaatsen in de eer:me 
diviS'ie. Ook hier wor-drt een com
plete competJi,tie ai,g,ewe:i;kt. 

e De overige vier ploegen van de 
tweede diV'isie ontmoet~m de 
twee bovenste teams v•an de der
de divi'S'Îe Zuid en de twee bo
venste van de derde divisie 
NooTd. In deze na-competitie 
gaat het om vier plaatsen in de 
tweede divisie. 

e De overige derde divisionisten 
spelen om plaatsin,g in de njeuwe 
derde divisie. 

Voor wat de noordelijke clubs 
betreft, kan men enige interessante 
ontmoetin,gen tegemoet zien tU1Ssen 
GIJS en Thialf. Beide ploegen spe
len in de na-competitie, waarin het 
gaat om twee plaatsen in de eerste 
dimiie. De Gron.mgers mtten na
melijk bij de eerste vijf van de 
twe·ede divisie en Thialf behoort 
tot de twee laagst eindd!gende ploe
gen van de eerste d,ivirae. 

Het Asser T.riiantha. dat op vijf 
janOOJri zijn l.a.ats.te competitie
wedstrijd :speell tegen Rotterdam, 
behoort bij de oyerige derde divisi
onisten, die om pla.i.tsdnig in de 
nieuwe derde divi-si.e zullen spelen. 
De Dren.then v,inden het over1gens 
bezwaarlijk om aan de2le na-compe
bi,tie mee te doen omdat aan de 
verre reizen (enkele Belgische 
teams) grote financiële consequen
ties vastzitten, Een definitief be
sluit omt:rent deelname heeft 
Triantha dan ook nog niet geno
men. 

---------------~ 



Aannemings- en 

Transportbedrijf 

v. d. BIGGELAAR B.V • 
• 

Voorstraat 75 
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* 

Telefoon 04183 - 1405 / 1628 

IJSHOCKEY - WEDSTRIJD 

ORWO FILMS 



No Naam 
0RVO-AMSTERDAM 

-
1 JOU SCHUTTERS Goali's 

No Naam 
GIJS-GRONINGEN 

18 ROELOF LEGGER 

' 

1 • 

Amsterdam 14-12-1973 
"ORWO-AMSTERDAMu vs G.IJ.S.-GRONINGEN° ==-===========- -------=========~-=-----= 

2 MARCBL VD POL ,,--r----------+-----+--+----------..J 
MARTIN LEEFLANG 

HENK VAN HALTEREN°C~ 

JOS TEISMAN 

Vanavond staat ons, tegen Groningen, een heel wat interes
santer en spannender wedstrijd te wachten dan de vorige week. 

12 LC'TtI _NG LEW 

5 W!Y. S LOOTMAKER 

9 JOE DARCY 

6 E~1IT JAS PERS 

16 E:J Y BRAND 

19 

20 

17 

8 

3 

1 3 

18 

14 

10 

6 

26 

43 

J OS BLES u A" 

R-- D KOEKKOEK 

TOr. HEIJSTERKAMP 

K ~~ !-'.ILLSON 

RG E VE'RBON 

K CK SLóOTMAKER"A 11 

F~TbR BALFOORT 

J.FOKORNI 

T:: ~J.J. VD MEER 

c. . -AGEL 

G. VD BRINK 

W. KD IT 

J.CAMPIONI 

A.ROTEE 

1e 

Verdo 

2e 

Verd. 

3e 
Verd. 

1e 

Aanv. 

2e 

Aanv. 

3e 
Aanv. 

TroCoach 

Teamlo 

Verzo 

Med.Adv. 

Referee 

Loman 

L.man. 

4 

5 
23 

9 

3 

19 

1 1 

2 

16 

PIETER STIEL 

DALE COLDRANE 

JEROEN LODE 

BART VAN LUNEN 

HENK KRIKKE 

FO-LKERT BERGHUIS 

JOHAN TOREN 

GIJS heeft een homogene ploeg met de spectaculaire doelman 
Martin Leeflan~ en de gevaarl~ke aanvaller Henk Krikke(no. 
11) als uitblinker. Ook zij hebben, evenals ORWO, 2 buiten
landers nl. Dale Coldrane(No.9) en Pat Bingley(No.14). 
Geldt voor ORWO dat een plaats in de promotie-competitie 
praktisch is veilig gesteld, de Groninger R daarentegen z\in 
daar in het geheel noi niet zeker van.Zij zullen zich der
halve volledi~ inzetten om met een zege naar huis te kunnen 
terugkeren. Gezien het resultaat in de uitwedstrjjd van enke
le weken geleden, waarin wij pas 2 minuten voor het eind
signaal een 3-3 stand kon den bereiken, zal ook ORWO er wel 
iets aan moeten doen om het ongeslagen thuisrecord weer 
voor een week te verlengen.Wtj rekenen er dan ook weer op 

1 3 

14 

17 

NICO DE JONG 

PAT BINGLEY 

JACK VENEMA 

dat de ORWO-supporters onze jongen° weer da adwerkelijk zul-
1\1 len steunen, want ze zullen het zeker niet gemakkelijk krijgen. 
1 

' 

1 

H.GROENVELD 
M.LEEFLANG 

t---'--------------1 1 

! 

Thuiswedstrijden (op Vrijdagavond - 20.30 uur) rond de jaar-
wisseling: 

21 december 
28 december 

4 januari 
11 januari 

1973: 
1973: 
1974: 
1974: 

"ORWO" VS 
"ORWO" VS 

"ORWO" VS 

"ORWO" VS 

"ROTTERDAM" (Impuls-Cup) 
"DISC PHANTOMS 0 (Impuls-Cup) 
.. HIJS2-VERONICA 538(Cornpetitie) 
••KEMPHANEN" /Ei ndh. (Impuls-Cup) 

De Impuls-Cup en een geldprijs van f 1000,-- zijn beschik
baar gesteld door ORWO-donateur en uitgever Wil vd Smagt, 
en wel voor het team dat in Amsterdam tegen ORWO het beste 
resultaat behaalt. Deze serie zg. ne<lerlaa~wedstrijden vor
men een onderdeel van de voorbereiding van het ORWO-team 
op de zware strijd in de promotiecompetitie. 

. Delta~ Llovd 
. doet '.veel voor ae ~port . 
doet alles voor de ze1terhe1 
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Hunters pakt GIJS in slotfase 
(Van een speciale verslaggever) 

GJJS heeft, tijdens de lastige uil
wedslrijd in Ulrechl tege11 de in 
de tweede divisie leidende Hun
lers, lange lijd de beste perspec
tieven gehac/ op de overwinning. 
De uitstekend combinerende Gro
ningers verbaasden de ruim twee 
duizend ( ! ) toeschouwers meer
malen met uitstekend tegenspel. 
Een na de tweede periode ver
l<reg en 3-1 voorsprong bleek 
evenwel een te wankele basis 
voor de eindzege. De Hunlers 
!rokken in de laalste minuten de 
z ge naar zich toe (5-4), waarna 
enkele honderden uitzinnige sup
por lers de ijspiste bestormden om 
hun favorieten harlstochtelijk te 
feliciteren mel de niple zege en 
het daaruit voort v loeiende offi
cieuze kampioenschap van de 
tweede dNisie. 

Zo'n twnultueus einde paste t rou
w ens precies in de sfeei· van het topduel. 

In de feestelijk versierde ij sha.l speelden 
cle ploegen in een ker(st) mi.sachtige en
tourage, waarbij luidkliukend orgelspel 

,.J~gle Bells'") steeds na een spelonder
breking of na een Hunlers-goal voor 
veel stemming zorgde. Kortom, een ge
zel! ig avondje ij hockey met verrassende 
spelmo~enten. Zo scoorde Pat Bingly na 
tten rmnuten de openingstreffer uit een 
pass van Nico de Jonge. 

De Utrechtenaren waren in deze fase 
w._n on~ortuînlijk in de combinaties. Cap
tam Wil van Dommelen zei daarover na 
al1?op: .. We _hadden de wedstrijd tegen 
Lwk van vnJdaga\·ond nog in de penen. 
De ploeg was 's nachts laat uit België 
teruggel,_~erd en dan heb je een lange 
aanlooptiJd nodig om je spieren soepel te 
maken.'' Inderdaad maakten de Hunters 
in de beide eerste periodes een vermoei
de indruk. Veel passes wat·en onzuivel' 
of konden door de fanatieke Groningers 
wo~den onde1'scbept. Wel maakte Hubly 
gehJk (1-1) , maar in dezellde minuut 
juichwn de meegekomen noordelijke 
supporters eveneens. Henk Krikke 
schoot de puck vanaf de blauwe lijn 
tegen de leggards van doelman Mars
man. De sch.ijf belandde op de stick van 
de doorgereden Krikke die via een 
"volley" sco?rde (1-2). 'Dezelfde speler 
maakte er m de tweede speeltijd 3-1 
van na een glijpartij voor het Utrechtse 

( 

kooitje. GIJS-captain Henk van Halte
ren: ,,Op dat moment hadden we niet 
meer gedacht dat we uiteindelijk zouden 
verliezen. We hadden ze helemaal onder 
controle.'' 

Meer felheid 
In de laatste periode zorgde een in de 

tweede minuut gescoorde aansluitings
treffer (2--3) van Hunters voor meer 
!elheid in de duels. De hal stond op 
mstorten toen Charlebois twee minuten 
later de derde Hunters-treffer produ
ceenle (3-3}, die echter door de daar
opvolgende GUS-actie via een goal van 
Folkert Berghuis werd overschaduwd 
3-4. 

In de resteren dj, minuten vuurden de 
Utrechtenaren uit alle standen in de 
ri_chting van het door Ma1·ti11 Leeflang 
mtstekend bewaakte kooitje. In de Gro
ninger defensie vielen gaandeweg gaten 
door de aanvallende instelling van de 
soms lakoniek spelende Stiel en de ove
ngens subliem werkende Groninger Ca
nadees Dale Colbran, die met fanatieke 
body-checks voor de nodige onverzet
telijkheid zorgde. 

Voor de jagende Hunters bleek dit alles 
ech_ter _geen belemmering hun dreigende 
acties m succesvolle handelingen om te 
zetten. Drie minuten voor het einde was 

Jf/u/1 ... 7 Zege GIJS 

het tweemaal raak. Eerst vfa Kosanda 
(4-4) en enkele seconden later door 

Mike Thorn.as (5-4), waaimee de ont
reddern,g 111 de G-1JS-ploeg compleet 
was. Desondanks maakte GIJS-man!l!gèr 
Groenveld zijn spelera later complimen
ten: ,pe jongens hebben de beste 
yvedstnJd van het seizoen g,espeeld. Het 
1s er_g m-0e.ilijk om in deze hekrenketel 
te winnen. We pakken ze wel in de na
cornpeUtie.'' 

Triafltha 
De reserves van GIJS speelden zater

dagavond in Assen vriendschappelijk te
g_cn Trlantha, dat in zijn sterkste forma
tie uitkwam. GIJS 2 bleek een wat 
g~r~utin~~rdere eenheid, hetgeen In de 
wte~deloke 3--0 zege tot uiting kwam. 

Tnantha, dat binnenkort definitief de 
komst van oud-GrJS-speler Hendrik 
Bosma tegemoet kan zien, rruste in de 
l\1nen schollkracht om het de Groninger 
doelman Legger erg moeilijk te maken. 
In de ~sle periode scoorden Rampen 
en Lode elk een treffer voor GIJS 
waarna Rampen in de volgende speeltijd 
de derde goal voor zijn rekening nam. 

De Drenten stelden daar een dosis 
vechtlust tegenover, die niet meer dan 
enige weinig dreigende momenten ople
verde. Voor het overige zagen de zeven
honderd toeschouwers enkele irritatie 

. ~IJS heeft zich zaterdagavond defi
nitief verzekerd van de vierde plaats 
op de_ ranglij~~ van de tweede c:ivisie. 
De mtwedstnJd tegen Olympia Ant
werpe? leverde een 6-5 zege op na 
een bikkelhaoo. gevecht. 

scoorde wel éénmaal (via (Jack Vene
ma), maar daar tegenover stonc~en 
twee Belgische treffers. 

De 80 GIJS-supporters onder de am
per 300 toeschouwers zagen 11Un team 
daarna in een opgaande lijn. Beide 
ploegen doelpuntten elk twee maal in 
de tweede speeltijd. GIJS deed dat via 
Colbran en Folkert Berghuis, die goed 
profiteerden van èekkingsfouten: 4-3. 

De fanati~k spelende Antwerpena
!e_n, n_amen 1n de eerste periode het 
mitia~ief. De n<;>g van de uren durende 
busreJS vermoeide Groninger ploeg 

Ond~nks het grote aantal opgelopen 
strafminuten, vertoonden de Gijssies 
een kwaliteitsgroei, waaTin Teisman, 
Van Halteren en Berghuis de be
langrijkste bijdragen leverden. Deze 
spelers vormden GIJS' voornaamste 
troeven, hoewel de Groninger Cana
C:ees Pat Bingley drie maal scoorde in 
de laatste tien minuten. 

De Belgen, die toen nog wel 'n keer 
raak schoten, kwamen uiteindelijk 
kracht tekort Ondanks de steun van 
de "thuisfluitende" Belgische arbiters, 
waarover GIJS-manager Groenveld na 
afloop vertelde; ,,Abominabel slecl,t. 
Wat deze arbiters presteerden leek 
nergens op. We zullen dit bij de NIJB 
nauwkeurig rapporteren." (Tussen
standen: 2-1, 2-2 en 1-3). 

... MARTIN LEEFLANG ... 

Dat GIJS werkelijk van plan is fa 
de na-coonpetitie hoge ogen te gooien 
blijkt wel uit het feit ~at men bij de 
Groningers heeft overwogen de in mei 
vertrokken Canadees Wilson Ross we
derom naar Groningen te halen. Ross 
die op het ogenblik in Canada ver: 
toeft, komt in januari klaar met zijn 
studie. GIJS-manager Groenveld: 

opwekkende spelersacties van weerskan
ten, waar de onderhlnge c1ubrivaliteilt 
CTriantha bestaat grotendeels uit ex
GIJ5-spelersl voor een deel debet aau 
was. 

"Het gaat niet door. We kunnen de 
inanciële consequenties zonder spon-

Zesde blad-------------------------------------Nieuwsbl 

De noordelijke ijshockeyliefheb
bers gaan enkele interesante maan
den tegemoet. Morgen start name
lijk de na-competitie om promotie 
en degradatie tussen de eerste vijf 
clubs van de tweede divisie en de 
twee laagst eindigende teams van 
de eerste divisie. Voor de deelne
mende ploegen van GIJS (als der
de geëindigd in de tweede divisie) 
en Thialf (onderaan in de eerste 
divisie) kon het wel eens een na
ronde met verrassingen worden, 
die de Heerenveense hegemonie in 
het noordelijke ijshoceywereldje 
zou kunnen aantasten. 

Het is immers bekend, dat het Frie
se Thialf in een impasse verkeert, die 
bijna heeft geleid tol t erugtrekking uit 
alle competities. De trainer vertrok, 
enkele Canadezen keerden naar hun 
land terug, kortom: Thialf is Thialf 
niet meer. Juist daarom l~iken de kan
sen voor hel Groninger GIJS groter 
dan ooit, om aan de tot nu toe heer
sende Friese superioritei t een einde te 
maken. 

Een gemakkelijke opgave zal h e t 
voCJr de Groningers overigens geens
zins zijn. Nog altijd bestaat er tussen 

G JS aast op pro otie 
de eerste en de tweede divis ie een 
grnot kwaliteitsverschil. Wel moet 
chter gezC'gd da t de G run111gers een 

stijgende lijn volgen, terw1Jl de Hee
renveners u1 de onlangs gestarte com
petitie om het Nederlands kampioen
schap al weer forse nederlagen mcas-
seer<len. 

Iemand die de na-competitie met 
vertrouwen tegemoet ziet, is Henk 
Krikke (19). Hij is aan zijn vierd · 
ijshockeyjaar bezig. Deze medicijnd1 
studerende GIJS-man steekt niet on
der stoelen of banken, dat er in deze 
na-ronde ( de bovenste l wee promove
ren naar de eerste divisie) zeker mo
gelijkheden liggen: ,,~aar mijn idee is 
GIJS dit jaar duidelijk sterker gewor
den. Wa het vorige seizoen vaak een 
kwestie va11 enkele uitblinker , nu is 
de ploeg als eenheid solider. We spe
len meer systeem-ijshockey, dat door 
de spelers wekelijks beter wordt uit
gevoerd.'' 

H e t werken vanuit een duidelijke 
theorie, h et miniseren \'an de geluks
fac toren en de daarmee samenbnngen
de vermindering van spektal{elspel 
lijkt voor GIJS inderdaad een tap in 
d e goede richting ,·an het perfect ionis
me, Overigens wordt daarmee gedeel-

telij k de wat tegenv:.illenc.le publieke 
belangstelling verkl aard. Kr il;ke zegt : 
,,Dat is m isschien één r den. Maar de 
belangrijksLe oorzaak van het matige 
bezoekersaan tal moet je loch zoeken 
in de lèoncurrentie van het basketba l 
op de zaterdagavonden. Daarnaast 
blijven er wat mensen weg, omda t je 
met elke week wint zoals het vonge 
jaar. Toen waren de meeste teams 
echter v eel zwakker." 

Met Thialf 
strijd om 
hegemonie 
Mocht GIJS zich het recht op pro

motie verwerven, dan zal daar ook 
gebruik van worden gemaakt. Het on
langs gewijzigde bestuursbesluit h ier
over vindt in Krikke'.s ogen alle gena
de : ,.Als wf' straks aan het einde va n 
deze na-cflmpetitie vijf ploegen achter 
ons houden. dan hebben we immers 
bewezen een plaatsje in de eerste 

divisie te verdienen . Dat was het vori
ge jaar anders, toen een dergelijke 
,,krachtproef'' in wezen ontbrak." 

De Groninger nummer elf vindt de 
hu idige sfeer in de ploeg optimaal. 
Het vertrek van coach Van Erp heeft 
men bij GIJS weten op te vangen. 
Rob van Aarem coacht de thuis
wedstrijden en manager Groenveld 
b egeleidt de ,,Gijssies" tijdens de uit
wedstrijden. Een ideale begeleidings
vorm? Krikke : ,.Vooral door de vele 
contacten tussen de beide coaches is 
een dergelijke werkwijze niet erg be
zwaar lijk. Iedereen zei zich voor het 
uiterste in en we zijn allemaal tevre
den zoals het nu gaat'' . 

Kr ikke. die 'het vor ige jaar lid was 
van l1et Nederland e jeugdteam, speelt 
voor ziJn plezier, maar hij wil het wel 
zo goed mogelijk doen. Aan een even
tuele carrière bij een absolute top
ploeg denkt hij nauwelijks. Hij hecht 
nadrukkeliJI( meer waarde aan zij n 
studie. 

Het blonde GIJS-talent vlamt weer 
op a ls hij de naam hoort van GIJS' 
eerste tegenstander in de na-competi
tie: Orwo-Amsterdam. H enk Kri.kke: 
,,Willen we onze kansen houden, dan 
moeten we zorgen de eerste thuis
wedstrijd te wionen . We doen ons 
best". 
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GRON lNGER IJSHOCKEYST rcHTI NG dd. 23-12-69 

. 49 

SPELERS 1e TEAM van 1- 1-74 t'm 31-3-74 bij Groningen 
nr:13 Nico de Jong nr.1 Martin Leeflang 

nr2 Folkert Berghuis 
nr 3 Jercen Lode 
nr4 Henkv Haf teren c. 
nrS Jos Teisman 
nr.6 Rob v Aa rem 
nr.7 Douwe Kon/ ng 
nr9 Dale Colbrane 
nr10 Albert Stuivenberg 
nr:11 Henk Krikke 
nr:12 Hans E1kelenboom 

nr14 Pat Bi ngley 
nr.15 Geert Rampen 
nr16 Johan Toren 
rr.17 Jacky Venema 
nr.18 Roelof Legger 
nr:19 Bart van Lune 
nr.22 Herman Carras 
nr.23 Pieter Stiel 
nr24 Hans Wagenaar 

Trainer: /vlartin Leef lang Adres0 IJsstadion Stadspa ' 
Coach: Rob v Aarem Concourslaan 4 
fv/anager:H. Groenveld Groningen. (OSOJ-256070 

_,__, ____ ------ -- ~ -- ---- - --

GIJS GIJS GIJS GIJS GIJS GIJS · GIJS GIJS 
..-.--- ·- - - - - - - .,_ - - - ,...__ - ~ - - ---- -- - - -

Ook G.IJ S. wenst U een voorspoedig 1974 
- ., 
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HET LAATSTE NIEUWS 
Sp,ortpaleis - Merl<sem 

Aanvang : 20 uur 

Olympia Antwerp 

. G. Y. S. Groningen 
DRUKKERIJ ANTIGOON N.V. - Vleminckstraat 15, 2000 Antwerpen - Tel. (03) 32.89.68 - Em. Jacqmalnlaan 105, 1000 Brussel - Tel. (02) 17.55.95 
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Deelname promotiewedstrijd nu ze-ker 
• GIJS won nog m 

laatste minuten ..... 
De conditioneel sterke ijshockeyploeg 
van GUS heeft zaterdagavond ln Ant
werpen op de valreep met 6-5 gewonnen 
,·an Olympla. Aanvankelijk konden de 
Groningel'lii in het sfeerloze en met 
weinig comforl ultge,·oerde ijsstadion l.n 
Antwerpen niet hun draal vinden. Ook 
de lange busreis (meer dan vij[ uurl zat 
de ploeg kennel.ijk in de benen. De 
Belgen namen dan ook In de eerste 

lijn in z1Jn p I bracht, moesten de 
Belgen spoedig terrein prijsgeven. Jack 
Venema sloot de eerste periode meteen 
tr~f en in de tweede periode 
zorgden Folkert Berghuis en Dale 
Colbran zelf voor een 3-2 voorsprong. 
Olym pia herstelde z.ich echter en nam 
opnieuw het heft iu handen en wist door 
krachtig spel de achterstand weer in een 

periode vlot een 2-0 voorsprong. '-----------'=---------1 

Toen de Groninger ploeg daarna vooral 
door captain Henk van Halteren. Jo 
Tei man en Folkert Berghuis wat meer 

"IJSHOCKEY 
G.IJ.S. en/of Triantha" 
WiJ zijn licrhebsteri:; vnn de ijshoc

keysport en dit spel, als kijbipel. geeft 
ons veel ontspanning. 

Zolang ons GIJS bestaat hebben we 
alle verdchtingen van deze club ge
volgd. En wc kunnen stellen dt1t zij 
h t tot nu toe niet slecht doen c:. m::wl 
k ampioen! l, \ al toch een gun tige 
invloed mo t hebben voor de stad 
Groningen. Zel.f hebben wc wel ge
hOord dat andere clubs in den lande, 
zelfs llit het buitenland (Duitsland en 
België) graag m G1·oningen komen 
spelen, omdat dan in het a lge!;'een op 
een Lah·e en sportie c weclstnJd gere
kend kan '.\'orden. . . '11 waai·bij ge
tracht v..-ordt goed ijshockl'y t, laten 
zien! 

Tot voor enkele weken gaf Uw 
hant op duidelijke wijze blijk Yan 
lrn:11· journali~tieke aandacht t.a.v. dit 
spcdCiek sportgcbeurt>n. Echtc1· ... tot 
onze _qrolc vt>rbazing con~lateerden 
v. ., 1..l.n µlut,eli ng r anl u1 uit -A sen, 
mce1· in de belangstelling sta,ll en 
GIJS nis . c unclair op de ach te rgrond 
is gcschnven - t.a. \', de publiciteit? . 

W llichl worden W<' nu van chauvi
nisme beticht. Maar het is toch geen 
schande al~ men voor zijn club, ch ... 
sll,d opkomt! GIJS is loch vun Gronin
n , n ! U s hcnkt toch ook eerder aan
dach t aan FC Groningen als er -divi
.iec.;I ub dan aan een lager ge-Lelde 
,·oC'lhal lub (met alle respect voor de 
taaiste). 

Aldus constateren wij een bepaalde 
ambi alcntic t.;i .v. Uw berichtgeving, 
wat on. zeer bevreemdt 

Bovendien 1 • hel geen gelwim dnl 
GI.JS et· financieel nil'l zo roo kleurig 
,·oor :laat en U zou du· mel Uw 
nieuwsgaring hier wellicht wot meer 
in de positieve zin aan kunnen bijdr< -
gen tol en gunstig effe t ( bezoeker. -
toeloop). 

Bovendien: he t Nieuwsblad vun het 
oorckn . laat toch nog steeds m de 

·tacl Groningen? 
Gronmgen, dame~ J . VOS, 

M. V;"fTLOKS. 

( Hel lijkt 011. niet ongcwoo11 aan 
de ))restaties van een nieuwe , ·ere
nig ing extra aandacht te wijden. 
Uet ieuw. blad i overigens een 
noordelijk dagblad. · portredactie 

' vh::\"). 

4-J voorsprong om te buigen. 
In de derde periode bleek GIJS over een 
betere conditie te be chikken. Pat 
Bingley zorgde spoedig voor de gelijk
maker en toen Olympia bij een 5-4 voor
sprong terk verdedigend ging spelen, 
leek een Belgische z.ege in het verschiet. 
In de laatste twee minuten echter sloeg 
GUS genadeloos roe. Met twee fraaie 
treffers kwam Pat Bi_ngley ten latte tot 
de 6-5 zege van de Groningers. die zich 
nu definitief in de groep van vijf hebben 
gewerkt die aan de promotiewedstrijden 
om twee plaatsen in de le divisie mogen 
deelnemen (samen met Thialf en atio
nale Nederlanden). 
De tand in de tweede di\·isie is nu: 
Hunters 14-26, Grasso Eagles 16-21, 
Orwo-Amsterdam 13-20, GIJS Gro
ningen 14-17, Olympia Antwerp 15-12. 
CPL Super Nendaz 2 13-1 0. Tilb'-;lrg 
Trappers 2 14-10. HIJS Veron ica 2 13·6 
en UHC Den Haag 14-2. 

Zege GIJS 
. ~HJS heeft zich zaterdagavond defi

mt1ef verzekerd van de vierde plaats 
op de ronglijst van de tweede é:ivisie. 
De uitwedstrijd tegen Olympia Ant
werpen leverde een 6-5 2ege op na 
een bikkelhard gevecht. 

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

GIJS wint • 1n Luik 
Gl.!S h~ ft de laat t ompelitiewed
. lnJrl gIBlcra, ond in Luik met 16--10 
gl'WOnuen \'an Super • endaz II. 

De periode landen: G; 3-2. 1 . 
Dn r dit fraaie resultaat i. het Gro
ninger i.i-hocl<eyteam defin it ie! op de 
derdP plaats van de t wcede rti vi ie ge
komen. De promoliecompetilie gaat 
volgende week zaterdag van star! met 
Pen thuiswedstrijd tegen hrt Amster
dam. e Orwo. 

scoorde wel éénmaal (via (Jack '\qme
ma), maar daar tegenoverstonC:en 
twee Belgische treilers. 

De 80 GIJS-supporters onder de am
per 300 toeschouwers zagen hun team 
daarna in een opgaande liJn. Beide 
ploegen doelpuntten elk twee mnal in 
de tweede speeltijd. GIJS deed dat via 
Col~ran en Folkert Berghuls, die g d 
profiteerden van lekkingsfouten: 4-3. 

Ond~s het grote aantal opgelopen 
strafmmuten, vertoonden de Gijssies 
een kwaliteitsgroei, waarin Teisman, 
Van Halt eren en Bergh'ui.s de be
langrijks te bijdragen leverden. Deze 
spelers vormden GIJS' voornaamste 
troeven, hoewel de Groninger Cana• 
C:ees Pat Bingley drie maal scoorde in 
de laatste tien minuten, 

De Belgen, die toen nog wel 'n keer 
raait schoten, kwamen uiteindelijk 
kracht tekort. Ondanks de steun van 
de ,,thuisfluitende" Belgische arbiters, 
waarover GIJS.manager Groenveld na 
afloop vertelde: ,.Alx>minabel !echt. 
Wal deze arbiters presteerden leek 
nergens op. We zullen dit bij de NIJB 
nauwkeurig rapporteren." (Tuss~:n
standen: 2-1, 2-2 en 1-3). 

Dat GIJS werkelijk van plan is in 
de na•competitie hoge ogen te gooien 
blijkt_ wel u.it het feit C:at men bij de 
Groningers heeft overwogen de in mei 
verti-okke.n Canadees Wilson Ross we
derom naar Groningen te halen . Ross, 
die op het ogenblik in Canada ver
toeft, komt In januari klaar met zijn 
studje, GIJS-manager Groenveld ; 
"Het gaat niet door. We kunnen de 
financiële consequenties zonder spm1-
sor niet aan." 

2../, 
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G.IJ.S. OPSTELLINGEN 

t~rtin Le8 flang (1) Doelverd. 
Roelof Leggcr(1 8) 2 oDoe lverd . 

Henk v . iial t e r en (4) c a :, t . 1 e Verd . 
Jos Te isman(5) 

Pi e t er Sti e1 ( 23) 2eVerd. 
Dalo Colbran e ( 9 ) 

J eroen Lode (3 ) 3eVerd. 
Dart v . Lunc (1 9) 

Johan Tor en(1 6) 1eAanva l 
Folk ert ~e r chuis (2) 
Henk :Crikke (11) 

Nico de Jong(1 5) 2oAanval 
Po.t Bing1y(14) 
Jacky Venema( 17) 

i'fiss e ls pel cr s : 
Geert Ram;ien(1 5 ) 
Albert Stuivenberg 

Coach R.van Aarem 
Eanagc r II. Gr oenveld 
Arts en F . I-I " iJulde r 

H . G. Krikke 
H. de Vries 

Fysio" 
therapeut H.Broomans 

Coach 

A.AlW.ANG 19. 4 5 uur 

G, IJ . S. 

OR'W- A~ISTERD~.i 

J, Schut te (1) 
li . v . d . :?o1(2) 

: . v . Rossum( 3 ) c ap t , 
·:r . St oe t ina:~ er( 5) 

II . J as pers ( 6) 
L. Lou ( 1 2 ) 

J .Dacy(9) 
E. Dr o.nd(1 6) 

J , Blcs (19 ) 
R . lCoclrn ek ( 20 ) 
T. Hij s t cr kamp (17 ) 

L - • Z;o, l voort ( 10) 
F , J.1s Jc rs(11) 
::, : :i-il s on ( 8) 

3eAanval 
F. 1Ta.3e1(1 8) 
C. Stoe t make r(14) 
R. Verbon(1 3) 

Pogorny 

omrn- A~ :s TERDAl.I 

G • IJ • S • ïH EîVJ S ~ 

Vanavond do openinc; s nedstrijd in de 1)romoti e 
competitie 1e Divis i e N.IJ. B. s eizoe~ 1974/1975 
t cecn OH /0 - I\.î ISTEHDA:; . 

De r e sultaten in de co~p2titic 2c . ivisi e ~ar en 
G.IJ . S . OR .!O- A:.,STERDAî.! 3- 3 en 0R !0 - 11.: ;s TERDAjJ 5-5• 
Trrcc .:; clijk•.-raar di ge t eams op he t ijs vanavond, 
nie t a ll een ijhockoy-t ochniech, doch ook in s portief 
opzicht . 
De s ::ie l er s van G.IJ .:3. zijn door cl.ron.:; cm v c,n he t e rot e 
be l an g van dez0 pro mot i e co:::1)eti tie en ook t~O t oam
coost is □o rnente e l oJti~ae,l . 
Di j hopen da t bei de t eams a r een s ,cnn ende avond 
vn.n illD.ken en re~~c:ncn zoals Ql t ij d op Un s 1)0rtieve 
o.a.nmo cdi ginc;cn voor ot,ze jo,1~Gns . 
ïbmons a ll e spe l Grs- bestuur ·:,ensen n ij U bij de 
1 c thuisuedstrijd in 1 S- 74 nog een c;e lt1J(tig nieur, j aar 
en vee l ijhockeysuccessan, 

Xonendc thuisnodstri ,j den: aanvanr.; 19.45 uur 

Zo. 1 9-1-1 974 

Za 26-1 - 1974 
Zo, 26-1 -1 974 

G. IJ . S . - Vermo edelijk Tilburr: of 
Antuerpcn (Se ~rom . pl a a ts) 

G. IJ , S . - i';l J ,. ,_:'.GElî. 
G. IJ . 3 .C- ~TIJ ll ,~GEN. o.unvc.n0 110 30 uur 

Let op het nummer van dit J rocr amma, U heeft misschien 
een p:oi js. 

--------------------- ·----~ --- -





GIJS perspectiefrijk van 
start in promotiestrijd 

Hoe men ook over een eventuele 
promotie van GIJS mag denken, één 
ding is zeker: de start iu de na-compe
titie was zaterdagavond beloftevol. De 
Amsterdamse Orwo-brlgade zag zich 
geconfronteerd met bijzonder wils
krachtige GIJS-spelers, die hun be
doelingen met rorse body-shecks ac
centueerden. De Groningers bogen een 
1-0 achterstand om in een uiteinde
lijke 7-1 zege, die de Gij ies voorna
meUjk dankten aan een betere condi
tie. Pa in de tweede helft van de 
s lotperiodc capituleerden de Amster
dammers overigens. Binnm enkele 
minuten scoorde GIJS toen elkaar snel 
opvolgende treffers, die de wankelen
de Orwo -Jlloeg definitief velclen. 

Coach Van Aarcm had het vlak voor 
de derde periode allemaal precies uit
gesti ppeld : .,We moe ·ten ze op ondi
tie pakken, omdat we speltechnisch 
gelijkwaardig w.:iren." Maar Orwo
coach Pogorny verteld in d e tweede 
pauz:c : ,,We zullen GIJS op takti k 
verslaan. Ik prob er in de slotfase 
enkele nieuwe spe lva riaties, die we 

voor het eerst zullen uitproberen." 
Rob van Aarem had het tenslotte bij 

het rechte eind. Van opzienbare Am
sterdamse spel vormen bleek ruets. Ze 
konden trouwens nauwel~jks worden 
uitgevoerd door het gemis aan vol
doende kracht. Volkomen gebroken 
l 1elen de gasten zich door de enthousi
ast opererenC:e gastheren overklassen. 
Tijdens ·de slotminuten doelpuntten de 
Groningers liefst vijf maal via Bingley 
(2x), Krikke, Teisman en Venema : 
7-1. 

e Voor de na-competitie Is zaterdag
avond ook de wedstrijd Grasso Eag
les- ationale Nederlanden Nijmegen 
ge:;peeld. De Nijmegenar n wonnen 
met 4-9. 

In de eerste periode zagen de ze -
t ienhonc:erd toeschouwers (voor het 
eer ·t sinds weken was het s tadion 
weer goed gevuld) een gelijkopgaande 
trijd, waarin de Amsterdamse forma

tie met een vertragingstaktiek de 

Dale Colbran 
{links) en Jack 
Venema (rechts 
op cle rug ge
zien) nemen hel 
Amslerdamse 
kooitje onder 
vuur. De puck 
bevinclt zich 
aan de slick 
van Venema. 

vaart uit de Groninger acties trachtte 
te brengen. Orwo opende zelfs na vijf 
min uten de srore via Millsen op een 
moment dat GIJS met vier man speel
de. De daaropvolgende Groninger 
èoelpun!enjacht kreeg veel verzet van 
de uitstekend reagerende doelman 
Schutte, hoewel gezegd m et worden 
dat het richtingsgevoel van met name 

Bingley, Venema, Stiel en Toren soms verrassend gemakkelijk in Gron.iriger 
ontbrak. handen kwam. De tllsscnstanden wa-

Hct duurde tot halverwege de twe - ren 0-1, 1-0, 6-0. 
de spelfase voordat Johan Toren na Voor de eerste divisie wer<:! in 
en rebound succesvol uithaalde: 1-l. Heere nv en de wedstrijd Thialf-HJJS 

Toen was het eigenlijk al du ide lijk C:a l gespee ld. fUJS won. met 10-9. De 
de ploeg met de minste fouten de tu ssenstanden van deze door 900 toe--
bes te kans zou hebben op de zege, die schot1wers bijg woonde wedstrijd wa-

dooc ;r;; G;~och ïr;,;-;/--4, 2-3 en >-3. 
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IJsstadion Stadspark Groningen 
wat gaat er gebeuren?: 
ZATERDAG 12 JA llJARl a.s. 

aanvang 11.30 uur 

GIJS B-THIALF B 
Dan het toppunt van spanning met als inzet een plaats in de eerste divisie: 

GIJS 1-0RWO AMSTERDAM 1 
Aanvang 19.45 uur. 
Alle Gijs-supporters worden verwacht! 

Dl ' DAG 15 januari a.s., aanvanr 18.00 uur 

regionale KNSB LANGE BAANWEDSTRIJDEN 
A. eu B junioren 

1 

IJshockeywedstrijd 
IJsstadion Stadspark 
Competitie: promotie lc div. N.1J.B. 

GIJS-ORWO-AMSTERDAM 
ZATERDAG 12 JANUARI 

Aanvang 19.45 mu· - Toegangsprijs î 3,50. 

Voorverkoop Gronfogen: Sigarenmagazijnen: 
Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2; 
Homan. Herestraat 80; 
Griever, Paterswoldseweg 448· 
Knollema, Wlelewaalplein 40. 

Hoogewncl: 
Berma-Sports, M. Veningastraat 30. 

machtig 
De ijshockeyploeg van GOS is zaterdag
avond in het Groninger Ijsstadion de 
promotie-degradatie competitie om 
twee plaatsen in de eerste divisie belof
tevol van start gegaan. GUS kwam tot 
een overtuigende 7-1 overwinning op het 
Amsterdamse ORWO. Dat gebeurde In 
een wedstrijd, die een ware propaganda 
voor de ijshockeysport betekende. De 
ruim 1500 toeschouwers hebben er met 
volle teugen van genoten. Er werd fair, 
en met volle im:et gespeeld. 

J n de eerste periode hadden de Amster
dammers aanvankelijk het meest te ver
tellen. Een doelpunt van Nilson na on
geveer t ien minuten was dan ook een te
rechte beloning voor het betere spel van 
ORWO. 
In de tweede periode was er van een 
Amsterdamse meerderheid geen sprake 
meer. GIJS kwam nu ook veelvuldiger , 
tol dadendrang en kwam aJ spoedig 
naa t ORWO toen Johan Toren op 
fraaie wijze coorde. 1n de derde periode 
werd ORWO finaal wegge chaatst. 

Heksenketel 
GlJS, dat conditioneel veel sterker 
bleek. was nu oppermachtig. Het wer 
ah het ware een ka t- en- muisspellctje. 1 

-, oen eerst Nico de Jong en daarna Pat 
Bmgley de puck de juiste richting had

den meegegeven. kreeg men weer de ou
de en vertrouwde sfeer in het Groninger 
ijsstadion. Het werd weer een heksenke
tel. De Gij sies werden door het publiek 
opgezweepl lol nog meer daden. Het 
Amslerdamsc bolwerk werd tenslotte 
volledig onder de voel gelopen. Door 
lrefler van Henk Krikke, Pat Bingley, 
Jo~ eî~man (ct:n l'hot vanaf de blauwe 
IÎJn) l'll Jack Vcnema werd hel een 7- 1 
,e c voor de Groni ngers. Aan beide 
kanten werde n 7.cs strafmi nuten gcrcgi
,trcerd. 
1 n n~•n Bo~-:h muc~I Grass Eagles de 
~r,1ch1 1•a n aiinn.i lc Nederlanden Nii
mtgcn ervaren. Hei klassenverschil wa 

111 dil 1rclk11 du idelijk merkbaar. De 
t:LT\lc <.livhioni,ten uil Nijmegen won 
nt·u 111c•I 4-4. 

11.. --- l - f tf 

IJshockeytitel 
inzet van 
Haagse derby 

Van onze sportcone pondenL 
GRONINGEN, woensdag 

De vanavond op de 
HOKIJ in Den Haag te pelen 
i.1shockeywedstrijd tus e11 
Raak / IJshockey en HIJS Vero
nica 538 i be li send voor het 
Nederlands kampioenschap. Nu 
Tilburg Trappers er vrijdag
avond ill sla.agde met 6-3 vau 
Ra.e.k / IJ hockey te winnen. 
moet Raak/IJshockey de Haag• 
se derby winnen wil het de na.
tionále titel in de wacl\i Iepen. 

Tilburg Trappers slaat ":Il 
punt op de Haag e !ormaLie 
achler en z.11 van vond waar
schijnlijk een punt voor ~omen 
te staan. want de thuiswed
strijd tegen Nation.a1e N der
landen Nijmegen moel ge n 
problemen opl ver n. Het H<:~
rcov en e Thialî kwam tot 7.lJll 

er t overwinning in d Ne
d dandse competitie door een 
8-5 overwinning op NNN. 
maar verloor en dag later 
kan loos met 8-3 van Smoke 
Ealers. 

De st□nd in de eerste djvisie 
is nu: 
Raak / lJ h . 9 7 1 1 15 80-2T 
Tllb. Trap\>. 9 ' 0 2 14 72-35 
Sm. Earerh 10 6 0 1 12 sz-.; :i 
U ljs Ver. 538 9 5 0 4 10 5 -51 
Nat. ' d "N IJm . 9 1 J 7 3 34-73 
TllJ~I! JO t 0 9 2 <12-99 

In de strijd om lwee plaatsen 
in d · eerste divisie won GIJS
Groningen ook zijn tw cd 
wedstrijd. Ditmaal zagen ruim 
1200 toeschouwers in het Gro
n in gse ijs ·tadion GIJS met 9- 3 
wint1P11 van het tweede team, 
van Tilburg Trappers. D kam
pioen van de tweede rlivi s1 
Hunters, s tartte d promotie
degrada l1ecompclitic met een 
4-4 onbesllst tegen er l dL-

lsionist Nationale N derlan
den. Een verdienstelijk rcSlll
taat van de Utrechtse formatie. 
ln Den Bosch deelde ORWO
Amsterdam de punten met 
Grasso Eagles, hier werd h l 
3-3. GJJS Groningen ocrl nu 
de rangli.i t < an met een punt 
meer dan de Nationale ed r
land n. 

De stand is· 
fT1 1s (iron. 2 2 u 0 4 16-1 
. at..Kd.Nijm . 2 l 1 0 3 11-8 
lJUlll r$ 1 0 1 0 J 4-4 
Gra!-,,so Eagles 2 Il 1 1 l ;-a 
Orwo- 'dam 2 0 1 l l 4-10 
Tilll . Trap 1, . 2 ] Il 0 l 0 3-~ 
Thl:tlf 0 0 0 0 0 0-0 
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De noordelijke ijshockeyliefheb
bers gaan enkele interesante maan
den tegemoet. Morgen start name
lijk de na-competitie om promotie 
en degradatie tussen de eerste vijf 
clubs van de tweede divisie en de 
twee laagst eindigende teams van 
de eerste divisie. Voor de deelne
mende ploegen van GIJS (als der
de geëindigd in de tweede divisie) 
en Thialf (onderaan in de eerste 
divisie) kon het wel eens een na
ronde mel errassingen worden, 
die de Heerenveense hegemonie in 
het noordelijke ijshoceywereldje 
zou kunnen aantasten. 

Het is immers bekend, dat het Frie
se Thiall in een impa.ss ve1'keert, die 
bijna heeft t1ele1d tot terug trekking uit 
alle ompetities. De l1·ainer vertrok, 
enkele Canadezen keel'Clen naal' hun 
land terug, kortom: Thi<1lf i· Th ial.f 
niet meer. Juist daarom lij ken de .kan
sen voor ht>L Groninger GIJS groter 
dan ooit. om aan de tol nu loc heer
s nd Fn se superioriteit e n einde te 
maken. 

Een gemakkelijke opgave zal heL 
vocir de Groningc1·s ovengcos geens
zim zijn. Nog allijd bestaat et• t ussen 

GIJS aast op promotie 
de eerste en de tweede divisie een 
gcoot k\ alHeitsv rschil. Wel moet 

ch r a-ezegd dat de Groningers een 
stijgende l ijn volgen, terwijl de Hee
renveners in de onlangs gestarte com
petitie om het Nederlands kam_pro n
schap al weer forse nederl agen incas
s 0 erden. 

Iemand die de na-competitie met 
1·trouwcn tegemoet zi t, i Henk 

Kdkke (19). Hij i aan zijn vierde 
ij5hockey,jaa1· bezig·. Deze medicijnen 
·tuderencle GIJS-man si.eekt niet on

der stoeleJ1 of banken, dat er in deze 
na-rqnde (de bovenste tw e promo,•e
ren naar de cci· te didsie) zeker mo
gelijkheden Liggen: ,. aar mijn idee is 
GlJ dit jaar duidelijk tcrkcr gewor
den . Was het vorige seizoen vaak een 
kwestie van enltelc uitblinkers nu i 
de }}loeg al ee11J1eid soli der. We spe
len meer systeem-ij hockey, dat door 
de speler wekelijks beter wordt uit
gevoerd." 

Hel we1·k en \'anuil een duid lijke 
theori , het mini. eren van de geluks
f.1c tore11 en de daarmee samenhangen
de vermil1dering van speklakelspel 
lijkt v or GIJS in<lcrdaad e n stap in 
d goede richting van hel p rfeclionis
me. Overigens wordt daarmee gedcel-

lelijk de wat tegenvallende publieke 
belangstelling verklaard. Krikke zegt: 
"Dat is misschien één reden. Maar de 
belongnJkste oorzaak van het matige 
bezoekersaantal moet je toch zoeken 
in de concurrentie van het basketbal 
op de zat •rdagavonden. Duarnaa~t 
bhJven er wat men·en weg. omdat je 
niet elke week win t zoê:11s het vorig 
jaar. Toen \' aren de meeste teams 
echter veel zwakkc1•.'' 

Met Thialf 
strijd om 
hegemonie 
Mocht GIJS zich 11 t recht op pro

mot ie • rwerven, dan zal daar ook 
gebruik van worden gemaakt. Het on
langs gewijzigde bestuursbesluiL hier
over i.ndt rn Krikke's og n alle gena
de: ,.Als we _traks aan het einde van 
deze na-competitie vi,1f ploegen achter 
ons houden, dan l1ebben we immers 
bew~z -n en plaat ·je in de eer te 

divisie te verdienen. Dat was het vol'i
ge jaar anders. toen een derge1ijke 
,,krach proef" in wezen ontbrak." 

De Groninger nunun r elf vindt de 
huidige ' fe r in de ploeg optimaal. 
Het vertrek vnn coach Van Erp heeft 
men b ij GIJS weten op le van<1en. 
Rob van " arcm coacht de thuis
wedst1· ij den en managrr Groe1nvel d 
begeleidt de "Gij ssies" tijden de u it
wed~trijdcn. Een ideale begeleidings
vorm'? Krikke: ,,Vooral do r de vele 
con aclen tussen de be ide coaches 5s 
een dergeltJke werh.--wi_1ze niet erg be
zwaarilJ k. Iedereen zei zich voor h e t 
uiterste in en we zij11 allemaal l vrc
dt>n zoal s he t nu gaal". 

Ki-ikke. die hel vorige jaar 1 id was 
van li>l Nederlandse jeu_gdleam. speelt 
voor zijn plezier, maar hij wU het wel 
zo goed moge lijk doen. Aan een even
tuele carrière bij een absolule top
ploeg denkt hij nauwelljk . Hl,1 hecht 
nad rukkelljk meer waarde aan zijn 
stud ie. 

Het bl onde GIJS- talent vlamt w.eer 
op al J11j de naam hoort van GIJS' 
Per le tegenstander in dl' na-competi 
tie: Orwo-Amsterdam. Henk Krikke: 
.,Wil Jen we onze kansen houden. dan 
moeten we zorgen de eerste thuis
wetlstnJd te winnen. We doen ons 
best•·. 

'GIJS is 

sterker 
geworden' 

Henk Krikke: 

"GIJS is dit Jaar 
duidelijk ster
ker geworden, 
de ploeg is als 
eenheid soli
der." 
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VOORVERKOOP GRONINGEN : 

Sigarenmagazijn : • 
Minke, Nieuwe Ebbïngestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Kn0llema, Wielewaalplein 40 
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Berma Sports. M. Veningastr. 30 1'Y 



Groningers nu aan de leiding 1. e;~~ .2-1-17y 

GIJS te sterk 
voor Tilburg 
Ongeveer 1200 roeschouwers hebben 
zaterdagavond GDS ook de tweede 
wedstrijd ln de promotie- deg,adade 
competitie zien winnen. GDS kwam rot 
een meer dan verdiende 9-3 overwinning 
op het tweede team vao Tilburg 
Trappers, dat nogal teleuntelde. De 
Ttlburgen hadden ln doelman Vincent 
van Schlld naar één speler die zich met 
de Groninger kon meten. Door zijn 
spectaculair optreden voorkwam hlj een 
debacle van zijn ploeg. GDS speelde 
technisch en taktiscb een knappe wed
strijd en was over alle llnles supe.rfem 
aan de Tilburgers. 

G.IJ.S. 

De eerste periode werd met een 2-1 
stand afgesloten. J~ckie Venema en 
Henk van Halteren zorgden voor de 
beide treffers. Het tegendoelpunt kwam 
van de oud -GIJS speler Adje Herrijgers, 
die ook de beide andere Tilburgse 
treffers voor zijn rekening nam. rlo de 
tweede periode kwam de schotvaardig
heid van de Grbnlngers pas goed uit de 
verf. Pat füngley (3x), Henk J(rikke en 
Johan Tooren tekenden voor een goede 
afwerking. Na de 3-1 stand scoorde 
Herrijgers opnieuw tegen, dat deed hij 
ook in de derde periode nadat Henk 

ifu rtin Leefl ang( 1) 
Roelof Legger(1 8) 

OPST:ZLLI:NGEN 
Doelverd . 
2eDoolverd . 

Uenk v~ Halt e r en 4 capt , 1eVerd. 
Jos Te is man (5) 

Pi e t er Stie1(23) 
Dale Col ebrane( 9) 

Jeroen Lode (3) 
Bart v. Lune (1 9) 

Johan To ren(1 6 ) 
Fol kert Ber ghuis( 2) 
Henk :·~rikke(11) 

2eVerd. 

3eVer d . 

1eAanva l 

2eAanval 

Krikke en Dale Colbrin en voorsprong 
tot 9-2 hadden opgevoerd. 

De kampioen van de tweede divisie, 
Hunters, startte de promotiecompetitie 
met een verdienstelijke 4-4 score tegen 
eerste divisionist Nationale Nederlan
den Nijmegen en in Den Bosch kwamen 
Grasso Eagles en Orwo- Amsterdam een 
3-3 score overeen. 

GUS heeft nu de leiding met één punt 
voorsprong op Nationale Nederlanden, 
dat zaterdagavond in Groningen teg~n 
GIJS speelt. Zondagavond moet GUS m 
TilburR aantreden voor de return tes:en 
Tilburg Trappers. 

J a l! r .-.( s) 
Lou v . " . Sc'.oot( 5) 

J n v~ 1.;.U:t:de(7) 
Verdi Bo clacrt(16) 

Peer Ba1Qck(15) 
At je Herrijaer (4) 
Nico Kremers(17) 

Joh.Gode:rie (2) 

'STEUN 

v:JS weer' 
Mi schien is het aan velen oorbij 

gegaan, dat GIJ S doOl' zijn_ jongste 
overwinning met 16-10 m L uik 
(Belg.) zich geplaatst heeft v oor . d~ 
promotiecompetitie naar de l s te d1 v 1-

sie van de NfJB. In voetbaltermen 
heeft GIJS een periode-kampioen
schap behaald. Zute~dag sp7?1 t GIJ_S 
zijn eerste promobewedstr_1Jd _thUl 
tegen Amslerdam. Zel.f v1er Jaren 
nnuw bij de groei van GIJ? betrokken 
geweest z ijnde betreur 1k _ het , dat 
ondanks het voortd1 ,rend 6t1Jgen _van 
het n iveau van GlJS, de pubheke 
belangstelling minder is geworden 
dan vroeger. Het i · m deze r . n 
dat ik m ij lot de oud GIJS-fan ncht 
en hen oproep de komende weken het 
IJ sstadion Stad. park weer te bezo~
kcn. GIJS h eft b c~loten, nu_ het ni 
veau zich dil se iz en zod<l:nig hee~t 
verbeterd. om in de r romot1ecompet1-
tîe te tn1chten een plaats voor de l ste 
divisie lc veroveren. Daarvt.:or 1s me~ e 
de steun van -en grool leg10ei:i: nodtg. 
GIJS he ft in h t verled~n z1Jn suk
sessen steeds m de dank ZIJ de gewel
dige mentale steun van zijn suµpor ters 
k unn n behalen. , 

GIJS-(ans an weleer, roanag~r 
Groenveld, coach Van Aarem en tra1-
neL· Leeflang en alle GIJSSiES heb
ben uw s leun nodig. Zorg door uw 
aanwezigb id, cl ·1t GIJS de . steun 
heeft, die het veL·dient en d1_e ~~t 
mogelij k kan ma~en, dat GIJS in _ z1Jn 
5cle jnar van z11n best ai:1n voor de 
rlel'clè maal hel zoel v an bel sukses 
gaat proeven. De spelers staan op 
scherp. stel hen niet teleur en laat !1et 
GIJSSIE OLE" in het IJsstad1on 
'weer klinken . 

Appingedam, Fr. J. M. VAN ERP 
oud-rnanagcT-coach GIJS 

. ~J . J . 1': ï4 - 1C)J5 ZATERDAG 19 J AiJUAaI 1974 
19 , 45 UTJ 

t.,. .IJ . ~, . /TSU.'S : 

in de promotie competitie op papier t05 n do 
5 gepl aat st e pl oee uit de 2e divi s i e doch · 

-r _ 1:elijkbo i d, uanneer O:.') voll e st erkt e ges,eeld uor t , 
een v-:11 de s t e r .rn t e t eams uit de 2e divisie . Ze hebben 

o+ f.:.,elopen neekend beide ui tncds trijden in Utrecht 
tegen de Hffi-TTErtS en in Den Uaag tegen H. I J .s . V3R0~TICA 
Ge\ o. r en . Genoeg r edenen 0 :..1 te kunnen rekenen op een 
moeilijke nodst rijd voor G,I J . S. De promotie-degradatie 
competitie 1o divisie 3ezi en de ~rote bclaneen die er 
voor de clubs op het spel staan, belooft eon van de 
interr->ssanste competities van de Iî eclerlandse Ijs!1ockey
bon te uorden . 
et bes uux en de spelers doen alles om zo goed mogeli jke 

resul tato te halen, daar kunt u van overtuicd zijn. 
Supporters rrij hopen rrederom op een sportieve aanmoediging 
voor onze jongens . Tot ziens a.s. Zaterdag bij G. IJ . S.
WA':'IO? LE ~-:ZDERLANDEH EIJ: :E:GEH, Niet de Jong (13) 

Pa t Dingly ( 1 4 ) 
J a cky Venema (17) 

Jos v.d . '.Jijngaard ( 12) 
Paul van Sume e (10) 

'.Ji s s e l spl?l ers: 

Geert Rampen (15) 
Albert Stuivenber g 

Coach 
1:anager 
Artsen 

Fys io-

R.van Aarem 
H. Groenveld 
H. Uulder 
H. G. Krik~rn 
H.de Vries 

ther peut H. Broomans 

'J .1-LT U IET ROKEl ! l ·r .A , U. B. NIETS OP DE BAAH .ïERPEU! ! 

Za . 
Zon . 

Vrij , 
Za . 

Vrij . 
Za . 
Vrij" 

26-1-74 
27-1-74 
2- 2- 74 
8 2-74 
9-2--74 

16- 2- 74 
22- 2-74 
9- 3- 74 

16-3-74 

G.IJ .S. - Ho.t ,Hed . ïHJ:~GE1l 
TILBURG TRAP?ERS - G.IJ .S. 
HUNTEL - G. IJ .s . 
Hat .Hed . 1-ïIJ.EGEif - G. IJ .S , 
G. IJ . S . - Gfu\SSO EAGLES 
G. IJ. S. - .rlTERS 
G. IJ • S • - Tl{IALF 
GRASSO ZAGLES - G. IJ.S. 
T~IALF - G.IJ.S . 

DENKT U UOG A.AN OUD PAPIER? 

om: DAT IS VOOR G.IJ.S. JELAHGRIJKI! 
Inl . c . II . van Lune tel 050-257466 



GIJS BESLIST DUEL IN VIJF MINUTEN 
GIJS heeft slechls vijf minuten zuivere speelLijd nodig gehad om zijn 
tweecle tegenstander in de promolie-compeli lie een verple llerende 
nederlaag Loe te dienen. Dat gebeurde liidens de slotminuten van de 
tweede spelperiode, toen de Groningers ee n 3-2 voorsprong uit
bouwden lot 7-2, waarmee hel tweede team van hel Brabantse Ti.1-
burg Trappers delinitief door de knieën ging. De uiteindel ijke 9-3 
zege onderslreept de uilsl ekende Groninger slarl i n deze naronde, 
hoew el coach Van Aarem niet op de zaken voo ruit wi l l open: ,,Pas 
na de eers tvolgende thuiswedstrijd legen Na lionole Nederlanden 
Nijmegen kunnen we iets verstandigs zeggen omlrenl onze promolic
kan en." 

Inderdaad lijken serieuze gevolg
trekkingen, na twee duels van de te 
spelen twaalf, te voorbarig. De zwa
re jongens van het gezelschap komen 
nog. Ploegen als Thiall, ]Iunters en 
Nationale Nederlanden Nijmegen 
spielen normaal gesproken enkele 
klassen be~er dan hetgeen Orwo en 
Tilburg Trappers 2 1n Groningen 
hebben laten zien. Overigen devalu
eert dat de tot nu toe geleverde 
Groninger GlJS-prestatie geens
zins. Ooa-0h Van Aarem: ,,We hebben 
onze supportters In ieder geval laten 
zien, dat we praktisch elke week op 
een hoger niveau spelen. De jongens: 
knokken ervoor. We willen erg graag 
naar die eerste divisie". 

De twaalfhonder d toeschouwers 
zagen zaterdagavond dan ook een 
uiterst geconcentreerd GIJS aan het 
rwerk. Hoewel het krachtsverschi l ei
genlijk te groot was om te kunnen 
genieten van een spannend score
verloop, waren de ovatie3 er wel. 
Herraaldelijk klonken er in de s1eer
vo11 e hal stormac-htige toeju ich ingen 
na solo's van Dale Colbran (met veel 
vechtlust), P at Bingley. Henk Krik
ke, Jack Venema en. J ohan Toren. 
Voor de rest zoi:gde tussentijds orgel
spel voor een cirousachtig gehee 1, 
waarbij de GIJS-goal als een t el
k ens terugkerende climax werden 
ervaren. 

Gemak 
Vooral in :fysiek opzicht was GIJS 

zijn tegenstander de b aas. MeL opval 
lend gemak wonnen de G ro ningers 

vele duels. Al na vie r minuten open
de Venema de score, waaro p even 
later captain Henk van Halteren 
vanaf de blauwe lijn de tweede tref
fer produceerde: 2-0. Ex-GIJS- p -
ler Adje Hereijgers deed in die fa e 
wel iets terug (2-1), maar Bingley 
toonde aan dat GIJS daar n ie t van 
onder de indntk was: 3-1. Ook niet 
nadat wéér Hereîjgers tegenscoorde 
(3-2), want Colbran, Kriklce, Toren 
,en Bingley vonden het vijandelijke 
netje 'n de reeds aangehaalde Gro
ninger produktie-minuten, die de 
zuiderlingen tot beginnelingen de
klasseer den: 7-2. 

Daarna legde GIJS meer voorzich
t igheid in het spel, hoewel Van Aa
nm in de tweede pauze verklaarde: 
"We gaan ook in cle derde periode 
normaal door. Als het kan tenmin
ste." Toch duurde het tot de veer
tiende minuut v an deze periode 
voordat de Groningers via J ohan To
ren de winstmarge vergroo tten naar 
8-2. Het tegenspel van Tilburg 
Trappers had toen a l vrijwel niets 
meer te betekenen. Men had reeds 
gewillig m de nederlaag berust. P at 
Bingley scoorde nog een keer in cte 
slotminuut, waaro p Til burg Trappe rs 
de eindstand tenslotte op 9-3 be
paal e. 

Tussenstanden: 2-1, 5-1 en 2-1. 
In dez,e na-competitie wist het 

Utrechtse llunters de ploeg van 
Nijmegen een gelijkspel af te dwin
gen (4-4) en speelden Den Bosch 
en Orwo ook al' gelijk : 3-3. Th.Jalr 

heeft in deze na-competitie nog geen 
wedstrijden gespeeld. 

Triantha 
T riantha speelde zaterdagavond 

een oefenwedstrijd tegen het D uitse 
L eer. De As enaren, die maar bitter 
w mig inzet vertoonden, hadden nie'; 
vee l moeite de slecht spel,ende Du tt
sers ie overklassen . Zeshondel'd toe-

chouwers zagen in de hoofd . tede
lij ke ijshal Leuhery, Kort, Bosma, 
Van Huët, Picek, Van Ge1der en Van 
Halleren (2x) scoren , waartegenover 
de Duitsers twee tegen treffers ste 1-
den: 8--2. Tussenstanden: 3-0, 4-1 
en 1-1. 

Thialf 
Voot· de !'federlandse competitie is 

zaterdag in Heerenveen gespeeld de 
ontmoeting Thia.lf-Smok.e Eaters. 
De Brabantse ploeg won met 8--3 
(2-2, 3-1, 3--0). Er waren 900 toe
schouwer . 

Nico de Jonge (finl~s) ziel cle puck t gen cle punt 
van de se/iaa t van de Ti lburg. e doelman belanclen. 

FOTO ONDER: Pal Bingley (linNs) !rand/ op een groepje 
' verdedig 

,,IJSHOCKEY 

G.IJ.S. en/of 

'-1-11 1·.l 
' 1 

T riantha" 
Wij zijn 1 ie fhcbster8 van de ij:;hoc

kcyspol't en dit sp l. als k ijkspel, geefl 
ons veel ontsponnmg. 

Zolang on· GIJS bcst.:1al hebben we 
al Ic verrichtingen van deze club ge
vo lgd . En we kunnen slellen dat zi.1 
h t!t Lol nu toe niel slecht doen (2 maal 
kampioen!), wat toch een gunstige 
invl d moel hebben voor de s tad 
Groningen. Zelfs hebben we wel ge
hoord dat andere lubs in den lande, 
zeHs uil het buitenlnncl (Duitsland en 
België) graog in Groning n komen 
spelen, omdat dan in hel algemeen op 
een (airt' en • porlievc wedsll'Îjd gere
kcnrl kun worden .. . en waarbij ge
tra lit wordt goed iJshockey te )alen 
zien! 

TDt \/OOI" enkel weke11 g~rr Uw 
Jm1m op duidelijk, wijze blijk van 
haar journalistieke aandach t.a.v. dit 
s peciÜek . porigcbclln:n. Echter .. . tot 
onze gr\'l1e \·crbazing constateerden 
we. dal plotseling Trianlha uil Assen. 
mPer i11 de b elangslclling staat ·n 
GIJS als secundair op de achtergrond 
is gescho\•cn - L.a.v. clc publiciteit? . 

Wellicht worden we nu van chauvi 
nisme beticht. Maor hC'l is toch geen 
chande als men voor z; ijn club. h .. . 

stad opkomt! Gl.JS is toch von Gronin
g n! U schenkt Loch ODk eeJ'dcr aan
doch l a,111 FC Groningen als ere-d iv1-
sieclub dan aan een lager ges dek 
'-'O 1 bale lub ( met alle resp c: voor ct 
laatste). 

Aldus constateren wij een bepn,1ldl' 
ambival ntic L.a.v . Uw· bcl'Ïi.:htgeving. 
wat ons zeer bevr emdt. 

Bovendien is lwi geen gehC'im dat 
GJJS er fimmciecl niet zo roosklemig 
voor • tnat en U zou dus met Uw 
nieuwsgaring hier wellicht wat me r 
in de positieve zin ~wn kunnen bijdr -
gen tot een gunstig ffcct ( bezoekers
tocloop l . 

Bov nclien: het Ni uws blad \":lil het 
, oorden slaat toch nug steeds in de 
stad Groningen? 
Grnningen , d:1mr-. J. VOS, 

M. Wf'I'LOKS. 

c liet lijkt om, niet ongewoon aan 
de pre taties van een nicuwt vere
niging cxlra aandod1t te wijden. 
Uel Nieuwsblad i oYcrigeus een 
lloordelijk dag·b lad. Sportredactie 
NvhN ) . 



G NINGER IJSH CKEY STICHTING 

GRONINGEN 
ZATERDAGAVOND 26 JANUARI a.s. 

Aanvang 19.45 uur 

Toegangspr1 s f 3,50 

dLJ ; 

Minkè, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Grieve r. Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND : 

Berma Sports M. Veningastr. 30 

Compeat e Promotie 1e Divisie N.IJ.B. 

■ 
■ ■ 



G.IJ. S. 

~ a rt in Leef 1 a n g ( 1 ) 
Iloelof Legger(18) 

OPSTELLI"lGEN 

Doelverd . 
2e Doel verd. 

Henk van llalt eren(4)cap t . 1e Ve rd. 
Jos Te isman 

Pi ter St i e1( 23 ) 
Dal e Colbran e ( 9) 

Jeroen Lode (3) 
Bart v . Lun e ( 19) 

John Toren(16) 
Fo l ke rt Ber ghuis(2) 
Henk Yrikke (11) 

fico de Jong (1 3 ) 
Pat Bingly(14) 
J .:1 cky Venema(17) 

1:r is se 1 spe 1 rs : 

Gee rt R mpen(15) 
Albert Stuivenb er e 

R. van Aa. r em 
- • Lee fl ng 
H. Gro enveld 
• .• . ;ul de r 

H. G. vrikke 
H. de Vries 

II , Broom ns 

2e Verd. 

3e Verd. 

1e J\.anv 1 

2e Ao.nval 

Je Aanval 

Coa ch 
Trainer 
1· :anaf!,er 
Artsen 

Fysio the r o.peut 

y 1974. 
A.AlifVANG 19.45 UUR 

H.v. d . Boogaard 
R. vo.n Beek 

H. Sci a rone 
D. v . d . Sluis 

11 . v . d , Borg 
1· .J . Duyghuys en 

F . Do bbe l aar 
B. Tuns t ead 
B. Smuldcrs 

C , Hui zinga 
J . Joosten 
J • ! i j 1 o mans 

p . V • Rijs ' ijl< 
T. ·Tij enhuis 
J . :~ nuel 

H.van ·reumen 
Ciril I~linar 

G.IJ.S. 

Vanavond Nij □egen , ons inziens de s t e rkst e ploeg uit de 
roooti G/ degrcda ti egroep . 

De ~~ dstrijd va n de ze avond i s voor G.IJ . S . een pr achtige 
e l egenhe id kennis met 1e divisi e ij hoc key te maken. 

l ij~egen heeft dit seizoen t e0en sterke t e enstan ders 
3espeeld en he t zal voor onze jongens een mo eilijke rred
st ri jd narden . 
1:, anncer e c h t e?r G. IJ . S . !!let voll e inzet apeelt, dan is h et 
z eke r ni - t ko.ns loos . 
De beste schut t e r van IIJ1~ GEN is de can~dees Tll1STEAD 
die hoo op de scorelij s t staat. 

1. ij r ek011cn op een zeer s pann ende f a ire ,cdstrijd doa r 
de onderlinge v e rhoudine me t TIJ j L"'GE ·, zeer eoed i s . 
Ve e l plezie r van vond en t ot zins bij G. I J. S.-GI~SJ O EAGL 1 S 
op 9 F brunri u . s . 

In de - elers buss en n a r Utrecht op za t erdag 2 - 2-'74 en 
na ~r \J ijmegen op vrijd g 8- 2- 1 74 k unn en .:!:, 20 support ers 
mee , opcevcn bij de Heer Groonv 0l d t e l 050-25636 1 

l~D J. . 0 . .OTI E/ DEG DAr.1 IE 1 e/ 2e divis i e • • 

1 • GIJS 2 2 0 0 4 16 - 4 
2 . Ha. t . :cd . 

~ ~ i jmt:g cn 2 1 1 0 3 13 8 
3. ~hmt ers 1 0 1 0 1 4 - 4 
4. G. En ___, les 2 0 1 1 1 1 - 12 
5. Or .10 .L\ □s 2 0 1 1 1 4 - 10 
6 . Thi o.lf 0 0 0 0 0 

7. Til . Tra p 1 0 0 1 0 3 - 9 

=>E1T:~T U iJOG 0:1 ONZE API ERACTIE ! ! ! ! ! 

KOM 3 AART AAR DE FANCY - FAIR V~ GIJ So ADERE MEDEDELINGEN 
OLGE DE PROGR !J1 f, .. 



GIJS verliest opwindend duel 

ROUTINE NIJMEGEN 

GIJ ontmoett,e het afgelopen week-
in.de d twe uitersten tn d na-

c1n11 pC'liti . (;i~luavl'11d reisden de Gro-
11i11gers naar Til)mrt voor de ret un1 
tegen Tilbur g Trappers 2, één van de 
zwakkeren in het gez.elscha.p. De ont
moeting leverde en vrij gemakk elijke 
11-l zege op voor )echt tweehonderd 
t.o chouwers. Veel moeizamer ging het 
zaterdagavond l gen de eer. te-dîvisioni -
ten uit , ljmegen in een bomvol ij· ta.ru
on, aar zo'n 2.000 to houwer een 
ensa.Uonecl doel k r egen voor geschoteld. 

De uiteindelijke 1 ijmeeg;se zege (5-3) 
kwam n op windende spelmomenten t-Ot 
stand, vaarin GIJ lange tij d meer dan 
gelijkwaardige te-gen t.and wist te bieden. 

De eerste Groninger nederlaag in deze 
voor promotie belangrijke na-competitie 
werd door coach Van Aar.em nJ nuch
ter b naderd. De vaak emotioneel reage
rende Groninger sladiondiredeur sprak 
kalm over en kwalitei verschil, dat 
nl •t kon worden ontleend: ,,Nijmegen 
heert verdiend gewonnen. De spelers 
hebben duideUjk meer routine, ze z1Jn 
geraffineerd r." Een .half uur eerder , 
vlak voor de derde periode, geloofde 
V:in A.arem nog in e n condilie-sla g. 
v,,aarin h.Ij zijn spelers he sterkst achltc. 
N"'jmegen -coach Van Heumen verklaarde 
loe11· ,.Als ,ve hel ni t 1·edclen. dan 
schamen we ons. Natuurlijk winnen we 
vanavond. We hebben ons in de eerste 
periode-s alleen el""n beetje op GIJS ver
keken.'' 

Nico cle Jong 

uiteindelij k de door&lag. Nationale Ne
derlanden }fijmegen speelde zich in de 
lottase voorbij GIJS, dat daarvóór zijn 

supporters van enkele sensaties had la
ten genieten. De Groningers produc er
den direct in de tweede periode via Dale 
Colbran een gelijkmakende treffer (1-
ll, waarna Pat Blngley in de vierde 
irunuut uit een scrimmage scoorde: 2-1. 
Nog geen twee minu en later zagen de 
luid aanmoedigende toeschouwers Bing
ley voor de tweede maal doelpunten (3-
1). 

Later z.01 gde de niet overtuigende ar
biter Schuth voor nog meer emolie
uilbasrtingen door een afgeweerde 
N11meegse inzet als geldig doelpun te 
erkennen. Aan het daaropvolgende tien 
minmen durende debat kwam een einde. 
doordat ijmegens captain Tunstead zei ( 
verklaorde. dal de goal nie1 was gt' 
. coord. 

Het bl ek echter uitstel van executie. 
want de Hollandse Canadees Tunstead 
maakLe er tenslotte een persoonlijke tri-ff de;n7;, 

maar de routine ga! omf van. Hij scooroe alle Nijmeegse 

/Y~ ~-/~l<f/Y 

(links) en Dale Colbran (tweede van links) proberen in een geza.menli;ke 
actie hel Nijmeegse kooilje te doorboren. 

doelpunten na ui gemeten as ists en be
keken solo's. waarmee hij het klassever
schil met .de juiste cijfers aangaf: 3-5. 
Tussenstanden: 0-1, 3-,2, 0-2. 

GIJS speelde gisteravond in Tilburg 
zonder Pieter Stiel (studie) en Jack 
Venema (vaderschap). maar dat belette 
de Gr ingers niet een ruime 11-3 zege 
binnen te halen. De Tilburgenaren wer
den bij vlagen totaal overklast. Voor 
GIJS scoorden: Pat BLngley (5x). Nico 
de Jonge (2xl, Henk Krikke (2x>. Johan 
Toren, Jeroen Lode. Tu. enstanden: 0-2, 
:l-3 en 0--6. 

Dubbe le zege Th ialf 
1:1 deze na-competitie kwam Thiali het 

afgelopen w k:einde twee maal in actie . 
VnJdagavond werd Orw in Amsterdam 
vrij gemakkelijk naar een 5-13 neder
laag gespeeld en gi_teren boekten de 
Heerenveners hun tweede zege door in 
eigen huis Gras o Eagles met de cijfers 

H-.1 naar huis te sturen. 

Ander,e ui slagen in de na-competitie 
zijn: Hunters--Orv,'"0-Amsterdam 13-4, 
NiJmegen-Tllburg Trappers 2 9-3. 

De tand 1-s: 1. Nijmegen 4-'i', 2. GUS 
?-6, Tbfalf 2-l, 4. Hunters 2-3, 5. Gras o 
Eagles 3--1, 6. Orwo 4-1, 7. Tilburg Trap
p r 2 l-0. 

Triantha: winst en gelijk 
Triantha startLe de na-compe itie voor 

de plaatsing van de derde diYi Ie (5e tot 
en met de 9e plaatsl met een zege en 
een gelijkspel. ln As en kwamen de 
Drenten z.aLerdag tegen UIJ C 2 t.ot een 
2-0 overwinning. Gisteren bi ken de 
studenten van Raak gelijkwaardiger te
genstanders: 3-3. Voor Trian tha scoor 
den dit weekeind: H.erm:m Tuinman. 
Kees van Hatleren. Hans P isek, George 
Leu.hery eu Lammert Thomas. 

- --·~-----------------------~~ 
IJSSTADION STADSPAR 

Z 'ST,'.DSPM • 

§GRON INGEN 
-<: ,. 
::: 

4 mwttrbl.iJ'I 

GRONINGEN 
onco ur laan 6. Tel. 25 60 70. 

FC GRONINGEN OP 
GLAD IJS? 
k om zaterdagavond kwart voor acht 
kijken naar de promotiewedstrijd 

GIJS l - Nat. Ned. Niimegen l 
in de pauze gaan FC Groning rs doel
schi ten. Reuze altraktie. 
's Middags hall twaalr 

GIJS C. -Nat. Ned. Niimegen C. 
Dinsdagavond om 6 uur 

i.ANGEBAANWEDSTRIJ DEN 
v or D-rijde1·. Kom dit Jv ~ lalent 
loej uic hen' 



Winst op Tilburg Trappers 
. 

Verliezend GIJS blijft 
kansen behouden 

In de promotie- degradatiestrijd om 
twee pla.ablen ln de eerste divisie van de 
ljshockey-competltle heeft GIJS zich 
gisteravond keurig hersteld van de 5-3 
nederlaag van de avond tevoren tegen 
Nationale Nederlanden Nijmegen. GDS 
kwam in Tilburg tot een overtuigende 
11-3 overwlnnlng op het tweede team 
van TUburg Trappers. 

De Groningers speelden evenals tege n 
Nijmegen op voortreffelijke wijze en 
overklasten de Tilburgers volled ig. 
Door twee treffers van Nico de Jong 
sloot GIJS de eerste periode met een 2-0 
voorsprong af. In de tweede periode 
kwamen de Tilburgers wat beter voor de 
dag nadat Van der Broeke de stand op 
1-2 had bepaald. Maar via Henk 
Krikke, Johan Toren en Pat Bingley liep 
GIJS toch verder uit . Bij 1-5 kwam er 
even wat stilstand bij de Groningers. 
waarvan Van der Broeke tweemaal 
profiteerde. 
In de derde periode werden de Tilburg 
Trappers volkomen van het ijs 
geschaatst. Via drie treffers van 
Bingley, twee van Jeroen Lode en een 
van Henk Krikke werd het tenslotte J 1-
3 voor GIJS. 

De 2000 toeschouwen In het ultver
kochte Groninger ljsstadJon zagen GOS 
zaterdagavond bijzonder sterk spelen 
tegen Nationale Nederlanden Nijmegen, 
die tn de Canadees Tun..'itead zljn 
sterkste speler had. Hlj was het ook die· 
GIJS naar een nederlaag schoot. 

f In de bijzonder aantrekkelijke en ener
verende eerste periode kwamen de 
Nijmegenaren door Tunstead op een 1-0 
voorsprong. In de tweede periode had 
GIJS het meest te vertellen. Dave 
Colbrin zorgde voor de gelijkmaker en 
twee fraaie akties van Pat Bingley 
brachten GIJS daar na in · de winning 
mood (3-1). l De Groningers hadden echter te vroeg 
gejuicht, want de met meer rouLmc 
opererende Nijmegenaren kwamen 
sterk terug. Tunstead sloot de tweede 
periode met een 3-2 stand af om in de 
laatste periode nog tweemaal een bres in 
de Groninger verdediging te slaan. GIJS 
verloor d it treffen met ere en is zeker 
nog niet kansloos in deze promotie
degradatie competitie. 

Uitslagen 
De overige uitslagen waren: 
Orwo Amsterdam-Thialf 5-13, Nat. 
Ned . Nijmegen-Tilburg Trappers 2 9-3, 
Hunters-Orwo Amsterdam 13-4, Thialf
Grasso Eagles 14-1. 
Het programma voor het komende • 
weekeinde luidt: 
Vr. Nat. Ned. Nijmegen - Orwo Amster
dam. Za. Hunters - GIJS Grasso Eagles 
-Thialf, Tilburg Trappers 2 - Orwo Am-

sterdam. Zo. Tilburg Trappers 2 - Huo
ters. 
De stand is nu: 
Nat. Ned. Nijme-
gen 4 3 1 0 7 27-14 
GIJS 4 3 0 1 6 30-12 
Thialf 2 2 0 0 4 27-6 
Hunters 2 1 1 O 3 17-8 

-Grasso Eagles 3 0 1 2 1 8-26 

GIJS-Nationale N ederlanden Nij
megen: POJt B ingley scoort voor 
GIJS (2-1) 

Orwo Amsterd. 4 0 1 J l 13-36 
Tilb. Trapp. 2 3 0 0 3 0 9-29 
Tilburg Trappers ZJ O O 3 0 4-
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GIJS nÎ8t0Vëftuigend 
ondanks grote triomf 
Er heerste na afloop van het due] geen echte feestvreugde in de GIJS
kleedkamer. Ondanks de ruime 8-2 zege was daartoe dan ook geeu 
reden. Het klinkt tegenstrijdig, maar GIJS speelde bedenkelijk slecht. 
Doordat De Hunters er ook al niets van bakten, kregen de drieduizend 
(!) toeschouwer een opvallend matte partij ijshockey voorgeschoteld, 
die herhaaldelijk fluitconcerten uitlokte. Wat voor de Groningers een 
enerverende sleutelwedstrijd hacl moeten worden, werd een spektakel
loze ontmoeting die door het vele fluitwerk van het arbitrale duo zijn 
laatste charme verloor. 

GIJS-manager Groenveld kwam 
2:ich na afloop verontschuldigen met 
goedkope excuses : ,,Onze jongens durf
den niets. Ze waren bang om strafmi
nuten op te lopen, nadat ze op de 
hoogte gebracht waren van de nieuwe 
fluitvoorschriften." H unters-oaptain 
Van Dommelen kwam met een veel 
aannemelijker reden voor de anti-ver
toning: .,We waren erg verzwakt door 
het niet meespelen van vijf basisspe
lers." 

Daarmee had de Utrechtenaar de 
malige verrichtingen van zijn ploeg 
.afdoende verklaard. De Hunters mis
ten Wagner (geschorst), Hoekstra 
(knieblessure), Hubley (oogblessure), 
Thomas (heupwond) en Kosanda (ge
schorst). Voor GIJS betekende dat een 
meevallertje. Het werd de Groningers 
trouwens helemaal gemakkelijk ge
maakt door de vele Utrechtse stralmi
nuten, die een vrijwel constante nu
merieke meerderheid tot gevo!,g had
den. Bij het m inste o! geringste wer
den e -speler naar àe strafbank gedi
rigeerd. 

Veel vijf-minuten-penallies en en 
kele match-penalties werden voor klei
ne overtredingen kwistig uitgedeeld. 
Nieuwe in truerende voorschriften 
van de Nederlandse IJshockey Bond 
kregen op die manier een toepassing, 
die het spel alle hardheid ontnam. De 
Bond slaagde daarmee in zijn opzet 
(het de kop indrukken van spel verru
wing), maar haalde zich wel het onge
noegen van supporters, spelers en offi
cials op de hals. Manager Groenveld: 
,.Het is belachelijk, dat de Bond mid
denin een belangrijke na-competilie 
met stringenle voorschriften komt. 
Een feit is, dat men in het verleden te 
weinig aandacht aan spelverruwing 
beeft geschonken. Deze nieuwe in
structies doen daarom nu wat gefor
ceerd aan." 

AJ in de eerste minuu.t stu.urde arbi
ter Burger een Utrechtenaar naar de 
. trafbank wegens een onschuldig 
1 ijk end vergrijp. GIJS verzuimde hi•er
van Le p rofiteren. De combinaties 

lotten niet, de inzet wa · minim:iai 
(Groenveld: .,Dat kwam doo,r die 
"oorschriften") en de kansen werden 
onbenut gelaten. Zelf kwamen de 
Hunters via Campell aan de leiding: 
1-0. Jack Venema, PatBingley en 
Nico cfe Jonge zorgden er in d eze 
eerste periode voo r, dat GIJS met een 
3-1 voorsprong kon gaan rusten. Toen 

bleek al dat de zwaar gehandicapte 
H[Ulters-ploeg het de Groningers niet 
al te moeilijk zou maken. 

In de berstensvolle ijshal kreeg 
GIJS door een permanente numerieke 
meerderheid van één of. meer spelers 
alle gelegenheid de score op te voeren. 
Voor de ogen van de verbaasde toe
schouwers vervielen de Noordelingen 
echter in beginnelingen.spel, dat ver 
beneden het normale niveau bleef. 
Zel!s vijf GIJS-spelers zagen tegen 
drie va,n Hunters geen kans te scoren. 
De passes kwamen niet aan, zodat elke 
combinatie bij voorbaat al kansloos 
was. 

Pas in de laatste speeltijd capitu
leerde doelman Marsman met regel
matige tussenpozen. Nico de Jonge, 
Jack Venema (2x) J ohan Toren en 
Henk Krikke vonden het net in een 
periode van minimale Utrechtse te-

genstand. Hunters' captain Wil van 
Dommelen zag toen nog kans iets 
terug te doen: 2--8. 

Manager Groenveld constateerde in 
de slotfase een duidelijke opleving: 
"A1gez.ien van de tweede periode is er 
daarna toch nog vrij behoorlijk ge
speeld". laar ook bij erkende dat 
GIJS één van zijn minder gotede 
wedstrijden achter de rug had. Met de 
belangrijke ultwedstrij!l tegen Natio
nale Nederlanden Nijmegen (vrijdag
avond a.s.) voor de boeg-, lijkt 
een spoedige herstel voor de Gronin
gers onontbeerlijk. 

Andere uitslagen ln de'll'e na-compe
titie zijn: Nationale Nederlanden 
Nijmegen-Orwo 9-3, Grasso Ea,g
les-Thialf 5-9, T ilbw·g Trappers 2-
0 rwo 6-3, Tilburg Trappers 2-J-lun• 
ters 6-9. 

De stand Is: 1. Nat. Neder1. Nijme
gen 5-9, 2. GIJS 5-8, 3. Thialf' 3-6, 4. 
Hunters 5-~. 5. Tilburg Trappers 2 5-2, 
6. Grasso Eagles 5-2, 7. Orwo 6-1. 

Het Asser Triantha verloor zij n der
de wedstrijd in de derde divisiecom
petitie. In Rotterdam bleef het team 
van die naam met 5--0 voor de Dren
ten, die veel moeite hadden met de 
open baan. 

De stand is hier: 1. Phantoms 2-4. 2. 
Rotterdam 3-4, 3. Triantha 3-3, 4. UDC 
3-2, 5. Raak Studenten 3-1. 

Knappe 
zege 
GIJS 
Door een fraaJe 8-2 overwinning ln 
Utrecht op de JJsbpckeykamploen van 
de tweede dJvlsle, Hunten, heeft GIJS 
zijn kaq,sen op een plaatl In de eei:ste 
dJvlsle ~ehouden. De Groningen waren 
In Utrecht duJdellJk superieur. Hunten, 
dat het zonder Kocanda en Wagner 
moest stellen (belde. spelers zijn voor
lopig geschont) en ook niet kon be
schik.ken over de topscorer In de tweede 
divisie Thomas, beeft alleen In de 

, tweede periode enigszins gelijke tred 
met de 'Gljssles' kunnen houden. 

De wedstrijd werd danig beinvloed door 
de nieuwe spelregels die de Nederlandse 
IJshockey Bond heeft ingevoerd en die 
vrijdag pas aan de spelers eo scheids
rechters bekend werden gemaakt. 
Deze nieuwe spelregels bleken nogal 
wat problemen op le leveren. 
De overige uitslagen in de promotie
degradatie competitie waren: 
Nat. Ned. Nijmegen-ORWO Amster
dam 9-3; 
Grasso Eagles-ThîaJf 5-9; Tilburg 
Trappers 2- ORWO Amsterdam 6-3; 
Tilburg Trappers 2-Hunters 6-9. 

KUNSTIJSBAAN UTRECHT 

c.o 
Q 

0 

MISSISSIPPI DREEF 151 - UTRECHT· TELEFOON 6114 31 

bewijs van toegang 
thuiswedstrijd 

prijs f2,75 
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' Datum: _& _~ _').. _-: __ Y 

9~ltr GIJS komt weer 
,,v:~ ,.t/~outine tekort 

Het was weer de routine, die de 
GIJS-ploeg tegen Nationale Nederlan
den Nijmegen de das om deed. De 
ab olute ijshockey-topper (de num
mers één en twee van de nacompeti
tie) kreeg voor de Groningers daar
mee dezelfde onaangename ontkno
ping als enige weken gel den in het 

tadspark. N u w erd de eindscore 10-
7 in het voordeel van de N ijmegena
ren. 

GIJS-coach Van Arem was er na 
afloop echter nauweHjks van onder de 
indruk: ,,Er is niets verloren. De top
ploegen spelen 1100- tegen elkaar. Als 
w e de twe·e wed trijden traks van 
Thialf winnen, dan hebben we ons 
alsnog voor de eerste divisie geplaatst. 
Theoretisch kun nen we nog eerste 
worden". 

De enihou 1a~c "pelen de ,.GIJS -.i e:" 
leken in de b-eginiase van de lotpen
ode overigens de zege naar zich toe te 
h·ekken. De op dat moment met 7-4 
leid'ende ij m genaren lieten toen in 

erdedigend opzicht nogal wat steek
Jes vallen, die re oluut door de Gro
ninger werden aangegrepen om doel
treffend toe te laan. De Canadee 
Colbran scoorde in amenwerking met 
zijn landgenoot Bingley tweemaal ach
tereen uit moeilijke posities: 7-6. 

De flair om door te drukken ontbrak 
echter. Het Groninger offensief werd 
met snelle tegen loten beantwoord. 
Zoals gezegd, gaf de grotere Nijmeeg
se r outine de bes lissing, Met snell e 
ombinaties spleten ze de GIJS-verde

diging. dle daarvoor al enkele malen 
had gewankeld. 

I 
Namens het bestuur. 
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PRO •:OTIE COHPETITIE 1 e DIVISIE N. IJ. Br 1974-1975 ZATERDAG 9 FEBRUARI 1974. 

AANVANG 19 ~45 UUR 

G.IJ.S. 

hlartin Leeflang(1) 
Roelof Legger(18) 

OPSTELLINGEN 

Doelverd. 
2e Doelverd. 

Henk v.Halt eren(4)capt 1eVerd, 
Jos Teisman(5) 

Pieter Stie1(23) 
Dale Colbrane(9) 

Jeroen Lode(3) 
B:=i rt v • Lun e ( 1 9 ) 

Johan Toren(16) 
Folkert Ber ghuis(2) 
Henk Krikke(11) 

Nico de Jong(13) 
Pnt Bingly(14) 
Jacky Ven ema(17) 

·.-Jissels pel ers: 

Geert ampen(15) 
Albert Stuivenberg 

2eVerd, 

3eVerd. 

1 eAo.nval 

2eAanva l 

Coa ch 
Trainer 
:.Tanager 
Artsen: 

R.v.Aarem 
}.I. Leeflang 
H.Groenveld 
F, H. }.:ulder 
H.G.Krikke 
H.deVries 

Fysio
therapeut H.Broomans 

GRASSO EAGLES 

D.Gyisterz 
J.v.Reckon 

J.Benne(2) 
P.Benne(4) 

J.v.d,Berg(15) 
W.Figuurs(6) 

P.Colijn(17) 
C.Populier(18) 

J,v.Gulp capt(5) 
T. de Groot( B) 
H.Hulsken(12) 

T. Natbod(14) 
A.v. Buuren(16) 
G.v.Ha lle (9) 

3eAanval: 
B. Udenhout(?) 
D.Schellemans 
P .Schraven ( 19) 

T.de Groot 

G.IJ.S. NIEUWS: 

Vanavond staan 2 ploegen tegen over elkaar die hun :~ 
:,~11.n c tje otq.qn unt b otroft ijshockey en die elkaar 
geen meter ij prijs geven. Dat is uit de vorige 
uitslagen ook rre l gebleken. G.IJ.S. ook vanavond 

uec r in optima le conditie ze lfs na de zuare wedstrijd 
van gisteravond t egen Nijmegen uitslag nog niet bekend 
bij het er pe rse gaan van dit nummer. Alles samen
vatt nd zull en we uee r een fijne avond ijshockey voor
geschoteld krijgen. 

KOj iENDE ':IEDSTRIJDEN: 

Vrij. 15-2-'74 
Zo. . 16-2-'74 

0 :1 .ïO- A1 TSTETIDA '.i - G. I J. 3 . 
G. I J. S . - HUPT~RS 

Ten Ba t e voor G.IJ.S. is er een FANCY FAIR die 
~ehoudcn u ordt op 3 ;IAART a .s. teg en ove r de IJSHAL 
?ndvinders ge bOU\7 e 

Le t u op het nummer van dit proc r amma, U heeft 
misschien een prijs. 

1.1ILT U îT IET ROKEN ElJ A. U.B. HIETS OP DE BAAN t ïERPEN ! ! ! 

STAi·îDEHLIJST: 
1 • Nat.Ned . Nijmegen 5 4 1 0 9 36 - 17 
2. G.IJ.S. 5 4 0 1 8 38 - 14 
3. Thialf 3 3 0 0 6 36 - 1 1 
4. Hunters 5 2 2 1 6 33 - 27 
5. Tilburg Trappers 2 5 1 0 4 2 21 - 41 
6. Grasso Eagles 5 0 1 5 1 18 - 40 
7. Oruo Amsterdam 6 0 1 5 1 19 - 51 



Ushockey werkt aanstekelijk. 
Vandaar dat -zo lezen we in het 
orgaan van GUS- nu 90k een 
groepje dames aan het ijshockeyen 
Is geslagen. Het zijn trouwe 
supportsters van GIJS, maar alle 
dames vanaf 15 jaar die ook met 
een stick het hockey-ijs op willen 
zijn welkom.. Elke zondagavond 
van vijf tot zes uur. De kosten zijn 
voorlopig / 5,- per uur._ 

: links Nico cie Jong die een doelpoging waagt. De Duit 

revanc ee 
zich tegen Grasso 
Verbijs lerd keken de spelers van Grasso Eagles na het eindsignaal 
naar het scorebord. De cijfers 15-2 spraken duidelijke taal. Op ondub
helzinnige wijzg had GIJS revanche genomen voo r de 10-7 nederlaag, 

en dag eerder L gen Nijmegen. Een opmerkelijke pre tal ie van de 
Groninger als men bedenkt dat de spelers za terdagmorgen pas om 
drie uur met de bus vanui L ijmegen terugkeerden. Even opmerkelijk 
i ae hoogle van de uitslag. Immers , in de no rma le competitie had 
GIJS, niet van de Brabanders k unnen winnen. In Den Bosch werd het 
een 5-3 nederlaag en op eigen ijs : wam GlJS niet verder dan een 
4-4 gelijkspel. 

G1:ooingers nu van tweede plaats 

Trainer Martin L*i'lang; ,,Dat.. 
bewijst dat we in de promotie
degradatiecompetitie beter zijn gaan 
spelen. Ook .is de eenheid in de ploeg 
nog nooit zo groot geweest.'' Dut de 
"GlJSSIES" tegen het duel opzagen 
bewees het slechte spel in de ee rste 
periode. Hoewel het erop leek dat de 
concentratie enigszins on tbrak, was 
Leeflang achteraf een andere mening 
toegedaan. ,,De jongens waren te fel 
geconcent reerd. Als we deze wedstrijd 

GIJS klopt Grasso, 
maar N.N.N. te sterk 
Ook in de returm tegen Nadonale 

ederlanden Nijmegen kwam GIJS 
vrijdagavond In Nijmegen In de slotfase 
routine tekort. GIJS, dat in de eerste en 
tweede pulode bijzonder goed mee 
kwam , moest in de derde periode toch 
zijn meerdere Ln de Nijmegenaren er
kennen, de ululag werd 10-7 voor NNN. 
Zaterdagavond echter lieten de 
"Gljssles" WEL duidelijk zien, dat zij 
tot de sterkste ploegen In de tweede di
clsle behoren. Met 15-2 werd Grasso 
Eagles volledig van het Ijs geschaatst. 

In de eerste periode ging het nogal 
moeizaam bij de Groningers (2 -1). in de 
tweede periode ~gon het- -al weer hee l 
wat beter te draaien (S-1 ) en in de derde 
periode werd de •Bqssche ploeg vol 
komen gedeklasseerd (8-0). Topscorer 
was Pat Bingley met 4 treffers. Dave 
Colbrin nam drie voor zijn reken i_ng 

evena ls ico de Jonge. De overige tref
fers kwamen op naam van Henk Krik
ke, Fol kert Berghuis, Johan Toren, Pie
ter Stiel en Henk van Halteren. 
Onda nks deze overwinning is GIJS vaIJ, 
de tweede plaats verdreven. want ThiaJf 
won zijn wedstr ijden tegen Tilbu rg 
Tra ppers 2. In de thuiswedstrijd bereik
ten de Friezen zelfs een 27-1 score. 

De stand is nu: Nat . Ned . Nijmegen 6-1 1, 
Thia lf 5-10. GIJS 7-10. Hunters 5-6 . Or
wo Amsterdam 7-3, Tilburg Tra ppers 2 
7-2, Grasso Eagles 7-2. 
Het prngnunm a v h et Jr,;:,menö " 
weekeind e: Vr. NNN - Grasso Eagles en 
Orwo Am sterdam- GlJS. Za. GIJS
Hunters , Thial f- Orwo Amsterdam en 
Grasso Eagles- Tilburg Trapper s 2. zo. 
Tilburg t rap pers 2- NNN. 

• Om de GIJS-spelers t e in pirere11 
zoveel mogeUjk doelpunten te maken 
w erd en er door toeschouwers iijdens de 
derde periode tegen Grasso Eagles 
geld prem ie ter beschikking gesteld. 

pont.me inzamelingen onder de 
lribun eklanten brachten honderdtien 
g-ulden op. Coa b Rob van Aarero; .,Wij 
stellen h et bestuur voor het geld in een 
potje te ûoen. Dan kunnen ,ve met de 
selectie na het seizoen een keer gaan 
stappen." 

hadden verloren, was de kans op een 
plaats bij de eers e twee praktisch 
verkeken geweest. Daarom lag er !!en 
zware druk op de ploeg." 

Die druk wa bij het begin van de 
tweede periode blijkbaar verdwenen, 
wat mede het gevolg kan zijn geweest 
van het uitvallen van de verlichting. 
De ongelaste pauze, vijfendertig 
mm11ten, werd door GIJS 
"pTofessioneel" opgevangen. De 
spelers maakten in 'n waaier rondjes 
op het ijs. Een actie die door het 
publiek duidelij k op prijs wetd 
gesteld. De 1100 toeschouwers raakten 
zo opgewonden dat ze GIJS als het 
ware tot beter spel inspireerden. 
Coach Rob van Aarem; ,.Dat publiek 
hier is grote klasse." 

GIJS speelde met een eer te 
aanval lijn bestaande uit Dale 
Colbrane, Pat Bingly en Nico de Jong. 
"Spits" Jacky Venema vormde met 
Henk van Hal teren l\et 
verdedigingsblok. Leeflang: ,,Jacky is 
een terrier. Hij valt mij mee als 

vei:dedi ger. J e moet 11iet ve rgel en dat 
hij a ltij d v oor h eeft g·espeeld. We 
hebben Venema en Colbrane 
gewisseld omdat we van de 
combinaties tussen De Jon g, Bingly en 
Colbrane grote verwachtingen hadden. 
Ik ben er tevreden over." 

Vooral in de derde periode viel 
Gras o volledig door de mand. Met 
flitseude actie spleet GIJS de 
Brabantse verdediging voortdurend 

pen. Alleen trainer-speler Ton de 
Grool en doelman Michel Geisterfer 
( 16) haalden het GIJ S-niveau. De 
komende weken zullen moeten 
11 itwijzen o( GIJS promoveert. Naast 
de Groningers zijn Hunters (Utrecht), 
Th1alf {HeerenveenJ en Nationale 
Nederlanden (Nijmege n) nog 
kandidaten. Eén ding is zeker . De 
noordelijke ijshockeyfans gaan nog 
spannende weken tegemoet. Vooral de 
wedstrijden van GIJS tegen Thialf om 
de noordelijke ijshockeyhegemonie 
leven al erg onder de spelers. 
Leeflang: ,,Dat worden pr'estigesla
gen." 

Scoreverloop: eerste periode: 1-0 
Pat Bingly, 1-1 J ack van den Berg, 
2-1 Henk Krikke; tweede t>eriode: 
3-1 Dale Colbrane, 4- 1 Fol kert 
Berghuis, 5-1 P at Bingly, 6-1 Nico 
de Jong, 6-2 Bas van Udenhout, 7-2 
He nk Krtkke; derde periode: 8-2 
Henk va~1 Halteren, 9-2 Dale 
Colbrane, 10-2 Pat Bingly, 11-2 
Johan Toren, 12-2 Peter Stiel, 13- 2 
Nico de J ong, 14-2 Nico de Jong, 
15-2 Pat Bi.ngly. Strafminuten: GUS 
6, Grasso Eagles 6. 

De stand is: l. Nationale 
Nederlanden Nijmegen 6-11, 2. Thia lf 
5-10, 3. GIJS 7-10, 4. Hunters 5-6, 5. 
Orwo 7-3, 6. Tilburg Trappers 2 7-2, 7. 
Grasso Eagles 7-2. 

T riantha speelde il1 eigen huis 
vriendschappe lijk tegen het tw eede 
team van Raak, het voormalige IJHC 
Den Haag. De Assenaren, die zonder 
Pisek (bles.sure ) en Van Haltercn 
( dienst) uitkwamen, waren voor de 
Hagenaars nauwelijks tegenstanders 
van form,1at. Mannen als Hagendoorn 
en Mulder s11eden herhaaldelijk door 
de Drentse équipe met haarzuivere 
combinaties. Via de t ussenstanden 1-
5. 1-2 en 1-5 bouwden de gasten aan 
de 12-3 monsterzege. Voor de Dr entse 
ploeg scoorden: Edward K ort, Henk 
Bosma en Tim King. 
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GIJS beleefde wel een erg vreemd weekeinde. Vrijdagavond verliep de thuis

reis vanuit Amsterdam na de wedstrijd tegen Orwo (9-6 verlies) met de nodige 

vertraging en opwinding na een ernstig verkeersongeval langs de Smildervaart. 

De GIJS-bus arriveerde zaterdagsmorgens in Groningen, waar nog diezelfde 

avond tegen de Hunters werd gespeeld. Merkwaarctig genoeg speelden de "ver

moeide" Gijssies in de beginperiode een frisse, feU.e partij, waarin ze de tegen

standers met maar liefst vij.f treffers overklasten. Het bleek een goede basis 

voor de uiteindelijke 5-2 zege, hoewel de krachten gaandeweg zienderogen 

afnamen. Overigens zat coach Van Aarem op de tribune. Via intern overleg 

tussen spelers, Van Aarern en bestuur had hem gekozen voor één coach zowel 

bij thuis- als uitwedstrijden. Manager-coach Groenveld, die de GIJS-ploeg 

tijdens de uitwedstrijden begeleidt, kreeg uiteindeJijk de begeleidersfunctie toe

geschoven. 

Over de coach-wisseling bij GIJS 
bestond zaterdagavond enige ver
warring. Zonder het publiek in te 
lic-bten zat Rob van Aarem op de 
tdbune, terwijl de coaching in han
den was van manager Groenveld, die 
het hele seizoen de begeleidersfunc
tie tijdens de ui twed lrijden hee.ft 
vervuld. Bij navraag hulde jedere 
GIJS-official zich in 'n diep stilzwij
gen, dat de geheimzinnigheid van 
h et geval alleen maar verg1'0otle. 
Uiteindelijk werd als reden opgege
ven dat · de spelers het wenselijker 
vonden, wanneer de coaching in de 
hand n van één man zou berusten. 
Een niet zo aannemel ijke reden, als 
men bedenkt dat de begeleidings
vorm zoals die was (twee coaches ) 
tijd ns het gehele seizoen nimmer 
aanleiding heeft gegeven tot spelers-

GIJS doet geheimzinnig 
over vertrek Van Aarem 
protesten. Eerst aan het slot van de 
competitie wordi het een en ander 
rond de begeleiding veranderd; het
.geen overigens ingrijpende gevolgen 
heeft. 

Rob van Aarem , GIJS-man van 
het eerste uur, heeft intussen la Len 
weten geen enkele contacten met d 
,·ereniging meer te hebben . Van Aa-

rem: ,,Ik voel me min f meer aan 
' de kant g zet. Ik h b geen behoefte 

me nu vijandig op te stellen, maar 
de hele affaire laat wel een ondank
baar gevoel bij me achter.'' 

Commentaar van captain Henk van 
H alteren: ,. Ik wil over dit geval 
liever niet. zeggen. Een feit i , dat 
deze b sli sing na overleg me t alle 
betrokkenen genom n L ." Daarbij 

Fanatieke start brengt GIJS zege 
Voor de ruim 1900 toe chouwer 

:maakte het zaterdagavond allemaal 
wehtig uit. Zij zagen hun ploeg fana
tiek van start gaan. In de opvallend 
feervolle hal kreeg elke gelukte GIJS

actie een ovatie, die bij iedere Gro
ninger doelpllnt een volumineus ver
volg kreeg. A 1 in de eerste minuut 
OJ>ende Pat BingJey de core met een 
onnavolgbare stickbeweging, waarop 
Pieter Stiel ( lap-shot), Jack Venema 
(uit scrimmage - 2x) en weer Bing
ley dë Utrech e zwakheden doeltref
fend aantoonden: 5-0. 

D a t gebeurde Ln een wel'velende 

Groninger periode, waarin de GIJS
spelers niet geïmponeerd raakten 
door gerenommeerde namen als Tho
mas, Ko anda, Wagner, Van Domme
len, en Charl bois. 

De kampioensploeg van de tweede 
divisie onttrok lich vooral in de twe -
de fase wat van de Groninger druk. 
De combinaties verliepen soepeler, 
terwijl doelman Martin Leeflang re
gelmatiger in actie werd gedwongen. 

Captain Henk van Halteren: ,We wer
den vermoeid. We moesten na de tur
bulente beginfase een stapje ierug om 
onze voorsprong te vet dedigen. '' 

Inderdaad moe t er tenslotte kunsl 

en vliegwerk aan ie pas komen om de 
vijand lijke aanvalsbedoelingen enigs
zins in bedwang te houden. Dat lukte 
aardig. Slechts twee maal capituleerde 
de uitstekend keepende Leeflang, die 
in de slotfase zijn team met schitte
rende reddingen voor een nederlaag 
behoedde. Op de sterk gereduceerde 
promotiekansen filosofeerde ·manager
coach Groenveld: ,,Ondanks de zes 
verliespunten hebben we nog een 
kans. Stel dat we de wedstrijden tegen 
ThiaJf winnen en de Friezne verliezen 
een keer van Nationale Nederlanden 
Nijmegen." 

GJJS-speler 
Jollan Toren(!.) 
in duel met een 

lrechlenaar. 

' ~~-&.& 
~ ,,, 
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vergat Van Halte-ren waarschijnlijk 
trainer Martin Leeflang, die ver
klaarde: ,.Ik weet van niets. Alles is 
buiten mij om geregeld. Hierover 
moet je mij niets vragen; ik zit niet 
in de spelersraad." De zaak werd 
nog onduidelijker toen manager 
Groenveld desgevraagd repliceerde: 
" AUes wat ik kan vei-t,ellen is, dat de 
voorzitter van GIJS mij heeft ge
vraagd de coach-functie op me te 
willen nemen. Daarin heb jk toege
stemd." 

Vertegenwoordigers van het ich
tingsb luur waren niet bereikbaar 
voor commentaar. De voorzitt r, 
Pfeiffer, wa juist met vakantie en 
penningmeester De Groot (ook aan
wezig bii het interne overleg) kon 
weinig zinnigs vertellen wegens "de 
korte ambt 'periode bij GlJS". 
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Na 9-6 nederlaag ~ho4 
l'O 1v " IJ JY 

GIJS heeft gering~ 
promotiekansen 

1 Voor GUS zijn de promotiekansen naar 
de eers te dMsle van de landelijke 
hockeycompetJtie tot een minimum be
perkt. Door de 9-6 nederlaag vrijdag
avond in Amsterdam tegen ORWO Is 
het vrijwel vast komen te staan dat de 

. Groningers het Heerenveense Thialf of 
ationale ederlanden ljmegen niet 

meer uit de eerste divisie kunnen stoten. 
Alleen de nummers een en twee In deze 
promotie- degradatie competitie komen 
in aan merking voor de eerste dJvlsle, 
GUS vaJt daar net buiten. 

Want het staat na de fraaie 5-2 overwin
ning van z.aterdagavond op Hunters, de 
kampioen van de tweede divi ie. ook al 
va t dat GlJS z.ic h van de tweede divi
sioni5tcn die aan deze promotiewed
stnjden hebben deelgenomen veruit de 
terk te heeft getoond. Het over

donderderende offen ief dat GIJS 
rnterdagavond in het bijzijn van USW 
toeschouwers in het Groninger IJ sta
dion ontplooide waardoor het in de 
eer te periode een 5-0 voor prong op de 
Hunters nam door treffer van Bingley , 

teel en Jackie Venema tweemaal en 
nogmaals Bingley. was van te voren 
goed doorgesproken . 

Oponthoud 
Immer men moest rekening houden 

met de conditie van de spelers, dië door 
omstandigheden pas ·s morgens om vijf 
uur waren teruggekomen van de wed-, 
trijd in Amsterdam tegen ORWO. De 

bus waarin de speler werden vervoerd 
had nogal wat oponthoud gekregen bij 

. een verkeersongeval langs de milder
vaart. 
Vol eens chema heeft G US in de tweede 
en derde periode daarna behoudend ge
peeld en wel zo bekwaam dat de Hun

ters maar tweemaal konden tegen-
coren, in de tweede periode door 

Campbell en in de derde periode door 
Van Drummelen . 

De overige uit lage11 waren: at. ea. 
ijmegen - Gra so Eagle -2, Thialf -

Orwo Am terdam 9-5. Grasso Eagles 
· Tilburg Trapper 2 10-1. 
De tand is nu : 

at. ed . ijmegen -15, Thialf 6-12, 
GIJS 9-12. Hunters 6-6. Orwo Am ter
dam 9-5, Gra so Eagles 9-4. Tilburg 
Trapper 2 9-2. 

Vrijdagavond speelt GIJ de thui wed
triid tet?e n Thialf. Voor deze noorde

lijke derby bestaat grote belang telling. 

Bovensmilders ziekenhuis in 

~ Negen doden en 

-

veel gewonden 
in het verkeer 

De 73-jarige f ietser L. Jager uit 
Meeden werd zaterdagavond om
streeks kwart voor acht bij een aan
rijding op de Hereweg Jn z.ijn woon
plaats op slag gedood. Hij werd van 
achteren geschept door de auto van de 
43-jarige U. V. uit Heihgerlee, die de 
fietser niet had gezien. De heer R. 
Bartelds uit Meppel kwam afgelopen 
nacht op de Schiphorsten eg bij Mep
pel om het leven. Hij reed met ZlJn 
auto tegen een boom, nadat hij in een 
bocht de macht over het stuur had 
verloren. Z]Jn naast hem uttende 
broer Hendrik werd zwaar gewond. 

Drie inwoner van Bovensmilde 
werden zaterdagnacht met hersenlet
sel naar het Wilhelminaz.iekenhuis in 
Assen vervoerd, nadat de auto waarln 
ziJ zaten op de rijksweg Assen-Meppel 
van de weg raakte, tegen twee bomen 
botste en vervolgens op de weg terug
kaatste waarna hun, door de botsing 
nu onverlichte, wagen door een bus 
werd aangereden. De auto werd be
stuurd door de 22-jange S. W. M. Btj 
hem zaten J. S. en C. A. H . In de bus 
zaten spelers en supporters van de 
Groninger ijshockeyploeg GIJS, die na 
een wedstrijd in Amsterdam op weg 
waren naar huJS. 

Bij een frontale botsing in Mon1k
kendam werden gistermiddag twee 
Amsterdammers gedood en liepen zes 
personen verwondingen op. Het onge
l uk gebeurde nadat een van de beide 
auto's na een slip op de verkeerde 
weghelft kwam. Andere verkeers
slachtoffers vielen in Rotterdam, Am
sterdam, Huibergen (NB), Mook en 
Gilze-Rijen. 

Bij een ongeluk in Hoogezand wer
den zaterdag vier personen gewond. 
Een van hen, 'n inwoonster van Rot
terdam moest naar het ziekenhuis. Z1J 
zat in de auto van een vrlendien die 
geen voorrang ga! aan een automobi
lis te uit Zuidlaren. Een voorbijgang r 
uit Sappemeer werd door rondvlie
~nd glas gewond. 

Verlies reduceert 
promotie-kansen 

~ GIJS tot minimum 
GIJ beert gisteravond in m terdam 

verra send verloren van Orwo. De Gro
ninger kansen op één van d promotie
plaat en (de nummer een en twee van 
de na-competitie promov ren ) zijn daar
mee tol een minimum gereduceerd. Al-
leen via ensationele ult lagen van de 
concurrentie ni de resterende wed lrij 
den kunnen de Gijssies nog hopen op 
een perspecliefrijke ontknoping. 

In Amsterdam was de 0rwo-ploeg 
versterkt met de Canadees Gorki de 
Grouw, die het afgelopen seizoen voor 
HIJS-Veronica in de eerste divisie meed
raaide. Overigens bleken de gastheren 
over alle linies net een tikkeltje beter, 
zodat de uiteindelijke 9-6 zege alleszins 
verdiend te noemen is. Voor GIJS scoor
de Johan Toren. Pat Bingley, Pieter Stiel 
en Henk Krikke. 

Vanavond speelt GIJS in eigen huis 
het prestige-duel tegen de Hunters uit 
Utrecht, dat zich zal willen revancheren 
voor de nederlaag van enkele weken 
geleden. 

> .2 
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GRONINGEN 

Aanvang 1.9.45 uur 

Toegangsprijs f 3,50 

VOORVERKOOP GRONINGEN: 
~ . 

...... Sigarenmagazijn : 

Minke, Ni~uwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema. Wielewaalplein 40 

J;-IQQGEZAND ~ 
■ 

Berma Sports, M. \Jeningastr. 30 

mpeUUe Promotie 1e D lvlal N . J .B . 

■ 
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PROT':'IOTIE C01~PETITIE 1e DIVISIE N.IJ.B. 1974-1975 ZATERDAG 16 FEBRUARI 1974. 

G.IJ.S. 

Martin Leeflang(1) 
Roelof Legger(18) 

OPSTELLinGEN 

Doelverd. 
2eDoelverd. 

Henk van Halt er en(4)capt 1eVerd. 
Jos Teismo.n(5) 

Pie ter Stie1(23) 
J a cky Venema(17) 

J e roen Lode (3) 
Bart v. Lune (1 9) 

Johan Toren(16) 
Folkert Ber ghuis(2) 
Henk Krikke (11) 

Ni co de Jong(13) 
Pat Bingly(14) 
Dale Colbrane (9) 

· .. riss e ls pe lers: 
Gc,ert Rampen(15) 
Al bert Stuivonberg 

Coach 
Train er 
Artsen: 

F ·s io-, 

R.van Aarem 
1 T.Leeflang 
F. H. Hulder 
H.G.Krikke 
H.de Vries 

ther apeut H,Broomans 

2eVerd. 

3eVerd. 

1eAanva l 

2eAanval 

3eAanval 

AANVANG 19.45 UUR 

HUNTERS 

P. Marsman (1) 
R.v.Dommelen(20) 

W.v. Donmelen(4) 
F.Vosmeer(5) 

s.c.v.Dijk(7) 
J.v.d.Horst(3) 

Reserve: 
B.v.d. Torre 

~J . Thomas ( 15) 
J . I' oozanda(22) 
D.C ampbe11(12) 

F. Hubly(17) 
c.Cha rlcbois(11) 
J. '?agner( 9) 

P.Goudhoeve(19) 
J.Termijn(10) 
P.Donevan( 18) 

G.IJ.S. NIEUWS: 

V11.navond de ijshockey topper G.IJ.S. -HUNTERS. Dat dit 
een topper gaat oorden zal door ni emand uorden tegen 
gesproken, a ls men de uitsl agen heeft bij gehouden. 
i•,1et de oven?inning v an 2-8 in Utrecht nog vers in 
he t geheug en hoeven ue natuurlijk niet al t e opti
mistisch te zijn toen een duidelijk verzna.kt Utrecht 
op het ijs stond ( Tho□a.s , I{o czanda en Cnmp bell 
uaren de grot e a f ue zigen). Utrecht di e dan ook vanavond 
op volle sterkte op het ijs za l verschijnen mede ge
st eund door± 100 supporters. Toch duidelijk een 
revanche v il zull en u ij uit de keukens van Utrech t 
en Gronin gen e n ijhockey menu voorg eschoteld krijgen 
van echte klasse. Da t het U . .re l rnLlg bel_romen. 

Support ers u ij rc~ en en op IT !! 

De zo ckt de FANCY FAIR die gehouden uordt op 3 Haart 
aanstaan de in het padvindergcboun tegenover de 
ijsh[l.,l. Divers e o.ttra ~~ ti es. 
All en ha rtelijk ue lkom. :' om ook Doe mee t en ba te 
van G.IJ.S. 

Komende thuisuedstrijd: 

VRIJDAGAVOIJD aanstaande 22.2.1974 

G.IJ.S. - THIALF 

AANVANG 19, 45 UUR 

LET U OP HET Nill.1ilIER V.AN DIT t ROGRAIIi îA, U HEEFT 
!.IISSCHIEN EEN PRIJS! ! ! 



~ 

GRONINGER IJSH CKEY STICHTING 1 

GRONINGEN 
VRIJDAGAVOND 22 FEBRUARI a.s. 

Aanvang 19.45 uur 

Toegangsprijs f 3,50 

VOORVERKOOP GRONINGEN: 

~~~---~Sig_ar__enmagazij,._,__n _._: --~~--'--
M inke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplei~ 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports, M . Veningastr. 30 

Competitie Promotie 1e Divisie N.IJ.B. 

■ 
■ ■ ■ 
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PRO! lOTIE CO! iPETITIE 1 e DLE N. J,B. 1 

G.lJ.S. OPSTELLINGEN THIALF 

Simonsma( 1) 
P,Visser 

I.lfa.rt in Leef lang( 1 ) 
Roelof Leggor(18) 

Henk v. H~lt eren(4)capt 
Jos Teisman(5) 

Doelverd. 
2eDoelverd. 

1e Verd. D. · J cudam ( 3) 
H . Ln.8eveen ( 1 ) 

---------------------------------~-
Pi e ter Stie1( 23) 
Dale Colbrane (9) 

Johan Tor0n ( 16) 
Folkert Berghuis(2) 
llenk Kr1kke(11) 

l ico de Jong (13) 
Pat Bingly( 14) 
Jacky Vcnema(17 ) 

V/ISS ELS: 
Jeroen Lode(3) 
Bart v. Lune (19) 
G.Rampen ( 1 5) 
Hans ~Tag enaar 

H.Groenveld 
F.H . 1· u.ldcr 
H, G. Kxikke 
H.d e Vri es 

Coa ch 
Art sen 

Fysiotherapeut H, Broomans 

2e Verd. 

1e Aanva l 

2e Aanval 

.3e Aa.nva.l 

S.de Boer(5) apt . 
G.Ila chci(4) ~ 

E . Vieuust0r( 12) 
L • Ko o rrna.n ( 9) ~ s • 
G, Boltjes(6)ass 

J.de Boer(14) 
J,de Boar(7) 
P. :Nota.(10) 

T.Notc.(11) 
H.de Boer(8) 
G,Jonkmo.n(16) 

Coach Haras tra 
Begele ider Visser 

ZA.TERDAG '"'2 FEBRUARI 1 

UUR . 

G.IJ . s . NIEUWS: 

Vanavond de noordelijke derby G.IJ.S.-THIA.LF. 
Ho r onve eners hnrtolijk ~- olkom. Gezi en de enorme 
resulto.ten van Thi lf in de promotie-degradati e 
comp titie (12 punten uit 6 uedstrijden) en ha.ar 
1o divisie erve.ring Jordt het voor onze jongens de 
z ao.rst e uedstr ijd van d i t s izoen . Toch ge loven 
~ ij vanavond een mooie spannende en faire uc· trijd 
te lunnen lntcn zien ranrin techniek en ervaring 
zullen spel en tog0n teo..mgeest en nilskro.cht vn.n O11ze 
jongens . 
Supporters m~ak e r een sporti eve wed trijd van en 
oocd5.g onze j oni3~ns o..a.n ze hebben U va.no.vond nodj._g 
nl s ooit t voren . Veel pl ezier on tot ziens bij 
de volgende, edst r ijd op 2 -~ar t tegen het 1c team 
v an H . IJ. S . VERO_: ICA 5 38 

P.S. 
I 

1J ist U, do.t 0r sinds cort een ui t stckcnd I j s-
hockeybla.d besta.at . :tordt a bonnee en U ont
va.ngt 10 maal per j o.o. r dit blnd. Opgeven bij 
de support <: rsverenieing . Dit bla d betreft 
de gehele î. edcrlunds c Ijshockey. 

Komt allen op naar de FANCY- FAIR die ten bate van 
G.IJ.S. uordt gehouden. 
Velo ot · ~ akties. 

Let op het nummer van dit rogra.mma, U heeft 
misschien een prijs. 



GIJS-THIALF BIJNA UITVERKOCHT 
De noordelijke ij hockey-liefhebbers gaan een uiterst attractie-! weekeind 
tegemoet. De drie noordelijke ijshockey-clubs, GIJS, Thialf en Triantha, 
spelen voor de na-competitie absolute ,,toppers". 
Morgenavond heeft in het Groninger Stadspark het eerste prestigeduel plaats 
tussen GIJS en Thialf. De winnaar verzekert zich niet aUeen van een ver
beterde kans op promotie, maar doet tevens een gooi naar de noordelijke 
ijshockey-hegemonie. 
Dat er voor de ontmoeting een overweldigende belangstelling bestaat, blijkt 
wel uit het feit dat het stadion nagenoeg is .uitverkocht. Voor enkele tien
tallen zijn er nog staanplaatsen. Onder de toeschouwers zullen zich overigens 
enkele honderden Friezen bevinden. 
Beide teams kunnen op volle sterkte aantreden. Thlal! komt o.a. met de 
Canadezen Don Mac. Adam (een nieuwe Heerenveense aanwinst), Guy 
Canadezen Don MacAdam (een nieuwe Heerenveense aanwinst), Guy Hachey, 
Gene Fewster en de Nederland.se-Canadees Leo Koopmans (inter-national). 
De GIJS-spelers zijn allemaal .tit. Manager-coach Groenveld: .,We gaan er 
:tel tegenaan. Hier hebben we weken naar uitgekeken. We hebben beslist een 
kansje." 
Zaterdagavond !fpeelt het Asser Triantba in eigen stadion het belangrijke 
du.el tegen het Belgische Disk:-Phantoms, met als inzet -oe topplaats van de 
plaatsingscompetitie voor de derde divisie, In het klassement hebben de 
Drenten één punt achterstand. 

GIJS kansloos tegen Thialf 
,,We zijn met de neus op de feiten gedrukt." Met deze woorden vertolkte GIJS
coach Groen ve ld de gedachten van zijn spelers na afloop van de noordel ijke 

top-ontmoet ing met het Heerenveense Thiolf. Voor de tweeduizend toeschouwers 

verliep de spektokclloze confrontatie, door het ontbreken van spanning en niveau, 
ronduit teleurstellend . Wat een ijshockey-topper had moeten worden, werd een 

/ 

dece pt ioneel schouwspel, waarin de slechts bij vlogen im ponerende Friezen zich 
al in de eerste periode een -goede uitgangspositie verwierven voor de uiteindelijke 

7- 0 zege. Door dit resultaat kunnen de Gron in gers zich bovendien uitgeschakeld 

beschouwen voor promotie . 

GIJS-captain Henk van Haltcren 
drukte het zo uit: ,,We hebben slecht 
gC'speeld. In veel opzichten waren we 
de mindere. maar dat we met deze 
cijfer zouden verliezen hadden we 
niet verwacht. We hadé:en ons er echt 
iets anders van voorges te ld ." En trai
ner Martin Leeflang verklaarde: 
,,GIJS kan veel beter. Het is onbegrij
pelijk. Niets lukte". 

-, 

Het wat eenzijdige spelbeeld had 
overigen s halverwege de weds tTijd 
een ingrijpende wending kunnen 
krijgen, toen GIJS zich met felle char
ges aan hel Frie e overwicht onttrok, 
hetgeen resulteerde in een r eks van 
reeële scoringskanscn. De naar vorm 
zoekende Gl'oninger aanvalsJtnie doel
J;)untle echter niet. Ook in deze situatie blijft doelman Visscher van Thia/1 (rechts), die moest invallen, Gijs de baas! 

Daarvoo r werden C:e acties te door
zich tig op gezel, terwij L spelers als 
Krlkke, Ven ma, Bingley en Toren 
het te v:iak zochten in solowerk. 
Coach Groenveld: .,De aanvalsspeler 
hebben w I érg teleurgesteld. Er zat 
weinig lijn in het spel." Inderdaad 
ormclcn de voorlinles onaihanke1Jjk 

van elkaar opererende enhedcm. d te 
vooral in fysiek opzicht veel te kort 
kwamen. 

BESTE KRACHT 
In de Grnninger verdediging (overi

gens danig verzwakt door ,:e afwezig
held ,::,n ,T0c: TC'i•man to nde de Gro
ninger Canadees Dale Colbran zich 
taan de Heerenvener , als enkeling, 

meer dan. gelijkwaardig. Niet alleen 
zorgde h\i voor defensieve arbeid, ook 
in de opbouw en de afronding van de 
GIJS-aanvallen bleek hij meermalen 
Groningen,; beste kracht. Voor de 
Fnezen was dat echter geen belemme
ring te se.oren. Thialf, dat zijn sterk te 
tro ven had in Leo Ko pman, John de 
Boer en Gene Fewster, had in C:e 
beginperiode via Fewster (verdedi
gingsfoutje), John de Boer (push en 
uit scrimmage) afstand genomen: 0-3. 

Pas daarna schiep GIJS zich mo
gelijkheden tot tegenacties maar veel 
leverde deze pogingen niet op. Zelfs 
en aantal Frie e strafminuten bleek 

voor de GIJS ie geen positieve uit
werking te hebben. De vervanging 
van de door een hoofdblessure uitge
vallen Thialf-doelman S iemensma 
had C:oor het goede werk van invaller 
Vis cher bepaald geen verzwakkmg 
tot gev Jg. 

Op een moment, dat iedereen op de 
eerste Groninger trefier zat te wach-

Koopman (op de rug gezien) schiet Thialf hier naar een 6-0 voorsprnng. 
Doelman Leeffang is reeds gepasseerd. 

ten, realiseerde FPwster de vierde 
Friese treI( r. waarmee hij alle Gro
ninger illusies volledig sloopte. Toen 
Sa ·e de Boer er even later 5--0 van 
maakte. was de GIJS-nederlaag 
slechts een kwestie van tijd. 

UITGEBLUST 
De slotperiode gaf dan ook weinig 

boeiends meer te ~ien. De C:oor ver-

moeidbeid gekwelde spelers zagen 
geen kans het publiek met attractief 
ijshockey tot het einde te boeien. De 
Groningers, die nog wel probeerden 
via een teg-entreffer de eer te redden, 
bleken totaal uitgeblust. Leo Koopman 
en Gene Fewster gaven de Heeren
veense zege nog via twee doelpunten 
een forser aanzien: 0-7. 



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

zl~/41MoP11 tr 
Grasso Eagles 

GIJS speelde zaterdagavond zijn voor
laat te wedstrijd voor de na-competitie 
tegen Grasso Eagle in Den Bosch. De 
partij mondde ujt in een 2--7 Groninger 
zege, rna.ar dat heeft lechts een tatisti
sche waarde, omdat de beslissing ln de 
naronde al is gevallen. Thialf en Natio
nale Nederlanden, de beide eerste dlvl 1-
onisten, hebben zich in een sterk gezel
schap van tweede kla ers de besten 
getoond. 

Voor GIJS blijft de schrale troost, dat , 
het definltle! op de derde plaats terecht 
is gekomen. GIJS-coach Groenveld: ,.We 
zijn tevreden. We hebben goed revanche 
genomen op de andere tweede divisio
nisten. GIJS kijkt met belangstelling uit 
naar het volgende seizoen." De Gronin
ger Stichting ziet op zeventien maart 
zijn beide Canadezen Dale Colbran en 
Pat Bingley vertrekken. Of ze het vol
gend jaar terugkomen is nog de vraag. 
Groenveld; ,.Dat hangt helemaal a! van 
de Bondsvergadering in april. Dan wordt 
over de te volgen opzet gesproken wat 
betreft het volgende seizoen. Van ver
schillende kan ten zijn etemmen opge
gaan de competities zonder buitenlan
ders te spelen. We wachten daarom even 
af." 

Thr-iantha speelde zaterdag zijn laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen tegen Or
wo 2 in een vriendschappelijk duel Voor 
w·n zeshonderd toeschouwers ontwik
kelden de teams aanvaardbaar spel, 
waarbij de Assenaren bun vorderingen 
demonstreerden. 

Was er in de beginperiode van Trian
tba nog geen sprake van v1oeiende com
binaties, zaterdagavond ontrafelden de 
Drenten ingestudeerde spelvormen die 
naar behoren werden uitgevoerd. De 2,-
2 eindscore (Drentse doelpunten van 
King en Bosma) vormde overigens de 
juiste afspiegeling van de krachtsver
houding. 

Gus;; '~/Y 

Den Bosch 
Door een 7-2 o,·erwinning in Den Bosch 
op Grasso Eagles heeft GIJS zich defi
nitief verzekerd an de derde plaats op 
de ranglijst in de promotie-competitie . 
om twee plaatsen in de eerste divisie van 
de nationale ijshockeycompetitie. 

GIJS speelde in Den Bosch een bijzon
der goede wedstrijd, vooral in de tweede 
en derde periode. De tussenstanden wa
ren : 1-2. 1-3 en 0-2. De doelpunten wer
den gescoord door Colbran, Johan To
ren (tweemaal), Nico de Jong (twee
maal), Bingley en Albert Stuivenberg. 
GIJS heeft nu nog de uitwedstrijd tegen 
Thialf in het verschiet. Voor de Friezen 
heeft "dit duel z.aterdagavond nog bij
zonder veel betekenis, want bij winst 
eindigen de Friezen in deze promotie
degradatiecompetitie op de eerste 
plaats. .. 
De stand is momenteel: Nat. Ned. NtJ
megen 12-20. Thialf 11-19. GIJS l 1-14, 
Hunters 12-10. Orwo Amsterdam 11-9, 
Gras o Eaglés 12-6, Tilburg Trappers 2 
11-2. 
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''Wild-west'{ in Heerenveen 

Arbiter heeft 
1 politie nodig .... 

De ijshockeyploeg van GUS is er zater
dagavond als enige in gesllll\gd het 
Heerenveense Thialf in de promotie-de
gradatie competitie om twee plaatsen in 
de eerste divis ie te verslaan. En dat nog 
wel in hel Heerem·cense kunstijs
stadlon. De Groningers , die hun beste 
wedstrijd in deze promotie-degradatie 
competilie speelden kwamen tot een IJ. 
9 overwinning. De tussenstanden waren : 
2-4, 3-2 en 4-5. 
De Friezen hebben deze smadelijke , 
ned erl aag maar moeil ijk k un nen ver- 1 
werken . T ot tweemaa l toe moest de 
strijd worden onderbroken . Toen G IJ S 
in d e tweede pe riode tol 6-2 u itl iep werd 
de ijsvloer o nber ijdbaa r gemaa kt door 
het Friese pu blie k dat bierglazen e n 
m unt en op het ijs wierp . De toe
cho uwers keerden zich zo voornamelijk 

tegen de scheidsrech ters. 
De noodza kelij ke onderbreking - d e 
ijsvloer moe t schoongeveegd worden -
deed G IJ S geen goed . De Groningers 
b leken volledig uit hun ri tme Ie zij n 
geh aa ld , waardoor T hia lf de achter
stand tot 6- kon terugbrengen. ln de 
derde periode echter herstelden de Gro
ningers zich voortreffelijk. T hia lf kwam 
er na uwelijks meer aa n te pas. Bij 9-7 
moest scheid srechter Pau l Burge r het 
ontgeld en. Hij werd door d e Thialfspe
lers nagenoeg va n het ijs geslage n. De 
politie moest er aa n Ic pas kome n om d e 
Haagse cheid rechter te ontzette n. Na 
veel gepraat b leken de scheidsrechters 
uitei nde lijk toch nog bereid le zijn het 
laats te gedeelte van de wed snijd te vo l
tooien . Verwo nd erlijk hierbij was ec hter 
wel dat niema nd v.:.n de TI1ial fspcle rs 
werd bestraft . 

Bittere pil 
In de s lotfase h ie ld G IJ S hel heft tevi g 
in ha nde n en moest Thialf uiteind elijk 
genoegen neme n mei een J 1-9 neder
laag. Een bittere pil voor d e Friezen d ie 
op de eerste pl aa ts in deze competitie 
had den gerekend . Bij de friezen was 
Fewster met drie treffers topscorer , M ac 
Ada m en Ja n de Boer coord e n 
t\ eemaal , Sjaak d e Boer en Bolljcs 
beide éénm aal. 

Bij GUS nam BingJey zes ,·an de elf 
treffers voor zijn rekening . Zijn landge
ri"oo t Dale Colbran scoorde tweemaal 
evenals Henk Krikke en Nico de Jonge 
ééó"maal . De beide canadezen speelden 
hun afscheidswedstrijden, zij gaan 
binnenkort naar Canada terug. Of het 
tol een verlenging van hun contract 
komt kon coach Grocnwold nog niet 
zeggen. 

De eindstand in de promotie-degrad a tie 
competitie werd : at. Ned . Nijmegen 
12-20. Th ialf 12-19, G JJS 12-16, Orwo
Am sterd a m 12-11, Hu nt ers 12-10. 
Grasso Eagles 12-6. Tilb urg T rapper~ 2 
12-2. 

- - --------------
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Arbitrale blunders in ijshockey trijd 

Stakingen bij 
Thialf-GIJS 

Van on'lle s portcorrespondent 

HEERE VEEN, zondag

Zw a kke lei d ing van sche id rechter P ie t Burger was in de 
ijshockeywedstrijd Thialf-GlJS aanleiding tot g7ote onregel

matig-he den, waardoor de wedstrijd tot twee maal toe werd g-e 
taa kt. 

I n d e tweede speelperl octe 
\ aren een aa ntal toescnouwers 
hel 111et met een scheidsrechter
lijk e beslissing eens en gooiden 
hu n voll e bi erglazen naaT de 
arbiter. G lasscherven op het ijs 
maa k ten verd er spel en onmo
gel ijk, waardoor er gedweild 
moest woITlen . 

In d e d e rde periode waari n 
de T h ialfspe lers zich slecb te 
verliezers toonden, stonden zij 
Burger en linesman Sch ut naar 
het l even en v ielen er rak e 
klapp en. Opn ieuw staakte de 
scheidsrechter het gevecht. Na 
een afko eli11gspcr iode in de 
kleedkamers werd uiteind e lijk 
onder versterkt politietoezicht 
van tien m an de wed t r ijd zon
der 1ncideute n u it gespeeld. 
GIJ wo n verdiend met 9-11. 
Tussenstan den 2-4, 2-2 e n 4-5. 

- --- --' ' i 

Druk programma 
ijshockeyteams 
G JJ peelt va n1iaa o- en maanda g 

vriendschappel ij k in ~hei Groninger 
ij tadion. 

Vanavoncl kom t dr ee r~te-divisfe
ploeg- van HIJ -Verott ica 538 op bezo •k 
Hoewel de Hage11aa r5 bcoaa ld niet inei 
hun ·terk . te forma tie a.an(r 1:dcn. kan d 
conf~ontat, voor de Gronin er eeu 
n11 tt11re krach tproef worden. 

HIJS zal zonder zijn Canadezen spelen 
al~ xpcnmcnt in verband md een even
tueel . gewijzi~de comp tiLie-opzet 
'~ nar~1! de b_~titenlands<' mbreng op d' 
.Nede! lands JJSpJi, tes behoorlijk zal ziJ n 
~::rm1,~dercl. Van rliver"c lub krcrg de 
IJsho ke~ bond reacties bi11nE>n. waarin 
eet: spannender c-omp titt(·verloop word t 
vet la1?gd door het 111voer n ,·an o.a. 
:,pel et ~beperkingen ten OPZJC:11 te van bu i
tenlanders. Het a!gclopen ei.wen maa k
t<;n ~•n kele l waar gcspon.:-o rde trams de 
tli<'n:sl LUL met bijn .:i c:omplt'te Canadese 
po gen . 

_Maanci1lga1:ond SP<'elt GIJS tegen het 
llillton::tll' lL-im , ..in Au tr.iltt. dat d 
komende weken een Eurupei,e ' toernooÎ 
maakt als , uoroert' iding np de wcrelcl 
kamp1oen chappen te Grenoble. 

J?e andere Noorc!e11 jke · st,ockey-club, 
TJ11alf en Tri ai1tha, sp Jen , oo i· de na·: 
cuinp l1t1es. Jn Heercn1·een ontmoet Tlli
alI_ hedenavond Natinnalc Nederlancier1 
Nl;megcn en hel Asser 'l'riantha speell 
op hetLelfde moment in de DrenLse 
hoofd~tact ü:gen RotlNdam \'Oor d 
~laatsingscoinpetjlic Yat1 de derde divi 
ie. Zondag re12en de Drenten naai

Utrecl1t voor het treffen tegen UlJC 2. 

GIJS besluit 
met nederlaag 
GIJS speelde zaterdagavond 1ijn slul

tingswed trijd tegen de kampioen van de 
na-competitie Nationale Nederlanden 

ijmegen. In het Groninger ijs -tatiou 
zagen slechts 250 toeschouwers (FC Gro
ningen en Donar op hetzelide tijdstip! 
een mat du el, dat overigens opwindend 
begon. 

Captain H enk van Halteren werd na 
zes seconden zo hard tegen de boarding 
gedrukt, dat hij in bev;ustelo2c toe~tand 
op het ijs b leef liggen. P er brnncard 
werd hij afgevoerd, maar de blessure 
b leek achter ai nogal mee te vallen. Van 
Halteren: .,Twee ribben gekneusd. Wel 
pijnlijk, maar niet ern tig". 

Direct na dat incidentje scoorde 
Nijmegen via de uitblinkende vijftienja
rige Frank Dobbelaar de open.ingstrefter, 
waarna in de doaropvolgende minuut 
Hans Waagenaar de gelijkmaker reali
seerde: 1- 1 GIJS. dat zonder de Cana 
dezen Bingley en Colbran speelde, liet al 
zijn wisselspelers m edraaien. 

Bart van Lunc, Hans Eikelenboom, Al
bert Stuyven berg, Hans Waagenaar, Je
roen Lode, Herman Carras en Roelol 
Legger (na de eer te periode ingevallen 
voor M;irtin Leeflang) werkten verdien
stelijk. maar kwamen toch techniek en 
routine tekort om gelijk, •aardig pa i j te 
ge e□. Een 3-2 voorsprong na de eerste 
periode zag men, gaandeweg omgezet in 
een 5-11 achterstand. GIJS doelpW1tte 
daarna tijdens een offensiefje nog wel 
viermaal, maa r meer dan 9-11 zat er 
niet in . 

Verlies GIJS 
GIJS PEELDE v rUdagavond in Den 

Haag vriendscba.ppelijk tegen IIIJS-Vero
nica. Het duel, dat uit !uitend met Ne-
1l erlandse spelers werd afgewerkt. lever
de voor de Gronfogers 4-3 erlies op. 

V,jihonderd toe. chouwers zagen aan-
1r ekkelij k ijshock e •. Beide teams tes tten 
jonge ta lenten. d·e tijdens competitie
wedstrij den voornameltJk op de spelers
bank hebben gereten . Tegenover de 
Haagse treffers steld en Carra en P ieter 
Stiel (2J er drie. 

VOOR ZATERDAG stond een thu isdu
el le"en Hamburg op het programma. 
Dat ging op het laatste moment niet 
ct oor. De Dui tsers belden · middags 
nogal vri j lakoniek ai . Manager Groen
veld: .. D il pikken wc ni et. Er gaat i>en 
oliiciële klacht naa r de KNIJB. Dat gaat 
zo maar niel. We wen sen chade ergoe
ding:· 

Zege GIJS op g/s 

Grasso Eagles 
GlJS speelde zaterdagavond zijn voor

laatste wedstrijd voor de na-competitie 
tegen Grasso Eagle · In Den Bosch. De 
partij mondde uit ln een 2--7 Groninger 
zege, maar dat heeft slechts een sta.ti ti
sche waarde, omda t de beslissing in de 
naronde al is gevallen. Thialf en Natio
nale Nederlanden, de beide eerste divisi
onisten, hebben zich In een lerk gezel 
schap van tweede klasscr de be lcn 
getoond. 

Voor GIJS blijf t de schra le troost, dat 
het defin itief op de derde plaats terecht 
is gekomen. GIJS-coach Groenveld : .,We 
zijn tevred,en. We hebben goed revanche 
genomen op de andere tweede dJvi io
nisten. GIJS kijkt met belangstelling uit 
naar het volgende seizoen." De Gronin
ger Stichting ziet op zeventien maart 
zijn beide Canadezen Dale Colbran en 
Pat Bingley vertrekken. Of ze het vol
gend jaar terugkomen is n og de vraag. 
Groenveld : ,.Dat hangt helemaal af va n 
de Bondsvergadering in april . Dan wordt 
over de te volgen opzet gesproken wat 
betreft het volgende seizoen. Van ver
schillende ka nten zijn etemmen opge
gaan de corr. ;,etities zonder buiten lan 
ders te spelen. We wachten da arom even 
af." 

Thriantha speelde zaterdag zijn laatste 
thuiswedstr ijd van het seizoen tegen Or
wc 2 in een vriendschappelijk duel. Voor 
zo'n zeshonderd toeschouwers ontwi k
kelden de tea ms aanvaar dbaar spel, 
waarbij de Assenaren hun vorderingen 
demonstreerden. 

Was er in de beginperiode van Tr ian 
tha nog geen spra ke van vloeiende com
binaties, zaterdagavond ont rafelden de 
Drenten ingestudeerde spelvormen die 
naar behoren werden ui tgevoerd. De 2--
2 eindscore (Dren tse doelpunten van 
King en Dosma) vormde overigens de 
juiste afspiegel ing van de krachtsver
houdi ng. 

----------- ----
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Slag om zaterdagavond? 
Het valt voor veelzijdige sport

liefhebbers niet te hopen, dat er 
binnenkort tussen enkele promi 
nente G roninger clubs een slag ont
brandt om de gw1 t van het pu
bliek op zaterdaga vond. Bedoelde 
sportclubs zijn FC Groningen, Do
nar en GIJS die zich gedrieën hei 
meest mogen verh eugen in de be
langs teJLing van het _publiek. Donar 
en GUS pelen orns noodgedwon
gen op dezelfde avond een thuis
we!L.t.rijd, e n het i niet ondenk
baar dai FC Groningen zich vol
gend eizoen bij hen gaat voegen 
(aa.11genomen dat er dan voor FC 
Groningen nog wat te voegen valt). 

Volgende week zaterdag kunnen 
F C Groningen en Donar reeds 
enigszins beoordel en wat de gevol
gen zijn van zo' n concurrentie~trijd. 
Dan speelt FC Groningen immers 
thuis tegen Go Ahead Eagles, 
terwijl Dona r een "to1>per" wacht 
tegen Le,ri's Flamingo 's. Op ver 
zoek van de tegenstander heeft FC 
Groningen de wedstrijd een dag 
vervroegd , zonder er bij t il te 
staan dat Donar eveneens een 
tlmiswedstrijd speelde. 

Een (onbewuste) overschatting 
van de aant rekkingskracht van hei 
beta alde voetbal? Best m ogelijk. 
Hoe h e t ook zi j, men doet er in de 
betaalde voetb!tllerij goed aan 
voodaan de concurrentie van spor
ten al ijsh ockey en ba ketbal zeer 
serieu te nemen. Een voorbeeld : 
afgelopen wo ~n::. : agavond waren er 
b~i het bask etba lduel tussen Tran
zol RZ en LP-vi '., Flamingo's llefc,t 
ze duJzend toeschouwers in de Rot
terda1nse Ahoy-hal, een aantal dat 
de Rotte rdam e voetbalclub Sparta 
la ng n iet altijd m eer haa lt. 

FC Gron in "'en wil twee enquête 
houden onde r het publiek: één op 
de bewuste zaterdagavond en één 
tijd ens een we<ls t.-ijd op zonda g. De 
r e uitaten zull en met elkaar wor 
den vergelek en. Blijkt er een du i
delijke voorkeur uit voor de zater
dag of de zondag, dan zal het 
bes tuur zijn beleid daaro9 afstem
men. Aangezö<>n J<"C Groninl,?"en dit 
seizoen met één thuiswedstrijd zeer 
gun tige erva ringen had, i het dus 

goed mogelijk dat volgend seizoen 
op zaterdagavond gespee ld w ord t, 
mits de tegenstanders akkoord 
ga.an. 

Bij Donar en GIJS 011der kent 
men dU als een reële dreiging, 
temeer daar zij nauwelijks in taat 
zijn om van die zaterdagavond af 
te wijken. GIJS en Donar zitten 
momenteel op een gemiddeld toe
schouwersaantal van 1.500, waarvan 
zij vermoeden dat de sam en telling 
anders is dan bij FC Gl'oningen. 
Een juiste indruk: FC Groningen 
trekt liefst 53 pct. mensen uit de 
provincie, bij GIJS en Donar ligt 
dat aantal zeker niet hoger dan 20 
pot. Nlettemin beramen zowel 
GIJS-manager ll . Groenveld al 
Donax-voorzitter K . Bakker een 
achteruitgang van zo'n 400 toe-
chouwers wanneer de avond "ge

deeld" moet worden met FC Gro
ningen. 

"En dat zou voor ons erg veel 
zijn'', zegt Bakker. ,.Over deze hele 
zaak is eigenlijk nog door niemand 
goed nagedacht. We hebben nagela
ten met elkaar om de tafel te gaan 
zitten. Ik ho()p vooral dat FC Gro
ningen nog met ons komt praten, a l 
vermoed ik dat zoiets weinig in
vloed zal hebben op hun standpunt. 
FC Groningen zit nu eenmaal fi . 
nancieel moeilijk, Als die zaterdag
avond voor hen veel gunstiger Is, 
zullen ze ziob er niet vanaf laten 
brengen. We zullen dan moeten 
probe ren het competitieprogramma 
ernaar te regelen". 

Toch blijft voor FC Groningen 
ten aanzien van die zaterdagavond 
grote voorzichtigheid geboden, 
want GIJS en Donar zijn dyna
misch genoeg om er een pittige 
concurrenti estrijd van te maken. 
"Hadden we maar een sponsor om 
enkele sterke buitenlanders t e ko
pen, want dan zouden we pas goed 
kunnen concurreren", verzucht 
Groenveld. Ook Bakker zegt: .,Je 
gaat natuurlijk van alles verzinnen 
om je publiek zoveel mogelijk te 
gerieven. Wat dat betreft hebben 
we trouwens als zaalc,port op enke
le punten al een voorsprong op de 
voetballerij". 

I 'J , I _.,, - ; -• 1/ 

Fr. van Erp directeur 
van ingenieursbureau 

(Van een onzer verslaggevers) 
De heer Fr. J . M. van Erp, ouc:

rnanager-coach van de Groninger IJs
hockey S tichting en voorzitter va n de 
Raad van Bestuur van het IJsst adion 
~ ro1~ingen1 is met ingang van 1 maart 
111 d1enst getreden a ls direct ur van 
BV Ingenieursbureau de Roos Beheer 
de Roos Nautical en de Roo Industriai 
te Den Haag. 

De he r Van Erp (49) was voorhe n 
a ls hoofd commerciële sector werk
zaam bij de N V Appingedammer 
Bronsmotorenfabn k m Appingedam. 
Daar was hij raacl- lid en voor zitter 
van C: Stichting Sporthal. Ook was de 
heer Van Erp hoofdbestuursl1d en 
voorzitter van de P rovincia le afdelina 
Groning,en van de Europese Bewegint 
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Verlichting Groothandel, Amelandlaan 169 Heerenveen. 

2e prijs: Uniek IJshockey Ganzenbord- Strategospel 

Primeur voor Nederland. Nog niet ver

krijgbaar, aangeboden door NIJOAM 

SCHAATSEN HEERENVEEN. 

3e priJs: TWEE DINERS, aangeboden door Restaurant 

Passage, "Waar men waakt, dat het smaakt" 

Sieversstraat Heerenveen. 

De g e b r ui k e l i j k e aan k on ro di g i n g " to t z i e n s v o 1 g _e n de 

w~ek" behoort voor dit seizoen tot het verleden. 

Hopenlijk zien wij U volgend jaar terug. Een warme 

zomer toegewenst. J. OSINGA.-

Dan nog een persoonlijk woord. In verband met mijn 

aanstaind vertrek uit Heerenveen, zal ik volgend 

seizoen niet langer het schrijven van de stickjes 

voor mijn rekening kunaen nemen. Met veel plezier 

heb ik dit steeds gedaan. Ongetwijfeld zal er vol

gend seizoen een nieuwe scribent ziJn. Voor de me

de-werking, die ik van velen van U mocht ontvangen 

zeg ik mijn hartelijke dank. Mag ik besluiten U en 

ons aller Thialf het allerbe9te voor de toekomst te 

uJ s n sen. J. Osinga.-

N a rn e n s h e t 8 e s t u u r w o r d t d e " G e e s t e l i j k e Va de r ·n van 

het programmablad "Stickjes", Jan Osinga, hartelijk 

bedankt voor zijn creatie en ongotwijfeld zien wij 

U hier nog wel eens ter ug . U bent van harte welkom. 

C.S. Wagter.-

"STICKJES" 6e jaargang no 18 
16 maart 1974. 

Voor de laatste maal in dit seizoen gaan we er van-

- ·avond· nog eens recht voor zitten. Immers er staat 

in deze wedstrijd nog het een en ander op het spel. 

Na de kleine nederlaag vorige week in Nijmegen, 

volgde een ruime overwinning op het team van Hun

ters/Utrecht. 

Hierdoor valt uitgerekend in de wedstrijd tegen 

GIJS/Groningen de beslissing omtren~ de bovsnste 

·_ plaats in de nacompetitie. Bij een ove~wi~ni~~ is 

deze voor Thialf en gezien het vertoond~ spel in d e 

ze wedstrijdenreeks komt deze Thialf ook zeker to e o 

Maar daartoe zal het eerst noodzakelijk z ~j~ - ~e 

puntjes tegen Groningen thuis te houden. Uit werd 

ruimschoots gewonnen, maar we nemen aan, dat GIJS 

haar huid zo düur mogelijk zal verkopen en dit zal 

er op duiden, dat we nog een spannende avond te

gemoet zullen gaan. 

Steun daarom onze jongens in deze belang~rjke · ont

moeting. Een ~teun, die ze reeds van onze support

ers Slager Theo Blom, Hosksterstraat 12 te ~eeuwar

den en Cees Snitker eveneens uit Leeuwarden ·ont

vingen in de vorm van carbonade en sinaasappelen, 

waardoor ze extra gesterkt op het ijs komen. 



Na a floo p va n de weds t rijd tegen GIJS zullen de 

spelers v a n Th ial f in de bloem~tjes worden ge

zet door Bloemenmagazijn "Corona", Hoofdstraat 

Oost Wolvega. Wij dank e n Ben van Leuveren, eige

naar van dez e zaak, va n harte voor deze mooie 

en sportieve geste. 

Thi a lf zal het deze we dstrijd zonder Leo "The Cat" 

Koopmans moeten st e ll e n hij is uitverkoren voor 

he t Nederlands team, dat vanavond in Assen speelt. 

De opstellingen: 

. GIJS/Groningen: 

doel: 1. Martin Leeflang 

18. Ro e lof Legg e r 

verd: 

4. Henk van Halteren 

23. Peter Stiel 

19. Bart van Leene 

9. Dale Colbran 

3. Jeroen Lode 

aa nv.: 

16. Johan Toren 

,. 

T H IA L F /H e_e ren veen: 

1. Johan Siemonsma 

17. Pete Visscher 

3. Don Mac Adam 

15. Hielke Lageveen 

5. Sake de Boer 11 C Il 

4. Guy ~achey 

13. Jan Brinksma 

12. Gene Fewster 

- \ 

- 1 

2. Folkert Berghuis 

11. Henk Krikke 

6. G0rard Boltjes " A " 

13. Nico de Jonge 

14. Pat Bingley 

17. Jack Venema 

15. Geert Rampen 

240 Hans Wagon a ar. 

14. 

7. 

1 1 • 

10. 

1 6 • 

15. 

Jacob 

Johb 

Roel 

Piet 

Gert 

Thoo 

de Boer 

de Boe .r 

Scheenstra Il A" 

Nota 

Jonkman 

Nota 

il 

l 

1 

De uitslagen van deze week: 

N.N • .N. VS Thialf 5 - 4 Tilburg - Grasso 0 - 9 

Orwo · VS Hunters 5 - 4 Grasso - GIJS 2 - 7 

Thialf VS Hunters 10 - 5 

De standen: 

1 • Nat. Ned. Nijmegen 12 9 2 1 20 91 - 56 

2. Thialf 1 1 9 1 1 19 128 - 44 

3. GIJS 1 1 ·7 0 4 14 78 - 46 

4. Hunters 1 2 4 2 6 10 76 - 74 

5. ORWO · 11 4 1 6 9 56 - 83 

6. Grasso Eagles 12 2 2 8 6 50 '"'!' 84 
·. 

7. Tilburg2Trappers 1 1 1 0 10 2 · 32 - 12 4 

De laatste lue ken is het gebruikelij k , dat we ook dG 

resultaten in de Play-Offs om het Ne derlands Kampi-

oenschap van onze □-junioren onder de loupe nem e n. 

En ze mogen er weer zijn! t ! ! 

Tegen het sterke Smoke Eaters werd 2 - 2 gesp e eld 

en tegen Nijmegen werd zelfs met 4 - 3 gewo 0 n e n ee n 

voortreffelijk resultaat. Er is in de re s terende 

wedstrijd nog maar 1 punt nodig om KAMPIOEN VAN NEi 

DERLAND te worden. Zet em op! ! ! ! 

De stand: 

1 • TH I ALF D 5 4 1 n 9 1 9 - 14 

2. Nijmegen D 2 1 0 1 2 8 - 6 

3. Smoke Eaters D 2 0 1 1 1 7 - 8 

4. Brussel D 3 0 0 · 3 0 6 12 

De prijzen van deze week: 

1 8 prlJS: Staande bureaulamp aangeboden door ROB □ 
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''Wild-west'! in Heerenveen 
IJSHOCKEY 

Arbiter heeft -: 
\ 

. 

politie nodig.~ .. IJSSTADION. 
ZATERDAG 16 I.AART 
AANVANG 20.00 UUR: 

THIALF 
De ijshockeyploeg vao GUS is er zater
dagavond als enige in geslaagd het 
Recrenvecnse Thialf io de promotie-de
gmd:ttie {!Om petitie om twee plaatsen in 
de eersle divisie te venlaan. En dat oog 
wel in het Heerenveense kunstijs
stadion. De Grorringers, die hun beste 
wedstrijd in deze promotie-degradatie 
competitie speelden kwam.en tot een ll. 
9 ovcrwinning.' De tussenstanden waren: 
2-4, 3-2 en 4-5. 

' De Friezen hebben dez.e smadelijke 
nederlaag maar m eilijk kunnen ver
werken . Tot tweemaal toe moe I de 
strijd worden onderbroken. Toen GIJS 
in de tweede periode tot 6-2 uitliep werd 
de ijsvloer onberijdbaar gemaakt door 
het Frie e publiek dat biergla1.en en 
munten op hel ij wierp. De toe
schouwers keerd en zi h zo voornamelijk 
tegen de cheidsrechter . 
De noodzakelijke onderbreking - de 
ijsvloer moest choongeveegd , orden • 
deed GIJ geen goed. De Groningi::r 
bleken volledig uit hun ritme te zijn 
ge haald, waardo r Thialf de achter -
land tot 6-5 kon 1erugbrengen. Tn de 

derde periode echter herstelden de Gro
ningers zich voortreffelijk. Thialf kwam 
er rauwelijks meer aan te pa . Bij 9,7 
moest scheidsrechter Paul Burger het 1 

ontgelden. Hij werd door de Thialfspe
lers nagenoeg van het ij ge lagen. De 
politie moest er aan te pas komen om de 
Haag e scheid rechter te onl1.ehen. Na 
veel gepraal bleken d e scheid rechters 
uiteindelijk toch nog bereid te zijn het 
laatste gedeelte van de wedstrijd te vol
tooien . Venvooderlijk hLerbij was echter 
wel dat niemand van de Thialfspelers 
wetd be traft. 

Bittere pil 
1 n de slorfose hield GIJS het heft tevig 
in handen en moest Thialf uiteindelijk 
genoegen nemen met een l l -9 neder
laag. Een bittere pil voor de Friezen die 
op de eerste ' plaat!. in deze competitie 
hadden gerekend. Bij de friezen wa~ 
Fewster met drie treffers top eorer, Mac 
Adam en Jan de Boer scoorden 
tweema 1. Sjaak de Boer en Boltje 
beide éénmaal. 

Bij GIJS nam Binll!ley zes van de elf 
treffen -voor zijn rekening. Zijn landge
noot Dale Colbran coordc tweemaaJ 
eve_nals Henk Krikke en Nico de Jonge 
éênmaal. De beide canadi:zen speelden 
hun afscheidswedstrijden, zij gaan 
binnenkort naar Canada terug. 0[ het 
tot een 1•erlenging van hun contract 
komt kon coach Groenwold nog niet 
zeggen. 

De ei nd stand in d e promotie-degradatie 
competitie werd : Nat. Ned . ijmegen 
12-20. Thialf 12-19. GIJS 12-16. Orwo
Arnstçrdam 12-11, Hunters 12-JO. 
Órà~ u· Eagl;s 1 -ó. Tilburg Trapper 2 
12-2. 

Seizoenafsluiting met een uiterst belang
rijke wedstrij d .... 

PAKT THIALF DE TITEL? 

Zege GIJS in tumultueuze derby 
De tweede ontmoeting tu en de 

beide Noordelijke ijshockey-groten 
Thîalf e11 GI.JS, heeft door enkele 
incidenten een tumultueus karakter 
gekregen. Voor de, ruim tweeduizend 
toeschouwers in Keei-enveen was het 
f'en zwaar te verteren zaak dat de 
Groninger brut.aal revanche eisten 
,;oor de eerder in Groningen geleden 
ai traffing. Dat verlangen resulteerde 
tenslott in een ensationele 11-9 ze
ge van GIJS, na een verhit duel, dat 
twee maal moe t worden gestaakt en 
waarin het arbitrale trio ternauwer
nood aan ern Uge mole tatie wist te 
ontkomen. 

He t eers te incident ontstond in de 
vierde minuut van de tweede periode 
toen scheidsrechter Burger enkele be
s lissingen nam, die op d e tribunes veel 
i rritatie opwekten. Eén van de woe
d ende supporter·s vond het nodig een 
vol biePglas in de richting van de heer 
Burger te werpen. Het projectiel mis
te doel, maar smakte wel op de ijspis-

te, waarna de vlo L' opnieuw moest 
worden geveegd. 

De tweede onderbreking had een 
nó ern tig er oorza::i.k. Al: i Ler Schut h 
dacht dat h ij dooi- een Thialf-speler 
omver was gereden. Zijn collega Bur
ger wilde straf.fen uitdelen, waarna 
enkele woedende Heerenveen e spe
lers de arbiters te liJf gingen . Er werd 
met sticks geslagen, geduwd en e
trapt. Het resultaal was een tweede 
slaking, die zo'n twintig minuten in 
be lag nam. Pas na veel gepraat en 
uitvoerig overleg speelden de teams 
de rester nde minuten uit. 

Op dat moment had GIJS overi
gen al lange tijd de beste kansen op 
de zege. De Groningers waren in de 
eerste minuut via Henk Kr 1kke op 1-
0 gekomen, waarna deze fase een 
zcnuwachlig ThiaJf le zien gaf , dal 
verrassend veel moeite haC:· met de 
Groninger aanvalsopbouw. De Heeren
veeners, die verzwakt waren door de 
afwezigheid van Leo Koopmans (hij 
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Arbitrale hlunder in ij hockeystrijd 

Stakingen bij 
Thialf-GIJS 

Van ooze sportcorrespondent 

B ERENVEE , zondag 

zwakke leiding van cbeidsrecbter P(e~ Burger was in de _ 
li hockeywed trijrl Tllialf-GIJS aanle1dwg tot fiI'Ote onregel 

matigbeden, waardoor de wed lrijd tot lwee maal toe werd ge
taakt. 

ln de tweede speelper\ode 
waren een aantal toescnouwer 
het niel met een scheidsrech '. r
lijke beslissing eens en gooide n 
hun volle bi e .-glazen naar d 
arbiter. Glasscherven op het ijs 
mankten verder spelen onmo
gelijk, waardoor er g dweild 
moest worden. 

In de derde periode waarin 
de Thialf~pelers zich s1 chte 

speelde in Assen met het nationale 
team), kwamen le gretig in het vijan
delijk aanvalsvak, va n waaruit GIJS 
snelle cornbina tie. pzette. 

Aan hel slot \·an de tweede periode 
scoord n de Friezen enkele tegendoel
punten, die de ploeg tot vlak bij de 
Groninge1 brachten (5-6). Veel 
haalde dat niel uit, want direct in de 
derde . peel fa e liep n de GUssies 
weer uit tol 6-9, hetgeen een vol
doende basis b leek voor de uiteinde
lijke ll-9 zege. 

De doelpuntenmakers waren : 
GIJS: B ingley (6x), Krikke (3x), 

Colbran (2xl. 
THIALF: John de Boer (2:x), Few

ster (2x), Sake <;Ie Boer, Mac Aièam 
(2x). Boltjes (2x). 

De eindstand va11 de na-competitie 
is: l. Nationale Neder landen NijmPgen 
kampioen) 12-20 , 2. Thialf 12-1 , 3. 

GIJS 12-16, 4. Orwo 12-11, 5. J tm 
iers· 12-10. 6. Grasso E. 12-6, 7. 
Tilburg Trappers 12-2. 

verliezer toonden. stonden zi.i 
Burger en linesman Schut naar 
het leven en vielen er 1·ake 
klappen. Opnieuw staakte de 
scheid rechter het gevecht. Na 1 

een afkoelingspedode m de 
kleedkruners werd uiteindelijk 
onder versterkt politieto zicht 
van tien man de wedstrijd zon
der meiden ten uitgespeeld . 
GIJS won verd ie.nd met 9-11 . 
Tussenstanden 2-4, 2-2 en 4-5. 
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'l hiaJf zaler lag 
oor er. t 

maal 1 a1n Jjoe11. 
HEERE~VE '·' Za lerdn .nond 

!.p lt d ü hockc ·lu lf v oor ei-
gen publi k zijn d trijd 
, , n wt ;.eizoct1. ru:ngen i 
d teiren land r. tmo tm 
k , tt Tbî lf b l in de 
lla -konrpelili V PUD· 
l nv rdeling i h nde , 

Th1all he •! Pr·n puut mm er dan h t 
n ,-d. tul~e petld • Jm •gen. mc1.;n h l 
do<.:lgemJdd !de van d Fn e format ' 
b VL: l b ter Onu i'lt Thialf wndt'r Leo 
K oopman ;i,,nlr1..'<'dt, hlJ peelt m A ·
,; 11 me hr•t • ed •rland~ team t g n 
' t'll \ C$ ctui ~, kon bin:1t1c ki:111 GlJS 
,, n la. hge i •gPnsla nd r ord •n 'n de 
0-7 trwmf ln Gronrng II milg · hl 1 
vf'r vacht \ 01dcn. da Th1ali ook m 
Ht· r·nvel'n wrnt n daa1mc h<' r. e 
kamp10 n chop in z1Jn bJJn·1 '/. v njarig 
bes aan bchnal 

1)1' , rmo1•d •l!Jke opsL 11mg van 
Thial! l : 

Doel Joh n . 1emonsma n Pet VI -ch r. 
clller 'al." ,1" B r, u,• liachey Oon ltl 

:\1.,,, d 111 , H1Plkf" W cv en Vooi G T rd 
80l1,e,. Ge,,e Few 1 r t>n aaple dl! Boer, 
H IJ ~c h nsLra. .rohn de B r n P l 
Nol" ~I <I r<if' II J 1 Jan B rwksma, Ge rt 
Jonkrn,u1 e11 Ttl~o .. ~01~1 --~---------
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Piet Burger staakt strijd tweemaal 

Thialf verspeelt titel 
duel met GIJS • 1n rauw 

JIEERE EE - Thi lf werd za terdagavond YO r b t e(gea twe duizend 
koppigö publi k door d Gronin r Gij ie onder een ij koude douche g zeL 
GIJ won. t g(c'"n all verwachting in maar daarom ni et minder erdi~nd, m&t 
9-11 in en dikwijl mensonter nde la (2-4. 3-2 en 4-5). Thialf moe t 
hierdoor b t " zeker" lijkende kampioenschap in de na-kompetitie aan ijme--

en lat n. 

D La.g tu en Thjalf en GfJ U p volkom n uit de h nd, enerzijd on.1dat niet 
11.Lle Tbialf . pelers d dreigende c>n natuurlijk zeer teleurst.ell n de ned rl11.ag kon
den verkrop])f'.11 "n aoderzijd door de arbitr.i.le leiding va&l d Ila,cen.aar Piet 
Burger, wiens optrcd n onvermijdeUjk rotzooi garandeerde in dit eizoen. Verder 
leek linesman ico chuth uit Zwolle, nota bene ,,oppers.cbeidsrechter" in eder
land, zich uli i loven om de puinhoop le ergroten. 

Re la.u.rat.eur ian , l~r mo t de 
eo_ïge op "Thialf' ' zija gewe t., d.i enig 
plezi r aan h l ij ho ke :wondje ))c
leefde. Hij kreeg Herst vie 111 pla 18 
van de gebruikelijke twe p uz te 
v rwerken. \V ·I r peelde hij 1.enroin-
le twee hl rglazen, dîggclwerk d t 

voor een e rste opont..boud zorgde , om
dat die g-la.zcn 1n de h ecde pcrlod in 
de richting van arblt-e.r Piet Burger 
gegooid werden. In de d rde p riode 
w rd d trijd opni u g taakt, omdat 
TbfaU •verd d.ig r Donald M r dam op 

La11d titel 
voor D-jeugcl 
v ai1 TJ1ia 

Il ER ' rEEN - ' 
leur tellende lol ,1an d na-kom
petiti , waarin het hoofdl am an 
Thlalf zich , el bandha:ifd in d 
eerste divl Ie, m: ar w arin b t 
verwa h kampioen chap nl t 
verover-cl werd , heer t.e er zater
dagavond f-O<'h enige vr uirde in 
de gelederen ,,an de Heerenv!" n-
e U bockeyklub. Door een Deder

laag van , ijmegcn in Gel n te-
gen moke Ea.ters virerd n d 
D-ju.nforen van Thialf zond r 'l.elf 
te pel n kam iuen àJl , eiler
la.nd. Dat betekende het eer t 
kam1>ioenschap in d zevenjarige 
ThialCh torie n daarom heerste 

r bij alle v rdriet to h ook eu.ige 
vreugde, omat er troo t geput 
'kon worden uJt h t g zegde: wie 
de jeugd he U-, b dl d toekomst . 

1 ijm o· n kantpio n 
111 na-ko111p titi 

HEERENVE - Door de err n-
de 9-11 nederlaa van Th.ialf leg n 
GIJ werd het reeds ui.tgc peelde 
l\ïjtneten kampioen in de na-kompeti
Ue. Zowel ljmeg n al Thialf, dat met 
een punt acht.er tand op de tweed.e 
pJa.at.s eindirde. handhaafden z:ich in de 
e rst divil ie, 

H t · edcrlandse ij hoek yl am p J
de in het afgelopen , \~ keinde twee 
oclenduels. In waar de Trian-
tha-hal werd pend , won 'ederland 
met 13- 1 van een Westduit...<ce komhl
natie. Zondag ,verd in Den Haag met 
10-3 gewonnen vm1 Sorel. Canad -
se amateurploeg. Thialf-speler Lro 
Koopmans scoorde in geen ,·an beide 
wedstrijd-en. 

z,,itserland en Italië keren geh 1 
volgens d venvachtingen te.rug in de 
B-poule. In Grenobl won Zw1tserland 
het \\ r eldkampi chap in d C-poule 
met een punt oorsprong op Italië. 

.. 

IJslwckey 
b. t ir oldan gezicht ,, n Burier 

· urg ·, di,e ig moed itoçh ni 
o k an word n . mool\d zkhzel.f 

bclach :lijk , .f.oerl hij drt kwar 
tl r beide part.tj weer op hert ijs 
rl p inklusieI Donald Mac dam, die 
toch n "ij de' had be-
gaa'l'l en die zel hi Sch uth zou heb-
b a wollenaar ov-erl-
g g ot g~oeld had. 

e en borl' ld onder 
pubh ek kon Btrr'ger lat r toch o 
poll in g 'llgc toord a! 
P i • Burner had h t D'i nodig g 
d cdstri.jdfonnuli 
rr, njden aan d 
m a bare l <,>Sta 
0 c.--en "vlekk 
k IJ"efl. 

n IJ hockey kwamen Th.ial 
GIJS nau\ Lij k. o . Thialf, z 

pscorer Leo K oopm ans, vlamd e 
na de ~rste on r.cking even 

~Tdoor -6 a h ersta 
geb kon orden. 

kwam iet ver an n m 
ha ;i:erwannende iuzet, wa0arbij 
be Can.ad du Pa B ing] ' en 
Colbran soms tot verdlenstelij lro kombJ
na i kw am . B" 
kond Thiali OOlk c1 te 
minuu op a.ch houden, om-
dat goall J ohan. S d 
van d 2Jenuwen en een d 
seiz Weinig OV rtu:i,g 

Het h ThlaJJ-terun ou-
w geen h g ven 
dez.e rn · " n 
manscllappen e -
d brekinJs in e p erlod rn 
maar toebeet: .. Follow our lead er" en 
on er zijn b-ez · ("Il.de 1 · ·am l"!' 

de nauwelijks m r vei cnte-
nn1t. · erd 

, pro-
t n 

G af-
diplo

min'-1 <m op d e 
s vaar h ij Ujdza'!UTI 
moe. zijn in een weer 

toe h ,og naar een 
vt'l"Tlede n erla,ag we d g vOffl'd . 

Be coreverloop wa 
0-1 Dale Colbraa. 1-1 Gi!rard Bol Jes n a 

komb1ru1 Ie me Jaapie de Boer en G en e 
Few er; 1- 2 Pa B ingley: 2-2 Gene Few
Ier na komb1nalle me J aapie de Boer en 

Gerard Bol':jes; 2-3 P a Bingley, 2--4 Henk 
Krtkke· 2-5 Pa B:ingley• 2-6 'Oa le Colbran; 
3--6 ~ ne Few er na solo 4---6 Gene Few 
s er na solo: $-6 Sa ke de BQer n.a solo; 5-7 
Pa B ln&ley. 5--8 P at Bi:ngley; 6-3 John de 
Boer w p.ass Gera rd Bolt.Jes: 6-9 P a 
B tngle ; 7- 9 J aapte de Boer ui pass Gerard 
BoltJes:: 7- 10 1co d e Jong: 8--10 Donal n 
Mac Adam aa kombina ie met Gerard Bol• 

es en John d e Boer : 8-11 Henk Krlkke: 
9-11 Donald ~ec Adam n a kombll'la ie met 
Hle t.ageveen en John d e B-Oer. 

STOPS - Thiali- g oal ie Johan S\ emon ma 
kreeg 35 sconngspogl ngen e veIWerken t e 
gen GIJS-keep er .Marun Leeflaag 43. 

PENALTIES - Thi alf kreeg 26 stra.!mlDU· 
e.n . u11.ge ze1.en door Gene Few er me 10. 
ake de Boer m e t 6, Gerard BoJ j es met 2 en 

Guy H.ichey, J aapie de Boer e n Donald 
Mac dam mei el le 2 s trn:fmlnuten. GIJS 
kreeg 12 afminu en . tge.ze en door J ack 
Venema. :Folkert Berghu ls, D ale Colb~an, 
P eter t.lel , Bart van Lune en Pa Blngley 
m et el 2 strai.lilllluJ.en. 

. . . ee-n w are ietde-r die en beter 
af ch td had ver dl 11d, • . 

Trie t af cheid 
an J a11 0 i11ga 

en de Ca11ade e 
ga tarb id r ' 
H ER VE • - ,Jk ha.d mll 

een ander af h id voorg teld,'' 
rzu Jltte J an Osinga zat.erda.g

avollll, toen Thialr n GIJ rond 
h t midderna bt lijk uur opge
slokt erden door d katakomben 
v n het op 'Zijn irrondve. (.(>n 

buèld mle ij t.adion "Thfalf". 
ln en ra.uwe. incidentrijke lag 
verloor T hi:l.lf volkom n ouv r. 
, a ht en greep d rom naa t het 
kampioen bap in de na.-kompetl
lie. Jan Osinga, van.ll r d oprich
tiag ak tief in de riese ijsbo key
klub dl hij om g zondh ldsrede• 
n n mo t vertalen, kreeg hier
door zun vurig rlangd af-
cheidskado ruet. B tzelfd o er-

kwam èle anadese 
.. ga tarbeide ·" Gent': •ew ter, 
Dona ld ( cAdam en P 'te Vla-

h r, die bun Jaat te "wedstrijd 
voor 'l'blal! p elden. Spechu l 
Gene Pe ~ter, die na het artaaien 
Yan tev de Gurse ThlaU' op 
brwonderens\ aardige wijze djen
de al train r• pelcr~coach, ha.d 
11a dit kommervolle seizoen een 
af cheiil met een kampioen cbap 
verdiend. Zijn discipel n hadd n 
hel hem graag meegegeven. Diep 
teleur telling d u alom, ook bij 
Roelie checn ira, de per onifl
katie van Thialf goede wil, die 
evenals Guy Hachey met oeht.i:g'e 
ogen en dlkke stem pijtig va t-

lde: ,.Alles ~l 011 tegen In dit 
seizoen en dan breekt zo'n kam• 
pioenscbap je ook nog bij de h n. 
den af. Bel erg te i mi. chien 
wel, dat e uil_terekend door 
GIJ de boot m l ten. . . " 
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Vrlendschappelllke wedstrlld 
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-
1 1 1 

Aanvang 19.45 uur 

Toegangsprijs f 3,50 

VOORVERKOOP G RONINGEN: 

Sig_are_nl}lagazijn: 

Minke, l'.Jieuwe Ebbingestraàt 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

HOOGEZAND: 

Berma Sports M. Veningastr. 30 



.1 
G. IJ . S. 

i ~ rtin Leeflang( 1) 
Roelof Legger( 18) 

11 Ienk v . fö. lteren (4) c apt. 
Jos Te ismnn(5) 

Pieter Stie1(23) 
Bc.rt v . Lune (1 9) 

DJ.le Colbrane(9 ) 
Pat Bingl0y(14) 
Nico de Jong(13) 

JJ.cky Venema ( 17) 
Folkert Ber ghuis(2) 
J ohn.n Toren (16) 

Albert St uivenberg 
I:Iemk Krikke (11) 
Ge ert Ra1:Jpen(15) 

Coach 
_•\rtsen 

H, Grocnveld 
F . H. r.Iulder 
I-I. G.Krikke 
H. de Vri es 

a. Droocm.ns 

OPSTELL DJ GEN 

Doelverd . 
2eDoelverd. 

1eVer d . 

2eVerd . 

1 e • .:inval 

2cAanval 

3eA~nval 

VRIEWDSCHAPPELIJ:'E ' TEDSTRIJD ZATERDAG 2 I.IAART 1974 Maandag 4 maart, 20 . 00 uur, is 
er een ingela ste wedstrijd 
G.IJ . S. - Nat . Team Australië 
Toegangsprij s f 2 ,50 . Donateurs 
en contribuanten hebben ge e n 
gratis toegang . 

G.IJ , S . HIJS VERONICA 538 I 

{J AANVANG 19 . 45 UUR 

C. Hogendoorn 

IL Verboot1 ( 5) 
D.:{oomer(4) 

J . Visser (6) 
J . Ierschot(8) 

J , Schäfer( 21) 
T. Diets( 14) 
H. :!iGlheezon ( 19 ) 

P , Roslrn..np(2) 
R. Bcrteling ( 7) 
A. Jcns en( 15) 

Coa ch: Scan i a rtin 

G. IJ. S . UIEU'J S: 

Vc.navond t egen 11 IïIJS VEROlJICA 5 38" e8n 1 e 

divisie teaCT, da t het a f gelopen s e izoen zeer 

goede resulta t en behaald heeft in de 1e divisie . 

Door blessures en straffen !mamen er echter in 

het slot van do competitie minder ~oe de ued

strijden en mist en zij de 0,.:1,11s lui tin(! bij de 

lrnplopers . 

G. IJ . S . koopl ee t s peelt vano.vond tegen het 1e 

t e:1!'1 vnn HIJS v~.w ~I CA 538 zond er hun co,nade zen 

doch d e? k'.:o..li t e i ten van de over gebl even s ::_::,ele rs 

(!':le t hun 1e divisie crvarinGen ) is hooG 8eno eg 

on een mooie -,,edstrijd te ve r uo. chten . Op Vrij do.g 

22 î.bart speelt G. I J. S . de rctlilrn in de UITHOF 
t e Den Haag . Voor ho t publiek en onze jongens 

dus .twee ucdstrijden unarin de kro.chten gemeten 

kunnen TTO rden zonder onbctanlbnre buitenlandse 

spe lers . Veel ple zier en een goede spannende 

strijd voor v o..n o..vond . 

AANS TAAHDE ZATERDAG SPEELT G. IJ . s . VOOR DE co· -:p . 
n D~N BOSCH TEGElT "GRASSO EAGLES" AAiîvAi'iG 19 . 30 

FAi'J CY FAIR ' . • S . ZO~fDAG 3 ! JlART ? li.JVIiî.OERSGEnCU\/ 
TEii BATE VAi·J G.IJ . S . Vfu,! 11. 00 UlR to t 19.00 UUR 



G JS handhaaft zich 
naast Australië: 5-5 

Slechts ee n handjevol toe chouwer 
was gi teravond in de Groninger ij h al 
om de ij. hockeyteam ,•an GlJS en 
Austra li ë iu een ocrenduel aan het 
werk te zien. De ttouwe GIJ -suppor
te1·s kregen geen minuut pijl van hun 
kom t want beide ploegen bleken be
reid e r een aantrel,kelijk evenement 
van te maken . Au tralië, dat zich 
voorbereidt op de wereldkampioen -
chappen (poule C), maakte een geïn
pireerde indruk, terwijl de GroniJi

irers zich wilden revancheerden voor 
de zaterdag geleden nederlaag tegen 
HIJS -Ve ronica. . 

Van de eerste tot de laatste minuut 

bleef de wedstriJd . uiterst boeiend 
door de gelijkwaardige kracht verhou
ding en de daaruit voortvloeiende 
panning in de score. De teams prefe-

ree rden open spel met faire bodv
checks. Krikke (2x) en ico de Jo~1-
ge doelpuntten in de eerste periode, 
waar de gasten eve,1eens drie goals 
tegeno,·er .ste lden : 3-3. De J onge 
scoorde in de da;iropvolgende fase na 
een vloeiende solo, maar ook daarop 
hadden de Alls1raliërs een antwoord : 
4-4. 

GIJS nam da Henk Krikke vervol
gens voor de vierde maal de leiding 

HENK KRJF<KE 

na een snelle doorbraak: 5-4. In de 
slot(a e drukte Au"tralië de krachtre-
er es uit in een serie aanvalsgolven, 

füe uiteindelijk resulteerden in de ver
diende gelijkmakel': 5-5. (tussenstan
den: 3-3, 2-1 en 0-1). 

Dru1<j;f,(f g,&,r,9M 
Nederlaag GIJS in een fel duel 

ijshockeyteams 
GIJ speelt vandaag en maa nda.g 

vriendschappelijk In h et Groninger 
Ijsstad ion. 

Vanavond komt de eersle-divisie
ploeg van HIJS-Veroni ca 538 op bezoek. 
Hoewel de Hagenaa rs bepaald niet met 
hun terk , te forma ie aamrcdc·n, kan de 
confrontatie voor de Gronlngers een 
nutli11.e krachtproef worden. 

HIJS zal zonder zijn Canadez<'n spelen 
als experiment in verband met een even
tueel gewijzigde competitie-opzet, 
waarbij de buiienlaudse inbreng op de 
Nede:landse ijspist~s behoorlijk zal zijn 
verm111derd. Vnn diverse club k1·c.-g de 
ijshock:eybond reacties binnen, waarin 
eeu sµannende t· competi ieverloop wordt 
ver langd door het invoeren van o.a. 
spelersbcpel'kingen ten opzichte van bui
tenlanders. Hei afgelopen seizoen maak
ten enk ele zwaar gesponsorde teams de 
dienst uit mel bijna complete Canadese 
ploegen. 

Maanctagavond speelt GIJS tegen het 
nat1oonlc kam vim Australië, dat de 
komende weken een Europese toernooi 
m akt :,ls voorber iding op de wereld
kampioensc happen te Grenoble. 

De andere oorde11J ke shockey-clubs 
Thiali en Triant ha, spele n voor de na: 
competities. ln He ren veen onlmoet Tbi
alf hedenavond Nationale Nederlanden 
'ijmegen en bet Asser Triantha speelt 

op hetzelfde moment in de Drentse 
huofdstad tr,:(en Rotlerdam voor de 
plaatsingscompetitie van de derde divi
sie. Zondag reizen de Drenten naar 
Utrecht voor het tr~ffen tegen UIJC 2. 

GIJS maakte zaterdagavond op
nieuw kennis met ijs bookey O'JJ eerste 
divisie-niveau. Het werd tenslotte een 
beve tiging van hetgee11 zich at tijdens 
ontmoetingen tegen Tltiall en , ijme
gen had geopen baard : GIJS reikt bij 
lange na nog niet aan de to11klasse van 
het Nederlandse Ij hockey. Tegen het 
zonder Canade:,;en s pelende HIJ -Ver 
onica bleek dat weer eens overdui
delijk. Het Groninger tekort aan tech
niek, was van doorslaggevend e bete
kenis. De Hagenaars zegevierden met 
9-1 in een bljzonder fel duel, dat 
maar liefst 44 strafminuten telde. 

H et vriendschappelijke karakter van 
de als vrienschappelijk bedoelde oe
fenwedstriid verdween vri i snel. Voor
al H1JS-cáptain Schäffer -haalde zich 
'l misnoegen van C:e zeshonder d toe
!schouwers op de hals met irritatie 
opwekkende handehngen, die al na 
negen minuten uitmondden in een 
woest gevecht met GIJS-verdediger 
Jos Teisrnan. Dergelijke incidenten 
kwamen daarna regelmatig aan bod: 
voor de toeschouwers een welkome 

KI~hlf/ 
bij ijshockey 
Het Heerenveen e Thialf en de ijs
hock~yclub van de Nationale Nederlan
den Nijmegen hebben zich in de eerste 1 

divisie van de nationale competitie 1 

gehandhaafd. 
In de promotie- degradatie-competitie 
zijn beide teams buiten bereik van de 
concurrentie gekomen. Na de 8-7 over
winning van Nijmegen op Hunters stond 
het al !ast, dat GIJS-Groningen voor , l 
promotie was afgevallen. 
!n deze promotie- degradatie competitie 
1s wel duidelijk naar voren gekomen dat 
er nog een grote kloof bestaat tussen de 
eerste e □ tweede divisie. Trouwens in 
het oefenduel van zaterdagavond tussen 
G1JS en HIJS Veronica (zonder Cana
dezen) was duidelijk merkbaar dat er 
besl ist een klasseverschi.l bestaat tussen 
de eerste en tweede divisieploegen; de 
gronmgers verloren dit duel met 9-1. De 
tussenstanden waren 0-4, 1-3 en 0-2. 
De sta~~ i_n de promotie- degradatie 
competme 1s nu als völgt : T hialf 9-18 

at. Ned . Nijmegen J 1-18, GIJS I0-12'. 
Hunters 10-10, Orwo Amsterdam 10-7 
Grasso Eagles 10-4, Tilburg Trappers 2 
10-2. 

onderbreking van het een:tijclige spel
beeld. 

Naast har dheid vertoonden de Hage. 
naars ettelijke staaltjes van stick
handJing, die ze tot ver boven het 
GIJS-niveau deden uitgroeien.. De 4-
0 voorsprong na de eerste periode 
vormd e dan ook een juiste afspiege
ling van de krachtsverhoudingen. 
Daarna ontwikkelden de Groningen 
wat meer tegenspel, dat echter door 
het goede keepwerk van doelman 
Hoogendoorn welgeteld één doelpunt 
tot gevolg had. Deze "ere"-goal 
kwam op naam van de Canadees Col
bran, die samen met Henk Krikke 
Groningens beste krachten vormde. 

In Heerenveen hielden Thial! en 
Nationale Nederlanden Nijmegen el
kaar met 7- 7 in evenwicht. De top
ploegen van de na-competitie speelden 
voo r zo'n twaalfhonderd toeschouwers 
aantrekkelijk ijshockey. 

De stand i : 1. Thialf 9-19, 2. Nijme
gen 11-18, 3. GIJS 10-12, 4. Hunters 10-
10. 5. Grasso E. 10-4, 6. Tilburg Trap
pers 2 10-2. 

Triantha speelde het weekeinde met 

GIJS 
J I a.. J L • t; _, ,. J r II t, 

De burgemeester van Groningen, de 
heer Buiter, heeft alle Groni ngers ge-. 
vraagd om F. C. Gron ingen te steunen. 
Ik zou het leuk vinden als iedereen hier 
aan meewerkte, maar er moet mij als 
moeder en ijshockey-fan toch iets van 
het hart. W ij bezitten hier in Groningen 
een mooie ijshal en buitenbaan , maar 
waar het bier om gaat is dit. We hebben 
de ijshockeyclub GIJS, die 23 december 
J 974 nog maar vijf jaar bestaat en toch 
al twee maal kampioen is geweest, zodat 
het kon promoveren naar de eerste divi
sie. Helaas ontbreekt het geld om deze 
stap te wagen. Maar als er wel geld is , 
dan kan GJJS het publiek eersteklas ijs 
hockey bieden, een volle hal krijgen en 
onz~ stad en provincie een grote naam 
bezore:en in deze soort. 
Toe, steunt lJ GlJ~ OOI( met zijn allen. 
Bankrekenine:nr. 44.64 .37.263, AMRO
bank t.n.v. Supp.GIJS, Groningen . Bij 
voorbaat onze hartelijke dank. 

Mevr. J. J. van Lune-Jager, Groningen. 

wisselend succes voor de na-competi
tie van de derde divisie. Zatzrdag
avond zagen de Drenthen in eigen om
geving tegen Rotterdam een 5-1 
voorsprong omgezet in 'n uiteindelîj
ke 5-6 nederlaag en gisteren won
nen de Drenthen met forse cijfers van 
UlJC 2. 

De thuisnederlaag was vooral te 
wijten aan enkele verdedigingsfoutjes, 
die tegentreffers tot gevolg hadden. 
Rotterdam, dat vrij fel op de puck 
speelde, won praktisch elk persoonlijk 
duel De zeshonderd toeschouwers 
( waaronder de vijfdulzendste betalen
de bezoeker) zagen overigens een 
tamme Triantha-ploeg, d ie zich in de 
slotfase wanhopi g verdedigde. Het 
hiel p allemaal niets, want de Rotter
dammers scoorden in de laatste mi 
nuut de zesde goal: 5-6. 

Gisteravond nam een geladen Trian
tha met 10--2 revanche tegen illJC 2. 
De Utrechtenaren stonden tegenover 
fel spelende linies, die vrij doortas
tend hun weg zochten, De Assenaren 
bleken hun tegenstanders nu veruit de 
baas. 
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18 maart 1974 IJshockeyteam dolt 
met Du itsers 13-1 

Jo Simons (niet 
zichtbaar) heeft 
gescoord. De 
Nederlands e 
Canadees John 
MacDonald (17) 
wacht op een 
rebound, maar 
de Duitse goalie 
is al gepasseerd. 

Zege GIJS in tumultueuze derby 
De tweede ontmoeting -tu.s en de 

beide oordeUjke ijshockey-groten 
ThJalf ei GIJS, heeft door enl<ele 
incidenten een tumultueus karak ter 
gekreg n. Voor de ruim tweeduizend 

1.o chouwers in Heerenve n wa.s het 
een zwaar te verteren zaak dat de 
Groningers brutaal revanche elsten 
voor d erder in Groningen gel den 
al t.rafflng. Da.t verlangen r uite rde 
tenslotte In een ensaUouele 11-9 ze
ge van GIJS, na een verWt duel, dat 
twee maal moest wo:riden g-estaakt en 
waarin het arbitrale trio ternauwer
nood aan ernstige molestati wist te 
ontkomen. 

Het, •erste incident ontstond In de 
vierde minuut van (le tw ede periode 
toen scheid rechter Burger enkele b -
s li s ingen nam, die op cl tribun s v e l 
i rritatie opwekten. Eé n an d woe
d nd . upport rS vond h t nodig e n 
vol bierglas in , ri hting van d he r 
Burg r t • werpen. H t proj cticl mi -
te doel , maar smakte wel p de ij pis-

te, waarna d \"loer opnieuw moest 
word n g.evecgd. 

De tweede onde1·br eking had een 
nóg ern~tig r o rzaak. Arbit r Schuth 
dacht dat hiJ door een Thialf-spE.'ler 
om er was g r den. Zijn collega Bur
ger wild e :.traJfen uitdelen, waarna 
enkele woedende Heerenveense spe-· 
l rs de arbiters te ltjf gingen. Er werd 
m t licks ges]a,g n, geduwd n g -
trapt. Het resultaat wa. een tweede 
s taking, die zo'n 1.winlig minuten Ln 
beslag num. P as 11 a veel gepraat en 
uit,voerig overleg speelden de teams 
de res terend minuten uit. 

Op dat momen t had GIJS overi
gens al lange t ijd de b te kansen p 
de zege. De Groningers waren in de 
eerste min uut via H enk K:rikke op 1-
0 gekomen, waarna dez fase een 
zenuwachtig T hiaH te zien gaf , dat 
verrassend veel moeite hau met de 
Groninger aanval opbouw. De Heeren
veeners, die verzwakt waren door de 
afwezigheid van Leo Koopmans (h1J 

spe lde in Assen met het national 
team), kwamen te gr tig in het vijan
deliJk aanvalsvak, van wae.rull GIJS 
snell combinaties opzette. 

Aan het slot van de tweede periode 
scoorden de Friet. n enkele teg ndo 1-
p·unlen . die de ploeg tot vlak bij de 
Gronmger-s b rachten (5-6) . Veel 
haalde dat met uit, wanL direct in de 
derde speelfru e liepen de Gij sies 
weer uit tot 6--9, hetgeen een vol
doende basi bleek oor de uiteinde
l1j ke 11-9 zege. 

De do lpunLenmakers waren : 
GCJS: Bingley (6:x), Krikke (3x), 

Colbran (2x ). 
THIALF: John de Boer (2x), Few

lcr (2x). S ake de Boer, Mac Adam 
(2x , Boltjes ( 2x). 

De eindstand van de na-competitie 
~: 1. Natio nal ederlanden ijmegen. 
(kr1mpioen) 12-20, 2. Th.ialf 12-19, 3. 
GIJS 12-16, 4. Orwo 12-11, 5. Hwi
ters 12-10, 6. Grasso E. 12-6, 7. 
Tilburg Trappers 12-2. 

IJSHOCKEYWEDSTRU D 
IJSSTADION STADSPARK 

GIJS-HAMBURG 
ZATERDAG 17 MAART 

Aanvang 19 4:1 uur 
Voor erkoop bij d• bekend e 1td ressen 

Toegangsprijs t 3 00 

Alleen voor de:i:e wedstrlj d !1 d e toegangsprijs 
voor de jeugd t.m. 16 j nr t 1 00 

Bondscoac..h Bob Jasllemski toonde zich na afloop uitermate tevreden 
ovu de vc richting n van zijn spelers tijdens het o fenduel tegen een 
Dui t e selectie uit Rijnland-We lfalen . In de Asser Triantha-hal speel
de hei . ederland c iJshock y team zich naar een vrij gemakkelijke 
zege (1 3--1 ), waarbij d Oranje-equipe zich slechls sporadisch tol hel 
uiterst• hoefde in Ie spannen. Het werd dan ook een partij zonder 
Je/Je body-ch cks. Jaslremski: ,, We hebben goed ge peeld. Hei ging 
me vanavond voornamelijk om de verdedigingslijnen, die in voorgaan
de wedstrijden nogal rammelde n," 

De Neè.erlanders, die morgen naar 
Ljubljana velr ek.ken voor de wereld
kampioenschapi:,en in Gr-oep B, ver
toonden aanva nkelijk inderdaad defen
sieioutJes. die legen ploegen als de 
Vererugde Staten, Wesc-Duitsland, 
Joegoslavië, Japan, oorwegen, Ro -
menië en Oostenrijk ( rak.s tegenstan
ders in J oegoslavi'") d a treuz g e
volgen zouden llebben. Tegen de 
"lief'' o~r erende Duits rs v i l c'. at 
wel mee, hoewel goalie Gerry G<ibel 
a l na enkele . eC'Onden de pu k tegen 

en paal zag ketsen. Ook in de daar
opvolgend m menten maakten de 
verdediger nog een onwennige in
druk. 

Overigen niel 2.0 verwonderlijk als 
men bedenkt dat de geselecteerden 
pas sind kort bij en zij n . Voor Ja
stremski een te korle vo rbercidings
periode' ,,Dat gelool ik niet. De v r-

hLU nde rnmpetLtics lel lcn vc l 
wedstrijden. zodat ik pas s inds enkel 
dagen d bes hLklüng over de groep 
h b. Een b zwaar is dat ni t. De 
crm~itie is go d, de jong ns kennen 
elkaar en de onderlinge feci: ls nu al 

ptlmaaJ." 

Over de Oranje-kansen w t betrert 
handhaving ln Groep B Is Jaslremskl 
vrij nuchter:. ,. '\î e l1ebben nel zoveel 
kansen als de andere ploegen. Je weet 
het nooit. De vorm van de dal:' zal 
bepalend zijn. We pelen ln negen 
dagen zeven duels en dan i all 
mogelijk. Daar komt bij dat de speler 

(praktisch allemaal ederla.ndse Cana
dezen - red.) een internattonale er
varing hebben." 

Overigen d rn nstreerd het Oran 
je-team een goede eenheid. De scha
keling tu en de lijnen ver l iep vloei

ncl. het Jnzicht was aanwezig n men 
voelde elkaar goed aan. D duiz nd 
toeschouwers kregen desondanks een. 

De Nederlandse ij hockeyplo g 
heeft gisteravond In Den Haag zijn 
derde oefenwedstrijd gewonnen. Te
gen Sorel, een Ca11ade amateur
ploeg, , erd het 10-3 via de tu. e n
s t-a.ndcn: 1-2, 7-0 n 1-2. 

spekt akelloos schouwspel voorgescho 
telC:, waarin de reg lm tig l rugk -
rende doelpunten v el vergo dd :n. Na 
de wat onwennige beginfa (Ja. 
strem ki: .,Het iJs was l Le slr r ·) 
scoorden de gastheren er lustig op los. 

Seo.re-verloop: eerste p rlode: l. 
Dick Jellema (l-0), 5. K oukal (1-
J ), 13. L a rry va n Wieren (2-1) , 15. 
Henri Hunting (3-1). 

Tweede periode: l . Jack de Heet: 
(4-1), ll . Dick de Cloe (5-1), 15. 
Paul Burger (6-1), 18, Jo Simons 
(7-1) . 

Derde periode: 3. J o S imons (8-1 }. 
4. Dick de Cloc (9-1), 6. Henk Brand 
(10-1) , 16. Jo Simons 01-1), 16. 
Pa ul Burger (12-J ). 17. Paul Burger 
(13-1). 

IJshockeywedstrijd 

IJsstadion Stadspark 

GIJS-
H.Y.S. Veronica 1 
ZATERDAG Z MAAB'D 

Aanvang 19.45 uur 

1 

11 

Il 

, ) 

~ 

IJSSTADION 
STADSPARK 
GRONINGEN 
Ca-cou-s!aa1 tet 050·2560?0 

W AT IS ER DE KOMENDE 
W EEK TE DOEN ? 

GRONINGER JEUGD. 
KAMPIOENSCHAPPEN 

. , .. ·. 

langebaan der K.N.S.B. van 09.00 
tot 12.00 uur. 

IJSHOCKEY GIJS I tegen 
HIJS/VERONICA J 
van 19.-4.5 tot 22.30 uur. 

En uw speciale a.andacltt voor: 
MAANDAG 4 MAART A.S. 

GIJS 1-Nat. team v. Australië ~ 
A11.nvang 20.00 unr. 

Dlmdai 5 ma.art 

GRONINGER LANGEBAAN
KAMPIOENSCHAPPEN 
der K.N.S.B. voor A-rijders. 
van 18.00 tot 21.00 uur. 

IJshockeywedstri id 
IJsstadion Stadspark 
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G JS-H.Y.S. VERONICA 1 
MAANDAG MAART A . 

GIJS-NAT.,TEAM 
AUSTRAllë 

Aanvang 19.4.5 uur. T gangsprijs f 2.50 

Donateurs-contribuanten geen vrij e 
toegang. 
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TOCH PROMOTIE GIJS? 
Het ziet er naar uit, dat GIJS het komende seizoen zal 

uitkomen in de eerste divisie met ploegen als HIJS, 
TiJJburg Trappers, Smoke Eaters, Hunters en Thlali. 
Tevens 2Jullen de teams ten hoogste met maximaal twee 
1buitenlandse krachten mogen uitkomen. 

Het één en ander is onlangs op een gezamenlijke 
vergadering van vertegenwoordi.gers van alle clubs in 
een voorstel vastgelegd in aanwezigheid van de instem
mende bands.secretaris Van Rijswijk. Volgens GIJS
manager Groenveld is het vrijwel zeker dat het voorstel 
door de bond wordt aangenomen. Groenveld: ,.Dat zou 
voor GIJS nieuwe l?erspectieven openen. Ploegen als 
Raak en Tiliburg Trappers, die grotendeels uit Canade
zen bestaan, moeten drastisch worden gewijziga - - .,,. 

~-== .. 

Verlies GIJS 
GIJ SPEELDE vrliilag-avond in Den 

Haa.g vriend cha.ppeUJk tegen BUS-Vero
nica. Het duel, da-t uit tuitend met Ne
derland e spelers werd afgewerkt, leve1·
de voor de Groningers 4-3 verlies op. 

Vijfhonderd toeschouwers zagen aan
trekkelijk ijshockey. Beide teams testten 
jonge talenten, die tijdens compelilie
wedsiTijdeo voornamelijk op de speler~
bank hebben gezeten. Tegenover de 
Haagse treffers stelden Carras en Pieter 
S1 iel c 21 er drie. 

VOOR ZATERDAG slond ern thui du-
1 legen Hamburg op hel programma. 

Dnt ging op het laatste moment niet 
door. De Duh~ers belden ·s middags 
noga l vri,i lakoniek af. Manager Groen
veld· .. Dit pikken we niet. Er gaat een 
ofliciële klacht naar de KN1JB. Dat gaat 
zo maar niet. We wensen schadevergoe
ding." 

, /Y: vJM ¼li-;:;y 
/ 



N.V/n fu~-.,; 1-<rj'r 
GIJS bes uit 
met nederJaag 
GIJS speelde •aterda.ga.vond sljn 11lal

tlngswedstrijd tegen de kampioen van de 
na-competitie Nationale Nederlanden 
Nijmegen. In het Groninger ijssta.t ion 
:iagen slechts 250 toeschouwe·rs (FC Gro
ningen en Donar op heh:eHde tijdstip!} 
een ma& duel, da.t overigens opwindend 
begon. 

Captain Henk van Halteren werd n~ 
zes seconden zo bard t egen de boarding 

. gedrukt, dat hlj in bewusteloze toestand 
op het ijs bleef liggen. Per brancard 
werd hij afgevoerd, maar de blessure 
bleek achter af nogal mee te vallen . Van 
Halteren: ,,Twee ribben gekneusd. Wel 
pijnlij,k , maar niet ernstig''. 

Direct na dat incidentje scoorde 
Nijmegen via de uitblinkende vijftienja
rige Frank Dobbelaar de open!ngstretter, 
waarna in de daaroJ)'Volgende minuut 
Hans Waagenaar de gelijkmaker r eali
seerde: 1-1. GIJS, dat zonder de Cana
dezen Bingley en Colbran speelde, liet al 
zijn wisselspelers meedraaien. 

Bart van Lune, Hans Eikelenboom, Al
bert Stuyvenberg, Hans Waagena;ll:, Je
roen Lode, Herman Carras en ' Roelof 
Legger (na de eerste periode ingevallen 
voor Martin Lee:flang) werkten verdien
stelij,k, maar kwamen toch techniek en 
routine tekQrt om gelijkwaardig partij te 
geven. Een 3-2 voorsprong na de eerste 
periode zag men,- gàandeweg omgezet 1n 
een 5-11 achterstand; GIJS doelpuntte 
daarna tijdens een offenslef:le nog wel 
viermaal, maar meer dari 9-11 zat ff 
niet in. · \ 

1 ' 

: 

IJshockeywedstrijd 

IJsstadion Stadspark / 
LAATSTE WEDSTRIJD 
DIT SEIZOEN '73 • 'H 

GIJS - NIJMEGEN 1 
' ZATERDAG 30 MAART 

Aanvang 20.00 uur - Entree f 3,50 

Kaartjes van Z3-:V74 zij n voor deze 
wedstrijd geldig. 

' 

VRIEiifDSCHAPPELIJKE ·~7EDSTRIJD ZATERDAG 30 l iAART 1974 

1'JAT. N:.SD. NIJ::-EGEN I 

G. IJ. S. OPSTELLINGEN NIJ. '.EGEN 

!~ rtin Leeflnng (1) Doelverd. 
Roelof Legger(1 8) Res , doelv erd. 

R,v, Beek 
Van Le th. 

Jos ·~:Teismnn (5) 1 eVerd, 
Henk v, Hnl t er en( 4)capt. 

Piet er St i e1(23 ) 2eV~rd. 
Ba rt van Lune (1 9) 

Johnn Torc:m( 1S( 
Henk Krikke ( 11) 
Al bert Stuivenber g 

J a c k Veneoa..( 17) 
Fo l kert Bo r ghuis (2 ) 
Geer t- R1:!.(1pen 

Hcr□o.n Co.rrns 
Jeroen Lode( 3) ---
H.Groenv eld 
l i . Leefl o.ng 
F . H. Huldc-r 
::I . G. Krikke 
H.de Vr ies 
}! • Broomc.ns 

1 elL:mvnl 

2eA.::mva.. l 

fliss cls 

Coa ch 
Trc.iner 
Arts en: 

Fysio
thcr a.peut 

D. v . ~i.:m rik 
n. Jansen- Duye;huizen 

:'_ .d, Borg 
T.Hi j 2nhuis 

B.Srmlders 
F , Dobbe l na.. r 
S , :7i j l e□a.ns 

C, HuizinGa.. 
P.v.Rij silijk 
A.Gerrits 

G. Burg 
P.t en Dam 

B.Smuldors 

G.IJ.S. 

G. IJ. s. IH Em.rs; 

Vnnavond definiti ef de l untst e uedstrijd vnn he t s e izo en 

1973/1974. Onze tegenstand ers vanavond Hc.tionn.l e Ned, 

Ni j Bcgen (ka.mpi oen van d e Pro□oti e-degrudc.ti e competiti e ) 

Eij t10Bennr en van Ha rt e Gel uk geuens t. :7ij hebben jullie 

!~cmpi e oen gG-na.a..k t door Thi e.lf t e vcrsl 3.an , d och in de 

coupet i ti e hebben j ullie ons 2 keer GCpo.kt, zodnt he t 

k~mpioenscho.p toch bi j de beste pl oeg i s te r echtge

ko□cn . G. IJ . S . offici eus k::unpi ocn v an de 2e Divisi e . 

Di t i s toch ook een :pr o..chtiG res ulto.n.t u i j z i jn ha ppy 

d2. t do slui tin gs,wdstri jd va.n van avond j uis t tussen 

de ze b e i de t c~ms gespeel d no rdt . Veel do..n!~ o.an het 

?ublick suppo r t e r s en donat eur s , on allen die neege

ue r kt hebben om he t 2. ll er:.13nl noJelijk t e m2.ken de 

pro.cl1 t i ce IJSHOC~:EYSPORT voor GROlH ii'GE:H t e b ehouden en 

t e ve rbet er en. En nn□cns :ü le G. IJ . S . medenerl:ers een 

zonnis c zoner en tot ziens i n he t vol gende s eizoen. 

HET BESTUUR. 

LET OP HET Inn.I' IER VAf,J DI T ~' WGRAI'llJA u HEEFT j ~ISS CHIEN 

EEi,; PRI JS. 
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