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Van de auteurs:
Eind Jaren 60 werden er in Nederland diverse ijshallen en 400 meter schaatsbanen gebouwd. Ook 
Groningen kreeg een ijsbaan, in het Stadspark. Bij een ijshal hoort een ijshockeyclub en zo werd op 23 
december 1969 de Groninger IJshockey Stichting, G.IJ.S. opgericht. 

In de zomer van 1969 verschenen de eerste publicaties over de op handen zijnde oprichting van een 
Groninger ijshockeyclub in o.a. het Nieuwsblad van het Noorden en de Gezinsbode. Vele 
geïnteresseerden in ijshockey volgden de bouw van de ijshal en de oprichting van de Groninger 
IJshockey Stichting (G.IJ.S.) nauwlettend.

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

15 JAAR G.IJ.S. - HOCKEY is een uitgave ter gelegenheid van het 3de lustrum van
GIJS op 23 december 1984. Een boek dat samengesteld 
werd door Anne van der Laan-Uil en Herman Noorman met 
medewerking van vele GIJSsies.

TERUG IN DE GIJSTIJD is een uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
GIJS op 23 december 2009. Dit boek werd gemaakt  door 
Jan Kerkhof.  (ISBN 978-90-9024-611-6)

DE RECENTE GIJSTIJD is een uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van  
GIJS op 23 december 2019 en is het vervolg op het boek
TERUG IN DE GIJSTIJD. Dit boek werd eveneens 
samengesteld door Jan Kerkhof met hulp van vele anderen.  
(ISBN 978-90-9032-487-6)

En nu al die kranten artikelen….



Vele kranten werden verknipt, waarmee GIJS-plakboeken werden aangelegd door o.a. de heren    
Jan Venema en Herman Teisman, de vaders van Jack Venema en Jos Teisman, 1e team spelers van 
het eerste uur.

Als voorbereiding op het 50 jarig jubileum van G.IJ.S. op 23 december 
2019 werd door Jack en Jos het initiatief genomen om krantenknipsel-
boeken te maken van de vele artikelen die over GIJS werden
gepubliceerd in de periode van 1969 tot en met 1980, met als resultaat 
13 boeken.

In de zomer van 2020 (de Corona pandemie treft de wereld) werd 
besloten deze serie uit te breiden met 7 extra knipsel boeken, met de 
seizoenen 80-81 t/m 86-87.

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

Bij het tot stand komen van deze knipselboeken is gebruik gemaakt van archiefmateriaal dat 
beschikbaar is gesteld door, Ton Ferkranus, Henk van Halteren, Jacob van Gelder, Harke 
Groenveld, Geert Rampen, Jef Delhez, Jilt Akkerman, Edward Kort, Douwe Koning, Bart van Lune, 
Johan Toren, Henk Keijzer, Herman Vesper en Jack en Jos.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze digitale 
versie van de GIJS-boeken; in het bijzonder Ton Letsch, die al dit materiaal voor ons heeft 
gedigitaliseerd. 

Jack Venema & Jos Teisman   
Middelstum / Eemnes, mei 2022



Team foto GIJS 74-75 1ste Divisie: Boven v.l.n.r. Jack Venema, Bart van Lune, Johan Toren, Albert Stuivenberg, 
Henk van Halteren, Geert Rampen. Midden v.l.n.r.; Henk Broomans, Henk Groenveld, Henk Krikke, Terry Tobias, 
Folkert Berghuis, Wilson Ross, Jos Teisman, Jaap Fokkinga. Voorgrond v.l.n.r.; Coen Eikelenboom, Martin Leeflang 
Roelof Legger.    
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//; -s-;Y ZEKER TWEE TON NODIG 

Verbetering hobbelig 
_ijsstadion dure_ zaak 
Er moet zeker twee, misschien wel drie ton 011 tafel komen om de baan van ·het 
IJsstadion in het Groninger Stadspark geschikt te maken voor topwedstrijden. Er 
zitten hobbels in het ijs omdat de vloer van de baan onvoldoende gefundeerd is, 
Dit vertelde de heer P. l{nollema, penningmeester van de stichting IJsstadion, 
gistenniddag aan de Welzijnscommissie die in het Provinciehuis vergaderde. Hij 
zei zicb te kunnen voorstellen dat men lieve1· in Assen gaat schaatsen. 

De stichting zit, zoals gemeld, met 
een expioitat1etekort v-an f 234.000. De 
Welzijnscommissie, die een subsidie 
moest goedkeuren was niet te spreken 
over de gang van zaken rond het 
ijsstadion . Gedepu teerde Post noemde 
de totstandkoming een onverantwoor
de zaak. Wel nam hij bij de commissie 
de vrees weg dat er een ijsstadion in 
Winschoten komt. G. S. zullen daar
voor zeker geen sUlbsiclie geven, zei 
hij. 

Op de vraag of men ook 's zomers 
in h'et ijsstadion terecht kan, ant
woordde de heer Kn ollema dat dit 
best mogelijk was geweest als men bij 
de bouw meer voorzieningen had ge
troffen. Met een bedrijf in ,Groningen 
zijn onderhandelingen gaande om de 
koelinstallatie te gebruiken als air
conditioning. 

Nieuwe Canadees 
Peters en Jager 

De Heerenveense ijshockeyclub Pe
ters en Ja.ger heeft een nieuw Cana
dees gecontracteerd. Vandaag arri
veert in Heerenveen de 22-jarige ver
dediger Bart Bennet. 

Bennet heeft de laatste vier jaar , 
samen met de huidige trainer-coach 
van de Friezen, R andy Scharfe , voor 
het State University team van bswe
goe in de staat New York gespeeld. De 
Canadee is de opvolger van zijn land
genoot John Comad di'e na drie dagen 
wegens heimwee al weer naar zijn 
geboorteland vertrok. Het is de bedoe
ling dat Bennet zaterdag in de noord
elijke prestigeslag tegen GIJS in Gro
ningen zijn debuut maakt . Peters en 
Jager trekt binnenkort nog een Nede1·
laàdse Canadees aan. Een groep za
kenlieden in Heerenveen heeft zich 
garant gesteld voor de te m aken kos-
ten, ' 

/ 
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Schuld 1 ½ ton van 
Groninger ijsbaan 
kwijtgescholden 

H~t comité "Groningen IJsbaan Ja'' 
heeft B. en W. meegedeeld, dat acht 
crediteuren hebben afgezien van hun 
vordering op de Stichting tot bevorde
Ting van de ijssport in Noord-Neder
land. De acht crediteuren hadden sa
men e·en bedrag van ruim f 154.000 te 
vorderen van de stiohting. 

Binnenkort komt de gemeente met 
een uitgebreid vçiorstel op tafel, waar
in wordt aan.gegeven, hoe zij de ver
de1·e (financiële) toekomst ziet van de 
kunstijsbaan. 

Het comité "Groningen IJsbaan Ja" 
beschouwt zijn werk inmidde ls als 
geëindigd en heeft zich daarom ont-
bonden. ' 

y rli )/ /M.7Û., .u--';'-) o/ 

1u/11 / ~olgens ~edrijtsleiding 

K oei machines 
op kunstijsbaan 
niet versleten 

(Van ,een onzer verslaggevers) 
' Er is volgens waarnemend be-

cirijfsleider van de Groninger kunstijs
baan, de heer Koster, geen sprake van, 
dat de koelmachines en de installaties 
op de buitenbaan· versleten zouden 
zijn. In de raadscommissi'e voor sport-
zaken zei het raadslid J. J. Matthijsse 
( Chr. Fractie) gisteravond, dat deze 
geruchten de ronde deden 

,,De machines hebben zeven maan
den achter eJkaat· gedraai_d en nu i~ -

evenals elk jaar - een grondige 
onderhoudsbeurt nodig," aldus de heer 
Koster. 

Hoewel de Juiste aantallen nog niet 
bekend zijn, heeft hij de indruk, dat 
de belangstelling van het publiek voor 
de kunstijsbaan, dit seizoen iets is af
genomen. ,,Dit is trouwens een lan
delijke tend~ns. Er zijn ijsbanen, di'e 
h.et met 25 procent minder bezoek 
hebben· moéten doen. Zo erg is het in 
Groningen niet," zegt hij. 
. Wethouder J. J. van Zanten (sport
zaken) kondigde giste ep in cie raads
commissie aan, dat hij binnen enkele 
weker) met een paar belangrijke voor
stellen over de verdere toekomst van 
de kunstijsbaan op de proppen komt. 

Jo,fian Toren (GIJS) 
bij Jong Oranje 

De Nederlandse IJshockey Bo-ud viert 
dit week>einde haar 40-jarig bestaan met 
een internationaal toernooi voor jeugd
Internationals, dat op die Jaap Eden 
Kunstijsbaan Îll1 Amsterdam wordt afge
werkt. Nederland, West-Duitsland, Zwit
serland en een team uit Beierén maken 
in een halve competitie uit wie voor de 
eerste prijs het meest in aanmerk ing 
komt. De zeven,tlenjarige GIJS-speler 
Johan Toren maakt als fo1·wa1·d deel uit 
v an het team van Jong Oranje.' 

Hoewel de competities door dlt toer
nooi grobendee.ls zijn stilgelegd, spelen 
Triantha en Peters en Jager wél hrn1 
duels tegen respectievelijk Rotterdam 
(de Assenaren spelen zowel zaterdag als 
zondag in eigen huis) en B1-usse'1, dat 
zaterda,gavond de gast is van de F riezen. 

Het Groninger GIJS komt dit 
weekeinde niet in actie . 
. -~ h.1 y 



GIJS-Canadezen · 
in Groningen 

GIJS-manager Henk Groenveld 
heeft gisteren de bel.de reglementair 
toegestane Canadezen van Sohtpbo} 
gehaald, die het komen:de jaar de 
6roniniger ijshockeyploeg zullen ver
sterken; Van de twee aanwinsten is 
Wilson Ross geen on1bekende Deze' 
vier.entwintigjarige defens kwam twee 
jaar geleden ook al voor GOS uit. De 
andere Canadees, Terry Tobias, komt 
voor het eerst naar Europa. Hij speel
de het afgelopen seizoen ln de A· 
juniorenploeg van Toronto as forwar<I. 
De overschrijving van Hunters speler 
Mike Thomas naar GIJS gaat niet 
door. De Groningers, die voor het 
eerst Jn de hoogste divisie ~llen uit
komen, starten . vanavond met de 
ijstraining. 
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Van Aarem w~g 
als directeur 
van IJsstadion 
in Groningen 

Rob va.n Aarem gaat weg als dlrec
tem· van het IJsstadion in Groningen. 
Na vijf ja-ar ruilt hij zijn funotie bij 
deze noodlijdende voorziening voor 
"een hele goede baan in Canada die 
wel met sport te maken heeft, maar 
niets met de Jjsspol't." De 34-jarige 
Van Aarem wil al voor ju11 weg. In 
eerste instantie gaat hij naar Ottawa, 
later naar Toronto. Hij heeft er al een 
huis en een auto. 

Over de financiële problemen van 
het Groninger stadion zegt Van Aa
rem: ,,'t Was niet makkelijk, Er werden 
toezeggingen voor geld gedaan, maar , 
soms kwam dat gewoon niet. Je moest 
steeds proberen om de crediteuren aan 
het lijntje te houden. Het kwam zo 
ver dat we onderdelen voor machines 
alleen maar contant konden krijgen." 

Sportief gezien is Van Aarem wel 
tevreden. Het ijshockey is via GOS 
van de grond gekomen, evenals het 
kunstrijden. 

De stichting die het Groninger IJs
stadion exploiteert, wil zo snel mo
gelijk een nieuwe directeur aantrek
ken. Gedacllt wordt aan iemand die in 
de eerste plaats manager is, maar die 
ook gevoel voor het sportieve element 
heeft. 

Zie ook pagina 2. 
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Nieuw,e opzet van competitie? 

GIJS wU publiek 
topsport bieden 
Enkele maanden voor de aanvang van het nieuwe ijshockeyseizoen weet eigen- : 
lijk nog niemand hoe de competitie-indeling er uit zal zien. Club- en Bondsbe
stu.urden; dokteren al geruime tijd aan een totaal nieuwe opzet om aan de wens 
van vele verenigingen tegemoet te komen. Nationale Nèderlanden Nijmegen heeft 
destijds namelijk het idee geoppe1·d de competitie een stuk aantrekkelijker te ma
ken via beperkende maatregelen ten aanzien van buit,enlandse spelers, zodat er 
meer spanning kon worden verwacht. De bond wilde wel, maar zat met praktisehe 
problemen van sterk gesponsorde clubs zoals Raak IJshockey en Tilburg Trap
pers, die hun .goede prestaties voornamelijk danken aan een groot aantal C~a
dese rijders. Het,gevolg is, dat er nog steeds geen definitieve regeling van kracht 1s. 

WILSON ROSS 

• 1 tieve compe_ itie-indelib.g. Welk~ opzet 
Wel is duidelijk geworden, dat men rnvisie, terwijl hun reserve-teams er dan ook. uit de ous komt, het 

naar een evenwichtiger krachtenver- eveneens in de tweede divisie zullen Groninger GIJS wenst iç: jeder geval 
deling wil. Op een ohlangs gehouden uitkomen. VoOT de noordelijke ijshoc- in de hoogste divisie uit te komen. 
vergadering met clubofficials hield key-liefhebbers derhalve een aantrek- GIJS wil topsport in Grqningen. In 
men een Nederlandse competitie zon- kelijk geheel. Daarnaast zijn er nog tegenstelling tot een art-ikel over GIJS 
der Raak en Tilburg voor mogelijk. andere mogelijkhedeni in het mei-nummer van het blad "IJs-
Deze beide vereniginge,n zouden aan 1. Het blijft zoals het was (in dat hock_ey" reageert manager-coach Henk · 
een Europese profcompetitie deelne- geval zal Thiall vermoedelijk een rol Groenveld r duidelijk positief. _op de 
men, terwijl de rest van de ijshockey- 1 in de tweede divisie ambiëren). hamvraag, :waarmee G:ronihger insi-
teams in een eerste en een tweede . 2. Alle eerste teams krijgen de mo- ders zich prakttsch dágelijks ,l:)ezighou-
divisie ondergebracht zouden worden. gelijkheid zich voor de eerjlte divisie den. Groenveld: ,,We zullen so-wie-so 

Volgens Triantha~voorzitter Möring in te schrijven met dezelfde spelersre- proberen m· de eerste divisie te ko-
is deze mogelijkheid al praktisch rond: \ geling als het vorige seizoen (zeker is men. We willen _meedoen in' de top, 
,.Uiteraard za.l Triantba dan in de dan, dat Triantha zich voor een lagere ho·e dan oot" · 
tweede divisie uitkomen OI:11 onze pril- divisie laat ' c~l-- .. - ~--- O~ecigen eeff- de-Grorrmger~ 
1e ervaring-,verd~· ui te ibQUwen." • Hoe het 00,c . zij; · cte Nederlandse Jersselectle eb aanzienlijk vèrsterkt 

De beide andere· noordeliJke clubs ' IJshockey on z ru zo angzamer-' ren, die de pengevallen p_laatsen voor · · B d al · il door tweeJ,snperst~" . te contracte-
' GIJS en Thialf spelen n in de eerste ' hand moeten beginnen aan ' de defini'- t 

, ,' , , , !> de vertrok rn Canadezen Pa Bingley 
~-------~-.....:.,.:s::::,__ _ __ .....,_..i.... ...... .......:: ___ ~ i...~,_;_:c-----.,.,___....,,__,_;.;.;;,_..J..-.en Dale Colbran zullen innemen. Zo 

komt de tn Proningen bijzonder popu. 

_J maandag 12 augustus 1974-

~ laire WHsorj Ross terug liij _GUS na 
een éénjarig yerblij( iri Canada. De 
tweede aanwinst is ook al geen onbe
kende. Mikfi Thomas is al "rond'' met 
manage·r Gr~e_pveld; het wachten Is op 
de overschrqvlng van Hunters-Utrecht 
naar GIJS. Î . 

Martin L$fl,ang zal de training van 
het eerste t~am .verzorgen; -terwijl de 
beide Canadez~n de trainingen van de 
andere groe~en in handen nemen. 

GIJS starf het nieuwe seizoen te
vens met e~ tweede seniorenteam en 
een jeugdp oeg, · zodat kwee~ door
stroming en doorbraak van het jonge 
taleht optimaal gestimuleerd worden. 

Gede;uteerde À. Post: N,Tfh 1-..... 
"Groninger ijsbaa/ Î sJt 

droevige zaak" 

GIJS in eerste, 
Triantha in 
tweede -divisie 

De Nederlandse IJshockey Bond 
iheeft de competitie-indeling voor 
het seizoen 1974-197'5 lbelkend•ge
maaikit. Er js een eerst'e en een 
tweede rnv.isie, die n~ de normale 
compet.itie elk een ifmale-ronde 
i.pelen. De hoogst~ zes eindigende 
teams lin de eerste divisie strijden 
dan om het kampioenschap van Ne
derland en de vier hoogst eindi
gende teams van de tweede d!ivisie 
spelen met de vij,f l1a,agst ein<ligen
de teams ,van de eerste divisie in 
een fina~e-r-onde om het kampioen
schap van de tweede divisie. De 
Belg.iscfue ploegen doen aan <ieze 
finales niet mee; zij spelen 
we~trij,den in het kader van de 
Belgiische competitie. 

Verder isi de heer , Groenveld nog 
steeds met ):c.andidaat-sponsors .. in on• 
derhandeling, waarmée onder meer fi
nanciële draagkracht verkregen kan 
worden voor een circusachtige sfeer 
bij de weds~rijden à la het basketbal
spektakel van Nationale Nederlanden 
Donar in de Evenementenhal, om ook 
op dat gebied een meer conctJ.rrerende 
positie in te nemen als het afgelo.pen 
seizoen het geval was. GIJS en Donar 
plegen hun thuiswedstrijden namelijk 
gelijktijdig in . hetzelfde park af te 
werken... . . · 

HENK HIELKEMA. , 

Gedeputeerde A. Post heeft gisteren 
in de !Provinciale Staten toegegeven 
dat het met het .ijsstadion in Gronin
gen inderdaad "droevig gesteld" is. De 
heer Post zei dit naru.· aanleiding van 
de fü1anciële steun die de provincie 
het ijsstadion gaat geven. 

Het stadion heeft sinds 1969 grote 
exploitatietekorten opgelopen. De pro
vincie gaat achterstallig bijna twee 
ton op t afel leggen.' Voor het seizoen 
1973-1974 wil de provincie_ ruim 
f 200.000 beschikbaar stellen. Ditt alles 
in overleg met de stad Groningen, die 
nog meer zal m,oeten gaan betalen. 

De fractie van het GPV is daar 
gisteren niet mee akkoord gegaan: 
"Waar gaan we op deze manier .naar 
toe?" zo vroeg de heer B. Hamming 
zich af. 

Kritiek kwam er ook van de kant 
van de VVD. Mev.r. Hut-de Jonge 
(VVD): ,,Op deze manier wordt de 
zaak nooit rendabel. In vergelijking 
met de baan in Assen is de accommo
datie in Groningen zeer slecht. Heel 
veel mensen gaan naar Assen om te 
scnaatsen omdat daar de baan beter is. 
De baan in Groningen moet verbeterd 
~orden, anders worden de tekorten 
steeds groter." 

De heer Post zegde toe deze laatste 
zaak met de stad Groningen te zullen 
opnemen. Verder stelde hij: ,,De lijnen 
zijn strakker aangehaald. Er zijn 
strengere voorschrliten. , , We zijn 
destijds te optimistisch geweest en in 
feite zijn we er ook in gesleurd. We 
willen nu op deze manier schoon schip 
maken. We hopen dait het nieuwe 
bestuur de zaken beter aanpakt." 

1 

'JJwee van de drie Noordelijke 
!jshookeyclUJbs zullen in de eerste 
divisie uitkomen: GIJS en Thialf. 
Het Asser , TrÎJantha heeft vo·or de 
tweede divisie ingeschreven. Overi
gens hebben de verenigingen tot 
15 .augustus de mogelij•kheid zich te 
laten ins•chrijiv-en voor een andere 
di'visie. 

E•erste divisie: IJ.S. ,,Amster
dam", Gr.asso Eagl}es (IDen Bosch), 
&make Eate·rs (Geleen), GIJS 
(Groningen), IJIB.C. ,,Den Haag", 
IDJIS (!Den Haag) , Kemphanen 
('Eindhoven) S .IJ. Nationale Ne
der.1,anden Nijmegen, T.hialf (Heer
enveen), TYSC Tilbur:g T.r.a.·pp-ers, 
U.IJ.C. (Utredht), Brussel, CPL 
iLui:k. 

Tweede Divisie: Tria'Iltha .(As
sen), JJ'.H.C. ,.Rotterdam", IJ.S. 
,,Afnsterdam" ·2, Gzia:sso Eagles 2, 
GIJS 2, IJJH.C. ,,Den Haag" 2, 
HIJS 2 Thialf 2, TYSC Tilburg 
T11appers 2, U.IJ.C. 2, Disc Phan. 
toms (Deu:me), Herenthals CPL, 
Lui,k 2, Olyimpia Antwerp. 

in zaterdag 18 mei 1974 

STICHTING IJSSTADION 
STADSPARK GRONINGEN 
~egens het vertrek -van de huidige 
d1re_kteur zoeken wij contact.met ge
gadigden voor de vervulling van de 
functie van 

DIREKTEUR 
van ons ijsstadion. 

' 
Kandidaten d ienen te beschikken 
over contactuele,. leidinggevende en 
organisatorische eigenschappen. 
Technisch Inzicht en opgedane er
varing In een' soortgelijke functie 
strekken tot aanbeveling. 
Wij stellen een spoedige indiensttre
ding op pr,ijs. 

Solllcltallea kunnen tot , ulterflJk 1 
Juni a.s. worden gericht een de se
cretaris van het bestuur, Mr. M. P. 
Dorhout, Oude Ebbingestraat 91 te 
Groningen. ' 

' 
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GIJS-trainer Marlin Lpeflang inslrueer l de Canadezen Wilson Ross (rechts) en Ten y Tobias. 

Krachtproef 
ijshockeyers 
GIJS op 
hoog niveau 
Bij GIJS is men er zich terdege van 
bewust een in veel opzichten belang
rijk seizoen tegemoet te gaan. Na een 
aantal succesvolle jaren op subtop
niveau, ziet rnen zich nu voor de op
gave geplaatst zich te meten met de 
ollersterksten . GIJS geeft voor het eerst 
in zijn bestaan in de ee rste divis ie van 
de Nederlandse ijshockey-competitie . 
Voor de Groningers derhalve een moei
lijk. seizoen? Manager-coach Henk. 
Groenveld : ,, Dat geloof ik. niet. GIJS 
heeft nog nooit .zo int~nsief aetraind 
nis de nfgelopen weken. Het spelen in 
de eerste divi sie betekent voor ons een 
krachtproef na jarenlange opbouw. We 
willen nu wel eens weten wat we waard 
zijn". 

Groenveld baseert zijn optimisme op 
de uitstekende resultaten van GIJS 
tij dens de na-competit ie van het vori
ge jaar, toen de Groningers na de 
twee deelnemende eerstediV'isionisten 
a ls beste team uit de tweede divisie 
werd gerangschikt. Een lwopvol gege
ven, dat inderdaad reden tot optimis
me geeft , temeer omdat de gunstige 
ontwikkel ing van enkele jonge spelers 
:cich aan het eind van het vorige 
seizoen duidelij k aftekende. Zo resul
teerde het goede spel van de zeven
tienjarige J ohan To,-en in een uitnodi
~ing voor Jong Oranje, die hij maar al 
te graag a anvaardde: ,,Ik leer en orm 
Veel van d e h:"ainingen en de wedstrij
den, die we met het Nederlandse team 
spelen. En dat komt mij,n vorm alleen 
maar ten goede". Daarnaast ve11.onen. 
ook de eigen kweekspelers Geert 
R ampen, Bart van Lwne en J eroen 
Lode een bepaalde volwassenheid, die 
de hele GIJS-ploeg kenmerkt. Groen
veld: ,,Juist, volwassenheid. Dat is 
precies waar we heen willen. Ontbrak 
.het vorig jaar nog de hardheid, nu 
zullen we voor elke centimeter ijs 
vcchte-n.1 ' 

In de onlangs gearriveerde Canadees 
Wilson Ross hebben de Groningers 
ove,·igens een energiek "vechtersbaas
je" aangetrokken , die de GIJS-suppar
ters zich ongetwijfeld zullen herinne
ren ~Is de onvermoeibare, aanvallend 
fr.g,e;telde defen.s van twee jaar gele
den . Hij vervangt samen met de 1.üt 
Ontario afkomstige forwa rd Terry To
bias de vertrokken Canadezen Dale 
Colbran en Pat Bingley, die het vorig 
jaar bepaald teleurstelden. Ook wat de 
b,liten:endse inbreng betreft dus een 

Thialf 
op 
laatste 
moment 
gered 

1 
I 

duidelijke versterking, die echter wat 
wordt al'gezwakt door het vertrek van 
de Nederlandse Canadees Nico de 
Jonge en P ieter Stiel. 

Voor trainer Martin Leeflang Is ech
ter "eeP twijfel mogelijk: ,,GIJS is 
kwalitatief vooruit gaan. Vooral onze 
n1euwe Canadezen zjjn erg goede 
ij shvckeyers. Met dit team moeten we 
b ij de eer st e zes kunnen komen. E n 
dat )<an best , als er maar geknokt 
wordt. \Vc ga n het ij-s op om te 
winn en. GIJS is klaar voor de eerste 
divisie.'' 

De sinds kort besnorde Leeilang ~al 
daanJIJ tevens a l.s speLeJ: e en. 1uet ge
r 1 nge OIJd.rage leveren door als goahle 
a.e uelangr.1J 1hSte post van een lJ S.hoc
k ey-team J..r1 te nem en. Manager 
Groenveld : ,,Het ligt m de bedoeling 
nat 1VJart1n 0 0.1{ LIJde.ns de uitwea
strij den 't doeJ verdedigt in tegenstel-
1ing tot het vori-"e jaar, toen hij we
.1:;en.s ru·ukke be'Z!gneaen <J.Uet a1t1Jd at.S 
uueJvercted1ge r beschikbaar w as. We 
willen besust in alle duels met onze 
sterkste formau1e op de iJspite versch
sch1Jnen. want eli< puntJe is belang,• 
l'lJK·· . 

Door het overvolle wedstrijdpro
gTam ma en de verphcnte u1t-ontmoe-
1Ingen (geen enkele club voelt er veel 
voor z.1Jn thu.iswedstrvd in Groningen. 
te komen spelen) moet er voor door
de-wet:kst-ctue.Ls het eé.n en ander ge
regeld " orden met werkgevers vru1 
ee n aant.aL spelers, m aar d at ziet 
Groenveld n iet als een onoverkomelijk 
umb'teern: .. troewe we ~ coónp.etitie 
.:tarten met vier 'wedstriM.e,, in 7.even 
dagen, zullen we toch dn de sterkste 
op,telling aantreden." 

De GrcminJà!ers beginnen met drie 
uitwedstrijden (vanavond in Den 
Bosch tegen Grasso Eagles, maan.da,g 
in Utrecht tegen de Hunters en 
vrijdag tegen Nationale Nederlande1t 
Nijmegen) alv01·em volg,ende week 
zaterdag~vond de eerste thuisontmoe
ting plaats v indt u1 het Stadspa rk te
g~n de veelvoudige Nederlandse kam
.pioen T i.Jburg Trappers. Groenveld : 
,.,Als we uit die eerste vier duels vier 
punten l1alen. dru1 ben ik tevreden. 
Overigens verwacht il< bij ons eerste 
optreden in eil!en huis tegen de Trap
pers een "volle bak".' 1 

Een week later volgt dan in dezelfde 
ij shal de confrontatie met het Heeren
veense Th ialf, waarbij voor het eerst 
naast de slag om de noot·delijke hege
monie ook nog twee competitiepunten 
op het spel staan. Een ijshockey-spek• 
takel van de eerste ord e. Een door het 
publiek verlangde sensatie-show'/ Ma
nnge1· Groenveld: ,,Ik ben altijd wat 
httiverig voor ordinaire sensatie. N.iet 
zelden wordt datzelfde publiek ver• 
lakt, doordat t wee coaches van te 
voren over de "show" in zakeli.i k.e 
onderhan deli ng gewikkeld z.ijn . Het 
gebeurt , dat men bepaalde 6ensat ies 
koopt om de volgende keer nóg meer 
publiek te trekken. Dat hoeft voor mij 
n ie.t." 

Men verwacht b ij GIJS trouwens 
meer publiek dan het vorig jaar nu d e 
Groninger Stichting voor het eerst 
ijshockey op hef hoogste niveau kan 
bieden . Daarom ook l ijkt een verbinte
nis met een sponsor bininen k orte t~jd 
ze~r waarschijnlijk. Groenveld: .,Het 
zit nog vast op wat technische pro
b1eempjes waar we ongetwijfeld spoe• 
dig uit zullen kmnen. Als alles rond is 
kunnen we ook de conCLirrentie van 
het gesponsorde Donar mct redelijke 
kans op succes bestrijden." 

Thialf is Thialf niet meer. Dat zou je 
tenmi nste zeggen als je af gaat op de 
gedaanteverwisseling, die de Friese 
club de afgelopen maanden heeft on• 
dergaan . Voor de Thiall-bestuurders 
was dot trouwens een bittere nood
zaak., want de situatie van het vorige 
seizoen kon niet langer gehandhaa fd 
blijven. 

De financiële achteruitgang hield 
,gelijke toed met de ·teleu1·stellende 
sportieve prestaties. iDe gemeente 
Heerenveen leende de club f 52000,--, 
maai- daarmee waren de moeilijkhe
den niet opgelost. Door<lat de Heeren
veners 11iet op nog meer gemeente
lijke leningen hoefden te rekenen voor 
het komende seizoen. was het voortbe
staan van 1'h ialf ernstig Jn gcvnar. De 
eerste divisieclub zag zich daardoor 
geplaatst voor het dilemma of liqui
de~·en, of een sponsor zoeken . 

Het bouwsysteembedrijf Peters en 
J ·ager diende zieh uiteindelijk aan als 
reddende engel, die Ti iet al te 1•eel 

Dit weekeinde stn.rt de Nederlandse ··snockey•compeillie. Het belooft een 
interessant gebeuren te worden, wau liet kwaliteitsverschil tussen enkele 
toonaangevende (en zwaar gesponsocde) clubs in de ,eerste divi~le en de 
rest van de ploegen lijkt te zij n verm i~denl, waardoor zich meer teams met 
de strijd om het Nederlandse kampioenschap kunnen bemoeien, 

De praktisch volledig uit Canadez'ln bestaande sterke JJloeg van Raak 
IJshockey is i_nmiddels ontbonden, w,ardoor Tilburg Trappers dooi· velen 
gezle1t wordt als gedoodverfde kam pioenen voor dit seizoen, hoewel clubs 
alB Smoke Eaters en HIJS-Oen Haag het de Brabanders nog aardig lastig 
kum1en maken. 

Zoals bekend mogen evenals het vodge jaar, per team Lwee "echte" Cana
dezen meerijden. De inbreng van tie N~derlandse Canadezen blijft onbeperkt 
toegestaan. Heeft de aandrang van ve!e clubs, om het buitenlandse aandeel 
op het ijs drastiscli aan banden te leg:;-en. dan helemaal i;een resultaat opge
leverd? 

Bondssecretaris Van Rijswijk zegt: .,Jazeker wel. De beperking is duidelijk: 
twee Canadezen. Vijf jaar geleden war~n dat er nog zes of zeven. Wat de Ne
derlandse Canadezen betreft, daar kunnen wij als Bond niet teiren optreden. 
Je kunt een speler met een Nederla.11d$ paspoort toch niet verbieden aa.n de 

Krachten beter 
verdeeld in 
eerste divisie 

Nederlandse competitie mee te doen? Als de clubs zo graag willen, dat ze 
van het ijs verdwijnen, dan moeten z hen maar niet als speler accepteren. 

Het eigenbelang van de IJshockey Bond (dankzU de Nederlandse Canade
zen bereikte het Oran je-team in feite de B-poule voor de wereldkampioen
schappen) verwerpt Van Rijswijk r esoluut: .,We vi:nden het naluurlijk wel 
een hele eer om in die B-poule te rooi en uitkomen, maa r claa r staat een be
hoorl.lfke financiële zorg teg·enovei::, waar wc ons n'ufar amper ui.~· km1nen 
r~dden°. · .... · r .. ·. .- ,~· 

Hoe net ook zij, de twee in de eerste divisie uitkomende uoordelijke clubs 
GIJS en 'l'hialf zijn ervan overtuigd een interressante competitie tegemoet 
te gaan, waarbij voor beiden het een en ander op het SP1ll staat. De Gronln• 
gers, die door de korte voo~bcreidingstijd niét eens aan oefenduels zljn toe
gekomen, willen 1.ich dit jaar waarmaken via een plaatsje bij de eerste zes, 
dat recht geeft op deelname aan de na-competitie met de Nederlandse titel 
als inzet. Eenzelfde doelstelling heeft Thiall, dat er alles aan is gelegen de 
populariteit van het ijshockeyspcl in Heerenveen te doen herleven, 

Het Asser Triantha tenslotte gaat ltet tweede "bouwjaar" tegemoet In de 
tweede divisie-noord onder leiding van de ni~uwe coach D11J1can Moore. 

Onze medewerker Beul, Hielkema beschrijft boe de drie noordelijke ijs. 
hockeyploegen er voor slaan, kort voor de start ,,an het nieuwe seizoen. 

'f/1iai /-coach Ràndy Sharle geflankeerd door de Canadezen Dave Mar
li11 en de reeds w egens heimwee naar Canada teruggekeerde John 

Conrad (rechts). 

eisen stelde. Sponsor J ager : ,,In de 
eu-sle plaats wilden we de ijshockey
spor t h! Heeren veen op eerste di visie
niveau 1behouden. Dat we er d aarna ast 
op zakelijk gebied ook wat va n profi. 
teren is alleen 1naar meegenomen ." 

De spons-or kwam in overleg met 
hel Tbialf-bestuur overeen de naam 
Thialf voor het eerste ~eam ,te veran
deL'en in Peters en J ager. Een n:euw 
g,elu id dus vo01· de Friese ijshockey
cl ub, dat een nieuw tij dperk ingaat, 
Wat is er nog meer veranderd? Be
s tuu rslid Bleeker: .,Onze Canadese 
spelers Don MacAdam en Gene Few. 
ster, die de laatste llid als speler-co
ach run.geerde, zijn v-e1ii rok1c,en evenals 
de Nederlandse Canadees Leo Koop
mans. Verder zijn onze Nederlandse 
spelers zonder uitz.onde1:ing gebleven, 
zodat wc het met onze nieuwe Canade
se aanwin~ten echt wel zullen klaren." 

Voor wat de samenstelling van het 
begeleidingstea m betre~t heeft Thialf 
Leruggegrepen n,a,u· de periode Pleti-

cha. toen een n iet sp~lende coach was 
aange~teld. Dit seizoen i.s die functie 
in handen van -de <l1· ieën tw,inti gj•a r!ge 

, Canadees Randy Sharfo, die ook de 
trah,ingen verzorg,!. De bultenl andse 
m':>t:eng wordt verder doo r twee Cana
dese spelers gecompleteerd. 

Van de beide uit Winn ipeg afkom
s tige spelers Dave Martin ('23) en 
John Conrad is laatstgenoemde echiter 
al weer naat· zijn vaderland terugge
keerd omdat hij last bleek te ltebben 
van heimwee. Inmiddels is een ni,euwe 
Co.nadees getest. Het is Howard Sai
ble, die door Nationale Nederlanden 
Ni jmegen is afgestaan 1 omdat de 
:Kij megenaren e·en Joegoslavische in
lerna.lionaal hebben aangetrokk en. 
Hoewel '!1hialf-bestuur.;1id Bleeker 
n iet e rg onder de indruk ÎlS gekomen 
van het soel van Saible za l deze toch 
in de eerste oo:npetitiewedstrijd wor
den opgesteld. 

Hoe het ook zij, drie bui1>enlanders 
zcillen de Heerenveense club de nodi-

Duncan 
Moore 

• nieuwe 
leider 
Asser 
Triantha 
Het Triantha-bestuur wil de zaakjes 
dit seizoen serieus oonpakken. Ging 
het er in de eerste twee jaren na de 
oprichting nogal eens gezell ig ama
teuristisch toe, nu ziet men de nood
zaak van een professionelere benade
ring duidel ijk. in, hoewel voorz itter 
Möring er graag aan toevoegt, dot de 
intermenselijke relaties beslist niet mo
gen worden verwaarloosd: ,,Triantha 
heeft de naam eeh ge%'èlligh1!fgsvereni
ging te zijn . Wel, dat willen we gràag 
zo houden, Maar dat hoeft een opti
male begeleiding van de spelers na
tuurlijk niet uit te sluiten". 

De in de ijshookieyspont vermaarde 
Duncan Moo1•e (hij w<l.!I het vorige 
jaar assistent-coach van het Neder
lru1d.se team) is aangetrokken als niet
spelende coach, die de gehele techni
sche begeleiding voor zijn relcening 
neem~ Zijn voorgan,ger, de 'füj,ecli Pe
Ler Balcar, neemt h et management 
onder tijn hoede en <laar is hij erg 
b lij mee. Balcar: ,,Mijn aan.stelling als 
trainer-coach was tw,ee jaar gel•eden 
e igenlijk ee:n noodgreep. Ik had nog 
nooi•t een training gegeven, maar ac
cepteeroe die functie toch, omdat er 
geen betere was. ,Daarom iben ik 
ontze<ttend blij, dat Duncan ,er nu is. 
Hij Js een vakman, de jongens he':>ben 
resped voor hem en , k doe wal hij 
zeg,\. Duncan is de baas". 

De nieu w,e ,bebaarde "superv isor" 
k ondigt een bouwjaar aan, waarin het 
leerproces belangrijker wordt dan de 
d irecte rnsulitaten. hoewel een hoofd
rol in d e 4 we ede divisie-noord w,el 
wordt geambiee,xi. Duncan Moore: 
"Het za l zeker ro 'n jaar oI vijf duren 
voordat Triantha r ijp is voor het ni
veau van de eerste divisie. Mochten 
we dan ook aan .het eind van dil 
seiwen de mogelijkh'eid hebben t e 
promoveren, dan zullen we dat zeer 
beslist niet doen.Bouwen, bouwen en 
nog eens bouwen , dat is ons motto". 

De tweede nieuweling in de Asser 
club is d•e Canadees 'l'erry Gregson, 
een u.i t Toron to afkomsitige eenentw in-

ge impulsen moeten geven, die leiden 
t ot ee.n succe.svoller jaar dan in het 
recente verleden het geval is geweest. 
Bleeker: ,,Daar zijn we echt niet .bang 
voor. Zo achten we ons al tijd nog 
s terker dan GIJS, dat voor d e eers te 
maal in de eerste divisie zaJ uitkomen. 
We zien de ontmoetingen tegen de 
Groningers dan ook met belangstel!Iing 
1tJegemoet. De chaos van het vorige 
jaar (toen eindigde een duel tussen 
beid·e noorde!Uke rivalen in tumuUu
ze knokpartijen) willen we eehter met 
weer''. 

Het is du idelijk: Thiulf heeft een 
ni•euw gezicht. Verse kJ'achten 1 waar
mee men k oste wat het kost de noor
elij k•e hegemonie wil verdedigen. Het 
zal ongetwijfeld uitdraaien op span
nende confrontaties, waarbij de uitslag 
totaal onvoorspelbaar lij kt. Teamleider 
Hamstra zegt daarover: ,,De kwa1iteit 
v,an de wederzijdse Canadezen zal de 
doorslag geven. Wat de Nederlandse 
spelers be/treft liggen de krachten tus
sen Th ialf en GIJS praktisch in ev,en
wioht." 

Ook voor d e Thia1f-mensen is een 

~,gjarige forward, <:!ie oniler mee.r als 
,in,s,trucLeur op een Zwitserse ijshoc
keyschool heeGt gewerkt. Hij speelde 
het vorige jaar 65 wedstrijden, scoorde 
daarin 31 ma,al, t•erwij l hij daarna.as t 
maar liefs t 41 as sists up zijn naam 
schreef. ,,Een aanwinst", zegt Dun~an 
~~oore: ,,De N ederlan<:ise spelers kun
nen veel van hem ler en. Daanbij is h8'1 
een voordeel dat 'I'erry ijs hockeyles 
heeLt gegeven. Hij kan bepaa lde din
gen overdragen'' . 

Steunpilaar 
De andere r eglementair toeigesta:ne 

Canadees is de in .'\.ssen popula ire Tim 
King, die in voorgaand!e jaren de be
langr ijkste steunpi laar in de D<rentse 
equipe vo rmde. Voor de 11est zij n er 
w"inig wijzigingen ten opzicMe van 
de spele 1·sseleclie1 waarvan de ex
GIJS spelers Jakob van Gelder, Ed. 
ward Kort, Hennru1 Tuirnnan en WJ!ly 
K aiser de nodige ervaring in het team 
brengen. 

Triantha, dat pas slnds gisteren over 
eigen ijs •beschilot , heeH in Groningen 
enkele malen gebrnik gemaaM van de 
i.is'hal om op tijd ,k laar te zijn voor de 
start van de competitie in de tweede 
divisje,die voor de Assenaren op 1J1e
gentien oktober begin1 met •een thuis
weds.trijd tegen de reserv,es van Thi
alt Overigens is in die tweede divisie 
ook GIJS Z ingedeeld , zodat er ook 
voor Triantha, enkele noordelijke der
by's op het programma slaan. GLJS'. 
hoof<lmae'ht bad trouweru, grà,ag een 
oefenduel t,egen Triantha 'gespeeld, 
maar dat ,werd doo'r die. Assen-aren 
resoluut afgewimpeld. Nfot omda:t de 
Drenten een ware veldslag tussen de 
beide speJ,ersgroepe:n verwachten, zo
als door wederzijdse suppor-ters w,el 
wordt b eweerd, ma"" alueen wegens 
de ongetraim:lheid van de Asser spe. 
Iers. 

Verlangen 
' De Drentse hoofdstedelijken, die 

verder nog met een C-j uni-oren ploeg 
ill de competitie uitkomen, hebben 'het 
vorige seizoen financieel vrijwel quit
te ,gespeeld. Toch is er een steeds 
hev,iger verla'l1gen naar een sponsor. 
De heer Möring: ,,Op oru,e b egro,t ing 
voor het komende seizoen staat een 
bedrag van negi,nduizend gulden on
gedekt. Daarvoor en voor nog V'eel 
meer dingen hebben we eig,enlijk een 
sponsor nodig . . Hi,t bedrijfsle'll'en is 
echter niet zo happig op een tweede 
divisie club, hoewel we wel met ie
mand bez;ig z,ijn. Wat er van komt 
rno•ete.n wie nog even afwachten". 

Tijdens één v,an de eerste trainlngen 
in Groningen. wil Triantha's robuuste 
doeJ.verdediger Willy Kaiser nog wel 
iets kwl}t. Net als hij in geuren en 
k leuren ve r-1:,elit, hoe "supe.rgoed'' die 
Canadese s peler Terry Grngson wel is, 
koml speler Joop Jansen aawij<len om 
t<>gcn Willy te zeggen, dat het hem 
door !het bestuur verboden is zonder 
to-esternming te spreken met i<mlBlld 
van de pers. En dat is dan een wat 
merkwaa"dig facet van de n ieu we 
aanpak. 

pla.-t.sje bij de bovenste zes het doel. 
Door de k orte voorbereidingsperiode 
zien de clu\:>s n iet of na uwelijl-rs !kans 
om oefenwedstrijde.n te spelen, die 
voor het spelritme eigen!ij,k onont
beerlijk zijn. 

Een in tensieve t raining v~rgoedt 
dan veel, maar niet alles. H am.s4ra : 
" Ik kan we inig z,eggen over onze 
kracht. Het zal aHemaal in de compe
tit ie tot uitdrukking moeten komen. 
Het is e rg ven•elend, dsit de voorl>e
reid i.ngs.tijd zo koL·t is." 

De optimistische secrelaui-s-pemrin,g
meester Stu ivenholt meldt verder dat 
de voorv·erkoop van 6eizoenkaarten 
over een vergelijkbare ,p eriode met 
vorig jaar tien procent hoger ligt. 
Voor de rest ziet hij de beide ontmoe-
1tingen met G IJS als enorme "kasstuk. 
ken". Stuivenholt: ,,Wel hoop ik dat 
we voor de wedstrijd in Groningen 
voJ,doende kaarten krijg.en. G'.1.TS stel
de het vorige jaar slechrts een beperkt 
aanta I kaa,'llen bescb,;kbaar, waardoor 
vele Hee1·e1wene11s de or;tmoeting mis
te n. Ik laat ~och ook i::een Gmningers 
voor d7 .poort staan in Hee:r,enveen? '' 



e Henk Groenveld (foto link1r,-ang-
1chikt Nat!ona.te N edertanden waar~ 
mee hij in de ijshockeucompetltie ge
confronteerd wordt, onder de goeds 
sponsors en gee~ toe wel een beetj e 
jaloera· te zijn ~P .Ponïtr. Kar e! Bak~ttr 
('rechts) .ov.er G{J.S:. ,,Het- u _o~vep:riff 
stelbaar dat GIJS geen sponsor kan 
aantrekken. Voor een bedrag van 
50.000 gulden moet je er wet vijf kun
nen vinden, anders verkoop je je niet 
goed.'' 

zitten te springen om een sponsor, 
want het vorig jaar hebben we finan• 
cieel quitte gedraai'd, i'k meen als 
enige ijshlOckeyclu:b in Nederland. Dit 
Js trouwens wel ten koste gegaan van 
iets. Je bezuin'igt op dingen, die je 
met de steun van een sponsor wel zou 
kunnen betalen. Zo betalen alle .spe
lers hun eigen sticks en moet ieder
een, behalve de spelers van het eerste 
team, vijf gulden bijdragen in de reis
kosten ." 

Uit alles blijkt dat GIJS niet met de 
eerste de beste sponsor in zee wil 
gaan. Gro,enveld: ,.Het is geen kunst 
om een sponsor te krijgen voor 25 .000 
gulden. Ik hoef daarvoor alleen maar 
even de telefoon te pakken. Maar dan 
heb je iemand voor één jaar die alleen 
wat tam-tam wil en wat bereik j e 
dan? Er zijn maar weinig goede spon
sors. Laten we daarom geen overhaas
te dingen doen. Onze opzet is een 
sponsor voor GIJS in zijn totaliteit. 
Een firma die het heel serieus aanpakt 
en een contract wil voor minimaal 
drie jaar, We denken daarbij aan een 
bedrag van 50.000 gulden per jaar. Dit 
geld willen we in twee gedeelten 
besteden: aan een goed draaiend eer
ste team en aan een enorm goede 
begeleiding van de jeugd, zodat je 
over euige tijd alleen een Canadese 
trainer hebt en verder uitsluitend 
Groningse jongen-s . 

In wezen is het een erg eenvoudige 
zaak om kampioen van Nederland te 
worden. Je koopt een aanta l sterke 
Nederlandse Canadezen en je bent van 
succes vera:ekerd. Maal' zolang ik 
coach ben van GIJS ,gaan we niet die 
kant op. Er is dan namelijk geen W'eg 
terng omdat je anders een enorme 
terugval krij-gt en je publiek verliest. 
Bovendien komen er door veel buiten
landers spanningen binnen het team. 

Txouwens, het is toch ook te gek dat 
het geld van de s,ponso:rs naar Canada 
gaat, waar in feite een stuk opbouw 
van het Nederlandse ijshockey wordt 
opgegeten'. Wij houden het bij twee 
Canadezen die beslist niet zo duur 
zijn. 

Toch vraag je je af o:f het voor ons 
allemaal wel zo vol te houden zal zijn. 
Belangrijk _is ook welke ,wers de IJs
hockeybond gaat volgen. Wij moeten 
er hoe ·dan ook voor .zorgen dat we 
blijven meedraaien in de e·erste divi
sie. Daarom moet er toch een sponsor 
ko,men." 

In tegenstelling tot Donar zal GIJS 
niet aankloppen bij de gemeente. 
GIJS durft eenvoudig n iet, omdat, al
dus Groenveld, er al zo veel te doen is 
geweest over het ijsstadion dat dank 
zij de gemeente. open is gebleven. 

met :t-Tiationale Nedlerl=den, werd lh.et 
sponsorbeda-alg ofiioieell lbepaeJ.ld op 
80.000 gufld!en ,per jaarr, m3JalI' hJert lis ~ ; 
publiek ig,eliei:m dat !d!i,t l!aJI11g lllliet tote
re'i'lreod lis om lde ldill!re hwis!houk:lllng te 

, l aten !functianeren. !De 'Vler.ilelkerdnlg.s
,·, ,.inaatss_happi.j !heefit tot fd!u-sver waair

séhïjîi.11jik al wel ibJet rduil:mele moeten 
. ,,utix:er,en iaan- ld:e "ba\Sik,èbba1clïu!b:-

De lbewieemrekl'en'en vian Doniar rZl!jn 
in het verleiden iall udtvoeiri,g a•an rdie 
orde rgeweest ev,en•all'S de p11oj ecten idiie 
me~ het spon-sCIDgekl wo'l1den :belk-ostiJgd, 
zodat nu ,met een verikJor,t;e, .. vers,ie lkiain 
wr01den ·V'O'lisfla-arn. Twee j,aar rgieleldien 
stand Doniar ap 1eein ~urispunt: ere<lli.
v,i•sie •ba:sk,etJbal ve:rlo1'en (La;tlen rg,aan 
voor Q1et >Noorden of 'brao'htien te lbe
hotuden ,door II11liiddrel v,an reen sipo,nsor. 

VO'Orziti1'er ,K,airel IBalklker: .,Wt.e heb
ben toen .wlf !Î.ll1 een rbrochUJre rumteen
,gerzet wat wij v.an sponsoring dachten 
en wie zoclJ.,ten een s;p.cmsor met dezeM
de visie. Het gaat ons nie a1leen om 
de itop, ana,aT rwie 'WlilQen voorail !Î.111 lde 
breedte basket!bal ,p,opu1ali[- :miantlen m 
het hele Noorden. Daarom valt ons 
p.nogir,amma odk niret dooridalt wie eien 
j aa,rtj,e miet rde lkiaunp1oeru,po111le [h,alen. 
We hebben inuners nog vijf tot tien 
andere ~rojecten. 

In,d!0l'!ct,aa,d is D·onair 21eer ,aimrbitieus 
te wer.k ge,giaan. ,l;):e Ame:nirka,amse spe
ler F ,red .De Va•urghn !heeft het voriiig 
j-a•ar op 24 schollen :ba:sketbaliles rgege
ve·n. Inmlirdrdels .i's 1Merl11lee opnieuw 
in,ten,s',ef begol!llnen, want oo'k triamer 
Hans Pe1Tier is nu in de opzet begon-
11en. Donar kan zelfs n auwelijks aan 
d'e vi1:1a,a1g 'VOlldoen. B aik~er: ,.We lhe/b
ben erg veel enthousiasme gekweekt. 
Gwrui.ngien lÏ\S het snelst igiroeienldle dtis
trict, er zijn in korte tijd tien nieuwe 
verenwg.irn,gen o,pigertoht. Dat ~thlorusri
asme moet een uitweg hebben via de 
sdholen 1en lhet techrndsoh lk!a'der. Wooit 
we wdl1len ,oo'k lh:et lklarder lbrarl.rren, rda,air 
is ontzettend veerl lbelh:oeftie ,a-an". 

Maar zoals reeds gezegd is alles veel 
duurr1deT 1gewo11den rdWl aamvianlkelidlk 
wrerd gedacht. Don,ar ~s rd~ai·om rn.u vran 
oordeel daJt rd,,e ,gemeenrte Gron-i.nigen 
niet ;pass,i·ef •maJg bl1ij•V'e'n. Balkiker: ,.Als 
een westelijik bedrijf z;ove·ell ,gelid rin rle, 
noordelijke sport stopt, mogen de 
pbartselij,k!e n,n,s,tan ti'es 11i'et ,ac'htter bl-ij
ven. Het 1is met de tbedoeHn,g rdta t eein 
<lul"e aaJ11koo,p wo rdt gefü.11-ancier-d, 
maar de gemeente kan ons wel steu
nen ,met f,a'Cili teiten en voora·l ,met het 
recreatilef baskle-tlba'l, wa•ai· \Wj ons voil
}edóg voor ,inzetten". 

Ove1•iJgens ,gaat rde ponsorrirrug ii,n d-e 
basket:ba}s,por<t vo1gens K 1a,t"el Balklker 
een ,zoT1gwek!ken:dre kiant op. Welliswra,ar 
is dit seizoen de belangstellini? van het 
bedrij-Jis}ev,en ,groter dan ood,t ,ge)::jlelkien 
(•ail,le eradivtisiec1ulbs thel:iben een spon
sor), maia-r de wtij1ze warwop drit ,gaat li,s 
hem een doo1,n tin ihet oog. 

Baik:ker: ,.Bask!etbal wor:dlt momen
teel lbeiheeirst door sponsors dii:e lk•oste 
wrait 'h1et fkost iresuliVa-at m11en en 1daiax
doar ainJderen idwängen tot ,grote iuri,tga
veJn als ze tenmûnst,e wlilllen lblli jVlen 
me~doen. Er wordt maar één kampi
oen rdus 'V'Oelien rde andere twaallf ~ich 
gepa'krt:, benz;ij ze 21idh dit van te vo1,en 
gereal iseerd 'h•ebben. Bed1i_iven als 
Kti.n210. Geria'!·.::i de Lam·ge, '!Iran.sol en 
Remington, die er twee à drie ton 
lnstopp-en, s}epen a,n:de1·en ,mee. Het 
gevo.lig is ,dat een aantal ibe,d,1,ijven dte 
bedragen te hoog vindt en zich van 
het baskebal afwendt. Er is toch 
2i0~ geen zn!11<11!.i1g mens dri-e 'Voor een 
kwart ,mrjj1joen ,g.a>at sponsoren? De 
cLurbbestu,rien 1hejjben rhiell!l!as te welinwg 
teg•enWliaM ,tegen idez,e rga,rug 'll'alIJ. wa
ken malar 'Wie ~UJl.len ·er lto·cih detis aian 

mo~ten doen". HA!RiRIY iHiESSrELING. 

1d van het Noorden van woensdag 20 november 1974 - 23 
EigenJiJ'k is het onbegrijpelijk dat 

een pwblielktreldcer als GIJS nog geen 
sponsor heeft, aangezien het a:ls recla
memiddel voor menig bedrijf toch een 
stuk aantrekkelijker moet zijn dan 
talrijke andere sportclubs. (Terzijde: 
de naam Skol op de uitrusting heeft 
niets met sponsoring te maken. Al vijf 
jaar ontvangt GIJS hiervoor jaarlijks 
1,500 gulden - een schijntje) 

Er zijn hiervoor verschillende oorza
ken aan te wijzen, ze-gt manager-coach 
Henk Groenveld: .,In het begin waren 
we natuurlijk niet zo interessant voor 
een sponsor. Dat veranderde toen we 
in de tweede divisie kampioen wer
den. Er zijn serieuze onderhandelingen 
geweest met Fred van der Werff (su
permarkten), maar deze zag op het 
laatste moment ruet het nut van recla
me maken in· andere delen van het 

·s;".· :}~:::,:::/)t;;.:}:'.(;~trC.i: ■! :,,:1;,r. · non.s.o.r1ng,; 
... . ·-.. l'!r.,-:.ir· -~ ,-~-. ···".-·:""~-~- "t.:/ ., ~,-.""".-· · 

e il::; ·r:e-~Îalri'~, 
f ~[~'i·~~if jià~f, 
._:·.·/~~~.~r_.•:_(· :.:\;: <·/,:itt·' , ., '.'f'f~::<?'~\_. 

~· . ' ,.... . , . ·' ,. ~ 

Waarom Donar wel 
en GIJS niet? 

land. · Om dezelfde red'en ging het 
evenmin door met een verzekerings
maatschappij, die speciaal op het 
Noorden is georiënteerd, Een uitzend 
buro zag er vanaf omdat er meer 
bedrijven met dezelfde naam zijn. 

Verder heeft ook de onzekerheicl 
over het ijsstadion een rol gespeeld. 
Niemand wist op een gegeven moment 
of de baan weer open ging, zodat je 
een sponsor niet de garantie kon ge
ven dat er gespeeld zou k unnen wor
den, 

Het i:s nu ook weer niet zo dat we 

Een brief die een moeder en zeer 
Eanatiek GIJS supperster stuurde aan 
diverse instanties in de stad Gronin-

,$i,nids Nraf.ii.cmalre Niedferl,anlden Ella!J. 
Don,air ms rg>eikoppelld" lis d!e v.roegere 
stu!denten\l'e,reniigii,TIJg ruirl:rgegro'e!id tot 
een r.iet ona01mJien1ijlk spQl.ril?bedviij'.f. Qp 
à'e loorrllijst staan twee lch1,Ll!l' !betaalde 
b1.1ii.en.la.n1dse ispeil~rs, een itrM<ner-coaoh 
in v-aste 1dlien~t ,en •een parittume seare
ta-resse. Dcma,r ns dan odk ld.e best 
gesponsorde vereniging in het Noor
-den, indien de betaalde voetbalclubs 
die va,n ,gemeentewege rgresulbsii·clieerd 
(,gesponsor.d?) 'Worden rt.enrminste •buli.
ten :besdhou WlÎ!nrg womi:en rg.el,aten. 

,-\nde,nhalf j,a~r igele'd.reitl, tJoern J)o.naT 
e en 'COIIllbvá,ot 'V'Oor 'Vtifj,f j,aJaT aanlginrs 

. :y 1-~- (,/ 
gen, naar a:l.v, en oproep door ur.T 
gemeester Buiter aan het zaJ:ee ven, 
voor de voetbalver. F.C. Groningen. 

1 

Aan de zaken en bedrijven 1n Groningen 
Door een stuk dat ik las in het 
Nieuwsblad van het Noorden wilde ik 
u , heren van het bedrijfsleven iets 
vragen. 
Het gaat namelij.k om het bericht, dat 
onze burgemeester, · de heer Buiter, 
u allen heeft gevraagd om F.C, Gro
ningen t e s teunen. Ik vind het leuk 
als u allen hier aan mee zou kunnen 
en willen werken. maar er moet mij, 
als moeder en ijshockyfan toch iets 
van het hart. 
Wij bezitten hier in Groningen een 
mooie ijshal en bui tenbaan, maar 
waar het hier omgaat, is dit. 

Wij hebben GIJS. ijshockyklub, die 
bestaat 23 dec. 1974 5 jaar, maar is al 
tweemaal kampioen geweest zodat het 
kon promoveren naat· de eerste divi
sie, helaas ontbreekt het geld om 
deze stap te doen . Maar als er wel 
geld zou zijn, dan kon G;!JS zii? pu
bliek eerste klas wedstriJden bieden, 
een volle hal krijgen en onze stad en 
provincie een goede naam bezorg~ 
in deze sport. GIJS speelt n.L ook m 
België en Duitsland, 

Als huismoeder zou ik u heren, zo 
graag persoonlijk al d~ze prob_lemen 
willen vertellen, maar Ja .... wie ben 
ik. Toch waag ik het er op, om u 
lan"s deze weg te vragen : Toe helpt 
u o~s ons met z'n allen. 

Ik hoop, dat ik iets van u mag horen 
op dit schrijven. 

Mevr. J . van Lune-Jager. 
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,,Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, dat is ons motto," zegt puncan Moore . 

Duncan 
/Moore 

■ nieuwe 
I 

leider 
Asser 
Triantha 
Het Triantha -bestuur wil de zaakjes 
dit seizoen serieus aan pakken. Ging 
het er in de eerste twee jaren na de 
oprichting noga l eens gezellig ama
teuristisch toe, nu ziet men de nood
zaak van een professionele re benade
ring duidelijk in, hoewel voorzitter 
Möring er graag aan toevoegt, dat de 
intermenselijke relaties besli.st niet mo
gen worden verwaar loosd: ,,Triantho 
heeft de naam een gezelligheidsvereni
gin g te zîjn. We l, dot wi ll en we graag 
zo houden. Maa r dot hoeft een opti
male begele iding van de spelers na
tuurl ij k niet uit te sluiten". 

De in de · ijshoc~eyspo1,t v ermaarde 
D uncan Moo:r>e (hlj was het vor.i.g,e 
j aar assis-tent-coach van !het Neder
landse team) ls a.an.getrokkren als niet
spelende coach, die de gehele techni
sche begeleiding voor zijn rek!ening 
neemt. Zijn voorganger, de Tsjech Pe. 
ter Balcar, neerrut het management 
onder zijn hoede en <laar is hij erg 
·blij mee. Balcar: .,Mijn .aanst-elling als 
itrainer-coach was twee jaar geleden 
eigenlijk een noodgreep, Ik had nog 
nooit een training .gegeven, maar ac
cepteerde die functie toch, omdat er 
geen betere ,was. Daarom ben ik 
ont2Jettend blij, dat Duncan ,er nu is. 
Hij is een v,akman, de jongens he':>ben 
respect voor .hem en .ik doe wat hij 
2,egit. Dunca,n is de baas". 

De nieuwe bebaarde "supervisor" 
kondigt een bouwjaar aan, waarin het 
leerproces belangrijker wordt dan de 
directie Tesul!taten, hoewel een hoofd. 
rol in de tweede divisie-noord wel 
wordt geambi,eerd. Duncan Moore: 
"Het zal zeker zo 'n jaar of vi jf duren 
voordat Tr.lantha rijp is voor het ni
veau van de eerste drirvi.sie. Mochten 
we dan ook aan h'et emd van d i.it 
seizoen de mogelij k,h•eid hebben ,te 
promoveren, dan zullen we dat zeer 
beslist niet doen.Bouwen, bouwen en 
nog eens bouwen, dat is ons motto" . 

De tweede nieuwelin,g in de Asser 
club is de Canadees Terry Gregson, 
een u.i,t Toronto afkomstige eenentwin. 

I 

it.igja['ige forward, die ondier meer als 
dnmructeur op een Zw.iitserse ijshoc
'keyschool bee.flt .gewerkt. Hij .speelde 
het vorige jaar 65 wedstrij.dien, scoorde 
daarin 3.1 maal, terwijl hij daarnaast 
maar liefst 41 assists op zijn naam 
schreef . .,Een aanwinst" , zegt Duncan 
Moor.e: ,,De Nederlandse spe1ers kun
nen V\eel van hem leren. Daar,bij .is het 
een voordeel dat 'Derry ijshockeylea 
heefit geg,even. H ij kan bepaialde din
,gen overdragen". 

Steunpilaar 
De andere ' r eglementair toegestane 

Canadees is d,e ,in As.sen populaire Tim 
King, dle in voorgaande jaren de be
langrijkste steunpilaar in de Drentse 
equipe v,ormde. Voor de rest zijn er 
weinig wijzigllflgem ten opzichit'e van 
de spelersselectiie, waarvan de ex
GIJS spelers Jakob v-:i,n Gelder, Ed
ward Kort, Herman Tumman en Willy 
KalSer de nodige ervaring in het team 
br engen. , , 

Triantha,, dat pas sinds ,gisteren over 
eigen ijs bes<:hi'.k!t, heen in Groningen 
enkele mal~m gebruik gemaakt van de 
ijshal om op tijd ,klaar te zijn voor"de 
start van d -e competiJtie in de tweede 
divisie,die voor de A-s.senaren op ne
genit!en oktober 'beginit met een thuis
weds,trijd tegen de reserv.es van Thi
al!. Overigens is ln die -tweede divisie 
ook GIJ1S Z ingedeeld , zodat er ook 
voor TrJantha enkele noordeHjke der
by's op .het pro-gram.ma staan. GIJS' 
hoofdmacht had trouwens graag een 
oefenduel tegen T3:iantha ~e&!2_efl]-d, 
maar dat -werd - door de Assena.11en 
resoluut afgewimpeld. N1et omdat de 
Drenten een ware v·eldslag tussen de 
beide spelersgroepen ,verwachten, zo
als door wederzijdse supporters w,el 
wordit beweerd, maair alleen wegens 
de onge,traindhei,d van de Asser spe-
lers. ' 

Verlangen 
De Drentse hoofdstedelij'ken, die 

ver.der nog met een C-juniovenplû'eg 
in de competitie uitkomen, hebben het 
vorige seizoen financieel vrijwel quit
te gespeeld. Toch is er een steeds 
hev,ig,er verlangen naar een sponsor. 
De ,heer Möring: ,,Op o=e begro.ting 
voor het komende seiwen staat een 
bedrag van negenduizend gulden on
gedekt. Daarvoo•r en voor nog vieel 
meer dingen hebben we eigenlijk een 
sponsor nodig. Het bedrij!slev,en ds 
echter niet zo ' happig op ee,n tweede 
divisie club, ,hoewel we wel met i,e
mand bezig z,ijn. Wait er va-n komt 
moeten wie nog even afwachten". 

Tijdens één Vl3·n de eerste trainingen 
in Groningen wil Trian-tha's ro.buuste 
doelverdewger Willy Kaiser nog wel 
fots kwijt. Net als hii in geuren en 
kleuren vertelrt, hoe "supergoed" die 
Canadese speler Terry Greg,so.n wel is, 
komt speler Joop Jansen aaruiijden om 
tegen Willy te z;eggen, dat ihet hem 
door lhet bestuur verboden is zonder 
itoestemming i!:e spreken met iemand 
van de pers. En -dat is dan een wat 
merkwaardig facet van de nieuwe 
aanpak. 



GIJS-trainer Marlin Leeflang ins trueert de Canadezen Wilson Ross (rechts) en Terry Tobias. 

Krachtproef 
ijshockeyers 
GIJS op 
hoog niveau 
Bij GIJS is m'en er zich terdege van 
bewu~t een in veel opzichten belang
rijk seizoen tegemoet te gaan . No een 
conto! succesvolle jaren op subtop
niveau, ziet men zich nu voor de op
gave geplaatst zich 'te meten met de 
ollersterksten . GIJS geeft voor h~t eerst 
,in zijn bestaan in de eerste divisie van 
de Nederlands,!! ijshockey-competitie. 
Voor de Groningers derhalve een moei
lijk seizoen? Manager-coach Henk 
Groenveld : ,,Dot geloof ik niet. GIJS 
heeft nog nooit zo intensief getraind 
a ls de afgelopen weken . Het , spelen in 
de eerste divisie Öetekent voor ons een· ~ 
krachtproef no jarenlange opbouw. We 
willen nu wel eens weten wat we woord 
zijn". 

Groenveld baseert zijn optimisme op 
d e u itstelrende resultaten van GIJS 
tij dens de na-competitie van het vori
ge jaar,- toen de Groningers na de 
twee deelnemende eerstedivisionisten 
a1:s beste teaim uit -d:e tweede divisiie 
werd gerangschikt, Een hoopvol gege
ven, dat mderdaad reden tot optimis
me ,geeft, temeer omdat de gunstige 
ontwikkeling van enkele 'jonge spelers 
:z,ich aan het eind van het vorige 
seizoen duidelijk aftekende. Zo resul
teerde het goede spel van de zeven
tienjarige Johan Toren in een uitnodi
_ging VIQOr Jong Oranje, die hij maar al 
te graag aanv·aardde: ,,Ik leer enorm" 
veel van de trainingen en de wedstrij
den, die we met het Nederlandse team 
spelen. En dat komt mija11 vorm alleen 
maar ten goede". Daarnaast vertonen. 
ook de eigen kweekspelers Geert 
Rampen., Bart van Lume en Jeroen 
Lode een bepaalde violwassenheid, die 
de hele GIJS-ploeg ken merkt. Groen
veld: ,,J uist, volwassenheád. Dat ris 
precies waar we heen willen. Ontbrak 
het vorig jaar nog de hardheid, nu 
zullen we voor elke centimeter ijs 
vechten." 

I n de onlangs gearriveerde Canadees 
Wilson Ross hebben de Groningers 
oV'erigerus een energiek "vechtersbaas
jé" riangetrokken, die de GIJS-suppor
ters zich ongetwijfeld zullen herinne
r en als de onvermoeibare, aanvallend 
:i<r..gestelde defens vaf twee jaar gele
den. Hij vervangt samen met de u:it 
Ontario afkomstige forward Terry To
bias de vertrokken Canadezen Dale 
Colbran en Pat Bing:ley, die het vorig 
jaar tepaald teleursielden. Ook wat de 
b';.liten!.mdse inbrenig betreft dus een 

duidelijke versterking, ,die echter wat 
wordt afgezwakt door het vertrek van 
de Nederlandse Canadees Nico de 
Jonge en Pieter Stiel. 

Voor trainer Martó.n Leeflang ds ech
ter geen twijfel mogelijk: ,,GIJS is 
kwalitatief vooruit gaan. Vooral onze 
nieuwe Canadezen zijn erg goede 
ijshvckeyers. Met dit team moeten we 
bij de een;te zes kunnen komen. En 
dat kan best, als er maar gelmokt 
wordt. We ga•an het ijs op om te 
winnen. GIJS is klaar voor de eerste 
divisie." 

De sinds kort besnorde Leeflan.g ml 
daarb1J tevens aLs speler een niet ge
rmge b1Jcirage leveren door als goal:ie 
de uelangnJ<Kste post van een 1Jshoc
key-team u.n te nemen. Manager 
Groenveld : ,,Het ligt in de ,bedoeling 
aat Martm ooJC LlJdens de wtwea
strijden 't doel verctemgt in tegenstel
ling tot het vorige jaar, toen hJJ we
g0::11s ,c1n1kKe be:t.1gneaen ruet a!tiJd ais 
Cl'oelverdediger besohikbaar was. We 
wuien beslust in alle .duels met onze 
sterkste formatii.e op de ijspite versch
scluJnen. want elk pw1tJe is belang
nJJC. 

Door het overvolle wedstrijdpro
gramma en de verplichte uit-ontmoe
tingen (geen enkele club voelt er veel' 
voor z1Jn thuii.swedstrrjd in Groningen 
te komen spelen) moet er voor door
de-weekst-due1s het een en ander ge
regeld worden met we11kgevers van 
een aantal spelers, maar dat ziet 
Groenveld niet als een c;moverkomelijk 
probleem: ,,Hoewel we de competitie 
1:tarten met vi·er wedstrij·den in zeven 
dag'en, zn1leFwe- toch 11n de sterkste 
opstelling aantreden ." 

De Groniin.gers beg,in1r1en met drie 
uitwedstrij den (vanavond in Den 
Bosch tegen Grasso Eagles, maandag 
in Utrecht tegen de H unters en 
vrijdag tegen Natiooale Nederlanden 
Nijmegen) alvorens volg.ende week 
zatcrdagav,ond de eerste thuisontmoe
ting plaats vindt in het Stadspark te
g(::n de veelvoudige Nederlandse kam
pioen Tilburg Trappers. Groenveld: 
"Als we uit die eerste vÎ!er duels vier 
punten halen, dan ben ik tevreden. 
Overigens verwacht ik bij ons eerste 
optreden in eigen huis tegen de Trap
pers een "vo!Je bak"." 

Een week la•ter volgt dan in dezelfde 
ijshal de confrontatie met het Heeren
veense Thialf, waarbij voor het eerst 
naast de slag om de noordelijke hege
monie ook nog twee competitiepunten 
op het spel staan. Een ijshockey-spek 
takel van de eerste orde. Een door het 
publiek verlangde sensatie-show? Ma
nager Groenveld: ,,Ik ben altijd wat 
huiverig voor ordinaire sensatie. Niet 
zelden wordt datzelMe publiek .ver 
lakt, doordat twee coaches v an te 
voren over de "show" in zakeilijke 

' onderhandeling gewikkeld zijn. Het 
gebeurt, dat men bepaalde sensaties 
koopt om de volgende keer nóg meer 
publiek te trekken. Dat h oeft voor mij ' 
niet." 

Men verwacht bij GIJ S trouwens 
meer publiek dan het vorig jaar'nu de 
Groninger Stichting voor het eerst 
ij sho-::key op het hoogste niveau kan 
bieden. Daarom ook lijkt een verbinte
n is met een sponsor bininen korbe ti.i-d 
ze~r waarschijnlijk. Groenveld: ,,Het 
zit nog vast op wat techni-sche pro
b'.eempjes waar we ongetwijfeld spoè
dig uil zullen komen. Als alles rond is 
kunnen we ook de concurrentie van 
het gesponsorde Donar met redelijke 
kans op succes bestrijden." 

Dit weekeinde start de Nederlandse ijshockey-competitie. Het belooft een 
interessant gebeuren te w orden, want het kwaliteitsverschil tussen enkele 
t oonaangevende (en zwaar gesponsorde ) c lubs in de eerste divisie en de 
rest van de ploegen lijkt te zijn verminderd w aardoor zich meer teams met 
de strijd om het Nederlandse kampioenschap kunnen bemoeien. 

De praktisch volledig uit Canadèzen bestaande sterke ploeg van Raak 
IJshockey is inmiddels ontbonden, ,v,aardoor Tilburg Trappers door velen 
gezien wordt als gedoodverfde kampioenen voor dit seizoen, hoewel clubs 
als Smok e Eaters en IDJ S-Den Haag het de Brabanders nog aardig lastig 
kunnen maken. 

Zoals bekend mogen evenals het vorige jaar, per team twee "echte" Cana
dezen meerijden. De iµbreng van de Nederlandse Canadezen blijft onbeperkt 
toegestaan. Heeft de aandrang van vele clu bs, om het buitenlandse aandeel 
op het ijs drast isch aan banden te leggen, dan h elemaal geen resultaat opge-
leverd? , 

Bondssecretaris Van Rijswijk zegt: ,,Jazeker wel. De beperking is duidelijk: 
twee Canadezen. Vijf jaar geleden waren dat er n og zes of zeven. Wat de Ne
derlandse Canadezen betreft, daar kunnen wij als Bond niet tegen optreden. 
J e k unt een spelet' met een Nederlands paspoort t och niet verbieden aan de 

Kra chten beter 
verdeeld in 
eerste divisie 

Nederlandse competitie mee te doen? Als de clubs zo graag willen, dat ze 
van h et ijs verdwijnen , dan moeten ze hen maar nie t als speler accepteren. 

Het eigenbelang van de IJshockey Bond (dankzij de Neder landse Canade
zen ber eikte h et Oranje-team in feite de B-poule voor de wereldkampioen
schappen) verwerpt Van Rijswijk resoluut: ,.We vinden h et natuurlijk wel 
een hele eer om in die B-poule te mogen uitkomen, m aar daar staat een be
hoorlijke financiële zorg tegenover, waar we ons m aar amper uit kunnen 
redden" . 

Hoe h et ook zij, de twee in de etl"'ite divisie uitkomende noordeJi,ike clubs 
"GIJS en Thialf z11n e rvan overtuigd eeir'iîum'rëssantê°competitie tegemoet 
te gaan, waarbij voor beiden het een en ander op h et spel staat. De Gronin
gers, die door de kor te voorbereidingstijd niet eens aan oefenduels zijn toe
gekomen, willen zich dit jaar waarmaken via een plaatsje bij de eerste zes, 
dat recht geeft op deelname aan de na-competitie met de Nederlandse titel 
als inzet. Eenzelfde doelstelling h eeft' Th ialf. da t er alles aan is gelegen de 
populariteit van het ijshockeyspel in Heerenveen te doen herleven. 

Het Asser Tr iantha tenslotte gaa t het tweede " bouwjaar" tegemoet In de 
tweede divisie-noord on der leiding van de ni~uwe coach Duncan Moore. 

Onze medewerker Henk Hielkema beschrijft hoe de drie noordelijke ijs
hockeyploegen er voor staan , k ort voor de start van het nieuwe seizoen. 

/, 



Thialf 
op 
laatste 
moment 
gered 

Thialf is Thialf ni~t meer. Dat zou je 
tenminste zeggen als je af gaat op de 
gedaanteverwisseling, die de Friese 
club de afgelopen maanden heeft on
dergaan. Voor de Thialf-bestuurders 
was dat trouwens een bittere nood
zaak, want de situatie van het vorige 
seizoen kon niet langer gehandhaafd 
blijven. 

De fü,anciël,e achteruitg,ang 'hield 
,gelijke tred met de teleurs tellende 
sporüeve prestaties. De gemeen.te 
Heerenveen l,eende de club f ~2000,--, 
maar daarmee waren de moeilijkhe
den nieit opgelost. Doordat de Heeren
veners niet op nog meer gemeente
lijke leningen hoefd en te rekenen voor 
het komende seizoen, was het voortbe. 
staan van Thialf ernstig ,in gevaar. De 
eerste divi.si-eclub zag zich daardoor 
geplaatst voor het dilemma of liqui
deren, of een sponsor zoeken. 

Het bouwsysteembedrijf P,eters en 
J ager diende zich uiiteindelijk aan als 
reddend,e engel, die niet al t e v,eel 

'.fhia!f-coach Randy Sharfe geflankeerd door de Canadezen Dave Mar
tin en de reeds wegens heimwee naar Canada teruggekeerde John 

Conrad (rechts). 

eisen stelde. Sponsor J ager: ,,I-n de 
eerste plaats wilden we de ijshockey
sport il~ Heerenveen op eerste divisie
nivieau ,behouden. Dait we er daarnaast 
op zakelijk gebied ook wat van profi. 
t•eren is all-een maar meegenomen." 1 

De s.ponsor kwam in overleg met 
het Thialf-bestuur overeen de naam 
Thialf voor het eerste team ,te veran
deren m Pet-ers en J ager. Een nieuw 
g,elui,d dus voor de Fries,e ijshockey
club, dat een ni,euw tijdperk ingaat. 
Wat is er nog meer veranderd? Be
stuurslid Bleeker: ,,Onze Canadese 
spelers Don MacAdam en GenEI Few
.ster, die de laatste tijd als speler-co
ach fungeeDdie, zijn vertrok'ken evenals 
de N•ederlandse Canadees Leo Koop
mans. Verder zijn onze Nederlandse 
spelers zonder U,itzonde ring gebleven, 
zodat we het met onze nieuwe Canade
se aanwinsten echt wel zuUen klaren." 

Voor wat de samenstellmg van het 
begeleidingsteam betre~t heeft Thia lf 
terug.gegrepen niaar de period,e Pleti-

I 

cha, to·en een niet spelende coach was 
aan,gestie1p.. Dit seizoen is die functi e 
in handen van de drieëntwJnrtigjarLge 
Canadees Randy Sharf.e, die ook de 
t rainingen verzorgt. De bu.irtenlands·e 
in breng wordt v•erder door twee Cana
dese spelers g•ecompleteerd. · 

Van de beide uit Winnipeg afkom
stige spel•ers Dave Mar:tin (23) en 
John Conrad is laa•tstgenoemde echiter 
al weer naar zijn vaderland terugge
keerd omda,t -hij last bl,eek te hebben 
van heimwee. Inmiddels is een ni,euwe 
Crinadees getest. Het is Howard S ai
ble, die door Nationale Nederlande n 
Nijmegen is afgestaan, omdat de 
Nijmegenaren een Joegoslavische in
r!Jernaitionaal ~,ebben aangetrokken. 
Hoewel Thialf-besituurslid Bleeker 
n iet erg onder de indruk is .gekomen 
van het spel van Sai'ble zal deze toch 
in de eerste oompetitiewedstrijd wor
den opgesteld. 

Hoe het ook zij , d.Tle buiitenlandiers 
zuU.en de H1er.enve·ense club de nodi-

ge impulsen moeten geven, die leiden 
,t-0t een succesvoller jaar dan in het 
reoenitie v,erledien het geval is g•eweest. 
Bleek,er: ,,Daax zijn we echt niet .bang 
voor. Zo achten we ons altijd nog 
sterk,er d an GIJS, da,t v•oor de eerste 
maa,l i:n de eer,ste divii&ie z,al uitkomen. 
We z.j.en de ontmoetingen tegen de 
Groniinge1,s dan ook met ,belangsitellmg 
itegemoet. De chaos van het vorige 
jaar (:toen eindigde een duel tussen 
be1de noordelijk,e rivalen d,n tumultu
ze knokpartijen) willen we echter niet 
weer'' . 

' Het is duidelij'k: Thialf hee-ft een 
nieuw .gezic.ht. Verse krachten, waar
mee men koste wat het kost de noor
elij·ke heg,emonie wil verded,igen. Het 
zal ong,etwijfeld u1bd:raaien op span
nende confronrtaties, waarbij de u ~tslag 
totaal onvoorspelbaar lijkt. 'l\eamlei<ler 
Harrusitra zegt daarover: ,,De kwa1iteit 
v,an de wederzij,dJs,e Canadezen zal de 
doorslag igeven. W a,t d:e N ededandse 
spel-ers betreft lig.gen de krachoon tus. 
sen Thialf en GIJS pra:kitiscfü in even
widht." 

Ook voor de Thia'lf-mensen is een 

plaatsje bij de bov,enste 7Jes het doel. 
Door de korte voorbereidingsperiode 
zien de clul:J.s niet of nauwelijb :kans 
om oefenwedstrijden te spelen, die 
voor het spelritme eigenlijk onont
beerlijk zijn. 

Een intensieve training vergoedt 
dan veel, maar niet alles. Ha.rostr a: 
"Ik kan weinig zieggen ov.er onze 
krachlt. Het zal alliemaal m de compe. 
ti tie tot uitdrukiking moeten komen. 
Het is erg v,erve}end, dalt de voor:be
reidi!Ilgs.tijd zo korrt is." 

De optimistische secretani,s-pennin,g. 
meester Stuivenholt meldt verder dat 
de voorv•erkoop van seizoenkaarten 
over een vergelijkbare periode met 
vorLg jaar tien procent hoger Ug,t. 
Voor de r est ziet hij de beide oilltm.oe
ltingen met GIJS als enorme "kasstuk
ken". Stuivenholt: ,.W·el hoop ik da;t . 
we voor de wedstrij-d m Gr<Xnin,gen 
vo1doende kaarten krlj1g;en. G'IJS stel-
de het vori:ge jaaT slechtts een beperkt 1 

aantal kaart-en beschik'baar, waardoor 
vel,e Heerenveners de ontmoeting mis. 
:ten. Ik 1-aat toch ook ,geen Gronlngers 
voor de ,poort staan .in. Heenenveen?" 



Nieuwe opzet van competitie? 

GIJS _wil publiek 
topsport bieden 
Enkelè maanden voor de aanvang van het nieuwe ijshockeyseizoen weet eigen- · 
lijk nog niemand hoe de competitie-indeling er uit zal zien. Club- en Bondsbe
stuurders dokteren al geruime tijd aan een totaal nieuwe opzet om aan de wens 
1,'.an vele verenigingen. tegemoet te komen. Nationale Nederlanden Nijmegen heeft 
destijds namelij k het idee geopperd de competitie een stuk aantrekkelijker te ma
ken via beperkende maatregelen ten aan.zien van buitenlandse spelers, zodat er 
meer spanning kon worden verwacht. De bond wilde wel, maar zat met praktische 
problemen van sterk gesponsorde clubs zoals Raak IJshockey en Tilburg Trap
pers, d ie hun .goede prestaties voornamelijk danken aan een groot aantal Cana
dese r ijders. Hèt gevolg is, dat er nog steeds geen definitieve regeling van kracht is. 

Wel is· duidelijk geworden, dat men divisie, terwijl hun r eserve-teams 
naar een evenwichtiger krachtenver- eveneens in de tweede divisie zullen 
deling wil. Op een onlangs gehouden uitkomen. Voor de noordelijke ijshoc-
vergaderi.ng met clubofficials hield key-Liefhebbers derhalve een aan trek-
m en een Nederlandse competitie zon- kelijk geheel. Daatnaast zijn er nog 
der . Raak en Tilburg voor mogelijk. andere mogelijkheden: · 
Deze beide verenigingen zouden aan 1. Het blijft zoals het was (in dat 
een Europese profcompetitie deelne- geval za1 Th.ia1f vermoedelijk een r ol 
men, terwjjl de rest van de ijshockey- in de tweede divisie ambiëren ) . 
teams in een eerste en een tweede 2. Alle eerste teams krijgen de mo-
divisie ondergebracht zouden worden. gelijkheid zich voor de eerste divisie 

Volgens Triantha-voor-zitter Möring in te schrijven met dezelfde spelersre-
is deze mogelijkheid al praktisén r ond: geling als het vorige seizoen (zeker is 
"Uiteraar d =- zal Triantha · dan in de dan, dat Triantha zich voor een lagere 
tweede divisie uitkomen o:r:n onze pril- divisie laat inschrijven ). 

' le ervaring ver der uit te bou wen." Hoe het ook zij, de Nederlandse 
De beide andere noordelijke clubs rJshockey Bond zal nu zo langzamer-

GIJS en Thialf spelen dan ·jn de eerste hand moeten beginrlen aan d~ defin:ir 

GIJS in eerste, 
Triantha in 
tweede divisie 

tieve competitie-indeling. Welke opzet 
er dan ook uit de bus komt, het 
Groninger GUS wenst in ieder geval 
in de hoogst.e divisie uit te komen . 
GIJS wil topsport in Gr oningen. I n 
tegenstelling tot een artikel over GIJS 
in het mei-nummer v.in het blad "IJs
hockey" reageert manager-coach Henk 
Groenveld duidelijk posit ief op de 
hamvraag, waarmee Groninger insi
ders zich praktisch dageljjks bezighou
den. Groe\1veld: ,,We zullen so-wie•so 
proberen m de eerste divisie te ko
men. We -willen meedoe,n in de top, 
hoe dan ook." 

Overigens heeft de Groninger spe
lersselectie zich aanzienlijk versterkt 
door twee "suporstars" . te contracte• 
ren, die de opengevallen plaatsen voor 
de vertrokkeó Oanadezen Pat Bingley 
en Dale Colbran zullen innemen. Zo 
Jtomt de in Groningen bijzonder popu
laire Wilson .Ross terug bij GIJS na 
een éénja.rig verblij( in Canada. De 

1 tweede aaJiwinst is ook al geen onbe• i ken_de. Mike Thomas is al " rond" met 
~ manager Groenveld; het wachten is op 

de- overschrijving van Hunters-Utrecht 
n aar GIJS. ! 

Martin Leeflang zal de training van 
liet eerste team .verzorgen, terwijl de 
beide Canadez~n _ de trainingen van de 
andere groepen in handen nemen. 

GIJS statt · he~ nieuwe seizoen te
vens met een , t weede senioren team en 
een jeugdploeg, zodat kweek, door
stroming en doorbraak van het jonge 
talent optimaal gestimuleerd worden. 

Verder is de heer Groenveld nog 
steeds met kandidaat-sponsors in on
derhandeling, waarmee onder meer fi
nanciële draagkracht verkregen kan 
worden voor een circusachtige sfeer 
b ij de wedstrijden à la het b asketbal
spektakel van Nationale Nederlanden 
Donar in de Evenementenhal, om ook 
op dat gebied een meer concurrerende 
positie in te nemen als het afgelopen 
seizoen het geval was. GIJS en Donar 
plegen hun thuiswedstrijden namelijk 
gelijkt ij dig in hetzelfde pi;irk af te 
w erken .. . .. 

'HENK HIELKEMA. 
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De Nederlandse IJshockey Bond 
heeft de competitie-indeling voor 
het sei,zoen 1974-197·5 lbe!kendge
maaoot. Er is een eerste en een 
tweede divisie, die n-a de normale 
competitie e1k een d'in.a,l~rond e 
~elen. De hoogste zes eindigende 
teams d.n de eerste divisie strijden 
dan om het kamp ioenschap van Ne
derland en de vier hoogst eindi
gende teams van de tweede diivisie 
spelen met de vij,f 1a,agst eindigen
de tea.ms ivan de eerste divisie in 
een fina!le- ron de om het kaimpioen
schaip van de tweede divisi-e. De 
Belg,iso'he ploegen doen aan deze 
finales n iet mee; zij spelen 
wedm;r lj<len in het kader van de 
Belgische competitie. ·GIJS start 

'!lwee 'Van de drie Noor delij ke 
ljsh.ookeyèlu!bs zwllen in de ee~ste 
divisie uitkomen: GIJS en Th1alf. 
Het Asser Triiantha heeft voor de 
tweede divisie ingeschreven. Overi
gens hebben de verenigingen tot 
15 a ugustus de mogelijkheid zich te 
laten inschrijtven voor een andere 
di'Visie. 

Eerste <hvisie : IJ .S . ,.Amster
daim", Grasso Eagll.es ([)en Bosch) , 
,Smoke Eaters (Geleen), GIJS 
(Groningen) , IJ.iH.C. ,,Den Haag", 
HIJS ([)en Haag), Kem~hanen 
(!Eindhoven) . SM. Nat ionale Ne
derJ,anden Nijmoegen, Thialf (Heer
envieen) , TYSC Tilbur,g Trapp·ers, 
U.IJ.C. (Ut recht), Brussel, CPL 
[.,11 i!k. 

Tweede Divisie: Tria:ntba (As• 
sen), ,IJ .H.C. .,Rotterdam", IJ.S. 
,,A!mster.dam" 2, Goosso Eagles 2, 
GT.JS 2, LJ.IH.C. ,;Den H aag'' 2, 
HI.JS 2 Thialf 2, TYSC Tilburg 
TN.ppers 2, U.IJ.C . 2, Disc Phan► 
toms (Deurne) , Herenthrus CPL, 
Lu.i.k 2, Olyun,pia Antwer,p. 

met kleine zege 
De Nederlandse ijshockeycompetitie is 
dit weekeinde weer losgebarsten. In de 
strijd om de Coupe Nationale Nederlan
den werden twee wedstrijden gespeeld. 
Daarbij kwun-en de belde noordelijke 
topploegen In aktie. In Den Bosch 
moest GIJS het opnemen tegen Grasso 
Eagles. Hoewel de Groningers geen ge• 
legenheld hebben gehad -zich in oefen
wedstrijden op de nieuwe competitie 
voor te bereiden, kwamen zij tot een 10-
9 overwinning op een ploeg die al een 
viertal oef-enwedstrijden achter de rug 

Bosch nu een 3-1 gunstige score bereik• 
te. Bijzonder spann~nd en e":erverend 
verliep de laatste periode, waar~n het tot 
twintig seconden voor het _ emde 3-3 
bleef. Toen zorgde Henk Krikke voor 
het beslissen(Je doelpunt. 
De Canadees Ferry Tobias ble~k ee~ 
enorme aanwin.st voor GIJS te z11n. Hi.1 
scoorde zeven van de tien Treffers. 
He nk Krikke scoorde tweemaal en Jo
han Toren eenmaal. 
In Heerenveen verloor de ploeg van het 
bouwsysteembedrijf Peters en _Jager 
(voorbeen ThialO met 3-2 van de mt lou

bad. ter Canadezen en Canadese Holl~ders 
Het werd een bikkelhard gevecht dat bestaande ploeg van de _Hunters uit U-

pas twintig second. en voor het eind~ de J trecht. ~. at. ~e~e~:~ 1~u:s.::st::~: 
beslissi~g OP,leverde toen Henk Krikke spann~n1 .1 wr2 e~ Ó-O.e Vanavond zal 
op fraaie WlJze scoorde en daarmee de waren. . • nemen 
stand op 10-9 bracht. ln de beginfase GUS het tn Utrecht moeten op 
speelde GUS nogal nerveus, maar toch tegen de Runters. 
sloten de Gronin~ers de eerste speel- - --- ---- - - - -----~ 
helft met een 5-3 voorsprong af. In de, 
tweede speelhelft echter moest GIJS wat 
stoom afblazen met als gevolg dat Den 
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TOBIAS NIEUWE STER GIJS 
GIJS heeft zich als debutant in de eerste divisie zaterdagavond geen 
betere start kunnen denken. In Den Bosch speelden de Groningers 
tegen Grasso Eagles een spektakelwedstrijd, die uitmondde in een 
zenuwvretende slotfase me.t een uiterst spannend score-verloop. 
Vijftien seconden voor het einde produceerde GIJS-fon'Vard Henk 
Krikke de winnende goal (9-10). Hij kreeg overigens de heldenrol 
met toebedeeld, want die was voor de Canadese GIJS-man Tetry 
Tobias, die met grandioos ijshockey de show volledig stal. D~ze 
nieuwste Groninger aanwinst verbaasde vriend en vijand door met 
zeven goals en drie assists een beslissende hand te hebben in dit 
boeiende duel, waarvoor de slechts vierhonderd toeschouwers her~ 
haaldelijk overeind kwamen. · 

Overwinning in Den Bosch 
r 

Hoewél het na één wedstrijd te 
voorbarig is bindende conclusies op 
te sommen, moet toch gezegd, dat de 
Groningers clit jaar over een sterke
re ploeg beschikken dan het vorige 
seizoen. Naast de formidabele Terry 
Tobias (hij combineert een gr-0te do
sis hardheid met een uitstekende 
schaat~ en stickteclmiek) ope
reert de andere . Canadees Wilson 
Ross als solide verdediger, erwij,l de 
overige Groningers eveneens in een 
gunstige ontwikkelingsfase verkeren. 
DaaITbij blijkt jeugdinternationaai Jo-
11an a'oren, na een serie 'trainingswe
ken met Jong Oranje, het meest in 
kwaltlteit te zijn toegenomen. Hij 
vormde samen met Tobias en Henk 
Krlkke de eerste aanvalslijn, die de 

, Brabantse verdedigi:ngsló.nies her
haaldelijk voor onoplosbare proble
ipen stelde. Overigens moet de 

tweede voorlinie (Jack Venema, 
Geert Rampen en Folkert Berghuis) 
duidelijk nog wat op elkaar inge
speeld raken. Trainer-speler Martin 
Leeflang: .,Alles iS,, nog wat onwen
nig. Vergeet niet, dat we dit jaar 
helemaal nog geen oefenwedstrijden 
gespeeld hebben De meeste jongens 
spelen nu met teamgenoten in één 
lijn, waarmee .re voordien nog nooit 
hebben samengespeeld." 

Leeflang doe1de <iaarbij op de ver
dediigingsoombinatie Bart van der 
Lune=-Wilson Ross. De onei'varen 
açhttienjarige V .,_Lune- vertî, de 

, aanvankelijk enkele onzekerheden, 
.maar demonstreerde naderhand veel 
vakmanschap bij het afstoppeti van 
de Boschenaren. Van Lune na af
loop: .,Wilson vertelt me hoe ik moet 
schaatsen. Aan hem heb ik erg veel 
steun. VO<Yr de rest, ervoer- ik mijn 

debuut in de eerste divisie als een 
harde temposlag. Die ontzettend veel 
kracht kostte." 

Grasso Eagles, dat na de eerste 
periode met5- 3 'achterstond, k'Wam 
vervolgens met een speciale bewa
kingstaktiek voor Terry Tobias in 
de ijspiste. Speler-coach-trainer Ton 
de Groot belastte zichzelf met de 
constante mandekking, waarbij hij 
met irriterende stickbewegingen To
bias uit het ritme pro-beerde te ha
len. 

Veel hielp dat niet, want de kleine 
fanatiek spelende Canadees worstel
de zich steeds vaker door de vijan
deüjke verdedi.!!:ingslinies op zijn tri
omfale tocht naar het Grasso-doel, 
dat hij daarna nog Vlier maal door
boorde. Een enkele maal ging de 
irritatie van zijn bewaker Ton de 
Groot hem te ver. Tobias, die aan 
het eind van de tweede periode zich
zelf vergat door openlijk wraak te 
nemen, yertelde na afloop: · ,,Ik draa:i
de lekker. Toch hoop ik niet, dat ik 
elke wedstrijd een ~ale bewaking 
krijg, want dat vormt voor bepaal.de 
combinaties toch wel een bel~me
ring." 

En GIJS-coach Henk Groenveld: 
,,Ons debuut is me webiswiaar mee
gevallen, maar laten we ons vooral · 
nog niet in juichtstenunmg storten. 
Oké, deze twee punten ,zijn binnen, 
mààTc ·we krijg-en nóg •Vële -s-zware_ 
wedstrijden.'' 

GIJS, dat aanstaande zaterdag zijn 
eerste thuiswedstrijd speelt tegen 
kampioen Tii . u-g Trappers, bezoekt 
vanavond de Hunters ih Utrecht. 
Vrijdagavond volgt dan de derde 
onrtmoeting tegen Nationale Neder-

TERRY TOBIAS 

landen Nijmegen, waal'bij de l>onar
basketbailer JMiisko Cermak speciaal 
naar Nijmegen komt om de face-off 
te verrichten . 

Het scoreverloop van Grasso
GIJS was: 

Eerste periode! 2m. 0-1 Tobias, 
3m. 1.:-.\ Verhallen, 3m. 1-2 
'!'obi.as, 5m. 2-2 Van Gurp, 11 m. 3--
2 De Groot, 12m. 3-3 Krikke, 15m 
3-4 Toren, 19m. 3- 5 Tobias. 

Tweede periode: 2. m. 3-6 Tobias, 
10 m 4-6 Wilcox, 15m 5-6 Wlloo~ 
18m. 6-6 Benne. 

Derde periode: 2m 6-7 T,obtas, Sm 
7-7 Wilcox, 5m 7-8 Tobias, 10m. 
8-8 Van Gurp, 15m. 8-9 Tobias, 
17m 9-9 Kolijn, 20m. 9-10 Krikke, 

Peters en Jager (het eerste team 
van Thialf) kwam in zijn eerste 
c.~!PJ>etltiedu~l t1gen Biunters dè ,,Q~O· 
djgè wedstr.ijêlitvartng "telforf ~ili t,. ,. 
winnen. •De Utrechtenaren zegevier
den met ~2 voor zo'n 1300 toe
schouwers, die de Canadees Dave 
Martin de beide Friese goals zagen 
maken. Doelman Siemonsma voor
kwam met enkele fraaiè . reddingen 
een grote nederlaag. · 

..._ -

Goede Start 
van Gijs 

Van onze sportcorrespondent 

GRONINGEN, Vl!ijdag 
~< 

In het afgelopen weekeinde is de competitie van de 'Nederlan_d-
._, se IJshockeybond weer in al zijn hevig-heid lo<rgebarsten. Het be

looft dit keer een bijzo11dcr interessante c •pe-titie te worden. 
Vooral nu het kwaliteitsverschil tussen ee11 aantal topploegen en 
de rest van het veld lijkt te zijn verminderd. Nu de nagenoe~ uit 
Cauadezen bestaande formatie van Raak IJshockey is ontbonden, 

1 wordt, Tilburg Trappers door velen g.ezien als de gedoodverfde 
kampioen. 

Maar dat moet nog eerst ge- Vanavond staan verder nog 
realiseerd worden. Clubs als de vol,gende wedstrijden op 
Smoke Eaters en HIJS-D u h.et 1•ogra1nlila: DEN HAAU
Haag hebben op papier ook een (Uithof): HIJS-Grasso Eagles 
sterke formatie en na de eerste en AMSTERDAM: ORWO- · 
wedstrijden in het afgelopen Smoke Eaters. Het -programma 
weekeinde blij ken ook Hunters vooi- zaterdagavond luidt: 
uit Utrecht en GIJS-Groningen GRONINGEN: GIJS-Tilburg 
in sterkte te zijn toeg-eno- Trappers; DEN BOSCH: Grasso 
men. Vooi-àl de ploeg uit Gro- Eagles-Nationale Nederlanden 
ninge~1 is met uitsteJrnndP. re - Nijme1gen. UTRECHT: Hun
sultaten begonnen. Ondanks ter s- YHC Houtrust en HEE
het niet spelen van oefenwed- RENVEEN: Peters en Jager 
strijden startfo de ploeg van I.JC-Orwo Amsterdam. 
coach Henk <:froenveld in Den · Intussen hebben De Kempha
Bosch met een 10-0 overwin- nen zich door bepaalde om.stan-
ning op Grasso Eagles. ci-igheden uit deze competitie 

Maandagavond werd in teruggetrokken. De Eindliove-
Utrecht een 5-5-score bereikt naren zullen nu in de tweede, 
tegen Hunters, dat eerder ál divisie uitkomen. De strjjd om ,
in Heere•nveen met 3-2 had de Coupe Nationale Nederlan
geworunen van de nieuwe Frie- den houdt in dat de zes hoogst 
se formatie Peters en Jager IJC geplaatste Nederlandse teams -

- (het voormalige Thialf). er nemen ook Belgische teams 
Een beloftevolle start dus aan dezé competitie deel - iu 

van de Groningers, die in een een poule worden ·onderge
week vier moeilijke opgaven bracht en onderling in een 
moeten verwerken. Vanavond volledi,ge competitie zullen uit
moeten zij in Nijme•gen aantre- maken wie zich dit seizoen 
den tegen Nationale Nederlan- kampioen van Nederland mag 
den en zaterdagavond krijgen noemen. De overige ploegen 
zij bezoek van Tilburg Trap- zullen met de twee hoogstge
pers, dat thuis de strijd om de klasseeirden in de beide eerste 
Coupe Nationale Nederlanden divisies promotiewedstrijden 
start met de ontmoeting tegen spelen om twee plaatsen in de 
Hunters. >'-'----~ee~r[§s~te~d1_!iv~1!§· s~ie~----- '--'------
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20 
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1 1 

12 
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9 

14 

21 

1 5 

17 
-

18 

10 

19 
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Naam No. l Naam Geachte Supporters 
Hunters 

Corry v. Vel l er 1 
Goali's 

Ruud v. Dommelen 

Jan v. d . Horst 4 
1 e Verd. 

Bil l v . d . Torre 5 

Carr y Beekink 
2e Verd. 

19 

Big Cons t andze 9 

All Bos ma n 
- 3e Verd. 

Frans Vo smeer 
1 

1 

Jan Wagne r 
1 1 1 

1e Aanv. 

Steve v. Vel l er 14 

Cocky Kosanda 16 

Mark O'Connel 17 
2e Aanv. 

Frank Hubley 2 

8 

Di ck Don ovan 24 
3e Aanv. 

Jbhnny Te r mijn 22 

Tim Goud s oever 

Niels Wolgast 
Reserves 

~ 

WILSON ROSS 

Bij de aanvang van het nieuwe Ys ho ckey- seizoen 

M. Leeflang 

H.v. Halteren 

heet ik U namens het bestuur van de Hunters van 
harte welkom op de kuns t ijsbaan, waar U om 20.15 uur 
kunt gaan kijken naar de Ysh ockeyweds t r i jd 
Hunters-Gijs. Over de wedstrijd zelf kan ik U heel 
weinig vertellen, daar de sterkte van de teams pas 
na enige wedstrijden bekend zal z ijn. 

J. Tijsman 

B.v. Lunen 

Zaterdag j.l. zijn wij op be zo ek geweest bij v oor
he en Thia lf nu Peters en J age r Ys hockey, waarv an 
wij naa r ik hoop met ee n overwinning zijn thuis 
gekomen . Zoals U misschi en al weet s pelen de 
Hunt er s d i t se i zo e n i n de 1s t e Divisie. I n de t e 
s pelen voorronde, zullen wij s t rijden om de Coupe 
Nationale Nederl anden. De in de Coupe Nat. Ned . 
h oogst e indige nde 6 t eams zull en ee n competiti e 
spelen om het kampioens chap van Nede r land. De 
navolgende teams zul l en om de e er moeten s t rij den: 

W. Ross 

H. Krikke 
Orwo-Arns te rdam Hijs den Haag 

T. Tobias 

J.v. Toren 

Grasso-Eagles 

Smoke-Eaters 

Gi j s-Groningen 

Houtrust den Haag 

Nat.Ned. Nij rn egen 

Peters en Jager-J. 

F. 

A. 

G. 

M. 

Venema 

Berghuis 

Stuivenberg 

Hunters-Utrecht 

Brussel 

Herenveen 
Tilburg Trappers 

CPL-Luik 

Rampen 
Dan is er net als vorig jaar doelschieten, dus 
koopt U zoveel mogelij k programma's, het gaat om 
de navolgende pri j zen: 

Kar ras 1e prijs 2 weken naar Alicante + appartement voor 
2 personen. 

2e prijs Ret ourbiljet naar Palma de Majorca voor 
1 pers oon. 

Bij ie dere thuisweds t rijd gaan wij doelschieten 
met 5 personen, de winnaar van de avond krijgt een 
slof Hunter. De verliezer krijgt één pakje Hunter. 
Verder wens ik U een goede Yshockey-avond toe . 

~ 

Nieuw succes GIJS: 
5:5 tegen Hunters 
Ook de tweede wedstrijd in de eerste divisie heeft het debuterende 
GIJS met een succesvoJle eindscore weten af te sluiten. Al werd het 
gisteravond in Utrecht tegen de Hunters een 5-5 gelijkspel, voor de 
Groningers betekende dit resultaat in deze lastige uitwedstrijd het der
de kostbare puntje na twee wedstrijden. De Hunters, die zaterdag het 
Heerenveense Peters en Jager (het is nog even wennen) met 3-2 ver. 
sloegen, capituleerden bij een 5-4 voorsprong pas in de laatste minuut 
voor ~ gelijkmakende Groninger treffer, die Terry Tobias met een 
har<l schot op zijn naam bracht. 

In tegenstelllng met het duel in Den 
Bosch tegen Gr asso Eagles werd er 
gisteravond vrij fai r gespeelq. voor 
zo'n tweeduizend toeschouwers. De 
blessures, die de GI.TS-sp:eler s Johan 
Toren (sch ouder verwonding) en Geer t 
Rampen ( wenkbrauwblessl-.l,re) oplie
pen waren dan ook te 'Nij ten aan 
ongelukki,ge 'botsingen. 

Voor de uitgevallen Toren speelde 
de jonge iHerman Oarras later in de 
eerste aanvalslij n, waarin Tobias weer 
goede dingen deed. Zijn klasse werd 
dlt kieer echter ruimschoots geëve
naard door de andere Groninger Ca
nadees Wilson Ross, die 2 van de 5 

doelpunten voor zijn rekening nam. 
De derde ui fölinkende GIJS-speler 
was doelman Martin Leet1ang, die met 
een serie supersnelle reacties de voor• 
namelijk uit buitenlanders bestaande 
Utrechtse aanvalslirjnen in toom wist 
te houden. 

Manager-coach Groenveld : ,.iDlt ,ge
lij kspel kunnen we beschouwen als 
een morele overwinning. Het enlge 
nadelige v an dit duel zi j n de blessures 
van Johan en Geert, maar onze artsen 
zullen •ze ongetwijfeld voor aanstaap" 
de vrijdagavond fit krijgen al.s we • 
Nijmegen moeten aantreden tegen Na
tionale Nederlanden Nijmegen". De 
tussenstanden waren: 1-1, 2-1, 2--3. 

F.C . KNIES 
Wedstrijdsecrg 



Monsternederlaag in Nijmegen: 11-0 

GIJS met-neus op 
de feiten gedrukt 

Geknakt - fysiek, maar- vooral Raak) en Renaud (Joegoslavisch in- 1 

ook mentaal - verlieten de GIJS- ternational) een sterke ploeg hebben 
spelers gisteravond hun kleedca- combineerden feilloos. Coach Ale~ 
bine in Nijmegen op weg naar de Ani:ljelich had GIJS zowel tegen Gras-

so als de Hunters zien spelen. Daarom 
spelersbus na afloop van" hun der- vond hij het niet moeilijk een treffen-
de competitieduel. Het diner, dat de aanvalstaktiek te ontwikkelen. 
daarna volgde en de bemoedigen- Andjelich: ,.Ik bad gezien, dat GIJS in 
de woorden van coach Groenveld de vetctcdiging nogal tl'aag opereert. 

We hebben onze tik-tak-combinaties 
konden het sterk ondermijnde mo- clan ook in hoog tempo weten door te 
reel van de p.loeg amper .op~ijze- ·dr'L1.kken met het ,nodige succes." , 
Ien. Daar oor . . was de. schad~ te Inderdaad verliepen de Nijmeegse ' 
groot geweest. Niet alleen moesten ,:i,,.. ·· aanvalsacties voor GIJS catastrofaal. 

Dick Jelema, J ack Wijlemans en de 
de "Gijssies" tegen Natiónale Ne- jonge technicus Frans Dobbelaar toon-
derlanden Nijmegen een 11-0 den geen enkele medelijden. Hun be-
mons-ternederlaag incasseren, ook moeienissen kregen vooral doeltref-
werd verdediger Jos Teisman door iende afrondingen, toen Jos Teisman 
clubarts De Vries op het inmiddels was ujtgevallen en GIJS zich bij de 

zaken neerlegde. · 
uitgebreide lijstje van geblesseer- Manager-coach Henk / Groenveld 
den bijgeschreven. toonde zich na afloop echter aller

mi,nst verontrust over cl,e forse 11-0 
Teisman, wiens optreden vanavond nederlaag: ,,Wat willen we eigenlijk? 

tegen Tilburg Trappers nu onzeker is, We hebben t9t ntil toe toch uit drie 
werd in de tweede speelperiode met .lastige uitwedstrijden drie punten ge-
een schaats in het gezicht geraakt, wat haald?" 
resulteerde im een sterk gezwollen Groenveld, die zich bepaald meer 
wang, een blauw oog en enkele gebro- MARTIN LEEFLANG zorgen maakt over de fitheid van zijn 
ken tanden. Daarmee ;naakten de Gro- geblesseerde Spelers, ziet GIJS' eerste 
nin1.gers gisteravond m alle opzichten zelfverzekerdheid om het op dit nl,. thuisoptreden vanavond tegen de hal-
werkelijk kennis met het eerste divi- veau tegen volleerde routinjers te ve Eur?.pa-cupfinalisten Tilburg Trap-
sieniveau, hetgeen vanavond tegen de kunnen opnemen. pers b1J voorbaat in verUes eindigen. 
veelvoudi,ge kampioenen uit Tilburg De Canadezen Ross en Tobias ble- ·,.Maar," zegt hij, ,.we willen er wel 
een onvermijdelijk vervolg Zi!-1 krijgen. ven derhalve zonder voldoende steun, even tegenaan. Ik hoorde uit het Til-

GIJS, dat zonder ,de geblesseerde Jon. waardoor · deze buitenlandse sterren burgse kaqip, dat ze vooral niet wil-
Toren speelde, was verder nogal ge- verbleekten. In feite bleef alleen trai- len, dat GIJS een goal tegenscoort. 
'handlcapt door wat kleinere ongemak- ner-doelman Martin -Leeflang over- Wel, dat zijn we echter wél van plan." 
ken bij andere belamgrijke steunpila- eind. Ondanks de elf tegengoals ver• HENK HIELKEMA 
ren. Henk van Halteren bleek veel. richtte hij talrijke saves, die de stroet Andere uitslagen in de eerste dl-
last te hebben v,an een griep, Wilson combinerende ploeg behoedden voor visie waren r;isteravond: WJS-
Ross en Geert Rampen sahaatsten met een nog grotere debacle. Grasso Eagles 8-3, ORWO_;_Smoke 
bepleisterde hoofdwonden, terwijl De Nijmegenaren, die dit jaar met Eaters 7-8, Tilburg Trappersi-
Henk Krik.ke met pijnlijke t~den (hij G_rahpm (Canadees), Jellema (ex- Bunters 8-0. 
kreeg tijdens een trai!ning de puck in -'t---''-----"~~==~--- ----- - - --- ~ -===:------=~c__..:= =~ 
het gezicht) moest spelen. Clubarts De 
Vries: ,,De spelers raken door het 
zware, overbezette programma van 
vier wedstrijden in zev-en dagen min-

• der geconcentreerd, waardoor blessu
,.es gemakkelijker kunnen ontstaan. 
Zo'h zware competitiestart is medisch 
gezîen •onverantwoord. We overwegen 
dan ook om qe Bond een protestbrief 
te sturen.". "J , 

Hoe het ok zij, de Groninger 
ijshockeyers _staan weer ruet beide be
nen op de grond. Na de succesvolle 
resultaten tegen de mededebutanten 
Grasso (10-9) en Hunters (5-5) tra
den GUS' tekortkomingen in Nijme
gen onverhuld aan het daglicht.Voor
al de door de vele blessures regelma
tig meedraaiende jonge talentjes als 
Carras, Stuivenberg, Rampen _en Van 
Lnne missen d nodig-e hard1leid en 

e 

Tribune 

Nationale-Nederlanden-Nijmegen 

Uitnodiging voor: Stichting 
IJshockey 
Nijmegen / 

------ -----1-1-u1CT; 1974----- -- -----1-----
Datum: ____ ____ ____ __ _ 

Na ens het bestuur. 

I 

• 

IJS ,~llo)~ 
erloor-' 

Na zijn succesvolle start in de beker
strijd om de Coupe Nat. Ned. heeft GUS 
in het afgelopen weekeinde In de IJs• 
hockeycompetlde wat gas trrug moeten 
nemen. -Vrijdagavond waren de. Gronin
gers IQ Nijmegen niet opgewlöSen tegen 
het nogal harde spel van Nationale Ne
derlanden. GUS verloor dit duel kans
loos met 11.(). 

l Zat~rdagavond in de eerste thuiswed
strijd tegen Tilburg !'rappers kwamen 
de "Gijssies" weer heel wat beter voor de 
dag. Wel verloren de Groningers dit 
duel met 9-5, maar deJ 1500 toe
schouwers hebben bijzonçier genoten 
van het spel van hun favorieten, die 
zeker niet de mindere wa:ren van de Til: 
burgers. die in de eerste periode een 3-0 
voorsprong namen. t , 
lJa:.irna hield v!J!> vcnlcr igcliJk(; lred, 
2-3 en 3-3. Ferry Tobias lvas ook nu 
weer bij GIJS de succesvolste schutter 
met vier trefférs. De ontmoeting stond 
op behoorlijk niveau. 

De stand om .de Coupe Nat. Ned. is nu: 
Hunters 4-5; Tilburg Trappers 2-4; Nat. 
Ned. Nijmege,n 2:3; GIJS~roningen 4-
3, HIJS 1-2; Smblce Eaters 1-2; P eh ,J 
IJè i-î, Grasso Eagles 3-1 ; outrust ~JC 
1-0; Orw0 Amsterdam 2-0. 

,i 1 ' • 





DRIJVEN OP WILSKR4CHT EN VRIENDSCHAP' 

GUS rekent op 
steun van fans 

Vanavond is het zover! Dan 
maakt. de zo succesvol gestarte 
G.IJ .S. z'n opwachting bij hêt ijs hoc• 
kèyminnende Groninger publiek. 
Met de tegenstander is G.IJ.S.-coach 

~- · Groenveld niet gelukkig, Immers 
Tilburg-Trappers steekt met kop en 
schouders bonn al zijn teg~nstan

. , ~ ders uit. Dus o.o.k boven de dappere 
G.IJ.S. 

Gz:.oenveld.: ,,De vraag is gewoon 
. / of Tilburg Trappers tegen ons voluit 

gaat spelen. Als dat gebeurt, is 
' Ci.lJ.-S. nergens. Eigerµijk horen de 

Til-burgers niet thuis in èie, Neder
la,ndse competitie. Vergeef niet, dat 
e{ voor een slordige honderd-vijf-en-

":"zevetitig duiz~nd gulden aan spe--
• 1ersop het ijs staat. Wat moeten wij 
daar tegen beginne1J." 

De G.IJ.S.-coach snij dt met deze 
opmerking meteen het tere punt aan, 
waar ijshock~yclubs mee te kampen 
hebben. Het honoreren van spelers 
en ·het aantrekken daarvan. 

,,Definari~iele mogelijkheden tus-
'sen de verenigingen 
zijn erg verschillend. Clubs die ge
sponsord worden, beschikken uiter
aard over aanmerkelijk meer geld. 
Niettemin Is de schuldenlast van Til
burg-Trappers groot. Het verbaast 
me, dat ze het nog ;weer gered heb• 

oen, AJs ik goed geinfoimeerd ben, 
ligt er nog een schuld van vijftig mille 
van het vorig seizoen." De-grote drie van GIJS: Ross, Leeflang en Tobias. 

Weliswaar probeert de bond tot 
wat meer gereglementeerde toestan
dèri te komen, door onder meer 
slechts twee Canadezen per team toe 
te staan, maar dat heeft een hausse 

len. Dat kunnen we tegenover ons 
publiek niet waarmaken. Voor 
e verrichtingen van ons eerste team 
ben in trouwens niet bang. Met uit
zondering van TilburgrTrappers zijn 
we tegen geen enkele tegenstander al 
bij voorbaat kansloos, Orgaruek le
vert het echter de nodige problemen 
op. Wij spelen deze winter een kleine 
veertig wedstrijden. Om dat allemaal 
rond te krijgen valt niet mee. Temeer 
daar er verschillende verre reizen bij 
zijn zoals tegen Luik en Brussel." 

Gisteravo nd s'peelde G.IJ.S. in 
Nijmegen, va navond tegen de nu al 

. gedoodverfde Nederlandse kampi• 

eindjes aan elkaar-krijgen. Wel zijn 
wij bezig met het aantrekken van een 
sponsor, waardoor we Wilt meer 
a rmslag zouden knjgen, maar dat 
gaat niet zo gemakkelijk." _ 

Ook de nieuwe leiding van het IJs
stadion is zich ervan bewust, dat 
G. IJ .S. slechts bij degenadevanh.et 
publiek levensvatbaarheid heèft ; Als 
extra attractie zal daarom een drum~ 
.b~nd de we9strijd te~en Tilburg 
1 rappers muzikaal oniliJsten, terwijl 
na afloop in het restaurant van de ijs
baan ee 2 popgroep zal optreden. 

Jan J. Rcitzema 
teweeg gebracht naar zogeheten Ne- oen in eigen huîs. Is dat gee n uiterst · 
derl~ndse Cana_dezen. Canada 7, ware belasting voor de spelers, die !...~~~~~~~~~~~~~~-J 
se hij nt namelij k 110,gal wat_ inwoners met uit z.onderi ng van de t'Yee Ca na-

- -refhm~~ ie · o~r ·:teeë1 e;;:cn I cler ~ ûezefi, aihaleu rs zijn-:-'·- - ... -
lands paspoort bez.~tten. 

/ Ook G.IJ.S. telt twee Canadezen. 
Wilson Ross en Terry Tobias. Ross 
heeft reeds eerder voor de Gronin
gers gespeeld, Tobias is nieuw. 

Brengt het geen grote geldelijke 
offers met zich mee, ·om twee spelers 
·van ver te laten komen. 

"Dat valt erg mee. Onze kosten 
bestaan uit de vliegreh:enheen-en-te• 
rug en wat :iakgeld. Daarnaast beho
ren we te zorgen, voor een goede 
huisvesting. De meeste Canadezen 
die naar Nederland ,komen zijn stu
dent~n, die het als een soort betaalde 
vacantle beschouwen," 

, Voor het eerst in zijn bestaan 
komt G.lJ.S. uit in de hoogste afde
ling. 

,,Ergen1 Is deze positie ons opae
dronaen, We hadden geen keus, Wa
r.en we weer in de tweede dl visie aaan 
spelen, dan hadden we bijna ultsluJ• 
tend teaenresèrve-teams moeten spe• 

,,Natuurlijk Is dat een grote belas• 
tlng. Slechts een optimal1e inzet en te
amgeest maakt het mogelijk een der
gelijk zwaar programma af te wer
ken. Wilskracht en vriendschap zijn 
onze grootste drijvers. Daar moeten 
wij het van hebben. Neem maar onze 
tegenstanders van de vorige week, de 
Hunters. Heeft negen betaalde spe
lers in zijn gelederen. Toch spelen we 
gelijk en met een greintje meer geluk 
pakken we de twee punten." 

Een probleem vindt de heer 
Groenveld de wedstrijden op ~on
daguvond. 

,, De bond 1.ou gewoon de 
vrijdag- e n zaterdagavond verplicht 
moeten stellen.'' 

. Uit het gesprek met de heer 
Groenv.cld word,t ras duideliJ k, dat 
het voortbestaan van G.JJ.S. voo1 
een overgroot gedeelte afhangt van 
de publieke belang's telJing, 

. , Wij moeten voortdurend 
blijven hopen op een gJ'ote aanhang, 
Slechts daardoor kunnen ,~_ij de 



COî.LPETITIE 1•e DIVISIE i.'1. IJ .B. 1974-1975 ZATERDAG 10 OKTOBER 
1 

G.IJ.S. 

T:I .Leeflang(1) 
K.Eikelenboom 

,,v .Ross ( 9) 
B.v Lune(19) 

H.v.Halter en(4)C n.p. 
J.Teisman(S) 

H. Krikke (11) a.ss. 
T.Tobias (14) 
J.Toren (16) 

J • Ven emn ( 1 T) 
F.Berghuis(2) 
G.Rampen (15) 

Wisselspelers 

A.Stuivcnberg (8) 
H.Cn.rras(22) 

( 

1 

OPSTELLINGEH 

Doelverd. 
2e doclverd, 

1eVerd. \ 

2eVerd. 

1e Annva.l 

2e Acmvnl 

G.IJ.S. 

TILBURG TRAPPERS 

G.Gobel 

G.Petrnousek 
G.Bakker 

H.Cristin.ans 
H. v. Dun 

J.Simons 
P.Domm 
J. do Il0er 

W.L:'..uri 
K.v.d.Bro ek 
J . ~·Lncdonald 

E.v Boekel 
J. v.d. \1ijngo.[l.rd 
J.v.d.Ven 

Coach 
Tra iner 
_1annger 
Artsen 

H.Groenvcld 
u .Le eflang( 1) 
H.Groenveld 
F.H.Hulder 
H.G. Kriklce 

. ' ;: trainer P.Domm 

Fysio
t he r apeut 

H. de Vri es 

H.Broomo.ns 

tcnmleider T.v.Hoeven 

TILBURG TRAPPERS 

G • IJ • S • N IEffi7S : 

De eerst e thuisucdstrijd seizoen 1974-1975 gelijk tegen 
H"cdcrla.nds boste en duurste ijhockeyten.m. 
Tilburg ha rt elijk gefeliciteerd □et het zoveelste 
Hoderla.ndso lcnmpiocnschc..p. 
Bij G.IJ.S. t'7ee nieuuo spelers TERRY TOilIAS en 
\/ILSOH ROSS ( t erug v an u cggct1ecst). 
De tuec i3cspoeldc ,1edstrijden zijn U voldoende bekend. Wij 
r cl< cn cn dit s eizoen op enorme st eun va.n het publiek do.ar 
G.IJ. S. dit nodig h eeft meer dnn ooit. 
Alle t enms zijn pr a ctisch voll edi g Hcd. Cru10.d ecs + de 2 
r cgl oQonta ir toegestnnc full Canadezen. G,IJ.S. h eeft 
ec h t e r dezelfde jongens vo..n vori G seizoen, doch vergeet 
ni ot do..t t enmsecst en rrilsk r a.cht v ee l G0 .3d kunnen na.kon. 
.ij hopen op een goed r csultant in de 1e Divisie on U 

!~tmt c rvc:n verzekerd zijn , dat a lle Si)elcrs h e t u i t erst o 
zullen c cven. 

KOr.lEHDE TIIUISr/EDSTRIJ DEIT: ( o..o.nvc.ng 19. 45 uur) 

Ze. 
Zo., 
Vr 
Zn. 
Vr 
Zo. 
Za, 
Vr 
Zo.. 
Zn. 

19-10-74 
2-11-74 
8-11-74 

16-11-74 
22-11-74 
7-12-74 

14-12-74 
20-12-74 
4-1- 75 

11- 1-75 

G,IJ. S, 
G.IJ.S. 
G.IJ.S. 
G,IJ.S. 
G.IJ.S, 
G.IJ.S. 
G.IJ.S, 
G.IJ.S. 
G.IJ. S. 
G.IJ. S. 

- TRIALF ( PETET:lS 7'1 JAGER) 
- HOUmRUST v/h Y. H.C. 
- nUIJTERS 
- GRASSO EAGLES 
- BRUSSEL 
- HIJS (veronica ) 
- SEO-CE EA TERS 
- C. P.L. LUIK 
- NAT . NED. 1:J"IJl.iEGEN 

OR~JO AJ.:STERD.A'" 

Voor hGt aanmelden vnn ni euTTe jcugdleden va.n 8 t ot 12 jr. 
kunt U zich tot het s Gcrctari o..qt van G,IJ.s. TTcnden. 
16e h.prilla.nn 10 t el 050-256361~ 
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¾ _ 9-5 n~derlaag tegen viervoudig kainpioen 
Jl.. 'Air t/~LJ1:1t1 1%_·~ 

GIJS / 
geeft 
goed 
partij 

De Tilb urger Petmousek scoort liet derde doelpunt. Martin Leeflang ligt op äe verkeerde knie. 

GIJS heeft zich tijdens zijn eerste thuiswedstrijd in de competitie 
on. de Coupe Nationale Nederlanden uitstekend gepresente~rd . Een 

/ 

bomvol stadion (2300) zag de Groninger ploeg in een boeiend duel 
met de halve Europacupfinalist Tilburg Trappers, die het vorige 
seizoen het vierde achtereenvol ende Nederlandse kam ioenscha_p 
op zijn naàm s-chr~ f. fn feite dankten de Tilburge~aren hun uitein
delijke 9-5 zege ·aan twee explosieve minuten in de eerste s~ el
penode, toen GIJS op een 3-0 achterstand werd gezet. In de reste
rende tijd hi.elden de verbeten vechtende "Gijssies" het Brabantse 
surplus aan techniek in toom, wat resulteerde in een evenwichtiger 
sct>ring, waarbij de Groninger Canadees Terry Tobias zijn kwali
tt~iten met vier treffers nadrukkelijk onderstreepte. 

GIJS, dat de avond tevoren m et 
11-0 was afgedrnogd door Nationale 
Nederlanden Nijmegen, verscheen als 
herboren op de ijspiste. Zonder de 
geblesseerde Jos Teisma:n, maar met 
Johan Toren _tn de basislijnen, verraste 
GIJS de sterk meelevende toeschou
wers met goede verdedigingsacties, 
die spele1-s als De Heer, Laurie en 
Petrnousek aanvankelijk volledig aan , 
banden legden. Het duurde vijftien 
minuten, vooTdat de Tilburg Trappers 
via Laurie de score openden. 

Daarvóór had GIJS reeds uitsteken
de kansen op een treffer gehad. ,.Slap
shots" van Henk van Halteren, Wilson 
Ross en de voor Teisman ingevallen 
Douwe Koning belandden echter in de 
vanghand van doelman Bulescik, die 
de van rust genietende nationale doel-

' man Gerry Gobel uitstekend verving. 
Hij voorkwam in feite een Groninger 
voorsprong, die - gezien het tech
nisch kwaliteitsverschil - onverdiend 
zou zijn geweest. TilbUJ:1g-trainer-spe
ler Paul Dommen Petrnousek zorgden 
voor de 0-3 stand, waarna dezelfde 
spellers ln de -tweede periode de score 
opvoerden tot 0-5. Daarna zorgde 
Law·ie voor 0-6 tijdens een numerie
ke meerderheid. , 

GIJS, dat Johan Toren wegens een 
oude schouderblessure zag uitvalien, 
kwam 1talverwege de tweede speelpe
riode enkele malen dichtbij een tegen-

- treffer. -En net......nadat ijshaldirect.eu.
Fekkes samen met enkele supporters 
vijfe nveertig gulden had uitgeloofd 
voor de GIJS -speler, die het eerst zou 
scoren, beleefde Terry Tobias een 
bijzonder plezierige • minuut, waarin 1 
hij de vijandelijke verdediging twee
maal doorboorde en daarmee het sta
dion op ,zijn kop zette: 2--6. 

Karakter 
De Groningers, die elkaar goed in 

de combinaties vonden, bewezen in de 
slotpeliode over een flinke dosis ka
rakter en kunde te beschikken, wan-t 
in deze iase bleek men, gesteund door 
een enthousiast ,thuisfront, een 
moeilijk te bestrijden serie aanvallen 
te kunnen ontwikkelen. 
Beide teams scoorden in de derde 
periode el-k driemaal , waarbij Tobias 
(2.)() en Berg:huis de Groninger tref
fers voo1· hun rekening namen. De 
wedstdj d leverde veel strafminuten 
op (36 voor GIJS en 37 voor Tilburg 
Trappers) en met name Tobias en 
Wilson Ross waren enkele malen in 
heftige vuistgevechten verwikkeld. 
Tilbmg Trappers, dat aanvallend was 
gehandicapt door de afwezigheid van 
topscorer Joe Simons, won met 5-9, 
maar die cijfers hadden voor GIJS
manager-coach He.nk Groenveld een 

duidelij ke positieve betekenis: ,.Deze 
5-9 moeten we zien als een morele 
overwinning. We hebben nu bewezen 
dat we op het hoogste niveau kunnen 
meedraaien, Na vanavond ben ik dan 
ook zeker niet meer bang voor ORWO 
of Thialf, onze twee teg~nsJander:i 
voor net komende wee1teinoe. · - -~ -

Normaal gesproken halen we 
uit die ontmoetingen enkele puntjes. 
Mogelijk speelt dan Pieter Steel weer 
voor GIJS . Hij heeft zich onlangs 
weer bij ons aang~ld om te komen 
spelen." (Tussenstanden: 0-3, 1.-3, 
3-3). 

HENK HIELKEMA 

Het Heerenveense Peters en Jager 
won zaterdagavond in eigen huis met 
maar liefst 8-3 van ORWO. De Frie
zen, die voor zo'n 1100 toeschouwers 
een klasse bet'er speelden dan de vort
.ge week tegen de Hunters, namen in 
de eerste periode een 5-0 voorsprong 
via John de Boer (2x), Roel Scheen
stra, Piet Nota en Dave Martin. De 
Amsterd ammers scoorden in de reste-

rende periodes weli:swaar driemaal, 
maar daar stonden evenzovele Friese 
goal tegenover. John d'e Boer en Da-
ve Martin (2.x ) tekenden voor de laat- ! 
ste drie Heerenveense treffel's. Tus
senstanden: 5-0, 2-•::l, 1-2. · 

ne andere uitsiägèn:- -Grass7 Eag
les-Nationale Nederlanden Nijmegen 
2-2, Hunters-Houtrust 9-2. 

De stand: 1. Hunters 4-5, 2. Tilburg 
Trappers 2-4, 3. Nationale Nederlan
den Nijmegen 2-3, 4. GIJS 4-3, 5. HIJS 
1-2, 6. Smoke Eaters 1-2, 7. Peters en 
Jager 2-2, 8. Grasso Eagles 3-1, 9. 
ORWO 2-0, 10. Houtrust 1-0. 
Het Asser T1:iantha oefende zaterdag

avond -tegen het tweede t-eam van 
UIJC. Trainer Duncan Moore scoorde 
als speler in de eerste aanvalslijn twee 
tenaren doelpuntten echter zes keer, 
van de vijf Drentse goals. De Utrech
zodat de zege bij UIJC terecht kwam : 
5-6. De Asser Canadees Terry Greg
son produceerde in dit testduel even
vijfde Drentse goal op naam kwam 
eens twee -doelpunten, terwijl de 
van Jakob van Geld'er. 



TOMELOZE INZE.T VOORKOMT AFGANG 

-GUS · steelt show ondanks 
verlies · tegen ·Tilburg 9-5 

Gij11lo, GijHlo, al, al, al, all All 
1prln1vloodon dondordon z11terd111• 
Hond do 1111candaordo aanmoodlaln11•· 
kroten vanaf do b11r1tonvoll11 trlbunH 
door do Gronlnaor IJ1hal, Do lfoorl die In 
hot verleden menfimaal ean thu 1wed• 
1trijd van G,IJ,S, In oen re11elrechte hap• 
ponln11 omtoverde w11 terug, Terocht! 
Do nlot1ontzlendo ijvor, waarmeo do 
zw111r boprooldo oqulpo van coach 
Groenveld, d11 met veel room boladon TIi• """' ' ·''"1:.r 

bur11 Trappen (halve flnallst In do 1trijd 
om cte Europa-cup) to11emoottr1d, rocht• 
v11rdl11de de ultzlnnl110 bogololdln11 vol• 
komon, 

De mare w111 de Tilburgers 111 vooruit 
gesneld, dat zij ten koste van alles de 
,,nul" op het scorebord wilden houden. 
Oeen tegentreffcrs, luidde het porool! 

Coach Van Hoeven ontkende na af• 
loop deze strategie . .,Hoe een dergelijk 
bericht In de wereld komt is mij een raad
sel. Maar het komt niet uit onze koker. 
Zoiets kun Je toch niet maken. We zijn 
met slechts é6n doel voor ogen naar Gro
ningen gekomen. Winnen. En dat is. ge- 1 
luktl" 

Inderdaad. Maar dat kwam niet als 
een verrassing. Daar waren vriend en vij-

~ and het roerend over eens. 

. Ooach Groenveld, na afloop: .,Ik wil 1 
het nu best bekennen. Ik had zeker op 1 
een 8-2 nederla~$ ~erek~~d. Zet de feiten 1 
maar op een nJtJe. WIJ speelden onze 
vierde wedstrijd In acht dag.en. Tilburg 

1 z'n tweede. Daarnaast misten wij Jos 
Teisman en Johan Toren grootendeels. 
(Toren liep in de wedstrijd tegenlie Hun
te~~ een. ernstige schouderblessure op. 1 
HIJ probeerde het zaterdagavond wel, 
maar werd na de eerste speeltijd vervan
gen. J.R.) En vergeet niet, dat Tilburg 
Trappers bijna gene, el uit professionals 
bestaat. Wat kunnen wij daar als pure 
amateurs tegenover stellen." 

GIJS stelde er erg veel tegenover. Een 
nimmer aflatende speeldrlft. Al direct na 
het begin toonden de Gronl~gers niet In 
het minst gelmponeerd te ZIJn door de 
faam van d~e tuldelljken. Geen moment 
kregen de Tilburgers de kans om In hun 
spel te komen. 

Van Hoeven:,,Het is de grote ver• 
dienste van GIJS geweest, dat zij ons 
geen moment de kans hebben gegeven 
om in ons spel te komen. Zij speelden 
steeds met drie man ,op de puelc en daar Is 
bijzonder moeilijk tegen te spelen". 

Het duurde een ~öl kwartier, voordat 
iilburg zijn technische ovefflllicht In een 
trèffer kon uitdrukken. Bart van Lune 
verspeelde de puck aan Ward Lauri en 
toen was zelfs Mart in Leefllin$ een ge~la• 
gen man. Nog in dezelfde minuut ttldè 
Paul Oornm de stand naar 2•0 en amper 
zesti~ seèonélen later floepte het rode 
larnpJe achter Leeflangts Rooi voor de 
derde keer aan. Oeorg Petrnousek Wlis de 
doelpuntrnnker. 

GlJS wankelde, Zou het dan opnieuw 
eèn ~e,loze nederlääg worden. Het leek 
erop. De tweede ~peeltijd WîlS goed en 
wtil begonnen of Paul Oomm Joêg voor 
de vlerdê keèr de puek In het GIJS doel, 
Zes h'llnuten liitët ntääkte PlltrnöUsêk êt 
0-5 van en ëven durna maakte Laurl het 
halve dotljn voor de Tilburgers vol, 

Maar OIJS wilde niet cmpltulerenl 
Nog feller werd de gasten ije voet dwars• 
gezet. Het publiek schreeu~de om een te-

. gentreffer. Stadlonqlreeteur Fekkës 
loofde een premie uit voor het eerste 
Oroninger doelpunt. In de zestiende mi
nuut van de tweede s1m1tUd werd de 
bede verhoord. ferry Tobias kon zich 
elndelljk van zUn belagers ontdoen en in
valler doelmlin Bulesclk was kansloos. 
En terwijl de honende trl~~e nog luid• 

keels. de treffer vierde was het opnieuw 
raak. Wederom door Terry Tobläs. !De 
vreugde Wende geen grenzen. 

ln de derde speeltijd toonden de Gro• 
·nlttgm ilch volledig gelijkwaardig aan 
hun opponenten, Wel nam TIiburg door 
Laurl ruimer afstand, mliar direct 
d1111rop kniilde Toblu een door de keeper 
gepareerdé kogel van Henk Krikken më
dogenloos \n het net, GIJS rook zijn kans 
op een uiterst eervol resultaat. Weer was 
het Terr~ \Tobias, die doel troC. John 
Macdonald strafte een misverstand In de 
Groninger \'ëtdedlglng 1f1 maar Folkert 
Btghuls torgdè _onmlddëllUk daarop 
voor nieuwe vrëugdeultbarstfngen op áe 
trlbune8, Klaas v.a. Broek zoraife er len• 
slotte voor! dat het vërschll vier 
oelpunten b ëef. 
. Tllbutg•coach Van Hoeven wilde 
na afloop best erkennén, dat de tégen• 
stand van GIJS hem had verrast, 11Hêt l!l 

· een ontzettand hard werkend team, 
Neem maar van mU un, dat er nog heel 
wat ploegd1 zullen sneuvelen tegen 
GIJS, Het komt echter de sp1mnlng In de 

fl'ff::?':'2il"W;AiCT :r 

comretltle ten goede en dur zijn we alle-
maa mee gebaat." . . 

GIJS•coach Groenveld was ondanks 
de ntderlaag In een opperbeste Nat uur• 
lijk ben Ik meér dan tevreden. Beslist niet 
uitsluitend over de uitslag, Ook over de 
spelers, Wat dacht je van een Dirk Ko• 
nlng, HIJ heeft het erg moeilijk gehad 
maar hij heeft het toch voortr@ffelijk ged• 
aan, En dan natuurlijk Terry Totilas, Ik 
ben reuze blij voor h@m, dat hij vier kecer 
heelt kunnen scoren, Vergeet niet, dat er 
een zware 111st op de schouders van deze 
Jongen drukte, na alle publlcltelt,11 

~ Ook over de pu&lleke belangstel• 
llng, wiu de heer Groenveld bijzonder 
opgetogen, 

,,Het Is de enige kans voor ons om n • 
nancleel rond te !tomen. W U hebben geen 
rijkë spon8ors, die zorgen, dat onze be
groting rond zit, Het publiek moet het 
doen. Ik geloof wel, dal ze aan hun trek• 
ken zijn 11ekomen," 

StlehtlngspennlngmeHter Plet 

KnollemA WH e\'eneens In een opperbe
ste !!temming, 

11Twee0 en•twlntlg honderd toHchou• 
wen, Wat wil Je nog meer!" 

De drle-en•ze\'entlg minuten straftijd 
werdden broederlijl< verdeeld, Tilburg 
Trapper8 n1men zeven•en•dertlg mlnu• 
ten voor hun rekening, GIJS ze8■ ender• 
tig, 

• JAN J, RITZEMA, 

De held van GIJS, Martin Lêenang, op de rug gezien. Vooral aan hem 
wa11 het· te danken, dat de strlj d tegen de Tllburg-Trappert1 niet In de dub
bele cljfeu terecht kwam. Ook op boveh8ta_ande kleurenplaat 18 lhij zijn 
tegen11tandert1 te vlug af. 
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' N~odgreep' 
redt, GIJS 
van verlies 

~IJS~ vierde uitwedstr~jd, gisteravo~d tegen het Amsterdamse ORWO 

6~;er e~·{s°o~ ~e Gromngers het vi_erde. competitiepuntje op na ,ee~ 
g J pe , a~ tot sfand kwam ID een nogal sensationele sl tf 

N! de tweede per10de verwachtte iedereen namel'ijk een ruime o~~~: 
r"'\:oen :tl Amsterdammers met een 6-2 voorsprong op fluweel leken 
e zi en. . 1 son Ross, Henk Krikke en vooral de Groninger Canádees 

T_err~ T~bias dachten daar echter anders over. Onder aanvoerin 
d:it mtblmkend trio scoorde GIJS in die laatst · d • g v~n 
Berghuis, Krikke en Ross (2x). / e perio e viermaal Vla . 

i JOHAN TOREN 
Dóc1a~a,rmee had zich de waarde van de l:;::=:=1,:;====-."<--_,......., ...... _.. __ ----''------;'-_ _ _____ ~ _ _ __"._ _ _j 

"no uigreep" van coach Hen,k Groen- U 
ve1d bewezien. Groenveld: ;,Na die 
grot•e achb_ers:tand prnbee:rden we ver-
ded:,~er W11lso n Ross in de aanvalslinie 
samen met K rïkke en To bias Da,t 
11:1kte bijzonder goed, ,want het had 
met ve_~l gescheeld oI we hadden d e~e 
wedsitnJd g,ewonnen." 

Orw?, d~t i,n -de eerste beide perio
des met veel tegenstand had onder
vonden, zakte l ater inderdaad voll~di,g 
weg. 'I'eg,en,over de zes Amsterdamse 
goals sbel-de GIJS er in de beginf.as-e 
~wee v,an Terry Tobias, die momenteel 
m ,goed·e . vorm ve1,kee11. Over~gens 
speelde ,ga,sterav,ond de jonge Johan 
Tor-en, na zijn schouderbilessu:r,e van de 

'" \röri:ge week, ·' weer mee. Het ziet er 
d•aa.:rom nia,ar ui't~ dat GlJ'S v,ànavond -
teg,e?: _ P.eters en J ager , met zijn ster;k
ste hJ~ en op het ijs kan verschijnen. 
D'.'1.arblJ 7lal de Groninger ca,niade-es 
Pieter St1;el waaTschijnlij.k zijn come
~ack realis eren. H ~t n_oordelijike pres- ' 
tiig-e-duel (het stadion llS al:1,aillg uitver-

. koch~) zal moeten uitmaken of de 
Gro,nm,ge.rs <le he.gemon'i,e van de 
Heeren'V'eners 11m dè:fiiniüef kun-nen 
over.nemen, wat ongetwijf.eld op het 
nodige verzet za.l · sit uiten . 

. ~e. ander-e· uitslagen tn de eerste 
d1v1_s-1e: HIJS-Smoke 'Eaters 11-2, 
Nationa,le N eder.land l:'n Nijmeg,èn:__ 
Hunt.iers 5-3, Ti,J,bur,g Trappeirs-Gras
so Ea,g;les 17-3. 

De stand: 1: Tilbu:r,g Tmippers 3-6 
2. Hunters 5-5, 3. NN Ni.in:l'e"en 3-5'. , 
4. P-~te,rs en Jagf'lr 3-4, 5. GIJS 5-4 
6. HIJS 2-4. 7. &moke E,aters 2-2 a' 
Orwo 3-1. 9. G.rassn E•a,gJ,es 4-1 '10· 
Ho•~tru,~t 1-:--0. 11, Brus-sel 1-o,' 12: 
CPL Luik 0-0. 

18-lo-- rif 

ORWO AMSTERDAM - G.IJ.S.GRONINGEN OPSTELLING (onder voorbehourt) 

,'Ja de onfortuinlijke 7-8 nederlaag tegen de SMOKE
EATERS en het met 3-8 wat meer afgetekende verlies 
in de uitwedstrijd van zaterdag .i .1. tegen 
HEERENVEEN, komt vanavond G.IJ.S. uit Groningen op 
bezoek. 

ORWO-AMSTERDAM G. IJ. S. -GRO!\' ING!-'. N 

1 John Schutters Goalies: 
2 r-larcel v.d. Po1 

3 Lewing Lew Verdediging: 
6 Henny Jaspers 

1 M.LeefJ.ang 
K.F.ikelenboom 

9 W. 1~oss 
1 9 n. v. Lune 

/0 

Gezien de resul t aten van de wedstrijden van het 
vorig jaar tussen beide teams (thuis 5-5 en 9-6 
winst);(uit 3-3 en 0-7 verlies) zal het er vanavond 
wel weer om gaan spannen, waarbij het thuisspelende 
ORWO licht favoriet moet worden geacht. Teveel waar
de moet u echter aan deze prognose niet toekennen. 
Zowel ORWO dat in twee wedstrijden nog geen enkel 
punt behaalde 9 als G.IJ.S. dat er reeds drie verza
melde uit vier wedstrijden, moeten winnen om voor
lopig in de race te blijven voor een plaats in het 
tournooi om de landstitel. Uit de uitslagenlijsten 
van het vorig jaar blijkt dat beide teams de punten 
vooral verzamelden in de thuiswedstrijden . 

18 Ejay Queen 4 H. v. Halteren 

Derhalve kan winst, behaald in een uitwedstrijd 
tegen een ex 2e divisie team, weleens beslissend 
zijn voor plaatsing in dit eindtournooi. Met recht 
kan dan ook vanavond gesproken worden van een 
"4-punten wedstrijd", vooral voor OR.WO, dat zich 
tegen G.IJoS• geen nederlaag kan permiteren. 
ORWO zal dus vanavond moeten winnen, waarbij veel zal 
afhangen van het feit of onze jongens erin geslaagd 
zijn wat van hun trainingsachterstand weg te werken . 
Over hun inzet zullen we ons maar geen al te grote 
zorgen maken; dat is tegen de SMOKE EATERS wel bewe
zen, ook bij een achterstand. 
ORWO-fans, vond u het vorige week ook niet benauwend 
stil in de EDENHAJ, toen we met 4-7 achterstonden? 
Wat had ons team in die periode toen uw steun nodig~ 
Wilt u hieraan eens denken als onze jongens weer in 
de knoei komen te zitten? Namens Corky en zijn man
nen daarvoor vast hartelijk bedankt! 

Wij wensen u een goede sportavond en de Groningse 
supporters bovendien na afloop een goede thuisreis 
t oe. 

7 Bruce Harp 7 n. Koning 

19 Jos Bles Aanval: 11 H. Krikke 
14 T.'T'obias 
16 J.Toren 
17 J . Venema 

-4 Corky de Graauw 
14 Cick Slootmaker 
15 lèob Verbon 

8 Fred Nagel 
10 Peter Balfoort 
1 7 Tiob Knoop 

9 Marco Varenhorst 
11 Kei th Linning 

5 Brain Leaky 

Coach: Corky de Graauw 
Verzorger: C. Nagel 
Arts: G. v.d. Brink 

2 F. Berghuis 
15 G.Rampen 

8 A.Stuivenberg 
22 n.carras 

H. Groenveld 
H. Broomans 
F.H. Mulder,H.G.Krikke 
H. de Vries 

KOMENDE WE:)STRIJDEN: 

19 oktober 
25t/m 27 oktober 

1 november 

GRASSO-EAGLES - ORWO-AMSTERDAM 
\T.IJ.B.-JUBILEUMTOURNOOI 
ORWO-AMSTERDAM - HUNTERS-lJT-qECf 

xxxxxxxxxxx 



GRONINGER IJS 

C ... 

CKEY STICHTING 

GRONINGEN 

VOND 19 OKTOBER 

nvang 19.45 uur 

toegangspr·js f 3.50 
■ 

voorverïkoop Groningen sigarenmagazijn 
~~ 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

bloman, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

~mollema, Wielewaalplein 40 

1edivisie 
N. IJ. B. 

•• 1 1 ._._ -La -..;; 
f-loogezanä Berma Sports, M. Veningastraat 30 

-=--.... 

■ ■ ■ 

2a d·v·sia zondag 20 oktober G.IJ.S. 2 - Thriantha entr f 1.50 aanv. 19.45 uur 



2P 
COI·áPETITIE 1 e DIVISIE .N. IJ .:B. 1974-1975 ZATERDAG 19 OKTOBER 

G.IJ.S. 

_ .Leefla.ng( 1) 
Y,Eikelenboom(21) 

J. Ross(9) 
B~v,Luno(19) 

H.v.Hnlteren(4) 
J.Teismnn(5) 

H.Krikke(11) 
'11 • TO bi û.S ( 1 4) 
J,Tor0n(16) 

OPSTELL IllG EN 

Doelverd. 
2e doelverd. 

1 e Verd. 

2o Verd. 

1 e A~ .. nvv. l 

G.IJ.S. 

PETERS EN JAGER 

J.Simonsm.a 

H.Lagevecn 
G.Hachci 

J.Brinkstin 

H. de Bocx 
D. ~rtin 
G,Boltjes 

--·-----------------------------
J.Venema.(17) 
F.Berghuio(2) 
G,Ra.mpen(15) 

2c Ao..nva.l J.de Boer 
P. rloto 
R.Scheenstro. 

-------------------------------
Uiss e lspalers. 
A..Stuivenberg(8) 
II .Co.rrn.s(22) 
D.IConing(7) 

Conch/1.;nnager 
Trainer 
Artsen 

Fys io
tho:t"a.peut 

II.Groenveld 
. ..î . Leefla.ng 
F.H.Pulder 
H.G.Krikke 
H. de Vries 

H.Brooma.ns 

je Ao.11va.l: 
G.Jonkna.n 
T.Nolt n. 
R.Schn.rsG 

Too.mleider: A.Hn.ms trn 
Verzorger: G.Visser 

PETERS EN JAGER 

G.IJ.S. NIEUWS: 

Va.n~vond onze 2e thuisuedstrijd nu tegen Peters en Jager 
Ijshockey uit Heerenveen (v/h Thinlf) 
7ij r ekenen i.1ederom op oen npn.nncnde sportieve trodstrijd, 
die deze t';Tce noordelijke 1c Divisie tco.ns zullen 
bren.;en. j :oodig onze jon0 ens \7eer o.on. Zo hebben het 
nodig 9 do.t !1ceft U vorige ucck gemerkt . Uw steun is 
onontbeerlijk voor G.IJ.S. 
De thuiouoci~trijd v ,:-n G.IJ .S.I togen HOUTRUST op 2-11-74 
is vorplrlo..tst na~r Zatcrdnti 30/11/74 ~nva.ne 20.00 uur. 
Dit i.v.n . tu houden Dpccduny-ro.c cs in het IjsstQdion. 
Denkt U erom oerstvolgGndo t i1ui~ucdstrijd op VRIJDAGAVOND 
8 rrovcnbcr o...s. aa.r.1.vo.n~ 20000 uur tccen HUHTERS (Utrc cl t) 
Veel plezier on tot zicnoo 

------------------î,._.. _______________ _ 
KO! IB:MD1i1 T ITUJS1VEDSTRIJDEH :: 

Vr" 8-11-74 
Zn.. 16-11-74 
Zo.. . 30-11-74 
Zo. . 7-12-74 
Zo. ei 1 4-1 2-7 4 
Vr. 20-12-74 
Zo. . 4- 1-75 
z~. 11- 1-75 
Vr. 17- 1-75 

·- . - · 
G. IJ, S. - HUIITERS 
G.IJ.S9 - BRUSSEL 
G.IJ.S. - HOUTRUST 
G.IJ.S. - HIJS 
G.IJ.S. s :;-oKE EATERS 
G.IJ.S. - C. P.L. LUIK 
G. IJ, S · - NAT . ·TED . i:TIJ!.IE GEiI 
G. IJ. S. - OR.iO AJ =STERDA:.: 
G.IJ.S. - GRASSO EAGLES 

Voor het ac.runelden vCl.Il niauuo ljcuadlcden vc.n 8 tot 12 jr. 
kunt U zich tot het sccret~ria.a.t V!"'ln G.IJ.S~ uenden, 
16e Aprill.:i..rui 10 tel 050-256361 • 

T0-11 ZIEUS BIJ DE VOLGEi:J" DE 7EDSTRIJD G. IJ.~. HDNTERS 

o· V1.1IJ ~G 8 NOVE!.fBER. 
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Even kansloos als verdiend 8-3· verlies 

Pe.ter.s&Jager 
met Gijssièns 

• 
lll 

ten 
GRONINGEN - Onder "leiding" van het komische arbitrale duo Njco 

Schuth (Zwiolle). en P~ul Riedá (Nijmegen) . speelden GIJS en Peters & Jager 
zaterdagavond oorlogie. De slordige 2500 toeschouwers il!l de afgeladen 
Groninger ijshockeyhal ervaarden het nog_ als amusemenJ, omdat GIJS met 
8-8 won (3-0, 2-2 en 3--1). 

Het intellect zegevierde In deze wrede en chaotische vel • î over de rede
loosheid en daarom zou GIJS onr_echt worden aangedaan, als ·t ~ triomf onver
diend genoemd werd. Uite~st onbevredigend was alleen, dat de volstagen incom
petentie van de here~ sche1dsrecbters een verstrekkende invloed op het wedstrijd
verloop en de na.weeen daarvan ha.d. 

Zo liep Peters & Jager-verdedlger 
Hielke Lageveen tegen een even onver
mijdelijke als onrechtvaardige schor
sing aan, omda-t · hij vla. twee miscon
ducts voortijdig naar de kleedkamer 
moest. De eerste wai. alleen Riedé zelf 
duidelijk . .,Hij zei zich bedreigd te voe
len", verklaarde Hielke Lageveen. ,,Ik 
wilde de man ontwijken, hem niet tegen 
de kop slaan en daarom tilde ik aUeen 
de stick over zijn hoofd heen". De 
tweede misconduct volgde, toen Lage
veen ten onrechte wegens slashing 
werd bestraft en hij daarop geërgerd 
met de stick op het ijs s oeg, Reglemen
tair een juiste maar In de lifeer van de 
wedstrijd een belachelijke beslissing 
van Riedé. 

drukte ûch na. afloop nog bes~haafd uit 
met: ,,De sterkste heeft gewonnen 
maar ails we het ijshockey in N~erland 
van de grond ,wil,len kl'ijgen, zu1len er 
toch andere arbiters moeten komen". 
Keeper Joh.an Sdeanonsma had die 
ze!l:fbeheerslng nliet. Hij veegde , per on
g.eluk" een lamp van h~ plafon'.d in de 
kleedkamer. De geblesseerde captain 
Sake ~e Boer drukte zijn ergenis nog 
krachtigere uit door zijn gekwetste been 
op het zitvlak van scheidsr-ecruter Riedé 
it.e plaaitsen. 

Omdat de ijshockeybond het niet no- Het scorevenloop was: 
cli d -•-"' ed bu-- d l-0 Terry Tobias uit solo· 2--0 Bart van g oor e=u~ een go . e ar vve.i- op ,eze Lune s1apt door woud van benen heen . 3-0 

oorlog 
orider 

JOHAN SIEMONSMA 
.. goed, ook met de vuist. .. • J 

noordeldjke d-erby los te laten, was het Terry Tobias uit scrimmag4•, 3-1 P ave'Mar-
_, 'k d b tl 1 ~ Scheem:t:ra en J an Brtnksma met elk { en 1 OlllVoiu1o1jdeliJ , alt er loed v.loeide. De n na so o; 4-l Terry Tobias in uitval na Piet Nota, Gera rd Boltjes, Theo Nota en 

GIJS-&pelier Geert Rampen br,ak z'n pass Henk Kdkke; 4-2 John de BOer uit, Dave Martin met elk 2 minuten GIJS moest 
neusbeen, ovierigens oo een botsiing met combinatle met Geraro Boltjes en Guy Ha- 25 minuten boeten, verdeeld over Bart va" J 

ed chey~ 5-2 Terry Tobias In uitval na pass Lune met 6. Henk Krlkke met s, Joh.an van 
-e-en m ·espel-er. Het toppunt V'3D arb,i- Johan van Toren; &--2 Henk Krikke na solo Toren en Jos Teisman met elk 4 en "ack Ve-
1rrale beUillihazerij was, dat Peters & Ja- van Terry Tobias; 6--3 Dave MartJn na solo· nema. Terry Tobias en Wilson Ross met elk 2 
ger-captain John de D- - daarvoor 5, 7--3 Terry Tobias uit scrimmage; 8-3 Henk strafminuten, =• Krikke na solo. . 

· minlllten moest boetten,, PENALTIES _ Peters & Jager kreeg 62 STOPS - Peters & Jager-keeper Johan 
n'll t Slemonsma kreeg 38 scorl ngspog1ngen te ver-

Gijssie Henk Krikke was daarvoor zo ' nu en straftijd, uitgezeten dpor H1elke La- wer ken (verdeeld over de perioden: 16-8-141 
geveen met 22, Randy Scbarfe met 14, John teg GI;TS all M rti 

naïef geweest om ou.ttenCIMl{l te piegen Slemonsma en John de Boer met elk s, Roel (8-~lSJ. -go e a n Leeflang 42 
op net mas1eer van ae 1<nese goaiie Jo-,L.,..-----.......... --........ ----==---- --_,,,...,.."'!""!!---~====...:.,...,,,....,..,.. 
h.a1i S iemonsma e·n wen ae l.iToninger · 
ci1ideltjk uit ae grote nanae.n , van de 
verontwaaraiyae .siemo11,sma was beL 
vri jà, moest ni1 naar ae ca.tacomoen om 
een noorawona te taten necnten. Daar 
bleef het bij, ai was ·aa, geen vera.ie11.ste 
van de scneias-recnters. 

~ K1-11ilte en oóaln Siemo.nsma 
werClien wr.er.aa.ro wei pei;,trar,t met 5 
minuten bankzmen. Pèters & Jager
verd.ecug,er .ttaruiy Scnane wera .1J11. d e 
.eerste pe.I'1oae ie..ecnt lU m,1:11u;tien ooar 
de kant,gestuurq. oma.ait ntJ m raKe be
wooramgen scnetsite, - wa-t hiij van &! 
.sc.heiasr.eelllters ct.acnt. Peters & Jager 
kwam zo op tl2 &11r.arnunuten tegen 
GlJö 25 minuten' stira1•111Jd.. 

GIJS sp.ee.lcte zijn geocuikeli.ike hots
knots-partljtJe, ctat gearagen worot ooor 
ee'n harwerwarmenae U1Zec. & werd lllt 
a1le hoeken en "i;a,na,en gevuurd op .Ieee-

, per Johan Siemonsma. vit on01,t..1odoxe 
speJ;t::,,pe w,a5 niet oveo:d!l"eve.n gevaar
lijk. .l:iet was pas mDeillJk voor !'eters 
& Jager als de GJjssies hun fanatisme 
afwisselden met een vleug:ie geniallteit. 

Da,ar,in speel.de het nietige Canadees
je Ter!t'y Tooia6 een dommante rol. .!:'e
ibers & Jager had het niet nodig geoor
deeld ()lll, speciéllle a.a.ndacl:!,t te schenken = deze ietwat in.dolenit-e TobLa,s, die zo 
nu en dan echter ontwaakte en dan met 
zijn tormidabele stickhandling ongrijp
baazr werd. Terry Tobias n,am V'i.if vaq 
àe acht Gronioger goaJ.s voor zijn reke1 
n.ing. 

Peters & Jager liet ~ch teveel door 
sent~en leiden om het opportunisti
sche m· ger spel rustig en kien te 
kunne' · · trijden. Alleen Guy Bachey, 
John de .~er, Ra.ndy Schade en de ab
solute uitiölinker van deze ijl,shookey
oorlog Dave .Marlin konden het hoofd 
koel houden, maar d&t was niet vol
doende om de beslist verdiende Gronin
ger zege aan t!) tasten. 

in de elt'sit-e periode werd Peters & 
J,ager door een reeks arbitrale dwalin
gen ail zo'n beetje op de knieën ge
dwo~ Hoewel :1et Groni.nger po
w,er-play bijna ,ev,en zwak was als het 
Friese werd ar toch driema'al geprofi
teerd van een numeriek voordeel. In de 
tweede periode herstelde Peters & ja
ger ziich enigszins, waai-door het 1110g 
lang duurde, voordat G1JS de z,eg,e echit 
veilig kon stie11en. 

Ook in ~ derde perlode, wa,arin van 
ijshockey naruwelijks sprake Wa.5, oe
fende Peters & Jager druk uit op het 
GIJS-doel, dat redelijk goed verde<iigd 
werd door Martin Leefl.ang; die geze
gend 'is met scherpe reflexen, maar die 
Ol11U5te1lend · veel r·ebounds geeft. Peters 
& Jag-er profiteerde daar overigens 
g,een enkele maal van. Het doek viel 7 nrnuten voor het elnde definlitief. 

Op dat moment werden de Friese 
spelmakers Randy Scharfe en DaveMar
tin op de _ strafbank gepoot. Toen ook 
nog de volmaakt cmschuldige John de 
Boer moest boeten voor de gebroken 
neus van Geert Rampen kon GIJS defi
nitief doorstoten. De totale oorlog 
bracht beide parti jen slechts op één 
punt tot een eensluidend oordeel: een 
ontste!tend zwakke ietdi--ng, 

Peters & Jag,er-leider Rens Hamstra 

GIJS heeft zaterdagavond op onduböelzinnige wijze de Friese hege
monie in het noordelijke ijshockeywereldje doorbroken. Het bezoe
kende f-Ieertenveense Pet~s en Jager heeft in wezen geen moment 
kunnen imponeren. Het haalde zich zelts het misnoegen van_ de 2300 
toe~cho"uwers op de hals door op de onorthodoxe Groninger inzet te 
reageren me/ irritante overtredingen, die de ploeg maar liefst vieren
vijilig strafminuten opleverden. Dat gebeurde voora-{ na de eerst_e speel
perfr,de, toen GfJS al drie treffers had geproduceerd. De dreigende 
vernedering viel de Friezen dermate bitter op de maag, dat men ver
v iel il1 redeloze tegenacties, die door een gebrek aan overleg en intel
ligewie - een uitbreiding van de Groninger marge. in de hand werk
ten. Onder aanvoering van de vijf maal scorende Terry Tobias werd 
de zilvervloot door de uitzinnige supportersschare luidruchtig binnen
gehaald en bereikte GIJS tenslotte een welverdiende 8-3 eindzege. 
De zichtbaar teleurgestelde Peters en Jager:-ieamleider Rens Hamsira 
vervloekte na afloop het optreden van het arbitrale duo Schuth-Riedé, 
dat aan de Friese ploeg drie misconducts uitdeelde, waarvan twee aan 
Hielke Lageveen, die dan ook voortijdig de kleedkamer kon opzoe
ken. Hams tra: ., Wat deze scheidsrf[chters vanavond presteerden leek 
nergens op. Riedé ziel het totaal niet en Sclmth wordt le oud." En een 
woedende secretaris-penningmeester Stuivenvolt: ,. We d.i~nen direct 
een protest in bij de Bond. Als men zo doorgaat wordt het een grnle 

1 In bomvol stadion '/~ il/re r1 
GIJS wint :luim 
van ThiaH. 
GDS heeft zaterdagavond in een bom
"ol stadion de prestigeslag tegen .Peters 
en Jager, het voormalige Thlalf gewon
nen. 
De meer dan twee duizend toe
schouwers maakten van dit treffen een 
grote happening, sfeer was er volop in 
het stadion dat op zijn grondvesten 
dreunde bij iedere treffer van de Gro
ningers. 
Frans Hinrichs, die wel heel wat beleefd 
heeft bij ijshockeywedstrijden, was er 

· kapot van, zo iets had ook hij nog niet 
eerder in ons land meegemaakt. Veel 
bewonderin_g hacl hij voor de ploeg van 
GIJS, die de Friezen op 
alle onderdëlen overklaste, alleen in hèt 
vechten niet. Geen wonder dat de 

Friezen heel wat meer strafminuten 
kregen uit te zitten dan de Groningers. 
Lagerveen werd zelfs voorgoed van het 
ijs gestuurd. Hij maakte het wel wat al 
te erg. 
De duidelijk beter spelende Groningers 
namen in de eerste speelhelft een 3-0 
voorsprong door Terry Tobias (2x) en, 
Bart van Lune. In de tweede periode 
bleef de strijd in evenwicht , Tobias 
scoorde tweemaal voor GDS, en Martin 
en de Boer voot de Heerenveners. In de 
derde periode was GIJS weer sterk.er. 
Via Krikke, Tobias en nogmaals Krik.ke 
met een tegentreffer van Martin werd 
het tenslotte 8-3 voor GIJS. Een fraai 
resultaat. 
De stand is n u : Nat. Ned. Nijmegen 4-7, 
Tilburg Trappers 3-6, HIJS 3-6, GIJS 4-
6, Hunters 6-5, Smoke Eaters 3-4, Peters 
en Jager 54, Orwo 4-3. Brussel 3-2, 
Grasso Eagles 5-1, Duyvestein Wi.ater
sport 2-0, CPL Luik 0-0. 



Zesde bla.d 
GIJS heeft zaterdagavond op ondubbelzinnige wijze de Friese he'ge
monie in het noordelijke ijshockeywereldje doorbroken. Het , bezoe
kende Heerenveense Peters en Jager heelt in wezen geen moment 
kunnen · imponeren. Het haalde zich zelfs het misnoegen van de 2300 
toeschouwers op de hals do_or op de onorthodoxe Groninger inzet te 
reageren met irritante overtredingen, die de ploeg maar liefst vieren
vijftig strafminuten opleverden. Dat gebeurde vooral na de eerste speel
perfode, toen GIJS al drie treffers had geproduceerd. De dreigende 
vernedering viel de Friezen dermate bitter op de maag, dat men ver
viel in redeloze tegenacties, die door een gebrek aan overleg en intel
ligentie - een uitbreiding van de Groninger marge in de hand werk
ten. Onder aanvoering van de vijf maal scorende Terry Tobias werd 
de zilvervloot door de uitzinnige supportersschare luidruchtig binnen
gehaald en bereikte GIJS tenslotte een welverdiende 8-3 eindzege. 
De zichtbaar teleurgestelde Peters en Jager-teamleider Rens Hamstra 
vervloekte na afloop het optreden van hel arbitrale duo Schuth-Riedé, 
dat aan de Friese ploeg drie misconducts uitdeelde, waarvan twee aan 
Hielke Lageveen, die dan oolf. voortijdig de kleedkamer kon opzoe
ken. Hamslra: ,,Wat deze scheidsrechters. vanavond presteerden leek 
nergens op. Riec!ft ziet hel totaal niet en Schuth wordt te oud." En een 
woedende secretaris-penningmeester Stuivenvolt: ,,We dienen direct 
een protest in bij de Bond. Als men zo doorgaat wordt het een grote 
janboel. " 

maandag~- ,··o,. ktob.~r J974l, ______ _ 
' L Nieuwsblad van het Noorden 

Triantha. beeft een uiterst succesvol 
,nekelnde achter de rug. De Assena
ren moesten twee competitiewedstrij
den afwerken en dat leverde evenzo
vele overwinningen op. In eigen huis 
zagen zaterdagavond zo'n zevenhon
derd toes~ouwers de Drentse club van 
Thialf 2 winnen (9-3), waarna gistera
vond in G11oningen de reserves van 
GIJS met 6-3 werden afgetroefd. 

Een bijzonder hoopvol!IJe competitie
start dus, die uitzicht geel~ op een 
topplaats in de tweede divisie. Een 
goede kiasserirug zit er ongetwijfeld 
dik in, want nu is al gebleken dat 
Triantha, in vergelijking met 't vorige 
jaar, in kwa.Jiteit is toegenomen. Het 
Canadese aandeel daarbij is overigens 
niet onaanzienlijk. Terry Gregson, Tiro 
King en trainer-speler Dun.can Moore 
bepalen voor een groot deel het spel
patroon. Zij ' waren ook de inspirators 

Twee maal 
winst 
Triantha 
tijdens de twee gewonnen wedstrijden 
tegen GIJS en Thialf (alleen het eerste 
team van de Reei'.enveners heet Peten; 
en Jager ). 

In Assen scoo'rden de Canadezen vijf 
van de negen goails en bereidden 21e de 
overige doelpunten voor. Thialf 2 keek 
al na zestien minuten tegen een 6--0 
achterstand aan. Triantha, dat in die 
fase erg geconcentreerd opereerde, 
zakte later wat weg, waardoor de Frie
z,en tegenspel konden. ontwikke1'en. Tri
antha-verded!iger Jaèk van Huët en 
Thialf-s'peler Van dier MeuJen vochten 

halverwege een duel met de vuisten 
uit, hetgeen door de arbiters werd 
gehonoreerd met een misconduct pe
na1ty. De Drellltse zege kwam er overi
gens niet door in gevaar, want daar
voor bleek Triantha te sterk en Thial:f 
te ongetraind 

De tweede noordelijke derby, giste
ren in Groningen tegen GIJS 2, leverde 
eveneen,s een harde confrontatie op, 
die door de rust , en techniek van de 
Asser Canadezen voorzien bleet van 
va,stomlijnd aanvalsspel. Beide teams 
hielden elkaar in de eerste periode min 
of meer in evenwicht. Koning en Lode 
scoorden voor de Groningers,1 terwijl 
Gregson, Moore en Kort iets terugde
den: 2--,,3. Daarna vergrootte Triantha 
via Gregson en Bosma de voorsprong 
tot 2-5, voordat Rob Teisman de der
de GIJS-treffer liet aantekenen. In de 
slotperiode maakte Gregson er tenslot
te nog 3-6 van. 

' \ 

GIJS DOORBREEKT FRIESE HEGEMONIE 
D,aarmee reageerden Peters' begelei
ders in dezelfde • heftige emotie als 
hun spelers, van wie doelman Johan 
Siemonsma na afloop zij,n, verbittering 
het sterkst-tot uitdrukking bracht door 
eerst in de catacomben een gevecht te 
,wfüen beginnen met 'Zijn ,collega Mar
tin Leeflang, om vervolgens in de 
a-ileedcéllbine een plafon:niére met zijn 
stick a,an diggelen te slaan. De zich 
daaraan ergerende GIJS-captain Henk 
van Halteren: ,.Een bandiet die Sie
monsma. Als ik hem tegenkom sla ik 
hem voor zijn smoel". Van Halteren 
doelde daarbij tevens op de kaaksla
gen van de Friese goalie, die terecht 
kwamen op het gelaat van Henk Krik
ke iin de zesde minuut van de derde 
periode. K1ikke duelleerde vlak voor 
het Heerenveense kooitje met een ver
dediger, die hem met de stick het 
hoofd verwondde. De Groninger num
mer elf reageerde met een· stomp, 
waarna doelman Siemonsma voor ,een 
minutendurend opontho'ud zorgde door 
in het gevecht met Krikke over het ijs 
te rollen. 

Overigens vielen de blessures van 
beide teams erg mee. Naast de ge
hechte snijwond van Krikke liep 
Geert Rampen eveneens b1oedende 
gezlchtsverwondingen op, die, na het 
wegvegen van het bfoed, vrij onschul
dig waren. 

Trainer-doelman Martin Leeflang: 
"Ondanks alle geweldplegingen van 
Peters en Jager hebbén wij het hoofd 
koel gehouden. Er is een uitstekende 
inzet geweest en je kunt zien dat de 
combinaties elke week beter lukken. 
We hebben vanavond definitief bewe
zen, dat we in de eerste divisie aardig · 
kunnen meedraaien". 

Jrnderdaad vertoonde GIJS herhaal
delijk spelcombinat\e~, die een plaats 
in ·de landelijke "subtop" alleszins 
rechtvaardigen. VooMl de eerste aan
valslinie Tobias, Krikke en Toren 1 

s,peelide de Friese ~erdediigin,g regel
matig voJ:ledii,g uit. 

Tcrry Tobias (aan de puck) ruimt op voor het doel van Leeflang. 

Men zou de Gmni'lllgers dan ook 
tekort doen door de triomf.a,le ze.ge 
,en,k,el en ,alleen .aan een fliJ1ke 
dosis vechtlust toe te schrijven. Daar
voor demonstreerden de Gijssles hum, 
gevoel voor combinatiespel te nadl'uk
kelijk. Zo verdienden ·Groningens 
vierde, en vjjfde doelpunt beide 
sohoon:heiidsprij.2len. De waaTdievolle 
Terry Tobias (op de r,beslissende m/o
menten is hij erbij) hulde zich daarbij 
in de schuttersrol. Eerst brak Henk 

' 
Krikke op rechts door, waarna hij de maal gescoord via Dave Martin en 
puck in een schitterende achterwaart- John de Boer. ~IJS viel toen iets 
se beweging voor de stick van Tobias terug, •omdat de meeste spelers de 
schoof, die zonder moeite scoorde. vrijdagavond gespeelde ontmoeting te-

Het and.ere "juweeltje" ontstond na gen ORWO in de benen voelden .Deze 
voorbereidend werk van Johan Toren, kleine inzinking (in de laatste periode 
die zijn zelfzucht liftt voor wat het ,, ,kwa?p. ,men weer sterk opzetten) kreeg ,, 
was en ~e , I>_uc!c veri:,1-2send ll'lJaar zijn ,:- &;een • ~r.Qt,tige gey,olgE;n, temeer, daar 

' aansnellende Canadese teamgertoot Gl'JS · z):cb in de eerste fase reeds een 
werkte. Op• dat moment, halv<erwege r ,edelijJce ' 3-0 .ruggesteun had iver-
de tweede helft, was de stand 5-2 en sch*. Tobias, Bart van Lune en we-
had Peters in diezelfde periode twee- derom Tobias do elpuntten in die_ be-

glnperiode, die voor Peters en J ,ager 
een v,roege genades1ag inhield. 

De score werd .later naar 6-2 getild 
doo,r Henk Krikke, die een rebound 
zonder aarzeling benutte. Wel kwam 
de uitblinkende Dave Martin nog te
rug tot 6-3, maar daarna bleef GIJS 
het spel voll-edig contro1'eren. De 
Heerenveners, die door de vele 
straftijd vaak incompleet op het ijs 
opereerden, capituleerden tien minu
ten voor het einde voor een push van 
Tobias (7-3), waarna de overmoedig 
geworden Gijssies het zich veroorloof
den hun tegenstanders te vernederen 
met fliaai ut,tgevoerde ,,,g,a-1lery play". 
De achtste treffer, die Krikke daarna 
nog produceerde, was voor de verde
ling van de competitiepunten onbe
langrijk, maar het accentueerde wel 
de suprematie, waarmee de Gronin
gers zaterdagay,ond speelden. 

HENK HIELKEMA 

In de eerste divisie verloor Peters 
en Jagers gisteravond opnieuw. Tegen 
Smoke Eaters moest men een 5-1 
nederlaag incasseren, die de Friezen 
op de ranglijst deed zakken naar de 
zevende positie. De kopplaats is trou
wens overgenomen door NN Nijmegen 
met een puntj,e voorsprong op T-ilburg 
T11appers. GIJS is door het gelijke spel 
tegen ORWO en de winst op Peters en 
Jager geklommen naar de vierde posi
tie. 

De uitslagen waren: Grasso--ORWO 
3-4, Hunters-HIJS 3--9, Smoke Ea
ters--P en J 5-1, Brussel-NN Nijme
gen 2-'7. 

De stand is: 1. NN Nijmegen 4-7, 2. 
Tilburg Trappers 3-~, 3. HIJS 3.-6, 4. ,, 
GIJS 6-6, Q • . :ijun~rs. 6-5, 6. ,S!Jl.;<>ke ~· 
Eaters 3-4, 7. Peters en Jager 5-4 . 8. · , 
ORWO 4-3, 9. Brussel 3-2, 10. Grasoo 
5-1, 1'1. Duivensteln Wintersport 2-0, 
12. CpL Luik 0-0. 
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GIJS DOORBREEKT HE<;-EMON/E. 

Terry Tobias droogt 
Peters 

Een overweldigende triomf! 

Daarover bestond zaterdagavond in 
hef eivolle Groninger IJsstadion een op
vallende eensluidendheid. De wijze 
wilarop de "Gjjssies" rivaa l l'eters en Ja• 
ger - het vroegere Thialf- nnar een verne
derende afgang joegen loog er dan ook 
beslist niet om. Met 8-3 beslisten de Gro
ningers de eerste machtsstrijd om de 
noordelijke hegemonie op overtuigende 
wijze in hun voordeel. Het was jammer, 
dat de Friezen zich zulke slechte verlie
zers toonden. Alle schuld voor de neder
laag schreven zij op rekening van de 
beide scheidsrechters, de heren Riedé en 
Scfiuth, die in hun ogen niets goeds had
den gedaan. Het zouvan meer sportieve 
r~aliteitszin getuigd hebben, als zij kor
daat,de hand in eigen boezem hadden ge
stoken. Ook voor het verdere :verloop 
van de competitie zou dat verstandiger 
zijn. Om iedere nederlaag in de toekomst 
op de schouders te leggen van het arbi
trale duo lijkt een moeilijk haalbare 
kaart ! 

Het potentieel is immers bij de Heer
enveners duidelijk aanwezig. Daaraan 

, ligt het niet. Een slechte mentale begelei
ding en een verwaarloosde coaching zijn 
veel cérder de oorzakevan het weinig 
imponerende spel v~n Peters en Jager. 

GIJS-coach Groenveld sloeg de spij
ker op zijn kop toen hij na afloop op
merkte: ,, Speltechnisch was er niet eens 
zo'n verschil. ,,Koppie-koppie" heeft be• 
slist!" 

Zo ~as het inderdàad. Waar GiJS 
doorgaans een weloverwogen spelpa
!roon op het ijs legde, meenden de gasten 
met een voortdurende intimidatie de 
zaak te kunnen klaren. Zoals aanvoerder 
John de Boer, die te pas en te onpas hele 
disputen met de scheidsrechters aanging. 
Het baatte weinig. 

Evenals tegen de Tilburg Trappers 
ging GIJS vanaf het eerste startsignaal 
keihard van start. De vermoeiende strijd 
tegen Orwo uit Amsterdar:ri, daags tevo
ren geleverd, was alle rminst merkbaar. 
Slechts zes minutèn mocht Peters en Ja
ger erin geloven, dat het eerste gewin kat
tegespin is. Toen reeds trok sterspeler 
Terry Tobias de Friezen mw de schellen 
van de ogen. Onhoudbaar passeerde hij 
doelman Johan Siemonsma. Vijf minu
ten later bracht Bart van Lune met een 
afstandsschot dolle vreugde op de tribu
nes en nog eens vijf minuten later was het 
wederom Terry Tobias, die voor de 
thuisclub de derde treffer op het score
bord bracht. Ondanks het bezielende 
i;pel van uitblinkn-Dave M-art-in kun-Pt,-, 
ters en Jager er niets positiefs tegenover 
stellen. Het bleef bij enkele kamikaze
-achtige toestanden, die enkel de strafmi
nuten-thermometer t.ot een duizeling
wekkende hoogte opjoeg Zo verdween 
Hielke Lagerveen voor tien minuten naar 
de strafbank wegens het attaqueren van 
de scheidsrechter. 

1 n de tweede periode wogen partijen 
aanmerkelijk beter tegen elkaar op. We
liswaar kwam dit meer doordat , 20als 
Henk van Halteren het uitdrukte, de 
thuisclub wat gas terug moest nemen, 
omdat de vermoeienissen van de vorige 

1 

en Jager af 

.. 
~~ & . 

. ~ 

, ' : , • . .. ,, ·'ijt 

• N'~ ~~-· ·r~· ~~ , 

Terry Tobias omspeelt keeper Siemonsma en scoort GIJS' vierde treffer. 

complete veldslag was het gevolg. Toen 
het kruitdamp was opgetrokken en er 
weer enig inzicht in de situatie, kwam, 

om te bekennen, dat de overwinning van 
GIJS volkomen verdiend was. 

bleek Henk Krikke er h.et ergste aan toe GIJS-coach Çlroenveld analyseerde de. 
te zijn. Met bloedende hoofdwonden ·wedstrijd aanmerkelijk genuanceerder. 
moest hij zich m1der behandeling stellen. • 
Zonder e~ige hechtingen k,wam hij er niet "De hegemonie van de Friezen is 
af. Heerenveen-keeper Siemonsma bleek doorbroken en dat is voor ons de grote 
de boosdoener. Vijf minuten -straftijd morele winst. De grootste fout van Pc-
kreeg hij op zijn conto. Iers en Jager is voor mij nog steeds, dat 

1 zij geen coach aan de kant hebben. (P. en 
Voor GIJS was het nog enkel zaak om J .-coach Dave Martin speelt zelf mee. 

· de strijd zonder verder kleerscheuren JJ R) Er kan daardoor te weinig van bui-
door te komen. Dave Martin bracht nog tenaf georga~iseerd worden. Ons team-

. enige hoop in de harten van zijn suppor- verband was beduidend beter. IJshockey 
ters door de stand op 6-3 te brengen, is nu eenmaal een teamsport en door ge-
maar Terry Tobias onderstreepte nog- ?amenlijk w~rken kom je tot een opti-

. maals zijn grote klasse, door een solo male prest at 1e. En wat het gekanker op 
doeltreffend te beeindigen. Twee minu- de scheidsrechters betreft , daar kan ik 
ten voor tijd was het Henk Krikke. die het geenszins mee eens zijn. Voor mij is er 
een extra pleister op zijn niet geringe goed gefloten. En als er eens wat ver-
wonden kreeg, door voor de acachtste keerci ging, dan sloeg dat op beide parti-
keer de puck in het net te jagen. jen." 

Zelf na af1001> waren de Friezen hun 
gramschap ovl'r de smadelijke nederlaag 
nog niet de baas. Doelman Siemonsma 
sloeg in de kleedkamer met zijn stick de 
verlichting in gruzelementen. Van de 
scheidsrechters bleef geen spaan heel. 
Kreten als:,, Zij hebben de wedstrijd naar 
de bliksem gejaagd" en "het is ' een 
schande, dat deze ........ (om zelf in te vul-
len) een wedstrijd mogen fluiten", waren 
niet van de lucht. Ook teamleider Ham
s! ra distianceerde zich niet van deze be· 
denlrelijkt-uitsprakeh: nlaank hèt ·wat 
voorzichtiger stellen, Schulh wordt te 
oud en Riedé ziet het niet goed. Het is 
geen wonder dat onze spelers door derge
lijke miskleunen geïrriteerd raken." 

Wel w11s de hrer Hmr,strn direct herei~ 

A;rnvoerder Martin Leenang: .,Het is al
tijd weer de scheidsrechter. Waar is het 
nu voor nodig om sticks als wapens te 
hanteren. Dat heeft toch niets met ijshoc
key te maken." 
Scheidsrechter Riedé:,,Ach, ik ben er 
aan gewend. Je kunt het nooit iedereen 
naar de zin maken. Als we niet zo scherp • 
hadden gefloten, was het helemaal uil de 
klauwen ge lopen." 

Ool< in de straiminuten bleefG DS zijn 
rivaal ver voor. Terwijl Peters en Jager 
tegen niet minder dan 54minutenaanlie
pen. bleef de schade in eigen kring be
perkt 101 25 . 

JAN J . RITZEMA. 

lil bomvol stadion · 

dag - de pelers waren pas om drie uur 
·s-nachts weer in Groningen terug - een 1 
rol gingen spelen. aar niettemin kwamen 
de Heerenveners in de tweede periode tot 

GIJS wirit ruim 
Van Thialf 
du;hee(t ;.te~dagav:ni .:·.~: b;~.--; Friezen heel wat meer strafn_lin~ten 
vol stadion de _p restigeslag tegen Peters kregen uit te zitten dan de .Groningers. 
en~Jager, het voormalige Thialf gewo~• Lagerveen werd zelfs voorgoe~ van het 

hun beste spel. Dave Martin verkleinde 
de achterstand al in de derde minuut 
door de puck tussen de benen van Martin 
Leenang door te knallen. Maar het 
duurde nauwelijk twee minuten, of de 
marge was reed weer tot drie doelpunten 
teruggebracht. Een schitterde combina-
tie tussen Henk Krikke en Terry Tobias 
werd door laatstgenoemde doeltreffend· 
afgerond. Wel kwam John de Boer, na 
een felle uitbraak tot een tweede Friese 
treffer, maar Terry Tobias ontnam Pe
ters eo Jager andermaal de illusie om een 

- speelhelft winnend af te sluiten. Hij werd' 
daartoe in staat gesteld door Jolian To
ren. die een ,sterke actie op rechts'met een 
magnifieke voorzet afrondde. Inmiddels 
had H ielke Lagerveen, onder daverende 
nuitconcerten de trieste afgang n·aar de 
kleedkamers mogen maken voor zijn 
tweede misconduct. Wederom had hij 
het met de scheidsrechter aan de stok ge· 
had. 

Vlak nadat Henk Krikke, ná een vlek
keloze combinatie met Terry Tobias 
GIJS' zesde treffer had weten te scoren 
sloel! de vlam oas 2oed in de pan. Een 

i1's gestuurd. Hij maakte het wel wat al 
neo . 
De meer dan twee duizend toe- te erg. . 
schouwers maakten van dit treffen een De duidelijk beter spelende Gromngers 
grote happening, sfeer was er volop in namen in de eerste speelhelft een 3-0 
het stadion dat op zijn· grondvesten voorsprong door Terry Tobias (2x) en 
dréunde bij iedere treffer van de Gro- Bart van Lune. In de tweede · periode 
ningers. bleef de strijd in evenwicht, Tobias 
Frans Hinrichs, die wel heel wat beleefd scoorde tweemaal voor GIJS, en Martin 
heeft bij ijshockeywedstrijden, was er en de Boer voor de Heerenveners. In de 
kapot van, zo iets had ook hij nog niet derde periode was GIJS weer ste~ker. 
eerder in ons land meegemaakt. Veel Via Krikke, Tobias en nogmaals Knkke 
bewonderin2 had hij voor de ploeg van met een tegentreffer van Martin wer1 
,GIJS, d ie de Friezen op _ het tenslotte 8-3 voor GIJS : Een fraai 

alle onderdêlen overklaste, alleen in het resultaat. · 
·vechten niet. Geen wonder dat de De stand is nu: Nat. Ned. Nijmegen 4;7, 
---- - - ---------1 Tilburg Trappers 3-6, HIJS 3-6, GIJS 4-

6, Hunters 6-5, Smoke Eaters 3-4, Peters 
en Jager 5-4. Orwo 4-3, Brussel 3-2, 
Grasso Eagles 5-1. Duyvestein Winter
sport 2-0, CPL Luik 0-0. 



SCHAATSCENTRUM ,DE UITHOF' 
LOZERLAAN DEN HAAG TE BEREIKEN MET BUS 13-25-52-53 TRAM 6-9 

VOORVERKOOP: 

Bespreekburo Haagsche Courant, Wagenstraat 37, Den Haag, tel . 62 45 62, 
geopend maandag t/rn vrijdag van 9.00-16.00 uur 

Sigarenmagazijn Doorschodt, Hobbernastraat 159, Den Haag, tel. 336464 

De Uithof, dagelijks van 10.00 -16.00 uur en op de_ wedstrijdavond, tel. 299064 

Fina Station, Lozerlaan, Den Haag 

Sigarenmagazijn "de Zon", hoek Laan van Meerdervoort/Goudenregenstraat 
tel. 335630 

Toegangsprijzen vanaf f 2.50 tot f 7.00 
DRUK COVERS DEN HAAG 

COUPE NATIONALE NEDERLANDEN 

AANVANG 
20.30 UUR 

Chevron 
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' .IJshockeyer 
Johan Toren 

/ 

'Ik ben een publiekspeler' 
Johan Toren baalt wel een beetje. 

Juist teru.g van het ju:bilewn.t-Oemooi 
voor j:eu.gdinternationals in Amster
dallll wor.dt hij telkens met "Torre'' 
aangesprioken. Radio- en televisie-

. verslaggevers noem.den hem bij die 
naam tijdens de wdstrijde~ die hij 
speelde met Jong Oranje, terwijl en
kele landelijke da.gibladen de tikfout 
in het programmaboekje eveneens 

consequent doorvoerden. De zeven• 
tienjarige breedgeschouderde ,,Gijs
si-e" verkn,eutert zich echter inwen
dig met de plotsel.ill!ge p1llbli.citeit, 
die hem nu na zijn definitieve door
braak omringt. Zijn stijgende vorm. 
van h,e1t vorige sêizoen leidde tot een 
vaste plaats in ,Jong Oranje, waar
mee hij al vóór aanvang van de 
competitie enkele weken Intensief 
trainde. Het ve11>eter,de zijn spel 
derma'.te, dat hij in de eerste aan
valslijn van Groningens enige ijshoc
keyclub, samen met .de Canadees 
Terry Tobias en Heruk Kriklte, een 
belangri jke bijidrage levert voor de 
GIJS-successen in de eerste divisie. 
De nu drie jaar sclhaatsende Toren -
destijds "ontdekt" 1,:loor de Groninger 
Canadees Wilson Ross - ruilde 01J> 
veertienjarige leleftijd een veelbelo
ven'de vootbalcai'rière voor de Ijshoc
keysport, die hij met hart en ziel 
beleeft. 

Waarom liet je het voetbal voor 
wat het was? 

,,De hele sfeer t ij ijsho~key
wedst r ijden trok me. Ondanks het 
advies van mijn vader te blijven 

voetballen, meldde ik m e aan al lid 
en daarna is het eigenlijk vanzelf 
goed gegaan. Het eerste jaar alleen 
maar trainen, daar na soms 'een 
wedstrijdje èn hup, ik zat in het 
eerste team van GIJS." 

De ontwikikeling, die daarna volg
de verliep in sneltreiniv~rt. Heeft je 
forse lichaamsbouw daar iets · mee te 
maken? 

.,Nat uurlij k heb ik met mijn pos
tuur een voordeeltje, maar er waren 
ook andere dingen, die h et een en 
ander gunstig hebben ,beïnvloed. Ik 
trainde hard en daarbij 1eer<le ik het 
spel vrij gemakkelijk. Mijn inzèt en 
moreel put ik voornamelijk uit de 
ent housiaste aanmoedigingen van de 
supporters. In een vol huis ben ik 
vaak op mijn best. Ik ben wat je 
noemt een pubUekspeler". 

Voel je je nu ook een topsporter? 
,.Ja, toch wel. Ondanks het ontbre

ken van een sponsor ,pakt GIJS de 
boel optimaal aan. N iet s wordt a~n 
het t oeval overgelaten. We trainen ' 
har d en dan moeten de prestaties 
vanzelf komen. In de periode dat dk 
met J on g Oranje enkele weekeinden 
achter elkaar in oefenkampen zat, 

. trainde ik zelfs zes maal per week, 
maar dat was eigenlij k iets te veel 
van het goede". 

Tot hoever 1gaan je ambities ? 
,,I k zou best prof w illen worden. 

' Waarom niet? H.et is weliswaar een 
harde sport, waarbá,j je vele vrije 
uur tjes mist, maar d at h oeft een 
profcarrière toch n iet uit te sluiten? 

JOHAN TOREN 

Het ·kost me nu alleen maar geld. 
Alleen mij n verkiezing i:n J ong 
Oranje heeft me dit jaar al zo'n 
zeshonderd 'gulden gekost". 

Je zit in de eindexamenkl~ van 
d:e teohnisohe· school. Kun je je' stu• 
d.ie momenteel com bineren met de 
topsport, waaraan je naast de vele 
trainingsuren en het drukke wed
strijdprogramma ook nog veel tijd 
kwijt beht door de verre reizen? 

"Het kan net, maar vrije t ijd blij ft 
êr nauwelijks over. Dat weet j e van 
itevoren. P at neem je op de koo,p 
t oe". 

J -e hebt tijdens de wedstrijden de 
,gewoon te om bij een dreigende pe
nalty-straf met je handen op je l'U.g 
fluitend rond te rijden als een on-
schuldig lammetje. ' 

,,J a, de mensen lachen erom hè? 
Het is echter on.iet alleen een stuk je 
show, maar ook een manier om j e 
'Zelfbeheersing te bewaren in verhit
te si tuat i.es". 

HElNîK HllELKEMA 
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OPS TEL LI NG DER TEAMS 

HYS DEN HAA G 

2 . PI ET ROSK AM 

4 . BEN ROOrtl ER 

8 . JOO P I EliSC HOT 

1 4 . PE TER DEN UYL 

19 . HA RR IE WIELHEE SEN 

1 2 . RUDI BAKKE R 

SCHE I DSRECHTER S : 

1 1 . H. KRI KK E 

14 . T. TO Bi AS 

1 6 . J . TOREN 

9 . W. ROS 

19 . B . LUN E 

20 . COR HOOCEN DOO RN 

1 . AN DREE LOCK HORST 

1 6 . RO BIN SARABER 

11 . ROB HAG EN DOO RN 

1 8 . DALE TURNER 

en 

1 7 • J • V Er~ E mA 

2 • . F . BERGHUI S 

15 . C. RAMPE N 

21 . K. EIKELE N B □ Om 

1 . IYl . LEEFLANG 

3 . DO N BAK KE R 

5 . ROB VERB OOM 

9 . JEA N MART I N 

17 . TJAKKO VOS 

1 0 . PAUL RUSCHE 

21 . J ER RY SCHE FFER 

8 . A. DUIVE NBERG 

22 . H. CA RRAS 

? . D. DU I WE - KDNING 

4 . H. AL TERE N 

5 • J • TE I S mA N 

GYS , GR ONI NGEN 
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Eer Il 
nederlaag 
van Gijs 

De stemming onder dé GIJS
spelers was gisteravond na af
loop van het ui.tduel tegen bèt nog 
ongeslagen RaagseJll.IS_ geenszins be
drukt, ondanks een 13-5 nederlaag. 
Hoewel manager Henk Groénv.eld • 
stelde: ,,Over dit verlies moeten we 
ons niet al te druk maken. De punten 
moeten we I de volgende week vrijdag 
weer pakken als we ·thuis tegen de 
Hunters spelen." Daarmee vertolkte 
]lij de mening van zijn pupillen, die 
de technisch voortreffelijke westerlin
gen, méér tegenstand boden dan de 
eltfers doen vermoeden, zonder al te 
veel energie te verbruiken. 

GIJS ontwikkelde vooral in het be
J?:•i.n voldoende tegenspel om HIJS in 
het sooren te belemmeren. Het oogstte 
zelfs de bewonderiing van de vijfü:en
honderid toeschouwers door met fraai 
uitgevoerde combinaties de Hagenaars 
enkele malen voor grote problemen te 
zetten. De eerste de beste Groninger 
aanval versterkte daarbij het noorde
lijke zelfvertrouwen, want op een as
sist van Johan Toren doelpuntte Ter
ry Tobias via een push (0-1). Die 
snelle openingstreffer bleek later een 
onjuiste uitdrukking van de ware 
krachtsverhouding, want al gauw 
werd duidelijk, dat HIJS in speler
coaoh Martin, Wielheesen, Rusche, 
Scheffer en de uitblinkende Canadees 
Dale Turner de meeste kwaliteit in 
huis bad. 

GIJS, dat Folkert Berghuis wegens 
studieredenen miste, hoefde dank zij 
uitstekend keeperswerk van Martin 
Leeflang in die eerste periode slechts 
tweemaa.'.l te capituleren (2-1), 
waarna HIJS zor,evuldig bouwde aan 
een grotere voorspr,ong, De Groninger 
Canadees Wi:lson Ros.ç, die aanvan
kelijk als center forwa1id dn <le tweede 
aanviilslijn speelde, verhuisde van He
verlee naar zijn vertrouwde verdedi
gingspositie, toen bleek, dat zijn ren
dement in de voo1·ste linies praktisch 
nihil was. 

Doordat zijn "lijn"-genoten Venema 
en Rampen ook al niet veel klaar
speelden, moest het geva,ar komen van 
de eerste frontünie Tobias-Krikke-To
ren . Dit trio nam alle vijt Groninger 
goals voor zijn rekening. Bij een 4-1 

Rommelige Cup International 

TERRY TOBIAS 
.... egoïstisch .... 

stand scoorde Krikke uit een pass van 
Toren, die even later een solo scrutt.e
rend afrondde. Tobias, die in de derde 
speelfase de vierde treffer l:iet aante
kenen, vertoonde in zijn aanvalsacties 
echter een flinke dosis egoïsme, die 
niet bevorderlijk was voor een opti
maal gebruik van de mogelijkheden. 

HIJS stoomde in de laatste periode 
door tot 9-4, voordat Henk Krik.ka 
van een numerieke meerderheid kon 
profiteren (9-5). Roskam maakte er 
daarna 10-5 van, waarop GIJS-doel
man Martin Leeflang het ijs ruimde 
voor dnvaller-goalie Roelof Legger, di'e 
ii.n de laatste vijf minuten de puck nog 
driemaal moest laten passeren, waar
door de eindstand het krachtsverschil 
een tikkeltje te ruim aangaf: 13-5. 
Groenveld, tloch wel tevreden over het 
vertoonde spel: .,Ik ben ervan over
tLûgd, dat we ze tijdens de return in 
Groningen zullen pakken. Dat moet 
gewoon lukken als we wat feller spe
l en en we gesteun!d worden door onze 
supporters." 

Niet naar wen.s 
Met het Heerenveense Peters en Ja

ger gaat het nog steeds niet naar 
wen.'S. De Friezen verloren gisteravond 
in Nijmegen met liefst 9-1, na een 
1-0 voorsprong in de eerste periode, 
toen men nog redelijk tegenstand 
bood. Daarna kwam Peters en Jager 
er n:iet meer aan te pas. Via de 
tussenstanden 1-1, 4--0 en 4--0 zege
vierde Nationale Nederlanden Nijme
gen, waarmee het m de kop van de 
ranglijst bleef met één puntje achter 
HIJS. Het Amsterdamse 0RW0 klopte 
de Hunters met 8-2. 

Op de foto staat de Cup International er glanzend 
bij. Maar de Randwijk heeft inmiddels ervaren dat 
hel rond deze Cup vrij rommelig toègaat. Voor deze,
vrijdag staat officieel de wedstrijd HYS-Keulen voor 
genoemde Cup op het programma. Wij dus Keulen 
bellen om u de opstelling van dit team te kunnen 
geven. Maar pech: Keulen begon direct al de boot af 
te houden. Ook Han v.d. Heyd en (hij mag best een 
schouderklopje hebben) ving diver e malen bot. Hij 
kreeg te horen dat diverse Keulen spelers 
geblesseerd waren, en de Cup ontm eting derhalve 
onzeker was. Naar wij vernemen is op het laatste 
moment nog de Duitse IJshockey Bond er aan te 
pas gekomen om Keulen te bewegen alsnog de strijd 
HYS-Keulen waar te maken. Bij het ter perse gaan 
van dit blad was de zaak nog lang niet rond. 
Huog twaarschijnlijk dan ook dat deze vrijdag 

1 
Groningen voor de Cup Nationale Nederlanden 
tegenover HYS o·p het ijs zal staan. Dit kan een zeer 
spannende wedstrijd worden. GYS Groningen staat 
namelijk met HYS bij de top-zes die t.z.t. 
waarschijnlijk om de nationale titel zullen knokken! 
Jan Bron 

H 

Naam: 

/ - // - f4-

Opstelling van de teàms 
(Wanneer gespeeld wordt om de cup Nat. Ned.) 
HYS DEN HAAG ' 
Doel: 20 C=-Hoogencioorn, 1 A ode orst. 

)1idden:4 Ben Roomer, 5 Rob Verboom, 9Jean 
Martin, 8 Joop Ierschot, J Don Bakker. 
Voor: 10 Paul Rusche, 11 Rob Hagendoorn, 19 
Harrie Wielheesen. 21 Jerry Scheffer. 18 Dale 
Turner, 12 Rudi Bakker. 16 Robin Sarabèr 14 
Peter den Uyl, 7 Tjakko de Vos. ' 
GYS GRONINGEN 
Doel: 1 M. Leeflangs, 21 K. Eikelenboom. 
Midden: 9 (?) W. Ros. 19 B. Lune, 4 H. Alteren. S J. 
Teisman . 
Voor: 11 H. Krikke, 14 T. Tobias, 16 J. Toren, 17 J. 
Venema, 2 F. Berghuis, 15 G. Rampen, 8 A. 
Duiven berg, res . + wissel 22 H. Carras, 7 D. Duiwe- . 
Koning. 
Te verwachten: 
2 november HYS 2 • G YS 2. 18.00 uur 
J november HYS 3 • Rotterdam C, 12.00 uur 
8 november HYS - CP Luik, 20.30 uur 
De supporters werkgroep 
HYS is evenals iedere sportvereniging natuurlijk 
bijzonder gebaat bij een grote kring enthousiaste 
supporters. (Ome) :Wim Vogel en zijn mede 
kaderleden van de HYS supporters Werkgroep 
noteren dan ook graag u als supporter. Het kost -
behalve enthousias.me - slechts.{ 12,50 per jaar. 
Voor nadere inlichtingen: de kiosk op de Uitho of 
Ananasstraat 7 Den Haag. Tip: bij de kiosk ook de 
nieuwe HYS speldjes verkrijgbaar voor slechts 
f 1.25. Volgende week veel meer in de Rand)Vijk 
over de HYS supporters Werkgroep! 
Applaus voor Cor Hoogendoorn 
Natuurlijk weet iedereen dat de derby 
HYS-Duyvestein Wintersport een pittige, maar niet 
al te mooie wedstrijd is geworden. Zelfs Duyvestein 
Wintersport manager Henri Seriese was een week 
eerder de heilige mening toegedaan dat zijn 
Hou trust Boys nergens zouden blijven. maar het 
wonder geschiedde: HYS won "slechts" met 6-3. 
Deso~danks mag HYS coalman Cor Hoogendoorn 
best vanavond een extra applaus krijgen voor · 
hetgeen hij tijdens de derby presteerde. De hierbij 
afgedrukte twee exclusieve Randwijk foto's zijn er 
een bewijs v::m ! 
D il is Jean Martin 
Vanavond staat Jean Martin - nummer 9. 
natuurlijk weer·voor HYs op het ijs. Deze 24-jarige 
Canadees die vorig jaar tegen het eind van het 
seizoen door een beenbreuk werd uitgeschakeld. 
heeft zich va naf 22 september belast met de 
ijstraining van de HYS selectie. Natuurlijk is de 
meest ideale situatie een niet spelende coach, zoals 
HYS 2 jaar geleden met de heer Hainy had, maat· de 
financien laten dit vandaag de dag niet meer toe. 
Je~n Martin komt uit de verf als een keiharde, super 
zu iver SRelende verdediger. Tussen de perioden is 
hij echter voor geen publiek te spreken. Dan heeft 
hij het a lweer te druk met de coaching voor de 
volgende periode. Jean is l·evreden met de tot op 
heden door HYS bereikte resultaten, maar als 
speler e,n trainer wi l hij natuurlijk altijd nog beter! 
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GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

GRONINGEN 

nvang 19.45 uur 

gangsprijs f 3.50 

sigarenmag.aziJn 

Minke, Nieuwe 6bbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever., Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 
111 -

Fitoogezand Berma Sports, M. Veningastraat 30 
-

■ ■ 

2a divisie zaterdag 9 november G.IJ.S. 2 - Thialf 2 entr f 1.50 aanv. 19.45 uur 



Gijs nog 
steeds in 
de race 
na 4-4 

WILSON ROSS 
, .. uitblinken ... 

De toevalligheid waannee de harde puck de tanden ramde van ar
biter Elzinga, leek veel op een vervulling van de wensdroom die door 
menige boze toeschouwer op dat moment werd gekoesterd. I~ de ogen 
van de fanatiek meelevende supportersschare (de ijshal was voor de 
derde achtereenvolgende maal i1itverkocht) werd GIJS ten opzichte van 
het Utrechtse Hunters bij scheidsrechterlijke beslissingen nogal bena
deeld. Dat Groninger chauvinisme verflauwde later aanzienlijk, toen 
het arbitersduo zijn onpartijdigheid duidel'ijk demonstreerde en de aan
dacht van de fanatici volledig werd opgeëist door het spannende score
verloop, dat zonder verrassende ontknoping bleef: 4--4. 

Zo kwamen GIJS en Hunters in het 
be21it van een kostbaar competitie
puntje, waarmee ,beide ploeg,en zich 
uiterst tevreden toonden. De twee 
middenmoters van de eerste divisie 
bleven door het remiseresultaat im
mers volop in de race voor klassering 
bij de eerste zes Nederlandse clubs, 
die na de competitie in de kampioens
poule mogen uitkomen. GIJS-coach 
Groenveld: .,Onze doelstelling is sinds 
de start van dit seizoen ongew zlgcL 
We willen nog steeds bij die bovenste 
top. Elk puntje is daarom meegeno
men''• 

In sportief op:Dicht inderdaad een 
lovend streven, dat alle kans heeft te 
slagen, hoewel er een interessant al
ternatief voorhanden is. Wat zou er 
namelijlk gebeuren indien GIJS én het 
nu wekelijks verliezende Heerenveen-

' 
Wagner zorgden voor 3-4) kreeen na 
de met slechts één goal gehonoreerde 
.,GIJS-period•e" zelfs nog d e beste mo
gelijkheden de zege in de slotminuten 
naar zich toe te trekken, maar dat 
werd vakkundig verhinderd door 
doelman Martin Leeflang en de uit
blinkende Wilson Ross. 

Overigens hadden de 2.200 toeschou· 
wers een onstuimig GDS van start 
zien gaan. Groenveld: ,,We tnikten op 
een ruime voorsprong Jn de eerste 
periode, waarna we de zaken zouden 
r.onsolideren". Die Groninger ta'Ctiek 
slaagde ten dele want na de snelle 2-
0 voorsprong (doelpunten van á'obias 
en Bergltuis) profiteerden de Hunters 

, van de vennoeidbeid in de Groninger 
linies door temg te komen tot 2-2. 
Daarna maakte Tobias er in diezelfde 
periode nog wel 3-2 , ,an, maar Me 
geringe marg-e bleek, zoals gezegd. een 
te wanlcele basis voor de beide compe
titiepunten. 

HENK HIELKEMA 

0-11- /4 

•Peters en Ja.ger leed .g·isteravoud In Til
burg een 11-2 nederlaag- tegen de Ne
derlandse kampioen Tilburg Trappers. 
Hoewel de cijfers een groot krachtsver
schil doen vermoeden. hebben de Frie-
2en in feite slechts tijdem negen mum
ten etn complete belegering meege
maakt Na de eerste -zeven minuten (4-
0) en tijdens 2 minuten In de tweede 
periode, toen de Trappers eveneens vier 
DJaal scoorde. De tegentreflers van de 
Friezen kwamen op naam van Gerard 
Boltjes en Da.ve Martin. 

Andere uJt.sla.gen in de eerste divisie: 
NN Nijmegen-Brussel 11-1, ORWO
Grasso 8-4, BUS-Luik ~10. 

se Peter!!! en Jager zich niet bij die 
eerste zes kwalificeren? Wel, een on
voorwaardelijke deelname in een na
competitie, waarin de vier over.ige 
eerste di'Visionisten samen zullen uit
komen met de toppers van de tweede 
divisie. GIJS, Peters en Jager :en Tri
antha 1n één coillJ)etfüe. Voor de 
noordelijke ijshockeyliefheb~s onge
twj_jfeld een iinteressant vooruitzicht, 
dat echter door de wilskracht en inzet 
van de Groningers in de huidige com
petitie vermoedelijk niet zal worden 
,i;rereallseerd. 

Ook gisteravond vochten de 
"Gijssies" tot de laatste seconde voor 
de eindzege, die, na de gelijkmaker 
van Johan Toren in de eerste minuut 

. van de laatste speelperiode, mogelijk 
leek. De Groningers schoten evenwel 
van te grote afstand o:t verslikten zich 
in solL Vloeiende combinaties werden 
in die spannende slotfase door goed 
stom-werk onmogelijk gemaakt. De 
Hunters, die een sterke tweede perio
de achter de rug hadden (Kocanda en 

·GIJS staat voor 
sleutelwedstrijd 
Na enkele weken be_~lnt het er o~ te 

lijken, dat de belangrJJke z.esde posiitu 
op de ijshockeyranglijst voor de Ne
derlandse competitie (fXlals bekend 
spelen de :!Jes eerste Nederlandse ploe
gen een naronde om het kampioen• 
schap va.n N.iderland) voor veel dei
ning zal zorgen in het verdere compe
titieverloop, want voor een plaatsje bij 
de eerste zes staat een aantal clubs te 
dringen. De strijd zal vooral gaan 
tussen Smoke Eaters, Hunters, Peters 
en Jager en GIJS. 

De Groninger3 zien de thuisontmoe
ting tegen Hunters (morgenavond) 
dal'l ook als een sleutelwedstrijd, die 
ronder meer gewonnen moet worden. 
Coach Henk Groen~ld: ,.Willen we 
mee blijven spelen in de top, dan 
zullen we d:e Utrechtenaren moeten 
verslaan. Ik heb daar overigens het 
volste vertrouwen in. Wij hebben geen 
blessures en iedereen is optimistisch". 

CO:MPETITIE 1e DIVISIE N.IJ .B. 1974-1975 VRIJDAG 8 NOVEMBER _ 

G.IJ.S. 

Martin Leeflan~ (1) 
Roelof Legger (18) 

Wilson Ross (9) 
Bart van Lune (19) 

OPSTELLING 

Doelverd . 
2e Doe lverd . 

1e Verd. 

Henk van Halteren(4) cap 2e Verd. 
Jos Teisman (5) 

Henk Krikke (11) 
Terry Tobias (14) 
Johan Toren (16) 

Jack Venema - ( 17) 
Folkert Berghuis (2) 
Geert Rampen (15) 

VHSSELSPELERS: 

1e Aanval 

2e Aanval 

Albert Stuivenberg (8) 
Pieter Stiel (23) 

Coach/Manager 
Trainer 
Artsen 

Fysio
therapeut 

H.Groenveld 
M.Leeflang 
F. H. r,Iulder 
H.G. Krikke 
H. de Vries 

H.Broomans 

HUNT:tRS 
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G.IJ. S . NIEtJi'IS : 

De vorige wedstrijd in Utrecht werd 5-5, dus 
dat beloofd wat voor vanavond . GIJS zal zijn 

uiterste best doen om een goed resultaat te 
behalen, doch dat verwachten wij ook van de 
HUNTERS . De teams kennen e l kaar goeà en zoals 

a ltijd zijn de weds trijden tegen de HUNTERS 
spannend en sportief. 
·•.:ij wensen U veel plezier en tot aanstaande 

Zaterdag bij GIJS - BRUSSEL. 

MORGENAVOND GI J S II T.i:.GEN THIALF AANVANG 

20 . 00 UUR . SUFPORTERS l IJ REKENEN OP U ! ~ 

Komende thui s\ivedstri ,j den: 

Za . 16-11-74 GIJS-Brussel 
Za . 
Za . 

Za . 
Vr . 

30-11-74 
7-12-74 

14-12-74 
20-12-74 

GIJS-Houtrust 
GIJ S-Hijs 

GIJS- Smoke eaters 
GIJS-C.P.L.Luik 

Voor het aanmelden vaw. nieuwe jeugdleden van 
8 tot 12 jaar kunt U zich tot het secretariaat 
wenden van GIJS. 
16e Aprillaan 10 tel 050-256361. 
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PATIN 

FOREST 
NATIONAL 

AU.DU liLOBE 36-1190 B RUH ELLES 
TRAMS : 19 - 52 BUS : 48 - 50 - 54 

DIMANCHE 10 NOUEMBRE 
A 20 H. 30 

GRAND MATCH DE 

CHAMPIONNAT DE HOLLANDE 

CONTRE 

RESERVATION A LA PATINOIRE - SALLE CHAUFFEE 

Ectneur R~soonsable , M. HARTMEYER . ploce Jean Jacobs 21 · 14 10 WATER LOO 

:JEANS 



Nog· bij e 

GJ 
kans· 

I O - / I - 14 

maar .... 

I 
) 

1 ·oor GUS mo<'ilijk worden zich 
t•r de , c ijshockcJplocgen Ie scha

nm dl' ·trijd om de nalionale 
, i:~u deelnemen . Nn hel fraaie 

\ :;daj?mond in eigen home 
nte (4-1) vtrloor de Gro-

t't ip gis1er-.1,ond in en van 
1 l'( 14-8. De I ussenslanden 

3-l t>n 7-3 . 01.' Groningers 
t<n nu rn~l LC\'Cn 1,un1en uit negen 

· 11rl I d<' ,cv<'nde plaals op de 

Bru scl. dat nu de zesde 

Nederlaag GIJS heeft weinig gevolgen 11 1• ·rnt in de b · kcrcompetitie 
l ,111pe at . Nederl anden van 

.i an het nnlion:ial kampioen
u11geslotcn. behoort GUS dus 

,IL 1 1;; Nederland~c teams die in 
k I i.: komc n voor de l itelstrijd, 

·11mpetitic duurt nog lang. 

G.IJ.S. 

In de 'eerste div isie verloor GIJS 
gisteravond met 14-8 van Brussel. 

. De Groningers, die zonder Martin 
Leeflang en J ohan Toren nogal 
verzwakt waren, boden aanvan
kelijk gelijkwaardige tegenstand. 
De Belgische hoofdstedelijken trok
ken via de periodestanden 4-4, 3-
1 en 7-3 echter toch aan het lang
ste eind, on\dat de schoten van 
G IJS herhaa ldelij k richting m isten, 
terwijl de Brusselaren snel aanvals
spel doeltreffend afslo ten. 
,Ernstige gevolgen had deze ne
derlaag voor de Groningers niet, 
want de groo tste concurrent jVOOr 

OFSTELLING 

Doelverd. 

de belangrijke zesde "Nederlandse" 
positie, de Hunters, verloor zater
dagavond met 6--7 van Smoke Ea
ters. Het Heerenveense P eters en 
J age r bleef In de onderste helit 
van de rangl ijst door in elgen hu is 
met 8--6 te v-erliezen van ill.JS. 1n 
de kopgroep nam Tilburg Trappers 
de toppositie over van NN Nijme
gen, dat op één punt volgt. 

IDe andere ui tslagen - van dit 
weekeinde waren : 

Smoke Eater s-Duivensteln 5-4, 
CPL Lui k--ORWO 5-9, Grasso

Tilbu rg Trappers 2-13. 

In de tweede divisie-noord moeten de 
GIJS-reservel! het no, medil zonder 
competltlepunren doen. Dit weekeinde 
verloren de Gronlngen tweemaal. Z&
terdag eindigde de noordelijke derby te
gen ThJ&ll 2 in 4,..-5 verlies en gistcr
a.vond bleek Orwo 2 in Amsterdam me\ 
&-2 de sterkere pier. 

De !lta.nd Is: 
1 Trlantu 7 '2 0 0 14. 65-15 
2 IDJS 2 s 2 0 1 4 IG-15 
3 ORWO 2 3 2 0 1 4 15-15 
4 TblaU 2 5 2 0 3 4 19-29 
5 UIJC 2 3 1 0 2 2 15-24 
6 GIJS i 2 ·O 0 4 0 1~21 
7 Rotterdam 3 0 0 3 0 5-26 . 

COMPETITIE le DIVISIE N.IJ.B. 1974-1975 ZATERDAG 16 NOVEMBER 

G. IJ. S. - - BRUSSEL 

BRUSSEL 

T. van der Wee( l ) 

. . 

M. Leeflang (1) 
K. Eikelenboom 2e doelverd. D. Scott (30) 

Vanavond Brussel thuis en morgenavond Smoke Eaters uit, 
Weer een dubbel weekend en een enorme belasting voor onze 
jongens. Gezien de goede wedstrijd van G.IJ.S. in Brussel 
(na een busrit van 6 uur) toch mogelijkheden. 

W. Ross (9) 
B. v. Lune ( 19 ) 

H.v. Halteren( 4) capt . 
J. Teisman ( 5 ) 

H. Krikke ( 11 ) ass . 
T. Tobias (14 ) 
J. Toren ( 16) 

J. Venema (17) 
F. Berghuis (2) 
G. Rampen (15) 

·wis selspelers 
H. Keizer 

Coach 
Trainer 
Manager 
Artsen 

H. Groenveld 
M. Leeflang ( 1 ) 
H. Groenveld 
F.H. Mulder 
H.G. Krikkl 
H. de Vries 

Fysio-thera-H. Broomans 
peut 

l e Ver d . 

2e Verd. 

3e Verd. 

le Aanv. 

2e Aanv. 

3e Aanv. 

D. Grenier (2) 
P. Vermeulen (6) 

A. Zwikel ( 13) 
Gh. Cocl<x (3) 

F. Zwikel (4) 
G. Balasse (7) 

B. Zwikel ( 12) 
P. Arnould ( 11) 
W. Andreol t ( 16 ) 

B. Moris (17) 
R. Richard (9) 
B. Remington (15) 

Pl. Rigo (14) 

Brussel heeft een sterk team met ook diverse buitenlandse 
spelers, doch G.IJ.S. zal st r ijden als immer om een goed 
resultaat t e halen. 
Wij spelen nu thuis en dat heeft met onze supporterdchare 
vele voordelen. 
Moedig onze jongens aan, ieder punt is belangrijk. 
Tot ziens bij G,IJ.S.-Duivestein op 30 november a.s. 

~O December a.s. viert G.IJ.S. z'n eerste lustrum na 
afloop van de wedstrijd G.IJ.S. - C.P.L. Luik. 
U bent allen van harte welkom in het Tehuis, Lutkenieuw
straat, waar de Black Pearls u een prettige avond zullen 
bezorgen. 

P.S. Wilt u onze meisjes met de welbekende schaatsschoen 
niet vergeten; ook dat is een bijdrage voor het wel
slagen van het feest !! 

De toegang is uiteraard gratis. 



RONINGE CKEY STICHTING 

GRONINGEN 

VOND 16 NOVEMBER 
• 

aanvang 19.45 uur 

toegangsprijs f 3.50 

voorverkoop Groningen sigarenmagazijn --~ ~-

1edivisie 
N. J. B. 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 •1111 

Homan, Herestraat 801 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Kn0llema, w·e1ewaalplein 40 

hloogezand Berma Sports, M. Veningastraat 30 

■ ■ 

divisie zondag 17 november G.IJ.S. 2 - U.IJ.C. 2 entr f 1.50 aanv. 19.45 uur 

■ 



GIJS zal er in de tweede helft van de 
competitie nog even flink aan moeten 
trekken, willen de Groningers bij de zes 
beste Nederlandse clubs behoren, dje 
over enkele maanden in een kampioens
poule om de nationale titel zullen spe
len. Hoewel de Groningers nog steeds 
goede papieren voor die belangrijke 
zesde positie hebben, gaf het vertoon
de , spel zat.erdagavond tegen Brussel 
toch aanleiding tot twijfels. GIJS ver
loor met maar liefst 10-3, waarbij het 
niveau bedenkelijke vormen oannom. 
Voor de begeleiders was het zelfs aan
leiding om het een en ander gistermid
dag tijdens de lange busrit naar Geleen 

Fi,nale poule wordt twijfelachtig 

GIJS 'verliest dit 
1
weekend tweemaal 
Het begint er voor GUS steeds gers in de derde periode tekort en ging 
donkerder uit te zien om de finalepoule e~n 5-2 vo~rs_Prong verloren d_oordat ~e 
voor de strijd om de. natlon.ale ijs- Limburgers m de derde periode dr1e
~ockeytitel nog te balen. Zaterdagavond !11aal tot een tr~ffer kwamen'. GIJS ,!tad 
verloren de Groningers voor 1800 toe- m de eerste pertode een 3-1 .voorsprong 
scho11wers het duel tegen Brussel met genomen, die het in de ' tweede periode 
10-3. tot 5-2 opvoerde. 

In de eerste periode en ook in de1 tweede 
kon GOS de Belgen nog enigszins 
bijbenen, maar in de derde periode , 
werden de Groningers volkomen over
klast en moesten zij in deze laatste 
periode nog vijf treffers incasseren. De 
tussenstahden waren 2-4, 1-1 en 0-5. De 
Groninger treffers werden gescoord 
door Folkert Berghuis (2x) en Ferry 
Tobias. 

Het was een bijzonder prettige en spor
tieve wedstrijd. GIJS kre,;g zes strafmi• 
nuten op zijn conto, Brussel acht. ' 
Gisteravond in Geleen heèft §IJS, bij
zonder teleurgesteld. Leek na de 2e 
periode een overwinµing in het 'ller
schiet, ook nu weer schoten de Groi'to-

De strijd om de fel begeerde zesde 
plaats is voorlopig in het n'adeel van 
GDS uitgevallen ' omdat Hunters in 
Brus§el tot een 6-6 .onbeslist kwam. In
tusseb is Peters en Jager de Groningers 
op een punt genaderd doordat de Frie
zen een 44 onbeslist naalden tegen , 
Grasso Eagles. Zaterdagavond ·won. ! 

Hunters van Grasso Eagles met 12-4 en 
klopte Peters en Jager het bezoekende 
Duyvenstein Wintersport met 11-8. 

De stand in de bekercompetitie om de 
Coupe Nat. Ned. is nu: Tilburg 
Trappers 8-16, HOS 9-16, Nat. Ned . 9-
15, Smoke Eaters 8-lL Brussel 9-lî. . 
Orwo 11-11. Hunters 12-9, GIJS 11-8, 
Peters en Jager 12-7, CPL Luik 5-6, 
Grasso Eagles 10-2, Duyvenstei.n 

·GIJS herstelt zie?,~ 
goed van off-day iP111-J<t 

j Wintersport 8-0. 

nauwkeurig te reconstruerefl. Die bûs
bespreking werkte wonderwel, want gis· 

r teravond keerde men terug met een 
verdienstelijk 5-5 resultaat tege'n 
Smoke Eaters. Coach Groenveld: ,,We 
hebben wel twee klas~en beter gespeeld 
ol, tegen de Belgen. Gelukkig is het 
schamele spel van zaterdagavond dus 
geen begin van een terugslag of lang
durige -inzinking". 

Trainer-speler Martin Leeflang had 
het een en ander na afloop van het 
duel met de Belgen eigenlijk al 
voorspeld: .,Ik geloof niet dat we e 
kampen hebben met een inzinking. 
Geen sprake van. Het hek team had 
een "off-day" en dan lu)ct niets. Dat 
krijg je na een periode van redel~ik/ 
succes. Ieder team heeft er in de 

competitie mee te maken. Dat·moet-je 
inoalcu.leren. Vooral niet in paniek 
raken." 

Zijn visie werd binnen vierentwm
tig uur bewaarheid, waardoór men de 
grote revanche-partij van aanstaande 
zaterdag tegen Peters en Jager 1n 
Heerenveen dan ook met het volste 
vertrouwen tegemoet ziet. V1oor de 
Friezen staat ·er niet alleen "eerher
stel" voor de eerder in Groningen 
,geleden nederlaag op 't ~l, ook zal 
de concurrentie om de begeerde 2:esde 
plaats in het geding zijn. Temeer, nu 
Peters en Jager na de veroverde drie 
punten van het afgelopen wèekeinde, 
slechts één puntje achterstand heeft 
op GIJS. 

Hoe het ook. zij, de Groningers die
nen er wel voor te zorgen dat het 
vormverlies tegen Brussel een uitzon
dering blijft. De Gijssies verschenen 
overigens met nogal wat _wijzigingen 
op de ijspiste. Zo ontbraken Pieter 
Stiel, Douwe K.loning en Albert Stui" 
venberg, die in Assen speelden tegen 
Triantba. De vijftienjarûge Henk 
Keyzer prolongeerde daardoor zijn op
treden Vaill vorige week als forward in 
de eerste aanvaJslijn. Johan Toren 

' verhuisde naar de tweede lijn, terwijl 
Geert Rampen als wisselspelers regel
matig voor de snel vermoeide spelers 
werd ingeruild. Deze wiss'elin,gen 
werkteh de stroefheid van biet GIJS-

spd~ dn- de hand, hoewelcc..de .,Jonge . 
Key-zer zijn onmiskenbare talenten 
duidelijk toonde. 

De zwaklke plekken waren Jtl.oeilijk 
aan te wijzen. Over het hele team lag 
een matheid, die zelf dn 'n levendige 
tweede periode niet verdween. In die 
voor de wedstrlj<d beslissende fase -
na d~ eerste periode keek GIJS tegen 
een 4---2 achterstand aan ,- leken de 
Groningers zich met meer felheid uit 
de impasse te rijden. En doelpunt 
van Folkert Berghuis 3(--4) bekrach
tigde de Groninger wil, maar pech en 
een sterke BeLgische verdedigings
muur 'braken verder verzet. M:Qris 
maakte er 3--5 van, waarn:a de attrac
tie, van de :felheid bleef, maar de hoop 
op een gunstiger ommekeer de grond 
m werd geboord. Vermeulen, Moris 
(3x) en Richard klaarden het karwei 
in de slotperiode (10-3). Op de ere~ 
tribune ( de ijshal was met 1600 toe
schouwers wieer goed gevuld) ontston
den er enkele incidentjes, doordat 
meegereisde Belgische spelersvrouw'E!'ll 
met voorgebaikfken paitat werden beko
geld als reacm:e op hun luidruchtige 
aanmoedi,gingen. 
, Tobias, die in de beginfase met 

.Ber~l..lÎ& de beide GIJS-treffers voor 
zijn rekening nam, onderstreepte ten
slotte -met 'n struikelval de onmacht 
van GIJS, dat, ooal.s gezegd, zich gis
teravond snel hemelde. 

HENK HIEI.JK.EMA 

Folkert Berghuis (midden) scoort de openingstreffer van GIJS, dat later echter de slag qm de eindzege 
volledig miste. 

= 



Eig,enlijk is het onbegrijpelijk dat 
een publiektrekker als GIJS nog geen 
sponsor heeft, aangezien het als recla
memiddel voor menig bedrijf toch een 
stuk aantrekkelijker moet zijn dan 
talrijke andere sportclubs. (Terzijde: 
de naam Skol op de uitrusting heeft 
niets met spon, oring te maken. Al vijf 
jaar ontvangt GIJS hiervoor jaarlijks 
1.500 gulden - een schijntje) 

Er zijn hiervoor verschillende oorza
ken aan te wijzen, zegt manager-coach 
Henk Groenveld: ,,In het begin waren 
we natuurlijk niet zo interessant voor 
een sponsor. Dat veranderde toen we 
in de tweede divisie kampioen wer
d n. Er zijn serieuze onderhandelingen 
gcwee t met Fred van der Werff (su
permarkten), maar deze zag op het 
laatste moment niet het nut van recla-

$ptJn$oring 
en réclame 
. . . ,).... ' " . •·., . : . : ,,,,.. ~ ... , .. ; . . . 

. . _-: ,. 

hl de~pott 

me Wäa·r·oni' Donar Wel 
en GIJS niet? 

land. Om dezelfde red'en ging. het 
evenmin door met een verzekenngs
maatschappiJ, die pedaal op het 
Noorden is georiënteerd. Een uitzend
buro zag er vanaf omdat er meer 
bedrijven met dezelfde naam zijn. 

Verder heeft ook de onzekerheid 
over het ij stadion een rol gespeeld. 
Niemand wist op een gegeven moment 
of de baan weer ope.n ging, zodat je 
een sponsor niet de garantie kon ge
ven dat er gespeeld zou kunnen wor
den. 

Het is nu ook weer niet zo dat we 

Sin1ds Naliona1'e Ne1de-dan1den a1an 
Donar ri,s ,gek. ppel'd, ~s de vroe,~re 
studentem·eren1gin,g uil•gegro•eid t 
een r.iel onaan7lienlij:k sporLbedr1j1. Op 
óc loo.r.lijst staan twee ·dout1r betaak.\e 
b11itf~nland c spelers, een trainE-r-coao 
in vaste 1di1en9l en een ,par tHme secre- ·, 
t are. se. DonaT tl. dan oO'k. rele be t 
gesponsorde vereniging in het Noor
den indien de betaalde voetbalclub 
die 'Yan ,gemeentewege 1gesubsi'cilieerd 
( gesf:1onsord?) wor,dcn tenimin te 1buli
ten :besdhouwtimig worden ,gelaten. 

\nde,1tll'alf jaar ,geleiden, toen D0111ar 
een con 1ll'a•ot 'V'OOr vtlj f jaar ,aan,g.in 

• Henk Groenveld (foto link,) rang
schikt Nationale Nederlanden waar
mee hij in de ijshockeycompetitie (16-

confronteerd wordt, onder de goede 
sponsors en geeft toe wel een beetje 
jaloers te zijn op Donar. Karet Bakker 
{rechts) over GIJS: ,)iet i, on.voor-

. stelbaar dat GIJS geen sponsorr kan 
aantrekken. Voor een bedrag van 
50.000 gnlden moet je er wel vijf kun
nen vinden, anders verkoop je je niet 
goed.'' 

zitten te springen om een sponsor, 
want het vorig jaar hebben we finan
cieel quitte gedraai'd, ik meen als 
enige ijshockeyclub in Nederland. Dit 
is trouwens wel ten koste gegaan van 
iets. Je bezuinigt op dingen, die je 
met de steun van een sponsor wel zou 
kunnen 1betalen. Zo betalen alle .spe
ler hun eigen sticks en moet ieder
een, beha! ve de spelers van het eerste 
team , vijf gulden bijdragen in de reis
kosten." 

Uit alles blijkt dat GIJS niet met de 
eerste de beste sponsor in zee wil 
gaan. Groenveld: ,,Het is geen kunst 
om een sponsor te krijgen voor 25.000 
gulden. Ik hoef daarvoor alleen maar 
even de telefoon te pakken. Maar dan 
heb je iemand voor één jaar die alleen 
wat tam -tam wil en wat bereik je 
dan? Er zijn maar weinig goede spon
sors. LaLen we daarom geen overhaas
te dingen doen. Onze opzet is een 
sponsor voor GIJS in zijn totaliteit. 
Een firma die het heel serieus aanpakt 
en een contract wil voor minimaal 
drie jaar. We denken daarbij aan een 
bedrag van 50.000 gulden per jaar. Dit 
geld willen we in twee gedeelten 
besteden: aan een goed draaiend eer
ste team en aan een enorm goede 
begelelding van de jeugd, zodat je 
over enige tijd alJeen een Canadese 
trainer hebt en verder uitsluitend 
Groningse jongens. 

In wezen is het een erg een vo udige 
zaak om kampioen van •ederland Le 
worden. Je koopt een aantal sterke 
Nederlandse Canadezen en je bent van 
succes verzekerd. Maar zolang ik 
coach ben van GIJS ,gaan we niet die 
kant op. Er is clan namelijk geen w'eg 
terug omdat je anders een enorme 
terugval krjjgt en je publiek verliest. 
Bovendien komen er door veel buiten
landers spanningen binnen het team. 

Trouwens, het is toch ook te gek dat 
het geld van de ponsors naar Canada 
gaat, waar in fe ite een stuk opbouw 
van het Nederlandse jjs,hockey wordt 
opgegeten. Wij houden het bij twee 
Canadezen die beslist niet zo duur 
zijn. 

Toch vraag je je af o.f het voor ons 
allemaal wel zo vol te houden zal zijn. 
Belangrijk is ook welke ,<eers de IJ -
hockeybond gaat volgen. Wij moelen 
er hoe dan ook voor ,zorgen dat we 
blUven meedraaien' in de eerste divi
sie. Daarom moet er toch een sponsor 
komen." 

In tegenstelling tot Do11ar zal GIJS 
niet aankloppen bij de gemeente. 
GIJS durft eenvoudig niet, omdat, al
dus Groenveld, er al zo veel te doen is 
geweest over het ijsstadion dat dank 
zij de gemeente open is gebleven. 

fationale Nederlanden, rwerd het 
spon:orbedra,g officieeil lbepaaJld 09 
80.000 .gu-Lde11 pet jaatr, maar het d.S een 
publiek 1geheim dat dit lang niet toe
reike-nd ó.s om de dure '.huishOUldmg te 
lale'n functioneren. De verze'lrerliln,gs
n,,1atschapplj heeft tot ·dusver waoax
SL '1iin11jk al wel het dubbele moeten 
ut;Kenm ·aan tde basketbalcLulb. 

De lbewieeg,redèoen v•an Donar zijn 
in het verleiden 18.11 uritvoerlg a,an 1de 
orde oeweest even/lllis de projecten rdii~ 
me'. het ·pon or,0 cld' worden bekost-i!gd, 
zodat nu met een vmkorte vers.ie lk!an 
word1en vdlstaan. Twee JaaT ,geleden 
stonrd Donar op 1een ~uisp.unt: eredi.
vi~ie basket/bal verlo1~n laten •gaan 
voor 'het Noorden -of ~oh.ten te !be
houden door middel V'an ieen sponsoc. 

Voorzitter KiaTel Bak!ke-iv "We heb
ben roen zelf ±n een lbr.oc~rre uditeen
~ezet wat wij van sponsor~ dachten 
en we zodhten een sporworr ~dezelf
de visie. Het gaat ons nie en om 
de ,t • ,maar 1we wlililen v,oora1 !in (ie 
bree!die baslret,bal ipopul,alir mia , ~n in 
het hele Noorden. Daarom valt. ons 
J)'l10tgrarm1ma oO'k niet doordart we een 
jaartje niet de 1karmpioeru,poule ih , . 
We hebben immers nog vijf tot tien 
an:dere iprojecten. 

In,de:rd,aad is Donar reer amb-iU.et.~ 
te werk gegaan. De Amer,i;ka·anse spe-' 
ler Fred De Vaughn heeft :het vong 
jaar op 24 sohQllen bas,ketbrahle ,gege
ven. Inmii,dJdels is !hiermee opnieuw 
inten '·ef begoirnri·en, want •ook troainer 
Hans Perrier is nu in de opzet begon
nen. Donar kan zelis nauwelijks aan 
de v;r,aaig vol/doen. Balk1ker: ,.W·e 'heb
ben erg veel enthousiasme gekweekt. 
Grotl!ingen is het snelst ,giroeien'de dis
trict, er zijn in korte tijd tien nieuw:e 
vererniigmgen opger,i,ohit. Dat enthousi
asme moet een uitweg hebben via de 
sdholen ren 1het techntisoh !kader. Waintt 
we wrilUen •ook het lktalder rorarlnen, idaar 
is on.t7)ei te<nd 'Vleeil lbe\hoe-fte aan". 

Maar zoals reeds gezegd is alles veel 
du,urdrer 1geworo.en ld!am aam y;aontkflijlk 
wel'd gedacht. Donar 1s ,daa:rorn nu via.on 
oordeel da l 1de ,gemeente Gronin,gen 
11'iet passief maJg hlri jven. Bark!ker : ,,Als 
een ~ e l elijk bedrijf zovee•l gel'd in de 
noordelijke sport stopt, mogen de 
plaat. elij,ke in LanUes niet rachter blij
ven. Het is niet de >bedoelin" do t een 
dure aan koep wordt. gefinrancierd, 
maar de gemeente kan ons wel steu
nen met faciliteit en en voorn! met het 
recreatief baskeLbal. .vaa~· w,ij ons vol-
led ·1g or inze<tten". 

Qv,cri•gens gaat de po11sori~g li.r1. de 
basiketbals,pont voligens K,a,rel BailtJke r 
een zongwe/Wkenide kant oip. Weliswa'll!r 
is dit seizoen de belangstellinl! van het 
bedq:,ij.fisleven groter tdan ooit ,gefül,elken 
(a11Le ereldivtisiedubs !hebben een spon
sor), mél!ar doe wij-ze waarop dit ,gaat ~-s 
:hem een doorrn .i,n !het oog. 

Baik,'ker: ,,Baskietbal wor,dlt; momen
teel lbehee--rst tdoor sponsors die !koste 
w111t h1et 'kost resu1tirat w:illen en d,a,aor
door arn1deren dwûn,g-en tot ,g,rote •uitga
ven, ,als ze te.nmin6te wmen 1bl ij v-en 
meedoen. Er wordt maar één kampi
oen rdus •voelen de andere twaatlf zich 
gep~k-t. tenzij ze zich dit van te V1ore,n 
~ereal1seerd hebben. Bed rij ven als 
Kinzo, Genar:i de Lange. Tran ·ol en 
Remington. die er twee à drie ton 
1'1stoppen, Iepen an::leren mee. Het 
gewil,g is da'L een aantal bedrijven de 
bedragen te hoog vindt en zich van 
het baskebal afwendt. Er is îoch 
ze,ke•r geen zi,nni1g mens die voor een 
kwart ,m1i1Ljoen ,gaat sponsoren? De 
clu'bbestu1J1en hebben hel1a,as te wei.nd!g 
tegenwicht tegen 1Cl'ezie ,g,a,nig vari· za
ken, 1maiar rwie ~u1len er 1t:ooh iets.;,_~ 
moeten doem". HAIRRiY HiESS®LmG. 



Leerzame oefening Triantha 
Triantha benutte zijn competitieloze 

weekeinde door te oefenen tegen een 
sterkere ploeg dan de Assenaren we
kelijks tegenkomen. Zaterdagavond be
zo.cht een combinatie van spelers uit 
Nijmegen de Drentse hoofdstad om voor 
zo'n duizend toeschouwers d'llidelijk te 
maken dat de in de tweede divisie-noord 
bovenaan prijkende Drenten er nog lang 
niet zijn. De voornamelijlk uit junioren 
geformeerde gastenploeg produceerde in 

Jeugdturners Spel Delfzijl 
succesvol in Nijverdal 

De jeugdturners , van de Sportclub 
Delfzljll zijn dit weekeinde eerste gewo,r
den in de finale van het kampioenschap 
voorjeugdturnteams . Dat gebeurde in de 
sporthal Noetsei,e in Nijverdal, waar 
twaa.lf clubs meededen. 

Er werd geturnd in vi,er fd-elirugen: rin
gen, paardispringen, brug en vrije oefe7 
nfng. De jeUJgdige kampioenen zijn Jan 
v,an der Mo1en, Gerrit Guleij, Ohris Stam 
en reserve Berend Hlenckel. 

De eerste ru:ie ui,t het eindklassement:...._ 
1. SC Delifzijl 149.55 pnt., 2. SV Nijvierdal 
45.75 prut. 3. Pr,o Patl'ia u'i:t Z'<letermeer. 

de eerste periode drie treffers, die als 
basis voldoende bleken voor de uitein
delijke 6-3 o.verwinning. 

Tri•an,tha, dat speelde zonder de ge
blesseerde Tel"ry Gregson, kwam aan 
zijn tegendoeJipunten via George Leuhe
ry en Edward Kort. 

O·,erigens zorgde het arbi,trale duo 
Camrioni-Elzingia voor een unieke b1un
der. BiJ één van de sporadische vecht
partijtjes kreeg de nummer vier van de 
Nijmegenaren twee minutèn straftijd. 
Opmerkelijk, want de nummer vier zat 
tijd!!ns het incident op de spellers
bamk .. . . 

De reserves van GIJS kwamen wél in 
com:petitieverband op het ijs. Hoewel de 
gep}ande wedstrijd van zaterdagavond illl 
en t\!gen Rotterdam geen doorgang kon 
vinden, . speel-den de Groningers g,lster
a,vond in eLgen hwis tegen OiR'Wl0 2. GIJS 
2, dat met de schoten no-g:i.1l onfortuinlijk 
was, moest via .Z-3 zijn zesde nes:l.rerLaa,g 
incasseren. Voor de Groningers scoorden 
Herman Carrais en Douwe Koning. 

De stand in de tweede divisie No,ord: 
1 Triantha 8 8 O O 16 74-20 
2 HIJS 2 5 4 0 1 8 34-22 
3 ORWO 2 6 4 0 2 ' 8 30-31 
1 Thialf 2 7 3 0 4 6 32-38 
5 UIJC 2 5 1 0 4 2 1~39 · 
6 GIJS 2 7 1 0 6 2 21-38 
7 Rotterdam 4 0 0 4 0 11-35 

Peters en Jager neemt revanche 
- - . 

, 

l&~lad van het Noorden van maanda 

"Komt er nog Fat van?", schijnt Peters en Jager-doelman Hans Molendijk te denken. Achter zijn doel zijn 
GIJS-spel rs Henk Keyzer (12) en Jack Venema (17) in duel om de puck met enkele Heerenveners . 

GIJS toont tekort' aan · klas se· 
De krachten van he( dil seizoen in de eerste divisie 
debuterende GIJS treden zo halverwege de compe
titie in ware gedaante aan het daglicht. In de met 
2500 toeschouwers gevulde Heerenveense ijshal de
monstreerden de Groningers tegen Peters en Jager 
een te groot tçkort aan kwaliteit om de revanche
gedachten van cle Friezen effectief de kop in te 
drukken, De Groninger inzet, die destijds de basis 
vormde voor een 8-3 zege, . bleek zaterdagavond 

onvoldoende om het Friese surplus aan klasse te 
kunnen weerstaan. Sterker, de 6-4 cijfers, waar
mee Peters en Jager het incidentloze duel besHste, 
gaven zelfs nog een vertekend beeld van de spel
verhoudingen, die voor GIJS-coach Henk Groen
veld aanleiding waren de zaken na alloop gemakke
lijk te accepteren: ,,We heb.ben verdiend verloren, 
we zoeken geen excuses.'' 

Hoewel GroenveM de voornaamste voor combinaiespel benut, doordat de ootwriikkel!den de gasten steeds meer 
uitvallen, waarvan er één zowaar tot 
de openingstrefrfer leidde. GrornÎ!Ilgens 
vijftienjari,ge "beertje" Henk Ke,yrer 

oorzaak van die Groninger tekorit:ko- aanvalsleider (Tobias) 't spelen prak-
min,gen zocht · · het :lialen van de tisch onmoge>lljk werd gemaakt. Tobi-
eerste aanvalslij · dirent toch gezegd, as: ,,De meeste clubs weten d:at ik 

·· ·~ dat ook ih de o erige linies de teèh- veel goals maark. I:k krij,g een exitr,a Tobias 
bedwongerr 

- soleJrde op linrki.s door de verbouwe
reerde defensie, waarna zijn vooczet 
door de mee.geschaatste J•ack Venema 
va!kkundri.g werd V1erzilverd: 0-1. 

GIJS' aanvals
leider Terry 
Tobias (rechts) 
wordt door zijn 
bewaker Piet 
Nota van de 
puck afgehou
den. 

nii.ek in alle opzichten achterbleef. bewaking en de GIJS-aanval ·is larnge-
Terwijl in de Heerenveense ploeg de legd. We hebben daar nog geen goed 
Canadese uifulin!kende 'spelmaker Da- antwoord op, maar ik hoop dat we 
ve Martin onger~d de puck in solo snel tot een doeltreffende oplossin.e: 
op de gewenste plaatsen kon mano'eu- komen. Wat ikzelf tegen w.'n constan-
vreren, kleefde Groningens aanya3.slei- te mande.lc.klimJg kan doen is niet .mee,r 
der Terry Tolbias, voort,d,urend aan zijn dan wat onreglementaire kneepjes, dtie 
schaduw Piet No.ta, die zijn opdracht ik verder maar niet zal uitleggen." In die eer,ste periode was eigenlijk ' 
uiiitstekend uitvoerde. Groenveld: ,,Hét OverLgens zag ht!t . er in het begin al duidelijk, dat Peters en Jager meer 
is onbegrijpelijk, dat TobiaB er de hele Il!i.et naar uit, da! P.eters en J ager kwal!iteit in huis had. De produ•ktiie 
avond niet aan te pas ilS geweest. Daar zonder al te v·eel moei~ de eindzege van Friese treffers leek een kwesvie 
komt de minder ,goede vorm van Jo- naar ûch toe zou trrekken. Hoewel de van rt.ijd, maar .het duurde toch tot 
han Toren ren Rienk Kr:ilk!ke nog bij en schoten in de richtinlg van' doelman halverwege de tweede · speelperiode. 
onze aainvalsannoe is wel verklaard." Martin Leeflan,g sterk in aantal toena- Gerard Boltj•es (slap-,shot) ,en John de 

Inde1,daad slaagden de GIJS-aanval- men, onittrok GIJS zJich iherhaaldelijik Boer (na_ een sdhittierende bacik-pass · 
Iers er niet in om van de speciale aan de druk via, breedopge2lette l)asses. ,van Manti.rn:) zorigiden voor d'e omme-
bewakingstactiek van Tobias te profi- Toen 'het idineigende Friese aanvalsspel k,eer (2-1), waar1'a Piet Nota de derde • ' 

:'. teren. De vefäregen 1ru!iimte' :,,Yerd niet dan -ook vnj lang zonder succes bleei, treffer produce,ae. Een 01I1.opl~t'tlfod-
' -

èeslissing 

___________ ,,. __ _ 
D'e stand In de eerste divlsl~: 

1 Tilburg Tr. 10 10 0 0 20 106- 26 
2 IDJS 10 9 0 1 18 88- 43 
3 NN Nljmeg. 11 8 1 2 17 77- 33 
4 B\mssel 11 6 1 4 13 73- 66 
5 Smol<:e E. 10 5 1 4 11 5ol- 65 
6' ORWO 12 5 1 G 11 68- 70 
7 Hunters 13 4 3 6 11 65- 76 
8 Peters en ,J , 14 5 1 8 11 67- 93 
9 CPL · 7 4 0 3 8 50- 50 

10 GIJS ·- 12 2 4 6 8 63- 95 
11 Duvenst. W. 10 1 0 9 2 44- 68 

. 12 ~ra.ss~ __ 12 ~ _! 10 _ ~ 39-iqs 

heÎld ván Heerenvieens invaller-goailû,e 
Hans Mol:endijk maa:kte in het begin 
van- de devde periode nog alles mo
gelijk: 3-2. Randy Sharfe 'bewerkstel
ligde ·echter al vrij snel een voortijc,iri
ge beslissing .door de numerieke meer
der<he1ct van de Frieren (Johan Toren 
vertoefde op de strafbank) succesvol 
uit te buiten: 4-2. · 

Toen John de Boer uit een "face
qff" 5-2 scoorde, twijfelde eigenlijk 
niemand meer. De doelpunten, die 
daarna nog volgden (Krikke en Ross 
v,oor GIJS en Scheenstra voor Peters 
en Jager) verhoogden de stemming .in 
de sfeervolle ijshal, die voor een unie
ke entourage zorgde. In die $otfase 
trachtte GIJS met een wanhoopsgok te 

' ontkomen aan de dreigende nederlaag, 
maar de wisseling Ross (naar de aan
val) en Venema (in de verdediging) 
stoorde de Friezen niet. 

GIJS zag door dit resultaat zifn kans• 
op de karmpioenspoule ve1,j{ileind. Het 
ziet •er naar wit dat die Gtoniingers J:!a 
de op hun it.en:en gespeelde wedstr ij
den van de competitiestart straks ge
noegen moeten nemen .met de de,gra
datie-ronde. GIJS-captain Henk van 
Ha.liter,en~ ,,Theoretisch hebben we nog 
wel kainsen. Men rmoet niet verget~, ..._ 
dat we van de twaalf .gespeelde duels / 
nog maar vier in Groningen hebben (, 
afgewerkt. Als we zorgen voor een 
n·ieuwe pontJie :i,n,z1et den kunnen we / 
ecJ\t nog wel een~ verrassend voor de 
dàg :komen." 

HENK: HIELKEMA. 



Veel belangstelling 
voor noordelijk 
ijshockey-duel jn. 
stadion Heerenveen 

Peters en Jager en GIJS, de twee 
noordelijke middenmoters van de Ne
derlandse eerste divisie ijshockey, 
staan mOrgenavond in Heerenveen 
voor de tweede maa.l dit selroen teg~n- · 
over eLkaa.r. Het duel gemet een 
overweldigende belangstelling. 

Hoewel er nog volop toegangskaar• 
ten aanwezig zijn (in Heerenveen is 
er praktisch , nooit een voorverkoop, 
omdat het stadion slechts zelden uit
verkocht raakt) verwacht men zo'n 4 
à 5 dui.zend toeschouwers, waaronder 
een groot aantal Groningers. 

Overigens zij n voor beide t eams, 
naast de eer en pres tige, twee uiterst 
belangrijke compet itiepunten te ver
delen. De verliezer zal zijn kans Oip de 
kampioenspoule namel.ij'k: aanzienlijk 
zien verminderen. 

GIJS verlooi" -na/ .· ···. 
sportieve•. strijd (6-4) 

1 

De noordelijke ·ushockey Derby tussen 
Peters en Jager en GUS ls in tegenstel
ling tot een paar weken geleden in Gro7 
ninge_n erg sportief verlot>en. 

De arbiters gaven de Friezen tien 
strafminuten en de Groningers zes. 
Peters en Jager won het ç,uel met 6-4 en 
nam dus op fraaie wijze revanche op de 
in Groningen geleden 8-3 nederlaag. 
Voor de Friezen scoorden John de Boer 
(2xl, Boltjes, Nauta en Scheenstra (2x). 
Voor de Groningers hadden Venema. 
Berghujs, -Krikke en Wilson Ros~ 
succes. De tussenstanden waren 0-1, 1-0 
en 4-3. · 
In de strijd om de fel begeerde zesde 
,plaats i's GIJS door deze nederlaag wat 
uit de ru_nning . geraakt. temeer daar 
Peters en Jager ook tot winst op Orwo 
Amsterdam kwam . Ook Hunters liep 
verder van de Groningers weg door een 
1.ege op Brussel. 
De stand is nu: Tilburg Trappers 10-20, 
HIJS 10-18, Nat. Ned. 11-17, Brussel 11-
13, Smoke Eaters 10-11. Orwo 12-11, 
Hunters 13-11, Peters en Jager 14-11, 
OPL 7-8, GIJS 12~8. Duyveustein WS 
-10-2.- Gr'asso Eagles 12.2. 

·Problemen voor GIJS 
Voor GIJS heeft de ijshockeycompetitie zaterdag in Heerenveen 
geen gunstige wending genomen. De ploeg van Peters en Jager nam 
revanche voor de destijds in Groningen geleden nederlaag. De Frie
zer, wonnen vecdie.nd met 6-4, zodat het voor GIJS moeilijk zal 
worden om bij de beste.. zes Nederlandse ploegen te eindigen, Op 
de Jota wordt GIJS-aanvaller Terry Tobias goed afgeschermd, ter
w ijl de Friese doelman Molendijk op de grond liggend naar de puck 
graai.t. -



GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 
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GRONINGEN 

ZATERDAGAVOND 30 NOVEMBER 

.,. aanvang 19.45 uu 
l. .. 

toegangsprijs f 3.50 

voorveriR:oop Groningen sigarenmagazijn 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

· n, Paterswoldseweg 448 

~nÖllema, Wielewaalplein 40 

Hoogezand Berma Sports, M. Veningastraat 30 

■ 

■ 



CO~IPETITIE 1 e DIVISIE N .IJ .B. 1974-1975 ZATERDAG 20 NOVElffiER 

G.IJ.S. OPSTELLINGEN 

1,~.Leefla.ng ( 1) Doolverd. 
K.Eikelenboom (21) 2e Doelverd. 

H.v.Halteren ~4)c 1e Verd. 
J.Teisr.1an (5) 

B.v. Ltllle (19) 
W.Ros (9) 

T.Tobia.a (14) 
H.Krikke (11) A 
J.Toren (16) 

2e Verd. 

1 e Annvo.1 
3e Vent. ·-.1 .D. 

WINTERSPORT DUIVENSTEIN 

H. va n Dulnen 
N. Boesno.ch 

B.Ro.ndall 
,. 

J. Kleinz·.-;orriing 

l.I . liooi□o.n 

D. Bell 

J. v Q.11 Biclnen 
L Tanzer 

J. Venemn (17) 
F.Borghuis (2) 
H.Keyzer (12) 

2e i\(l.flVOl G.IJ.s. w.conota.n 

WISSELSPELERS1 

A. Stuiven berg 
G.Rnt!lpen {15) 

Con ch/J'b.n.:ig er 
Tra iner 
Artsen 

Fysio
therapeut 

1e An.nvo.. l .v' ,D. 

(8) 
2e An.nva.l VI. D. 

H.Groenveld 
n.Leefla.ng 
F.H. Hulder 
H.G.Krikke 
H, de Vries 

H.Brooconn 

J .v.d.·Hoidc 
R.Uoorno.n 

H.Turk 
J.Pnulson 
P.Hoyen 

3e Aanval \7 .D. 
T. Pa.ulrna.cino 
R.Crok 
R.Esser 

Coach R.Rnndall 

••••••••111 [Voor al uw wand vloer en siertegels ···,·••1... . . Il "I■•■■ zowel levering als urtvoenng 9 •• • •••• ••••••••••• ••••••••••• ■■■r.~■■■■■■ [OOSTERHAMRIKLAAN 45 GRONINGEN J 
..... ....... 8 
■■■■1■•:~ffl~■ TEL. 050_771571 B.G.G L v.OIJKEN. 050..25397 •• ■• ■■········•• ···-···· 
HET NOORDEN BV TEGELZETBEDRIJF 

G. IJ. S. HIEU':lS: 

Na het cpekt akel in Heer enve en vanavond ~intercport
Duivennt ein uit Den · anG • 
Een t ea□, da t ook ~et iver s o Ned. Canadezen op de ijopinte 
v e rochijnt en dus ook ..... eer een no e ilijke opgave voor onze 
jon ..,. cns • . lij gnnn de problc. .ton niet uit de 1::eg en blijven 
i c ere ·.1cck QC t ons GroninJ a t cniil 1'uiokk.en voor een {10ed 
r esul t o.at. \ïij do en ons ui t orot c b oot en da.n! en ook i eder e 
11eek de ve l e s upport e r s v r)or hun bijva l. 
Tot zi cn G bij G.IJ.S. - H.IJ.S. , 3 . Z t crdc.a. 

P. S. <.OOP DE POSTERS ~ f 3 .- VAH ONS 1 e TEA.J VElUC IJGBAAR 
r~,, îI T ST.áDION BIJ H ·T ~S'11AU. 1TT. 

Vr. 6-12-74 T!I,I;URG T.RA.PPEilS - G.IJ.S. 
Zo. . 7-12-74 G,IJ S. - H. I J.S. 
Zn. . 14-12-7 4 G.IJ.S. c-•, ·orçr.1 

- t,JJ ' .:. .i.!, ~ATERS 
Vr. 20-12-74 G.IJ.S. - c. r .1. LUIK 

~ eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze. 

Te kust en te keur. Ook voor u. 
BLOEMENHUIS 

J () akkerman 
EB..DERSINGEL 34 · GRONN3EN · TEL 050-133772 
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Spanning rond 
· zesde plaats 

TiibUTg Trappers lijk,t rege1recht 
op de titel van de Coupe Nationa-
1e Nederland€'11 af te stevenen. 
Slechts HIJS kan de race een 
beetje bijbenen met twee verlies
punlben. 

De spatlllllÎlnlg i's het grootst rond 
de z;esde "Nederlan:dse" pos1tie, 
waar Huniliens, Smoke Eal!iers, Or
wo en Peters en J1a,ger in een felle 
concuri;entieslaig g,ew"i!kkld zijn. 
Bela,IJigrijlkste ouitslid er is heit in 
oprm:n::s zijnrci'e Duyvenstei.n Win
t ersporit, terwijl GIJS slechts een 
theoretisch kansje behoudt. 

Onderaan bell!gel<t Grasso Eagles, 
dat nog &teeds op zij n eerste 
competitiezege moet wachten. 

De uitslagen waren: CPL-Pe
tens en Jager 9-4, Gra,sso-HIJS 
1- 10, Hul1Jters-ORWO 3-5, 
GIJS-Duyvenstein -5--lS, Brus
sel-TilbU1!1g Trappers 3-16, Smo
k.e Ea1ters-CPL 6--7. 

D·e sta.nd: 
1 Tilb. Tr. 13 13 0 0 26 146- 35 
2 illJS 12 11 0 1 22 108-- 48 
3 NN Nij. 12 8 1 3 17 81- 38 
4 CPL L. 10 7 0 3 14 71- 64 
5 Brussel 13 6 1 6 13 80- 92 
6 Orwo 14 6 1 7 13 75- 87 
7 Sm. E. 11 5 1 5 11 57- 72 
8 Hunt 15 4 3 8 11 71- 87 
9 P. en J. 15 5 1 9 11 ·71-102 

10 GIJS 13 2 4 7 8 68--108 
11 D. W . 13 3 0 10 6 67- 86 
12 Grasso 13 O 2 11 2 40-116 

Duyvens tein Wintersport heeft de 
kansen van GIJS om straks in de 
kampioenspoule te mogen uitko
men zaterdagavond iwnzienlijk 
verkleind. Het Haagse team ver
volgde met een duidelijke 13-5 
zege het plotselinge succes van 
de laatste Weken, waardoor Duy
venstein zich zelfs als onver
wachte concurrent heeft aange
meld voor Hunters en Peters en 
Jager, die in de middenmoot een 
tel gevecht leveren om de zo be
langrijke zesde "Nederlandse" po
sitie,. GIJS, dat het komende 
weekeinde de beide koplopers 
Tilburg Trappers en HIJS ont
moet, kan alleen nog voor de 
kampioensronde in aanmerking 
komen via enkele sensationele 
overwinningen. 

Door de opmars van Duyvenstein 
(d11le overwinningen binnen :,i-cht da
gen) zal het Heei,enveense Peters en 
Jager, dat z:aterdagiavond met 9-4 van 
Luik verloor, in de strijd om de zesde 
positie vermoedelijk afvallien. Voor 
een aantrekkelijke n"OOrdelij•ke na
competitie is die prognose in ieder 
geval wenselijk, want dan spelen 
GWS, Petei1s en Jager en het Asser 
Triantha samen in één competitie, het
geen ongetwlijfeld een spectaoulair sei
ZJOenslot zou opleveren. 

GIJS-manager-coach Hlenk Groen
veld wil zovier nog niet denken: ,;:we 
moeten nog negen wedstrijden in de 
huidige competitie afwerken. Laten 

Triantha heeft 2ioh het afgelopen 
weekeinde geplaatst voor de nacom-' 
petitie, waaraan behalve de hvee 
hoogst>geplaatste ch.i:bs van de tweede 
,divisies Noord en Zuid ook de vier, 
Jaagstgeklasseerde ploegen uit de 
eerste divisie deelnemen. De Assena
ren kwamen op 19 punten met nog 
twee, duels voor de boeg. 

Triantha onbereikbaar 
met buikkrampen en hij liep gisteren 
,in Den Haag een hersenschudding op 
na een botsing tegen de boarding. 

Overigens incasseerden de Dren 
ten ,gisteravond :hun ,eerste verlies
punt door in Den Haa.g teg.en HIJS 2 
niet verder te komen dan 2-2. De 
H.:tgenaars, die go'ede kansen hebben 
zfoh als tweede te rangschikken, ble
ken praktisch gelijkwaa11dige tegen
standers, die de hardheid niet 
schuwden, terwijl hun technisch 

kunnen garant stond voor een boei
ende confrontatie. Hoewel de Asse
naar Duncan Moore de score opende, 
kwam HIJS 2 ,in de derde periode op 
gelijke hoogte ( 1-1), waarna T€Try 
Gregso.n zijn ploe'g via een diagon,aal 
schot aan de z:ege scheen te helpen. 
De gelijkmakende Haa·gse treffer b'e
Joonde echt·er de vechtlust van HIJS, 
~lat z:ich over de remise zichtbaar 
verheu.gde. 

Zaterdagavond zagen zo'n 1.100 
toeschouwers in de Asser ijshal hun 
ijsh'Ockeycl'ulb wnder de 1geb.ruike-

lij,ke feI:heiJd tegen ORWO. Twee 
doelpunten van Duncan Moore ver
goedden in de eerste periode veel, 
maar de Amsterdammers profiteer
den daarna van de te arrogant opere-
1·ende Triantha-verdediging. Knoop, 
Busman en Schipp'ers scoorden tref
fers, die door tegenzetten van Greg
son en wederüm Moere geen ernstige 
gevolgen hadden: 4-3. 

Overigens beleefde de Asser Cana
dees Tet-.ry Gregson een ongelukkig 
weekeinde. Zaterdaga vond werd hij 
tij-dens het du'el met ORWO onwel 

GIJS 2 verloor gisteravond met 
maar liefst 8-2 van de reserves van 
UIJC, waarbij Herman Carras en Je
roen Lode voor d e Groninger pro
duktie zorgden. 

De stand: 

1 Triantha 10 9 1 0 19 80-25 
2 HIJS 2 6 4 1 1 9 36--24 
3 ORWO 2' 7 4 0 3 8 33-35 
4 Thialf 2 7 3 0 4 6 32-38 
5 UIJC 2 6 2 0 4 4 27-41 
6 GIJS 2 8 1 0 7 2 22-43 
7 Rotterdam 4 0 0 4 0 11-35 

GIJS_ .vrijwe I uitgescha k-eld-
we niet op de zaken vooruitlopen . Het 
is natuurJlijk wel zo, dat 'n dergelijke 
na-competitie met T1;antha en Peters 
en J •agei· in v,eel opzichten interessant 
is. GIJS kan daarin een rol van bete
ke:rui.s spelen, terwijl de noo,rdelijke 
derby's garant staan V'Oor tumultueuze 
hO'ogitepunten, die veel toeschouwers 
zullen trek<ken". 

De Groningers dienen dan wel hun 
vormverlies danig te beperken, want 
zaterdagavond bleek, dat van het ver
rassend goede spel van de competitie
sta,rt niet veel meer was ove,rgebleven 
dan een flinke doscis inzet, waarmee 

. men op eerste divisieniveau niet ver-
der komt dan wat incidentele succes

j,es. Daarbij moet overigens wel ge
zegd, dat' GtJS zaterdagavond tegen 
een vrijwel uit buitenlanders bestaand 
team optornde, 'dait sticik-handliing en 
schaatsvaardigheid combineerde met . 
uitgek>ookt positiespel. 

Het uitstekende Haagse optreden 
riep echter de vraag op waarom het 
team tijd,ens de eerste competLtiestart 
keer op keer heeft vierloren. Duyven
stein-ma•nager S eriese: ,,De verklarin,g 
is simpel. Op elf oktober had i'k mijn 
huidige spe1ersgroep vioor het eerst bij 
elkaar en op 12 oktober startte de 
co~etitie. J ongens als Paulson, Van 
Bilsen, Tanz:er en Turk (het vorig j,aar 
Raak-spelers - red.) hadden maanden
lang niet op het ijs gestaan. [)e feelin,g 
was weg en we moesten el:genlijk 
helemaal opnieuw beginnen. De resul
taten verbeteren zich pas sinds lrort". 

En GIJS-coach Groenveld over de 
kracht van Duyvenstein: ,,Deze 13-5 
nedérlaag IÎ.S voor mij geen verrassing, 
'De !buitenlandse inbreng van dergelij
•ke ploegen is V010r. · .ongesp.onsorde 
clJrt)s veel te ,groot. Er ·ontstaat daar
tloor een enorm kwalirteitsvierschll en 
daar moet je je bij neerleggen". 

Hoewel de krachtsverhoudingen al 
in de eerste sJ)'eel-peiiode in een 0-3 
score werden vastgelegd via Van Biel
sen, Bell en Turk, viel de definitiieve 
beslissing in :fieite halvei-wiege de 
tweede fase, toen de in Groningen 
"bemchte" arbiter P,auJ. Burger (in 
net verleden heeft hij door zijn fluit
wel1k ·de sympathie van het Groninger 
publiek allang verloren) tijdens een 
fel I duel uwiee GIJS-spelers naar de 
strafuank dirigeerde. De stand was op 
dat moment 2-5, maar Duyvenstein 
benutte de numerieke meerder-b:ei.d 
optimaal door onder oorverdovende 
iluitooncertlen binnen één nrinuut tot 
2-7 uiJt te lopen en de wedstrijd te 
beslissen. Met enkele "goedmakertjes" 
voorkwam arbiter B1.1rger later ernstli-
~e ,i~c~.?,~nten: ~ , 

Qvèrrgens ! 1speelden ,beilie teams " 

bijzo[J'der sportief, waarbij de hard
heid de grens van het toelaatbare 
slechts sporadisch overschreed. De 
Groninger Can adees Tobias werd goed 
in bedwiang gehouden, maar dat weer
hield hem er niet van vlak voor het 
einde van de eerste periode de eerste 
Groninger treffer te produceren: 1-3. 
Daarna scoorde Tul'k twee fraane 
Hla,a,gse_ doelp1.1111ten, WJaar tegenover 1 
Henk Krikike e r één s tiel-de: 2--5. Het · 
strafbankincident van arbi,ter Burger 
werd gevolgd door een explosie van 
Q.e Haagse doelpuntenmachine, die 
met name in de slotper~ode op volle 
toeren draa ide. 

Dr,Ie tegentreffers van die actieve 
Johan Toren konden de 13--0 eind
stand nauwelijks een draaglijker aan 
zien geven. GIJS-doelman Martin 
Leeflang, die tien minuten voor het 

einde door Coen E ikelenboom werd 
gewisseld, maa!kte bij vrele goals een 
onzekere indruk, maar daar had hij 
achteraf een verklaring voor: ,,Ik SUJk. 
kel met een schouderblessure. Zelfs 
heb ik enige , tijd helemaal niet ge
traind. Het was te merken. Je voelt je 
niet zo fit als andiers"'_ 

HENK HIELKEMA 



GIJS LAAT ZICH "AFSLACHTEN?/ 
GIJS leed gisteravond in Ti]burg tegen Nederlands kampioen Tilburg 
Trappers zijn grootste nederlaag van het seizoen. De mannen van 
manager-coach Henk Groenveld keerden met een 21-2 verliespartij 
huiswaarts. 

De Brabanders, die zondagavond in 
de ha,J.ve finale Europa-cup 1974 ( t) 
.spelen tegen de Tsj'echoslowaakse 
kampioen Pardubice, opereerden te
gen GIJS op volle kracht en wensten 
p~ hoogst mogeli.jkl; sc0re. De Gro~ in
p;èr.s die al na de eerste periode tegen 
~en 8-0 achterstan<l •aankeken, geloof.. 
den ' het verder wel. Men wenste 
krachten te sparen voor het thuisduel, 
dat de (}IJSJES vanavond alwerken 
tegen het Haagse HIJS. Groenveld: 
"We wisten eigenlijk bij voorbaat, dat 
we , tegen Tilburg Trappers kansloos 
waren. Daarom hebben we ':>ewu.st gas 
teruggenomen om tegen HIJS eventu
eel voor V'errassingen te zorgen, Echt, 
we hoeven voor die Hagenaars beslist 
nie_t bang te ~ijh." 

IDe Til-buTgers, die onder aanvoering 
van ,u itblinker Jack de Heer (vijI 

doelpunt en) de score opvoerden tot 
14--0 na de tweede periode, pi·odu
ceerden daarna nog zeven treffers, 
waarbij Bart van Lune en Folker t 
Berghuis de tegengoals voor hl.lTI reke
ning namen. Het geheel speelde zich in 

• een sportieV'e 'sfeer af met weinig 
-~ strafminu ten, terw~il GIJS ih de opzet 

'slaagde blessureJ,Zrij uit -de "str-ijd" t-e · 
komen. 

Veel succesvoller waren de spelers 
van Peters en Jager, die gisteravond 
het Geleense Smoke-Eaters ontvingen, 
De Friezen vergrootten hun kans op 
deelname in de kampioenspoule door, 
via de tussenstan.den 5-3, 3-4 en ~ 
0, met 10-7 te zegevieren. 

De overige uitslagen waren: Natio
nale Nederlanden Nijmegen-Duyve
stein Wintersport 5-4, HIJS-ORWO 
13-2. 

cm!PETITIE 1 e DIVISIE N .IJ .B. 1974-1975 ZATERDAG 30 NOVEliBER 

G.IJ.S. OPSTELLINGEN 

M.Leeflang (1) Doelverd. 
K.Eikclenboom (21) 2e Doelverd. 

H.v.Ha lteren (4)C 1e Verd. 
J.Teisnc'.lll (5) 

B.v. Lune ( 1 9) 
W.Ros (9) 

T.Tobio.s (14) 
H.Krikke (11) A 
J.Toren (16) 

2e Verd. 

1e Aanval 
3e Vont. ;_1 .n. 

WINTERSPORT DUIVE11STEIN 

Il. vo.n Dulsen 
N. Boosno.ch 

B.Rnndn.11 
J. Kleinz·.-:orr:ling 

1.I . 1100 i□cm 
D. Bell 

J. v ::m Bielnen 
L Tanzer 

J". Venemn (17) 
F.Borghuis (2) 
H.Keyzer (12) 

2e A:mvnl G.IJ.S. W.Conotrui 

1e A,::mvo.l W.D. 

WISSELSPELERS: 2 A e nnva.l Yl. D. 

A. Stuivenberg (8) 
G.Rnm:pen (15) 

Coach/It.'1.nnger 
Trainer 
Artsen 

Fysio-
- thera.peut 

H_.Groenveld 
H.Leeflnng 
F.H.lrulder 
H.G.Krikke 
H. de Vries 

H.Broocnns 

J .v.d.-Hoidc 
R.Moororui 

H.Turk 
J.Pa.ulson 
P.Hoyon 

3e Aanvul \7.D. 
T. Pa.ulmo.c ino 
R.Crek 
R.Esser 

Couch R.Ro..ndc.11 

BART VAN LUNE 

t!Hfl!'ll•tHll·~flltl! l ,~11 .. . . - .. . .. , ............................. , ............ .._. .......... H • • +4 _ _ _ ··-------•-:'J• 

Tegen HIJS en Tilburg Trappers 

GIJS tweemaal 
kansloos ten onder , 

· rnt weekeinde zijn voor GIJS hlle lÎm
sles op'eeo plaats In de kamploe~poole 
van ' de natlonàle ijshockeycompetl_tle 
volledig in rook opgegaan. 

VrijdagaV,Ond in Tilburg kregen de 
Groningers een fikse 21-2 nederlaag van 
Tilburg Trappers te inca~seren en za
terdagavond gingen de 'Gijssies' ten 
aanschouwe van zo'n duizend toeschou
wers met 13-2 kansloos ten onder tegen 
HIJS, nummer twee op de ranglijst in de 
bekercompetitie om de Coupe Nationale 
Nederl~nden. ' 
De tussenstanden waren zaterdag
avond: 1-4, 0-S en 1-4. Voor GIJS scoor-

de Henk Krildc'e in de eerste periode en 
Ferry Tobias in de derde periode· 
Peters en Jag1rr, de ploeg uit Heeren
veen, zette zijn opmars o_!lverdroten 
voort. Na overwinningen op Smoke Ea
ters en Hunters hebben de Friezen goe
de perspectieven gekregen om aan de 
strijd om de nationale titel te mogen 
deelnemen. De k-ampioenscompetitie 
wordt gevormd door de beste geklas
seerde zes Nederlandse ploegen. 
De stand in de' bekercompetitie is nu: 
Tilburg Trappers 14-28, HlJS 14-26, 
Nat. Ned. 14-21, CPL 12-16, Brussens-
15, Orwo 16-15, Peters en Jager 17-15, 
Smoke Eaters 13-11, Hunters 16-11, 
Duyvesteind Wintersport 15-8, GlJS 15-
8 en Grasso Eagles 15-2. 

~•-•.11llUllllllAJ.ULlaw.tliWUW.UW.UllLUl1LUWJWWLJ...------ - - -------

G.IJ.S. HIEITT/S: 

Nn hot spektakel in Heerenveen vana.vond Wintersport
Duivenstein uit Den Ja,nCT• 
Een teo.o, dat ook □et diverne Ned. CQ.nadezen op de ijopiste 
verochijnt en dus ook ·.1eor eon noeilijke opgnvc voor onze 
joncens • ,fij ga.::m de proble~cn niet uit de TTeg en blijven 
iedere ·.1cok net ons Groningo team !r...nokken voor een goed 
resultno.t. Hij doen ons uiterste best en danken ook iedere 
ITeek de vele nupportcrs voor hun bijval. 
Tot zi eno bij G.IJ,S. - H.IJ.S. a.s. Zaterda.G• 

P.S. KOOP DE POSTERS à f 3.- VAi'i ONS 1e TEAM VERKRIJGBAAR 
I:i:I iIET STADION BIJ HET RESTAITHAlTT. 

Vr. 6-12-74 
Zo.. 7-12-74 
Za. • 1 4-1 2-7 4 
Vr. 20-12-74 

TILBURG TRAPPERS - G.IJ.S. 
G.IJ.S. - H.IJ.S. 
G.IJ .s. - s:rmm EATERS 
G.IJ.S, C.P .L. LUIK 

.)lk~!~~~?.n !~~~t !ijn 
eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze. 

Te kust en te keur. Ook voor u. 
BLOEMENHUIS 

J (l akkerman· 
EELDERSINGEL 34 · GRONNGEN · TEL 050·133772 



GRONINGER IJS CKEY STICHTING 

1edivisie 
. IJ. B. 

GRONINGEN 

a ang 19.45 uur 

toegangsprijs f 3.50 

voorverkoop Groningen sigarenmagazijn . 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, f-Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

~nollema, Wielewaalplein 40 

Hoogezand Berma Sports, M. Veningastraat 30 

'I 

■ ■ 

• 

... 



COMPETITIE 1e DEVISIE N.IJ .B. 1974-1975. ZATERDAG 1- DEC. __________________________ ..., ____ ........ _,___. ... ,...,_ ..... _ .......... i.a-- ... ._--,_--._.__. __ ... ._..,. _____ ~ ... ----

G.IJ .S. 

M.Leeflang (1) 
a.Eikelenboom (21) 

H.v.Halteren.(4)0 
J.Teisman (5) 

OPSTELLINGEN 
noelverd. 
2e Doelverd. 

1e Verd. 

H.IJ.S. 
C.ifagendoorn 
A.Lockhorst. 

R.Verboom 
B.Roomer ... ._ ........ -... ,_.,..._..,.. ____ .._ __ ... ,_.. ____ ..,. ....... -. .... _..,....., __ ..,..._. ... ,__,._.._. __ ..,.. __ ..,.. _________ .... _~.----

B.v.Lune.(19) 
W.Ross (9) 

2e Verd. J.Martin 
J.Ierschot 

T.Tobias(14) 1e Aanval J.Schäffer 
H.Krikke (11)A D.Turner 
J~Tor cn (1 6 ) H.Wielheesen 
~~-------------~---~~----~~~-~-~-~-------~-----------~-
J. Venema ( 17) 2e Aanval R.Krikke ! 
F.Berghuis (2) · R.Haegendoorn 
H.Keyzer (12) P.Roskam 
........_,__, _________________ ~ .... ----.,.---... -----._----..-.-----------------,._,-
Vl/iss elspelers: 
A.Stu.ivenberg (8) 
G.Rampen (15) 

R.Bakker 
P.Rusche 

_______ ..,_ .... ~ ________________ ..., __ _. ______ ......... _ .......... .._ ____ ,__,.-.&lo...,. _____ _, __________ _ 

Coach/r~nager 
Trainer 
Artsen 

Fysiotherapeut 

H.Groenveld 
IvI. Lee flang 
F. H. ~.iul der 
H.G.~ikke 
H.de Vries 
H.Broomans 

1 

• 

-1111111111 [Voor al uw wand vloer en sier tegels •• _, ••••• 
■■ .-,■■■■■ zowel levering als uitvoering Il •• • •••• ••••••••••• • • •••••••••• ■■■P.~■■■■■■ [ OOSTERHAMRIKLAAN 45 GRONINGEN J ...... ........ . 

lllllllmmll TEL: 050_771571 B.G.G L.v.DIJKEN. 050_253978. 

HET NOORDEN BV ·reGELZETBEDRIJF 

G. IJ. S. NIEUY/S: 

Vanavond we er een topteam in 
Groningen , nl.H.ij.s. Den Haa g 
Ongetwi.: f eld weer een zwaar duel, 
da ..L r onze jongens ook gisteravond 
in Tilburg gespeeld hebben. Ondanks 
het . :are programma blijft de 
stemming en sfe er in de ploeg _ 
optimaal9 en er zal weer voor 100% 
gereden worden vanavond. Daar kunt 
U van verzekerd zijn. 
Tot ziens bij G.IJ.S. Smoke Eaters 
a.s. Zaterdag. · ..... _,_ .... _, ____ ._.. ______ ~ __ _,,, _______________ ... _._ .... _..,_ 

1 

Vrijdag 20-12-74 G.IJ.S. C.P.L.Luik 

,flJ Bloemen leven ! 
~ ·"T, Elk boeket heeft zijn eigen charme. Brengt ~ijn 

,~ 'f eigen sfeer. Bfoemenhuis Jo A kkerman heeft ze . 

Te kust en te keur. Ook voor u. 
BLOEMENHUIS 
T.~,,~ akl ... 

t.J~A, Aerman 
EELDERSINGEl.34 · GRONINGEN -TEL 050-133772 



GIJS is niet 
onder indruk 
nederlaag 
tegen HIJS 
De agressie waarmee enkele ver
nielzuchtige individuen zaterdag
avond twee bij de Groninger ijs
hal geparkeerde auto's bewerkten 
zal geen direct gevolg zijn ge-

Upmerkelfjk 
herstel Haags . 

i_jshockey 
Van om:e ijs-h ockeym edewerker 

AMSTERD AM - Met nog zes 
speelweekeinden v ,oor de boeg is er 
n o.g geen zinn!ige voorspefüng te doen 
omtrent de bezetting van de eerste 
zes plaatsen in de national•e ijsh.oc
keycompetitie. Die zes plaatsen zijn 
van be lang, 0tmdat de clubs die daar 
eindigen, doorgaan na.ar de kam 
pl·oens poule. Vrijwel zeker van plaat
s ing ~ijn alleen THburg, IDJS en NN 
Nijtnegen. Voor de ov-erige drie posi
ties IZij,n nog :zes kandidaten. 

Het is -OiPJJl•erkelijlk !hoe !het Jia.a,g e 
Duyvestein ziclh aan het herstel.llen 
is. Na ac'ht achtereenvolgende, k,ra-p
pe nedenlage:111 en een ovenwi11nin,.1; op 

HIJS, die in een reglementaire 0-5 
,nederlaa,g wer.d omgezet, zou men 
ikunnen ve:rwachten dat d-e rploeg vol
•ledig in elkaar k1apt . .Bij [)uyvestein 
is dat ,echter ,geenszins !het ,geval. Na 
,d<) overtuigende 6-3 over,wimnin,g te
.gen d·e Hun"t€ars a•.f,geL01pen donderdag, 
tocmden de Ha.g-enaa,l\S met •het Gro
ningse GIJ'S no,g veel mind•e-r mede
lij.den. In tde eerste en tiweede ,periode 
was er nQg wel sprake va•n strijrd, 
ma:ar in de del'de fase ,speelde Duy
venstein het a1iwachtende G'IJ6 naar 
een 13-S nederla,a.1;. 

Overige uitslagen: l'ilat. Ned.-CPL 4-5 
(1-2, 1-1, 2-2); HlJS-Brussel 10--4 (3-1, 
3-2, 4.- 1); Tllburg-Orwal 14--2 (4-0, 6-1, 
4-1); Grasso-HIJS 1-10 (1-4, 0-2, 0-4). 
SI.and: 

1. Tilburg 12 24 7_ Srnoke E. 10 11 
2.HIJS 12 22 8. liunters 15 11 
3. Nijmegen 12 17 9. P.enJ. 15 11 
4. B1·ussel 12 13 10. GIJS 13 8 
5. Orwal 14 13 tl. D uyvestein 13 6 
6. CP L -Luik 9 12 12. Grasso 13 2 

weest van de minder goede GJJS
resultalen, want de fanatiek véch
tende Groningers bleven de sym
pathie van het duizendkoppige 
publiek zelfs behouden, toen het 
bezoekende HJJS, na een gelijk
opgaande beginperiode, het kwa
liteitsverschil later duidelij,k in de 
score vastlegde: 2-13. 

Ook deze tweede moaisternederlaag 
binnen vierentwintig uur (Vrijdag
avond werd met 21-2 van Tilll:>urg 
Trappers verloren) had na afloop op 
de spelers van GIJS geen demoralise
rende invloed. Manager-coach Henk 
Groenveld stapte zelfs vrolijk fluiten'<i 
uit de spelerscabine: .,Waarom zouden 
we nu moeten treuren? Ondanks de 
grote nederlaag ben ik zelfs zeer te
vreden met het spel van vanav-ond. 
Men !mokte tot de laatste seconde." 
En een aanvullende captain Henk van 
Halteren: ,,Als we in die beginperiode 
wat meer mazzel hadden, dan waren 
er zeker zo'n vier goals m.gevlogen." 

Inderdaad verdienden de overrom
pelende GIJS-acties in de eerste mi
nuten meer dan het doelpunt van 
Henk Krikke, nadat Wie1heesen en 
Ronald Krikke de HIJS-ploeg via uit
vallen aan twee tretters hadden gehol
,pen. Al direct ln de eerste m1nuut 
kreeg J onan Tören d" puck ln een 
ideale schietpositie (naast) en handel
de Herrk Krikke in een doorbraakactle 
echter te gehaast (in de vangband Va!Il: 
doelman Hagendoorn). 

TEGEN DE PAAL 
GIJS hield zijn tegenstanders ln d!e 

fase minutenlang in het , eigen verde
digingsvak, waar Tobias en Henk van 
Halteren de puck enkele mal~ tegen 
de paal zagen ketsen. Toeµ Groninger 
succes uitbleef waagde HTJS zich wat 
in voorste lijnen, met vern.letigende 
gevolg-en. 

Wiefüeesen en Schäffer scoorden 
simpeltjes 1--4, waarna bleek, dat de 
Groningers te veel energie verbruikt 
hadden om het technisch verschil te 
compenseren. De brutale manier van 

' De Haagse uitblinkende Canadees Dale Turner (rechts) weet zich om-
ringd door drie GIJS-spelers: Henk Kriklrn (links), Henk van Halteren 

(op de rug) ·en Terry Tobias (schuin achter Turner), 

aanvallen leverde verdedigingsgaten 
op, die in de tweede periode via de 
uitblinkende Canadees Dale Turner 
(3x), Wielheesen en Schäffer gemak
k~lijk werden benut: 1-9. De vele 
onverzilverd gebleven GIJS-kansen 
rwer!kten een inwendige woede op de 
Groninger spelersbank ,in de hand, 
waardoor de fel meelevende suppor
tersschare een strijdende underdog 
bleef zien, die tenslotte eervol ten 
onder~g. 

De "pech"., die GIJS van doelpunten 
afhield koo door een onvoldoende 
stick-handling en een ~ebrek aan t:ou
tine echter gemakkeliik verklaard 
worden. Het juiste voorbeeld was er. 
ffiJS maakte van elke aanval een 
vloeiend in elkaar passende eenheid, 
die vaak op schijnbaar sfmoele wiize 
bekroond werd met een goal. Trainer
i;peler Martin Leef.lan_ir . .Dàt Is nou 
julst het kwaliteitsverschil De kans, 
die wi.i ml sen, schieten zij erin. Met 
dle wetenscbao hebben we ons nu zo 
lan~amerhand veo:oend. Daar ont
kom .ie niet aan als je elke week 
ootornt teg-en een team dat een ,eToot 
aantal Canadezen telt. Zet alles maar 
oo een riitie: GIJS heeft twee Can a
dezen. terwiil er bii HIJS zo'n viif 
rondc:chaatsen. GIJS b~taat viif jaar 
en HIJ S het veelvoud!((e daarvan. 
GIJS speelt nu voor het eerst op 
topniveau, terwijl '<'Ie Ha~ena;:irs vanaf 
het priJ1e belPJl erbij waren. En als je 
het zo beki.ik1. dan doen we het eoht 
niet slecht. We zijn nog steeds bezig 
met een bouwproces,· dat over een x 

aantal jaren goede Nederlandse ijshoc
keyers moet opleveren." 

VORDERINGEN 
Eén , van Gran.ingens "eigen" talen

ten rechtvaardigde zaterdagavond 
Leeflangs woorden. De vij~lenjarige 
Henk (.,Beertje'') Keyrer vertoont na 
eMele weken zichtbare vorderingen. 
In één klap uit het B-juruornteam in 
de eerste divisie. Voor Henk Keyzer 
een eervolle overplaatsing? Keyzer: 
"Het spel is hard en &nel. Daar moest 
ik in het begin even aan wennen. Nu 
gaat het wel. Ik speel elke week met 
meer vertrouwen." 

Keyzers acties, in lde tweede am
valslijn met Jack Venema en Folkert 
Ber$uis, boden inderdaad perspec
tief, maar ook hij kon niet verhinde
ren dat het Haagse surplus aan tech
niek een garantie bleek voor vrije 
doortocht naar het kooitje van Martin 
Leeflang, dat in de slotperiode door 
Dale Turner (2x) en Rob Haagen
doorn nog eens werd doorboord. Het 
enige wat GIJ,$ er in die fase tegen
over kon stellen was een aanhoudend 
verzet, dat in een tegendoelpunt van 
Terry Tobias maar povertjes werd ge
honoreerd: 2-13. 

HENK HIELKEMA. 



RONINGER IJSH CKEY STICHTI 

1edivisie 
N. IJ. B. 

GRONINGEN 

Minke, Nieuwe Ebbingest~aat 2 

Homan, r:terestriaat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

Heogezand Berma Sports, M. Veningastraat 30 

■ ■ ■ 

divisie zondag 15 dec. G.IJ.S. 2 - Y.H.C. Rotterdam en ee f 1.50 aanv. 19.45 u. 



g -16 december r 974 - 19 

IJshockey 

Lot GIJS 
bezegeld 

GI.JS kan zich gaan opmaken voor 
dè promotle-deg-radatiecompetîtie, 
waaraan naast de vier laagst eindigen-
de ploegen uit do eerste divisie ook de 
twee hoogst eindigende teams va.n de 
belde tweede divisies mee zullen 
doen. De Groningers, die via een zege ,--; 
op Smoke-Ea.ters nog een sprankje 
hoop mochten koesteren op deelname 
in de kamploenspoule, verloren zater
dagavond kansloos van de Brabanders 
met 6-2. Daarmee werden de 
"gijssles" voor de zoveelste maal met 
de neus op de feiten gedrukt, waar
door ook de meest fervente optimist 
moest toegeven, dat · GIJS thuishoort 
in de onderste helft van het klasse
ment, hoezeer de verrassend goede 
resultaten van de competitiestart ook 
tot de verbeeldin 

Degradatie- poule voor GIJS 
Met GUS ,,i; uet maar niet meer 
vlotten. Zaterdagavond moesten de 
Groninger ijshockeyers met 6-2 hun 
meerdere erkennen In Smoke Eaters uit 
Geleen. De Limburgers wonnen in een 
vrij aardige wedstrijd met 6-2. De 
tussenstanden waren 4-l, 1-0 en 1-1. De 
beide Gijstreffers werden gescoord door 
Tobias. 

Het staat nu vrijwel vast dat Hunlers, 
Duvvesh•in Wint·rrsrArl. GTJS en 
Gràsso Eagles de degradatiepoule gaan 
uitmaken. Voor geen van deze vier 
ploegen ligt een plaats en in de 
kam ioens oule meer voor handen. 

i.Juyve~te111 vv 1nterspor1 werd nagenoeg 
uitgeschakeld door een 6-4 nederlaag 
tegen het Amsterdamse ORWO en 
Hunters zag zijn kans in rook opgaan 
door de 7-5 nederlaag tegen het Luikse 
CPL. 
De stand in de bekercompetitie om de 
Coupe Nationale Nederlander,, waarvan 
de best geklasseerde zes Nederlandse 
ploegen de kampioenspoule gaan vor
men is nu: Tilburg Trappers 15-30, 
HIJS 15-28, Nat. Ned . Nijmegen 16-23. 
CPL Luik 13-18, ORWO 17-17, Smoke 
Eaters 15-15, Brussel 16-15. Peters en 
Jager 16-15, Hunters 17-11, Duyvestein 
Wintersport 16-8, GIJS 16-8 en Grasso 
Eagles 16-2. 

COMPETITIE 1e DEVIS.IE N .• IJ.B. 1974. ZAT. 14 dec. 

G. IJ. S • . OPSTELLINGEN SMOKE-EATERS 

Manager-coach Henk Groenveld 
drukte het zo uit: ,,ln feite spelen we 
als t-weetl'e-divisieploe-g in de eerste 
divisie. Echt, de kwaliteit is er wel, 
maar de juiste wedsit.rijdinstellin,g ont
breekt . Een aantal van on.ie spelers 
schuwt , harde duels. Ze missen de 
professionele in:slag, die' je als topspor
ter moet hebben. Dat zie je van een 
full -prof alls Wilson Ross wél; ih.ij heeft 
geen maatschappelijke carrière wa.w 
hij aan moet denken." 

Groenvelds aanklacht tegenover de 
spelers Z'iet ook trainer Martin Leef
lang als voornaamste oorzaak van de 
Groninger tekor>tkoming,en: ,,M1isschien 
zijn ze wat geschrokiken van de vele 
blessures, <lie we in het begin hebben 
opgelopen. Ho~wiel we de eerste 
wedstrijden op on:zie tenen héb'ben ge
speel'Cl, za:g je toch ook die grandioze 
inzet, waairm-ee men zidh in de strjjd 
wierp. Dat is ,e- een beetje af." 

En GIJS-captain Henk van Halte
ren: ,,De laatste weken spelen we wat 
minder geïnspireer-d doordat we te 
veel punten verloren. Dait zou zeiker 
anders geweest zijn als we dichter bij 
die zesde plaats zaten. We hoeven 
echter niet t-e treuren, dat we die 
kampioenspoule missen. We zouden 
toch klap op 'klap krijgen." 

Toch startte GIJS met een "tradit io
neel" stornnoffensiefje in de eerste mi
nuicen. De voor lbet eerst in Gronin,gen 
opererende Smoke-Eaters waren· ziaht
baar verrast, hoewel Tobias, Krikke, 
Toren en Berghuls verzuimden van 
die schrikreactie te pro:fli.teren. Van de 
vele kansen, die GIJS 2iich creëerde, 
benut·te Tobias er één uit een scrim
mage. De zuldelijkén hadden toen al 
een 2--0 voorsprong g:enomen via An
ton en Vosatko, die de mogelijkheden 
valkkundig gebruikten . . Een verdedi• 
gi,n!gsfoutje van Jos Teisman zox,gde 
voor 1-3, waarna Smoke-Eaters-cap
taln Anton er in die eerste periode 1-

.. 4 vahpjll.a!k.te en daa:rm~ de wedstrijd 
___,ei!n vffiëgtijàilge 'beslissing g~. In fe-ite 

verlol"en de Groningers in die minuten 
de strijd, want m de resterende speel
periodes vocht GIJS zich naar een 
pra'lctlsdb ,gelijtk;w-à.ardlg niveau, dait de 
score vrijwel in balans hield. ' 

De groelen~e Groninger agresslvl
teM zorgde ln de tweede fase voor een 
boeiend spektakelstuk, waarmee de 
duizend aanwezige toesehol\wers zich 
amuseerden. Het schouwspel werd 
met name verlevendigd door een serie 
vechtpartijtjes, waarin Terry Tobias 
vaak een hoofdrol vertolkte. GIJS 
kreeg, door de vele ~leense st-rafmi
nu.ten, herhaaldelijk een ' numerleke 
me'erderheid, maar de aanvalspogin
gen misten ratfinement om de 1-4 
score om te buigen in een spannender 
cijfercombinatie. De Groninger tref
fers bleven droomwensen. 

Een voortdurend aanhoudende 
drang op het Geleense kooitje leverd~ 
wel haohelijlke sitliatiies op, maar geen 
doelpunten. Zelfs kregen de GIJS
spelers vlak voor het einde van de 
tweede perio,de een lesje in het benut
ten van kamçen, toen de uitblinkende 
Nederlandse Tsjech Vosatko bij één 
van de sporadische uitvallen scoorde: 
1-5. ' 

De laa<tsite sp~lfase ,gaf in wezen 
geen arnder !beeld. ij'oewel Tobias nog 
éénmaal via een solo schitterde (2-- , 
5) geloofde ni'~mand meer in een gun- :.. 
stige wending. Zel:fu do~lpuntte Anton 
nog voor Smoke-Eaters, dat daarmee 
kreeg wat het. op basis van rout\ne en 
klasse zeker vettlien!de: 2--6. 

HENK HIELKEMA. 

TERRY TOBIAS 

illllllllll [Voor al uw wand vloer en siertegels .. ... ..... . . . 
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M"Leeflang (1) 
C.Eikelenboom(21) 

Doelverd. 
2e Doelverd. 

F~ Michielsen( 1) 
Po Rozenhart (2) HET NOORDEN BV TEGELZETBEDRIJF 

H.v.Halteren(4)C 
J. Teisman(5) 

B.v.Lune(19) 
W0Ross(9) 

TDTobias(14) 
H. Krikke(11)A 
Jo Toren (16) 

J0Venema(17) 
F. Berghuis(2) 
H.Keyzer(12) 

Wisselspelers: 
A. Stuivenberg (8) 
G. Rampen ( 15) 

Coac~/Manager 
Trainer 
Artsen 

Fysiotherapeut 

1e Verdo 

2e Verd. 

1e Aanval 

2e Aanval 

H. Groenveld 
M. Leeflang 
F.I:I. Mulder 
H.G. Krikke 
R. de Vries 
H. Broomans 

R.Clark(21A) 
M.Mulder(8) 

B.Munz(18) 
à Campo(6) 

H. Frenken (16)A 
J.Anton (14)C 
M. Vosatko (17) 

J. Nasveti1( :9) 
C.Crocco(19) 
B.Thiessen( 12) 

Mevissen (3) 
H. Willems(15) 

G. IJ. S. NIEUWS 

Vanavond weer een nieuw gezicht in de Groninger ijshal, 
nl. Srnoke-Eaters uit Geleen. 
Dit team dat al jaren in de 1e divisie uitkomt is nog 
nooit in Groningen geweesto Voor het publiek dus nieuw 
en voor onze jongens de tweede wedstrijd tegen hen. I n 
Geleen werd het 5-5 in een spannende, sportieve wedstrijd. 
Veel plezier en tot vrijdag aos. bij CPL Luik en daarna 
bij het feesto 

ATTENTIE! ! ! ! ! 
Vrijdag 20 deco a.s. viert G.IJ.S. ziJn eerste lustrum. 
Na afloop van de wedstrijd tegen Luik bent u allen van 
harte welkom in "Het Tehuis", Lutkenieuwstraat, Groningen, 
waar de Black Pearls het muzikale gedeelte zullen verzorgen. 
De toegang is gratis, de consumpties zijn voor eigen reke
ning. 
Garderobe aanwezig op eigen risico. 
N.B. De feestavond begint om.:!::. 23.00 uur. 

(f ~Ik ~!?h~~~?.n !~~~!t !ijn 
'f eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze. 

Te kust en te keur. Ook voor u. 
BLOEMENHUIS 

Ji akkerman 
EELDERSINGEL 34 · GRONINGEN - TEL 050-133772 



RONINGER IJSHOC EY STICHTING 

1edivisie 
N. IJ. B. 

·~VRIJDAGAVOND 20 DECEM 

~.·~ 
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• aanvang 19.45 uur ... 
toegangsprijs f 3.50 _......___ ,. 

■ . -
voorverkoop Groningen sigarenmagazijn 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

K:r.10llema, Wielewaalpleirul 40 
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■ ■■ ■■■■■■ [ oor al uw wand vloer en siertegels 

Il "'111:1 zowel levering als uitvoering " 

• ••••••••• ••••••••••• G. IJ .S. 

M.Leeflang ( 1) 
C. Eikelenboom(21) 

H.v.Hal teren (4)C 
J .Teisman (5) 

T.Tobias (14) 
H. Krikke ( 11) A 
J.Toren (16) 

OPSTELLINGEN 

Doelverd. 
2e Doelverd. 

1e Verd. 

1e Aanv. 

C. PoLo LUIK 

C. Hebenton( 3C) 
P.Bastin (1) 

N. Ma-stin(3) 
A.Braas (6 ) 

J.Hildebrand(9) 
J.Heintz(16) 
L.scott(12 ) 

■■■P.~■■■■■■ [ OOSTERHAMRIKLAAN 45 GRONINGEN ■ ~ A-U . J lllllllwruill TEL 050_ 771571 B.G.G Lv DIJKEN. 050_253978. 

HET NOORDEN BV TEGELZETBEDRIJF 

G. IJ. S. NI EUWS: 

-------------------------------------------------------

Vanavond zijn onze t egenst a nd ers Canadese-Belgen nl. 
C. P. L. Luik. Tevens ons 5-j arig bestaan en wanneer wij 
hi er even a~n denken i n 5 j a a r kampioen in de 3e Divi
s ie-kampioe n in de 2e Divisie en dit seizoen voor het 
eerst me t voornamelijk Groningse jongens in de 1e 
Divisie. Er is dan toch wel het één en ander veranderd 
i n 5 sei zoenen. B.v.Lune (1 9) 

W.Ross ( 9 ) 

J.Venema(17) 
F.Berghuis(2)A 
H.Keyzer (12) 

2e Verd. 

2e Aanv. 

B. Campbell ( 4) 
D.Hamrel ( 5 ) 

B.Bird (7) 
B.Nikinsty(20 ) 
J.Lundberg (8 ) 

Iederee n die hi er aan meegewerkt heeft, ook het publiek, 
verwachten \,li j na afloop van deze wedstrijd in "Het 
Tehu i s". 
Pret ti ge fe e atdagen en een happy nieuwjaar. 
Tot ziens. 

--------------------- ·--------------------------------- H.Groenveld. 

Wisselspelers : 
A. Stuivenberg (8) 
G.Rampen(15) 

3e Verd. T.Delrez ( 2) 
T.P aulus(14) Tot ïrtrua. Hij verwac hten a l le G.IJ. S . fans op het 

fees t . Toegang gratis. 

----- .-------------------------------------------------
3e Aanv!' J.de Flandre(17) 

J.Hanrel (22) 
A. Zfwirtek(21) 

loe èn ' • Coach/Manager 
Trainer 
Artsen 
Fysiotherapeut 

H.Groenveld 
M.Leeflang 
F.H. Mulder, H.G.Krikke, H.de Vries 
H.Broomans 

_Elk boeket heeft zijn eigen charme. Brengt zijn 
eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze. 

Komende thuiswedstrijden (aanvang 19.45 uur) 
Za. 4-1-75 G.IJ.S. - Nat.Ned.Nijmegen 
Za. 11-1~75 G.IJ.S. - 0RW0 Amsterdam 

'10- 11 - tl+ 

GIJS maakt 
het ·Luik 
erg lastig 

GIJS heeft gisteravond in de Gro
ninger ijshal voor sensatie gezorgd. 
Tegen het 1100g geklasseerde CPL 
Luik leek het competitieduel een vrij 
norma al verloop te krijgen. De slechts 
v ijfhonderd toeschouwers zagen de 
voornamelijk uit Ca.nad,ezen bestaande 
Belgische équlpe aanvankelijk een 6-
0 vo.osprong nemen. . 

GIJS was toen al wel In de aanval 
geweest, maair men w orstelde met de 
zo langzamerha nd wekelijks terug ke
rende fr ustra tie van de gem iste kan
sen. Daar kwa m plotseling verande
ring •Îlll, want binnen vijftien m inuten 
scoorden de Gron ingers zesmaal ach=
t ereen: 6-6. Vervolgens speelden 
2iich ron d de ij spiste t umultueuze ta
ferelen al, waarbij het "Hollaoo-Bel
gië-sfäertje" u iteindelij k result,eer de 
in een Luikse 9-6 zege, die door de 
Groningers even,wel als movele over
winning werd beschouwd. 

De vreugde w as na afloop begrij
pelij k, w ant in feite streden de GIJS
spelers meer tegen zichzelf da n tegen 
hun opponenten. Door d'e sensationele 
itegenti-<affers was het on,dermijnde ge
loof in eigen kunnen volleclig terugge
kee!'d. Tijdens d!ie emotionele mi·nuten 
was er e ven de herkenning van de 
compet itiestart, de felheid en het zeH
vertrouwen, w aannee P eters en J aaer 
destijds veru-assend werd gekl;pt. 
Daarom t r eurde niemand over de ne
d'2rl aag. Manager-coach Henk Groen
veld : ,,Eén van onze bes te wedstrij 
d en. Toch wel een bewijs, dat er in de 
ploeg kwaliteit zit. Als je tegen de 
Ca nadezen van 0- 6 tot 6- 6 weet 
t erll'g te komen, dan !kun je~ wat. Als 
w e wat m eer aanvalskracht in onze 
tweede l ij n hadden, dan zouden w e 
zeker heb'ben g,e,worunen." De doelpun
te1: van GIJS k wamen van Tobias (3) , 
'I'21sman, Ross en Toren. 

e kust en te keur. Ook voor u. 

Nacomp.etitie ·met 
Triantha start 

v2~~e!1 .. ~~ .. ~!. m •• ~ 
na.competitie om het kampioenschap van ..... , 
Nederland-tweede divisie. De Assenaren :•"'l 
zullen samen met WJS 2 en de belde 
topploegen uit de tweede divisie-zuid 

· Kemphanen en Disc Pha.ntoms in een ~ 
volledige competitie uitmaken wie stch 
voor het seizoen 1974-'75 de beste tweede ~ 
divisionist mag noemen. · · - \ 

De competibi'el<YLe da,geo van het afge- i 
l'O pen weekeinde benutte Triantha voor 
~en oe!erJlduel tegen een spelerscombina-
tie van het Aanstel1damse ORWO. Via de 
tusserustamiien 0-3, 1-1 en 2-1 won 
ORWO, waarbij de Asser d.oelpunitieo op 
naam kwamen varn Dwnean Moore Ed-
ward Kont en Tim Kin,g. • 

De reserves van GIJS kwamen twee 
maal in compethtieveröand bi actiie. Za- ......._ ~ 
tercla.g S'peelden, de Gro:nmgers t~ ~ 
ThiaU een tumultueuze wedstrijd die 
maa:rw d 1i~-~-lds2 ~llratmirn,uten telde. Er ~ 

er W,:,ub ,IJ meer geknok,t dan ge-
schaatst. GIJS 2 séoorde via treffers van 
Hans Eikele~. (2x); Douwe Korun,g 
(2x) en Herman c_'ln-a&. 

Zaterdag won GIJS '2 van, HIJS 2 met 
6-4. Herman Carras (2x), Gérartl c.,._ 
ras, Ja,n Ra-ven en Rob T~man en Hans 
Eike1enboom scoorden. 

BLOEMENHuI.s 

Jt:) akkerman 
EElDERSINGEL 34 · GRONINGEN · TEL 050· 133772 

'Open huis' .GIJS 
GIJS viert m or genavond zijn eer

ste lustrum. Groningens enige ijshoc
keyclub h-0udt ter gelegenheid van 
zijn yjj fj arig bestaan, na de thuis-

' w edstrijd tegen het Belgische CPU 
Luik (vrijdagaV'Ond) 'open huls' fn. 
de grote zaàl van Het Tehuis. 



RONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

1edivisie 
N. IJ. B. 

GRONINGEN 

ZATERDAGAVOND 4 JANUAR;f. 

orverk 

1 aamvang 19.45 ut1r . . 
toegangsprijs f 3.50 

Groningen sigarenmagazijn 
--~--

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Patersw0läseweg 448 

Knollema, Wielewaalpleir;t 40 
r 

Hoogezand Berma Sports, M. Veningastraat 30 



JACK VENEMA 

~ar~ ~ · -· i' ~ i> ,-1· ·· ~ · · . ..,,;.i•fi·J: ;_ : ·: , 5 

r .. Yde Zlè "à S 
underdog prettiger 
Zo aan het einde van de competitie om de Coupe Nationale Nederlanden 
kan GIJS· zijn trouwe supportersschare ( er waren zaterdagavond weer 
zo'n 900 toeschouwers), ondanks de wekelijks terugkerende nederlagent 
nog steeds boeien. Nu de indeling voor de promotie-degradatiecompe
titie bekencl is, zijn de Groningers zich meer dan ooit bewust van de 
e igen tekortkomingen, die na de verrassend sterke seizoenstart onver
huld aan het daglicht treden. 

Men bereidt Z!ich dan ook al voor op 
de i nteressa~ naronde, dlie voor GIJS 
ong,etwijreld mm.tl.er frustralties zal ople
v eren dru1 de deelrname in de huîdig,e 
competitie. Een voo.nd<tzicht, dat de Gro
ninger equipe voldoende inspiratie geeft 
voor nieuwe vechilllust. Natlio11Jale Neder
landen Nij;megen (deixle op de ranglijst) 
kreeg er al mee te ma!ken.: de Nijmeegse 
7-3 zege kwam met meer moeii1le tot 
stand dan de cijfers doen vermoeden. 

Ma:nia,ger Groenvelid is met die ople
ving du,idehljk in:genomen: ,,We zijn over 
het dod'e punlt heen. GIJS is nu de 
underdog en d'lllt. speelt veel gemakk:elij 
ker. De dru!k is er vaniaf en dat is goed 
aan het spel te zien ... 

Inderdaad ' vertoonden de Groninger 
activiit erten vooral in de tweede periode 
pure kracht, dri:e een opgelopen 0--3 
a cbterstand omboO'g in, de 2-3 s<tiand. 
Het bleek W'eliswaar ollJVoldoendie voor 
een def!inliti~e ommekeer - daarvoor 
beza.t Nijmegen doodieerwoud!i,g te veel 
klasse - maar meer GIJS-doelpunten 
zaten zeker in de lucht. 

In de spectaculaire fase miste GIJS 
echter nauwkeurigheid en dre n=-i 

schaatssouplesse, terwijl doelman Van 
Beek op dat moment zijn sterks,te bande-
1inogen vemicbltte. Zelfs verzuimde Terry 
Tobias een penalty-shot te verzilveren. 

De Nijmegenaren, die in de zestienja
l'iige jeu,gdániternational F ra:ruk: DobbeLaar 
zijn "aanvalbouwer" hadden, teerden in -
die 2e periode op treffers van diezelfde 
Dobbelaar, Wijlemans en Sciairone, die 
hun ploe<g naar een 3-0 voorsprong 
hadden gehoilpen. 

De besl~ss1n,g viel in de derde peniode, 
toen Johan Toren voor die zoveelste 
maal ep de- st1·afban:k bel,andde en de 
Ni}meegse Cana-dees Didk Jeliema de 
vergeefs vallende MartÎ!Il Le-eflang pas
seerde: i---4:. Daarna scoorden Renaud en 
Dobbelaar (2x) a:nde=aaa voor de gas
ten, die vijf minlllten voor het einde een 
schitterende treffer van Jack Veniema 
moesten toestaan: 3-7. 

-1111111111 [Voor al uw wand vloer en siertegels .. ' ..... 
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G.IJ.S. OPSTELLINGEN NAT.NED.NIJMEGEN 

M. Leeflang (1) Doelverd" R . v. Beek (1) 
r. Eikelenboom (21) 2c Doelverd. M. v. Leth (21) ----i-------------------------------------------------
H. v. Halteren (4)C 1e Verd. 
Jo Teisman· ( 5) 

T. Tobias (14) 
H.. I<rikke ( 11) A 
J. Toren (16) 

B. v. Lune (19) 
W • ·R o·s s ( 9) · 

J. Venema (17) 
F. Berghuis (2)A 
H. Keyzer (12) 

Wisselspelers : 
A. Stuivenberg (8) 
G • Rampen ( 1 5) 

1e Aanv. 

2e Verd, 

2e Aanv. 

3e Aanv. 

B. Graham ( 3) 
M. v.d. Borg (4) 

J. Wijlemans (10) 
J • Burg ( 11 ) C 
J. Joosten (14) 

M. Duyghuyze~ (6) 
P. v. Rijswijk (8) 

Fn Dobbelaar (9)A 
D. Jellema (12) 
D. 'v. Dam (16) 

H~ Sciarone (17) 
J. v . Koolwijk (20) 
T. Nijenhuis (18) 

----------------------------------------------
Coach/Manager 
Trainer 
Artse_n 
Fysiotherapeut 

H. Groenveld 
M. Leeflang 
F.H. Mulder , . H.G . Krikke , H. de Vries 
H. Broomans 

-------------------------------------------- - --
Komende thuiswedstrijd (aanvang 19.45 uur) 
Za . 11 - 1- 75 G.IJ.S . - ORWO Amsterdam 

■■.. A■■■■ 111111r~lliili~1= TEL, 050_771571 B.G.G L v.DIJKEN. 050-253978. 

HET NOORDEN BV TEGELZETBEDRIJF 

G.IJ.S. NIEUWS : 

De eerste wedstrijd in 1975 staan wij meteen tegen 
een sterke tegenstander, nl. Nat. Nede. Nijmegen. 
Dit team doet het i n de competitie uitstekend. 
Wij zullen het vanavond zeker moeilijk krijgen. 
NatuurJijk zullen we ervoor knokken, om een zo 
goed mogelijk resultaat te behalen. 
Na deze wedstrijd hebben we nog twee andere thuis
wedstrijde n voor de Coupe Nat. Nederlanden. 
Bestuur, spelers en coach wensen u een goed en 
sportief 1975. 

•> Bloemen leven! 
• ~ Elk boeket heeft zijn eigen charme . Brengt zijn 
,. 'f eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze . 

Te kust en te keur. Ook voor u. 

BLOEMENHUIS 

J~u~ l._ l._ 
%1~ aAAerman 

EELOERSINGE.l 34 • GRONINGEN TEL 050 ·133772 



.GIJS beschuldigt bond· 
van wraak na kri ti·ek 

(Van onze sportrédactie) 
De telefoon van GIJS-manager Henk Groenveld heeft gisteren roodgloeiend ge
staan. ~ groot landelijk ochtendblad had namelijk gepubliceerd dat GIJS 
met_ onmid~ellijke ingang geen thuisduels mocht spelen, omdat de Bondscontri-
butle nog ruet was overgemaakt. ' 

Groenveld: .,Een belachelijke zaak. 
Natuurlijk gaat onze thuiswedstrijd 
van vanavond tegen Duyvenstein ge
woon door. De afrekening had onze 
penningmeeser op 21 januari binnen. 
Ik heb al contact gehad met de bonds
secretaris J oop van Rijswijk om de 
zaak uit te praten. We krijg·en zo wel 
een slechte naam. De IJshockey Bond 
heeft hiermee wraak genomen op de 
kritische verhalen, die er in het 
Nieuwsblad van het Noorden over de 
Bond hebben gestaan. Van Rijswijk 
voelde zich nogal aangesproken" . , 

~--= 

Grootste seizoennederlaag 
voor gehandicaPt ~IJS: 22-0 

1 
GIJS heeft gisteravond in Den Haag: 

zijn grootste 'seizoennederlaag "eledcn. 
'.a.ei,eu JJuyv,eILSLem Wintersport ca,pitu• 
leerden de danig: , gehandicapte Grown
gers (zes iJ:1.Va.11cr ) tweetntw1nLif keer, 
waar geen enkele GIJS-d-oelpunt teg:eno
ver s~ond (2~0). Het eenzijdige duel 
werd derhalve als formali~eit afgewik
keld zonder kewnerkend-e hoogtepunten. 

len om het Groninger publiek met 'vol
waardige tegenstand te gerieven. 

Overigens gokt GIJS helemaal op een 
hoofdrol in de straks te starten na-

DE STAND: 

1. '1:Hburg Tr. 
2. HJJS 
3, NN Nijm. 
4. CPL Luik 
5. ORWO 
6. Brussel 
7. P en J 
K. Smokc E. 
9. J-luoters 

10. Duyv. W. 
ll. GIJS 
12. Grasso E. 

19 19 
19 16 
18 13 
16 11 
20 9 
17 8 
20 8 
19 7 
21 6 
19 7 
19 2 
19 0 

0 0 38 218-55 
0 3 32 169--85 
1 4 27 118--66 
0 5 22 117-100 
110 19 114-137 
1 8 17 107-120 
1 11 17 109-137 
1 il 15 94-126 
3 12 15 103-132 
0 12 14 12$--108 
4 13 8 83-176 
2 17 2 66-171 

Groningens topscorer Terry Tobias 
(:ziek), Henk Krikke (tentamen), Bart 
van Lun e, J os Teisman (studie) en Jack 
Venema (getJJesseerd) maakten, de reis 
niet mee. Manager Hen•k Groenveld had 
daarom de tweede teamspelers Douwe 
Koning, Gerard en Herman Carras en 
Rob Teisman opgetrommeld samen met 
de B-j-ua.ioren Hark-e Groen•veld { voor 
doelman Martin Leeflang) en Desmeth. 
Gr-oenveld : ,,Met een dei:gelijke ver
zwakking kun je op een alslachting re
kenen. De eindcijfers vielen me eigenlijk 
nog mee, want ik had minstens een 
nulletje of vijfen'dertig verwacht". 

Omdat er op een door-de-weekse dag 
moest worden aangetreden (en er toch 
niets meer op 't spel stond}, had Groen
veld zijn ontbrekende spél.ers vrija:t 
gegeven. 

De laatste twee (thuls)-wedstrijden om 
de Coupe Nationale N ederland'en (mor
genavon'd tegen ORW:0 en volgende 
week vrijdag tegen Gr~ss'O Eagles) wil 
hij echter met de sterkste fonnatie spe-

competitie mel onder meer het Asser 
Trianlha, waarbij, na de laatste ontwik
kelingen, ook het Heerenveense Pet.ers· 
en Jager kans maakt in diezeHde poule 
ingedeeld te worden. De Friezen hebben 
17 pwlten en spelen 't ke>mende week
einde hun twee laatste duels tegen de 
koplopers Tillburg Trappers en lflJS. Ze 
kunnen voor de zesde Nederlandse posi
tie worden ingehaald door Duyvenstein 
Wintersport. dal nu 14 punten heelt, 
maar nog drle duels Le goed hee-ft. Het 

HERMAN CARRAS 

Geleense Smoke Eale1·s zou dan in de 
resterende drie wedstrijden nog wat 
puntjes moeten pakken. 

Speculaties, die onvoorspelbaar lijken, 
maar die de hu idige ijsh-0ckeycompetitie 
toch wel de s,panning geven, die het de 
laatste jaren zo heeft gemist. 

GIJS-oaptain Henk van Halteren 
(26) heeft zaterdagavond voor aan
vang van de wedstrijd t,gen Peters 
en Jager zijn aanvoerdersschap over
gedragen aan de jonke Henk Krikke. -
IDe Groninger nummer vier heeft 

:ex-GIJS-captain 
-Van Halteren: 

1 

,,Bond is een puinhoop" 
daarmee te kennen gegeven zijn af
rondende studie tandheelkunde te la
ten prevaleren. Hij verkondigt zelfs, 
dat dit seizoen zijn laatste zal zijn. 
GIJS verliest daarmee niet alleen 
zijn meest constante speler, maar 
tevens een dominerende persoonlijk
heid, die zijn mening zelden._ met 
lieve woordjes camoufleert. Dàt on
dervond destijds de Groninger Cana
dees Andy Raven, die voortdurend 
met Van Halteren in de clinch lag. 
Het betrof een verschil van spelop
vatting, waarbij de GIJS-captain op 
niet mis te verstane wijze zijn afkeu
ring uitte over de solistische manier 
van spelen, waarin Raven zich her
haaldelijk uitleefde. 

boor je je eigen talenten de grond 
in." 

_Wie ~s de schnldige? 
Van Halteren: ,,!De Nederlandse 

[Jshockey Bond; dat is duidelijk. 
Men komt de paar zogenaamde pro
fessionele club~ tegemoet ,in alle 
wensen. De Bond is een puinhoop op 
h~ ogenblik. De ondoorzichtelijke 
manier van planning is gewoon een 
aanfluiting. Ze weten op het laatst 
niet meer hoe ze zich eruit moeten 
redden. Er worden maar wedstrijden 
vastgesteld dat het een lust is. De 
Bond kweekt daarmee bepaald geen 
good-will., terwijl het publiek niet 
meer weet waa_r het aan toe is." 

Kun je een beetje met Wilson Ross Wat is het alternatief? 
en Terry Tobias opscWeten? Van Halteren: ,,Een strak beleid. 

1 [)at is eèn eerste vereiste, Verder 
Van Haleren: ,1Dai lukt prima. Het zouden de wedstrijden van, .de eerste 

verhaal., dat ik het liefst zonder Ca
nadezen speel i' sterk overtrokken. 
Mijn bezwaren gelden meer voor 
buitenlanders op grote schaal, zoals 
dat momenteel bij clubs als Tilburg 
Trappers, Luik, Hunters, !Duyven
stein en Smoke Eaters te zien is. Die 
Canadezen zijn erg duur. Ze hebben 
bijna allemaal een contract, waar
door er veel wedstrijden gespeeld 
moeten wor<len om de kosten eruit 
te halen. Het programma wordt door 
allerlei competities en narondes 
overbezet, waardoor men :soms • drie 
duels per week moet a:fwerken. Dat 
is voor die buitenlandse pr,ofs geln 
bezwaar, maar de amateurs - en aal 
zijn de N ededanders - haken af, 
worden onvoldoende gemotiveerd of 
stoppen ,zelfs met topsport. Daarmee 

divisie gelijktijdig, bijvoorbeeld op 
de zaterdagavond, moeten worden 
gespeeld Daarnaast een drastische 
'beperkdng van de buitenlandse in
breng en de Belgische ploegen- er
uit." 

Iets anders. Is het je met GIJS în 
de eerste divisie tot nu toe tegenge• 
vallen? 

HENK VAN HALTEREd 

Van Halteren: ,,Toch niet. .Je moet 
niet vergeten, dat we veelal tegen 
halve profteams optornden. GIJS 
heeft goede wedstrijden gespeeld. 
iHet krachtsverschil was echt niet zo 
groot. We hebben dit jaar veel ge
leerd Het is ook allemaal zo betrek
kelijk. Neem Peters en .Jagé-r. Dîrec.t 
nadat ze destijds met 8-3 van ons 
hadden verloren, belden ze Leo 
Koopmans op, die gauw bij de spe
lersgroep werd ingelijfd. De Heeren
veners wonnen rlaarna en toen heette 
het: Peters en J'ager komt sterk te
rug. 

Ze hebben je zaterdagavond nogal 
flink toegetakeld. 

Van Halteren: .,Ja, een flinke 
snijwond bij mijn rechter wenk
brauw en enkele losse tanden. Ver
geet dan maar de vele bloeduitstor
tingen, want die loop je zowat elke 
week op." 

HENK RIELKEMiA. 

Récord voor 
~ 

Duyvestein 

Den Haag - Sinds gister
avond. i~ Duyvestein Win
tersport recordhouder van 
de ijshockeycompetitie om 
de coupe Nationale Neder
lander door de meeste 
treffers in één wedstrijd te 
maken. De Haagse ploee
maakte er juist één moor 
tegen GYS (22) dan de Til-

_ burg__l'rappers enkele we
ken geleden tegen de jon
gens uit Groningen. Bo
vendien moest doelman 
Göbel er toen twee doorla
ten en de Haagse en sinds 
kort nationale trots Harry 
van Bilsen hield op het 
avondje "Duyvestein" heel 
knap het doel schoon. 

D.W-GYS 22-0, daar zullen 
de Haagse supporters no2 
lang over kunnen napra
ten, hun team kon iister
avond alles. Ondanks het 
feit, dat coach Brain Ran
dall niet op het ijs ver
scheen en John Klein 
Swomink en Jan van der 
Heide geblesseerd langs de 
kant ,moesten blijven. Nu 
moet gezegd worden dat 
bij Groningen Tobias en 
Toren ~ van_cle piiJ1Ï 
waren en dat scheelt een 
half team. In de kleedka
mer van GYS werd verteld 
dat deze jongens de reis 
naar Den Haag te ,ver von
den. In de gehele wedstrijd 
werd m:îa:r twee minuten 
straf uitgedeeld en wel aan 
Jan van der Horst van 
Duyvestein Wintersport.' In 
de eerste periode stond bij 
GYS Martin Leeflang in 
het doel. Hij werd daarna 
vervangén door de jeugdi
ge Henk Groenveld die nog 
enkele knappe reddingen 
heeft verricht. Met nog 
wedstrijden zondagavond 
Brusse.l en volgende week 
Nationale Nederlanden en 
een -nog vast te stellen wed
strijd tegen CPL Luik is 
Duyvestein Wintersport 
toch duidelijk aan een 
eindsprint bezili: voor een 
plaats bij de.~rste z~s. De 
tussenstanden waren 8-0, 
5-0 en 9--0. Jim Paulsen 
(6), Tony Palmacino (5) en 
Harry Turk (4) waren de 
voornaam,5te scherpschut,. 
ters bij Duyvestein. 



y. 

G ONINGER IJSHOCKEY STICHTI 
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ZATERDAGAVOND 11 JANUARI . 
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toegangsprijs f 3.50 
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Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

■ 

Griever, Paterswoldseweg 448 
• 

Knollema, Wielewaalplein 40 
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■ 
■ 

Berma Sports, M. Veningastraat 3 
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GIJS. H,û~NKERT. NAÁ·~- -C 
- • I_ - C - - -

GIJS met verlangend Uit na.ar de pro
motle-degrad&ti.ecompetitie, die over en
kelè weken zal starten. De Groninger 
hunkering uaar succes wordt wekelijks 
heviger, nu duels tegen hooggeklasseer
de topploegen telkens uitmonden itl de 
geobsede~rde wetenschap met te kunnen 

Zoals verwacht vevloor Peters en Ja
ger de beide duels tegen HIJS en; THb-ur g 
TI'l\ppers. De Friezen moeten nu afwach-

' ten of Sm9ke Eaters en Duyvenstein 
Winte,rsport ze in de r-es,t erende tv, ee 
wedstr:ijden zullen pas:reren. ~ls dat ge
beurt, dan speelt Pete~ en Jager straks 
in de deira-dabi'e-prom<1brecompetitie met 
onder meer GIJS eo Trian4iha. 

De uitslag-en war,en: HIJS-Peten; en 
Jager 13--4, Tilburg Trap~NN 
Nij-megen 13-2, CP~HWJJters 7~, NN 
Nijqiegen,_HIJS 8--1, Peters en Ja:ger 
Tllbw,g Trappers 3-12, GIJS-ORWO 
2-11, Grasso Eagles-CPL ~8. Brus
sel-Duyvenslielin 4--4, Smoke Eaters
HIJS 8-8. 

De stand: 1. Ti!J..burg 21--42. 2. HIJS 
22--35, 3. Nijmegen 20--29, 4. CPL 18- 26, 
6. Orwo 21-21, 6. Bru~l 18-18, 7.-P en 

. J 22-17, 8. Smoke E. 20-16, 9 Duyven
stein 20-15, 10. Hunters 22-15, hl. GIJS 
2()::-8, 12. Grass-o ~ -

scorep. In de met 11-Z verloren 
wedstrijd teren het Amsterdam!le OR.WO 
kreeg die frustratie zaterdagavond nieu
we voeding, toen het zonder de zieke 
Teny Tobias spelende GIJS zich de 
fraaiste kansen schiep, waarbij de for
wards echter op het meest elementaire 
spelonderdeel faalden: het ·maken van 
doelpunten. 

Zeker acbtmaa'I kwamen, de GIJS-aan
valbeir:s all-eED voor doelman Schutter. 
Wat .in dergelijke Situa1iies norm.aal ge

-sproken doelipuintien moet opleveren. 
werd op schliemi:el!l.ge wijze om zeep 
geholpen. 

Trainer Martini Leeflarrg: ,,Op trai- · 
n:ingsa.votllden, ~enen. we regelmatig op 
hiet' speler-'keeper-duel eD1 dan vldle!gen de 
pucks erin, Het is onibe~jpelijk dat er 
vana,vond niet meer is gescoord." 

GIJS-ooaClh Henk Groerweld wilde na 
.llfloop de, &Jweziigb~id van Terry °Fobias 
en rJack Venèma <-duimplessure) met als 
excuus aanvoeren: ,,Het i$ met aUeen 
een ~~e Vll'D vana,vonld. Al eo!ke'1e 
weken sukkelen we met een te geringe 
proid'Ulkj:ie." 

Het ~ van ~obilas en Vell\ema 
benutte Groeruvelld om enkele B Ljtl:Tlli'Gren 
~ 1àten opdraven, w,a,aruit men strab in 
de na-ronde een derde lijn wil fonneren. 
Groenveld: .. In de n~-ronlde spelen we 
met' eerr zogeruaamtle .Jtm~oren.lijn," , die 
op .deze wijze wordt vwribere\d op het 
volgende jaar, wanneer we :r.eker met 
dme lijn-en zullen oper.eren." 

Het moet gezegd, dat jon:gie spel.ers als 
J'oost de Sme<th, Hu'bem de Groot, Ha.rke 
Groen:velld, Alibert Stuwenberg en Ge-ert 
Ràmpén duidelij:k talen,t vertonoen.1, hoe
wel mo·et worden, ~cht of het kwa
litei-tsverlies door het iD2etten \l'3.J1 deze 
juilii.óren nielt. wat al te ,roorba,r-l!g zal 

COMPETITIE 1e DIVISIE N.IJ.B. 1974-75 Zaterdag 11 Jan. 
G.IJ.S. Opstellingen 
M. Leeflang (1) Doelverd. 
C. Eikelenboom (21) 2e Doelverd. 

ORWO Amsterdam 
J. Schutter (1) 
H v. d" Werf ( 2 ) 

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

JOS TEISMAN 

1.ijn-. De teg,enstaind in de na-competitie 
zou nog wel eeoo g>roter ku.nnen zijn tfän· 
i;nen vermoedt . 

ZatexlCiat§avondi dra-&iden. de jum.o,re,n 
r egelmatig m-ee, maar ook zij .konden, de 
doel1=,teomachiin-è van die A~m
mers ~ et in bed!w'ang houden. Onde1· 
aan,voering van Corki de Grauw en Bles 
bouwde ORWO aan een 8-0 voorspro'n:g 
na de eerste twee periodes. Toen had 
9"IJS al meermaaen zijn aanivalsmalaise 
gedemonsweord. Pas bij de 0--10 stand 
scoorde Henk Krilkike ~en•, wàaa-na de 
vjjfhon:delld toesohou wers n.og een op
w,ilnd'e<nid m.i.mtu;t:je beleefden, Binnen 
z~g second~ t'a8kte Joh&n Turen i,o 
gevecht met de Amsterdammer Bles, be-
lianidden beide spelen; oip de strafbank, 
Ollltlsto-nid & grote itrairnmela:nt op de ni
moerage itrilbunie . (men was het ~ eens 
met de besM'5151inlg ~ a-rbit~r Westra) en 
scoorde GIJS' beste man ;Jos Teisman 
ten-slO'tlte de tweede Gro111bgèr treffer. 

HENK HIELKEMA. 

IJSHOCKEY 
GIJS-OR~<;) 

l ,_. • .' _j 
Jij bent geloof ik de nieuwehng 

' H.v. Halteren (4) C 1e Verd. E. Quin ( 18) HET NOORDEN BV TEGELZETBEDRIJF J. Tei sman ( 5) 

T . To bi as ( 14 ) 
H. Krikke (11) A 
J. Toren (16) 

1e Aanv. 

H. Jaspers (3) C 

R. Verban (15) 
B. Lehey (5) 
K. Linning ( 11) 

------------------------------------------------------
, B.v. Lune ( 19 ) 

w. Ross (9) 
2e Verd. 1·. Lew ( 12) 

" J. Venema ( 17 ). 2e Aanv. J. Bles (19) A 

~ 

F. Berghuis ( 2) / 1,. 
H. Keyzer (12) 

Wisselspelers: 3e Aanv. 
A. Stuivenber~ (8) 
G. Rampen (15) 

Coach/Manager 
Trainer 

H. Groenveld 
M. Leeflang 

F. Jaspers (20) 
P. Bolvoert (10) 

C. de Grauw (14) A 
F. Nagel (8) 
M. Varenhorst (9) 

y Artse.n 
Fysiotherapeut 

F.H. Mulder, H.G. Krikke, H. de Vries 
H. Broomans 

---------------------------------------------------------
Komende thuiswedstrijd (aanvang 19.45 uur) 
Vrijdag 17-1-75 G.IJ.S. - GRASSO EAGLES. 

a.s. Maandag 13 Januari om 21.00 uur is er een algemene 
ledenvergadering van de supportersvereniging in de IJshal. 

G.IJ.S. Nieuws; 
Vanavond is onze tegenstander ORWO-Amst. 
Tegen dit team heeft G.IJ.S. steeds 
spannende en sportieve wedstrijden ge
speeld. De wedstrijd in Amsterdam werd 
op het laatste moment een gelijk spel. 
ORWO is echter behoorlijk in kracht toe
genomen. We zullen het dus zeker moeilijk 
krijgen. Volgende week vrijdagavond 17-1 
onze laa tste thuiswedstrijd voor de Coupe 
Nat. Ned. tegen GRASSO-EAGLES. 
Moedig onze jongens zo goed mogelijk aan. 
Tot ziens a.s. Vrijdagavond. 

•> Bloemen leven ! 
~ Elk boeket heeft zijn eigen charme . Brengt zijn 

eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze. 
Te kust en te keur . Ook voor u. 

BLOEMENHUIS 

JO akkerman 
EElDERSINGEL 34 - GRONINGEN - TEL 050·133772 



GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

1edi~i 
N. IJ. 

GRONINGEN 
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VRIJDAGAVOND 17 JANUARI 

aanvang 19.45 uur 

toegangspr1s f 3.50 

voorverkoop Groningen sigarenmagazijn 

Minke, l'Nieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldse 
■ 

■ ■ 



GIJS. veelbelovénd 
laaJs~e d\'Jt!J ,~,, ft 

GIJS heett _zijn laatste wedstqid voor de tweed'e penode fllÏ!nlk op 1-os, wat 
d~. Coupe National~ Nederlanden 1n Bel- naast 33 stratmri!!lwten ettelijke blauwe 
gie tegen CPL weliswaar met 8-5 verlo- pl~kike.n, op,J-everde. Zo werden Terry 
ren, maar het optreden ,wa.s zonder meer Tobi'as en GIJS-caiptain Henik van Halte-
veelllelovend met het komende duel te- ren enkele malen vakkundig uitgescha-
ren Peters en Jai;er (a.a.nstaa.nde zater- ke!rd. 
dag) 1n het voor1:utzlcht. . Luik legd:e ov,er~~ in de beglmase 

011idW1Jks het f.e1t, dat men voo_rat ~iet de bl!fils voor de e!Î!ru<hege. Toen moo:idde 
weet waall:'oor mei). speelrt - de m1dielmg een techatisch overwicht uit inr een 4-1 
van de Friezen IS pa~ bekend als Smoke voorsprong, dlie lia!ter Il!Îet meer in ge-
Eaters en, Duyvenstein hun laatste duels vaar is geweest. 
hebben afgewerkt - g,a:an; beide ploegen Wilson, Ross en Joh11IJJ Toren scoorden 
er volol;' teg~a8?. . - in de tweede·· ~. maar d<aa,r sto,nd~ 

Van de hardheid, dff.oe dan O'.!l/gegll'c'Jleld everuzovele te~"lltretters tegenover. De-
za,l ~orden gediem-ons111:eerd, k~-en de zelfde evenwichtige score ontstond 

, Gtotli!~gers ui.terdaigavond at een voor- eveMen•s in de laaroste speltijd toen 1 proefJe. D·e Bel,gen, hakten er vooral in Tobias en Ross twee doelDunten ~an de 
--------.,--------- · Belgen sucçesvol beanrtwooo,d.'den: 8-

5. Het Heereniveense Peters en Jiager 
verloor met 7-2 van, HIJS Inmervan 
VO(fr de ka:mpioenspoute. 

De· stand CQupe NN Nederlanden: 
1 Tilb. Tr. 21 21 O O 42 243-60 
2 HIJS 22 1'7 1 4 35 191-105 
3 NN Nijmt_:gen 21 15 1 5 31 136-86 
4 CPL Luik 19 14 0 5 28 140-113 
5 ORWO 21 10 1 10 21 125-139 
6 Brussel 19 9 2 8 20 118-126 
7 P en J 22 8 1 13 17 -116-162 
8 Smoke E. 20 7 2 11 16 102-134 
9 Duyv. W. 21 7 1 13 15 135-120 

10 Hunters 2~ 6 3 13 15' 107-139 
11 GIJS 22 3 4 15 10 96-207 
12 Grasso E. 22 0 2 20 2 74-192 

COMPETI TIE 1e DEVISIE_N . IJ.B._ 1274/l~l2_Y5l~Q0§_JZ_~t\~:. ------------------
G. 1 J. S. OPSTELLINGEN 

M.Leeflang (1) Doelverd. 
C. Eikelenboom (21) 2e Doelverd. 

GRASSO EAGLES 

M . Ge i s te rs e r 
T. v.Reekom 

----------------------------------- -------
H. v .Halte ren(4)C 1e Verd. 
J . Te i s ma n ( 5 ) 

P.Benne 
P. Colijn 

-- ------------------------------------ -- --

B. v. Lun e (19) 
W. Ros s (9) 

2e Verd. 

------------------------------
T.Tobias (1 4) 
H.Krikke (11) A 
J , To ,-en ( 16) 

le Aanval 

C. Pete rs 

-- -----------------------
N. \~i l cox 
H. v . Hoorn 
M, Saris 

--- ------ ---- --------------------------~----------
J . Ve n e ma ( 1 7 ) 
F.Berghui s (2) 
H. Key ze r ( 1 2) 

2e Aanval T, Nathot 
R. Brok 
G. Ve rha l l en 

-------------------- ------ --- -------------------- -- -

\4 is se l spe 1 ers : 
A. Stuivenberg (8) 
G. Rampen (15) 

T. Kro l 

-------------------------------- --- --------------- --

Coach/Man ager 
Traine r 
Artsen 

F y s i o the ra peut 

H. Groenveld 
M.Leeflang 
F. H.Mulder 
H.G . Krikke 
H. de Vries 
H. Broomans 

-- ------- ------------------- --------------------------
G. 1 J. S . NIEUWS: 

Vana vond onze laatse thuiswedstrijd tegen Grasso 
Eagles en morgenavond definitief de laa tste wedstrijd 
tegen C.P.L. Luik. Het doek valt dan voor de kompeti
tie om de coupe Nat . Nederlanden . 

Eindelijk weer zege .GIJS 
/ 

IJshockeycompetitie 
ontaárdt in: een chaos 
Op het moment dat de :Nederlandse ijshockeycompetities in een chao
tisch drama lijken te verzanden, heeft GIJS tegen het onderaan de rang
l'ijst bengelende Grasso Eagles het ernstig ondermijnde moreel van zijn 

; &'pelersgroep enigszins weten op te vijzelen v ia een 6-2 zege, at' was het 
, spelniveau zeker niet om over naa.r huis te schrijven. De Groning.ers, 

die vanavond in Luik de "Coupe-duels" afsluiten tegen CPL, djenen de 
volgende week zaterdag in elk geval voor een aanzienlijke vormverbete

' ring te zorgen als de geplande thuisontmoeting tegen Peters en Jager 
wordt afgewerkt. 

!Deze Frjes-Gronin.ger confrontatie is 
voor de ijshockey bond vastgest~ld 
voor de promotie-degradatie-competi
tie, hoewel de deelname daarin van 
Peters en Jager nog lang nJet zeker is. 
Eel"St dient Duyvenm;ei,n zijn la,atste 

, duel te winnen en het Geleense Smo-
. ke Eaters moet uit ziJn twee laatste 

wedstrijden evenzovele punten 1 balen. 
Wanneer na alle afwikkelingen blijkt, 
dat de Friezen zich tóch bij de boven
ste zes handhaven ,(en die kans 21it er 
dik in), dan wordt de wedstrtid tegen 
GIJS als vriendschappelijk duel be
schouwd. En daarmee schept de 
ijshockeybond een - noodgedwon
gen - il-reële situatie, die de onvol
wassenheid van de naar Koninklij ke 
go'edkeuring hunkerende sportorgani
satie alleen maar onderstreept. 

De oor21aak V1élll1 alle ellende ds 4 
maart, de dag, waarop in feite de 
competities moeten zijn afgewerkt, 
want dan vertrekt de nationale ploeg 

naar Japan om deel te nemen aan de 
wereldkampioenschappen. , 

De dri:ngende tijd werkt een voorba
rige planning van wedstrijden !Ïn de 
hand. Zo heeft Bondssecretaris Joop 
van Rijswijk grstere(l in alle haast een 
duel tussen Peters è'n Jager en HIJS 
ingelast voor vanavond in Hleeren
veen, waarbij deze ontmoetinlc! e~entu
eel zal meetellen voor de kamp1oens
poule. 

Daarnaast zijn er gj:steràvond 
wedstrijden gespeeld voor diezelfde 
kampioenspoule tussen Duyvenstein 
'en Tilburg Trappers (2-12) en NN 
Nijmegen tegen Smoke Eaters (3-5), 
waa1·van nu maar mJOet worden afge
wacht welk duel als ,vriendschap
pelij·k" moet worden beschouwd. 

Een ander voorbeeldje uit de chaos. 
De wedstrijden, die het AISser Tr.iJantha 
heeft gespeeld voor de algehele titel 
van de tweede divisie, gelden nu te
vens voor de promotie-degradatiecom------------~------r- petitie. Het is mgar, dat men het weet. 

Hoe het ook zij,· óver de indel!iing 
van GIJS behoeft geen twijfel te be

' staan. De Groningers gaven tegen 
Grasso Elagles duidelijk blijk, dat men 
inderdaad thuishoort in de onderste 

1 helft van de ranglijst, hoewel rnana
geT-coach Henk Groenveld na afloop 
niet rèctelîjkeexcuses kwam -aand;ra-

•~ gen; ,.'iI''Cll:fü1s was nog ziek. Krikke l'lad 
bijna 39 graden koorts en Veflema 
su•kkelt nog. steeds met zijn duim. We 
hebben Tobias en Kri<kke toch laten 
spelen, omdat we per se wild~n win
nen. Een zege hadden we. nodig voor 
het ' moreel. Dat lukte achteraf Vl'ij 
gemakkelijk. , Daarna zijn we , er niet 
volop tegenaan gegaan om blesso/ea te 

•■■■■■■■■■• \I ■■■■■■■■■■■ [vooral uw .. ,, ..... 
■■ .,■■■■■ zo•• ;1 lever· 

voorkomen." · · 
Een aannemelijke verklaring voor 

de povere vertoning, Wlaarbij de Bra
öantse tegenstand vroornamelijk kwam 
van de Canadees Wilcox en Vêrhallen . 
Via captàin :Van Hal:teren, T,obias, 
Ross, Kri'kke (2x) en Bergbuis, scoorde 
GIJS er lustig op los zonder lU ernsti
ge moeilijkheden te geraken: 6-2. 

•• • •••• ""-1 .......... . •••••••••• ■■■!'"I■■••·· [ OOSTCRHAMRI ■■... A■■■■ c.. 
■■•■ ■■lf.!l!l!!!W■ TEL· 050 7715 ••••••• :::;::::■• ' - ' 

HET NOORDEN BV 
HENK HlELKEMA 

TEGELZETBEDRIJF 

Ons rest dan de strijd in de promotie/deg radatiekompetitie 
voo r de eerste divisie van de ~L IJ.B . Een strijd die gaa t 
tussen de bovenste vier best geëindigde t eams van dê 2e 
divi s ie (2 uit Noord en 2 uit de Zuidgroep) en de laatste 
4 geëindigde Neder landse teams van dele divisie . Totaal 
dus 8 teams en dat b~tekent 14 wedstrijden ( 7 ~it en 7 
thuis). GIJS heef t ongetwijfeld enorm veel gelee rd in haar 
le maa l meedoen in de le divisie, waarin week in , week ui t 
opgetornd moest worden tegen teams, di e qua inbreng reeds 
jaren le div is ie ervaring hadden en met een g root potenti 
ee; bu i ten l anders reden , 
Ons team zal ongetwijfeld beter tot zijn recht komen in de 
prom ./deg radat ie-t i jd, daar de krachten daar beter ver
deeld zijn . Wi j danken alle trouwe s upporters voor hun 
bîjdrage in dit moeilijke begin en hopen U allen weer te 
z i en voor de volgende ronde . 

-~:n~~~~~~~nA~~~~~ ;jn 
~ Te kust en te keur. Ook voor u. 

~~ BLOEMENHUIS 

J(:t akkerman 
EELDERSINGEL 34 - GRONINGEN · TEL 050-133772 



Ook verlies tegen Grasso lEagles 

Peters en Jager weer 
te-sterk voor ·GIJS 
Pete~ en Jager beeft dit seizoen cte 
strijd om de noordelijke ijshockey
hegemonie in haar voordeel beslist. De 
HeereJ1veense ploeg won zaterdagavond 
in het GrÖninger Dsstadion voor 
enkele honderden toeschouwers. met 8-7 
de promotie- degradatie w! dstrijd' tegen 
Gijs. Daarmee revancheerden de 
Friezen zich van de eerder in dit seizoen 
geleden forse nederlaag tegen de Gro
ningers. In Heerenveen won Peters en 
Jager dauop de thuiswedstrijd op over
tuigende wijze. En nu zaterdagavond 
werd het in Gronin2en oonieuw een 

1 'Friese zege. 

Competitieleideider Joop van Rijswi.i]s. 
had vooruit lopend op de beslissing of 
Peters en Jager wel dan niet aan de 
kampioenscompetitie zou deelnemen 
deze promotie- degradatiewedstrijd 
f ingelast. Achteraf is echter gebleken dat 
dit Fries-Groninger treffen overbodig is 
geweest, want Duyvestein Wintersport 
verloor zijn I beslisse,nde bekerwedstrijd 
in Luik met 12-8 CPL. Door dit 
resultaat mag Peters en Jager nu verder 
deelnemen aan de str-ijd om de 
nationale titel ... , 
In de kampioenspoule komen nu uit 
Tilburg Trappers, Nationale 
Nederlanden Nijmegen, Orwo 
Amsterdam, Hijslnfervam, Smoke 
Eaters .en· Peter en Jager. Het Haagse 
Duyvestein Wintersport zal nu zijn 
plaats in de eerste divisie met Hunters, 
Gijs en Grasso Eagles moeten verde
digen tegen het Asser Thriantha, 
Kemphanen uit Eindhoven. Hijs- Inter
vam 2 en het Belgische Disc Phantoms. 
Gister;ivond in den Bosch V~Iloor Gijs 
de eerste officiele promotie-degradatie 

wedstrijd tegen Grasso Eagles met 6-4. 
de tussenstanden waren 2-0, 1-2, 3-2. 
een slechte start dus van de GrÓningers 
op het behoud van een plaats in de 
eerste divisie. · 

Spanning 
Het zag er overigens zaterdagavond 
aanvankelijk niet naa r uit dat Peters en 
Jager in Gron.ingen zouden gaan win
nen. In de tempoloze eerste periode 
kwam Gijs door beter veldspel op een 3-
0 voorsprong door een treffer van Henk 
Krikke en twee van de· uitblinkende 
Terry Tobias. ln de tweede periode · , 
pakten de Friezen de zaak wat beter 
aan. Fouten in de Groninger pl.oeg door , 
veel puckverlies werden door Peters en 
Jagers resoluut afgestraft. 
Dat _ gebeurde trouwens pas toen top
corers Leo Koopmans, die in de eerste 
periode zijn draai nie t kon vinden, het 
op zijn heupen kreeg. 

Nadat Gert Jonkman de achterstand 
van de Friezen tot 3-1 had terugge
bracht en Tobias de Grooingers 
opnieuw goede perspectieven had yer
schaft (4-1) sloegen de Heerenveners 
ge"adeloos toe. Treffers van Koopmans, 
Dave Martin uit een fra ie pass van de 
Boer en nogmaals Koopmans maakten 
de Groninger voorsprong ongedaan en 
via nog twee treffers van Koopman en 
één van John 'de Boer kwamen de Frie
zen ·in de tweede periode op een 4-7 
voorsprong. 
Nadat de ook nu weer voortreffelijk 
spelende Dave Ma1'lin in de derde . 
priode op 4-8 was gekomen, leek de 
strijd te zijn beslist. maar in de laatste 

C0MPETITIE_1e_DIVISIE_N. IJ.B._1974/1975_Zaterdag_~3_JAN. 

G.IJ.S. OPSTELLINGEN 

M. Leeflang (7) Doelverd. 
C. Eikelenboom (21) 2e Doelverd. 

H. v.Halteren (4)C 
J. Teisman (5) 

B. v. Lune (19) 
W. Ross (9) 

T. Tobias (14) 
H. Kr ikke ( 11 } A 
J. To ren ( 16) 

J . Venema ( 1 7) 
F. Bergh ui s ( 2) 
H. Keyzer (12) 

Wisselspelers: 
A. Stuivenberg (8) 
G. Rampen (15) 

Coach/Manage r 
Trainer 
Artsen 

Fysiotherapeut 

le Verd. 

2e Vei:-d. 

le Aanval 

Ze Aanval 

H . Groen vel d 
M. Leeflang 
F.H. Mulder 
H.G. Krikke 
H. de Vries 
H. Broomans 

PETERS & JAGER 

J. Si emonsrna 
H. Mo 1 end i j k ( 2 1 ) 

B. Bennet (2) 
G. Hacaey (4) 

H. Lageveen · (15) 
P. Nota (1) 

G. 0ltjes (6) 
J . de Boer ( 7) 
Jac. de Boer (14) 

R. Scheemstra (1 1) 
L. Koopmans (9) 
D. Martin (16) 

T, Nota (12) 
G. Jonkman (8) 

R. Scharfe 

drie minuten keerde de spanning volle
dig terug toen Terry Tobias weer wat ' 
meer speelvrijheid krêeg - in de tweede 
periOQ.!, kwam hij nauwelijks a~n de 1 
puck en tweemaal schitterend scoorde I 
(6-8). 

Ruim een minuut voor het einde werd 
het een ware heksenketel in het Gro
niger ijsstadion toen Henk van Halter• 
en op 7-8 kwam. In de laatste minuut 
consolideerden de Heerenveners echter 
knap de voorsprong en hielden zij , de 
zege ,•ast in de hand. ' • ' 

... •,ei ~ 

••••••••••• \I . 
■■11111-■■■■■■ [voor al uw wand vloer en siertegels 
•• ✓ • ••••• 
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Vanavond Pe te rs & Jager (Heerenveen). Een wedstrijd, 
waarvan wi j niet precies weten om welke punten het 
gaat. Wanneer deze wedstrijd gereden wordt is het nog 
steeds niet duideli jk of Peters & Jager bij de boven
ste zes eindigt of daaronder. 
In het eerste geval wordt deze wedstrijd als vriend
schappelijk beschouwt en in het andere geval als 
kompetitie-wedstrijd voor de prom ./degradatiegroep 
le divisie. 
Welaan er wordt gereden vana vond en beide teams zul
len ongetwijfeld zorgen voor een spo rtief en tech
nisch ijshockie avondje. 
Aan het eind van het seizoen zullen we nog een wed
strijd uit tegen Peters & Jager rijden, wanneer 
bi ijkt dat de hedenavond gespeelde wedstrijd voor 
vriendschappelijk gelde. 
Voor vanavond veel plezier en tot ziens bij onze vol
gende thuiswedstrijd. 

•; Bloemen leven ! 
Elk boeket heeft zijn eigen charme. Brengt zijn 

eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze. 
Te kust en te keur. Ook voor u. 

BLOEMENHUis 

J C) akkerman 
EBDERSIIIGEL 34 -GRONINGEN · TEL 050·133772 



Verlies GIJS in derby 
zonder consequenties 

Tobias (rechts) passeert de Frlese doelman Johan Siemonsma en scoort daarmee één van de zeven 
Groninger goals. 

. . 

De . derde confrontatie tusen de beide noordelijke 'ijshockeyploegen GIJS 
en Peters en Jager -zou er één moeten zlijn voor de promotie-degradatie
competitie, want de in tijdnood verkerende Bondssecretaris Joop van 
Rijs~jjk had met een vooruitziende blik uitgerekend, dat de Friezen op 
derangJijst van de Coupe Nationale Nederlanden wel zouden worden 
ingehaald. Toen na de wedstrijd echter bekend werd, dat CPL Luik had 
gewonnen van Duyvenstein Wintersport, kon Peters en Jager zich de~I
nemer noemen van de kampioenspoule. Hoewel GIJS daarmee ook ge
baat was, doordat -de met 7-8 verloren gegane wedstrijd niet meer dan 
een "vriendschappelijkl\'' betekenis kreeg, werd het voor de Groningers 
toch een slecht weekeinäe: de gisteravond gespeelde ontmoeting voor de 
na-competitie tegen Grasso Eagles eind!gde met verlies: 6--4. , \ 

Je zou je kunnen afvragen of de 
Ushockeybond door deze manier van 
plannen" niet alleen schade berok
kent áan haar eigen image, maar te
vens de clubs en de toeschouwers•door 
de grote onzekerheid en ingewikkeld
heid van competitieduels ernstig dn
pt;ert. Werkelijk inzicht in de w.irw.ar 
van wedstrijden en ranglijsten lijkt zo 
langzamerhand slee.hts te zijn wegge
legd VOOf ijshockey-insiders. Het zou 
in ieder geval één van de oorzaken 
kunnen zijn voor de traagheid, waar
mee de ijshockey-sport bij het grote 
publiek aanslaat. 

!De onzekerheid ov-er de waarde van 
de ontmoeting tussen GIJS en P eters 
en Jager zal er ongetwijfeld toe heb
ben bijgedragen, p.at - niet meer dan 
zeshonderd toeschouwers de tribunes 
in de Groninger ijshal bevolkten. 

Qv,erigens moet daarbij wel gezegd, 
dat de derby concurrentie ondervond 
van: Donar, c~naval, voetbal op tele
visie en regenachtig weer. 

De mens,en, die, om welke reden 
dan ook, niet naar de ijshal waren 
gegaan, misten echter veel facetten, 
die ijshockey als kijkspel boeiend ma
ken: kleine incidentj1es, redelijk peil, 
veel inzet en een spannend scorever
loop, dat tot en met de làatste minuu-t 
gehandhaafd bleef. GIJS trachtte in 
die slotfase een 8--5 achterstand in te 
lopen. Dat !-eek zo'n vijf minuten voor 
het einde aardig te lukken, toen Jos 
Teisman vanaf de blauwe lijn hard 
inknalde (6-8) en Henk van Halteren 
uit een identieke situatie scoorde: 7-
8. Zelfs verlie t doelman Martin Leef
lang de- laatste minuut zijn post voor 
een zesde veldspe1er, maar de 
tijdsduur was te krap voor de gelijk
maker. 

Voor GIJS was het trouwens alle
maal ,mooi begonnen. l\'Iet een sterk 
bezette eersve lijn (Ross, Tobias en 

' Krikke als aanvallers en Teisman en 
Van Hal teren in de defensie) startten 
de Groningers rzichtbaar geïnspireerd 
aan het karwei :De combinaties verlie
pen redelijk, hoewel het spel geen 
topniveau haalde. 

GIJS bouwd-e rustig aan een 3~0 
voorsprong. Eerst profiteerden Henk 
Krikke en Terry Tobias van een nu
merieke meerderheid en vlak ,voor het 
einde van de eerste per1ode verbaasde 
de Canàdese aanvalsleider met een 
schitterènde solo, die hij na enke1e 
schijnbewegingen en vertragingen 
doeltreffend ,afsloot: 3-0. Daarmee ' 
sc~udde hij' echter de Friese begelei-

' ding wakker, want in de daaropvol
gende periode demonstreerden de 
Heerenveners een keurig staaltje be
wakingstechniek om de aanvankelijk 
onderschatte Tobias aan banden te 
leggen.. Jacob de Boer beperkte zijn 
bewegingsvrijheid zodanig, dat het 
Groninger aanvalsspel tet een Jllini:-. .. 

mum werd teruggebracht. 
Voeg daarbij het uitstekende optre

den van international Leo Kooprpans 
en een renovatie van Peters en Jager 
is wel verk1aard. Het was dan ook niet 
ve1-wonderlijk, dat ud.rtgerekend Leo 
Koopmans met vier goals het Fries 
herstel aankondigde. Jonkman; !Davie 
Martin en J olm de Boer haalden het- ' 
zelfde kunststuke uit, terwijl GIJS , 
via Tobias slechts éénmaal scoorde: 
4--7. 

De wedstrijd leek definitief beslist 
na een doelpunt van Martin halverwe
ge de slotperiode (4-8), maar daar 
dacht een zich fel vel'_werend GIJS 
anders over. Tobias gaf de aanstoot 
voor een wanhoopsoffensief, dat, zoals 
gezegd, de tijd miste om gunstige 
eindcijfers op het scorebord te ' tove
ren. 
, Overigens kenmerkte het du~l zich 
dooi:- de faire manier van spelen. De 
ernstigste blessure liep een toeschou
wer op, di<e de puck in het ~ezicht 
kreeg, waardoor vele snijwonden ge
hecht moesten worden. 

Harder en met beduidend meer 
strafminu,ten verging het de Gronin-
1!ers gisteravond in !Den Bosch tegen 
Grasso E:ag~es, v.:aar een danig gehan
dicapt GIJ,S (zonder Henk van Halte
ren ,en Jos Teisman) extra werd ver
zwakt door drie misconducts (per
soonli_ike straffen van tien minuten) 
van Berghuis (2x) en Wilson Ross. 
Het resulteerde in een teleurstellende 

/nederlaag (6-4), waarmee de Gijssies 
de kans op een toppositie in de na
competitie aanmerkelijk verklein.den. 
Tegenover de Brabantse tr,effers stel
den de Groningers doelpunten v.ln 
Terry Tobias, Henk Krikke en Henk 1 

(,,Beertje") Keyzer, die tweemaal 
scoorde. 

HEiNK HIELKEMA 
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SuCcessen GIJS 
in .nacompetitie 
Het begint erop te lijken, dat de Groninger ijshockey-fans weer kunnen 
juichen nu GIJS voor de promotie-degradatiecompetitie tegenstanders 
van gelijk niveau ontmoet. Het afgelopen weekeinde veroverden de 
Groningers vier punten door twee maal te winnen. Gisteravond zege
vierde een door vijf invallers gehandicapt GIJS met miniem verschil 
(10-11) over de kampioen van de tweede divisie Kemphanen en za-

l terdagavond bezorgden de Gijssies hun supporters een genoeglijke avond 
via een eclatante 11-2 zege op het Haagse Duyvestein, dat enkele dagen 
tevoren met 4-6 van Grasso Eagles had verloren. 

De Haagse debacle is simpel te verklaren: 
manager Seriese had zijn elf Canadese 
spelers wegigestuul:'d wegenis die ho•ge 
kosten, cllie men na urireschakelrng voor de 
k8lmpföenspoule, n1:et kan, opbroogen. 
Hoewel er eer-st sprake van was, dat 
Duyvestein z,ich he1emaal ui.t -de oompeti
tie zou terugtrekken, heeft men na in
tern bena3d toch bes):oten d'e competiitiie• 
verpl!ichltin1gen vollie'rug na te komen. De 
Cw1.'iroese contractspel:ers kregen, onld:er
dak bij enlkel:e andere Nedenlandse ge
sponsord<e ebubs, zodat :mairuaige,r Seriiese 
ov,erblee:! met zijn "sdhaduwtteam", dat 
weinli.g meer voorstelt. 

In feite kwam GIJS tegeru>ver een 
ste1letj-e vet&Qnien, 'te sta<an, d!re amper 
tot redelijk tegenspel !kwam,en of h'et 
moeste-ru d,e acti'Vliteiten zijn varu Harry 
Turk, Wim CO'll51lant en Hoon Hylkema, 
die de twee Haagse trefff>.rs on zijru naam 
bracM. -~~ 

De profesmoneel W.-gestelde ~-Raak
manager Seriese o°iivouwde na \.afloop 
zijn plannren, voor het komen1Cl1e sehoen: 
"We spelen eerst die.ze cornipebiltie uit en 
da:a:rnia beginnen we opniieuw met het 
jnvestersen li.n buiten•l.andre speliers. Dit 
jaar hadden we gegokt, op de eerste zes, 
ma~r dat :is er niet uitgekomen. Het 
vo1:gende seizoen doen we het al[]Jders. 
We make!ll er een soort tow:1i!n,~1:,eaan vm, 
dat door ·geheel Europa wedstrij'den zai 
spelen. We moef1en daarvoor goede profs 
helbben,, die een circusachtig leven am
b;iëren. In september hebben; we een 
trainingskamp in Las Vegas gepland''. 

IA.mbitieuze toekomsti'd!ealen v.m Ser.ie
se, dié bepaald ni,et stroken met de 
opvatti-n,gen van: GIJIS-manager Groen
veld. die stelt: .,Weer :roi:ets, het kan 
all'em.a.al ma:a,r in de N edienl.aindse ij shoc
key-were1:d. A1'lerlei sp--elers wisselen :w
maaT V&JJ club birulen het lopende se,ï
zoen. De OinlderlrJin•ge krachten worden 
opnli.euw ve!l'.'dee1d en niemand weet pre
cies waar hij aan toe is. Clubs a:ls 

Duyvesteln winnen de ene week WJ?, één 
van de koplopers en even later verliezen 
ze van GIJS, omdat het team vol!ledilg is 
opgestapt." 

Hoe dan ook, GLl'S kon zlch weer eens 
uitleven. Het zelfvertrouwen groeide met 
de minuut. Jonrge spelers als Jo!ha.n To
ren, Beertje Key;;er, Henk Kri'kke ~ 
Hans Eikelen.boom ~chaatsten volwaaird,tg 
mee. 'zelfs verlumgden de Gronm,gers 
zich herhaaldelijk aan "gallery play", dat 
de schoonste 1Jraliningscombmalti.es op het 
ijs in prakJt.ijk bracht. 

De eerste aatWa!l leverde al een doel
punt op van Wi•l!Son Roos, die de GIJS
ploeg met zijn barclie w01.'lkeni duidelijk 
inspireerde. In die eerste penodle kreeg 
GIJS 'kans op ika!ns. Het wais dan ook 
niet verwon·d~ijk, dat de Groruin,gers de 
matii•g reagerende Haagse goalie zesmaal 
paSEeerden,. Henk Krilclte scootde nwn
rner twee en drie, waarna Johan Toren 
eerudr~chtige samenwer1kiling met zijn 
l ijng,er.JO'l:en t wee maal beloon'd za,g en 
Beertj1; Keyzer de zesd~ treffer produ
ceerde. 

Duyvestelin Wintersport was toen al 
een aan·g-eslagen ploeg, die een flinke 
pürtie haroheid gebruikte als enige af
weeTmrddel. De voor doelman Mairtin 
Leeflaing op het ijs gekomen Coen Eike• 
leP:boom bleek bij U!itvallen een oo.fOv,,r
korr.-elijke hlnderrili!; voor de Hagenaars, 
die de pucik zelden langer dan enkele 
seconden in bezit h!iiel!den 

De als valll!Ouds ui tbllin!kend-e Terry To
bias maaikte er al gauw 7-0 van, voor
dat Toren en wederom Tobias de score 
a ~:i heit eim,cte van de tweedie peni.ode 
opvoerden to,t 9---0. 

GIJS, da.t in de slotfase zijn krachten 
spa.arde voor het gisteren gespeelde duel 
tegen De K,emphanen, d,eed hei daarna. 
kalmer aan. De jonge en ta.lentvolle 
wissel .Joost De!jmeth toonde enkele ma
len zijn kunnen, maar toen ha,dden Wil
son Ross, Hans Eikelenboom en de Ha
genaar Roon Hylkema. (2x) re~ voor 

De actieve Groninger Canadees Wilson Ross (rechts) vindt de Hage
naar Maarten Moorman op zijn weg naar hel vijandelijke kooitje. 

de eindsta.nd ge-rorgd. 
In Einidhoven d'8!Jllkten die Gron.l.nigers 

hW1 11-10 zege op Kemphanen voorn:a
rnelijk aan hUlll eerste lijn, d ie praktisch 
alle doelpunten voor zijn rekening nam. 
Terry Tobias bleek met zes treffers ver
uit de produkMlefste speler. terwijl Henk 

Krikke (2), .Johan Torea (2x) en Beert je 
Keyzer voor het resterenide vu111Twerk 
zorgdell!. Aardig detail: doelman Marlin 
Leef1an.g debulèerde tijdens deze 
wedstrijd als defe.nse en. hij deed dat 
lang niet ,gek. 

HiENK ffllELKEMiA 
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Prestige voorop in-ijshockeyderby 
den haag lngelaete wed1trlJd 

VOORVERKOO?ADRESSEN 
kaarten è f ~.50 verkrijgbaar aan het IJsstadion 
Stadspark Gronln~en (Concourslaan 6) en bij 
de volgende adre~sen: 
Homan. Herestraat 80 

. .. . geen problemen . . .. 

DUNCAN MOORE 
•... niets te verliezen 

De eerste confrontatie tusso:n GI.JS 
en Tlirianta wordt door de weder
zijdse supporters met grote belang
stellli1g tegemoet gezien. In de Gro
ninger ijshal staan de beide teams 
morgenavond voor de eerste maal 
tegenover elkaar. Men speelt om 
twee punten voor de promotie-de
g radatiecompetitie, maar deze zijn 
door het op het spel st.aande prestige 
in feite van ondergeschikt belang. 

In h.et verleden kwamen de teams 
nooit in vriendschappelijke duels te
gen elkaar uit. GIJS wilde wel, maar 
de Assenaren hielden teLkens de boot 
af. De vele ex-GIJS-spelers, die bij 
de Drentse club onderdak kregen, 
zouden een meedogenloze afstraffing 
vrezen vap de met rancuneuze ge
voelens schaatsende Groningers-. 
Thrfanta's voorzitter Moring ont
kent dit overigens "Dat is helemaal 
niet het geval. We waren er dood. 
een-voudig nog niet aan toe". 

Hoe het ook zij, in de wellicht 
uitverkochte ijshal zal GIJS als dui
delijk favoriet van start gaan. De 
Groningers zullen de mogelijk4eid 
om de Assenaren genadeloos •in te 
pakken met beide handen aangrij-

pen. Via een monsterzege kan GIJS 
namelijk de minder goede resultaten 
uit de eerste divisie wat camoufle
ren. GIJS-manager Henk Groenveld 
spreekt duidelijke t.tal: .,Dia wed
strijd za,l voor orn probleemloos v~r
lopen. Als je Duncan Moore uitscha
kelt, dan heb je de hele ploeg in de 
zak. Nee, met Terry Tobias in zijn 
huidige topvorm zal het voor ons 
niet moeilijk zijn Thrianta te ver
slaan." 

ThriaDlta, d-at evenals GIJS geen 
speciale voorbereidingen voor het 
du,el treft, zal in de sterkste formatie 
kunnen spelen, hoewel de deelneming 
van Edward K ort (militaire dienst
pl icht), George Leu!hery en Hans 
Picek (blessures) nog dubieus is. 
Trainer-speler Duncan Moore: ,,We 
zullen met ongeveer 35-0 verliez.en. 
Als we goed op dreef zijn_ misschien 
met 32-0. Echt, we hebben niet 
zvvee! te verliezen. Wat we dit jaar 
moesten doen, hebben we gedaan: 
een succesvolle reeks wedstrijden in 
de tweede divisie-noord als onder
deel van ons bou\1ll)roces. GIJS moet 
echter beslist winnen en dat kan wel 
een~ in ons voordeel uitp~en", 

Minke, Nw. Ebblngastraat 2 
·Grlever, Paterswoldseweg 4~8 
Knollema, Wlelewaalpleln 40 
alle te GroninQen. 

'~---~- - - ------c,.1 



Triantha biedt GIJS hevig verzet 
Triantha's manusje van alles, 

Duncan Moore, kon na afloop van 
· het duel tegen GIJS ontspannen 

zi,jn broodje eten. Hoewel hij quasi 
nonchalant verklaarde helemaal 
niet tegen de Groningers te heb
ben opgezien eu hij zich nogal ver-

' baasde over enkele citaten, die er 
van hem in deze krant waren ge
publiceerd (voor hem een reden 
zich van verder commentaar te 
onthouden), was wel duidel'ijk, dat 
Assens inspirator zich opgelucht 
voeld~. De verwachte afstraffing 
was hem bespaard gebleven: in een 
soms fantastisch gevecht kwam 
GIJS niet veraer dan een krappe 
8-5 zege, waarover de Drenten 
iich tenslotte het meest konden 
verheugen. 

&_J' ~xltElAY.:J.:t 

De zenuwen speelden aanvankelijk bij 
Duncan Moore zelfs een dermate grote 
rol, dat hij al voor het beginsignaal 
dreigde te zullen opstappen, nadat de 
arbiters Savelkouls en Van Bilderbeek 
Triantha's hu·idige tweede doelman Willy 
Kaiser in de beginopstelling wilden zien, 
omdat de officiële "sheet" (een soort 
wedstrijdformulier) dat aangaf. Het heen 
en weer gepraat, dat daarna volgde, ver
grootte alleen maar de nervositeit rond 
de met zo'n twaalfhonderd. toeschou
wers omzoomde ijspiste. 

Kaise1· nam uiteindelijk plaats voor 
het kooitje, maar werd na dertig se
conden vervangen door Marcel van der 
Pol, die echter na enkele blundertjes 
gedesillusioneerd van het ijs stapte. Wil
ly Kaiser kw8im daardoór tóch nog j_n 
actie en het moet gezegd: zijn optreden 
vormde een aanzienlijke bijdrage tot 
Assens verzet. 

GLJS had veel moeite met de scha
keling tussen de linies. Het spel ver
toonde krampachtig opgezette combina
ties, dlie in de eerste per,iude we,l le~d
den tot doelpunten van Johan Toren en 
Henk van Halteren, maar daar stelde 

Triantha een goal tegenover van de 
Canadees Terry Gregson. 

In een heviger gewoel van body
checks Leken de zaken zich voor de • 
Groningers gw1stig te ontwikkelen, toen 
Tobias en Toren er 4-1 van maakten. 
Een gemis aan overtuiging en zellver
zekerdheid werkte echter een Asser 
herstel in de hand. Binnen vijf minuteh 
scoorden Hendrik Bosma, Duncan Moore 
en Terry Gregson (4--4) , waarna Tobias 
en wederom Gregson (Moore: .,Die 
Gregson is veel beter dan welke GIJS~ 
speler ook") <11e stand aan het einde van 
de tweede periode bepaalden op 5-5. 

Daarmee had Triantha voor de grootste 
sensatie . gezo1·gd, waardoor men zich 
weini1g meer bekommer;cye om de win• 
nende drie GIJS~doelpunten tijdens de 
slotfase, die zich evenals dè voorgaande 
periodes kenmerkte door een harde we
derzijdse inzet zonder te on~!;lilili4~n in 
onsporti-viteften. ,,,:. 

Het waren tenslotte Wilsor1 Ross rllolo), 
,.Beertje" Key,zer (via de 1:{aal) e11 Terry 
Tobias (solo), die het kKr~\ . · laarden 
(8-5) en daarmee--o;;:2: ~-ehefèdûen voor 
een vernederende afgang,' _ , 

,HENK HIELKEMA. 

Vana...-ond TH Pia?>±a ( kamDioen 2e divivie -noord) een team van 4 cana dezen 
,., ... != Gi isRnP.1 P. r ,c:. e-n e en U-Î.ol.l-;:e goalie van OR,10/a ' dam . Zen t ear.1 getraind 
.... -:ic r 1,rnc an î-.oore vorig jaar -..MlrlR."-ChQidRr~h.te> ~ nu wQPkz aam bij de 
Kunstijsbaan in Assen . 
Zo t e z i en moet er dus we l k ~aliteit in de ploeg zitten (uitslag Hun tars 
Thrianta 11 - 3) Onze jongens zijn dus gewaarsc bl\wd . doch ook g"o pitst 
o□ deze wedstrijd te s ~elen . 
Het is de eerste keer , dat beide teams tegen elkaar uitkomen en hopelijk 
volgen er nog velen . 
Het is immers van het grootste belang , dat er een goed e verhouding komt 
tussen Peters en Jager - Thrianta en Gijs zowel bij de spelers, bestuur 
en publiek. 
Het noordelijke a undeel in het ijshockey- ~ereldje is nog veel te klein 
om de macht van de zu i delijke teams te r ug te dringen. 
Volgende u eek d onderdag volgt de return a l in Assen en wi j hopen daar 
ook vele van onze supporters daar te zien om onze jongens aan te 
moedigen . 
:iij rekenen op een sportieve houding van ons publiek en rrensen U voor 
vanavond veel plezie r en een overwinning van GIJS . 

H. Groenveld 

PROM/D~GR competitie 1e divisie N. IJ . D, 1974/1975 vrijdag 7 february 

GIJS 

~~ .. . Leef lang 
C . Eikelenboom 

H.v . Hasteren 
J. Teisr.ian 

( 1 ) 
( 21 ) 

(4) 
(5)a 

OP.STELLI NGEN 

Doelverd . 
2e doe l verd . 

1e Verd . 

THRLrnTà. 

~Jilly Keizer (18) 
Marcel v.d . Pol (1) 

Tim Kine; 
J . v . Hue t 

(6) 
(2) 

=::;:,::---==-==------=----==---------~=-------======~=-=--=======-==-===-
B. v - Lune (19) Joop J a nsen ( 10 ) 
~ - Ross . (9) Ze Verd . Herman Tuinman (7) 

===== ==============================================Harrr=Tomasoo== (12)= 
T . Tobias 

Kr iklce 
( 14) 
( 11) C 1 e I.i.anval 

Jacob v . Gelde r 
Edviard Kort 

( 14) 
( 13) 

J . Toren (16) Hans Picek ( 8) =====================-========--=~-----~==-=-~~~~=~--====---=~~~=====~ 
' Stuivenberg ... . 
J . Venema 
F. 3er ghuis 
H. Keizer 

'.1isselspel e rs 
J . de smeth 

(8 ) 
(17) 

2e (2)a 
(12) 

hanval 

Duncan Moere 
Henk Bosma 
Perry Gregson 

(12) 
( 3) 
( 4) 

George Leukery (17) 
Fli p Kramer (9) 

-==--==~~=---=--------====-=-=========-=---------------------------------
Coa ch/i"!anager 
Tr a iner 
:.rtsen 

Fysiotherapeut 

H. Groenveld 
N. Lee flang 
F . H. }îu l cle r 
H. G. Krikke 
H. de ltries 
H. Br oomans 

Johan Toren juicht 

"TRIANTHA HEEFT 
ter.echt verloren" 
Ik zou hlerbij graag willen ingaan 

op een _paar uitlatingen van Triantha
speler Duncan-.Moore ifi deze krant, 

Mjjnheer Moqre heeft onder atldere 
gezegd dat Tiiiantha van GIJS zou 
verliezen met 35-0. Ik vind dit een 
vuile I streek, want , Moore wist' • 'zee-r 
goed, aat -ze toch niet zo dik zóuden 
verliezen: 

Het was alleen maar een soort tac
ti~k. want iedereen die dat gelezen 
heeft en nu de uitslag van 8-5 ziet. 
denkt natuurlijk dat GIJS zeer slecht 
e-esoeeld heeft en Triantha erg goed. 

Verder heeft Moore gezegd dat nie
mand van GIJS te vergelijken is met 
Triantha-speler Terry Gregson. Dun
can Moore heéft kenneJijk 'onze' Ter
ry niet bekeken die veel en veel beter 
is dan Terry Gregson. i 

En dan Wils-on Rass, die weer fan
tastisch was en al 'onze' andere jon
gens. 

Triantha mocht willen dat ze zo'n 
pracht team hadden. Ook moet mij 
van het !hart dat Triantha zeer gemeen 
speelde en dat ze terecht verl-oren 
hebben , Ik hoop ook dat Triantha 
ditmaal wat eerlijker speelt en 
dat GIJS weer wint. Met complimen
ten aan Henk Hielkema V'oor zijn 
goede verslagen. 
Zuidbroek, H. MULDER. 

Het is u blijkbaar ontgaan dat 
Duncan Moore's prognose als iro- · 
nisch grapje was bedoeld 1 - Sport
red . 



BIJ DE WEDSTRIJD VAN VANAVOND 

Het is na de wedstrijd die GIJS en Triantha de 
afgelopen vrijdagavond in het koude Groninger 
ijsstadion hebben gespeeld duidelijk dat ook 
vanavond de emoties weer hoog op kunnen laaieno 
Daarbij start Triantha niet als favorieto Want 

lde GIJS-formatie heeft gewoon meer kwaliteit in 
de ge lsdereno ~n toch was de stand vrijdagavond 
na afloop van de tweede periode 5-50 
1daarom, zo hebben vele Asser supporters zich on
getwijfeld afgevraagd, is GIJS toch zo bang ~6or 
ons? Theoretisch moet het een grote nederlaag • 
voor Triantha wordeno Maar de sport heeft bewezen 
dat vele vreemde krachten een belangrijke en vaak 
overheersende rol ?peleno Dat is ook het geval bij 
een ontmoeting tussen Groningen en Assen, tussen 
GIJS en Triantha zoals die vanavond voor de promo
tie-degradatiecompetitie van en naar de eerste di
visie wordt gespeeld o 

' 
Het v~Jordt naast_ de strijd op bet ijs een spel van 
de beide supportersteamso De GIJS-aanhang is bekend 
om zijn geweldige aanmoedigingeno Het Triantha- pu
bliet mist nog de echte overgave aan zijn spelerso 
Toch zal het een kwestie van groot belang worden 
of de supporters er in slagen de plo egen te over-

1tuigen van hun klasseo 

Wij heten iedereen van harte we lkom. In de eerste 
plaats GIJS 1 dat ondanks veel tegenslagen toch te
rug kan zien op een redelijk geslaagd debuut in de 
allerhoogste afdeling van de vaderlandse ijshockey
competitieo Daarnaast dë . Groninger aanhang 9 die mee
gekomen is naar Drentheo 

Zen bijzonder welkom aan de scheidsrechters die van
avond ongetwijfeld een hoofdrol gaan spelen. 
In Groningen hebben de heren Savelkouls en Van . , 
Bilderbeek aangetoond dat klasse betekent dat een 
wedstrijd goed kan verlopeno 
Wij wensen hun vanavond dezelfde inspiratie toe. 

OPSTELLINGE.d VAN DE TEAMS -------------------------
TRIANTHA -~------

Marcel van der Pol - 1 
Feike Vodo Veen - 18 

Tim King - 5 
Jacques Vo Huet - 2 

Joop Jansen - 10 
Herman Tuinman - 7 

Duncan Moore - 12 
Terry Gregson - 4 
Henk Boss a - 3 

Jacob van Gelder - 14 
Edward Kort - 13 
Hans J:-'icek - 8 

Harry Tomasowa - 15 
George Leuher; - 17 
Flip Kramer - 9 

GIJS 

Coen Eikelenboom - 18 
Harke Groenveld - 21 

Henk van Hal teren - 4 
Jos Teis.raan - 5 

Bart van Lune - 19 
~;;,T ilson Ross - 9 

Joost de Smeth - 23 
Hans Eikelenboom 24 

Terry Tobias - 14 
Henk Krikke - 11 
Johan Toren - 16 

Jack Venema 17 
Folkert Berghuis - 2 
Henk Keizer - 12 

Albert Stuivenberg - 8 
Hubert de Groot - 25 
Gerard Carras - 20 

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

VOOR UW AGZNDA 

22 februari~ Triantha - Grasso Eagles 

27 februarig Trian tha - Hunters 

8 maart~ Triantha - Duyvestein 
Wintersport. 



~ 
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TRIJD VAN GISTERAVO}JD 

~~ ... ,,;. .:. ~~~f. 
_. -:3. .• -·Niet mooi 9 maar wel spannend o Dat zou de kwa -

lificatie kunnen zijn van d e wedstrij d ~die Tri -
antha gisteravond in Groningen t egen GIJS heeft 
gespeeld~ De Groningers name n al snel de l eiding, 
maar Terry Gregso n zorgde voor een knappe gelij k
maker. GIJS kwam weer voorj zodat de eerste peri
ode werd afgesloten met een 2-1 stand o De eerste 
d~visionisten kwamen zelfs met 4-1 voo r ~ To en nam · 
c)ach Pete r Balcar h et m~e di ge besl uit om Marc el 
van der Pol te vervangen door Willy Kai serQ Da t 
teeft misschie n het aanzien dras tisch verander do 
Want Henk Bosma 5 di e voo±t~effelijk op dreef was , 
Duncan ]/Ioore en -Terry Gregson tilden de score naar 
4-4 9 tot i eders v errassing o Doordat de beide Ter-~ 
-:ry's - To bias van GIJS- en "onze 0 G1Eegson, ieder 
n og een ke er de keepe r konden passer en stond het 
na t wee keer 20 minuten 5-50 De sensatie leek in 
à e lucht te zitteno 1 ~ 
D~ derde per iod e was e chter duid elijk voor GIJSo 
Wi lson Ross, Henk Ke ize r en Te rry Tobias brachten 
de eindst a nd op 8- 5 voor de Groningerso Maar het 
pu_-cliek - overigens met r uim 1000 aanwezig - he e ft 
toch kunnen ge nie t eno Ni e t van schitterend ijs
~o~key , wel van twee plo e gen die ~lk~a~ met ve~} 
in zet bestreden o En door de goe de leidi~ ~ ~ 
i n:ernation.ale scheidsrecht er Jan Savelko,u~ n 
z i j nc 0lle ga Van Eilderbeek bleek het redelijk bin-
nen d~ s portieve perkeno / 
Dond e~·dag i3 ~8bruar i a os o staat in het teken v a n 
de r e·ranch e o Dan K-Crm t GIJS naar Ass en voor een t wee 
de on·: mo e tingo JJaarbij i.s Triantha niet kans l oos . 
Da t i f gisteravond bewez eno 



Geen revanche voor Triantha 
De tweede ontmoeting tussen GIJS en Triantha werd gis teravond geen 
logisch vervolg op het eerste duel, dat de vorige week vrijdag voor de 
Groningers een 8-5 zege opleverde. In Assen was , Triantha niet in 
staat zijn toen vertoonde goede spel volledig waar te maken. Hoewel 
de Drenten dit keer slechts met 4- 2 moesten capituleren, gaf 
het spelbeeld toch een dominerende GIJS-ploeg te zien, die met iets . 
meer inspanning en geluk de overigens uitstekend opererende Asser 
goalie Marcel van der Pol meerdere malen zou hebben gepasseerd. 

Voor Triantha's trainer-coach-speler 
Duncan Moore leverde de ongelij ke 
s trijd een duideli jke verbittering op. 
De op elk kansje loerende Engelsman 
kreeg van de Gr oninger Canadees 
W.ilson Ross geen centimeter v r~iheid, 
waardoor, met de volledige uitschake
ling van de kleine bebaarde "mees
ter", Assens v oornaamste aanvalstroe t 
was weerlegd. Vooral ook doordat de 
verbeten vechtende Dren tse Canadees 
TelTY Gregson nauwelij ks In het st uk 
voorkwam. 

Toen een t aktische zet in de derde 
speelperiode - Duncan Moore ver
huisde naar de tweede aanvals]jjn om 
zich tegen Groningens tweede verde
digingslinie meer kansen te creëren -
eveneens geen suoces bracht, brak het 
verzet deflnJtlef. De ont goochelde 
Moor e en Gregson verdwenen zel!s , de 
laatste tien minuten van lhet strijdto
neel. doordat ze met beled1gende taal 
tegen de arbiters leder een misconduct 
rpenalty opliepen. 

Trtantha's manager Peter Balcar : 
Het slechte spel van Duncan is wel te 

;erklaren. Hij had er gewoon geen zin 
in. In de spelersgroep gaan er nu 
stemmen op om Duncan Mool'e hele
maal maar niet meer als speler mee te 
laten schaatsen." 

GIJS maakte van de Asser onmacht 
h andig gebruik door bij een 4--21 voor
sprong het moreel van de tegenstan
ders een psycholo,l!ische knauw te ge
ven . Plotseling verscheen de Gronin-

ger "derde" lijn op het 1,1s. die was 
ge!ormeerd uit de junioren Gerard 
Carras, Hubert de Groot h, Albert 
Stuyv,enber g, Han, Eikelenboom en 
Joost de Smeth. Een risico, dat coach 
Henk Groenveld zonder aarzelen nam : 
"Het bleek al gauw dat Triantha 
steeds meer m oeite had goede aanvals
acties op t e zetten. Trouwens, de 
jun ioren hebben het uitstekeqd ge
daan. " 

Inderdaad draaide GIJS' jongste l i
nie op een enthousiaste basis mee. De 
Groninger doelman Coen Elkelenboom 
(Leeflang zat op de t ribune) kwam 
amper onder druk: kr acht voor een 
Drentse pressie-periode was er niet. 

Toch war en de Assenaren beloftevol 
van start ge.l!aan. Herman Tuinman en 
Edward Kort slaagden erin hun ploeg 
aan een comfortabele voorsprong t e 
helpen in een -fase, die GIJS op t ij d 
wakker schudde. Doelpunten van Ter
ry Tobias en de uitstekend op dreef 
zijnde .. Beertje" Keyzer sloten de eer
st e spelperiode met 2-2 at 

Daarna gaf 'het betere · spellnzicht 
van GIJS de doorslag. Breed opgezette 
com binaties spleten de Drentse defen
sie, waarin doelman Marcel van der 
P ol een heldenrol vervulde. Harde 
afstandsschoten van Henk van Halte
ren, Jos Teisman en Henk Krikke ving 
hij met hetzelfde gemak als de onver
wacllle inzet ten van Keyzer, Berghuis, 
Toren en Tobias. 

Een sublieme vertragln.e:sactie van 
Terry Tobias (zijn specialiteit) garan
deerde tenslot te de derde Groninger 
t reffer, waarna de vierde goal van 
Wilson Ross de beslissing bracht. 

Dat gebeurde zo halverwege de 
tweede periode, toen de twaalfhon
derd toeschouwers de spectaculairste 
momenten beleefden. Eerst verhinder
de een zweefduik van arbiter Souvel
kouls rancune-neigingen van Tim 
King t en opzlchte van Folkert Berg. 
huis, die hem met de stick op de helm 
had geslagen en nog in dezelfde mi
nuut zagen de Assenaren een doelpunt 
afgekeurd, omdat de puck met de 
schaats in het Gron inge1· kooitje was 
gewerkt. 

In de slotfase probeer de GIJS de 
score wat meer in over eenstemming te 
brengen met het' werkelij ke krachts
ven,chil, maar doelman Van der Pol 
en enig onfortuin verhinderden dat: 
2-4. 

HENK HIELKEMA. 

BIJ DE ~EDSTRIJD VAN VANAVO ND -----------------------------
He t i s na de wedstri jd di e GIJ S en Tr i an t ha de 
af ge l open vrij dagavond in het koud e Gr on inger 
ij sstadion he bben gespeeld duideli jk dat oo k 
va navond de emoties weer hoog op kunnen l aa i en . 
Daarbij star t Triantha niet als fa vor i e t. Want 
de GIJS- fo r Da t ie heeft ge woon meer kwa l i tei t in 
de g2 l e der en . ~n to ch was de st and vr i jdagavond 
na afloop van de t weede per i ode 5- 5 . 
Uaarom , zo hebben v el e Ass e r supporters z ich on
getwijfe l d af gevr aagd , is GIJS toch zo bang voor 
ons. The oret is ch moe t he t ee n gr ot e ne d erl aag 
voor Trianth a word en . 1\[aar de s ?or t h ee ft beweze n 
ua t vele vre emde krachten een be langr i jke en va a k 
ove r heersende rol spelen . Dat i s ook he t geval bi j 
een ontmoet i nc tussen Gro ningen en Ass en , t ussen 
GIJS en Tri an tha zoal s d i e vanavond voor de pr omo
tie- de gradatiec ompe tit i e van en naar de eerste di
vis i e wo r d t ge speeld . 
Het ~ord t naast de s t r i j d o p he t ij s e en s pe l van 
de beid e supporterste ams. De GIJ S- aanhang i s be kend 
om zi j n gewe ld ige aan~oe digi ngen . Het Tr iantha- pu
bliek mi s t nog de ech te ove r gave aan zijn s pelers . 
Toch zal he t ee n kwes ti e van groot be l ang word en 
of de supporter s e r i n sl agen de pl oegen te over
tuigen va n hun klas se . 
Wij heten i edere e n van har te welkom. I n de eerste 
plaat s GIJS , dat ondan ks vee l te genslagen t o ch t e
rug kan z i en op een rede lijk geslaagd debuut i n de 
all er hoogste afde l i ng van de vad er lands e i jshockey
compe t it i e. Daar naast de - Groninge r a anbang î d i e 121ee
ge komen i s naar Drenthe . 

TRI ANTHA 

Marcel van der Pol - 1 
Fe ike v . d . Veen - 18 

Ti m King - 5 
J acques v . Huet - 2 

J oo p Jan sen - 10 
Herman Tuinman - 7 

Dunc an ~ oor e - 12 
Ter ry Gregson - 4 
Hen k Bo S:",a - 3 

Jac ob va n Ge l der - 14 
Edwar d Kor t - 13 
Hans .i ic e k - 8 

Har r y Toma s owa - 15 
Geor ge Leuher v 17 
Fl i p Kr amer - "' 9 

GIJ S 

Co en Eikel e nboom - 18 
Harke Gr oenveld - 2 1 

He nk va n Halte r en - 4 
J os Te i sr.rnn - 5 

Bart va n Lu ne 19 
·.7i lson Ross - 9 

J oost de Smeth - 23 
H~ns Eikelenboom - 24 

Te r r y Tobias - 14 
He n k Y.:r i kk e 1 1 
Johan To r e n - 1 

0 ac k V e nema 1 7 
Fo l kert Be r ghu i s - 2 
He nk Keizer - 12 

Albert Stuivenber g 8 
Hubert de Groo t - 25 
Gerar d Car r as - 20 

Zen bij zo nder Je l kom aan de sche id s r e chters di e van
avond onge t wi j fe l d ee n h oofdr ol gaa n s pe l en . 
I n Gro ni nge n heb ben de here n Savelkoul s en Van 
Bi ld erbe e k aanget oond dat kl asse be t ekent dat e~n 
we ds tri j d goed kan ver l open . 
Wi j wensen hun vanavond deze l f de i· nspi· t · t .. ra i e oe . 



RONINGER IJSH CKEY STICHTI 
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GRONINGEN 

• ZATERDAGAVOND 15 1FEBRUARI 
1- J 

■-

■ ■ -
-■..1. ■ .3 : -~ "I 

-■ 1 -■• 

■ 

voorverkoop 

-
aanvang 19.45 uur 

■ 

toegangsprijs f 3.50 · .. ._ .. 
sigarenmagazijn 

Minke, f\Jieuwe Ebbingestraat 2 

Homan, Herestraat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knollema, Wielewaalplein 40 

Hoogezand Berma Sports, M. Veningastnaat 30 

promotie degradatie competitie 1e / 2e 

■ ■ ■ 

■ 



COMPETITIE PROM./DEGRA. le DEVISIE N. IJ.B. 1974/1975 ----------------------------------------------------
ZATERDAG 15 FEBRUARI 1975. -------------------------

G. IJ.S. 

C.Eikelenboom (21) 

OPSTELLINGEN 

Doelverd. 

HIJS INTERVAi\ 2 

Lockho rs t ( 20) 

---------------------------------------------------------
H. v . Halteren (4) 
J.Teisman (S) A 

le Verd. f\ • Jan s sen (lf) 
H. Schoumans (2) 

---------------------------------------------------------
B. v. Lune (19) 
W. Ross (9) 

T. Tobias (14) 
H. Krikke (11) C 
J . Toren (16) 

A. Stuivenberg (8) 
F. Berghuis (2) A 
H . Ke y ze r ( 1 2 ) 

Wisselspelers: 

H. de Groot 
J. de Smeth 

2e Verd . 

le Aanval 

2e Aanval 

G.Pouli (3) 
G. Delmonte Lyon(7) 

T. de Vos ( 1 7) 
R. Sa rabe r (14) 
A.J . de Heye r (1<3) 

P. Pantella (11) 
R. ten Berge (10) 
R. Ro 1 t hof ( 1 2) 

---------------------------------------------------------
Coach/Manager 
Trainer 
Artsen 

Fysiotherapeut 

H.Groenveld 
M.Leeflang 
F.H . Mulder 
H.G.Krikke 
H. de Vries 
H.Broomans 

---------------------------------------------------------

-=11111111 [Voor al uw wandr v1oer en siertegels - .,, •.••. Il '11111 zowel levering als uitvoering 1 
••••••••••• ••••••••••• ==~P.~~:111 [ OOSTERHAMRIKLAAN 45 GRONINGEN. 

llllllffü!i!JI TEL, 050_771571 BG.G Lv.DIJKEN. 050-253978 J 
HET NOORDEN BV TEGELZETBEDRIJF 

Vanavond HIJS-l~TEP.VAM 2 - een jong team, da t het ln 
de 2e devisie b i jzonder goed gedaan heeft Van de kwa
liteit van het team is weinig bekend, wel dat het een 
hardwerkende ploeg is . 
In de 2e devisie ~Joord zijn ze na Thrianta op de 2e 
plaats geëind i gd met een doelsaldo v~n 70 - 45 . 
Een overwinning van onze jon~ens zal v~rmoedelijk niet 
in geva~r komen, doch oppassen is altijd beter dan zelf-
overschatting. 
A.s. vrijdag ~vond spelen we thuis tegen de sterkste 
teo ~nstander in de prom./degra. kompet i tîe en wel tegen 
de :1Hunters 11 uit Utrecht . 
1·/i.i hopen vanavond een goed spelend GIJS-team op het 
ijs te zien, daar de Hunters met hun sterkst mogelijke 
opstelling naar Groningen komen . 
Voor vanavond veel plezier en tot a . s. vrijdag bi j 
GIJS - HU~JTERS. 

-fl> Bloemen leven ! 
~ Elk boeket heeft zijn eigen charme. Brengt zijn 

'f eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze. 
Te kust en te keur. Ook voor u. 

8LOEMENHUIS 

JO akkerman 
~ 34 -GRONINGEN · TEL 050-133772 



GIJS wint 

M~ Leeflang 
gaat stoppen 
Dshoc.k.eyplpeg GIJS zal voortaan 
niet meer de beschikking hebben over 
doelll)an Martin Leeflang. Hij heeft te 
kennen gegeven definitief met het spe
len voor GIJS te stoppen. Ook zal ~ij de 
trainin7 ;-an de hoofdmacht van de 
Groningers neerteggen. Martin Leef
lang Jfän niet meer de tijd opbrengen 
om ~ch volledig voor GUS in te zetten. 
Hij l?lijft wel de jeuga, ,...ining verzor
gen. Wilson Ross neemt tot het eind 
'van het seizoen de training van de 
senioren over. 
Voor de promotie- deg-ratie competitie 
won GIJS zaterdag voor achthon
derd · toeschouwers de thuiswedstrijd 
tegen de reserve's van •li(IJS-entervam 
met 13-3. De tussenstanden waren 6'-2,' 
3-0 en 4-1. Johan Toren was met vier 
treffers topscorer. ' ~ 
De stand in de promotie-degradatie· 
competitie is nu: Kemphanen 10:1;5" 
Hunt~s 6-12, GUS 6-10, Gr. Eagle-s ' 
5-8, ' Disc Phantoms 6-4, Duyvestein 
Wintersport 6-2, Thriantha 9-2, , ;H'IJS '. 
Intervah'I 2 8-1, Vier ploe~n 'ptömo
~eren naar de eerste divisie. 

ALB?RTSTUYVENBERG 

GIJS legt nadruk op toekomst 
GIJS •s aa.rdir op weg het door de 

vele nede11Jagen In de eerste d·ivisie 
geschonden gezicht wat toonbaarder te 
maken via een gooi naar een der 
topposities in de promotie-degradatie
competi-tie. De Groningers, die even
veel verliespunten hebben als Grasso 
Eagles en twee meer dan de voor
naamste concurrent de Hunters, won
nen zaterdagavond moeiteloos van 
HlJS•Intervam 2 (13-3), een team 
waar GUS In voorgaande jaren de 
handen vol aan had 

Het doel van manager Henk Groen
veld in deze naronde is eigenlijk twee
ledig. Groenveld: .,Aan de ene kant 
willen we ons zelfvertrouwen opvijze
len met overwinningen, die ons op
nieuw kwmen motiveren. Daarnaast 
zijn we nu al bewust bezig met het 
volgende seizoen. Kijk, di t jaar heb
ben we geleerd van onze tekortkomin
gen in de eerste divisie. Het is dus een 
logische stap om daarmee in de toe
komst rekening te houden." 

In de praktijk komt het er op neer, 
dat GIJS, als het even kan, met de 
derde lijn op het ijs verschijnt, . om 
deze nog jonge spelers voldoende er
varing te laten opdoen voor de compe
ti tie van het volgende jaar. Groenveld 
wil dan beslist met drie linies opere
ren: ., Wil je serieus meedraaien in de 

eerste divisie dan zul je de basis 
moeten verbreden. Niet alleen worden 
de krachten beter verdeeld, ook kun 
je noodzakelijke verhinderingen van 
spelers gemakkelijker opvangen." 
. Ook in kwialitat!ef opzîcht zal GIJS 

trbuwens naar versterking moeten uit
zien. Henk van Halteren en Folkert 
Berghuis zullen aan het eind van dit 
seizoen -stoppen. terwijl Martin Leef-
1 a,ng de vorige week definitief een 
punt achter zijn ijshockey-carrière 
heeft gezet. Voor de Groninger goalie
trainer werden zijn activiteiten een te 
zware belasting in verband met zijn 
werkzaamheden. De Groninger Cana
dees Wilson Ross heeft in.middels de 
trainingen overgenomen. Overigens 
staat nog nlet geheel vast of Wilson 
Ross ook het volgende seizoen blijft. 
Wat wel vast staat ls het vertrek van 
Groningens topscorer Terry Tobias, 
die in april weg gaat en nlet weer 
komt. Groenveld: ,,We zijn druk bezig 
de organisatie voor het volgende sei
zoen rond te krijgen. We gaan ons 
versterken; dat 'is duidelijk. Hoe en op 
welke manier dat moeten we nog even 
bekijken!' 

Een ander plan van de professioneel 
lngestelde GIJS-manager is een op te 
richten "ijshockey-school", die ook het 
volgende seizoen van de grond zal 

komen. Het wordt uiteraard geen ech
te school (de kosten daarvan zijn nau
welijks op e brengen), maar 't biedt 
de Groninger jeugd van zo'n acht tot 
en met twaalf jaar wel de gelegenheid 
eventueel aanwezige talenten te ont
plooien. Op de zaerdagmorgen - of 

-- -- -- -- - -- -
• De stand: 

1 K'.empha.nen 10 '1 1 2 15 88-4:t 
2 Bunten 6 6 0 0 u '12--1'1 
3 GLJS 6 5 0 1 10 151-30 
4 Grasso 5 ' 0 1 8 SO-M 
5 Pbantom, 6 2 0 ' ' 11-37 
6 Trtantba 9 2 0 '1 ' 3~S 
'1 ~uyvensteln 6 1 0 5 2 16-51 
8 BUS i 1 • 1 'I 1 22-62 

-- -- -- - -- --
woensdagmiddagen - zou iedereen 
onder leiding kunnen deelnemen aan 
een soort interne competitie, waarbij 
het spelelement voorop staat. De ta
lentvolle jongètjes krijgen vervolgens 
een moge]jjkheid clublid te worden 
om zich daarna aan een gerichte in
tensievere begeleiding te onderwer
pen. GIJS komt daardoor aan een 
brede onder'bouw, die voor de oplei-

ding van eigen kweek onontbeerlijk 
is. J)e huidige ,top van de GIJS..jurur 
oren (de derde lijn) blijkt in ieder 
geval goed In het harde ijshockeywe
reldje aangepast. Tegen de Haagse re
set"Ves zagen ±ij zich tegenover gelljk
waardige spelers gesteld. Qua hard
heid doen jongens als Gerard Cai'ru, 
Hubert de Grooth, Joost de Smet.Il en 
Albert Stuyvenberg niet veel onder 
voor de eerste twee lijnen, maar het 
rendement bleet zaterdagavond be
perkt tot één goal van Stuyvenberg. 
De produktie had aanzienlijk groter 
kunnen zijn als de driftigheid van de 
acties wat was omgebogen in overleg 
en de felle Hubert de Grooth .zljn te 
individualistische Instelling had laten 
varen. ., 

De zeshonderd kleumende toesch.ou
wen ( de temperatl!UI' in de hal lijkt 
wekelijks te dalen) zagen de beste 
bewegingen ovetigeru van de eente 
twee lijnen, die de Hagerutan1 vrij 
gemaklrelijk de baas bleven. Johan 
Toren (4x), Terry TobiaJ (3:x:), Wllaon 
Ross (2x), F-olkert Berghuis en Henk 
Krikke passeerden doelman Lockhont, 
die nog het beste deel van de HIJS
ploeg vormde. 

HENK HJEIJCEM'A. 

CO MP E T I T I E _ P ROM . / DE G RA . _ 1 e _ D E V I S I E _ N . 1 J . B . _ 1 9 7 4 / 1 9 7 5 

?~I~~Q~~-12_ ~~BRUAR1_1975. 
Vanavond HIJS - l~T E~VAM 2 - een jong team, dat het in 

de 2e devis i e b1Jzonder goed gedaan heeft Van de kwa
liteit van het team is weinig bekend, wel dat het een 
ha rdwerkende ploeg i s . 

G. 1 J . S. 

C. Ei ke lenboom (21) 

OPSTELL INGEN 

Doe 1 ve rd. 

HIJS I NTERVA/1 2 

Lockho rs t (2 0) 
- -- -- ---------------------------- ----- ------- ---

H. v . Ha lteren ( 4) 
J . Teisman (5 ) A 
-------------- --------
B. v . L une ( 19) 
W. Ross (9) 

le Verd. A.J anss e n (4) 
H.Scho uma ns (2 ) 

--------------------- --------------
2e Verd G. Pou l i ( 3) 

G. Delmonte Lyon(?) 
------ --- ------- ----------------------------- --

T . Tob i as ( 1 4) 
H. Krikke (11) C 
J . Toren (16) 

Je Aanval T. de Vos ( 1 7) 
R. Sa ra ber (14) 
A. J . de Hey er ( 1 9) 

--------------- --------------------------------
A. Stuivenberg (8) 
F. Berghuis (2) A 
H . Ke y ze r ( 1 2 ) 

2e Aanva l P. Pantella (11) 
R. ten Berge (10) 
R Rolthof (12) 

----------- ---------- ----------------------------------- -
Wisse ls pele rs: 

H. de Groo t 
J . de Sme th 

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

In de 2e devisie Noord zijn ze na Th r ianta op de 2e 
plaats geëindigd met een doelsaldo van 70 - 45 , 
Een overwinning van onze jon9ens zal vermoede] ijk ni e t 
in gevaar komen , doch oppassen is altijd beter dan ze lf 
overschatting. 
A.s . vrijdag , vond spelen we thuis tegen de sterkste 
teDenstander in de p rom./degra. kompeti tie en wel tege n 
de 11 Hunters' ' uit Ut recht. 
11ij hopen van a vond een goed spe lend GIJ S- team op het 
ijs t e zien, daar de Hunters met hun ste rkst moge ] ijke 
ops tel ! ing naar Gron ingen komen . 
Voor vanavond vee l p l ezier en to t a . s. vri j dag bij 
GI J S - HU ~JT ER S. 

Coach/Man ager H. G roen ve 1 d 
Tra ine r M. Leef lang 
Ar ts e n F. H.Mul de r 

H. G. Krikke 
H. de Vri es 

Fys iotherapeut H. Broomans 

--v-i 

)'-) 

-+-1 
\J', 



GRONINGER IJSHOCKEY STICHTING 

GRONINGEN 

VRIJDAGAVOND 21 FEBRUARI 
1, 

-·.: 
_( aanvang 19.4·5 uur 

toegangsprijs f 3.so· ---. . 

... --
voorverkoop Groningen sigarenmagazijn - • 

Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 

h-loman, Herestriaat 80 

Griever, Paterswoldseweg 448 

Knolle ielewaalpleirn ~0 

promotie degradatie competitie 1e / 2e divis1 

■ 



VertroLJwd bee'ld bij GIJS 
!Jet sleutelduel van de promotie

degradatieoompetitie tussen GIJS en 
Hnnters vertoonde in veel opzichten 
gelijkenissen met een aantal eerste 
divisiewedstrijden, dat vo.or de Gro
ningers ooveel frustraties bad opgele
verd. 'Weer stonden de Gijss1es tegen
over 'n "bultenbmds" team en wéér 
verslikte men zich in da gemiste kan• 
sen. De Utrechtenaren maakten het 
vertrouwde beeld compleet door bet 
techn'isehe ISUl'Plus ook in de score vast 
te leggen: 3--6. 

GIJS-manager Henk Groenveld ac
cepteerde het een en ander met een 
gliroláqh: ,.We zijn met zulke wedstrij
den a,ardig vertrouwd geraakt. Hun
ters heeft verdiend gewonnen, hoewell 
wij ibijwnder goed gespeeld hebben. 
Maar dat praatje heb ik al eens eerder 
gedaan". 

H<unters maakte met zijn uitblinken
de spelers Kocanda, Van Veller, Finck 
en Hutchenson inderdaad aanspraak 
op dé :z;ege, die de topplaats van de 
rangli,f t lijkt te .,garanderen. ,,In ieder 

,geval zijn we nu zeker van behoud 
van on.ze plaa'ts in de eerste divisie", 
vertelde Runters-teamleidel' Stijlaart 

na afloop: ,,Dat was onze eerste zorg. 
De volgende week sturen we dan ook 
drie dure Canadezen naar huis. Zij 
hebben hun plicht gedaan". 

Het lijkt een te zakelijke zuinigheid, 
nu bekend is geworden, dat de 

• De stand: 
·1 Hunters 6 6 0 0 12 66-18 
2 Kempba.nèlll 8 5 1 2 'll 73--41 
3 GPS 7 5 0 ~ 10 54--34, 
4 Gra.sso 5 4 0 1 8 30--%4 
5 Triailtha. 8 2 0 6 2 26--46 X 
6 Duyvestefn 7 1 0 6 2 1~5 
7 IDJS 2 7 0 l 6 1 Z0-59 
x - twee verliespunten extra. 

Utrechtse sponsor voor , de komend& 
twee jaren aan de ijsllockeyclub ver
bonden blijft. Stijlaart: ,,We vangen 
per jaar zo'n 80 mille en daar kun je 
heel wat mee doen. De sponsor geeft 
volgend jaar dertig duizend meer dan 
dit seiz.oen en dat geld gaan we ge
bruiken voor de begeleiding van de 
jeugd". 

De Utr~htenaren misten gister-

KOMPETITIE PROM . /DEGR . le DEVISIE N. IJ.B . 1974/1975 

VRIJDAG 21 FEBRUARI 1975 , 

----------------------------------------------------------
G. 1 J. S. ======= 

C. Eikelenboom (21) 
H • G roe n ve 1 d 

OPSTELLINGEN ========-=--
Doel ve rd . 

HUNTERS ======= 

C. v. Vel 1 er ( 1) 
R. v.Dommelen 

----------------------------------------------------------
W. Ros s (9) 
J . Teisman (5) A 

le Verd. H. Brand (3) 
L . F i n ck ( 1 1 ) 

-------------------------------------------------- --------
H. v. Halteren (4) 
B. v . L un e ( 19) 

2e Verd. A.Bosman (16) 
D.Bakker (7) 
B. v/d Torre (reserve) 

------------------------------------------------------ ----
J . de Sme th (23) 
H.Eikelenboom (24) 

T. Tob i as ( 1 4 ) 
H. Kr i kke (11) C 
J.Toren (16) 

J.Venema (17) 
F. Bergh ui s (2) A 
H. Ke i j ze r ( 1 2) 

H. de Groot (25) 
C.Carras (20) 
A.Stuivenberg (8) 

Coach/Manager 
Trainer 

3e Verd . 

le Aanval 

2e Aanval 

3e Aan va 1 

H.Groenveld 
M.Leeflang 

J . ~/achtner (9) 
D. Donnevan (16) 
I.Kocanda (21) 

F . H ub 1 ey ( 1 7) 
L. Huts h i n s on ( 1 2) 
S. v. Ve 11 er 

C. Knies 
G.Hermes 
T. Goudoeve r 

avond bun trainer-speler-coach Henk 
Brand, die om studieredenen- ~in Rof-"' · 
terdam· verbleef. Maar o·ok zonder de
ze tweeënd~l;tigjarige international 
scoorde Runters in de eerste periode 
drie maal. 

GIJS herstelde zich daarvan via To
bias en Krikke (2-3), maar een door 
de negenhonderd toeschouwers ver
langde sensatie bleef uit, af gaf 
6 tijlaart na afloop wel toe in die fase 
flink in de zenuwen te hebben geze
ten: ,,Als GIJS 3--3 had gescoord, dan 
'haqden ze gewonnen ook". 

De Groninger produktie staakte ech
te r, mede door het uitstekende kee_ 
perswerk van Van Veiler. Aan de and0e
re kant demonstreerde Leetlangs op
volger Coen E ikelenboom dezelfde 
klasse, hoewel hij een grotere achter
stand niet kon verhinde~·en. Wagner, 
Kocanda en Hubley haalden de span
ning uit het scoreverloop (2-6), 
waarna ~enk Krikke in de slotminuut 
voorberefüend ,?{erk van Terry Tobias 
fraai afrondde: 3-6. 

Van de "derde" Groninger lijn 
draaide alleen de felle Hubert de 
Grooth regelmatig mee. Zijn optreden 

COEN EIKELENBOOM 

en het vakmanschap van Eikelenboom 
zag manager Groenveld in het enig 
juiste ,perspectief: · hoop voor seizoen 
l 975-1976. 

HENK HIELKEMA 

·-········ \/ . ••••••••••• [voor al uw wand vloer en siertegels .. , ..... 
•• ,•■••• zowel levering als uitvoering -. •• • •••• ••••••••••• ••••••••••• •·•P"I■■■■•■ ■■-. A••·· [ OOSTERHAMRIKLAAN 45 GRGf'.11 ,vL1 . J 
lllllllïmilill TEL: 050_ 771571 B.G.G Lv.DIJKEN. 050_25397~ 

HET NOORDEN BV TEGELZETBEDRIJF 

Hunters - een team waartegen GIJS in de strijd om de 
coupe Nat . Ned. twee keer gelijk heeft gespeeld (in 
Utrecht 5-5 en in Gron i ngen 4-~). 
Vanavond dus een zware opgave en wel l icht de zwaar
ste in de prom./degr . groep. 
De buitenlandse inbreng is bij Hunters groter, dan 
bij ons doch alti j d hebben wij b i jzonder sportieve 
en goede wedstrijden tegen elkaar gereden . 

Wij hopen vana vond een spannende en goede wedstrijd 
te z i en met veel inzet van be ide teams. De belangen 
waa r vanavond voor gereden wordt zijn bij beide 
teams genoeg bekent . 
GIJS zal zijn uiters t e best doen, daar kunt U van 
verzekert zijn. 

Hunters wel kom voor de 2e maal dit seizoen en ook 
een goede wedstrijd toegewenst. 

Tot z iens bij GIJS - Grasso Eagles op zaterdag 
maart a.s. 

(IJ Bloemen leven! 
•'19 Elk boeket heeft zijn eigen charme. Brengt zijn 
,. 'f eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze. 

.• e kust en te keur. = 
· JO akkerman 

EELDERSNGEL 34 • GRONra:N · TEL 050·133772 



GIJS zonder 
-moeite 
langs HIJS 
GIJS heeft gisteravond het zwakke Te
serve-team van het Haagse IDJS met 
l l-2 klop gegeven. De Groningers, die 
zonder moeite scoorden, hadden daarbij 
hun jeugdige derde lijn gemi.xed met de 
eerste twee lijnen. Via de tussenstanden 
2--0, 6-1 en 4-1 speelde men 'Zàch her
haaldelijk langs de vijandelijke stellin
gen, die vrij weinig tegenstand boden. 
De GIJS-doelpunten kwamen op naam 
van: Terry Tobias {4.x:), Henk Krikke 
(2x), Wilson . Ross, Folkert Berghuis, 
J a-ck Ven.erna, Johan Toren en Hubert 
de Grooth. 
1 Hunters 7 7 O O 14 76-21 

66-37 
76-51 
36-25 
26-46 X 
19-71 
22-70 

2 GIJS 8 6 0 2 12 
3 Kemphanen 9 5 1 3 11 
4 Grasso 6 5 O 1 10 
5 Trlantba 8 2 0 6 2 
6 Duyvestein 8 1 0 7 2 
7 HIJS 2 8 0 I 7 1 
x = twee extra verliespunten. 
Het Heerenveense Peten en Jager heeft 
in de kampioenspoule van de Neder• 
landse ijshockeycompetitie nog niet ge. 
wonnen. De Friezen kwamen dit week• 
einde au h'Ulll zesde en zeven.de achter
eenvolgende nederlaag via 10-7 verlies 
in Den Haag -tegen lilJS-Intervam en 
de ._l cijfers, waarmee h~ Amsterdam
se ORWO de punten wt Heerenveen 
wegsleepte. 
1 Tllburg Tr. 
2 IDJS 

8 8 0 0 16 81-24 
6 4 2 0 10 46-25 
8 4 l 3 9 43--30 
7 3 0 4 6 3o-43 
8 1 2 5 3 35-63 
7 0 0 7 0 25-67 

NN Nijmegen 
4 Smoke Eaters 
5 ORWO 
6 P en J 

Ruime zege GIJS 
De ljsbocke vers van GlJ_S hebben 

gis tera.vonrl in Den Haag rmm gezeg- • 
vierd over Duyvestein Winter port. D1• 
Groningers scoorden elf maal, • waar de 
tegenpartij slechts .-,,.-, n tr<"fft?r t t'gen- ' 
o\·cr . teld •. De tu ssenstanden wa1·en: 
0-6, 0-1, 1--'l. Voor GIJS doelpunt-
ten: Toorcn (3). Tobias (4!, Ros.s (2), 
Krlkke (1) en Venema (1): · 

GIJS, GRONINGEN HOEFT 
NIET NAAR EERSTE DIVISIE 
Moreel van ploeg geeft winstpunten 

GRONINGEN - 't Za l je maar gebeuren: een wedstrijd tegen Or
wo in Amsterdam, onverwacht, verliezen en niet zo zuinig. 
's Avonds met de bus en een heleboel supporters terug naar 
Groni ngen. Onderweg rijdt de bus met spelers op een auto, die 
al door een ongeval getroffen was en midden op de rijbaan staat. 
Consternatie alom; de bus zwaar beschadigd , maar de ploeg 
springt direct bij en helpt de getroffenen van het eerste onge
val , waarbij als gunstige bijkomstigheid de twee artsen van 
GIJS te hulp kunnen schieten. Het duurt uren voordat men - in 
een supportersbus - eindelijk in Groningen aankomt. Rond 
half zes in de ochtend ligt iedereen te bed. En 's avonds weer 
een zware wedstrijd tegen de Utrechtse Hunters . . . . die gran 
dioos gewonnen wordt! 

Zo zit dat dit seizoen met GIJS, de Groningse IJshockey Stich
t ing. Een moreel om trots op te zijn en dat is secretaris Henk 
Groenveld (41) dan ook. Net als captain Henk van Holteren, 
st udeert voor tanda rts, maar al vijf jaar in zi jn vri je t ijd ij s
hockeyspeler. 

En dat moreel , gepaard met een goed train ingsschema en be
hoorlijk spelersmateriaal heeft ertoe bijgedrage n dat men de 
competitie kan afsluiten met een officieus kampioenschap in 
de tweede divisie. ,. Ik geef maar even dat voorbeeld van zo'n 
ongeluk om aan te tonen dat mensen zoals de jongens van 
GIJS weten wat er op een bepaald moment van hen verwacht 
wordt. En dan zijn ze ook allemaal samen, doen wat er gedaan 
moet worden en krijgen daardoor zo'n mentale injectie dat ze 
' s avonds een prachtige overwinning behalen. Dat zegt toch 
wel wat. ... " 
Gronings GIJS zit dus duidelijk in de lift, maar weet nu nog 
niet precies wanneer men zal uitstappen. De eerste etage van 
de eerste divisie heeft duidel ijk bedenkingen opgeroepen bij 

18 

GIJS ~ker 
van plaa~ 
in le divisie 
Door een 11-2 overwlnnlng In Den Haag 
op HYS Intervam 2 heeft GDS zich 
gisteravond definitief verzekerd van een 
plaata In de eente dlviale van de lande
lijke IJ11hockeyco.mpetltle. 

Na de 6-3 nederlaag vrijdagavond tegen 
Hunters hebben de Groningers zich dus 
keurig hersteld. Het staat oo,k vast dat 
Hunters haar plaats in de eerste divis~ 
behoudt en dat het Eindhovense 
Kemphanen de plaats van Duyvestein 
Wintersport het volgend seizoen zal 
overnemen. Ook Grasso Eagles blijft in 
de eerste divisie, want de voorsprong 
van de Bossc:henaren op Triantha en 
Duyvestein is niet meer te overbruggen. 
Of er moet al een wonder gebeuren. 
De stand is op het ogenblik in de 
promotie-degradatie competitie: 
Hunters 7-14, GUS 8-12, Kemphanen 9-
11, Grasso Eagles 6-10, Duyvestein WS 
8-2, Triantha 8-2, HYS Intervam 2 8-1. 

bestuur en spelers. Dat stelt financieel zeer zware eisen aan 
de vereniging en men trekt bovendien een wissel op de toe
komst. .,We hebben nu twee bu itenlandse spelers voor wie 
alleen de overtocht en huisvesting is betaald" zegt Groen
veld . .,Maar in een hogere klasse moeten we méér bu itenland 
se mensen aantrekken. Ik dacht niet dat dit verstandig was. 
Enerzijds uit financieel oogpunt niet , aan de andere kant zijn 
we toch een Nederlandse ploeg, we moeten hoognod ig naar 
een meer Nederlandse aanpak toe. Maar wanneer je Canade
zen qp-het ijs hebt kunnen daar geen eigen landgenoten rijden. 
Die missen dus kansen om te spelen en geloof me; de beste 
t raining is nog alt ijd het spelen van wedstrijden." 

Nadenken 

Regionale kranten hebben er natuurlijk op aangedrongen dat 
GIJS nu toch werkelijk naar de eerste divisie moet gaan , maar 
het bestuur wil er liever nog over nadenken. De promotie-de
gradat ie-competitie van het afgelopen seizoen is bijzonder in
teressant en boeiend geweest en de resultaten waren uiter
mate gunstig. Toch wordt - om bovengenoemde redenen · een 
beslissing om naar de eerste divisie te gaan afgewezen. 

" Eigenl ijk heb je in Nederland met t ien ijsbanen geen drie 
divisies nodig" zegt Groenveld. ,, Hoe de hele structuur van de 
indel ing zal gaan worden wachten wij nog af. Feit is dat GIJS 
meer bekend begint te worden in eerste divisiekringen. Ver
geet ook niet dat we me;t uitwedstrijden altijd zo' n vi jfhonderd 
Groningse supporters meenemen. Vooral in Heerenveen is de 
spanning natuurlij k ongekend. Wedstrijden tegen Thialf heb· 
ben de sfeer van een streekderby. Maar in Eindhoven kwamen 
we met elf bussen supporters. Vind dat maar eens ergens an
ders. Dat geeft je vereniging natuurlijk een enor me kick." 

Merkt Captain Henk van Holteren wat van die supportersscha
re als hij eenmaal op de schaatsen staat? 
,.Je voelt natuurlij k wel aan de sfeer dat het spannend wordt, 
het hangt als het ware helemaal om je heen in die hal. Maar ik 
ben er aan gewend dat de mensen roepen en klappen. Sommige 
jonge spelers die nog niet zolang in die wedstrijdsport zitten, 

"WILSON ROSS 

was de beste" 
Naar aanleiding ·van het schrijven 

van de heer Popping uit Assen wil ik 
het volgende zeggen: 

Meneer Popping stelt , dat Triantha 
pas. aan het tweede seizoen bezig is, 
maar hij vergeet dat er diverse ex
GIJS spelers inzitten, die al zo'n vijf 
jaar ijshockey spelen, net zoals de 
me~te GIJS-spelers pas vijf jaar of 
korter ijshockeyen. 

Ook schrijft hij over onze Terry en 
•zijn Terry: wie van de twee de beste , 
!s; . M.aar ..hij v.ergeet dat de beste 
buiten1~odex in die twee wedatrij~en 
onre Wilsan Ross was. Hij vergeet 
tevens (lat GIJS te.gen allemaal ge
sponsorde ploegen in de eerste divisie 
moest aantreden met verschille11de 
buitenlandse spelers. Dat hoeft voor 
mij niet, Het is N ederl!IJ),(lll ijshockey 
met zoveel mogelijk Nedel'landse spe
lers, dan word;t de competitie ook 
spannender. 

Voor de meeste supporters mag 
GIJ'S zo doorgaan en ik wens ze het 
allerbeste succes in de toekomst en 
veel overwinningen op Triantha. 
Groningen, HANS ALBERTS. 

. . 

"MARTIN LEEFLANG 

een steun en toeverlaat" 
Tijdens mijn huidige verblijf in Zuld- · 

Amerika it.ro.t ik bij de inageoonden 
,post het .a:rtikel van Henik Hi-elkema 
aan in verband met het afsch~jd v.an 
mijn v:i:iend en ljshockeydoelmam,.tral
ner Martin Ledlang. Da.ar het 
1bloed kruipt waa<r het 'niet gaan ,k.an, 
yoel ik mij Vel'pliohrt; kort op het 
afscheid en het artikel te reageren. 

Ik wil a~s oud-coach hier nogmaals 
dui:delijk naair voren brengen, dat de 
bereidwilligheid en medewerking van 

' Martin Leeflang in de afgelopen jaren 
van blijvende waarde voor de 
Groninger ijssport zullen b1ijken te 
zijn. Martin Lee:!lang was steed-s voor 

, coach en speleJ1s een steun en toever
laait en een uibwedst.rij<Ï.' zonder Ma.rtin 
in de bus, dat scheelde 100 procent. Ik 
zal niet licht vergeten dat als w.ij in 
de beginfase bij een. woostrljd weer 
eens 1'ink voor de broe.k hadden ge
had, de goede mentaliiteiit en vooral de 
z1n voor· humor van Martin redenen 
wa.Ten dat het team voor de eerstvol
gende trrairung in elik geval voor de 
voLgende wedstrijd mentaal weer zo
ver was bifäekom.en, dat met nieuwe 
:ti'e1heid steeds weer In het strijdperk 
gereden kon worden. 

Vooral in tle beginjaren zijn de 
steun en loyal.ilteilt van Martin Leef
lang voor mij als ooech en ook voor 
trainer Rob van 'Aarem van groot be
lang geweest. Nu met wat tneer ai
sta.oo van het ij,shookey doet het mij 
toch goed •le leren óa,t onderkend 1.!5 
geworden, dat de re-0hte Hjn de kort
st~ af&ta.nd is ofn ~ doel te bereiken. 

Ik wil aille eer en bewonderin,g ge
ven voor mijn opvolger Henk Groen
veld, cl.ie de zaken · w~t losser en 
soepeler houdt. Ik zou echter willen 
waarschuwen, dat in een sport als de 
ijshoclreyspol't zaohte ~~ het 
0E den duur m~•ijk lfr~f~n. · 
'""De amarour, èl1ë' topspor wil bedrij

ven, moet weben ,dat hij áls conse
quentie daarvan moot aanvaarden om 
zi<$ te voegen naar een groot aantal 
regels C!'I afspraken, die 'modern ver
'taa1d neerk<>men op een consequent en 
goed µit,gevoerd stuk management. 

Ik hoop - en Îlk wenste daar rel! 
in miin hart 'bij •te kunnen zijn - dat 
Martin over enige jaren tijd zal kun
nen vinden om opnieuw zijn ervaring 
en vailmnanschap in diens.t van GIJS te 
kunnen stellen. 

Martin Leeflan:g no~maaLs hartelijk 
.dank 1!l1 GIJSsies keepg'ainj en groe
t:en voor de hele GIJS-gemeenschap. 
Caracas (Venezuela), 

FRANS J . M. VAN ERP. 
oud-manager;eoaoh GIJS, 

ere-lid supp.ver. GIJS. 



Wie mocht denken, dat de popu
laire ijshockeydoelman-trainer Martin 
Leeflang (34) na zijn officiële af
scheidswedstrijd zaterdagavond defi
nitief een punt achter zijn sportbe
moeienissen heeft gezet, vergist zich. 
De in 1968 wegens werkza_amheden 
(Gasunie) naar Groningen verhuisde 
Hagenaar ka.n met geen mogelijkheid 
de ijshockeysport loslaten. Sterker, 
zijn afscheid als speler van het eerste 
team biedt hem de gelegenheid om zich 
in de toekomst te bekwamen als top
trainer, waarvoor hij zich onder meer 
zal verdiepen in de talen Russisch, Ts
jechisch en Engels om ook de originele , 
lelctuur over "zijn" sport te kunnen 
bestuderen. Een andere functie bij de 
Gasunie (project-begeleider) en enkele 
verhuizingen vormden voor Leeflang 
echter voldoende redenen te stoppen 
met het spelen van de tijdrovende com• 
petîtiewedstrijden. Vooral de verre 
uitwedstrijden kostten hem extra tijd 
en energie. Leeflang wilde wat tijd en 
rus-t voor bezinning. Zjjn ideeën over 
de toekomst van het Nederlandse ijs
hockey, de hoogte- en dieptepunten 
van zijn GIJS-tijd, zijn ruzie met oud
vriend en teamgenoot Rob van Aarem 
en het verschil tussen ex-coach Frans 
van Èrp en coach-manager Henk 
Groenveld komen bovend-rijven in het 
onderstaande vraaggesprek, 

Martin leef lang ambieert 
functie als toptrainer-

- In Den Haag startte je je loopbaan 1 

als ijshockey-doelman. Hoe ging dat in 1 

die tijd? 

J Martin Leefiang: ,,In 1951 begon ik bij 
HIJS-Hqky. We hadden toen de enige 
haan in Nederland, zodat we vaak naar 
het buitenland reisden om wedstrijden te 
spelen . Ik kan me nog als de dag van gi
steren herinneren, dat ik op zestienjarige 
leeftijd in het eerste team debuteerde te
gen de sterke Duitse club Krefeld. Lî
berty was onze trainer. Daar heb ik veel 

van geleerd. Hij is nu bondscoach van 
Frankrijk." 

"Het was toen natuurlijk machtig om 
kris-kras met een team door Europa te 
reizen, maar mijn hoogtepunt is toch wel 
de verkiezing geweest voor de nationale 
selectie twee jaar geleden. Het duel dat 
we in Kopenhagen speelden tegen Hon
garije en de trip naar Parijs blijven me 
bij . In wezen had ik op dat moment het 
hoogste als doelman bereikt". 

- Hoe kwam je later in contact met 
GIJS? 

Leeflang: ,. In het jaar dat ik naar Gro
ningen verhuisde, hoorde ik dat er hier 
plannen waren om een ijshockeyclub van 
de grond te krijgen. Rob van Aarem, die 
in Den Haag vlak bij me woonde, vroeg 
me als doelman. In het begin voelde ik er 
niet zoveel voor, want ik had acht jaar 
lang niet gekeept of getraind. Mijn ijs
hockeybloed begon echter te tintelen, 
toen ik in de Groninger ijshal de nieuwig
heid opsnoof. Ik werd dadelijk gemoti
veerd . Jk dacht nog niet aan een langdu
rige "tweede" carriëre, maar het liep wel 
lekker in die beginperiode.· De mensen 
kwamen erop af. Men was nieuwsgierig, 
Later eiste men prestaties." 

-:-Die prestaties kwamen .er onder 
leiding van coach Van Erp. 

Lee"flang: ,,Ja, die man had een 
strakke leiding. Erg goed. Was in het le
ger geweest en dat kon je merken ook. 

Zijn ideeën moesten uitgevoerd worden 
volgens een van tevoren uitgerekend 
plan . De lijn naar het doel was recht en 
daar mocht niet van worden afgeweken. 
De huidige manager-coach Henk Groen
vel.d doet dat anders . Hij is wat losser en 
soepeler en houdt er terdege rekening 
mee, dat hij te maken heeft met ama
teurs ." 

- Het vertrek van Rob van Aarem 
ging gepaard met nogal wat geruchten 
over ruzie. 

Leeflang: ,,Er zijn inderdaad wat woor
den ·gevallen. Kijk, op een gegeven mo
ment was ik trainer, Rob coach voor de 
thuiswedstrijden en Groenveld coach 
voor uitduels. Dat is op zichzelf al niet 
ièleaal. Tijdens de competitie wilde Rob 
in sommige uitwedstrijden ineens mee 
om te spelen. Daar kwam commentaar 
op van jongere jongens, die door hem op 
de wisselbank moesten. Enfin, je kreeg 
een onplezierige situatie. Toen wij een 
keer in Antwerpen speelden, deed Rob 
ook weer mee. Daar heb je van die beton, 
nen palen die tegen de boarding aan 
staan . Levensgevaarlijk. De spelers heb
ben we daarvoor dan ook gewaárschuwd. 
Op een gegeven moment is Rob van Aa
rem bezig aan een van zijn geliefkoosde 
solo's en knalt met een daverende vaart 
met zijn hoofd tegen zo'n paal op. Ge
volg: achttien hechtingen en enkele la
chende GIJS-spelers. Zo'n situatie ià niet 

GIJS verliest oefenduel 
GIJS en Peters en Jager hebben zater

dagavond in het ijsstadion, Thialf vriend
schappelijke gespeeld . De ruim 1500 toe
schouwers zagen een aantrekkelijk 
schouwspel, dat na eellJ spanin.end score
verloop ui têi:ndeldjk ,~teerde in een, 
8-7 'Friese z.ege. 

A!gezien van een vechtincident je tus
sen Terry Tobi as en RoeUe Scheenstra, 
bleef het geheel l>i:rurren de sportiviteits
grenzen. Het duel leverde daardoor 
langdurige. spelm'Omeniten op, die vaak 
fraa!ie combinaties irrbiel-den. · 

Terry Tobias opende de · score, maar 
Randy Sharfe, Dave Martin en J ohn de 
Boer doelpuntten eveneens, waarna Wil
son. Ross de eerste periode met 3-2 
afsJoot. 

De tweede fase was voor. GIJS, (iat vda 
Ros en Kr.i!k.ke op 3-4 kwam. Daarna 
nam Peters en Jager het spel echter 
definitief • d.n handen. Bennet, Martin, 
Scheenstra, Boltjes en De B<>er scoorden, 
waarbij Tobias ( 2x) en Kriklke de 1ninie
me nederlaag n!iet meer konrden verhin,. 
deren: 8-7. 

In Tibburg bielden de Trappers een 
toerniooi voor B-junior en, de hoep van 
het toekomstige Nederlandse ijshockey. 
De ploeg van GIJS bleek een s uccesvolle 

formatie, hoewel de eerste plaats moest 
worden afgestaan aan het or,ganiserende 
Tilburg Trappers. De Grondn,gers verlo
ren overigens geen eniltel dueL Tegen de 
Trappers (5-5) en de Hunters (3-3,), 
realiseerde men gelijke spelen, terwijl 
gewonnen werd van het Dwtse Gretath 
{1-7) en Grasso Eagles (2-6). 

De eindstand was: 1. Tillburg Trappers 
7 pnt., 2. GIJS 6 prut., 3. Hunt ern 4 pnt., 4. 

• Grasso 2 pnt., 5. Grefath 1 pnt. 

gezond. Later verergerde de toestand 
door allerlei andere redenen en toen is 
Rob geëmigreerd." 
- Wat waren de plezierige dingen bij 
GIJS? 

Leeflang: ,,Natuurlijk het kampioen
schap van de derde divisie en later' het 
behalen van de titel in de tweede divisie. 
Daarnaast waren de ontmoetingen tegen 
Thialf, Kemphanen en Hunters absolute 
hoogtepunten. Dit jaar was de topper on
getwijfeld de thuiswedstrijd tegen Neder- , 
lands kampioen Tilburg Trappers, waar
van we slechts met 9--6 verloren." 
- Behalve jou gaan ook Henk van 
Halteren en Folkert Berghws GIJS 
verlaten. Hoe zit het met de opvolging? 

Leeflang: ,,Dat zit wel goed. Je hebt 
zelf al kunnen zien dat spelers als De 
Grooth, · Keyzer, Groenveld, Eikelen- , 
boom en De Smeth aardig uit de voeten 
kunnen. Ze moeten geacht worden hun 
talenten voldoende te kunnen ontwikke
len om waardevolle krachten te worden 
voor de eerste divisie". 
- We hebben het nog, niet ovèr de ijs• 
hockeybond gehad. 
Leeflang: , ,Ja, eigenlijk is daar al genoeg 

over gezegd. Volgens mij moeten we in de 
toekomst werken aan Nederlandse jeugd. 
Daar is veel ' tijd voor nodig, maar we 
kunnen een soort overbruggingsperiode 
creëren door eerst een koppel goede Ca
nadezen te laten meedraaien, die het 

voorbeeld geven. Die knapen dienen niet 
alleen te spelen om geld te vangen, maar 
ze moeten worden ingeschakeld bij onder 
meer voorlichting aan jeugdige scholieren 
door les te geven. Daarnaast moet er 
meer propaganda gemaakt worden. De 
bond heeft overigens al wel een stap in de 
goede richting gezet met de cursussen 
voor teamleiders. Nu zou men goede trai
ners op moeten leider;i. Het is toch bela
chelijk, dat ik hier in het Noorden de 
enige gediplomeerde trainer ben?" 
Wat ga je straks doen? 

Leeflang: ,,Ik zal me bezig houden met 
de opleiding van de GIJS-jeugd. Daar
naast wil ik het hoogste trainersdiploma 
halen en misschien zie je me over een jaar ' 
of vijf weer eens terug als trainer van 
GIJS." HENK HIELKEMA 
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Minke, Nieuwe Ebbingestraat 2 
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Griever, Paterswoldseweg 448 

K!ri1ollema, Wielewaalplein 40 

t-aoogezand Berma Sports, M. Veningastraat 30 

promotie degradatie competitie 1e / 2e 
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Goede start 
'nieuw' GIJS 
De wijze waarop GIJS' jongste talenten zaterdagavond tegen de 
Kemphanen . hun kwaliteiten toonden, was haast symbolisch voor de 
gedaantev~rwisseling die de Groninger !;ijshockeyploeg moet ondergaan. 
Vlak voor de aanvang van het door GIJS met maar liefst 12-2 gewon
nen duel hadden drie Gijssies van het eerste uur (Martin Leeflang, 
Henk van Halteren en Folkert Berghuis) via een officieel afscheid 
vacatures voor hun opvolgers gecreëerd, waarvoor zich meteen al een 
groot aantal ká~aten meldde. 

"Het verlies van die drie routiniers 
valt zwaar," vertelde manager Henk 
Groenveld: .,maar ik v1nd het bijzon
der hoopvol, dat onze jongere sp·elers 
door hun spel blijk geven van hun 
goede voornemens,'' 

Overigens spelen Henk van Halte
ren en Folkert Berghuis tot· het einde 
van het seizoen in het eerste team, in 
tegenstelling met doelman, Martin 
Leeflang, die nu defi nitief een pun,t 
gezet heeft aoht~ zijn carrière als 
speler én t rainer van de selectiegroep. 

Martin Leeflang stapfe na vijf mi
nuten voor de laatste maal, onder 
enorme toejuichingen, van het ijs en 
hij werd opgevolgd door Coen Eike
lenboom, die direct enkele ui tstekend 
re ddingen verrichtte_ Dat ook zijn po
si_tie ngg __ concurrentie ondenfü:1dt 
blêek "uît de derde speelperiode, toen 
B-junior H;irke Groenveld het Gro- -•., 
ninger kooitj e fout loos verdedigde. 

De st ij lste ontwi'kkelingscurve ver
toont ech ter de zestienjarige Hubert 
de Grooth. Hij kan zonder m'eer· -tot 
één der waardevolste krachten uit
groeien al verlustigt hij ZÎC'h soms te 
vaak aan solo's. De inzet en de 
schaatssnelh-eid maken van hem echte 
een gevaarlijke aanvaller, hetgeen 
werd bevest igd door twee doelpunten, 
die hij in de elfde minuut van de 
slotperiode op zijn naam brach t. 

KOMPETITIE PROM . /DEGR . 1e DEVISiE N. IJ.B. 1974/1975 

ZATERD~G 1 MAART 1975. 

J oost de Smeth (rusti 0 ~ defense), 
Ha ns Eikelenboom ( zelfverzeker
Al'bert S tuyvenberg (mlst nog fel 
heid) completeerden zaterdag GIJS' 
n ieuwste garde, die het volgende sei
zoen rijp moet worden geacht voor de 
-eerste divisie. Groenveld: ,,Voor het 
volgende jaar ben ik hoopvol gestem
Misschien kunnen we Wilson Ross hie 
als trainer-speler holden en 'n twee
de Canadees aantrekken_ We probere 
in leder geva1 straks lîl-eer zeges in de 
eerste divisi'e te ha len dan dit jaar het 
geval is geweest ." 

wand vloer en siertegels 

G. 1 J . S . ======== 

C.Eike lenboom (21) 
H.Groenveld 

W. Ross (9) 
J .Tei sman (5) A 

H. v . Halteren (4) 
B. v.Lune (19) 

OPSTELLINGEN =-========== 
Doelverd . 

le Verd. 

2e Verd. 

/\ . de Wilde (21) 
T. K la rerrbeek ( 1 ) 

P. Bas (9) 
C. Rei j nde rs ( 11 ) 

F. v . Gemert ( 3) 
H, Strijbos (ll) 

---- --------------------------------------------------------
J . de Smet h ( 2 3) 
H. Eikelenboom (24) 

T.Tobias (14) 
H.Krikke (11) 
J.Toren (16) 

J . Venema (17) 
F. Bergh ui s ( 2) A 
H. Kei j ze r ( 1 2 ) 

H. deGroot (25) 
C. Carras (20) 
A.Stu ivenberg (8) 

Coach/Manager 
Trainer 
F:ys î othe rapeut 

Artsen 

3e Ve rd. 

le Aanva l 

2e Aanval 

3e Aanval 

H.Groenveld 
\,J. Ross 
H.Broomans 
H.Krikke 
F.H.Mulder 
H. deVr-ies 

J. v.Meeren (9) 
T.Habraken (16) 
N • Ro i b n s ( 8 ) 

B.Bu res (17) 
R, Hunt i ng (7) 
J.Bas (20) 

R.Vlek (14) 
Reserve 

Tegen de Eindhovense Kemphane 
lukte het een eru ander vooralsnog 

·prima. Voor zo'n negen1honderd toe
schouwers speel-de zich een aantrek
kelijk kijks pel af, waarbij de Gr onin
ger doe1punten-mchine op volle toe
ren draaide. Tobias (2x), Ross (3x) , 
Venema (2x), De Gr ooth (2x), Key
zer, Berghuis en Kr ikke maakten de. 
GISJ-doelpunten . 

HENK HIELKEMA 

GIJS NIEU\,JS 

ring als uitvoering -

~IKLAAN 45 GRONINGEN. J 
571 B.G.G L.v.OIJKEN. 050-253978. 

TEGELZETBEORIJF 

Vanavond de een na laatste thuiswedstrijd tegen de 
Kemphanen uit Eindhoven. 

Kemphanen zijn kampioen geworden in de 2e divisie 
van de i:.Y.B. en dat mag een prima pestatie genoemd 
worden. 

In Eindhoven hebben wij niet compleet gespeeld tegen 
hun, doch op het nippertje gewonnen. 

U kunt vanavond dus een leuke 11edsb-ijd verwachten, 
daar onze tegenstanders een fel hardwerkend team 
hebben : 

Zaterdag 15 maart de laatste competitie-wedstrijd 
thuis tegen Gras so en wij hopen U bj j deze weds t rijd 
allen weer te zien om def in itief afscheid te nemen 
van de competit i e 1974/1975. 

Voor vanavond veel plezier en tot z i ens opzaterdag 15 maart 

.,Ik !~?!~~?.n !~!~! !ijn 
eigen sfeer. Bloemenhuis Jo Akkerman heeft ze . 
Te kust en te keur. Ook voor u. 

BLOEMENHUIS 

JO akkerman 
EEI.DERSMiEL 34 · GRONNiEN -TEL 050-1337n 



No. Naam No. Naam 

Hunters 

1 e.v. Veller H:3 H. Legger 

Goali's 

20 R.v. Dommelen 

1 e Verd. 
19 B. Lune 

11 L. Finck 9 w. Ross 

6 A. Bosman 2e Verd. 4 H.v. Halteren 

7 D. Bakk er 5 J. Teisman 

c. Beekink 3e Verd. 

1 

19 T.v. Goudoever 1 1 H. Krikke 
1e Aanv. 

21 I. Kocanda 14 T. Tobias 

s C. Knies 1 6 J. Toren 

17 Fr. Hubley 17 J. Venema 
2e Aanv. 

1 2 L. nutchinson 2 Fr. Berghuis 

1R n. HPT'mopn 15 G. Ramnen 

3e Aanv. 
23 P. Stiel 

. 

Reserves 

' 

N 

creachte Supporters 

Vanavond dan de l aatste wedstrijd van de promotie
degradatie competitie. De Hunters zijn met vlag 
en wimpel uit deze competitie gekomen, getuige 
onderstaande standenlijst. 
U zult er vanavond niet bij zien Jan Wagner, die 
is met wintersport vacantie en Henk Brand, zoals 
U al weet is bij het Nationale team en gaat 
morgen weg naar Sappono. :Enfin al zouden de 
Hunters verliezen dan nog blijft die bovenste 
plaats gegarandeerd. Er rest ons nog een vriend
schappelijke wedstrijd a.s. Zaterdag, waar tussen 
de perioden de bekers en medailles uitg ereikt zullen 
worden aan het Den B-team door de Nederlandse 
IJshockey Bond. Moedig voor de laatste competitie
wedstrijd Uw team nog eens extra aan dan wens ik 
U een prettige ijshockeyavond toe. 

Standen Promotie-degradatie competitie: 

1 • Hunters 1 1 1 1 0 

2. Gijs 10 8 0 

3. Kemphanen 11 5 1 

4. Grasso Eagles 7 5 0 

5. Triantha 9 2 0 

6. Duivesteyn Wintersport 10 1 0 

7. Hijs Intervam II 9 0 1 

Komende wedstrijd: 

Zat. 15 Maart Hunters-F.C. Thunerstern 

Nederlaag voor GIJS 
Het Groninger GIJS heeft gister

avond in Utrecht niet voor 'n verras
sing kunnen zorgen tegen koploper 
Hunters in de promotie-degradatie
competitie ijshockey. GIJS . verloor 
voor 500 toeschouwers met 8-6 via de 
periodestanden 3-2, 4-2, 1-2. De 
doelpunten van GIJS kwamen op 
naam van Krik:ke (2x), Keizer, Ross, 
Tobias en Berghuis. 

0 

2 

4 
2 

7 
9 
8 

22 129-28 

16 88-39 

1 1 78-63 
10 38-30 

2 29-63 
2 21-95 

1 23-88 

20.15 uur 



15-J- JE 

GIJS uitgeblust ■ 1n slotduel 
Wat in de Groninger ijshal een fees- opgelopen ?,-0 achterstand om te bul-

telijke af,scheids-happening had moe- ; gen in een perspectiefrijk,e11 cijfercom-
d d t d d_ voor binatie. Van Gurp en Van Ooyen 

, ten wor en, wer za er agavon - maakt1m goals van Jack Vênema en 
de -twaalfhonderd i~eschouwers, een . Terry 'Xobias ongedaan (z_...:;2), waarna 
ontnuchterend seizoenslot, waarin de eer. wat fanatieker spelgedeelte volg-
GIJS-ploeg tegen het Brabantse Gras- de, dat a~ duidelijkheid niets te ~en-

Ea le nog bevestigde dat het sen overliet: De Brabanders wilden 
so _g s . eens ' . hoe dan ook op resultaat spelen en 
Grorunger niveau voor de eerste divi- GIJS voelde zich verplicht de lang-
sie op vele fronten tekort schiet. GIJS z&.am aan gegroeide "slow handclap-
maakte een uitgebluste indruk, De ping" va_n het teleurgestel?_e publiek 
k acht en de irit ontbraken waar- te gebrUiken . als tegenbew]Js van de 

r, sp ' goede bedoelingen 
door de Eagles zich staande hield en • 
zelfs verrassend won (4-3). 

De GIJS-mensen hadden er best 
vrede mee, maar men vergat het 
twaalfhonderdkoppige publiek, dat 
duidelijk te kennen gaf niet alleen 
voor het afscheidsprotocollair te zijn 
gekomen. Manager Henk Groenveld 
vluchtte na afloop niet in excuses, 
hoewel hij voor de Brabantse 
strijdwijze nauwelijks een goed woord 
ovP.r had: .,Zij speelden zuiver de
structief. Elke bereikbare puck werd 
resoluut over de blauwe lijnen ge
jaagd, waardoor de vele "icings" het 

1 sptll praktisch onmogelijk maakten." 

fader<laad groepeerden de Bossche
narer zich herhaaldelijk vlak voor hun 
uitstekende doelman , Geisterfer. Dat 
gebeurde met name in de tweede 
periode toen bleek dat GIJS vorm 
miste om in de score afstand te ne
me.'1. 

De over drie lijnen opgedeelde jon
gere talenten bleken plotseling last te 
hebben van gebrek aan durf, hoewel 
het te ver zou voeren de Groninger 
misère enkel en alleen de junioren in 
de schoenen te schuiven. Zelfs de 
beide Canadezen waren blijkbaar met 
hun gedachten bij het nachtelijke af
scheidsfeest, dat Terry Tobias na af
loop had georganiseerd. 

Veel moois leverde dat alles niet op. 
De Bosschenaren weigerden te bou-

wen zonder een go_ede kans op succes 
en GIJS bhief stéken in de , rrl'cµa:lse. 
Verhallen scoorde 2-3, Tobias ant
woordde (3-3), maar Benne zorgde 
drie minuten voor het einde voor een 
hossende Eagles-coach. 

Met de twee sterkste lijnen probeer
de GIJS via een wanhoopsoffensief 
nog iets te redden, maar doelman 
Geisterfer bleek amper te passeren; 
zelfs toen doelman Coen Eike1enboom 
plaats maakte voor een zesde Gronin
ger veldspeler en de Bosschenaren ge
durende de volle laatste minuut een 
scala van schoten weerstonden. 

HENK HIELKEMA 

' 1 .ill 

Triantha-knakt en wint 
Triantha speelde voor nog geen hon

derd toeschouwers in Den Haag zijn 
laatste competitiewedstrijd tegen ID.JS 
-Intervam 2. De Asser goalie Marcel 
van der Pol en zijn collega Lockhorst 
waren in dit duel de -toppers, waar
door de wederzijdse aanvallers met de 
grootste moeite scoorden. Het lukte 
Trîantha uiteindelijk vijf maal, terwijl 
de Hagenaars daar slechts één treffer 
tegenover steld~n: 1-5. 

Overigens werd de wedstrijd enkele 
malen onderbroken wegens langdurige 
vechtpartijen, die hun hoogtepunten 
vonden in ·de laatste minuut, toen de 
Canadee5 Tim King en HIJS-speler 
Peter den Uil een robbertje worstelen 
begonnen, waar de rest van de spelers 
zich actief mee ging bemoeien, De 
Assenaar Edward Kort werd onder 
meer flink bewerkt, hetgeen hem een 
bepleisterd gezicht opleverde. 

Peter Balcar trad op als coach. De 
bond beeft hem hangende het onder
zoek betreffende de wedstrijd Gras
so-Triantha (destijds door Balcar ge
staakt) voorlopig geschorst Moore 
(2x), Van Huet (2x) en Gregson 
scoorden de Triantha-doelpunten. 

Ook In de tweede wedstrijd van het 
wereldkampioenschap ijshockey in de 
B-groep heeft het Nederlands team te
leurgesteld. Italië, dat sinds 1968 drie
maal naar de B-poule promoveerde 

. (driemaal ook vlogen de Azzuri's er even 
ha:rd weer uit zonde.r een wedstrijd '8 
winnen), kreeg de eerste winst t-oege
sehoven: 3--0. 

Grasso, dat slechts met acht spelers 
naar Groningen was gereisd, kreeg 
door het geringe GIJS-verzet voldoen
de prikkels om de in de eerste periode 

GIJS-manager Henk Groenveld (links) neemt officieel afscheid van 
Terry Tobias, die definitief naar Canada terugkeert. 

Met drie breaks uit even zoveel tref
fers 'Verstoorde Italië de Nederlandse 
dromen over Olympische Spelen en het 
organiseren van de B-kampioenschappen 
volgend jaar op De Uithof. De overige 
uitslagen waren: Nederland-Italië 0-3 
Zwitserland-Oost-Duitsland 8-5, Roe~ 
menië-Joegoslavië 4-4, West-Duitsland 
-Japan 6-3. ,....,.. ;aççp - W&&JZ#M EYS 

KOMPETITIE PROl"./DEGR . le DIVISIE N. IJ.B. 1974/1975 

ZATERDAG 15 MAART. 

---------------------------------------
G. 1 J. S. ======= 
C.Eikelenboom (21) 
H. Groenveld 

OPSTELLINGEN -=========--
Doelverd. 

----------------------------------------
W. Ross (9) le Verd. 
J . Te i s man ( 5 ) A 

GRASSO EAGLES ==========--= 
M.Geisterser 
T. v. Reekom 

P.Benne 
P. Col ij n 

---------------------------------------------------------
H. v. Hal te ren ( 4) 
B . v . L un e ( 19 ) 

2e Verd. C.Peters 

-------------------------------------------
J. de Smeth (23) 
H.Eikelenboom (24) 

3e Verd. 

------------------------------------
T. Tobias ( 14) 
~• . r i kke ( 11 ) 
J . To ren ( 1 6 ) 

le Aanval 

---------------------
N. \·/i l cox 
H. v. Hoorn 
M.S ,r is 

----------------------------------------------
J.Venema (17) 
F. Bergf-iuîs (2) A 
H . Ke i j ze r ( 12 ) 

2e Aanval T.Nathot 
R.Brok 
G. Verhallen 

-------------------------------------------------
1-! , r , 1)5) ,,. o ..:! ...: r 00t ,_ 

A.Stuîv~nberg (8) 
C.Carras (20) 

3e /\anval 

---------------------------------------------------------
Coach/ Manager 
Trainer 
Fysiotherapeut 
/l rtsen 

H. Groen vel d 
W.Ross 
H.Broomans 
H. Kri kke 
F. H. Mu I der 
H. de Vries 

Wisselspeler: 
T. Krol 

- SH+ 
..... 

GIJS NIEU\.IS 

Vanavond onze laatse kompetitiewedstrijd van het seizoen 
1974/1975 . 
Een seizoen waarin GIJS voor de eerste keer in de le 
divisie speelde. 
We hebben dit seizoen veel geleerd en ervaren. 
Volgend seizoen zonder Martin, Henk en Folkert, doch 
wel weer le divisie hockey in Groningen. 
Martin, Henk en Folkert nogmaals bedankt voor al hetgeen 
juli ie voor GIJS gedaan hebben en veel sukses 1n jullie 
loopbaan. 
Ook aan onze trouwe bezoekers onze grote dank voor Uw 
steun en sympatie voor ons team. 
Iedereen weet, dat het seizoen enorm zwaar was, doch U 
kan er van verzekert zijn, dat wij na de vakantie te
rugkomen, en hoe! 
Iedereen een prettige zomer toegewenst en tot ziens in 
september. 

GIJS SLUIT SEIZOEN AF 
GIJS speelt morgenavond in de 

Gro ninger ijshal zijn laatste seizoen
wedstrijd. Het Brabantse Grasso Eagles 
komt dan voor de promotie-degrada
tiecompetitie op bezoek. De Gronin
gers zullen geen vriendschappelijke 
wedstrijden meet· afwikkelen, waar
door het duel van morgen tevens het 
afscheid betekent van de Canadees 
Terry Tobias, die GIJS definitief gaat 
verlaten. 

De andere buitenla11der Wilson Ross 
is met de GIJS-leiding overeengeko
men het volgende seizoen als speler
trainer terug te komen. 

Manager Henk Groenveld: ,,We zul
l en vóór de aanvang van de wedstrijd 
tegen Grasso onze suppo rters met 
bloemetjes bedanken vool' de steun. Na 
afloop van he't duel besluiten we het 
seizoen mel een intiem diner voor 
spelers _en bestuur.' 

De toegangsprijs voor het afscheids
duel heefi men drastisch verlaagd om 
iedereen in de gelegenheid te stellen 
de GToninger ij.:hockeyers ~oor de 
laatste maal aan het werk te zien. In 
plaats van f 3,50 kost een toegangs
~ewijs deze keer f 1. 





W~rijden Goals Assist Pun te ~trQ.f fen 
r 

K:NN. PIIO. VR. TOT tNN PRO. VR. TOT. Cfifi. PRO VR. Ot c .... PRO. VR. TOt :rot Pf'O. ... •. TOT. . 

. - flan Cl 21 4 1 26 - - - - - - - - - - - 7 - - 7 
C. ·e; nboom 12 12 1 25 - - - - - - - - - - - - - - - 0 

R.Legger 8 4 2 14 - - - - - - - - - - - - - - - 0 

H .. Gro nveld 4 7 11 - - - - - - - - - - - - - - - 0 

H. v. Ha lt ren 22 8 2 32 1 1 1 3 - 1 2 3 1 2 3 6 11 6 -,- 17 
, 

J. Tei man 20 9 2 31 3 - - 3 L. 5 2 11 7 5 2 14 12 - - 12 

B.v. Lu ne 21 9 2 32 2 - . - 2 4 2 7 6 2 1 9 38 8 - 46 

W. Ross 22 12 2 36 10 15 3 28 10 21 2 33 20 36 5 61 26 14 2 42 

H. Kr ikke 20 12 2 3L. L. 14 3 31 15 17 1 33 29 31 4 64 26 2 - 28 

T. Tobias 20 12 2 . 34 43 29 7 79 16 23 4 43 59 52 1 1 122 51 8 6 65 

J. Tor en 20 12 2 34 g 14 - 23 12 14 1 27 21 28 1 50 34 12 B 54 

J. Ven ma 18 8 l 27 3 5 - 8 5 1 - 6 8 6 - 14 8 8 - 16 

F. B rQnuis 21 11 2 34 9 5 - 14 4 4 2 10 13 9 2 24 8 18 - 26 

H. Keijzer 14 12 1 27 1 8 - 9 5 7 .... 12 6 15 - 21 2 6 - 8 

G. Rampen 14 - - 14 1 - - 1 1 - - 1 2 ... - 2 4 - - 4 

A.Stuiv nberg 16 10 2 28 - 1 - 1 2 4 ...... 6 2 5 - 7 12 4 - 16 

D. Koni n g 5 - - 5 - - - - 4 4 - - - - - - - - - -
M. Carras 7 3 1 11 - - - - - - - - - - - - - - - 0 

. P. St ie l 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 0 

H.de Groot 2 7 - 9 - 4 - 4 - 3 - 3 - 7 - 7 - 12 - 12 

J. de Smeth - 2 8 - 10 - - - - _._ - - - - - - - - - - 0 

G. Carras 1 4 - 5 - - - - - 2 --- 2 - 2 - 2 - - .... 0 

R. Te isman 1 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 0 

H. Ei kel~boom 2 12 2 16 - 1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2 
. . 

J. Lode - 1 - 1 - .... - - - - - - - - - - - 4 ._j, 4 

' 

. Totaalwedstrijden : 36 C.N .: 22 PRO-.i1 .:12 VR .:2 

Doe lgemiddetde totaa l: 2 7 _ 274 
,. ,. CNN 96 _ 207 

" 
PROM 97 51 

,, 1 1 
VR.S. 14 _ 16 



Diner t.g.v. de afsluiting 
van het ijshockeyseizoen 

1974-1975 

Wijn: Rosé Bon Patron 

• 

Heldere Vermicellisoep 

-0-

Kalfsvleespasteitje 

-0-

Varkensoester met champignons 
gemengde salade 

spinazie 
pommes frites 

-0-

Vanilleijs met vruchten en slagroom 

•f 

Keffie 

Groningen, 5 april 1975. 



ZATERD GAVGND 5 april van 20 - 24 uur 
v -.stt1"G8 1 april van 10 - 22 u r 

he 
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