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SEIZOEN '70 - 71

16 -.
JONGENS F uit tegen H}1YC F om 10.00 7 7. 41
Xb
V - R.Hankart-N.Ruirok-S.Zwanenburg-S.Djajadiningrad-M.Jong
M
P. de Jongh - K. Go - Z.Luyendijk
P. Sanders
A - 0..Repelaar
K
Drijver
RESERVE
M.v.d.Plas
VERVOER
Auto's, verzamelen clubhuis om 09.00
AFZEGGEN BIJ
Paul Sanders ( 54723

-

70

H.H.Y.0.-F Jongens-F (1-2)
Op de verjaardag van coach Ruigrok word gespeeld tegen H.H.
Y.C. en uiteraard was or maar 64n wens"een overwinning als
verjaardaLsgeschenk"
Het heoft so mogen zijn. Door goed samenspel en enthousiasme
kon do achterstnd1-0, door goals van Zwarenburg Djajadiningrad worden omgezet in een 2-1 overwinning.
Zeker dient hier tegens te worden gewezen op a/17e goed speT
lende achterhoede en keeper terwij1 oak de halflinje de verdinging tussen voor en achter goed tot stand bracht.
Hulde aan onze coach die ondanks zijn verjaardag op hot veld
verscheen en dank voor het rundje na afloop
Het geheie elftal en de assistent coaches
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Leiden F - Alecto A (2.7.2
10.00 20 vorst onbespeelbaar veld
Met vrees gingen we de wedstrijd in, het werd een zware wedstrijd, na 10 min. 0-1 en op de helft van de eerste helft 0-2
dit was to wijten aan te weinig inzet. Be enige die good speelde was K. Go.
Be rest was dus Balen.
2e helft do inset was een stuk beter. Na een goede uitbraak
van Sjoerd 1-2 tussen de legguards van de keeper door, na
verscheidene kansen gemist to hebben lukte het voor de tweede
keer, zeker lukte het de bal uit de kluwen in de cirkel naar
Nuts to speIen die vrij stond en deze schoor d bal keihard
in 2-2. Hierna kwam Alecto voordurend in de aanval maar door
goed keeperswerk van Martijn bleef het 2-2.

vERsLAg VAN

VERSLAG jongens F

Groen Geel F k 0-0 )

Not twee invaller werd am kwart voor twaalf begonnen. In de
eerste helft is het aardig gelijk op gegaar— Allebei drie
strafcorners. Na vijf minuten in de tweede helft kreeg lei
den een strafpush:, deze werd onbenut genlaten door Martijn
Drijver. Na tien minuten kreeg Groen Geel er een deze werd
door Martijn Drijver ui# de hoek gehouden, maar volgens spelers van Groen eel met sticks, wat zou betekenen dat het een
otrafgoal moest zijn, maar de scheidsrechter besliste gewoon
uitslaan. Dit afgekeurde doelpunt zou, volgens de ccach van
Green Geel, hen het kampioenschap gekost hebben. Green Geel
had wel pech twee maal du paal en een paar keer net naast
Be beste speler van het veld was keeper Martijn.

(plaatsvervangend) captain
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COACHES: Ruisizok
HANK/ART
3org-1

31
30
26
52
65

; S. Djajadiningrad.
iderd : M. Groen
Lag training 16/9 Om 9.00 uur.
tag 20/9 om 17.00 uur na training van zatE
ever taktiek in clutluis(belangrijk) Wijzi
ng voorbehouden.Bij regen toch komen!!!!!
)s g Dhr. Klerenbeek - Dhr. Timmer.
;en bij : Captain 50383
Jongens B.4 thu
✓ - P.Wijvekat-B.Ruigrok-K. Go - S.Djajadiningrad-L.v.d.Plas
P.Sanders -M.v.d.Rest
Pode Jongh
M
A - B...Repelaar - S.Zwanenburg
K N. Drijver
g J.Hankart
speelt mee
reserves
Coaches
Dhr.
Ruigrok - Dhr. de Jongh,
bijzonderheden
Dhr. Hankart
afzeggen NJ
captair 54723

17_10_
B-1 - H.L.C. B--1

4-0

Gevraagd werd mij een stukje te schrijven over de wedstrijd
Leiden B-1 tegen H.L.C. B-1. Nu daar ga ik dan maar:
Zondag de 12 de van de 12de begon de dag voor de B-1 formatie van Leiden seer vroeg, wij moesten n.l. om 10 uur
in Den Haag bij H.L.C. op bezoek. Om 9 uur vertrokken wij
met veertien maan, zelfs de babij was er. Zijn vader moest
hem om dit te presteren wel in zijn piama naar ons clubhuis rijden. 9-30 was het tijdstip waarop wij aankwamen
bij het H.L.0 terrein. Wij verkleden one in een kippenhok
dat nog ouder was dan die van ons! Brrrrr! Be wedstrijd
begon om 10.20 want de keeper en de scheidsrechters van het
Nederlands lyceum waren nag niet aanwezig.
Be keeper van H.L.C. kwam opdagen maar de scheidsrechters
kwamen niet Bus floten de Kootsjes om 10.20 het begin signaal, van een harde w dstrijd. Wij gingen meteen in de aanval maar de Haagse defensie hield moedig stand. Eon uitbraak van onze rechtsbinnen werd met een profesionele
trap op de hak de bodem ingetrapt maar zelfs met zulke
geintjes konden de Hagenaars ons niet aan en dus werktee
Nils de rondo bal het Joel maar eens in. Peter kon niet
achterblijven en deed het hem maar eens na, gevolg 2-0
In de 2de helft waren er een paar tegen aanvallen maar we
hleven veel sterker! Bat bewees Sjoerd (back) hij sloeg n.l.
tegen de paal. Maar Nils kon het niet laten om het houtwerk
achter de lijn eens te laten dreunen (3-0) Peter bleef oak
niet achter (4-0) en toen na enkele vieze (HLC) streken
word het eindsiknaal gefloten en we gingen met een welverdiende overninning huiswaarts.
Nu rent riij nog de volgende spelers met name te noemen voor
hun goede prestaties:
Martijn-Sjoerd-Okker-Paul de J.-Paul S.-Leonardje-Nils
Jochem - Peter - Sander - Michiel en Koen.
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JONGENS B-1 thuis tegen meisjes A. AATERDAG VRIENDSCHAPPELXJK
on' 13.00
S.Djajadiningrad
✓ - J.Hankart-N.Ruigrok-P.Vipekate- K.Go
M - Pode Jongh - P.Sanders - M. v.d.Rest
_
geAs,
A - D. Repelaar - S. ZwanenbUrg
a(iez.
K - M. Drijver
L.v.d.Plas - van be voren overleg.
reserves
Dhr. Ruigrok
bijzonderheden : coaches Dhr. de Jongh
ZATERDAGfil"
Dhr. Hankart
15.00- 1600uur!!!!
N.B. de training gewijzigd.
: captain 54725
afzeggen bij

)3-2- )972

SEIZOEN '72-73

JONGEN S A-2 nit tegen HLC A-1 om 10.30 zOndag 10/9
R,v.Aggelen
R.B.P.v.Biiderbeek
V. P.Sanders
T.Stoffel - J. Krijt
N
H,Naata
A - A.Verhey - O.Repelaar - S.Zwanenburg
M. Drijver
K
training : zaterdag om 09.30 (oefenwedstr. zaterdag 10.00
tegen A-3 veld IV
woensdag om 17.00
verhinderd M. Green
. auto's wiens ouders willen rijden? gaarne capvervoer
tain 1:ellen) om 09.30 bij clabhuis verzamelen
afzeggen bijg captain 01710 - 50383
wijzie;ingen in opselling vcorbehouden
reserve ° S. Djajadiningrad
Maandag captain 20.00 op clabhuis.

-9-19 72
TRAININGSKAMP JEUGD SELECTIE
Dit kamp zal gehouden worden van donderdag. 16 augustus
09.00 t/m. zondag 19 augustus 18.00 to Vierhouten op de
Veluwe.
Het kamp zal onder Leiding staan van onze trainer Ruud de
Zeeuw, die bijgestaan zal worden door de hiernavolgende
assistonlen, die eontrainingscursus bij hem hebben gevolgd.
Corie Muns
Jeroen Krijt
Frans-Wiorstra.

Margreet Prager
Robert Paul Bilderbeek

Tevens zal als assistente meegaan voor de voeding Marja
of Jenneke Mums,
Hetb terrein in Vierhouten, waar ook andere hockeyclubs
rogelmatig komen, bevat o. een nockeyvold eon voetbalveld en 16 hectare hoe en heide.
Be accomodatie is goed. Ei wordt gesiapen in sire. Er zijn
twee zalen en twee kamers. Het terrein is eigendom van do
kampvereniging voor Nederlandso Gymnasiasten.
Be opzet is niot alleen hockey, ofschoon dat wel de hoofdschotel zal vorflion. Daarnaast wordt or gezwommen, gevoetbald, parcoux,s gelopen, gymnastiek klokwedstrijden etc.
Be e inden zullen gevuld worden met toned, behendigheids4,
spolen, quiz, bonte avond,terwij1 ook gastsprokers en demonstraties (sport) tot de mogelijkheden bohoren.
Vanze3fsprokond zal ook een ieder op zijn beurt corvoodicnst
hebben (opruimen torreinen, afwasson etc.)

f. 60,= p.p. bedragen inlc, accomoBe kosten sullen f. 50,datie en voeding. Het vervoer van en naar Vierhouten is hier
niet inbegrcpen. Wij stellen ens voor om Dond.erdags eon beroep
to doen op de rnoeders on sondags op de vadors!!
Abs zakgeld hadden wij •ong. f. 15,- gvdacht.
Do hierna volgondo sDoelsters/spolors worden door de T.C. in
overieg mot de jougdcommissarissen hicrvoor uitgenodigd
(1957 en jonger)

SEIZOEN '73-74

OPSTELLINGEN:
JONGENS Al - TOGO Al
E.Stoffel - K. Go
S.Zwanenblikg - P.Struyvenberg
J.Heilbron - P.van Straaten - D. Fock
K.Labouchere
P.H.van Eeghen(51527) - E. de Groot
M. Drijver
Joan Voormolen (01761) - 8475
afzeggen bij
Clukhuis 14.00 uur
verzamelen
eerste competitiewedstrijd!
bijzonderheden
elke vrijdag 19.15-20.15 uur, Bij verhindeTraining
ring afzeggen bij Joan Voormolen (01761-8475
tesamen met heel A2 (jongens A2 afzeggen
bij de coach)
Ret hudito toernooi is cen succes geworden vcor jullie (goede 2e plaats), waar ik zeer tevreden over ben. Als ploeg
moot er nog beter georganiseerd worden (verdediging) en individueel minder praten, meer concentreren en stickcontrole
Enigzins verbaasd was ik oveT het felt enkele andere spew
lers aan te treffen dan die ik had opgesteld. Ik wil graag
de invallers bedanken voor hun bereidwilligheid. Maar de
volgende spelers krijgen eon weerschuwing wegons niet opkomen
zonder afzeggen bij mij° Erik de Groct-Kees de Groot-en Pual
van straaten.
Joan Voormolen.

159-

(73
COACH: JOA)N vcoRrint..IEN
KEEG 1<ol),ThPliS
Wou6aR vttn de, BeA3

Nieuw bestuur stelt zich voor
Zaterdag a.s. sal het oude jeugdbestuur aftreden en om half
het nieuwe bestuur aan jullie voorstellen:LRaoucheRE
Bit zullen zijn: 1. K. de Groot
2.S.Zwanenburg
3. P. Gravers
4. M. ter Borgh
5. W. Krijt
Het nieuwe bestuur zal het herfsttournOooi organiseren. Er
zullen a.s maandag elftallen opgesteld mceten worden. Wij
hopen dat het nieuwe bestuur ook eon feest zal orgeniseren
Dit- tournooi sal op - 18 oktober zijn. Het spijt•ons dat wij
dit eon beetje aan de late kant vermelden. Daarom zullen
wij jullie maandagavond assisteren.

3

Het jeugdbestuur.
,
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VERSLAGEN JONGENS A-1 -• HDM A-1 (2-1)
Omdat we de dag ervoor(vrijdag) schoolfeest hadden gehad,
kwamen wij lichtelijk aangeschoten op ft veld, nou ja niet
iedereen. Om 3 uur s'middags gelukkig) Sloegen we de le bal
hoog in de kruising, even lajTer een lage in de rechterhoek,
en tenslotte een keiharde loeier op de paal.
Hierna gaf de scheidsrechter het beginsignaal(alle moeite
voor nietc, dus). We speelden tegen HDM(de H en de D staan
resp. voor houthakkers en doordouwers) Nadat een van andergetekenden (de hoer Ocker R.v.D., wordt-gezocht)! wen miniscuul
foutje (een missertje maakte, gaf de scheidsrechter per ongeluk, onterecht een-strafpush. Onze keeper, de heer Martijn D.
plukte deze bal grandioos uit de bovenhoek.
Hierna gingen wij in de aanval en scoorden 1-0, HDM, da.t wakkergeschrokken was, scaorde-vlak na rust 1-1, vanwege een miniscuul foutje(een missertje) van onze verdediging.
Be scheidsrechter had waarschijnlijk ale.cht ge.slapen, want hij
stuurde onze rechtsbuiten ae hoer Eri S e,n _nog een ansier
speIertje van HDM voor 5 min. uit het'veld(omclat Erik niet
had nazetrapt) Toen maakten we d.m.v. Erik S 2-1, omdat onze
coach, de heer Joan V. (berucht persoon, houdt zich op in de
universiteitsstad, en verdient zijn brood met het coachesn van
onze A-1) beloofd hadden, nu eons to winnen.
Met ve-el moeite hidden we die voorsprong vast, en zo ,eindigde
dit vreselijk melig verhaal, volgende keer Peter.
Sjoerd Z, D±n F en Karel L. (hun rechszaak is nog steeds lopende)
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E IN D VImn HET GE:IzioEN

HHYC A-1
HOC A-1
Kiev. A-1
TOGO A-1
HDM A-1
Leiden A-1
Victoria A'
Hudito A-1

LekiEN

I LJI

628etf> VcoRDAAN

(2-0)
R)116€, bus 4r

OPSTELLINGEN HEREN ELFTALLEN
HEREN I
Bade Regt
Fide Regt - W.v.d.Berg
G.J.Goekoop
A.Drost - J.Wagener
A.Dalhuysen H.Swierengik

S LL.Em

m

E,v.daBerg
Jay.Beek

ciximaroon

20JANUARI ONDERLING TOURNOOI
e, op
Afzeggen bj nr. 20763
vex
- zaterdag 12.00 trainen.Hele kerngroep worat opJtraining
verwacht.•
- Zondag 11.30 verzamelen PIj Goekoop Sr, Kanaalweg 44,
ZATERDAG 15 december FEEST!!!
Wil de captain conract opnemen met K.A.Fikkert(01717-7436)
om gegadigden voor het tournooi op to geven.
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Onze eerste uitwedstrijd tegen Deventer.

(:)

Zaterdag, na onze training, vertrok een groot deel v.d. selectie naar Zwolle,
waar we de nacht zouden doorbrengen in het ouderlijk huis van Jan van Beek en
Hendrik Quirijns.
We hadden een goede nachtrust, behalve Chris Fontijn, die een
snurkende boxer naast zich had en twee kanaries die om half zes begonnen te
schreeuwen. Hij vond het een "dierentuin".
De volgende dag verzamelden we in Gorssel. Na een kopje koffie vertrokken we naar
de velden van hockeyclub Deventer.
De wedstrijd begon goed door een openingstreffer van Rob Feenstra, uit een strafcorner, na 2 minuten. De eerste helft ging alles uitstekend. 100 % inzet, behalve
dat het afmaken uitbleef. De tweede helft ging minder. Maar dankzij een strafbal
van Rob Feenstra, die veroolIaakt werd door een verdediger van Deventer, die Ton
Gardeniers onderuithaalde in de cirkel, werd het 0 - 2. Tien minuten voor tijd
maakte S. Zwanenburg zijn debuut.
We waren zeer blij met eindsignaal en de 2 punten. Kortom een geslaagde uitwedstrijd
Iedereen haalde een"voldoende" met zijn spel. Uitblinker was onze zwoeger

HENK VAN VEEN.
Even was er paniek op Leiden door een verkeerd bericht. Maardat werd weer gecorrigeerd.
Martijn Drijver.
Uit het Leidsch Dagblad:

LMHC aan de kop na knappe zege
op Deventer: 0-2
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Wie zijn vinger even op de bal wil leggen, krijgt
een aardig zoekplaatje voor de vraag: Waar
bevindt zich de bal bij Breda—Leiden, 2-1

Opstellingen: Breda - Van Haagen, Broekman, Scholten, Steverink, v. Hooydonk,
Vermeer, Walder, v. d. Meiracker, Sprangers, Habets, Haarhuis, Bazelmans, Blom.
Leiden - Drijver, Quirijns, Fonteyn, Feenstra, De Regt, Gardeniers, Coebergh, v.
Veen, Tierrie, v. d. Berg, v. d. Berg, Otten,
Zvanenburg, v. Beek.
Scheidsrechters: Peter Blekman - Koos
Kruising.
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qEDSTRIJDVERSLAG
HURLEY

HEREN I

0 0

Aangezien er van de LMHC meae gezien het feit dat Heren 3 Hurley 2 reeds
in het zand had laten bij ten, weer toeschouwers waren dan van Hurley,
waren de aanmoedigingen luider dan de opstijgende vliegtuigen. De dalende
kwamen over de LMHC-velden.
De toeschouwers hebben genoten van een prachtige wedstrijd, waarin werkelijk
moot hockey to zien was.
Leiden heeft Hurley vrijwel gedurende de gehele wedstrijd overheerst en
slechts miraculeuze reddingen van de Hurley-keeper, -het houtwerk en elementaire pech (of gebrek aan geluk) hebben de score neutraal gehouden. Leiden
miste zijn uitvallers ( Hendrik Quirijns en Paul de Regt) nauwelijks. De
gehele ploeg mocht bijna tot de uitblinkers gerekend worden!
Nu a. s. zondag tegen het zuidelijke HOCO gaarne uit hetzelfde (mentaal geladen)
vaatje tappen, dan krijgen in ieder geval de toeschouwers warme voeten.

Lob E R
LEIDEN I
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HOCO I : 2- 1
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Afgelopen zondag zag Leiden kans de aansluifihg met de top te houden. De
uitslag doet vermoeden dat dit met grote moeite gepaard is gegaan, maar eer.
grotere overwinning voor Leiden had de veidverhouding beter weergegeven.
Net als vorige week miste Leiden zijn uitvallers (Hendrick Quirijns en Paul de
Regt) niet, maar het scoren levert toch nog altijd het grootste probleern op.
Direct na de aanvang liet de achterhoede wat steekjes valien en dit resulteerde
in een door Weerstra geforceerde strafslac7 (0-1). Een tot de rust durend Leids
offensief leidde tot de gelijkmaker vlak voor rust. Tierry omspeelde de Brabantse achterhoede en zorgde voor het doelpunt van de maand!!
Na rust een ingenieuze wissel, die SjoerdZwanenburg (eigen kweek) in de ploeg
bracht. Opnieuw een aanvallend Leiden, dat de mogeiijkheid op een overwinning
wel zag zitten. In de tiende minuut was net dan ook Leo van Veen (nr. 31),
uitblinker en tevens hulpcoach, die het verlossende doelpunt uit een lange
hoekslag scoorde. Iedere mogelijkheid tot een verhoging van de score werd door
de Leidse voorwaardsen botweg geweigerd. Uiteindelijk een marginale maar di4
verdiende overwinning. HOCO toonde zich een sportieve verliezer, al kregen

ze na de wedstrijd een tweede koude douche te verwerken,
x vri j naar JWC.
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Hendrick Quirljns.

0-0 (0 -cs
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Een zonder weer verdiend gelijkspel overigens, op een moeilijk veld. (Zondag

is het weer genieten van de eigen groene zoden)
SCHC was in het begin de betere, vooral door een sterker middenveld, hetgeen
echter veer lag aan organisatiestoornissen bij ons, dan aan aanwezige klasse
bij SCHC. Alhoewel bij SCHC ene mijnheer Visch evenveel secure passjes verzond
als zijn naam kort is.
Leiden hanteerde daarentegen de counter en was daardoor even gevaarlijk als SCHC.
Het leverde ons enkele strafcorners op en een mooie kans voor Nick Tierry. Nick
zocht echter tevergeefs naar de linkerbovenhoek, na de rechter tegen HOCO.
Na de rust werd Leiden steeds sterker. Achter zat het potdicht, en onze spitsen
konden steeds meer gesteund worden door het middenveld. Ernst v.d.Berg was
dicht bij een doelpunt na een snel genomen vrije slag (!). Enige strafcorners
werden verkregen (Enige ook niet) en erwaren kansen bij rebounds.
Tekenend wzs de opmerking na de wedstrijd: "Als het 10 min. hanger had geduurd,
hadden wij gescoord". Laten wij die 10 min. tegen Den Bosch binnen de beschikbare
tijd plannen.
M.b.t. a.s. Zondag:
Verplicht scoren uit rebounds.
a.
b.
De eerste helft moet even fanaat als de` tweede. (Wig hebben al te veel
punten verloren door te laat aan het offensief te beginnen)
Het cabaret na afloop is niet leak als je met kiespijn moet lachen.
c.
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vertuigende zeg LMHC
Afgeiopen zondag won Heren I de sleutelwe,istri,la tegen de Brabantse "Angstgegner"
Den Bosch. Hiertoor, en door het gelijke spel van Stichtse tegen koploper Hurley,
staat Leiden op een fraaie tweede plaate met I punt achterstand.
Voor rust ontspon zich een gelijk opgaHnde strtLid met een af en toe jets sterker
Leiden. Als geheel viel Dee Bosch Tla fy- sietie nerdheid en homogeniteit jets tegen,
ook de voorspelde 4 spitsen kwamen weinig in het stu voor. Tocn was de eerste
grote kans voor Den Poece. Rob Yeenstre keerde een corner van Rob Campbell ot de
lijn met zijn voet. De Ftrafbal werd zwak genomen door Bart van Lith en Martijn
Drijver behoedde Leiden voor een achterstand. Pas vlak voor rust kon Leiden zijn
links door en Wouter
offensief met een doelnunt bekronen. Henk var Veen bra op
C en rust.
van der Berg maakte het af: 1
Na rust een jets feller Den Bosch, maar jui2t in die periode was het Ernst van der
Berg, die , na een reeks missers 11-1 de Boesche defeneje, raak sloeg. Bij een 2-0
achterstand zette de coach van Den Boson inderdaad 4 spitsen in eijn voorhoede.
Ontkwam Leiden eerst nog aan een doeLpunt doordat Chris Fonteyn een corner van
Rob Campbell op de lijn stopte, een minuut later was het wel raak. Uit een alternatieve corner scoorde Govert v.d.Miessen 2 - 1 Hierna herstelde Leiden zich
goed en hield stand tot het eind, p-eholpen door eon erde treffer van Nick Tierry,
uit een dieptepass van Ton Gardeniers.
,untenwedstrijd, zeker als het
Komende zondag Deventer thuis, een mce,eiijke 2 ,
publiek weer in zo grate getale achter heren 7 staat. Met onvermeld mogen blijven
uitblinkers Martijn nrijver en Weeter v.d.Berg.
De Algemene Bank Rap 7.
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Helaas alweer onze laatete thuiswedstrijd voor he ,-eeleten seizoen. We zullen de
schitterende e;rasmat en de geweldige sfeer node missen. Het publiek hopen we ook
bij onze u'ltwedsteliden tegen Uden, GHBS, en Hudito te zien. Hoe positiever het
publiek des te eeter het spel, hthe beter het spel des te poeiteever het spel.
Met tocn wel enige onderschatting (zelf overschatting?) begonnen we -Len dit karwei
met weer een nieuwe variant in de Destelling: Paul de Regt en HendriK :;;.uirijns
(we hebben ze weld-gelijk gernist) weer terug op hun vertrouwde stekkiec en Ton
Gardeniers flitsend op de linker vleugel (mede door de medewerking van een Deventerinvaller, die de bal keer op keer voor de stick van Ton lewde). Deventer speelde
zeer teruggetrokeen en stoorde niet voor de middellijn wat altijd moeilijk spelen
is andat het middenveld op de aanval gedrukt wordt.
Toch na 3 minuten kwemen we aan de leiding door eennnunte" van Robbie Peenstra
indieect uit een door hem zeif ingesiagen corner. het 1:ep aanvallend nogal gemakkelijk, maar het afwerken leverde ook nu weer problemen at.
Deventer deed na ea. een kwartier voor hoe het wel moeet: bij bun eerste serieuze
aanval scoorde de geheel vrijstaande van Laar via een hard en hoog schot. Voor
rust kwamen we weer voor deor een rebound (eindelijk!) van Henk van Veen uit een
strafcorner.
Terwijl het publiek zich in de tweede heift opmaakte voor een doelpunten festijn
en de beide Paulen van plaats waren gewisseld, maaKte Deventer gelejk uit een
strafcorner. Gelukkig lukte het bij Ernst v.d.Berg op het juiste moment wel en
wend hierdoor matchwinner met twee doelpunten, waarv.In het tweede een juweeltje
uit een voor hem geliefde hoek.
Volgende week dan eindelijk de icans om ons te revancneren 1p Uden, waar we zo
smadelijk van verloren.
P.Otten

21 ic)v E MBElz
UDEN - LEIDEN

u.DEN

LEstEN (i—o) 1 —1

I - 1

Het gelijkspel van afgelopen zondag was als kijkspel waarschijnlijk een wedstrijd
om viug te vergeten.
Toch kunnen we dat beter niet doen. Immers: de omstandigheden waaronder dit zich
afspeelde: een verve uitwedstrijd, een slecht en langzaam veld, een bikkelhard
voor de punten knokkende tegenstander en geen eigen publiek komen aanstaande zondag weer op de pronpen.
Op zich zijn dat omstandigheden die een eockeytechnisch jets betere ploec als
Leiden niet mogen verhinderen om van Uden te winnen. Mr afgelopen zondag werd
feilloos aangetoond, dat techniek alleen daarvoor niet voldoende is. Leiden schoot
dan ook vooral ale eloeg tegen Uden tekort. Een wedstrijd als deze wordt niet gewonnen met in een knollentuin verzandende technische hoogstandjes van een overmoedige pioeg. Dat kart alleen maar,zoals dot neet, ;eet bloed, zweet en tranen.
Maakt U zich eenter door deze sombere elanken niet ongerust, want we zij** weer in
de favoriete underdog positie terechtekomen, en zuilen zondag tegen GIBS zeker
proberen de feiheid van Uden aan ons eigen spel te koppelen; doen we dat dan kan
er niets misgaan.
Daarnaast mag zeker als posiief vermeld worden, dat Hendrik Querijns de strafcorners voortreffelijk inschoot en deze slechts met kunst en vliegwerk van de lijn
konden worden gehaa3d.
De Leidse goal was het gevoig van zoln corner, die misschien het lichaam van een
Uden-speler had geraakt.
Rob Peenstra verzilverde de strafbal door hem, A la Neestens, steenhard tussen de
ogen van de vertwWeide Brabantse doelman te richtera de man is ongedeerd gebleven.
Het doelpunt van Uden, wat daaraan was voorafgegaan, was een rechtstreeks gevolg
van factoren die boven voldoende beschreven staan.
Uitblinker was: de Udense ausputzer H.J. van Wezel.
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Een onaangename vroege ontvangst eezorgde C.S. ons afgelopen zondag om van hieruit
de verre toctit naar het noorden te ondernemen. Op het laatste moment belde onze
voortreffelijke systeemspeler Paul Otten of met buikklachten en moest in aile
haast "talent" Sjoerd opgetrommeld worden.
Met veel vakliteratuur )Aegonnen we aan de 3* uur durende treinreis cm het op te
nemen tegen GHBS, een lastige tegenstander, zoals een Leidse kraut zaterdag 27 nov.
al voorspelde.
Al snel pasten we ons aan de omgeving en weersomstandigheden aan door met fris en
open spel de achterhoede van GHBS voor grote problemen te zetten, wat pas aan het
einde van de eerste heift succes had. Een prachtig met de voet meegenomen bal, goed
gecamoufleerd voor de scheidsrechter en uiteindelijk een met de stick gescoorde goal
van Bobby Coebergh was dan het resultaat. Rust : 1 Pas in de tweede helft kwam de krantenvoorspelling uit en werd het inderdaad behoorlijk lastig voor ons, zeker door binnen 10 winuten een tegendoelpunt te moeten incasseren. Aan die goal ging een lange corner vooraf, die na indirect afhouden, in een
slap schot geeindigd zou zijn, als de bal niet op het laatst van richting veranderd
was.
Met enige goede reddingen van Martijn eindigde de wedstrijd onbeslist, wat de concur-.
renten in onze afdeling ook deden zodat in de stand weinig gewijzigd is.
Hurley 12 - 17 , Leiden 12 - 16 , SCHC 12 - 14
Komende zondag vanwege inhaal , zal er niet gespeeld worden, echter 12 dec.
treden we aan tegen Hudito in Delft. Hudito staat 5e op de ranglijst met 12 pnt.
In Delft kunt U ons voor het laatst dit jaar komen aanmoedigen, wat we zeker nodig
zullen hebben11 / 1 /"/?"
H. V. V.
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Magere beloning voor Hudito
tegen Leiden (1-1)
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Opstellingen: HUDITO: William Haighton,
Theo Rethans, Lex Gravenstein, Hans de
Leur (aanv), Peter Akerboom, Gerard van
Raalte, Menno Arendz, Herman Goedman,
Frank Goedman, Fred Platzek, Frank de
Vries, Marcel Wanrooy, Karel Moorman.
LEIDEN: Martijn Drijver, Hendrik Quirijns,
Chris Fonteyn, Rob Feebstra, Paul de Regt,
Ton Gardeniers, Nick Terrie, Ernst v. d.
Berg, Wouter v. d. Berg, Paul Otten,
Sjoerd Swanenburg, Jan van Beek, Henk
van Veen (aanv.).

HUDITO—LEIDEN 1-1
De regen, die de velden in de eerste cornpetitiewedstrijden zo zeer hadden inoeten
missen, viel kort voor de aanvang van de
wedstrijd Hudito—Leiden met bakken uit
de hemel, doch de speel-omstandigheden
leden er niet onder. Een beetje nand in de
doelen en hier-en-daar nabij de hoekvlaggen bleek voldoende om de goedkeuring
van de beide scheidsrechters Nefkens en
Mesman te kunnen wegdragen. Het spel
kon beginnen.

WinLek.6-tDF
-iu6re7czns.ord
Eerste Masse A
Breda—'s-Hertogenbosch 1-0, Hudito—
Leiden 1-1.
Hurley (1)
Leiden (2)
SCHC (3)
Uden (4)
Hudito (5)
Breda (7)
Den Bosch (6)
HOCO (8)
GHBS (9)
Deventer (10)

12
13
12
12
13
13
13
12
12
12

6
6
4
4
4
5
4
3
1
1

5
5
6
5
5
3
4
5
8
2

1
2
2
3
4
5
5
4
3
9

17
17
14
13
13
13
12
11
10
4

22— 9
20-12
8— 6
17-15
14-14
10— 9
9-11
10-11
10-15
9-27
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Zege van Leiden
na spectaculair duel
met Hurley (1-0)

Het blijft toch een opmerkelijk verschijnsel,
dat een regelrecht uit de tweede klasse gepromoveerde vereniging in het eerste jaar,
dat ze in de le klasse uitkomt, dermate
van zich doet spreken, dat het met nog een
5-tai wedstrijden voor de boeg een gooi
doet naar het afdelingskampioenschap. Dit
daarbij doet op een manier, die respect afdwingt doordat de resultaten niet behaald
worden door krachthockey, maar door een
spelletje, dat - alhoewel een portie persoonlijke inzet niet wordt geschuwd - ook
nog het aanzien ten voile waard is, althans
zeker deze middag.

11
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JuAEIDEN 11.- HURLEY 1 : 1-0

In een uitermate spannende wedstrijd is het ons gelukt koploper
HURLEY te verslaan. 1La onze uitwedstrijd( geflatteerd 0-0) tegen
HURLEY hebben wij wel eens wat verbaasd a..mgekeken tegen het relatief hoge aantal punten, dat HUi3LEY in deze competitie vergaarde.
In de rust van de wedstrijd van afgelopen zondag was die verbazing ongetwijfeld totaal verdwenen.
Want vooral in de eerste helf -c toonde HURLEY aan, waarom het al
3 jaar lang in de kop van de eerste klasse meedraitit . LEID N kon
in die eerste helft nauwelijks over de midellijn komen( afgezien
van 1 strafcorner en een afgeketst schot van Nick Tierie, waarop
talent Sjoerd Zwanenburg een schitterende rebound gaf).
HURLEY was sterker en ,.on niet tot scoren komen omdat de strafcorner
niet gevaarlijk was, maar vooral natuurlijk vanwege de klasse van
Marti 'n Drijver. (ondanks zljn knieblessure)
In de tweede helft herstelde Leiden zich,oed. Na 15 minuten
had ook de uitstekende keeper van HURLEY Been antwoord car de
effectvolle sr,- fcorner van Hendrik .Suirijns.
HURLEY was opeens aaneslaen, en zette playing-coach,,oud-internationai
Francis van 'tHooft :n, die echter te langzaam bleek om echt p,- evaarlijk
te zijn.
Henk van een liet daarteenover weer eens zien, dat hij in belangrijke wedstrijden tot grote hoogten stijgt.Vooral Zankzij hem kon
LEIDEN gaan aanvallen. Ernst van der Berg schoot schitterend via de
keeper tegen de lat en ook Wouter van der Ber,7 was dichtbij een
doelpunt. HURLEY ging steeds warriger spelen, alhoewel de spanning
tot het allerlaatste moment bewaard bleef via eenstrafcorner-caleautje.
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Ton Gardeniers van LMHC aan de bal. Chris Fonteyn (links) en Ernst van de Berg kijken toe. Leiden won
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strafcorner aangaf waaruit
* Aanvoerder Henk van Veen (rinks) die de
het enige en winnende doelpunt van Leiden votgde.

Supporters

Heren
LMHC — Hurley: 1-0
In het duel tussen de nummers
een en twee, begon Leiden nogal
apathisch tegen de zeer felle Amsterdammers. De eerste tien inuten
raakten de Leidenaren bijna geen
bal goed. Zes strafcorners in de
eerste helft waren het gevolg van
de Amsterdamse druk, waar tegenover Leiden er maar een kon stellen. Toch was Leiden niet geheel
ongevaarlijk. Bij een van haar
schaarse uitvallen, tenniste Sjoerd
Zwanenburg de bal maar net over.
Maar het was meer alle hens aan
dek in de achterhoede. Paul de
Regt haalde nog net voor de lijn
een bal weg en keeper Martijn
Drijver had handen vol werk.
Na rust werden de rollen omgedraaid. LMHC kreeg meer vat op
het middenveld, waar Henk v. Veen
uitgroeide tot de beste man van
het veld. Leiden kreeg snel loon
naar het veel hardere werken, toen
Hendrik Quirrijns een strafcorner
verzilverde. Het werd zelfs bijna
2-0 uit een schot van Ernst v.d.
Berg, maar de bal belandde via de
handen van de keeper op de lat.
De Amsterdammers bleven echter
gevaarlijk, maar konden niet tot
scoren kornen, vooral door het
goede ingrijpen van de Leidse achterhoede. Met nog vier wedstrijden
voor de boeg zal het spannend
blijven wie van deze twee de vlag
in top mag hijsen, terwijl ook
SCHC nog op de ioer ligt.

Natuurlijk was er een groot aantal supporters. De numerieke meerderheid, die een
thuis-spelende club in deze altijd heeft, werd
praktisch teniet gedaan door een te elfder
ure arriverende bus vol jeugdige Amsterdamse supporters, hetgeen de sfeer rond het
veld ten zeerste ten goede kwam.
Het is een wedstrijd geworden, die volkomen aan de verwachtingen heeft voldaan.
Natuurlijk was het niet allemaal klassewerk
en gedegen techniek wat op de grasmat
werd neergelegd, maar het treffen had alles,
wat een wedstrijd de moeite van het aanzien
waard maakt. Er was volop spanning, individuele akties, duels, gemiste kansen,
spectaculaire reddingen en ballen, die op
paal en lat als het ware uit elkaar ketsten.
Het eerste vuurwerk was van Amsterdamse
makelij. Goed geinstrueerd door Francis
van 't Hoof rukten de hoofdstedelingen
langs de flanken en door het midden op
naar het heiligdom van Martijn Drijver,
doch reeds bij het begin bleek, dat het voor
de Amsterdamse aanval erg moeilijk zou
zijn om hem te passeren.
Ook de eerste strafcorner was voor Hurley,
doch de ingestudeerde truc kon door slecht
aangeven niet worden toegepast, zodat Hendrik Quirijns - Hurley's laatste man - voor
niets aan de rand van de cirkel zijn geschut
in stelling had gebracht.
Daar ook vleugelverdediger Eric Jan Hinnen (H) opereerde, alsof de keuze-heren
voor 'n vaderlandse selectie langs de kant
stonden, kwamen de Leidenaren gedurende
het eerste kwartier wat in de verdrukking.
Een push van Kees van den Dungen (H)
op het doel van Drijver (L) kon door Ton
Gardeniers (L) slechts met grote moeite uit
de hoek worden gehouden ten koste van een
lange hoekslag en een kort daarop goed
ingeslagen bal van Hans Timmer (H) werkte doelman Martijn Drijver spectaculair
weg. Ook Rob Kerstens nam hem zonder
succes onder vuur, waardoor het vertrouwen bij de thuisclub voor zover het hun
verdediging betrof met de minuut groeide
en er zo langzamerhand ook eens aan een
eigen aktie gedacht kon worden.
Deze kwam dan ook prompt en het was
nog een mooie aktie ook.
Tegen aktie
Een „uitslag" van Wouter van den Berg
bereikte precies op maat een op volle snelheid sprintende Nick Terrie, die zich geen
ogenblik bedacht om de bal voor het doel
te slaan, waar Ernst van den Berg rakelings
over de lat schoot. Talentvol stopte doel-

Breda-Uden 0-1, Leiden-Hurley 1-0,
Den Bosch-GHBS 1-0, Hudito-HOCO
3-0, SCHC-Deventer 1-0.
14 7 5 2 19
14 7 5 2 19
14 5 7 2 17
14 5 6 3 16
14 5 5 4 15
14 5 4 5 14
14 5 3 6 13
14 4 5 5 13
14 1 8 5 10
14 1 2 11 4

25-10
21-12
9- 6
18-15
17-14
10-11
10-10
12-14
10-18
9-28

Na de hervatting ging Leiden furieus in de
aanval. Vooral snelle akties van Henk van
Veen inspireerden de aanvallers van de
thuisclub en gaven de gasten weinig ruimte.
Sjoerd Zwanenburg en Nick Terrie wisselden voortdurend van plaats en stichtten
daardoor verwarring in de verdediging van
Hurley en toen Henk van Veen gevaarlijk
de cirkel binnendrong restte Kees Mulder
niets anders dan een strafcorner weg te
geven, die de Amsterdammers fataal zou
worden.
Van Veen (L) gaf deze zelf aan. Hendrik
Quirijns werd met de uitvoering belast.
Hij stopte de bal en kreeg alle gelegenheid
om de bal - met wat geluk - niet al te
hard langs een woud van benen en sticks
in de uiterste hoek van het Amsterdamse
doel te schieten (1-0). Dolle vreugde bij
alles wat Leiden een warm hart toedroeg.
Wissel
Natuurlijk 'n reaktie bij de Amsterdammers.
Jaap Geert Witte en Hans Timmer werden
uit de ploeg genomen. Hans Tulp en Francis van 't Hoof namen hun plaatsen in, teneinde de aanval van Hurley wat meer kracht
mee te geven. Wel kwam er nu wat meer
lijn in de aanvallen van Hurley, maar doelpunten bleven uit.
Leiden kwam dichter bij een treffer toen
een voorzet van rechtsbuiten Nick Terrie in
een vloeiende beweging door Ernst van den
Berg werd ingeslagen doch op de lat boven
Machiel v. d. Woude (H) uiteenspatte.
Wat de Amsterdammers ook probeerden
steeds was er wel een speler van Leiden,
die succes in de weg stond. De thuisclub
rook de winst en wilde er ook met man-enmacht voor vechten. Een extra verdediger Bobbie Coebergh - werd ingezet ten koste
van Sjoerd Zwanenburg (L).
Kees van den Dungen en Hein Imhillsen
probeerden voor Hurley te reden wat er
nog te redden viel, maar steeds weer dook
er een tegenstander op, die de zaak in de
verdediging klaarde en vaak heette deze
speler in deze fase van de strijd, Paul de
Regt.
De minuten verstreken, stopwatches werden reeds geraadpleegd. De weg-is-weg
taktiek werd te hulp geroepen. Henk Quirijns droeg in deze zijn steentje bij, sloeg
een bal over de omheining, goed voor een
home-run bij honkbal. Scheidsrechter Dick
Zom was onverbiddelijk: strafcorner in de
laatste 30 seconden. Aangegeven, en door
Kees Mulder gemist! De strijd was gestreden. Leiden had gewonnen. Volop spanning derhalve aan de kop van deze ranglijst.

Eerste kiasse A

Hurley (1)
Leiden (2)
SCHC (3)
Uden (4)
Hudito (7)
Den Bosch (8)
Breda (5)
HOCO (6)
GHBS (9)
Deventer (10)

man Machiel van der Woude een vol met
de plank geraakte bal van Hendrik Quirijns
uit een aangegeven korte hoekslag.
Stoppen van de bal was trouwens een van
de sterke onderdelen van het spel bij de
Leidenaren, waardoor de soms ragfijn geweven lijnen van de Amsterdammers voortijdig konden worden gekapt.

-

Leiden: Martijn Drijver, Quirijns, Fonteyn,
Feebstra, De Regt, Gardeniers, Terrie, Ernst
v. d. Berg, Wouter v. d. Berg, Otten, Zwanenburg, van Beek, Van Veen, Coebergh.
Hurley: Machiel v. d. Woude, Hinnen,
Kerstens, Imhtilsen, Staling, Franken, Timmer, Mulder, Valkenberg, v. d. Dungen,
Witte, Tulp, Donkers, Van 't Hoof.
Scheidsrechters: Gert Jan Wassink en Dick
Zom.
Vandenbroek

1 a rnAART

HOCO

NOW. —L1dEN c1 (0-0)

LEIDEN

0 - 1

Na een moeilijk begin op het slechte veld van HOCO kreeg Leiden na ongeveer
20 minuten wat weer greep op het middenveld.
Dit resulteerde in enige gevaarlij1:e aanvallen, echter geen doelpunten door
te weinig concentratie en inzet.
In de tweede helft werden Wouter en Sjoerd gewisseld voor Bob en Paul.
Hoewel Leiden de tweede helft beter spel vertoonde dan de eerstle 35 min.,
kunnen we toch stellen dat vie goed weg kwamen toen Ernst uit een onmogelijke
hoek scoorde.
Aangezien Hurley met 4 - 2 won van Breda blijft de stand hetzelfde.
SCHC verloor enigszins verrassend met 3 - 2 van hudito, zodat de Bilthovenaren
eigenlijk zijn afgevallen in de race om het kampioenschap.

2o rnAART

LEI dEIN

S.C. H.C.

-1 (2_1)

Nick Thierry heeft het derde doelpunt voor Leiden gemaakt in het duel SCHC. Sjoerd Zwanenburg omarmt zijn
ploeggenoot. De SCHC-verdediging zit met de handen in het haar.

LEI 66c.iiE CcDuRAN E.

1/3

LLID.c_N I- SCHC I :

3-1

Argelopen zondag werd voor de derde maal na de winterstop de voile
bull binnengeheald.Oe eerste twee meal gebeurde dit zeker niet
zonder geluk.Ueze zondag leek de uitslag een juiste afspiegeling
van de krachtsverhoudingen o
Do n,rvositeit van vorige week as grotendeels verdwenen,en het
is to hopen dat dat zo blUft.
deeds in het begin bleek dat Stichtse,mede door
de blessures van
een aantal routiniers,vooral achter zeer kwetsbaar was.De blessure
van Ernst vod o Berg kon bij
ons,doordat we over 13 vrijwel

waardige spelers beschikken veel gemelkkelOker opeevangen worden o
Hendrick Quirijns opende de score met een handige boogbal,nadat de
jeugdige Stichtse doelman hem door de (terecht) trillende beentjes
had laten glippenoKort daarna kregen wij door 0outer v.d. Berg de
ongekende luxe van een tweede goaloDat werd dan ook "lug
414rechtgezet door ondergetekende,die een slap ingepushte rebound in zijn
broekzek kreeg,zodat. Alder Geensen i1artijn Drijver vanaf de strafbalstip ken pesseren o
iii twoode helft lovorde een vrij open spel op,wearbij
Fon Gnrdlini nr
vaek viot langs zijn (jonge) tegenstander dwarreldeolie medstrud look
een vervelend keerpunt to krijgen toen dscheidsrechter,gedreven
door duistere motieven,de bal wederom aadoni, op de stip
legde.
be bal kwam op de lat,maar anders had Martijn hem zeker gehad.
je verlossende goal werd kort daarna na mooi
voorbereidend werk van
Nick Tierie in het doel

gewerkt•Hurley won ook,zodat de stand gelijk

blijft.Ueze week spelen we uit in Den Bosch en hebben een kleine hoop
Li daar langs de 10 Le zien.Afgelopen zondag was de belangstelling weer
hartverwarmend o
Chris Fonteyn.

. .. ...... .. . .. ..... .

•

Leidsch uacficizi
* Nick Thierry scoort het derde
doelpunt voor Leiden.
Heren Leiden-SCHC 3-1 - Een gehavend SCHC probeerde de laatste
kans op het kampioenschap tegen
Leiden te grijpen. In de beginfase
ging de Leidse spitsspeler Ernst
van de Berg door zijn enkel. Hij
werd vervangen door Bobby Coeberg, die in de loop van de wedstrijd uitgroeide tot een van de uitblinkers. Kort na deze wissel kreeg
Leiden een strafcorner te nemen.
Hendrik Quirijns schoot daaruit
1-0 in. Nauwelijks tien minuten later wist Wouter van de Berg (na
goed voorbereidend werk van Ton
Gardeniers) Leiden op 2-0 te brengen. SCHC gaf zich echter niet gewonnen en forceerde vijf minuten
voor rust een strafcorner en vervolgens een strafpush. Eddy van de
Zee benutte zelf deze opgelegde
kans met een magnifiek schot in de
kruising: 2-1. Kort na rust kreeg
SCHC weer een strafpush toegewezen. Alder Geensen zette zich achter de bal, maar mikte op de lat.

Lelden.-SCHC: 3-1
LMHC had tegen SCHC uit Bilthoyen de pech dat na vijf minuten
spits Ernst v.d. Berg wegens eon
enkelblessure vervangen moest
worden door Bobby Coebergh.
Broer Wout v.d. Berg ging nu in
de spits en nog dezelfde minuut
scoorde Hendrik Quirijns uit de
eerste strafcorner 1-0. Leiden
beef de hale eerste helft vooral
technisch beter en gaf de Stichtenaren geen reele kansen.
*Binnen twee minuten na rust werd
het 2-0 door Wout v.d. Berg, die
de bal uit een rebound hard inpushte. SCHC kreeg daarna twee
kansen in de vorm van strafballen
om gelijk to komen. De eerste
word toegekend, nadat Chris Fonteyn de bal bij een strafcorner op
het lichaam had gekregen en de
tweede toen Robbie Feenstra shadow-obstructie zou hebben gepleegd. De eerste was voor keeper
Martijn Drijver onhoudbaar, maar
de tweede spatte uiteen op kruising paal en lat. En toen het na
vijftien minuten door Nick Thierry
3-1 werd waren de Stichtenaren
verslagen en speelde Leiden een
gewonnen wedstrijd.

Vanaf dat moment nam Leiden het
initiatief over. Nick Thierry omspeelde drie man en scoor de via de
knie van een .tegensta .der het
derde doelpunt. •

2 7 ri) ART DEN
DEN BOSCH - HEREN 1

6EN I - 2 (1

1 - 2

Wederom een overwinning in een uitwedstrijd, zwaar bevochten, ditmaal
gesteund door een enthousiast Leiden-publiek.
Ns 3 minuten 0-1 door Wouter, hierna 1-1 via een strafcorner, viak
voor rust weer een goal van Wouter via een Den Bosch stick.
In de tweede helft enkele angstige momenten. Maar de LMHC hield de
zaak goed onder controle.
Nu HURLEY ook gewonnen heeft van SCHC wordt a.s. zondag weer een
uiterst spannende dag.
HEREN HEEL PEEL STERKTE TOEGEWENST !

Ai-A) L

LEiDEN

1-0

HERE N I KAMPIOE
WIE HAD HET DURVEN DROMEN
Na de oefencampagne in Augustus werd door velen inderdaad gedroomd . . . .
UDEN verstoorde deze droom en na een aantal wedstrijden ook BREDA weer.
Na een aantal fraaie wedstrijden volgden 3 achtereenvolgende, wat miezerige,
gelijke spellen tot de winterstop. De stand: 2 punten achter op HURI0EY.
Er is kennelijk goed overwinterd, want nadien is 10 uit 5 gehaald via
allemaal zwaarbevochten overwinningen.
De stemming zat er kennelijk in. Het was duidelik, dat het elftal "draaide",
gezien de constante puntenoogs t.
Wie waren daarvoor verantwoordelijk
Er is dit jaar uitzonderlijk conscientieus (en gezellig
getraind en gespeeld
door Heren 1; de begeleiding en voorbereiding waren voortreffelilk !
Ook de opvang door de clubhuiscommissie was geweldig: vrijwel na iedere
wedstrijd was het gezellig tot diep in de avond, terwijl rondom de trainingen
de nodige faciliteiten werden geschapen.
De materigle voorbereidingen op zondag en de ontvangst van de scheidsrechters
waren optimaal.
Het resultaat was een zeer gemotiveerde Heren 1-groep, die er veel piezier
in had om "het hoogste" te bereiken. Zij voelden zich mede gesteund door een
LMHC-gemeenschap, die na jaren van kommer veer echt enthousiast werd, terwijl
de jeugd weer kon kijken naar en leren van een ware vlaggedrager I
Elders in dit nummer staan de data van de promotie-wedstrijden vermeld,
waarop de LMHC-leden en aanhang hun enthousiasme verder zullen kunnen
uitleven.
(Voor wat betreft de Herenafdeling blijft de aandacht in belangrijke mate
tevens gericht op Heren 2, dat voor de zonodige aansluiting moet zorgen.
De beslissingswedstrijd tegen Hudito op 17 April behoeft veler aanwezigheid).
Voorlopig dus woorden van verbazing, hulde en dank aan Heren 1 en hun
begeleiders. De Nederlandse hockeywereld gonst en speculeert nu.
Wij alien wensen Heren 1 heel veel succes en sterkte met de zware wedstrijden,
die nu komen gaan I
Het Bestuur

Leiden-Breda 1-0

, llookeyers

Om zeker te zijn van een beslissingswedstrijd tegen medekoploper Hurley moesten de heren
van Leiden gisteren thuis van
Breda winnen. Met de nederlaag van de eerste ontmoeting
in het hoofd traden de Leidenaars tegen Breda, dat niets te
verliezen had, aan. Dat die vrees
voorbarig was, bleek onder
meer uit het spelbeeld van de
eerste helft. Leiden was veel
sterker dan Breda, maar kon dat
echter niet in doelpunten uitdrukken. Daarbij wist de kleine
Bredase goalie met veel kunst
en vliegwerk zijn doel vooralsnog schoon te houden. Tot een
minuut voor de rust, toen
Hendrik Quirijns uit een straf-

van
Leiden
kampioen

corner hard inschoot. De stand
en het overwicht op Breda
brachten Leiden er toe in de
tweede helft in de verleiding
wat minder alert te gaan spelen.
De counters van de tegenstander werden allengs gevaarlijker, maar de voorsprong van
Leiden kwam toch niet echt in
gevaar. Hendrik Quirijns zag
nog een tweede strafcorner afgekeurd, maar dat deed er allemaal niet toe. De zege was binnen.
Na afloop moesten de Leidenaars tien minuten wachten
voordat men de uitslag van Hurley te horen kreeg. Tot veler
verrassing bleek Hurley tegen
Hudito gelijk te hebben gespeeld, zodat Leiden met een

punt verschil kampioen werd.
1 e k!asse A
Leiden-Breda 1-0, Uden-Den Bosch
0-1, Hurley-Hudito 1-1, GHBS-SCHC
0-2, HOCO-Deventer afg. (Leiden
kampioen)
Leiden (2)
Hurley (1)
Hudito (4)
Uden (3)
Den Bosch (5)
SCHC (6)
Breda (7)
HOCO (8)
GHBS (9)
Deventer (10)

18
18
17
17
18
18
18
17
18
17

11
10
6
6
7
6
6
5
2
1

5 2
6 2
7 4
7 4
5 6
7 5
3 9
5 7
9 7
2 14

27
26
19
19
19
19
15
15
13
4

28-14
34-13
21-17
23-19
14-13
14-15
12-15
13-16
14-23
11-34

Luid gejuich in Leiden,
then men hoorde dat Hudito
concurrent Hurley had bedwongen: 1-1. Querijns had
tegen Breda voor Leiden een
strafcorner ingeslagen 1-0,
zodat de kampioensvlag in
top ging. Met de Studs en
Victoria moet een hele corapetitie om twee hoofciklasseplaatsen gespeeld worden.

De drie hockeykampioenen in de
eerste kiassen spelen op de volgende
data om twee plaatsen in de hoofdklasse: 17 april Studs-Victoria; 24
april Leiden-Studs; 1 mei VictoriaLeiden; 8 mei Leiden-Victoria; 15 mei
Studs-Leiden; 19 mei Victoria-Studs,
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PROGRAMMA TOURNOOIDAGEN/PROGRAM TOURNAMENT

8 april 1977 (vrijdag/friday)
20.00 - 23.00 uur/o'clock - aankomst deelnemers op "De
Kieviten"/arrival participants
inkwartiering/quartering
9 april 1977 (zaterdag/saturday)
10.00 uur/o'clock

- officiele opening van het
toernooi/official opening of
the tournament

10.45 uur/o'clock

- aanvang wedstrijden/
beginning matches

18.30 uur/o'clock

- barbecue in het clubhuis/
barbecue at the clubhouse

20.30 uur/o'clock

- feest/party

10 april 1977 (zondag/sunday)
wedstrijden/matches

10.30 uur/o'clock

15.00 - 15.45 uur/o'clock - finale dames/ladies
16.00 - 16.45 uur/o'clock - finale heren/gentlemen
17.00 uur/o'clock

- prijsuitreiking door voorzitter
Wansink/price giving by chairman
Wansink

17.00 uur/o'clock

- feest/party

21.00 uur/o'clock

- einde toernooi/ the end of the
tournament

PoulE

LEIDEN - DE KIEViTEN

1— 1

(6..HRis TONTE:y

Lti DEN - MiN6r gE l5

I -0

6A,oUTER v. D. BE

Le'iDEN 9c61.sri,E

i- o

(nidc Tlextie)

La%1 DEN -

0 -2

2(2'
NPtktE)i- Nc) IE.

TinPriff :

acHTER -17116..42 (5'.92,Wohn21)
LEit)-Eti

TiroERS

3 —1

(

Pou) ciE
Ton 33/1.deni
Sjc::egici

E RhS1-7 V. D.

IZtA3

1\i

I

LEiDEN _

BRED" -0

20 rrcoRT

3 APRi L

rrtIE:33-1\-A
,siscavuzien kat.Q.

o 0
t- 3

w-

PROmoLieco2zjfazjc,
1 7 APRA

'S TUDSVic_ToRiA

24 AMIL

Ldr

Tuir)S

8 mei

Lei den

icrogii A

5 ME

6-TLID6 -

rrl

Vic-ToRiA

LeiDEN

HEREN I BLIJFT EERSTE KLASSER.
11Q::1°
In het verslag van de wedstrijd tegen Groningen schreven we al over de zeer geringc,
kansen voor Leiden am Victoria nog te achterhaien.
Op Hemelvaartsdag verloor een enigszins freewheelend maar wel fraai speiend
Groninger Studenten met 1 - 0 van Victoria, that vervoigens ook feest kon gaan
vieren.
De eindstand is geworcien
Victoria
3_5
3-0
Groninger Studs. 4 - 4
3
-3
Leiden
3-1
2-5
Zoals reeds gebeurd is bij het behaLen van het kampioensc_iap past een kleine
lofzangt
Heren 1, namens de L1:1-1C hartelijk dank voor de toeschouwersvreugde
die jullie cut jaar taweeg hebben gebracnt
Julije hebben je
"voorbeeldfunctie" voor de jeugd uitsteKend vervuid.
De aan net begin van het sei_zoen gestide doelen zijn bereikt.
In het bijzonder moeten 3 namen genoamd worden:
Henk van Veen,
aanvoerder
_att Gardeniers, co%ch
1,ex Iuider
trainer-coach
Jullie zijn toch de drie mensen :eweest die via. een onzichtbaar aantal
extra gespre :en in een onzicntbaara2ntal uren vorm _-;ehever hebben
F2=1. de mogelijkheden van het elftal.

Heel hartelijk dank :-iiervoor!!

Promotie hoofd ktasse

DEZE WEEK

ok Leiden en Studenten (0-0)
even sterk

Wanneer we de uitslagen van de eerste twee wedstrijden voor de promotie naar de
hoofdklasse op een rij zetten, dan zouden we moeten concluderen - voor zover we
de cijfers laten spreken - dat alle 3 de gegadigden voor de 2 vrijkomende plaatsen
even sterk lijken.
Kijken we daarentegen naar het vertoonde spel in Leiden en leggen we daarnaast
de verkregen informatie uit de , ontmoeting in het Noorden, dan moeten we de
Groningers iets sterker aanslaan, al moet dat dan toch wel in cijfers tot uitdrukking
gebracht worden. Ook nu was na veel inzet aan beide zijden het resultaat weer een
draw.
Zou de oorzaak hiervan mogelijk gelegen
zijn in het feit dat de verdedigingen als het
ware tot burchten worden herschapen, de
normale opbouw wat uit het oog wordt
verloren en meer gespeeld wordt op het
kick-and-rush met aan het eind een smekende blik op Vrouwe Fortuna of zij deze
middag een van haar dienaars welgevallig
wil zijn? Zoals het er gezien de uitslagen
thans bij staat, heeft zij nog geen keuze
gemaakt en wacht zij wellicht het treffen of
tussen Victoria en Leiden, dat volgende
week in Rotterdam zal plaatsvinden.
Deze middag begon het allemaal hoopvol
voor de Groningers, die vrijwel vanaf het
vertreksignaal een nadrukkelijk bezoek
brachten aan Hendrik Quirijns en ogenblikkelijk een strafcorner uit hem wisten te
persen. Handje-stop van Christof Randag
en een zoever van Gronings-laatste-man
Jan Dresselhuys beukte de legguards van
de Leidse doelman, waarna het gevaar was
gekeerd.
Wat een „glanzend" spelende aanvoerder
Henk van Veen op het middenveld aan indi viduele akties en slimme korte combinaties ook probeerde, Groninger Jan Dresselhuys joeg met lange klappen de ballen en
zijn mannen steeds weer het 23-meter-gebied van Leiden binnen, waar en passant
een strafcorner wel door hem werd benut,
doch het doelpunt afgekeurd wegens foutieve handstop van de aangeslagen bal. Gesnorde Denis Muys miste vervolgens een
unieke kans en een nieuwe strafcorner
bracht de bal zo goed voor de stick van
scherprechter Jan Dresselhuys, dat het
schroeien van het doelhout te ruiken viel.
Geen treffer echter. Voorlopig evenmin
een knipoog voor Leiden van deze geluksgodin, totdat een aktie van de thuisclub
Eddy de Vries noopte een korte hoekslag
weg te geven.
Henk van Veen pushte de bal, Ton Gardeniers legde de bal dood en Hendrik Quirijns
zwiepte met zijn typische slag de bal achter
Frank Jansen, 1-0.

want nadat Denis Muys nogmaals enkele
kansen op een treffer had laten liggen,
pikte op links de technisch zeer vaardige
-Jaap Schulz een pass van Leonard de Planque op, schoffelde zich langs het rechter
verdedigingsblok van Leiden en legde dicht
bij de doelpaal de bal simpeltjes terug naar
Denis Muys, die nu geen fout maakte en
de- score gelijk trok 1-1, hetgeen tevens
de ruststand betekende.
Feitelijk hadden de aanwezigen hierna best
naar huis kunnen gaan, want na de hervatting boette de wedstrijd veel aan kijkgenot in. Niet dat er zich geen spannende
momenten voor beide doelen meer voordeden, dat wel, maar resultaat, 'n treffer, bleef
uit.
Alhoewel de Groningers in dit gedeelte de
beste papieren hadden, wat een aktie van
de Leidse aanval toch nog het vermelden
waard.
Een lange corner - goed aangegeven door
Ton Gardeniers - bracht de bal in de cirkel
bij Leonard de Planque, die inplaats van
zelf te schieten de bal teruglegde op de

geheel ongedekt staande Hans Grobbe.
Jammer genoeg legde deze te diep aan, zodat wel het zand, maar nauwelijks de bal
richting Frank Jansen ging. Om onbegrijpelijke redenen miste deze doelman de
zachte bal, die gelukkig voor hem tergend
langzaam naast het doel ging.
In deze tweede helft werd door beide partijen te veel gepraat (waarvoor Nick Terrie
het „geel" kreeg), door nadrukkelijk stickgezwaai getracht afhouden te accentueren
en was het na al dat met hockey niets verband houdende gedoe, verwonderlijk, dat na
tolerantie allerwege voor het eerst sinds
maanden weer eens gefloten werd voor
sticks bij een slag op doel.
Leiden - Martijn Drijver (1), Hendrik Quirijns (15), Chris Fonteyn (6), Rob Feenstra
(14), Paul de Regt (12), Ton Gardeniers (4),
Nick Terrie (11), Ernst v. d. Berg (13),
Wouter v. d. Berg (2), Paul Otten (3),
Sjoerd Swanenburg (9), Jan van Beek (5),
Henk van Veen (7), Bobbie Coeberg (8).
Groninger Studenten: Frank Jansen (1), Jan
Dresselhuys (3), Eddy de Vries (7), Nico
Hans Lieftink (5), Leonard de Planque (13),
Wobbe Hospes, Hans Grobbe (2), -Jaap
Schilz (6), Christof Randag (4), Denis Muys
(9), Henk Groen (10), Joop Derckx, Arnold
Bentinga (12), Kees v. d. Griendt (0).
Vandenbroek
Deo!d uit de promotiewedstrijd Leiden—
Gron. Studenten (1-1). Ernst v. d. Berg aan de
bar, rechts van hem Leiden-aanvoerder
Honk van Veen. (Foto Ris)

Korte vreugde
Niet lang hadden de Leidenaren plezier
van hun uitbundig bejubelde voorsprong,
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Victoria in derde poging naar
hoofdklasse meer succesvol
Onder de talrijke belangstellenden voor deze ontmoeting zagen we in Leiden ook
een afvaardiging van de concurrentie uit Groningen, die bij een letterlijk „en passant"
hun critiek spuiden over de naamsverwisseling en de foutieve score-vermelding in de
kop van het verslag over de wedstrijd Leiden—Groninger Studenten. Hiervoor een
hartgrondig „mea maxima culpa" mijnerzijds en wat zonde van de gemaakte telefoonkosten.
De overwinning van Victoria op Leiden zal de Groningers mogelijk als pleister op
de schrijffout-wonde kunnen dienen nu zij momenteel samen met de Rotterdammers
de beste papieren hebben om het hockey-walhalla binnen te gaan. A.s. zondag kan
dit in eigen huis tegen Leiden voor een groot deel worden waargemaakt.
Gelijke wapens plus een
De grote kracht van Leiden - het enthousiasme en de inzet gedurende de gehele
wedstrijd - werden door Victoria geneutraliseerd met dezelfde ingredienten en niet te
vergeten doorzetter, stormram en goalgetter
Willem Ledeboer. Want hij was het, die de
wedstrijd voor de Rotterdammers heeft gewonnen.
Nadat de eerste wederzijdse verkenningen
achter de rug waren, was het Willem (long)
Ledeboer, die met de bal aan de stick over
links het verdedigingsblok van Leiden binnenrukte en kans zag na zo'n kleine 10 minuten spelen Victoria het ruggesteuntje van
de eerste treffer te geven. Doelman Martijn
Drijver was kansloos 0-1.
Wat Henk van Veen in samenwerking met
Ernst en Wouter van den Berg ook probeerden, Victoria hield de wedstrijd in haar
grip en het was in deze periode vooral
Robert Huygen, die Seven Smulders en
Willem Ledeboer een aantal gave kansen
gaf. Het regende strafcorners voor de Rotterdammers, maar het feit, dat praktisch alle
spelers op de kop van de cirkel stonden gegroepeerd, maakte het a. de verdediging
makkelijk zich gezamenlijk naar dat ene
punt te begeven en b. ontbrak de ruimte
waardoor goed kon worden „aangelegd".
Vaak ook waren het aangeven (Willem
Hendrik de Beaufort) en de handstop (Benno Bonke) subliem, maar had Willem Ledeboer te veel tijd nodig om de bal de juiste
richting te geven.
Victoria was in deze periode een stuk sterker dan de Leidenaars, had dan ook de
beste kansen op een vergroten van de voorsprong, doch kropen door het oog van een
naald bij een uitbraak via Nick Terrie op
rechts, die Patric Klop uitspeelde en een
strakke voorzet gaf, die enkele verdedigers
en aanvallers misten en via de klomp van
Karel Roessingh voor de helft in de door
de regen wat doordrenkte grasmat verdween.
729 Gelukkig voor Victoria kon Benno Bonke

nog tijdig de bal uit zijn holletje lichten en
wegwerken richting Willem Ledeboer, die
zich langs een aantal Leidenaren wrong om
op het moment, dat hij zich in de vrije
ruimte voor Martijn Drijver zou storten,
wat bruusk een halt wend toegeroepen, hetgeen de Leidenaar Rob Feenstra op geel en
2 minuten kwam te staan.
Duimschroeven
Met een man meer zette Victoria de thuisclub de duimschroeven aan. De kansen op
een Rotterdamse treffer stapelden zich op.
Seven Smulders verscheen alleen voor Martijn Drijver, weg kans. Akties van Ledeboer
en Klop leverden door goed verdedigen van
Hendrik Quirijns en Martijn Drijver
„slechts" strafcorners op, die werden weggewerkt of naast geslagen. Rotterdam was
volledig in opmars, maar een doelpunt bleef
uit.
Een simpele uitval leverde Leiden middels
shoot van Benno Bonke een strafcorner op
en een van inspanning nog hijgende Hendrik
Quirijns zwengelde de aangegeven bal in de
uiterste hoek, waar gelukkig voor Victoria
Guus Toudoir zijn plank ter plekke had om
een doorboring te voorkomen.
Na de hervatting waren de Leidenaren kennelijk meer aktiviteiten aangepraat. Vooral
Ton Gardeniers, Henk van Veen en Nick
Terrie bemoeiden zich meer met de aanval,
waardoor Victoria geheel binnen de 23-meter-lijn werd teruggedrongen. Alleen Willem
Ledeboer beyond zich nog maar krap op de
vijandelijke helft.
Maar behalve een forse inzet van Nick
Terrie en een daaraan gepaard gaande safe
van Karel Roessingh kwamen de gastheren
echter niet.
De druk verslapte en dat was een kolfje
naar de hand van het verdedigingsblok van
Victoria. Een goed gerichte scoop van De
Beaufort luidde het verzetten van de bakens
in. Seven Smulders rook de kans, pikte de
bal op en sloeg deze met het puntje juist
naast het doel van Drijver.

Willem Hendrik de Beaufort probeerde het
vervolgens zelf, doch zijn inzet werd gestopt en toen na geweldig doorzetten van
Willem Ledeboer uit de hierna aan hem
toegekende vrije slag de Leidense verdediging volkomen miste en Robert Huygen,
zowel als De Beaufort in hun verbouwereerdheid om deze plotselinge kans het ronde ding eveneens slechts scheerden, kon
Leiden verlicht ademhalen en zelf weer enkele aanvallen opzetten om de begeerde
gelijkmaker te scoren.
Ton Gardeniers was er dicht bij, doch zijn
schot evenals dat van Ernst van den Berg
werd vakkundig door doelman Roessingh
onschadelijk gemaakt en juist in deze periode gebeurde het.
Loerend
De altijd weer op de loer liggende Ledeboer - hopende op missers van de laatste
mensen in de vijandelijke verdediging of
zelf fel en behendig doorzettend - pikte een
goed aangegeven bal op en zag kans doelman Martijn Drijver tot op enkele meters te
naderen. Zijn korte backhandslag betekende
daarna 0-2.
Wel probeerde Leiden met enkele wissels
enige verandering in de score te brengen
(de daags tevoren getrouwde Paul Otten
werd alsnog ingezet), het mocht niet meer
baten. Victoria kwam zelfs nog dicht bij
een derde treffer, toen W. Hendrik de Beaufort een strak geslagen crosspass van Ledeboer subliem oppikte en de bal net langs
de verkeerde kant van de paal plaatste.
Hierna hielden de goed leidende scheidsrechters Jonker en Nienhuis de wedstrijd
voor gezien.
Vandenbroek

llookeyers van
LMHC Callen

door de mand
tegen net
Victoria: 2-0
Henk
* Leiden-aanvoerder
van Veen probeert door de verdediging van het Rotterdamse
Victoria te komen

LEIDEN - De heren van de Leidse hockeyclub
LMHC hebben na de teleurstellende 2-0 nederlaag tegen het Rotterdamse Victoria nog
een kleine kans om te promoveren naar de
hoofdklasse. Uit de resterende twee uitwedstrijden, tegen Groninger Studenten en Victoria, moet Leiden drie punten halen om zeker
te zijn van een plaats in de hoogste afdeling.
Voor Victoria is promotie na de 2-0 zege in
Leiden bijna een feit.
Pas halverwege de tweede helft kon Leiden het
initiatief van Victoria overnemen. Daarvoor
hadden de Rotterdammers de Leidenaars
een lesje hockey gegeven, ook al kwam dat in
de score niet helemaal tot uitdrukking. Victoria domineerde lang met snel aanvalsspel,
waarbij vooral de makers van de twee doelpunten, Ledenboer en Smulders, opvielen.

Met lange passes werden zi,j in stelling gebracht
om daarna via onderlinge combinaties voor
goede scoringskansen te zorgen. Een tekort
aan mankracht in de Rotterdamse frontlinie
en de goed op dreef zijnde Leiden-doelman
Drijver, voorkwamen echter dat de achterstand van de Leidenaars groter werd na de 0-1,
die Smulders na twintig minuten had gescoord.
Leiden kon niets tegenover het snelle en gevarieerde spel van Victoria stellen. Nonchalance en gehaastheid resulteerde vele malen
in onnodig balverlies van de Leidenaars, die
te vaak van positie wisselden en daardoor
maar moeilijk aanspeelbaar waren. Slechts
twee reele kansen kon Leiden zich in tachtig
minuten hockey creeren.
Ton Gardeniers, de beste Leiden-speler, miste
echter beide malen de zuiverheid. Ook toen

Spelmoment uit het door Leiden verloren duel met Victoria.

Leiden van Victoria het spel mocht gaan maken kon de ploeg niet tot scoren komen. Integendeel. Toen iedereen tijdens het wanhopige alles of niets offensief op de Leidse gelijkmaker wachtte, was het Victoria dat doelpuntte. Ledenboer kreeg daar van Leiden
alle ruimte voor en bepaalde de eindstand op
0-2.
Leiden-trainer Lex Muller: "De jongens die
geen optimale ervaring hebben, zijn door
hun nervositeit door de mand gevallen. Ze
waren veel te traag voor die snelle Rotterdammers".
Coach Mat Gardeniers ziet desondanks wel
mogelijkheden om alsnog een van de twee
promotieplaatsen te bemachtigen: "Het is
echt niet zo'n onmogelijke opgave, die drie
punten. Ik zal er niet raar van staan te kijken
als wij in Rotterdam met 2-0 winnen".
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Victoria eindelijk gepromoveerd

"IE WEEK
eerste Idasse heren

Dresseihuis slaat Groninger
Studenten de hoofdklasse in

Het doet ten opzichte van een ploeg niet pezierig aan er een man zo nadrukkelijk
uit te lichten als hierboven is gedaan. Misschien had beter de nadruk kunnen worden
gelegt op de coach-kwaliteiten van Hans Schaper, ooit doelman bij Emmen, Gron.
Studenten, Victoria, weer Gron. Studenten en via de reservebank nu coach. Of moet
worden gewezen op het feit dat de Groninger Studenten eigenlijk geen absolute uitblinkers hebben? Het feit ligt er dat nu eens de een een wedstrijd voor zijn ploeg
beslist, dan eens de ander en dit keer was dat „toevallig" Jan Dresseihuis, eerstejaars
student te Groningen.
De vooruitzichten waren gunstig voor de
Groninger Studenten. Uit tegen Leiden was
het ondanks veel vertoon van macht weliswaar slechts 1-1 geworden, het feit dat
Leiden daarna van Victoria verloren had
gaf de Groningers de kans om op eigen
veld toe te slaan. En hoe sterk de Studs
daar zijn, vraag het Victoria dat dankbaar
een 0-0 incasseerde na lange tijd met de
rug tegen de muur te hebben gestaan.
Onder leiding van de arbiters Riemersma en
Van der Ven (zakelijk en onopvallend) ontspon zich een nerveuze partij hockey waarin de thuisclub de grootste moeite had de
zenuwen van zich of te schudden de bal
onder controle te houden. Wel kwam Denis
Muys al in de tweede minuut vrij voor
Leiden-doelman Drijver, zijn poging tot
scoren mislukte, zoals dat hem vaker zou
gebeuren; een spits zonder geluk vandaag.
Leiden, eigenlijk niets meer te verliezen,
opereerde stickvaster, passte zuiverder en
was bovendien feller dan de Groningers.
Kansen kreeg Leiden nauwelijks, twee strafcorners werden door te zacht aangeven van
hun gevaar ontdaan doordat de Studsdefensie sneller uitliep. Het gras was niet
al te kort en de aangevende push van Leiden derhalve niet hard genoeg. Nee, dan
. deed het thuisclub-trio het beulswerk efficienter, niet pushen maar slaan. In de 19e
minuut kon Denis Muys na flitsende voorbereiding door Christof Randag alleen maar
meer reglementair worden gestopt, resultaat:
strafcorner. Jan Dresseihuis, inmiddels voor
de eerste keer „neer geweest" na een bal
op z'n dijbeen, verrast de Leiden-defensie,
hard en laag door het midden, 1-0.
Het zelfvertrouwen bij de thuisclub steeg
met sprongen, weg de zenuwen, plotseling
werd men stickvaster. Chaotisch, zonder
veel lijn, bleef het spel van beide teams wel.
Met een bliksemactie, meer reflex trouwens,
redde doelman Drijver de stand 1-0 tot de
rust. Denis Muys had weer eens geen geluk.
Coaches
De coaches in de rust: Hans Schaper
751 (GSHC): „Ik wil directer spel, simpeler, niet

te mooi, houdt de dieptepass in ere en vergeet de mandekking niet." Gardeniers (Leiden): „Nog een schepje er boven op, er is
niets meer te verliezen, ga met meer mensen
naar voren, nog feller."
Weer startte Leiden sterker, de mandekking
van de Groninger Studenten functioneerde
nu beter maar de ploeg bracht zichzelf het
meest in verwarring door steeds maar weer
de onderlinge posities te wisselen. Niet bevorderlijk voor de communicatie. En dan
brengt na 17 minuten in de tweede helft de
enige echt flitsende GSHC aanval van de
hele wedstrijd de handen op elkaar. De
strafcorner die met veel gejuich werd begroet gaat echter wel, en nog boven „plank"
ook, naast.
Gestreeld houtwerk
22ste minuut. Leiden slaagt er weer eens
niet in de bal reglementair weg te werken.
Jan Dresselhuis, inmiddels weer opgelapt
na een bal op z'n ribben, komt weer naar
voren. Zo mogelijk nog harder dan in ,de
eerste helft „streelt" de bal het houtwerk
en de oren van de thuisclub aanhang. Een
groot koor breekt voorbarig los, want nog
kan er van alles gebeuren. Een moment van
onbedachtzaamheid . . . en Ernst v.d. Berg
brengt Leiden in de 29ste minuut op 2-1.
Wat zich daarna voor en in het doelgebied
van Frank Jansen afspeelde grensde aan een
grote chaos: De thuisclub had enkele spelers
die „op van de zenuwen" opeens geen bal
meer konden slaan. Frank Jansen kon zijn
Joel door twee wonderbaarlijke reddingen
in een en dezelfde minuut gelukkig wel
schoon houden, zodat de verdiende overwinning niet meer werd weggegeven.
De topsportstichting SOS van de Groninger
Studenten kan nu weer echt topsportbevorderend werken.
Groninger Studenten dat het volgende seizoen geen spelers zal verliezen gaat naar de
hcofdklasse met het volgende team: Frank
Jansen, Jan Dresselhuis, Nico Leeftink, Eddy de Vries, Leonard de Planque, Hans
Grobben, Wobbe Hospes, Jaap Schulz,
Christof Randag, Denis Muys, Henk Groen
en de bankspelers van wie Arnold Pentinga

10 minuten mocht optreden i.p.v. Leonard
de Planque, Sijbrand Keyser, Joop Derckx
en reservekeeper Kees v. d. Griendt. Coach:
Hans Schaper. Algehele leiding: Menzo
Westerwouwen van Meeteren.
Leiden, dat de sprong in twee jaar van
tweede naar hoofdklasse nog niet haalde,
bracht de volgende formatie binnen de lijnen: Martijn Drijver, Hendrik Quiryns, Rob
Feenstra, Ton Gardeniers, Wouter v. d.
Berg, Chris Fonteyn, Henk van Veen, Ernst
v. d. Berg, Sjoerd Swanenburg, Paul de
Regt, Nick Tierrie. Bobbie Coebergh en Paul
Otten vielen in voor Wouter v. d. Berg en
Sjoerd Swanenburg. Coach: Gardeniers.
Henk ten Have

NA TWEEDS NEDERLAAG IN
PROMOTIECOMPETITIE

Nog slechts
Iltheoretische
kans" voor
LMHC
LEIDEN — LMHC moest in het
verre Groningen vechten voor
haar zo goed als laatste kans
voor promotie, na het verlies van
vorige week tegen Victoria.
Leiden met Sjoerd Zwanenburg op
de linkerspitsplaats en Wout v.d.
Berg terug op het middenveld,
begon goed. Al werd er nog niet
voluit gespeeld. LMHC had het
middenveld maar met de snelle
counters van de Groningse Studenten was dit niet op de aanval
gericht. Vit een van deze Groningse uitvallen ontstond een
strafcorner, welke onhoudbaar
voor keeper Martijn Drijver was:
1-0. De studenten konden met deze voorsprong makkelijker gaan
spelen, terwiji Leiden juist meer en
meer verkrampt ging hockeyen. Na
rust Sjoerd Zwanenburg gewisseld

Hockey

voor Bobby Coebergh, waardoor
Ton Gardeniers naar de voorhoede
verhuisde. Leiden werd hierdoor
wel gevaarlijker, maar haar sterkste wapen de strafcorner lukte gisteren in het geheel niet. En toen
het na tien minuten na de thee 2-0
werd uit aiweer een strafcorner
was het pleit beslecht. Paul Otten
werd nog ingezet, maar verder dan
een doelpunt van spits Ernst v.d.
Berg kwamen de Leidenaren niet
meer. Leiden is nu volledig afhankelijk van wat de Groningse Studs
doen tegen Victoria. Als de Groningers dit winnen en Leiden zeif
nog de wedstrijd tegen Victoria in
winst weet om to zetten, dan zal
er een beslissingswedstrijd komen.
Maar zoals coach Gardeniers het
uitdrukte: „Dat is een zwak theoretische kans".

