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LEIDSCHE EN OEGSTGEESTER HOCKEY CLUB 

Clubhuis: 	Hofbrouckerlaan, Oegstgeest 071 - 175 338 
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2340 BB Oegstgeest 

071 - 172 495 

Redactie: 

Bank: 

Giro: 

ABN-AMR0 45.10.58.607  

50020 

C I, IJ 13 A (3 E N I) Ai  
ma 28 sept Bijeenkcmst Mini begeleiders 20:15 uur 

ire 28 sept Bijeenkomst kernelftallen trainers/coaches 21:30 

ma 	5 okt 	Bijeenkarrot D-diplorre coaches/trainers le jrs 
za 17 okt Lustrum Receptie en Granzelocs Feest 
za 17 okt 	D-tjes Dag 9:30-13:30 
do 26 nov Algarene Leden Vergadering 20:00 
za 28 nov 	Rendiertjes Dag 

PS VOUWDIENST OP DINSDAGAVOND INCLUBHUIS vanaf 18:00 capleet team 
D f0 - 29 september 	 D 14 - 27 oktober 

D 11 - 6 oktober 	 D A - 3 november 

D 12 - 13 oktober 	 DSV - 10november 
D 13 - 20 oktober 

OUD PAPIER CONTAINER  

za: 3 okt, 7 nov, 5 dec, 2 jan, 6 feb, 6 mrt, 3 apr, 8 mei, 5 jun, 3 jul 
zo: 4 okt, 8 now, 6 dec, 3 jan, 7 feb, 7 mrt, 4 apr, 9 mei, 6 jun, 4 jul 

HANDSCHOEN  
Wie heeft mijn handschoen gevonden. Het is van fl( Heat XS en is pears 

van kleur. Geef of op de club of bel Jan Adriaan Coebergh 171 435 

De 3e wedstrijdbal 

van DAMES 1 

wordt aangeboden door 

Anneke Nube 



KORTING OP ALLE 
VLOEISTOFFEN 

BRILLEN- EN CONTACTLENZEN-SPECIALISTEN AJ4.tC. I 

OEGSTGEEST 
DE KEMPENAERSTRAAT 115 
(HOEK WARMONDERWEG) 
TEL 071-172150 

RIJNSBURG 
ANJELIERENSTRAAT 7 
TEL 01718-21312 

eegotgeeot cActiel 
Het is prettig winkelen in het 

winkelcentrum "De Kempenaerstraat" 

KOOPT bij onze ADVERTEERDERS 

 

REIS-EN PASSAGEBURO 	,firm 
GLOBETROTTERS 

KEMPENAERSTRAAT 113 - OEGSTGEEST - TELEFOON 171071 GARANTREgsaLDERrs  



VAN DE WIARZITIER 	 FRAINS ETTER 

Tijdens de ALV van 26 november jl werd Anneke Nube tot lid van verdienste van de 
LOHC benoerd. Haar activiteiten en inzet zi)n toen uitvoerig getemoreerd. Onlangs 
nog, in de PS van 28 oktober heeft oak Maurits Eikenhout haar op voortreffelijke 
wijze in het zonnetje gezet. Anneke heeft zich vele jaren lan9 intensief met de 
jeugd beziggehouden, eerst als begeleidster en coach bij de mini's later als 
coordinator en hoofdcoordinator in de meisjesafdeling, en tenslotte, vanaf 
november 1987 als commissaris jeugd in het bestuur, Anneke is vertrouwd met de 
jeugd en onze jeugdafdeling, zij kent ze goed en weet, meestal wel wat en hoe ze 
denken. Door deze kennis en ervaring heeft zij op uitstekende wijze haar 
bestuursfunctie inhoud gegeven. Als lid van de technische comissie, sinds 1985, 
heeft Anneke haar hockeyinzicht altijd ten voile kunnen gebruiken bij de 
jeugdselecties en de suenstelling van de diverse teams. Via deze PS willen wij 
Anneke nog eens bedanken voor al datgene wat ze voor onze LOHC heeft gedaan. 

Op 26 november ji nal ons bestuur ook afscheid van Lies Patijn, Na in 1987 eerst 
plaats te hebben genomen in de Lustrum Comnissie began Lies in mei 1988 met het 
veelomvattende werk van het secretariaat als opvolgster van Sieni Liera. 
Buitengewoon waarderen we de positieve wijze waarop Lies, met immer opgewekt 
humeur en veel plezier, ruim 4 jaar lang het adEinistratieve hart van de LOHC 
heeft gevormd. Lies ook jouw zijn we veel dank verschuidigd. 

Personen die een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van onze 
vereniging kunnen onderscheiden worden met de 'Sleutel van de LOHC' (huishoudelijk 
reglement art. 13). Tijdens de afgelopen ALV werd deze prachtige zilveren speld 
goegekend aan mw Riny van der Meer en mw Retty Bali_undgrigg als 
gastvrouwen coordinator, kent waarschijniilik als pen ander zoveel dues binnen 
onze hockeyclub. Zij regelt al jaren de bezetting achter de bar op een geruisloze 
en uitstekende wijze. Netty verzorgt al jaren de zgn verkoop levenden 
voorwerpenafdeling. Zij piobeert altijd eerst de wettige eigenaar op te sporen, 
lukt dat niet dan wordt alles gewassen, gesorteerd en verkocht. Netty is daarnaast 
door de jaren heen, altijd bereid geweest zich in te zetten bij tal van bezigheden 
binnen de LOHC. Riny en Netty van harte gefeliciteerd. 

Het Jeugdpestuur  willen wij bedanken nor de voortreffelijke organisatie van het 
Rendiertjes tourncoi van afgelopen zaterdag 12 decenber. Ganzenbordhockey met na 
afloop frites/worst. Nat willen onze allerkleinste tockeyers nog teen Prima 
Jeroen Behrend, Jurriaan Peters, Gerrit Groen, Maartje Fleurer en Biente Taekema. 
't Zit toch in de famine. En niet te vergeten Micky Groen. 

Het bestuur wil tenslotte, langs deze we5, al zijn leden goede kerstda9en en een 
gelakkig nieuwjaar toewensen. Hopeiijk nen wij velen uwer terug op 9 nanuari 1993 
hid 	de traditionele wedstrijden Dleoud Di en did Hi, en aansluitend de 
niguimagnalL±IcalL 



II E ST:ulu 
0 VAN DE PENNINGMEESTER 

In de ALV van mei 1992 zijn de contributies voor het seizoen 92/93 
als volgt vastgesteld: 

tot 1/10/92 tot 1/11/92 tot 1/12/92 tot 1/1/93 na 1/1/93  

Senior/Vet 	360.00 	370.00 	380.00 	390.00 	425.00 
Junioren A/B 	300.00 	310.00 	320.00 	330.00 	350.00 
Junioren C/D 	285.00 	295.00 	305.00 	315.00 	335.00 
Mini's E/F 250.00 	260.00 	270.00 	280.00 300.00 

Ondersteunende leden 	100.00 
w.o. niet-spelende leden 

Entreegeld NIEUWE leden 	150.00 

Bij betaling na 1/1/93 volgt automatische schorsing !! 

Huishoudens met vier of meer spelende leden kunnen een reductie toe-
passen van f 75.- op de totale contributie. 

Eventuele betalingsregelingen kunnen schriftelijk bij de penningmeester 
worden aangevraagd. Hierbij dient in acht te warden genomen dat de to-
tale contributie voor 1/1/1993 in zijn geheel voldaan dient te worden. 

ABN-AMRO : 	45.10.58.607 	 Postbank : 	50.020 

beide t.n.v. penningmeester L.O.H.C. 

ADRESWIJZIGINGEN  
Sabine Wersch, Kaiserstraat 22b, Leiden. 12 17 30 
Marlous Davidson, Vrouwenkerkkoorsteeg lb, 2312 WP Leiden. 
Stefanie Deck, Binnenweg 23b, 2101 JA Heemstede. 023-287422 
J.C.F.M. Paulides, Elbalaan 43, 2172 JC Sassenheim. 02522 - 21057 
M.H.L. Stubbe, Violettenstraat 14hs, 1015 NP Amsterdam. 020-6386484 
Bert Boning, Witte Singel 93111, 2311 BR Leiden. 14 48 89 
Koos de Looff, Witte Singel 93111, 2311 BR Leiden. 14 48 89 
Robert-Jan Han, Hooigracht 4a, 2312 KR Leiden. 14 67 63 
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GEVRAAGD ! OUDERS 	 GEVRAAGD --f 
Geachte ouders van jeugdleden, 	 C 
Zoals u misschien al weet is er op vrijdag 4 en zaterdag 5 juni een 2-daags 

toernooi voor de A-jeugd. Hiervoor zoeken wij gastgezinnen die naar eigen keus 

jongens en/of meisjes voor een nacht willen huisvesten. 

PROGRAMA:  vrijdag 4 juni 17:00 uur aankomst elftallen 
18:00 uur aanvang wedstrijden 

ca 	19:30 uur inchecken gastgezinnen 

21:00 uur aanvang feest 

ca 	01:30 uur einde feest 
Uw taak is de gasten 's avonds een maaltijd voor te zetten, te brengen naar het 

feest en te halen van het feest (eigen keuze van vervoer). Zaterdag is er ontbijt 

en lunch op de club, dus hoeft u ze alleen nog naar de club te brengen. 

Voor meer informatie en inschrijving: 	 Jeroen Behrend 	02522 - 18206 

Maartje Fleuren 	071 - 172496 

JEUGD 
Lieve C-ers en D-ers 
Binnenkort is er weer eens een feest, alleen voor jullie. Je mag een 
vriendje of vriendinnetje meenetren. De prijs voor leden is f 2,50 en voor 
niet-leden f 3,- Het feest is op zaterdag 14 novenber. De bedoeling is 
dat jullie allanaal in je wama kanen. Degene die de mooiste pyama aan 
heeft krijgt een prijs. Als je gee pyarre aan hebt, kan je er niet in. • 
Er is een garderobe voor de jassen a f 0,50. We hopen dat er zoveel 
gelijk mensen karen. 
Dias, VERGEET JE FY71 /2M-A NIET !!! 	 Het JB 

Geboren: 
LISANNE 
FRANCISCA MATRIX 
dochter en zusjd van de hear 
en meyrouw 
ED en LIES 
PATIJN:WENSINK 
Jan Bart 
Paulin? 
Rodenk 
Robin 
Oegstgeest, 
13 december 1992:  

FIETSEN  

Gen fietsen binnen de hekken ! 
grasveld "MI  

En zeker niet op het (kleine)kunst- 



HUIS-AAN•HUIS VERSPREIDING 

M LJ. VAN LEYDEN-KON1NGS 

Voor al uw huis-aan-huis verspreidingen in: 
OEGSTGEeST - LEIDEN - LEIDERDORP - VOOF3CHOTEN - 

KATWIJK ZEE/RIJN • RIJNSBURG VALKENBURG BOLLENSTREEK 
Zonnebloemlaan 7 - Oegstgeest - Tel.: 071 - 17 44 44 

Gepecialiseerd in: Antiek hollands zilver, 
sieraden, knstal 

otiden Eeuw
/7 

juwelier - antiguair 

Wii kopen of ruilen graag Uw oude 
spulleties. Tevens verr,chten wil 
gratis taxaties 

De Kempenaerstraat 83 
2341 GJ Oegstgeest 
Tel 071 - 171704 

De 11 	- 

• 

FOUNDATION • LINGERIE • NACHT- EN BADMODE 
De Kempenaerstraat Oegstgeest - Tel.: 071 - 17 42 67 

Frans stokbrood, delicatessen, 
kaas en andere specialiteiten 

Terweeweg 50, hoek De Kempenaerstraat 
tel. 071 - 173750 



CLL.). B 
MEDEDELING WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

Indien u bii . regenachtig weer twilfelt of uw 	11 
wedstrijd doorgaat,bedenk dan even het volgende 

Plj thuis-wedstrijden. 

tJw wedstrijdsecretaris kriigt als eerst.e bericht 
dat de velden ziin afgekeurd.De volgende afzeg-
procedure wordt nu gestart: 
-Het wedstrijdsecretariaat van 11G.7 te::-4nstander 
wordt gebeld. 

-De captain of coach wordt gebeld.Er wordt van 
de captain of coach-  nu verwacht dat hil of zil 
het .elftal en de sciieidsrechters belt 

-De weekenddienst van de scheidElrechterscommis-
sie wordt gebeld. 

-Mw.v.d.Meer wordt gebeld,zodat zij kan overwe-
Ren eventueel een aantal gastvrouwen of te 
bellen. 

Bij uit-wedstrijden. 

De wedstrijdsecretaris van uw tegenstander belt 
uw wedstrijdsecretaris.Als captain of coach 
krijgt u daarvan bericht,zodat u uw elftal• kunt 
waarschuwen. 

Geen bericht is d s Boed bericht. 

Twijfelt u desondanks nog of uw wedstrijd door-
gaat,bel dan niet naar het clubhuis,want daar 
worden ze er gek van .Bel ook niet zelf  met teden-
standers. 
Bel uw captain of coach en doze kan navraag 
doers bij uw wedstrijdsecretaris. 

COACHES VAN JEUGDTEAMS 
Van 1 toernooi kan men de helft van de toernooikosten, met een maximum van f 100 

terugkrijgen door dit bij mij aan te vragen. Telefonisch of dmv een briefje in 

mijn bus met vermelding van : team, welk toernooi, datum toernooi, bank of 

gironummer en belanghebbende. Graag zo spoedig rogelijk. 

Cobi Noorlander, De Voscuyl 9, 2341 BJ Oegstgeest, tel. 174 152 
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19 CLUBARBITRAGE 

J 1993 - PICHTLIJNEI- - PLANNEN 

BASIS 

tJ leder thuisspelend seniorenteam is minimaal verantwoordelijk voor de 

arbitrage van een ander elftal en dient daartoe te beschikken over 
een voldoende aantal (richtlijn 8) . gekwalificeerde scheidsrechters. 
Bil verhindering zelf voor vervanging zorgdragen in prrincipe uit eigen 

team. 

AANWIJZING 
Zo mogelijk steeds voor uw eigen wedstrijd. Lukt niet altijd. Helaas! 
Verder kunnen wij gewoon niet weten wie speelt en wie niet. 
Drin9end advies: laat ons maandagavond voor 20.30 uur weten wie alt uw 
elftal de komende thuisspeelzondag (thuiswedstrijd) beschikbaar is voor 

de arbitrage en ook wie niet. 
cook willen wij gaan bijhouden hoe vaak iemand floot. Bedenk echter wel 
dat u o.i. mininaal lx per maand een wedstrijd zoo moeten fluiten, al-
leen al an uw vaardigheid op peil te houden. 
Verder behouden wij ons het recht voor bepaaide teams voor wat de arbi-
trage betreft, aan elkaar te koppelen. 

SANCTIES  
Bij niet verschijnen en geen vervanger regelen (aanvoersters meldt u 
ons svp de namen van de zondaars) wordt u autanatisch aangewezen voor 
het fluiten van uw eigen elftal bij de eerstkomende thuiswedstrild. 

1993 OPLEIDING-BEGELEIDING 
Senioren en Jeuqd ieder 2 cursussen per seizoen. Plaats Clubhuis. 

Zeven avonden van 11/2  uur. Eerste cursus oktober-novmber, Tweede cursus 
januari-februari. (Over de januarilfebruari 93 cursussen zie elders). 

BEGELEIDING  
Over de op te richten begeleidingscommissie hoort u nader. 

JEUGD 
In principe alle 2e jaars B-jeugd naar de cursus. 
Gedurende de A-tijd veal fluiten en "het vak" leren. 

Tot slot een woord van dank aan alle scheidsrechters die de eerste helft 

van dit seizoen in touw waren. wij wensen iedereen prettige Kerstdagen. 

De Scheidsr. Commissie 
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OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP MOET POOR 1 MEI 
1993 EN UITSLUITEND SCHRIFTELIJK GEMELD 

WORDEN BU DE LEDEN ADMINISTRATIE 

Ondergetekende zegt hierbij zijn/haar lidmaatschap van de L.O.H.C. 
voor het seizoen 1993/1 994 op: 

Naam: 

Voornaam: 

Straat: 

Postcode + Woonplaats 

Elftal: 

Wil WEL/GEEN donateur worden minimale bijdrage fl.100) 
Opsturen voor 1 mei a.s. naar: 

Handtekening: 	 mw. J. Fikkert-Wierstra 
Laan van Arenstein 28 
2341 LT Oegstgeest 

BRIDGE - DRIVE 

Grenzeloos! Grenzeloos. 
Het lustrum is nu echt begonnen. Zaterdag 12 decanber an 20.00 uur 
is er een bridge-drive. Vaders, moeders, senioren, u kunt hieraan mee 
doer. Er hangt een lijst in het Cluichuis, waarop u zich kunt inschrij-
ven. Er kunnen 24 paren meedoen. Vele prijzen zijn er deze avond te 
winnen. Wacht niet te lang, de lijst is zo vol. Ook graag wat reserve- 
paren! 

Karien Beucker A, tel: 155237 of 
Ineke Michiels 	tel: 174915. 

Gastvrouwen, scheidsrechters, coaches en vender bij het clubgebeuren 

betrokken domes: Wij gaan weer van start met de beweeglijkheidstraining. 
Zoveel Mogelijk Buiten!!! Aanvang 17 september van 09.30 - 10.30 uur. 

Kosten f 50.-. Opgave bij Carla ten Bosch tel: 17 42 11. 



Terweeweg E 2 

Oegstgeest 
Tel: 071-174453  

OPENINGSTIJDEN: 
din t ,rn vrij: 130C-1730 

zalerdag: 	1100.1700 

E LE N, 	FC:511" E.t, 

1,<PCoP,k7iKEZEV 

C.P 	SiEkPveAl 1,<er-116.<, 

t SE t4 	c Ns "r: e- 

Fa. G.W. Roest 
Radio - T.V. Electrische en huishoudelijke apparaten 

COMPUTERS - EIGEN SERVICE DIENST 

Lange Voort 11 F G 
2343 CA Oegstgeest 
071 174940 175 704 

Viler N Z 34 35 
2231 GN litinsbur 
01718 21728 

Schildersbedrijf 

D.A.ZEJDLIH 
ook glas- en 
behangwerk 

Van Cuycklaan 1 
2343 AG Oegstgeest 

Tel.: 172250 

   



11 

B  & C TOURNOOI 15 MEI 1993  

NA MAANDEN VAN VOORBEREIDING WAS HET DAN ZOVER. 
HET GROTE LUSTRUM B/C TOURNOOI. HET WAS EEN FAN-
TASTISCH PROGRAMMA. WAARBIJ IEDEREEN VANAF HET 
ONTBIJT OM 8.30 UUR TOT EN MET DE DISCO TOT 
'S AVONDS 10 UUR WERD BEZIG GEHOUDEN. 
DE DAG BEGON MET REGEN, MAAR DAT GING SNEL OVER 
IN ZON.'S MORGENS WERD IEDEREEN IN GROEPJES 
VERDEELD EN DEDEN ONDER LEIDING VAN EEN BEGE-
LEIDER UIT DAMES 1 OF 2 EN HEREN 1 OF 2 ALLERLEI 
HOCKEYTECHNISCHE OEFENINGEN. TUSSEN DE MIDDAG 
EEN HEERLIJKE LUNCH.DAARNA KWAM DE ENIGE ECHTE 
ROELANT OLTMANS. HIJ BEANTWOORDDE EERST UIT 
IEDERE GROEP EEN AANTAL VRAGEN EN GAF DAARNA 
EEN DEMONSTRATIE VAN HOCKEYTECHNISCHE AARD OP 
KG 1. VERDER GINGEN WE DE MIDDAG IN MET EEN HEUSE 
HINDERNISBAAN. DAT WAS LACHEN, VOORAL BIJ HET 
ONDERDEEL "TAARTEN" EN "EIEREN". 'S AVONDS KREEG 
IEDEREEN EEN HAMBURGER EN EEN FRIETJE, KOMKOMMER 
EN TOMAAT. 
VOOR VELEN WAS HET GELUKKIG EEN LEUKE DAG. 
DIEGENEN DIE WEGGEGAAN ZIJN, WETEN NIET WAT ZE 
HEBBEN GEMIST. 
HEEL GRAAG WIL IK DE MENSEN BEDANKEN DIE ZICH EEN 
HELE DAG HEBBEN INGEZET OM 15 MEI GOED TE LATEN 
VERLOPEN. ALLEREERST MAURITS, MARIEKE, COBY EN 
LIESBETH, REUZE BEDANKT VOOR DE GEZELLIGE EN DRUKKE 
TIJD. HEREN 1 EN 2, DAMES 1 EN 2 JULLIE WAREN VOOR 
DE ZOVEELSTE KEER ENTHOUSIAST MET DE JEUGD BEZIG. 
MAARTEN, BEDANKT VOOR DE VIDEO. 

MICKEY 

FOTO'S - FOTO'S - FOTO 'S 
De bestelde foto's van het Grote Lustnxnfeest zijn al lang klaar. 
Maar door de winterstop wat in het gedrang gekamen. Vanaf 8 maart 

is het weer iedere maandag clubavond en kunnen de foto's bij mij 

op de club opgehaald worden. Wie deze eerder wil hebben, kan ook bij 

mij thuis langSkamen. Wel even bellen of.ik er ben, antlers is het 

jammer van je tijd. 	 Marijke Coulier, tel: 172495 



scrip ti 
afrrlaken 

MAAR ALS JE TUD OVER HEBT, 
KUN JE VIA ONS AAN DE SLAG. 

asa 

STUDENTEN UITZENDBUREAU 
DAAR WORD JE WEER VAN. 

Breestraat 10 071-13 22 45 
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WEDSTRIJDUITSLAGEN; 

JONGENS 

W EDST 13 I) 
C 

- 2 - 	 r 

TT! 
HEREN 

4-0 
2-1 
X 
2-2 
0-3 
1-1 
X 

9-3 
2-2 
2-2 
1-3 
X 

4-0 
1-9 
8-0 

3-2 
4-2 
X 

0-1 
4-2 
0-2 
1-0 
X 

1-1 
1-2 
1-2 
1-0 
3-0 

1-2 

1-1 
1-2 
1-1 
3-3 

2-2 
2-0 
7-1 

2-5 

4-1 
0-2 

1-1 

2-1 
0-0 
3-1 
7-0 
1-2 
0-5 
0-0 

8-1 

1-3 
5-0 

1-1 
2-0 
0-0 

1 - Breda 
2 - HDM 
3 -HBS 
4 - Schaerweyde 
5 - Kieviten 
6 
	

Cartouche 
7 
	

Ring Pass 
8 - Groen Geel 
9 - Groen Geel 
10 - Zoetermeer 
11 - Forescate 
VA 
	

Bloemendaal 
VB - Alecto 
VC - Catwijck 
VL - Kieviten 

DAMES 

1 - Rood Wit 
2 - Bloemendaal 
3 - Bennebroek 
4 - Alecto 
5 - Te Werve 
6 - Aeolus 
7 - Roomburg 
8 - Rotterdam 
9 -VCL 
10 - Catwijck 
11 - H D M 
12 - Gouda 
13 - Alecto 
14 - Forescate 
VA - Dordrecht 
SV - H D M 

Al 
	

Aeolus 
A2 - Catwijck 
A3 
B1 - Ring Pass 
B2 
	

Alecto 
B3 
	

Krimpen 
B4 
B5 
	
HCKZ 

Cl - Cartouche 
C2 - Cartouche 
C3 
	

Roomburg 
C4 
Dl - Zoetermeer 
D2 
	

H G C 
D3 
	

Hudito 

MEISJES 

Al - Rijswijk 
A2 - Craeyenhout 
A3 
Bl - Rijswijk 
B2 - Cartouche 
B3 - Reeuwijk 
B4 - Zoetermeer 
Cl 
C2 -HCKZ 
C3 - Craeyenhout 
C4 - Tempo 
D1 -HCKZ 
D2 - Victoria 
D3 - Alphen 
D4 -AMHC 

INNC A t t S 



VERSLRG 

IIEREN 1 - GRONINGEN 1-0 

I let moest er eens van komen, de eerste winst. We speelden veel beter dan Gro- 
ningen, maar doelpunten maken kost (nog) moeite. We hadden ook wel pech. 
Eerst Joost, die zijn knieen tot twee lappen warm vices (licht aangebrand) over 

US 

	

	het kunstgras gleed, maar zijn inzet net langs de verkeerde kant van de paal zag 
gaan. Daarna Roeleveld,die bij een tip-in het dak van de goal juist lets te hoog 
zocht. En zo waren er nog meet onbenutte kansen. 
Groningen kwam er eigenlijk niet aan te pas. Ten eerste was er ons centrale 
verdedigingsduo De Keyzer en Dullaert dat een nieuw spelletje (sport?) heeft 
uitgevonden: zandsurfen. Hierbij is het de bedoeling met een zgn. rolldive de bal 
van de stick van een tegenstander of te tikken. De rolldive is verwant met de 
stagedive; overigens moet het zand rollen, niet de duiker. De Groningers werden 
er tureluurs van en ik kan dat goed begrijpen. Je zult iedere keer wanneer je lets 
moois in je hoofd hebt weer zoin laag vliegende slungel op je benen zien afko-
men, die jou de bal afpakt; dat is ook om gek van te worden. 
Verder was er Bert, die onlangs had geklaagd dat hij zijn energie tijdens wed-
strijden niet voldoende kwijt kon. HO had daarom besloten ieder duel met 
ciubbele inzet in te gaan, om zo toch aan zijn taks te komen. Alles deed hij ervoor 
OM te zorgen dat zijn tegenstander hem niet zou passeren. Zo schroomde hij zelfs 

zijn hovenlip voor de bal te gooien, teen hij dreigde te worden gepasseerd. 
Dit is natuurlijk bewonderenswaardig, maar ik hou mijn hart vast voor het 
moment waarop er een voorzet op hoofdhoogte komt (maakt niet uit in welke 
cirkell en Bert is in de buurt... 
Ais de verdediging soms toch een steekje liet vallen, was er altijd nog de man met 
4e vele gezichten: Tom van der Meer. Nu eens joeg hij als de Yeti van Leiden een 
acme aanvaller de stuipen op het lijf, dan weer werkte hij met zijn been een 
ingeslagen corner van Groningen over de lat, als een loom mud dat met zijn 
staart achteloos een vlieg wegzwiept. Zo hield hij de nul moeiteloos vast. 
Maar ja, dat doelpunt van ons, dat moest nog steeds komen. Al 60 minuten 
rennen en draven en nog steeds 0-0. Hulptrainer Eikenhout was inmiddels in het 
veld gekomen en hij mocht het uiteindelijk doen. Een schitterende voorzet van 
Bert, Eikenhout neemt de bal aan, geeft de omstanders onderwijI college over hoe 
men in zo'n situatie dient te handelen, draait een bevallige pirouette, kijkt waar 
het scoringsgaatje ligt, deelt ook nog even mee dat zijn hondje(?) om kwart your 
vier altijd even de bosjes in mag, vraagt of iemand daarvoor kan zorgen en pusht 
de bal tegen de plank. Vervolgens ontrolt zich uit Maupies hockeyjaren hoofdstuk 

4 Waarin Maupie door sommige van zijn elftalgenoten wordt achtelvolgd. In een 
lastige slalom weet Maurits ternauwernood zijn uitgelaten teamgenoten te 
ontwijken. De wijsvinger van zijn rechterhand, bovenaan zijn omhoog gestrekte 
arm, priemt de gehele tijd parmantig in de richting van degene aan wie wkj dit 
volgens hem hebben te danken. De buit was binnen. 
Volgende week spelen we weer thuis, tegen EHV. Welke HV zult u zich wellicht 
afvragen, want zo bekend is de Enschedese Hockey Vereniging nog niet in deze 
contreien. EHV is echter niet zomaar een hockeyvereniging: zij heeft vanzelfspre-
kend de alomtegenwoordige Carsten Fischer in haar gelederen en zij staat boven-
aan, zonder puntverlies. Aan dat laatste vvillen we zondag graag wat doen. 

Onni 
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ALECTO C 1 - LEIDEN JONGENS C 1 	2-1 	 rn 
We hadden eerst een bespreking in het hok. We waren gewaarschuwd dat 
het moeilijk kon warden mar dat wisten we al want we hadden al vier 	(i) 

keer tegen ze gespeeld, maar we hadden alle vier de keren gewonnen. 
We kwamen aan, we liepen warm en gingen het veld op. In het begin ging 	35 
het wel maar we merkten dat ze verbeterd waren. Het ward 1-0. We baal-
den. Taeke zorgde voor de gelijkmaker: 1-1. We hadden weer wat bespro-
ken in de rust, maar dat hebben we niet goed uitgevoerd. Alecto maakte 
2-1. En dat bleef zo amiat een goal van ons zoals gewoonlijk, ward af-
gekeurd. Volgende week moeten we thuis tegen KZ en dan proberen we 
beter te spelen! Thijs Fleuren, Jongens C 1 

JONGENS 02 - ALECTO D2 
Met 10 man naar Leiderdorp, het was al een beetle gewend. Allemaal een 
beetje harder werken, dan moest het lukken. Als de wedstrijd in twee 
delen geknipt mocht warden, hebten jullie na in de tweede heift een 
achterstand van 3-0 op te lopen, in de eerste helft na het fris, laten 
zien wat karakter is. Geen meter ward er meer aan de snelle aanval van 
ALECTO gegeven. Het spel ward zelfs wat grimmig, maar Laurens, Boude-
wijn en Maurits stopten alles. In de voorhoede ward oak keihard gewerkt 
door Rogier, Michiel en Caspar. Hard trainen, goed samenspelen en de 
winst komt vanzelf. Wij hopen zaterdag op veel toeschouwers. 

De coach 

MEISJES MC4 - ALECTO M24  
Afgelopen zaterdag hebben we tegen Alecto gespeeld. Jammer genoeg trees-
ten we op gras spelen. Het begun hartstikke goed want het stand al snel 
1-0 voor ons. Maar daar kwon al snel een eind aan want het stand even 
later 1-1. Vijf minuten daarna al 1-2 voor Alecto. Dus dat ward hard 
werken voor ons. Maar voor we iets konden ondernemen stand het 3-1 en 
was het gelukkig rust. De 2e helft ging een stuk beter want het stand 
al gauw 3-2 en een pear minuten later stand het 3-3. Dus het ward span-
nend. Dankzij de uitbundige aanmoedigingen van de ouders slaagden wij 
erin, in de laatste minuut het winnende doelpunt te scoren. Vier punten 
uit 2 wedstrijden... op naar het kampioenschap!!! Meisjes C4 
(van de redaktie: er wordt 1 verslag per team geplaatst.) 







MODE VOOR DE MAN 

De Kempenaarstraat 14 

2341 GL Oegstgeest 

Telefoon 071-170707 

kempenaerstraat 111 
gmotlithrood 	oegstgeest tel. 175225 Wads 1924 

Hoofddealer voor Leiden en orageving 

Sunny Carry, Kempe-raerstraat 1D, Oegstgeest, tel. 155 872 

Grays KARACHI KING 
We've been winning at hockey since 18.9,0. 

„DE ROOMPOT" 
• Boerenkaas • Buitenlandse soorten kaas 

• Delicatessen • Zuivelprodukten 

N. v.d. Salm - de Kempenaerstraat 89 

Tel. 07T-173384 Oegstgeest 
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J.B.W. Bonke B.V. 

MAKELAARS IN ASSURANTIEN 
Directie: 
J.E.M. Tordoir en Mr. B.B. Ledeboer 

Pensioenen, Hypotheken, Arbeidsongeschiktheid 

NIET VERGETEN, GEWOON DOEN! 

Groothandelsgebouw ingang D4 - 3013 AP Rotterdam 
Telefoon 010 - 4 12 11 44 - Telefax 010 - 4 14 58 25 

oAl 

Law uw pizza s door ons gratis• thuis bezorgen. 
Miniiriale bestelling .1 2.5,- 

Telefoon 071-141890 
Doezastraat S - Leiden 

Wij zijn de gehele week gmpend van 17.(X) Cm 22.30 uur 
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SENIOREN 
Geachte Senioren, 
In tegenstelling tot voorgaande berichten, door nog steeds oververmoei-
heid Dameszijds, wegens goede lee sbaarheid van voorgaande stukjes the 
everlasting story, of the lonesome cowboy who writes to you. Vrolijke 
mededelingen vele: gezellig feest na het eerste punt van Heren 1, nog 
een leuke wedstrijd ook, dus tot de volgende keer, eerste punten oa voor 
H4 en D2 en Leiden-KZ 3-0 (dankzij D3 H3 en H5) verder is dus het lustrum 
feest in aantocht dat moist u al via uw aanvoerder en last but not least: 
het was mooi weer. Voor kamend weekend: op H2 na spelen alie kernelftal. 
len uit, dat 1411 niet zeggen dat er nets te genieten valt: op veld 6 by 
2 toppers achter elkaar, H7 pakt de eerste punten H5 pakt weer 2 punten 
en de am kamt ook weer op. Helaas ook minder goede berichten vnl van 
het scheidsrechtersfront: 
WIJ HEBBEN TANS 2 HOCKEYWEEKENDS AQ{IER DE RUG EN HET KOMT WEDEROM 
HERHAALDELIJK VOOR CAT PANGEWEZEN SCHEIDSRECHTERS NIET KO MEN OPDASEN 
EN OOK GEEN VERVANGING REGELEN. NOGMAALS: 
Indien verhinderd an te fluiten, an welke reden dan ook, altijd zelf 
uit eigen team vervanging regelen. Teams zijn collectief verantwoor-
delijk voor het nakamen van hun arbitrage verplichting. Blijft u weg 
en regelt ook Been vervanging dan volgt thans anherroeppelilk schorsing. 
Verder van de lustrumcommissie: captains denken il.lie aan de kaartver-
koop van het lustrumfeest. 
EN VAN DE PENNINGMEESTER: 1 oktober nadert, dus het goedkoopste lid-
maatschap ook, een tientje is al gauw een mooie wedstrijdbal, dus be-
taal gewoon snel, zie ook bladzijde 2. 
Namens DEC en HEC: J. Keuning 	120 460 	W. Meyer 	133 267 

B. Bonsing 	144 889 	M. Goanans 	133 002 

	

M. Scheltema 141 810 	A. Waiboer 	134 883 

TAPPEN 	H 2 H 5 - H10 	VEEFN : D6 
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(11 DAMESAFDELING 
Lieve Danes, 
Hoera ! Nog nooit begon het hockeyseizoen zo vroeg : voor alle zamer- 

tr: 	slapers moet het zelfs duidelijk zijn - het lustrumjaar is begonnen. 
Dit lustrumjaar wordt net name bij de dames gevierd want dit jaar zul-
len er maar liefst 15 !! elftallen de hockeyweide ingaan! We beginnen 
dus met het tournooi 29 augustus, 12:00 aanwezig. 
Aangezien van veel teams de definitieve opstelling nog niet bekend is 
zullen jullie op het tournooi op lijsten mceten kijken tam te zien waar 
je geplaatst bent, met het oog op de selectiewedstrijd die vrijdag nag 
gespeeld wordt. Ook zullen er wegens niet complete teams elftallen sa-
mengevoegd worden, by een deal van D4 (oud D5) speelt als team sarren met 
D3. De def nitieve opstelling van de teamszcals ze er in de caripetitie 
zullen uitzien zullen in de volgende PS gepubliceerdwunien. Lekker 
vaag, maar een des te grotere verrassing. 
Eerst nog het tournooi 12:00 aanwezig dus, neem ook een ander dare bor-
deaux shirt mee groen is de lustrumkleur). 's Avonds heerlijk BBQ 
en Jansen op de muziek van de van Hoytema band, goed voor het saamhorig-
heidsgevoel. We hopen dat we net heel veal dames het lustrumjaar mcgen 
openen. 
Groetjes 
	

Oet 
	

133 267 
Jelle 
	 133 002 

Adel 
	

134 883 
PS: de competitie begint op 13 septet er 

Rhijngeesterstraatweg 43 

2341 BR Oegstgeest 

11111 	11111111 
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Korn naar Partycentrum La France in Oegstgeest voor feesten in franse sfeer. 

Wie onze Grande Salle of Bistro binnenstapt is weer even op vakantie... 

• terrasjes, parasols, dorpsventers • exIdusieve bedrijfsfeesten 
• franse specialiteiten.winkeltjes • sfeervolle franse 

bruiloften en recepties 

Bel voor bezichtiging of brochure: 

071 - 17.74.72 

pr-tVceatilun- 

O wijn uit het vat op onze wijnzolder • grillen en Bakken in de Bistro  

! 	' 



LEE tLT eq-laTivaH cTcl zee (uazaT aq laTu) uuT_T-4.w qqaciez 
Tqqa614,1aA 8TE OLT uaPiTari 9 alsTabud 'Llialartag uaTTa6uV OE:TT  zaaA 

ASO 
ual-Tnu uTaTocluw ua pTJENI uaTads sTmiq am uaTpuT Dap ET 

Aar 	4GT4 PU 43fraW (Tq uaqa pap ET 8N (:a440T1uLID ,!,P0T1Eui ASSOf 09 wan 
uTaTocauw acqqaeli a3faTW j,a440IxeqD aDT-75uI sTR J0 aNCTIPW aNaW uTIPM 
papuPs aNsTa 4ar auuv auT :gsdo ZT8 TZT er Z3P ioc:6 actpapw ciq zaaA 

vu 
auTToae3 

 
tie anbTaapaaJ :Nalinaa 09t OZT 144aqsaTa zje oc:6 zaaA 

tIG 
816 9L1 auTTenbour zg-P uoTqeqs st:6 Za9A. 

.4Tzebelm -4014 c-pot uaTugdo BuT4snalTnsaa49claaN ap dAs 	saaqqoaaspTagos 
apTaq ueA ua6uTuaxalpupq ap LIGNaIMLIO 3faam abTaan :amnwaaAarraisaam 

£10 
00Z 97 esTig ZJP uoT4P4s 00:ST  zaaA 

ZIG 
00:0T lip uaqTriu e ia wo 

uaTabaa saa4weaspTagos Lean uTelde3 :qM '9TS SST uaeTaH ZJP 00:T1 
TETT Jeem IETO 4aTu lino; gem 

aawainusbuTTaply oscTa6 AdT uaNTnaqa6 Jeffnwapj Taa6 :A3rInwapaacralsaam 
TTG 

EES IT papaw ZJP snap-L.10D 0ET ZAaA 

010 

SOT t1 qqaqsaTrl ZJP 00:1T =GA 

60 
689 TET aucTiaqqpp ZJP uouppqs St:IT zaaA 

ucTze6ptu qaq cTq uaTplido 6uT-4.snx-4.TnsaaqsdaaN ep dAs 

90 
aasor aTaew '9 APUeM :NIIMA SSE Zt1 aouaaripi ZJP 00:11 71eA 

L G 
Z8Z ZE1 ufTaapups ZJP uoTquqs OE :IT ZIGA 

90 
196 SLT Papups ZJP uoT4P4s OE:TT  zaaA 

s a 
anbTaapaaA N aNTQPW :NRITMA tE6 ItT uaaTaH zip sT:6 ZIGA 

t a 
(J) 

	

	St6 LT Z auTTned 
ecw ZJP uGapH A ST2 tie Joao gain tLt ueeToTTodv paaocS 0E:6 zaaA 

E 
001 tET sTaW zJP St:OT zaaA 

.uawadsaBje sTpoz uaaaAaTuT uatraotpspupti -o-mq  dAs aalsdeeN  

Z 



(r),J ONi GE:NS 
	 26 

z 
JONGENSAFDELING 

1. A, B en C jeugd : dank aan de clubloten. Uiterlijk zaterdag het 
geld ann jui.lie coach geven. 

2. Htudt er allemaal rekening mee dat er op zaterdag 5 december ge-
won gehockeyed gaat \Norden. 

3. Bij de selektiercnde voor de beide Z.H. teams ziin de volgende 

jongens gekozen : 
ZH-A : Okke Snieders, Frederik Padberg, Sjoerd Taekema 
ZH-B : Jan Adriaan Coebergh, Daniel Vecht 
Gefeliciteerd jongens, mar jammer dat de anderen het niet gehaald 

hebben. 
Veal plezier a. s. zaterdag 	 Mickey & Catrien 
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Papestraat 26b 
2513 AW Den Haag 

Telefoon 606228 

 

           

           

     

Foto's groot forrnaat 10 x 15 cm 95cent 

uur service 

 

     

Geversstraat 59 
OEGSTGEEST 
Telefoon 071 - 17 62 56 
t.o. bushalte Endegeest 
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JC1 
verz 13:30 vervoer Robert v Es Zwart fris Taeke afz Taekema, goede pot tegen 
Hudito, fantastisch gefloten, bedankt ook alle supporters we zagen zelfs Ien en 
Dames 1 spelers, komen jullie gauw eens kijken als we op KG spelen 
JC2 
verz 11:00 op tijd fris Sicco Diener afz Greebe 172 580 vrij voor 19:00, JP 
Verbeek: keepersdag 17-4 vanaf 16:00 
JC3 
verz 12:15 vervoer de Grouw v Cleef Olieroock fris Maarten Kvld afz coach 760 3340 
noteer in agenda 22-5 en 19-6 toernooien 
JC4 
verz 10:00 vervoer de Roos Paine fris Jan afz 171654, 9-4 Goede Vrijdag toernooi 
Asvion Schiedam vervoer Cornelissen Verschuur 
JD1 
verz 11:00 fris Toon afz coach lekkers Nils denk eraan 10-4 uit tegen Aiphen 
JD2 
verh Boudewijn verz 11:00 op tijd voor voorbespreking! fris Rogier afz 217237, er 
zijn toernooien op 8-5 Aiphen, 22-5 Amstelveen, daar er veel wordt afgezegd wil ik 
graag weten of ik op die dagen een teas bij elkaar kan brengen, graag voor 4-4 
bericht van de ouders 
JD3 

verz 12:30 fris Jordy koek Siebe afz coach, let op Goede Vrijdag 9-4 toernooi 
Asvion Schiedam 
JD4 
verz 9:00 fris Christiaan appelsap Hans afz 171 854, alleaaal korte broek+shirt 
geen lange onderbroeken ed seer 

HEREN. 	 DAMES 

OVERGANGSKLASSE A: EHV-Laren 1-2, 	 EERSTE KLASSE 8: FIT-Alliance 2-1. 
Gee! Zwart-Forward 2-1, Gooische-Push 1-3, 	 Gooisc he-Strawberries 3-3. Leiden-Alkmaar 4-0, 
Groningen-Rtng Pass 4-1, Leiden-MOP 1-1, Vic- 	 Rood Wit-Randwiick 1 1, Soest-HBS 0-2, Voor- 
torta-Breda 4-1. 	 daan-Kameleon 2-2. 
Victoria 21-32 Ring Pass 21-20 Gootsc he 21-36 Soest 21-19 Push 
EHV 

21-32 Forward 
21-25 Breda 

21.19 
21-17 

Leiden 
Voordaan 

21-30 Kameieon 
21-28 Alliance 

21-17 
21-16 Laren 21-24 Gee{ bad 21-16 Strawberries 21-25 Randwrick 21-16 Groningen 21-21 Leiden 21-14 Rood Wit 21-20 Alkmaar 21-14 Gootsc he 21-21 MOP 21:1.1 HBS 21-19 	FIT 21-12 
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Wijn uit Chili en 
Zuid-Afrika 

prijzen van f 7,90 tot 
f 9,95. Kwaliteit vergelijk-
baar met Franse wijnen 
van ca. f 25,-. Gratis thuis-
bezorgd. Bel voor info + 

prijslijst: 071-156676. 
02522 - 13106. 
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Ome Jan van Meteren 
H.Smits (za 10-11 & 
Janine Fikkert 
Riny van der Meer. 

224 803 
ma 20.30-22.00)170 998 

170 735 
01711 - 13 106 

H.Smits 
H.Huffnagel 
Coby Noorlander 
Kick Elte 

170 998 
177 458 
174 152 
154 098 

32. 
NA/14—T-2 

Li) 
BESTUUR 
Voorzitter 
Secretaris 
1e  Penningmeester 
2e  Penningmeester 
Comm. Tophockey 
Comm. Senioren 
Comm. Jeu9d 
Comm. Logistiek 
Comm. Competities 
Voorzitter Jeugd bestuur 

HOOFD COORDINATOREN  
Dames Veteranen 
Heren Veteranen 
Meisjes A-B 
Meisjes C-D 
Jongens A-B 
Jongens C-D 
Mini's 

II 

Frans Beker 
Marijke Coulier 
Marc Mellema 
Maarten Jan Brouwer 

Bert Bonsing 
Joly Drok 
Koos de Looff 
Bart Smits 

173 542 
172 495 
142 753 
130 811 

144 889 
155 597 
144 889 
173 578 

Henny Dijkema 
Jan Willem Coebergh 
Marlon de Bruyn 
Jacobi Zwitser 
Micky Groen 
Catrien Taekema 
Mabel Zwart 

01711 - 12 253 
171 435 
170 644 
177 305 
141 972 
171 531 
170 392 

DIVERSEN 
Veidenconsul 
Materiaal Comm. 
Ledenadministratie 
Coordinator Gastvrouwen 
Redactie Passing Shot 
Wedstrijdformulieren 
Trimmers heren 
Toernooien coordinator 
Bedrijfscompetitie 

TECHNISCHE COMMISSIE  
Marijke Fleuren 	172 496 
Anneke Nube 	173 127 
Maurits Eikenhout 134 923 
Bert Bonsing 	144 889 

Charlotte Kokke 	141 934 
Erik Portheine 	170 056 

Joly Drok 	155 597 

ELFTALCOHNISSIES  
Welmoed Meijer 
Marielle Goemans 
Adelheid Waiboer 
Barbara Solleveld 
Jan Keuning 
Martijn Scheltema.  
Bert Bonsing 

133 267 
133 002 
130 839 
120 030 
120 460 
141 810 
144 889 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT  
Bart Smits 	173 578 (Senioren) 
Joke Schulten 	173 650 (Junioren) 

SCHEIDSRECHTERS CONNISSIE 

Jan Stoffel 	153 668 
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HOOIGRACHT 49 LEIDEN 	071 - 125809 

Keuken 7 dagen 
per week open van 
17.00 - 23.00 uur. 

Echt lekker en 
eten 

en waax de re ening 
tevred 
ach op uw 

gezicht covert I 

restaurant 
met frans getinte 

gerechten 

Ile  (lapcn geopenci ,an 
18.00 tot 24.00 our (keuken tot 22.(X) our) 
Remtitantltstraat 2 - 4 hock Noordcinde 

	

071 • 122115 	Leiden. 

Ook 	 aktuclerch. prontotic. 
1113,elijkscliner,. per.oneeketew,c, en/. 

	

oor grocpcn pan ) 0 tot 	50 per,onen. 
cell apart,: ruintte ;tatmeiig. 

Ook groepen 

PARIDEZA. 
DOEZASTRAAT 43 LEIDEN TEL 071 - 133672 

KEUKEN GEOPEND VAN 17.00 • 22 00 UUR 

zijn bij 
ons van harte 

welkom. 

DI1VSD.4G: BIERA VOND, PILS J 1.75 
DONDERDAG: STUNTAVOND 

VRIJDAG: CLUBNIGHT 
ZATERDAG: S.4TER.DAYNIGHTLIFE 

FEESTEN: TEGEN GEREDUCEERDE PRIJZEN 
VAN 70 TOT 700 

PERSONEN. 

Di. Om Do. 	 u VV 	rr. en Zat. 
vanaf 22.00 uur. 	 vanaf 22.30 uur. 

KRUISSTRAAT 30-40 LEIDEN. 
TOEG.4NG ALLEEN OP VER TOO \' I AN 

COLLEGEKAART. 

Voorgerechten 
vanaf f 4,50 

Hoofdgerechten 
vanaf f 10,50 
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