
VEERTIG MAR L.M.H.C. 

Wel en wee van veertig jaar 
Leids hockey 

NIEMAND buiten degenen, ,die in Leiden zelf hockey spelen, zou ge- 
loven, Flat de Leidse Miked Hoc key Club reeds veertig jaar bestaat. 

Veien denken zich de hockeysport• als 'n sport van de laatste . jarcn, doch 
zulks is toch allerminst het geval. De igeschiedenis van de thans jubile-
rende L. M. H. C. bewijst zulks ten vore. 

club promOveerde dank zij een beter 
doelgemiddelde. • 

Over de oo-eloostijd 1914-a--1917 
v vchreen. we hierltven reeds, doch 

op 18 October 1917, volde een en-
thousiage vertgadering in de Turk, 
waarbij de toenmalige voorzitter, de 
heer W. H. F. Coebergh de grote 
prornotor 'was. Mr. A. F. Visser van 
IJzencloorn was vice-voorzitter, 
rnevr. O. C. E. Idenburg---Siegenlbeek 
var Treukelom secretaresse. 
• Tot die tijd werd volgens de Hol-
lan.dse repels gespeeld met de belv- n-
de sinaasappel-bal. I-let contact met 
Eng. geinterneorde officieren bracht 
ook de Engelse regeIs in zwanq.• En 
het gebeurde.in dergelijke wedstrij-
dvn wel, da.t 'de eerste helft volgrns 
Engelse, de andere vo1gen Hollandsel 
regels, gespeeld werd. 

Inmiddels werd'verhuisd naar het 
ve.'d •achter „Pornona" en in • 1918 
voWe aansluiting bij de Ned. Hoc-
key Bond. In die jaren . waren de 
dames- en herenafdelingen nog ge-
scheiden. 

De toeloop• van nieuwe 1edfen was 
toen heel groat. De vereniging te1de 
er toen 168,  en spoedig werd het 
kampioenschap van de 2e klasse fl 
b-haald. De promotiewedstijd tegen 
Hilversum werd echte; met 8--.1 
verloren. . 

De costuums wisselden•  ook al bij-
na everiveel as men van veld ver-
anderde, In deze periode speelden 
de dames in lange zwarte rokken 
met .witte overhemd blouse met rode 
matrozenkraag, terwijl het hoofddek-
sel vrij was. 

In 1919 werden de dames karn-
ploen der 2e klasse. In de promotie-
wedstrijden tegen Togo werd in 
Leiden met 4-2 gewonnen, in Den 
Haag met 1-0 verloren. Ondanks be-
ter doelgemiddelde der Leidse da-
mes werd Togo door de Bond ge-
handhaafd! 

In 1920 kWam het °erste elftal in 
de vier eerste wedstrijden van de 
competitie niet op, wijl er geen elf-
tal bij elkaar te brengcn was. 

In de eer4te twintiger jaren was 
de heer W. Henny voorzitter en cap-
tain en in 1925 werd seen  HOl'andse 
en een Engelse competitie naast 

• elkaar gespeeld. Het versehil tussen 
• beide bestond daarin, dat bij het 

Engelse spel de stick sleohts inet 
een kant mocht worden gebruikt 
terwijl bij het Hollandse spel de twee 
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,kanten van de stick mochten wor-
den gebruikt. 

De oude notulen vermelden • tal 
van bijzonderheden omtrent het wel 
en wee der vereniging, doch wat hier 
vo'et, zou men in deze tijd tech niet 
racer den.kbaar achten. De captain. 
had • de zovg op zich genomen de le-
den des morgens te wekken, wan-
neer er gespeeld moest worden. Toch 
kw-amen de spelers eens te laat voor 
de trein naar Hilversum. Goede raad 
was duur. Autobussen waren nog 
niet zo talrijic en de enig beschik-
bare auto was de 3e klas lijkauto van 
de firma Dieben. Daze werd gechar-
terd en zo kwatm men toch nog op tijd 
in Hilversum en..... er werd nog ge:  
wonnen ook! 

PROMOTIE WAS IVIOETLIJK, 
DEGRADATIE GING GEMAK-
KELIJKER, 

De hockeysport breidde zich lang-
zaimerhand uit en de Ned. Bond 
vorrnde naast de le ,en 2e klas een 
3e klas.... Prompt maakt L.M.H.C. 
daarvan vbruik door naar de 3de 
klas te degraderen. Edoch, in het-
zelfde jaar werd het afdelingskam • 
pioenschap ,weer behaald, doch in de 
Wassenaarse Kievieten had men de 
lastige, tegenstanders. Daze club 
had n.l. een keeper met hoot been, 
waarvan danig geprofiteerd werd! 
De promotie was evenwel tech het 
gevolg. 

In 1923 werd een 	bij de Haag- 
se Sohouw betrokken, een even gro-
te modderpoel als de t Nee voorgaan-
de. Het werd spoedig vetwisseld met 
een veld aan de Hoge Riindiik 

In die jaren werd de vereniging ge-
leid door dr. Soeters, die door 'zijn 
energlek werken nieuw leven en 

nieuwe bloei wist te wekkm. Onder 
zijn 	werd het eerste nieuwe 
veld aan de Warmonriervveg betre- 
den, waarna in Sept.. 	1932 twee wi- 
den aan de Laan van Oud F elgeest 
werden betrokken. Hier werd net 
'kampioenscthap van de Promotie - 
klasse behaald door ie heren in 
1937, vooral dank, ,zij 1-fet werd; van 
Goekoop, die de bal dkwijis op de 
meest rare manieren in het : doer 
goochelde. Toen vond de laatste vex-
huizing plaats naar het tegenwoor- 
,dige a:an de Abspoelweg. In doze ja-
ren was Hans' .de Koster een grote 
steun en leiden.de figuur, in samen-
werking met de L.L.T.C. 

NOODCOMPETITIE BRACHT 
PROMOTIE- • 

In de laatste oorlogsjaren werd een 
noodeompetitie gespeeld, waarbij de 
clubs, die het lichtst bij elkaar huis-
den, biken_ werden gebracht., Toen 
s'aeg -L.M.H.C. geen slecht figuur, 
want zij eindigde boven alle andere 
clusb, die altijd in de eerste k'la•sse 
waren uitgekomen. Zo word 'L.M.H.C. 
bij keuze in de eerste klasse ge-
plaatst. 

Het argelopen seizoen wist het he-
renelftal zich weder in de eerste klas-
se te handhaven, terwijl het dames-
elftal de tweede plants bezette in 
de Promotieklasse. 

Buiten de compettitie cam de 
M. H. C. nog aan ve'e wedstrijden 
deal. Zo was zij geregeld onder de 
deelnemers 	de Mixed Hockey- 
dag van het Haagse H. O. C. Dit ge-
schiedde reeds voor 1920. Acht jaar 
later werd in dit tournooi de kwart 
finale bereikt. In dt latere jaren 
bracht men het dr- iemaal tot de finale 
en in 1946 werd in de finale met 2-0 
gewonnerf "van R. D. M., welke club 
toen het landskampioenschap had 
veroverd. 

HOOPVOLLE TOEKOMST 
Terwijl vroesfer de leden-aan-was 

voornamelijk uit studenten en ande-
re ilea). %restigende 136rsonen moest 
gezocht worden, blijikt de jongere 
generatie nicest wit stadgenoten te 
bestaan en de  .junioren roerden zich 
soms danig. Er werd wel met 25-0' 
gewonnen! Getraind werd onder lei-
ding van Haroen en Vrolijk. Goede 
spelers en speelsters zijn daaruit 
voortgekomen, Mans wordt ge-
speeld met 6 heren- en 3 dames-elf-
tallen, en 1 junioren jongens- en 1 
meisjeselftal. Voriig jaar waren er 
zelfs 7 heren-elftallen en 2 iunioren-
elftallen. Zij alle sloe:gen in de com-
petitie een behoorlijtk figuur zonder 
enig degradatiegevaaf. 

Over de rierdenking van het veer- 
tigjarig jubileum schreven we -gis- t 
teren reeds. 

Verinelden we nog, dat .,Passing 
Shot", het orp.aan van de L. M. H. C. 
in een lustrum-uitgave is Verschenen, 
waarin versehillende aardige artike-
len zijn o,pgenomen, o. in. van dr. H. 
J. Postel, thaxis vOorzitter der ver-
eniging, van mevr. A. E. Goekoop--
Ruys, ab-actis, die de in de oorlog 
gevallen leden herdenkt. een geluk-
wens van L. J. Quarles van Ufford, 
secretaries van de K. N. H. B.. enz. 

Eigenlijk bestaat L.M.H.C. reeds 
meer dan veertig jaar, livant. de op-
richtinssdatum ligt in 1904. In de 
eerste wereldoorlog echter ging de 
vereniging als het ware in een sohijn 
dood-toestand over en eerst op 18 
Oct. 1917 werden de zaken weer flink 
aangepakt en van toen of zat er le-
vee in ,,de vereniging. 

De geschiedenis van het Leidse 
hockey is ten nauwste verwant aan 
het lawntennis in, de Sleutelstad. 
Naast het tennis bestond nl. eten stu-
denten hockeyelub. In 1904 werd 
echter door enkele. studenten en 
burgers een oburgerthockeycluill op-
mericht. In het bogin werd evenwel 
niet in de competitie gespeed. Er 	TOETREDING TOT DE BOND, 
Weird .op het veld achter Posthof, 	VE R HUI Z ING EN, C 0 S TUUMS,. 
waa:r ook de L.L.T.C. jarenlang ge-.  
huisvest was, ,,ge.)noegIijkheids" hoc-
key gespeeld. Eerste voorzitter was 
de heer A. Frentzen, secretaris dr. 
B. de Jong van' Beek en Donik. 

Na enkele Laren begon men ook 
in corrp-titieverb6nd te spelen en 
in' N12 werden de heren kampioen 
der 2e klasse naast Togo,- doch deze 

Per lijkauto naar 
de match . 
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