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.,HOCKEY.
DE EOCKEYDAG.

IÀiden in ite eerste ronde tegen II.O.C.
Na een interrnezzo van zomersport komt
laneriamerhand de winter met zijn eigen
spoiten zijn recht doen gelden. In de
hockeywerètd. is het eerste teeken hiervan
de hobkeydag, di"e de gewone competitie
leder jaar vooraf gaat.
Dezé tlockeydag mocht zich, evenals
ziin broertje, de Mixed-Hockey-dag, meer
eri meer verheugen

in

een toenemende be-

lanestelling van de versehillende clubs.
Mààr fegrÍpetrjk was het, dat men hoofdza,kelijk óe-IÍoliandsche clubs elftallen zag
àfvaaiOgcn naar'Amsterdam of Den llaag,
wàar ae-voorronden gespeeld worden. De
móeste Oosteliike en Zuideliike elftallen
urildert liever niet het risico loopen.een
Ouràieis te maken naaÍ een van de twee
vàiaencomplexen, . met" de kans er in den
eersten weïstrijd:den beste aI uit gewipt
te worden. Dit;-iaar"is de regellng ander§,
óinaà[ waatsaóip, het Haagsche Hockevprraaiis aan hetléinde van de vorige cornbleek te
àetftfe lang geen paradiis meer
gaan liiken
iin- nnteeeíoéel. Hèt was meer
óË een woestijn met wat polleties- gras
ei oo. zulks als gevolg van het zeer slechte
ó"oöíiro"o van àeze velden. De vereenigin;A-H.ó.ó., Togo en H.H.rJ.c. hebben dit
íieuwe velden moeten uitkijken'
iró
"-pitnaa.
jaa, is de Hockeydag ver-deelq3v-eJ
ae Gtrièn van Te Werve (Riiswiik), II'D'M'
iÉoutrust) en van de Stichtsche Cricketen Hockey Club (Bilthoven).
Bovendien waren de velden va,n de AInsteraamióÀu H. en B.C. nog.niet in orde,
àooaat inplaats van op de staílionveld'en,
op n-e!
dit iaàr àéspeeld zal worden
ffJr."C.-tefóii te Haarlem en het veld
dér.D€venter. H.N. ' '.
van
'iri.*í'àfiiísdÈ
Mixed Hockev club saat
het veld. Het zal v-oo1
in
óÍtal
-íieen
spelers-van-het
àËiiÀöt oeài restaan uit competitie'troe
eersté elfthl uit de vorige
rle onstelling voor de a.s' compeÍ'itie zal z\11
Ë";ö';Ët-Ëetreó.t rexena.-ofl lroutrust zal
worden'
àeí-önstelling,,geprobecrd"
--iieiít àaa.na'ía[ ae L.M.Ir.c.
een eemgs'
Ans OÀ,finitief e'erste heeren'elftal kunnsn
oostellen.
"ö;i:ï;

kcnd.

aildere clÍtÍdlcn Í§ nos ntets be'

De lotine voor dsh hoceey-dag; oq Zoldag 16 Septemner a.s. had het volgende'
resultaat.
'6-h;í M.H.c.-terrein te Haarlem wordt

Snm,=e:"T'"ff ;.lïil#Ëi,1*#f;
'25-Bloemenda4- I; d'
itÏ.: c. r.n.C. e.
Èlrrtey-Ofr Kay; Pinokkio l-Alkmaar;
iïn.: f. amstèidam l-§trawbem;esi- g'
. Éinóiit<io rr-M.H.c. tr; h. H.B.s. r-Bloemendaal
---zé

rI.

14 u. winnaar b. tegen winnaar
e.: iO u. *innaar d. tegen winnaar e.; wing.
nóar
---6 f. teeen
-Te winnaar

ionae:
fret

'Werve-terrei:r

wordt gespeeld:
hagè
--lïronae:

te

's-Graven-

íuur: a. Kievieten--§o'S'; !4
u.: b. betttsche Stud.-Clubh. te'Werve' !e
ts u. 30 winnaar a tegen winnaar b'
ióiríó:
--oí fret
E.D.M.-t€trrcfur te 's-Gravenhage
a. II'O'C'
wofit góspeeld: le ronde: 12 u,: II;
1I u':
--rciaó:-11 u.: b. Hudito-Togo
c. É5.u. rr-Togo t 72 a-i d. Victoria rDe Vierde I; 13 u': e. A.M.V.J. R"damÉ.pjrA i; t.'oe Vierde rl-Victoria I. 2e
ió"dél 14 uur: winnaar a' tegen winnaar b'
winnaar c. tegen winnaar d.; 15 u': winnaar e. tegen winnaar f.
- oo Éet ierreln van de Sttchtsche C. en
gespeeld:
H.C.
--ie wordt
ionCe:-,2 u.: Hilversum II-Amerstoóri: 11 u.: a. Be Fair Il-Utrecht c'I; j'Be
dói'n-eaarnsch Lyceum r; 12 u': 1r; e'
I'air I--Gooi f; 1 u.: d. Venlo-Laren
uiweigurn l-Éaarnsch Lyc. II; 12 u':- f'
r,arenii-Utrecht II. 2e ronde: 14 u. winnàar a. tegen wlnnaar b.; 15 u':.winnaar c'
tegen winnaar d.; wÍrnaar e. tegen wlnuaar Í.
--öp
Íiet terrein van Deventer te Deventer
gespeeld:
wordt
" re ioïoà:
12u.: a. Deventer l-Almelo; b'
rr;
zwàiJÓ.tt.c.; 13 u.: Nijmegen-P.'ff.
13 u':-e'
ít u.: O. Deventer lÍ-Apeldoorn;
È.W. r-er*rem; Zutphen bije. 2e ron'le:
14 u.: winaaar a. tegen winnaar b'; 15 u':
íirrnaar c. tegen winnaar d'; winnaar e'
ZutPhen biie.
tegen
--il-weos-tiUoen
óuren 2 x 25 min. Bli- 99rii[-sói-wórht door het nemen van doelschoten
--Giàen beslls[.
lootte dus tegen de eerste klasser
H.o.C. Gunstig is deze uit§lag allermin-st'We mogen dan ook niet verrrachten' -da!
vofsende to.$e 3;t{E
àIröiàïíàars de
beleven, maar gemakkeliik zullen zii neÏ
niet maken.
H.O.C.
"'öiià--ïè"iË:-wmrscrren
versezellen dit

&, (.

team!

^.)"

/àtU'"p il"d^Edn!, o-o

I

n-o e"-T ltnlr /r1*j" J- I
.tr,t-

t* r'
/lr"l.-,,

/t -I
HOCKEY.
DD

COMPETITIE.INDEE;ÍTING.

VOOE HEDEN.
He,t eerste heeren-elftal van heden is in'
sedeeld in dezelfde afdeeling van de
iorige competitie. Een nieuweling in deze
afde,eting is Bloemendaal If.
Itret eerste teaxr zal dus moeten spelen
tegen Alkmaar, H.B.S., H.O.C. II, Strawbelries, Bloemehdaal II, De vierde eu d§
Delftsche §tudenten H. C. (2de klasse A).
Het tweede heeren-elftal werd ook in de
z.g. Haarlemsche afdeeling geplaatst, n.l.
AÍIimaar II, M.H.C. UI, Alliance I, A1'
lianae II, H.B.S. U. Bloeraendaal III ert
Strawberries If.
Deze afdeeling (3de klasse A) is onga'

:twijfertd sterker dan de Sde

kl. E. van

de

vorige competitie.
Vàn de iÀdeeling van de overige e,lftallen
niets bekend.
is nog-competitie
De

van den Nederlandschen

Hockey- en gandy-gond zal 30 Septernber
a.§. aanvangen.

De Nederlandsche Dames Hoc'lrey Bond

zal de competitie vermoedeliik op 7 Oct

/;:

eLo"

í()

h.(,

laten aanvangen.

t

r
I
I

NE,DERLÀND§CIIE HOCKEYBOND.

vergaderde te Amsterdam.
Deze bond-oOo voorstel van den heer De Waal (Amr

p

r

steràam) werd het ziítend bestuur, tte.
uit de heeren H. Baron van Fal'

staande

landt, J: 'ifagener Jr., Tj. van Holkema,
jlrr,*nr. 14r. C. Hooft Graafland, mr. C. Ch.
Geyl en L, J. IÍofman bij accla"matie her.
kozen.

Een voorstel van het bestuur werd aa§.
waarin het den gewonen lede,n
verboderr is orn als lid tot hun vereeniging
toe te laten o,f Ín de vereenÍgingen te
genotrnen,

handhaven personen, die het samenz§n
met de leden van hun of van een a,ndere
vereeniging kennelijk benu,tten om leveranties van sport-artikelen btj die leden te

plaatsen.

De Zuid-Hollandsche Hockey-Bond kon
niet als gewestelijk lid word,en toegelaten,

1

2i
I

omdat voorwaarden gesteld waren, die niet
door het bestuur van den Nederlandschen
Hoskeybond konden worden i.rlgewilligd.

/,J
Het voornaamste Nieuws
Yan heden.

,

'

.

.rlníi
-

''

i'
{.

I/.D.Iry.§., Roodenburg en D.Y.S.

De Leidsche ilames-hockeyploeg Droltror
veert.

Leiilen

I

(heeren-afdoeling) won haar

F.en selijk spel,

3-P van

3-3, van Fluks

DE COMPETITIE BEGINT.
De wedstr.'tjden vtxlr morg\en.

Voor morgen zÍjn vastgesteld de ondervolgende wedstriJden:
2e kl. A: rr.o.c. II-H.B.S.; Lelden-Alkmaar; Straw erries-Bloemendaal II;
Delftsche §tudenten-De Vierde.
3e kl. A: Alkmaar ll-Leiden II; M.H.C.
Ilf-Ailiance I; II.B.S. [-Alliance If;
Bloemendaal lll--.Strawberries If.
4e kl. F: Hudito E-Leiden III; H.H.IJ
C. V[-V.C.L.; H.O.C. UI*H,H.IJ.C. V;
s.o.s. rv-H,D.M. vI.

De voetbal-competitie: overwinningen
van Lugdunum, U.Y.S., Ilillegom, A.S.Ch,

eersten competitie-wedstriid met
AIkmaar.

HOCKEY.

tegen

D.K.C.

Or"rzicht.
IIet valt ons nog te moeilijk om eenigerlei
voorspelling te kunnen maken over deze

.

De najaars-zeilwedstrijden op de Kaag
cen succe§.

wedstriiden.

Alkmaar I verschilde niet veel van Ireiden Ín sterkte. Hoe het dit Jaar za,L zun
is niet te zeggen.

Alkmaar II en Iludito II zrjn

nieuwe

tegenstanders voor Leiden. Hierover valt
dus ook weinig te voorspellen.
De damesco,mpetitie begint pas in
October.

tul.J*Q

-o-

llltit o.,.ert,rf

/;

HOCKEY.
NED. HOCKDY.BOND.

De uitslagen van gisteren.
zde
kI.
A.: H.O.C. II-H.B.S. 1-4; teiden-Alkmaar
3-2; §trawberriex-Eloemendaal II 8J); Delftsohe StudentcnDe Vierde 3-2.
3de kI. A: Alkmaar ll-Leiden II B-2;
M.H.C. Ilf-Alliance I 2-2; H.B.S. ilAlliance. II 1-5; Bloemendaal ltl--§traw-

benies II 3-1.
4de kl. F.: S.O.S. IV-H.D.M.

VI

B-B;

III-H.H.IJ.C. V 0-6; H.H.IJ.C. VrI
Hudito fi-Iieiden III 2*1.
-N.C.L. 6---0;
H.O.C.

lc ^,{A:

,f

Jtr^ut, t: /,(. A..
:
Jx,to*u

6"r;..

\uhr*

hU1 a"uó\t d s /3 f 's u

W.l,t. lh^l. /*W.
/.
/.
í.
/,

.t tl. s.

t,

/.

/.

@ «rofu-..

/,
t.
/.
/.

/.

t't

Jc,,s.

A"4.k rxs,ot .
It. cr. e: È.

B- l/;,.rL.

ïr

e*,,=or.

ato-.a-

v^

/r-í.
B-o.

4,. r-o.

e.

;.
/.
/.
/.

"0.
-

-

4

-r.

3

-a.

e-1.
/-q.
o-f,.
o-§.

tfik een fout van de achterhoede, die
eeni§szins
uitgespeeld stond toe te t<i3ken
-de Akmàarters
hoe
mooi combineeiend
hun linksbinnen de kans gaf om den ach-

i
I
I

j

terstand te verkleinen.
Leiden kwam in de volgende opstelling:
De ll,uyter de Wildt, doel; Janssen, Andeweg en Goekoop, achter; Jung, Haroen en
M. W. van Haaften, midden; Verhey van
Wijk, Hakim, Dros, Damsté en Franssen
van der Putte, voor (v.r.n.l.).
Een invaller dus voor A. B. van Haaften,
die met een kleine blessure aan zijn hand
langs de lijn stond toe te kijken
Na een aarzelend begin kwam er meer

en Àeer teét<ening in Ëài spet van Ëídé
partijen. Maar zoowel de beide achterhoede's als het effect van het terrein waren er de oorzaak van, dat pas laat in de
eerste helft Hakim, misschien in b\ritenspelpositie, de score opende met een goed
schot in de rechterhoek. De scheidsrechter

I
i
I

i

'

j

lf
i

kende het doelpunt echter toe. Leiden was
over dit gedeelte van den strijd iets in de
meerderheid geweest. Jammer was het, dat
de kanthalfs niet genoeg opdrongen, en
zoodoende de voorhoede meer steun gaven.

Vele half weggewerkte ballen

konden

daarom niet benut worden.
Na de rust kwam Alkmaar met een vlot
tempo opzetten. Telkens strandden zij weer
op het backstel Janssen Andeweg--4oekoop, die altijd weer de cirkel konden zuiveren van de dringende groenhernden.
Verhey van lVijk probeerde het op zijn
eentje, en het lukte. Met een ltstige schijnbeweging en een zacht duwtje tegen den
ba1 werd het tweede doelpunt geboren.
Toen zei Schuutman, Alkmaar's mid-

half, dat er wat gebeuren moest. Het
scheen te helpen, viant met een zeer goed

schot werd de Leidsche keeper gepasseerd.
Damsté liet zich niet onbetuigd, door
uit een strafcorner, eerst fout genomen, en
daarna beter, de bal zuiver langs de keeper

ir

te jasen. (3-1).
In de taatste minuten maakte Alkmaar
er 3-2 van. Leidens nleuwe aanwinst,
Franssen van der Putte bleek een goede lj
kracht te ziJn. Na wat urennen aan het

jr
i

I

elftal kan Leiden van hem nog veel plezler

beleven.
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Klokslag 2 uur bonden beide partijen

de strijd aan. Aan beide zijden waren aanvanke ijk vele missers. Alkmaar opende de
score met een ongeldig doelpunt, hetgeen
helaas door de scheidsrechters niet gezieïr
werd. Het tempo wordt door Leiden opge-

t-r..

r-o,erd, maar pech voorkornt het tegendoelpunt voor de rust. Na de thee is Leiden
steeds in de meerderhid en weet dit dan
ook spoedig door twee doelpunten uit te
drukken, één van den midvoor, en één
uit een si.rafcorner. Van een inzinking cler
achterhoede profite,ert Alkmaar met veel
geluk. Eindstand 3-2. De rvedstrijdl.eiding
berustte helaas in slechíe handetr. Een

a-L .

2-3.
t-1.

t-t.

gelijk spei wa,s al het minsbe wat Leid,en
vercliend haci. Toch belooft dit elftal wel

Pory

wat vool de toekomst.
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If eeren -af tleeling)
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Een vlotte wedstr[id met een snel tef,npo. Al gauw ontwikkelde zich een vlnnige
strijd voor de goal der gastheeren. De
voorhoede der Leid,enaars was echter niet

productief genoeg om de gebod,en kansen

td benutten;

Eindeliik wist de linksbinnen een bal,
weggewerkt door de Leidsche backs, na
een solo-ren in het Hudito-doel te deponeer,en (0-1).
De middenlinie beschikt'e evenwel niet
over voldoende'uithoudingsvermogen om
dezen voorsprong lang te behouden. De
voorhoede kreeg te weinig steun. De sp€lers waren individueel zoo slecht nog niet.
Speciaal de linkshalf, e,en nieuwe speler,
CàÍ een goed partiitie te zien. Het zal
langzamerhand wel een goed geheel worden.

Hudito kwam goed opzett'en en verolaatste het spel tot voor het Leidsche

àoel. Nu bleek éerst goed de ongeoefendheid van de Leidsche backs, Ze begrepen
weinig van elkaar. Het was aan de keeper
te daíken dat er ni,et rneer dan twee tegendoelpuníen gemaakt werd,en. Een goed
gehouden strafcorner dient hier nog vermeld te worden.
Itrelaas ontstond er tussshen eenlge Hu-

dito-ers eenig ongeno€gen, wat aan het
geheel wat afbreuk d'eed. De leiding was
goed.
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De Leidsche Dames-Hockey-ploeg
promoveert

I

lliulbov.cn lret Leidsche. Dames-hocke _elftal, dat er voor gezorgd. heeft
dat teide.n
van links
rechts: staanoà: rr. u..*lï"r., rï. van weel, D. vos,
ll. Ilc'dmans, L. Böhtlinsk; naar
k,ierende: rr.ïàs; e. Böhflingk, M. v. d. Haar, H. Hees
en E. van Larvick; zitíende:-keepsterb. Sririt.
Ír('l)r'ol»()vcc[d is.

In

Zaber.dag gehouden vergadering

_de
vnn dcn
Damos Hockey-Bond is besloteÀ
tol; cen uitbreiding van de ttassen-in-ài

lr.s. cortrpetitie.
De ecrste klasse zal met één ehtal uit*
gcbrcid wordctr. Hiervoor komt in aanmer-

kJng Htlversurn

f.

Waarschijnlijk zal dit

<ÍI'l,ul uiet lngaan op dit aanboà, daar de
IJilversumsehe dames zích íe zwàk voeien

voor cl,c le klassc. De Kievieten (Wasseuaor) zullcn waarschijnlijk lrierdoor de

'eel:s[e klasse l]logen completeeren.

Terlgevolge van deze opschuivÍng
er een plaats In de promotieklassekomt
vriJ.

Doch ook de promotieklasse wol'dt meb
één elftal uitgebreid, zood,aí er voor twee
elftallen een plaats vrij is gekomen.
De Leidsche Dam.es en Togo f, dat verleden jaar degradeerde naaide 2e klasse.
zullen nu wel ver.zocht worden in dezé

te komen spel,en.
Onze felicitaties aan Leid,en I. De promotie, die, aan het einde van de prohotiec-ompetitie in Mei, nlet kon doörgaan,
klasse

omdat Ireiden

in

een beslissitigsweO§trijO

verloor va_n-Harley (na ver.lengíng) ts dus

toch een fei[

geworden!
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HOCKEY.
NED. HOCKEY-BAND.

De wedstriJjlen van morgen,
Damesafdeeling: promotieklasse: Hur-

ley--Leiden; Kievieten-DDHC; Laren_
&e kl. A: Victoria Il-Leiden II: I{íe-

IIDM.

virten II-De Vierde; HDM II-De Staart.
Ii[eeronafdeeling: 2e kl. A: IIBS-Leiden

Alkmaar-HO0

II;

Bloemel1,daal

II-Detft

sshe Studenten; De Viende-Strawrberries.
3e kl. A: Leidern II-HB§ II; Strawber-

ries II-MHC

IIf;

Aliance I-Alkmaar 1t;

Bloememdaal Ill-Alliance 11.
4e kl. F: Leiden I[I-VCL; IÍHYC

Hudtto

II;

VI-HHYC

Ned. r,yCeum-SO§

V.

iv;

VII*

ltbna

Overzicht.

Over }Iurley-I-ioiden valt weinig te zegfn de promotie-competirtl,e van het
vorige selzoen verloren beiide elntallen een
rnaal op eigen terrein. We zullen morgen
in .Àmstend,am op 'n fellen strijd kunnen
rekenen. Leiden II is een elftal met speel-

gpn,

steru van goed gehalte naast

goede.

llet

mindere
za,l der,e conoipetiti,e zeker be-

tor $/eÍk kunnen leveren dan het tweede
elÍtal van het voriige jaar.
In de lÍ€erenafd,eeling verwachten we
een overwinniing van Le,iden op HBS; te
mreer undat Van Haaf'ten Jr. weer van de
parLlj za,l zijn. Leiden ÍÍ zàl probeeren
haar eerste thuiswedstrijd in 'n olaerwinnlng oírn te zetten. Deze ploerg hreeft capaclteit'en genoeg, ourr zicih van een plaats
boven ln de rangllist íe veraekeren.

Evenzoo Lelden III. Als hie,r meer eenheld tn kornt, dan vorige week vertoond
$end, zal VCL gaslagen lrtmnen vrorden.

'L^J

[,,

7

DE COMPETITIE.INDEDLING VAN I}U
-DAMES HOCKEY-BOND.
De com,petirtie-ind,eeling van den Dames
IÍookeybond luidt voor de Leidsohe ploe-

g€n;

-

pnmnoti,et<tasse: Leiden I, Baarnse.,Ït Ly0eurn, Itrurley, HDM, BDIIC If, Laren en

IiirsYi,eten L

-ïï tiàÀJa: Leiden rÏ, rrDM rr, Kiàvieten II, De Vi:erde, De Staart, Victoria II,
HOC 11.
4e klasse B: Lelden IU, HBS III, BDHC
VI. Rijswijk, Strawberries fI.
In Éet verslag van de algemeeire vergaderiilg stond het volgende zlnnetje'

ívaarrnede deze oonrpetitieindeeling eenigs
zins in striid is, n.l.: ,,Door het terugtrek-

lren van TOGO zal q een wedstriid sP
onzijOig terreln tu,sschen BIIV en Àrnsterdarn II plaats hebben om als ?de elÍtal
de overgangsklasse te completeeren."
Volesns de officieele competitie-indeeling telt de overgangsktrasse reeds 7 eIÍtalÍen, terrviil Togo en Àmsterdam II
ffeeds in de 2e kl. A en 2e kI' B zijn in.
gedeeld,

Het voornaamste Nieuws
Yan neden.
Ile

v_oetbal-compeÉitie:

een overwinnine
van Bodegraven; U.V.S. en l,uedu";r;sllelen gel{k; Leiilsche Boys slaat e.S.C.

elftal voor den wedstrijd
.-ï-lt
Iegen .?l{tliik
lruxemburg.
§uccessen iler Leidsche fiockey-club.

Fluks met 4-2 door Rozenburg geslagen.
r.}e Na-prasem; moeilijkheden met de
-Doeren;
stuurlo(ze Coppelstock ramt een
motorboot en een steiger.

__

hlhnn

HOCKEY.

ot'y

NEDER,IJANDSCIIE IIOCKEYBOND.

Dé ultslagen van glsteren.
Dames-afdeeling. Promotieklasse : Harley

3*2i Ki,eVÍetrn*B.D.H.C. Ir
-Leiden
3-0;
Laren-H.D.M, H.
3e Klasse A: Victoria ÏI*Lelderr II 1*2;
Kievieten II-De Vierde 7-0; II.D.M. II-

De §taart 3-2.

2e lrl. A: II.B.S.Allïma,ar-H.O.C. rI 3-1;
Bloem,eurdu,s,l ll*Delftsche Stud,enten 1-6
De Vlerdo--"Straqrh,effi es 1+B,
3e Klasse A: Le'iden II-lt.B.S. \l 5*Zi
Heeren-afdeeling,

Leiden

1-2;

II-M.H.C. rIï 0-B; Alltance
r-Alkmààr II +-1: Bloefièndnal IIIStrawberrles

Alltance
II 1-4.
--?e
-r'.i't
Xfaíío
etden ÍI-V,o.L. ?---0:
II.H.IJ.C. V[--.Hudtto Iï 2--O; ]I.D,M VI*
H.H.I.I.C. V

0-8.

z(

t

,lrrih

'

Ovenzicht.

De Leidsche €lftail€n h€;bhen nc}r
qlstérèn $el van de goede zijde laten
Éeruren. Van de vijf vàstgestelde wedstriidén w€rd€n er vler gewonn€n. Het totale
aantat doelpunten vóor en teSen Le!{pq
Het eerste dames-elftal
bedroes
- L8-7.
moest weer bukken . voor Hurley. Ee-n
hier nict, De return'matcn
excuus past
-t
hier in eidcn zal hop,elijk uitwijzen,.,dat

t

,Ilurley ndet een onqY€rkom,eliik struikelis.
blok
:-i{ievreten'en H,Di1VÍtr,uxsnn'en in deze af-'
deellug met goed,e cijfers.
Ldrdön II Éoekte haar eerste overwinntG,--nïenais É.u.M. rr. De Vierde werd
7J).
seslaren
"-in-de met
IÍeeren-afdeeling ging Leiden I
oo tret pad der overwinningen voort;
.dlkmaar-liet zich van een andere zijde
bezien. Delftsche studenterr en Strawberries deden het normaal, door hun zwakkere tegenstanders te kloPPen.f,etden ff won gedecid'eerC. Bloemendaal
III bliikt in d,eze afdeeling oo[ tot {g
rwakkèrcn te lreu-ooren, terwijl Alkmaar II
en Strawbertles fI ook een verlies te slikken kregen.
ïn de viende ktrasse 'F. een'tweetal fancy
uitsla,Een: n'1. overwinningpn van H.H.rJ.c.
V en-Leiden III, terwijl Eudito II haar
twe'eden wedstrljtd moest verliezen.

rj.
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Voor de vierde maal ln dtt Jeer kwamen

ln het veld.
dezen wedstrljd kwam de ongeoefendheid van het Leidsche elftal zeer tot ulting
terneer omd,at de dames erg moestcn tvenHurtrey en Leiden tegen elkaar

In

nen aan hot zware kleiveld en het hooge
gras. Hurley wts Ín de eerste helft sterk
in de rne,erderheid. Legio kansen kroeg de

Amsterdamsche voorhoed,e, doch vele wer-

den er gemist. Vooral . de reehtsbinnen
er eenige malen naast. Toch wist
Huïley haar supertorlteit voor de rust uit
te drukken in een tweetal onhoudbare
sloeg

2J)).

goals. (Rust

Na de rust kwam Leiden er beter in. In
alle gelederen sloot hpt b'eter. Vooral de

rechtsback was toen ]oijzonder op dreef. Na
goed combineeren van de voorhoede van
Hurley zag Leiden hdiist'een derde goal tegen dch àescoord, als niet het hoofd van
de keepster, mej. Smit, zich tusschen de

schutter en den doelnrond had bevonden.
Spoèdlg Wlst mei. van der Haat me,er oplevine -te brengen door met een goed schot
buiten berelk van de keepster in den linkerhoek 2-1 te maken. Illerdoor aangewakkerd kwam Ireiden enthousiast opzetten. MeJ. Homoet (ex-Arnhem) wist in deze
periode van LeÍdsch oVefwicfrt met een
mooie push de Amsterdamsche keepster
andermaal te passeèreh, Q-D Lelden
kon dezen starid echter niet'handhaven.
Kort, voor het einde kwam een inzinking,
die noodlottig werd. Amsterdarn kon zich

# 11. a.
JtituÀrxo^V.
fr- x. t^.y.
&!t.lloU-- Z.
Àt*x*,.;o. !.

ft. Jta*r.c.

Kr z{4ixc6.

f(- o-e.E.

met een hard schot verzekeren van de
ove:síinniïrg. Dank zij het goede keepen
van mej. Smit verloor Lelden slechts met
eer3 Boa.l veïschil. -De leiding liet aÍ en toe,
wel wat te wenscïren cxr/er.
. .,
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Deze eerrstè wedstrijd ha.d voor f,eiOdn
vrij gunstig verloop. Hoewel in het
begtn, vooral door de buitengewone gladheid van het veld, door Leiden nogal veel
kansen gemist lverden, werd toeh door telden het eerste doelpunt gescoord, en wel
door de mid-voor E. Dros.
Van een kleine inzinking hierna maakte

een

Victoria gebruik voor den gelijkmaker. .Al
gauw echter bracht de links-binnen J. v.
Doesburg den stand op 2-1, welke stand,
toen Leiden na halÍ-time hoofdzakelijk
voor verdediging achterbleef, ook de elnd-

uitslag werd.
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(Heeren-afileeling).
bevtcÈrten överwinning van
- Een zw,aar
Leiden,
waar.bij door een zwaar en- slad
veld mooi spel niet mogelijk was. Stoppen
vsÏr den bal ïvas Eeër möellijlË, tèifuijl
,,snijdoÍl" nu eh dan ntët te Íoorttorneir
ws§. Golulilrig filas dè letdlng ultstekënd
én §.treng gn wsrd e[ tàrfleujk voöïzlchug

gespeeld. trn het AUèmè€n kan gezeBd wor.

dcn dAt lJetdeh voor halftime duideliilr in
dc meorderheid wàs, terwijl na de rust de
parti'en tegen elkaar opwogen, H.B.§. aan
't einde van den flredstrijd zelf,s sterker

wa&.

Leiden bogint rnet een paar snelle aanvallen, die eehtor op een goed back-stel
en een uitstekenden keeDer van H.B,S.
doodloopon, De half-linlè von Leiden
steunt de voorhoede goed, van de vlougolspslerns komen msoio voorzetten en
biin-a voortduÍènd wordt op de heut der
gastheeren gespeeld. De H.B.S.-voorhoede
wordt te ïyëinÍg gevo€d zoodat slechts
etrkele aanvatlen voor Leiden gevbar op-

leveren.

Tot een doelpunt lran Leiden '[ echter
niet brengen, tot dat ongeveer tien minuten voor rust rechtsbuiten Verhey v. \il'tjck
een aangeBëven hal van Haltlnl Íhooi w€et
mee te nemen en met een prachtig hoekschot scoort (0-1).
Na, de rust speelt H.B.S. veel beter.
Vooral de voorhoede is nu snelter, terwijl

ds halflinie fllnk

orodrincb.

Do

rechts-

hà,If vblt op door eoèd stóppen en Bangoven. Lslden's voorhoede speelt daarenteg€n veel te kört zoodat de ÍI.B.§.-backo
gemakkelijk kuntlen ingrijpen. De ldidsche achtethoede krijgt 't nu rwaar te
verantwoorden. Voorral aan uitstokend suel

van den techtsback is

't te danken dat

H.B.S. nog geen doelpunten maakt.

Dan moet een sttafcorner tegen Leiden

worden genomen. Ten koste van

een

tweede stratcö!flof, ryaot llnttg-beck Goed-

koop een go.al te voorkomen, wat zich
nog ëens op preclos dezelfde wiJze her-.
haalt. De derde strafcornef, keurig gertomen, ls echter niet te houden (1-1r.
Nog tlen mlnuten resten slechts, waarbU
aan belde zfiden hard om de wlnnen'ds
goal wordt gézwöegtt. Vlak voor 't einde
gëlukt 't dan àan ltnksblnnen Damsté,
te
doelpurtten. Een moellljlt bevochten zege
vàn l-€lden.
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öp een vrij glad vetrd is de eefstè zegè
van de Ireidsehe Íès€fvéB bevochten op de
H.B.B. dlto's, een over'winnlng die ln de
eerstè helft nlet zoo gïoot leek te worden.
Iielden begpn al dadeUJB met eenlge àanvallen, d:ie echter döor dè Haarlemsché
achterhoede afdoende afgeslagen u/erdèn.
Toch werd er in deze periode door Lciden
gedoelpunt. Een bal, ingeschoten van buiten d€n cirhel was blnnén dèn cirkël juist

even aangeraakt door Schoevers, hetgeè$

scheidsrechter §oetors

ntet

ontging.

Helass víBs dé bal mst den véfkèefden
kant van den etlcl< à,angéràakt,izoödat dlt
doèlpunt tèrëcht geannuleérd rÍerd. Vol
möed togon de LeidenaaÍs ophieuw ten
aànv&I, afgè!Ílsseld door menigo gevaarliJke bestorming van H.B.S. oË: hef Leid,;
sche doel. Al spoedlg had Leiden door
Ktol sucoes (1-0); rtoch de linksbuiten
va,n H.B.g. tyiet met een prachtlg schot de
partijen op gelijken voet te brengen; een
fout van den reshtshalf, die een buitenspelvallotJe net bulten werktng stetrde door

terug te loopen.
Na een scrimage voor het H.B.§.-doel
rolde de bal tot net over dë doeliln, zoo*
dat Leiden met èën 2*1 voorspxong de
rust in ging.
Na de pauze een even enthousiast en
Íorsch partiju,e. \Meer had H.B.S. pech,
toen na een strafcorner de ingeschoten
bal den keepor gepasseeld was, maardoor
den rechtsbàck juist achter de doelliJn
gestopt werd (3*1). Weer verkleinde
H.B.S. den achterstand (8-2). Toen kwam
Leiden heÍtlger opzetten. Fïanssen van der
Putten kreeg plotseling den bal voor zijn
stick. Met een lastlge beweging passeerde
hij den keeper. Een tel later lag de bal
voor de vlerde maal ln het H.B.S.-doel.
IIet vijfde en laatste doelpunt .kwam al
even gelukkig tot stand als no. 2 en 3.
Bij Leiden speetrde vooral I'xanssen van
der Putten en §onnevyle een goeden wedstrijd, terwijl het spel van captain Krol
ook nog gememoreerd dient te worden.
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(Eeeren-afileeling)
Itret derde heeran-elftal deeldo glsteren
mede van «ie 'overwinningstaart van de
L.IVÍ.C.H., door zich met de 7-0 zege volkomen ie rehabiliteeren. IIet verlies van
vorigen Zondag, is, althans wat doelgerniddelde betreft geëlimineerd.
Om 12 uur stelde nagenoeg hetzelfds
elftal van vorige week zich op tegen een
zeer ieugdis Hàassch team. Vanaf de
begin- buny ging het het V.C.L.-doel af.
WàarsctrijntUk was deze aanval te overrompelení vóor de actrterhoede, want bjnnen' de eerste minuut had Letden zieh
reeds mst een taÏn rollertje van eèn 1-J)
voorsprong verzekerd; een voorsprqng die
zii niàt m&r zou afstaan. Regelmatig volgaén ae doelpunten elkaar op, door goede

en minder Eoede schoten.

ormoerkeliik was het. dat de stuk voor
stuË kleine V.C,L.-ers een aardig tactisch
spelletle ten beste gav€n. IIet geheel sloot
I vèel réter dan bij de Leidsche ploeg. Dat
I ze nie,t ót aoetptrnten konden komen, is
I we[icht te wijten aan de lichte voorhoede'
die alle rnoe'!.te had rnet d'e veel forschere
, L.M.C.H.-ers. Over eenige jaxen zal V.C'L.

I een nloeele worden. waar rekening rnee

I EerrouAen moet worden. De keeper lie'L een
I óoea oartiitie zien. Aan hem is het te
l.öa"t<eir, aàt oe dubbele cijfers niet geI haald werden.
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HOCKEY.
NEDER,LANDSCHE HOCKEYBOND'

Programma voor morgen'

Damesafd' Prom.kl': BDHC U-LaÏen;

d-xievieten ; HDM-rlurlev'
eíJtïiïi*'
^'àï"ii:ïï r,uioó"
rr-nóc r; .Kievieten
oe staart-victoria rr"
nlnöir,r-ir;
^íJ'Bt'nes
"-4.
rrr-BDHC VI; Straw'

II-Riiswijk.
berries
""ir.ài.ilrtdóËii"Ë:

2e

kl. A: Leiden--Bloe-

ÏóCrt-p" vier'd-e ; Delrtsche
",Ë;ïï;iïi
strawberries-Alkmaar'
Ëi;A:-ÉBs
""àJ'r.r.-a,'; Bloemendaal
ul-Leiderl II;
i

i]-siià*r.rries- rr ; ÍrBS 11-41'
Ai"kL;;
ii-;:;-í atticnee II-MHC II1.
III; VCL*
4e ki. F: SOS IV--Leiden vrr:
Hudito
v-IrHYc
r+rïc
iï.]
NJaL
II_HDM VI.
-^íoiídto*i.
aÍd' Den Haag

-l;iífi]n4

-B-:-HÍIYC
Riiswiik rrr-HHYC c'

d

Overzicht'
dameselftallen heeft alleen ,Lei'

Van de
soc rr zal te slaan
.reir*ii;;"";;&iiÍa.Àetzeude.,blii
|ïii, ïrr t i,t' àriÍàÏ compet'itie' ktLelden^i: ^lii *r
àiï' i" de vorige
tegen het.'Ï.?5;

veldïtï.Ëirl iaat in Ëet
Èó-- Éió.öendaal rr. ook deze wedst'r.rJct
oudanks deu inË" ;;;iln'woraen,voor
De R'uvter de
ïÍii.r"-ïàËi"ï;e.diÉ;i
rr' De Koster is
liifi;-l;';;'à;ïïèiae"verhinderd
mee te

àË;";Jn' ar*Ëi.stutt
suelën.

qiï'ïui,,[lhï:

llF'ifl
ïi**:*',''*f
vorige week getoond op elgen verq' , i-

'"ii8i :ióoàatl"ttal komt voor het eerst rrr
n#ïïrti àït iïài. v," a'$ Jià'fJ ïi H,fl àïl:
te

zeggen, omda,t.er-v

vuurdoop nog
ïrr-iiï o-nàergaan.
e.plaatst, die den
Een gebrek a1n 19-Y;
*ó.te"
moeten wordenmer
ii#;;i arï "óe.vuld
iot in de laatste mi-

#ri;ïtËöitËrfió

nuut van den strii'd.

,'11 " ,:; ,,t),

Het Yoornaamste Nieuws

n/nft+

HOCKEY.

Yan heden.

NEDER,LANDSCEE HOOKEf,BOND.

De K.N.V.B.-competitie : een overwinning
van Hillegom over L.F.C., gelijke spelen van
U.Y.S. en Alphia (tegen Hillinen).

De uitslaaen van gbtercn.

AIle Leidsche hockey-ploegen wonnen

gisteren.

De Leidsche korfbalclub Pernix kam'

pioen van dcn Chr. Korfbalbond.
Mej. Ile Boer weer floretkanopioen van
Nederland.

Danres-afd. Prorn. klasse: B.D.H.C. rILaren 4-2; H.D.M.-IIurley 2-0; Amsterdam ll-Kievietcn 3-2.

3de l(lasse À: Leiden II-H.O.C. 1Í 4-2;
De StaarL-Victoria II 2-1; Kievieten II
II 0-4.
-H.D.M.
4de klasse B: Strawberries fI-IïiJswijk 0-5.
Heerenafd. 2de kl. À: Leiden-Bloemendaal II 3-1; H.O.C, II-De Vierde 4--4;
Delftsche Studenten-H. B. §. 4-2;
Strawben'les-Allrmaar 0-3.

A: Bloernendaal III-Leiden
2-4; Alkmaar Il-strawberries II 1*1;
II.B.S. Il-Alliance I 2-5; Alliance IIM.H.C. fir- %-4.
4de klasse F: S.O.S. IV-Leiden UI 0-8;
V.C.L.-Ned. Lyc. 4-1; H.H.Y.C. VH.H.Y.C. VII 5-2; Hudlto II*H.D.M. rft
3de klasse

11

3-4.

Jeugdcomp. Afd. Den Haag B: Iludlto
IV-Leiden IV 0-3.

Overzicht
AJle Leidsche elftallen winnen.

Het is gisteren voor Iieiden ,een goede

dag gewgest. Alle elftallen hebben gisleren
hun wedstrijden gewonnen. Leiden I (dam,es) had geen wedstrijd. Daardoor is dit
elftal een flink stuk gezakt op de ranglijst:
gesp. ged.gel. vrl. pnt. v-t.

II.D.M.

2 2
Ifi,evieten .... 2 7
Hurley2LL2+-4
B.D.H.C,II..2 L
Leirlen I .... 1
Laren
2--- -

Amsterdamll 1 1

4
2
L 2
7 2
I
2- -

6-0
3-z
5-3
+-5
2-B
2-B

Het tweede dameselftal steeg een plaats.
Ook H.D.M. staat in deze afdee,ling boven.aan,

H. D. M. II ..
Leiden II . ...
Kievieten II ..
De Staart . ...

H.o.c.rI..

De Vierde ....
Victoria If

2
2

2
2
1
1

2

2-2*11-

4

4

t 2
t 2
1-12-

7-2
6-3
,I-4
+-4
2-4
0-7
2-4

In 'de

heerenafdeeling deed Alkmaar

verdiensteliik werk door StrawberrieJ té
slaan. Ilierdoo,r en door Leiden's derde
overwinning is de L.M.II.C. deze vleek verr"ekerl, van

rde tweede Plaats:

Delftsche Stud.

Leiden

.
....
H. B. S. ......
H.O.C.II..3
De Vierde ....
Bloemendaal II
Strawherries

Alkmaar

3

3
3
3
3

33-221-

3
3

616-3
6 8-4
7 4lL--4
1 4 8-4
2 2 7-=1
L216-11
1215-12
3 - 2.-L8

De stand Ín de 3de klasse A is na gistérmiddag: ': '

59--4
c. ur .; 3 21
5 10--5
I :r.. 3 2 i
1411-6
Aliiance IX .. 3 2
L 411'7
Ireiden II .... 3 2Allrnaar If .. 3 11135--rl
2 2 6-9
1Bloemendaal III 3
t2124
Straurberries II 3
3 - 5-15
rr. B. s, u .. 3
In de Vierde Klasse f,' staat Lieiden III
op

M. rÍ.

Allla,nce

No. 2, dank

s.o.s. rv.

zii de 8--4 overwinning

H.H.Y.C. V 2
III .... 3
H.H.Y.C.VU 3
rr.D.M.Vr..3
Hudito II .... 3
v. c. L. ...... 3
§.0.S. IV..2Ned. Lyc. ..., 7

Leiden

LDIDEN

II-

2

2 21 1

1
1
1

2

1
1

2
1

- H. O,

1
1

C,II

4
4
4
3
2
2
I

73-2
16-2
10-5
7-14
5-1
4-14
3-11
L-4

4_2,

(DamesaÍ«leeling).
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H.O.C kwam zonder keepster in het ve-ld
hetseen niet voldoende ln de score ls lllr;;ïrÉï àöói r,eiaer,, omdat vele aan-v-allefi

Ë;aïí;;il-in

oe oÍt-sioe val van lr'o'9'

ir."Ëóí-*ït iru n't'

noodig dat, behalve de

uit den aard der zaak voor
àË--íooitóede vat de tegenpartij Ho'c'
van -s-tqa1'
ó" ànaeie speetitei
iàr.
half -litlie
De
"óí vóriioeoe st'ond.
;ölt-ïE
i,àiln.ó.e.-iiond meestal op de Leidsche
trólft. zoodat zee'r scherp samenspel no!rIiE óas om niet buitenspel te komen'. ue
ièÏascne- goals zijn dan ook alle voortg-esolo-ïennen van de Leidsche
Ëài"óí
"Ïi
voorhoede-sPeelsters.
'ïö:è. ;ffnaé
kort na het besin.de
-öLn
tam schot (0-1)' Leiden
scöiJ'tet
aan, maar de iuiste
ïàÏi- ïïiitàítiteiix
J"'àËr*iiài-- *n-- het alléen te doen lukt
rÀàài diet. Het spel speelt zich dan voor.ii'r,íàriii, ïó-rreíïiaàe"veld af, dank zii
ËËt'iöède-ipel van mei' lverker, die.vele
H.o.Ó.-aanvàIlen goed breekt en met.Keuiiàó ÍuiÉét oe uít telkens weer retourneert.
'"ïpöeors maakt Letdcn gol{k door.mot'
oros (t-1). MeJ. Kammlngo maart-e er
met e_on Jood .scl9i ,to^*,u Iu.tPf-l-1,T.ï

iwee backs, die

art ,rJ',1

tt

(tq*s"

À;

o+<^oitiltx

,

II 3-1.

LEIDEN

(Eeerenaftleellng).
Lelden heeft den derden eompetitiewedstriJd gewonnen, zij het dan ook niet op

dezelfde overtuigende wiJze als

d,en

derden

competitiewedstrijd in 1933/34. (De 10-0
overwlnnlng op d II.O.C. II). Maar 3-1

had het nlet behoeven te bliiven. Vele

kansen zljn om zeep gebraqht doordat de
Leidsche voorhoede telkens en telkens
weer bultenspel stond. Vooral de rechtsbuiten bezondigde zich hieraan.
Leiden is in de eerste helft voortdurend
ln den aanval. De middenlinie met Janssen Andeweg aan het hoofd stuwt goed
op. Ifaroen en Van Haaften Jr. stonden
hèm goed bij. De backs hoeveu dan ook
niet veel m,eer te doen dan een te ver
doorgerolden bal weg te werken of een al
Bloemendatrer den bal
te vàr opdringende
aÍhandig te - maken. De doelverdediger
kreeg dàardoor voor de rust alleen een
laag-balletie te verwerken, wat pleit voor
het goede verdedigen van Leiden' De voor
hoede leverde echter niet dat werk, waartoe ze wel in staat was. Slechts met één
doelpunt kon ze voor de rust de meerderheid van Leiden in het veld uitdrukken'
Na de rust vlotte het beter bii Bloemendaal. De voorhoede kwam meer voor den

Leidschen cirkel.

Haroen was n& de eerste goal rechtsback gaan spelen, waardoor Jong op de
rechtslralf plaats speelde. Bloemendaa\
krrist eenlge straÍcorners te nemen, die
eclitcr door het snelle uitloopen van LeI.
den tijdig word,en onderschept
Verhey van Ítrrik ziet dan de kans schöon
om plotseling alleen door te breken en
met 1en goed schot vergroot hij lreiden's

voorsprong. Bloemendaal werkt hard en
niet altijd even netjes om den achterstand in te loopen. Met kleine duwtiel
tractr'f zij de Le[tdsche voorhoede van den
bal af te houden, wat meestal wel gelukt
Elen vliegende voo,rzet van ïechts \veet
Hakirn door snel in te Ioopen nog juist
aan te raken. De keeper had dit niet gezien en liet den bal iustlg doorgaan in
de goal, meeneÍlde hierdoor 'n out-bully
te kunnen Íorceeren. De scheldsrechter
kende ec.hter de goal toe (3-0).
Bloemendaal maakbe aan het einde van

den wedstrijd een tegenpunt, '$/aa.rover
eeni,ge. strijd ontstond. Op verzoek van
d,en Leidsohen captain werd het doelpunt
toegestaan, waardoorr Leiden dus won meí
3-1, een uitslag die de krachtwerhoudlng
niet weergeeft.
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(Heeretr- af deeliris).

&genhlihkelijk is L,eiden in den aanval en tnaeht het spel open en breed te
hoilden. Bloemendaal is technisch heel
aardig ma,ar trewelt te lang. Na 10 minuten opent lclden de score uií een strafcofller. Bloernendaal werkt aictt los en
weet een mooi doel,punt te maken. 1-1.
Het sp,el gaat op en. ne,er tot Leiden weer
succes heeÍt en met 2*L gaat de rust in.
Na 10 minuien herva,tte de ploe,gen het
spel en Bloemendaal maakt gelijk met
eon doelp,unt, da:[ gpa,nnuleerd trad moe,ten
$,ord,en weígens overduidelijk buitenspel.
Leiden gaat nu met €lan ten aanval en
Bln0emenda,al womdt teruggedrongen.

Utt

een strafcorner volgt het derde doelpunt
en vlak voor het eindo, na samenspel, het
vierde en laatste doelpunt.
De leiding herustte hel,aas weer eens in
onhevoe,gde handen. 'tV'anr:,eer rullen de
vereeniiging:en.@ns wat m[nder slor'dig in
het aanstellenr van scheidsrechters worden

- .', -o-.§.o.s. TVJLETDEN
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0--8.

(HeerenaÍdeeling).

li.ir- «.rq-n»"i,lf,

is voornarnelijk gewondoortastendheid van de
Leidsche voorhoede" De backs waren 'reel
mtu:der dan Ín vorige wedstr[jden. Het
Deze wedstrijd

nen door de'

af en toe wel of ze voor het eerst
in het veld stonden.
Na enigen tijd spelen is de stand nog
steeds dubb,ellolank. Dan tnapt een d.er
S.OS.'ers den bal voor het do,el weg. De
strafbally wordt omgezet in een doetpunt.
De aanvallen van Leiden zijn niet van
treek

de lucht. De rechtsbinnen neemt nummeï
twee en drie voor zrjn rekening, de mi<ldenvoor Schroevers het daaraan volgende.
Na de herva,ttingobully gaat deae speler er altreen van droor en 5---0 is een voldongen feit.
Eenige S.O.S.-spelers raken dan eenlgsains geblesseerd, zoodat het nu gieheel

gedaan is met de Haagsche Schoolclub. De
score stiJgt in middels tot 8--{ voor de

Leidenaars. Het geheel
genoegelij kst parbljtje.

was een aller-
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(Jeugclelftallen).

O.

EindetÍj r heeft Leiden ook een jeugdetrftal gekregen, zij het dan dat mell .lau,welijks een vo,lt'allige ploeg heeft k-unnen
samenstellen. Daai er nog weinig geoefend was zag men nog niets van e,enig
i,erband. Leiden verloor den toss en l:reeg
wlnd mee. DacÍetijk bleck al .de mecr4erheid der zwatten en nà een go,ed arngegeven bal van den iinksback ïverd door de
midvoor na een soloren een goal gemaakt

O- 4.
g _Zo,

(0-1). Everi voor de rust rnaakte nij uit
een schermutseting ,íeer een goal r0- 2t,
lia de rust wog'er: de elflrtlien tegen elkaar
oF De linksbinneu ína:rk:) ri4r. cen mocie
push de derde gcar. i'i'írrna het cinde
kwam met èen 3---{) overwinning op de
gastheeren.
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HOCKEY.
NEDERL. HOCKEYBOND.

Eet Programma voor morgen'
Damesafd. Prom'kl.: Leiden-BDHC II;
Hurley-Amsterdam II.
--ïu-í.t.
A: Voorronden llockeyda.g'
..
iè íir. st voorronden Hockeydag'
Vierde-Leiden;
ir.óiï*io. ze É. a: De
Bloemendaal. rrHËJlii';wËJriiès;
-Àiii*aar-Delftsche
studenten'
rí;
Ë"ó
^'ï; Ëi'
A;-ïèiàó" u-etlianee rr; Alliqn-

cu"'rlleË.ilï,ràà-t ry;
Y5S,ilr-AlkStrawberries
maar
-ieiaen rr-Ht:§ rr'v; N99'
"'ïË^ II;
Ïr1 ï:
-- rrr-HHYc
ItiÏ-ffivC riÍf; sos rv-Hudi'';o n;
YI-VCL.
HDM
"ÍËugàcompetitie

afd' Den-.Haa.g E:
HËïó;:ÉÍffC à; Hudito IV-R'iiswiik rrr

,/,;

-

HOCKEY.
NEDERLANDSCHE HOCI(EYBONI}.

/r.f't11

De uitclagen van gisteren.
Damesafd,, prom.kl.: Leiden-BDHC II
2-1: Hurley-Amsterdam ÍT 4-2.
Heerenafd. 2e kL A: De Vierde-Letden
3"-1; Bloemen1*1; IIBS*Strawberries
daal II-HOC lÍ s-2; Alkmaar-Delftsche
stud. 1-0.
3e kl. A: Leiden Il-Alllance II 1-4;
Alliance I*Bloemendaal III 5-1; MHC III
II 1-1; Strawberries II-HBS II
-Alkmaar
2r0.
4e kI. F: Leiden III- HIIYC V 4-2; Ned.
Lyc,-HHYC VII 0-8; SO§ [V-Hudito U

0-.2; HDM VI-VCL 5-0.

Overzicht.

De Leidsche dames hebben gisteren hun
eersíe overwinning in de promotieklasse
behaald. Groot was deze overwinning niet,
maar wellicht de eerste schrede. op het
goede pad.

Hurley leverde goed werk door Amster-

II te slaan.
In de 2e kl. À kon Leiden een gelijk

dam

spel

forceeren. Eenige doelpunten werden geannuleerd wegens ,,sticks",, In deze afdeeling valt vooral op de overwinning van
Alkmaar op Delftsche studenten en de pre§
tatie van H.B.S. om Strawberries met een
3-1 nederlaag naar huis te zenden. Leiden
is hierdoor op de eerste piaats gekomen,
welisrvaar slechts met één punt verschil op

No. 2, dat een veel beter doelgemiddelde
heeft.
'

Door de overwinning van Bloemendaal II
H.O.C. II van de zesde plaats naar de
onderste verhuisd.

is

De stand is nu:

7 9-5
4 3 11 6 16-4
4 3
169-4
4 3
2 4 L2-4
4 2
2 4 10-B
4 2
4 - 2226-L3
3 2 5-24
4 L
4 - 1318-14
II kon het tegen het sterke

Leiden
Detftsche Stud.
.{lkmaar
Strawberries
H.B.S.
De Vierde
Bloemendaal II
H.O.C. rr

Leiden
Atliance fI niet bolwerken. Een prettige

Leiden

ïII
VII

H.}T,Y.C.

H.D.M. IV
H.H.Y.C. V

4

3

4
4

3

J

Iludii;o ïI
v.c.L.
s.o.s. ïv

4
4

Ned. Lyc.

2

3

2

,

1

j

1
1
1

6

1

4
4

6
5

,
1

2

,

j

,

20-4
18-5

72-t4
15-6
t-t

4-19
3-13
1--12

tegenstander was het overigens niet. De
méest elementrire begrippen van beleefdheid zijn blijkbaar nog niet doorgedrongen
tot het college, waaruit deze club is opgericht. Ook hct eerste elftal van Alliance

wist weer tc winnen.

]VI.H.C. verloor 'en

moest haar plaats als Icidcr van dc afcleeling dus afslaan aan Alliance' H.B.S. II
staat nog slcccls pun[Ioos r»tcleraatr.
Leiden III zcÍIcvlerde lrt ccrt 1-';rnppiecn

weclstrijd

vtn

1,cchl'ticl< l;cl';ctr tloorztrLting

cn lir:haat»sw«rrk ovel lf'ÍI.Y.(r. V en kwatn

op

c.lc

cctslc lrltrirl,s, tkttllt zl.l ltrtltl bcl,clc

ctirlllr;r'trritlctt:l<ltr rlittt Il.Il,Y,(). VlI.
\r ír T (! ír § I\/ rrrr N|rl I'.vr, lrr,ltnrrrotr

NEDEBL. DAIUES IryINNEN IN
DUITSCHLÀND.

Het officieuze

Ned. dames-elf'r,al won
2-0 vart Uhlen-

Zatetd.ag te Hambufg met

horst. Gisteren werd met 2-1 gewonnen
van Harvestehude, te Hamburg.
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LEIDEN I-BLOEMENDAAL 2 2_I.
Deze tweede wedstrijd Yan 'í eerste da-

meselftal in de prornotie-klasse verliep
vóoi traar gunstigèr dan haar première.
IIet elftal bleek over alle linies beter ingespeeld, hoewel nog veel te verbeteren
ïràÉ. els'eeheel houdt de voorhoede 't spel
te t<ort. ivaardoor de tegcnstanders nooit
..ovelromneld" worden. Verder is ,'stickíastheid"- bij velen nog ver te zoeken.Leiden trachtte al dadelijk na de beginbullv een eoal te forceeren, met de rechtsÈacË en óit ats uitblinksters, Iukte dit
niet. De eerste twintÍg minuten verstreken
met Leiden in de mèerderheld. Eindeltk
kreeg de rechtsbuiten mej. Meii-er§. . een
mooË kans, waarvan ze dan ook dankbaar
prof iteerde ( 1-0

).

Na de thee begon Leiden 'weer fanatiek,
met mej. Q. Böthlingk
icn ae
voor
de voorhoeóe
doch
oesteund door
door de
àis Èeste speelster. goed gesteund
-net maar tniet
halflinie.
halflinie, kon 't Bl.-daal-net
ei'ndelijk
viïA;:-' Ní- een strafcorner
goal werd wegens

scoorde Leiden, maar de
off-side seannuleerd, Hierdoor eenigszins
ontmoediÉd, verslapLc Leiden, waarvan
dàdelijk gebiuik maakte. 't Zov er
Bldaal
_voor
als
ï.i&" iton"ker uitgezien hebben
mei. L. Bóhtlingk niet zoo'n solÍede backpaitijtje had gespeeld.
'--llà" àeze tijàeliike inzinking gelukíe 't
LeiOen 't spei weer in handen te nernen
van mei.
;n--il sezàmenliik opbrèngen
Homoet en mej. v. d. Haar slaagde eerstgenoemde er in de Bl.-da?-1-keepster voor
óe tweede maal te verschalken (2*0). Naaàf óà"-p^ài strafcorners, goed door mej.'
Vos Eenomen, gcen doelpunten opgelevero
haddèn. maakte Bl.-daal door een overiómoetdnoe aanval, waarbij de heele
Làioscfre achterhoede miste, er 2-1 van'
Nadat Bl.-da.al nog een moole kans to[
E"riiiimài<en had verÍnoeid, kwam 't €inde
ïnet een verdiende Leidsche zege.
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DE VIER,DE I-LEIDEN 1 1*1.
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Een gelijk spel, waarschijniijk door de
Vierde niet verwacht, maar volkomen door
de Rotterdamrners verdiend. Al was de
samenhang in dit elftal niet zoo goed,
door zijn .entlhousiasme en tot de laatste
minuut lechten wist 't het technlsch betere Leiden goed partij te geven.
In 't l"eidsche eiftal, vooral in de voorhoede, waren veel veranderingen aangebracht. Het doel daartoe was een meer
open en beter samenspel. Men kan echtcr
niet zeggen, dat dit bereikt is, wat ook wel
blijkt uit 't feií dat Leiden deze keer uit
alle wedstrijden ',t mÍnste aantal doelpun-

ten maakte.
Nu was 't terrein buitengewoon slecht,

hard, glad en met veië oneffenheden, zoo-

dat ver en zuiver doo geven bemoeilijkt
weÍd. Maaï toch kon dit niet alleen de
oorzaak zijn van 't korte, weinig doortastende spel van Leiden.
Over 't verioop van den wedstrijd kan
men kort zijn. De Vierde opent met een

paar aanvaltren die door de goed spelende
Leldsche achterhoede werden afgeslagen.
,4.1s 't spel zich dan meer op de helft der
gasíheeren verplaatst, weet Hakim na ongeveer 10 minuten spelen er op zijn eentje
van door te gaan en met een prachtig
schot te scoïen (0-1).
Lrciden krijgt dan een paar strafcorners
te verwerken, de Vier'de weet een paar
gevaar\rolle aanvallen af te slaan. Dan
brengt de Vierde's rechtsbuiten tot aan
de lijn op, zet mooÍ voor en na goed opvangen van de centervoot weet deze met
een kalm schot den geliJkmaker te scoren
( 1-1) .
Na d,e rust speelt Leiden z€nuwachtig
en wordt 't spel nog korter gehouden. De
Vierde proheert 't met verre through-passes en aI komt 't niet to,t doelpunten, de
Leidsche achterhoede moet hard lryerken
om deze te vooÍkomen.
Tegen 't einde wordt De Vierde ingesloten, krijgt Lei'den een paar strafcorners te
nemen, echter zonder succes.
De uÍislag

1-l

geeft zeker de ju!.ste spel-

verhouding der beide elftallen weer,
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LEII'EN II-ALLIANCE II 1-4.
Deae wedstrijd ls niet e€n v?xl de prettie-stà Eéwèest ïan de wedstriideq.gist'eren
oö het-l,eidsche veld gespeeld' Alliance-{r'

dàt

ontegenzeggelijk sterker 1[as,

spe-eloe

ó-À-vmï;trrlek partij tj e. Zeer h-inàöi vrii'-was
tethet, dat de Ilaarlemmersgeen
derlijk

Ëéííap,petteerd'en, een gebaar, dai op
soortveld tttuis hoort.
*ö.iË"ï.àË-'entaiiisctr speelden zij -wel
fieter. Hun aanvallen waren zeer snel en
Éevaariijk. De Leidsche backs misten rn- "0
in het Leidsche
Ë;;ï;-;Ë1i véet--i<nuttel,
ààEi.ïöàro.'óó" àoóe paitiitie. HiJ maakte
qe
ir,'èiíiE Íouten. De middenlinle was er-rn

eerstc-helft volkornen uit en cle-voornoe.oe
miíte veet. Vooral de midvoor. Deze speler
iË t,ióit"iscrt wel aaJdig, doc-h mist r-Ig eeÏr:
maài Oen durf om door te loopen lotJog!
freí Ooet der tegenpartii. Dit Yas tgcn gq
à.-iiee manier- in vele gevallen, t'emeer
daaf de Altiance-kee'per wel robust 'í[a'§,
màar toch niet goe'd keepte, zÍin 'wegwerïí ootr àe Àttiance-back-s
iiàï^ d;í"ietmalen den ba1 st'gPpen en
[à"aeii- vete
iuËtiíËàn. zonder dat zïi aang9vallen wer'
deà door de Leidsche voorhoedespelers' *ïr"ïï
iiis[-elní het beter. Lètden v-le]
"àri,l-'ní;;i
alle voorzette.n yerde.l
*Ëàï

,4\) 4^P

trfi *,.38*;?ili3ài&#?%*"ïi?'i%ï%Ïi'.ï:
itïní niet ingehaald kon worden'

o-

§*,*s. f;

fiw-ui"1,,:"

LEIDDN III_H.H.IJ.C. V.
Gezien de posiiie, die beide elftallen op
dit een
.r"-ïÀïeriíib' inneínen beloofde
ïàu"irï"-oeï- ramp te worden. Degeen nl'

zou .ook
àï;^"&;;;-ïeàitii:a zou winnen,
in deze ,af{geil.t.J"-iíè ieioine" nemen
iiïË. ö.rrÈxiíÉi."tt Leiden Irtr d-eze la.stige
iiiiB' *éï-sucöes weten te omzeilen ?1. z?9
dit
*ó;-àó-rust niet naar uit datwist
iilï.""*.nbr*n-uï
plm. een kwartier
,ïri
nemen waarna de

íi.ft.ÏJ.b-.-ï;-' tiioiiie te

latér door krachtlg door-

"iiïïíó'minuten
Ëöï't."-v"E den linksbulten gelijk we.rd

9e1

maakt. De vreugde was echter van -Korf,en
leiding
iiirur-íaài n.n.rÍ.c. weldra weer de
schot van- hun
;;m Aóói een welgericht stand
werd ger'*ttsÈrrite.r. Met àezen

àiàïia. Íet elftal van Leiden IrI bleek den
ríóèo niet te he'bben laten zakken en na
een gelijk oprgaanden strljd werd el drf
de geDjÈmaËer in de touwen gejaag$.
Hiedaan was niet vre,emd het feit dat de
rochtsbÍnnen thtr{§bàck giÍl,g sDelèn ëfl de
IinltsbÉek reohteblnnën wa§ gaerl §íàa,n
waardoor beide linies nu ve'el vlottel
werkten, Na dezen geliikmaker vac Leiden
III niet meer te houden. De midvoor
maakt z€er handig B*2 en do linkgbinnen
4*2, Een straÍbully word door den HÀa,gsohen mtddenvoor

gomlst,

.

-

Alzoo wlst Loldon III dozon wodstrud
vott<omon vsrdlEnd lic wlnnon,op haor veràiiarttttr nurnerlt trÍmtbander.
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I.trOGKEY.
NEDER,LAND SCHE'..EOCKEYBOND.
,.7_,,

De weilstrijtlen van morgen.
..'\, i .::.. '

Damesafd. Prorn.klà§se: Kieviten-Leiden; Amsterdam II-ïÍ-DM; Hurley-Laren.

kI.'A: HOO II-HDM II; Victoria II
II; De Vierde-De Staart.
-Kieviten
4e kt. B: Leiden lIl*Strawberries 11;
Rijswijk-BDHC VL
Heerenafd. 2e kI. A: HOC U-Leiden;
HBS*Bloemendaal'-'If; Alkmaar-De
Vielde; Delftsche Studènten*Strawberries.
3e kl. A: LeÍden II-MHC III; Bloemendaal III-HBS II; Alliance 1l-Alkmaar
11; Strawberries ll-Alliance I.
4e kI. F: Leiden ïII-Ned. Lyceum; HH
YC V-SOS IV; Iludito II-VCL; HHYC
VII_HDM VI.
.Ieugdcomp. afd. Den Haag B. Leiden
IV-HHYC c; rrHYC d-Hudito IV.
3e

Overzicht.
-Eaan

De Leidsche Dames

bij Kieviten

op

bezoek. Deze wedstrijd. dient zeker gewon-

nen te worden, wil Leiden aan het einde
cler competitie niet alle zeilen bij moeten
zetten om weg te komen van de laatste
plaats.

Amsterdam II krijgt Zondag 'de kans
HDM de eerste tegengoals te bezorgen,

en misschien de eerste nederlaag toe te
brengen. Hurley zal kunnen winnen van
Laren. HOC U kan zèker wat presteeren

tegen HDM II, mits het volledg opkom!,
dus deze keer met een keepster. Victoria
II zal morgen waarschlinlijk haar derde
nederlaag mogen slikken. De Vierde zal
tegen de Staart op eigen veld een gelijk
spel kunnen behalen.
Leiden III gaat morgen voor het eerst
ten strijde. Er is niet veel in ploegverband
getrainil, zoodat over dezé eerste ontmoeting welnig'te zegigen is.
.R,jswijk.--BDHC VI kan oP een .draw
getaleefd worden. Lelden I (Heeren) kan
winnen van HOC Ir.
De belangiJkste ontmoeting In deze afis d-Íè van de Delftsche studenten
deeline
-Strawberries'
De uitslag van dezen
tegen
wJdstriid is van belang voor de--bezetting
van de eerste plaats op de rangliist. Prettie zal de ontmoeting niet ziin, want de
Èóverwijksche club heeft niet den naam
tq SiJn'
ían eön prettige tegenstandermet
hun
terwiil de De[tsche Studenten geheel
ivpisötre ríwe jovlaltteit op ee-n
aïarte wUze geapprecleord dlorsn '"e
als tegenstondcr.
wrorden
'
Alknaar zal op otgon veld geen moeite
hebben met De ffietdb. ook HBS zal Bloe-

lv ,JbP

Leiden

I[

moet morgen veel beter gaan

spelen. om MHC

III

de competitie ook

tot een goed einde bren*

voldoende tegenstand

bieden. Bloemendaal III kan
morgen twee kostbare punten behalen ten
koste van HBS IL Alliance I en Alliance
zullen waarschijnlflt wel winnen.
II
, In
de 4e kl. F moet Leiden ÍII zorgen.
voor èen groote overwinning op het Ned.
Lyceum, ter verzorging van het doelgemiddelde. HHYC V kriiet de kans de nederlaag van vorige Zondag goed te maken door een stevige overwinning op SOS
IV. HDM Vf kan goed werk doen tegen
IIHYC VII. VCL zal wel weer verliezen.
Leiden IV kan zijn tweede optreden in

tè kuínen

gen. HHYC
Hudito IV.

d zal 't zwaar

hebben tegen

t. dó t,
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HOCKEY.
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NEDERLANDSCITE EOC]trEYBOND.
De uitslagen van gisteron.

Prom.kl.: Kieviteu-Leiden
- Damesafd.
3-1;
Amsterdam II-H,D.M. 0-B; Hurtóy
3-1.
-Laren
3e kl. A: Victoria Il-Iiievieten II 3_B:
De Vierde-f,}e Staart 1-?.,
_ 4è [X" B: Leiden rll-§trawberries II
5-{;
Rjjswijk-B.D.H.C. VI 4-1.
_ Ileerenafdeeling. 2e kl. A: H.O.C, II*
Leiden 2-4; H.B.S.-Bloemend.aal II tg:
.A,lkmaar-De Vierde &-Z; Deffitsche stud.
2-1.
-Strawberrios
3e kl. A: I"eiden ÍI-M.II.C. III 1 s:
Bloemendaal III-H.B,S. IJ t-5; amauóó
Il-Alkmaar. II 4-t; Strawbérrtéi UAlliance I 3:2.
. 4,e kl. F: L€iden III-Ned. Lyceum 5--0.
(w.
n- o.); IíH.y.c. v-S.O:s. IV -?-0:
Ilqdito II-II;CJ,. ru; H.rr.y.C. Vtrj
IÍ.D.M. VI iIJ.
Jeugdcompetitie afd. Den Haae B: Lieiden rV-Rijswijk m B-4.
Overzicht.

Het damaselftal van de L,M.II.O. vorloor
andermaal een wedStrijd, die veet fetài
!ad_ moeten eindigen. pitmaal waren- ae

I4ldsche backs er eenigszins de schuld van.
Veel heeft de spil, mej. Vos gered. doch
deze prestatie moest te lanc voortduren.
zoodat de twee internationaàb, de dames

proese van Groenou er toch no'g in stàaÈl
9e1r om haar cltlb aan een overÍ,rinntng ïe

helpen.
H"D.M. won weer en nog heeft het eeen
tegengoals. Hurley is ln deze aÍdeeline:ooÈ
nog steeds ,,in the rrlrrning,,.

De staart, verpletteqde De Vlerd€ met
7-1. Lelden fII won haar eerstetr wodstrlld
Hoewel het vertoonde spel wel wat mlt
gemeen had, ma§ hot toch nog nlet
loc\eygenoomd
Íraat
worden.

{À: ," , ',

In de Heerenafdeeling

behaalde Leiden

wóèr een overwinning. Bemoedigend i{ hpt,
dat het fur de Leidsche voorhoede beteT
einE- Verschillende malen had L€iden mct
ËcË- te t<ampen. De DelÍtsche student'en
iàinrtn met'slechts één goal verschil vart

zoodat het nog §t€.eds- een
,' Strawberries,'mededinger
naar het kam-

sàvààiiike

óioenscliap is. Alkrnaar bracht haar doel-

óp peil, ten koste Yan P"
Ë;miíàíài
-Btóenien-aaai
rr komt er beter in'
ïiàïàe.
verloor nu slechts met 1-0.
Èei
-Ëideí
-trl[Ir iÉéue een aa,rdigen-Y-4st$g
m-'
te?rrnisctr betere M'II'O'

tegàn

Íóïit na de rust wogen de partiien goed
elkaar oP.
toeen
--iliiarË-Ï
vËrloor van Strawberie's rr'
eerste nederlaag.
De
- I,eii;í ni won Zonder te spelen' o-f de
ieuedise Lyceisten te veel huiswerk had-

à.iïïíàat

Ëdhó;

ze een meer aannemeliike reden

ónr weg te bliiven zeker weten.wè

het niet. Maar om half drie sfoncl Lero€n
alleen oP het veld.
nog
--6e-Èirae
eiftauen van H'H.Y'C' woruren
*íuI. ÏËfr-." w'speène geliik, rra met 2J)
voor te hebben gestaan'

') t nl'

----<-

,\Bfn[,x.

Vu^i/.
l€ aoÀnz^ A.

/.

1tr.

1,

ïï

í .)5-s,

1lE .
'stnol,r$vua i*,78.-

x,,

/.

L/./.b3

2. --

- 4§4d. f-o.

I

/.

e.

,

eÍ.

-

6-§,
/- §"
O-b.

LEIDEN III-STB,AW§BEN,EIES

II SJi

(Damesafiloeling)'
dameselftal he'eft son -g-roqte
derde
Het

ovi,ri'inninà ÉÈaala op de Bweffiksche
club. Verdiend is deze overwlruring zeKer'
het ook niet te- qqemgn'
càiiatteerd is
-wel
over meer tecrniek beà"aitiËiààn
-novéndien
bezat Lelden qonise
irÏste. en
soeeliters. die eenig begrip over het sper
aan den'dag legden, wat van de gasrcn
*#Jrf,

f*"uïï"ï:ï$Ïl v-an strawberries
"'ï1
op de r.o'idsche a.ch.tgrsËaLoàéí íàtt<óns
van Leiden
ffi.d;""-ii"
-heeft'eeen aóóiveràeoigster tseeren'
zet:s
te
behoeven
schot
iii.i ".il*a;i- àoor uitloopen behoeven. il
te griipen. De

enkele strafcorners,-op-i:r

íïiàlörïà--itoei Èónaen semakkeliik afseI weerd worden. Leiden daarentegen w-as oen
I r"riàËtdii wàdstnid in den aanval' Met eer:t
I írin of rneer gelukkige goal uit een sc.rrI maee voor het doel der qast'en zet'te Lerq€n
om in een eerste ooerI haal meerderheid
-Àr"
gauw volgden er meer' betere
I il;ï.
schoten!
"-ö-rïi"ttet

''partiJtJo.

geheel een heel gemoedeliik
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KIrVITEN I-LEIDDN I,

// -}.

3-I.

' 0)ames-afileeling).

B^ L,

Beide partiien begonnen in een snel
tcmpo, maar de Kieviten €psteund door
meer zelfvertrouwen, werkten do eerste
aanvallen beter af. Na de eerrste tien minuten nam Leidon het s,pel m€er en meer
ln handen en gedurende de rest van de
eerrste speelhelft he,eft Leidon zeer zeker
en lets grootele veldrneerderheid ,getoond, doch door een geringe productiviteit, deels dom slecht afwerken der aanvallgn door de voorhoede. ma,ar meer nog
door het uitstekende spel'van de backs en
Spil der l(ievlten, kon dit overwicht niet
Ín doèIpuntën uitgedrukt worden. Daasentegun leverden de sporadische d,oorbraken

f- v"

f-f

ó-- 9,
3 -.í/

der Kieviten b§na even zooveel goals op,
gescoord door het flinke doorzetten der
dames Broese van Groenau. D,e halflinie
ven Leiden, met mej. Voa als uitblinkster,
gaf behouden de bovengenoernde doorbtaken, de voorhoede der Kieviien geen
gelegenheid tot sco,ren. De backs van Leiden hadden niet bepaald hun dag en
staken wel erg af bii hun collega's der
tegenpartij. Na de rust ongeveer hetzelfde
srelbóeld als te voren, met dit verschil
echtet, dat bet samenspel der Leldsche
voorhoede, waarin mej. Q. BöhUingk weer
excelleerde, beter vlotte. Ock de snelle
ronnen van de Leidsche rechtsbuiten, mej.
Meyers, waren niet van g€\taox ontbloot.
Memoreeren we nog, dat de Kievtten
net de rust een geflatteerde 3-0 vooï§prong hadden en dat het verdiende [Éldschè tegonpunt door een push van meJ.
Q. Böhtlingk tot stand werd gebracht.
Ieiden behoeÍt zlch doff deze niet ver, diende nederlaa€: heusch niet te laten
i ontrnoedigen, daar het spelpeil aI vaïr
I betere kwaliteit was dan in de voorgaande
It-wedstrijden.
I
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Leiden vlotte 't nogal in de gelederen, vergeleken bij de vorige wedstrtiden.
Als back debuteerde Sonneville, die vooral voor half-time goed werk verrlchtte en
door z§n tempo nog iets op te voeren een
goeden tegenspeler van Goèkoop kan worden. Haroem vas verhuisd naar rechtsbulten, vaar hij voldeed, maar 't ziJn medespelers nog makkelijker maakt door
vooial niet te veel naar binnen t€ loopen
De voorhoede ats geheel speelde stukken
beter, 't spel werd van tiid tot tiid goed
verdeeld en opengehouden, waardoor de
tegenstanders overompeld werden; waarschijnliJk zou de llnksbuiten wat meer

Bij

presleeien door wat ,,feller" te ziin. De
halflinÍe was goed als altijd, behoudens
eenlge zwakl(e mom,ènten na de rust,
waai onder anderen ook een tegèngoal uit
voortkwam.

Gedurende de eerste s?eelhelft was Lel-

den verreweg de

meerdele. Een doorbraak van II.O.C. bezorgde deze club evenwaardoor de stand na een
wel een goal,
kwartler - 1-1 was. foen kwam Leiden
flink opzetten, de Hagenaars verdedigden
uit alle macht, maar konden 't nog 2 maal
scoren der L'eidenaren door Hakins niet

voorkomen. Na half-ttme kwam H.O.C.
van haar spel. Mirtder goed
tot ontplooiing
-van
Irelden bewerkte ook een gespelen
liik opgaande partii. Ult een strafcorner
wist óímsté echter voor Leiden te scoren.
Dtrect hierna maakte H.O.C. eveneens-een
EoaI'- dit werd direct weet gevolgd door
éen'eevaartijken aanval van H'O.C.' die
eindiÉde ln- een schot tegen den paal,
welkö een beter lot verdiend had. Toc-n
Ë;; èi een algeheele opleving pii -tgY
den en toonde re weer haar meeldernero.
Maar ook Lelden ontbrak 't geluk ln deze
nenibd,e. waardoor liefst drie schoten op
it doel'net ernaast terecht kwamen. Zoo
twam 't elnde met 4-2 ln 't voordeel van
Leidcn.
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ffi P#
A.mfrLf.itr'+""?ïi.HJiffi
'riiËï"iËia*r
en §rrcIheid- ln
brengen en a'l heef't 4lqep
iilï àItat il; "rrtr,",ut'*'u
ïhï#e;Ï";h was óit een vee[ betet el.Jtal'
fJilx,Yw%$'toeru*r"ffiu"Hg*:l;1
*ftr,

van den Lqidq,heP keener

Or.*u.o
*íli#Hif
*m"mg*ryu-

uest'ooau het -rÍaarlemd"ï'iii-i#;1iài, !ngoede
aanval der tÉgenËËïoeL Eou

,tll'-ffi r-l"llr'tt"l*"#;wB;*
den paat en eenige qp
-*iiï*e"--tËe""

g*,*s:ffi ;s,ilïffi'frË^3tff{Ë
It d;wrners w,oraèn d'oor M.Irc' +et
x# ïf '§qx#'q5: fËi
ffi-ffi'à,
uel:
iiffiïe' reoïr,isuutten einaeDjk
v'q9-r

-hg!
r'eide.n rs
te scoren'
zit- on:s
h'et
maar
ffi,,iiö i,"-ií-tirË,*iaeot'eld,
;rËiïËË ö-ïï1ià"0 bliift oorver'anderd'
aËïoJieg-e-np'unt

4I.,EIDEN
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(Jeugitcompotitie')
Lelden en Riimsiik kwamen voltallig op'
piiööt na aen àanvang toonde Lelden ztin
ffi"àeiirrero door veie aanvallenR'iiswiik
-9p .q9
Doch
iïï.;;tË;í; achterrroeue.
;ffiö-ïàÍ àf, vooral door een off-side

i'ïr'-lrlàai óndaíks deze vele aanvalleE was
vèiuàno te bespeuren in de Leidscrrà voörfroede. Uit een strafcorner wsE
uit een sehot
Ëilà.;-íö;-i-o te maken,van M. van der lIoog. Even later een soroón Leioen leidde met 2-o'
Ë;il;'ffiasnv
^r.rï
ultgeàö-ií.[-wË r,etaen eenigszins
síeeld. Riiswljk kwam er m€er en meer 1n-'
"iióóiït--dè
iïnksbinnen. De achterstald
voorsprolg' r.n
wlií-à*gèret in een 3-2r,eidcn
geliJk te
àà-ËatïiË minutcn wlst
il"Ë;-A aàiooor een Punt birmen tc

;;ilind

/lh.tu,.rt'tt'#'.ï

haten.
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HOCKEY.

HOCKEY.
NEDEELANDSCHE HOCKEYBOND.

De uitslagen van gisteren.
Damesafd. Prom. kl.: Leiden-Amsterdam II 0---4; Laren-Kieviten 0-10.
3e kl. À: Kieviten Il-Leiden IÍ 2-l;
De Staart--H.O.C. II 5J) (w.n'o'); H.D'M.
II*De Vierde 3-1.
Heerenafd. 2e kl.'A: Leiden*Del{tsche

NEDEB,Í,AND $CHE IIOC KEY -EOND.

L4-*

fr*tuJ-

Prograrnma voor morgen.
Darnes:afd,. Pronr. k1': Leiden-Àmsrte'r-

Laren-Kieviten.
dam
--'t,e fI:
kl. A: I{ievieten lÍ--Leiden II; De
II; HDM IÏ-De Vierde.
Sta,irt
--rièàïenatO.
-IIOC2e kl. A: Leiden-Delft'sche

Stud. 1-1; Bloemer{dlaal ll-Alkmaar 2-3
De Vierde-H.B.S. 3-1; Strawberries-H.
o.c.ll" 4-2.
A: Allisnne,X IJcidos-r-r e -0;-H.
3c kl.
-ii-turtc.
t'tt z-s; Alliance rr1-1.
II
Strawberries
".§l
"'àË"r.r.- rl- n.o.m. vr-Leiden rrr
-0-3-;

ll-Alkmiaar: De
il'
Íiór,ae-trÉs
; $t::awberries-Iroc
-ló
tt. A: ÀlU,ance r-r,ei'den rr; 4]kmaa'r
fi..-eló-emend'aal 1II; HBS II--MIIC Ifi;
Alliance ll--,Strawb'erries II.
----ae àt t. F: IIDM vr-Leiden rrr; sos
VII; NCL*HIIÍJC V.
rV-ïfl{IJC
-'.l,euÉuóómpetiíie,
afd. Den Haag F-: §9d'
r.v-cóuil ii-r,eiden rV; Rii,swijk lu-victória VII; Hudito IV-NCL'
SmAónten; Bloemend'aal

s.ó.s."irr-rr.n.*.c.
H.Y.C. V 0-8.

vu 2-2; v'c'L'-H'

Ovetzicht.
Overzicht.
tr-reiCen

I

kriirgt Amsbsrda,m

II

De Leidsche dames verloren deze weeE
ook iíderdaad ll
*;;. -ii;-- wedsïri:o was
zw{gen
maar
I

op bez'oek'

slecht. We zullen hier
.het
I
er toe doen: De ploeg moet zich- zell. ver- l]
hers[elren
te
zien
beteren en moet het zelf
qe ll
Laren werd door Kieviten eenlgs-lrns,

wie zii wianeï is m'oeili;k te zeggen, da.àr
op volle
h'et Leidsctre elft,ai n'og niet
Ëiàc"t hóÍt gespeeld. Een groot'e oyerwi"niíg zal-,0'e ir,itslag wel.niet ..wor{!l:
iaar zít d,e Leid,sche verdediging Qn 'Beval
ír"'vei1ièren) wel voor z$rgen. Kievít'en
,ài-rr*t.r, ,op eigen v€'ld wel aa'n kurrnen'
f,ólOert II ksn mórgen winn'e'n en zich- dtaar
op de-2'e plaa-ts'
íóói-íat rnaster nésielen
ö;ii lróM it ÀL haar overwinningen'r'eeks
óÀi- voortzettc,r, ten kosrte van De Vierde

les qelezen. Leiden II verloo-r va-n I<IevIEen
met invaller§' .
II dank zli een ploeg
H.D.M. U kreeg gisteren haar eersrc teEensoal in het net. H.O.C. II verspeetoe
verscnrJiweö vertiespunten door niet te verschiji*ïË"ïËtrï.tpo"tè"

lshï:sj#i+.tllïfi Jïff :i

àïi*àii. Éoc Íi zal moeite hehben op h'et
De Síaart.
In de He'errenafdeeling wordt morgen een

,v,eld v,an

b,elàn'etriike wedstrijd

r

om 'de €er§te È&at's

dat met een punt v'eríchil. maar met een slechter d'o€1301l1ldààlae- tnans nog vóór de Delftenaren op
àà'"ài.i. ïÈats ibaat, zaL het morgen. F'ard
tà ïd.'àitï"óó,ioen krUeen' Beg'rij'pelijkerde Delftsche club er all€s.op 0m
*iir i.i-op
eigen v€ld te slaan' M'et een
iJià."
tààïii'eàiox-zïi nut, naar wii weezen. wei
àà.ireàeï, Leiden

a l,ukkeri,
--ÀiÉniaat

Bl'oermendraal U--w'nL-

kan van
I
Strawnerries van HoC II' D.e
I ""rr-^Ëvà"iti
Íier'oe-HBs i§ bel'ansrijk
*aË""*"oidraten
iËiitriïí--Éevoor de I'aatst'e P]?a§
it*
uI' ue
c Leiden II komt or meer en meer
fir
vorige weet zou
Mnc
tegen
*.aitriia
', uu:töa.?Ë.ióöpen zijn. als Lei'den.nret zoowellif-!! keeren de
iI .reói-pucrt had gehad.te'qen
Ailia'nes r.'.daÍ
Zond'a'g
à

Aaísen a.s.
, vcriqe week sn'euvelde tegen €en zwalnK€re

ór,iili ii àà-a?Iógtinqt 1-rxi"?t

I.'*-P]J:

l,,u

.a- fl^

*."hi

íà- pàrtiien- wosèn seheel
".',1
ËïiiaËïËtï.
-er
zoodat het een goeoe
elkaar-op,
ài tul."
"àïIitdfËiiit<e' weastrlid
voo-ral
werd'
Ën
op-49t
öïuï"iöónài!- zíon zeer svrirpathÍek
gelijkde
àinuten
àïràaiste
Ëö'ï;
í."lii,
ging'
in
er
maker
*ïiË;tbeïàítoe een masere overwinÉtóeÀénoaat rr' strawberries en
wat verwaeht werd'
"iiií'ïp
öï'ïióiat
-viitoot
"ï.ià;ï- rrdeden
een wedstriid tesen

spelers van

scheidsrechters,
""ï"'irià"trr
Àriianöe Ir. Dit bleek een soort wraaxneat critiek die Leiden- rr
ililï'Ë ?ï" àb
-Ëerèàen
uitoefende 9P .4et
;tïi?.ï;Ë;- óbtïè 0." v an
Alli anc e rr . hi er
EirïËrr"r rÏiiii

#*"rtïib"',ï,i:%tl'n",t"*f, Jf,t'hïïïà
*ïHi*mïli8' ifl.tt'ï"ed werk- g-qel sJ:
i:s's tll'mffi'rril Ëfu ï.i
Hhtí.ïílï
vr
:Ëiàr ïnàesragen weg voort, door IÍ'D'M'
öJ.ti:i::+'ïËr.h.i:,+:{í#,ïff ,s,.Ht;
Ï'iilf, *";3;,Ï'l' fiJSI § o.s, w.
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STITDENTEN 1-1

(Eeerenaf rleeling.)

Onder de comecte leiding van mei. Vos

en den Bondsscheidsrechter Broes€ van
Groenou begon Leiden een der belanerljk;

wedstrii?en Yan deze competitie. Het
begin was-voor de Leidenaren niet zoo
góöd, Aaar Delft hard van stapel liep- en al
Éauví eeniee strafcorners te nemen kreeg.
Éoor het-snelle uitloopen van Leiden
werd erger voorkomen. Doch ong.eveer.
tien miluten na het begin kon Pot (Delft)

ite

een-strafcorner omzetten in een doelpunt,
doordat de Leidsche keeper den bal iets
verkeerd beoordeelde. Deze ruggesteun van
de Delftenaren deed aan het spel geen afbreuk, integendeel. Leiden kwam er wat
in en-Delft-speelde hoe langer hoe beter.
Maar veel sehieten konden de beide voorhoedes niet. Daarvoor waren Boon en Werker (Delftsche backs) en Haro'en en Goekoop te goed. Bovendien was Janssen Andewreg, dé t eidsche spil heel goed op dr'eef,
zoodat DelÍt zijn meerderheid in het veld
niet in doelpunten kon omzetten' Met deze
1--{ stand trad de rust Ín.

Na de rust. kwam Leiden erg opzetten.
Sonnewijlen was nu rechtsbuiten gaan
spel,en. Zijn voorzetten brachten vooral in
de laatste tien minuten van den wedstrijd
veel verwa.IÍig teweeg bij Delft. Eenige

Eoede schoten werden door den Delftschen
Éeeper goed er uit gehouden. Eindelijk wist
Damsté vijf minuten voor het einde de

partij,en op gelijken voet te br'enge!,. door

een sbratcörner onhoudbaar

in te schieten.

Daarna volgde een brillante partii van
snetheid en tactiek, maar Delft kon er
niet meer doorkomen en Leiden werkte

hard orn deze eene punt te kunnen be-

houd,en. Onder zeer groote spanning kwam
het einde. Deze wedstrijd stond op een zeer

hoog peil, zoowel van spelkwaliteiten als
van spel en sportbegrip van beide partij'en
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(Heeren-aÍdeeling)'
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Om hatftwee werd begonnen' - Aanvankeliik wil het bij Leiden §Iel
vlotten. doc-h alle kansen worden nen

ontnomen, .-die
à;r-eï Ëèrrào.iècttters
-sctriinuaar revanche wiltren
.rà-mèí---voo, dè onvriendeliike woorden'
die in Hockeysport tegen hen zijn geuru
;;;^;*t-.idiíe- vàn dón wedstrijq !9id9n
volIl-Alltanoe II. En het is hun gelukt-'
dat de keeper
;1a*" *e met te zeggen,doelpu,nt'en'dan
seen schuld had aan de
í. oe itoofOzaak va,n dezen wedstnjd ge-
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O_3.

(Heeienafdeeling).

L
-,P,?"I":B*f *i".,fifl8%í;?#f
rrr op

i,öàrËiià- h"ebben Leiden

*" Ë;

-Houtrust

*it.Ï}fl
'tiíï*x'1ïËY.,:ret'ït,seï
àÏ"Ëii,.iiinnins op de aÍd. kam-pioenen
t;"it Ï#.cd.-He1 duurde meer da'n een
Hrï:fi,i*i,f "* j,"ïh,ïï3hÏ'#'*"í""*

'riiïisËttl àtttJ vaí 'spele'rs van wle
iiàïË-"'q,itt Zonder iusten werd- de wedbleef- de comítriià vt*btÉa. oot< hiernaover
laten 9Í,r
ËiiËïie veel-te wenschen
Èon de voorhoede ,,p"""rïïSi,

iïTr"t§:

zeet scherp
l3#'if.*à"8f ïï\liu,ou, +"en goai-Loïgde
derde
ï;ï.;f, gepusnea. Eencijfers,
iets' dat veel
ïïoiÏ"t Ëí-"rwrcnt inzijn. Jammer
oc.E'.o&E

hooser had kunnen

ae óartij door streng fluiten der scnelosrecliters- voor zekere en onzekere ol'erf,reàl"sèn. zoo vaak rverd onderbroken'
qe

Èten oe spelers er voor zorgen
tinr,tiíe-spitif, aat het derde tot nu toe
niet te verliezen; want
i';'it-t'";r.ï.-órkt.
'dat alleen zal
ze t:el aÍdeelingsI lrËctrs
'Ëàmpioenschap voor Leiden doen wlnnen'
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Hei is Leiden alweer niet gelukt een
overwinning of desnoods een geliik spel.!9
bevechten. Het vlotte niet, vermoedelijk
door gebrek aan training, Amslerdam- wisf,

hier àoed
vair te proÍiteeren. Vooral de
zeer -snelle linklbuiten was voor halftime zoowel rechts-half als rechts-back te
vlug af. Uit haar schitterende- voorzetten
kwàmen dan ook een paaï doelpunten.
Bii Leiden muntten rechts'back en
reènts-hatt, spil en links-binnen uit.
Ondanks'hèt zware veld speelden beide
een vrii snelle wedsírijd. De betere
oartiien
'stickltechnipek
bij Amsterdam viel op.

Ook nu was-het gebrek aan doorzetting- de
oorzaak dat Leiden niet tot scoren koq
komen. Als Leid.en iets in de meerderheid

is. brak Amsterdam olotseling snel door.
Di: sLrafcorner, die hiér uit volgt, werd ineeschoien. Toén was het met Leiden geöààn. tiet liet alle moed zakken, en speelden lusteloos verder. Vooi'al in de achterhoede ontsondeir gapingen. Doelpunte-n
bleven dan ook niet uit. Met een verdlencte
voorsprong ging de rust in.
Na de rust w-as Leiden geheel gedesillu-

3-0

sionneerd Dit drukte ook op Am§teÏdam'
dat ook slechter ging spelen. Leiden schiep
zieh nog eenige schiLterende kanse.n, -docfr
Lieden ívist ei geen profeit van t'e trekken,
doordat de drie binnenspeelstel's alies ve:Iknoeiden. Het gaat zoo nieb goed met dit

elftal.

Met een beetje meer training en wat

meer ,,teamspirii" is er zeker wab meer te
bereiken.

TIEYITEN II_LEIDEN

II 2-I.

(Damesafdeellng).

De Kieviten toonden een goede gerouilneerde ploeg te bezltten, met fraai samenspel en goed schot. Vootal de dames Begeer

blonken uit.
Het Leidsche elftal toonde weinig eenheid en samenspel. Dat de nederlaag niet
grooter was is te danken aan het goede
spel van de beide backs P. \trerkman en G.
Werker. De voorhoede mlste vele opgelegde kansen en schoot herhaaldelijk naast.
Het eenige Lcidsche doclpunt werd, na een
ver*oede strijd voor dc goal, gemaakt door

E. Dros.
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H"@I(EY.
NBDEBLIIIÍDSCEE EOC]rEYBONI}.

Programhe voor mottgcn.

Kleviten

.'

Overzicht.

-O-dames gaan bij fl.D.M. op
De lr€idschi
dat nog steeds ougeslagen de leiding heeft.'Veel hoop qp"een overwinning
r&l e: nlet. zijn, maar tot een verrasslug
achten we Leiden wel in staat. Kieviten,
&an van IIurleU winne,n, en .{'dam 2,2a1
brz,ffiP.,

rli

l

,1I

I
;

l,

de Bt&mendaalsche dames'wel met een"
ilèdérl&àd naar huts sturen, teiden 2 zal
morg€tr' moeten winn€ln, wil ze haar kans'
op een.eerste plaats behouden. Leiden 3
kan vdl moed'naar'Bloemendaal gaan en
met een weinig doorzettingsvermogen zullen beide punten wel naar Leiden komen.
De Leidsche heeren dingen mee om den
Ereslingbeker, waa,rbij Leiden 1 bU Kieviten op bezoek gaat. Leiden 2 zal }:leí
zwaar hebben tegen A'dam 3 en zal dit
moeten beschouwen als training voor de
competitie.

Leiden 1 kan het van haar oude tegen-

standers wel winnen
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IIDDERLAND§CIIE HOCKEYBOND.
De uitslagèn van gisteren.

Darnes-afd. Prorn.kl.: II.D.M.-Leiden
Àmsterdam II-B.D.H.C. U 1-1;
Kieviten-Hurley 5-2.
,3de Kl. A: Leiden U-De Staart 1*3;
H.O.C, II-KievÍten IL 2-8.
4de Kl. B: B.D.H.C. Vl*Leiden UI 5--1;
Strawberries II-H.B.S. III 4-1.

6--2;

Kl. F: Ireiden III-t€iJeugdcompetitie afd. Den Ilaag B: LeÍden V-V.C.L. II 4-3.
ÍIeerenafd., 4de

clen

IV 4-0.

Treslingbeker, lste
Leiden I 0-1; Gooi

M,II.C. il-IÍ.B.S. 1*2.
Leiden ll-Amsterdam

III 2-3.

Overzieht.

Hei eerste dames-elftal van de L,M.IÍ.C.
werd gisteren een zware nederlaag toegebracht door H.D.M. f. lVedsrom mag hierva r de verde<lÍging geen verwijt gemaakt
Tvorden, De voorho,ede is andetmaal gebleken niet voldoende produetief te ziin,

al heeft zlj dan ook haar tegenstandsters
de eerste twee tegengoals in de competitie bezorgd.
Ilurley moest met sprekende cijfers
(2-5) de meerderheid van de Kieviten
erkenn,en.

II

kon het tegen de Síaart niet
dit elltal bleek de verdedigings-iinie het sterkste. Leiden III
werd in haar wedstrijd tegen B.D,H,C, VI
gehandicap,t door de omstandigheid, dat
het met slechts 10 speelsters ln heí veld
trad, waarvan bovendien 7 invalsters,
fn de Heerenafdeeling leverde Leiden I
een keurige prestatie door in de eerste
Leiden

bolvze,rken. Ook biJ

ronde voor den Treslingbeker de Kievlten,

die in een hoogere competitie-klasse
spelen, met 1-0 te versiaan.
Leiden II trad in het veld tegen Ameterdam III. De uitslag 2-3 mag eervol
genoernd worden indÍen ln aanmerklng
wordt genomen, d,at de gasten in de
klasse spelen,

2d'e

Door het uitvailen van het 4de elftal
van V.C.L. is Leiden IV in dezelfde klasse
als Leiden IIf geplaatst, Het 4cle elftal
moest in ,een pittigen wedstrijd de m,eerderheid van het derde erkennen (0--4).
Het Jeugd-elftal zag kans een 0*2 achterstand tegen V.C.L. Iï orn te zetten ln
e,e,n 4--0 ovefwinning. Een keur{ge prestatie.

IT. D, M, I*T,DII'TN

I

612,

(Damee-afileeling).

Nweer een nsderlaag voor de teidsphe

dames. Toeh had de wedstrÍid, ondanks -'t
feit. dat' Leiden met vele lnvalsters speelAe.'€èn vlot verloop, en vooral na de rust

wds- 'i tempo hooÉ'en
ooenEehouden,

'als-

Eeheel was

't

werd

't

spel goed

krachtsverschil niet

zoo eroót, als de uitslag aangeeft, alleen
de midvoor van II.D.M,, mej. §truyE, is-een
geweldige hockey-,,ster"n lvaqr- alle l,eidsche speelsters bij in de schaduw ge§teld
wor'deri. Deze speelster beschjkt -zoowel

over'een perfecié stiekleghnick a1s over

Eroote snelheid, waardoor ze de kan§ zag
van de 6 goals te maken'
tietst
- wa es min.
spelen kreeg H.D.M.'s r-ech-t§binnen de geÍegenheid tot §coren. Leiden
iieí zictr niït öntmoedigen en zette stug
door. Toch §coorde H'D'M. opnleuw brn-

nen- afzienbaren tijd, en wel- door een
prachtig hoog schot van mei' §truyk-urt
iln-itrïtcorÀer. oe voorhoede van L'eiàbri ttet zieh ntet ontmoedigen,'t-binnende li-nKsl'-utrcn
trió speslde subliem en sokzag--oe.tl'Ir''Lvr'
depd gged werk, en zoo
lààpstéi zich voor 't ,,eerst" dit iaar ce:
óàsieerd door de Leidsche mldvoor me-J'
dPtan O.t llaan. DezB tegengoal7ar
'rl
ze
n?t'
dÍrars,
zoo
H,D.M.
van
tàrAvOer
van-ar
dlrect
bal
den
vond,
nooaààXetitX
iíe nu[v in de goal te leggen' Een pr?.entipe soló-ren. II,D'M. l'eidde met 3-I' Hreroí-een Eeliik opgaand spel m'et -even een
ffi";ÈË;È ï;n à-e r.eiasóhe voorhoede--en
àen teí tweede male scoren van meJ' van
,É.t ii;;i. Hoewel Leiden van dit oogenze tocn
Ëtx af heslist niet verslaple zagwaarvan
ziph scoren,
ioc , maal tegen
ËÀfimàaí'door ?en mlsverstand bï- een
was de stand dus
öffií. M;t-Àalf-iimé
ceUik op#.ii.-'i{;- d; lssf eer vruwelkanten
veer
belde
aan
met
sPel
ÉrJnA -ïí

T ïoet, die de keePsters Ín
i;Ë;Ë"
onhoudËffitË eóï verwerkien' Nog een mi$lyg^oJi
tfaar h,oog scttot vran .H,D.M''§ over]NlcnE
periode van
íiï.i"a "ötgoe eengr-oote
felheid bij 't zoo
ïu-"-r,tiaórï door
BrI --or'
binnentrio
àöo- óómrineereídE
moot opgezette aanvallen'

danks diverse

meer vinden'
;-;rïr ï;1 n 't doel-nlet ln
àtt 6-2 't -voordeel
Ë;ï';ï"Ëï;ani
zoo
i,'ïri É,ö,tu. wanneer Leidendieechter..
fightingspeelster
iedere
àïïreïí'en
toonde'dan
;öiíiï ;ibrduai, ài.e ze vandaag
;ï;Í-- àr voor haar toch niet zoo donker uif,

-*.#-o--#

LEIDEN II*IIE §jrAART 1*3.
(Dames-aftleeling).
Een eezellige n;edstrijd op een glad veld.
Leiden-begon erg zwak en de achterhoede

teàen dà open aanvaltren van de

't
Vooral
§iaart zíaar te ierantwoorden. Dordt-

had

centervoor en rechtsbuiten van de
sohe club speelden een behoorliJE nar,
tiitie. 't Luktè de Leidsclre verclediging tot

eïeh voor de rust alle aanvallen af te
Àlaan. pe Leidsche spil, dle goed op dreef
was had echter 't ongeluk een voorzet van

Oe'-rè.frtsUuiten van de Staart zoodanlB
vàn richting te veranderen, -dat de mid'
voör van laàtstgenoernde club geen moeihad te scoren. (0-1),
te
--uí-à"
rust bracht een omzetting -in de
voàrhoede meer teekening in 't spel van
deze linie en 't lukte dan ook mej' I.
Mevers na even doorzetten 't eenige Leidschi doelpunt te maken. ondanks 't laaie
verdedigeir der zwarte achterhoede wisl de
Staart toch nog twee keurige doelpunten
aan 't eerstgenoemde toe te voegen (1-3).
Ofschoon Leiden alle mogelijke moeite
rleed de ach0erstand toe verkleinen, lukte
dit niet door keurig spel van Ce Dordtsche
hacks en keepster. Een goed aangegeven
cn gestopte sttafcc;'tre" hracht oo!r qeen
loelpunt. Ar me! al verdiende de Slaart
de overivÍnning, ma.ar ook 't spcl van Leiden gaf reden tot tevredenheid.

B. D. II, C. VI_LEIDDN UI

5-I.

(Dames-afileelrns),

Í,eiden kwam met 10 speelsters op, waarvan 7 invalsters..Dit is zeker een verkla-

ring voor de onverwachte nederlaag. Hoewel l"eiden zeer fanatiek speelde was ze
toeh ni,et opgeïyassen tegen de betere opstelling en stick-techniek, maar vooral
tegen 't samenspel, ïvat bij Leiden geheel
ontbrak.

Bij het ingaan van de rust

was de stand

0-2. IÍoewel de 2de goal een off-side geval was, wat de scheidsrechter beaamde,
hij deze toe. Na de rust kwam Bloemendaal sterk opzetten en de achterhoede
was daartegen machteloos. Toch wist Leiden nog één tegengoal te maken, een keurig schot van de mid-voor, uit een straÍkende

corner.

Met een volledig elftal

Leiden

III

sp,elende mag

betere resultaten vervrachten.

OII IIDN TBESLING.BEKER (1e RONDE).
t$eviten I-Leiden I (heerenë
afdeeling) 0-L
Een verdiende ovenrlnni:ng van L€iden I
op de promotieklassers. IIet was wel duideIfik tE merkeïr dat de l§eviten e€n paar
goede spelers als Pietersen e.a. kwiJt zijn.
Leiden was voortdurend iets in de meerderlretd wat vooral ble€k na de rust, I{eeper

de Euyter de Wildt heeft dan ook biJna
niets té doen gehad.
I,eidenlflas reeds direct na het begfur in
pu. rje
De
daar bliiÍt
Drurr het
ne[ bij.
aanval. maar qaar
o.en
den aanY?"r,
voorhoede der gastheeren kïvam daarop in,t

I

acíle en kreeg een paar §trafcorÍIeÍ6 te',
nemen, echter zonder resultaat. Hierna i
verdeelde zich het spel meer over beide \
helÍten. Er rverd weinig fanatiek gespeeld r'

en het tempo was minder snel als bii de
wedstrijd van de vorige maal tegen Delft.
Hakim en
braken eenige m&len
malen
Hakim
err Hopkcma
Hepkema brakerr
goed
)ed door. De
De taatste was nog wat langzaam erl kon het ternpo niet voldoeacle
volgen. Als hIJ zlch meer op snolheid traint
zal'tri: echter zeker vol4oen. Een mooi hoek
schot van Franssen v.'d. Puite cilerd door

den keeper die zich goed had opgesteld 8estopt. BiJ de Kieviten warenhet vooral §oe*
rosso en Henny die het de Íreldsche ash-

terhoede moeilijk maakten. * ,*t *U
met blanken stand in.
Na de rust speelde LeÍden sterker tervriil
het bij de Kieviten iuist mlnder goed vlotte
De l"eidsche backs konden daardoor ver
opdringen, de halflinie steundp goed en
gaf de vsorhoede yele kansen die daze,
Een goed
echter niet ryist te, henutten. Een
schot van Ilepkema lvefd keurlg gehouden.
Toen Damsté een srpringends hat toegesBeeld kreeg. nam hU deuo usxtdw eer§f te
stoppen en-via de rechter hovenhoek verdwéen de bal

in de ds sea"l. (0*1),

I
I

I

I '

irl?'rlt'{rcl'"

,I,eid"n

'

iftffiteraop

"i"rrl

III''F.ra..

vrt

galljk op
mocrdorbotd.

IIet moosd€ro €mtl
vorgooddc v+cl yEn

va,fl 'frliloNtr
spslteohs"lol

AÍndcrdin

§heclaal do ke€p€r vfrr Irsiden

oeísocdPn wed§tÍiJ'd ténrg zlen'

II

EA.n

op

7

-ryt,
LIEIDEN

UI-I,EiDEN IV {-0.

(Hoeren-àldoeling).
t84 van
Volgen:s hef loeslu{t van I Nov.
hÉt sesre,taria,a,t vam den Ned. IÍo,c. en
B&ndy-Bomrd is Leiderr IV in dezelfde afde'eunlg (4F) geplaat§f als Lelden

rIL

Om

halfeen betrad de nieuïve ;aarrwinst van
de IJeidschre Mixed l{ockey Cl;trb: he't sl,trds
Zarerdag,gevorrndq he,eren-§eniores-e'Ift'al
Leiden IV (jun'ior'es vorÍnen nu Ioeiden V)
a1n ,g,ast, haar eigen teue'ln onn ln het krUt
te treden tege'n haar, om niet te zeggen
tnger gerorutirrree,rde, dan ioch wel wat
ou,dere, zuster, I+eiden

III.

Beide elÍtall,en

opereerrden door deze haastlge inlasch ln
hbt competitie-pro,gram met eenige lnyaltrers. Dit nam uiet wee, da/t Leidsn IV vol
ljve,r en oy€flrloerd, de Jeugd el,gen, van
treer trok en to,t ,aan de ruet IreÍden m b€Iemmer-dro

haar ouden speelYorn te her"

krij,gen. §lechís óénrna&I werd het zust'er.
Itike doel doorboord en m,et een 1---0 voor§prong voor de gas,theeren werd de twoedo
helft hervat. Lelden fII kwam er be,ter in

en dit

de,el van den wedstriid ke,nunsr&te
zich door het herwi,n:nen ïan het prestiee

vtoor de ouderen. Een 4-0 o{r,erwlnodl:og voor
d,eod d,e jong,erren b'eseffen, dat
Leiden

III

o'udrer'e zustor nlet door toeva,l de
eerste pl,aats der rarrgliJmt bezette; hoewol
h,et zeer zeker geonr optirnfrsmo ma8 h.eetren

hlaar

wa,nne€r wiJ v,oo.rs,pelle,n, d,at lelden W,

me,t he,t gezeltrigheldsgev,oe[ traar elgen, do

zu'sterlijke nabtJheid op de ltoogero Wortett

der r,angladder zoo dÍcht mogeiltJ,k zaí
traclrten, to hsÍlad,eren.

T,EIDEN

v-v.c.L. 4-8.

om olf uur §ietrdern de b'eid'e el'ftallen
zic'h op. V.C.L. speelde goed samen maat
ieiden verde'digde zich met alle m'acht'
Na de rus! kwam V.C,L' sterk opze|ten en
scocrde achter elkaar t\ry€e mooie goals.
Nu was de b,eurt aan Leiden en d,e ze'er
so-ed spelende link"sbinnen wist bweem'aal
ir-et eeir soio-r'en een goal te maken (2-2)
de Leidsche
Uit e*n scrimmage mapkLe
midvoor dan wee'r een gÖal, waarna Lerd.en

en V.C.L, le'der nog €en goal scoorden.

fl {,tu

//

HOCKEY.

I

HOCKE,Y.

NEDER,LANDSCEE HOCKEÏBOIID.

NEDDRLANDSCEE IIOCKEY-BOND.

ProgÍamma vq)r mqrgen.

Uitslagen van gisteren.

Dames-afdeeling: Danoes-Hockeydag tq
Àmsterdam: Leiden l-Zutphen.
3de Klasse A: De Vierde-Leiden 2; De

Da,mes-aÍd. Hockeydag te Amsterdam.
Zutphen-I-ciden I 1-0.
Comp. 3e klasse A: De.Vierde-Lelden
II 2-0; De Staart-Kiev. II 3-1.
Heeren-afd.: Van Holkema-beker: Leiden I-Hudito 6-1; H.H.Y.C. Il-Lelden
Ir 7-0.
Comp. 4e klasse F: H.II.Y,C. VII-L€i-

.

Staart-I{iev.

2.

Heeren-afdeel.ing

:

Va,n Ho,l.kema-Beker:.

Leidein l-Hudito; H.H.IJ.C. 2-Leiden 2.
4de Klasse F: H.H.IJ.C. ?-Leiden 4.

Jzugd-cornpetitie,

afd. Den

Haag B:

Iciden 5-IIudito 4; C-C.L.-Victoria 7;
Ned. Lyc. 2-R.iiswijk 3.
VrÍendschappelijk: Leiden 3-BrltisÏr

B: teideh

VriendschappeliJk: Leiden
and Am. §portclub 6-0.

m-

V-Hudito fV 1-3.

and .tmerican §Porítclub.

Brit.

Ovcrzicht.

Overzicht.

Het eerste dames-elÍtal van Leiden vergistcren op zeer eervolle wUze van
de Oostelijke eerste klasser Zutphen. Een
verdeeling der punten had Lelden wel

loor

IIsb eerste elftal der Leidsche dames
doet mee aan d,en Dames-Ho€,k€ydag in
Amsterdam en. heeft in de eerste ronde
geloot tegen Zutphen, een Oostelijk eerste

verdiend.
Het 2e dames-elftal

klasser, zood.a,t de kans op een overqdrudng

uiterst gering zal zgn. Het competitieprogïamma. .vermeldt slechts de wedstrijd,en De Vierde+leiden 2 en De §taartKiev. 2. Voor Lel4pn is dit een kans haar
positie te verbeteren, terwiil De Staart
de trelde punten uel zal..kunnen vern'e1

werven.
In de heerenafdeeling zijn Leiden

den fV 3J).
Jeugd Comp. aÍd. Den Haag

f

en 2

I

ingeschreven voor de wedstïijden om den

Van ttortkeuna-beker.
Le.iden 1 zal op eigen terrein wel geen
moeite hebben Hudito te slaan. De Leidsche voorhoede kan nu .haa.r sctrotvaa.r-

digheid eer» toonen. I-eiden 2 gaat te gast
bij de llaagsche derde klasser' H.II.IJ.C. 2.
Speelt ze als vorige week d,a,n lron II.H.IJ.Cz-wel €ens groote moeite hebben om in de
volgende ronde te komeru, .
In de 4de klasse F spe'elt het nieuwe
Leidsche elftal tegen H.H.IJ.C. 7 Met een
weiriig geluk kan dit wel e€ns een Leidsche
overwinning wo'rden.
De juniores bestrfiden op eigen ternein
r Hu.dito 4, welke wedst'nid gewoturen moeö'
worden willen de Juniorcs hun kans op heÖ
kampioenschap behouden. Verder speelt
Lsiden 3 een yrlendschappeliiken wedsEiid
I

I

tegen de ,,Bïitish a,:ad Àmerican Sportclub" uit \fiassenaa,r.

ton het in Rotterdam niet bolwerken tegen De Vierde.
De leidsche heeren worden steeds beter.
Een klinkende 6-1 overwinning van het
eerste elfbal op het snelle en enthousiast
spelende lludito voor dern Van Ilolkemabeker, bewijst de schotvaardigheid der
voorhoede. Het 2e elftal kreeg een zware
nederlaag te slikken tegen H.H.Y.C. II.
Een paar tegenpuntjes hadden de Leidsche reserves echter wel verdiend.
fn de com,petitie speelde het nleuwe
Leiden Megen II.H.Y.C. VII en moest
met een 3-0 nederlaag naar huls terug.
Het Jeugd-elftal moest in Hudito IV
haar meerdere erkenneu. Dit is de eerste
nederlaag der Leidsche Juniores.
VriendsehappeliJk speelden Leiden III
err een slub uit Wassenaar een gezellig
partijtje. De gasten waren echter te zwak
om het den Leldenargn noelUjk !e Uakeu

ZUTPEEN-LEIDEN
(DameshockeYdag

te

I: 1-0.

Amsterdam.

Door loting kwam Leiden tegen Zutnhen. de bèkerhoudster van het vorig
iaar,' te spelen. Het Zutphensche elftal
was niet 't competitie-elftal, maar een
combinatie van Oostelijke speelsters.
In 't begin was 't tempo zeet laag- Zoo-

wel Zutphen als Leiden had moeite erin
te komen. Bii Leiden was dit stadium iets
Ianger, zoodat Zutphen's middenvoor binnen
5 minuten wist te scoren.
- Vanaf
dit oogenblik tot half-time is 't
een gelijk opgaànde partii geweest zonder
soeciale uitbtinkers. Beide keepsters Lre-

gón niets te doen. Na de rust was 't ofíensief voornamelijk bij Leiden. De Zutphensche voorhoede met een internatiohale en een semi-internationale speelster,
fraa tegen de Leidsche achterhoede niet
veel melr in te brengen. Beide backs waren in sublieme conditie, en ook de keepster liet zieh van haar goeden kant zien'
De voorhoede had dit overwicht beslist in
soals moeten uitdrukken, haar grootste
iout was te kort spel, waardoor de halfs
van Zutphen te goed konden afdekken en
Oà fuitónspeektàrs van Leiden onbereikUàai wareir. Vlak voor 't einde brak de
internationaal mej. Bauduin nog even door
wat op een strafcorner uitliep' Deze leveràJ niàts op, en 't einde kwam met 1-0
voor Zutphen.

LETDEN-MDrsrus-rrlxlonEs rv-v ?-1.
(Jeugilcompetitie afil. Haarlem).
Beide elftallen waren zeer onvolÍedig
opgekomen. In het begin werd er zeer slaó
gespeeld. Na een kwartier werd de lstè
ggal gemaakt door de rechtbinnen van
Leiden IV. De midyoor van hetzelfde
tal bracht den stand nog voor de rustelÍop
3-0. Na de rust kwam ór meer sqhot ii.
De midvoor van Leiden V zorgde voor een
tegenpunt. Leiden IV wist-daarna den
stand nog te verhoogen tot ?-1. In beide
elftallen was het verband ver te zoeken,
vooral bleken de spelregels slecht gekend,
wat veel moeilijkheder voor de sóheidsrechter opleverde.

r,rD;r-rilr*,
(Yan

u-r.

Eolkemabeker).

Hudito begon overweldigend, zoodat direct al eenige hacheliike momenten voor
De
het doel àer thuisclub ontstonden.
verdediging van Leiden werkte dit nog, in
de hanà dóor zeer onzeker te spelen' Geiuf.Hg wlsten de Leidenaren hun-losveste
gesótrooï te houden, en nadat ze zich
werkt hadden, zag, de midvoor kans eerr

te sóoreí. Vlak daarop had
linksbuiten geluk. 2-0'
:-lva
ooelpunt

de

ae rusí is Leiden voortdurend in de
meerderheid en resp. door Damsté (3) en

Hakim (1) wordt de star:'d tot 6-0- opgeö."i.- vÀimelding verdient de mooie goal
vàn óarnsté uit len strafcorner hoog- in
ËËínet sischoten' Tien minute4 voor-het
óiía weei de linksbuiten van rrudito door
,iiGiu"-vàn aen rechtsback van-Lniden
t.sàii-te ico..t. Een verdiende belooning
tret harde werken der Delftqn?I-en'
"ói
het. De uitstekende lei9ins
nièiuii-Éti:ft
[ïiuit-e in handen bii mei. Vos en de heer
van lleijst (Delft). Eindstand: 6-1.

l-H. rr. Y. c. II-LETDEN rr 7-0.
I
(Van Holkema-beker).
I
I
I In een aardige, sportieve ontmoeting
geI

II hebben de Leidsche reserves een lesie
had in snelheid, techniek en samenspel.

H.H.Y.C. II ontwikkelde direct een fraal
spel, waarbij goed samenspel gepaard ging

aan groote behendigheid en stickvastheid.

Leiden stond hiertegenover aanvankelijk
vnachteloos en zag zich al spoedig een 4-0

achterstand toegediend.
IIet pleit voor den goeden geest Ín deze
fereenlging, dab ze den moed niet liet
zakken en zich zelfs losworstelde uit deze
greep. Het doel van H.II.Y.C. werd nu
herhaaldelijk belaagd en eenige strafcorners en een strafbully waren de belooning. Jammer genoeg leverden deze uiets
op. Met eenige geluk waren hier wel

eenige doelpuntjes ontstaan.
Na de rust viel Leiden fanatiek aan en
gedurende 20 minuten werden de Hagearaars volkomen ingesloten. Zij verdedigden met man en macht ,en wisten inderdaad hun doel schoon te houden. T$reemaal ontging hier den scheldsrechter een

strafbully. Leiden raakte toen uitgespeeld
en hiervan proflteerde de uitnernende
voorhoede van H.H.Y.C. om haar score
tot 7-0 op te voeren. De letding berustte
br zeer goede handen, waorvoor eenwoord
van dank zeker op haar plaats ls.

7
DUrrscnLANr)-B,ErGrE rL
Tochnisch sterk Iluitsch sPel.
Voor ruin 3000 toeschouwer§ won
gisteren het Duitsche hockeyelÍtal te Berlijn met 4-1 van België na een vooral
technisch betere paftii. De rust wes inge'
gàe,í- met een lJ) voolsprong voor
Duitsshland.

1

LEIDEN

III_BBIT.

AND

AM. SPOETCLUB 6-0.
(Vriendschappelijk.

,

Beide partlien beginnen met l0 spelers.
Al spoedig blijkt dat de gasten nog veel te

,

, leeren zullen hebben. Alleen de aa,nvoerder
I was de kunst meester. Leiden ffl voert
: regelmatig de score op met vaak heel

Íraaie doelpunten. Het was een goede
oeÍening en de rffassenaarders zullen er

ook wel wat van opgestoken hebben.

t'

I
i

I

u.n.v.c. v[-LErDElÍ

rv 3J).

Leiden heeft geen slecht figuur-geslagen

competitie door van
in-& vierde klassevan
hoven is, te. verueH.H.Y.C. dat derde
Met een,beetje min;;ï'm;t itàcirrs 3-0.
Leidschen 5a"t-yT-g:
àíi iióèrr aan dengeweest.
Na den aanvang
Àcoró zeker 3-2
i Éàireerscirt H.Ir.f.c. h€t veld volkomen

àÀt trarAe slagen. IÍaar

backs

aiin echter

ï'Ëi"Ë-iticttva'Et en Leiden krijgt eenige
àiËiiíit<ó Íansen die, doordat de voorhoede
semist
í"éÍóËàxà"r niet Éoed besriipen,evenwer
dorden. De gastheeren komen
kunnen uit een corner de
iiiriÈ orizetten-en
-dpenen. (1--0).
Nadat even voor de
.óóiè
gemist
i"ii-eóí pracht kans door hun
ïs"rdt weten zij dan ineens twee goede
àoals te maken. Na de rust worden doo-r
Leiden een paar vrije ballen vlak naast-de
goal geschottn. Met dezen stand komt dan
Ëet ànae en een verdiende overwinn[rg
yoor lÍ.H.g.gr

LDIDEN V-HIIDITO TV 1.-3.
De gasten zijn direct ln den aanval ert
blijven ook steeds Ín de meerderheid. De
Leidsche achterhoede houdt goed stand en,

weet dikwijls weg te werken. Uit 'n scrim-r
mage weet dan de Leldsche mldvoor het
eenÍge doelpunt, te scoren. De DelÍtschei
club komt nu opzetten en weet met een
mooi schot het net te vlnden. (1-1). Voor
de rust doelpunten de gasten nog tweei
maal (1-3). Met dezen s.tand gaat de rust
in. Na de hervattlng ls Lelden sterksr maar
z[ weet dlt overwlcht nlet ln go&ls ult te'
drukken. Ook DelÍt scoort nlot mocr. Do
leiding berustt€ blJ de hcorcn Hrklm on
Sonneville h soGdo handrcn.
t
r

I
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NEDER,LAND§CHE HOCKEY.BOIID.
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HOCKEY.

Programma voor morgen'
Darnes-afd.

:

-.L1ie3a'í"ni--Í; tt.D.M.-I{ieviten; B.D'H'C. IIHurley.
"ïd-;" Khsse A: Leiden LI-H'D'M' II;
II.
II-H.O.C.
Victoria
j - r,eiaen rrr-H'B's: rrr;
"iàË'í<Ë.."-il
Vl--,Strawberries II'
s.í.H.c.
-'íóÀà-.ixnp,
Haarlem-Lei-

\Mesten (dames)

1-2.
Hurlev
'^öà"fi"àrí.

v-Hudito rr;

ita. oen Haag B: v-ig.t YS
rv-N€d. L'; R'iiswiik

-ilïi*-í;'Hutlito
trl-v.c.L.

0verzicht.
Leidsche dameq
Het eerste elftal derAmst'
II zal w'el
rreïï een-Zóndà,g rust.
zal het te-sen
;;;Hièn winnen. H.D'M'heÏiben
en

lËàui-tö-iii.t eeóakkeliik

-Huríàï r<àn teiae iunties uit Blo€mendaal mee
nàar
huis brengen.
'^ïï àïïaó-xtïsse
ont'vanst Leiden.rr het
[.
sterke H.D.M. II en €en geliik spel rs €r
hopen mogen' rr*e
wel het meestc wat weplaats
in deze aIs+Íii,t
dc
on,rlerste
^m
victoria rr en H'o'C
à;iil";;ttusscnen
I
Íi.-wJe'órón de thuisclub de meeste-kans'
-il
IrI haar
$ íie,ràe rcass'e B kaxr Leiden
I
winnen, terwiil
I *ËàJtïiiíEÉen É.s.s. rrr
àà"Étrï*r-.-Éiè} n"ioe punten wel JuDe Leidsche -in
Ëio#;;ffiI-^u.n laten.
oP lec'el
eerst
het
voor
;iàr;-Ïiéden
-wà wónscfren hun a]le succes!
ËïJà:wït.
-Èöt eeiste elftal der Leidsche heeren
saat een zwaren wedstrijd t'egemoet - in
Ée,veruriik. di,e g€$roÍrnen moet lvor(ren'
van-G.?oekoop zal wel -terdege
fti;iliií
gevoéld worden' Alles zal dus van de voo-rfióàe;- rirrangen. II.B.s. ontvanst Alkiir"u"J"; u* íéii:k spel behoort hier niet tot

)§

I

de
onmogeUjkheden.
--il-ilffGóhe
student'e'n zullen
-ovàrwinning

tixörre
,'il^I^^

h^

lt;^-r^

boeken en

wel

van

een

den

3e klasse

A: Leiden z--HDM

*'

z1-s; vict. 2-H0q-2 4=3'-*a
3-HBs'6 d

zíe xtasse A: De vi.elde-

BË;-ffenà;ài rr; n.a.s.-alkmaar; -s-traw-.
;#Ë;"ji;íàet
; oetttscrre stud'-H'o'c-E
"ï;;- Kasse À:
Leiden II--"Strawlo. Ir;
M.H.c. [r-Bl'daa]
n;
ii-.e.s.
Ar"kfr
-rfi: -Àiliatc"
II.
I-Àlliance
-'A;--Kta.*e F: Leiden ur-H'H.v'c'
vll;
-rv-v.c.L.;

le klasse: IIHYC-HII1-1; Gooi-

2-2.
"utrtt^ï-r;---nóc-snHc
Amsterdam
"ïïàiiröïiàxlutt.,
Laïen-Amstetqg$ - 2
^^nönvi-rievieten
4--3t BDrrc 2rjz:

dames-afd':
den : Rood-lVit-Leiden.
*'Ëàriï"1*tti.i

a

I

Uitslagen van fisteren'

Promoti'eklasse'.

H.H.Y'o.
s.ö-§.
VI-:-Leiden
H.D.M.
"íöËa:ó;*ï IV.

I

NEDER,LANDSCIIE IIOCKEYBOND.

^.

m
;jí;'r'aïÉ;*',
"".rËóocomii"' ata' Haarlem-Leiden:
nooA-"Wit
'""\i;ttà" 4--Leiden

4 5-3'

rste klasse: Iroc-Hit*o-íitteerénl
Ébemenoaal*Am-sterdam

; HÍrYC-Gooi
".iliï"
;:àï^ HDM-3cnC-e-o
Lare í-'ril vi en

,'Ë'o;io t i;r<r a si el
I

e

e

t

2-^6'

-5*0

;

I

wrir'c"*lrïiïËiïu* z o-a; HDM z-victo- i
lïi3í3;rtu.
^ö; ïe khsse a' 2strawu'-r'eiïierde-sld.|
-bóttt.
deil"i:ï;
-a=I $Ps;
stud.-Hoc
?
!-!'
ïÏil"iuo'r1+;
"'àï'fiitsè Ci r,-eiaen rr-strawb' 2 -L-!i
z ó:z;rvq1cr.2-Bl.d' 3 3-1;
afi"*ËËds
j
l-Alliance
Àiliance
^'ïJ'ÏËti.
3-HHYc ? -.4-1i i
rl--iàiàe"
"Ëïci-+-o; HHIo5-Hudito 2 i
só=§
4 6-f
i
Ilï: Ènu 6-r,eiden
àta. Den Haas B: vict' ï- [
-;ïÀiïr.-Ji
Leiden 5 2-3.
f
-

y{An

HOCKEY.
NEDERLAND§CEE IIOCKEY -BO!ID.

Dames-aÍd.: Promotieklasse: LarenII; H,D.M.-Kievitenl B.D.H.C. U-

A'dam

Hurley.

3de- Kla^sse

A:

Leiden II-HD.M. II;

B:

ur-!r.n.§: Itt;
If.
: Haarlem-Lei'

II.
Victoria
-?àí II-E.O.C. Lei'den
xtasse
B.D.H.C. VI-§trawberries
Jeugd-comp; dames-afd.

den: Rood-lVit-Leiden.

Hèeren-afd.: 2de Klasse A: De VierdeBloemendaal II; H.B.§.-Alkmaar; Sbraw-.
berries-Leiden; Delftsche Stud.-H.O.C rI
3de Klasse A: Lelden Il-§trawb. II;

Allsn. II-H.B.§. II; i![.H.C. [I-BI.daal
IfI: Alliance l-AJliance If.
4de Kla^sse F; Leiden III-H.H.Y.C. VII;
S.O.S. rV-V.C.L.; H.H.Y'C. V-Iludito II;
H.D.M. Vl-Leiden IV.
JEu€ld-pomp., afd. De"l Haag B: Vic!. !$
V; Iludlto IV-N€d. L.; RiiswiJk
-I-e;iden
ur-v:c,L.
Overzicht.

, Het eerste etrftat der Leidsche dames
heeft een Zarrdag rust. Amst. II zal wel
van Laren winnen. I{.D.M. zal het tegen
xieviten niet gernakkeliik hebben en Hurley kan be,id,e puntjes uit Bloemend,aal mee

naar huis br€nger.

fn de 3de klasse ontvanert Leiden II het
sterke H.D.M. II en een geliik spel is aI
wel het meeste wat we hopen mogen. De
'strijd om de onderste Blaats in deze af-deeiine gaat tusschen Victorla II en H.O.C
II. lVe epven de thuisclub de meeste kans.
Ín d,e vie,rde K1asse B kan Leiden III haar
wedstrijd tegen H.B.S. III winnen' t rwi,:I
de Stràwberries beide punten \l'el in
Bloemendaal zullen laten. De Leidsche Juniores treden vqor het eerst op tegen
Rood-ïVit. rffe wensc,hen hun alle succes!
Het eerste e;l.ftal der Leidsche heeren
gaat een zqraïen wedstriJd tegexnoet - in
Èeverwijk, tiie gewonnen moet worden.

Het gemis van G. Goekoop zal wel_terdege
gevo'eld worden. Alles zal dus van de voorAlk
ontvangt rur{.11.6.§. OnEYangr
. H.B.S.
hoede
spel behoort hier niet tot
de

oe oelftsóhe student€n zullen wel een
fiksche overwinning boeken en va"n den
uitslag De vierde=Blïa,al 1I 1§ Toorult
nÍets te zeggen.
In de 3de-K1asse zal Leiden II ei:ede'lijk
vreer eens een wedstrijd dienen te winnen.
Helaas zijn door ziekto en andere omstandieheden eenige spelers verhinderd, zoa'
clat rire geen ovenwinntng mog€n verwa.cht€n.

Alkmaa,r II en M.II.C.
wetcn te winnen. Alliance
de punten wel deelen.

III zull,en wet
I en II zuIlen

Iri de +de l(lasse
-I santen
strijd verwachten in Leiden, van
I t eiden III teeen haar rivaal H'H.Y' C. VIr.
I wint Leiden-dit. wat beslist mogelijk is,
I aan i" voorloopiÉ een gevaarliJke concurI re.nt van de baan.
I y oe andere kampioenscandidaat H.H.Y.C.
I zat op ergen terrelm HudÍto II wel weten
f te verslaa.n. Leiden ÏV kan wlnnesl vaïr
I H.o.ivr. VI en s.o.s. Xv za,l wel winnen
I van V.C.L.'
I oe r,eidscho Juniores beuoeke.n Victoria
I in notteraarn en indien ze niet met dat
-tg
I weinig spelers opkomen, zullen za
mogen- we een interes-

wel winnen,

.\
-----ï"

-

l

Overdóht
Dames-afd.
I{et 2e elftal van .Lei.den
verlooL, zooals- verwacht; doch slechts na
met rust nog gelijk gestaan te hebben. De
ongetraindheid der Leidsche meisjes deed.

zich toen gelden.
Leiden III heeft zich goed hersieid en is
nu weer een ernstig nretenOent voor de
eerste plaats.

Leiden IV heeft haar eersten wedstrijd
van de meer geroutineerde Rood-Wit junioren verloren. Echter nlet dan na zeer

hevige tegenstand.
Heeren-afd. Qompetitiestand 2e klasse A.
gsp. gw. gl. wl. v.-t. pnt.
Àlkmaar
7 6
122-9 t2
DelftscheStud. 7 4 2 t 2O-7 t0
Strawb.
75 q 2 zL-tO 10
Leiden
14
1 15-10 10
De Vierde
72 2 3 14-21 6
H.B.S.

H.O.C.

Bl.d.

u

II

'l 2
777

2

5 11-17
5 13-23
5 8*27

4
2
2

Door haar nederlaag tegen Strawb. is
Leiden wel wat gezakt. De oorzaak van
deze nederlaag dient gqzocht te wofden in
het aantal invallers en in het slechte veld

der Beverwijkers dat menig tegenstander
deed struikelen. Alkmaar ging op den
goeden weg voort door H.B.S. met. leege
handen thuis te laten. DelÍtsche Stud. lieten eveneens een veer en wel bij 't zwakke
H.O.C. II dat zich hierdoor tijdelijk van de
onderste plaats afwerkte. De Vierde stelde
zích veilig door een overwlnning op Bloemendaal.

klasse A. competitiestand.

| - -3e
I M.II.C.

III

4

írrï ï

fftriï{{ l1í ií?214-21

il"idË;ï
Le]$en

If

moest doo_r ziekte *uu"
geher

,_
Invallers
en

4

-*.i

in

ili[:-; $i!,miit l,i*,ïtrft:ïï"ï
**
Ëót-iioàï. try:ï.

ooelpuntcn ka.n maken.

rr om eens ,"r, ou.r*i.,iine"#'
ilBfll*"i1o*
C.
versterkte haar positie en dat
.fII want
-_,^Y.Hnoodig
was
AII
-o;.i3ï1i,11

lii"i.*",ïï

gyge.u zus-tcr ;Ë
vei.roor van H.B.s. rr, dar
ii'"Ë-"Ëiöiioói
vllt maakte uit de onderste regionón
4c klasse F. Competitiu.in"ï. """^'.
Lciden III
n t

éA
21i ài3i_-3
ÉË:!dq:ï 7
H.rrïrc.vu
ïi_ir 'o,;
r:rlJrt;II
6
B
t
à
ii_ó'
;
.I i
FI.D },4. VI
é
i;
ía;j4iy'
l,B_ZI
i
Leidr.n IV
:l

v.c.L.
Leiden

A6-

I6 Èíi:l
I-*11 =

rIf heeft zich

Itrs*-r'rÉr-*;iËF.**,Ë,*:$*g
Íï{'"rï,,*_l*,i",ïrïf
l.f."iï.roil?"fliio8:
maar
uft het 4e eutai-Àórrïàrà
Ëï il.:,ï i;
tË' ïïiËÏ

fti Ë::'J^Ï*"Ëï

+ir""àË"

zal Leiden
IV zÍch nog omhoog
"18ï:
,"rrfl:i.
juniores. hebben na
een zeer
--De.Leidsche

:flïff Hiï:Htf,r ;'iif ïif

srepen.

ï*k

ir#

I-LETDEN I Z-I.
(Heeren-afcleeling).

I.EIDEN II-§TNAWBENRIE§

STRAWBER,R,IES

Deze wedstrijd kenmerkte zich dgor een
zenuwachtig spel, waardoor 't peil. bene,den 't norÀalè was en. de Beverwijksche
ploeg dank zij h4ar groot enthouliasme
èen óverwinnine uit 't vuur wist te sleepen
Direct na den aanvang ondernemen- de
Strawberries
'toot een paar aanvallen, die duien dat' 't ln de l,eidsche -achAettjX

(Heeren"afd.) 1-4.

l

Eenige spelers wafen wegens ziekte vefhinderd, zoodat wel in back- aïs halflinie
invallers speelden.
Het tempo van den wedstrijd, dle onder
leiding stond van meg. Vos en de Jong,
was reeds in het begin vrij snel, De

1

§trawh,erri,es bleBen een goed samenspe*
Ïende, enthousiasme ploeg te zijn die kort
na den a,anvang al hun meerderheid in
twee dmlpurrten wislen uit te drukken
(0-2). Door;onvoldoende wegwefken bood

terlioede nlet erg sluit. Grootendeels komt

dit door 't

slechte terrein, hetwelk

goeo

de Beverwijksche keeper den Leldschen
mid-voor een o,pgelegdB kans waardoor de
achtelstand tot l-2;,vyerd verkleind.

stoppen en aangeven verhindert. Toch
íàöt' r,eiaen voor-de rust nog eenigszin-s'
zlJ
ln de meerderheid te blijvep, al kanAan
dit niet in doelpunten uitdrukken.

Na. half-time pak{&tr eiden oryniddelijk

Aèn anaeren kant'kriigen de Strawberries
eenige goede kansen die .door 't ingrÍJpen

goed aan. Toch zagenrde§trB.wberries kans
hun score op te voeren tot'.1*3.

blik te nlet gedaan worden'
.Ook na de pauze komt er geen Ye.ran- '
Oàiine in 't- spelbeeld. 'De Beverurijkel§
kffi;n glóteioetiii< wat in de meerderheid
;;-il g"oeà op6rengen van den linksb-ui-

leverden geen resultaat op. Kort,voor het
einde wlst de mld-voor der Stiawberries
nog eenmaa-l te scoren (1--4) met welken

vanl,ecÍtsback Haroen op

Een tweetal strafcorners vcror Leiden

't laatste oogen

,àt"aàze sóherp i,oor en weet de rechts
Uinnen keurig te-doelpunten (1*--0). Ee-n
uiterste poging om gelijk te maken wor'lt
Leiden riooOtottig. De achterhoede dringt
rr.t. te ver op, zóodat de center-voor van
een doorbraak niet te
§iïawUerries^'bil
'een
goed schot lromt de
houden is. Ivlct
op
2-0.
stand
'nu
""Ëï;r;Ë.;rleï

stand het einde kwam.

ie"

i

\
I
I
meet in de
trekt zich
I
schermt::';eeen
Uit
terug.
I verdedieing
die i'rI ir"i -vór ;i doet -woet Hepkema,
spelen, ecn
I mióoets centervoor is gaanMet
ongewq1 tegenpunt te maken 12-

-!):

I

ziÈden stand wordt afgefloten.

I

...._

|

II

F*oF-

tlt

LEIDEN

rrr-H. Il: Y. C. Vrr 4-1.
(Ileercnafdpeling).

Drie invallers uit

'í

vierde zorgden voor

opengevallen plaatsen,' voornamelijk

in

de

aanvalslinie. Ondanks dit bezwaar werd
toch gedurende de eeísie helft't.meest op
't vijandelijke deel van 't veld gespeeld en
kon de mid-voor reeds na vijÍ minuten
den keeper van H.II.Y.C. verrassen door
een voorzet van links hard ln te slaan

(1-0). Sporadische doorbraken dor tegenpart§ liepen te pletter op de beproefde
verdediging van Leiden. Goals van llnksbuiten en links-binpen zorgden er voor,
dat met 3*-0 de rust kon worden ingegaan.

, Na dq pauze 'treïd tle achterhoede danig
verawakt door uitvalleri.'van dén linkshalf.
H.II.Y.C. VII zag nu haar kans schoon en
scoord:e al'spoeà"Ig (3--l), Leiden III rette
er nu alles op en inderdaad de voorhoedo
had sucees dooi' een. zeer fraai schot van
den linksbinnen K. .v. d, Iloog, dÍe op een

Íraaien wedstrijd mag terugzien. De terugkeer van den link'shalf bracht geen
verdere vèrandering mèer in de score. De
ieidlug terustte ln goede handen.
J*
o, .',

H. D. M. VI-LEIDEN IV

6-1.

LEIDEN.I.--f,. D. M.

--'

II 1-í

(DamesaJ{,eeling.)

(Ifeerenafileeling.)

Voor half-tlme werd door beide partije"n
entàouslast gespeeld, en Leiden gaf het
elgenUik veel sterkere H.D.M.-elftal nlet
veel toe. H.D.M. maakte de eerste goal,
maar spoedlg wist mej. Vos gelljk k ma-

Leiden.komt met 10 spelers op het veld,
waarvan 2 lnvallers. Spoedig komt H, D.
M. oozetten en met succes 1-0. H.DJVI'
speet[ aanmerkelijk beter, en tegen haar
open spel hebben de Leld,enaren Eeel
dan ook
Àètrfn vàn kans. Zij stellen zich
'ïtleer maakt
in'
de
verdeOigine
Éehöel op
-een goal. H'D.M' we-et v-oor de
É.D.M.
rust nog weer-te seoren, zoodat de rust
met eeri 3J vooxsprong voor H.D.M. in-

rust echter zakte de animo
van Leiden meer en meer, en ook door
II.D.M. werd veel minder fel gespeeld, wat
echter niet verhinderde dat de Hagenaren
ken.' Na de

nog 4 doelpunten wisten te scoren en
hiermede een welverdiende overwinning

gaat.
--riirect
na de pauze komt H'D.M. -weer
opzótten en scooit 4-0 en spoedig daarnà s-0. Dan komt Leiden ln den aanvar
en H.D.M. wordt nu volkomen.ingesloten:
stadgenoten scoren dan t-egen 5-1'
ónze
É.o.u. ríeet dan nog eenmaal me-t-succes door te breken 6-1. Spoedig hlerop
het einde.
fluit de scheldsrechter
goed.

boekten.

.

-0-

De leidlng was

WrI IVI,EIDEN IV,(I}AMES) 5-3.
Ilet Leidsohe elftal had drie irrvallers.
In het begin werden de Leidsche dames
overrornpgld door haar gastvrouwen. Na
ROOI}

I

vrcToRIA VrI-LETDEN

v 2-3'

(ÍIeerenafcleeling)'

Victorla wa§ direct Ín den aanval'

ET':

I
I

20 rninuten had Rood-Wit een 2--O voorwist de score nog op te
voeren door eern onhoudbàar sshot. Na
hatrf-tirrne wist de Leidsche rechtsbinnen
hort na elkaar driemaal te sóoren, waar-

I

spr,ong. Rood-Wit

I

Ïiï,

q?ïïiË"'ïf
fl:'à:3Ï"ïiïJ'ï'#iliï$"
(1-4)' Na de he.r^-

il;Ë;;;öià-óóenaedirect in
;;iiï";-*;-Leiàen

den aanval

,

ft 3i,ït$i'ï,3,ïffj
inÍiE*Jï':ll'fi aan
victoria' q3t w9l:

weer
.vert
ïil d" bèurt
oosde (2-1) ' f{a yete
à* Ë -sóïró
oP beide doe-;#"#-;;-ittaico.t'óttbrakdieLeide+
door en
wèrae.n
Ë;ï;;"À;"
een 'i
ï.- ""o. soloren ritaakt de midvoor ï,ïi
ï.Ë1"1,ïïL
iï"f
i li ",' &t"d;l;""&-ïï
I Ëi;d; ïq[i;í*.a:!:,jl i3f-ï"S: ïXï'"ïi
I teeen elkaat oP, mi
,
1

door dus de achterstand werd ingehaald.
Leiden kon het echter tegen haar beter
getrainde en snellere tegenstandsters niet
volhouden. Rpod-\,[/it scoorde nog tweqmaal,'Waarna rnet 5-B als eindsfand de
wedstrijd, was afgeloopen.

1

iitïiË""iËí-ai

Ïeioscrre rechtsbuite"

à:ïïË"I'Ë"Ëi;ii;t-a;

brengen.

Àtand

l"::te
oP 2-3

-È-

r?o*-
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HOCKEY.
NEDER/LAIIITSCEE IIOCTTEÏBOND'

HOCKEY.
NEDERLANDSCHE HOCKEYBOND.

Eet Programm4 YooÍ morgen'
Dames aÍd. 1e kl'asse 14rest: II'H'Y.C.-

Uitslagen van gieteren.
Damesafd. lste klasse: IIIÍYLGooi B-3:

cJori---b'ó.tl.c.-Rood \l'lt; Eilver§umH.O.C.
*Ë;;;.
khsse: Leiden-Laren; B.D.H'C. II

BDHC-R.-lryii 5{; Hilversum-ffOC Z-e.
Promotieklasse: Leiden-Laren 4-3;
BDHC II_HDM 3_5.
3e klasse A: HDM II-Vict. II 3-1.
4e klasse B: Rijswijk-Leiden III 4-{.
Heeren-afd. lste klasse: HIÍYC-A'dam
1-2.
2e klasse A: Bl.-daal lI-Strawb. I-3.

-il-kïàït" A: Ho.c.
-H.DJVÍ.

Ir-De Vierde; H"D'M
[-Victoria, E.
III'-- - 1"'li;;6 È: niiswiik-r'eiden
Ïil&i,ri-""t4" rí
- rtdsse : H'sum-Bl'daal;
Hö:ö;ir5.li.; s.u'vc'-A'dam; Gool-

A: Leiden Il-Alkmaar If 5-1:
4e klasse F: teiden III-Hudito III 4-1,
HHYC V-Leiden IV 11-0; IÍDM VI§os rv 1-2
Jeugd Comp. AÍd. Den Haag B: Í-eiden
V-Ned. Lyc. 2-0.
3e klasse

Strawb. II-Bl,daaI IÍÍ. 4-2.

s.o.H.C.
"'i"

IIÏËt Alkmaar-Leiden;--Bl'daal
",
oàtiisct
-À: e stua'-pe vierde' AllY
stiàiïl:
"ï"Ëià^í.
,téiaen rr-Alkmaar;
-i;"È-.c.-'È;'^iï
"n";e

iË.sJ' rl

strawu' u-Brdaal rrr'
'r,eiaen
rrr-Hudito rr;

'
rr.H.Y.o. v-rtiden
nË.vr-'frlsÍ.s. w;vrt.

it*

v.c.t.-n.H.Y-c.

;'$r

,l^t"d *rËt,III.

il:,r.ïf;t ï,ï"+i:t

Overzicht.

treef!-'ne^{
Deze regenachtige Zondag

WI-RijswUk

;Ë'n."ffiïil"f ;ffiïll.#ï
y*'_*.t*' -war
geJ[uira'

Overzicht.

I

De siriid om de onderst'e- Plaa-h.tebegint
vór- oï-tói*che d'ames drukkendtegenworde
trI€dstrijd
,
à;. Zii zullen den
uit Laren n-rryten
Ëiïàri"rwàÉt
-dii ó iusiesook'
H'D'M' zal door
dit kàri
ïffi;;

riÍ;#,S#I,N"à"3,1ïí'#",t?i:'fffJ'".,'fi
heeft dezen Zondag r'ust.

*Ti'il$

"fl##.ï'?l"f$:{

iËiaï"" ii,.iti"eJn--Ëótti't spel ze€r teweden
mas
-Ëiasctre
"'1" zijn.

heeren gaan naar Alkmaar'
ae eerst'e plaats bezet'
i,ïÉe"utiÉ
aiu"i,o"rt*
immers

öà Ï.ËiiËöní'actrterrroede is nos
iÉiÈte; ook de voorhoed€ is
;ï.tïiï;-d"Hier
is wéinie te voorspellen'
Ëià"d""r'il
i;àï;ï"'Ïid--àuae' vuur in de seledercn

ïiïï'r...ïi"zaÍ-Ànmaar een zeer lastise
tezenstander
*ilïà;f'ïi- krij'$en,
íníïanbt Alkmaar. rI' we

iH'ïï"ritï ili-:
lsi:ïl-# #&.i.'H
-rinnen bereik heeft z*1 zwl
ïiööË;i

.

kunnen houd.en'
ffiàiö-ïöt van tret liJfrevanche
zou 1iin'
*ii"tsuè" dan tevens een
in. deze
r;iàÀ- iv'- heeft het moelliik.
ofdeeling. zii speelt §teeds v€rzwqk! r€q91
.terue wgAstriiden en we vooÏzlen ooE

lt

I

ffiïËË'iï

de

oarnes-aftleeling'

v
r@a,

HOCKEY.
NTIDERLANDSCIIE HOCKEÏBONI'.

Eet programma voor moÍgen.
Dames afd. 1e klasse lMest: H.H.Y.C.rí[ii;

Gooi;

Hilversum-

B.D.H,C.-Roocl

H.O.C.

Prom. klasse: Leiden-Laren; B,D,H.C.

_H.D,M.

II

3e klasse A: H.O.C" II-De Vierde; H.D.M
Il-Victoria lt.
4e klasse B: Rijswijk-Leiden III.

Ileeren afd., 1e klasse: H'sum-Bl.'daal;

H.O.C.-H.D.M.; H.H.Y.C.-À'dam; GooiS;C.H.C.

2e klasse: Alkmaar-Leiden; Bl'daai
Strawro,; Delftsehe Stud.-De Vierde'

II-

3l; klasse A: Leiden Il-Alkmaar; Alliance-M.H.C. III; Strawb. Il-81'daa1 III.
4e klasse F: Leiden III-Hudito II;
II.D.M. yI-S.V.§. IV; H.H.Y.C, V-Leiden
IV; V.C.L.-H.H.Y.C. VII.
Jeugd Comp., afd. den HaaE B: Leiden
V-Ned. Lyc. II; V.C.L,-Huciito III; Vict,

VII-RijswiJk IIL

Overzicht"

De strijd om de ondersie plaais begint
voor de Leidsche dames drukkend te worden. Zij zullen den w€dsuijd tegen de
andere zwakke zusjes

uit Laren

moeten

winnen en dit kan ook. H.D.M zal door
B.D.H.C. U wel nieí in h,aai' reeks van
overwinningen gestuit worden. Leiden II
heeft dezen Zondag rust.
Leiden III moet naar Rijswijk, dat een
sterk ploegje schij,nt te hebben. zoodat
Leiden m€t een gelijk spel zeer tevreden

mag zijn.
De Leidsche heeren gaan naar Alkmaar,
die op het oogenblik de eerste plaats bezet.
De teidsche achterhoede is nog immer§
niet op oude sterkte; ook de voorhoede Ís
veranderd. Hier

is weinig

te

voorsp€ilen.

Indien het oude vuur in de geledeïen

weer keeri zal Alkmaar een zeer lastige

tegenstander krijgen.

Leiden II ontvangt Alkmaaï fI. We
hopen 'op de eerste overwinning na 5
nedelagen, Leiden IU dat nu het kampioenschap binnen bereik heefL zal zich.
Itrudito wel van het liif kunnen houden,
hetgeen dan tevens een revanche zou zijn.

Meeft het moeilijk in deze
speelt steeds v€rzwakt tegen
wedstrijden en we voorzien ook

Leiden

afdeeling.

sterke

Zij

hier een nederlaag.
De Leidsche Juniores ontvangen thuis
de Lycé-isten en kunnen hier weer e€n

overwinning boeken.
De Leidsche dames spelen morgen in de
volgende opsteliing:
Doel: G. Smit; achter: G. Werker en L.
Böthling; midden: R. Huizinga. D. Vos en
H. van Weel; voor: P. Eerdmans. Q.
Böthling, M, v. d. Haar'. Hcnoe; en E. r'an
Lawick.

Het €eïste der Leid-qche hee:'en verschijnt in volgende opstellin3:
Doel: Ruyter de Wlidt: ach:er: B ;a::
Haaften en Haroen; miCden: Yrnq. J:.:sen Andeweg en Scu::e-\ï-le: '''ro:: 5::kema. Hrkir:T. Krol. Drn:s:é e:: i. f:::-::::
van dei' Putte,

I

I t/oz.

HOCKEY.
NEDERLANDSCHE HOCKEYBOND.

Uitslagen van gisteren.
_ D_?mesafd. lste klasse:

HIIyC_Gooi B_3:
BPHc-R.-wt En; HiivfiuÀ_ËcË
;_ïl
__Promotieklasse :'t iiàànjïr." ""És";
BDHC II_HDM 3_5.
3e klasse A: HDM II_Vict. U B_1.
4e klasse- B: Rijswijk_Leia-en-fii -+_+.
lr^eeren-aÍd. lste klasse: fflfyC_A,àam
,
l-4,
2e _klasse A: Bl.-daal lI_Strawb. 1_8.
3e kiasse A: Leiden rr_Àrkmààïïlï_1ï
^
Strawb. Il-Bl.daat Ifi 4_r.------.. '- v "
F: Leiden Ill_Éudito III 4_Ir
-_te_klasse
HHYC_
V-Leiden rV 11_0;--Ébli-vr:
sos M-2
JggCq Comp. Afd. Den Haag B: Leiden
__
V-Ned. Lyc.-2-0.

Overzicht'

Deze regenachtige .?ondag h99!!-.ht^*

. gemaaxr en
wít--ietóèï onbespeelbaar
iöï"d"àí het competitie-programm&
aardig in de war *ttt'oïn-o-af.eeling.

In de promot'ie-klasse luidt de stanèI
cse'ïw'cel'Ïl

+ - 2 ?a-re I
iii.;'.::.::::::
'È.{I[t':::::;:: ó
2 2ïn',4 "ot-r'lï
lï-!rl 3
o
A'dam...r....
t\-?9 *
ï.ï;;
....1... o
Ë:'ö:h:ö,'rÍ. è r -1 4 1q-1? I
H. D. M. ....r.

6

"Ërï':'..-.'....; o
L 4 8-21 1
zich na een
hebben
dame.s

De Leidsche
g*íU"xípï"à"-àen striid van de overwinning
iièËster-gemaakt en, zji 1
ËïïÏiri;

St"';l:*

*.'i,;' ;j*i
"l|'"Ji''
l';i;# #t'ï#iïs:ï:
*giut't+'i,H
i,Ërzekeren' Deze dames Jceschikelftal. dat haar
"öÍrïï'i"
iïï"oö';;ï'h;óiólrsdgàed
klasse zeker waard'
iiiàti'Ïit ïJ
ï%? iË:Li;

Biu.

Ëii'ïffi

zou z§n.

3e klasse A:

*;í;*=l ï i=: iïih,ï\3

' Leiden
I

[Ïb:'J ;::::i:

b

nó

-t

-'

on ïl;à'

1

*:triiE"Hlr
i :ï[i H#ll'ËilïdrlËÉ *"i"11ï'""
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I 4iklasse B:

,i,l#:t *i

ï i=r*? ïs;i,
ï
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IÍI .... í+ l=
rH.B.S.
- '-'ói ntur.-ctaa:
-ct":t
ï
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LEIDEN I-I/ABDN

Heeron-aÍileeling.
De Leidsche heeren kwamen in Alkmaar
om àaai ié constateeren dat het vel{ o11ËipóeiËaar was' De eenige wedstriid, die
vooiteane sevonden heeft in deze klasse,

wàJ àie fuíschen Bloemendaal en strewËerries. De Beverwiikers sleepten weer
eeniee
Punten binnen.
--É;ï kostbare
iweeae eiftal speelde een eigenee-n
aardigen wedsbrijd in gietregen op mel
EtaA ÍetO en wist zoowaar te winnen
§prekende ciifers. Veelzeggend.is dit ecntèr niet, alleen nuttig om huiten degradatiegevaar
-

te

komen.

§[i;ít. rr wist op eigen grond BloemenIII te slaan'
daal
--iËií."
rir-ií op den soeden weg.voort-

eesaan en heeft een fraaie revanche- ge-

oí ae in Delft gelede-4- nederlaas'
ïró?Àrí
-öàaienfegen heeft Leiden rV vriend en
Éiióiraamd door een nederlaag met

"ii."a
àuÈnete cijfers. \4re zullen er hler ner
maar toe doen.
zwrigen
-'i;t-àuei
verwondering wist -strawberriei-iv-n.o.M. vr op eigen veld een neàerlaae toe te brengen' Vy'eersomstanorgheden zullen ook hier wel een rol gespeerq
hebbetl.
'^lJ"iËiosctre

ieugd sing op het goede pad
verder en versloeg Ned. Lyc. na een goeden wedstrijd.

I {.3.

(Dames-afileeling).

Eindelijk is Leiden er in geslaagd weer
te boeken zoodat ze nu
met 4 pnt. uit zes wedstrijden voorloopig
buiten degradatiegevaar is. Het weer was
vóor Hockey niet ideaal en voor de 2e
helft had er zeer onder te lijden. Laren
hegint direct keurig samen te spelen, waar
tegenover Leiden een onlrenullig ,,sla
mà,ar raak" partijtje stelt. Uit een fraalen
aanval scoort Laren haar eerste doelpunt.
De Leidsche achterhoede mist veel en als
de mid-voor der tegenpartij niet zoo vaak
off-side had gestaan, zou dit Leiden nog
wel een doelpunt hebben gekost. De Leidsche dames zetten er dan alles op en het
spelbeeld verandert: Laren wordt, in de
een overwinning

verdediging gedwongen en uit eer:. fraaie
pass van mej. Vos scoort de Leidsche mldvoor 1-1, waarmede de rust ingaat. Hier-

na zet Leiden er alles op en heeft

sucopgeschoven positle. Laren geeft zich niet gewonnen en

ces door de midhalf

in

scoort vanaÍ de bully den gelijkmaker.
Leiden laat den moed niet zakken en na
mool samenspel scoort mej. Van Lawick
en kort daarop mej. Röthlink. Leiden
raakt nu uitgespeeld en hiervan maakt
Laren gebruik om den achterstand te ver"
Jdeinen. Dan fluit de scheidsrechter het
einde van een spannenden strijd.

EIJSWIJK III-LEIDEN

III

4-0.

(Dames-afrleeling).
-

Leiden 111 speelde

in

{ezen wedstrijd
tegenstandster en
zette er alles op om te winnen. De voorhoede was echter zeer zwak en 't goede
backstel van Rijswijk bleeft haar gemakkelijk meester. Daarentegen rvas de voorhoed,e van Rijswijk heel goed. Toen de

tegen haar sterkste

rechts-buiten de linksback van Leiden
gepasseerd was, herstelde deze zich niet
en keek den bal rustig na. Voor de rust
was de stand 1-0, Na de rust wist Riiswijk nog 3 maal te scoren. Met den stand

4-0

eindigde deza wedstriJd.
De leldlng was goed.

LEIDBN II-AI,ICMAAN

II.

(Eeeren-afaleeling).

Toen gistermiddag de twee teams het
veld betiaden, was dit met het volle besef dat het in de komende 2 x 35 minuelk
ten zooal niet een water- dan toch inIffat
geval een modderballet zou worden.
óit betï,eÍt zijn de verwachtingen der spebinlers geenszins teleurgesteld. Nadat
nenshuis de toss door Leiden w'as gewonnen, wat geen voordeel gaÍ daar regen en
wind dwars over het veld stonden, kenmerkte het begin van den wedstriJd zich
door een sterk overwicht van Leiden. Op
het doorweekte veld was balcontrole onmogelijk. Zoodra de ba1 geslagen was,
werd de vaart in den modder gesmoord.
Leiden was er echter in het algemeen iets
handiger en sneller in met het loswerken
van den bal. Ilierdoor en door het combineeren der Leidsche voorhoede wist de
thuisclub haar overwicht uit te d,rukken
ln een drietal goal§ met welken stand rust
kwam. (3-0). Nadat de spelers zich wat
verwarmd hadden, kwam na half-time
Alkmaar opzetten (3-1). Maar nauwelijks haddeh de pasten dit in een doelpunt uitgedrukt of Leiden voerde haar
Écore weèr op (tS-l). IIet spel werd t-oen
even ontier6roken voor een kleine blessure van den keeper der gastcn, waaïvan
de andere spelers onmiddelliik gebruik
maakten door zlch voor d,en regen in het
clubhuis te verschuilen. Nadat het spel
weer hervat was, wist Leiden nog een
doelpunt aan haar score toe te voegen
(5-1). Met dezen stand kwam het-einde.
Deze overwinning is íoor Leiden II -een
welkome afwlsseling in de reeks nederlaEen die tot nu toe geboekt moesten worde"n. Een verandering in de opstelling der
vóórhoede is hiervan wellicht de verklaring. Van den stick van den midvoor kwa.ffirr- iónminste twee der goals, t-erwiil
iint<s-luiten en -binnen en rechtsbinnen
voor de andere drie aansprakeliik war-en'
Moee deze wedstrijd voor Leiden II het
ÈègÏn van een betere periode beteekenen'
ieïslotte zii nog vermeld dat Ce Leidsche
r<àópói newils g"af een practisch -rnan te
zijn door zich in de goal o-p-te §teuen gewàpend met een Parapluie!

Í

I

rr
,u""r]ililur,g).

f,ETDEN rrr-HUDTTO

i

I

I

4_1.

D. e tweede helft der competitie k door
i _Leiden
III goed ingezet dóor de .onverij
diende nederlaag tegen Hudito in Sepj tember gevoelig te wreken. Gedurenàe

den heelen wedstrijd maakte de regen ,t

spelen verre van aangenaam. Het eerste
kwartier bleef de strijd nog onbeslist, totdat na een strafcorner tegen Leiden. de
rechtsbuiten den bal toegespeeld. kreeb en
na 'n solo-ren onhoudbaar hard insclioot
(1*0). Met dezen stand ging de rust in.
In de tweede helft kwam Leiden meer en
meer opzetten. De midvoor kreeg tweemaal een kans om tijdens een woisteling
voor 't doel in te schi,eten (B--0). Het terrein was langzamerhand ontaard in een
versch omploegd akkerland. Met moeite
wisten de spelers zich op de been te hou-

,den. Toen de Leidsche middentinie

in

den

rhodder was blijven steken en de rechts-

back nog bezig was om'zich te kluiten
uit de oogen te wrijven,wist Hudito de
eer te redden (3-1). Nog eenmaal werd
de aanval zich er van bewust, dat zij er
is om aan te vallen en niet te verdedfuen
en met 4-1 Íloot de scheidsrechter het.
aan allen zeer welkome einde.

H.Ir.rJ.c. Vj,EIDE]N

rv 11-ll.

(IIoeren-afdeeling).
Zooals altÍjd was het Leidsche elftal weer

o"vóireoií. Óitmaal werd er met nege-n
de
íiàï'àJ§póuta. voor de rust kwamen.
zeer semakkeliik, dank zti de
Ëàïri ïiét
-i-èiosche
Íerdedisins !3--:0)' l1?al
Ëàöài
rut ult ner
ía rust was door den regenenalle
I-r'$'rJ'c'
iö,il;Iie'"litài verowenen meth1$
11-0 kwam'
;6";pËt, zóóaat het einde

NEDERLAND_DUITSCHLAND

voqB

DTTMES'

OP 31 Ma.art.
gemeld woldt, zal o! 31..Maarb.a's'
Naar
-aÀríestrockey-landcrrwcdst't'lid
Nederae'
-naclcr
aon bo wllzcn plaats
rÀal" een nog

i in ons land wórden gcspoold'
poll,ru *eq.-Ll:'11'f,ïI^ï3lll*litï*ll:*
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§ff*,

HOCKEY.

,:'/rt.

HOCKEY.

II(rcTEYBOND.

N4Onnreno§olrE rrocKDY B0ND.

Uitslagen van

Programma voor moÍgen.
Dames

II.D.M.

afd.

II;

3e ktrasse

II;

Leiden

If

Ned. tyc.-V,C.L.

Overzlcht.

De dames der eerst'e.en promotie-kl,asse
zijn mo;rgen bezet doo,r de dlstriet§wedslrtjden. De Leidsche speel§ter me,i. M. v. d.
Ílaar zal l*Íden verte'genwóordlgen in het
N.W. elfnal, dat achtereenvolgens het Oostelijk, Z. \{estelÍJk, Noordelijk en Zuidelilk
elftal zal bestrljden. Deze oefenwedstriiden
dlenen ter bepali,lr'g van .het Nederlandsctl
Leiden

II

Overzicht.

Darnes-afdeeling
- De districts-wedstlijden
hebben geleid
een algeheele
'lVestelijke overwinning,tot
terwijl .N. West
vart- Z. lVest won. De Westelijke achter-

speelt een óompetitie-

hoeden lieten slochLs een maal tegen scoIen 9n dat nog wel door N. I{'est tegen Z.
lVest. Een bewijs voor de kracht dei ltollandsche achterhoede.
Gebleken is dus wel dat het Zuideliik.
@stelijk en Noordelijk hockey nog ver
achterstaat bij het Westelijk.
cornpetitiewedstrijd Leiden II-Vict.
,II De
is uitgesteld omdat'het Leidsche veld

wedstrljd tegen Vict. f,I. Den e€rst€n keer
werd te Rottordam gewonnen en ïve gelooven ook wel dat Leiden U oolr dltmraal
de beide punten zal veÍoveren,

In

de heerenatdeeling bezoekt het eerste
I voor de 2e ronde
van den van ttrotrkemrabeker. Dit is de eerste
keer nlet dat Leiden I-H.O.C. I ontmoet en

elÍtal van Leiden IÍ.OC

doorgàans s,loegen de Í,eidenaars dan geen
strecht fig'u,ur. De Leidsche voorhoede kLan

onbespeelbaar was.
Heerenafd,eeling

haar krachton nu eens toetsen a,an de
de sterke achterhoede der Haagsche club.
rdardig zal in de 2e ronde de ontmoetÍng zijn tusschen II.H.Y.C. I en T.O.G.O' I
De Togonen kunnen nu laten zlen of ze
w€er in de eerste klasse thuts hooren.
trn de 3e klasse A staat sle'chts de wedstrijd Alliance II-E.B.S. II op h€t pro-

I-r_.t

bewijzen.
spel
-

De Letrdsche Juniores bezoeken Riiswiik
Leld,en werd gewonnen doch de
ziJ n beter gewor'den zoodrat er
Rijswij
ntets te voorspellen valt.

III. fn

ks...............rs

Leidsche heeren
- Deprestatie
ben de schitterende
geleverd

H.g.q I op het terrein te CtingeriOaal ,n
nederlaag toe te brengen. H.O.CI had. twee
invallers en Leiden was compleet. Deze
overwinning, die ten volle verïiend waszal hun hopelijk het zelfvertrouwen teruEgeven dat zoo noodig Ís voor de komenàe

gramma. dÍe wel doo'r de thuisclub gewon-

nen zal worden.
In de 4e klasse F krijgt Lel'den fV de
trrans revanch,ë t€ nemen op de s'm'adelijke
nedertaag van de vorige week. Ditmaal zal
Leiden wel volledig zijn en ze zouden lielden III een groote dienst met een gdlijk

:

N. WesL-Oost, 2-0; Z. lVest-Zuid 2-0;
N. rffest-Z. l{est 1-=-0; Z. West---Oost
5-0; N. West-Noord 3-0; Z. lVestNoord 6-0; N. rffest-Zuid 5-{).
Heeren-afdeeling, 2e klass,e A: I+.8.S.H.O.C. $ 1-1.
3e klasse A: Al,liance II-II.B.S. II 2-3.
4e klasse F: l,eid,en ïV-HII.Y.C. V 1-9.
Jun.-afdeeling, Den Haag B: Rtjswijk
III-Leiden V 3-0.
Van Holkema-beker: ILO.C. f-Leiden I
1-2; Arnhem-Hilversum II 1-6; H.D.M.
4-Í:' H.H.Y.C.-T.O.G.O 6-8;
-M.H.C.
Laren-Deventer 1-2; Gooi-Amsterdani.
O Ul, Baarn-Hilversum 0-4; Amsterdam l-Delfkche Stud. 5-1.

ïI,
-Vict.
lteeren afd. Holkemabeker: H.O,C.LeÍden; H.D.M.-M,II.C.; H,H.Y.C. I-TogoI
À'dam I-Delftsche Siud.
3e klasse A: Alllance II-H.B§. Ir.
4e klasse F: LeÍden IV--II.H.Y.C. V.
Jeugdcompetitie afd. Den Haag B: nu§wtk [I-Leiden V; IÍudlto W-Vict. VII;

elftal,
--sËfrts

.

Dames-afdreeling Districtswedstrijden

A: De Staart-

De Vie'rds*Klev.

gisteren.

'

co.mpetitie-wedslrijden.. H.O.C. was tcchnÍsch betcr, doch Leiden was-enthousiasEer_ en
doe{ gevaarlijker. Uithlinkers
-voor
ig h9t Leidsche
elftal war-en van IIaaften.
die twee maal schittcrenA readè, t;nó;
Andeweg, waarop de heele miciaóniinií
steunds en Hakim, die bijzonder mooi de
rweecÍe goal scoorde.
competitie wist Leiden W niet
, f-" {"
lgr€r re doen dAn met g_1 van H.H.Y.C.

v re verllezen. fn Leiden IV

schuilen

eenrge- zeer goede krachten doch de fout
van-all€n is dat ze fret te mooi-wtiteï a-à:ï

q9$!

íre_oal_

de tescnparttt

eelaàiÏr1

voor de voeten wegkaapt.

s,,Ë!,il'Sffilï:,
Rllswllkscho

ffiirïï;

J'ïàï,* o{"ÈHl; h",ï*i

lougd.

H.O.C.

I-LEIDEN

1nm,N.-'"';lffl;r";gn,r-r.

I 1-2.

I

(Heeren-afdeeling),

|ö,ïïï:":ïi.fË ïï#"1",3ft ti,,ffiïïliË
ffàïj"Li fffiL"#,í+Ë*f* ruÈ. tï'

Om kwart over twee wordt door
-bogdqsc_lessrechters
-ànde beide
uveXintr
É;;Ë;
H.o.c.

cgt-.gst.
wiu-t den toss en àe er-t-tïiiö
stellen zich op. OogenbtikketijÈ is H:ö.ö. in
d.en _aanval, doch de Leidsche verdedieine

ho_rrÍtt stand.

Ze kan den bai eóËié;-ïË?

voldoende
en gedurend; iiei
muruten is ryegwerken
H.O.C. overwegend in de meer_
derheid. Dan raken ae t eiOéníaiï -iïàe_
§pgeid op hun tegenstanders en ait wóïàt
ner Degrn van een bijzondere fraaien en
spannenden wedstrijd. oe f,eiaschè íóoi_
npecte rroualt het spel beter open dan de
tÍaagsch.e .en_.bij eenige gevaarli;kc doorDraken beleeft het Haagsche aoéI hachelij$e mprmente-n. Na on§eveer ZS
- minulËn

I

*i

I

op. B\i een van de zeldza,rre tuifi"Ë;;i:
vatlen-scoort de tinksbutten een ïiirioËàË"

*ffi #silïiil;d ar dàn E;;cöïó" ffiË;
Mjt_ó:i'ïöiàï"bearario.
I Seett
Na de rusri
Leiden beter -parug wat niet
I neemt
weEdar H.H.y.c'
,Ëí; ,ilörii"ï
I
.

I

""c-

,

liifif iiJ,ï$",3ï,ï..ï[í,"#Ë"';#ïJ,,{#

I

Ua-qf§r

schiet Damsté een stralfeorner fË;i- il:
yap dgr Does redt doch uit een scrimmaËË
b.eland.t d9 bal bij Fransen v. a. putte à-ió
zrch nief bedenkt en den bal in het doel

kogelt.
Nu_ onderneemt H.O.C. eenige aanvallen
waarbij van Haaften een zekér sóÀiiriönri
doelpunt nog net weet te voorxomén".-tr,ièï
9en r:.!, voorsprong gaat de rust in. Na de
+lervatting golft het spel op en neer mét

in de meerderheid. totdat na lE
miàr;óliË,i:
den gelijkmaker sóoort. Dit- ËrËnËt
Iig
leven in de brouwerij. Het spel wor.dt nï
DlJzon€Íer snel doch de Leidsche velledi_
ging werkt beter weg dan de HaàescËJin
na ö_ minuten krijgt Hakim den bàI toege_
speeld: hU passeert een back en bezoiet
Lerden met een mooi schot de leiding.
-H.O.C. zet er nu alles op, rloch:Gïeid_
sche.middenlinie,
waarin S,ónnevytË nu àe
uruo-lrnKer ts, en in laatste instantie de
Deroe Dacks, weten van geen wijken. Onder
groote spanning komt het einhe met--Jen
onverwachte doch volkomen verOienàó
overwi:rning der Leidenaars. De - Éaïnq
was onpartijdig doch niet feilloos.
rJercten tets

mlnuten spglen de Haagschq

RIJSWIJK III.-LEIDEN V
(Heeron-aÍdeeling).

:I-I.

*'ï3,ï'.3f; Ë't#rï:l1il"Li,ui"*f Iofi*:ll

$;lïr§:#ffi"*iill$ffiï;
fi# íi#*lt m,.,"hti,m,:: s#
in àJËeïia"ï
midvoor van de gastheeren àà- öö;;

hervatting is Leiden weer
nelct maar ?ij weet d.eze meerderheid. niet
uu- te- drulcken in goals. Eenmaal komt
zerrs cte mialvoor der gasten voor den keer per_ te staan maar doordat deze uiilooot.
I p d€Ee l<ags.ook verkeken. t.Iu is het àd
beur! van Rijswijk om hard van stanel te
.roopen, -wat ze ook deed en om mei een
nar(r schot te doelpunten (2{)). Eeniee
corners en strafcorners worden oo bei"aà
g.:eno!!gn, zonder succei. lröe -óï_
99_.lgq
md,al krijgt Rijswijk de kans om esf ao;il
.pun[, ctre ze dan ook benut (3_0).
Sooedig fluiten de referees het eindi uà* àài."
gezelligen wedstrijd. De teidin§ *il;-".d.1

7

,r7o

Overzicht.

HocKEy.

i

- +*-''

1 NEDERLANDSCHD IIOCIiEY-BOI,|D.
tt
P"ogramma voor rnorgen.
I
Ou*.s-"fd. lste klasse: H.O.C.-An.
I sterdam;
cooi-B.D.H.C.:

I

|

14rit.

H.H.y.C.-Rood.-

Prom.-klasse: B.D.H.C. fi-K.ieviten I:.
H.D.M.-Lar€n ; Leiden-Hurley.
3de klasse A: H.D.M. ff-ff.O.C. IÏ.

Ileeren-afd., lste klasse: H.D.ivL-IIily-elsum; A'dam-Gooi; Bloemendaal_

H.H.Y.C.; S.cJr.C.-H.o:C.
Prom.-klasse: Hilversum

II-H.D.M. II:

M.H.C.-Ki.eviten; Laren-T.O.G.O.; Vic-j
torie-Amsterdam If.
2de Klasse A: Letden-H.B.S.: II.O.C. rr
Alkrnaar; Delftsche stud.-BÍoemenaaài
-_
II; §traurb.-Ele Vierde.
3de Klasse A: H.B.S. [-Lelden Ir:
M.H.C. [I--,Strawb. II; Alkmaar Í-AUi:
srliË I;
r, f,urtl,rlue
Alliance u_Sloemenqaal
ll-Bloernendaal fff.
lu.
I ange
I --+aS_
_tllqsle F: V.C.L.-Leiden IrI; Huctito
I II-H.HY.C. VII; S.O.S. Iv_Iretden rv:
I H.H.Y.C. V-H.D.M. vI.
| _ Jeug_d-Comp., afd. Den Haag B: ,Ned.
I Lyc,-Hudlto IV; V.C.L.-riUsïr/,jk IIr; LeiI den V-Vict. WÍ.

t^

.De teidsche dames ontvangen morgenoc,htend haar oude tegenpartiJ Hurley
w€er. Hurley heeÍt getoond ztch beter
thuls te voel,en ln de Promotleklasse dan
Leiden en bezet dan ook do 3de plaats op
de ranglilst.
Maar geheel kansloos willen we de Leldsche dames nu ook niet noemen, zoodat
het een interessante st'rijd zal worden.
II.D.M. ontvangt Laren. Wij verwachten
hier een hooge score in het voordeel van
de Haagsche dames.
De Bloemendaalsche meisjes zullen het
den Kieviten wel niet moeilijk maken.

**a

Het eerste elftal der Leidsche heeren
ontvangt morgenmiddag om 2 uur H.B.§.
Indien Leiden hetzelfde spel speelt alo
vorigen Zondag zal H.B.S. wel met leege
handen teruggestuurd worden en ditmoet
ook, wil Leiden nog kans op promotle
maken.
H.O.C.

II

ontvangt Alkmaar. Een gelljk

spel zou de anderen kamploenscandidaten
niet onaangenaam zfin.
De Delftsche studenten zullen zich Bloemenda.al II wel van 't lijf kunnen houden.

§trawberries, ,dat op eigen terrein ongenaakbaar is, zal irr De Vlerde wel geeïr
struikelblolt zlen.
fn de 3de klas'se moet Leid,en II op bezoek blj ILB.S. II. De kansen staan hler
volkornen gelijk, zoodat de factor gelulc
w,el een woordje mee zal spre,ken.
M.H.C. rII moet oppassen voor Strawberries rr, dat langzaam maar zeker ornhoog klimt en Alkmaa^r II is thuis altUd
een moeiliJk te overwlnnen tegenstander,
aoodat hier verrassingen niet uitgesloten

ziJn.

In de 4de klasse zal Ielden III haar
positle wel kunnen handhaven tegen V.C.L
II.H.Y.C, VII lqan tcgen Hudito II wel

eens een nederlaag lijden, terwljl wo
II.H.Y.C. V een overwlnning durven vooïspellen.

Het zwartc schaap der Leidsche elftallen
Leiden IV heeft in S.O.S. fV ehdel§k ee,n
geliJkwaardige tegenpartiJ gevonden.. Van
den ultslag is nlets vooruit te zeggen.
Dè Leldsche Junlores ontvangen Victoria

VïI en kunnen dilwel.wlnnen.

r'

\

/íU/-.

Ileerenafi[eeltng.

SPORT.
NEDER,LAND§CHE UOCKEY.BOND.

Uitstagqn van gistoreE.

Dam,esafdeeling.,-'lste klasse: II.O.C.hmsterdam r$-0; Goot-B.D.II.C. 3-3; lI.

H.Y.C.-Rood-Vfit 1-3.
Prom. klasse: B.D.II.C. II-Kiev. 4-4.
3e klasse A: H.D.M.'II-H.O.C. U 3-2;
Leiden II-Vict. II 2-5.

Jeugd Comp. afd.' Haarlem-Leiden:
Bloemendaal-Leiden M-1.
lleerenafdeellng. * 13te klasse: H.D.M'.
1--0; A'dam-Gooi 1-2; Bl.'daal
-I-Ilsum 1-2; §.C.H.C.-H.O.C. 3-0'
-H.II.Y.C.
'Prom.klasse: H'sum II-H.D.M. II 4-1;
M.H.D.-Kiev. 5-1; Laren-T.O.G.O. 3-2.
2e klasse A: Leiden-H.B.S. 4-2; H.O.C.
II-AIkmaar 2-4; §trawb.-De Vierde 1-1.

A: H.B.S. Il-:Leiden_ lÍ.2*2;
rr'A,lliance 2-6: Alliance ll-Bl'daal Í112-2.
4e klasse É :V.C.L-LeÍden III G-10;
Hudito II-H.H.Y.C. VII 3-p *; S.O.§. IY
IV 4-,.-l; H.H.Y.C.'V-H'D.M. VI
3e lilasse

M,Ír.c. flI-§trawb. Í1. ?-:-2; ÀIkm.

'4--2.
-Leiden

Jeugd-Comp. afd. Den Haag B: Leiden
VII 3-3.
V-Vict.
'.* Onder protest van Hudiio.

overri"nt'rr-*rr.eering.
Daar het veld geen twee wedstrÍiden op
6én dag kon verdragen is de dameswed-

sirijd vóor Leiden aÍgelast. In deze aÍdeeling is slechts de wedstriid in Eloemen-

daàl doorgegaan, hetgeen een gr@te overwinning voor d,e Kieviten werd.
In dó 3e klasse was plotseliug de wedstrijd.Leiden II-Vict. II ingelascht. Dat
de ieidsche dames verloren is volkomen
vàraiena. Van een elftal dat nooit trarnt
kan men geen succes verwachten. De
ware hockeyàeest schiint er biJ het meerendeel der Leidsche dames uit te zun'
H.D.M. II moest zich met een ma-gere
op ILO.C.
óvÀrwinnine
-

fn

II

tevreden stellqn.

ae Jeisdafdeeling verloren de Leldde technisch beter onsche meisjeítegen
-Bloemendaal-t

,Aàileeoe

uniores.

Ifet h den Letdschen heeren gelukt II.B.S.
rnet een nederlaag naar huis te stulen.
Het gladde veld maakte Íraai en snel spel

onmogeltjk. Deze ovérwturnlng zal Leiden
het zelfvertrouwen wel teruggegeven hebben. De achterhoed,e was weer op oude'
kracht door Íneespeleri van G. Goekoop.
Dbor het gelgk spel van Strawberrles
tegen De Vierde schuift Leiden ureer een
plaatsje op. Alkmaar heeft zich door een
goede overwinning voorloopig nog van de
eerstq plaats verzel(erd.
In de 3e klasse À doet zich de eigenaardigheid voor dat 3 wedstrijden met
2-2 eindigden. Leiden II kon het niet
verder brengen dan ?oo'n gelijk spel, doch
dit brengt haar 'weer .een grooten stap
vefder buiten degradatie. M.H,C. EI heeft
te§en Strawb. een veer gelaten in het voor
deel van A1llance L dat een groote ove?winning op Alkmaar II behaalde. Alliance.

II gunde

ook BPdaal een puntJe.

fn d,e 4e klasse F. behaalde Letden III
met eenige lnvallers een 10.J) overwinning op de jeugdige Lyceïsten. Deze jongelui doen beter volgend jaar in de JeugdComp. te gaan spelen, want ze zfin pnysiek te weinig o,ntwikkeld voor deze afdeeli:rg.

Lelden IV kan het zelfs tegen §.O.S. IV
niet bolwerken zoodat nu V.C.L. nog ds
eenige is, die met haar de laatste plaats
zal betwisten. Lelden V heelt een aardlgen wedstriJd gespeeld tegen Vlct. Vil.

Licharnelijk waren

d,e

Leidsche longens dc

minderen, doch technÍsch volkomen de
meerdere. Er schullen ln dlt elÍtal ultstekende krachten; een hechte basls voor

Leidens toekomst.
De hockey-vacantie is nu ook ÍÍel zoowat aangebroken. De competltle der lagere afdeelingen vangt 6 Januarl aan. Alleen Leiden I speelt a.s. Zondag nog een
beker-wedstrijd om den van Holkemabeker tegen M.H.C. UI. Daar echter vele
spelers van Leiden met vacantie gaan, is
,dit voor Lreiden wel een zeer ongeschikte
datum.

'

-0-

l

7-

'%:*ó 4;
,t2%.***, {

rt'r*^,

^1.

3. 4)ra

,2:8./
(2.
/zz

.

é/klz

I/

I

fr

6/
2a
z/

í*
//7 -t z

r?

/

7

a

I
,,
í
é
í

q

z/ -tt

r'

/o

/z

t,,

lc

?

-

,17,

-Z z

/ <>

2r'-

r/
í

,/

zz

'-?J

3

'&a

I

LEIDEN I-A.B.S. I *2,
( Ileeren-af ileeling).

Met Goekoop weer in de gelederen en
§ohrtewylle op de Unkshdtonplaats ontvtrig
Leidén de Bloemendalers op'een glibberlÈ
en mod'derig veld. De wedstrijd w,èrd geleld
door den bondsscheidsrechtet Blrauw en
mej.

Vos.

II.B.§. neemt het initiatief en betaagt'
met snel:le gevaarlijke aanvallen de t*idsche. veste. Eenige strafcorners zijn hiervan het resultaat en u,it een hterv.an vrcet
H.B.§. na 10 minuten de score te openen

(0--1). Maar

trangzamerh,and. kornen de

Iieidsche spelers er beter ln. Met mooie
lange slagen wordt het spet opengegoold en
uit een doorbraak Weet de Leldsche mlddenvoor den gelijkrnaker te scoren, Eerlige'
minuten l,ater' krij,gt dezèlfde .speler den
bat mooi aangegeven van den rechtsbuiten

Ilepkema en hij schiet onhoud,baar in. .
i
Het spel golft nu op en nÉer met Lelden I
lets in de meerderheid. Nadat nog eenige I
prachtige kansen voor de gastheeren tn I
den modder gesmoord zijn breekt de rrrst I
aan. Na de thee valt II.B.S. fanatiek aan l
doeh fraai spel der baeks voorlromt ergef. I
Langzaam maar zeker d,ringt Leiden op en !

op een through-pr'as,s loopt de rechtsbbrnen in en scoort (3-l). Even later doelpunt Leiden uit een scrimmage en de bverwinning ka.n haar bijna niet meer ontgaan (4-1). Jammer d,at de Bloemendaalsche aehterhoede haar toevlucht qaat zoeken Ín gevaarlijk forseh sp'el Leiden ver§lapt nu wat en H.B.S. k,omt weer w,at ln
den aanual. Uitr eeri dezer arnvaillen sc,oort
H.B.§. waarna de seheidsrechter het elnde

aankondÍgd.

De leiding was correct en

streng:
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II

E-_2).

(Ileeren-afdeeling).
Leidcn valt direct ent{housla.st aan doctrr
voorloopig weten de Haarlemsehe backs
van gèen rvijken. Het aanvalsspel is te
doorzióhtig en in d'en slagcirkel ontbreekt

de benoodigde schotvaardigheid,
De aanvàllen van II.B.S., hoeurel mlnd.er
talrijl<, veel gevaarliiker en ult een van
deze doorbraken doelpunte de midvoor

der gasttheerren (1-0).

LeÍden oefent gedurende eenigen tiid
druk uit op het viiandeliik doel doch de
voorhoede loo'ot elkaar steeds in den weg.
Eindelijk weet dan de Leidsche midvoor
den gelijkmaker te scoren (1-1).
lVa de Dauze valt H.B.S., belust oP
revanehe,

flink aan en de Leidsche

b'acks

wI. Uit een voorzet van
links scoo,rt II.B.S. (2-1).
Leiden geeft het i:chter niet op en weer
trekt de vóortroede ten aanval en ten slotte
weet de linksloinnen uit een vootrzet van
reetrts weer gelijk te maken Q-2).
Leiden zet er nu alles op en heèft even
later werkelijk peeh als. een schot van den
nèt over de lat scheert.
iÈerrtsttnneri
-rèt einde kornt
dus uit een relijk spel,
waarïnee beide partijen t€vreden mogeÏr
zijn. Een woord vàn lof over de leiding ie
hler op zijn Plaats.
heíbiben de handen

.

,

V.C.L.-LEIDtrN

III

O-IO.

Clleeren-afdeeling).
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Leiden heeft invatlers. Tij'dens de eerste
speelhelft in 't bijzonder en gedur,ende de
geheelen wedstrijd in 't algemeen werden
de tegenstanders van Leiden niet al te
,,etrnst'ig" genomen. §poradische door,braken der tegenpartij werden door de Leidsche backs gestuit. Het Leidsche spel ontaardde meer en meer in een individueele
stick-vaardigheidsvertooning' zonder eenig

verband. Rust 0-3. 'Een kleine terechtwijzing tijdens de rust, doet 't Leidsche
spelpeil aanmer'kelijk stijrgen. De voorhoede werkt nu normaal en rustig, zoodal
de score regelmatlg omhoog gaat. Vooral
de linkervleugel en d,e linksbinnen in 't
bijzonder is zeer productief. Het slot komt
met 10--{ voor Lelden.

E

77I
l

s.o.s. W-LETDEN IV

-

Leiden speelde met

LEIIIEN II-YICTOITIA

4-t

l0 man. terwiil de

xegper nog een invaller was. HiJ voideed
echter zeer goed en als htj eeir Ueetie
meer wedstrijd routine krijret zal hii zekér
ee1 aanwinst voor het etftàl zfin.
De part[jen zijn goed tegen ïlkaar ongewassen, alleen is de voorhoede vàn
§.O.§. wat doortastènder waardoor Ae rusÍ

ook.-met een

t

;l
rf

2-0

voorsprong voor de'
gastheere-n ingaat. tÍa hàtttiile ontstaÀí
er voor-het doel van S.O.S. verscheidene
hache-lijke momenten,

maar ze

II

2-Ë.

(Ila,mes-aÍdeeling).

elippen

ooor hct oog van een naald. De eàstheeren echter verhoogen hun score 6t t_0.
I)an breekb Leiden weer door en
maakt
de middenvoor er met een mooi ;óhotl_i
pl. Ngs éénmaal ziet de voorhoedó vaÀ
S.o.S. haar kans schoon e"-Éeï-ís- +lï
Y33yf99,3et einde komt. De teidine was
uitstekend.

-È__

tt V,eld u,ras zwaar. 't Spel erg matig.
[,eid.en had drie invalsters, en wel voor
Àpil, linksllalf en keepster, De-'eerste twee
urerien goed vervangen. doch 't niet meespqlen v,an de keepsíer die Ïeryàngen v/erd
dbor iernand. diie nog nooit in de goal hrad
gestaan, is LeÍden noodlottig geworden.
Voor half-time heeft Viotoda vier scÏtoten
gelost en alle vier zaten. Misschien was er
hier wel één bij, dle we,rkeliik onhoud;baa.r
was. Daarentegen was 't, voor de Rotterd.arnsche keepster die voor Victoria, d,oor
traa,r schitterend werk, den voorspong wist
te houden. fn de eerste helft.was Victoria
[n de rne_erderheid gevveest, Írlraar dlt veranderde na de ru,st. Leiden h,ad de opstelfling gewijzigd, in zoov,e'rre,,dat e,r nu met

I

drie backs en zonder he,epster gespeeÍd
rwerd. I{ierdoor heeft Victorla de tweede
helft bijna niets Ín te brcngen Behad. J'amrnor.d,at Leiden dit oyerwicht m,aar fur twee
d,oelpunten kon uitdrukken (2--4). Victoria
maakte €ir na een m,oo'ien aanval 5-2 van.
Bi.i Victoria blonken uit keepster en

rechtsbuiten, íerwijl bij l.lelden de beide
.,eshte" backs en spil goed werk deden.

IAIDEN V-VICTOIiIA VII 3-3.
(H,eeren-adeeling),

fn een zeer spannenden wedstrijd is het
Leiden V niet gelukt om 2 punten in de
wacht te sleepen. Leiden heet een reserve
keeper omdat de keeper in het vierde geprobeerd werd. Direct is Leiden in den

!

aanval. De gasten probeeren ook om door

BLOEMENDAAL (JE,[IGI}ELFTIII,)-

den cirkel. Leiden komt nu opzetten en de
linksbinnen opent de score door een hoog

(Dames-afdeeling).

te brèken maar br'engen het niet tot in
schot (1-0).
Na de rust is Leiden weer in den aanval
rnaar Victoria weet uit een scrimmage
gelijrk te maken (1-1). De gastheeren
hebben nu een tUdelUke inzinkÍng, waardoor Victoria den stand verhoogt tot 1-3.
De midvoor der gastheeron verkleint met
een mool hard schot den achterstand een
weinig. Leiden krijgt een strafcorner, die
uitstekend door den .linkshuiten aangegeven wordt en door den mid-half in het
doel wordt gqdeponeerd. Leiden pro'l:,e,ert
ilog het winnende goaltje te maken, maar
dat gelukt niet Spoe<Iig blazen de referees
het einde van dezen gezelligen wedstrijd.
De leidlng was z,€er goed.

LEIDEN W,.{--IJ
Èloemendaal aanmer- Ig. hqt beginDitwas.
braehtr dan ook een doel_
pyn!. Daarn-a ondernamen uéiOe - vooï_
noedes versèheideàe aanvallen dle echter
geen res-ultaat hadden: lta iràit:ti*;;;;
lerden direct in den danval en dit werd
beloond_met den'eetijkmak;. $d;" ilà:
voor.. Ma_ar binnen
KetrJk sterker.

het kwartier

maakte

.ts,toemendaal n,os 3 qoals Leiden ondernam

op h;r--;à;d;
roq'-ef+isr
'Dacrstel van de tegennartij doodliepór en
aa_nva[en. die

de_wedsffid eincligde tlu,s meÍ
Lr'e letdlng was goed.

+-f. "-" ""

()verzrcht.

De Leidschc dames gaan morgen een
betangrijken wedstrijd tegcmoet die hen
uit degradatlcl.cvaar kan blcngen of later
nog een kans zal geven om den dans te
ontspringen. Dc vorige ontmoeting bracht
de Leidsche speelsters tet:nauw€ïnood de
overwinning, zoodat we een spannenden
strijd tegemoct zlen. Hurley ontvangt

n.f&a"s;
/

HDM en het zou ons niet verwonderen
indien HDM beide punten mee naar huis
nam. Kieviten zullen wel een goede overwinning behalen op de Amsterdamsche

HOCKEY.
NEDEN,I,ANDSCHE HOCKEYBOII'.

reserves"

Programma voor morgen.
Damesafdeeling. le klasse: HHYC-HOQ

In de 3e klasse heeft Leiden II vrij. \[e
voorspeilen hier overwinningen voor
HDM II, De Staart en Kiev. IL De 4e kl.
hrengt de return-match Strawb. II-Leiden III. Thuls won Leiden met gtoote
cijfers doch blijkbaar zlin de Bloemen-

Rood-\Mit-Gooi, A'dam-Hilversum.
Prom.-klasse: Laren-Leiden, Harley-

HDM; Kiev.-Adam IL
3e klasse A: HOC II-IIDM II, Kiev. rI.
Victoria
--+e- II; De Staart-De Vierde.
Étàsóe B: Èonc vr-Riiswijkl
Strawb. Il-Leiden III.
Heerenafdeeling. le klasse: HOC-À'dam,

daalsche dames erop vooruitgegaan, zoo-

l

oppassen de boodschap blijft.
BDIIC VI ontvangt hier Rijswijk. \{e
durven niets hieromtrent te voorspellen.

dat

Hilversum-SCHC; I*IYC-IIDM; (*ooi..

, Bloemendaal.
' 2e klasse A: Bloemer:daal

De Vierde-HOC

II;

winnen om haar kans op promotie te behouden. V[e achten er dit elftal wel toe
in staat doch dan zal et wat fanatieker

a

3e klasse

I
I

In de heerenafdeeling gaat Leiden ï op
bezoek in Bloemendaal en zíi zal moeten

ll-Leiden fi'

HBs-Deltsche Stad;

ar-S trawb erries.
A: Leiden lÏ*Bloemendaal IIf;
Àlkmaar ll-Strawh. II; Alliance I-HRS II; MIIC Ul-Alliance II.
4e klasse F: Leiden IV-HIÏYC VfI;
IIHYC V-LeÍden III; Hudito II-SOS IV;
VCI-HDM VI.
Juniores afd. Den Haag B: Ned. LYc..Victoria VII.
"Slkm

lrr

l
l

moeten worden aangepakt, sneller en met
wat rneer du,rf m,oeten worden gespeeld.

l

Met moed de tweede helft

begonnen

Leiden L De kans op promotie is groot!
De Vierde ontvangt HOC II. Hier is voor

HOC Ir een kans op degradatie te voorkomen maar we geven de Rotterdammers
,de

beste kansen. HB§ zou Leiden een groo-

ten dienst bewijzen door de Delftenaars
een punt af te snoepen €n we achten haar
daartoe wel in staat.
Het meeste spannen zal het wel in
Alkmaar. fndien Strawberries weten te
winnen zou dit de spanning tusschen de
vier leiders zeer verhoogen. Een gelijk
spel ligt echter meer in de lijn det verwachtingen.
De 3e klasse brengt hier de wedstrijd
Leiden lf-Bloemendaal III. Leiden kan
winnen en zulks verwachten we ook.
Sírawberries II zal in Àtt<maar diènen tó
winnen om haar kampioensaspiraties te
behouden. Gernakkelijk zal het niet gaan.
Allianee f ontvangt HBS en zal wel weten te winnen evenais MHC III.
fn 4 F zal de beslissing vallen over de
vraag wie dit jaar automatisch promoveert. Een gelijk spel is voor Leidenvoor-

loopig voldoende: een overwinnÍng voor

HIlYe, dat één punt op Leiden achter

staat, noodzakelijk. Helaas gaat Leiden
niet compleet ten strijde. Vermoedelijk zal
de factor ,.geluk" den doorslag geven, indien het voordeel van eigcn veld niet beslst. fndien Leiden III tacbiek aan snelheid paart, kan hun dè ovcrwinning niet
ontgaa,n.

Leidcn IV onUvanf,;l UIIYC

VII en

voorzlcn r,r.u Ilangscrho ovcrwltrnlng.

Iludlto

I[

ln st,nnt, zlJu SOS IV een
ie brcngon (!n V(,-L zul wel

nrocl;

nederlaap l,oo

we

i
I

i
\

BI,()E,MENDAAI,

HOCKEY.
Uitslagen van glsteren

vallen zijn voor Bloemendaal, terwill de

§eml-officieele Ínterlandwedstriid Noord,
tse1gië-Zuid-Nederland &-2.

Leidsche spelers naar hun vorm loboen
!e _zog§eq. Lang duurt,-het. echter niet ot
de Leidsche voolhoede trekt van teer. àoctr
?ti houdt het spel veel te kort. De aónval!94 van Bloemendaal zijn niet zoo eevaàiLtik. Uit een strafcorner schiet f,eiíen ln.
De bal is re'eds achter de palen,
wordt er
-

\{est. afd, lsts klasse: H.H.Y.C.2de Klasse lI: Bloemendaal Il-Lelden
2-1; E.B.S-Delftsche Stud. 1-6; Alkrnaar--§trawb. 1-1.
4de Itlasse F': V.C.Ë-H.D.M. III 0-9.
II.D.M. 1-4.

echter uitgetrapt en de seheidsrechtei
geeft strafbully. Hoewel de Bloernendalei
ówe-e. overtredingen maakt kent de scfreiàs
rechter geen doelpunt toe. ats een kàartenlruis zal<t het wankelend. gebouw van
Leiden moreel ineen en kort aàarop aoéipu4t Bloemendaal zeer fraai. tia àe ruit
yalen de Le[denaars fanatiek aan en nu
is het geluk toch werketijk teeen hèí àli
eenige schot_en juist naàst ot tegén àï
paat gaau. Ook weten eenige malen de
Bloemendaalsche backs zekeré
-àèl
te voorkomen door van hun Aoetpuàtèn
voetèn
bruik te maken, hetseen helàai ïieí'a;à,
den scheidsrechter gezien wera. Uit -een i
scrlmmage scoort dan Damsté den seliik_ I
maker. Alles blijft in de Leidscfre sËie-àË_ i
ren ramrnelen en kans op kans gaàt vài_ Í
loren. Vele strafcorners wbrden oóói-siàà- I
mendaal met veel geluk weggewerkt. iwèe t
mtnuten voor het einde breekt Bloemen- |
daat nog eens door en forceérf uen;ïË;_
corner die _ingeschoten wordt en hoóitrl
tegengehouden Ín de goal gewerkt.--É;i.
_n1ede was de wedstiijo t-en eini'i--à,r
Leiden een Íllusie ontnàm, Uaai-àties-il
nog niet yerlolpn. Vol&ouden teiaeB Í. -

DamesaÍd., lste klasse VÍest: H'H.Y.C.-

4de Klasse: Strawb. Il-'telden
B.D.IÍ.C. Vl-Rijswiik 1--4.

UI 1-2;

0verzlcht.

Door de

strechtewee,rsomstandigheden

trvaren vele velden afgekeurd, rrrl,dal sleehts

2 Leidsohe elftallen een wedst'rijd spselden'

n.l. Leiden III (darnes) en L,eiden I (heeren). De dames wisten hun wedstriid te
winnon na ?ÉÉr spannenden striid en

vrij
in hun afdeeling.
staan hierdoor

I

stevig; op de 2de plaats

M€t de Leldsche heeren ging het helaas
anders. Zij moesten in de laatste minuut
voor Bloernendaal de vtrag strijken na een
slechfs gespee,Ideur wedstrijd, waarbii de
voortroed:e volkomen schotloos was. Jarnmer genoeg bleek dit voor de achterhoede
een reden om bij de pakken neer te zitten.
di,e teChnisch zoo aardig is,
Deze ptroeg,
moest ziofl eens een wat ftinker moreel

I
i

kweeken.

Ondertussche,n werkte Defftsohe §tuden-

ten zíct, omhoog door een Íraaie overwinning op II.B.S., en Alkmaar verloor een
puntje tegen Strawberries.
De stand is nu als volgt:
gesp,gew'gpl'vrl' v'-t' pt.
Alkrnaar......9 7 1 127-Lz 15

6
D.§tud..,....9
Str'awb........ 10 6
Leiden .r...r, I 5
DeVierde..... I 2
H.B.S."........ 10 2
Bl.daal II ...;.. 10 2
H.O.C. rr ....,. I
-

2
2
2
3
L
-3

t
2

20-14

8
6

11-38
16-28

33-8

226-13

315-22
115-28

T

Bloemendaal verschijnt zoo sterk mo- I
geliJk, en Leiden is compleet. Na eenis I
wachten op den Leidschen doelwachtei I
kan de wedstriJcl beginnen. De eerste aan- I

NEDERLANDSCIIE HOCKEYBOITU'.

H.O.C.0-2.

I

II-LDII)EN I 2-I.

L4
14

t2

II_LEIDEN III (Dames)
De Leidsche meisjes kwamen oD met
10 speelsters waaïvan Z invalsters.- Waar
plijft het enthousiasme onder de meisjes?
Dat dit elftal desondanks wist te winiren
is. een woord van lof waard, Lciden valt
direct goed aan en reeds na eenieen tiià
gelukt he,t de midvoor te scoren.-StraÉberries bIljkt nog niet dien vooruitgang
gang gemaakt te hebben die men-kon
verwachten. IIet spelpeil staat dan ook
niet hoog. De rust gaat met 1-0 in. Al
spoedig na hervatting breekt de Leidsehe
rechtsbuiten door en.seoort 2-{). Lelden
verslapt nu en de Strawberriers verklelnen den achterstand 2-1. fn dezen stend
kwam verder geen veranderlng
STf,,AWBER,A,IES

i

i

7
5 I
4
3 I

t

I

I
I
I
I

|

7
I

.b OL'l
-----
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HOCKEY.

Itredstrijdenl voor morgen.

NEDERLANDSCIIE HOCKEYBOND.

BDHC_HHYC;

Uitslagen van gisteren.

GooiDarnes-afdeeling.
-'lste klasse:0-1;
R.
H.O:C. 4-2; B.D,H.C.-H.H.Y.C.'

IV.-A'dam 2-4.

Prom.. klasse: Laren-B.D.H.C. II 2-3;
A'dam lI-Hurley 1-1; H.D.M.-Kieviten
2-3,
3e klasse A: Leiden II-Kiev. II 3-1;
H,O.C. II-De Staart 2-9:
4e klasse B: RijswÍjk-H,B,S. iU 5J)
regl.
- -íiàerenafaeeling.
'
,
Y:C.-H?sirm

- lste klasse:
3-1;
2-3; Gooi-H.O.C.

mendaal-S.C.H.C.

3-2.

Overzicht

De Leidsche dames schijnen niet aan
het spelen te kunnen komen. Ook dezen
Zondag is er weer geen wedstriJd voor
hen vastgesteld. Dit alles zal het spelpeil
wel niet ten goede komen.
Lanen ontvanet BDHC II. Hier is voor
de Gooische Club de kans om uit de gevaarlijke zöne te komen, A'dam II zal het
tegen l{urley wel niet volhouden en HDM

voórspellen we een moeÍlijke overwinning
op Kieviten.
In de 3e klasse A dient-Lei'den IL op te
passen voor degradatie, want aL z,\n ze 4
punten voor op de hekEesluiters HOC If,
èen overwin-ning op Kieviten zou best te

.

I

gebruiken zijn. HOC If verliest vatr De
Staart maar of HDM het in Rotter'dam
gemalrkelijk zal hebben, staat nog te bezien..

In de Ileerenafd. Ie klasse is de bigmatch A'dam-HDIvÍ. Iffint HDM dan zijn
ze bijna kampioen.We gelooven wel dat
HDM het beste elftal heeft maar Àmsterdam met van den Berg, de Waal, ter Haar
en and,eren zullen zish deze kans niet zoo

makkelijk uit handen. geven,
Gooi zal HOC wel met leege handen
naar huis sturen. Van belang voor den
strijd om de onderste plaats is d,e wedstrijd Bl.daal-SCHC.
fn de 2e klasse A hebben de Leidsche
heeren een rust'dag omdat de Delftsche
studenten bekeren. Alkmaar zal Bloemendaat wel onverrichter zake terugsturen.
I Maar
of dit den Strawberries op het
Ho0-terrein ook zal lukken. moeten we
, afwachten.

: fn de 3e klasse A krijet Leiden II
la.alste kans om on de 3e nla,ats

een

te kd-

1-1;

H.Ir.

Bloe

A'dam-II.D.M.

Prom. klasse: H'sum Il-Victoria 3-3;
M.H.C.-Laren 4-l; T.O.G.O.-Kieviten
3-0.
2e klasse A: H.B.S.-De Vier'de 4-0;
Alkmaar-Bl' daal 7-2; H.O.C. [-Strawb.
2-1.
3e klasse A: H,B.S. [-Str.awh. II 1-1;
Alliance Il-Leiden II 2-1; Bl.daal IIlAlliance I 1-3.
4e klasse F: Leiden III-Leiden IV *;
§.O.S. IV-H.H.Y.O. V 0-:-2; V:C.L.-Hudito

II *1-?;

H.D.M; W--II.H:Y.C. VU'1--1.

Niet

doorgegaan wegens: onïolledig
opkomen
van Leiden IV.
-Jeugdafd.
Den Haag B: V.C.L. II-Lei-

den

V 1-0.

HOCrev.

14/*'

NEDER,LANDSCHE HOCKEYBO\'D,

\[eilstrijtlen voor morgen'
Damesafdeeling.

le klasse: Gooi-HOC; BDHC-HHYC;
R,.lVit-A'dam.
Prom.-klasse: Laren-BDHC II; A'da.m

U-Hurley; HDM-Kieviten.
3e klasse A: Leiden Il-Kieviien If;
HOC II-De Staart; De Vierde-HD}Í U.
4e klasse B: Riiswijk-HBs III.
Heerenafdeeling.
1e klasse: HIIYC-Hilversum; GooiHOC; Bl'daa1-SCHC; A'dam-HDM.
2e klasse A: IIBS-De Vierde; AlkmaarB}.'daal II; HOC Il-Strawb.
3e klasse A: HBS lI-Strarvb. II; Ail,
Il-Leiden II; Bl.'daal III-AilLance I.
4e klasse F: Leiden Iv-Leiden III;
SoS IV-HHYC V; VCL-Hudito II;
HDM
VI-HHYC VII.
--JàueO-Comp.
aÍd. Den Haag B: VCL IILeiden V; Rijswijk III-N. LYc.

|
!

Overzicht.

De Leidsche dames schijnen niel aan
het spelen te kunnen komen. Ook dezE::
Zondag is er weer geen wedstrijd vool
hen vastgesteld. Dit alles zal het speipe:J
wel niet ten goede komen.
Laren ontvangt BDHC II. Hier is vool
de Gooische Club de kans om ui.t de gevaarlijke zöne te komen. A'dam II za1 het
tegen-Ilurley wel niet volhouden en HDM
voórspellen we een moeilijke overwinning
op
-InKieviten.
de 3e klasse A dient Leiden II op te
passen voor degradatie, want a\ zin ze 4
bunten voor op de hekkesluiters HOC II'
èen overwinning op Kieviten zou best te
sebruiken zijn. HOC II verliest vart De
Staart maar of HDM het in Rotterdam
gemakkelijk zal hebben, §taat nog te be-

zÍen.

In de Heerenafd. le klasse is de. bigmatch A''dam-HDM. Wint HDM dari zijn
ze bijna kampioen.'We gelooven we1 dat
}IDM het beste elÍtal heeft maar Amsterdam met van den Berg, de Waal, ter Haar
en anderen zullen zich deze kans niet zoo

makkelijk uit handen geven.
Gooi zal IIOC we1 met leege handen
naar huis sturen. Van belang voor den
strijd om de onderste plaats is de rved-

strijd

tí

B1.daa1-SCHC.

de 2e klasse A hebben de Leidsche
heeren een rustdag omdat de Delf'*che
studenten bekeren. Alkmaar zal Bloemendaal wel onverrichter zake telugsturen.
Maar of diL den Strawberries oP net
HOC-terrein ook zal lukken, moelen \§e
afwachten.

In de 3e klasse A krijgt Leiden II een
laatste kans om op de 3e plaats te komen. Winnen zij dus-Ïret-pa-rool, ÍÍBS IIStrawb. II kon weI eens op een gelijk spel
uitloopen.

Atliànce I zal echtel wel een ::-isc::.

ovelrvinning oc Bl.caai
Tl-l

:':iic
ua ]Lo
^a =u-:-:'_
c-- -:-.--Ei-:
-'. ;- r' --.-....:

I
I

F
:".'::-

i-i':F

III

i:-_::*

beha-e::

i:

i

-:

-:

j:-::
-::-

7
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ALLIANCE

1
_In

overzichr.
de pro_motieklasse der damesafd.

nlet zoo. bes_t. BIJ Leiden was Oaaràn1eÀen
de voorhoede slecht en de achterfróae
tameliJk goed. Zoodra de wedstrlio beÉ;i
-gBet de _Leidsc[re rechtsbulten er'met ïón
Dal vandoor en tracht over heí hobbeliEe
veld hard-te loopen. Dit evenwel wàiat;Ë;
rrasco (vo,Igens Alliance komt er ,t volgend
jaar een grasveld.) Toch
ztet Aó rói-fri.:
loinpe4 kans den bal weer op ain-iiiËr
ïe kr5gen en hij schiet vlak bver ae tat.
zoo Nomen nog eenige runs zonder
suc_
ces. Na de rusf (0_0) schiet de llnksD{rrn€n van Leiden met back_hand in
(1-{). Dan kcymt ÀIÍane,e opzeitËii.
riii
-àó-íèie."f,;
ger_r- dezer aanvatlen tomt
halflinie niet tijdig genoeg teruE ón aii
er
speters staan voor de Leidsche
goal-vele_
schiet de rechtsbinnen in. -Uit;;;
scrimmage wee't Alliance tenslóide
èà-r;
keer te scoren.
"&

I

fiï:ï"& iïl #'iiïï,:*'.ï",ïf-èèí-ririntjé
&,Iï"""
ptaars.

I

A,daà wo"
"';
Hurley wat voor deze laatstè ctriu liI
Janrmer_is, daar H.D.M. verloor van Kievi_ li
.o-11ers!9
reg€n

,:ï,*',i'# ïï,ïiiïïf."§:'*,:Ë:1,*'*f I
fff
Daasde vriend en vijand door de beide I
*,:f,:tï.,:#" ïi'ïiËï, y,*1,ffiid",ïï:gr:l I
datiegevaar, daar n.o.c. Íí-i"ïtïïËi. li

I

I

van de Staart verloor.
-"fl"-ï'=?.81ïf ':Ëfl *."ïf.ï J',#f""ilf#
clJ_rers

I

I

Ëït íi' #',,8f,"*Hu##.ff1m*#*
degradatiewedstrijden.

Ii

oói ÈeÍiieia I
9p
het kampioenschap aoor
fiB:.?"ïJrïr.
I
de 2e ktasse A wist H.B.S. de Vierde I
.f,eIq
staan met mooie cffferi wààraooi-àèze I
cIE! .nu bijna buten àegraaaiióÀLdu. i* I
D.at het degradatiespóok in d; l;Eei,e I
regronen

v.c.L. I-LETDEN V 1_0.
pezu
is te wÍjten aan het
- datnederlaag
feit
leiden -met 10 il;i öid;:
ya.alvan één Ínyaler. Het is te-Ë;;
dat Leiden V den volgenden Ë""-róf:ieï]Ë
opkomt anders veruest z,e nàii '#,il;
plaats in de competitie.
Dinect n? de beginbully is Leiden in
.
g€4 aanval. Bgide partlien zfin voor de
rust e€nige malen voor het do€l van hun
teq.ennarlU, maar steeds woiíen lË';r-'
r'alren afgeslagen. Met een blaneo stand
DreekÍ de rust aan. Na de he'rvatting zei
J,efdgn- er dlles op om te u.;ilË;'ftaar
het. lukt nÍet. De- mid,voor àrr-à;-'lreöirË:
buiten .. Irijgen versctrei,aenJ- L-fiön
maar zij
kunnen het met ae Z Untreisoàlers niet vinden De gastheeren br;k;;-;
een k'Ír'artier door en doo,rdat de backs
allebei missen en de keep,er
Ëiní
Íle midvoor van V.C.L. voor ui,ltöp,t
open'Eoài-tii
(l-0).
staan
Leiden zet er allei op 6m àeï
achterstand Ín te haten, doch r,e[ -- tíÍii

rondwaart is Se merken aan Ae I
overwinning van Bl.daàl
voriEe wàèÈ èn I
de overwinning varr H.O.C. II-op Strawb. I
deze Zondag. Hiermede heeft zji LeideÀ |
eveneens een dienst bewezen. -Alkm;; i

':ïi' ë':*',il.S'
tq brengen. De onvriendËtitÈe ítmàsiËr

t

nlei-gelukt de overwinning
""",:'H,r',i1,'j.iï"Éi#;
mee nàaï-Àuis

i
I

die deze Haartemsctre ctur eiÀen ls-ËËi
ook ditmaal niet achterw_eee. -rret- is-wei iI
igqrmer dat tn den bond "een-ïernefiiÈoi
--- .---'--"-- I
club opgenomen is.
Str_awb. II speelde geliik met H.B.S. II I{
en"iutlance I
-: be_
ha1en. wist dè overwinning" te
:;- I
Ig de 4e klasse tr'kon Leiden III niet I
§pglen door de te gerinsJ àpr.;dr ï;ï i
fl

rriden rv. H.H.y.c. ï b;haàà;"àïï
-ï_
fr*"ril"uTT3tr flr-,i ?§.;,lr r:Ë.#*it:
ee_n _groot suoces voor deze Èaà-Esóiié
sehooUongens.

(Heerenalit;)

Al dadelijk bl,jkt de voorhoed,e van AlIiance het beste deel der ploeE te ziin.
vooral de mldvoor en rechtsbiine., zÍjn
Sged. De achterhoede van Alliance wàs

ll
heeft

II-LEIDEN II.

t

I

Í

nlet.

LEIDEN IV-KIEVIryTEN

II

(Dames) B_r,

. Eindelijk weer een overwinning, die weliswq.q rqlet verwacht was, maai'tófr-wót
verd.iend. Hot Leidsche etfÍat speefàï plti;iï
ger en lvist van de haar gebóden Èdilón
beter sebrutk te makcn. roïn àóu oöïöàl
,

sche vo-orhoede, als zU betcr OoàrÉezet riàà.
meer doolpunton hebben kunnen produ_

cecren.

. Do Klovltnn tpcoldon mot oenlse lnval_
,LirJ 0n wtrton rlcchtr t
trlonpunt tc

scó_

r
2í
(

Ovorzlcht.

i4l4^. aJt4,.
Damesofd.

HOCKEY.

tc

Prom. klasse: H.D.M.-A'dam

)

II;

bcl,wijfelen. Er wordt helaas

door

de

Leidscire 'dames te weinig serieus gctraind,

lste klasse: Ililversum--4ooi;t

H.O.C.-Rood-1Vlt.

BIoe-

op bozoek, De vorige

on[rnor.l.lug hlor Ler ett'rlc llop op ecu LciC[gche ovcrwlrrrrlnll utt. ()f cchter dc rlames
nll vonnoelctrd Lugtrtrurvlclcn ltlerkle ook
ditrnaul ln sLrraL zullcn zlju valI ten zccrste

Programma voor morgen.
Dames

I*lden moo[ blf dc

mcr-rcltol;r:lrr-. -dumoc

NDDERLANDSCHE IIOCKEYBOND.

A'dam-B.D.H.C.;

I

I

Itraardoor successen achterwege blijven.
H.D.M. zal ongebwijfeld wel. van A'dam II
winnen evenals Kieviten yan Laren.
Leiden II heeft rust. In deze afdeeling
vindt de bij- match tusschen H.D.M. If en
de Staart plaats. De Dordtsche dames dienen deze te winnen daar een gelijk spel
reeds voldoende is om H.D.M. II het kam-

:

Kievi-

ten-Laren; B.D.H.C. fi-Leiden.
3e klasse A: Vict. II-De Vierde; De\
Staart-H.D.M. II. Kieviten II-H.O.C. II.
4e klasse B: Leiden III-RiJswijk;
Strawb. II-B.D.[I.C. VL
Heer€n
klasse: S.C.H.C.-AUam;'
- lste
H'sum-Gooi;
E.O.C.-H.H.IJ.C.; IÍ.D.M.Bl'daal.
2e klasse A: B1'daal [-H.B.S.; De Vierdo
Leiden-H.O.C. II; §trawb.-Alkmaar;
Delftsche §tud.
3e klasse A: H.B.S. Il*Bl'daal ltI;
Alkm. II-AlllÍance II; A1l,iance l--§tranrb.
II; M,H.C. [I-Leiden II.
4e klasse F: Leiden III-H.D,M. VI;
H.H.IJ.C. VU--S.O.S. rv; Leiden rVHudito IJ; H.IÍ.IJ.C. V-V.C.L.

I

i

te bezorgen.
Leiden IU onívangt thuis no. I der
ranglijst Rijswijk. Hier is alles mogelijk
hoewel 'íre het sterke RijswÍjk de beste
geyen,
pioenschap

kansen

i *t

Heerenafdeelíng Leiden gaat met
van Haaften weer in de voorhoede het
strijdperk in en treft den eersten keer geIukkig een niet te sterke tegenstander n.1.
H.O.C. If. Laten de Leidenaars eohter wel

bedenrken dat dit elftal vorige week
Strawb. sloeg. Leiden mag nu geen puntje
meer verliezen, De aandasht in deze afdeeling concentreert zich echter op den
wedstrijd Strau/b.-Delftsshe §tud. De

De[ftenaren

zijn ongeffifeld

sterker,

maar de §trawb. gebruiken ook andeïo
middelen om te overwinnen. Alles is dus
mogelijk en te voorspellen valt hier niets.
Alkmaar kan van de Vierde winnen als het
Rotterdamsche veld geen handicap blijkt.
Bloemendaal zal er alles opzetten om àlthans één puntje op H.B.S.-te veroveren.
Leiden II gaat haar geluk probeeren in
Heemstede tegen M.II.C. III. \tre voorspellen een overwinning voor de leiders in deze
afdeeling.

Belangr§ker is hier de wedstrijd
l--§tradb. II. De Beyerwrjkers

Alliance

j

1

q

{

j
i

n

dienen beide puntjes te veroveren om kans

op promotie te behouden. Alkmaar rI kan
*tlliance wel eens een onaangename verrassing bezorgen.
Leiden III gaat weer eenigiszins volledig
ten strijde tegen H.D.M. zoodat, we hier
een Leidsche zege kunnen verwachten.

Moeilijker zal dit worden voor Leiden IV
daar Hudito ff nogi een kleine kans m,aakt
om promotie-wedstrijden te mogen spelen.
Hudito zal dan ook wel met groote cijfers
winnen.

H.H.IJ.C.

V kan haar

doelgemiddelde

aanmerkelijk vergrooten tegen V.C.L. en
H.H.U.C. \iir--s.ó:S. rv kan wet eens een
geliJk spol v/orden. HopcUJlk stuuÍt hot
weer nle't nlles ln dc wnr.

1

I

I
I

t'

,,

I

OuontohI

HOCKEY.

ifffiif ffii,ïr.irff lfittrtrffiï.ïi
ffi rrhffi '#i
iffifl'Ë:r#iiidffi
qg4g!-1 De v.mrhoedo
Àórriàïïïtïi

NEDEBI,AND §Ctr.E- HOCKEYBOND.

Uitslagen van gistcren
.Dames-afdeeling.

_ §E J<tqsse: IÍ,sum-Gooi 1--5; AdamB.D.IÍ.C. 1-1; H.O.C-R.lry. Zj.
Prom.rm.-klasse: H.D.M.--A'da"r
,D.M.--AUànr IL
II I-2;
Kiev.-L
.-Larenr H*;
5
O*;
B.D.IÍ.C. II-teiden
B.D.IÍ.C.
II; B.D.l

2-.0.

3deI Klasse
Kl
A:
À: Kiev.
§ev.
lv. II-H.O.C.
II-H.O.C . rI
II-l
II +-1.
E
B:
Strawb.
Strawb.
brawb. II-B.D.[
rI-I i.D.H.C. VI

4de) Kl
Klassel

t-2.

Ifeeren-afdeeli
Ife
rn-afdeeling.
-afdeeling.

lste
eK
Klasse:
9: S.O.H.C.-A,
i.H.C.-A'dam
i[.C.-A'dam 1-3;
1-l HiI.
HiI-

2"--0 ;- II.o.c.-H.H.y.c.' 2_2 ;
H.D.M-81'daal B-0.
2de Klasse A: Bldaal II-H.B.S. 2-3:
De Vierde-Alkmaar 2-l; Strawb-D.Sï
H.C. 1-2.

yglsgy-1§.ggi

À: H.B.S. II-BldaàI IIf 5-2:
If L2; M.É.C. m-'
Leiden II 6-3.
4de l§asse F: H.tI.y.C. VU--§.O.S. ry
4-0; H.H.Y.C. V-V.C.L, 7-1.
*) Rcglementair.
3de Klasse

A]Iiance--strawb.

r<o,n

II*"'jf
i Ë33ïffi;m',mll'*,""$."öHi
on genaakba.ar beÈ, E'ïó;ï;ïffià;
I Igl_Ul.
,]llal
u1
geslagen
sucoessle
|
en wel rloor
IL Een moo-ie pËstauË
,i'aí àfrl4'4".*
-vàn
|
won- reglementair
:t^"I-{l*.
.KieuiÍcn
IJllen en komt zoodoende op àe iJte ptaàïsl
Heeren-ar{9eling. _ Arià íàuÈ;eftïfti_
-,

i*fj;

*15ii*+ll*f 'iTr.
[:tö'LT*?ïít'fi
groote_ eij fers ven
'n inel sr»tení ii}r.c
_--rn dg 2de rcrasse e rröff Àuií;il;il
veer
ss.Iaten in de Maasstàà, ;öa;ïbift-

s^ghe

Studenten aoor

een-

Èieinó-o;.eröiï-

op-Str.awb. aari het hoofà-k;mè;-in
lpc
oeze afdeelinEr
,,^8-,99 3de-klassu fl heeft M.H.C. het
iï*rï§öf ?à; io;s?.e#ttl,*sà",td
:E:"È"_i" *Hï;Hi*",#';,,,"*
ditzïril;i ;a'"*'àn'ïË

;;

I

ralt§E
f,l*?^# plaats
gedrukt zit.
JËrríH;.',
Jn de 4de klasse F' wonnen II.H.Y.C. V, ii
ru.n.c.

,

iUi-r.ErDEN

rr È-g.

pn

tret- Cladde veld. voetde M.H.C. zictr
beter thuis dah, I,eidqn rn-r,eris-;öiàt'hïi
r 'eroscne doel bestooÉt.
Leidsche
b.estookt. Als rte
de keeper mist

Ë.;;;;;;:;

is-het _1-0 voor

M.rri. e."ie* ï"Uï rïïËi
s_chiet _M.H.C. een strafco.""iï;d
H, ilï'
hefrig
aan en rrË[-Ëe]ur<ï
-"aerrïörr1;ï
Ly-r?lt-ry-iden
hun
inderdaao aen
tf "iË:
kreinen_ Rfi r,eiden is Àdi-Ëiïïïo""t"[Iài
-rrouàïri'Ët *,iËil

íHï,ïi",olilf "jy5{
$ral rrilm."'"",^t

-Srl"íif*uk*rret

einoe

r

)

u"*i#-:l'.fl,,:fl#i-Ë:r.s.,}.Hff
tBïllF,rliï

i

r#

r'
ríàni. -" -""1

\

\

r

Jfu4

Vr'tlwr,l rrlln rltttttltr r,lfl.trllr,tt ttlttt,l.t'tt ,,,,,,'- l
llí!p lt,tt rrl,t,Irl1 lrrrllr,rr rlo Wrq'trrrrtrrrrl.rrrrrllp;- I
Irr,rlr,rr lrnl, l.rx'lrrl.r'tr. l,r'lrlr,tr I orl.vrrtttll,
I(llvll,r'tt, rlrtl, up ltr,l, rrnltlttlrllh ruttt lrcl,
Itoofrl ll,ntrl, ltr rlr'T,r, rrfrllr,lllru. I tll ztrl rltli
wrl rrp 1rjr11 il11111'111r trrrlr,t lrurp. vrrot' rlc l,r'ltl..
llt'ltn tltt,tttt,tl ttllrlt'ttltlt'lt llivt'ltztxr Ia,lrlr,tt ll.
tlrrl, llllM
ll lrr lltn llrur['; oDzrx'k1,.
l,r'lrlr,rr lll r,r'lrl.lr rr.t'lrl,r,u wo l,ol, llll,ttlrr
t't'rrttllrrllrr lrr rlrrrrl, Lr'g1r'tr II.'ll.S. II[. I)('zo
tttr,lrr,lrrr lr'lililrr llr,r'rlu cctr vorkwikkcntl
t'trl,lrollrlturrrrr, rrrrrr (letr dng, dat hun ook
I

HOCKEY.
NDDERLANDSCEE EOCKEYBOND.
Programma vq)r morgen.

- 1st'o klasse:: B.D.H.C.
Rood-Wit--4ooi; H.II.Y.C.-

Darnesafdeeling.

-Hilversum;
Amsterd;am.

Prom.-klasse: Leiden-Kieviten; LarenII.D.M.; Harley-B.D.H.C. U.
Derde lllasse A: H.D.M. II-I*iden II;
Kiev. II-De Staart; H.O.C. [-Vict, IL
4de Klasse B: H.B.S. [I-Letden III;
Rijswijk-Strawb. II.
Heeren-afdeeling. - lsle Klasse: Proefwedstrijden.
2de Klasse
3de Klasse

À: De Vierde-H.O.C. U.
Leiden II-Bl.daal III;
Alkmaar ll--§trawb. II; Alliance IH.B.S. il; M.H.C. UI-Alliance II.
4de Klasse F: V.C.L.-teiden IV; Hudito
[--,S.O.S. IV; H.H.Y.C. VII-H.H.Y.C. V,
Jeugd-comp,, afd. Den Haag B: N. LYc.
Il-Leiden V; Vict. Vll-Rijswijk III.

A:

tlll.trtrrrrl rlr. ovr.r'wlnnlng mo,et brengen.

l}r,

r:orrrDr.l,ll,le-s;l,and is

hier nu als volgt:

Promotie-klasse.
gesp.gew.gel. vrl.

Kiev. .......-.. I
II. D. M. ...... I
A'dam II ...... B
IIurIey. ........7
B.D.HrC. II ..9
Lciden ;.......7
Laren .....,...8

7
6 -

Me Klasse

A.

864t
3321

II-Oh Kay;
D.B.S.-Laren; H'sum [-Baarn; A'dam
III-H.H.Y.C. II; T.O.G.O.-Delftsche
Stud.; H'sum III-II.B,S,; H.T.C.C. II*
Treslingbeker: Amsterdam

M.H.C. r.
Van Holkemabeker: Hilversum-LeldgtSt,

v.-t. pnt.

2 42-16 74
2 27-L3 12
4 2 2 15-13 10
4 I 2 76-L4 I
3 1 5 19-26 I
2
5 t1-22 4
- I 9-35
1
1

35-15
31-10

3
3

22-24

I

7L-21
74-21
16-18
15-34

6
6

5

4
B

16
72

j

4de Klasse B.

RijswUk .......6
B.D.H.C.VL.7
LeidenIII ......5

Ileeren-afdeeling.

29-4

6

43
Strawb. II .....6
2 --.
H. B. S. IIr .... 6
-

Leiden

4

19-14
14-10
9-15

6

3-32

3
2

I

L2
8
6

:

speelt voor

den Van Holkernabeker en hoewel Hilversum I verzwakt uit zal komen, gev€n we
d,en Leidenaars niet veel kans. Het is met
het oog op Leiden's kansen om automa-

tisch te promoveeren, een goede oefening,
Anders is he,t met Leiden If, dat mo,rg_en de de,gradatie-candidaat ontvangt en
d.at zal dienen te winnen om voor-goed.
buiten degradatie-gevaar te komen. Dit is
ook. zeker mogelijk indien flink aangepgkt wordt. Alkmaar ll'ontvangt Strawb.
ff en we voorzien hier ee,n draw.-Alliance I
zal wel van H.B.S. fI weten te winnen,
ryÍ.H.C. III moet oppassen voor Alliance If,
dat er alles op za7 zetben. Deze ontmoeting is voor Alliance f te winnen.
In de 4de klasse kan Leiden fV nu eindelijk eens een overwinning behalen en
van de, tgulr_tu. ptaats.
.yec§9y11. -,-,^,^1f

Oveptcbt.

Vrijwel alle dames+tÍtallen moeten rnoïgen ten strljde iadien de weersomstanrligheden het toelaten- I-eideo I ontvangt

Kieviten, dai op het oogeablÈ aan het
in deze afdeeling. Dit zal dus

hoofd staat

wel op een fik:cb.e nederlaag voor de Leidsche d:mes uitdraaien. Ev-enzoo leiden I[,

dat II.D.]Í. E iD Den Ilaag opzoekt.
leiden rrÍ eehter achten we tot betere
resulia:en in staat tegen H.B.S. III. Dez.e
leggen steeds
steeds een verkwikkend
, meisjes ]eggen
enthousiasme aan den dag,
ag, dat hun ook
ditmaal. de overwinning moet brengen.
De competitie-stand is hier nu als volgt:
Promotie-klasse.
gesp.gew.gel.
.
| *,"u. .......... I 7
' I{. D. M.......8
6- A'dam u ...... 8 4 ,
Hurley" ......-...7 4 1
B.D.H;C.U..9 3 1
Leiden ;;......1 2
Laren .........8

vrl.

v.-t. pnt.

1
1
3
3
5
4
8

35-15
31-10

2 42-16 t4
227-1372
2 15-13 10
2 L6-L4 I
5 19-26 7
5 t1-22 4
I 9-BE

'Sde Klasse A.

8641
33::

16

t2

I

22-24
11-21
14-21
16-18
15-34

j

6
6

4de Klasse B.

Rijswijk ...... . 6

6B.D.H.C,Vr..7 4Leiden III . ..... 5 3Strawb. II . .... 6 2H. B. S. IIr .... 6

29-4
3

2
4
6

19-14
14-10
9-15
3-32

12
ó

6

:

tr'

- Leiden I speelt voor
- Heeren-afdeeling.
den
Van Holkemabeker en hoeviel Hilversum I verzwakt uil zal komen, geven we
den Leidenaars niet ve,el kans; Het is met
het oog op Leiden's kansen om autornàtisch te promoveeren, een so€de o€fenins.
Anders is het met Leiden II, dat moide- degradatie-candidaat ontyangt en
Jll zal
dien,en te winnen om voor*goed
!at.
buiten degradatie-gevaar te tomen. pïi is
ook. ze&er mogelijk Índien flink aangepgkt wordt. All«roaar II ontvangt Straírb.
ff en we v.ootzien hier een araw.-aUiancó i
_zql wel van H.B.S. II weten tc wianén,
Ir,! moet oppassen voor AHiance If,
Y.F.C.
d.at er alles op zal zeíben. Deze ontmoeIlng is voor Alliance I te winnen.
- I! de 4de klasse kan Leiden IV nu eindelijk
eens een overwinnÍne behaien - ;;

van de laatste plaats weEkómen.
V kàn Leiden III en zichzetf
- H.H.Y.C,
doen
prornoveeren naar ae gde Èia"sse
door H.H.Y.C. 'fII te slaan en dat, -liiki
ons niet moeiiijk. Hudito
zal haar kans
op ploTotie-wedstrijdenfI niet
verspelen
tesen S.O.S. IV_
. .De- Leidsche Juniores moeten op bezoek
!ii.
_4._ Lyceïsten en clat zat wet^ op- Àèn
Leidsche ..ov_erwinning uiiloopen ïnOión

I
,

l

I

Overzicht.

De Lcirlr;elrr, (llul)('s moesl,r.n, zooals ver-

HOCKEY.

wacht, hul, orrrlr,l':r1rll, tlt,lvorr lregen de
sttt'lle Klr.vll,r:lr;)lrrr'1i rrrr'1, l«rrrtpiocrrsadspiI'rtl,it,r; r,tr ll;lr, lil:lrsr, vir;ior,rrcrr Dc kracht
v;tn l(lcvil.r,rr rr.lrrlll, irr rlr. vnolltoo(lc waal
tlt' llt'lrlr, (liltr(.:r l'll'or.;;r, v:rrt (itor,nott ook
1'.lr,l r,t'r,r r \\'r.r llr or rr rr l,lrlorrlit,rr. l,r'irlr,tt hcclt
zlclr rrrr,l, r,r'rrlllr, lrrvttlr;l,r,r'l; lu':rnili 1lcrrycerd
('n wiu (, {,1' l',(,(,n irtvlrlr;l,r,r' lilr,ll:ll,t'r Íïewccst
{lrn',4on ltr,l, vr,r'lrr'lril itr l;r:olc nlcl, zrlo groot

NEDDRLANDSCHD IIOCKEYBOND.
Uits,Iagen van gisteren.

r

* le klasse: BDIIC-H'sum
3-1; R'W-'i'Gooi 3-1; HIIIJC-A'dam
4--3.
Prom.klasse: Leiden l-Iliev. 4-8; Laren
1-8; Hurley-BDHC II 0-3.
-HDM
3e klasse A: HDM ll-Leiden II 4-1;
Dames afd.,

i

zl.ltt.

Mirrrt ook rlr' :rrrrit'tt' lilrtttlliocnsr:ir.rrclidatc
r,;r rr illclr :r l zoorltrl, Lltlt,rr tttct, t|
-t ten
orrtlcr' 1iirr11. ll.l).11.(1. lï lcvclrle dc lraaie
lrlt',.11,:rll(' llull(,y oD ci1',ctt l,ct'r'cirt ccn nelrr,r,l,

Kiev. II-De Staart 2-0; HOC II-Victoria
rr 7-3.
4e klasse B: Rijswijk-Strawb. rI 5-0
w. n. o.; HB§ lIl-lieiden III S-1.
Heerenafdeeling, Oefenwedstriid:
Elftal A*EIftai B 3-2.
Competitie: 2e klasse A: De VierdeI{OC II 3_1.
3e klasse A: Leiden fI-Bl'daal III 0-0;
Alkmaar ll-Strawb. II 1-0; Alliance IH.B.S. U 2-3; MIIC fiI-Alliance II 10-1.
4e klasse F: VCL-Leiden IV 2-3; HH
IJC VII-HHIJC V 0-1; Huclito II-SOIS IV
2-0.
Van Holkemabeker: H'sum l-Leiden I
3-0.
3e ronde Tïeslingbeker: A'dam II-Oh
Kay ?-3; H'sum lf-Baarn 3-1; Ad'am
III--HHIJC ÍtI 4-2; Togo-DStHC 4-l;
H'sum III-HB§ 2-1; HTCC II-MHC I

tlcrlrurll I,or' [,c brcullr:rr.

l,t'irlr,rr If vet'lur»' vrLn IÍ.D.M. II dat door
Itcl, l:rlr'tt v:rtr dc Sl,aarL wccr boven aan de

t

komt,
II in degradatiegcvaar

zond Vicloria ruct cen zware nederlaag rlaar Rottei'clam terug.
Lcidcn III (dames) zal we1 weer door
II.O.C.

onvolicdig opkomen deze onverdiende nederlaag te slikken gekregen hebb,en. Rijsrvijk won voor cle tweede maal regiemqntair. De clubs, die nÍet opkomen en zood.oende Rijswijk de kostbare puntcn cadeau
Coen, moesten eens b,edenken hoe onsportief dit tegenover de andere clubs is.

**n

De Leidsche heeren verloren tegen een
onvolledig HilvesurÍl met 3-0, doch het
vertoonde spel was van dien aard dat we
weer met een weinig meer vertrouwen de

1-11.

LEIDEN I_KIEVIT.

rutÍlli.isL

I 4-8.

laatste competitie-wedstrijden tegemoet
gaan.
Leiden heeft het bij dezen bekerwedstrijd gebracht tot de kwart-finales en
was nreb HHIJC If de eenige niet Ie klasser
in deze ronde, na allereerst gewonnen te

(Dames-aftleeling).

Leiden kwam met 3 invalsters, onder
anuórï àe Éeepster, het veld in tegen het
ÀïàiÉï rióvitèï-:elf t al. D e eisenaar di eè uit;Ëg l/vij;t
-en wel op nieí- aI te goede. achter-

hebben van de Promotieklassers Kieviten,
daarna varl de lste klasser H.O.C. en toen
nog eens van de kampioenen 3e klasse A
M.H.C. III. Een mooie prestatie!!

sneilé voorhoede-speelsters'
Aanvankelijk wogen de par't'i-en goeo

Èoeïdes

tesen elkaar op' De Kieviten vielen snel
doel
öiiïèrààïiijt ààn doch hadden vooropenmef oectr t-e kampen' Onvoiwachts
de Lóiden de score door mei' Vos met e,en
Nu
ir-aíi scirot in den linker bovenhoek'
me-l'
pakte Kieviten energiek - aa+ engeltJxbroese van Grounau scoorde den
de doelpunten
A;Ïèi en spoedig volgden
elkaar op zoodat met 4-1 voor rílevlten
de
--xïrustaeinging'
itrée seoorde 'de midvoor der
teÀàirpii:ti: (5-1). Nu werd het Leiden.te
de beide
Ëàï-"ï aÍwisselend doelpunten
tot de eindstand 8-4 bereikt was'
èiitattàn
"mejÈ;ï;;mii van de Leidsche keepster
waardoor de
sÀli uïeia geducht gevoelci,,
Leidsche achterhoede niet haar normale
het modderise
.ï;;I-6n óntplooien. ook parten'
De lei;Ë1,i ;;;àde <ien speetsters
ciing 'ivas in goede handen.

Leiden

II wist het in den

modder en

gietbuien niet tot een overwinning te brengen. De doelgebieden warerl zoo modderig
dat Coelpunten schier onmogelijk was.

Alkmaar

II

bereidde Strawberries een

1-0 te
vetraste
iedereen door 'n overwinning op Alliance f.
Hierdoor is M.H.C. III dat maar liefst met
10-1 Alliance ïI sloeg wel haast zeker van
lret afdeelingskampioenschap. We gunnen
heb deze sympaLhieke club, die deze heele

onaangename verrassing Coor rnet

winnen. Maar ook H.B.S. il

I

competitÍe steeds sportieÍ haar kansen
heeft verdedigd.
Leiden IV staagde erilr ure[ 5 invallcrs een
overwinning o,p V.C.L. te bchalen waardoor
V.C.L. nu wclhaast dcÍiniticl (lc laatste
plaals bczct.
H.H.IJ.C. V won «r1r he(, tiilllrerl,.ic van
H.I-LIJ.C. VII t'n ltict'tloot' rlr{)Íï('lt [,r'irlt'tr III
cn. H.II.I,ï.(). V zk'lr rvr,l rr ls ;,;t'1tt'otltovt'ot'<t
bescltottwr,tt. Lltitl, l,r'ltlltt III cclrt.r'r lrovt'ttlr.:rri l,t'rrlltl,r'tt l,r' hli.lvcrt.
IIrillllrr

I

I rrrll lrllllrlvrrril

rlr, rrt'rrIt

,\rLlnt'r

I

I
I

|
|

I

I

HILVDRSUM I_LEIDEN I 3-0.
(Heeren-afdeeling).
fn een door Leiden goedgespeelden wed.
strijd heeft ze met 3-0 van de met eenige

invallers opgekomen eerste-klassers in de
3de ronde voor den Holkema-bekeï y0ïloren. Voor half-time was Hilversum sterk
in de meerderheid, maar door het stugge
verdedigen van de Leidsche achterhoede
werd voorloopig doelpunten voorkomen.
Langzamerhand begon ook d,e voorhoede
van Leiden eenige goede aanvallen op te
bouwen, maar door 'talmen en slecht inschieten en tevens door 't goede keepen
van den Hilversumschen doelman, rryerd
er niet gescoord. Even voor 't verstrijken
van de eerste helft rnaakte Hilversum twee
doelpunten kort nu elkaar. Leiden liet
zich hierdoor niet ontmoedigen en loegon
na de rusL met den eenen aanval na den
andere. Weer kregen midvoor en linksbinnen een paar mooie kansen om den
achterstand te verkleinen, nlaar even zooveel keeïen werden ze om zeep gebracht.
De Leidsche achterhoede hield de Hilversumsche voorhoede met v. d. Hagen ais
den gevaarlijken man danig in de gaten.
Toch zag deze kans nog een keer aan de
bewaking te ontsnappen en een delde
doelpunt te maken. Leiden zwoegde voor
een tegenpunt dat echter tot het eind toe
uitbieef, waardoor Leiden voor de voorlaatste ronde uitgeschakeld werd.

I

v.o.|,... Í,t,:n)r,:N Iv 2*3.
(llnorcrr rrftlr.r.llrrg).

llntil, Vrrírt otrrrrr:l;rr,trIlllkr. Ir,rlr,rtt'tt,

lltnlnt'n

ln den

r,r'I r ln l,r,r

l'l{r,lc

I

I

lovr,L

vc,le

r, rrror,sl, .l,rrictr-.n

I

r r Ir,r

I
'

I,r'1,,r.Irpirrl,i.l onl,l<wirr» L<tirlt:u's

tinrrl r,r,lrl,r.t. rLlrrr dool.llor.iup;. Na ecnio;e1
ll.lrl klr'r'J1 dr" llrrl<sbinlen vcn Leiden den'
Irrrl vll.f r,rr rnaakl,c allcen een niet onver-

I

«loclpunt.

I

N:r, '[ draaien was Leiden wat doo,rtasl.errrler cn dank zij den midvoor werd de

st.rrncl

2-0 voor Leiden.

I
I

Deze score bleek

I

voor' 't geheele elftal leeds zoo,n Eroote
wccldc te zijn, dat het peil oo nullakte

en iedcleen 't genoeg vohO. rrèt was voor
V.C.L. slechts 't werk van enkele minuten
om dcn stand op 2-2 te breng,en. Vooral
cl'e vrocÍïere kccper, nu linksbuiten in de
V.C.L.-voorhocdc, was zcer gevaarlijl<. Uit
rlcn,sinap gcsr:hrikL rloor deze_plotsellnge
ltctiviLei[ dcr lcp;r_.nltarÍij, kon trciOe n met
vcr'I rrrociLc l]og 'L rvinrrcnda do,clpunt
s(t()l'()tl, {rcu })itar minutcn vooïdat de

j
I
I
l
i

I

n-cll('i(lsl'cclll,r,rs,{; ciuclc floten.

Mc[ 3 2 lrr,r'fl, Lciden IV haar eerstè
hlratld cn mctecn cle twijfelr
irclrl,lylr. ocl. vlul rle ltllsi;c plaats aan haar
tl;rp;rr,r'r., lrclryt5 1oq rvrl, te klcine tegenovclwlrrnltrÍï

,.;l :r

r

rrlr,r'r; ovt'r.Ílcllr t,ctt.

(

II 4-1.

(Dames-afdeeling).

Il,l).M. is blijkbaar lraar inzinking

rtreer

l,o bovr.n cn speelde zooals het een kam-

llklcrr-r'undldatc betaamt. Reeds de heele
r,r'r'sl,r' sptcllrclll, vclkreÍcle Leiden op eigen

i

loe-

einne en ià de twe'ede helft van den
írààstriid. op het terrein der tegenpartij
*'àia öe'speèlo. Het eenige doelpunt dat
íeiden"màakte werd helaas geannuleerd,'
d.oordat de scheidsrechter '&n ovel't'r€ding me,ende te constateeren, Direct na
à.èËaanvatg valt Leiden aan en he't zit de
Bloemendalers \I/eL mee, dat hierbij geerr
goals on §taan. Het begint dan te'regenen'
Éeteeen de Bloemenrlaalsche spelcrs opweÈt, doch op Leiden een deprinreerenden
invloed schijnt te hebben.
-- Het spel óntaardt in een futloos ,,kick
alld rus:h" totdat na de thee L'eiden de
zaken ftink aanpakt, cioch louitenspel verniíàètt menigeï doeden aanval. Eenige

l,r'r'.r'r'ir

r ('n slocirts

sporadisch

viel

een

Leklsr:ht: alrrval waal te ncmen. Het
duurdc er:htel uog eenigen tijd voor het
I'LD.M. lukLc de score te openen. Twee
goctlc doelpunten volgden elkaar snel op,
zooclaL mc[ 2-0 de rust in gaat. Na de
tusl, blckcn dc Lcidsche meisjes al bijna
tultp;espoelcl zoodnt H.D.M. nog twee goals
iLrtrt Ilrirl srrrll'c t,ocvo0gdc. Uit ccn aanval
vnrr .l ,cirlcn wisl, nrcj. Mcycls lcn sk:tt,c het
ctrrl1.1o l,r'licrrprrrrt, t.c s<:oLcn.

II.D.M. votmdc

r.r'rr l,r'clrrrir;r:lr tr.trr:rli11 lllocÍljr:
()

,

:

Y:.r;:* *n'1L/'* r

I

!

streng, waardoor hockey-spelen -v-aal<
onmogefik werd. Zooals steeds mct Eloc*
mendàa.l vcl'licp ook deze wcdsl,rijd wècr
in de lresbc vcrsLallclhoudins.

dat zeer sncl

rtlrcrlrlr, crr witrrrl,cítcrr do Leidschc dtrucs
ttlrr! oD[r'wtr;rion wru'olI.

r

schoten worden door den keeper der tegen--1
partij goed gekeerd, doch meerde're g?a+ I
iret riaàst of over. In een gietbui komt het
einde. Een voor Leiden zeer onbevredigencf I
iesultaat. De leiding was goed, doch veel \

te

u

II.D,M. II_LDIDEN

Leiden verschijnt volledig tegen een
tienlal Bloe,mendalers in het veld eu ïras
nlet in s,taat de w-envinning te behalen,
voora,I

rlrlntr

r11.1151,p111L

(Heeren-aftleeling;

feit, dat

tu

lV r'r,r'l vlt.\t,,rlll rlr.rr :,lrllrl orrr rlr,ltr:r.lsle
r'r r,r l rrrr lrrrtll,lr, ;ll:r:rl:t rtrurv;rn1ir,rr, lrr 'L
l!r'lrilr l:r'tlr,r'llr, Wttt't.tr tlo V.(i.1,. r't'll ilt,S
nra,l lrr tl(.n lrrrrrvlrl. I)oor. ltr.l, r;lct:lrl,o

LEIDEN II-BLOEMENDAAL O-0.
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