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HOCKEY.
NEDEBLANDscnn noci<ErBoND.
Wedstrijden voor morgen.
Dames-afdeeling.
lste klasse: H'sum

A'dam-Gooi;
R. Wit-B.D.H.C.
-H.II.Y.C.;
Promotie-klasse: Leid,en-H.D,M.; Amsterdam II-Laren.
3de klasse A: De Staart-Leiden II; ïictoria II-II.D.M. II; De Vierde-H.O.C. II.
4de Klasso B: Leiden UI-B.D.H,C. VI;
II.B.S. Ul-Strawb. II.
Jeugd-afd.: Leiden IV-Rood-\&it.

Heeren-afdeeling.
lste klasse: Àm,sterdam-Hilversum; -Bloemendaal-H.O.C.;
H.II.Y.C.--S.C,H.C. ; H.D.M-Gooi.

Prom.-klasse: M,H.C.-TOGO; Klev.H. D. M. II; Laren-Victoria; H,sum II-

Amsterdam

II.

2de Klasse

A: Strawb.*H.8.§.; H.O.C H-

Blorernend,aal II; Delfts. Stud-Alkmaar;
Leiden-De Vierde.

3de l(lasse A: Bl.daal III-Àlkm. Iï;
II-Alliance I; M.II.C. UI-IÍ.B.§,
II; §trawb. Il-Alliance II.
4de Klasse F: V.C.L.-S.O.S. IV; Hudito
II-II.HI.C. V; H.H,Y.C. VII-Leiden. III;
leiden IV-II.D.M. IlL
Le,iden

Overzicht.

AlIe Leidsche

dameselftallen moetcn
rnorgen het veld in. Leiden I ontvangt
II.D.M., de andere candidate voor hèt
kampioenschap. We voorzien een fiinke
Leidsche nederlaag. Ook Laren gaat in
Amsterdam een nederlaag tegemoet.
Leiden II gaat ee,n verre rels ondernemen om van de Staart te verliezen, wani
de Dordtsche club zal haar kans op pro-

motie wel niet willen verliezen.
Ook H.D.M. II zal te Rntterdam wel van
Victoria weten te winnen.
_ Leiden III ontvangt thuis B.D.H.C. VI,
haar
medecandidaat voor de 2de plaats.
Hq.wul beid,e kansloos zíjn voor prorno,tie,
zal dit toch een interessante strijd worden,

waarbiJ we Leiden de beste kansen geven.
Strawb. ï[ zal wet weten te wlnnen van

H.B,S, UI.
De dames-juniores ontvangen Rood-\trtt.
Vorige maal werd een flinke nederlaag
geboekt en daarvoor vreezen we ook ditmaaJ.
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Leiden

I heclt ol-

'ffaarvoor dit niu noodlg ls w'a&r
de Leidenaars toch rced§ zoo'n achterst'and
hebben is onbegrij,pelijk.
De Delftenaren zu,llen wel geen moelto
hebben met De Vierde. Veerl belangrll,ker
is echter de wedstrijd tussc,hen de hekkesluiters H.O.C. U en Blldaal It. lVll:t
H.O.C. II dan is Bl'draal deÍini,tief op de
Iaatste plaats. In het, andore gevarl is notg
alles mogeliik. We gelooven wel dat H,O.C.
fI op eigen temein sterker zal ziin dan
weer

I

wii:

de Bloemendalers doch rran de uitslag is
niets te zeggen.
Ireiden Ií m,oet op bezoek bij Sir,awb' II,
dat ernst'ig geh,a;ndicrapt za1 ziiur door de

schorsing vran twee spelers raan Ilondswege.
Deze wedstrijd is voor de Bev€rmjkers nog

wel van belang daar.z,e door te winnen
aijn van de 3e plaats en dus
prómotie-wedstrijden m,ogen spelen. Alliànce I zal zeker wel van h,aar ei,gen

vrijweJ. zeker

r€serves weten te winn:en waar'door prornotie verzekerd is. Evenzoo met MII.C. UI

dat wel van BtroemendBa,l za,l winBqn
Morgen aal dus wel de be§lis§ine'voor
Bromotie rn deze afdeeliw vallen. ..-

ï"n de 4e klasse l' zal d,an eindelijk ds'
returnwedst'riid tusschen de twee l,elders'
H.H.IJ.C. V en Iieiden III. plaats viaaden.
Voor beide beteekent een ge[ijk spe[ prornotie. Voor Leiden staat echter het trlam'
pioenschap der afdeelinrg op het spel. 'Winiren kan haar dit bezo'rgen in welk geval
H.H.IJ.C. V moet oppas§en d,at Hudito II

niet me't h,aar Belijk kornt' Íffe vermoeden
à,at de uitslag nief ver uan een gelijk spel
rffe
verwijderd za;l ztjro..

dezen striid tegern,oet.

zien met §Danning

Hudito II ontvangt I-eiden IV hetgeen
voor de lreidenaars wel weerr een atederlaaq, nal beteekenen. V.C.L. za1 zich t'egen
H.H.IJ.C. VII wel niet kunnen h'and,haven. Hopelijk werkt het $,teel morgen eens
mede o,m het volledie urogr,amrna Yerspeeld te krijgen.

-#

I

Heerenafd,seling.
In d€ scfste klallo
twee veruasslngen.- Het Gooimon va,n do

HOCKEY.
NEI}f,MIJAND§CIIE TIOO,trEY BOND.

Ultslrgen van gisteren.
DrmosaÍdeoling. le klasse: rd'dam[I'.sum 3--2; Gooi*II.H.XJ.C. 6-1: D.D.

rr.c.-H.o,c. o-1.

Pr,om.-kls,sse: A'd,a,m

I'I-Leiden 4-l;

Hu:rloy-Klevlten 2-1; H.D.M-B,D.H.C.
II 4-1.
3e klasse A: Klev. II-VÍct. II 0-1: De
Staart-De Vierde 4-1.
4,e ldasse B: Lerldeí,l [II---rRiiswlj,k 1-0.
Ilecrenaftleeling.

le klasse:

Bloemendraal

3-1; H.D.M.-Gooi 1-2.
-H.OC.
2e klasse A: D.If.H.C.-De Vierde S--.0;
H.O.C. fl-Bl'd,aal II 1-3.
3e klasse A: §trawb. II-Irid€n II 3-1;
Bltdaal III-H.H.C. III 1-4.
4e klras,se F: II.H.IJ.C. V-Leiden III
3--:0; V.C.L.-H.H.IJ.C. VII 4-4; IÍudlto II
-dieirden

M2*0.

Dlo,at^s

is gs-

Oo'k in de trweede klasse heeft Blce,mend,aal H.o.C. II naarr de ftaatste nlaats rren-l
wezen, vfaaïdoor ovrenal de spa,:rnlng trn dcl

onderste reEionen g,estegen

is.

]

Leiden IJ. s,leohts met tien mam en nogl
een inval,ler die overigens goed voldeed,,
hield zich langen trid staande naaar moest

op het laaLste oogenhllk zwichter:,.
Lei,den IxI heeft zicr]r een ltrrlusle op m-i

i

aangenanxe en onverdlende wijze zien oor,tr
nemen. Itroewel Leiden II,H.IJ.C. [rrad d,oenl
weten 'srnrorgens uiterltik 11 uur te willen]
spolen rneend,en de Itragemiaars [rierinr lrnrn

i

kans te zíett en dat is jam,mer want Leiden kon slech,ts met I man den wedstrijd
beëindigen waaronder nog tv/€e invallerrs.
Nogmaals het is jamnner drat II.HJJ.C. V.

ook

gewonnenJ

dit zou dan voor de l[àgenra,ars

een
bevrodigender overrtriruri,ng gew€est 6iin.

lVederom ls het de
- gelukt
Leidsche drames niet
ook m,a&r een

puntje te veroveren en wederom kwamen
de dames met s.leehts 10 speelsters in het
veld. Op deze manier zullen de dam,es zieh
niet lang in deze klasse ku::nen handhiaven Onde,rtusschen blijkt d,at Leiden
desondanrks op een vrii goeden wedstriid
kan terurgzien.
Hurl€[/ bewees H.DM. Éen gooden d{enst
9:oor- van Kieviten íe winn:el waa,rdod
H..P.Y, ree,ds vrijwel zeker kam,pioene det

LEII}DN TXI-RIJS\trIX§

l-l}.

(DAME§-AFDEELTNG).

1

i

Tot

a1ler verbazing h€eft, Leiden rlessi
wed§trijd rran den onge.slagen trrampioen,

Rijswijk gewonnen. Rijswijk werdÍ waarschijnlijk gehandicapt
door het Íeit dratl
ze sl,echt,s met tien spolers opklilam. Daatreníegen was ook ï.iei en nret vele invarlsters

l

versohenen.

II,et yerliep evenurcl amders. fu hrEU velil
wogen de partïjen goed tegen elkaar oD Grtr
aan ,beide zijden bleyen vele fioede [,ansen'
on*benut. Tot de rust ibleef de stand 0-0
en ook ger,uimen tiid um de thee bleef
l

j
l

Verheugd waren wrj over de oyerwirming
van L,eiden IlI.
_ De dames Juniores zlin de hoop van het
J:etd§chs d,ameshockey hetgeen ze ook,
ditmaal weer op overtulgendï-wtire Éél;
fli

worden.

doch

-o-

zegetrden.

candidaat voor de laatste

standirgh,eden H.II.IJ.C.

Damesafdeeling.

kom,en.

leíders die ntr toc,h langzarnerhra,ndr moetOn
gaan o,ppassen. Maar ook Bl,o$nenrdaal lS
uit de sllof geschoten tegen IIO.C. d,at door
een 3-1 nederlaag plotselÍng een nrede-

zicn- cr'an deze midde,en hroeft rnoete,rr,- ibe-i
,dlenen om L,eiden III te kunrnen ov,erwla:.
nen. Miss,chien had omder nomrale omr-

Overzlcht.

afdeelÍns is.
Leiden II behoeÍd,e o,Io,tseling rrieít op t6

i

I

dez"e zoo.

Maar d,an s€oofi de X*tdscho
€en fr,aalen wedstr-tjr!

mid-voor. die op

nr,ag tcrugzien, onder Seluictl de,r surpporrters de win,nende eoal.
RiÍswljk Drobsert van oliles maa^r IÉldén
§rceít nu van g€en wfiken rne€È en komt

als overwlnnarss h,et,

verldr

ult.

r

l

§mt^w,l!]&r&r H*.,rlt§Ír ll ]_r.
I tltCHrlFN ttitrlÈt,tËril.
()ok. rlllrrr,nsl rrr
lí,ltlËrr rL,lr lrr rlrr l,Eil,.
ItO
lrllttttlfltt írÉlt tttltultt V,,,rff",Ufi'l,,niii,ïlrrr,nnlrr rrtrltlr rth f r,lut,rn,ir;
ii.f,"i,ril_

,ltttt{.

L:1lll.,,l rtr,l

.y,,q,11.,;,1tl,l 11,t,, ;,,";;.,ï"riilï;
ll,llf
,, ïl'l,H,lll'xl, lll,iljl,ïÍt
ïiï"li;',1i',
Itlnl, ltnlrnlx,tr .lrntrtl,ri Wnt,l li,,l,';,i;i,;,ii;ii
Vrl11 as1111.1,,;Un llltrrrrnl lll,,ni
nirr"";;ili;
luw, rrrltrt'11,lr[fl Í11 r,rr qnvH],irrti
iirrdji,.iï
'i;ità.ï.ii;
fií.,. nlrrv,rn,tr nrlao.,rr (l{,

lH,i;i;i

il ;iïil,ïli

i'],';ïl',,1 lil,, l,ïJi",-ïil l*i

I

"'

;Ëï'Ë:

I, i, llïïiil Htï
iiil, lilir'iJl,ï,]
fliiiririiliil.,i:,ï.
't,rr
r,r t,rr
ji rl,,#tiïï
I u rr, I'itr,', ii,i,' i ir,'ï,ïr,1ï,l,l;ll
lllrtlI r\tI 1ttrnr,rlIl, rr;r.,r,l,lnn
t,rr rrli iffi'íï,iirdiËri
1lror.dll ílo {nlltkrrrnkor
flnr+,rxrrrl.
',,ri'ïlf IIeI,aas
tlttt'L .rlr. vrtr,ntr)r,l.trl, rliit,
't-ïö
l,t'ltl'rr,lrr' :r;rllr,tri yr,lil1,11. rlr,,ill;1.1,,V!4r11ig5
zl.rr lrrrrr krr rrn .rr lrr tlr, lrrrri.1,, ,ir:io;i;;:
zlf rlr'. wln,rrr',,,t,' r,,,,,ii,'ou'iàïiJ;l]."*1'.1'lf"',
tllttr{
wrr:i lrr j1111,,1,, 1iiirr,r1,,,,
"

,,,,,1iii !ï.,,ïJ,,,1i,,t,',1

I

I

I

l,iitx

ilï,,,ï

r

;i;'r*íï

r r r

ILII'IJ:C. V-,LI{IDIi]N III g_0.
(IIDDII/EN-AFDEELTN6

).

nPïÏ,ràï:ï,,#,illiï{Ë,tïËï:trHs

ï,ói:iö'dà'iil'"ïrï"131ïlï'§iïa*"ïï:
- -iËden;àrïïï;
;àïr"# l.rà?t,,*i suerksie
. To,g sieeds wà§ Oe s,íanrd 1_.0 In ,t naË:i' #"1,ïf f ',i;,ti#.ïg 99s arie rcwàri v'à-11p5ten àï ï"ör,tËï';;ï"fd Í,f-:,f ïffi:
s1a..f

tri{*'ffi'.#;"ff"ï;,i#.Ía,*,5"*i#r:

r++:,ÉFt*;ru***lp*-,-,**#
iiF*ï H;t .?..il,ïffi iF'ffi #Ïd:i"fr
*^rgle?, gar_'t ooor- eieer;;Ë.ffiàïïH
Y_ltgebleven. Een overr

- h,ad willen
--gxaag ss11
veroveren.

14fr/,

Bij de heeren staat on"s @n zeer belangrlike wedstrrjd te wachten: van Leiöen
tegen de DelÍbsche studenten. Hoe het ook
zij: thans moet Leiden de eindspuru tnzetten. Winnen oÍ gelijkspel,en is Leiden's

HOCKEY.
NDDEN,I,ANDSCHE IIOCKEY-BOND.

Programma voor morgen.
ProefwedstriJden op
DemcsaÍdeelln8.

to lVerve.

-

Ptrom.klasse; B.D.}I.C.

eenige kans om nog automatisch te kunnen promoveeren. We kunnen helaas nlet
anders voorspellen dan een Delftsche
overwinning. IIet woord is dus a,an de

II-A'dam U;

Leidsche spelers, die hun club de plaats

Iearon-HurleY.
3do Klasse A: De Vierde-H.o.C. I1; De

§taart-H.D.M. U.
4de Klasse B: Leiden III-B.D.H.C. VI;
H.B.§. Ul-Strawberries II.
Il'sqm
Heeren-aÍdeellng
- I.ste Klasse: GooiH.O'C.-A'dam;
-Bloemendaal;
s.c.E.c.
Prom.klasse: Kiev.-Laren; Vlct.-M.H'C;
T.O.c,o.-A'dam II.
2de Klasse A: DelÍt. §tud.-Leiden; Alkmaar-H.B.S.; Bl.'daal II-De Vierde'
3de Klassé A: M.H.c. [r-H.B.§. II;
Leiden ll-Alliance I; Stra,wb. Il-Alliance
II; Bl'daal III-AIkmaar II.
4de Klasse F: Leiden IV-IÍ.H.Y.C. WI;
V.C.L. I-S.O.§. IV; Hudito II-H.H.Y.C V.
Overzicht.

In de eerste klasse ziin alle wedstriiden
vervauen voor de proefwedstrijden op het
terrefur varx Te \Merve in Rijswiik'
In de Prornotie-klasse gaan dan ook
maar twee wedstriiden door. Een §pan-

nende strijd is er in Bloemendaal te
wa,chten.
IÍurley zat beide punben wel uit La.ren
me€nemer].
Leiden II hoeÍt ook niet te spelen'
Belangwekkend is in deze afd,eeling de
ontmoeting tusschen de Sta,art, en H.D'M,
beide kampio€lrscandidaten. Het vootdeel
van eigen terrein kon hier wel eens de
doorslag gev€n.

Leiden III, dat vriiwel zeker de 2de
plaats bezet, kan dit bevestigen door nu
Ir.p.ff.c. te slaan en rve achíen daar dit
€UtaI ïs,el toe in staat, geinspireerd door
het feu sacré van vorige week en belust op
revanche op de nederlaag in Illoemendaal geleden, toen Leiden III op moest
kornen mEt 7 invallers.

f

t,

kunnen bezorgen, die Leiden nu al zoove€I Jaren verdient. Onze beste wer»chen
vergezelleu de Leid.enaars. Alkmaar zal
ziclt z*ket ILB.§. wel van het lijf weten,
te houden. Bloem,endaal karr zich aoor
een overwinmng op de Vierde vriiwel buittn bereik v&n 't degradatiespook steilen.
Leiden II ontvangt Allianee I, dat aich
door een overwinning van een automatische promotle verzekert. Leiden heeft de
laatste 5 wedstrijden meestal op het
nippertje verloren, daar Vrouwe Fortuna
zicli geheel van dit elftal heeft afgeEeeïd.
Hopelijk is zij na dezen laatsten wedstrljd
teiden i,ets meer genegen. In dit getal
kon Ailiance ïyel eens met leege handen
huiswaarts kee,ren.
M.H.C. III, dat reeds zeker ls van autc-

matische promotle, wturt ongetirriJfeld van
H.B. S. II. Belangrijk is verder voor de
derde plaat's de wedstriJden Strawb. IIAlliance II. \fle geven §trawberrles de
beste kansen. Bl.'daal III zal wel van Alk-

II verliezen.
In de 4de kla.sse F de wedstrijd
Hudito' II-H. H. Y. C. V. \ryint Hudito
dan kan Leiden nog bovenaan kotnen,
maar

doch H.H.Y.C. ÍÍ. zal ztcn. dezn kans op de
eerste plaak nlet laten ontnemen. Wrj

de Haagsche club succes in
\roo dep, die in ons vorig raerslag t. o. v.
wenschen

dezen wedsffid. De mbrder waardeerende

H.H.Y.C V voorkwamen, bleken gelukkig op
misverstand te berusten. yncd:àt ze hlerbij

ingetrokken woralen.
Leidea IV kan bier het goede voorbeeld
vsn V.C.L. I volgen en II.H.Y.C. VII een
punue aÍhaJldig maken.

tunÀ.
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_ V,sn do Loldcclro deme.s heeft slechts
Lelden III gcspoolcl n.lÉU zoer slecht resul-

klasse rrerloor I*lden II hf,rf
- In de derde
laatsffn
w9_{qtrijd op smadelllkc wUzà
waardoor Alliance I de tweede kamnbbn
der afdeelinq is en hier.door automaflsch
prom,oveert naar de 2e klasse. I;e,lden cÍndig.t hierdoor op de v,oorl,aatste plaats, tetl
wat in den aanvang Ían dit seizoen zekcï
niét voorspeld was: De oorzaalr dient Bezocht te worden in dé geringe sch,otvaàIdigheid der voorhóode. eeh euvel. wairr
vriiwel a le Leidsche voorhoedes aan lliden
v'erd€r in het voortdurend wisselen van dit
team als reserve voor het eerste elftal èh
v,ervolgerls aan de Íaetor geluk. Deze ploeg
heef,t v,a,n den eersten tot den laatsteà

wedstriid voortdurend pech gehad, hetgeen
op den duurr ontmoedtrgend werkt.
In de 4e kl,ass:e F. ls IÍ.H.IJ.C. V door een
íraaÍe overwinninE th,ans definitief kampioen der aÍdeeling met Leiden III vrllwel
zeker qp de 2e plaats zoodat betden automaflisch zu]jen prom,ov€eren

naar de

3e

Leiden IV dat heb klaar speelt om
zelÍs op elgen veld onvolledG op.te komen
verloor nia sDannonden striid v,an H.H,
IJ.C. VU.
kirass€.

tea.t. wat to wllten ls aan to welnlg enthou, slasme Het ls wel lamme,r, vóor som-

i

dlt team
Tige_ hrard werkende melsJes utt'ioonet den laatsten weaitirUO
móst
9at
loopen.

LEIDEN III_B.D.H.C.

ls de big-match
, fn.de hr:e_r-enafdeelln,g
DelÍt en Lelden met -- blanco
stand. geëindisd, waarm€e UeiCe pariiien
revreden mogen zijn. Leiden heeft een
tusschen

Írisch en vlot partiitje

gespee,ld. hetEeen

we den l,aats0en tijd ontbeerden. Hooàtiik
gpeft haar dit moed en kracht om iri aón
volsenden wedstrild tesen Àtt<maíi - àË
ze.ge uit-h,et v,uur te sleepen. In d,at gevel
zijn .de kansen op automatisctri proriiótiè

Bloerrnendaal benutte haar kansen goed
en scoorde twee ketrrige goa;ls, teu:wijt de
derde uit 'n scrimmagC on-tstoria. Na ï*lifrme was Leiden voortdurend in de meer_

groot.'

.dlk-maar toonde h.aar tanden door H.B.§.
{ryt 7. 2 te staan, Bloemenit,aat veitóióp

het nipp€rtje rran de Vierde.

derheid en enkele scÈoten werden door.de
Bloemendaalsehe koétister keuriÀ -EeÍoude!. Pe Leidsche metsje§ mogen-wàl eeris
gglenel in het nemen- vah córners, want
drt rs In een wedstrijd wel van heel grcot

We laten even dén oonapetitiestrand zien
die.de $)annins !n de hoàgste en lÀaÉiË
- :-'- -

reg,ionen Eoed uiidrukt.
Delftsch'e St. L2831
Alkmaar
12912

Leiden
Strawberries
De Vierde
H.B.§.

Bl'daal

H.O.C.

If
II

VI O-3.

-

10532
12624
13535
134L8
14 3 011
12 138

{o-9

42*18

20-14
28-L7

19
10
13
14

22-34 i3
24-37 I
18-51

20-35

belang.

I

I

6
5
I

,\

DELFTSCHE §TT'D.-IEIDEN

I

I

O-0.

(Heeren.afrleclihgl
Deze belangr{ke ontmöeting, wgarbij 't
glng om een der plaatsen, die gelegenheid

tot

pronroveeren bieden,

I

vonrl op

het

Lelclsehe veld plaats, daar do Delf,tàna.ren

z,clf Bccu veld beschikbaar hadden. IIet

rcsultaat is een gelijk spel geworden, wat
rle verhouding vrij goed weergeeft. Over
Iret algemeen werd fraai hockey vertoond
en de blanco score wijst wet uit, dar de
vet'dedigingen sterk wa^ren. Aanvankelijk
lveg€n de part[en goed tegen elkaar op.
De voorho,ede der Delftenaren schiet meer,

tnaar de Leidsche keeper Ruyter de \Vjldt
weet van geen wijken. Voor half time kan
men van een Delftsch overwicht spreken,
doch na de thee zijn de bordjes verhangen. Luide aangemoedigd door het publiek
trekt Leiderf keer op keer ten aanval, doch
de schutter in de voorhoede ontbreekt
Leiden krijCt eenige strafcorners te
nem€n, die goed worden weEcerverkf 2.11
tracht het tempo nog wat op te voeren,
doch de stand blijft o,nveranderd. Btf
Delft noemen \Me aI§, ,uitblinkers keeper
Blijdenstein en den rechtsbinnen Esser.
Bij Leiden, behalve de keeper, Janse,n,
Oudeweg en B. v. Haaften.
De leidinq loerustte bij mej. D. Vos en
den he,er J. Soeters in goede handen.

r,ur»uN rr-ar,LraNcr

r z:ï.

I
I

«Hor"rr-"ta*liosl
Leiden kwam met tn-ee lnvallers het
ïËiË;il Ëï
, yeld in.en heeft veraiení
hot sler1§er.e auianiÀ; -àài- d;Ë'ïr:Ëï*;e;
plaat
gér,r
in de rweeae russe-veËóiièrài,I
De score had eehter niet zoo tróE iloà;í
wezen en is geheel tè wiiten aan-'t fa-ien

van -{etq Leld.schen keeper,
díe bepaatd
of-fldav had, hetgeen -we den

taatsten

9.q1

niet van hem g€ryend zijn.
Al na vijf minuteu..scoort allianee. tcld,en valt _gevaarlijk ààn en twee schoÉn
gaan
langs het Ovenreensehè
noel. _rakelings
Dan
een keurig opgezette aan-yolgt
val ïan.A]li&nco ,en rroor. Leiàen er erg in
neeÏf, ziet ze zlc}j, voor een 2{) aeh-ter_
stand geplaat§t.
ïlen misser van een back en een misser
den, keeper volgt.en de stand is B_0.
I?Ir
Lrlt woJdt Lelden te bar en aanval oD aan_
val volgt, doch alle sehoten gààn-naaït
9_I. worden door den keeper gerètourneerd.
vlak voor de rust maaÈ,t atttancó-àö--ade
goal.- Na de rust valt lcÍden aan me1
onsekende fetheid en at spoeaie ii een
irËi
!F-r.-ulu_€en heel mooien lnzet van den
uJ+-

Invaller Vah der Hoog. Alle hoop vervllest
eehter als de aehterhoede tweemaal acË_

faatt en àààraoor àil-;ta;d oo
lergeg
6--1 brengt. Leiden forceert dil-;ld-e"f, I;
<l_oelpunt, doch heeft verder eeen--iel"li. I
flrermede heeft Lelden II de- eomn'etitie I
heëindisd en zij eindigt treraàíoó-d;'ï;;- I
Ia.atste plaats op de ranglijst. I
I

LEIDEN IV-II.H.Y.C.

VII

O-J.

(Heeren-afdeeling)

en Leiden komen beiden met
^ H.H.Y.C.en
I.T"r].op
waar uU l,iiieï aJ;jo._vö;
plots-eling wegbleef was dit wel €en sroote
nandrcap.

Aanvankelijk heeft LeideÉ het
handen,_ doch goed ingrijpen van
-doeloun-.,ryI $
qen
taagschen keeper voorkomt

ren.

.

Dan komt H.H.Y.C.

langzamerËand

e.n uit een strafcorn;i ;è;i--zij
;tlrylfn
ïe doelpunten..

_ Np de.rust.is het heelemaal mis in de
Èn.vö o"ti"ïiàà
grootcn, . druk ult op net rciascfrï Aoeiwaar -ec,tr.ter schitte,rend werk gelevercí
:lojgt_ -dpo_r gen keeper. Toch moet"hS nog
eenmaal,
zwlclrten èn met z__o XoÀï Àó
einde.. ..
Leidsche. getederen en

t hr--.r

yhZ-.-4r

NDIDEruAND§CIIE IIOOI(DYBONI).

HOCKEY

ProBrammo voor morgen.

NDDER,LANDSCHE HOCKEYBOND.

__.Heeronafdeeling. Het Wssten. le klasse:
.hlllversum-Bloemend.aal : H.O.C._Amstrer-

Ultslagen iran gisteren.

dam;'t Gooi-HH.IJ.C.:

Damesafileeling.
II.O.C.- lste klasse:
0.-2; A'damlt'sum 4-1; R.W,-B.D.H.C.
Gooi 3-3.
Prom.' klasse: Liaren-Leiden 0*B; Klev.
II 2-1; HuXley-11.11.M. 0-1.

S.C.H.C._ÈI'.M:

_ Promotleklasse: H.D.M. Z-amshrOàm
----'--- àl
:'
La_ren*Vlctoria: MH.C.-Togo

2e klasse A: Alkm,aar-Ëiden: Straw.berrles-H.B.S.:
H O.C. Z-O. §[uden-teÀ"
__4e klasse F: Lelden 4-Hudito 2; ff.n.

IJ,C ?-Leiden

-A'dam
3e klasse A: H.O,C. fl-Leiden II 1-2;
Viet. [-H.D.M. II 1-11.

3.

Ileergnafileeling.

Damesafdeeling.

Bl'daal

H.O.C.-Hilversum:

lste klasse: H'sum-

II.
D.M. II-A'dam II 0-3; Laren-Vietorla
4-t. 'klass,e
2e
A: Atternaar-Leiden 1-1;

Prom,otieklrasse

Staart;

II-DeIft St.
3e klasse A: Alliance-M.H.C, III 3-2.
4e klasse F: H.HT.C. VII:Leiden III
1-6; Leiden Iï-H:rdito II 0-5.
Strawb-H.B.S.

1-1.

,--.-=v--

. ..

Het voornaamste l{ieuws
van heden.
HockeY: Een succesvolle ilag voor ile

Leiilsche Ploegen.

:

H.O,C.-A'dam G-0; Gool-

H.H.IJ.C. 5-1; S.C.H.C.-H.DÀ/Í. 0-5.
Prorn. klasse: M.TI.U.--T.o.G.O. 3.-1;

.{msferdam-,t Gooi

: Laren-Leiden ;
2:
Hurley-HD.M.
-Amsterdam
Derde klasse A: Victoria 2-De
Leiden 2-De Vierde.

3-1;

t!

t

3-2;

H.O.C.

,-..'r.*ÍsÍ",

..,...r.-.--

Succesvolle tlag voor teiden.

elf- Beide Leidsche
tallen wisten de overwinning
te behalen.
Het eerste speelde beter dan vele vorige
Dames-afdeeling.

wedstrijden en vooral de achterhoede hoewel zonder keepster en met invalsters was

tn vo.rm. In de voorhoede heeft mej. v. d.
Ilaar blijkbaar de goede richting weer gevonden. Zij .qcoorde twee rnaal. De derde
goal werd gemaakt door de invalster uit
het derde. We hopen dat de dames bÍj de

resteerende thuiswedstrijden het Leidsche

publiek weer eens reden tot juichen zullen geven.
Leiden fI, met vele invalsters, wist op
het nippertje II.O.O. II tè'slaan en is hierdoor voorgoed uit de'gevaarlllke zöne verdwenen. Beide goals ïverden door de
rechts'oinnen gescoord.

Comp.stantl Promotieklasse (Dames).

M.
Kieviteir
-A.'dam II
Hurley'.
B. D. ÍI. C. II
Leid,en,
Laren
H. D.

11
12
11

11
L2
10
11

g0
'90
62
RO
41
3.01

2
3
3
4
7
?

40-15
53-23
21-16
79-20

18
18
L4
L2

23-BL I
19-34 6
10 tt-47 1

_.

Heerenafdeellng. --+r,Leidèn

I

speelde ge)

lijk tegen Alkmaar, vraar een ovèrwinning
zeker verdiend en niet onmogeliJk geweest
was. Voor de rust demonstreerde Leiden
zoo'n meerderheid dat Alkrnaar geheel ingesloten werd. In deze periode werd door

zenuwachtig spelen en pech menig opge-

legde kans verspeeld en Alkmaar dat eenlge mlnuten yoor het einde gelijk maakte,
mag bUj ziJn dat vrouw Fortuna haar zoo

gocd gezind geweest is. Delftsche §tudenten speelden gslijk tegep H,O.C. en nu zel

dus alles afhangen van den wedstriJd
Delft-Alkmaar, op den voorgrond gesteld,
dat Leiden de volgendo.drie wedstrijden
op eigen terrein wint.. In dtt geval komt
Leiden nog gelijk met: Allrmaar of Delft,
Iretgeen uit'het volgend staatje btijkt.
Delft. Stud. 13 I 4 1 41-10 20
Alkmaar
13 ,9 . 2 2 4B-L9 20

Leiden
11 5 4 2 2L-L5 L4
Strawb.
13 7 2 4 31-19 16
De Vierde
13 5 B 5 22-34 13
H B,§.
t4 4 t I 26-40 I
Bl'daal II
L4 3 0 11 18-51 6
H.O,C.II
13 | 4 8 21-36 6
H.O.C. II dai door haar verdienstelijk
spel een draw tegen Delft wist te fewerÈön
,is hierdoor in puntenaantal gelijlr geko-

men met Bloemendaal. Z[i kan zich dus
buiten degradatie brengeh door Leiden
een puntje af te snoepen hetgeen aan den
wedstrÍJd, volgende week in Leiden, een
pikant sausje geeft.
Leiden fII heeft getoond een plaats in
een hoogere klasse waard te zijn en sloeE
H.H.Y.C. VII met 6-1. Indten Leiden drr.s
nog één puntje binnen haalt promoveert
ze automatisch nàar de derde klasse.
Leiden" W kon het tegen HudÍto niet
bolwerkeh en was het eenige Leidsche elftal dat verloor.

I 0-3.
(Dames-afileelins).

LAREN-LETDEN

I
I

Eindelijk hebben de Leidsche dames f,"rrt lj
gezien een overwinning te behalen. Het ll
zag er aanvankelijk alles behalve roos- ll
kleurig uit, aangezien de keepster weer rl
eens op het appel ontbrak en Leiden dus
nogmaals met tien speelsters opkwam.
Toch bleek het ditmaal beter be vlotten
I
t

i

dan vorige malen. Herhaaldelijk ïvas Leiden
in den aanval en n& een doorbraaB gevolgd door eèn snellen ren scoorde meJ.

van der Haar het eerste doelpunt. (0-1).
Laren komt even opzetten, maar de Leid-

sche achterhoede was onverbiddeliik. fn

een overwichtsperiode van Leiden zag de
jeugdige invalster, mei. J. BöhtlÍngh, kans.
de Larensche back te verschalken en met
een goed schot het tweede doelpunt te I
scoren. (0-2). Na de rusi veranderde ll
Laren van opsfelling en liet haar sterkste ll
speelster baóken waardoor de Leidsche li
v'oorhoede danig de voet dwars gezet werd. li
Het tempo zakLe danig en nu krees d-e ll
Larenschè voorhoede wat te doen, doch ll
zelfs het leege doel kon niet doorboord li
worden. Lelden komt langzaam aan weer li
,

l1

I

y#,i:"*i:l

f."

ulu*fii *ï"à.'T1",ïïïl

Hiena bleef- de Larensche achtrrhoede on-

I

|

het eind kwam InPt .e€n I I
L'J$:"i1"*'fr',íS§3',',ffi :Jï'S"",ï'f Jtl,hl?ïll
en nu nog slechts twee thuiswedstriiden te I
verbiddel§k en
spelen

heeft.

ll
tj

*___n_,__
-,

ALKMAAN-.LEIDEN

U.II.IJ.C. VII_LEIDÉN

T-I

(Heeren-aftleeling).
Deec voor beide parflien zoo belaagrij{<e
ontmoeting ls in een draïY geelÏI(llg-ct,
waarmee vooral Alkmaar blij mag ziin, In
de eerste helft heeft Lelden gedomineerd,

zoodat Alk'maar slechts sporadi§ch over
de middenlijn kwam. In.de voorhoede van
Lclden vlotte 't niet lcest, daar beide buitonspelers niet op dreef waren' Nu zat -'t
ook niet mee, daar.de
dezeir vleugelspelirs
-vari Alkmaar
ook af en toe
kantrhalfs
tegen de r,egels
*De speelden om hun de- b.aas
ràotor ln de aanvalslinie
tc-'blijven.
van Lèiden was ongetwífeld Hepkem-a, die

dan ook den center-voor een opgelegcte
kans gaf om voor Leiden de soore-,te openen (0-1). Beiden partfien speelden elg
zenuwaohtlg en ook 't veld was niet gemakkelijk 6esp'eelbaar. De halflinie van
Leiden steunde goed en zoo kree'g even
voor 't verstriJken van de eerste helft Hepkema den bal netjes toegespeeld, waarop

hÍj back en keeper van Alkmaar. p'asseel'de om den bal op twee meter afstand voor
ooen Eoal voor de voeien van den rechtsbliteri te lesgen, die haar op onbegr[peLelden zou ongelijke wijze oversohoot.
t\r/ijfeld- met een '2-0 voorsprong _de
tweede helft geruster helrben kunnen beginnen. Nu b]óef 't een dubbeltie, op ziin
kant. Na de rust begon Alkmaar fanatiek,

luid aangemoedigtd door haar §upporters,
waartegen de twee Leidsche enthousiasten'
't vanzéIfsprekend moesten afleggen. Daar
de leidtng-aan beide kanten te slap was,
begon

't

spel wat te ontaarden.

Àt<maar brak een paar keer gevaarliik
door en de keiharde schoten van rechts
bez,orgden menigen Leidenaar een ang§tirg

momànt. Nadaí de linksbuiten van Leiden. die na de rust veel beter speelde, een
keihard schot had lngezonden, dat door
de linksback v,an Alkmaar even voor de
doellijn schitteren'd gestopt en weggewerkt wend, kreeg Leiden nog een mooie
kans orrr tè scoren, die niet benut kotr
worclen, daar de back op den grond zitten.d, zijn been ervoor hield' De scheidsreohter gaf hiervoor ten onreohte egn

strafcorndr inplaats van een straÍbully,
waartegen Leiden geprotesteerd hee'ft.
Deze strafbully na den wedstrij'd genomen
leverde voor Leiden geen doelpunt op,zoodat ze van een verder protest afzag'. Kort
vgol 't einde kreeg Alkmaar een straÍcorner, die schiti:erend door Schuurman genomen den gelii,kmaker opleverde (1-1).

III L-0.

(Heeren).

I

Met tien spetrers aan weerszijden en-onvan twee Leidenaren-, we.nd.qe
dei teioing-begonnen.
Al dadelijk liet 'tzioh
weastrija
aanzien. daf de grootste striid op 't gebied der tegenpartlJ zou gestrecÍen -w-9I:
den. Herníaldètiik- kwam 't vii-sndelill(
doel in gevaar Samenspel was echter ver
te zoeken en vele zekere kan§en welden
gemist. Daarbij kwàm nog dat de keeper
ïan H.H.IJ.C. in vorm was. Slechts driemaal wist Leiden voor de rust te scoren,
resDect. door den midvoor, den rechtsbinneri en den rechtsbuiten. Ook na de rust

kon de

Leidsche linkervleugel niet -l,ot

Door twe€ fraaie schodoelpunten
-van komen.
den rechtsbinnen, een lnvaller,
ten
werd de stand op 5J) gebracht. Gebt'uik
malrend van een- kleÍne versuffingsperiode
der Leidsche backs, wist II.H.IJ'C. de bal

binnen den strafclrkel te krijgen en te
scoren, zaodaí vrii onverwacht de stand
ín O-í werd veranderd. Nog éénrnaal wisÍ
de reshtsbinnsn te doelpunten, zoodat

met 6-1 hsí einde kwarn.

LEIDEN IV-IIUDITO

II

O_5.

Leiden heeft 2 invallers, terwiil Hudito
zlch volledig opstelt. De eerste helft heeft
zich eekenmerkt door uitstekend verdediEen v-àn Leiden, zoodat Hudito slechts I
Éoal kon maken. Door het verd-edigen
àchter waren de aanvallen te veel verzwakt, Wel werden eenige strafcorners geÍorceerd, welke eohter door slecht aan$-e;
ven geei resultaat opleverde. De 2dehelft
is vöordeeliger voor de gastsn die door
prachtige schoten nog lfer goals weten te
inaken.-waarvan een uit een strafcorner.

Teeen het einde komen eindelijk eenlge
fariatieke aanva.llen die echter geen resul-

taat

opleveren,

-------(F
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HOCKEY.

3tr/Qat

NEDEELAND§CIIE HOCKEYBOND.

- Interland-ontmoeting:
Duitschland-Holland B.

Damesafdeeltng

Pro,motie'klasse:
3,e

De
-

Leiden-HDM.

Klasse: De §taart-Leldenll, Vict'

Vierde.

II-

NEI}EBLAIW)§CIIE HOCtrE:YBOND

W.-Duitscttland-Holland B.
2e Klasse: Leiden-HOC II.
3e Klasse A: Alkrnaar II-ME{C IU:

IIt

Darnes: -\,tre6t-f,lu,itschland'-Nederlend
2.--3.
Prom. kla.se: Iflden-HDM O--0.
3e klasse A: De Staart-Ldlden 7Jt;
Vict II-De VÍerde 0-0.
B.

1

I
I

!
I

ndeïunàiOeeling - Interland-ontmoeting:

Atlliance ll-Alliance I.
4e Klasse F: Leiden lV-Lelden

HOCKEY.
Uitslagen van gistoren.

Progremma voor moÍgen.
14r.

fro.-.r'

I

I

Hoerclr $rest-D,uitschland-Nederland B.
?*-1.
2e klasse A: Lelden I--flOC II lJl;

Allsnaar Delft-§tud. 0*3.
3e klasse A: Alkmaar II-IvtrIC IïI 2-2.
& klasse F: I*iden W-L€idEn m 0-10.
JErrgd. Comp.: HLC U-Le1detr V 2-1.'

0vorzlcht.

Ovelzicht

De Leidsche dames ontvangen morgen
de kampioen der afdeeling IÍDM, die lun
laatsten wadstrlid ongetwiJÍeld niet zulle4
willen verllezen. Lelden heeft echter veel

-().- De lridsche dasnes
Da,mes-aÍdeeling
zijn weg! eens ïn€t-een olfÍ,al da,t wernfl-

te maken voor haar matig deb,uut
ín de promotieklasse en het zlet er wel
naar ult dat ze het de Haagsche dames
niet cadeau zullen geven. IlopeliJk weet
gocd

Leiden ditmaal eens volledig op te komen.
Lelden II gaa,t een lange reis maken
om een nederla'ag te ineasseeren tegen De
Staart in Dordrec,ïtt. lVe hopen dat Leiden
fI er anders over denkt. Victoria ontvangt
De Vierde en voorspellen kunnen we hier
niei's.

t* *

Brj de lÍeeren krijgt Leiden den belangriiksteu wedstrijd tegen IIOC II die tot
allerlei verwikkelingen kan lei'den. lVint
I,etden dan moet IIOC II een beslisslngswedstrtJd spelen tegen Bloemendaal II
om de laatste plaats. Sp'eelt HOC gellik
dan is Leiden uitgesloten van automatische promotie en HOC II wijgesteld van
degradatie. Beiden hebben dus hun lot

ln

eigen hand.

lVe verwach,ten eshter dat Leiden zic,h
deze kans niet zal laten ontnemen.
In de 4e klasse speelt Leiden trII tegen
Leiden IV. Een overwinning geeft Leiden
III de automatisshe promotie en wiJ verwaohten dan ook nlet dat Leiden fV in
staal zaL ziJn een punue in de wacht te
streepen.

Aldus vele belangwekk,e.nde ontmoetin-

gen op het terrein aan den \{armonderweg.

de van lnvalsters opgekornen. Het entàoíuslasrne van 't meerendreel der Leidsche
ploeg ls dan ook treurig te' noemen. Dltmaal wend e€n 6--{ nederlaag gleleden, Nu

moet Lelden slechts nog tegen Husley
spelen en dan ls ook rroor hen de compe-

titie

afgeloopen.

I-eiden ÍI werd zooals vetwacht me;t cen
zware nederlaag naar huis gpzonden. Vlet,
II--.De Vlerde eindigde in eea1 gel{k spel.
Lelden ontvangt volgende week De Vierdo
en mocht het haar lu*ken te winnen dan I
efndlgt Lelden op een voor haar nog v$J'
goede plaats n.1. de 4e.
r

,

Ileenen-afdeeling

geslaagd een magere

IJeiden I is or in
1-0 overwinning op

II te behalen waardoor HOC rI een
beslissingswedstïijd met Bloemendaal zal
dienen te spelen. \{at echter in Lei.den de
hoop treeft doen herleven is de nederlaag
dfle Allsnaar tregen Delft leed, vvaardoor
Leiden indien ze alles wint, met AlkÍnaar
gelijk kan komen te staan hetgeen een beslisshgswedstrijd noodzakel§k zou maken.
A.Iles hangt dus van de wedstr$den tegen
De \Iiefde en Strawterries af.
Iieiden rII is er na een schltterend
seizoEn in geslaagd het benoodigd aantal
IIOC

te behalen orn automatlseh tÉ
alle Leldsche
kulrnen promoveeren.
-hoeft LeidenVan
III dit wel het
elftalten
pun'ten

meest verdÍend. Dit elftal mag wel a,ls
voonbeeld gesteld wordren, wat betr€ft
mrentaUtetrt en enthouslastne. IIet ls voor
de L.M.II.C. een vprheu,gend t'eeken zulke

eioode Jeugdlge kracht'en te
I&elkom ln de 3e klasso Lelden

b,ezd,ttcn.,

m!

r

r

LEIDEN IV-I,EIDEN

Leiden lll

(h oc key) promoveert.

III

(Heoren-afdeeling:).

O-10.

A^an beide zflden ontbreken eenige sneop 't_ appel. Leiden III is van ,t Ue'ctn
*na
ar aan

.

re-rs

aI rn ate meerderheid. Wanneer
gglicg_ mtnuten spelen urUr,t, aàï--iélaèï
r.r.r eu<en aanval onver,biddelijk in eoali

wit omzetten om ,r eigen ààèlàeniiaààËï
te. verhoogen, is ,t lot -van ieiàïn-Iv bu:
slist.. Keer op keer is oe t<eepèr-àJa*,íà_
s.en- in te grijpen. Het mag ntèt uíiJ. rie
gIu,K op '[ dgqt Is tn groot. Vlif meel voor
'oe rusf en vufmaal er na wondt de keeoor
op meer of mindere fraaie wi.ize sepàj-

seer.{ zoodat een. 10--0 overwinninË-iifden rII afscheid neamrt van dè àfd_ ï;#-WU

vele Jaren heeft ges,pJóiu"
ir. ?" ?oq
IrI eohter een eenigsziíi-ràÈörrii['
in_ de derde r<rasse"-s-rïan iËï'Ëï:
Íiguqr
noor[ ze haar spel
*elden

duchtig te herzien. In
oe eer§te plaats Ís ,t tempo veel te lane_
zaa-m en ten tweede ontbrcekt nóE een-ín
ander aan het samenspel

#*pffi nLsË.#ffi :ffi

ffi#ffidi^ï,§&.i-#n:H,ffffiii$r,-*
eeq Sbcqyss e& ffino"-=" "'' ''

I€$$

,0

LETDEN

r-H.D.M. r

ËS «neUnSl.

i
I

Leiden mo€st 't dit keer zonder de cen-i
tervoor
rvoor en linksbulten
llnks,buiten doen, waardoor de!
de
a.cht van
vqn rlc
vnnrhnöde wnllrmen
oe-'
kracht
de voorhoede
volkomen ge-

broken was. De

achterhoede-speelsters'

moesten dan ook zwoegen als paarden en,
vooral de [eepster heeÍt in laatste instanti,e nog veel gered, 't regende tooh als 't

ware goals,
Íooí oé rust had Leiden wind mee, en
werden door IIDM's mldvoor slechts tweei
goals gemaalrt. De voorhoede van IDM

i

com'bineerde enorm en toonde een sublicme schotvaardtgheid. 't Lrcldsche elÍtal

toonde haar eeuwige kwaal en hing als los
zand aan qlkaar, hoewel eenlge speelsters
individueel niet onverdlensteliJk werk verrichtten. Na half-tlrne urerd ,t een bombardement op de Leidsch'e goal, wa&r lrol,t

den niet tegen opgewassen w&s. Etnde
kwam met 0-6. De leldlng was gped.
DE STAAN,T.LEIDEN U (DAMES) ?-l).
Op een vrijwel onbespeelbaar veld werd
d,eze wedstrUd gespeeld. Leiden dat toch al
e-rg_door Ínvalsters verzwakt was, kwam
slechts met 9 menschen op. Deze g workten zoo ha,rd ze konden,- maa,r konden
tegeg de overmasht valx 11 stlckvaste
§peelsters niet op, terwsl ze tegen de belemrneringen van het uitermate eUbbertee
en hobbelige veld evenmin ofgewasseïn
bleken.
De voorhoede, bestaand,e

uit B, bezat
weinig productiviteit, terwjjl de achíerho,ede, zonder ke,e,pster, ma,ar met een
dende back, sorrls heel verdlenstelllk was.

maar toch eenige goals mindor had behooren door tre

laten.

:

LEIDEN I-HOO II (EEEAEN) T-0. :l
Net op 't nippertje, darik zij een schl[tc- I
rend schot van Da^onsté, heefl Leiden rfln I
klelne kans op automaitsch promovàr-c-n I
weten te behouden. Daar voör betdÀ àiilr
tallen veel op 't spel stond, was ,t betril'tt
''t
peJlk,
pelijk, _dtt
d:at '-t
't wat nerveus foeging.
ÍoeeinE. Oo'fu
Oo-t<
\
veld, _dat door de vorst te har-d en te
hrobbelig ures, werkte niet mee vooi een
mooi partlJue hockey. Af en toe kwamen
e_r, doo.r. de onvertrachte wendingen van

den stultenden bal voor

I

beidd doelen
hacrhelfke momenten.
_ Onmtddcllfik na den aenvang bleek 't aI
dat
de achterhoedes, en vooràl de Leldsche, dè voorrhoedes'.d€ baas zouden billven.. De l,eldsche voorhoede begon mét
danig to knoeten en ln den loop -van den
Wedstrijd ls dlt er nlet beter oD-Eeworden.
Hierin wor.dt een mldvoor dié àe kracht

en de leider der aanval is. terdeee semist. De beste man tn deie linié Èas

Hepkema, die behalve door goed inloopen
twee doelpunten maalstc, die eehter -terecht wegens oÍfsid,e geannuleer.d werden
en ook nog in lastige positie, een schitterend schot inzond, dat een beter lot verdiend had. Met de beide becks heeft ook
Jung een verdienstelijke partij gespeeld,
door twee zeker-schijnenaé Aoeto[nten eí
uit te houden. Voor 't eerst weíd terecht
een strafbully toegekend, die eohter door

denzelf'den speler werd gewonn'en.De tweed e
rnaal was 't na een missen van d,en kee-

per, die kalmweg over e,en zacht roltertje
heentrapte, waardoor er een erg benauwd
rhomenitje voor 't Leldsche doel ontsbond.
De Yoorhoede van IIOC was heelemaal

schotloos, ondanks 't soms aardige samenspel van deze llnie ln 't mlddenveld. Meï

dlt al mag Lelden blij ziJn, dat z[, ondanks een sterk,overwlcht in de tweede
heln!, de ovemnrinnlng ult 't vuur gesleopt
heeft.

-(!-

ii,

H[,c fi-LEtr)EN

v

2-1.

(Hcoren-iàÍaleeling).

1.

Het ts i,arnmer wor Leiden-V. dat deze
wàiilrrta"-irËitónen i6, want het was de
van de
riiË,Ë.-tans
oD de
ile 2e plaats
om op
iiàïs,ie-xans
-ni+ rrÀnlla<
.------;;-r^ Lrrr--^-- Àl^^5
iq
iËn-àtU"t ie utUven staan. Di! Yerles. Jf
Íröïàïàteti:x tle wijten aan het §l€cht€
Leidsch€ -lgqso.
van de Leidscho
Jeusd.
iÈói[èn vàn
on:komen

Àls tretden ztoh opgesteld heeft .9n qe
de
weOitrija een aanvóng neemt zijn
EÀten-steeds ln den aanval. Do voorprobeert.v-an
fi6éaè ue"taande uit 4 man probeert.v.an
frËàË-uestàande
alles en drlngt ook vaak tot ln den clrsc'l
te sterk
iöi. ,iiua,r- da"t lJ ae veroeuising
om óe Leldsolre voorhoede tegen te .nouden. Na een tiental mlnuten KrUg[ -ce
U"XsUinnen den bal vr{ en brengt den
stand op G-1.
*-oè:eàïuieeren
laten ztch niet ont'moedieen. #ant ze ga&n nu op hun beurt a^anen in een van deze aanvauen,
íalen
ql?,kep,
às 'de Leidsehe. bac&s een foutgelij§--tg
wËten dè-gastheeren den stand
maken (1-1)' Na de rust is §teects HLu
u--íi--aèn aa,nval' en met een scrimage
komt het 2e doelfror-tret Leidsctre doet
punt voor HLC II (1-2).
-ïöt Èet àinde wegen de beide -partiien
noÉ-wóÍ-teeen ellcadr op terwiil dc stand
nieït meer ïerandert, Oe teiding berustte

in

,í furd

goedo handen.

/d fr""1

HOCKEY.
NEDER,LANDSOIIE trOCKEYBOND.

Programrna voor morgen.

DamesaÍdeeling.

Erankrijk-Nederland.

Prom.-klasse: Lelden-Hurley: A'dam
Il-Lar,en.
3e klasse À: Leid,en II-De Vièrd.e.
klasse I:[.O.C.HeerenaÍd,eeling.
- lsteH'§um.-S.C.q'C.
H.D.M.; Atdam-Bl.daal;
2e klasse A: Leiden I-De Ïierde; beslissingswedstrijd H.O.C. If-Bl'daal II.
3e klasse A: Alliance l-Àlliance II'

4e klàsse. F: Lelden III-H.D.M. VI;
Leiden IV-S.O.S. IV.
Overzicht.

Leiden I speelt morDamesaÍdeeling.
sen haar laatsteh -wedstrijd en wel tege'n
Í{urley, waartegen ook de competitie begonnen is. Destiids werd op het nipp-ertJe
íerloren. De pÍestaties der Amsterdamsche dames zlin echter heel wat beter. geíeest dan die d,er Leidsche speelsters,

zoodat we niet veel hoop mogen koesteren.
--Leiaen
fI ontvangt De Vierde en speelt
hiermede ook haàr laatsten wedstrijd.
Een gelijk spel liikt lrier niet onmogglijk.
I dient haar
IIeàrenafdóeling.
- Leiden
te z,eítem en we
overwinningreeks voort
verwachten- dan ook een overwinlring'
hoewel de Rott'erdammers doorgaans lastíse
tesenstanders zijrr.
-lt.o.C.
II en Bloemendaal II bindel op
ffóutrust den striid aan om de onderste
olaats.
Het is ook maar in de verste ver-niei-te
gissen wat hier de uitslag zal
ïón
zijn.

NEDEELAND_DUIT§ CELIINI)
VOOE DAIVIE§.

De hockey-landenwedstriid - voor- daÍnes
t rÉ-cnËn lrËaerland en Duitschland za'L oP

i.3hffi 3""33*SiïÏ'*ïïJ"Ë*ï:
iffi
;aï.ï'Ëíóïtàpiscrr §taaion te Am§tert'#d y,Sfài
ff"Hi8,ï"'*s

is, -!n. ve.rbapd

;'mr*Wr"J;srtss.&
trf-,.Ífl
il'"àË"'ii-Grrà"4 met bovengenoemden
hock€y-.on-tïiïïË"|íeaiirijà vanet de
aan, zoodat

.<re
moetine om half twaalf
bezoekàrs tijdig ook den L&nttenwed§Eruo
beaoeken'
xunnen
èigie

Internationaal:

wedstrijdcn
iËiden III moet nog
-nueenige
eerst H.D.M. -yI:
ipelen en ontvangt
Elen overwinning met groote iiifers ligt
wel
'' in de liin der verwachtlngen.
Leiden IV bestriidt S'O.§. IVenwgkgnnen alweer geen t eiósche overwinning
voor§pellen.

NEDERLANDSCHE HOCI(ETBOND.

/ó?

//4a..,Í"

.

..

Ultslagen v[.n glsteren

..Dam_esafdeeltng. Internationaal: Frankrijk-Nederland
1-1.
\
. Prom.-klasse: Leiden-Hurley l_0;
A'dam II-Laren l--0.

A: Lelden II-De Vierde 2_1,
- lste Klasse: tf.ó.C.:
_-HeerenaÍdeeling.
M. 0-B *) ;-Àdam-Ét.uaat-à:l;'ÉhF.D
versum--§.C.H.C. 4-1.
2dè .Klasse À: Lelden-De Vierde 2_0.
_ 3de Klasse A: Alllance l-Alllance--Il
5-4.
F: Letden III_H.D.M. W
. 4de -Kla§§e
:4-2;
Leiden IV-§.O.§. ry 0-L
Beslissitg 2de klasse A: H.O,C. II_Bloe_
mendaal II 5-1.
3_de

Klasse

+) H,D.M. karnpimn 1Vestelfike le
klasse.
OVERZICHT.
§uccesdag voor de Leldsche oloegen.
Damesafdeeling. - Het is LeidËn I'voorwaar gelukt de overwinning op Hurley te

behalen

in een wedstrijd,

aie

ïiterst inei

g€speeld werd. De Leidsche voorhoede en

rniddenlinie blonken uit, doch het sarnenspël liet-.uog veel te wenschen ovef in
tegqnstelling met Hurley, dat uitstekend.
sa_menspeelde, doch nauwelljks een 3oed
schot loste. À{et dat al heeft Leiden- de
competltle goed beslo en. A'dam II won
van Laren en'bezet hierdoor de 3de plaats
met eere.
Leiden Itr wlst De Vlerde met een nederlaag naar'huis te zenden lta een wedstrijd
waarbij Leiden doelpuntte ult snelle dcoi.
braken van den linkervleugel. Met dat aI
bezet L.eiden II thans de 4de plaats in de
competiUle -ranglij st.

- Leiden f is aiweer
stapje dlchter bij het gestelde cioel,
dit'maal door een 2-0 oveiwtnning op
De Vierde. Toch kan het -vertoonOó sptit
geen voldoening schent<en; Alles gaat te
mechanisch, zonder. het ware enthusiasHeerenafdeeling.

e-en

me. §nelle doorbraken en fanatiek-spel, de

cigenschappen van Leiden I vorie iíar.
ontbreken dit jaar geheel en at. Vólgèndé

week dient Strawberries overwonneí t€
yorden; een club, die juist haar successen
boekt door fanatisme. Leiden dient zich
daarop teÍdege voor te bereiden. De beslissi-lg 'om dè làagste plaats ls tenslotte
gevallen, H.O.C. II won met groote eljfers
van Bl.'daal II, dat dus de,gradatie-ivedstrijden zal moeten sBelen.
_.Leiden III won na heÍttgen sbrUd van
H.D.M. VI, dat met een gehèel andei team
dan voor de Kerstvacantie te velde trok.
Leiden IV had wel een geliik spel verdiend, doch verloor met l-j) vàn §.o.s. iv

LEIDEN I-HURLEY 1*{1.
(Damcs-afdeeling).

. Hurley bleek niet zoo sterk en gevaarlÍJk
te zijn, als in de vorige wedstrijden.-

Íffas de voorhoedè van deze club in vorm
geweest,.dan waren meerdere doelpunten
der Amsterdamsche dames het gevölg geweest, daar vooral het spel der LeidsChe
achterhoede voor de rust èrg zwak was en
ook na de rust haar zelfvertrouwen nog
niet bepaald teruggeluegen had. De overl

winnlng ls dan ook hoofdzakelijk te danken aan hei goede en snelle spel van halfline een voorhoede der Leiàsche dames.
Onder den bezielenden invlo€d van de spil
hebben.deze acht,damès een vloi partij0je
Iaten zlen,.lrraartegen Hurley's veràedigirig
r-rauwelijks op kon. Bij Hurley moesb hel in
hoofdzaak komon van de doorbraken van
de gevaarlfilre'centervoo,r, Deze schutster
hee,tt dan ook kans gezien bwee kogels op,
ot liever gezegd, naast het Leidsche doel
af te vuren, die jammer genoeg geen doel
troffen. 't Eenlge Leidsche dóelp,unt is
gemaakt door mej. Vos uit een stràfcorner.
die keurig aangegeven en goed gestopt er
siechts 'ingekeken behoefde ts woiden.

Luide aangemoedigd door de talrijke supporters is het Leiden niet mogen gelukkèn
er nog een doelpunt aan toe te voegen.
Vermelding yerdient nog een schibterend
hoog schot van de linksbinnen, mej, J.

Boh,tlingh; dat even mooi door de Amsferdamsche kéepster gelrouden werd. Jammer
dat eenige Amsterdamsche dames zidn aan
appelleeren schuldig maakten, hetgeen de
prettige sf_eer van den wedstriJd een weinig
DrernvlOedctre.

... ..

.'

LEIDEN

II_

LEIDEN
DE VIERDE 2_1.

ten aanval en
ongeveer
een kwartier heeft het Leidsche doel een
iw'are belegerlng te ontstaan doch het
lukt ,de tegenpartij nlet te sco.ren, dÀn
breekt piotseling de linksbuiten van Leiden snel door en voor de verdediging van"
De Vierde het gevaar gezlen heéft - trilt
Rotterdamsche net en.Lelden II heeft zich
een 1---0 voorsprong verzekerd.
Niet ontmoedigd valt De Vierde weer
aan doch Leiden II n€emt langzaam maar
zeker het inltiatief over en weer is het de
llrrksbulten, die na een doorbraak een

Íraalen voorzèt geeft en de Leidsche
rechtsbinnen scoort (2-0). Tot de rust
bliJft Lelden dan ln de meerderheid. Na
de ihee pakt De Vlerde energiek aan'en'
inderdaad verkleint zij na eenigen tijd den
achtersta.nd.

Doch dan verdedigt Leiden II uit aile
macht en weet tot het einde stand te

houden zoodoende twee kostbare puntenincasseerend. Het spel van de tinksb,uiLen
en linksback viel op.

DD VIER,Df,

2;b.

(Eeeren-afdeeling).

(Dames-afdeeling).

§poedig trekken de Rotterdamsche
ImeisJes
gedrirende

I_

.

Mocht Leiden haar laatsten wedstrijd

tegen de §tlpwberries a.s, zondry rvilneï;
dan zal ze Alkmaar mogen ontm-oeten om
ttogmaals de stieks tc liruisen in een beslissingswedsbriJd om een gratis piaatile in
de promotieklasse. Deze wedstrijd was weer
een typische-,,Leiden-wedstrijd;,. Een sterk

domineerende achterhoe.de en halflinie,
die.na een zwak begln, er na de rusíwóèï
ecnt.ln was en een voorhoede, waarin af
e.n _ tqe wel aardig gecomuirieèid -wàní
oocrl clie van. do€lpunten. weinie slaE
heeft. \ryel stond er blj de Vierde eàn keéI
per ln de goal, die zijn vak verstond.
maar dat neemt nlet rreg, dat er slechí
geschoten werd. De buiténspelers waièn
dezen keer de beste uit deze- iinii. .àó
Kllram ook na een goeden voorzet van den
l-lnksbu-iten die dadelijk doorgegeven perd
qoo_r den linksbinnen het eeisíe Leidsche

van de stick yan Hep[émà
{_oelppnt
(1-0).
, Onmiddellijk hlerna kreeg Leiden een

rnzurrtng _eq vooral de verdediging was.
qanig de -kluts
kwiJt, \ryaaïvan hét öevote
dan ook niet kon uitblijven. De keeoe-r verl
oorzaakte een strafbdttv. maar-óv'e" *""-a
hersteldë h[ ziJn fout dór àen seiiitffà:

te voorkomen door het wiÀneir
{er
deze butly, zij

van
het dan ten ÀevólÉË vàn
een overt_reding van ziJn tegenslandËr.
_ Zooals boven reeds vermótd werd. heeft
cte _ achterhoede zich keurig herst'eld en

viel vooral het

schittelenàe. ËràË

,,pushen" van .den rechtsback ffai.oen ào,
_ Na de rust was Leiden sterk in ae meàil
derheid maar kon het niet veiaér-frèneen

€lan een strafbully, die door sonnev-Ílle
i-n een doelpuntwerd omsezet (2_0).
lisfig
uoor_de sDrenge en keurige leiding van
meJ. V.g§_ en d-en heer Hillébrand is íuw en
geva.arlijk
spel'Van
E,eva-auu§ spel
van den kanf
lrant van de Vierde
VióràË

voorBomen,

.l

LEIDEN III_H.D.M. YT

,U,

4J

fr".*

HOCKEY.

'I

NEDELANDSCHE IIOCIMYBOND.

(Ile€rcnefal.).

ti

Een aantrekkelijke wedstrijd tuschen
tvyee gelijkwaardige elftallen. H.D.M.. dat
in de loop van het seizoen een totale'verandering bl{Irí te hebben ondergaan. beschlkte over een backstel van 5fizoódere

Programma

-7'

Heer,enaideeling.

v«rr

morgen.

Kampioenschap v.

Nederland: P.IV.-Breda.
2e klasse

A:

kwaliteiten. Keer op keer werden öe Leidsche aanvallen teruggeslagen.
Voor de rusi werd slechJs eenmaal door

Leid,en-Strawberries.
Leiden III-§.O.S. IV; Leiden IV-H.D.M. VI.

heÍtiger opaetten. Blinà voortduiend be-

Programma van den Jeugtt-Hockeyilag

rte klasse

Leiden gescoord. Na de rust kwam lelden

op Waalsrlorp.

vond zich de bal oo de -vllandelllke sneelhelft De verdedigtng van Leiden itooi att,
maal echter overal even goed. De laatste
tegen-goal had gemakkelflk gestopt kun-.
nen worden. Met 4-2 wist Leiden III haar
meerderhei§ ie toonen,

LEIDEN TV_§. O. §.

F:

H.DÀ{.-S.O.§., 10 uur veld I; Iludito
A-H.L.C., 9.45 uur, veld II; Leiden VVict VI, 9.45 uur, veld III; H.II.Y.C. BKieviten, 9.45 uur, veld IV; H.[LY.C. AR.ILC.C., 10 uur, veld If; T.O.G.-Hudlto
B, 9.45 uur, veld 1; H.H.Y.C, C-Victoria
VU, 10 uur, veld IIf.

IV O-L

Beide elftallen stellen zich volledls on.
iets wat we bij dit teidsche etftal al IhriÉ
langen tiJd niet meer gezlen hebbcn. Aanvankelijk weg€n de partlfen goed tegen elkaar op, totdat door een misverstgnd ln
de Leidsche achterhoede de eeriige goal
voor §. O. §. onLstaat. Leiden Xomt Oan
flinlr.opzetten doch de s.O.s:-achterhoedei

Overzicht.

,

is haar volko,men de baas. Eenlge strafcorners \r/orden gemist. Na de rust blfift.
ondanks heftige poglngen van Leiden ÍV

de stand ongewijzigd zoodat met
achterstand het einde komt.

een.l-0

i

heeren sta&n nu voor den
De Leidsche
-o-laatsten hinderpaal dle overwonnen moet
worden om Alkmaar opz§ te streven. Dit
maakt den wedstriJd aI interessant genoeg. De competitieleider heeft er echt'er
nog een pikant sausje over geplengd door
vast te steltren dat' deze wedstriid tevens

promotie,/degradatie competitie.
geldt
- Het als
eigeiraardige is dus dat indien Leivoor,
den verliest, deze ïred§tlijd tevens
de promotie-competitte geldt. YiiVint Leide beslissingswedden-echter dan komt dè
àen'eshter
striJd tegen Alkmaar. Ïtrordt deze door de
Leióenaars verloren dan blijft de wedas.--ÉàïàaË---.vàiËens
ffiïà-ï;ïpromotiecomPetitie.

vooi
--rrierde

lÍUft voor

setdèn

Íreliden dus maar

é-én

wee bïren.-1ryinnen. En hoewel de forscho
ÈeíerwliXers heel lastige tegenstanders

zljn, teóhnisch staat Ireiden boven

deze

nóoÍiee heeren. Dus met het hellig vuur
àa[ Ëón zoo vlak bli het doel wel moet
Èezlelen. is de oveniinning zeker te be'
halen.

Leiden III wint gemakk'elijk van -S.O'S'
terw§l H,D.M. VI Leiden IV wel zal ver-

slaan.
-óe

hidsche Juniores doen mee aan den
Jeugd-hockeydag in Den Haag.
Éaar terenstander ln de eerste rontle l§
dat deze teVÉiorta-vr en we gelooven
-overwinnen
is Maar
aenstander wel te
Ëil È;C vorder
saat dlent aÍgewacht te
ri'ónaàn. rJVo w-enschen don leugdlgon
Leldcn&&rt v€el succ,e§.

rróoten

-{)-

I

9fu"-*

à
Het voornaamste illeuws
Yan heffin.

HOCKEY.
NEDEN,LAND§CIIE HOCTEIBOND.

Ultdagen van glsteren.

Om het lantlskampioerischap: Go A}ead
won mpt 1-0 va^n Ajax en P. S. V. met
5-{l van D. }V. S.

DamesaÍdeeling lstc klasse l{est

H.O.C.-Gooi 2-1 r

Het Belgische elftat voor dcn voetbal-

wedstriJd tegen

Nederland.

tle-

5-1.
Hockey: Leiden f won met 3-I ven'
§trawberries en moet nu GGn beslissin6-;
we{strijtt spelen tegen Alkmaar.

gtad?tiewedstrijd tegen H.B.S. met

tstc klasse zuld: H.T:C.C.-Thor 5-1 *
Prom. Degradatie West. Prom,kl,,/1ste
klasse: Hilversurn-H.D,M. 4-1,
:

i

L. f. C. speekle gelijk tegen De Kennemers; een puntloos gelijk spcl in llillegon.i

Korfbal: Fluks won haar eersten

---...-o#

|

I

'

:

,J

2el3e lrlasse: TOGo-{LD.M. II 1-6.
Dam€§ Junioresl' I"eiden IV-B.D,H,O.

Y7Í 4-4.

*) H.O.C. en I{.T.C.C. kamPioen.
Kampioenen OostHeerenafdeeling

Zuid: P.[r. Breda 1-5.'
lste klass€: H.H.Y.C-S,C.H.C. +*2;
Hilversum-H.O.C. 0-2; Gooi-Bloemendaal 4l--1 +r.
PÍom. Irlasse: Victorla-M^Il.c. 2-5 *
2e lrlasse A.: Lelden-Strawberries 3-1.
Prorn.-degradatie \{est. 2e klasse. Prom.
klasse: Leiden-§ltrawb. 3-1; Amersfoort

-B.H.V.4-2.
3el2e klass,e: Strawb, Il-Bl.daal II 3--0
4e klasse F.: Leidren III-§.O.S. I
'
Leiden IV-H.D.M. VI 3--4.
Treslingbeker, kwart-eindstriid M.H.C.Amsterdam V 1-0; Hilversum II-TOGO
ot

v. Holkemabeke,r, halve eindstriid: Amsterdam-H.D.M. 2-0.

*)

M.H.C. kampioen promotieklasse.

'r"t) Bloemendaal moet de8radatiewedsffiden spelen.

OveiziQht.

Het is Leiden gelukt dezen laatsten competitiewedstrijd met drievoudige be[eekenis te wtinnen. Hierdoor is een beslissingswedstriJd tegen Alkmaar noodig. 14/int ze
deze, dan promoveert Leiden automatisch
en verliest ze van Àlkmaar dan is in ieder
geval de eerste prornotiewedstriid tegen
Strawberries gewonnen.
Leiden heeft gisteren een vorln getoond,
die alles do,et hopen voor de beslissing
tegen de Noorderlingen. Werkelijk op-vallend was gisteren het uitstekend spel der
Leldsche voorhoede, hierbij steeds weer

aangevoerd door B. van $aaften, die op
de rechtsbuitenplaats werkeliJk een fraaie

partij hockey vertolkte. Ook di,ent vermeld
te worden het soliede en vaak vertassende
stuwen der rechtshalf Yung. De achter-

hoede rvas als steeds zeer hecht hoewel ons

ditmaal het spel van den rechtsback'Haroen beter kon bekoren, Indien Lelden dit
enthouslasrne qog was opvo€rt dan is het
zeker a,s. Zondag tegen Alkmaar geen oneervol nesultaat te kunnen boeken. Voor
de overzichtelijkheid even de competitiestand:
gesp. gew. gel. verl. v.-t. p.
Delft
.tlkmaar

Leiden
Strawb.
De Vierde

H. B.

S.

H. O. C.
Bl.daal II

t4 I 4 1' 44-10 22
74 I 2.3 43-19 20
L4 8 4 227-L620
t4 7 2 532-22 16
14 5 3 6 22-36 13
t4 41926_40
9
t4 L 4 921-37 6
14 3. 0 11 18-51 6

Bloemendaal verloor'de beslissing tegen
H.O.C. en speelt dus degradatiewedstrijden.

Leiden IIf won haar laatste competitiewedstrijd met fraaie cijfers. Leiden IV
hield braaf stand tegen H.D.M. VI en had
een geljjk spel verdiend. L,eiden V heeft
op de J,eugd Ilockeydag geen geluk gehad en na van de jeugdkampioen Afd. Den
Haag A na loting verloren te hebben werd
ook in de verliezersronde op het nipp€r-

tje

verloren.

LEIDEN I-STRAIVBERN,IES

3*I.
(Ifeeren-afdeeling).

I

I

van twee bondscrreids-

lei$ns
-O,1derstelen
r€cllters
de elftaJten zíóË-í6-ï*t
d-rassige veld aan aen wàlmoiï;dí,c;;:
_-

í
i
'

Vele supporters .!Àraren gekomen om iËiaöi
--.öiiiíuïiiiË

bU. deze laarsre uetaierijxe
ontmoeting aqn te moeóisïí. -Y--'rvY-v'v
. La {e- bullv is de eerïte aanval voor
Lejde.p. verrasienà

ilei;;";öï';ïir'#:,
zeE zUn.cteze eerste serie
aanvallen

j"...rrr]

ennèt

het goede keepen van den BeverwU{scnen doelman te danken aar niài,
reeds dadeliJk een doelpunt onts[iÀt.-----èn--aooïtas-

valt dan snet
. Strawberries
tend
a.an en we zien dan- ploireririn-ï*
.eeT missen der Leidschu ,u'iaeàíÀ-i"Ë àË
linksbinnen der Strawberri;;--drËrfsp;:
Irik en onhoudbaar scoDen, r,eiOèn viutt
weer hevig aan en het spel eoUt-óo'Ën
E r wordt in dezè pàrioae ïraài
leel.
hockey vertoond. teiden [iiist -d;Ë;
s_traÍeorners

te

nemen,

uit

eéri"iryaarvËn

de midvoor den seliikmaXer icoàii. - rïi
gaat de strijd fraai op.
cle--rust
N;-ïe'Ë;;*ïti,is'ilri,ïËàii"iuor,, sr-'
d_lrende eenige tientallen minuten §u_
bliem taktisch positie-spel. Telkens itiètrten de Íraaie voorzetten van Van
laaften verwarrlng ln de verdedisine der
§uawbeuies.
Eeu doelpunt blUfi eëhter
rrlet ult en.het is arweei Èàpràiiïà-aËniài
een fraai hoog. schot scoori.
zakt -hei spel plotseling ineen err
. Dan
de
Beverwijkers
trachten deze kans te
Denutten en aanval op aanval ondergaat
het.Leldsche_doet, coèn trót il;àï; ï;i:
dedlgen van den rechtsback Haroén voor_
komt alle gevaar. Langzaam aan -Íieistett
Leiden zich echter weér en uií eÀ-Jóii:
weet de voorhoede nogmaals te
+age
cloelpunten, hlermede ae overw-i"nnil:s-Uó_
zegele-nd.
hierna ÉtiezeË ae
- Spoedig
s-cneldsrechter,
dle voortreffelijk Ieidden,
ne[. elnde van een spannenden en fraaien

striJ d.

o

,

I

TETDEN rv_r. r). H. C. VU,
I
(Da.mes-afiteelins).
I
I de_score,
_ B.D.H.C. opende reeds .na vijf minuten
doch

I

Jo fu*,,

l,

de Leidsche *ói.iàs--iaièii

fl

HOCI(EY.
sruweit cler Bloemendaalsche half-linie.
,rjdtriïi4ffiËiïts,d;t"'riruft$il

NEDERLANDSCEE EOCKEYBOND.

Programma vo{rr morgen.
I

)

Beslissing: 2e klasse A: Leiden-Alkmaar, terrein M.H.C. (Heemstede).
Prom.- en degradatie lste klasse; Bloe-

#iiffi i*ËÏ"6;iË$$ïilfr""l-:il

.

$ra.de hervatting spannen beide elftal_

j"q"Ë:i,jlHi:ï,t
i:l"fl:Ë Tegen het einde f í:.":t-ff ,,fi
sco.ren.

|

l
I
I

weet ectrtei aó
I-€ldsche linksbuiten de partiien oo setii_
ken voet te brengen, irètÀeË"--oí.irilï. I
wryze de verhoudiag weergeeft.
I
I

----r-r---

JEUOD IIOCKEY.DAG TE WAALSDON,P.
Hoewel Leiden V ongelukkig geloot had,
tegen Victoria yf, kampioen afd. Den
IIaag A, zette het direct een krachtig
offensie,f in. Hoewel Leiden steeds in den
aanval lvas, werden er geen doel,punten

gemaakt, zoodat de eindsband

0-4

luidde.

Ilierna werden achter.eenvol'gens 14 doelschoten door iedere partiJ genomen, die
nog geen beslissing opleverden. Daar de
tijd zeer krap was, werd er geloot, wat aan
de zeer sportieve tegenpartiJ de overwinning bracht, Zoo kwarm Leiden in de verliezersronde tcgen H. L. C. f, dat door

Hudito A uitgeschakeld was. II. L. C. bego:r
direct met een partiJ zeer krachtig hockey.
Daar de leiding wel iets te wenschen overliei was het een verre van aartrgenamen
wedstrijd. Leiden heeft'goed stanrd gohouden. In de tweede helft opende H. L. C.
de score en met dezen stand kwam het
einde, waardoor Lelden V teleurgesteld
naar huis [<eerde.

_-{-

rnendaal-M.H.C.
l

Prom,otie klasse 2e kl.: Kieviten-ArnersÍoort; B.H.V.-Strawb.
4e klasse F: Leiden IV*V.C.L.
Overzicht.

Morgen zal dan eindeli.ik de beslissine
vallen wie automatisch piomoveert: LeiI
den o-{ Àlkmaar. Hier komen twee gelijkwr,ardige ploegen tegenover elkaàr - te
sfaan en te voorspellen valt hier niets.
'lVel kunnen
we er op wijzen dat Leiden
ín de competitie no§ niet van Alkmaar
verloor. Eenmaal werd. op het nippertje
gewonnen en de andere maal wist Alkmaar ternauwernood in de laatste minuut

gelijk te maken.
.Veel ontloopen bei,de ploegen elkaar
nlet maar de heele Leidsche ploeg zal van
de_- beginbully tot het eindsignaal een
felle enthousiaste partij moetén spelen,
anders is iedere kans .uitgesloten. Èr zal
tot het uiterste gevochten-moeten worden
en hierbij denken we vooral aan de Leidsche voorhoede.
Indien deze linie zoo samenspeelt als
vorige week en hieraan toevoegt ,,snel
schieten zoodra men in den cirkells,','dan
zien we dezen wedstrijd met een gerust
hart tegemoet. Hopelij,k zullen vele-clubleden het elftal vergezellen.
Leiden IV ontvangt V.C.H. en zal tius
om de eer van de laatste plaats moeten
strlJden. We verwachten hier een Leidsche overwinning.

Einrlstanil 3e klasse A:

DE LEIDSCIIE DAME§ IN DE

II .. 12 11
1 55-19 22
De Staart . .. 12 81
3
46-20 t7
Kieviten If .. n 51
6
24-26 11
Leiden II .... 12 57
19-34 10
'
De Vierde . .. t2 42
6
15-32 10
Victoria II .. Lz 33
6 23-3? I
H. O. C. rL. 72 2L
I 28-42 3*
* 2 strafpunten wegens niet
opkomen.
Leiden III, het nieuwe dameselftal was
H. D. M.

COMPETITIE 1934,/'35.
Hoe hebben de Leidsche dames het er
dit seizoen afgetbracht? Alle wedstrljden
in de verschillende afdeelingen zijn nu ge-

speeld zoodat we ons een goed inzicht

kunnen vormen.
Leiden I dat

in

September

bij

keuze

naar de promotieklasse overging, heeft
het er niet zoo goed afgebracht als we
van dit elftal mochten verwàchten na het

het

Begonnen werd rnet een kleine nederlaag tegen Hurley, hierna volgde een oveïwinning tegen B.D.H.C., doch daarna was
,bet uit en zwaïe nederlagen werden na
elkaar geboekt. Slechts tegen Laren werd

gedaan.

B.D.H.C.

Rijswijk ...... 8

7
L 34-4 L4
B.D.H.C. IU 8 5
3 22-t4 10
.... 8 5
3 16-13
....8 2 - 6 9-26 10.,4
H.B.S.III..8
1
7 9-33
Leiden IV het junior,enelftal heeft te

dient gezocht te

worden in gebrek aan enthousiasme.
Vaak kwam men onvoltredig op en wil dit
elftal zich volgend jaar handhaven, dan
dient er anders aangepakt.

Leiden III
Strawb. II

Einilstanal Promotieklasse:

weinig wedstrijden gespeeld om eelr oori deel te kunnen vormeh: tweem,aal werd"
ve-rlolen en éénmaa1 gelijk gespeeld. Toch
schuilen in dit elftal opkomènde krachten
die- volgend jaar wel in hoogere afdeeling
zullen spelen.
competitiestand, is hiervan nog niet
. Een
geven.
te

.... L2 10 0 2 46-16 20
L29 0 3 53-23 18
L27 2 3 22-16 16
Hurley
L25 2 5 19-21 12
B.D.H.C.II t24 t 7 23-31 I
8 20-40 8
Leiden
124
Laren . ...... 120 1 11 11-48 1
H. D. M.

Kieviten
A'dam IL...

Lei'den II, dat vaak invallers leverde aan
het eerste elftal en dus onvolledig ver-

'
r

scheen, heeÍt het nog verder gebracht dan'
rnen had verwacht. Volgend jaar dient de
elftalcommissie dit elftal eens speciaal

r

on<ier haar hoede

'eersíe

te

n,emen,

want het

elftal in de promotieklasse

dient

een tweede elfta'I in de 2e klasse te hebben, wat gezien de jonge krachten die er
onder de Leidsche meisjes bestaan niet
onmogelijk ls.

Nu deelt het de 2e plaats met
II.
Einilstanil 4e klasse B:

tweemaal ge!tronnen en tegen Hurley gegespeeld. De oorzaak

dat de Sleutelstad eer heeft
dit elftal niet zoo vaak

met ontelbare invallers had moe.ten soelen, zou het een flinke gooi naar het kampioenschap van haar afdeeline hebben

succesvolle seizoen'33/'34.

lijk

eenige

aangedaan. Indien

I

NEDEA,LANDSCIID IIOCKEY-BOND.
De uitslagen van

gisteren.

i

: Ned,erland-Duitschland B-S.
Prom. Degràd*bie l/Ae klasse: H.O.C. il
4-4.
-Rijswijk
Heerenafd. : Landskarnpioenschap: Breda-II.D.M. 0-3.
t
Prom.-Degra.dtie prom.,/lst€ klasse:i
Darnesafd.

I

we in de lreidsche,voorhoede nog íteeds
missenl Langen tiJd wegen de 'partiien
goed togen elkaar öp en beide doelen ki:ui_
pen- eelige malen door het oog van een
naald. Met wat meer geluk had--L"irtcr: in
deze periode wel kurrnen.doelpunten..
Dan we'et Alkmaar na een itrafcorner.
van het gewirwar in den strafcirkel ge-

1

I

Overzicht.
De groote strijd Ís gestreden en dil zii
geze§d verdienil gewonnen door Alkmaar.
dat een snèllere en resólutere partij hockey
speelde dqrl -onpe stadgen-ootón. -Over hel
geheël Ís' het
Seen mooïe wedstriÍa eeweestÍ De oofzaak di,ent bii f,eiden e,;zoóht i

,

te worden in de achterhoéae."àia e-"eri-on- l
verklaarbaar slechte partij síeelde, waarJ

door de middenlinie eèaurónde
den'Eehe,e- j
Ien wedstrijd een -verdedigend ka"rakterr
moest aannemen en alle veiba,nd meb de
voorhoede liet varen. IIet is jammer voorr
de Leidenaans, maar ngg steeàs is de keins;
op promotie niet verkeken.;Dàartóe beEint
voor Leiden nu de promotie-comoeiitie

tegen Kieviten, B.H.V., Amersfooit en
Strawberries. Drie van deze vijÍ clubs ::ro-'
gen

promov€,e,rQl1.

,

r..,.

Tot op heden zÍjn de volgende uitslaeenl
in dzee eompetitie gevallen: gtra'írberiiësi
3-2; Leideri--,Strawbelries
-Amersfoort
3-1 ; Amersfoort-B.H.V - 4-2; Kieviten-l
Amersfoort 3-1 ; Strawberries-B.II.V. 2-2.
De stand Ís nu:
Loiden ........ 1 1
,B-1 Zi
I

Kieviten
1 1- Strawberries... S 1 I
Amersfoort ..., 3 1
B. H. V. ...... 2
- 1

-

3-1 2
1 6-7 i
2 I-B z
1 ,r[-6 I

i

f,e:qe.l het eerste schop op frei oöeï, àài
echter net naas,t gaat.
Toch zijn de aanvallen der Alkrnaarders

zachter en gevapriijken. Vosral de mid_
voor bliJkt een doorzetter te ziJn,
iemand
met een formidab,el scho,t, de -man, die

2-1.
Beslissing 2de klasse A: Leiden-Alk-r
maar 1-2, na verl,
Promotie 2de kl.,/prom. kl.: Kieviten_,
Amersfoort 3-1 ; Strawb.-B.H.V. 2-2.
Prom,-degr. 3de klasse: H,sum III_
§frawb. II 4:1; Bl.,daal Il-Hudito 1-O,
Blocmendaal-M,H.C.

LEIDEN-ALKMAAE T_à.'
het.beginsignaal
vallen beide par,..Na
lrjen om beurten aan e.n aI spoeflig ^lost

te;mp!Èrt i",*.0*6*,
,
-hionbereiKb4sr
f,puit
i[eb.
tegp.el íerawÍ-irö
:ffi .volrr
ÍÀi- í"

i"

rilïl

_ teiden:valt:snel aan, doch-:àe miUdemrinie sreunt. nie,t__en. utfi tÍ .in Ëd;-Ë;óËorgende taak volharden. De
rust saat in
met,een 1-0 voorspron§ voor air.fiiiài.--'

N,a.ge.rust een .reprise van hetr eerste
-,
oeel.
I,etqerpartijen Vallen om beurten aan.+llrmaar speelt
9p99
€rl
lelden rJiet. Na ongevèer systematisch
twintis minuten
u'ee[ Irerden
-uit een serimma'gà te doel*'

punlen steeds sneller wordt het temDo.
en
f,ï*,H'f"',. oartij houd'n-;ta;ï d't' Ët'
Higrla wordt twee,maal Ttlz minuut vir_'
.rengd.
IJè.eerstè veilenging-is. geheet vobr
T,eiden, hetaas echter Zonïei tïààóio.iri:.
In de .tweede ?,/, mt;íui-.w;;'ïii_
]19n
n-raar nA missen
der.Leidsche aehterhoe_Je
i.e sc_oren. Hiermede is het.pieit-besteèËi
en alweer zjet Leiden zicir eèn-prómo"ftjj
lia-ns- op het niylpertje ontnomèf.
rlulde aan de Alkmaarders voor hun
e.n voor den spo.rtieven geest, die er
lpel
op ne[-veld heérschte. De leiding wa§ uit.

stekend.
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IIOCKEY.
.l

NED. HOCKEY-BOND.
Prom'.-degrad-. 2e kl.: Prom. afd.: Amersfoort-Leiden; B. H. V.-Ilieviten.
Prorn.-degrad. 1e ki. Prom. afd.: M.H.C.

-Bloemendaal.
Internat.: Nederland B-België B
(Houtrust).

Overzicht.

Leiden krijgt morgen de derde en iaatste
kans o'm in de pro,rn. afdeeling te komen.
Hopelijk zal ze het er nu tegen Amersfoort
beter aÍbrengen dan eenige jaren geleden,
toen in de prorn.-competitie 2e k1.,/3e kl.

Amersfoort met 1--4 won. Leiden mag
niets verliezen wil ze haar voorsprong

/.ry,Z

NEDDRLAND§CHE UOCtrEYBOND.
Uitstragen van gi.steren.

Nederland B-BetgIë

B

(heeren)

l-2.

Promotie-Degradatie, lste klasse: M.II.C
3--.0.
--Bloemendaalpro,m.-afd.:
2de Klasse,
B.I{.V.-Kieviten
5-0; Amersfoort-Lclden 0-2
3de Klasse,/2de Klasse: BUdaal II*

Amsterdarn

1J).

IIÍ *-2;

Strawb. [I-A.M.V. J.

Treslingbeker, eindstrijd: T.O.G.O.II 2-1.
Dames-afd.: Prom.-Degradatie, lste
klasse: H.D;M.-Hilversum 1-O.
Prom.-Degr. 2e-3e kl.: strawb.-Il.D.M.
rI, 7-0.
A'dam

behouden.

De Kieviten moeten morgen van B.H.V.
winnen, indien ze in de promotie-klasse
willen bltjven.
Bloemendaal

blijfi

eorste klasser, indien

ze tegen M.ILC. een gelijk spel kan bewerken. M.IÍ.C. zal er echter wel alles
op zetten om revanche te nemen.
Te Den Haag wordt Ne'derland BBelsië B gesï)eeld. Van de uitslag valt uog,
niets te zeggen, vooral daar de B-p1oeg'
vau Nede,rlpn'd eenige der heste spelers
aan het A-team heeft moeten afsiaan.

0verzicht.

-o--gelukt een goede overHet is Leiden

winning te behalen in Amersfoort op ee,n
zeer slècht veld, tegen een enthusiast en
snel elftal. H€Iaas heeÍ,t Kieviten roet in
het etcn ge,gooid door een zlvare nederlaag tegen B.H.V., anders hadden we I*iden ree'ds als gepromoveerd kunnen beschotrwen. Nu zal z,e wt 2 wedstrijden irog
één punt moeöen behaten, he,tgóen ons

niet onmog€'lijk l[kt.
Ter verduidelijking volgt hier de competiti,estand:

Leiden
2
2
Stravqben'ies 4 2
B.H.V.
1
3
Kieviten
3
1
Amersfoort 4 I

5-1

117-7
119-6
2 &-7
3 7*10

4
5
3
2

2

/rr
AMERSFOORT-LEIDEN O-2.

Leiden §telt',zich op met een invaller
voor B. v. Ilaaften, tegen een compleet
nq.mersfoort. Spoedig
technisch ve,el beter

blijkt. dat
ls

i
:

HOCKEY.
trteviten-Iciden &-0.
Leiden heeft het eenige punt dat nog
noodig was, na harden strijd weten te b€:
halen en zlch hiermede geplaakt in de
promotieklasse. Reeds drie jaren lang
trachtte het eerste elftal dezen eere-palm
weg te drag:en en telkens weer mislukte
haar dit op het laakte oogenblik, Nog duidel[k staat ons hierbij voor den geest hoe
Leiden in 1934 het afdeelingskampioenschap behaalde en ten slotte in den beslissingswedstrijd na verlenging zich haar
kans zag ontglippen. En ook dit seizoen

Leiden

en' voor doel ge-

vaarlijk, wan|, weldra moet de AmersÍoortsche keeper eenige malen door uitloopen redden. Deze speler heeft door zijn
resolute wijze van optreden Amersfoort,
voor een .zware nederlaag behoed. Langen tijd blijft Leiden in de mee,rderheicl
€n de Amersfoorter voorhoede brengt het
meestal niet verder dan Goekoop en
IIaroen.

Als eindelijk Amersfoort tets komt opzetteir krijgt bij een Leidschen uitval W.
v. Haafien den b,al in den slagcirkel te
pakke.n en met een zachte push weet hij
den keeper te verschalken. Door de mulheid van het.teuein gaan nog vele kansen voor Leiden verloren, zoodat met 1*0
de rust ingaat. Na de pauze pakt Leiden
energiek aan en weer wordt Amersfoort
in de verdediging gedrukt, doch opnieuw

bracht ha"rd werken de Leidsche ploeg weer
de voorste gelederen doch automatkche
promotie ontglipte haar weer in de be-

in

slissingswedstr§den tegen Alkmaa,r na vetr-

lenging. Nog was de kans niet verloren.
Met grimmige vasthoudendheid begon Leiden de promotie en degradatiecompetitle.
§trawberrries versloeg zij op eigen terreln
met A-1. AmersÍoort kreeg ook geen kans,
2--0 en de wedstrijd in \ilassenaar bracht
de zoo welverdiende promotie.
Een woord van hulde aan de oude Earde
van Leiden I: lV. v. Ilaaften, Híroen,
íanssen Anderweg, Ruiter de lVildt, Goekoop, B. van Haaften en Damsté is hier

weet de Utrechtsche doelverdediger zekere
doe punten te voorkomen tot hij na 2b
rninuten ten tv/eëden male gepasseerd

wordt. Leiden gaat thans nog v,eetr beter
en onder groot Leidsch ovpr:wicht
komt het einde.

spe.len

zeker _op _zijn plaats. Jammer dat het geen
overwinning mocht zijn die Leiden de óromotie bracht doch voor Kieviten eeeft deze
uitslag ook nog een kans degrfuatie te
ontkomen. Indien Leiden nameliJk volgende week van B.H.V. wint is een beslissiígs-

,-\_zv

l,/%

Ziehier het wedstr§dverslag:

ftïd;;i à1i ;e19"ï_ rffïïËï,,ïà
vPew^
cre YolBËuuE H:*i:

vyle opkomt speelt m

itffir,

ffi#iffËï#i'J,"Ï."F Ëm"Ï,

Í

;k*i:i":Ë*:ff :rï.[iïnr."i*dili
i,H,f,

íiË*i;thËi+,,ffi .-'-H*ff;

f,iËË;ËfrtrËr*-xp**tg,$l
$

wedstrtJd tusschen Kieviten en B.H.V.
noodzakeliJk om de derde promotieplaats,
De compe'titiestand is nu:

Ruiter de -tvit*"Ítp"',iu;gffi

irtï'u.&ï'.Hïï?:'l?'t

Ëà"Ë''

e

qdl*g1

ffif#ifli#ili'ffi*ïfr'Ïïffifri;
F;*élden wedst'rud'
ï";iiu

§trawberrles
§trawberrie
B.H.V.
Kievlten
Amersfoort

I

I

\
\

\
i
I

i

4 2 11
4 2 117-75
3 I 119-63
4 L L23-73
4 1
3 7-10

5

2
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HOCKEY.

De gepromoveerde LeiJsche hockeyt*-)
Foio van Vliet,

NEDERLANDSCHE HOCKEYBOND.

Leiden.

Uitslagen van gisteren.
(Hceren) : Nederrand,*ffiiÏiffiHi':
prom.,/degr.

2e klasse,/nrom..

-Heeren:
Y'vr'r'lklasse:
Leiden-B.H.v. a__+.
3e/2e klasse: A,dam III_
-,Prom.,/de:gr.
trÍ t_2;
.

{-trlyg1s_um

n_n-uaria
-ïidr í_ri
rr 1_i;
iv_
A,dam

4.1t.y_.r..-Bl.,daal

D,SI.H.C. n 0-_-3.
Dames: (prom.klasse) lste klasse: H.D.M.
*

1-0.
-Ililversum
L Na 3 maal verlengen.
Het .is Leiden gelukl ongeslaeen deze
pi'omotiec-ompeti
tie te f e ëin-oigefr - àitm àài

met een Íiksche volkomen ve.àienoË àïËi_
_op_ dq ttaarnsche tt.v. Íii["mïiLt

winning

ntl

dat de Kieviten

Leiden
Strarvlrerries
i3.H.V.
Kieviten
Amersfoort

4
4
4
4
4

loodzakelijk
teEen
E.u..y..op
onzijdig terrein een
weos[r{d speelt. De stand derbeslissin-Es_
competiiie
is nu als volgt:

.--.--L",;i.: lre,. erft;.1 .liei Leidsche Hockey ;Iub, dat thans gepromoveerd is. Van lirrks
naar rechts: achterste rij: K. rr. d. Hoog, Krol, Hepkema, Damsté en W. v. Haaftcn;
mid'delsie rij: Dros, Jansen
,r#iïL""."orste rij: G. Goedkoop, Ruyter cle

^no"#m

:ï

I 1
8-1
2 1 L7*75
7 t 29-93
L 1 23-73
t _ 3 7-10

7

2

tffi

:--rffi:-=

. IEIDEI{-8.&Y, ry"
Mct lnvellers Yoor B'v. HaefteD §onnewlle'en FTan§en v. d. Putten betreodt
ÉiOen het veld tegen B;H.V. dat evenöns-ïerzwatri-is. neeas de eerste aanval
frengt succes. Ketrrlg samenspelenA .pTseertl:ae Leidsche vórhoede de Gooische
àttrterrroeae en Hepkema zet de krqo4-oB
rréï-íerti met een-fraai doelpunt. Leiden
door het
tliitt in den aanval en slechtswetgn
de
6ïce€ià van strafeorners
.

gàÀinsóh" backs doelpunten te voorkomen'

Éöíuriirt eèÉter spoehte dat dq Baaxn§che
voorhoede het beste deel van h€t eutal rs'
s"Ëi-é" àp"" spelend vetoorzgakt -deze
linie nog à1 eens verwarring in cte Lerqsche
--Éii achterhoede.
lost de midvoor
ón sneue doorbraak
dat
a"ï" tËËu"pln"tí: een vllegend schotliuy.slechts-ophet nippertje door keeper
ter de'Wild cekeerd kon' worden' -r'oc-n
friití-r*iour, in de meerderheid en als de

Eaïrnsche keeper onvoldoende wegiwer*
door naa'r Damí.utï rrópt"ma'uitstekend 2J).
Tot de rust
bedenkt.
itÈ,ii;;I"-n"iet ongqwuzigd en wie na -oe
Ètiit Ae stand

itróe.een ve,rflauwi4g in de Leidsche gerederen verwacht had had het mis' Aanl'ar
Ip' *ï"iài'iË,ii[ aó Éaarnsche aehterhoede
Lei,rïoeÉn keeren en wqrkeliik pech-had
e.À-toen een bal di keeBer reeds geqasËid;ï;" í;oi óe aoeuiiir draaiend b199f

ïïïï5"5SË gHsibfl.;i
lfffi"**f."f
naar rechts zwenx't en oen
die
rraatten
íÀ

u--{,' -, ",-^
Ttlfl?,u§ffi1ff"ff.ï
#tu"" een werverdre-n#il*r",Ït*lff lJ*ï
geflattoerde overwlnnlng Í,e-

in het doel deponeert.
bal
--Éaarn
doet nog
de geenszins
haald.
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