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HOCKEY.
NEI}ERLAND§CIIE HOCIÍEYBOND.

llorgen wordt ale Hockeydag

gehouden.

Eenlge dagen geleden bezochten we dc
uiterst verzorgde velden der Leidsche
Mixed Hockey Club, waar re,eds direct getraind werd. De velden, die vorig jaar bij
de minste regenbui in een grooten modderpo,el veranderden, zijn nu opnieuw gedralneerd en van een nieuv/ erastafiJt
voorzien. In de kleedlokalen zijn douches
aangebracht kortom alles wijst er op
dat de L.M.H.C. waer een voorspoedig jaa,r

tegemoet zal ga.anÍ
Morgen opent de Nederlandsche Hockeybond haar seizoen met een Hockeydag. De
voorwedstrijden zullen gehoud,en worden
voor de Zuidelijke clubs in Breda, voor

de Oostelijk:n in Deventer en verder in
Laren, Ë[a.arlem en Den Ha.ag.
De L.M.H.C. h'eeft ingeschreven met twee

elÍtalien en dit seizoen zou beslist niet
goed kunnen beginnen indien voor dezen
rvedstrijd niet geloot was tegen H.O.C. I!
De laatste jaren speelde Leiden st:e,ds
geliJk en wist zelfs één maal van deze
Ilaagsche Ciub te winnen.
Hoe onr:: zwarthemden het morgen zullen doen kunnen we niet vo,orspell:n, maar
dat het een spannende en enthousiaste
wedstrijd zal worden daarvan zijn we

overtu'igd

Leiden II lootte tegen S.O.S.
Leidsche elftal heeft e€n volkomen
verjongingskuur doorstaan en gaat met
het vaste voornemen om in de IIe Kl. t'e
komen het nieuwe seizoen in.

Dit

Na

dez,e

wedstrijden zuItren we ons een

indruk kl,rnen vormen van de kracht
van deze Leidsche elftallen.
I speelt tegen II.O.C. I op het
- Letdenvan
terrein
H.D.M. om 12 uur.
Leid,en II tegen S.O.S. op het zelfdc
veld om 1 uur.

-€*o,

l

/4/

T{OCKEY,

/í *-

I)I,) II(}( Jtr{ITYDAG OT' IIOUÏTI,UST.

(lirlr.r'r,n is het

l-rockeyseizo,en Íngeluid.

I)irirl voÍ)r' ruoesten dc Leidsche elftallen
rr:r;u' rlc l lulic velden ven }I.D.M. op

HOCKEY.

"1;t ,AVt

JAAITYEII,GADERING VAN DEN
NEDERLAND§CJIE_ HOCKEY BOND.

'/"tu-

Zui_{-N_eilerlandsche

llorrllrrsl,. Àlhoervel heide eiftallen reeds
rrr rlc t'r'r'stc londe uilgeschakeld werden,
lrr,lror.ll, rlil, lre- ',r geenszins onlm.oedigencl
I'r'rrrr,rrrrl lc worden, daar de nedeflagen

slcr:lrls llLoin wr.fen.
(

)[

l('

I)

oon hcL si]elpeil bij de

wlrl:;l,r'i.irlcn over

sche H.ockey Bond Zaterdae ,,1"-alËe;öËË*
vergadering in een der zaien "van-ïiàinï_
polsky te Amsterdam.
In_zij-n openingswoord dankte de heer
van Pallandt het Nederiandsch cittat vóài

diverse

het algerneen niet

hooE

slorrrl, warcn de meeslen ioch zeker het
:r:rrruit'rr waarcl. De meeste "spelers v/aren
rrcr,. nir:t, voldoeirde op dreef. Daar voIy,r'rrricrr Zoirdag de eindwedstrijden worden
Í,.(.rit)(.('l(l in Amsterdam, kunnen oe Lei-

zijn kranige prestatie. Spr. spràt-;o;;ï;
nog een kort woord ten àanzien van tréi
komend seizoen.
Bij, de behandeling van de verslasen
van^ den- secretaris-penningmeester, jhrl l.
J. euartes van Ufford. sprak de itèer de
Bruyn (H.O.C.) den werisch uit, Aai àó
t.oq!q" der leizen bij internatio"'atJ weà_

(lr,rr:r.lrls noq rustie 2 weken trainen, al\ol'cu.,i do cornpetitie een aanvang lleemt"

Leitlen I-H.O.C. I.
Ovcr )rel velloop van dezen wedsrijd de

vr:l,lr.rrdc biizoir.derheden :
It.O.C. ver"scheen meN

3

stlrJden zooveel mogelijk beperkt zullen

worden.

Van bestuurszijde werd de toezeEeinp
gedaan d?t in den vervolge het XËóerI
Iandsch elftal der.de klas Zal reizen--in_

inva,llers. o.a.

vtrol deu irrternationalen hack, terwijl

Lt'irlt,n een irrvallel had.
IIct; llcgiir was een offensief van de

lirrttl, van II.O.C.,waarna de strijd vercler
llcliili ltlccí o,p9;aan. Eenige scho,ten van
[,r'irl.crr 711,1sn zich in hun locp gesLuit
rlrror <1r'r-r Ilaallschen keeper. Fen snelle
rloolblrl(r1' vnu den l{n,a.qschen linksbuiten
lrr,zolr,,cle -TI O.C. dc overwi:rlning. Het was
It'a.rrir-' rrnll, die door handig en

srrr,l s1)r,l vct'klcgcn rvertl.

N:r <lc lrrsl, lrc1,zc1fcio spelbeeld, d,och
[,r'irlnrr's vorrrlrocrlc keude geeu srrcllreid,
rril,',r'zorrrlclrl clr.. miclvoor, die van bcgiit
lol, r'irrrl zrtro0,reird Lcvclqccfs een lcgcir-

lllrr:lrllc l,e forcccren.
I)r, :rrlrlct'lror:rle wÍrs lls gcwoonlijl< beIt'otrurlr:lrr', r»lulr katr 11611 cotl I,il<io snelIt't'. Allr ric vrlollror.rï(] ní)í, rval; srrcllct'
wolrll. lirrrr Lr,irir,r'r zicit rlit, irr,lr in cle 1ti'o11rrrl

tttol

it'ltl:li

lt:r rrrllt:rvett.
tr,*

l,r.irk.n Il-- S.O.S. I 0-2.
Vrtot l,r,lrlr,rr ziin nuulr'1(l lt)lllt ol),,,(,liol|l(tll rvlrl, r,r'ltl.r'r',1r'r,n lrtzw:lrl irl rltlrt.

Itt.r,1tr,t v rl l-l'ltr,r.t'v:lr lrr,l r,i,r,r;ll ll{'í'
wll rlllt,llrr l)r' ll lrirl ,illrl, in ltr,l, lr'rqirt
'it,lllli orr u,:r:rtlrll ,,ootlrl rlc rrlr.rrrvr, littl: t .
Itrtt'li ll:rlrrrl rlíl'(l \\r(.l lt (lí)r.l I(r'r,Dlt. 1li.

lior;lr,t' tVr,r,l Voot rlr, t'tt I r.,.n ,;irlt,u \,;tn
li l;t'ltrrlr,tt rD l;r'ltlllr,''r,rrrlr''r,li"r, ll lir.r.rr,n.
Nlt, tlr, t'tt'rl rvlll'r,ll rl, rrr.lrllllrolrlr,
r,\,í,n
Wllitl vlttt tlI lt,r't' t,rrt,rl ,;|lr,l,,1irlr, trrirlVrtí)l'
V:'rt li ( ) li rl rrttrllt,rl r,r,lrr,rrll. rrr:lrl.l
l )lr n v rrll l r,lr lr,rr r,1,1, 1;r l llil; Íl r u nltil r
'tllr. ,;,.lr,rlr.rr trllrt lt, '.:rr.lrl ol ,,:r:rrr I trr,',1t.
Síl;'t lrllltl :rlp'11r1,1. 1,1r rvr,r,l rl:rtr trrl, ||í)iï
ti(itt l,llr,t' lr,,rrnlr,tr
l)r,,ií'll.l(lrit,t.('lll{,l.ji

en Zuid-Hollanilsche

Hockey Bonel nog niet toógóiai;;.--"
Onder
voorzitterschap van deri heer
_
R. baron van pauandt hierd àË NöíËrriïà_

reis althans niet ptaati-ïinAt
op denzelfden dag waarop gespeeld Àoei
dien_ deze

worden.
De. verslagen werden voorts onder dank_
zegging goedgekcurd. Bij het aEenOàount
bestuursverkiezing stelde de heei de Waal
(Amsterdam) voor de zitbende leden bii
acclamatie te herbenoemen, hetgÀen on:
der een {<r.ac,!tis apptaus uit oe -viràaàË_
ring geschiedde.

De .d,oor gewone en gewestelijke treden
het aanstaande vèreenigingslaài Íï
betalen contributie werd vastÉeiïeià.-àti:
medc de door donateerende leóen te'sioivoor_

ten minimum-bijdrage.
Na . e,enige discussie \ryerd verder d,e be_
grooting
voor het seizoen 193bl1g86 aan_
gepo.m.en, terwijl het punt vaststeiling van
het. inleggeld voor. eike afdeeling der öom_
petitie zonder verdere besprekiÀgen onàór
den hamer doorging.
De heeren André de la porte, v. d. Does
en de Kempenaar werd,en in d,e Kascom_
rnissie benoemd, tcrwijl cl'e heeren Èàs.
Nolst Trinité en Ter Haai. in de Commisj
sie van Beroep werden gekozen. Oe WcOei_
landsch Elftal Commissie zal ,oor trei-as.
seizoen bestaan uit de hceren J. Waecncri
mr. Ch GoyI, F. Drijver., mr. R.-v. d.
{{.,
Rheed,e v. d. Kloot en jlri. L. .r. euarlcs v.
Ufford. Dc heeren Evekink, mr..'Molhuysen en }loffmann vorrncn d,e Technisclie
Commissic, wralbij d,e heerel va1 't L,nm
n viut }ll.vcu Dorcns als plaatsvcrvartgende lcrlr,rr zullen optlcclen.
,e

De exploitatie van het officieel org&an

den heer A. H. van
..Hockevsport"
-Ji. van-saf
de Gooische Hockeyclub
éastel
aanl,elding ernstige bezwaren te uiten te-

gen het voorstet van het bestuur om de
biÍdraee te vcrhoogen tot 35 ct. per lid.
De hcer Quarles vau Ufford zette uitoen, d,at dlt bedrag beslist noodig is, terwijl sUerk aangodrrrng,cn wer'd op uitbrei-

ding van hct aantal abonnementen.
Het besLuursvoorstel werd in sfemming
gebracht en aangenomen met 53 tegen

18 stemmen
D,e redactiecomqnissie, besbaande uit de
heeren J. Wagener Jr., mr. L. D. Frank en

J. E. ter Haar, werd herbenoemd.
Als gewoon lid werdett de vereenigingen
I.C.C. (Amsterdam), H. V. A§§en (Assen),
Bergen op Zoomsche M.H.C. ,,Tempo",
Groningsche C. en H.C., Mixed Hockeyclub G.H.B.S. (Groningen), Ilaagsche II.V.
..S.O.S.". Ni-jmeegsche H.C. Union, RUswijksche H.C. en Sneek€r M.H.C. toegelaben.

Tot deelneming aan de competitie§ wer-

den als candidaat-]id toegelaten de vereenigingen Enschedésche H.C., Z.ll.C. Za$voórt. H.C. Oranje-Zw*rt', H.C. ONI, A'H.C.
Harlékijn en Mixed H.C. Oosterbeek.
Een der afgevaardigden verschilde van
meening rnet het Bondsbestuur inzake de
interprelatie van het betrokken regle-ment
op welke wijze een verzoek om toelating
nioest worden ingediend, dit in verband

m€t de aanvraag van d,e H.C' Aloysius ColIàEe Groen Geel te Den Haag, waarvan de
aalnvraag was ondersteund door H. D. M.
ioen Haàe) en een niet-Haagsche verecniging Be Fàir tHilversum). Het bestuur -zal
in óeze aangelegenheid nader een beslis-

sing nernen.
Dïe heer Sandbergh tNijmegen) bracht
het denkbeeld naar
bij dit, agendapunt vereenigingen
in een
voren om het aantal

plaats te beperken door maatieielen van de zijde van het bestuur en
we"l naar cvenredigheid tot de grootte van
àie plaats. Te veel vereenlgingen in een
Èópaatoc plaats was, ook al om finan-

bepaalCle

óie'àtó r'cociren, volgens dezen spreker niet
gcwctrst:h

" De toelrrlht,i trls gtlwcstelUk lld van
1,.

den

zut<l-t'te<tcrlnídschen Hockey Bond en den
Zuld'Hollanclschcn Hockoybond word aen'
gehoudcn, omdol clo rulnvrrurg nlcL Hchecl

volgena rlo bopnllngon vrul llr,L lcglcrnent
had pluu[.s gnvondon, Vrxrr tlczr: nttrgclegenheld z&l cun bultongt,wr»tt,tt .tlí,irrtrrcene
vergadcrluH worclen ultgcsr:lrrcveu,

Dc lncloollng vu,u do conr;rctltlc vicr',ctc
klello Wor!, err clo lngoro klussrr lrr ()os[,
Zuld on Noolrl ztl, vrllgotrn mtrrlt'rk,r,llrrÍien
varr d,orr lroar Qunllrw von UÍIolcl lu don
loop dor volgoudo wook bokcnrl kumen

r,Tjlï *l"t'Íl:^*iÍllllp.o.l*r." IÍ,,[3ll:
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HOCKEY.
NED. HOCKEY BOND.
Competitie-programrna yan morgpn.
Promoti,e aÍd. A: I,eid€n-HDtrvt II Q
uur); TOGOlDlE[,fr. SEUD,; ViotorlaKieviten.
3de K,lasse À: IIDM El-Leiden II (12
uur); §trawh. II-HHYC IY; Alkmaar II
-IIudirfo.
3de Itlasse C: Lreiden ffi-HDM Ml1

uur); HHYC V-cl. te lryerve; Delft. §tud;
II_HHYC VI.
4de klasse C: ÍIDM VI-Leíden M10,/;
uur); vcÍ,--§os rv; Ned. Lyc.-ItijswiJk
IU; Hudito II-HOC IIL

----o-

Overzicht.

Morgen zal dan de compet'it'le aanvang,en, doch, alleen de heeren zutlen strll'den
voor Leiden,s eer. De damesi-compeiitlt
begiint n.I. 6 Ocibober, welken Zonidag de
Iieidsctre d6mes ook nog als

nrst

mogen

bescho,uwen,

I-r'iden

I treÍt in zijn nieuwe omgeving
van verleden Jaar,

één der z'wa,kkeren

IÍ.D.M.

II.

Doch het spel, 'dat deze' Haag-

sch,e-.reservres

op den HockeydaC viertoon-

den, zal van de Le,ldenaren het uitersÉd
vergen om te zeE§vlere.n. Daar Leiden met
eenlge invallers zal uitkomen, z,al de kans
op een overwinning niet groot zijn, dooh
geensulns tot de on.mogelijtktteden behoo.
rren. ?.O.G,O. en Delft zulÍen e,en ggIU&-

opgaande partlj spelen met de m€€6ta
winstkansen aan den Haagscihen kant,
evenals bij Vtctorla*Kleviten waa,r ds
thulscluib bekroort te w[nnen, alles gpbaseerd echter op de krachtsverhoudtngien
van Y,erleden Jaer.

*=%"L

HOCKEY.

In

de 'derde klssse A. aal Straw,berries 1I
van H.H.Y.C. IV weten te wÍ:r,nen. Allomaar
Il-Hudito zal een striJd zijn tussche,n 2

DE COMPETITIE.
De uÍtslagen van gisteren zijn:

gelflkwaardlge elÍtallen. Het tert€ímvoor-

dreel kon h[er wel eens zorgèn voor e€,Ít]
Alkmaarsche V,ic,torie.
Lelden II komt evena,ls de and,ere Leldsche elftallen tegen !LD.M. uit. De storke
achtenhoede

ls in stàat de

l

LeÍdsche veste

I

I
I

elkaar ge\ryend zullen ziJn.
lVat de derde klasse C b€treft, zal Leiden
III haar debuut maken tegen e,en anderc
debutant, H.D.M. IV. Letden UÍ ls noE€-,
noeg het zelfde elftal van verleden jaey'
idsó zeket tot söd sp€l in staat is, dui

I
I

'

de l&ngzame voorhoede kon wel eeo
tot een tcgensl,ag worden. H.H.Y.C. V-t
\ferve en Ilelft. Studenten II-,H.II.Y.C. Vr,
zullen, als de voo,rteekenen nlet bedrleglen, belde voor dE bezoekrende clubs ziJn.
In de 4e klasge C. ls LeidLen IV de gas,li
va'n H.D.M, VI. Éeze wedstriJd sal eon
gÍoot vtaagteelkem worden, da.er dit esn
bUna geheel nieuw elftal ls, H.D.M. W w\
wel de sterkere bltJken. V.C.L.-*3.ö,S. lV

dcerde.

A; Leiden-HDM

2

R-o:
toco-Delftsche Studenten &-3.
- Prbmotie
afdeeling B: Hilversum 2Btóèmendaàf 1-6; La,ren-Pinokkio 10-J;
Be Fair-Amsterdam

2

113'

Derde klasse A:.HDM 3-Leiden 2

+-ti

2-Hudito 2-0.
Alkmaar
--iËi6 klasse
C: Letden 3-HDM 4 o--o;
HHYC 5-Clubh. te lVerve 3-3.
:ïicíae
tlasse c: HDM 6-Leiden 4 6-1'

.

Overzicht.

De eerste competitie-Zondag

Leiden,

heeft

voor

ln den strijd over alle fronten

teeen IÍ.D.M. een

in punten

uitgerekenale

5-13
- nederlaag opgeleverd'

rmmers r.elOeir- I zette de competltie
wÀàiaie in door met 3--0 over H.D.M. fI de
ïneerdere
---íeiaèí te blijven.
tt vbrloor-'echter, en wel met
*-i, àvenals Leiden 11r, dat met 6-1 ten
ondersing.

aal eveinals Ned. Lyc.-RtJswUk III een
ovenvlnmitrig oplév€rèn dcr bezoékondè
clubs, doch groot ?al het kracht*vetschll
niet ztjm.
Hudtto II*H.O.C. III zsl een ,ekeë

zege bÍrërrgen a,a,fl het Haagsctlé ILö.CI,
dat wrleden Jaa,r utö d6 gè kls6s€ dogra-r

Eerste klasse: §CHC-IIilver§um 1-1;
0-1; MIIC
ffOlt-nrrYC 4-3; Gooi-HOC
lemsterdam 3-2 (10 minuten gestaakt
voor het einde).
Promotie Afdeeling

i

schoon te houden, doch wat de voo,rhoede
zal presteeïen moet nog afgewacht worden, daar deze spelers nog zeker niet aan

Westeliike Afdeeling:

Leid-*en-III hield

l

braal stand tegen

II.D.M. IV, dat zich echter ook niet ke-nrtep
Íièt waaríoor de score dubbelbtank bleef'

.

LEIDDN I-H.D.M. II.
Dlrect ontspon zich een'gelijk opgaande

-o- 10 minuten maakte oo
Na pl.m.
ieteen uit een throughpass
vufiilidróotvoldoende
ïàï -àèn linksbinnen, die nist
werd, het eerste doelpunt'
rveEsewerkt
"
dïen later scoorde de midvoor, doch nu
alleen. Goed ingriipen van den keeper c-n
Leldï;;--dón rechts-biiàen behoeddedederust
ln
Na
dórboring'
söte eóit-vóói
den -beginne hotzelfde spelletje,
-dgcn
nadat eíen ge§taakt vla§ voor een ble!voor
en
rechtsbinnen
H.D.M''s
sute van
op een doorweekt vsld
weio
àËï ei'eïreeeï
ae s-triid -hervat. Leiden verhoogtlo - d0
Jórö-doo, àèn rinus binnen. Laat dtt hot
ÉàÀn zUn van een voorspoedig §el?oon-voor
LeÍden t, aat ditmaal bltJk gar kracnÍ'on
striid.

genoeg

te

hebben.

II.D.M. III-LEIDUN II 4-1.
Lelden stelt zich met twee hieuwe spelers

.
rn

d,e voorhoede op.

Als na tien miiruten

s-pèIen een van de backs een bal stopt komt

deze prcctes voor de vireten vanl aàri iiiíà'j
voor van-H.D.M., die geen fout maakt. Dan
valD_Lelden stevig aan maar de kansen
crorden nlet voldoende benut. ptotsàiinË
breekt H.D.M. door en een ióÀier;n6;i;iË:

bare bat wordt in een scrriiÈi#í a;,ipunt omgezet. 2-0.
. Een derde doelpunt laat niet lanE oo
zlch-wachten, al spoedig gevolgd dooi ceà
vlerde. Dat is voor teiden te Éar en alles
wordt er op gezet om een tegenpunt te
msken wat dan ook vlak vooi tret einaó
gelukt.

rv q:*,,(qppBENl.
Glsteren heeft Letden III haar: rersten
gesp,eeld

r/ETDDN

rrr-H.D.M.

wedstr§d
in afdeeling 3 C:
, Aan beide zijden werd zeeienthousiast
gespeeld. Voor de rust was Leiden. door
de lange zomerrust nog wat onw'enniE.

werd t€ veöÍ
de yoorhoede der sasten

eonlgszlns de zwakkere. Er

geml,st zoodat

vole kanseu kreeg, die echter niei"Uenui

werdcn.

Na

de rus[ bleek de oude hockev-Eeest

III

tti ?i:n.
de verdedigdiirg
yon I{,D.M, te doorstaan. Toen de rdchtsl
blnnon van Lcldon den bal viii Éeee-Ën
ocn vllegend schot loste, scheeh fretït àt
oo moolto_vnn Ialdon beloond zou worden.
Mea,r do bovonlat, had anders nescËitt.
Nog- volo poglngon stelds t*iàen in--tièï
lverk _om dè ovorwlnnlng te v€roveren
rnanr hot mochí nlct bateir, de sl,and bleli
0.-0
weet ovcr Lciden

gekomen

.llanv_al_op aanval had-

NEDERIIIND§CEE DAMESHOCKEYBOND
gqn der zalen va,n Hotel Terrninus te
--.In
Utrecht vond Zatcrdagmiddag ae :aaiiÍfi_

sche algemeene verguÉering - pÉdd--v";n
tlen Nederlandschen Dame§-Hochev_Bondonder leiding van mej. p. ae .losrí-.tin àï
Jong uit Haarlem.
_ In 4e plaats van mew. Sprenger van
E-yk-Bauduin werd tot bestuurslid mÀt
algumeene .stemmeri gekozen Ài:. - .s_
Arriëns (Zutphen).
Op voorstet van mej. Z. d,e Groot (Hilverfllm) werden de andere ]eden van
het
tjsstuur bij aeclamatte herkozen.: --- ---De Elftalconmissie werd als votgt samengesteld: L. Ireopotd (SCHC. Utftcht)§. Baljon (HHYC, Den Haag), A. Eileri
(,tmsierdam), D, Roos (BDHCI en D. Vos
(Leiden).
PÍej. Rollin Couquerqu,e verstrekte ver_

volgens vercchillende mededeelingen over
de competltie, we ke op 6 Octobel i.s. zài
aanvangen.

fn het lVesten is een eerstekiasse. een
overgangsklasse, twee 2e ktassen. 4 óerde
tr*assen en 4 vierde klassen. In het Oosten
is behalve een eerste klasse nóE een twàelal twe,ede klassen, freEeen--ök-- i"- "Ëàt
Zuiden het geval ls..Ín het Noorden heefi

ïneÍr nog geear definltieve Índeeling sam€n_
gesteld,-omdat eerst Zondag 29 Oótober de

hockeyda€ te Groningen àl moeten uitrnaken, hoe deze indeetine van g Groninssche en 4 Friescrtre elftallen het beste zËl

kunnert plaats hebberr.
Een voorst€l van bestuurszijde

biJdragen voor
,,$ockeysport"

te

het ofÍicieèl

om

de

orgaan
-met

verhoogen, werd

algem€ene stemmen aangenomen.
Aan het slot va,n de vergaderins deed
nrej. de Josselin de Jong nodent<ete"meCàdeelingen. Med zal met paschen 1986 deel-

aan het groote internaíionale
dames-hockey tburnooi, dat Duitschland
op dat -tijdstip organiseert. Op het internationale
flrogxamma staan voórts de wedg.trijdqn Nederland-F rankrijk en BelgiëNederland, terwijl voorts een uitnoodfuing
memen

rs ontyangen om tegsn Zwitserland
spelen.

to

Voorts werd een crediet aanEevraasd tn
verband met het feit, dat in Oerobeí van
het volgend jaar de Nederlandsrhe Dames
Ilocke-vbond 25 jaar zal b,estaan, rrrelk felt
men op rvaardige wijze wenscht ie vieren,
fr verband met de bepalingen va.n rlc
F.I.H zal een inte,rnationaal toulrro.ri nk_.l;
tot sïend kunnen komen, doch het llst tn

ieder geval

tijd

ln de bedoelin,g tegen ïlen

een nationaal tournool

rerl.

te

oiganlseo-

]

Overzicht.

írt/"g,-,

DamesafdccllnS.

Ook de dames-competitie is nu begon-

o;àt i"à

HOCKEY.
NEDtrR,I,AND§CHE HOCKEYBOND.

Programma voor rnorgen.
Damesafdeeling: 1e kl. West: Gooi*HIII

YC; BDHC-HDM; Rood-Wit-A,dam.
Prcmotieklasse: BHV-Kieviten: Hurlev
II; A'dam ll-Hilversum.
-BDHC
3c klasse B: Rood-Wit III-HDM If:
THC-BDHC IV; A'dam III-HBS.
4e klasse B: Leiden III-HHYC IV: TO
co III-HDM V; HDM IV--,SOS.
Hr:erenafdeeling: 1e klasse West. HHYC

HOC-HDM; II,sum-MHC: Am-Gooi;
sterCara-_SCHC.

een be*e zien Leideir I weer inv,orig
Ja.af
terug. HeL is H.D.M.
niËi eer;kt Le- promoveeren. WeI .qtlst
Ë.ii.vl-riin in dit^ milieu binnen te driníËí.'euíig. voorspelling is natuurlijk nieL
te
do,en.
--iliàó
rr bevindt zich in een geheel
nieu..r,'e otngeving meí Rood-Wit uit Haaruit
i;; rr.D.lI. uït Den Haas, B.D.H.o.
eióï*àíoiai, Amslerdam H.H.S' uit Bloer:en-àn

,

en T,H.C.
mendaal
- óóÈ ieiaen
rI hoeft evenmin ais Ï'eiden
IVel zullen we
r àózèn Zondag te spelen.
ií in vYoor hàar nieuwe omgevjng
iuiàeíg.u.l.l.C.
IV zien opLreclen' 'We hot"n.í
zoo'n uitoó. dat dit elftai dat vorig jaar
§teË.iro figuur sloeg zich dib jaar naar de
2e klasse àal weten te vechten.
t**

Promotieklasse: Kieviten-Leiden; HDM

II--Victoria.

A: Leiden ll-Strawb. II; Hudito-HBS II; HHyC IV-HDM III.
3e klasse C: Cl. te Werve-Í-eiden III:
HDM IV-HHyC V; SOS II-Delft. Studenten II.
4e klasse C: Leiden. IV-VCL:
"
III-Hudito II; SOS IV-Ned. Lyc.Riiswiik
klasse
D:
Leiden
V_HOC
ill: Vict.
__-4e
IV-Delft. Stuci. rlr; Kiev, III_TOéO'iï.
3e klasse

--_-'-o,--.-*.

Heeren-afdeeling.

Alle Leidsche heeren-elftalien befreden
morgen het veld.
leÏaÀrl I gaat op
-Debezoek bij haar-oude
ontmoeting zal wel
rrvaal Kiev-iten.

als spo'riieve
even §pannende
-dat deze wedstriiden
de
karakter dragen,
laatste Jaren-steeds gekeirmerkt heeft'
ieideó II is dc ploóg, waarop-alle Leidsclie blil<ken op gèslagen ziin' Deze ploeg
rnoèl diL iaar promoveercn, om de groote
kloof, die liaal"van hei Iste elftal scheirlt,
te overbruggen.
Het begil-was vorige week bedr-oevend;
dÍtmaal moet en kàn heb ook anders.
Leiden IIf outmoet een nieuwe t'egen'weer het

sLander. waarvan men

in

deze klasse veel

verwacÉt, en dieut «ius op haar hoede ts
zíjn.

Leiden IV belreedl met haar oude 1,egenstanders der ieugricompetitie de-IVe
kiasse en komt tegen V.C,L. in het vel4,.

Op verzoek van vele studenten in 1,e1den'is in navolging van H.H.Y.C. V Lolden V opgerichL: een elftal van ouderetr'
die, of h'eÍ hockéyspe1 nog niet kennen, of
het reeds lang
vergeten zijn en die ziel't
nimmer door -zucht tot winnen of stand

in de competiile zullen laLen beÏnvloerlen.
Hockeyers, die heí dus louter en alleen om
een gezonden sportmiddag fe do,etl ls.
Gaarne nemelt wlj hier bij het vor'
zoek over, dat heí bestuur van <lcn Ne.
derlandschen Hockeyboud to! allc Netlo'rlairdsche hockeyers richtte: ,,VermUdt nllo
trt)r
ruwe spel, ondoordaoht of onbe,gul§d
lredcn, bcdeirkL dll, nw .l,egeu.st,irndorl
lroel<cynt's zijn als gij en daL de sclrelcllrt'clrLur ougelwijfclcl

lian<lo l(,".

naar besl,c

wctgtl

KIEVIEEN

I-IEIDEN I 1-1.

(tteeren'-aÍoèellng)
.

HOCKEY.

Deze wedstr[id, dle

NEDEBLAND§CHE. HOCITEÏBOND.

Uitgla8en van girsteren.
Hecren: 1e klasse: II.H,IJ.C.-cooi

O-l:

H.O.C.-H,D.M. 0-1; EÍ'sum-M.H.C. 1-1;
A'dam*S.C.H.C. 7-1.
Prom.klasse: Kieviten-Leiden I 1-1;
H.D.M.-Vtctorla 7-2.

3e klasse A: l,eiden Il-Strawb. II B-l;
Iludtto-H.8.§. II 3-2; H.H.IJ.C. IV*

H.D.M.

III

2-1;

O_8.

C: Clubh. te lryerve-Leiden
H.D.M. IV-H.H.IJ.C. V 1-2.

3e klasse

III

4c klasse C: Leiden IV-V.C,L. 5-0

.

.

ih de beste veistend-

houding werd gespeeld, vond plaats op hGt
veld aan den Haagweg. Hef terreln was
stukken beter dan het oude veld, doch
was voor de Leidenaren toch e€n'tegenvaller. Leiden: ,speelde in deze fde formatle
als verleden week tegen !LD.M. II.
Leiden was direet in den aanval, doch

alle schoten van het binnentrio werden
gekeerd door den voortreffel\lken keeper.
Kieviten bepaalde zich to,t eenlse sevaarIijke uitvallen, die echter nieí d-oor de
halflinie konden wsrden gesteund. Ondertu.ssc.he.n regende het stràfcorners op de.
Kievitenggal, die echter door slecht àangev-en verloren gingen. Bij één der sanr,rallen

van Leiden kOn de keeper ni€ts anders-doen dan op den ba1 zittèn,. terwijl de
$trafbuuy Leid,en onthouden werd. Nà de

lqst

R.W: III.-H.D.M.
j
':::IVr: 3---2

rr

.d'dam

hetzelfde spelbeeld, doch nu nam
K'ieviten de leiding uit-een cornef. M;t
man en macht werd ten aanval getogen,
en uit één der strafcorners, Oie Ëeee"ven
werden voor het hardé spel der KÍeíltenbacks, wist Leiden's spil, iansen Andeweàgelijk-te -maken. Eenige kansen tot eeï

overwinllng gingen door pecn te - toói,

zrlodat.de s_tand geen verairderlng meei
_onderging. Met een hard schot valn Hen_
I<:ma tegen rle lat kwam het einae.-öe-vóï_
diende zege was dus niet nenaatO. pe ach_

terhoede van Leiden was ats itéeài öióh
de voorhoede hrin àwoegàn
niet beloond zag.
safe, - terwijl

Overzicht.

Van de Leidsche Dameselftallen heeft
III gespeeld en zU is er ondanks een achterst&nd blJ de rust van 2-1,
in gesloagd de zege uit het r,"uur,te sleepen.
Bil d0 Hecren kwam Lelden tr met een
gel[k "spcl uit \trasenaar teru8. De voorhoede had nogal pech en toen tcnslotte
heel het Kleviton elftal zlch voor.het 'doel
opstelcle \rra"9 cr geen doorkomen meer aon.
In leder Boval is Lelden nog ongeslaBen in
slachhs Lelden

de Prornotleaf dceling.
Loldon Iu clced *at'van haar ve'rwacht
werd en sbuurcle d,e BeverwlJkers met een

nodorlnng naar huls toe.
Irrrllou llot samenspcl ln de voorhoed,e
wol, betcr Ennl, klopperr on sommiBe spelers
b[ krll,oko rnomenten het hooÍd koel hou(lon f,ovon we dlt elftal een goede promoilekn,nr.

Lol<totr

III

knn haor draa.l nog nlet vin-

den lrr do nlouwo klasse. Dttmaal kwam z[
meL oon kkrlnt: ttederlnng ult Rtjswllk teruB. Vollt«ttulcn Leldon IIT. Alle begin ls
moollllk ltr ootr hoogore klassc
Lolclorr IV kwen oP heel oenvoud:ge
wllro uttt l;wee wlnrl,llutrbon, doordat
V.O,L, rtlob opkwom.
Í,oldcn V, hnt uoH trlot, f,eurolnd heeft
dobulcortlo' ntci onvnrdlombcltJk togon
H.o,O. m.

LEIDEN II-STRAWBERRIE§
'(ïÍeeien.aÍdeeling)

II 8*1.

Spoedig blijkt, dat de Leidenaars nog
niet aan elkaar gewend v/aren. Strawberries ontwikkelde oenige snelle aanvallon,
die echter door de Leidsche achterhoede

gekè)end worden. Langzamerhand komen
de Leidenaars er beter ln, doch het gobrek

aan €en goed schutter doet zlch terdcge
voelen. Op wonderbaarlljke w§ze wordt
het eene zeker schijnende doelpunt na, hot
andère om zeep gebracht. De rust gaat ln
met blanken stand, doch direct na horvatting weet Damsté nà een fra,alen aanval de score te openen. Nu wordt het den
Beverwijkers te bar. Eenige heftige aanvallen volgen, en voor de Leidsche achtöfhoede zich hersteld had, ligt de bal achtOr
doelverdediger de Kostèr (1-1). Dit ls d0
vonk in het buskruit en beide partllsn
spannen zich tot het uiterste in. Dc Lclclsche voorhoede gaat zuiverder somenspolen en uit een voorzet van llnks weet DroB
'Ce scoren. Even later scoort de nlouwo
rechtslruiten Varkonvlsser ult moell[ko
posttle Als het elndslgnaal kltrnkt heofli
Letdcn II haat cersto schredo op hot
moclluko pad omhoog gozot.

NEDEN,LANDSCHE EOCKEYBOND.

CLUBHUI§ TE WERVE*I,EIDEN
(IÍeeren-

a,f

deelln

III 2-1

g).

Leiden fff, met eentge lnvallers speIend. en daardoor tn de verdediglng vooral És verzwakt wist, toch gerlurende den
ceheelen wedstrtid de snelle aanvallen van
ln beÉear teeenstander tamel[k wel
d,wanE É hquden. Do eerste goal was

Het voornaamste l{ieilws

I

Yan heden.
. Hockey: Leiden f

tegen De Kieviten,

speelde

gelijk (1-1)

(Ileenen-aÍdooltng).

IIet studenten-olftal hceÍt nlei onverdlenstel{k gedebuioerd. Tegen de technÍsoh en talrtlsch hoel na.rdlg spelende
Hagenaars v/erd op hot nlppcrtJe verloren. Toch is deze nlt.clnB ln hoofclzaak te
danken aan dg hockoy-capaciteiten van
eenige oude ro,tten rls lnldvoor Kist.
Dutdel[k sprong htorbegsnovcr de ongeoeíendheld der ondeïen ln het oog.
Het warc enthouslesnrc blcok ochter aanwezlg en dat ls hccl wrb waord.
Na een aarzelcnd bogln valt H.O.C.
stevlg aan en slechtn,'oou gocd keepen
van OfÍers ls het bo dankon dal, do sCand
nog eenigen ttJd blnnk bllJÍt. H.O.C.
houdt echter vol en woet, sfroodlg twe,e
doelpunten te gcorsn (0-2). Na een geduchten Leidschen oanval, gosfuwd door
den oud-Togoon ,Bpqfng. ryecl; captain
Borgerhof-Mulder hot-' oorsLc l,egenpunt
te,scoren. H.O.C. stell hler echLor snel een
3e doelpunt tqgonover, (1--3). Me! deze

Èromotiektasse:' Hilversum-BHV; KloII; Leiden-A'dam II (aan-

vang 10.45 uur).
3e klasse B: Leiden II-R1V III (aanvang 10.15 uur); BDHC IV-A'dBm rII ;

LEIDEN III-H.II.Y.C.

Il-Leiden II;

IV 3-2.'

(Dames-afdeeling).

TOGO

rV-Delft

spel
van de melsjes van H.H.Y.C. een beteren
indruk, daar ze over,alle linies over groo-

tere schotvaardigheid. beschikten. Vooral
de rechtsbuiten mej.,snalto toonöe v€el
talent, evenals de rechtshalf mej. Diemer
Kool. Voor half-tlme kreeg Leiden strafcorner na strafcorner tegen zlch, die de

Stud. IV.

keepster verdienstelijk.wegwerkíe. De rust
ging met 2-f in 't.voordeel van H.H.Y.C.
De tweede helft verlie,p gunstiger voor
Lelden. Er was meer samenspel en dank
zij een misser van H.H.Y.C.'s keepster

wist Leiden nog de overwinning
vuur te sleepen.

uit

het

---0-0verzicht.

In de Damesafdeeling treden Leiden I
voor het eerst op tegen A'dam II. Het ls
onmoseliÍk eenige voorspelling te doen
maar zwàk ziin de A'damsche meisies nooit
geweest, zo'odat voor Lelden een moeiliike
taak ligt

weggele'gd.

Ook Leide,n II speelt haar e'ersten wedstrijd tegen Rood-Wit UL We hopen, da-t
Lei,óen ít zich dlt iaar eens uit de 3e kl.
werkt.

Leitlen III gaat bii IÍDM IV op bezoek.
Hopelijk gaat Leiden III op den goeden

-o-

weg voort.

Bij de lÍeeron heeft Leiden I een ZÖnvrij. In d,eze af.d. tredren Alkmaar en
Victoria voor het eerst op en bekampen

tot groot

elkaar

verkleind.

II-IÍDM III.

Als geheel genomeri maaktè het

daej-e

schuift weg om het 4c doolpunt te scoren. Nog e,enmaal laalt het enthouslasme
in de Leidsehe geledoron op en oven voor
het einde wordt de achterstancl tot 3--.1

Strawb.

3e klasse C: Leidren III-HIIYC VI (2
uur); SOS II-IIHYC V; HDM IV-D€lft
st. u.
4e klasse C: IIDM VIII-Leiden W; Ned.
f,yc.-ffOIvf VI; Hudito II--.SOS fV; VCHRiiswiik III.
ee Élasse D: Delft St. III-L€iden V;
HOC lv-Kievlten III; AMVJ III-Vict. IV;

stand gaat de rus[ ln.

Borgerho,f Mulder zwoep,l; zUn nrannen
enthouslasmo o,p orl Klst weet
een fraaieh soloron to bcslulLen nreL een
doelpunt.
H.O.C, ziet het gev&a.r on d0 mldvoor

HOC-HHYC;

HDM-A'd,am.

viten-BDIIC

HBS

elnde.

III 3-4.

le klasse:

lVit;

Heerenafd. 1e klasse: HDM-Hilver§um;
SCHC-HHYC; Gooi-A'dam; MHC-HOC.
Prom.-klassé: Victoria-Alkmaar; Delft
St.-HDM II; TOGO-Kieviten'
3e klasse A: Alkrnaar II-HIÍYC IV;

lVerve

ln de Leidsche
Doon een
cle kans -om
5o
kreeg
liVerve
verded{gtng
Hoe
td scorón -en de-stand ward 2-1.
teidt'n ook zwoe'gde om weor geltJk te
maken. het mocht- nlot helpen. Me't een
eenigrsóns onvordlcndè nederlaag kwam

LEIDEN V*H.O.C.

Damesafd.:

BDHC-Rood

4e klasse B: HDM lV-Leiden III;
HHYC IV_TOGO TII; SOS_HDM V;
SOS-Kieviten III.

bleef eevaarlllk.
-mtsverstand

het

'

HBS-TITC.

voor tre Werve n& eoll kwartler spelen-'
Een kÍvartler voor do rust wlst Leiden
seliik
te makèn door don llnksblnnen'
- fV-a Oe
pàuze werden cle Lcld.sehe aan-

vallen rirenigvuldlger, mn&r Te

Programma voor morgen.

in

Rotter'd,am.

De Delftsche Studenten ontvangen IIDM

We gelooven dat IIDM II zich thans
hersteld heeft orn over de
DeiÍtenaren te kunnen zegevleren.
TOGO ontvangt de Kieviten en dit ltikt
ons voor de ïVaatsdorpers niet a,l te lastlg.
Leiden II gaat oP bezoek bU HBS U, dat
.op eigen vetd att,Jd een moeillJ,kg ,teggnsiandér is. Toch gelooven w[ dat Loldon
II in sLaat is de overwlnntng to bevechton.
Lelclcu III zal haar eerste ovorwlnnlng

IL

vo d,oendè

l,cgcn HHYC VI.
Í,nlrk,rr IV dcbuteert tegen HDM VIIL
Dlt lUkl, v<xrr d'e Leldonaors gcon vorlorcn
bool<r-.rr

zra,k.

/qfua
Overzioht.

HOCKEY.
tr,TIDER,LANDSC.HE

IIOCKEY BOND.

Dames: le klasse: HOC-HHIJC O-zi
2-l; HDM-Adam 1-1.
Prom. klasse: Leiden-A'd,am Íl 2-3;
ffi3um-BHV 4-L: Kieviten-BDHC II
9-0.
3e klasse B: Í.eiden II-R.\4i. iI 1-2;
tsDHC IV-Aldam III 1-3; HB§-THC
BDHC-Rood-\ryit

4-7.
,4e ktrasse B: HDM lV-Leiden III 4-0;
IIIIIJC IV-TOGO III 7-0; Srq§-HDM V
2-1.
Heeren: Ie kl,asse: HDM-Hisum 0-2;
I§CIIC-TIIIIJC 0-1; G,ooi-Ald,am 0-1;

MHC-IrOO 2-0.
Prorn. klasse: Wctoria-.dlkgraar 3-2,;
Delft. Stud.-HDM II 2-1; TOGO-Kiev.
6-2.
3e klasse A: HBS lI-Lelden II 4-3;
§trawb. II-HDM III 0-1; Alkma,ar IIIIHIJC IV 5-0 w.n.o.
3e klasse C: Leiden III-HIIIJC VI 5-0;
SOS II-IIHffC V 1-1; HDM W-Delft

Ir r-2.

4,s kl,ass,e C: ïÍDM VIII-Leiden IV 1-3;
VCl-Ftijswijk I.ÍL 4-2: Hudito U-§OS IV
4--0: Ncd. Lyc.-HDM VI 0-0.
4e klas.s'e D: Delft. Stud. IV-Leiden V
2-1 ; HOC lll-Ki_eviten UI 7-2; AMVJ
Ill-Victoria IV 0-6; TOGO IV-De,lft IV
B-1.

De eerste wedstrijd der Leidsche Dame§
lls op een nederlaag uitgeloopen. trn de
eerstre helft bleek Leiden's onge,oefendheld
eerst ten volie. In atrIe opzichten !traren de
,A'damsche meisjes Joeter en m,et wat meer
geluk h,ad,den zij toen reeds een flinken
v,ooffiprïong verkregen, Na de rust waren
de rolien omgekeerd. Leiden speelde veel
heter en nu ble-ek pas welke een goede
aanwinst de nieuwe linksbinnen voor deze
ploeg is.

Kieviten herstelde zÍch fraai

en

won

rne,t rgeweldige cijÍers van B.D.H.C.
De 'oas eedegÍ,adee'rde lste klasser toonde
{haar kr,acht d,oor de pras gepromroveerde te
ver§lraan,
Leiden II had het ,ongeluk met 10 speel-

sters te mtoeten beginnen en Lret is dan

rook sl,ecJ:ts hieraan te danken dat de
Rood-'Wit dame's d,e overwinning $onden
ibeh,alen.

Leiden

III

kon het niet bolwerken. d,aar

I speelstrers het veld betrad.
, Hopelijk wiorde een volgende keer der-

ze slechrts met

rgelijko olnvolledjgheid vermeden.
Heeren. Leiden II. dat droor €en ongeflukkigen sramenl,oop vr&n o[rsL&rldigheden
plotselinrg met 10 trnran op het, veld stond,
zag zich hierdoor de zege ontgaalr. Hoewel
elecbts met 10 nnan spelend trad de rstamd,
net zoo goed andersom kunnen ïvezen. De

die doon ontbreken van ÈIr&8,r
rnidyoor danrE ver.zwakt was. wist desMoorhoede

3-1 achtersíand om:be zetten
een eelijk spel, doch daar rd,e achterh,oede hraàr da,g: nie'b had eing deze Eunstig,en stand weer verloren, Toch hoeft
Leiden II den m,oed nÍet td lateur zakken.
Be,ter ,ging het mlet Leiden III. d,at €en
gr'ooíe overwi,nnine wist te behaleh.
Leidein IV beet op overtuigende wllze
zich af d,oor in den llaag een moole
van
'overwinning
te behalen.
Leiden V verloor mst de one'ven goal
va-n de Delfteualen.
ond,anks een

in

Ifeeren:

II.D.M. IV_I"EIDEN III (DAMDS) 4-0.
\Iaar dezen wed,striJd valt nlet veel te

H. B. S. II-LDU)EN II {-S.
Met slechts 10 man bindt lctden den
strijdt aan en hiervan maakt H.B.g. 96bruik door een offensi,ef te ontketenen.

uertellen, Leiden kwum m,et slechts 0 speelstefis op, waarbij vetre nleuwellngen. Itre,b
spelas,pect was vrij eentornlg. L,elden trok
aich gehreel in de vend,ediglng 'terug en wist
z,oodoemde voor de rust H.D.M. slechfs een
keer .te doen scoren, ook dank z[ 'b Íraaie
[<eep,en van meJ. de Jong. Na lr,alf-tirne
rwlst H.D.M. nog driomaal den hal in 't net

te

Het falen der Leidsche achíerhoed€ veroclrzaakte angstige momenten voor het
doel. Na 5 minuten spelen weet een der
Haarlemsche voorspelers in buitenspelpo.titie te scoren, hetgeen den scheidsrech-

ter echter optgaat (1-0).
FeI valt L-eiden aan, doch de backs der
íegenpartij ltÈten mei de voorhoede van
4 mrn wel raad. Toch weet Leiden uit een
doorbraak den gelijkrnaker te scoren.
Dit brengt leven in de brouweriJ; het
spel golft snel heen en weer, doch een

leggen.

III-H.
Ondanks 't vrij

H. Y. C. VI 5-0.
behoorl[ke resultaat,
had de score voor Lelden nog belangrijk
hooger kunnen wezen, lndlen de Leidsche
..aanval niet zoo vele\ kansen ongebruikt
had gelaten.
Vooral 't linker gedeelte talmde te veel,
terwijl binnen den slagclrkel elke aanval
ontaardde in een wllde hokpartij zonder
den bal te raken. Iedere audere verdediging dan die van H.H.Y,C. VI, die waarschijnlijk uit nleuwe krachteir was samengesteld, had daar zcor zeker wel paal
en perk aan kunnen stcllen.
Dè Leidsche verdedlglng was hecht en
vast en zou ook meer c&pabele aanvallers
het hoofd hebben kutrnetr bleden. Slechts
een paar maal gelukte het de H.H.Y.C.'ers
achtèr de lijn tusschetr de twec backs te
ko,men, wat echl,er otrgevtarllJk bleek,
hun voorhoede ook 't schot miste otn
' daar
goals te maken. Leiden's cloel bleef onàangetast en m'ei &*0 kwam 't elnde van
dezen prettigen wgd'§trrJd.
LEII}EN

missen van den Leidschen rechtsback bezorgt H.B.S. weer de leiding. Zoo bliJft de
stand tot de rust ongewijzigd.
Na de thee vergroot H.B.S. haar voorsprong door een zeer gelukkig schot van
den rechtsbuiten, dat als voorzet bedoeld
was. Nu wordt het Leiden te bar. Keurlg

LEIDEN_AMSIERDAIVI U (I'AMES) 2-8.
Deze werdstrijd verliep zeer gunstig voor
&eid,en, hijrra aIIe speelsters d,een onrder.
voor d,e .tmsíerrdnrnschen, die beter geËraind zijn, en daa,rdoor zooryyel sneller als
tech:nisch hefer wanen. Voor de rust werd,
[:eÍiden volkornen overweldÍgd en h,ad zerer
meinig in te lbreng,en. MeÈ de rust leldde

2--0, 'waarmre€, die Lreidsche
blii kon:den zijn. DLrect na de rust
hrak de .{'d,amsche. voorhoerde weer door
en legde den bal in 't doel. Toen pas begreep Leidrerr haar taak en kwam opzeíten
en wist diaardooï tweemaal te scoren. In
de I-re,idsche voorho,ede blonk rnej. van
Tondere uit, ,eem, nleuwe aanwirst vóor d.it
Èeam, Ín dLe h,alflinle mej. va,n Buu;ren.
A'd,am rnet
,darnes

EIet ,einde hwarn meí
Xlerf,ect.

2-B. De leÍding

was

_=__-o_

I,EIDEN II-ROOD.IryIT

III

(DAMDS)

1-2

spe,elsíers hindt Leiden If den
s.irijd aan en ,al spoedig blijken de Ilaarlemscrhe rneisjes b,eter ge,tr,aind te zijn. Zij

Met 10

\{&ren stickvast en'

spe,eldren snel. Aranvan-

kelijk ramrnel,de het ,bij Leiden in alle ggle.deren, doch lanrgzamerhand raaktcn dezE
.spc.clsters wat op elkaar Íngespeeld en
tvisten Rood-Itrit betcr va,n rebliek te
,dlencn, De rust ging in met,een 2--1 voorRood-\ilit. Na de rust speelde
"§plollg voor
Leldcn ;beduid,end beter, doch shaËds er
mlet ln dcn ultsiag ln haar voordeàl te
vor,andcten.

en snel samenspetrend, tijgt de voorhoede
ten aanval, gesteund door den uitstekend
stuwénden mid-half. Voor de Haarlemmers zich konden aanpassen, lag de bal
ten tweeden male achter den doelverde,diger. Eenige minuten daarna kogelt de
Iinksbinnen den bal achter den keeper.
Aanyal op aanval volgt op het Haarlemsche doel, doc,h met veel geluk weet de
keeper zijn doel schoon te houden.
De linksbinnen breekt door,passeertden

H.B.S.-back die den bal met ziJn been
tracht te keeren doch hem voor de voeterl
van den Leidschen speler legt. Julst wll
deze inkogetren, als de scheidsrechter, het
eigen voordeel niet ziende, afflult. Eenlgo
minuten later ontneemt de referee Lelden
ten tweede male een zeker doelpunt. Dlt
ontmoedigt de Leidenaars wel eenlgszlns
en hieruit putten de Haarlemmers de
kracht het winnend doelpunt te scoren.
Nog even laait het Leidsche vuur hoog op
en ontkomt het doel der tegenpartiJ nauwelijks aan een doorboring, doch dan
kliakt het eindsignaal en ziet Leiden zlch
met een onverdiende nederlaag naar huls
gestuurd,

I

'
i

,/M
Overzicht.

HOCKEY.
NEDERLANDSCHE NOCKEYBOND.

Programma voor morgen'

le klasse: H'H'Y'C'-Rood
Dames
--iilo.c.-Gooi
Amsterdam-B'D r-I'c'
wit:
'Pio*. - klasse:: B.D.H.C'
fi-Leiden;
Amsterdam rl-Kiev-iten,
s.Ílv-uuitey:
- dè-rrrriió B:'T.E.c.-Leiden rr; R.w. gJ
IÍ; Cmsterdam IrI-H.D'M' II'
-É.D.IIö.
G kËsse É: Leiden IrI-S.o.S. (11 uur);
xièíii-àn--if-n.p.tr,t. rv; H.D.M. rrrH.H.Y.C. IV.

-iiàeien-- te klasse: trritversum-Goo-i;
H-ó.C.: amsièrdam; s.c.H.c. - IÍ'D'M';
H.H.Y.C.-M.ILC..
--il;m. tÍasié e: Leiden-Vict.,(2 uur);
Xiivitèn-pelftsche Stud,; AlkmaarH,D,M. II.
3e klasse A: H.B.S. Il-Strawb' rI-;
n.n.v.ó.'ÏV-ttudito;-teH.D.M. III-Alkm. l-I'
---àË-Èàsse
C: Cl. $/erve--S.O.§--II;
pelitscirè stud. rr-E.H.Y.c. vl H'H.Y.o.
VI_H.D.M,
-Ze-trttaite IV.
C: Riiswijk III-LeÍden I{i

nuïitJ rr-Nèd. r,vc. ;'v.c'L.-H'D.M. vrII;
Vr.
rv-H.D.M,
s.o.s.
'II: Leiden
-'+ó-ttaise
V-Delftsehe Stud'
IV; Kiev'
Ilr (2 uur); Vict. IV*T'O.G.O.stud.
rrriu-l.ru.v.i. ur; Delftsche
H.O.C. rV.

De Leidsche dames gaan ditmaal

op

bezoek bij de Bloemendaalsche vereenlgÍng, die ons niet tot de sterksten van de

afdeellng liJkt te behooren. Op papler
moet Leiden winnen doch vÍe gelooven
nog nlet dat dit gemakkelijk zal gaan.
B.H.V. zou moeten winnen van Hurley en
Amsberdam II van de Kleviten. Leiden II
moet op bezoek bij T.H.C. tlier valt niets

te voorspellen. Ii. Wit wint van B.D.H.C.
IV, terwijl A'dam III-II.D.M. II 'n spannende strtd zal worden.
Anders wordt het bij Leiden III, dat
thuis en compleet vermoedelijk wel kan
winnen van S.O.S. H.D.M. IV zal wel geen
moeite hebben met de Kieviten.
+* *

De Heeren-aftleeling.

Leiden

I

ontvangt Victoria, dat vorige

week Alkmaar met één doelpunt versehil
versloeg. ZaI Leiden haar zegetocht Ín de

promotle-afdeellng kunnen voortzetten?
Ílirij gelooven dat zij in staat ls dezen
wedstrijd te winnen.
De Delftenaren moeten naar de Kieviten toe, die op eigen terrein steeds
moeilijke tegenstanders zijn. Alkmaar zal
er op gebrand zijn thuis te toonen wat
ze waard is en hiervan kan H.D.M. II wel
eens het slachtoffer worden. Leiden II
heeft vrij en speelt morgenochtend een

oeÍenpartijtje tegen Leiden III.
In de 3e klasse A kan H.B.S. II ongetwijfeld winnen van Strawb. II. H.IÍ.Y.C.
IV, dat vorige week Alkmaar II een wedstrijd schonk, ontvangt Hudlto, H.D.M. III
wint thuis van Alkmaar II.
In de 3e klasse C verwacht€n we overwinningen voor Cl. te Welve, Delft II en
II.D.M. fV. Lelden W gaat naar RiJswijk
en theorethisch ls niet'weer kans op
overwinning. Leiden V kan haar eerste
overwinning behalen.

2/h/HOCKEÏ
IiEDERLAND§9ÏD- HOCKEYBOND.
Uitslagen van gisteren
Damesafdeeling.

met maar liefst 7-B verloren werd. We ziin
Eang gat deze twee damesetftalen ernsiËe
degradatiecandldaten worden.

Leiden

III kwam onvolledig

tegenovef

een sterk S.O.S.-team en v,erlöor vàrdlend.
Hee-renafdeeling: Leiden f, dat nog steedi
ongeslagen is boekte nu lveer een Jiksche
overwinning. Het experiment om Goekoop

le klasse: IIHIJ.C-Rood-\trit E_0: HOC
1-2; A'dam-BDHC 1_1.
in de voorhoede te nemen schijnt succes tè
-Gooi
Overgangsklasse: BHV-HurIey tt__Or hebb,en. Ditmaal wist deze speler 4 doel.
.A,dam Il-Kieviten 1-2; BDHC II_Leideí punten te scoren. fndien hij nog wat meer
8-0.
l
aan spelverdeeling en taktisoh-samenspel
3e klasse B: THC-Loiden II 7_B: R.W gaat'denken zal de Leidsche voorho6de
III-BDHC W 0-2; A'dam iÍr_Uóu-ii spoedig ze,er gevaarlfjk zfin.
a-4.
De Delftenaren verloren onverwacht van
4e klasse B: Lelden III--,SOS 0-2.
de Kievit,en en Alkmaar wist een bvenvinHeerenafdeeling.

lste klase: H'§um-Gooi l-2: HOCSCIC-HDM t-ll'HHIró-

.A,dam G-3;
MHC 1--0.

Promotieklasse: Idden-Victoria b-l:
Kieviten-Delft. Stud. 3-1; Alkmaarl
HDM II B_2.
3e klasse A: HB§ If--§trawb. lL z-Zi
HHIJC lV-Hudito 2-3; HDM IÍI-Alk:
rnaar II 3-0.
3e klasse C: Cl. te \{erve--,SOS 0.-1:
Detft. Stud. II-HHIJC Y 7-2: HHIJC VÍ
rV 0-4-HDM
4e klasse C: Rijswijk III-Leiden M-2;
Hudito II--Ned. Lyc. 3-0; VCI-HDM VIIÍ
L_L,
' 4e klasse D: Leiden V-Delft rv 9-1;
Kiev. III-AMVJ III 5-1.
.ti----

Overzlcht.

De Leidsch€ dames hebben
,'afgebracht
en dit is

het er leelijk
alleen te wijten aan

ning met de oneven goal te boelten, ?l;rcdial
de competitlestand nu als volgt luidt:
gsp. gew. gé1.

T.O.G.O.

Leiden

Kieviten
Alkrnaar

Delft
Victoria
H.D.M.

II

220
321
31
21
31
31
41

vrl. pnt.
0
0

1

I

4

v.-t.
11-5

3

9-2,
6-8
5--5

5

0

1

2

0
0
0

2
2
3

2
2

6-9

2

10-10

6-14

In de 3e klasse A speelden H.B.S. II en
Strawb. II gel[jk Hudito wist van H.H.IJ.C.
IV te rvinnen. Terwijl H.D.M. III haar zege.
tocht voortzette do'or Alkmaar met 3-0 naar
huis te sturen.

fn de 3e klasse C wist S.O.§. te \trerve te
verslaan. De Delftenaren sloegen H.H.IJ.C.
V nret gio,ote cijfers. H.D.M. IV won zooals
verwacht van H.H.IJ.C. VL Leiden IV ging

helft der Leidtralnt niet of te weinig. Leiden I ging zonder
mej. v. d. Haar naar
Bloemendaal 'bn verlóor volkomen ver-

op de goedë weg voort en won ook deze
wedstrijd. Dit elftal neemt thans de 2e
plaats in achter Hudito, dat van Ned. Lyc.
won. V.C.L. hlijkt ook te leeren hoekeyen
en woil van H.D.I\{. VïII.
Leid'n \/ won met g.nnto cijfers rr4n

sche keepster. Leideir' II ging met eenige
invallens aeer verzwakt'naar T.H,C., waar

den.

ongetraindheid, Bijna de

sche dames

diend. Gezegd moet worden dat alle rloelpunteh onhoudbaaf wàien voor de Leid-

Etijkhe"ar krijgt rlit elital er de
smaak van be€t, en àIs dit zoo vooi.bgaat
kan nog menige overwinning behaald wor-

Delft

il-I,EIDEN I 3-0.
(Dames-afdeeling)'

B.D.H,C.

I

li

Het Leidsc/tle elftal moest 't- zonder de I
mklvoor mej. va'n der }Iaar doen, waeJ- Il

iiiilr'iiË:.'v.ii nààr oe voo.hoede

verhuisde

l'

LE.IDEN T-VICTORIA I.

(Heeren-afdeeling).

Nadat geblelren is, dat Victoria's keeper

en linksback het veld onder Poelgeest nièt
hebloen kunnen bereilten, weet Victoda
een tiental in het vèld te brèngen. Hét

ll

"ï**Í"o'r*.ede hetft trad'

oe . l'eiuscne ll

veld was voor de.goals keurlg, doch in
het middenveld bleken eenige plassen te
staan, d.re-. oen remmlng op den bal uitoefenden. Varkevlsser op de rechtsbuiten-

piaats bleek, een ware àanwin§t,

fror

de

wèersomstaniltgheden kan gèen goed oordeel geveld wÖrdérl'':-over de ploeg; -d.och

ffiEffitr+i#Àffi;w*ll

dïffiiï'ffi1
móriií-gïÀuie redàe. De halflinie vooral de

zooais 'het giste,t'eïr' ging leelr het een
goede en vlottende opsteliing. De achterhoede had het niet aI te druk met de 4
voorhoedespelers van Victoria, terwijl de
halflinie V-oowel ve,rdedig.end
als aanvall
lend goed werk leverde. -Oat ae score nog
zóó hoog is geworden is veel te wijten
aan het niet voldoende keepen van den

#*ï5fr"ffipil#,H;**ffiffi[

speèl den bal

weet te

***r.

._

II ?-8.
(Darnesafdeeting)'

T.H.C. r-LETDEN

I

Victoria-doelman.

Victoria had na eenig heen en weer ge-

bij Leidens doel opgebracht,
waar ze even buiten den slagcirkel een
vrijen slag kregen toegewezen. Keurig a1s
throughpass aangegeven, vloog de bal
hoog in het doel. Leiden werd nu feller,
terwijl Victoria meer de verdediging versíerkte. Het eerst had hier Leidens spil
sueces uit een strafcorner. Ireidens linksbinnen wist hierna uit een scrimmage en
met een tam schot de score tot 3:1 te
verhoogen. Na de rust wederom eon àaÍlvallend Leiden, afgewisseld met doorbraken van Victoria, die niet van ge\raar ontbloot warren, doch alle door de achtcrhoede rustig en zeker werden ve,rwerkt.
Nac!.at de linksbinnen uit een strafcorner en even daarna wederom met een
zacht scho,t in den hoek den voorsprong
op 5-1 had gebraeht,'brak het ëindè van
deze geanimeerde partij aan.

ll

ll
ll

voor de rust waren beide partÍien Cogd li

*.:x'

;Y-muïxl'"1*".ï"ï,ffàí-ït:
I
I ËËiàu-Ërir,..- wàrËn'daarente'gen ze-er coeq,

I I

ll
i terwiit ook de invalster spil goed w€rK il
I verrlchtte.
I
onhoudbare sehoten en twe'e I
I '-i\Ëï-ffi;e
I ttinntiers aer keepster kwam het einde' \

l-o--#l
IETDEN rrr-§.o.s. o-2.
I
I

tDames-afdeeling),

De l-reidsqhe drarÍ)e§ kwameq ^onvqllediq
s.o's' darnes
.í-eTïoGaie ulebk dat de
ïöàr ïèËï-iËóËtoe". Aan het goqqe Yelk

I

I
I

fl:r Tii:iï,isl"ï!ï: ff ,ïH 3,1;1ii'"33;
achieistand bedroeg'
0-1
"1ï;ï"iilö-*eioïéí,ión
wel iets betgr i
-àii
nlet in doelpunten ]'it !e
a.ïË wLf,
1

I

II

ii#i.fr

Jf

iË-'*
_._-=o-

fi'ï'

,;'"l;]ir
I

I

AIJSWIJK III-LEIDEN IV 1_P.

t .1 /e./.Aro

HOCKEY.
NEDER,LANDSCHE IIOCKEYBOND.

(Heerenafdeeling).

Beide elftallen kwamen onvolledig op.
Rijswijk met 8 en Leiden met 10 man. Het
enthousiasme was echter groot, hetgeen
het gemis aan spelers vergoedde. In het
h,egin had L,eiden ve,rreweg het overwicht,
maar de aanvra.llen strandden stee,ds op
off-side. Leid,en wist echter ste,eds in de
cirl<e,l te kom,en en een sti,afcorner te forceeren, Het bleek evenwel onnaog,elijlr om
hem te b,enutten döor de groote gl,adheid
van het yeld. De rust ging met den stond
O-0 in, Dan kpmt echtor een opleving bij
Rijswijk en d,e goed combine,erende v.oorhoedé h€eft de Leidsche achtertroede overmeesteÍnd. Di,t wo,rdt l-ieiden te har. En.eVen

Iater w,eet de spll h'ar'd in.te schietqn. Uit
een scrirn,mage weet dah nog de midvoor

door een practrtig schöt Leld,en de wlnnende eoal te beàorgen. Mét dezEn stand
komt h,et ei,nde.
LEIDEN Y_DELI.T

IV 9-T.

(Heeren-af deeling).

Leiden V heeft haar eerste overwinning
hehaald en wel een rnet groote cijÍers.
Opvallend was het enthousiasme ïvaarmee deze ploeg ten striJde trok, Iuide

aangemoedigd door de vele supporters.
Toch is de overwinning meer een gevolg
van het missen der tegenstanders clan
aan elgen kunde te danken.
Leiden gaat direct ten aanval en al
gauw ligt de bal achter de Delftsche doelverdediger. Dit deed tret enthousiasme
hoog oplaaien en aI spoedig was de stand
3-0, door het harde zwoegen van rechtsbinnen van Aken.
Dan redt keeper Pos op fenomenale ïvijze
'n zeker schijnend doelpunt doch even later moet hij toch zwichten, 3-1. Hiermedo
gaat de rust in. Na de thee ontspint :rich
in de voorhoede een li:,lig :sn:ensF-l, dat
voora,l door het handig opstellen val1
rechtsbuiten van l)eurse productieÍ werd.
Het.eene doelpunt volgt op het andero
en met 9"-1 Bout hei elnde,
:

Programma voor morgen.
I)ames:

1e klasse Vgest: H.H.IJ.C.-Ams[erdam;

Gooi-II.D.M.

;

Dood-1{it-H.O.C.

Overgangsklasse: Leiden-Hilversum (11

0rur) ; Hurley-Kieviten; BDIIC II-BIÍV.
3e klasse B: Leid,en U-A'dem III (half-

elf); HBS-Iïood WiT ilI; HDM II-_TITC.
4e klasse B: HDM V-Leiden III; IIHIJC
IV-Kiev. UI; §O§--TOCÍO III.

.

fleeÍen:

le klasse: Àmsterdam-dilversufn; M.II.
C.-S.C,H.C.; H.II.U.C.-H.O.C.; GooiH.D.M.

Pr'omoíie-afd.: Leiden-Delft §tud. Q
; Kiev.-Alkm,aaï; ïtOGO-Victorie.

uur)

A: Ifudlto ll-Letrden II; AlkU*Sírawb. II; IIDM III-HB§ II.
3e klasse C: Delft. §t. U--Lei'den III
(halftwaalf ); §O§ II-HIIIJC VI; IIDM
trv.-Cl. te lVerve.
4e klasse C: Leiden lV-Hudito iI; §OS
XV-Rijswijk III; IIDM VI-vCIr; Ned. Lyc.
3e klasse

mnaar

VIU.
-HDM
4e klasse D: Leid,en V--.Iíiey. III; IOGO
IV-DeIft §tu'd. III; ÀMVJ III-HOC IV;
Delft §tud. IV-Vict. IV.
Overzicht.

*3,4Ëi'#iïË'jfr '*.iu,,,TldEÏ*,ifJ"fiï§l
ser rutversum. \À/e kunnen helaas g6n
voorspellingen .doen
]roopirolle
;r€n oan ook een nederlaag en verrrchchrnoor de ÈH§che d,ames.
de Kieviten en ook dit
__Tlrrl"V.93tvang:t
zal
wel urblooDen oD een nederlaag vuor dje
thuisclE!. Iroó de riitstag van soÉc ri tË_
getl BHV za1 w,orden, rxalt zelÍs-ítet -te

raden.

_
_U o_nbyangt Adam IfÍ en ook d,it
geen Leidsche
zalI,eiden
orrerwinning vol&;. -'
HBS wint hler van nooa-rftti'm]-"

l'ilffi8f;§"i,Jf,J

#%,i8*i.#h

*-

Leiden rrl gaat op bezoek ÈÍ i6& v en
""3f
oo5_hier..vreezen wè voor een neAeiUaE.-"
Hopelijk denken oe oames-er -àiffidrs
ov,er en lvorden we morgen vemast met-í
overvrinningen.

/

HeerenafdeeLing - Leiden I ontvengt een
zeer l,astig tegenstander n.1. Delft. AI jarclr

Iang zijn d,it de

spannemrds,te

en aardlgste

lr9 h/.

wedstrijd,en geweest der gieheelé eornpetitie. Delft Ïr,eeft zich vorigp week ecn paar
kostbare puntjes laten afsnoepen door dg
Iíieviten, maar toch mog€n we dit elf'tal
wel tot één der sterkste rran deze aÍdeeling
rekenen, zoodat een mooie wedstrijd teverwachten is, d'ie door Leid,en gewonnen kan
wor'den. KÍeviten ontvangt Alkmaar en ook
dez,e wedstrijd is rran groot belang daa;r de
'Wassenaand,ers

er hun goede plaats

NDDERLANDSCIIE EOCKEYBOND.

Uitolagen van gisteren.
Darnesafdeeling.

mee

zouden inboeten en de Alkmaarders wat
hun kracht b,etreft, zeker op de 2e plaats

thuis zouden hooren.

TOCiO zal niet veel moeite hebben om
twee punten tc verwerven tegen Victoria.
Irejden II gaat e,en zeer moeiltjke,n wed-

tegemoet tegen Hudito. Verliest
Leiden, dan ls de kans.op promotie rye1 7oo
goed als verkeken, zoodat een overwinning

strijd

het eenige doel van dit elftal wel zal wezen.
Alkmaar ontvangt de §trawberries, hetgeen wel een overwinning v'oor de thuisclub wordt. HDM III wint ongetwijfeldtan

II.
Leiden III speelt toch in Leiden, daar
Delft II geen veld bezit. Dit is voor de
Leidenareí ook zeer belangrijk. 'tVinst beteelrent de 2'e plaats en verlies afzakken
na,ar d,e onderste moot d,er afdeeling.
SOS II wint zeker wel van IIIIIJC VI.
Van groot belang is eveneens de wodstrijd. tusschen IIDM IV en Cl. te Werv,e,
beide mrt volop promotiekansen.
Le,iden IV ontvangt haar groo'tste rivaal
HBS

Hudito II en ook hler gaat het om de bov€nste plaats in de afd,eeling.
Leiden V krijgt bezoek van Kievieten III.
Na de grsote overwlnning van vorige Zondag mogen we wel weer goed werk verwachten. Kortom het is morgen voor alle
Leidsche elftallen een blizondere dag, die
belangriJke verand,eringen in de comp,etitlestanden tengevolge ual kunnen hebben.

Vanaf halíelf tot

HOCKEY.

{ uur zullen er dus

a,chtereenvol,gtens op beid,e velden wedstrij den te rclg,en ziJn.

lste'ktra.sse: H.H.IJ.C.---Adain 1---3; Gooi

Rood-Wtt;H.O.C. 3J).
-II.D.M.'3-2;
Over.gangsklasse: Leiden-H,'surn 2--3;
B,D.H:C. II-B.H.V; 2-1; Hurley-Meviten 0--9.
3e klasse B: Leiden II-Ald'a,m III 2-5;
H.D.M. II-T.II.9*.G_-.0, I{.8.§.-Rood-1trit

III

2_1.

4e klas,se B: H.H.IJ.C. W-Kieyiten III
rt-0; II.D.M. V*Leiden III 3--4; §.O.§.T.O.G.O. rrr 4-O.
ItreerenaÍdeeling.. . ' ":
. '. .' .:
lste klasser M.H.C.-S.C.H.C. O-1; E.H.

IJ.C.-H.O.C. 2-1.
Proun. klasse: Leiden-Delft 2-0; Kieviten-Àlkmaar 2-L1, T.O.G.O,-Vlctoria

6-1.

3e klause A: Alkmaar Il-§t'rawb. II
2-2; ÍT..DNÍ. IIÍ-H.B.S. II L0.
Se klasse C: Delft II-Leid,en III 3-1;
H.D.M. IV--,CI. te lffernío 2-6; S.O.S. rIH.H.IJ.C. TrI 3-1.
4e klasse C: Leiden IV-IIadito II 1-3;
H.D.M. VI-V.C.L. 1-1; Ned. Lyc.'H.D.M.
VII 0-2; §.O.S. rv-RijswiJrk III 0:1.
4e klasse II: Leiden V-KievÍetcn fII
3-3; T.O.G.O. IV+&lft ïII 4-1; DelÍt
IV-Victoria IV-2-2.
Juniores: H.L.C. a,-Leiden a 1-0.

-o-

Ifeeren-afcleeling.

-

Overzicht.

Damesafde,eling: Leiden f heeft na
spa-nnenden strijd in de laatste minuuí
ver.toren van Hilversum.
'word.en:_ verdiend.verloren, Gezegd moet
en töctr lí-èr
xefs in deze Leidsshe ploeg geko,men. dat
ons. alle hoop nog nièt Aoét verti'ezén.

het meer dan slechte weer werd
qe.t élan ge,speetd en eenige íeiOièÀi>
9r
speelsters toonden een goeden vorm.
de-zen uitslag mag echter. niet te
4an
vetl
waarde worden gehecht. tvant het se_
IUK \ryis gisteren beslist tegen de Hilvérsumsche.dames sekant.
_ B_.D.H.C. rI woó op het nippertje van
F.H.Y , terwijt de- Kieviten'ïrin'iwe'eàï
v-__u
ditmaal tegen Hurley.
Het.bgqklqn
blijkt wel, dat Leiden en- Hurlev
moeten _strijden o,rn de ond,erste plaati.
zooals de
competitiestand ujitwijst. Kievi.ten
430
1 .6 2L-4
BDHC II
430
I 6 6-10
t,lnqanKs.

.{ d,am
Hlsum

3 -2
320
420
300
300

II

BHV

I*iden
Itrurtrey

Leid,en

II

d,md

at

0

t4?-5
L -4 8-6
2,4 9-7
304*9
3 0 0-14

nriet beter door

grooíe lijfers te verlie46 van A,dam met
iIL
..ry.D.M. II verslo,eg h,aar rivaal met dikÉC
cijfers en H.B,S. won op het nippertje van
Rood-Wit. Met d,at al staat f.dtöen "II nt

'eenzaÍm onderaan en als het niet eauw
verendert vootzien we degra.datte nair àè
4e klasse, i,ets wat LeideÀ onwaardig-zóu
zijn.
. Leiden lff rrerloor eveneens en nos wel
tegen H.D.M. V en bezet nu med-z-ïrïniLi.
voorsprong op T.O.G.O. III de op èen na
laatste plaats.

t*

Leid,en I is nog s,íe,eds ongeslagen dlt
moest€n de Delftenaren gisteuren tot hun
schade w€er ondervtinden. Op het gladde

met pla.sisen overd,ekte veld bleek Leidèn
beier-te kunnen spetren en een Yerdiende
overwinning werd betlaald. Ook deze wed'door
strijrcl was fair ,e,n gezellig en \ryerd
mej. Vos en den heer Kessler uitste'kend
geieid.

Kieviten won met den onerren goal tran
Alkmaar en is dus in d,e running gebleven

terwijl de andere ver:ecn,inirgen afzakken.
T.O.G.O. won met flinke cijfers van
Victqria. De stand in de bovenste regionen

spelen.
te
--In:à;;;'
aÍdeel,in g tr'andrhaa'fde H'D'M' III
?-0 te staan'-.
È.s§.-ti-met
zi6Ëóor
-cl-e. StrawattÀíar speelde gelijk tegen
baries. Leidón III legde het loodie tegen
Delft II, dat ind,erdaad wel beter q99i19
doch de Leidenaars waren Sehandicapf

door invallers.

van H'D'M' fv gn
ói. te
-ir Werve won
veistoeg H.H.Y.C. vI, zootlst ifl
s.ös.'r.u"te
na öelft, te lVerve en S'O'S'
àLie
de
- 3 beste Pla,atsen innemen.
r"àmàn

iv

verloor eveneens de wedstrijd

beteseí-íenteider vran hare divisie dochprohi"eld de 2e plaats en haa,r kan§ op
motie.
'^-ilia." v zag zich net de overwlntrlrrg
,"tà;ffi. i.o.olo. w staat- -!i":- llp, tq!

ur' Victorira
#-iË;'"Ë"*iníin-,g op Deut
Delft IV d'eelden de punten' lí
-'pJenGio,icrre
iu,ntores verloren rnqt. q9r-t

oriev.rr-g""t na oen aardigen. lvsd§ttiid,
wÀari'n à meest in de meerdertleid watgn'
in staat walen dodlpunt'elr tE
àoórt§coren."i.i

LEIDDN-HII,VERSUIII 2_3.
(Dames).

LEIDEN I_DELTSCHE STUDDNTEN À-0.

gff{,:ll:ffi ;r;d*, - *

dfi+r,rf:

I #SË,.rx1,1"ïis,"l. ïït;tmïru "iiïï
I i{ris,Ëifi s1,5, ;:;1":1.,',;rl,iJ::ïr

i$ïp;ffi-;+*ï"-fflif.r*{;,:ïi

.^:":f^jfg.lhelfr wera er dÍrect
_";r3;ï,§
sedraaid.ars,:oerr_j"-iï"ïrïtïiiï..ï#,f;l
stand op 2_2. w"r,

f$ihtrii*ffi_-i,ï'*ii,iffi
o#ï;1.,?Bi, f,B:;lo" r.eiden veer beter dan
LEIDEN II-AMSTER,DAM
(Dames).

i

xd.r3fi

§"1

III L5.

{ïà:F;!,. ïàiïiuf #f,,,j,s

ff*,Hfi r,3,%i"ïÍi#tr}ff
;ïil'ii,-TtrÏ3i
#ïï:;
J,*i
;hïkï

tiï:

_1?ï:

"?r,ig

l.m:*t-ff****fi*ïË
i

*:'t'*

t_
ir

.Leiden, dat thuis spelend. attijd door plu_
vrus las0ig gevallen schijnt te moeten woi_

den,_.verscheen compleel, terwijl perïi-z
moesf_requireeren uit het twe,ede,
\lyallels
ctat net gespeeld had.
D_ellt begon met het initiatief te nemen.
doch langzamertrand kwam Leiden's vooij
hoede opzetten. Beurtelings weiOen- ae
keépers aan het werk gezet, die echter
resoluut lederen bal refourneerdefl. Hèi
typische karakter van iederen weastiiia
tusschen f,eiden en Delft kwam dra tót
uiting in een gezellig, vlot en enthousiast

spel.

§a pl.m. 15 minuten werd één van de
vele aanvallen van Leiden, die over rechts
gingen, beioond met een schitterend schot

van den rechtsloinnen.
Aan den anderen kant werden alle aanval]en gebroken door d,e goedspelende achterhoede. die met het
hef, kofi,e
korfn slel
sirpl wel
urel raad
roor{
wiit. Èó'venàièn- màe"st*ïi;, "Ëïi.J ï"ËË;
van Esser, die goed bewaakt werd. Ook het
schieten van de Delftsche voorhoede leek
naar niets. Na de rust wederom een domineerend Lelden, dat echter i:a Werker hun

meerdere mciest zlen.
Uit een van de weinige strafcorners zou
de bal naast gegaan zijn, als de Delft. keeper hem ni,et gestopt had. De bal belandde
nu via een Leiden stiek tegen den paal.

lvaarna de midvoor den .bal over de- lijn

drutite. fn den stand kwam ondanks eeniàe
goede kansen geen verand-ering meer. LJiden won dus verdiend, hoewel Detft wel
een tegengoaltje had verdiend.

.-.-o--:--

'§uer(le.

DELFTSCtrIE STUD. II-LEIDEN
(Heeren).

,r.lu.

v--LETDEN

rrr

(Damesafdeeling).

B_0.

f,i}ffii #,"i-iiö!,!:r,ii*lf iï"

i,ïo.JiË,ïï

,rtËï,**i.ïffuqïl?*$il{fr

i#

gtr6ïr1ï)ïï13hsï,3;"tr*-rii

III

3_1.

In de eerste helft wordt door Leiden
enthousiast gespe,eld. De loal gaat zeer snei
van man tot man en binnen niet al te lan_
gen tijd wordt 't Leidsche overwicht in een
doelpunt omgezet, 0-1.
Vr onverwacht
Vrlj
geliikmaker -1.
komt de geliJ
voor Delft,
Dr
doordat de
bal van een.Leidsehe stick ,t
't eigen doel in
ketst. Het Leidsch enthousiasme is hierdoor eenigszins bekoeld. Wanneer dan na
de rust nog een flink motregentie over ,t
terrein waalt en ,t reeds etadde veld nog
gladder ma.akt; is htermee ,t lot voor LeiI
dcn beslist. f)oor het fal.n van de verctedlglnq worclt de stand 2- 1 en rrit een strafcorner we€t Delft.den sliarrd tot B--l te ver,t
|roogcn, Mct

3*1 komt

elndo.

I

t ,&r-"
LEIDEN LY':IIUDIIIO II'1:-3'
(IÍeer'en afdeellng)'
i" g9l
Reeds direct was Leiden §terk,
wist
àe eerste tien minuten
m?I-91
een
8o?l
ook
dan
"rlàï"rï""rï'i".ts
ËË""iia"öài^
ï---ri.

HOCKEY.
NEDDR.II\ND§CIIE IIOCTEY BON.D.

nàt è"ttrou51asp;roËl l3,uïËr ËrïÏ

,

ffi a ito, a *"'
iiïi'"kàr.iï
ï:ï'ï,' %tï:ïi"
-ï,iuruit
.'ï1ï
ei,
àïiirË"ri
. 1a1"
Jïrl"u
sterker aan, zoodatffiià:i"-Ë'twèeae helrt wllde Fe.! in 9-9
tJrïï"t'-i Ëét"aer"n niet meer vlotten,en

"Hïiil;:ïi;- u,ià,

ï$ili-ïïjli'ffi
Ë;fi ;;' y1ï' * i*-

voortdurend

;"ïïtt"'Jff

.
"r.
kend geleid door de

{3Jï}:i ï

-

in

Dames:

f"L}:,lil
3-8'

luil#ft
:,i-"#;flïe*,l-nï,frfr
maakt'en
rtaarèntegen
rulm geb
den kansen
--r-0y*{lp,I]]]]]]]]lil#J",ïlï,"ï;"
iliïffi
Na de thee tapt€
.

ffiii*il:tiífrix*ft:":,§ffin
àËË"4ï'*." óp een Leidsche
-overw-ln-

*"1ïÏi*"'*ïÏ
ilïï'Ï,;'fi íË:i.l"til;ll'3:"
Geen van beide na.rtlj91^;reet
ontstond.

Ëilï"íiö,

verandering

.
brengen'
in te

H.L;C. a-LEIDEN a (JUNIOAE§)'
(Heerenafdeeling) '

ffiï

i

BDHC-Gooi; Amsterdam-H.O.C.

t

deweg en Jung.

LEIDEN Y;KIEWTXN III
(Ileeren aÍdeeling)'

,

Westelijke lste klasse: H.D.M._HHIJC:

q-91

iirsï:i:

PrograrnÍra voor morgen.

Ovengrangsklasse: Ki€.viten-Leirden ; Hllversum-Itrurley; Amsterd,am II_BHV.
Voorronde ltrockeydag: BDIIC III_Ireiden II 9.3,0 uur t,e llaar,em.

rffestelljke

Heeren:

lste klasse: Hflversum_
H-HLIC ;, §CHC-HOC ; HD,M-Amsteraam
;
MIIC-*-Gooi.

Pr,omotle afd. A: Alkm,aar-Leid.en: Victoria-Delft; IDM II-TOGO
3e kl,asso A: Leiden Il*dlkmaar II. 2
uur; ItrBS II-I{HïJC IV; H'udito-HDM ÍII.
3e klasse C: Leiden III-SOS II. 11 uuri
HIIIJ,C IV-HHIJC V; Ci. te lVerveDelft II.
-{e kl,asse C: S0§ lV*-rLeiden IV; IIDM
VI-IIudito II; Ned. Lyc.-VCL; Uítt Vfn
III.
'Rijswijk
4e klasse II: AIvfVJ Ill-Iieiden V; TOGO
IV-HOO IV; Vict. IV-Kiey. III; Delft
IV-DeIft III.
Jtrn{ores afd. Den Haag: Iieiden aRijswijk a; Iludi,to a-Victoria a: Ned. Lvc1
-IIHUC a; Vlct. b-HDM a.

I

Ovelzicht.
Dauesafdeeling.

Leiden I gaat op bezoek bïj Kieviten,
d'at den l,aatskn tljd met gr,oote clifers
iedere tegqnstandster verplettert. B.D.H.C.
en Ilurley gingen beide rnet

Hoe zal het met

lclden

9-0 ten

onder.
ver,g,a.an. Een

nederl.aag wordt he,t we'I. ulaar niet met
zulke rgroote cllfers en als he;t, tu,ssahen de
d,ames

v. d,. Ilaarr en v,an Tonderen een

weinig y,Iot. komen er nog wel te,genpunten
ook. Leiden II speelt mee in de voorronde
der dames-hockeydrag en dient haar
krachteur te nneten met B.D.H.C. III een
tweede k,lasser us voor Leiden II te sterk.
Heerenafdeeling.

L,eiden L gaal een moeilijke'n wedstriid
tegemoet die theoretisch gewonnen kan
worden maar Leiden speelt altijd beneden
haar kracht en Alkm,aar zal er zeker alles
op zetten deze partij te winnen. Het beIooft een iníeressante strijd te zullen
worden. Victoria ontvangt Delft en het
zou ons niet verwonderen indien Vicíoria
op haar k,leÍveld deze weCsírlid wlst te

winnen.
H.D.M. II ontv.angt T'OGO en dit zull.en"
de To'gonen ongetwiifeld weten te winnen.
Leiden II Eaa,t een zeer belangrijken strijd
tegemoet tegen Alkmaar fI dat momenteel de tweedè plaats inn'eemt.
Leiden II heeft nog kans op de tweede
ptraats en dient hiervan gebruik te maken.
De biqmafch i,n deze kla,ss,e is lÍucl.Íto
teeen HDM III dat cngeslaqen aa.n liop

eaat met 10

pnt r:it 5 wedstrijdetl. We

c..,looven da.n ook wel een zege van de
Haqenaars te mogen verwachten.
H.B.S. zai zeker wet,en te winnen van
H.H.IJ.C. IV. Leiden uI dat een h'eel eind

ts aígezakt oD de lij§t. ontmoet thlris een
pretendent voor de tweede plaats n.l.
S.O.S. II. De uitslae is hier zelfs niet te
vermoeden.

trI.H.IJ.C. V zal van het laeere elftal
zeker wel winnen maa,r of Delft ÏI '/an
Cl tà Werv€ Wini js 'iee. de irraqo.

I-,ei.Jrn fV Eaaf qn hpz3er,' Lii S 0 S I\/
en lf igr: zql rra strijd ')iI ri"^ lt\Íra''ro nlaàtS
Uj 'a6Vn1ht?n íllo!1pn f . yrrr{gn. We Wenschen Letden IV sterkte.

Lelden V gaan

naar A'M.V'J. en

dezen wedstriid zeksr wtnÍren.

kan

HOCKEY.

.

NEDERLAND§CNT EOCKEYBOND.
Uitslagen van gisteren.
Damesafdeeling:
1e klasse:

HDM-HHYC 2-0; BDHC-Gooi

2-0; A'dam-HOO 3-1.

Overgangsklasse: Kievlten-Letden

A'd,am-BHV rtr-2 ; Hilversum-Hurley

3-3;
8J).

Ifeerenafdeeling:

le ktassà: Illlversum-HlfY0 2---0; SCEC$OC 0--0; HDM-Amsterdam 1-l; MIIOGooi 0-4.
PromotiekLasse: Alkmaar-Leiden 0.-0;

Victoria-Delft 1-2; IÍDM II-TOrc A-?i
3e kl^asse A: I"eiden ll:Alkmaar II ltr--.{):
IIB§ II_HIIYC IV 1*1; Hudito-IIDM III
3:--1.
3e klasse C: Leid,en III-SOS II ()-1:
HIIYC VI-HHYC V 0-10; CL te rilerveDelft II 2-0.
___4e klasse C: SO§ IV*LeÍden Í\ 2-4;
tïDryÍ Vl-Hudito II t-Z; Ned. Lyc.-VCL
1-2; HDM VIII-Rljswuk III 1-2.
_ tle klasse D: Lelden V-TOGO M-5;
Delft III-AMVJ III 3-0: HOC IV*Vtctoria IV 3-4; Kieviten III-Delft fV 1-5.

€__

HeerenaftIeeling.
Hoewel nog steeds ongeslagen heeÍt Lei,den
tten Ir. zlcn
zich h,ier
tlier toch een kostbaar
kol,tbaar puntje

Iaten_ ontgaan. Uitwedstrijden sctrljndn
voor Leiden een grooter handicap danïoor
andere vereenigingen, doch het siechte veld.

0vorzloht.
Damesaf ileeling.

Bravo Lelden

I! IIot ware €nthousiasme

sch$nt teruggeheerd ln de Leidsche gelecieren. Na tot nu toe meestal met den oneven goal verlo.ren te hebben, heeft lieiden
dit fatum gebroken en thans een gelijk spel
gef,orceer,d tegen de sterkste

ling.

in haar afdoe-

In het

veld betroefde Leiden niet onder
te doen voor de Kieviten en in mej. van
Tonderen heeÍt Leiden een goed spelverdeelster. en bovenal een speelster met eoÍr
goed schot in haar gelederen.
Jammer dat deze wedstriid door gevaarltJk spel der lVassenaarsche meiskes ontsierd werd,

Amsterdam zond BHV m,et een nederIaag naar huls en Hilversum won met
groote c§Íers van Hurtrey, zoodat Leiden
thans 1 punt voorsprong op de hekkesluitster heeft,
Lelden II dat. lngeschreven was voor de
bekerwedstr['den om het enthousiasme er
wat in te brengen, heeft dit Y€rkeeïd begrepen en kwam met tailooze lnvalsters in
fiaarlem aan, waar de eerste wedstriid
met 4*1 aan BDItrC III geleden werd. In
de verllezersroridè ontmoette Leiden een
Rood-Wit-elftal dat eveneens korte metten
m'aakte en toen kon Leiden weer naar huÍs.

der Alkmaarders gaf den doorslag. Het is
jammer daar TOGO na haar fiksche overwinning op H.D.M. II thans de leidins
heeft overgenomen, hetseen het volsend
síaatj€ duidelijk aantoont:
T.O.G.O. 4 4 0 08 24-8

Leiden
Kieviten
Delft
Alkmaar
Victoria
H.D.M. II

5
4
6
4
5
ö

3
2
Z
I
1
1

2
1

0
1

0
O

08 tt-2
15 8-9
34 8-12
23 6-7
42 8-22
&'2 12-17

-_Lei.den-Il sloeg op overtuigende wijze de
A-lkmaarders
en speelde haast wel een
klasse sterker. Jammer echter dat H. D. M.
Iludito nlet aan de zegekar kon binden,
want nu zfln d.e Delftenar,en en de Hagenaars met grooten yoorsprong op de anàeren aan hop. Toch ls Leiden weér in aan-

merkfurg gekomen voor de tweede pla,ats
en de spa.nnlng is ln deze afdeelinÈ zeer

toegenomen:

II.D.M. III

6 5 0 1 10 23-4
Hudito
4 3
Alkmaar '45 2 0169-7
1259-9
Leiden II
0 2 411-9
z
r{.8.s.
5 1 2149-15
Strawb. II
4 0 2225-8
H.Ir. Y. C. M
0
1 3 Í 3-17*
* 2 strafpunten wegens niet opkomen.
Leiden III heeft haar kanseh op een
goede

plaak en promotie versp.eelt èn zat
haar plaats in de 3e
klasse te handhaven.
De strijd om de eerste plaats is weer in
volle hevigheid ontbrand daar Clubhuis te
'Werve de leiders met 2-0 naar huis
3-u .moeten trachten

§tuurde. Ook HHYC V kwa,m we'er wat omho<ig, terwijl SOS nu met te Werve de
tweede plaats inneemt met een punt ver-

schll op Delft:

DelftII
Cl. te Werve
s.o.s.u
H.H.Y.C.V
LeidenIII
H.D.M, IV
H. Ir.Y.C,Vr

5
5
5
5
5
5
4

4
3
3
2
1
1
0

0
1
1

2
1
1

0

t I 16-4
7 7 13-7
176-6
1 6 1&-12
3 3 76
3 3 8--10
4 0 t-22

Leiden

IV wist zich

door een overwln-

ilï' àï'il'o iË:
:vlr ";Ë*
sli lt.'l**y;
;;di';;;;;" ook HPIrn vr dat eeliik
Ë,eï'il

$;'.Iï"."Ës;r:àï ièio.''t, dient niet

uib het

oog verloren.

54
64
63
4t
51
51
40

Hudito II
Leiden IV
v. c. L.
H, D. M^ VI
Ned. Lyc.

Rijsv;ijk
H. D. M, VIII

10
02
l2
30
13
04
04

I 15-.2
8 16-13
7 12-12
5 9-4
3 8-8
2 1-tl
0 3-16

Leiden V verloor wederom een wedstriid
en frangt nu wel oraderaan in de compe-

BEKER,WEDSTR,IJDEN LEIDEN
(Damesafdeeling).

II.

'Zooals gewoonlijk
kwam LeÍden If met
vele invalsters op. Dit elftal schijnt niet in
te zien dat succes in de competitie slechts
verkrijgbaar is door volledige opkomst. Het
vlotte dan ook heelemaal niet en vooral in
de voorhoede was altre verband zoek.

ilI

werd dan ook met
invalster
geen
keepster
verwijt daar drie van de 4
doelpunten onhoudbaar waren.
De tweede wedstrlid won Rood-ïVtfit met
Tegen B.D.II.C.

tl--l

verloren en

hier treft de

(3-0).
Trainen Leiden fI anders zit de ploeg
volgend jaar in de 4e klasse.
sprekende cijfers

titie.

DE KIDVITEN_LEIDDN 3-3.
(Damesafdeeling).

Een volkomen verdiend gelijk spel voor
f,eiden. Over alle linie's vlotte 't beter en
aÀ tàeenstanders klaagden zelfs over de
snelle-Leidsche nreisjes, wat inderdaad een

comolÍment

is. Bii de Kieviten gaat cle
uit van de dames Broese

Èiacht vooral

íàn

Croenou, die echt'er te weinig-steun

Èónnen van do rest van de voorhoede'
-ieiOe" scoorde 't eerst door mei. Eerdmins, waarop bij haar een inzinking volg'

óè, waàraoor de xieviten geliik wisten te
màken. Kort daarop schoot mej. S. Broese
van Groenou hoog in na een strafcorner'
den linkervleugel
Nï eàn verandering in
van Leiden kreeg mei. v' d' Haar weer meer
s[eun tegen de snelle midhalf wat een verÉètèrine bteek; Leiden wist geliik te maken
àoor eeí goed geplaatst schot van meJ. va-n
iónoerenlua àe'rust speelde Leiden zooals
eewoonlilk veel beter, echter wlsten de
íiieviten- nogmaals door te breken: stand'
3-2. HÍerop volgd'e een volkonen overwlehtsnerioàe van Leiden, waarin de voorhöóàe teurie combineerde, echter !'oltuuq'
herhaaldeli.ik tegen zich had' Reeds dacn[

men wederóm met een 3-2 nederlaag naa{
iiirï tö eàt", toen Leldens midvoor na goed
, *uitrrà" dé rechtsbinnen in de laatste seoonae sóoorde. Leiden heeft nu haar eersie
pínt fir.".n. Mogen er meerdcre volgen'

;

I
--o-

ALKMAAN I-LEIDEN

I l}-0.

(Heerenafdeellng).

: Zooals de uitslag reeds toont, is er van
begin toL eind hard gezwoegd, torwUl ds
zenuvr'en tensiotte ook een

rol begonnen te

tot uiting kwam in een groot
aantal mLssers aan belde ztjden. Dit laatste evenwel werd ook in de hand geworkt
door het terrein, waarop biJna geen gras
spelen, wat

viql te bespeuren en eenigszins omgeploegd
was door een voorafgaande wedstr§d.

. Leiden verloor de toss, waa.rdoor na, de
ïust tegen de laagstaande zon moest worden ingespeeld. Bovendien bleken de Alk.
maarders geen hinder van het veld te ondervinden, zoodat reeds dadelijk de Leld-

sche veste onder vuur weïd genomen.

Langzamerhand word. Leiden sterker, doch
de Alkmaarsche achterhoede met den kee-

per aan het hoofd bleken

in

hach,el§ke

momenten met den bal wel raad te weten.
Ook bU Alkmaar was de voorhoede niet

productief daar het binnentrlo, dat ult-

stekend bewaakt werd, in de fout verviel
alles veel te kort te houden.
Na de rust vras Leiden veel enthousiaster
en Iangen tjjd werd Alkmaar teruggedrongen. Had toen Alkmaarsch keeper niet

zoo voortreÍfelijk gespeeld, dan zou Alkmaar ten onder ziJn gegaan. Doch Alkmaar
doorstond dit hevige offensief en begon
zich ook weer ]os te werken, zoodat de
Leidsche keeper eenige malen snel moest
ingrijpen, wat hij uiktekend deed. In de
laatste minuut nog een goede aanval van
Leiden, die door afflulten voor eigen vorordeel nleLs opleverde. Belde achterhoeden
hebben dus gezegevierd.

.

LEIDDN III-§.O.S,

II

O_1.

(IIeeren-afdeeling)
LEIDEN II-ALKMAAA'

II {-0'

(Heerenafdeeling).
Reeds spoedis blilkt Leiden beter te spe'
de
ten,-xeurig sahenspelend g5tderneemt
i,Ë;Ëöóa;-"anval o! aanvai-'en het duurt
de middenvoor b93gt
àíiiïói.:iiö[ËÀà óïvalr
van w-Í{§
Ëfi i.;ffi-vooiEetwordt verheij
steed§ opgevoexa
ir-ot Het temoo
èn tËn minuten-Iater scoort de link§bult€n
iït"iiriàóli" ïóeipunt' Nu vindt Alkmaar. het
*ËiröiiËi-é" óiiiÈe felle aanvallen volserr

ià-';óït"iïtoor ïe

achterhoede onverbidàiïilËïieiwezen worden. Het snelle lemPo
worden de
titiï; fiïte wiètren want weer
iii#*;a.Ë teiíàsearo"gen doch nu- mist

"r*iA;;Ë ióiÏr-oeae eenise opgelegde
Èànsen. Met 2J) eindigt .de eer§tÉ §peet'
;Ë.

helft.
"frï'ot

thee valt Leiden direct fel qap eq
uiniei-rrïi-i<wàrtier wist de uitstekend
maal
ffii;ïà;lï;Éèïrrcuàót den bal tot twee
te lecqe-1

d;;iit"iA*
--

ÀtrrÀ'aaroer ke-eper

Nu- vinden b eide

partiircï*ïi,ï;Lï-*tÏ

de partii gaat uit als
waarb[ het
ààtïön"traaie overwinning,
ËöaË ip.t-van -midvoor, llnksbinnen en

linksbuiten opviel.

Al spoedig blijkt s.e.S., veel beter t€
spelen dan Leiden en hoewel slechts met
lO p3., spelend weet ze de thuisclub geheel terug te dringen. Technisch en tàctisèh staan'de Hagenaars ver boven de
Leldenaars.

'Aanval 0p aanyal volgt
en hoewel de

Leldsctie backs zich met hand en tand
verdedigen, kunnen zrj niet vooiÈoiiien.
dat de Leidsche keeper €enmaal moeÍ

zwichten.

BiJ de gasthee,reu is alle verband zoek.
.de voorhoede speelt niet samen en dd
mlddenlinie denkt sleohts aan haar verdédigende taak, aoodàt het bij enXèie
goede aanvallen der Leidenaars blijft.
na de rust verandert het aspect van
-'Ook
deh
striJd niet en geen van beide-partijen
we'et te scoren, z,oodat het einde komt met
een verdiende overwinning van s;O.S. II.

IV 2-{,.
(Ileerenaftleeling). ;;
Vanaf het begin was Leiden overweS. O. §. TV-LEIDEN

gend sterker, hoewel het met drie invallers
speeide, De voorhoede deed onder de en-

thousiaste leldlng van den midvoor goed
haar werk. De rechtsbuiten wist, dan ook
tweemaal mool te scoren, terwjil de links-

blnnen en de linksbuiten leder ook een
goal op hun geweten hebben. De twee
goede goals van den midvoor werden echter om onbekende reden aÍgefloten, terwiJl cle tegenpartli Juist twee goals op
wat fortuinlllke wijze scoorde. Van de
mirldenliirie verrllenl de spil een speeiaal
pluimnje. De baeklinie en de keeper
waren niet op elkaar ingpspeeld, maar
daarbij komt. dat het veld in den cirPel
zeer slecht was.

L.

Oveuicht.

r
:
HOCKEY.
I{EDEN,LANDSOIIE IIOCKEYBOND.

Ultslagen van gisteren.
Damesaf tleeling.

Nogmaals: bravo Lciden. Ditmaal is een
in een uitwedstriidi
ibehaald. IIet iets geregelder trainen beginf zijn rrruchten reeds af te werpen.
D,eze overwinning [s ibehaald door enttm,usiasme etr goed samenspel. Jammer dat
Hurle,y onverwac.hts ook een overwinningi
boekle en nog wel op .t'.danr lI.
Ililversum sloes B.D.II.C. U en klom
hierdoor oanhoog. De competitie-stand ziet

fiksohe overwinning

er

2-0.
-

II-HDM [--9-9i
bffiö'ÏË:IrBs 1-3; A'lam rrr-R'lv. IIr
6:-1.
- d' fUsse B: Kierriten III-Leiden JII
aà'klasse

B:

o-ï;'-ïöëo

IID_I4

V 5-1.

L,eiden

ur-ErDM

rv 4-3; §os-

HeerenaÍdeelinE.

lste klasse: HOC-H'sum g-1;
IIDM§cÉc 4-1; A'd,am-Hr{rJC 4-1; -$l-ol1-0.
MHc
'-P1-om.
klasse: TOG'O-Leiden 2-0;
Delft-Alkmaar 1-3; IIDM ll-Kieviten
?;2- 3ó'klasse A: HHIJC ll-Leiden II 2-0;
afr<míàí rf;Iffis II 2-3 ; rtrudito--'Sff awb.
g. z-1.
-r-" uà*.e c: Leiden III-IIHUC V 2-1;
te lverve 1-5; sos rtnÈÍ;ö-Ít-cl.
[!ÍDM rv 3-z
-4^ ki;; c: Leiden IV-Ned. LYc. 2-2:
vc-ir-Èird'itó tt z-z; HDM vrrr-§os rv
ri-1:
toU lV-Rijswijk IrI 5-0' V i--2;
- 4e'klasse
D. AMVJ III-Leiden
Tdco-iv-Hoc rv 1-1;
Yigtglfa- I1lrlr l-3'
w-Delft
xi.í.-ru
--]ïàiotes:6-0; Delrta-Ir'udito
a 0-1'
lóaen

DamesaÍileeUng.

,a

s volgt ui,t.

Hilversumr... 5 4 0

Kieviten5311
.A,'daJri II .... 5
B-D.H.C.U..5
B. H. V. ."....5
Leiden .....r 5

3
3
2
1

0
0
0
I

1

2
2

4
3

8 18-6
7 2'_,7
6 11-9
6 6-12
4 13-15
3 11-14
2 2-22

Lieiden IX plaatst zlcfi steeds veiliger op
de onderstè plaats, ditmaal ging dit elftal

met 6-0 ten onder.
Leiden rII verastte ons eens met een
kleine overwinning.
Ook T.O.G.O. III werkts zlch weg van
de onderste plaats en S.O.§. verstevigde
haar fraaie positie.
/

s. o. s.

......

43*
22o
2r
1+

5

H. Ir. Y. C.W . 4
II. D. M. IV
4
II. D. M. V .... 4
Leiden Uf .... 5
Kieviten UI ... 4
T.O.G.O. rïn e... 4
.

1t

t 1L8
,1 16--4
14-8
2 11-8
4-tt
3
3
3-7
I l*N

8

6
4

4
4

2

z

^ J.!
EeerenafdeelinE:

I Ís er nieË in geslaagd de overwinning.te behalen op de sierke l{aagsche
ploeg, die nu dus wUwel onbedreÍgd de
leiding heeft in d'eze afdeeling.
Leiden

Kieviten heeft door een C€lijk spel
tegen H.D.M. II een fraaie kans latelr
glippen voor de 2de plaats, die nu nog
steeds door Leiden wordt ingenornen.
Alkmaar won van Delft en klom hierdoor ook weer een stapje hooge,r.
De stand is hier nu:

T.O.G.O...5
Lelden r..... 6
Kieviten....5
Alkmaar .... 5
Delft ........ 6
H.D.M.XI ..6
Vlctorla .... 5

5 0 0 10 26-8
3 2 1 87t4
2 2 I 6 10-11
2 1 259-8
2 0 4 4 9-15
1 I 4 ? 1&-19
I 0 4 2 8-22

B.E.V.-L,EIDEN 2--4.
(Damesafdeeling).

Lelden II heett zÍch een mooie kans
Iaten omtglippen en dient er nu stecfrti

voor te zorgen nlet te degf,adeeren. Hudito
won hier op het nippertje.van Strawber-.
r-ies en H.B.S. verraste vriend en vliand

door van Alkma,ar II te winnen.
Igl9eq, I-If uron op het nippertje van
H.H.Y.
H.Y._C,
C. V:.
V. Jammèr dat
aat dó
aë-teidins in
oncapabele handen was, hetgeeà ae ítenrminq tij{e4s zoo,n spannenóen wedstrtjd
nooit verbeterdCI. te Werve.en,s.O+S..kwamen d"oor een
CL te Iflerve ..
§. o. s. Ir ....

6
6
DelftII ......5

I I8-8
I 9-8
0
I
H.H.Y.C.II... 6 2 2 2 I6 16-4
19-4
Ieiden IIf .. 6 z 1 3 5 9-7
H.D.M. rV .... 6 I I 4 3 10-13
H.rI.Y.C. Vr .. 5 0 0 b 0 2-27
4

4
4

7
1

1
1

De eerste 5 minuten zoekt 't Leidsc,he
elftal kenmeliik ziJn vorm. B.H.V. speelde
Íanatiek, maar zond,er verband en biJna
was Leiden ook tot deze laatste fout overgegaan. Maar nadat B.ILV. met 1-0 de
leiding nam, kwam Leiden opzetten en
scoorde mej. v. d. Haar uit een voorzet van
rec,hts. Hi,eina volgde een wii gelijk opgaande partij, waarin echterrveel ovettre-

dingen werden gemaakt. Voor de ru§b werd
'i Èlrffi.ooer nóg eenmaal dooi'boord'door
een schot van dè midhalf
corÍter.

In de tweede helft domine,erde Leiden
vorirtd,ulend sterk, behoudens eenlge door-

braken van de linksbuiten van B.H.v.' die
door den Leidsctrren heeper goe'd verwerkt
werden. Leiden wist d,an ook nog 2 mTaL
te sco,rbn do,or pushes van rnej. O. Bijlhtlingk. Een 5de goal werd geannuleer'd
woqens off-side. Een strafcorner Yooï
B.È.v. in de laatste minuut werd uitstel<errd genom€n en B.II.V. seoorde met een
hoog en hard schot.

Leiden IV -spe,elde onnoodig gelijk tegen
een der zwaksten
dezer afdèe1ine. ter;iit
V.C.L.-ee.l1 kos-tbaar puntje binneí traaiAï

en

go.k _H.q.M.

W

I,EIDE.N

6 4 2 010 L74
74t29
18-15
78228
14-14
52307
74-4
63036
6*10
61234
1È10
61052
5-16
50050
3-17
Leiden V won op het nippertie van
A.M.V.J. III dat voltedig opkwàin.
»e tei-fV

IT-HD.M. 8.6

(Dames-afdeeling.)

komL stevig: opzetten,

zoodat de strijd orn de lste en-2dó ulaatí
nog.Iang niet beslist is, hetgeen de- competltrestanat wel uitwiJst.

uit een straf-

Leiden

II

speelde weliswaar enthousiast

maar eï wa§ geen samenspel en heel weinig verband tusschen de linies, waardoor
telkens groote openingen ontstonden. Te
weinig doortastendheid van de meesten bij
't a,anvallen h,eeft er ook veel toe bii'gedragen dat H.D.M. een 6J) overwinning ten
d,eel viel. De geest in het elftal is echter
sportief en er werd ook werkelijk gevoch-

ten tot hret ein:d toe. Misschien is er voor

dit elftal toch nog wel een overwinning

weggelegd. Laten we dit hopen en dus niet

den moed verliezeÍL

ders_in deze afd. T.O.G.O.
en ff.O.C-fV
speelden gelijk, doch ook Victoria drone
zieh in de Ieidende groep met een tikschë

KIEVTTEN III-I.EIDEN IU O-1.
(Dames-afdeeling).

verwachten was.
De Leidsehe Juniores spe,elden een sezellie partijtje tegen de tte,rkere Hudiïojeugd en verloren met slechts t-0. óii ls

In het e,erste kwartier waren de Kieviten
die met tie,n rnenschen speetden, in de
ur:eerderheid,, doch wisten geen goals te
maken. Daarna kwa,rn Leiden opzetten,
maar tot de pauze bleef de sta,nd 0-0. De

overwinning op Kieviten III.
Delft fII ril/on van Delft IV, hetgeen te

nu al de tweede nederlaag op het nipFgtje. Volhouden jongens. VotàenOe wèët<
winnen!

linkervleugel speelde zeer onwennirg, maar
verd,er vlotte het deze keer ve,e1 beter tr
de voor{hoede. Vóór de pau,ze werden er
etteliJke corners door d,e líeviten gen-ornen
door schot y,an den rechts-back, welke zich
n,a de pauee €chfer aardig herstelde. Na
de pauze wist de mid-voor na goed opdrlJyenr t&scotren, daarna kwam er nog 'n
, ea.nlral v&n rechts, welke door de keepster
flc§0opt werd. Wa,nneer de halfllnie nu nog

botqr leert wegsLaan dan gaat
a0MlC voorult.

dit elftal

LEIDEN III-H.II.IJ.C. V
(Heeren-afdeeling).

'

TOG(}-LEIDEN

I 2-0.

(Heeren-aÍdeeling).

Direct wordt Leiden in de verdediging
gedwongen en ,aanval op aanv_al mffisï
worden afgeslagen. He,t bliikt. Oai T.OCO.
ove.r een zeer snelle ploeg beschikt d,ie in

de eerste klasse men slechfr figurur zou
Doordat Ioij Leiden Goekóop weer
de backplaats bezeíte. beteekende dit wel
s-traan.

een versterking der ,ach,terhoede doch de
voorhoede was nu slechts een rurdimentaire

rest van vroegere glorie.
Terwijl de achterhoede zich fe1 te weer
stelde tegen de u,iterst gevaarliike yoorhoede waarin Esser en Kist u,ittrtonXen.
rnoest d,e voorhoede het vran €enige uitvallen lrebben die eehter in de laatste
instgntie nog door den keeper geweerd
werden. Met yee,l seiuk bleef tot de r,ust
de stand 0-0. Na de rust kregen rve €en

reprisg. riyeer sloeE de Leidsche verdediging
,aanval op aa^nval af en zelfs wist LeideÀ

noE gedurende een tiental minuten het
initiatief te nemen en ontkwam T.ó.c.o.
eeni,ge m,alen ternaUwernoOd aan een
tegendoelpunt.

Ongeveer 10 minuten voor het einde
weet T.O.G.O. dan nr,it een str,afcorner te
scoren. Nu verslapt Leiden even en een
misverstand in de achterhoede wordt
noodlottig. 2*0. Met dezen stand komt'het
einde van een spannanden weds,triid.tvtt&r-

op Leiden trots mag terug.zien.

2-I.

Leiden de
rivaal uit devierde
klasse. De eerste aanval is voor H.H.IJ.C.,
welke zoo snel en overompelend is dat de
Leidsche verdediging volkornen verrast ls
en binnen een paar seconden na 't begin
rilordt de stand reeds 0-1. Dit is echter 't
moment voor Leiden om alle kracht en
energie in den strijd te \ilerpen. Taai houdt
ze vol met slechts één doel voor oogen, om
den bal achter de vijandelijke doellijn te
brengen. Met 't toenemen van 't enthousiasme wordt 't spel aan beide zijden
eenigszins ruwer. Steeds weer ttacht H.H.
U.C. door de Leidsche verdediging te breken, maar zonder resultaat. VIak voor de
rust lijkt 't dat de gelijkmaker zal komen,
maar de bal blijft net bij de paal liggen en
de voorhoede talmt met inloopen, zoodat
IMet eenige invallers begint

stiijd tegenhaar

ouden

een zekere kans'trreer voorbij gaat.
Na de rust komt Leiden iets in de meer-

dgrheid pn kort na elkaar wordt 't yfian'
detijke doel tweemaal doorboord. Nog een
kwartier moet er gespeeld worden en H.If.
IJ.C. zet alles in 't werk om den achterstand
in te loopen. Het spel wordt sterk geforceerd en kleine ongelukken blijven nietuit,
die gelukkig niet ernstig blijken. Het einde
kornt dan met een verdiende overwinning
voor Leiden.
LEIDEN TV-NED. LYCEUM 2-2.
(IIeeren-afdeeling).
Leiden was veel sterker en had de overwinning ruimschoots verdiend, maar door
een misverstand werd de derde goal on-

E.II.IJ.C. fV-LEU)EN

II

2-().

(Heeren-afdeelíng).

Een zeer slecht gespee,lde wedstrijC.
Reeds direcí bleek H.H.IJ.C. IV een treel
ander elftal in hei veld te brengen dan rn
de vorige weds'trijden. Terwjji. bii Leiden
de aclrterhoede misser op misser maakte
en de voorhoede een systeem-loos sla maar

r,aak partijtje speelde, comb,ineerde H.EÍ.
IJ.O. dat het een lust was om te zien.
Gezergd

dient dat dlt veld zeer h,obbelig

Was en voor tei.den blijkb,aar €€Ir ono\'€fkomelijke hindernis.
Al spoedig weet H.H.IJ.C. na een serie
missers rran Leiden te scoren,
Even later laat men ,een Ha,,genaar ongèhinderd het doet benaderen en schietcn
en zoo ziet Leiden zich dan voor een 2--0
achterstand seplaatst dte tot de r,ust behouden bleef. Na rust hetze,Ifde liedje en
zoo heeft H.H.IJ.C. IV een welv€rdi€nde
overwÍnnln,s geboekt.

geldig verklaard.
De voorhoede werkte een beetje verward,
waardoor er vele kansen gemist werden. De
midvoor en de rechtslouiten hebben echter
tweemaal gescoord. De middenlinie werkte
go,ed, hoewel de opstelling wel eens een

beetje onÍortuinlijk was. De spil echter
speelde zeer saf,e en tactisch. De backs en

de keeper waren beter op elkaar ingespeeld. dan vorige week, afschoon ook hier

nog wel fouten rverden gemaakt. De keeper
van de tegenpartij was de eenige die van
dat elftal uitblonk en heeft dan ook menig

balletje mooi gehouden.

LEIDEN (a)-HUDITO (a).
(IIeeren-atdeeling).

in den aanvang bleek, dat de g,aston sberker vsaren. §lechts enkele malen
wls[ Lelclen door te breken, doch z,onder
x'osultnfll;. De rust clng dus ln met 0-0. Na
do lust wercl Lelden stprker. hoewel tle
È&iNhoorolr nlet sooordcn. Itrudlto kwam
phtrotlnc blnnon don rtratolrkol en do
Reeds

HOCKEY.

NEDEBLAND§CHE IIOCKEYEOND.

NEDE&LAND§9HE HOCtrEYBOND.

Uit"slas'en van glsteren.

Een Beker-Zonalag.
Voor de dames is er morgen een hockey.dag te Amsterdam.

Voor de lste ronde zijn vastgesteld:

Amsterdam-H.D.M.

;

Rood-\Mit--Leiden;

B.D.I{.C. II-H.H.Y.C.; Deventer-Kievi-

ten; Gooi-Hilversum;

B.H.V.-H.O.C.;

À'dam II-B.D.H.C..
Leiden ontmoet hier in de eerste ronde
Rood-\trit en theoretisch dient Leiden te
verliezen, doch Rood-IV'it schijnt den
laatsten tijd niet in topvorm te zgn en
Leiden is ongetwijfeld in stijgende lijn,
zoodat we vooralsnog op een kleine overwinning kunnen ho,pen.

A*síerdarn wint van H.D.M.,

zoodat

Leiden het toch niet verder zal brengen
dan tot de 2de ronde. ILH.Y.C. zal zich

wel door B.D.H.C. If en Deventer heen
weten te bijten.
B.D.IÍ.C. en Gooi zullen zich wel tot cle
3de ronde weten te werken, indien de
Kieviten geen ernstige obstakels in den
weg leggen, zoodat we een eindstrijd tusschen Amsterdam en B.D.H.C. mogen veÍwachten.

spelen voor den Tresting_ De heeren
(lste ronde).
Vastgesteld zijÀ:
lgker
Bloemendaal ll-Leiden I; Leiden UM.H.C.

If

(2 uur).

(2 uur) en Leiden III-H.O.C.

Ir

I

gaat dus op bez,oek bij Bloevan het vorig
jaar en we voorzien dan ook geen moeil
lijlrheden voor Leiden, hoe,wel èenige ingrijpende veranderinge,n op komst schijnen te zijn.in de opstelling der spelefs.
Waarvoor die noodig zijn, zal een ieder
wel duister zijn. Het oude prineioe ,,Verander niets in een winnend elftal,, is nog
steeds het beste gebleken. Vorige week ii
toch met e,ere tegeÍr een beslist sterkere
tegenstandster ver{oren, dus zijn uulke
Leiden

mendaal

Íf, een oude rivaal

veranderingen onnoodig.
Leiden ff ontvangt M.H.C. II, een wij
sterke tweede klasser, zoodat we een
Leidsche nederlaag voorzien.
Leiden IIf zal hot tegen het nog sterkere H.O.C. If wel niet beter doen. zoodat
de wedstriiden om den Treslingbekervoor
wel spoedig ten einde zul-

flï"r,.ïf.n$"n

Dam,esafdeeliing.I :'

IÍocheydag te .Amsterdam, l§t€ rprldet
lA'dam-HDM 2-0, Rood $rit-Leiden rt-l,,
EDIIC U-HHYC 0-1, Kieviten-Gooi 1-B
BHV--HOC 0-3, BDHC-A'dam II ?-0.

2e ronde: A'dam-Rood Wit 3-2,
HHYC-Deventer 3-0, Hilversum-Goo1
B-1, BDIIC-HOC 0*0 (BDIÍC wint). , ,l
Halvo. eindstrijd: A'dam-HIÍYC 2*4,
Hilversum--8DHC 0*1.
EÍndstrjjd: A'da,:m,-BDIIC 1--:0.
Ileercnaíd,eellng.
_'
íyc-Riis,
vrijk III 2-=O,.gO§ IV.--I,IDM VI 2--1.
. 4e klasse D:.LeÍden V-Victoria M--4,
Delft IV-HOC M*4.
Tr,eslingbelrer : Blqernendaal Il-Lreiden I
2*1., Leiden II-MIIC E 1-1, Leiden UIHOC II 3--4.

@mpetitie 4e klasse C: Ned.

Overzicht'
.

Damesafdeefing

Jammer dat d,e Leidsche Demes op het
laatste moment een invalster keepster mee
rnoesten nem€n. AI heeft deze ni'et onver*

dienstelijk gespeeld, toch had de aanwezigheid van mej. Smit de achterho,ede een
velliger gevoel Be,geven. Tot de'rust wisten,
de Lëidsche melsjes denstand gelU,k te houdien, daarna bracht meerdere techniek de'
Ilaarlemsche Dame§, de overwinnlng. Een
goed fÍ,guur sloeg ln dezenltrockeydagllil-.
Ter,sum d,at tn den halven etndstrijd slechts
na doelsehieten rran BDHC verloor, dat de
eindstrijd tr.ouwens vriJwel alleen door 1otlng en doe'schieten bereikte.
]a

Itreerenafdeeling.

Alle Leidsche elf,tallen verlaten na de
eerste ronde reeds het striidperk. Leiden I
door eeln misschiien niet gLeh,eel verdiende
nederlaag tegpn een tweede-klasser.
Leiden II na ee,n uitetrst spannenden
wedstrijd tegen de tweede-klasser IvÍHC II

door een geliik sp,el, zoodat de bezoekendé
club de eere-palm wegdroeg.

Leidenr III gaf ulrtstekend partiJ teg,en e.en
der sterkst,e tweede-klassers HOC II en

verloor slcchts m,et één doelpunt yerschil.

----o-.-.*-rf

ïi
J

I
i

,

,

'

riu,ronu-nooD'Ivrr 1-4.

'

(Dam.,e§-afdeeling).

De dames=hockeydag werd dit-Íaar wederom. op de Amsterdamsch,e verden geilóÉ óèze waren 'door den regen.dermrate

|

eers{'e
Ëï;à;n 6aar. oat zelts ds beste
trrun sóel niet konden ontplooien'
ËËrser;
*öirËöt-iËdà'bullv nam Rood-wif de
feiainí àa een pr,acht soloren, gevo[gd.'d'oor
àe-ri Olto sanó,t' vaÍl mei' Leeu$/enb'erg'
over en

LEII}EN II*M.N.C.

Direct'na de bully trekken'de Musschen
ten 'aauval. en op dikwijls wonderbaar-

tijke wijze ontkomt' het Leidsche

"iiéiii-riàÈ-ïàn
.tiilà. o,iÍ.

tiid

doende aan elkaar gewend.

IÍet

goede

stuwende we,rk van den rlieuwen spil
'ïltrierringa houdt echter de voorhoede aaí
het werk, zooda,t nà een 15-tal minuten
de Leidsche midvoor den bal vriJ krtjgt

en scoort. M.H.C. valt nu fel aan ,en ook
hier dient de spll Land genoemd, die opll
onvermoeide vrijze ledcren aanval opbouwt. Als de Leidsche keeper den bal
verkeerd op zijn voet krijgt. woet M.H.C.
den gelijkmaker te scoren. Aan beide zij-

I

l

I

da'pper

den worden nog eenige opgelegde kansen
gemist. De Leidsche voorboede toont een
niinend gebrek aan qqede. schutiers.
Na .rle rust valt M.H.C. energlek .aan,.
doeh het uitstekend verdedigdn, van den i

en halflinie toonde

,

I

awakke Plekken.

BLODIWENDAAL rr-LErDEq'[
(IÍeeren-afdeeling) .

I 2-1.

l

,

At ,spoedig ontspon zich een enthousiaste
str5Jd. Leiden was grootendoels in den aanvat; Oe meeste aanvallen werden oveÏ link§

eeteiO, doch de Bloemendraalsche achterËoedó'w,ist doo,r resolmut ingrijrpen goials
te vóorkomen. alhoewel dit niet altijd vol,Ààos Ot regels gebeurde. Langzarnerhand'

iiwírn oot<:Bloemendaal opzetten 'qn ,b-eleèrde de Leidsche goal eenige hacheliike
momenten. die echter door het dool'tastend. optreden der achterhoede. waarin

-de

snitten rechtsback opvielen. q€en v-erder
àiitreif ten Eevolse h,adden. Nadat 'de Ï'eidiótre miavoor bij een plotselinge doorbra-ak
Jammerlijk faalde. wist dezelfde speleÏ
àËíi,ee minmten voor tijd uit een strafcorner
--NJaete scoren.
rust wederom een felle aanval. die
biín; ln een eoat eindigde. indie.n niet de
Ëiàéinenaaa;lsötre- Ioack op onqeëvenaarde
wiize trieruti een o'olossing had gezien'
oP de
Éi;ïnt belandde de bal wederom
feiàsctre helft. En zoowaar maakte Btroernenaaai niet alleen selijk. doch verov'erde
ae teiaine door 2 strafcorners te benutten'
Leiden beqon nu weer fel aan te vauen
en maakte een absoluut eeldiee Eoal alie
echter door den sch,eidsrechter om onnaspeurllare redenen geannuleerd werd. Lèl- I
Uèn Uteef aanvallen. doch de bal kon n-iet
meer'lu goal eedeponeerd wordeu. zoodat I
Lelden reeds ln de eerlt,e ronde tegen een lt
I

|

I

tweede ktrasser.

doel

aan doorlcoring; Dan komen.ook de eerste
Leidsche aanvallen. doah de voorhö'ede,
met 3 invallers spelend, is nog: ni,et vol-

'-il íeiïtctte achterhoede was niet zoo'
sa-tJJt etíó"tiix de invaller $e.enster
ËöËËríJ fcíter niet onverdienst'elrik -en
in de-n
tilo tot
'vóórrrbede

II I-L

(IIeeren-afdeelinÉ)

fflérna nam Léiden den aanval
àión"E nooO-Wit cor»tant terug. Na een
scrimmaee binnen den ciÏkel lilist mel'
i+rdmans den bal vrli t'e lrriigen en voor
íèiOen'te scoren. Leiden bleef in de meer'
Eàiíeiaechter zonder resultaat.
*-N;.
Leeuwenbers'
il -ruÀi- weta rnei' nos
gevaerrlJvan Rood-trVit
""ótrtsiru:ten
.en'
Ë;:'iËIkil*ale- lei'dde zii den aanval
zag binnen den cirkel
iiJ riizï,ti,e""n kànsaen
ovelre
keuiig
bal
iË""ffiietàílíiit zii
vril. staand speel§texj .zoo
Ëi"rï'ààí'"àn
Ëwamen er nog drie goa]s. terwijl Le'iden
doorbraken
;;àffiï.ï -óeniËà geva'artÍike
B,een kans meer zas het doel t€ vrnoen'

sneuvel.de.

invaller uÍt IV De Haas voorlrwam verder
onheil; A&n . vreerszijden wordt, .kans oB
kans gernist, doch tegen het eind komt
Leiden tÀíeer zeer in: de meerderheid. doch
, tot doelpunten komt het niet meer.
i: ] Wa tweemaal ?1/e minuut verlengen zal
; bij gelijk spel de bezoekencle vereènlging
winnen. Jammer dan M.H.C. van dit voorI' t.^^r
: -r--deei .^misbruik
maakte door op aUe mogellike..wijzen tijd ie winnen, zoodat Leiden.
vrijwel iedereit aanval weer op een mls-;
lukkirrg .zag uitloopen. Met dàt al toch
een aardige wedstrijd, dien Leiden zel(er
had lrunnen winnen.

rr r-4. ' ,,
(Heerrep:aÍdeeling)
I i' . :::i
, i
H.O.C. If is stickvaster en tactisgher,
maar.daarteÉenover stclt l+iden ItrI een'

,

; ',urrOPrt-r1I;E.o.C,

',

grooter gnthousiasme en ben iéts, grootere'

jndividueele snelhold, . zoodat de v.erhoudingen in het velrl ongeïeer gelijk waren..
Gezion 't.feit, dat de gasten in de tweede.
klas spelèn is di,t voor beide een, ïnqoi
resul aat, De, eerste goal is,.voor Ëeiden;:,
welke ,de rgchkbinnen tijdens eer,r doql:r
worste,ling langs den keeper weet :te.
pqshen. Nog voor de rust maakt II.O.C.:
gelijk. De rechte thnough-p4.sses van de:
gasten blijken zeer gevaarlijk te ziJn. Na

de rust heeft de keeper, die tgt .nu toe
uitstekend gekeept .had, een kleine inz-i.nking en 't geheele. elfta,l met hem. Kort
'na elkaar weet H.O.C. tvreemaal te'doel-,
'punten. Hierna komt Leiden weer in d€n
aanval en met een prachtig schot verhoogt d,e linksbinnen den stand voor
Leiden. Wanneer.nu op een through-pass
van H.O.C. de keeper aarnelt uit te loopeu,
is de stand 2-4 geworden. Vijf minuten
voor 't einde is 't weer de recht-sbinnen,
die den keeper de'r gasten weet te passeeren, zoodat met 3-4 't einde kornt.
Van de verdediging mag speciaal de
linkshalf genoelnd worden, die een uitstekende partij speelde. De aanval voldeed, hoev;el de linksbuiten iets minder
op ctreef was dan anderrs.

HOCKEY.
NEDERLANDSCHE IIOCKEYBOND.

prcgramma voor morgen.
Damesafd.: Overgangsklasse: Amsterdam ll-Leiden.
3e klasse B.: Leiden II-TÍ{C.; HDM IIA'dam III; BDHC IV-=RW IIL
4e klasse B.: SOS-Leiden III; IIJ)M IV
III; IIHRC rV-HDM V.
-KievÍten
Heerenafd. lste klasse: A'dam-HDM;
HHYC-SCHC; A'dam-Gooi; HOC-MHC
Prom. klasse: Alkmaar-Victorla; Kiéviten-TOGO.
3e. klasse A.: Leiden U-HBS II; HHYC

Iv-Alkmaar II; HDM lIl*Strawb. II.
3e klasse C.: HIÍYC Vl*teiden III; C].
te lVerve-HDM IV.
4e klasse c.: Lelden IV-HDM VIII; Rijswiik III-VCL; SOS IV-Hudlto U; HDM
VI_HLC.
4e Klasse D.: AMVJ lII_Kiev. III TOGO
IV-Vietor1a IV.

I

Ou.rUr*rO,r.*-._--

lr*w-'ï'ï'ï"] il=il

*Ë

I
3l',
itï'f,:Ï B. I'h-.,'r ïl
I
lË;lrYull i I t r ïBri, tï
ae klasse

I

l

i

rd[,,il''
r"i

:,": i'ffi,ï

I

Overzlcht.

IÍet

Dames

competitlerad beglnt voor de drie
dam,es,elfteilen woeï 1e draaien €n ï16 vïogen ons af hoe de Leidsche dames het
er in dè tweede helft der competitie zulIen afbrengen. Tot nu toe ls de toestand

bedroevend. Leiden I op de voorlaetste
plao,ts, doch gelukkig me! een goede kans

op eenige verbetering. Leiden II hopeloos
m€t 5 punten achterstand onderaàn de
IangliJst g:edoemd als het w&re om te dëgradeeren. Leidén III in het mldden van
de ranglijst, doch verder zonder voorultzichf,en. Voorwaar een somber beel,il, waatjn
de Leidsche dames veranderinE moeten en kunnen brengen. Laat Leíden lt
er zlch nu reeds op voorb.ereiden degïadatlewertstrijden te moeten spelen om te
trachten tenminste nog €€n etftal Ín de
3e klasse te houden. Ziehier de competitie-

standen.

***+:

íj: iH ïil

ï,H*#ihïL i.r,*f ïf:{ïf

hffiiffi $ I

offi1'L"1t"",iiËil,ïtf "'c' en we tronen
*#i'i&'# s1ï:,8§"i,ff;i J,u"fi 3,*.ó*."

I

I

Ileeren.afileellnS:.

HOCKEY.

Ook hter herrrat de c,oÍnpeiit'Ie haar norrnaaÍ verloop. Hopelljk houdí het ïvaer zlcÏr
thans ïrat beter dan ln de eerste halÍt der
eompetitle. Toch is men vr{wel overal wel
zao wal op de h6lfi der eom.pe'íIte.
De posltle der Leiden-elfi&Uen l§ a,ldu§:
Letden I staat op de tweede plaate ln de

NEDERLANDSCIIE II@KEYBOND.

promtle-ktras,se m,e't

op T.O.G.O.
Leiden If op de

3 punten aoh'tpretand

4,e

p,Iaats

vrijwel zonder

eenige verdere promotiekans.
Lel,den III op da yoorlaaíste plaats met
5 punöen voo'rsprong op de hekkeslulter.
Lelden IV op de 3e plaats dooh ïneí ge-

lijk aantal puníen als No. 2.

H.D,M. IrI

Hudito
H.B.S.fi
Leiden II
A,lkmaar II
Strawh. II

H. rÍ. rJ. c.

0
4
2
2
2
2
I

1

2
2
1
1
1

Cl. te

64t1
222
213
6
6
213
7
133
I 725
7

\Merve

|
2
3
4
4
5
1

-t-t;

H'sum_HDM 1*2: A,dam-

HHrrc-scHC-

7

: Atk rna"ar_Vic

,..1I-?p_9 *I.aIq§
rÍrev:.rfen-TOcO
1_5.

Lelden ÍII
H. H. IJ. C. VI

7
6

A: Lciden II_HBS rI B__0:
-__lg_Elqsse
g.HIJq
rv-Atkmaar rr l_ilïD-fr
ïË
Strawb. IÍ Z-2.
_.3e. klasse C: HHIJC VI_Leiden'- III u
'' '
Cl._ te _Werve-HDM iV B-1.
-' !_T:
C:
Leiden
IV_HDM
_4e {Iasse
VIIr B_1:
sos.
rv---Studito rr o_z; -Ëónr'nï*IIt'i

32-5

t2

,é&éiii:r3"f,*ofr'1tf

1

I

1-16

6
5

g

5
5

Overzicht.

,

10-29
21--8

25*10

12-70
20-15

2L4

6

11
11

10

7

2t-22
g-12
.3re+

j

18-5

l0

B

4e klasse C

42
331
7
4L'2
7
48
224
7
322
I 36

IV
s. o. s. rírr'
E.L.C.
v.c.L.
Rljswljk III
H. D. M. VIII
6
Lëid,en II onLvangf

I-reiden

23-6

7

I
0
I

1&-15

3

8-12

13-10

6

L4-74

5

6

6

8-18
3*25

6

Zondag H.B.S. II, een
wedstrijd die gerrohnen kan worden. indien
Leiden volledig is, wat zeker niet het geval
zail zijn. Een spannende s[rijd is zeker niet
te verwachfen.
Í.eiden III zal haar wedrsbrijd tegen

H. IL IJ. C. VI we,I weien te vrlnnen,

.:

ÍY zal ook wel geen moeite hebVIII te bedwi:rgen.
Laten de Iveidsohe olftallen 1036 eens

ben om H.D.M.

Loria B_ 1 ;

72-4
72*t4 6
11-11 5
13-19 5
rb-24 4
14*21 3

1l-72

51L

i-í:'Höï:

13
10

13-10
12*17
13-13

7
511
U
s.o.s.II
7
42L
H.D.M.W I 314
H.H. IJ.C.V 8 224

goed inzetten.

,Heerenafdeelireg.
_ Eerste klasse:

3e klasse A

Iv

Lelden

z-L.

.

6
6

Hudito II
TI. D. I\4. VÍ

Iflarsse

33-14

3e klasse C

DeUt,

: Adam II_I_eiCen

2_:1.
B: BDHC IV_R'W. ïTT r-___n.
HDM II-Adam IrI 1_3; l,"iO*nrr_ïHï
1-{.
Elasse B: SOs-Lei<ien IIIr0_4: IIDM
-__4e
rV-Kieyi,ten
rrr 1_o; rÈi,i-c iÍ_iiriiíï

Je

ui

Pronnoiie-afd.

7
7
6
I
7
6
7

Damesafdeetring.
pver.s.angsklasse

9-99t
MHC 3_1.

Leiden V mídden op de rang[§si,

T.O.G.O.
Leiden
Itievieten
Akmaar
Delft
Vlctoria
IT.D.M, II

Uitslagen van gisteren.

iev'

rr

c-6

;

aLLD LEIDSCTTE EI,ITlr,r,EN W[\*jtEN,
Het niéuwe laar zet, goed in.
Dame,saf'deeling,

.De _Leidsche Dames hebl:en ïricnC en
vijand
veuast door atleri h,il.wdfiïirïd Y#
-Ëi"iï
winngp,.
wrurlen... Voorwaar
voorwaar een scrti:terg:rd
scirirtereirà biain
y_91-,{S40. Leiden I dat mo; e,"ii-iuvàÉïlï
-ac:Ëói:
speelc,e, wiste een aanvaït<órUËó"
stand van 1--0 na de rust aooï-i-,iiriïtï"l"Ja
spel van mej. van Tond,eru" ó* Ëiet"Ëï;
een 2-1 voorsoronE_
. Even later weld Ëèu loorzet run ree.ilts
rïo-o-r' mej. v. d. Haar benut.
. Mët dezen wedstri.td heeft Leiclen ï ge_
toond-nog heel wat in de mars te'rreËUËir.
,r1,.rge.,

Iï, het zwarte s.t iàp OËr.;;;öi:

f,'"',13*iË +f 'f,'#,Hiffi,àtii:Jffi 'X#Hïí
hjt.domme spet der
I?g_
THC die j,eder.en aanvai óp dnitèïïiËioàËii
"ó.Ëà;ï;ii
afstuiten.

"rl,'ii iiï ïS"#},Iffi fu Ëii,,ï

ï

I

;'.i,:lï!ïÈ.ïe,H#**f iï,à".1i,;i1.J.ï;ËËi
|J,I""'*,;'*'i,f
-fi,Ïtifl
ilJ,1ï*í:"à.";'ouo.-l

LDIDEN

II-T. II. C. (DAME§) I.-4.

Eindelijk heeft Leiden eens de overwin-

Ook de Lcidrsche Heeren braah,t"en h,et
allen tot fra,aie overwinningen. Leide,n II
versloeg haar rivaai voor de 3e ptraats op
overtuigende wijze ira een fraaie,n e,n z,cer
sne1len. wedstrijd, waarbij alle d'oelpunten
reeds voor de rust yi,e,Ien. Jammer dat Alkmaar ff eyenreens won, want nu blijft Lei-

d,en II door s,leohter doelgemiddelde op de
4e pla.ats hang'en. Veel h,angt voor Lelden
II af van de wedrstrijden in Alkmaar en
Beverwijk, cUaar de thuiswedstrijd,en tot,nu
to,e allen gewonnen weriden met flinke

cijfers.

Strawberries maakte een

goerde beurt

door I{DM een puntJe af te snoepen.
Le,id,en III steldre zich met een prachtige
overwinning buiten d,egrad,atiegèvàar öu
eenige plaatsen hooger op d,e ranglijst.
Clubhuis te ïtlerve behleld de leid,ins met

een klaterende overwlnning op HOM1V.
Leiden Mehield haar promotlekans
,cioor, zfi het in de laatste tien minuten.
toch nog een orre.rwinning te boeken.

Ila,ar rivaal HDM

zoodtut d'e spanning

VI won errenwel ook.
blijft bestaan.

}Íudito II bleef onbedreigd

behoudren.

AMSAEN.DAM

<ire IeidÍng

Jg uretenx te Íbetrailen. Voo,r hàU=tirnre zat
T.[I.C. ftlink qp den ha.l, m,aar Leri]den hield
goed stand en de b,eÉde h,adks, d,ie goed op
dree,f waren, wisten heeil wa.t aarwallen
onschadejijk te rnaken. I;eiden kon nie[
go,e'd doorib,roken want T.IÍ.C. was behoor1ij,k stictk-vast, wa.andoor de lieids,che aanvallen op niets uriUlepen, Na half-tirne wist

me,j. M. Bergnran te sco,r,en. T.II.C. onder-

narn'daarna nog verschlllende runs naar
de lreíds'c{he ,g:oal, rnaa,r door he,rtraahdelijk
o,ff-side mo,est ste€,cls worden af,gebroken.
Het s'pel van Í-reird,en w,as in tran,gen tijd n[et
zoo goed, voorname.lijk orrndat de samenstetrling van h,et elftal weer de ,,oorspro'nkeiijrke" was. Elke week mef een half
vreemd teanr te rnoeten spelen ilrevorderf
h,et spel-peil niiet. Deze wodsírijd was
prettig en €níhoi]siast 'en bovendien met
goeden afiloop voor het elital. Bravo
Leiden

If.

S. O. S._T,EIDEN

III

O_4.

fn €€n aardig gesp€elden wedstriid
siaagde Leiden er, tegen alle verwacht:ng

is, S.O.S. een flinke nederlaag toe te breugen, en di1 niettegenstaande het Íeit, dat
Leiden slechts I speelsters in het veld kon
lrrengen. Aanvankelijk nam S.O.S. het spel

handen, tot na ongeveer 2,0 minuien
§pelen de Leidsche middenvoor piotseling
door kon breken en scoorde (0-1). Tot cie
rust bleken de pa,rtiien tegep elkaar opgewassen te zijn. Na de rust kwam teiden
Ílink opzetten. Er werd dermate enthousiast gespeeld dat S.O.S. geheel in'de war
reakte, zoo zelfs, dat een S.O.S,-hack na
een scrimmage in eigen doel schoot (0-2)

in

IT:LEIDEN

I

(DAMES)

2-3

Een rnoo,i r,esulíaa,t voor e,en el,fta,l, dat

6 we'ken rust had. AI dadeiijk brj 't begin
bleek Leiden van gelij,ke kracht te zijn àjs
A'darn. IeÍden miste heJaas eeniee ooeelegd,e kan,sen, terwij I de rechts,birinen' ian
A'da,m I[ plofseting wist door te breken
en o,nhoudhaar in te schie,ten. De rust
kwaÍn mret 1*0 voor de tegenstandstérs.

trn de tweede heift kreeg Leiden echter
haar. bekerude oplevÍng erl zarg me,J. van

To,t'rderen, die intussctren lintr<s.bulten was
gaan spelen, kans , twe,eun,aa,l tre scoren,

waaryan de tweed,e goal een juweeltje was.
Ev;en later verhoogde m,ej. van d,er IIaar
de score. Nog 10 minutcn rnoesL er sespeeld worden en A'dam kwarn a.iiersevaarilijkst opzetten, tÉr-wljl Lei.den ,t toripo
iiet zakken. Na goerd sa,m.enspel passeenàe

3-2. Nóg eeuige
minuten een spannend.en sírij,d op de
Leidsche helfí. maar mej. Ruys wèerde
elke rààmv,&tr. Het erind,e thwarn naet een
,de midvoor de [<eepster,

overwinn[ng voor lreiden.

Na nog een doelpunt van de middenvooÍ
en van de spil kwam 't eindé;
LEIDEN II_H.E.S. IT (HEE EN) 3{,'
Om 2 uur stellen de b,eide elftallen zich
op: Leid'en met 3 invallers uit het vierde
eÍftaI. die reeds een wedstrijd achter den

rug hadden. De ,eerste aanvallen zijn voor
H.É.S., doch leveren niet op. Dan komt
Leiden II ios en voert langzaam maaï zel<er het tempo op, zoo'datr na een tiental

minuten de Haarlemmers geheel overspeeld worden. Aanval op aanval volgt;
àanvanketijk weet de achterhoede van H.
B. S. nog weg te werken, doch nog sneller
tn zuiverder worden de Leidsche aanvaiIen. Na een uiterst snellen az.nvai krijgt
de linksbuiten den bal vrij cn bedenkt
zich nlet (1-0). Weer gaat Lejden er valldoor en" een vciorzet van lechts wordt dool'
Hartog benut (2-0). Nog is het niet voldoende. Leiden., houdt het hooge tempo vol
en rrit een throug-p&§s weet de midvoor
Sloel, de clerde goal te scoren. Na de rust
trokl, Lelclon iets in de verdediglng terug'
cloch btorrtil, rrng vanlt door snelle aanval-

lett hcI It,B.S.-doel ln ÍIcvaar, tcrwlll dc
Ílnirtlcmnrers Rccn gtrvnarl[lic motncutcn
voor llflt lx'lrlr;eho doel wol,en te scheppen,
Mot 3"-0 komt hot olurl,e van een ultcrat

{i.-

\,

..."

II.E.IJ.C. VI-LEIDEN

III

(heeren) Z*1.

S.terk verzwakt, doordat nog yele sDelers
---

$iíq:ïï*'àíui;ï3"ilt-ï"'1,",1,*,íXl{ï
heeft doo,rde tange rust i[érËïói.ffi.;;;
dat de goals

van liirks moetenï;*;;l iei_
den is vooltdulend in den àà"-i,ai-inà#';t
zware vetd betemmert ,*r"r ïöËi"t.ïï^oË
eerste goal komt vrij onverwactrt, ;;;ffi;

van H.H.rr.c. aë"-rjài';ï;'^;;i;
9g keepe.r
in zijn
doel laat ,óUc". ïiaïil
biijft in den -aanvai en
tot àiËm;ai'ï;;
weet. de. midvoor ziJn kanièn-'t" -oriï"tíJ"
if. : i{".?l$."'flI ". J Xi"F",flmË*;r. fl fl.
aanvalten_
"
komen nauwelijks uàà".""'ríàe

HOCKEY.

:tl.qr_r-den

NEDERLAND SC}IE HOCKEYBOND.

eenm_aal Ioopt de linksbinnen goed

rnet b--4 komt

<le

rust. Na ,t

Programma voor morgrcn.

in efi
íi&.Ià"'is àï

animo er bij Leiden eenies;iíi--uii.* Ër
worgt zwak en zonder zorg- gespeeld. H.Ér,r.u'..'Ír'eer van deze tjjdeiijke inztnkine te

prorrr.eeren en tweemaal vlak na
elÈaar
ygrq! gu onoptenendheid. vÀn àËn-iËïö_
-aóàrrrii.

schen keeper_-gestraft met
rlrerq@r. wakker geschud een
begint t èiAen
weer serieus te spelen. een ïooizJi-vàn
rechts wordt door den^midvoor-àirö
!ï'j
nomen en de stand is 6_2. oe
stithdeien
probeeren den achtenstand'nog e;Ëï-Ë;
Í
maar Leicien is nu waakzaam" ón
à;;;_
-;
"-*va].len stranden op ae vertéai;i
.E;ven voor ,t einde krfict dJlinïshinnen
rile-ej qe1t ba1 vriJ en scooll onirouà6aai.^'-'^,
^,STt nierop fluit de scheidsrechter ,f
elnde..

]
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LEIDEN IV-H.D.M.
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(heeren)
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lu,Fgtg,p:-sq§__fr:,ö:
"Ëoii-frr*ft
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xótu'ïËidS
#i'ff#ra'rËullilfl .k #I
ít:#.HlsJ;#,rs_,#wfl,-,x*
*Hudito

B-I.

II.

-a-het begin is Leiden sterk in
-,-Dadel['k.na
o-eJl
aanval e-n btijft Ait d,e eerste huÈt:-ö;
miqvoff drukr dit uit in ee" piàcËtÉè
goal. (1-0).
De Hagenaars komen sl€su'ts u*r, ,rr*
maal op de Leidsehe helft.
tweede helft vallen de gasten ech_
, Iq_,9u
ter
f link
-aan, _hoewel rf iiècirtr-öË;ïö;;
yln spelen.
Door een'aarzeline vàn -f;à;;
Leidschen keeper worat Éèn ïàïd;;;';;':
v_allen met een goede goar ueróonà]-ir::;;.
Het spet golft nu wai óp ;;-il*.';;;
enthousiasrne van oe r,àiaènaaii".irrii"i
tr,[aar te verdrnjJnen, hoewel de verdeàigrng beter werkte dan ln de eerste helft-,
Geen .va_n belde partfien maar<ïïord:*'"'
rn de laatste tien mlnuten krijgt L€iden
e_chter _weer een vla.ag van entËóusiaÀm.^
Het spel r,ordt wat zeÀuwàirriis. ileilö;;ï
€r ailes op en negen van de etí GiàËi,ïiiri
§r.aan tn de Haagsche cirkel.
_..De moeite wordt beloondl (2_1): Dade-,
lijk na de buny onderneemi.ae unriiuíriïài
van Lelcten nog een solo-ren en ook mei
succ,es. (B-t). Nos enkcle ooeenÉiit<ïöï
wordr cr rer gespeeid ón à-an 'ËöÀ:íïï;ii
elno o&n aezen wedsta,tld.
I

Do lcldlna uror lli.oírdard

'ï#ËEàr'3f*flirËI

**t t****t

I

+Ér

*lïw,r,

Hf# #,_,B8r,i;

$##Ts.fl$;, *lr ?ïr ïy-,#*ni;

Overzleht.
D-am.esafdeellng.

-

i
HocKEY
HocrsEYBoND'

Lei.den gaat op b€-

ffi"#ïJ'"i;ïr,*:ii*.ài"f{,;ï*ï{*
te

sEaau

NEDEBLaNDS0TTE

Uitdagen van

zr1n, zoodat we met spanning de_
zen,wedst-rij d _tegemoet zien. rieiàas- Ëoràt

gisteren

genandicapt door eenge invalsters.
:9rqsl
r{€,,r,r.levtrcn ontv-angen Hurley en zullen
nler veet moeite hebben beide punten le

I
I

veroveïen. Ook BDHC 2 kan winnàn- à"nr.l

gemakketijk aJs de wasienààrËàÉË
zal ze rlet, niet hebben. Leiden
zou op den_ goeden weg voorl xuníenïà-an2
qap{ veel hoop kunnen we hieromt-riíi
nret.koesteren. Voorts zien we in deze af_
deeling IIpM 2 en rrBs winnen- Èiïl,rï'e
ontvangt.HDM 5 en maakt eàïËanEe de:
zen wedstrijd te winnen.
_ Ileerenafdeeling. - Leiden 1 gaat naar
ríotr_erdam en moet
op papier- in staat
yoldgn geacht beiae buirtíes mee
íia,i
nuts.te nemen. Victoria is echter een wis_
sely.autge vereeniging, die evenals Leiden
o_p h_a3,r
o_p.
ha?r -best is in ífruiswedstrfà1n.--zoó:
thuiswedstrljden, zoo_
,dat hier
spailnende sfrija- vàiírÀö[t
-eenAlkmaar
mag worden.
moet in staat ziin
v-ar1 IIDM 2 te winnen. maar een nóèt-frr_
club in nood doet rare sprong€n en hlet
zou ons dus niet verwondeien iíalen nOM
eens uit de slof zou schieten
.Leiden 2.mag niets verliezen wil ze haar
urters_t,- ggringe kans op promotie behou_
den.-Of dit tegen de Beveiwijkers zoo Ëànyoudig zal zijn, wenschen wt tè U-etwiite_
ten en'À/e voorzien dan ook een suannèn_
den.wedstr[jd. De twee leiders tn àeze à]_
cl_eelmg zullön wel Weten te
al zal
HDM het hierbij niet iooWinnen.
Èèm;k[èriik
Iilijgen als Hudito.'
3 .heeft dezen Zondag rust en
. Lelden
in
dq?e s-Èctle voorzien we ovàii,innínsèi;
van Te \['erve, Delft en I{DM 4.
De Ieiders in de 4e klasse: Leiden 4HDM 6 en lludito 2 kunnen alle hun weAl
strijd winnen,. zood_at.de spanninf vóitogplC nog wel zal blijven.
L-eiden 5 gaat, op beioek bij de Kieviten
en_kan.- indien volledig, zegel-ieren.
Ook de Leidsche Juniorén komen weer
op het tapijt. Hopelijk zijn ze in stiat iè_
vanche te nemen voor de in Leiden geleden nederlaag.
zcio.
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a,DAM

IleerenaÍdeelfurg.
De L€tdsche trreeren wunnen met. eeu

inylllqr dgn wedstrijd tegen Victoria en- benlelden hun [heoretische kans op het kampioensclrap van deze afdeeling.'De -vdiài-

ql+g is hier de overwinnÍng vín-O.u.ïïp
Alkm?ar, waardoor de Hae"enàarJ vörioóI
prg yit de. gevaarlfi'ke zöne zijn.
Leiden 2 liet ZondaC zfin -laatste &ans

mjororr II 4-I.
(D4mes).

r,T

kwam:met een volledis elftal
.Leiden
tte samenstelling was helaàs weer
.fteel anders dan in,den vorigen w€dstriid.
ver§cntllenale speelsters stonden, wat snél_
opvarrlng hetrof, geheel vreemd.
nàast
eilraar en erwas dan ook weer totaal eeen
yrE,-maa_r

run-tn den_wedstrijd. Adam was zeer zéker

gr-rtglippen. Jammer geíoeg atweei- ónveïI
dren'd, (laar de Leidenaars behal,rae elf soerers ool( _nog de beide scheidsrechters hàa-

sterfe-r. Vóór de pauze waren ze voortdurynd -ip den aanval en kwam Leiden zelfs
éé1 keertje _voor her vfiànoèiiiÉe àöi
ni-e-u
JJoor
de_ uÍtstekende verdediginà echter
van mej. E. Dros bleef de stand-Oà;í;;;

tegen Alkmaar.
Hqdi.tg behaalde een mooÍe-o"r-eii-riïdàït
overwinnÍng.
Leiden _4 won getukkig

scoren. De -deLeidsohe voorhoede viel weinis
aaq e_n _zette weer niet goed Ooor. SteeËt!

den te bekampen, hetgeen een te zware
taak bteek té àiin:
.Iammer t_e meer daar H.D.M, een veer
,.
rlet

iiiffi ït"*ïffi,*f
De Tleids_che

ffiË

*1.*8fl

,,8fl*o"*.

Juni'oren t<onOen-tióï tcgen
de
.Delftsche niet bolwerken en verlàïèn

met groote cijfers.

Hierorder nog d,e competitiestand der

promotrleRlasse:

T.O.G.O.
Leiden
Kieviten
Alkmaar
Deltt
H.D.M. II
ViciorÍa

7 1
38*15 15
52115-4
I 82316_208 12
I 31414_137
I 2t5L4_225
8
? t 5 15*21 5i
8
8
8

2-

6

13-so_ 4_
-i

even

volr

pauze zag Adam kans'ié

Böttltineh wls! zóq nu en-àan

m: I:
sóeï
dpor
[e breken maar aooraaï;t;beËa;;Í;À,
arreen moest doen, had geen enkele aanval
eenlg succes

;

Lreiden,s 4se,l.punt ontstond. uit een straÍgo{r}er, waarbij d,e bal door een ontranàis+erc yan een Adamsche in het doel kwaËr.

Aan het elnd van den wedstriiii-rË;;;
in hel Leid.sche
elftal, maar nog voor trèt-eèn-icöri;i"d;;
{reeg, .werd er voor het einde eefloten.
uns rnzlens werd er door één der scheids_
r€cntrers na half time te streng gefloien.
zoodat vaak' het seer ,,vèiiià-tefi;-;r;;t
wat.den toch al niet vrottön-weàitiiio ËËil
rneens wat meer samenspel

g0ed deed.

HIITYERSIIM-LEIDEN 6-1.
(Dames).

LEIDEN

De uitslag was wel eenigszins geflatteerd
voor Hilversum. Laatstgenoemde was wel
sterker, maar van half-time was 't kraohts-

versehll miniem. D,eze club is zeker wel

d,e

sterkste uit de afdeeling, een stickvaste
ploeg met twee uitbllnkeÍs, de midhalf mej.
Groote en d,e midrroor mej. I(ok. Dezenam
vier ran de zes g,oals v@ï haar rekening.

Bij Leiden vlotte het minder en vooral
voor de rust zat er niet het minste verband
tusschen achterhoede en halflinie.
Hilversum brak keer op keer door en de
stand 4-0 met de rust was welverdiend.
Toen kwam bij Leiden weer d,e ware geest

€n werd het Hilversumsche doel door goed
opgezette aanvallen in gevaar gebracht.
Mej. Böthling zag dan ook kans de heep-

ster te passeeren.
Ililversum vond de

seore echter

nlethoog

genoeg, en ond,anks het zwoegen der achterhoede kon I-rei'den het niet bolwerken
te gen de goe,tl combine,erende Hllversum-

sche meisjes.

't

Einde kwam met 6-1.

III-H.D.M. V C-2.
(Darnes).
.rvas

Vóór halft-time
geen van de beide
partrJ-en_ln de m'eerderheid. H.D.M. maakre

een doetrpunt,
döetrpunt, doordat ongerreèr
onEeïeèr treí-ÉàïvÀ
let-r,"]ïÀ
Leiden i4 het doet;tonà: -ïóï
9l-t!.at,.va"
yariatie lv1Írsi er nreiiin
ireí siei. ríe1'vröiiË
grg.-Mej. v. d.r staoï ir-ciï-irià'rËi:
lier
gewerkt,
dienstreliik
De lelding wa,s g,oed.
ti

ri

i
i

SIB,AIilBEERTES II-LEIDEN
(Heeren).

U 2-T.

Op een zeer hobbelig doch droog veld
bond Leiden deze,n belangrijken strijd aan

met 4 invallers in haar gelederen.
, Aanvankelijk ging de slrijd gelijk op met
eenige gevaarlijke aanvallen der Strawloerries, die echter tot de rust gekeerd konVICTORIA'L-LEIDEN
tíïiierenl.

I. 0-3.

_ Na een Iange periode van comDetitievriie
Íoliqlugen betrad Leiden I, met éèn lnvaUör
net li,otterdamsche veld, om Victoria de
tï^ttàeen. Het veld, dat uit
i agcslËËffiö
lcqffond, vergds _veel van de spelers.
| Bovendien
§r^e]
was het vrij onefien. Dejffii;Ë
temin begon Leiden erittrouÀiasï A;;;;ïà.
eir wist !U tret Victoriadoel eenige m;Ëí i;
gey.aar te brengen, waaronder-een tnsh
y?lr t9 vermelden van den rechtsbinnendie rakelings tanss eing. pvèn-ÀierËËi;Ë

letcten de eenige strafcorner te nemen. diel
gestopt door den ti"t .t aU, àöï ààí
§.y"rg
linksbinnen tot goal promoveerde. Victoria
kÍyam nu flink opzetten, doch de schitteïend_ spelende achterhoode met Haroen
aan het troofd wist van geen wi:t<en. -f,eiden's linksbuiten daareníeeen rienti àón
stand op 2-0 uit een voorlet. rvtei-àeièii
stand was ïret rust. Na de pauze wei*àvàri
enth_ousiast doorgespeeld.,.f,eiden,s miàíoóï
plonlr
!it.in. spelverdeeling en wilskracht.
Doch Victoria wist allengs- het spei tÀ Ëipl1-atsbn, zoodat Leiden ïiet me&-ïd" ;iivallen _moest h.ebben, die echter steeOi Ëén
ge\,:a3{Iijk kara.kter droegen. Victoria's
rechtsbuiten kre,eg eenige góeae kansen toi
schieten, doch nu bieek hoe onsehotvaardiE
Victoria was. Leiden's linksbuiten'-wiiï
echte-r _nogmaals met een pusfr ongeveài
vanaf de outline den keeperie verschàIken.
waarn& al spoedig het einde kwam met
deze voor Leiden verdiende overwinnins:---

den worden.

Ilierna ontstond door dralen der backs
het eerste doelpunt der Velzenaren, spoedig
gevolgd door een gelukkig tweede doelpunt.
ï:eiden liet den moed niet zakken en qefende de laatste 20 mi:ruten een geduchte
pressie uit waardoor de eindstand met 2-1
kwam.

De schedsnechters konden helaas een in-

druk van partijdigheid niet weg

vagen.

Tegen ruvr spel en sticks had beslist beter
opgetreden moeten worden.

LEIDEN IV-BIJSWIJK
(Ileeren).

III 4-L

Leiden komt met drie invallers op 't
veld, maar, ondanks deze verzwakking

heeft het kranig gespeeld. De voorhoede,
vooral de linksbinnen, heeft heel verdien-

stelijk ge\ilerkt, terwiil de midhalf en de

achterhoede ook op dreef waren. De k€eper
moet daa,r ook met eere woïden genoemd.
Leidefl wàs van het begin af aah veelsterker en hèéft dit ook weten uit te drukken.
die hun goeden keeper
De tegenstahdefs,'niet

erg tactisch. De
backs hebben dan ook niet erg veel moeite
gehad om de aanvallen te keeren, hoewel
één van deze aanvallen toch met een doelpunt
bekroond.
- De:reis zeer
pretbige wedstrijd eindigde dUs
in een verdiende overrvinning van Leiden.

misten ,spèelden

De leiding wa,s goed.

HUDITO (a)-LEIDEN (a) 7J).
Leiden kwam met vele invallers wà&raan het Kerstrapport een belangriik aandeel had. Na ong.5 minuten kwam door het
overwicht van Hudito de eerste goal. In het

elftal rverden e,enige veranderingen aangebracht, toch rammelde het geheele elftal,
slechts de linksback was in vorm. De rust
kwam met 0-3. I.Ia de rust werd op e,en
nog slechter veld gespeeld met als einduitslag 0-.7, De leiding berustte bii een
bondsicheidreehter en een ander die heel
goed floot. Een verdiende nederlaag!

Overzicht

darn€s ran Lel- Dé
hebben morE€n
€én fflÍén das. dle
elsenliik wel waí onsele,Een komt. daar
Lelden over een uaar weken eeflige van
haar sneelst,ers zal moeterr afstaan aan de
wlntersport.
Leiden II qaat eerl zware nederlaag teqernoet indlen de zaken niet anders aanDamesafdeelÍng

,den

NEDEA,LAND

§CIIE IÍOCKEYBOND.

PrograríÍda voor m0rÍcn.

.

Damesafdeeiing.

De eerste klasse en de promotiëklassg

soelen morgen proefwedsBlld€n
Yaststellins van het Ned. elftal.

voor

do

B: IIDM z*Leiden 2; R$r
3-A'dam 3: IIB§-BDIIC 4.
Vlèrde klasse B: Leiden 3-Klev. 3. 1O
uur; HDM 5-EO§; HDM 4*IIHÍ;IC 4,
Derde klasse

Heerenafdeeling
A: IJeIden 2-lÍDlvt

8. 10
uur; §trawb. z--HB§ 2; I{udlto-Alkm. 2.
Dercle klasse C: Lelden 3-Cl. té \ry'€rvé.
12 uurt IXÍfiJC 5-SO§ 2.
Vlerde klass,e C: l,elden 4*HDM 6, 2
uuri HDM 8-Hudi,to 2; SO§ 4-VOf,.
Vlerde klasse Di Íxlden 6-Í1OC 4. 2
uur: Delfí 4-AMVJ 3: Kiev. 3-Delft 3.
Jun. afd. flen IIass A: Lelden a-Vletorla a. 12 uur: Vletorla b-N€d. Lyceum ai
HHIJ,C a*IÍudito a; IIDM a-Rljswtjk a,
Derde lrlasse

f

eenakt 'r,,.-.rdcr ïirdien. all,e Leids,ehe dames
zieh eens 1r1o'rrrqen toí de laatste mínuut
toe hun t-re"t,p kr:aehten te qeven zouden
de resultaten zekel' beóer worden.

Leiden 3 ontvangli Kiev. 3, waarvan de
voriqe maal op het nippertje gewonnen
werd hetgeen nu dus ook mo.qeliik moet
ziin.

Heerenafdeeling.

Leideir 2 heeft te-

genoyer de andere vereenigingen
den plichi
haar record van alle qewonn'en thuiswed-

strijden te handhaven Gemakkelijk zal
kon presteeren moet voor Leiden ook
het ditmaal niet vallen. maar wat Alkmaar

m'ogèlfik ziin.
fn deze afdeeling ontvangt Hudito Alkmaar 2 zoodaf hier vool lludito de kans
U,gt om misschien HDM 3 v,an de eerste

plaats te verdringen.
Strawb. spelen een wli onbelangrijken
wedstrlid tegen HBS 2. die door de thuisLeiden 3
club wel gewonnen zal

ontv,angb

te Werve

en "vot'dén.
?,al ongetwi.ifeld

[rachten revanch,e te nemen.
SO,S zal tegen HHIJC 5 dienen te winneu. öm h'aar kans oD promotie ni,et te
verllezen.

Lelden 4 speelt een be,slissenden wedstrlid voor het kam,oioen,schap of d,e prornotio tegen IIDM 6 en \ve hunnen hier

dus een spannenden wedstriid verwachtenr.
waarvan met geen mo ellikheid een uitslag te voorspellen is.
Hudito 2 kan haal' wedstrijd winnen
evenals S,OS 4. Leiden 5 komt na lanEe
rust weer oD de Proppen tegen rroc 4'
\uat bèst een overwinninq kan worden,
Tot slot spelen de iunior'es tegen de
Rotterdamsohe ieued. Leiden zal er wel
op Eebrand ziin den indruk van de zware
nederlaag dle vorlge we.ek werd seloden

ult te wissch'en.

Overzicht.

HOCKEY.
trEDERIITNDSCHE HOCKEIJBOND.

Iilodstrijden voor morgen.
Dames-afdeeling, Eerste Klasse: RoodïvVit-HHUC ; Gooi-HOC; BDHC-Amsteïdam.

: Leiden-Kieviten, 11.30 ;
B.H.V.-Amsterdam 2; llurleij-Hilversum,
Derde Klasse B: Leiden 2-BDHC 4; HBS
2; A'da.m 3-THC.
-IIDM
Vierde Klasse B: Togo 3-.Kieviten 3;
IIDM 5_HDM 4; SOS-HHIJC 4.
Heeren-afdeoling, Eerste Klasse: Il'sum
SCHC-MI{C; HOC-HHIJC;
-A'dam;
ïIDM*Gooi.
Prom. Kiasse: Delft-Leiden; AlkmaarKieviten: Victoria-Togo.
Derde Klasse A: Leiden 2-Hndito, 10
uur; HBS 2-HDM 3; Strawb. 2-Alkmaar.
Derde klasse C: Leiden 3-Delft 2, 2 l.i
Cl. te Merwe-H.H.IJ.C. 6; H.D.M. 4s.o.s. 2.
Vierde klass,e C: Hudito 2-Leiden 4;
Rijswijk 3-S.O.S. 4; V.C.L.-H.D.M, 6;
H.D.M. 8-Ned. Lyc.
Vierde klass,e D: Togo 4-Leiden 5;
Vict. 4-H.O.C. 4; A.M.V.J. 3--Delft 3;
Delft 4-Kiev. 3.
Jeu,gdcomp. Afd. Den Haag A: ILD.IvI. a
a; N,ed. Lijc. a-Rijswijk a; Vic-Leiden
toria a-H.H.U.C. a; Hudito a-Victoria b.
Overgangsklasse

-o-

Damesafd,eeling
IJeidsche dames
- Dezoodat
ontvangen de Kie'viten,
hirer twee
zeel vemwakte ploegen tegen elkaar. in 't

veld treden, Beide ploegen verschijnen met
eenige invallers, zoodat de beste- reserves
den doorslag zullen geven.
Hier ligt voor Leid,en de kans om nog^
gauw eenige puntjes te verzamelen daar ei
missc-hire.n

een volgenrJen keer nog meer

invallers zullen ziJn.
De- vraag is echter of B.H,V. en HurleiJ
nog kans zullen zi,en om een puntje te bel
halen.

Leid,en II ontvangt de and,ere zwakke
zusjes uit deze afdeeling. Hier is dus de
kans weer eens een puntj-e binnen te iràten.

Hee.renafdeeling
Leiden I gaat oen
- tegemoet
poeilijken wedstrijd
tegen de
Delftenaren, doch winnen mo,ct Àoeeliik
zijn. In dit geval zou Leiden vri.i z,ekeí ziín
van de tweede plaats. We geven Atkrraàr
tegen_de Eiev. een goede Éans. Togo zal
zich door Vlctoria geen overwinning" lat,en
ontnernen. Weer zal Lcid,en II eén der
leiders onímoeten, ditmaal Hudito, dat dà
Yorrge weel( op eigen terrein
Alkmaar
fI verloor. Dit kan Leiden dusvan
ook en ait
moef ze, de traditie getrouw, ook doen.
Zal H.B.S. II in staat zln f.».fU. fif -È
kloppen? Hierdo,or zouden zeer yreemd,e
verhoudingen ontstaan. Een gelijk spel
tusschen de Strawb. en Atkmaàr ïi Íi^itt
het _meest waarschijntijk. Leiden II öu
_aardig werk verrichten door Detft te slaan.
Voork zijn hier Cl. te Werve en ff.O.M. iV
favoriet,. Leiden. IV gaat een Uie-Àatóh
tegernoet, waarbij de promotíe op het soel
staat. Hudito II liet ook een ve.erèn schiint
momenteel niet zoo best in vorm, zoodà[
hier 9:e kans voor Leid,en Migt om Éii:ti
een flksche stap dichter bij dö promoti,e
!e Drengpm.
. Lgiden. V ga.at bi,l' de leirders har.er af_
{I€ellng f,e gast en een ned,erlaag ligt dus
in de lijn der ve,rwachtingen. oe" Èïàsóire
Junlorell gaan een bezoekje breirgen bij de
"treï íi eËi

l'i,l#;,j ïï#;,il3ïiir.:,,

:ii.,"

--\

HOCKEY.
NEDERLANDSCNE HOCKEYBOND.

Uitslagen van glsteren.
Damesafdeeling.
__Eqrs!,e kiasse: RI4/-HHIJC 2_1 : Gooi_
HOC 4-1; BDHC-A,dam -+_1.
_Overgangsklasse: Leiden_Kieviten 2_0;
BHV-A'dam
II s-1_
II_BDHC IV
_ Qerde klasse B: Leiden -A'dam*rrr_:
l=3j
- HBS*HDM rr. 24;
THC 3-2.

Heerenafdeeling.

H,sum-Aidam
__Fglstq
llasse:
HD_M-Gooi
3-1; Hoc_ÈÉijö 0{:
z_Lt,
SoHC-MHC 3_2.
Prom.klasse: DelfL-I.eiden 0_1: AIkmaar-KÍev. S. 1: Victorla_.togo (. l,
3e klasse A: Leiden, ff__Xuïlto d_Z:
§trawb. Il-Alkmaar II. 0-1;

"*--"1
3e klasse C: Leiden III-Delft II 0-5;

HDM

III

1_4.

Cl. te rilfeïve-HHIJC VI H; HDM IV.so§ u 1-3.
4e klasse C: Hudito II-Leiden M-0;
IIDM VIII-ffLC 5-2; Rijswijk III--SOS IV
1-0.
4e klasse A: TOGO lV-Leiden V 11-0;
Delft IV-Kiev. III 1--3; AMVJ III-Delft
Ii rlr 0-8.
Junioren: HDM a-Leiden a 9-0.

Overzicht;

I

lDames
De Leidsöhe dames hebben
- yrij
zieh nu w9t_
zeker buiten dèÉr;&ïie_
gevaar gesteld, daaÍ zij nu 6 punten vórsprong op de hekkesluiters hebben be_
.!rpla. ook B.H.v. stetde zich in veiiÉrreià.
.t,.l*q" krijgt nu nog de moeitUts-te-wÉO_
_s_[rl]cten het moet nog tweemaal teEen
Hurley en eenmaat tegei B.Hr. ;ielef.--Leiden II kan men nu als hekk-eiluiier
opsc_hrsven.. Het is wel jammer d;t-.-àii
ngodig wa.§ om te b€wrjzeri aat zónoer'erËstig willen geen succe§ te feÀaión is. ----

'

Ileeren

o*

Leiden

I heeft, zij het

'wernóod, toch
- de beide puntjès meeternauweten
te nemen, hetgeen gevoeed bii de nédóii;;
der Kievieten haar haasf zekór maakt vàrï
'de
de tv/èede
plaats.
tweede plàats.
T.O.G.O. won zooals verv,/acht
T.o.G.O.
verwacht van Vie.toria
zoodàt de stand aan d; Itób oi?;;]i_

zigd is.

e 81-43-15
1?
T.g,c.o.
Leiden
9 6 Z' 1- 16-_4 , ii
9 4 t 419-14-9
Alkrnaar
.Kievlten
9 g 2 4t7-rí à
1 Leiden II blijft onyerslaanbaar op ei.ee,n
veld. Ditmaal gingen de leiders er
aan,

nièt-ËZ

..Jammer dat Leiden dit seizoen niet eens

een uitwedstrijd won, anders was promotie

zeker geweest.
H.D.M. III won van H.B.s. en neemt dus

de- leiding weer. Alkmaar II vecnt ziffi
echter ook een weg omhoos ditmaat wera
Strawb. II het slachtoffer. Lèiden III sneel_
_de _een heel slechten wedstrijd, aie'mèt

hockey wei4ig gemeen had. s.ó.É.

ti

stuil;té

de zegetocht van H.D.M. IV. Leiden fV
wel is waar niet gewonn;n;--haar
leeft
dan toch wel_een puntje íerovera, aaiïéer
te pas kan komen. Jammer dat dit een
onaangename wedstrijd is geworden met
een_ pïotest van Leiden wegens het niet
toekennen,van een doelpuni.n.D.M. ïiii
-f
yr,st_wqrt<eUj k H.L. C. een iksehe' neaèrf íae
toe te brengen.
Leiden V heeft een smet op Leidens ba_
.
g-qworpen door maar tietst Ààt-rrllo
nier
te verliezen.
Ook de Junioren leden een gevoelige
nederlaag.

tl

LDIDEN-TITVITEN 2_0.
(Dames-afdeeling).

Eindelijk win-t Leiden een wedstriJd op
eigen veld. Een beetje verwacht was het
rvel, daar vàn tevoren bekend wa.s, dat de
gezusters Broese van Groenou, de twee

niet mee
sterksten uit de Kieviten-ploeg
-thuí§club
trok
zouden doelen. Màar de
ook met ïrie inva.lsters ten striide. Verrassineen waren dus lang niet onmogellik.
De fredstriid stond niet op hoog pgil,

het

tempo 'werd al door heí moeiliJke
gladde'teirein erg gedrukt en de elftallen hadden niet hun besten dag.
Leiden bleeft iets in de meerderhei'd, de
halflinie deed goed werk, en de backs
lvaren ook niet slecht. De keepster wes er
bepaatrd ..in" dezen keer. hield een paar
friaie lítten eruit en redde zelfs een
strafbullv.
De vooihoede speelde niet zoo best' Het
samenspel klopte niet, ze speelde te welnig
samen en te veel alleen.
Na halftime ging het rrel wat beter'
toen verden ook de lwee goals geql3.akt;
de eerste uit een voorzet van recht§ en
een d.aaropvolgende strubbelin'g; de twee',
de was pràchtig, één minuut voor het eind
ging de rechtsbinnen er aJleen Yandoor en
in.
schoot hard en hoog
Éèt etitar van -de Kieviten leed het
meest onder een zwakke Yoorhoede, die
uiet tot schieten kwam en een paar mooie
kansen verknoeide,
De halflinie was goed en Yan de qc!terhoede was de reihtsbaek het strulkelblok voor de tegenparttJ. Zonder veel
spannende momenten werd deze partiJ
vïrspeeld, en haalde Leiden er twee kostbare punten bii,

----€LEIDEN II_8. D. U. C. TY 1-3.
(Dames-aftleeling).

Leiden II had niet behoeven te verliezen. daar Bloemendaal wat spelpeÍl betrof'
nie[ beter was. Belde elftallen wlsselden
snel af in aanval en verde'diging. De voorhoede van Leiden heeft dit keet beter samenspel iaten zien maar iammer genoeg
ziin er niet veel doelpunten uit voortgekomtn. Pas na half-tline kwamen de goal'
tjes. Het eenige tegenpunt wetd gemalk!

d.oor mej. M. Bergman. Overigens was het

een prettige

wedstrtd.

*

boeken. Hierna kwam Delft voor Leidens
scoorde volgens velen een soal.

doel en

anderep, waaronder de desbetreffóndd
scheidsrechLer, meenden, dat de bal naast
was geschoten. Vlak hierop wist de Leid_
sche keeper
keeper een goal doof een
ie voorkomen. Hierdoor moreelstrafbullv
sesteunà

loog Leiden

wederom ten aanvàI. doch

I

keeper en backs wisten aile sevaai íe Éàó:

ren. Zoo ontstond een spannende
striid.
met belde partfu'en om -beurten in'deí
a&nval. Na de rust is Lelden wliwel constalt sterker geweest, doch DeUi;s
linËX,acl( was ongenaakbaar. Tenstotte werd i
een za-cht _aangegeven baletje vàn-reóÉii,
9oo"r . de_n linksbinnen ingesChoten. In de
laatste. l0 mlnuten was Delft nog even in
het. eftensief, doch door onoor<léelkundts
pqgJ wilt zl1 niot te scoren. reide-n íteËpiË
nlcrr,'tde dus oen zege r:lr. het vuur. àie
,rr'eer voornametiJk
te'àanïen ía.,
ËËï
goeq sluitende spel van de achterhoede.
"öii

i
I

I

I

i

LEIDEN II-HUDITO
(Hee,ren-afdeeling)

{-2.
.

:ra g.en aanvang wist -e-JÀ"iö
uit te o,efeneï. ttà Hudito
mislukíe aanvarren r1e.Èï-proïöË;"E;
^-f]-gnoea.iS
eenigen druk

Leidsche.mid.denvoor door

en m;l--";

iitJï,ï'#f ,trf

i.ï;1"*{'lj*:i[*.iàf
i,":'Ëï"?ï_L''.;'|;,*i"[#t*ït;*Í:
ten doah de LeÍdsche a"hGiË;;;"ffiï;

l-a,ar dag en onmiddeltijÈ

w;;à;;;;;;;:

argewezen. oe arur óp Ëi" Lïiii_
l+Ien
sch.e doel houdt aan en ats
oe-miàoooïïï"
fl3,ï:ï. fJ3[,*,ïIïft ;tààï Ë*ö;ï

ïï

de.thtie
-.^Na.-l tha.ns trekt LeiOen weer ten aan_
is aer uudto'ruu àiË fiïï"
I1l
een. doelprrnt

schentf-Ial1i."^' "'" "oo^

*ï#,ï'f**
*iöfrË
ËEf.? J.ï',},ï .'i' ---*'""
naar achterstand
"".-"
verkieinï.
._tp

sng,nqigg komt weer te.rug en Lei.den
-È;i

f. f"rïïi*fg"à:Jïljr,l";dt-'Ëil

;ii

HUDITO II_LEIDEN IV I}-0.
(Heeren-afd,eeiing).

Het veld was zeer siecht, tooh was Lelden stickva":t, maar Éet voord,eel bleef bij
Hudito, Norg- vóór de rust werd door Leiden
e,en zuivere goal gernaal<t, die eohter geanuleerd. werd,
In de tweede

helft werd het spel

HOCKEY.
NEDEIULANDSCIIE IIOCKEYBOIID.

steeds

ïuwer. Al waren de Leidena,ars veel lichter
tooh wis,ten zij goed rran zich af te bijten
en Hudito is menigrnaal door het oog rran
de naald gelrÍopen.

morgen.
Damesafdeeling.
le klasset BDHC-HHIJC: Rood \ryitGooi; HOC-IIDM
Hurley-Leiden; Kiev.l
, Overgangsklasse:
I
A'dam 2-BDIIC 2.
3e klasse B: Leiden 2-EIB§, 11 uur;
, -H'sum;
RlV 3-A'dam 3; BDHC 4*IIDM 2.
4e klasse B: ToEo 3-Leiden 3: Kiev. 3l
-HDM 5; §OS-HDM 4.
Heerenafdeeling.
le Klasse: ItrHIJC_H,sum: IIOO-_§CEIC;'l
A'dam*HDM; Gooi-MIIC
Ir Prom. klasse: Leiden-A1kmaar. 2 uur:
Delft-Victoria; Togo-IIDM 2.
j 3e klasse A: Alkmaar 2-Leiden Z:
I HHIJC 4-HBS 2: HDM 3-Hudito.
SOS 2-Leiden 3: IIHIIC 5
, 3e klasse6;C:Delft
2-CI. te W€rve.
-IIHIJC
4e klasse C: Leiden 4-§OS 4 11 uur;
Iludito 2-HDM 6: RUswijk 3- HDM 8:
Programma .voor

i

I

Deue ruw gEsp€elde wedstriid, op €en
zner zrrleà:r vóId, eind,igde met bla;nko stand,

I

onder protest van Leid,en.

I

I
I

LEIDEN III-DELFTSCHE STUD.

II

O-5.

I

(Heeren-afdeoling).

Oelft befra,alAe - en geheel verdiende
overwinnlng, z,oolrel ln verdediglng aLs
aanval was het Ï,e,iden 'ver de baas was.
ontstond uit eell
De eerste tegengoal
strafbully togen den Leidschen keeper. De
L,eidsche aanval kon door te weinig doortastendheid niet door de verdedigtng der
gasten heen komen terwiil omgeke'erd de
tegena.an'rallen snel en gevaarlijk waren.
Even bleef de Leidsche goal nog voor verdere perforatle's gespaard maar een misverstand werd Leiden noridlottig en via
de paal spïong de 'in
bal in (0-2). Delft'
bl§ft voortdurend
de meerderheid en
hoè r,ei0en ook zwoegt de aanval kan het
ntet bolwerken en even voor het einde
woudt het 0-3.
Na de rust is het spelbeeld niet veel veranderd. Vooral de rrichtslrtnnen van Delft,

blijft gevaarlijk.
Nog tweemaal weet Delft te scoren
met 0*5 komt het etnde.

en

rr.DJlr. (a):IJ$'IDEN (A) e-0.
(IÍee,ren-a fdeeling
).;

Ít"

)

.

'

Leiden begon hee] goed. Toch scoorde
H,D.M. (a) in zeer korten tijd 3 goals. De
Leid,sche 'aanvaller§'hadden heí geluk niet
fiie,e en hoewel h,et elftal vogl beter was
da,n tegen Hudito §rram de rust met 4J.
Na, de rust scoorde H,D.I\{. tot 0--O. Do
keeper was desondanks zeor gped.

I
I

I
I

I
I

I

,

I
i

I

j

vcL-HLC.

,

i

4e klasse D: Leiden 5-ÀIllVJ 3. 2 uur;
HOC 4-Togo 4; Kiev.-Victoria 4: Delft 3
4.
-Delft
Junlores Comp.: IIIIIJC a-Lciden

a;

a; Riiswijk a-Victoria a;
Lyceum a-VietorÍa b.
,HDIvÍ a-.-Iludito

-ËlffiTh;tà;

-Emc Baïimïinï:-=
bll ltrurley welko rroroenlctnc hlermee haar laatste kans krlJgt om de
bozock

I
I
I

degradatle te ontgaan. Lelden staat 6 oun- i
ter:. voor zoodat de kans voor de Amsterdamsche.club al heel gering te noemen is.
Verm,oedeliik gaat Leiden dit keer met nog
meer invallers het veld in dan den vorigen
keer, zoodat de kans op een nederlaag vrlÍl
groot is. Il,urley heeft echter nog geenl
r

I

I

I

doelpunt weten de fabriceeren redurendei
groote wedstrlid in deze afdeeline Isl
_ De
de kamp te rffassenaar. waarvan we voor
de Kievitcn weiniq qoeds ver\ryachten. De,
wintersport heeft hier wel op hsrtiDende

. -

d,e heele competitie.

winnen,

Leiden

í zat-i"'emlièiriam wel weten te
2 gaat weer een nederlaag

t,e-

gemoet, daar we niet gelooven dat IItsS
zich deze kans op promotie zal laten ontnemen.

LeÍden 3 gaat naar Togo B die nog niet
veel fraais hebben laten zien, zoodat we
een Leidsche overwinning mog€n v€rwaehten.

Heerenafdeeling.

Leiden 1 krijgt Alkmet
ciJfers van de Kiev. won. Oppassen

- vorige week
maar op bezoek. dat
gïoote
is

d,us de boodschap wil Leiden haar eervolle plaats behouden.

Togo ontyangt HDM

2 en zal

dus wel

geen moeite hdbben de beide puntjes te
behalen.
Delft en Victoria bestrfiden elkaar de
Iaatste plaats.

r,eideri z sàat op bezoek'gii 4lkmaar 2.
dat momenteel de tweede plaats Urneemt.
De toestand is in deze afdeeling bepaaldl
interessant Ee$rorden. Indien Leiden-wint
is de kans op promotie lans niet denkbeeldig meer. daar de laatste twee wedstr{den thuis gespeeld moeten worden en dit
leverde Leiden tot nu toe steeds de beide
óuntj,es. Laat Lieiden 2 nu eens een ult-

wed§triid winnen. Een andere titanenstriid wordt in den Haag gestreden. waar
Iludito en HDM 3 elkaar ontmoeten.
Leiden 3 gaat naar alle waarschijnlijkheid een nederlaag te,gemoet tegen sOs 2.

Om de leidinE za1 bitter gestreden worden
door Delft 2 en Cl. te \ÀIerve. wat wel eens
in het voord,eel van de Delftenaren zou

kunnen afloopen.
Lieiden 4 ontvangt §OS 4 en ual onge-

twiifeld zorgen Eeen puntje te verliezen.
B,elangwekkend is de afloop van den
striid te Delft tusschen Iludito 2 en
HDM

6

Leiden 5 ontvangt thuis AMVJ 3 en kan
misschien op deze wiize tr.achten de nederlaag van voriqe week te herstellen.
De Leidsche Juniores gaan naar IIIIIJC.
Indien ze succes wilten behalen zal het spel
openge,houden moeten worden en zal er
enthousiaSme getooncl m,oeten worden. Een

wedstrijd kan nu eenmaal n-iet met mool
spel gewonnen worden. indien eï niet

feller gespeeld wordt.
Dus open het spel. Íel op den bal en

enthgrslasm,o.

trEDER,LANDSCEE
I

I

HOCKEYBOND.

I

wijze invloed uitgeoefend.

bpÉc

HocKEY.

_--:

I

tt
gisteren
l;
Damesafcleeling.
lt
lste klasse: BDHC-HIÍIJC 5-0: ,Rood- ';
\trlt*Gooi 2-1; H@-HDM 0-6.
Overg.kl.: Hurley*Leiden 1-1; A'dam
U-BDHC II 4-7; Kieviten-Hilversum
%3'orro B: Leiden rr-rIBS o-s; n.w.
III-A'dArn III O_4; BDHC IV_HDM II í
7-2.
I
Heerenafdeeling.
I
le klasse: A'dam-HDM 0-2; HIIIJC- |
Hilversum 2-1.
I
Prom.klasse: TOGO--HDM II 5-0; I
Delft-Vtctnria 0-0.
I
3e klasse A: Àlkmaar Il-Leiden II
7-2*i HHIJC IV-HBS II 3-l; HDM IIl i
--Iludito
* Onder3-0.
protest van Alkmaar-

Uitslagen van

I

I

I

I

I

ll

3e klasse-Cr IÍHIJC V-HHIJC VI 6-2;

"ïï'oli*f

'o,'fi,#f

ilïe,i;lir* r,,,,-,

Il

I'
I

F['H'ïY::,**.**l;

i

7-

Overzichl.
Dames. *

I

véÍtroi( met 5 invalstèrs naar llurley en moest daar in een
niet nader te omschrrjven modderpoel den
stiud aanvangen tegen een zoo sterk mogèlijk Hurley. Leiden I mag bllj ziJn met
dit gelijke spel daar het de onderiinge verhouding niet heeft veïanderd en Leiden
hierdoor boven B.H.V. komt te staan.
A'dam II h,erstelde ztch uitstekend van
haÈr depressie door B.D,H.C. II te slaan.
Hllver.sum stevení recht op het kampioenschap aan door Kieviten met groote
cÍjfers te slaan.
,De stand is hler nu a1s volgt:
Leiden

Hilversum76011228-1
Kievitenl06131331-13
Br D. II. C, II 1,0 6 0 4 tZ t4-25
Amsterdam II 10 5 0 6 10 ,1*19
Lreiden10325827-27
I 3 1 5 ? 18.-17
B.H.V.
8 0 2 6 2 t-29'
Hurley
Leiden II kwam door een mlsverstand
niet op zoodat, H.B.S. een 5-0 zege oogstte.
H.D.M. II haalde een benauwende zege op
B.D.H.C. IV en heeft hlermee het kamËioenschap van haar afdeeling behaald, en
Ifren
staat deÍlnitlef onderaan en zaL
GgradatiewedstriJden moeten spelen.
Lrciden II speelde tegen T.O.G.O. III en
wlst verdlen! te winnen
Ook hier ls het pleit besieclrt en heeft
H.DM. het kampioenschap behaald.
Heeren. - In de eerste klasse heeft H.D.M.
d€ fraaie prestatie gel€verd om A'dam in
dio Hoofdstad te slaan, waardoor H.D.M.
€en groote kans maakt ten twee'de male
Bampioén van Nederland te worden.

In de

prom,oti,e.afdeeling behaalde

T.O.G.O. het ka.mpioenschap, zoodat LeÍden zich uit de tweede plaats tevreden zal
dtenen te stellen, hetgeen overigens al
freai genoeg is ln het eersíe Jaar' na de
promotle.
. fn de 3e klasse A is de striJd thans eerst
op voll€ kracht gekomen. Leiden II won
van Allrmaar, zij het dan ook on'der protest, terwijl H.D.M. fll-Hudito ivlst te
slaan, zoodat de stand thans als volgt ls:

H.D.M,Ur 10 7 I 2 15 33-9
11 6 1 4 13 23-16
10 5 1 4 11 23-18
Irudito10514
11 15-12
In d,e 3e klas,§e C stevent Delft II na

.Alkmaar II
Irèiden II

hoar overwinning op CI. te Werve naar het
kemploenscrhap, doch de spanning zal er
TIeI tot het laatste moment in blijven.
In 4D ziJn het Delft en H.O.C. IV, di,e de
gaan.
anderen voorbij-Juniores
De Leldsche
verloren met eén
doelpunt versrhil van H.H.Y.C.A.
Het wll blilkbaar nog steeds nlet lukken.

IIURLEY-I,DIDEN

1-I

(Damesafdeeling).
Le,lden speelde Ínet

vilf invalsters,

\ry.o.

de keepster, z,oodat er met drie loacks werd
gespeeld. Het rniddenveld leek na vijf min.
spelen als omgep,loegd. Van samenspel ',vas
dan ook weinig te lrespeuren; vooral niei
in de voovhoede. Na rusl ging het wat
beter, Lelden maakte de eerste góal. Hurley
zotto €r toen alles op om den gelijkmaker
te scoren ï/at haar eerste goal van het

seizoen zou zlJn. Elndelijk gelukte dit uit
een sctlmmage, nadat de derde back eerst,

nog een schot .met haar schQud,er uif de
goal had gehouden. Door dit gelijke sp,el
raekte Leiden uit de gevaarlljke zöne. De
backs en de spil van Lelden en de spil
ven Hurley blonken ult, terwijl de iinkshalf
v&n lJelden s,L. ze$ w€lnlg ln het spel betrokken werd aangezien Hurl,ey alles over
den linkervleugel speelde.

TOGO III-LEIDEN III 1_Z
(Dames-afdeeling).

I\[Ét hét idee tegen een zwakker zusje
tC moeten spelen bond Leiden vol mosd
dcn strUd met Togo .aan. Maar Togo kwam

af dadoltJk flirnlr opzetten, zoodàt Leide.n
won beduusd te kijken sto,nd. Toch drong
Ircldsn gauw weer op, denkend aan de vorlg€ overwinning op Togo, en de linksbinnen kreeg de kans den bal ln het doel
.te rollen.
Na rust kwam Togo op haal beurt opzetten en zij scoorde eenmaal. Nu begonnen bèide partijen enthousiast te spelen
cn Leiden scoorde nog weer. Jamrner dat
de voorhoede de vele goede voorz,etten,
vooral van rechts, niet wist te benutten.
fn'de halflinie was mej. v. d. Sta.dt heel
goed. Leiden had e,en grootere overwln-

nlng ku,nnen behalen,

ALKMAAR

II-LEIDEN II 1-2.

(H'eeren-afdeeling)

"

Na een zwaren wedstrijd op een- nict
màeitUf terrein rs Leiden el in geslaag.d
h;-;;-a;""f^^
rri]'.urpdqt,r'iid te winnen,
w'innen. aaIbersíen ui'iwedstrUd
haar

protesE van .érlKrilaar'.
Alkmaar.
hoewel
rcwel onder
oncter protest
Sooedie btiikb Leidcn overwegend stcrdalr de Alkcioel gevaarliiker
r'en vöor
vóor <íoel
sevaarlijkel dan
kè'i-en
maarders.
Aanval op aanval volgt op hei All:l:taar-

HOCKEY.

det doel eÀ na twintig miuuten wect
§toet uit een throug-pass de eerste goal
te maken. Even later gevogd door cen

NEDERI,ANDSCHE HOCKEYBOND.

Leiden hèrademt en begint dan ectl
wat vendedigende houding aan te.nemen'
wa de rust [racht Leiden nog eenige maten flink aan te vallen en het Alkrnaarder

Damesafdeeling.

tweede doelpunf,

doel ontkomt aan een doorboring' Na een

strafcorner op het Leldsche doel, wet'en dc
Alkn:ààrders' het eenige iegènpuntje tc

dai zou blijken van groot belang
ie ziin daar Alkmdar na den wedstrild
Inrotésteerde tesen Leidens eerste doel'iiunt wegens b[ihn-spel-positie van Leiàens midvoor, De scheidslechter die aanr vankelilk meende dat dit niet zoo was beI eo" nà tang praten zijn meening te wUzeLten.

I zigen.

l)aar dit echter voor Leiden onr de pronrotle kan gaan is hef te hopen- dat de
bond in gevài vair toezegging van het prctest den wedstrijd over zal laten spelen.

_{--

H.H.Í.C. (a)-LEIDEN (a) 2-1.
(HeerenafCeeling.)

)

Het l:egin is ze'er slap, beide partijèn
toonen iriet het minste enthousiasme.
Leiden is iets st'erker, maar H.H.Y.C. weet

een misverstand in de achterho'ede te
scbren. Even daarna doelpunt Eosselaar
uit een pass van den linksbinnel'.1-1'
Ho,ewel Leiclen ook na de rusí veel sterker
is en aanval op aanval doet, slaagt ze er
niet, in te scoien. H.II'Y.C. krijgt bii een
van haar aanvallen den bal en weet in ofÍsicle positle een gcal te rnaken. Zoo verloor ieiden oníerdiend tegen een z\ilakker

bij

elftal.

Programma voor morgen.
Eerstc klasse: Proefwedstrijden te Haar-

ilem.
Overgangsklassc

:

A'dam-Huriey.

B: HBS-Leiden 2;
8-BDI{C 4; THC-Rood \trit 3.
Derde klasse

A'dam

Vierde klasse B: Leiden S-Kiey. 3; Tbgo
B-SOS.
Heerenafdeeling.

Eerslc klasse: Hih,ersum-HOC: SCHë-

Gooi; HIIYC-_A,dam; MHC-HDM.
Pr,ornotieklasse: Àlkmaar-Detfi; Kieviten-HDM 2.
Derde klas.se A: Leiden 2-HHYC 4:
HBS 2--Àlkmanr 2; SLrawb. 2-Hudito.
Dei'dc klassc C: HIIYC 5-Leiden 3:
HHYC 6-505 2: Delft 2-HDM 4.

TTOCKEY
NEDERLANDSCTIE-IIOCKEYBOND.

Uitslagen ven gisteren.
IlamesaÍdeeIing.

Overzicht

_49 klasse B: Letden III-Kiev, tII Z-2;
§os-HDM
rV 7-7.

Damesafdeeling - Leiden I heeft een
vrijen Zondag, daar een hàrer speelsters
m'ej. van Tond,eren gekoz,en is in een der

keuze-elftallen. Leiden

2

gaa,t

He

Prom.klasse: Alkmaar-Delft 0_1; Kiev.
II 1-0.
-HDM
3e klasse C: Deift II-HDM M_4.
4e.. klqsse _ C: Rijswijk III-VI t_e;
-_

naar IIB§

'en zaL vermoedelijk wel een fiksche neder-

laag oploopen.
Leiden 3 ontvangt Kiev. 3, zoodat hier
'd,e kans ligt om weer een overwinning te
behalen.

Heerenafdeeling

-

Hudito

De Leidsche Junioren hebben morgen de

kans om 2 puntjes binnen te halen tegen

Vicioria b dat evenals Lreiden nog geen
puntje rvist te halen.

II-VCL

4,_1.

4e klasse D: Vict. IV-Leid,en
HOC IV-Delft M-0.

Ook het eer§te I{ee-

renelftal heeft een vrijen dag.
Toch zijn in deze afdeelingen nog een
paar belangrij'ke ontmoetingen voor de onplaets. Indien Delft en HDM 2 win'derste
nen ziet het er Yoor Victoria som'ber uit.
Leiden 2 gaat een "belangrijken wedstrijd teg:ernoet, dÍe g:eïvonnen moet worden wil de kans op promotie behouden
blijven. Tevens zou dit een revanche ziin
voor de nederlaag in Den Haag geleden.
HBS 2 ontvangt Alkmaar 2 en het ware
voor Leiden te hopen dat HB§ een gelu,ks,dag zou hebben en Alkmaar met een ne,derlaag naar huis gestuurd zou worden.
Mocht dit geschied,en eir Leiden 2 haar
thuiswedstrijden winnen dan zou de prornotie voor het grijpen ziin. Iliefbii gevoegd,
dat Hud,ito een groote kans maakt om in
Velzen te verliezen.
Leiden 3 gaat naar, haar oude rivaal
IIHIJC 5. Hi,er lijkt een l-reidsche nederlaag
een van de m,eest waarschijnlijke dingen.
Leiden 4 gaat een wij lastigen wedstriJ'd
tegemoet tegen IILC doch zoo dicht bij het
einddoel zullen d,e Leidenaars IMeI zorgen
niet te falen.

erenafdeeling.

V

4_1:

Oyerzicht.

plotseiinge ingetreden vorst heeft
- Dewerk
het
-van de regen overgenornen, zoodat ook diLmaal
de meeste velden aÍqekeurd. moesten worden. Lelden III (damil)
IfI. dat tot,
tot twÀetweeI' speelde gelijk tegen Kiev. Ilf,
inqql toe de leiding nam, do'ch steed.s wist

III-{en geliJkmaker
te produceeren.
- -rn oe pro,inóiià:k1;ss;
heeft Delft zich van de 6nderste pt-i-à*
gewerkt d-oor een overwinning .op'ÀÈde kans op àe 2é ptaàts
llllt.dat-hlerdoor
verliest. Kieviten won, zooàls veriaótrivan H.D.M. II. Letden fI beson den strttd
-èön
Le_igen

_ rleerenafd.

!*g9n I_I.H.IJ.C. Iv Oocrr stàaxte' ÈiJ
2-1
achterstand toen de ooàtveradariÉï

yan II.F.I{..o. zoo ongetukkig kwam É +-Àt:
l_en oau nU met een lièhte hersenschudding naa,r huis veryoera moest-íoràii.
],_ei$ep V verloor op het Rottteraimsc-hË
[telveld van Victoria fV.
_ _De Leidsche Junioren behaalden een
kleine doch verdiende zege op Oe anOóe
-»e
zwalke broerues uit dezé atïeeUne.

r.eroscne voorhoede dient echter waí meer
schotvaardlgheid aan te leeren, wdàt.ïóÍà
rraale kansnn gingen hlerdoor verloren.

LEIDEN III-KIEVITEN
(Damesafd.).

III 2-2.

vrfj hard terrein werd deze wed_
rust was het een
s.elijk opsaand spel, waarÉlJ Oà-vöinóócten eenrge opgelegdÉ kansen niet wisten
T,e Denutten. De half-linte vÀn Leiden
vei_
en backs
lcntrc goed wetk, evenals spil
-openden
,

Op-

een

sErucr gespeeld. Voor de

v&n líleviten. De Kleviten
d.o
se,ore,.terwjjl l"eiden nog voor tie ruií eàrUK_ wrst ,te maken. (1_l). Na de rust
vér_

endèrde hot spelbeeld nièt. De ióïï'vàriïe
speelsters van Leiden is. ààt.-iioË_
wel ze.den bal weten te stoppen, ÉeàeËe n-fót
goed kunnen wegwerlren.'De ÉÉnltei ;;;
meeste_

írcrl

spoocllg wcer de leldlng. waarna Lsicon mrlmmesè d6&-=Éand op 2:3

[i3.,H:

LEIDEN (a)-YICTORIA
(Heerenafd.).

(b) t_0.

Eindelijk heefí Leiden, zij inet dan ook
het nippertje, gewoniten-. op een-oàài
!F
clen vorst zeer hard terrein

waàr niemand
een bal kon stoppen, ving de wedstrija ààn.
.Eir was niet te spelcn de bal stuitte on de
meest fantastische mairieren. Beide Oo'ÉfÀn

HOCKEY.

kropen_beurtelings door het oos-uàrr -àË
1_aald. De rtrst kwam nret een O_O stanà.
Na de rust wercl er op het tweede veÍa àË_
speeld dat nog slechter was. Leiden ,nïas,
sterker maar slaagde er toch niet in [e.

.scoren,

totdat vlak voor het eind

Hilversum-ÀmstercÍam

Zuldwyck II-S. '85 I l-p. (Dames).
S. '35 is direet Ín de meerderheid en
g?1, de. verdedislng heeft ZuidwycÈ te
ges.öàrà"ir. uà
§snk9n dat er niét ïaker
20 _min. maakt de S. ,35 m"idvoor uii uïí
Íech_Lsch,e voorzet het eerste doelpunt. Er
ygld€n veel fouten gemaakt aàn fLiOe
z,Jdel, waardoor ve'el-kansen vert<tióèià
word,en. S. '35 scoort nog eennaat vói
de rust 0-2. Na de rust É Oe vertróuAine
nog_ steeds het zelfde, atteen wèteà-àË
zuidl:ycksehe dames de eer te r,eooen. Zi.i

de minderen van S.

Itr.
-Hurlrey;
De'de klasse B: Leiden ïI H.B.S.;
T.H.C.--Roocl Wit III.
Vierd,e klasse B: Kiev. III-S.O.S.

tot betere rósul-

Zuidwyck I-H.D.§. II (Dames) is niet
doorgegaan, omdat de lí,D,S.-dames nieti

l

I I-5 (Ueeren).i

we<lstrijd heeft Zuidwyck

verdiend gewonuen, ze was H.D.S. steöds
de baas, de snelle aanvallen van Zuid-

I

wyck lvaren gevaarlijk en na l0 min.

scoort de rechtsbinnen. H.D.S. komt dan
even opzetten en weet den stand gelijk
te maken 1-1.
Na de rusf gaat het ,spel een tijd silel
.neen
en \ryeer maar dan neemt Zuidwvck

lreer de leiding 1-2. H.D.S. wordt ov:er'lpeeid err uli goed samenspel brencen de
Zuidwyckers cien stand op S-I.

Heeren-afdeeiing.

Eerste klas,se: H.O,C.-A.C.li.C,.
From. klasse; Leiden-Togo.

A: Leiclen II--H.D.M, ïIÍ:
Derde klasse C: §.O.S. ïI-Leiden ïII.
Vlerd,e klasse C: 1r.C.L.--Leideir IV i
ILDM. VJ -H.D.M. VIIï; I{u,cito II*-Rijswillr III; H,L.C.-S.O."S. lV.
Vierde kla.sse D: Leitlen V-Delft III:
TOBo IV-A.M.V,L, IIi; KÍev. III-H.O.C. ry,
Jnniorencompetitie: Leideir a---IÍ.H.ïJ.C.
a;._Hudito a-Necl" Lijc. a; Vict. a--RijsDeud'e klasse

Il.B.§, ll--Hudiío

wlik

tf,raren.

II.D.S. Il'*Zuidwyck

l

I

_

fn 'n snellen

I

'85:

Maar met iets meer enthousiasme en door.
zettingsvermogen kunnen de ZuidwycÉ-

voltallig

Dames-afiileetring.

Eerste klasse: Gooi-À,msierC.anr; H.D.M,
*R.rff,; i{.O.C,-E.D.H.C.
Prom. klasse: Kiev.-B.H.V.; B.D.H.C. II

ZUID.HOLLANDSCHE HOCKEYBOND.

dqmes 'n volgenden keer
taten komen.
**

Programma voor morgen.

Bosse-

laar_uÍt een duei met den teepËi oe wiÀnende goal scoorde.

ni{vi,-rr' echter

NEDEEIIINDSCHE IÍOCKEYBOND.

j
I

I

i

a.

Overzicht
Damesafdeeling.

T{OCKEY

-li

Damesafdeeling.

Eerste klasse: Adam-HHIJC; HDMGooi; Rood \Mit-BDHC.
Prom. klasse: Leiden-BHV: A'dam 2Ilurly; BDI{C 2-Hilversum.
Derde klasse: HBS-Leiden 2; THCRW'3; HDM 2-Ardam 3.
Heerenaf deeling.

Eerste klasse: A'dam-H'sum; Ir{lICHDM; HOC*SCHC.
Prom. klasse: Leiden-Tog'o; HDM 2-

Delft.
Derde klasse

A: Leiden 2-HHIJC 4;
IIBS z-Alkmaar 2; Strawb. 2-Iludito.
Derde klasse C: SOS 2-Leiden 3; Delft
z-HHIJC 6.
Vierde klasse C: Leiden 4-HDM 6; IIUdito 2-HDM 8; §OS A-VCL.
Viende klasse D: Deift 4-Lelden 5;
HOC 4-Delft 3; Victoria 4-AMVJ 3.
Juniores Compet.: Leiden a-Rijsv\rijk al
Vict, b-HLC a; HDM a-HHIJC a.

den. Iloewel Leiden gehandicapt is door
eenige invalsters gelooven we, dat B.H.V.

momentcel zwakker is. Voor Leiden zou <iit

IIIEDEELANDSCHE IIOCKEYBOND.

Programma yoor morgen.

ï-leidgp 1. ontvangt mor-gen BÉIV; een
wedstrijd, die gewonnen m,oet kunned wor-

I

meteen voor goed het degradatiespook
vcrjagcu. Zal H'sum in stàat zijn-van
BDIIC 2 tc winnen? In dit geval iou de
weg tot hel kampioenschap bpen lieeen.
A'darn 2 zal ou,getwijfeld erin siagen"Èurley te slaan.
Leiden 2 zal thans voor de vier.de maal
trachten cen wedstrijd tegen HBS te spelen. Dczc wcdstrijd. dient-er alleen màar
voor te bepalcn, wanneer Leiden beEinnen
mag mcb rle degradatiewedstriiden.

-

Heerenafdeeling.

_speelt tegen de kampioenen
harer
afdecling, zoodat slechts de- eer oo
het spcl staat. Het zal ongetwijfeld eeir
z€er spalulcnde strijd worden.
De strijd orn de onderste plaats is Eemoeid blj dcn wedstrijd tussctien HDM 21n
Leidcn

1
_

Delft-

Leidcn 2, cjat theoretÍsch nog kansen
-heeft
dicnf dc wedstrijd tegen HHIJC 4

te

winnen en dns beter aàn te pakken dan de
vorige maal, toen met een 2-1 achterstand gestaakt werd wegens een onÉàiïÈje

tijdens hct spel.
Alkmaal dient tegen HBS 2 goed aau te
pa\ken ell voor Hudito voorzien .we een
nederlaag.

Lciden 3 spcclt een vrij onbelansriiken
wedstrijd tcgcn SOS 2. Anders daàrente_
gep- is het. gesbeld met den wedstrijd van
Leiden.4 tegen HDM 6 waar het ïr om
gaat wie promotiewedstrijden mag spelen.
Laat Leiden 4 nu eens jtint aa"npàÈÍ<eï
dan is de kans op promotie vrijwel zekerheld, zooals uit den- competitiestand bliikt:

Hudito

2

H.D,M.6
Leiden

v. c.

4

L.

Rijswijk

s.o.s.4

H. L.

C.

H.D.M.8

11 8 3
11 7 3
10622
11 443
13418
10 472237
L2 2-

2t-6
1

19
1?

39-8
25-17

74

27-21
13-28
6

8-16
18-23

10

I

ö

,l

t7-44 4
Leiden 5 gaat op bezoek bij Delft 4, dat
ongetwijÍel'ri van strijdlust zal bla"ken om
de zware nederlaag in Leidon geleden, te
rvreken, De Leidschc Junioren ontvangen
rnorgpn de RiJswiJkcrs. Laat ze de tweede
10

helft van het compcLitie-programma,

eens

beter inzetlen en allen verràssen rnet een
serie overwlnulngen.

..;

HOCKEY.

- Leiden-vàn
-InrrrHeeren-afdeellng.
I is"rló.öö.
er niet
g,esraagq
Se^slàà.rrÍl .fF16h tr,ÀÀ.+-;ii
wedsrriio van T,O.G.O.
_q_glliacd dezen wedstrUd
hoofdzakCï,jk'ffi",ïiï;ó;j
lg.yill9", war
d. scheórïàidii ïËi'iirËïïï
*:I
T.:o"^,:.,'.
had^ en-.een z-ó i,,i,*.ïi.#ö "aïàr"^'iiiË

NEDERLANDSCHE HOCKEYBOND.
Uitstragen van sislercn.

Ilames-afiletlng.
:

lste klasse: A'dam-H.II.Y.C. 1*4;
2-2;

R.W.*B.D.H.C. 0-1.
Prom.-klasse: teiden-B.H.V. r1-1; Am-

H.D.M.-Gooi

sterdam Il--Hurley
Hilversum 1-2.

2-2;

3de klasse B: H.D.M.

B,D.H'C.

II*

II-A'dam III'0-B

(A'darn UI kaÍnpioen);. H.B,S,-Leiden
2-1; T.H.C.-R.W. UI 3-1.

II

Heeren=afdeeling.

lste klasse: H.O.C.-S.C.H.C. 1-1; Gooi
C. 5-1; M.H.C.-H.D.M 1-3

-H.II.Y.
(ILD.M. karrrpioen).

Prorn.-klasse: H.D.M. II-DeIft 4-2;
Leiden-Togo 2-2.
3de klasse A: Leiden II-H.H.Y.C. ry
5-3; H.B.S. U*Alkmaar U 1-6; Strawb.
1-2.
-Hudito
3de klasse C: Delft II*I{.H.Y.C VI 6-2;
§.O.S. Il-Leiden III 9---0,
4de klasse C: Leiden IV-H.D.M. ïflt 2.0;
Hudito II-H.D.M. VIII 4-1; S,O.S. IVv.c.H. 0-1.
" {de klasse D: 'II.O.C. IV*D€}ft III 5*0.
0verzicht
banes-aÍdeeling. - Leiden . f is er in
geslaagd zich te bevrijdeq uit de gevaa,r-

I§kë"2örre door een frari.ie.overwinnu8' qp
B-H.y.

ïlËi.y

is er wonder boíen won{or in
II een puntje afhandig to
maken, doch vermoedellik valt aan do
degradatie niet.meer te ontkotnen.
.Il'sum heeft. eindelijk de leiding van
Kieviten overgenomen en me! nog viot'
wedstrijden te spelen, tegen de lVassenaarsche ploeg nog twee, zien de ltansen
er vgor H'sum'nog het beste ult,
I{'sunr ........ I 1 I I 30'8 14
B.D.H.C.U.. 12 1 - 516-2? 14
Kieviten ...... 10 6 1 3 31-13 13
geslaagd A'dam

A'dam

II

.

..

... 11 5 1 5

23-2L

11

Leiden .......11 4 2 5 25-28 10
B. H. V. ...... 10 3 1 6 19-21 ',l
Hurley ........ 10 - 3 ? 3-29 3
In de 3de klasse B is de kamPioen bepaald. A'dam III heeft in den beslissingswedstrijd te Ilaarlem H.D.M. II overtuigend gesla,gen. Tevens is. thans officieel
Leiden II als hekkesluiter aangewezen,
doordàt ze, zlj het dan ook op het nippertje na tot 5 minuten voor het eind met
1-0 te hebben voorge$t&an, met 2-1 verlocrr.
In deze aÍd. ls nu n.llos klaar, behalve
clat ILB.S. nog éétrmtral b[ Leiden te gast
moot, cloclr ctÍt zal Wol ulet meer plant§

ï" íl!,,:',ïïi":ilif, ff;'
:
I§:g;Ï"
deren. Gezegd
ói.Ëi'-;cËË;:-dïï' r;ïï;
".}ffi

Togo-keeper-blj beidc

Èi&ïe ï;rËïïtJi
niet geheel vrijuit ging.
T. o. c. o. .... 1210 2 - 53-18 o.t

1063
I 18-6 15
1042
4 18-25 10
11 4,1 6 20-19 I
Delft
1232
7 77-27 I
H. D. M. II .... 11 3 1 7
19-29
7
Vlclolia
1021
ï 13-34 5
Leid.cn fI is er na een spannendenstrild
" geslaagd den
rn
wedstrija teàuï n.u.ï]c]
ggc5 votgenàu w;óti -;;ï-';;
lg.y,llgo,
h_et€r'
heter gespeeld dienen- te worOèí,
Leiden

Kieviten
Alkrnaar

arfrraài
II ltceft zich on
op 't e.llpr'tqot<fÀ
allerlaatste il^'.^h+
moment i^
de
niet Iatcn bntnemen, evenmin àÈiï;:
ctrLo, zoodat nu 3 vereeni'ctdil';ï
ffi ï;;
1:laat.s aanspraak makenl tirdien' öóntË,
.ruKmaftr haar protest tegen Leiclan
II
w_lnr, zun voor Leiden en voór lÍudito
Kal)rien vcrkeken, vooropgesteld. Oat deze
iài_
d9g. cn l{udito beide h'u-n È;ïk;;"*;d:
stri.id winnen.
H. D. M. IIr .. 11 I
, 47-9 t7
i<a.ns

rr .... 727
11 6
Iludito
11 6
Sl,r'owb. II ... . 723
H. B, S. II .... 11 2
q
1t
.A,lkmaar

Leidou

ff

4

29-L7

4

28-21 13
22-21 13
77-22 10

4
4
I

5

15

15-34
6
II ..
2
8
t7-45
4
da!. toch seen degradarie_
,-*gt^9:l
lrr,.heeft,
raltsclr mcer
kwam

H. }I. Y. C.

ters naar s. o. s. en reed

Iaas. Detft

l

met vete invàt_

.fi;ïil;;;d;r":

rr won ecrrter-riíriliirly:ö:"w

c,n bchaatde hierdool tret Èarnïioeil;il;
rlczcr afd, zoodat Cr. te WervJ èïïöË. ïï
om de 2ctc ptaats ecn heftigàn-itrtjà
ïri:

lerl voor.nn.
Leiden IV vron op over.tuigende
v-an hlrar co»cunen[ voor promotic tvijze
"riil:
Vf crr_bezetc hierdoor d*'rd; |Ë;Ë.H.D.M.
diLo Ir. won van de hekkeiiuiËiil; ";;l
rvaa ls_c h.ij_ut ij k wei au tom uii.öf, pioiiàu"ï
ren; Lcidcn IV heeft iret
in-ii?eï'Ë'aïï
---__,om tot de proanotie-wedstrgden toege_
laten te wo.rden.

lrerden''tegen I
"'iïr"fàÏ:"i:"'ffiÏ
*oi ï:-à;'#8i;'l%'ï::J,u
-alJ
ro;';
ze' iàà aïËi]
lyltj..t e.rbtJ veloverae,i.
f; ïl il",' ï',1" t. ï", iàï
fi ,,* il,,:,1 m,*lffi
H. D. M. ,.... tz 11 r 0 75-3 22
Iludito a , ..... 11 0 1 1
4l-14 lC
Vlcforla a. .... 105
5 24-9 10
II. H. C. rl . ..... 105 -- 5
29-3{ 10
It[.swlltr rr . ... 04
l8-3{ I
II. I{, Y. C, a . .. tl 2 -I I5 3t-il5
5
wonneir

;

I,cltlnrt

t[ ,..... 8?
1r ,.... 0-

Vlcl,oll;r

0 (, 8-22
l8l-n4t

4

i

LEIDEN-B.M.V,

{-1i

I,N[I)EN II*H.H.IJ.C. IV T*8.

(Dame§afdeeling)..

(Hc,:ron-eÍdeellng),

At dadelijk bleek, dat Leiden de sterkste
v/as, en veèl mindei Övertredingen maakte

dan de Baarnsche meisjrs.
De eerste goal werd schitterend gescoold
,door mej. v. d. Uaar, na een moole voorzet
van mei. van Eondeur. De tweede werd
eveneeni gemaakt door mei. v. dl. Haar.-na
een scrin'unage voor 't doel. Beide part[en
kregen nog eenige strafcorners te verwerken, die echter op niets ultllepen. De rust
kwam met 2-0 voor lciden.
In de tweede helft vriJwel 't zelfde spellieeld. Leiden.wist nog-tweernaal t€ §coren,
één keer uit een stiaÍeorner door mej. van

Tonderen, €n nog één door de mldvoor,

terwill Baarn eerl Eoal wist te ma/ken n&
een sïrimmage. Heí ehde kwam met 4-1
voor Leiden

H:8.S.-LEIDEN

(DamesaJdeeling).

Het spel van Leiden II deed ons derilren
aan eeri schootkind, dat, na het heele Jaar

te hebben, §.pqrt voor het overÉan,gsrapport en op eens prestaties verricht, boven alle verwachtlngen verheven

,gelule,rd

Het iempo was sneller, het samenspel
vlotte, en ook de keepster liet zich van
haar beste kant zien. Na een klilartier
maakte de midvoor dé eerste goal en dèze
stan'd werd tot 5 minutèn voor het eind
r,'olgehouden, toen de:mídvoor van H.B.S.
achter elkaar de twee tegengoals maakte.

'

(HeerenafdeelinB).

..

_.

aanYang palJren beide par-

Direct nà
tiien fel aan en afwisselend zUn belde doeIeh in sevaar, doch de T.O.C}"O. .doelverdediger-moet er. vak€r aan te pas komen
dan de Leid,sche doelman.
Tbch speelt Toga technisch veel beler en

m

het Js slèchts de Leidsche Íelheid, die de
beide partlJen eelilk hqudt.
Tot de rust blijfb de stand blank. Na de
thee tapt Lelden uit een ander vaatje en
voor Tógo er op verdacht ls scoort Sloct,
do iirval*Ier uit'Lei{qn U. uit een scrimmage.. geeft vqtrr HaaÍkn een Íraaie
EÍen hter voorzet die door ^lfepkema het laateh
duwtje krtjgt. qb l
, Nu-wordt het Togo te bar en het is Es§er
,dte"ult een dootbróak'een houdbaar doelpunt maakt; Everi la,ter trapt :v. d. Scheer
er over heen en met 2-2 komt het einde
van een gelijkopgaanden strtjd, die door
Leiden met iets moer goluk gewontren had
kunnen worden. Ds leldlug was ln goede
handen.

tweede do,etpunt. öpgèzweept,

succes vallcu de Leidenaars

door

dlit

nu met elan
aan Bn als d,e nrst lilgaat is de stand 4-0.
De l,raatste doelp,unten werden alle door
§loet g,omaakt.
Na {o thec schijrren de Leidenaars het

welletJes te vinden; het war.e vuur is er
u,it en hoewel de eerste aanvall,e,n voor d,e

gastheeren zijn, doelpunten worden niet
meer geln.aakt. Als het tsmpo daJx verslapt wccl, H.H.IJ.C. een doelpunt te ma-

II 2-1,

o---LETDEN r-r.o.b"o *-z

B{ aanyang bllJkt II,H.IJ.C. niet vollodig
en Lrclden met crn rinvaller te ziJn opgekcrmon. On,clar:ks dlb alles weet i*.tt.lJ,C,
tocih dlrcct een Ílink ,oftsnsief in te zetten.
zoo'dat eenlgc gevaarltl(e momenten vooi
het Lcldscltc doel óntstaatlit' Letde,n weet
zich tros t,c wer,kcn en uit cén'der nu volgende aanvallon we,et Sloet te doelpunten.
De d'ru,k op lrct Haagsche doel duurt voort
en uit ccll col'ner volgt voor Leiden het

ken. q'rt lrct vuur er bij hen- inbrengt en
voor de Lcidmaars ult hun verdooving zijn
wakker geschud is het 4-:-3 voor de Hagenaars. Een optrevlng komt in de Letdscitre
gelederen en weer is het de middenvoon dle
uit een doorbraak weet te doelpunten.

Met dezcn stand komt het e,inde van een
aardigen wedstrijd die echter bij de tmschouwers niet de overtuiging gebracht
zal helrben, dat d,lt elftal op eenvoudigè
wijze docn de promoíiewedstrijden zal
heenro,llen, indien dlt doel bereikt zou
worden. Een woord van hulde voor
H.H.IJ.C. 4 dat met tien man zoo krani,g
partij gaf, rp,a,g zelftr niet ontbreken.
S. O. S.

fI-LEIDEN III 9J)

(HeerenaÍdeeling.)

Met zeven invollers' had Leiden' IU:dè
ondànkbare taak weerstand te bieden aan
elf man, wild döor'prómotlekansen. Met
het lrcllende Leidsche _élbn togen de
Sleutetstadbewoners keei-op.keer tén aanval. Even voor den slagclrkel bleeÍ do bàl
echtor steeds ln de modder steken, weardoor 't Wandelijke doel voor de ulterst gevaarlijke sèhoten der vier, ervar-ën voorhoedespelers (allen invauers uit L6lden
V, horhaaldelljk gespaard.bleef Met woergalooze behcndiglreld wisten de S. O. §.:
spelers nu den bal ui! dc moclder te graven
en dit voorwerp vootr' cle oogën der Leidsche verdediging tllur yorborgen achter
een klult moddor mct wlskundtge zekerlield achtor don Leldschcn doolman te kr§gen, Gccnszlng ontmoodled dodcn dc loldenaarr wet zc konrlon..moor h6t goluk
was dltïhaal nlot oen hun, ?llrl,e.

IIEDER,LANDSCHE HOCKEYBOND.

Programma voor morgen.
Damesafdeeling,

Derde klasse

B: Leiden 2-HBs.

Heerenafdeeling.

i

iq!.;tog EtÍze.. De a.ànvalten ven II.D.M. riepen

dood op de Leidscne veiOeOiEiil. ;;"
keer goed op streek was. »ö eíi<eie,
goed genomen strafcorners
van ff. n nr.
_werden nraehtig aoor aèn-r.ei.Ë.Ërii.*_
cieze,

p9l qit het doel geweerd. u rrèï-iàaiiiu
r<warlter van den wedstrijd zette
er aile-s op, maar tret rn-_ó"ctrt ïici Hj.vi.
ï;ftï;
Leidenaren zicÀ--i; ii;;, ;ï;r*.ï
$1ql ou,
naooen
teruggetrohken.
Het Leidsóhe doèi

1s-9_e1

naar keer door hei oog

vtí;à;;;;ici

Ësiliï"i'

iïïïï:
_Hoewer
Iels speelde,
ters
hebben ze latèn'zión-,-,;;fà
laten
,i"" -*r-it
-bror"àtr;;;:
sekropen_

Leià.n

.Luurr§rr. t-rd
i<un-llen'.
(t Iretoen
Dat
Leiden IV
fV promotiewed_
speren is nu biínà-;;Ë'il_
:1l!-g-e"
Iroet
worden. De leiding was in s'àedc-liilo?;.
LETDEN (a)-ErJsWrJK
(HeerenaÍdeeling.)

(a) B_{t.

ï#H"

i.ï",ï,rï+",i.,,ffJ J;11
i.ïÈH
valten.
nijiwijÉ èJn ïiïr."ïiË,
waaruit.fo_rceerde
{o.snil den bal C pàiirö. [i.ËËïàï
een geweldige
ren onc
midvooïr qi- f;mïïi,Ëflïïr"ïiï8f
3.1n.gen
qe
r\a
rust was Leiden nog sterker en uii
een duel van den midvoo:r -eí-ön-ïrïË

rï;.,%l"ïiji

i;isl
i3.Ël&uàïï5il"#ïmidvoor

ll!u-r, XooId.e-..de

vooi. de derde

i#Xï,5ï'lf,'oïL*gfjd
fl4 ö:ff*'"àï'.Xï,,ïfl
*'""
punten nlet meer
oioerààà-.--":..

Eerste klasse: HOC-Gooi; MHC-H'sum.

Prom.-klasse: Leiden-KievÍten, 2
VÍctorta-HDM 2.
Derde klasse A: Leiden 2-HDM 3, 12 u.;
HBS 2-Hudito.
Derde klasse C: Leiden 3-CI. te Werve.
Vierde klasse C: Leiden +-§OS 4; Hudito 2-Rijswijk 3; VCL-HDM 6.
Vierde klasse D: HOC 4-Leiden 5;
Vict. 4-AMVJ 3; Kiev. 3-Delft 3.
.Junioren Cornpetitie: Leiden a-HLC a;
Vict, b-Ri.iswijk a; HHIJC a*HDM a.
Overzicht.

Van de Leidsche dames speelt

slec,hts

Leiden 2 haar laatsten competitiewedstriJd
tegen IIB§. Veel doet het er niet meer toe,
daar Leiden 2 toch gedoemd is om degra-

datiewedstrijden te spelen. Een góede
oefening is het eohter wel en iaten de dames het vooral als zoodanlg beschouwen,
,daar nog niet alles verloren is. De degradatiewedstrijden kunnen gewonnen ïvorden, doch alleen door enthusiasme en goe-

den wil. Het zou werkelijk zonde ziJn dat
de Leidsche dames een eerste elftal in de
promotieklasse en een tweede elftal in d.e
vierde klasse zouden bezitten. Dit zou een
somber teeken van achteruitgang zijn de
L,M,H,C. onwaardig.

7
NEDERL^NDSCHE

rrocKEyBoND.

rn

l]

gisteren.

I

Dames-AfdeetinS.
Overgangsk),asse:

s

Het eerste
elftal
"*,"eo!ï;',ià

pc

e r

t

eàii

y99r dgn

ïi:

r1ï;,r":'J-geài';;ï;.hiï
Ë i:ï, r,ti.

ï:.x#*i,r i

4?Èi' HDM
5iËíï;2 en Vicí
sch€n

r*ar,tïïiï

;
iZfuq, lï._-,,,q -,1i1'ïi{ï
Ibf,tlr.u"t' cgrada cl

de,r moel'

staat op Oón àiempel van het

fl"'+ï,?:ïlïia1*,*:à**r;',,rf,ïàJï
op^, cte tw eede pra rs,
waarrrij irirïiï;ïi.h"
a

Ilvel Voegen Zal na cÍ]n nlrpruTirrhi-^.

ffi:;ï;Ëïï;4hhr*;*;m,f{Ë
LgiOq." 3 speelt

w^edstrijd tegèn te
Zal $t6161911.

een
viij onbeiansriiken
-V/erve
oió-

ïï,fli,r

??i,
, _*
ïflï%,.
,orot:
laten
eten nu de
"

;$1n:r,

1,.

néfrÈ.ióïàil

ï,"r3lL,isl

jtïïïir#ïr$,..i'l[r..ï,.;:

ploeg.

2 kan zich door ecn overwinnins
--_lyditq
oop_Ís_ ze ker

_voorl

_

va

n

li
I

.t

me.er uitmaakt, zooc

__-!erc{eL_?

l,

0-1.

Heeren-Afrle.firrg.

verdeien. slana

íïfl
HÍ"iE.
tie,-wecrsrlij

Hurley-H'sum

rr

e

t

r<àmpióË;i.,Ëii

;i

VCr, zou Leide-n een goàïeï'ài.ftï
I99li,_r:
Dewuzen door HDM 6 te
slàari.'-

_^!.!i9u". b saat op bezoek

i:iJï'oc 4 het_

i,:j,'Làtï1,*-'Ífi i;,.#flà{ï?l,"ï"Jl.j'ilH
_ -{9Se1tlt<- heeft de over\.l,inning van de
l **F:,:,1*,X- i"tl*,n

*rnl,r.-*_l

lste klasse: HOC-.Gooi 2*7'. nAgC- I
Prom. klasse: Leidcn-Kieviten 3_2:' I'
Victorla-HDM II 1-4.
ll
3e kla.s.se A: Leidcn II-HDM III 3-2. li
3e klasso C: Leiden III-CI. te lVerve b-3. L
4e klassc C: Leiden IV-SOS IV 3-Z; li
Huclito II-Rijswijk III 4--l: VCH-HDM ll
vr 0-1.
ll
4e klusso II: HOC lV-Lei.den V S-t:
Victoria IV-AMVJ III 7-1; Kiev fffDclft III 2--5.
Juniorcn Compet.: Leiden A-HLC 4*2,
I
I
I

Oíerztsh-t

Dames-aïd.

De Leidsche Dames speel-

den gecn weds[rÍjden.n
In de promotieklasse verloo,r llul'ley' met zeeï klcine
cijfers van H'sum, dat hierdoor hard op
weg is naar de eerste plaats.
De wedstrijd Leiden II*H.B.S..ging niet
door daar de Bloernendaalsche meisje§

àutopairne onderwer§ liregen.

Heeren-af.d.
Voor,'. den aa.llvang van
den wedstrijd -Leiiden-Kie.titen huldigde
de pr:aeses rler L.M.H,C., de'.heer de llosíet
het-eere-iid den heer W. van Haafíen, di-e
binnenkort we,er naaï.Jndië vertrekt.- De
heer van Haafl,en, reeds tal van iaren één
der besíe spelers uib het eerste elftal. hielp
Leiden p'romove€ren eu maakte zich ook
in vele fu,ucties in.de- L.M.H.C. zeer verdien^ste1ijk.

De heer d,e.Kosfer boo'd.den vertrekkenpolshorloge tnei Ínscriptie aan.
Na d,éze kortc ptechtigheid ving de wedstri.jd aan. Leiden slaag,Ce er nret moeite

de. e,en

in van de ïUas.senaarders te winnen, tta bij
de. rust een 2-1 achterstand te hebben
gelboekt.

l;ffi::i,4i"'ti,i.ï,J;*,i,:,i:iï,-ïïhï{

" fiid;n rr is er inaefdaad in gesla^ag{
van de kampioeneu te w:nnen, na een

zeer spannenden uiLerst fellen striid, die

op ze,ér pr,ettirge, silortiève wiiae gespeeld
i§. Hierctóor trèeft óo'It'I.,eiden 'tha;ns 15
puntcn be'haaid en- is'met Atkmaar geliik
gekomen.

-

Het r'rchÍen is itu op het 1:rotest van
All<nraàr U te,gen Leidèn II. rffinnen de
Allulaarcl,ers drit, clair irs al het werken van
Lciden te vergecÍ.s gewccst.
Dc stand i§ tharrs als volgt:

}IDM III
Alkmairr

II

II
llu<lllo
§[rnwlr, II
IiBS li
rr[Y(i rv
Leld<:n

43-t2
U 8 1 3
I 4 29-*11
12 . 7
l2 'l J 4 31*-23
I I .0
I 4 22 .-21
t2 3 4., lt 17.--22
7 1l-r -34
11
12 ?2, tt 8 17 -.45

I

1?

15
15
13
10

6
4

LEIDEN I_IiTEVITEN
krees hct'tegen de promoti€canàiaaten Cl. te-'Werve op de heupen en
wist reed,s voor de H-lst:e€n 4!*1 voors-prong
Leiden

III

ie*rurti'"iuà".-Na oe hervatting haalde, te
'Werve aanvankelijk op en hrac'ht -del
stand op 4-3, doch toen -Leiden, er b-ó
vrn maàkte was het' pleit beslecht'
..
Leiden IV Ís e:' in eeÍI'slecht gespeetoen
winnen,
geslaag'd
'te '
v.':dstriid in
-.docn
teqen V.C.L, zll flinker 'aangepakt dioilen
teïorden. H.D.M. VI wisl ciaar maar terte rvinnen.
nauwcrnood
---óö
ïfàno is hier thans a1s volgt:
36-q o2
1t3 10'' 3
Hudibo '13'
,E "3 2 4\-e,- 19
ii.'ï-M. vr

B: 2 '2 qq-19 18
ï,ïroà-Ív. t2'
12: :5:: 4 3 ?4-\9 L2
í:'ö:-L.L4 4 1 e
nïiiwiitrrr
U-Q? II
-sló.
10-20
B
4
12
Ë. tí
-'r.z . ,2 -3 7
7
H. L, ö.
iQr-?I
ii, ó. vr. vru 13, .r2,.:- !1 72-48 4
Leiden

rö.ö.-iv

V

verloÓl'::

die hÍerdoor

van de runner

Íhns

uP

de 2'e p:laats

De starld is hier: ;':' :"
'91: '1 '
T. o. G. o. ïV
-' 13
ií''g t.
H. O. 0. rv
Victoria ïV
::

Delft III

I(iev.:III

I'

.

r

,r

3 62:-15' 19!1
t 44--e
7,''' 1,'23*16' 15'
i[ ',ri4:.,
,
.l 27-45 I
1

12'.
.)2: :'2 :.15 25-37' - 6
Leldenl v .',,i J'',9
: 'í1;1 -.i2 ]rr'1 r ^ 8 '- 19-38 5
DEIÍT'IV
A: "Mi-V. J: II1r10 rlrAfi ')-' 1,0 3-;?0 --;'
De Lr-idsche Junipren
-'--ttads worden icdéren
wordt, er rue§r'
weïït.iici-" reier.sa.men'eesË,eeld en aet: het r.esultaat der
iaatste wettitriföen
ig ver]ijs.fereqq. .
Dat dlt 'maat van physiet< srerl(eI'e-n
v,'eid qewonneir is 'een gevolg -va4 de
el'oóteie stickvaal'didheid der Leidenaoverfoilning klimt teidén
fen Dobr deze
Er
a w:eer een plaatsje op de ranglijst.
kan nos besl in tle'bovenste helft der

iï*pe1i-tï.stiiro gÈoiu*igd wordeÍI.
._b---:-

.

I

]

I

(Heercn;afderoling).

3_2.

Lcidln, clat dit'maal gehe,el ,voljedig

sp:cldc, voud de Kiovitelt in goerl.en vorm"cioch iu lecrhniek blovcn ze -bii Lciden
achter'. Dir.ect bkrek reeds, dat "er in de
I,ciclsc.hc gclederen iets haperde, lvat zich
in loo,nr spel uittc. Dc Kieïiteu'buittc dii

Í{rll:el rrit, dcior rriter'."t'_snel op de Lcid.sche
goll at lc stor.men, waar <ie Lcirlsche
drÍcnsie mct kunst cn vlie.gwerk <locl_
Lnrnllrr wist' tc vciofkomen,' tot tenslotte
mtdvool van Kieviten scoorcl,e. Eenlgs_
.j d.e
zius. ontrnoedigd door Cezen achtergtaïcl
.speélde Leid,en
,ilJctruu
LuruUI.t llU:i
ncg 'slechtel'
Sl.C('"tlel' gn
en OnEeVëCt
OnÀÈvdci
, i:urre(.1
in -de
o'e veiflcqt,glng
F.ohecl ul
veirlcdfging terugsetrokk.cn.
teruggetrökkcn,
r;roest zij het vari rtiïvaïren--ti8nÈ;ii.-ilif
den's i'echtsbuiten woet ten slolte aileen
cloor t,e breken eu rlet een listige tt ioïsh
den meegeloopen links,binn,èn -een ;Ët
te nrissen kans te. bkden. ooctr ureOeiàlm
nanr Kieyiten de leiding..doo,l. den ]inki_
biihnen;

,

lusL silcèlde de Leidschc voor:
- Na dc
lloade
weer ilt de ga\eotie opstellins. Dircct
ging het veel beter. en <l: I-:.ieviteriwer.den

gcheel i.eruggedrongen. Na een keurig opbrcn--cu van den spil -wist Leiden,s finkibinncn uit €,en scrimmage den gelijkmakeg

1e bewcrkstelligcn.
Leid,etr zetíe nu àILe,J cp alles om ' aà
u,inncnde goal tc scorèn. lÍet lempo werd
gcleirlclijk opgevoerd en d,? Kivieben-goal
bclceldc hachelijkc riromcnten. De '"vinncrïde goal zat in de lucht. Na'eenigc go,eC
<ioor cleir kcepcr g:,keerde schotren, moest'
hij ilan ook tcn slotte zwÍchten voor een
.pu§h van dcn linksblnhen, welke voorsprol)g gemakhelijk koh rvorden gehandhaafd, zocdat Leiden's record van thuis
nog nooit te zijn ge5lagen werd behouden.

r,ErrlEN (a)-Er.L.b.

Iï;t

6)

4_2.

begin was slecitt. Geen van bc1,Ie
l:er'tucn zat er flink op, tot Blotselins eon

i
i

ccororaak van FI.L.C. e.en goal opleverA,e l'
('r? weldr.a gevolg.d
weid door' een tweede
(-9-?t. Dit vras dé prikket
Oie Ulien"rràËI
(lrg had H9Í-§pelLqeld ye,randerdereiden
speeld-e zs,er
-tanatiek. IIet eerste.tegenpunt
de
linlrr.biuui,rr
die 6aarrióoi-iiJii
,"LoÏcic
I

I

i

i

ï"i'ïil"ï.iA?ii

sil,ck bràk.. r.roÀ vöói- ric
ccn scl'intnrr";e geliik l,c maken (Z_Z).
-urL

Nlr.o0 pauzc wlrs

Le,l,dcrt lung zoo fatratick
nloD ,nrer nrIrr toelt sltaqrle de rechtsh,inru'u met ccn harrl schói'., ir-.riiïlri_

tu0rrCq tr1olrl [,c.,](,olï'n,

?:t'lcnt<ll, {l,en yoor.rl:1<)l.tJi

I).:

piirtvoor:

vórl_

ltn,ll mel, een lrooc

t;cltol. (:n itrto.trlrrrlllïde oo,lr <lcze wcrlstf[à

lrl ,c('ll ovft'Wllltllt)B vo(rI Lelrlltr.
.-* '*-n._

i

t
LEIDEN II-I{.D.M.

.

III

3_2.

LnIDrrN

(IÍoere-.n-aftleeling).

t

Direct trekken beide partijen goed ven
l,eer.,,Het spel golfL op en neer met aan

de

rechtsbu,iten

tva.s, wirL tlt,t,;t'rrclalle of 1>romotieklttr.son
bett'r)l', wr,r'rl hll l,oclr <lool dc thulselttb

de,r

zecr

gasten door en langs den verbaasden Leid-

tiet

ua.agscne

d'er.

- LETDEN rV-S.O"S. [V 3--2.
Iloewel dcze wedstlijd door Leidetr zeer
sieeht is Eespeeld, is hij toch Öp een overde
r,vinninE vloi' Leiden uitgeloopen. voor
rust wist Leidens links-bitlnen twee goal§
S.O.S. optà ÀaXen Na de pauze krvam ging..op
en
ztf,t.en'cn met sucCes. Itreí snel
neei' et <ie beide partijen rvisten €Ik nog
een soal te maken, en toen kwam er een
óir,a6-ain aezcn l:i'cttigen'rvcdstrijd, met

een kleine overwinning vc'or' Leiden'

<ltl,

rus1, wlsl, wedcrom u.it twee aanvallen de

linl<s-bull,en van

aoet btij;-J

record vat) gewonnen ilruiswedstrijd.en
en betraalde e,en verdiende
orret'winning op thaar sterken tegenstan-

I{et feil,,

Íjcll clr Iricl<i stug vol. Een sbraÍcorner,
Ílrrcrl Iir,:,lr;r'lf door den mid-voor en keiitrtrrl rtorrr clen ]inlrs-buiten genomen werd
<iu llr.lillinrakcr. Na vijf minuten werd op
<iczr.lfrle wijze hei tweede Leidsche doelIlullL t{,0folcccld, Een tijdiang bleef nu d.e
,icQrc orrvcrancicrd. I\daar kort voor de

§nfl<'irp,
voortduren
en even Labér iigt de Ëal
wed,erom acÍtrter den doelveràediger der
teelenpartij doch ditma,al had de ícheidsrechtcr reeds gefloten voor een overtreding. H.D.M. zet ei' nog even alles op doch
zonder resultaat. Le.id.en 2 hereft dus haar

nrl,et verhr,ok€n

orrl.lrorr.,;'l:tsf geslx'old.

Lolrlr,n III v<tor het cersl,.s1nds heugclfiketr
1,tltl" wr,nl nrcb elf ntart iu ltr:t veld stond
rlectl ltler zt'r'r zeker |lcL zijne ' aan ton.
Nnclrrl, lrel, spcl de' ccrsl,e rninuLen over
belrlo sllcclholften verdeeld was gewcc.st,
wlsl, l,rt' Wcl've 'plolscliug uii, een snelleu
aanvrrl ntet, cen .scherpen vootzet vau
Iinks lrll, celsfe doclpunt te scoren.
Lllrlon licl, zich echte,r' niet ontmoedi-

schen do'elverdediger vliegt het goede
schot in het net. Niet ontmoedigd vallen
de Leidenaars aan en inderdaad gelukt
het linksbinnen Hartog een voorzet van
rechts in een do€trpunt om te zetten. Dit
èv,en later breekt
is echter niet genoeg;
de midd,envoor doo.r 'eri' daardoor h,eeft
Leiden een 2-1 voorsprong op de kampi,oenen. Dan wordt lt .H.D.M. blij,kbaar te
bar en hefiig valt zë ààrr: Als bij een dezer
aanvallen d,e Leiidsch,e backs erren aàrzelen wordt de bal in het doel der gastheererr gewerkt (2-2).
Na de thee vallen de gastheereir fanatiek
aan. Uii, een dez'^r aanvallen rveret Sloèt
Leiden de leiding te geven.
D-q

IIcerctr-uÍdeeling).

.IIonu,nl dezri wcdsl,r'ljrl zonder belaug

b,eide zijd,en eenige gernisbe kansen. Dan

breekt plotselflng

IIr-(Jr,IrnII.'l'l' WDrivn [-3

,

'

Leiden den . voorsprong

tob 4- t lc vcrhooseir.
Nir <[r. nrsL kwani te \tr/erve meer ÍIi den
alnval en zij deed wanhopige pÖgingen
Cen irehter.stnnd in te loopen. Door oirop-

letteucllrcid van de vcrdediging gelukte
haar dil; tol, twee inaal toe, Een onhóudbaat' sehot, wederom van den Leidschen
links-bulterl dccd bij te Werve eehter alle
hoolr otu gelijk te kcmen vervlie'gen, en
toen len stotie even voor het einde ook
nog ecn strafhully door Leiden gewonnerl
vrerd u'as hot lot van te \trerve beslecht.
Apart rnoeL nog de linics-buiten M. Eman
verrrcl4l worden vool de kranige prestatie
diLmaal alle goals voer Leiden gemaakÍ;
te'hebben.

---._L

ztl verllctlcl'r' IIDM
itrrtttl'^r lI rllt'nctt tc
oc
winnen onr llog ln «lo t tttrttlll'gV voo[
bezoekt'
l'eltlcn
ffi;à; píàït'-'íd bltlvcrr.
lrlub om weer
iii;vit.ti iil, waar ilc tt'k,tns
lrt:ltrtlcrt'
overwintrit:t'
e"t-,
óËÀ.
--óe
dic cl"' voriÍlt wcck zoo Íraai
i,"iot"n,
-ir.robËn,

den IV r.lezetr woclsl.rlltl

ïï^ ,^i oiïtót vin

HOCKEY.
NT{DI,]EI,A N 1)H( )HI; IIOCKEYITOND.
Profir&lunta voor mor8en'
Damesafdeeling.
Eerst,c kltrrlst': H'II.IJ'C'-Gooi; H'O'C'-_
s.óh,Ó-. : A,tltril,erclnnr-R'ood \[it'

Nt,;Dt{tl t,ANtr*a,rr,,

I

lto( :t(til.BONI).

I

kuunt:rr oolr rl tl'tnaal weet
n.ítiu óro
àe beide Puntjes b'ehaletr.

i

llllslrrsclr t,nlt glstercn.
l):r

nres-afdccling.

II.Il.y.(:. Gooi 4,_4; H.O.C.
ll t) tl!l I fl: À'rl:tr1 Rgocl-Wii'
- ()vr,r'li.klrr;sc:
;J."
II,srrr»,t<icviferi'
ï_]2.''
-iV_f,Ëiau"
l,r'rrtrr.
rlr.lir.rrrl;rllr,:
II.D.M.
_I.l.
II IIurtit.o l-Z;-i.OïöÏ
J) 1l;utVlr'(..
./\.'rlrrrr
lr 3: II.II.V. ir_2r-,id;;"il
ï_ft
1',11,(i, II Selrncrweyde O_2. -lr,[r'-liliu,r;r':

Ileeren-afcleeling.

-

Ir,lc lilru;,sc: Gooi--M.H.C. 2_0; H.I{.Y.C.
A'rlrrrrr 4. 2.
Plrrnr.-lillssc: Leirjen_Ajkmaar II 3_1

;
II llrrdito 0-1.
III
5_1.
__4rlr. tilrrsse C: Leiden ïV_V.Ci.-i:0,
Ilrrttlto
Ir.r).M, Vr O_rJ' s.ö.sl ivl
I].I).M. VIII 2_-_0.
II: Kicv. III_Leiden V 0_6:
- 4tlc klirssc
r.o.c.o. rv r_re; Íidfàrirïv]
lY.vr

Il.B,S.

3rh, kln.ssc C: H.H.y.C. V,_Leicieir

ïÏÀi3-iÏ 1.r,1ï.,r*fJ"J''I è, o",, I -rr.H' a'rr' c'
à;-E.L.c. a--vict. a; vict. b-Hudito

H.O.(.:.

Overzlcht'

Datucs: Lcidcu I speelt -haar laatsten
compe[iticwcclsLrijd tegen Hurley en lncltgll§l'
àièï .* seen vreemdó
Leidsche overwrnilófun wö wel op een -dinsen

hierdoor op de
iiïi,ïï"rii,i.,.,i. l,óiae" r zou boven
Amsternog
ïióËoe pttrats komen,
-iÏ ióe"Ii'haar
eelsle- q9:
Ëà"iirlïöiàc"
tesen H D'r4' -lYr
à*iïuiít*-iiittiJd .n-wel
verloren
E;"-ï;Att-iicl àie ons allerminst
iijii. i;Ài Leiclcn ïr nu alles er eens op
i.Ëi,tón-om dcze clegradat'ie-competitie
wlntten.
"ii,Ëàiö",

Le

r

speelt evcneens haar
r,iËi."*'ào*pàtri t iewe'óstrii d, die naar a-lle
fi*ött;whcid wel sewonnen Fu" Y9I;
Lelclen

wordr
iö-Í.óÏ uciangrii ke'r en spaqnender
echter <ie striid lusschen Leloen rr e-tr
ijiiniàu,:'il-ïfri o. rweede _plaats.gp 99
n*
i$s,'-,*t
*l' tl a;#'tï:"1,ï."ïf'Ï,ïï:ï
om den eersten
iil;Ëïi^Ëioóu'crc kans
Ëwiil,r.n. op eisen bodem -moet
'i?à.iiiïà
i,,'S;,*
"§#i"Ë ËL'lË qi
t'*.u*il:t. ;i

toe is
ËàöËïii"iprnniu's tot het laatsÍ;e.
mhter van
;ïö;"iiióà.-li1x. fuint Hurdito
om
ff.A.S. ff d'an- nla3- ook zij meedingen dan
echter
ze
plaats'
VerlÍest
à,d-t";eóà.
PromoËómï'ói--fuËmàar of Leiderr in de principe
Lc'iden hou'dt het
ii;ï;*titi;.

;;"ii

ïèï
-urtrti u iswe ds tl d t e verliez
ii

en,. h.oog'
we'gsrnJ-o

gaat, een lastlgen
wer
í","Ëí nrl.tÍ-c. v t'egemoet en zal die
mvarl,àïtleaen, daar ongetwijfeld eenigewo1qel'
Iers meegenome'n zullen moeten
op e'igen terrein V'C'L'
ilid." r\i-;r-t àngt *in
óx niet, dat Leiil^ï* iàt*ïóirtófi
iËidóri

IV 0-

3.

Jrrnlorc»: Leiden a_II.H.y.C, 2_1.
Overzicht.

_

Leicien I kl.eeg door
--Dtnrcs-afrlceling.
een
verili.ssinÍr dcr competitieleidi;gi
cö
tegenstancistci.. Hilversunt \4.olt met flinke
cijÍers van Kicviten en UeÀaafàË-f-ri.r.,f"ài

zcer'. vet.cliend hct kampioenscnàp
:Ë;;;;:
nrotlckl as.se. r,eideu ïr' biàóÀi- ;ie;;à."'
í;
cle s.leutcl.il ad, dool haar eersten
ou-cÀaÀl

tiewcdstrijd te winnen. vi"l"r:Ë^ri,

lff!ï$§.*l

Ë:
l:
Leiden
1

II.

í' B3;, ffiï.,ff"

ïàïii,

yï

$à'&

Heelcn-aldceling. _ Leiden f sncelclc
"
met 3 .invallers hàar taítsËï';*p$i;i;:
rveds.trijd

crl won nret groote clji"is."ïàï_

dui eeu waardiqe twee_
9!"-plaars.
|l."lt triermee
oe
vcroveLd met slechts één
I-qren wedstrijd en wct uit tegen-àï vói_
proenen. De competitie sluitnoói tàil_
L;ldè;
als volgt:

Ï:,9. c. o.
L_eroen
K.ieviten
$lkgnagr.
H..D. M. rr

72

10 2 _

I

t2 4 7 ? ti_5ó

t
í[ïJ,i"
ií1, i
Delf

,9

53_18
lz 8 B 126_9
leI
11 4 2 b2o_i8 10
72 4 1 rzt_,ri el
a

? lii:32

§I

Leiden II won haar eelsten beslissingswedstrijd tegen Alkmaar II na een spanuenden uitcrst snellen striid, die met de
lusL nog 1-1 stond. Toch dient de achterhoede iets veiliger te gaan spelen daar auders nog wel eens orlaangename verrassingen te wachten konden zijn.
Daal fludito eveneens haar laatsten com-

petitiewedstrijd won zal Leiden II volgende week wel naal Delft nroeten, waarcioor een overwinning den weg nanr prontotie gebaand zou zijn.
De slotstand der 3de klasse À is thans
als volgt:
II. D. M. III
12 8 1 g 43-72 1?
12 ? 1 4 29-77 15
Alkmaar II
Leiden II
12 7 1 4 3l-23 15

12 ? 1 4 23-21 15
Hudito
12 3 4 5 17-22 10
§traw.b. II
12 2 2 B 15-36 6
H.B.S.I1
H.H.Y.C.rV 72 2 2 I 1?-45 4r
*2 strafpunten wegens niet opkonren.
Leiden III, dat met vele invallers naar

Den Haag toog, kreeg een fik.sche nederlaag te slikken. Ook in deze afdeeling is
cle competitie thans afgelooPen'
3e klasse C.

L2
L2
12
t2
H.H.IJ.C.V t2
72
Lsiden III
H. H. IJ. C. Vr 12

DeIfí II
6. O. S. rr
CI. te \trerve
II. D. M. rV

I
I
?
5
4
4
1

1
2
1
1
2
t

-

2 43-16 19
2 32-15 18
4 43-21 15
6 38-26 11
6 30-31 10
7 22-36 I
11 l4-',17 2

Leiden IV'won verdiend van V.C.L. doclr
ook H.D.M. VI §,on tegen aller verwachting van Hudito, zoodat Leiden IV beide
volgende wedstrijden 111oeíe11 tr.'innen om
proinotie-rvedstrijden te kunnen speleir.

14 10 3 1 36-10 23
II
43-12 2l
H.D.M.Vr 14 I 3 oo 27-79
18
12 I 2
Leiden IV
22-19 t4
4
1354
v. c. L.
Leiden V verraste iedereen door mlt
groote cijfers van Kieviten III ie winnen.
À.l{.v.J. rlr oogst de eene zware nederlaag na de andere, terwiil II.O.C. IV en
DelÍt III evenee[s wonnen.
T. O. G. O. IV 14 10 1 3 75-17 2L
H, O. C. IV
11
91
1 47-9 10
Delft IIl
11
81 2 3'.t-20 17
Victoria IV
14
TJ
4 46-27 17
Kievitcn III
13
41 B 27-51 I
Leiden V
10
32 5 3l-3? ö
Dclft IV
72
I 23-46 5
A. M, V. J.
11
11 4-83
Hudito

:i

Do Lcid,schc junioren behaalclcn hun 4c
overwinnitrll in sur:cessie. Bravol AIs zezoo
doorgaan is de kar-rs op de 3c plaats in de
lauglijst nog best mogclijk.
Ditttrital wcrd er cchter laug r.riet zoo
goctl gcslrccld als volige rnalcn. Siunen.spe)
was cr wccr wat rniutlcr. Toch is het heclc
cltLrl sl,uliken be1,ol rliur voor clc Kcrsl,-

vtcurl,lc.

rI.D.IlI.

IV-LIIDIIN II 0-2

(Darnes).

De eersíe v,rodst,r'lirl in dcze lccks had
voor Leiclerr ll trlvltsl, crn gelukkig ver- I
lcop. De Lcirl:;r'lrr' (lillu(':.i waren uanrircrkeiijk sterl<r'r', i:r)o(l:rI t,r'n 2--() ovcr.winning ll
njet zoo liot.rl rlr.vr.r'lrorrrliug tlrrr (le beidè,ll
elÍtallcn wr,r,r'Ílcr,f 1,. IIct, eersl, .scoorde de
linrksbinncrr rrrr'.1. W. Wagucr cn het Lweede
doelpurrt orrlsl.orrrl rriL cln r.utr nret tot slot
een fratl sclrol, \run mej. D. I{uunnan. De
Leidsche llrckr; lr.vcrdcn gocd spel; ze beli

grepcn clklirl rril,st,eliend. Opvall:eud aar.dig
wqs hcl, spll vrrrr ILD.I\,Í.'s kcepster.
Voor Lrlrlcrr II \Í,'as cleze wcdstr.ijd zoc,
dat zlj rlc l,ool<onrst in dc degradatiè-corn-

petitic hoollvol t,egcmoet ziet.

-.

-.--o

LBIDEN I_AI,KMAÀR

I 5-1.

(HEEREN).

Daar rlrlr' ,.;pcler.s veu Lsiden I verstek
haddcn lrLt.en gaau utoesten deze plaatsen irtgr:nornen nrordcn doot' spelers van
Leidcu II. Alkrnaar' Ieed aan hetzelf de
euvel. Ook hicl dodcn 2 spelers uit het
tweede nrec. All<nraar valt direct fanatiek
aan, dor:h Lcirlcn l'ertoont eeu mat spelletje, zoollrtl, gcdulende eeuigen tijd het
Leidsche <loel onder zwaren druk stond.
Zooals hct echl,or vaak gaat, vallen de
cioclpunlon rluar', lvaar men ze niet verwacht. Bii 'rr plotsclin,^en aanval ontstaat
'n strzlÍcurncr clic door den keeper gestopt
toch nog clool invaller Dros in het net
ll ordt gcrlclrr»reerd. ( l-0) . Even later
geeft Van }IaaÍten goed aan en de invaller-ror:htsbuiLon heeft maar voor het
ir:schictcu. (2 -0). Dit blijkt nog niet voldoende. Uil ccu strafcorner deponeert de
derde invallcr Hartog den bal iir het Alkmaarscl:c clocl. (3-0). Ondanks het Alkmaardcr ovelwichi heeft Leiden dus met
de rust ecn flinkc voorsprong.
Na de hcrvatting toont Leiden echter,
d,at ze niet zcudel leden op de tweede
plaats staat. Aanval op aauval krijgen de
Alkmaarsche ver.icdiger.c te verrverken.
Uit een dezer aanvallen weet Dros eeu
keurig doclpur-rt te fabriceelen. (4-0).
Dit wordt Alktnaar te bar en hun midvoor krijgt deu bal te pakken, dribbelt
door de Leidsche verdediging en schiet
hard in. (4-1 ). Even later krijgt Van
llaaften een voorzet van recl'tts goed oP
cie .slick en blci.tgt dett stand op 5-1,
waalnlec Lcitleii I haar laaLsl,en competitierved.stlijd r',ron. Opvalletrci is vrel dat
van dc vijf cloclpunl,eu er vier door dc iuvallcrs werdetr gctrraakl..

I
LEIDtrN II-ALKMAAR,

II 3_1, (TIEENDN).

LUIDI|N

Direct na de beginbully neemt Alkmaar
het heft in hauden, en vele aanvallen op
de Leidsche verdedigers het gevaar nog tc
keeren, doch de voorhoede kriigt weinlg
gelegenheid haar spel te ontplooien. Een

doelpunt hangt in de lucht en inderdaad
lveten de Alkmaarders tla €en kwartier
(0-1).
spclen
-Dit de scole te operien.
den Leideuaars te bar en eenige heftige
"À'ordt aanvallen volgen. Doordat de

I

/r:irl,*1lffi*p*+t/

halflinie en achielhoede te weinig steunen

I r'r rr' I r.r, rrtlr ii r,,i,ràï'
1 wrnlrlr, z,iclt

tf8'ï.,§li,,ià"ri.S,ïÉi

:r

btijft vooi'loopig succes uit. Langzamerhand echter komen de Leidsche backs er
beter in, zoodat llu cok de halÍlinie haar
siuwend werk kan aanvang€n. Het heele
elffal valt nu enthousiast aan, zoodat
doeipunten niet uit kunnen bliiven. Bij

uitsLr

i

J

i*, *lil{*'c( rri' ïf
uu(,K_sl,tclr_schot
i:rr-Ë*l+-:den
li,ill
stard /
l

kt'ijgt de mid-voor
clen ba] en scoort onhoudbaar. (1-1).
Na de thee pakken de Leidenaars direct
eoed aan en even later neemt Leiden met
Ëen goed doelpunt de leiding. (2-1 )' E-ell

y;'iri,iiiuï:iï*J$iË,*,r;'"*À*ï*ïi/
,,;i.,,i,,llrl,,lt

een àanval over lechts

d-e- orcrnoric_.ilililiil
iïi'lii
IJr.ï 1,,.,'o,ï.ï v c o r h o e d c
I : I !.
.-l
LDIDTIN (a)-H.
,r.

ll,], ;],
_-:

meer: spanneride dan fraaie striid volgt
nu. In deze periode valt het goede.keepen
van den Alfmaarschen doelverdediger op.
AIs echter even vool' het einde LeiCen uit
een scrimmage het clerde doelpunt z'et, is
cre zege Diet meer i:r grevaar. (3-1 ). 'fuan-ncer óan ook het cindsigtraal klinkt heefi
Leiden II haal eerste goede schreden in
de rici:iing der Promobie gezet.

I
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I

i
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".1";;:i

(HEEREN.AFD).

frr ccn zeer' Iastisr
iFi,,,,,,,,,!ï

fJ

:,ïàf};iï

I,y"ï, I":*,.;i,:

i. ïil

ii

ï: * ïi:tr
3."L1,'u,,?l,ilï

f{SÈlià.,f-
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fiï:t,ïdËir;:.nt
.,ff

III 5-1.

"pi5*;*,l
i,$,ï,ïiï,rt * x{it. ;iï
-''',ffi ,ttr*"rí'.ïï':{=i:,$]

i:,.ijïIö, iï],

Leideir speelde ilet vier nran in de voorhoede cn éeir halftinie met twee invallers.

Voor cle rust gingen de krachten gelljk gp.

H.H.IJ.C was niet in staat het Leidsche
,cloe1 te benaderen. De eerste goal was tegen Leiden. Vanuit een strafcorner genoinen ketste de bal tegen de sticks van cle
backs en rolde achter de lijn. Kort daarop
scoorde de Leidsche midvoor een zeer
Íraaie goal. Het tweede doelpunt voor
H.H.IJ.Ö. ontstond op een wijze, analoog
aan de eerste. Na de rust wist H'H.IJ.C.
nog twee, voor Leidsche oogen pertinente
ofÍ"-side doals te maken, weike de scheidsrechter helaas uiet zag, terwijl cven Yoor
't cinde rle gastheeren de eerste zuivere
goal scoolden.
- Hiermede is de competitie voor Leiden

III

(IIIjEaEN_aFD.)

i .sp0tcr.r;,.
rnet ric'
-,.3:,.,ltln,li...,11'ltl'lit"-bcgo,'e''
rt,r.u,i.ir ,à,i l.ià.ï.ï;.
I no;
,irlii,
rlrtrrvrrr.
Iu
cle ec,stc ïi.ri.liïrriiiài,
"iiï;
I wÍts
.
L.
,..tcrk
in rtc urcc.àèifr.il:"\ïr'à'r
I
.V.(i
,l)(.,rio:r
rroli Leiclerr .l,an tc'vaiió;.
I drÍr
ö"ï;

heL Leidsche doel volgen. Voorloopig wete,r

H.H.IJ.C. V-LBIDEN

Il/*l'.L.(j. 2_0
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T{OCKEY.
NEDI,IT,I,/\À]DSCIIE }TOCKEYNOND.
f't'ogra,r1unl. voor morgen.
Darnesaf rleeling.

1e l<1.: Ciccn rvorlstrijden door intet'na-

tionaal

proii-ranrma.

Pronr.k.l:rsse

: III{V-}Í-'sum.

te Buslium.
Pronr. crr rlt,illa,datie compet.: LatenAurclsfooll; Z:rndvoort-.THc 2: BHV 2Schaalwci.jrlr,: Gooi 2-Hurleij.
Duncsr.lorrllr[]rrickeyciag

!iÍeerenn,f deetring.

1e l<1.: S(,'lIC-*-Gooi; ï{'sum-HOC.
Pror-rr.klrrsso : Victoria-Kiev.
3c ltl. A: Tlrrrlii,o--Lcicien 2 (Beslissiugs-

woclsl,ri.l(l ).

4e kl. O: VCÍ,,--I-eider1 4: HLC-SCrS 4.
4e k]. I): Lciden 5-A]\4JV 3: DeIfL 3HOC 4.
Jougclcotrrllcl,.: Victolie h-Leid.eu a; Hu-

dito a Iii.iswiik

2 in Delft gelijk ett won hier met 4-2.
Ongunstig ziet dil, r:r' dus voor Leideu
niet uit.
Leiden 4 gaal op bczock bij V.C.L. e-n
zai nu tlirrkér moeir',r naupakken dan de
vorige wcdstriiden, dnar beide puqtqn
wijst:

Hudito 2
H.D.M.6
Leiden 4
Leiden 5

L4

10

14

0

tz

6

3 1
it 2
'.t 2

Uitsla§en Van gitíoron,

kuunen ditmaal vriiwel
I,eiCsch,e overwinning.

zol<ct'

Damesafdeeling.

I 0.
en Degradatie: 0ool Tl Ilur.lcy
ïory,
5-0; Laren-Amersfoort, 2 ít: Ztrnttv<.rori
*THC 4-0; BIIV lI-sclrircrwcyrte
0-2.
Prom.klasse: EIIV-H'surn

36-9
42-9 2l
30-19 18

onlva.ngt A.M.V.J.

OD

3

_

en we

zijn t,an eon

Dt Leidsche Juiiiorr:rr :l:ran

Heerenafdeeling.
, Eerste klasse: SCHC-(,irloi 1." 2; H,,sum
.'rH@ 1-1.
I.. Prom. klasse: Victoria- I{lcvilcrr 3-2.
ïe klasse A: Hudito--Lelclen LI 4--4.
,1 ,g ]dasse C: VCL-Leidcn IV l*-2; HLC
(. OS IV 4-0.
', kla,sse Di Leiden V*-.ANIVJ III 4-Z;
s- \ III-HOC rV 2-3.
S.

<litmaal

weer eens buiten de .stiut lrun geluk beoroeven. Hopetiik vergeterl zo de lcssen
iriet qedurenàe àe laatitc I llrriswedstriideu
oigedaan. Samenspel en crrl,honsiasme en

wedstrijd is gówonne», met de kans
om weer d'en pta-atsje op clt: ranglijsb te
cie-

stijgen.

In

0vexzibht.

NEDERLANDSCBE IIOCX Ii:YR0N I).

verovercl moeteu lvor(lell om H.D.M. 6 te
passeeren, zooals tle sl:rrtcl van heden uit-

a.

I'r'onlotie cn Degratl-atie-Comnetitie.
3e kl./2c 1<1. aíd. A: IIÍHC 2-SOS 2.
3c kl./2r-. l<l tfci.. B: Laren 2-Be-Eair 2.
4c kl./ilr kl. afci. A: HHIJC 4--HIÍUC 6;
aÍct. R.: lllrxttncndaal 3-Gooi 5.

HOCKEY.

ge,tiorencomp.: Vicl,oria b-Leiden

Promotie en Degradrrtie-Competitie.
de afdeeling waar Leiden 2 hoopt te

:S-l

Xomen, vlndt dè eerste werlstrijd- plaats
tusschén M.H.C. 2 en §.O.S. 2 hetgeen
vóor Oe Haarlemmers zekel' Lc winnen is.

Overzictrt.

-

^.__-_

a

Danres -- In dc dames-promol,ie-aÍclcer
llng lrccÍI, B"Il.\r. tot ieders verbazing met
2 0 van cla krrrupiocr)cn gewonnen.
VoorLs is llrrlley voor goed weg uit de
1»ornoilr:klassc cn rloct Gooi II haar intlcrle hr dlt gczclschap.
Ileeren - Lelclen II is er nieL in geslaagd
rlc Dct4c«rde bcidc puutcn en daarmee de
2o plairts eu het re<rhl iran promoveeren te
behaleu. IludiLo blcek over meer Ausdauex
te besehlkken clan de Leidenaars en wist
cen 4,. 2 aclrterstand nog in een gelijk spel
on lriJna in ecn overwinning om te zetfen.
Nu hangl alles af van den wedstrijd
Alkmaar II-_Hudito. Wint Hudito, dan is
een bcs;Ilssingswerlstrijd Leiden-Iludito
noodig, lu lrct andere geval is Leiden de
gelukkige.
Lelrlen

Hudito

2111-111

4-4

3
1

Alkmaar II
0
l-o
Beter werk verrichilo l,eiclen IV dat de
voollaatste hiuderpaal n&al prornotie uit
den weg ïurndo ziJ hel dan ook met moeite.
IrIu nog naai' de Lyr:cïsten en dan is de
kans daar.
fn de 4e klasso D 'won Leiden V van
A.M.V.J. en H.O.C. IV van DeUt rII. H.O.C.
toonde zich hier in a.lle opzichíen de
meerdere en zal dus wel kampioen worden

met T.O.G.O. fV oÍ Delfí

Aan de Jeugdselectie-ïvecl.stlijrllu l,r' ISttssum wordt ook cloor eenige
Leiàsr:he rncis.jcs mcegedaatt. De dames D'
Muuk, M. I)trijvetidak en J. Böhtlingir
onl,vlrt:tlrt r'r':t rtitnooctiging om mede- te
socletr itt t'ctt r1t:-.' Combinttic-elItalle:t'
Datnes

,ï*5

III op de 2e

plaats. De Jurriorcn hebbeir prachtig werk
gedaan door met zulkc groote cijÍers te
winnen.
Midvoor Bos,seiaar 'blijkl, een vervaarlijk
sehutter te ziJn, doch waL rueer is: het
,,teamwork" en salt"rcltspcl is veel beter ge'wordep en als hcb zoo doorgaat kan nog

dic ir:u) tlr';l'o sclcctiewedstrijclen zulleir
rlcclrrt'nrctt. I)0,';e cornbinatie-elftaller-r zijn
nÀitiroirt onr lrn clubs die geen geheel
olfl,irl lirrrrrrcrt :::llnc'llstellen, de gelcgenheid 1o :',r'vt'tt. locn speelsters nit te sbnrcr). UIL ltl tllzc spcclster,i moet een keus
Só,1*r,",t wot'tlclt voor de Internatioual'e
JeuÍIclwcrlsl li.irit'rr 1,e Wiesbadetr.
Hccrctt. t,nrclcl-r 2 heeft morgen een
twccclc ltltrrlt'l'tris t,c 11emen op weg llaal'
àe piriim,,r lc cotilltelitre' vorige week.wel'd'

€en zeer eervoilc piaats op de ranglijst
veioverd rrorden.

IÍ.D.M. a
Hudito a
H.L.C. a
Vict. a
Leiden a

EijswiJk a
IÍ.H.IJ.C. a
Victoria b

Àlkir.r,,",' ll, zi.i lrt 1, met moeite. aan cle 4e2 echter
í,ciilrr get,,i',rli'rr. Ntt moet Leiden
i,rx>nrln rlll, rtoli t.tict l{udito te kunneir
doen. Jurlk'rt ltt't cott Lhuiswcclslrijd wqs'

ÈÀtiiri't,t,' l,r'ltlt'rr zich i'rict ongerust .te
fr,rr1*,'11 ;'rrrr lri'1, r'r:hter eeu uifweclstrijd
iaug nir:L. zoo
w,iirtt, rll:t:ltt ril karlsr:ltmoeten
vcchten
ii',r,ii ,,,t :zrtI l,r'irllit 1'rarcl
viii,,: ,t,, lrt'irlt' prtrrlics. Mct hcl tloel voor
de laatste
*ri»ii',, r'rr rlr' [r'llrlrtl u'itltlmee
woii*t ll.l,t,'', "(r:;l lr'(ltr11 js, tnoel .hcl cchtor
lnkkr,rr. l'i ('l'llltl:lill dt: llt'onrot'te-colnp.elILLItir. llr.r.r.lkl , rl:rrr i;, rlr, k:tlts ill'()ot (l11
znl Bcàcrr'll rlc iwlltlr' lil,ts:;c bct'r'il<ctr
kllkcrl wl'| lr()|, t't'tt.' tlt' t'esttl1'lrl etl v-nn .cte
ïöiicc,,,,r",,,,i11,,1i,',,, rlrttr sllt't'lric Lcitlctt

J

13 12 1 094-*3
1311 1 146--15
L2 6*
633-39
11 5 - 6 25-11
11 5626*26
10 4*
619*35

13 2 710 32-36
11
1 10 1_04

oE

2g
12
10
10

I

5
1

7

I
II 4-{.
(Heeren-afdeeling).

EUDITO-LEIDEN

van de heeren Van nrot, Onederenleiding
quy.ryn
KaÍ,2 ving de uesiissirjisiiàï_
srrrJo om de_t,ffeede plaats der derdö klas_
se _A aan. Leiden sta! direct goed van
iva], _eq eenige s"ràartijËó^örriirïË"'iij
het Delftsche aoer votetiÀn. -§Ëtïrï;';;ï

§porad-isch kwamen de belftenaru"

i"ïói

r.,eidsche. doelgebied. Echter ióriàeï' *ï:
vaarr4k- te zij]t. Uit een strafcorner oít_
hgt eerste doelpuut voor Leiden
llong.
(u-1.1-. . t.le gasten bleven aanvallen
en
even latel breekt Sloer dooi ónïàii""ï
met een z._qer scherp sehot dàn-ÉeiÍt6h;ï
qoerverdedrger (0_2). De druk
op het Hu_
-oe

ditodoel blijft voortduren. Oócii vö,
lust ontstaan geell doelpunten meài. Wà
qe
-nervatting blijken de bordies echter
r.'erhangen.
Waar voor de rust Aè f,eiascfrè
acnterhoede niet te passeeren was. nu
w$er_r ze -de kluts geheel kwijt. En ioen
ook de halftinie aan dit euvet"àinrjijàóii
ivas- het pteit feitetijk at besliít. -ui-t-óÀii
strarcorner scoorde de DelÍtsche mid_voor
het eelste tesenpunt (1-2). ói, ièioicfrè
voorhoede die dan bij de bullv eindeliik
den bal te pakken heeÍt, breekt op rechis
cloor.en de stand is 1-8. Hudito herhaali
dit, beide Leidsche. backs slàan . ei ;;ói
heen e_n ook de keeper tàati iz_àj. uói
geeft de Leidsche vöorhoeds rrèt iÍèC'óË

en als Sloet een Íraaien voorzet r,veet te
benutten is de stand 2-4. IIu<Iito valt dan
heftig aan. Met ,S-4 kwam het einde van
een wedstriid die door Leiden gewonnen
had jruuiren worden. De Leidsche achterhoede dient zich m,et rneer élan en vastber-a-denheid van haar taak te kwijten, de
middenlinie dieni haar voedende tdat< iriet
te vergeten. terwijl de voorhoede zioh niet
t-e gauw _van de wijs moet laten brengen
door pech

of

andere oorzaken.

I

Y. C, ï.-LDU)EN IV t--2.

I
I
I
{

l

(Heeren-afrleeling).

Daciclijk rra lref begin valt V.C.L. tel
aan, Íraugem-oesigd door. II.D.M. 6, dal, er
lret glootsbe bglang bij had, dat V.C.L. zou
wlnlrei). De scheidsrechters waren ook af_

komstig uit II.D,M. 0. Na eón- trwartíör
zijn overwióilt-in-;;
ult t,e drukken. Maar nog voor de
rus1, wist ook Leiden één van"zijn-àan_
vlllerl met een doelpunt te Uöf<rónàn
í1-1). Na de rust wefd er zcerj-iui--oïspelen .wisL V.C.L.
goat

speeld. Reirle partijen wisten entète

sirïi-

corue_rs te .forceeren, maar zonder sucCós.

I;en k'rval'tiel. voor het eind maakte Lci_
deu nog een goal, die eers! niet weià ioe_
.ge_I(eld, maar na het einde herstelde
de
scheldsrechter ztjn fout. Daar f.eiAeÀ-viii
z,wak speelde, had V.C.L. eigenl[k een gàI
IiJk

-spel

wel verdiend.

t.-

VICTORÍA (b)-I,U.IDEN @) O-?.
Met het vaste voornemen dezen uitwed_
str[d te winnerr, en wel met sroote ciifài"
begon Letden aI dadellik met-eenise àan_
vallen. Ook Victoria Ifub zieh nieí onUe_
tuigd en wist bij een doorbreat eèn Ànó_
^qtlg monrent voor Leiden te schennoï.
doch_ daarmee v/as dan ook atÈ ià§eï_
stand gebrol<en. Met eer: praehtie sËhDb
opende Leiden's rechtsbuit.en ae- scài:n.

Tot de rust bleef de stand onveranclàiA
!1-:Q). Na de rust werd Leiden fànàibt(.
De llnksbinnen scoorde ook één Èeei àÀ
d?arna heeft de midvoor regelmattE. van
alle kansen gebruik makend.S góàti'àeàei.

HOCKEY.
NEDERLANDSCHE IIOCKEYBOND.
Pro,gramrna voor

morgen.

NIiDIiRI,ÀNDSCIIÍ; ITOCKNYBOND,
I

llltr;tagerr v:rn gistcr.en.

Dames-afdeelin§.

I):unes -a f rloo!inrï.

Internationaal: Nederland B-\[esbDuitschland.
Pïom. Klasse : Kieviten-B.H.V.

Nnrr' B-te't', trvcsr",]'illiili,',','",["1]:b'
r'u.Degr'.: Iïrrrlil,o _Lntclcn Iï
1 l
^..Ptont.orrrter.
Drol,e.st van LeicleD II.
ro1, [i e : prom.
- k asllcï'';l;#*ïJ, ï:
_ ^c.r,
l'alr
l..1.

Kampioenschap van Nederland: Deven-

ter-H.T.T.C.

Promotie- en Degradatie-wedstrijden:
HurIey-strawberries; A'dam 3-H.H'IJ.
C. 2:- Amersfoort-Famo,s; Togo-Laren;
Victória 2-II.D.M. 4; Iludito-Leiden 2;
B.H.V. }-T.H.C.2.

Heeren-afildting.

Hudito a-II.L.C.

lïilï

i,1; ïïlïï,",jöc
"i{li
,, om'-kl,s"c, rsr,e
,,,,i,'lÏÏ'íï11ïïË;,

s:

1ijlUt§,,g-,*r,ïi, : lirry+
t$-#

a.

Promotie- en D'e'gradatie-wedstrijden:
Prom. Klasse/Eerste Klasse: M.H'C.-Togo.
Derde Klasse,/T\reede Klasse: Afd. a:
À.M.V,J.-M.H.C. 2.
Afd. b: Be Fair 2-H.'sum 4.
Tweede Klasse,/Prom. Klasse: VictoriaSfrawb,erries: H.H.IJ.C. 2*B H.V.

r

ïiii iji::: ë iltiil,s:",h#ïir%l
'rrl-o ;,
'

i

Competitie: Derde Kldsse..A: Alkmaar 2
( beslissingswedstrij d)'
-Hudiio
Vierde Klasse C: H.L.C..-Leiden 4.
Vierde Klasse D: Leiden 5-H'O.C. 4;
Delft 3-A.M.V.J. 3.
Junioren Compeb.; Rijswijk a-I-reiden a;

I

l

*J

flir

{}iïË

fr iy+,d ru

comp.: Riiswiik a--Leiden a

"];tniore,
Ovenicht.
HeL. tweede darneselftal

hccft ,wccr

eon
in de gocde r
r ïtl! k te JpcËi,"ïi.f"ftÏi$"*,TBilru
-tíc;" 1,ï:i
'iili
I f:*'"flT9ï,,111! lut. protest
^.
stap

Overzicht.

3

.

Van de Leidsche dames moet Leiden 2
weei te velde om haar plaats ln d'e derde
klasse te b,ehouden. Morgen moeíen de

dames naar D,elft tegen Hudito, dat reeds
van Victoria 2 verloor. TIier ligt dus voor

*ïl jí#ï,}i+J.;
n:1"!i.{'r*ruike" I :: ii*i
#":h.ï:'È
I

moeitijÍste tegen,partij thuis het'geen een

fiï,.il [iï1, ïï{*x:ï

Leiden de kans om weer twee punten te
verkrijgen. Daarna ontvangt Leiden 2 de
voordeeltie is.
Van de Leidsche heeren speelt Leiden

"

ïn

rld if ï}

iïl

2

niet doch wacht af, wat Hudito tegen
Winnen de DelftenaAlkmaar presteert.
ren dan -is een beslissingswedstrijd tus*schen Leiden ert Hudito noodzakeUik.
Hopelijk bewijsl Alkmaar dezen diensi! .
Leidèn 4 speelt
-legenhaar laatsten competiH.L,C. en hierin is. de
tiewedstrijd
kans gelégen brn H.D.M. 6 voorbll te
stleven.
Leiden 5 ontvangt H.O.C. 4, dat door te
winrren het kampioenschap kan behalen,
zoorlal, we voor dè LeÍdenaars wcinighoop
krrnnen kocsteren.
De Lcid.sche juniores speleu l,egen 8,ijs-

wljk cn dienen op hun qulvive te zljtr,
daar RiJswiJlr Uruis altllcl gedttchLe tcÍlcusl,unrlcrs z[n. Dc Leld'schc JcuBd l<rttt
zeker winircn doch tlirtt cllcrtl er cvtlttttls
rlo vollqo wedsl,tlJrlen sl,evlf, rrnttÍïel)àl(t, tc
worrlon vrr n het, l.loÍllrr l,o[ ltnl, elnrl. l)lttr
0r) o k ntrs
,l!s- 91,,, l. !l!.1
:::lrlllllil.cr\'|'(''|'I
«r

llïHl*Ëölïr:_$f

-*{$ffiiJ,

»Le.Ksre rs, getuiee t,et.
roit,

ilïï Xlil*T,iïï,:"i".n
P.fl

i:à'i8à

ll'UilTlff

j

à"af,.ï;.id#

xï* slslï,
Sffii..ï,1,?§;.'l;#o c,, zo,r(ri,s
jr. ver.l:ll:, Y;lI !. rr van A.M.V.J., zoorral, do
i,iï]i,ll''"'

i.r'l rttrtl lrt

;

"ï" ïï,i,oii"",ii ïl

clrzo'ir,i".rr,iii'.ir"uoËï

;

7
IIUDITO-I,EIDEN

II I-I.

(Damer-afdee!ing).

iryi*imlïfi iïï Jï$.#$."t,j h#il

,

,

#'ffihirË'H,iflÈ:"ffiËi

A. M. V. J. .. I

1
4_3
s.o.§.rI .... 1 - -1 -- 2_2
M.H.C.il....2
- 1 1 E_6
Leiden II . ... .

2
1

1

Hoe de sterkte van A.M.V.J. is, kunnen

niet beoordeelen. rffel is bekend, dat
A.M.V.J. een z€er slecht terei:r heefi, zoow-e

Ë?,
sffiJ'1ttrff%àï"ï-

ïffi

Ëà1:,ïP1,f

.
J

1

dat hierdoor alleen al de nederlaag van
M.II.C. II te yerklaren zou zijn.
_ q.g.S._Ir speelde in de afd-eeting van
Leiden IU en hiertegen maakt Leióen ff
wel eenige kans. Het Ís nu . maar de

f-*iq+irfltffi"."*ïffitikïl

twee tluisu'edstrijden 1e loten.-Voor ieicien zon dit haast zeker promotie betce-

r:l+ -i?l*qgiiÍpEFffit,H'

kwestie, welke vereeniging zoo gelukkig ls
kenen.

IV bereikte heden door een
- Leiden
kleiite
ovelwinning op H.H.C. aè oromolnotie-cornpctitie. Hierin zal het €chter
nict gemakkelijk zijn verder succes tel
behalen.
H.H.Y.C. IV is zeker sterker. evenals'
H.O.C. ïII. dus veel hangt er ían af of
-en II.H.Y.C. Vi
I-eideir IV, Ifieviten III
kan overwinnen. De stand in deze oromo-l
motie-aíd. is thans:

-I

I

fi.L.C.

IV O-L
-I,EIDEN
(Heeren).

I

H.H.Y.C.rv.2
H.O.C.IIr.... 1
I(ievitcn III
1
ri.H.Y.C.Vr. 2

2
1 - _
- - 2

I

11_3 4l
4_0
1-3 'l:l
2_72

_l

. Leiden V veiloor met flínke cijfers van'
q O.9. ,IV, dat hÍermee Aampióen weiA
der IVde klasse D en dus dutomatiseÀ
promoveert. Een" fraaie prestatie van dczel
veterancnploeg.

De Leidsehe juniorenploeg kon 't teHcn
een volledig Rijs\r/ijk-'team niet loolwerËen
en ging met 4-2 ten onder.

l

ï_l ,]:^ ecrste helft, gine h,et spel op cn
.zeer t"am --en gËriro*,í.ri.lfi
lecr, pl. we,r'd
-za;à:i
Het

,l,T,gg^.I9t
yJakrc cn

vet:4 was één gróote
dc zon u.u'riËi, oïr.-;öà"#ïàï

Een kwatiicl vggr
iusi Ëilsïï; ,0""ïï*punen.van Leidenoeden
bat ,;ri:-éri"Ëïöi
voorzer, waar-van dL
.il-r1q11ie:q
gebrurik
míakr. Toi-Ë;;;il'.is
"ïoààii"
1;9,or socd
glt" :::-,lpr9ven. J{q ae ruii i,;r-Ëï;";
iers. srcrkcr,.
mtàï Ëï
t"ïÍï#,1ïï
nret. van de Leidscheà,i,,1bffi
veiaeoiÉ:irr,ö';;i.;
Ër'.',ïffi '?L"f '"Ifr-,:fl ,:iï;-.,*";irffilr3?Ë
In .de. voorhoede was er
ein bàhr'-s,;;;;,:
itg " l:^ b.?ll*l5gt o" 5"r,Ëuö,öËr#;'^;i:
_

ffiH-"ïf*$,p,#,f{re*#:' trï
LDIDDN (À)*13115*IJK
(

(a)

Ilereren _afdee,ling).

2-_4.

-,^$,_eqr* blcek flret dat Leiden vsr benc-

3ïlffilrï8;àd.ï mx.*",*ieJ,vàót Éïiàï
ron
ii." li!. $ï ïàrr'*o"dl',]l*rj.ïfi,ï
.,ir.
fii8Ëi l:ï iï. JLï:fr ï,[.ïf il" r:s; ïï TiiÍ$
r

ffi tiÏiï'l#lÏ}ffi ;ià:$$ïï,'i,ii,iï.iï:'
Ëi ïi r, o'; I'i,, il lï,, fls,i,.TiÍ lnï,,illli ltlÍ

f

H,iï'il',,,oll,,,iii'llfJ,i'liT,.r,Ju'i,1i:lillïtllf

l

/

i

or,u.;ffi., *.",',
ovcrblijf[. Een ovet'wittniirg i5,hct eclilgo
I{ct is

HOCKEY.
NI,]

I

waarm-ee Leidcn geblal is. En

)IiRI,ANDSCHE HOCKI'TBO}iD.

lijk

Heerrn: Leiden II .'rlloelt haa'r eerst;eI
promotiev.,erlsirijd tegeu M'II.C. II hetgeon
àen ,eer spannéilde stli.irl belooft -tc w.or'.
{icn. daar ieiden II zoo tlic.rt bij iret doot

à w.illen struikeleil ('rr dit voor M'H'('l'
"i"C
àlJiaattte kan.s is om <ic ciogradatie .l'n
öntàià". u.t is echter een thuisrvedstrljrt
vool Leicien eil de traditic rvil nu cenmflnl
dat die g:ewonnen wo'rdt. Ilicrop te, rekg'
,àu-óciiCer heelemaal veri<cerd zijn'

Atrrltr;Írxrll,.
Ii;rrrr1riocir,r'Irap v&11 Nederland: H.T.C.C.
ll l),ll (l t lc|rcin S.C.H.C., 11,45 uur).
Heeren-afdeeling.

"Ë"
inaien de achterhoede hrrrl zcnuwen lll
middenlinir'
feàir,àïe Làn hortden, ril' voorh'oecte
cll
steeds vérband zoekL met d('
cn dooràèà speciaal lct op same)) 'l)01
zetbingsverrnogen. dan katr ltreL ccn ficiíií-Ëíot à"uï íedstrlid l'errcmoet sczletr
worden.
S.O.S. II ontvangt A.M.V..Í., z,ooCat hiot'
cltwee gelijkwaardige oloe,seu lr'Ílcnovef
kaar' zulleu komen t" sÉa'art Een geliik

klasse: Tog+'l'r.r, r.r,r r. k
ssc/Prornotierklasse : H.H.IJ.C.
ll Viclolrrr: Il.H.V. II-Gooi II.
l)r'r.rlr, lil:r*sr'/Tweede klàsse: Afd. A:
Lcirlr'tr ll M.lI.C. II; S.O.S. II-A.M.V.J.
A lrl ll: Ililvcr:suiir IV-Laren lÍ (Zatetrlrrlrrrltlrlrttït ; Ililversum IV-M.H.C. ÏII.
Vir,r'tir' lillssc/Derde klasse: Afd. A:
II,lÍ,1,1 .(1. lV T,eiden IV; H.O.C. III-KieVI.
villrt lll: ll.D.M. V-H.H.ÏJ.C'Bloemen'daal
Alrl. I|.: (iooi\ -Laren III;
Ill Arrrclrloor'1 II; Pinnokkio-Alliance II.
.lrrrrjortrr r:onrpeLiLie: Vicboria a-Leiden
:r; lli.ir-rwiJli lr Victoria b.
Ittrrrnol,l Iill".,r;c,/Eerste
rr lir :r l,

I rr

spel zou voor Ireidell u'e1 ho1.'voorcleeligs;t,tr
211n.

íàiO"n IV gaat op

),uu(':,: L,'t<i,'u

freidsche Juniioren gaau naa'r Ro
tei'Aàm. Een overwinniurg lijkl' nriet uil'

óe

I speelt eindelijk llaal

sà.sloLen. doch

ïàxt t.

r1,".rlll lrl'; r'olr Socde oeÍening voor de
rlr,lilrrrl:rlilwcrislr'ijden kall beschouwe:-.
Irr,tlilrr lrltlol ricze Zondag Gooi II van
Sllirwlrcllrcs wint is Hurleij gedegradeerd'
lilcrr la,lrlrclrr ovcrwinning ligt echter wel
in <k' ll.l rr rlcr vcrrvacrh,íingen.
Lolrlt'rr ll r'pccit haar laatsten wedstrijd

I

lrr rl il rr

II.D.M. tV

l,lrlrtr.s

als voigt:

2 2
2 1 1 -1 -2
2
2

B-_
3
4 -0

(iot:t1rll,il,ie lsl,e klasrir': (lrxrl A'rlrt itt
i-r: IIOC-Rood Wit I |,
KanrDioertsclrap van Ne<let'liutrl: tl'l'(l(i
BDIIC 0 *3. (BDHC kamyrir>en vatt NedoL-

3
'

dau dient

cl

Ilcl"e-r' antlSc

worclcn cair vorigen Zondag'

IIVi«:toria TÍ 2-2; HDM IV* Ilttdilo 4-*0;
St,r'awb.*Gooi If 2-3: I'amos--Togo 0-5;
ilHUC ll-Àmersfoort, 4 .2; À'dtm fII -Laren 2-0; Zwolle-Arnhcm 4 0.
Promofic en Degradal,iF: Jniclcu

Ilecrenafdeeling.

Prornotie en

II Victoria 2-1 ; BHV*Gooi II 2-0.
Derde klasse/Tweede kla'ssc: afd. A:
LCi<iCN II-MHC II 4-1; SOS II-AMVJ
3 -1.
AIcl. B: Hbum IV-Laren II 2-l:
II s:rrttr IV-MHC 7TÍ 2-4.
Vicrcle kiasse,/Derde klasse: afd. A:
IIIIIJC lV-Leiden IV 4-1 ; HDM VIIHIJC IV 3-3; HOC III-K1eY. II 2-2.
Afd. B: Gooi V-Laren IfI 1-2; Bl'daal
III Amelsfoort II 2-4: Pinokkio IVAllinnce II 1-1.
.lllnioren competitie: Victoria a- Lei<len a 2-1,
Overzicht.

I):u)les: Daar Hurtey l1i€t opkwam
I een reglementaire 5-0
'rwit'tttitlg
n
l,oidcn II speelde th'uis setriik teaen
\/llloria II en weet zich thans buiten
,lí,lrir(tatiegevaar en kan zelÍs nog sel.ijk
korrrtrl nret Victoria indien het protest
lr,rlr,rr Dclft gewonnen wordt.
,rrxlrl,te Leiden
v r

llrrrlllrr

I

321
312
310
301

0 10-5
05-34
24-62
24-9

5

1

):rn' .er van de vier, twee in de 3e
! lrr .',r' koutetl is het duideUjk dat Victoria
, ll r.rr l,eidcll U de gelukkigen zullen zijn.
I ltt,.r,l,xrr heefL Leiden JI op orrertuigende
lrr,tl'r. lrirat plaats in de derde klasse be'
It,,,ir,l,'rr evenals Victoria II. De beide vier'
f ,,, 1.,;r ot's ziin dus te zwak geblckcll.
I tt,, r,'rr: Lciden II is cr in qeslaagd de
|I ,, , , rlrntics te verovercn cn wel op zeer
,,, r r lrrl,rcrtde wiize na een fraaien .spoill, rr.rr wcctsirijd. waarbij ecn tijdlans Ce
ll,r rr r lt'nrntcLs volkomen ovel'.spceild we'r-rl, rr ltcl, Leidsche teatn als fichccl was
l,r'rl rlrx'h tkr ,beide k:rnllrllÍs dicuetr.
l,,r;rl llrrt voedcnde taak ltlcl, tc verzoodat
rr,llrr S(XS II wotl vnll
^.M.V.J..
Irlr,rtloor Mfl(: TI tleÍlnil,lot
Ííetlr'í,lritclect'tl
I r.n (lo r;l.t'ilcl ottt rle oct':;lx'l,wce trllta.t,sen
trrl. r'ltlt'tt z:tl r.llllll tttr'scltt'tl Íl()r9 II etl
I t,,'1,1",, ll. tl;r:rt u't' tvrl l)l(,tl('ll vt't'u'itt:ltl'att
| ,l ,l l,r'lrlr tt l.l llrrll .vll rt . AM\',1 Tlll wotoll
l

3 4
1 3t
5 I
6
-\

clogl'&dtl,icwcclstrijden:

Prom.kl. Eelste klasse: 'Iogo--Bl'daal 2-1.
Tweede klasse, Promotic kiasse: HHIJC

lr l ol'ia II
l,r'lrlor II
il t,t\4 IV

lriurl zw:urt;il(' (:oucuu'errt Victoria II. Na
<lc llor;lrcclrlc rvt'rlstt'ijden is de onderlinge

II
Lri,rl,orr Il

I

II

,,,

l,r'irlt'tr II

l)lnrtru Írlorlllrr{.

1

\r

orrr rlr'Í',r':rrl:rlrr'1c voorkoulren €n llrel t€gen

Vicl,o,t'iit

]lij II.IÍ'IJ C' IV

niet verloten.
nog
--

l;r:rl;,lr rr rotrtltt lilicwedstriid tegcn Hurleij'

velhottrlittÍl

bezoel(

sterkste ïit deze afrieelir.rÍ'i. Ve'eI
Iiutrnen u'e Leid'en IV dan o<tl< uiet gcveu
doch daarmee is de kails olr 1)1'omov1'
,d.e

Overzicht.
I

I

3
3
?, 1105
I
11004
t, 0
?, 1015
AMV.I
l0 I
30L26
M II.(:. tI
l,olrlotr IV vorltxrr met, 4-1 van IIIII'l()
IV, rlrx:lr rl+ cllÍr'r's ?,11n 7,e$ g€flat,l'cer(l
zorlrltl, Itierutee (lc zaek voor Leidcll IV
a llernt Iust, vot'lot etl is, vooral. waar dc

íl[)s

lalld ).

l'l:r Ilt ll l).M. lV--Hudito; SLrawlrerries(iool ll; I,'rrrrros-Togo: H.H.ÏJ.C. II-

I

1;ir,ïi,'ïàï

H.O.C.

l'r'rrrrrolir'-l<llrr:,,c: Iriden-Hurleii, 11 u.
l'r'nrrrrl ir',zl)r'llaclatie: Lcid€n U-Victo-

f:lirrl trtli

moEe-

r' r'" r' nói Ëiiit" ooscn'
voorídttit'trd steunen en d0
l" de dcrde klr': c bllift in Leiden'
riiààt.s"ir<aar

trir.l-

Da,mes-afcleeling.

l*'r'r;l.r' lillrs,it': Gooi-Am,sterdam;
Ilorrrl Wit.

dit is

op eigen,l,erróirr ('l) \'o01' ciSctt nit0l1.]t'

iiï ;à.ï

I'rofrarnrua voor morgeu,

ilO(lKÍr' RoNr),
I lltnLrforr vtn ghl,ntorr.

NlDt:n.l,ANr)§(iItÍ:

*g-llll

arrrlere t,ellrrrst,aurlers geliik speelden.
3 0 015-4
HIIÏJC IV

HOC

III

2,

1

08-23

')
1
13-5
0
Í{iev. III
1
2 5-15 I
0
HI{I,IC VI
I
03-3
I
0
HDM V
11-40
I
0
Leidcn IV
Een overwiullinq l,huis de volgende week
teeen IIHIJC VI kan ïeeds de 3e plaats
brengen cn wairt hct onr 3 plaatsen in de
3e klasse caat is dus alles mogeliik.
De Leidschc jttuiolen veÍl'oren oD het
nipDertjc van Vicl,oria a. Jammer' ze warel1 juist zoo J,o0d aal1 het klitnrten eu
nu werden alwecr twee wedstrijden aclltereen verloren,

LEIDEN II-VICTORIA

IÍ 2-2.

(Damcs-afdeeliug).

II buiteu
dit elftal 't prgtesl tegeir-Hudito wint, waar een groote
kans op bcstaal,, IlceÍt het evenveel punten als Victoritr II.
Victoria beschiki, over eenige vlugge
voorhoede-spoelstcrs die er tempo inhou<ien. Bij Leiàett stouden nei. DI'os erl mcj.
als ccu rots in de brandiug en
Eldering
"urct-tiguraal.
De voorhoede' -vool'al
ledden
rechts, hccÍL-trttg te veel de fout individueel te willcrt speleu ell geen plaats te
houden.
Over 't spelvct'loop valt niet veel te zegg
uen. Vool dc lusi dotnineerde Leideu clr
Wagner. Echter wi.sb
Ëcoorde dool rttej.
'inisselt
Door dit gclijlie spel is Leiden

degradatiogevaar. Ïudien

der achterhoedc
Victoria van he'l
te profiteelen crt g-elijk te maken' Na halfiinie juist 't tir-nÉekèerde spelbeeld, Leiclen ïerslapte eir Victoria maakt den
Àtànd tot 2-1. Vijf minuten voor 't ein-d
kreeg Leiden echter de geest, waalop d.e
Victdria-achterhocde lliet gel'ckend had.
Mej. Böttlingk bracht den stand op 2--2.

LEIDEN II_M. H. C. II 4-1.
(Heeren-afdeeling).
veld,
Op een zeet goed besPeeibaat
promotrew€o-

vanst Leiden haar eersten
striià aan. De Haarlemmers vallen direct
kiatÈtie aan, waarbij echter blijkt' dat

haar vórhoede niet het noodige doorzetiinssvermogen bezit. De Leidsche achter-fróeïe, die- dit keer een goeden dag \ad'
wisb het qevaar te onderdrukken. Anders
wal t'ret ítet de Leidsche voorhoede, die
reèds spoedig na den aanYang, d-oor Sloet,
haar
-De eèrste doelpunt zette. (1-0).
Leidenaars Eliiken dan de tegenpartii
een weinis te onderschatten, zoodat een
sroote oierwichtsperiode van M. H. C.
Ëiervan het gevolg-was. Terugtrekken der
binnenspelerí 'roorkwam voorloopige - naàeelige gevolgen. Àls dan ook de Qrgk op
het Leiri-sche-doel wat gaat verminderen,
trekt plotseling de vcorhoede der gastheeren ten aanval. En uit een scrimmage
scoort Hartog het tweede doelpunt (2:0).
SooediE hielna breekt de rust aan' De
tËiascÈe spelers hebben blijkbaar ilrstructiàJ qefraci. want na de thee trekt het
het Ëele éutal energ:iek ten aanval. Dan
bliikt ook. dat de Leidenaars technisch en
tàiiiscrr vel boven hun tegenstanders
staan. Aanval op aanval heeft heb HaarIemsche doel te doorstaan en eell doelpunt
voorzet va-n
kan niet uitblijven. Eendoor
naar de
iéchts geeft de mid-voor
rinti-frïiten en Verhey van Wiik bedenkt
zich niet lang, doch'zwenkt naar binnen
en schiet lanfs den toestormenden keeper
àËr-r bal in hét verlaten doel' (3-0). Dit
icfriint mid-voor Sloet te inspireereu, want
van- de bully af neemt hij den bal. mee,
nàsseert viei tegensianders en besluit met
èen Íraai schot deze solo-ren' (4-0). M.
tt-.C, zwoegt nu hard om de eer te redden
de reshts-buiten
ón ait ëelukt ook als
àóorbreekÏ en met een gced schot d-en
Leicischen keeper passeert. (4-l)' Spoedlg
klinkt dan het eindsignaal.

ll,il,I,.( j. IV-L];IDEN M-l
I I I Í'cr('n-uÍdceliug

I.

l)r'zr. plr,l,l lllr. wr,rlsLrijd,

waarirl de twee
1lrll,l.lr,rr l,r,lir,rr cll«rar opwogcn, had wel

o1r 11r,ll.lk r;pr,l lcrrrrncn

rritloopen. Vóór de

t'rrril, whil,r,rr (le I'Iagcnaars twecmaal de
,Í,r,lrlr,r'lro vr.r'rlcrliging, dic niet goed in

volnl wlrli, I,r' ovcLlompelen. Dadelijk na
rll t'rrrrl, wlsl, rlc Lcidsche voorhoede het
Il.ll,Y.(i.-rlocl l,e cloorboren. De tweede
tntrrl wct'rl het doelpunt niet toegekend.
()rrrlct'l,rrsu'hcn wist de tnidden-voor van
II.lI.Y.(;. <[«xlr te breken en na een forlrrlrrll.lken solo-r'en den bal in het Leidsr:lrc <locl tc deponeeren, Vlak hieÍopkomt
cl' 0ol) voorzet van den rechtsbuiten van
H.[I.Y.C. cn de middenvoor krijg't den bal
op zlJn stick. l{ij weet er geen raad mee,
dr:rail, cvcir cn schiet daarna pas op het
rlocl (1-4). Nu bre,ekt Leiden weer door.
Ook hier geeft de rechtsbuiten een prach-

tlgcn vool'zet, die op een schitterende
wijze door den Leidschen midden-voor in
hcl, H.H.Y.C.-doel werd geschoten.'Wegens
brriter,spel wordt dit punt niet toegekend.
Nog evcn wordt eÍ gespeeld en dan fluit
de scheidsrechter af.

*-o-vt(|'lr)firA (A)-r,nIDHN (a)
t

2--1.

Iloeren -it Íclecliug).

Lolrk,rr hecÍl oprritruw ecll wedsirijd verlrlrcrr, rllc,l('worlr)cn of t'entninste gelijk
Í',espr,r,l«l lrrrrl krrnucrt worden. Victoria
kwnnr rrrr rvrrl, Irccn crl wcer slaan op zeer
rrrnlkwrrrrlrlllrc wiJz,e aan eel1 goal. De
llrrkr;lrlrrrrcrr lirvittn ntet een bal in den cirktl, lrlcr,Í (,('n l)o()s ntct de stick loodrecht
Irr rlr. lrrxrÍll,t' sLtittt, schopte den bal, en
,,scoolrlr"' l,ocrr. Ilocwe.l én de keeper en
Irr,l, lrr,r.k, Vlcl,olia-elftal dit gezien hebkerr, kr,rrrle cle schcidsrcclrter de goal to'e.
Zoo ltlnrrr rle nr,sl,. Leiden speelde niet
,.rlr,r'lrl,, rrrrrrrr rle .vr>orhoede zette niet door.
1)ll, rr,n r;l rrrÍbully, ctic de keeper veroorzrurklr ltwrrnr het 2de tegcngoal. Tenslotie
u,l,.il, l,r.lrlr.n cle eer te redden.

**-o-

