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Leiden 11 promoveert naar de 2e klasse van 
den Ned. Hockeybond. 

Door haar overwinning van gisteren is Leiden H gepromoveerd naar de 2e klasse 
van den Ned. Hockeybond. - Op onze foto de gepramoveerde ploeg: keeper. Knuttel; 
achter: Haardt en Bon; midden: Kaert, Dras en De Groot (invaller); voor V. 

Opstelten, Krol, Stoet. Hartog,Verhey van Wijk. 

HOCKEY. 
NEDERLANDSCHE HOCKEY BOND. 

Programma voor morgen. 

Damesaftleeling. 

Eerste klasse: HDM—BDHC. 
Promotie/Degradatie: HOC—Hilversum; 

Gooi II—Strawb. 

Heerenafdeeling. 

PromotiekUle klasse: Bloemendaal—
MHC. 

2e klasse/promatieklasse: Gooi II—
Strawb. 

3e klasse/2e klasse, Afd. A: SOS II—
Leiden II. 

Aid. B: AMVJ—Hilversum IV; MHC III 
—Be Fair II. 

4e klasse/3e klasse Afd. A: HHIJC IV—
HOC III; Leiden IV—HHIJC VI; Kieviten 
II—HDM V. 

Aid. B: Laren III—Pin. IV: A'foort II— 
Gooi V; Alliance II—Kam. II. 

Juniores-competitie: Leiden a—Vict. a. 

Overzicht. 

Heeren. — Leiden II smelt uit tegen 
S.O.S. II. dat in deze promotie-competitie 
boven aan staat en er dus in leder ,geval 
alles op zal zetten em ten minste gelijk 
te spelen. waardoor zij tweedeklasser 
wordt Een overwinning voor Leiden 1iikt 
ons daarom niet waarschijnliik. 

Leiden IV heeft tegen H.H.IJ.C. VI een 
betere kans om een overwinning te boe-
ken. daar de Hagenaars in de derde 
Masse zeer zwakke spelers bleken te zii n. 
De Leidsche jeugd speelt morgen thuis 
tegen Victoria a. waarvan het twee weken 
geleden met 7-0 heeft gewonnen. De kans 
on succes is hier this ook zeer noot. 



              

              

              

             

Overzicht. 

Leiden II is er dap. toch in geslaagd 
S.O.S. II in den Haag te slaan, een fraaie 
prestatie, waardoor , het zoo begeerde 
Tweede klasserschap bereikt is. 

Een woord van lof voor dit elftal, dat na 
Kerstmis hoewel op een na de laatste 
plaats staande, zich met ijzeren wil om-
hoog vocht en geen wedstrijd meer verloor. 
Wij vermelden slechts: 

Leiden II—Hudito 4-2. Alkmaar II—
Leiden II 1-2; Leiden II—H.H.IJ.C. IV 
5-3; Leiden II—H.D.M. III 3-2. 

Hierdoor kwam Leiden II gelijk te staan 
op de tweede plaats met Hudito en Alk-
maar II. Een halve competitie tusschen 
deze gegadigden werd door Leiden na 
zwaren strijd gewonnen. En nu reeds na 
2 wedstrijden in de Promotiecompetitie 
heeft Leiden II zich van het tweedeklas-
serschap meester gemaakt. Thans bezit 
Leiden een elftal in de Promotieklasse, 
een in de 2e kiasse, een in de 3e kiasse en 
een in de 4e kiasse. 

Wellicht dat Leiden IV nog 3e klasser 
wordt. Door afwezigheid van keeper de 
Koster speelde Leiden II de laatste wed-
strij den in de volgende opstelling: 

Doel: Knuttel; achter: Haardt en Bon; 
midden: Koert, Dros en v. d. Meer; voor: 
v. Opstelten, Krol, Sloet, Hartog en Ver-
hey v. Wij k. 

Leiden IV wist zich onder de gegadigden 
voor de derde kiasse te plaatsen door een 
overwinning op H.H.IJ.C. VI. 

De stand der competitie is hier thans: 
H.H.IJ.C. IV 	4 4 — — 18-6 8 
H.D.M. V 	2 1 1 	9-5 3 
H.O.C. III 	3 1 1 1 8-5 3 
Leiden IV 	2 1 —

1 2
1 

5-
5-5

11 
2
1 Kiev. II 	3 

H.H.IJ.C. VI 	4 	1 3 6-19 1 
Uit deze afdeeling promoveeren er 3 en 

No. 4 speelt nog een wedstrijd om 1 plaats 
tegen No. 4 van afd. B. 

Waarschijnlijk zal echter de bond 
T.O.G.O. IV nog in deze afdeeling brengen, 
zoodat Leiden IV het nu niet zoo eenvoudig 
zal krijgen. 

De Leidsche junioren verloren thuis op 
het nippertje van Victoria a en zullen 
zich dus met een bescheiden plaats op de 
ranglijst tevreqn moeten stellen. 
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HOCKEY. 
NEDERLANDSCH*E HOCKEYBOND. 

     

          

          

             

             

    

Uitslagen van gisteren. 

Ileerenafdeeling. 

Promotie en Degradatie: Prom.kl./lste 
klasse: Bloemendaal—M.H.C. 3-1. 

Tweede kl./Prom.klasse: Gooi 
Strawb. 1-3; Victoria—de Vierde 4-2. 

Derde kl./tweede klasse: S.O.S. II—Lei-
den II 1-2. 

Vierde kiasse/derde klasse: Leiden IV—
H.H.IJ.C. VI 4-1; H.H.IJ.C. IV—H.O.C. III 
3-2; Kieviten II—H.D.M. V 2-6. 

Om het Kampioenschap v. Nederland: 
P.W.—E.M.H.C. 3-0. 

Om den Lamovar-beker te 'Nijmegen: 
Eindstrijd: H'sum—H.H.IJ.C. 4-0. 
	0 	 

    

        

        

        

        

             

             

              

              

              

              

              

              

              



LEIDEN IV—H.H.Y.C. VI 4-1 
(Heeren-afdeeling). 

In het begin is H.H.Y.C. in den aanval, 
maar na een kwartier weten de Leide-
naars een corner te forceeren. 

De midvoor krijgt de bal vrij en schiet 
prachtig in. Nu krijgt Leiden het over-
wicht, wat ze tot het einde heeft behou-
den. Nog voor de rust weet de midvoor 
het Haagsche doel met een mooi back-
stick-schot te doorboren. Na de rust valt 
Leiden zeer fel aan. Weer is het de Leid-
sche midvoor, die de stand met een punt 
verhoogt. Maar ook H.H.Y.C. begint weer 
aan te vallen. De Haagsche rechtsbinnen 
krijgt de bal vrij en schiet mooi in (3-1). 

Een kwartier voor het einde forceert 
Leiden nog een strafbully en weer is het 
de midvoor, die deze wint (4-1). Nu 
vindt de Leidsche voorhoede het welletjes 
en ieder wil nog een goal maker, zoodat 
het samenspel zoek is. Hierdoor bleef de 
stand 4-1. 

De leiding was uitstekend. 
De middenvoor, de rechtervleugel, de 

halflinie en de keeper van Leiden hebben 
alien uitstekend gewerkt. Van de andere 
partij waren het de spil en keeper, die 
opvielen. 

LEIDEN A—VICTORIA A 0-1 
(Heeren- a fdeeling ) . 

Oak in 'dezen laatsten wedstrijd is weer 
eens gebleken dat de Leidsche juniores 
nog vele, sterkere tegenstanders hebben. 
Inderdaad waren de Rotterdammers veel 
beter, zoowel wat betreft samenspel als 
techniek, zoodat deze 1-0 nederlaag nog 
zeer geflatteerd was. Voor de rust vooral 
was de Leidsche linkervleugel slecht op 
dreef; de rechtervleugel kreeg evenwel 
niet veel te doen. Even voor half-time, 
werd de links-half van Victoria gewond 
en buiten gevecht gesteld. De rust ging in 
zonder dat er gescoord werd. Na de rust 
kwam de gevaarlijke Rotterdamsche lin- 
kervleugel steeds meer in den aanval. De 
verdediging echter hield stand, doch plm. 
15 min. voor het einde brak de linksbin-
nen door, kwam in den cirkel en scoorde 
(1-0). Hierna verflauwde de geestdrift 
aanmerkelijk. Eenige gevaarlijke offen-
sieven liepen dood en zoo eindigde deze 
uitstekend geleide wedstrijd met 1-0 voor 
de gas ten. 

S.O.S. II-414IDEN II 1-2 (Heeren). 
P ' 7 

Al spoedig net het zich aanzien dat er 
een spannende strijd te wachten stond. 
Helaas was op het slechte veld goed 
hockeyen onmogelijk. De meeste doelpun-
ten werden clan ook gemaakt door missen 
der achterhoedespelers. Spoedig na aan-
yang trekt Leiden goed van leer, doch de 
meeste aanvallen loopen door buitenspel of 
slecht schieten op niets uit. Dan neemt 
echter S.O.S. het initiatief over dock thans 
is het de Leidsche keeper, die eenige aan-
vallen onschadelijk maakt. Zooals het zoo 
vaak gaat valt het eerste doelpunt aan de 
zijde waar men het niet zou verwachten. 
Bij een goed opgezetten aanval komt de 
middenlinie mee naar voren, de bal wordt 
weer teruggespeeld, doch de teruggetrok-
ken rechtsbinnen weet hem te bemachti-
gen, geeft voor in den cirkel, en het is de 
midhalf Dros, die de bal langs den Haag-
schen keeper jaagt. (0-1). 

Tot de rust gaan beide partij en goed 
tegen elkaar op doch van fraai samenspel 
of goed hockey was vaak geen sprake. Na 
de rust, vied S.O.S. al spoedig fanatiek aan. 
En het bleek thans dat dit deel van het 
veld den Leidschen achterhoedespelers 
minder lag. Eenige missers veroorzaakten 
angstige momenten voor den Leidschen 
keeper, en dit zal dan ook wel de reden 
zijn waarom deze vaak zoo eigenaardig 
over het veld zwalkte. In deze periode 
weet S.O.S. den gelijkmaker te scoren. 
(1-1). Dit brengt er bid Leiden het ware 
vuur  in. De eene stormaanval volgt nu op 
de andere en als de keeper der tegenpartij 
niet voldoende wegwerkt weet de Leidsche 
rechtsbinnen te scoren. (1-2). S.O.S. 
krijgt nu geen kans meer om nog gevaar-
lijk te worden. Leiden blijft in de meerder-
held_ en het doel der tegenpartij ontkomt 
vaak op wonderbaarlijke wijze aan een 
doorboring. Als de scheidsrechter het eind-
signaal blaast heeft Leiden een verdiende 
overwinning behaaflt en is hiermee tweede 
klasser geworden. 



NEDERLANDSCHE HOCKEYBOND. 

Wedstrijden voor de Paaschdagen. 

Heerenafdeeling. 

Promotie- en degradatiewedstrijden: 
Promotieklasse, Eerste Klasse: M. H. C.—
Bloemendaal. 

Tweede Klasse/Promotie Klasse: Straw-
berries—B. H. V. 

Derde Klasse/Tweede Klasse: 
Afd. A: Leiden 2—A. M. V. J. 
Aid. B: Laren 2—M. H. C. 3. 
Vierde Klasse/Derde Klasse: 
Aid. A: H. D. M. 5—H. H. IJ. C. 4; 

H. 0. C. 3—Leiden 4; H. H. IJ. C. 6—Kiev. 
Togo 4—H. 0. C. 4; Kiev. 2—Togo 4. 

Ilitslagen van den Mixed Hockeydag 
te Waalsdorp. 

Aid. A: H.O.C. 1—Leiden 1 1-3; H.D.M. 
2—Leiden 1, 0-0 (0-1 na doelschieten.). 
na rn 1—Leiden 1 0-1. 

ndstrijd: H. D. M. 1—Leiden 1, 2-0. 
Md. B: De Staart—Leiden 2, 2-1. 
	-o 	 

Overzicht. 

Gisteren nam Leiden met twee elf Callen 
deel aan de Mixed-Hockeywedstrijden, 
die door H.O.C. georganiseerd werden op 
Waalsdorp. Leiden 2 werd al spoedig door 
De Staart geelimineerd, doch Leiden 1 
wist er zich beter doorheen te slaan. 

In de eerste ronde moest de eerste 
klasser H.O.C. het ontgelden, dat met 
goede cijfers in het zand moest bij ten. 

In dezen wedstrijd toonde captain Goe-
koop zich van zijn' beste zijde door aile 
drie de doeipunten voor zijn rekening te 
nemen. 

Hierna kwam Leiden uit tegen H.D.M. 
2, dat zoo juist Togo 1 door middel van 
loten geelimineerd had. 

Ook hier eindigde de stand zonder doel-
punten, zoodat de beide voorhoeden bun 
faachten op de beide doehnannen moch-
ten probeeren. Leiden bracht het er hier 
het beste af, daar alweer Goekoop den 
bat achter den Haagschen doelman wist 
te bezorgen. 

Hierna kwam Leiden tegen Baarn, dat 
er blijkbaar zeer op gebrand was den 
eerepalm weg te dragen, zoodat er een 
onaangename geest ontstond, die op der-
gelijke hockeydagen niet thuis hoort. 

Met dat 	liet Leiden zich niet van de 
wijs brengen en wist door een fraai doel-
punt van Hartogh den eindstrijd te be-
reiken. Hier was het H.D.M., die Leiden 
den voet dwars zette en dank zij grooter 
uithoudingsvermogen de zege wist te be 
Men. 

Ondanks deze nederlaag mag Leiden op 
een succesvollen dag terugzien. 

Nu wat de wedstrijden van de beide 
Paaschdagen betreft: 

Op Zondag gaat Leiden 4 mar H.O.C. 4 
en hoewel we er het beste van hopen, is 
toch het beste wat we mogen verwachten 
een gelijk spel. 

Leiden 2 ontvangt op den 2den Paasch-
dag A.M.V.J., een wedstrijd die, indien 
volledig, zeer zeker gewonnen zou zijn. 
Doch waar thans Leiden 2 met vele inval-
lers ten strijde trekt, dient de uitslag af-
gewacht te worden. 

Uit sportiviteitsoverweengen dient 
Leiden er echter alles op te zetten om de 
overwinning te behalen en aldus S.O.S. 
eon eerlijke kans te geven. Fen gelijk spel 

voorhands zeer wel mogelijk. 
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NEDERLANDSCHE HOCKEYBOND. 

Uitslagen van gisteren. 

Heeren-afdeeling. 
Promoti e- en degradati e-wedstrijden: 

Promot e klasse/Eerste klasse: M.H.C.—
Bloemendaal 1-2. 

Tweede klasse/Promotie klas,se: Straw-
berries—B.H.V. 2-2; Good 2—H.H.IJ.C. 2 
3-0. 

Derde klasse/Tweede klasse: Leiden 2—
A.M.V.J. 0-1; Laren 2—M.H.C. 3 1-4. 

Vierde klasse/Derde Klasse: H.O.C. 3—
Leiden 4 2-1; TOGO 4—H.O.C. 3 0-1; 
H.D.M. 5—H.H.IJ.C. 4 0-3; Kiev. 2—
T.O.G.O. 4 2-1. 

LEIDEN II—A.M.V.J. 0-1. 

Direct na den aanvang pakt A.M.V.J. 
energiek aan en Leiden wordt een oogen-
bhk overspeeld doch dan blijkt spoedig, 
dat zelfs met vier invallers Leiden II 
technisch de meerdere is. Toch blijft het 
voor Leiden gevaarlijk daar de Rotter-
dammers uiterst snel zijn. Dit blijkt dan 
ook, als de rechtsbuiten idooTbreekt, voor-
geeft en de bal door den midvoor langs 
de Leidsche keeper wordt geschoten. De 
Rotterdammers worden ruw en trachten 
zoodoende hun voorsprong te behouden. 

Na de thee teen Leiden voortdurend in 
den aanval was, word het nog ,erger. Als 
het einde geblazen wordt heeft A.M.V.J. 
zich eveneens een 	in de tweede 
klasse veroverd doch ou een wijze, die het 
niet aanlokkelijk zal maken tegen dew 
heeren in de competitie uit te komen, 

H. 0. C. III—LEIDEN IV 2-1. 

Op een zeer hobbelig veld bindt Leiden 
den strijd aan tegen een gelijkwaardige 
tegenstandster. Eigen terrein geeft hier 
de winst! Reeds direct na den aanvang 
begint Leiden met eenige zeer goede aan-
vallen van den linkervleugel, waar de 
linksbinnen, een invaller uit het jeugd-
elf tal uitblinkt. De aanvallen stranden 
echter alle op de Haagsche backs, welke 
een uitstekende partij spelen. Zoo blijft 
Leiden in de meerderheid, als plotseling 
na een overrompelenden aanval. van 
H. 0. C. de Leidsche back een fout maakt, 
hetgeen een strafcorner kost. Deze wordt 
onberispelijk in een doelpunt omgezet. 
Leiden laat zich echter niet ontmoedigen 
en het H.O.C.-doel ontsnaot ternauwer-
nood aan een doorboring. Dan weet H.O.0 
nog uit een scrimmage voor het doel haar 
voorsprong te vergrooten. 

Na de rust is Leiden eenigszins in de 
meerderheid. De rechtsbinnen weet een 
fraaie goal te scoren. Ondanks de druk 
op het doel der gastheeren komt er geen 
goal meer. Met den stand 2-1 komt dan 
ook het einde van dezen prettigen wed-
strijd, waaraan. de uitstekende leiding 
zeker meegewerkt heeft. 



HOCKEY. 
NEDERLANDSCHE HOCKEYBOND. 

Programma voor morgen. 

Heerenaftdeeaing: Interlandwedstr1jd: 
Nederland—Frankrijk, te Den Haag (ter-
rein Houtrust). 

Promotie en Degradatie: Promote-
klasse/Elerste klasse: T.O.G.0.—M.H.C. 

Tweede klasse/Promotieklasse: Straw-
berries—II.H.IJ.C. 2; B.H.V.—Victoria. 

Deride klasse/Tweede klasse: Be Fair 2--
A.M.V.J. (A.); A.M.V.J. (a)—Laren 2. 

Vierde klasse/Derde 'klasse: Leiden 4----
Kieviten 2; H.O.C. 3—H.D.M. 5; T.O.G.0.—
H.H.I.J.C. 4. 

o 

Overzieht. 

Leiden 4 speelt miorgen een voor haar 
zeer belangrijken wedstrijd, die ,ongetwij-
felt? kans biedt op een overwinning. In 
geval van verlies kan zij zich het promo-
veeren wel uit het hoofd zetten. Indien de 
Leidenaars ,er echter alles op zetten is 
alles mogelijk. 

Qp Zaterdag en Zondag spefelt een 
Mixed-elftal van Leiden te Groningen 
tegen D.B.S. en G.H.C. om een baker. 



NEDERLANDSCHE HOCKEYBOND. 

Uitslagen van gisteren. 

Promotie en degradatie. 2e kias (prom.k.) 
Victoria—Gooi II 0-2. 

3e klasse/2e klasse: MHC 
(A.) 0-2; Be Fair II—Laren II 1-2. 

4e klasse/3e klasse: 

Afd. A: TOGO IV—HDM V 0-2, HDM 
V—Leiden IV 3-1. 

Afd. B: Gooi V--Pinokkio IV 3-1; Ka-
meleon II—Laren III 2-3; Alliance II—
Bloemendaal III 0-5. 

Overzicht. 

Leiden III is er dus niet in geslaagd zich 
de gemakkelijkste promotie-manier eigen 
te maken. HDM V is thans de gelukkige 
en het gaat om de 4e plaats tusschen Lei-
den IV en TOGO IV valgende week alhier. 
Een gelij k spel is dan voor Leiden vol-
doende am nag een beslissingswedstrijd om 
1 plaats te mogen spelen tegen no. 4 der 
afd. B. 

In afd. A is de stand thans de volgende: 

wedstr. pnt. 
HHYC IV 	 6 	11 
HOC III —4_ 	6 
HDMV •—••••• 	6 	8 
Leiden IV • •••• 	5 	4 
TOGO IV • • tit,/ 

	 5 	3 
Kiev. II . 	 6 	4 
HHYC VI . • • • • 	6 	2 

In afd. B: 
Bloemendaal III 
Laren III 
Amersfoort II . 
Gaol V 	 
Kameleon II .. 
Pinokkio IV ... 
Alliance II 

6 	11 
5 	8 
4 	6 
5 	4 
4 	3 
4 	1 
4 	1 

Hier promoveeren dus naar alle waar-
schijnlijkheid Bl.daal III, Laren III en 
Amersfoart II, terwijl de strij d om de 4e 
plaats gaat tusschen Kameleon II en Gaol. 
V, waarbij we de eerste de beste kansen 
geven mede door beter cloelgemiddelde. 

"PASSING SHOT", CLUBBLAD VAN 
LEIDSCHE LAWNTENNIS EN 

LEIDSCHE MIXED HOCKEYCLUB. 

Vermoedelijk in samenmerking met de 
Leidsche Mixed Hockey club is door de 
Leidsche Lawn Tennis Club een clubblad 

i uitgegeven, voorloopig onder den naam 
„Passing Shot". De verschijning van dit 
blad, ofschoon nog klein van opzet, mag 
als een gelukkig begin beschouwci wor-

, den van de viering van het vijftigjarig 
I bestaan der Leidsche Lawn Tennis Club, 
I een club, die onder de Leidsche burgers 

zoo een belangrijke plaats heeft ingeno-
men. Te zijner tijd zullen wij -op haar 
historie nog nader terugkomen. 

Bij dit eerste nummer maest nog al vat 
1 plaats ingeruimd worden aan inleidende 

artikelen, naast interne belangen, o.a. be- 
schouwingen over de competitie, een al-. 
gemeen overzicht over het seizoen 1935-
1936 der Leidsche Mixed Hockey Club enz., 
benevens een heschouwing voor de ad-
verteerders. Zoodra het volgende num-
mer de rubrieken meer kan vastleggen, 
za,1 dit blad ongetwijfeld een gretig ont-
haal vinden onder haar talrijke lezers. 

0 



NEDERLANDSCHE HOCKEYBOND. 

H.D.M. V—LEIDEN IV 3—I.. 

Onmiddellijk kwam Leiden sterk in den 
aanval. Na tien minuten krijgt de Leidsche 
rechts-buiten den bal op twee meter af-
stand van de goal vrij maar hij schiet hard 
over. Leiden blijft tot de rust in de meer-
derheid, maar de stand blijft blanco. Na 
de rust wegen de partijen tegen elkaar op, 
maar toch is Leiden het meest in den vij-
andelijken cirkel. Een kwartier na de rust 
weet echter H. D. M. uit een scrimmage 
te scoren. De moed gaat er nu bij de Leide-
naars nit en vijf minuten na deze goal 
weet H.D.M. den stand op 2-0 te brengen. 
Als H.D.M. even hierna nog uit een corner 
weet te scoren, wordt het Leiden te kras 
en valt zij weer fel aan. Even voor het 
einde weet de links-buiten van Leiden hard 
in te schieten. Tot het slot blijft Leiden in 
den Haagschen cirkel, maar zonder succes. 
In aanmerking genomen, dat Leiden drie 
invallers had, waarvan een uit het junio-
res-elftal, die overigens heel kranig heeft 
gespeeld, is deze wedstrijd vlot gespeeld. 

Uitslagen van gisteren. 

Promotie en Degradatie. Promotiek:asse/ 
Eerste klasse: Bloemendaal-L-TOGO 3-1. 

Vierde klasse/Derde klasse: Afd. A: Lei-
den IV—TOGO _IV 3-4. 

Aid. B: Pinokkio IV—Kameleon II 3-5; 
Laren III—Amersfoort II 2-2. 

Om het katimioenschaD van Nederland: 
HDM—PW 4-2. 

Overzicht. 

Bloemendaal is er dus in geslaagd on 
eigen terrein een goede overwinning te 
boeken zoodat een beslissingswedstrijd zal 
moeten Dlaats vinden. 

Leiden IV •slaagde er in van T.O.G.O. IV 
te winnen en mag nu een beslissingswed-
strlid 'tegen no 4. van afd. B spe'en. 

De stand is tha,ns-in aid. A als volgt: 

Afdeeling A 
. 	. 	,. 	 wedstrijden 	pnt. 

H2H,IJ.C. IV 	 6 	11 
ILD.Mi.,V 	 6 	8 
H.O.C. III . 	, 	, _ 	6 	8 
Leiden IV 	 6 	6 
Kiev. II .1 	 6 	4 
T.O.G.O. EV 	- 	6 	3 
H.H.IJ.C. VI 	 6- 	2 

Afdeelino• B: , 	. „ 	.. 
Woemendaal /V 	, 	6 	11 
Laren III 	 ca. 	6 	9 
Amersfoort II 	 5 	. 7 
Kameleon II- „ 	 5 	5 
Gooi V 	- 	 5 	4 
Pinokkio IV 	 6 	1 
Alliance II 	 1 	5 	1 

Nu moet in 'afd: 13'r Kameleon II flog 
tegen Gooi V  ,  spelen en Amersfoort ant-
vangt Aliance nog thuis. 

De kans is dus groot dat Amersl;foort on 
de 3e Dlaats beslag, legt en dus Dromoveert, 
terwiil Kameleon II Leiden IV zal dienen 
te bekampen om de laatste vrije nlaats in 
de derde klasse. 	_ 



LEIDEN IV—T.O.G. IV 3-1, 

In het begin neemt T.O.G.O. het sDei in 
handen. maar na vijf.m.inuten komt Lei-
den: dat voor het eetst compleet was, in 
den aanvai en forceert enkele strafcorners. 

Een van deze weet te Leidsche links-
binnen met succes te bekroonen. Kort 
hierop breekt ' de , Leidsche middenvoor 
door en duwt de bat voorbij den Haag-
schen keeper. Nog- voor de rust schiet de 
Leidsche rechtbinnen onhoudbaar in. Na 
de rust valt T.O.G.O. met de moed der 
wanhoop aan. maar de Leidsche verdedi-
ging weet van Been wijken. De aanvallen 
der Leidenaren verflauwen en het schijnt, 
dat de stand niet meet zal veranderen. 
Een kwartier voor het einde weet een 
Hagenaar de Leidsche verdediging, te door_ 
breken en door een, weifelen van den 
Leidschen keeper, de eer van T.O.G.O. te 
redden. Het -Creheele Leidsche elftal heeft 
een mooie wedstrijd zespeeld maar vooral 
de rechthalf blonk ult. 
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