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§uccesvol week end vool
Leiden
Gaven de resultaten van de vori.gB

LMHC won eeÍste wedsrriid
IIet eerste herreni,cnm hcoft de com-

oetitie seopend met ee,n ut[wtrd*tr[dr to'
àen fióviten IT, welke wedstrlld- met
I--O door Leidon werd gcwonn(ru' fn do

week xeeds hoop op een goede hockeytoekomst, de resultaten van deze week

zijn niet minder hooppvend

helft was Letden annzlc'ttl[lk .strrv
dran de Kieviten, hetgeen echLen
eleohts Ín éen doe,lpum,t tob utt/dtukklng
eersbe

ker

Eebraoht werd- Ne-de rusb kwamen do
Í§evi,ten ster[ opzetten, mo&r Loldcn
wist stand. te houden en zelfs cem tcren'

ount te scsren. Dit hl€ek do wedsl,rlldi
trcstissen. wa,rrt

t/o

deze achtet'sband znkdoor d'e krl,leètn, w&ÍlI-

bil

kn de *teviten
I
door het L€iden nlet a,l te veel moelto l
kosíte nog twee goals te make,n. Bgpn$l- I
de uitblinkers wàren er niet a,an Leldsc I
ziide. al rnoeterr Ter Kuile en Hilbrands
alï írakers van ieder twee doclpunLen
genoerna worden. Voor e,en eelst'e..rvcd§triid' was het sa,menspel behoorlfik.
Leidein II speelde tegen Delfke §tuI
I

|
I

rI eon-plezierirge wed§Lriidr urolke
íiitemaelik in een 2-4 spel ein'digde.
Voor de ïust was Leiden si'erker' hct-

.lenten

Eeen fur een 2---0 voorsprong resultecrdc'

i.la de rust wa,ren de r'ollen

omBekcen:d

|
I
I

|
I
I

en wist Delft twee goals tc maken, 11/to&r- '
rnee een uitslag ibereikt wexd. dl€ d€ veriià,u"ainË eótí íveerear-

AfEeàieí van een grote nederlnag

vtn

rróreï rV heeft o,ok-de rest v'an de clftallen soede hoop voor de tockom'st geseven:-zowel Dames I als II en Hexen
t'tt en V wkten overwinningen te boeken,

geweest5

want alle drie da,tnestea,ms van Leiden
boekten overwiddngen, terwijl bij de
heren alleen het vierde en zesde elftel
een nederlaag leden. Ja,mmer genoeg
wist Heren I echter ziin belofte van de
vorige week niet in té lossen, wgnt verder da;x een 1-1 spel tegen Asvion ver*
een
mocht
het UT!
niet t6
UË brengen,
UITIII'TS, UUUULÉ
ondanks EEII
I UUUITU IIEU
I sterk veldoverwicht. Ilopelijk hervindt
l de voorhoede haar vorm volgende week
I weer, zodat er dan ook weer uitblinkers
l gemeld kunnen worden, hetgeen nu niet
I

het Eeval was.

DaÈes I boekte op SV '35 een 3-1
overwinning in een wedstriJd, die rommelig was, maar \raa,rin de Leidse dames toch net iets meer van hookeyen
bleken te begrijpen dan hun tegenstandsters. ltr'at beter sa,menspel zal in
de toekomst echter niet overbodig zijnHeren II was te gast bij HDS in Wassenaar en wist, na met 1-{ achter gestaan te hebben, door het meest on-

I

waarschijnlijke goal, dat ooit gemaakt

ris, uiteindelijk met 3-1 te zegEvieren in
ieen prettige wedstrijd, waarin naa,rmate
i de wedstriid vorderde, steeds beter §aimensoel vertoond werd door Leiden.
wist een s-l
I fret jeuedige Da,mes IItegen
de vete'overwinning 1e behalen
;ranendame§ van Kieviten, waarbli het
i viertal goals, door Evelien Goekoop gelscoord, vermeld mag worden.
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Leiden sloeg TOGO

ll

Na drie kwartieï op haar tegenstanders gewacht te hebben, heeft Leid,en I

l

Ín de wedstriid tegen Togo It in hei

r

begin enig overwicht gehad, waa,rbij een

doorbraak van
moet wor'den, die jammer g€noeg net op
de paal eindigde. Vervolgens duurde het,
íot de rust, voordat Leiden weer het
heÍt in handen wist te nemen, door Ven
Esveld, die door scherp lnlopen op een
voorzei v&n Boucher de keeper wist te
yerschalken. Na de rust werd het LeidHilbrands gernemoreerd

I

I

,

I

i
I
:

Leiden won yqn Yictorio
sterker spelend
Leiden. behaalde een ruime overwinning
_ 4gn qver alle linies

op Victoria 2 met 5---0.
Ykema, Moens, Ter Kuile en Hilbrqnds-(2x) scoorden de doelpunten.
Dit elftal, in deze vorm spcle:nd, maakt
i een grote kans het afdelingskampioenI schap te behalen.

W-anneer de techniek gecornbineord.
Irwordt
met
kunnen grote pres-

{glheiq,
taties van dit
elftal verwacÈt woiden!
lÍet
tweede
herentea.m won met 2--i1
I
I

lvan croen Geel IU.
i _ Dames I verloor met 1--{ van 1trBS,
ld,ames trI woD met 8.-{1 Ta,n Straw'berriee.

se overwicht sbeeds groier. Hilbrands
wist weer alleen door te brehen en na
enige spelers gepassrerd te zijn, lisiig
voor de keeper Iangs aa$ de vrijgelopen
van Esveld oveÍ te geven, die d'e baI in
het doel legde, Het derde Leidse doeipunt
wcru door
uuur (lovaeït
uuvatl u gescoord,
uL
I Purlu werd
ÉtDuuuru, ult
I oen bal, die va,rr de keeper terugsprong
na
een
hard
door
Hilbrands
ingeschoten
I
i strafcorner.
I Heren II liet zich in zijn uitw€dstrijd
; tegen IIBS fI w€er eens in een hoek
I drukken, een verschijnsel, dat al in voI rige wedsbriiden ook was opgetreden, al
I was Ín dit geval het slechte veld er wel
, oorzaak va.n, dat de achterhoede zeer
, onsafe was. Langzamerhand nam L€iden
I

echter het initiatÍef over en wist Dc
Jong na een scrimrnage te scoren. Na
de rust werd een misser van de achterhoede Leiden noodloítig. La,nge tijo
bleef het 1-1, tot KroI op fa.ntastische

wijze ongeveer van d,e achterlijn af, wist
te scoren, Toen stortte de tegenstand van
HBS lneen en drie minuten ]ater was

het d,oor roloruns van KalÍf en Van
den Bosch 4-1, waarmee heit einde
kwam.

Heren frl zette zijn overwinnlngsreeks
eks voort rnet een 2-0 overfi,
overrriÍlning
op Togo Vf, door een goal van Punt, op
puntje
gescoorcl
gesooorcl
klassieke wijze met
klassiekc
Ínet het
hei
goed I
en één van Van Randwllck,
Randwijck, die na go'ed
inlopen hoog over de keeper de bal in
het goal pushte.
Dames f verloor meö 7--.0 van Rood
I
I

l

II

rtrit in een wedstrijd., weaïlx aan de
llelding veel mankeerde, waaariool oe
uj,tslag lichteJijk geflatieerd genoemo.

In tegenste,[lng tot de
tij in een prettige wodstrijd.
Darnes II en IIf zetten haar o!€ïwiÍlnin,gsmars vooït. Dames II won met
10-1 van BDIIC \rI, terwijl Dames III
moet worden.

sch;Jh gaven onze dames behoorl{Jk par-

de 10-0 overwinning van de vorige week
herhaalde, ditmaal teCen IÍDM IV.

HOOKEY

Leiden bleef qqn de
winnende hond
Ileren I verscheen met een furvaller

op rle midvoorplaaís bij SV'35 in Was§enaar. Na een wat kille ontvangst
begon de weilstrijil in een gietregen,

I
'
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Leiden Yvon weeÍ
.- Hef afqelopen wecl<t,Dcl wuli Leiden
(hcrcn)
te gast bii MRHC in Rotterdam_
In dc eerste tien minuten was Leiden
ganzienlijk slerkor. marr velc genriste
Kansen waren er oorzaok van. dat or

slcchls eén goal gescoord u,erd. N:r een
onderbreking van eiriÉIe mjnuten. waarin
de keeper van MRHC zijn legguards
moest ropareren was l,eiAen er Íjeheèi
. uit.. zodar er van een gelijk
opgaanaé,
sprake was. waaxbij "het- "Leidse
lstriid
spel
gehandlcapt
evenwr'I
werd
door de
II
-hct
abominabele toestand van
veld.
Eerst in de Iaatste mlnuut wist men het
tweede goal te maken, waardoor Leiden
met 2-0 gewonnen lrad, hiermee haar
ecrste plaats op de rangli.jst behoudend.

Hercn _II_ heef t ziin thrriswedst rijrt te_
gen HHYC
IV mèt d-0 gewonnen,,
waarbij speciaal Boucher genoi:md moe[

worden, ciÍe. voornamelilk
voornamÈljik dank
rinnk zii
zij
voortreflelijk inlopen. vijf goals wist te
maken. Het zesde u'as van de stick van
Durksz. Een steeds hechtel. wordend
team was in dcze wedstriirl vcrre de

meerdere van HIIVC. Ook hier werd de

ecrste plaal,s
haaÍd.

Heren

in clc compeLitie itchancl_

III

leed dr) ecrste neclorlaag van
.
tegcn een zeer stork spëIend
lgt-j"_trggl (2-3).

BMHC
1

Vr

waarcloor aezó'tèlàË

elftallen thans samen de eerste piàats
delen

Dames

f

kecrclc urr:t een

5-0 neder-

laag uit BloemcnclaÍrl huisw:lztrLs: om
ziclr in doze lr[dpling te lrtrtrrlltuvcn zullen cr boterc resullirton ltelrir:rlcl clicrrcn
te worden.
De woclstriid Lci(]on III--Loidcn IV
werd door Datnos III tnct rrrr.r0ilt_. rttet

4-3

gewonnen.

die de hele strijd zonr voortiluren en
velal noch spel t€n goerle kwam. Leidlen begon wat ruw, wa.t Jammer was,
aangezien de stemming er meteen
onder lee{ terwijl 6it, gezien de latere

technische suprematie van do Leidenaars, toch zeker niet notlig was ge-

weesí.

r
r

I
I
I
I

Spoedig wist Leidern door Ililbrarnclste
scoren, waama sv ts5 vrij snel voor de
gelijkmaker zoÍgde, Leiden liet zich hier-

door deplimerern en ging tot pàniektijd wisi het
zich hiervan te herstellen, waarna HiIhrancis na een solo-doorhraak met een
[roekey over. Pas na enige

goed schot een goal maakte. terwijl Ykema elrn eerder met een roller de tweede

i

gescoord hartr. Met 3-1 kwam hetr
einde van deze weinig verheffende wed-

treffer

strijd.
Leiden II trad aan voor de plaatseIijke delby tegen Zuidruijck I, welke met

3-2 door Leiden gew,onnen werd. In de
regen op een glad v€ld had Leiden dircct het beste van de wedstrijd, hetgeen
in een goal. in gemeenschappelijke sa-,
menwerking tussen Stroeve en Boucher

,

i

I

tot uiting kwam. IIet Leidse
overwicht blecf voortduren, waarbij

gemaakt.

I
I

Dui'ksz met een fraaie goal precies tusscn keeper en paal door, de stand op
2-0 rvist te brengen. Na de hervatting

Í
I
I

braeht Kaiff, na goed opbrengen van Ce I
toorhocde, met een snelle spurt het der- |
de goal tot stand. Toen ging Zuidwijck
over tot een omzetting in het elftal,
waardoot eï meer kracht in de voorhoede krvam. Eerst wist Zuidwijck toen
door Van der Kiip te scoren uit een
strafcorrrer, waaÍbij hem de tijd en de
ruimte gelaten werden met de bal de
cirkel door te lopen, en de tweede goal
kwam na een doorbraak v,an de reoh-:
tervleugel, waarbij keepel Ja,nssen rnet
een onhou'dhaar schot gepasseerd werd.
Loiden ïfI verloor met 2-1 (met tien
mrrn snelend) in een wedstrijd tegen
HGC TV.
Dàmes I moest in een uitwedstrijd het
ondersp,it delven tegen Alliance (2-1).
Jamm€r genoeg was het spel niet altijd
even beheerst, waardoor de Leidse spil
mot een grote ronde boven het oog twee
minrrten voor het einde van de wed'strijI

l

1

I

,
I

wetd uitgeschakeld. Overigens ging het
als geheel weer heter da!:r de voïi,ge
wcck.
Dames

II

zette

haar

overwinari,rlgen-

reeks voort met een ovgrwinning vnn
5--1 op Znndvooït, terwiil Damcs IV

met 6-O HDM fV aÍl,u h&ar zcgekar

ibond.
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LeÍden Ycrgroot Yoorspron!
Dit weekend beeincligclen de meeste
IL€idse
elftallen de eerste helft van de
;
: competiti€. H€ren I deed dit door met

I

1

I
I
I

1-{) te winnen van HDM II. een van de
pl-aats i
terwiJl de andere ts,€e mededin§ers,,
rTogo ïf en Asvion, rnet 2.--2 geliik
speelden tegen elkaa,r. Iciden I heeÍt nu
drie punten voor@rong op Asvion en
drie concurrenten voor de eerste

.

I

;
I

vier en vij,f op de andere twee. Overigens
w,as de wedËfrijd van deze Zondag geen
groots evenement: voor de r,ust werd er
nog hehoorlijk hocEey gespeeld door
Leiden, waarbij Van Esveld voor Leiden
wist te scoren. Na de rust wes echter bij

-.1e, n !

I

'beide partijen van hockeyen niet veel
meer te zien, al was het natte en zware
veld hier ook wel debet asn, Een tweede
Leidse goal giqg teloor w€gens te vroeg
fluiten, terwijl IIDM ziin tegenpunt uit
: een strafcorner teniet gedaan za,g. daat

het net na het verstrijken van de eer-

.

ste speelhelft gema,akt werd,

Heren ff was te gast bij Hudito in
oettt op diens nieuwe velden, hetgeen
i echter vergeleken bij de oude velden,
I nog geen veÍbetering bleek in te hou'den.

I

fn

de eerste twintig minuten was

Leiden aanzienlijk sterker, hetgeen in

drie goals tot uiting kwam. Na een
langdurigp pauze wegens een klein oni eelukje, aan een tegenstander overko-

imen, was Leiden er echter volkomen
i uit: het spel werd te kort gehouden en

er werd flink geknoeid. Pas ver in íle
tweede helft wist Leiden zijn overwicht
nogmaals i'n een goal uit te drukken, zo'dat met 4---0 deze wedst"rijd gewonnen
i
;
I

werd waardoor Leiden II de
rhield'met
twee punten voorsprong op de
concurrent Delftse §tudenten II.
letding be.

r

Herem rrl sDeelde in een leutEe, spor'
tieve, zii het wat fol,se w€d'striid gelUk
tesen Eudlto II met 1-1.
bames I blijkt haar leven ao,n het bc'

teren te ziini

II

in

de uitwedstriid t'egen

veroverde het heide punten
van rnevr' Mulder, ge'
dooi
, scoord n"a goed samenspel van de.gehele
'voorhoede. De wedstriid wa§ vam beide
ziÍden wat fel. er werd iets te fors ge'
sríeeld- zodat de steuuning er wat ondet
te lijdèn had', srpeciaal b,i de tegenpartli.
De lÉidse achterhoedg was safe, waar'
b,j de keepster opvtel door enige goede

Kieviten

twee go,als

,
i

reddinsen,

Damós

II

achiint het hockeYen wat

moe te !Íord,en. want ln de wedstrijd tecen Allia,lrc€ IV, d,ie overigeors met 6-0
zoal§
Éewonaen werd,
wer.d. Seelde
snreelde het niet zoals
Eewonnen
men dat gewénd i§. Eet veld was welis.
uraa;r wa.t zlcaa/r, maalr iets geaoheveerworden.
mas tosh verwdclxt wolilen.
spel mag
der sDel
I Dames ÍII boekte 'w€er een nronster-

loverwlnntng. d{tmasl

lvI.

9-0

tegan IïGC

:1

7
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Leiden-successen
Over de resultaten van deze ZondÍrg
kan de LMHC weer tevreden zlin. AUo
vijf elÍtallen, ingeschreven voor de di-

verse bekerwedstrijden, behaalden in de
eersie ronde overwinningen. Hcren I
deed dit door met 2-1 HiUegersberg f
te verslaan in een wedstrdd voor de
HTCC-beker, die overigens niet veel te

genieten gaf aan spelpeil. Door

twee
goals van Van Esveld, waarv&n een frn,ai
gescoord uit een lange ccrner, kwam cle

overwinning in Leidse handen. Wat meer
overleg en enthousiasme kan echter geen
kwaad in de volgende wedstrijden, wil
dit elftal zÍjn kampioensaspiraties blij-

I
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ven behouden.

II

Heren II bond met 5-1 Hillcucltibcrg
aan zijn zegekar door drie goals von

Stelma en een van Boucher en Von
KaIÍf. Alle goals werden van vlakbii in
het goel gedrukt, terwijl alle schoÍr'n
van de rand van de cirkel t.g.v. onbe-

heerst schieten hoog over het gool Íiingen. Verkeerd opstellen van de ncl'tlt'rhoede leverde de tegenpartij hct punl,,
waarmee de eer gered wcrd. Dr: t,wceric
ronde van de Treslingbekcr werct hiermee bereikt.
Leiden uI stond aan ltet cincl{) vÍIn
zijn wedstrijd voor de Treslingbeker nog
mel 2-2 seliik tesen Hillcgcrsbcrg lII,
maar in de verlenging wisfen de Lt'lrlenaars nog tweemaal te doclpunl,cn.
Dames f proefde dcze weck wcor l)ot
zoet der overwinning door mttl, 4*0 lo
winnen van llillegersberg in crtlt wcrlstfijdvoor de Amsterdam-bekt'r. ncn
goal van mevr. Gardeniers, een von rnoj.
Kaiser en twee van mevr. Muldcr ill oon
gea,nimeerde wedstriid levorden dlt rosultset op.
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Leiden won belongriike
wedsfriid von Asvion
Leiden I (heren) heeft de belangrijke

$edsírijd tegen de naaste concurrent

voor de eerste plaats, Asvion, toteen goed
einde gebracht. In de eerste tien minuten lieí Leiden zich in een hoek drukken,
maar daarna was Leiden tot de Iaatste

minuten van de wedstrijd

EOCKBY

leiden YeÍloor Yon HDM

in de meer-

Het eerste Leidse herenteam heeÍt
klaasverrassing te zorgen door zioh in
de bekerwedstrijd tegen HDM I lange
tijd te handhaven. Nadat HDM in het

derheid. De strijd werd in een zeet hoog
tempo gespeeld en het samenspel was
stukken beter dan de vorige week. Door-

deze Zondag getracht voor een Stnter-

dat Asvion zeer sterk verdedigde en

regelmatig met zeven man in de cirkel
zijn doel bewaakte, was het nagenoeg
onmogelijk schoten los te laten. Wel werd
een aantal strafcorners geforceerd, maar
mede door het hobbelige veid kwamen
hieruit geen resuitaten. Toen echter de
keeper op een gegeven moment de bal
met zijn hand van de doellijn wegveegde,
werd aan Leiden een stïafbul]y toegekend, die door Hilbrands rverd benut. Dit
was het enige doelpunt in de hele wed-

strijd.

eérste ogenblik van de wedstrijd Leiden

even ovérrompeld had, was er lerder
van een gelijk opgaande wedstrijd spraHDM met een 2-1 voori ke, waaxbij
-rust
inging. Leiden was veel
I sprong de
I in de àanval, maar HDM speelde uiteinI aetiit iets uitsekookter. Na de rust bleef
oe Ètrija voorlopig gelijk opgaan, totdat
I'de
keeper van HDM oP een gegeven
:osenblik
boven op de bal ging zitten.
I

Léiden verwachtte een strafbully en

ïI

zag zljrl kampioensaspiraties
een knauw toegebracht door tegen HDS
een 2-1 nederlaag te lijden, een nederlaag, die geheel aan eigen fouten te wijten was: het samenspel van de Leidenaars was zeer slecht verzorgd, terwijl
ook de individuele prestaties van de spelers beneden de maat blevenl het enthousiasme bij Leiden ontbrak. Nadat Salomonson een ingeschoten bal bii een strafcorner vàn richting veranderde en daarmee de keeper passeerde, wist HDS eveneens uit een strafcorner geliik te maken.
Zeven minuten voor tiid kwam uit een
mooie push he[ tweede HDS-goal ter
wereld,- waarop Leiden geen antwoord
meer had.
Dames I speelde tegen S.v. '35 een
voortreffelijke wedstriid, waarin het
samenspel van de Leidse dames, vooral
na de rust, opvallend goed was. Nadat
mevr. Gardeniers uit een strafcorner voor
Leiden de score geopend had, werd het
voornameiijk door de dames Mulder en
Rueb in de loop van de wedstr{d 7-0, al
vobr- i
dat niet de gehele voorbetekent dit niet, tlat
hoede haar werkza&m aandeel had in I
Heren

dezo

prestatlo.

i

i

daarmee

de geliikmaker;

deze bleef

evenwel uit, waaxna HDM uit een Iange
rcorner
voor zijn derde goal zorgde. Met
noq een kwartier te spelen stortte LeiI

i

den toen in. waardoor de eindstand
voor HDM werd, een uitslag, die

i6-1

misschien geÍIatteerd gengemd kan' worden, maar in ieder geval was de over-

winning verdiend, alleen al door hct

veel belere samenspel van HDM in de
voorhoede, waarvan de lichtelijk egoÏstische Leidse aanval mi§schien iets ge-

leerd heeÍt.

Ook .de verdere bekerwedstrijden, die
door Leiden III en door Da^Ínes I en II
gespeeld werden,_ gingen in overigens
Éezèttige wedstrijdeh verloren.

rt
,t,
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LMHC kent reeds een
kornpioen
De LMHC beëindigt het jaar met een
,I kamplocne
in de vot'rn van Damss ff,
i dat dank zi.í een 2-0 o',r,el'winning;

BDHC Vf en een gelijk spel van de
naaste concurl'ente Zandvoort tegen

I op
I

zuiowi;ct<, er in geslaaga is irit t<,impioenschap van de 4e klasse D te be-

I
I
I
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Leiden uíon wéér
Het eerste Leidse herertearn heefi
weer een schl'ede op de we.g naa,r het
kampÍoenschap afgelegd dbot. een 2-0

overwinning op Victoria 2. De eersle
goal werd door König gescoord uit een
strafcorner, d,e tweede kwam varr de
stiok vaÍI Van Esveld, na goed opb,Iengen en aÍgeven van Stelma. Overigens
was het elftal niet in grootse vornr, aJ
was het uitvallen van de Iinkervlerigel
wegens ziekte hieraan misschien debèt,
hoewel gezegd moet rvorden dat de inI valler op de linksbuitenplaats tot de
j ,beste van het elfta,I behoorde. Wat meer
J overleg en samenspel is echter geboden
I

de

geda€.nhebben.

-|

terwijl BDIIC daarentegen zeer ent-,

housiast was en vooral tegen het einde
Leiden het vuur na aan de scheneni

f

I

speelde teg€n Rood ïtrib I,l

den zich voortneÍfelijk

te

handhaven,

daarbij een voorbeeld gevend aan Darnes
I II wat enthousiasrne veïmag. Eerst na
i de hervatting wist Rood Wit t€ scoren,l
I
,,^-J^-J,^ ? ^il^^
J-*.^L^r
]ieten de
Leidse damres
verder li^l-het
lmaar
-^^-

nieó komen. Het hele elftal was goed,
waarbij speciaal enige fantastische sa-l

I
I

sterke IIBS
uit het vuur te slE en door
l
goais
twee
van mevrouw Mulder. nadat
het elfiat tweemaal achber gestaàn ha.d.
Het-hele e1Ítal was goed, waarbij spe-

het b'egin witde het niet lukken met

3e

dat zonder een verliespunrt bovenaanl
in haar afdeling sbond. Ondanks eenl
\rrij rroot aanbal invalsters wist Lei-'

voor de íoekomst.

Leidse aanvallen, veie scho,belr gingen
I naast, maa,r langzamer,ha,nd kwanr,en- de
Leidse dames op dreef in deze zeer Ee, zellige wedstrijd, waarmee zij weer ón
stap op d,e weg naar het karníioenscharn
-

elftal naaÍ de

kampÍoen was: Leiden speelde zeer mat

Iegde.
--bames

I wist tegen het
I emDa,rnes
h-2 spel

ciaal de keepster gemem,oreerd möet
yolde!. de ]eiding was voortreffelijk en
hei geheel verliep dan ook in de beste
s[em!rung.
Da.mes 2- was ÍIa het gelijk spel van
vorige week ditmaal weer beLer oD dÍeef
en ver.sloeg Strawberries 2 met 4-1. fn

haXen, waardoor dit,

j klasse promoveert, Overigens schenen de
I dames rreeds zo zeker van hun zaak t€
zijn, dat het spelpeil niet dat van een

Íes van
i'wollien.

de

keepster

verneld

moeten

Rood Ïyit behaalde door deze,
overwinning inmiddels het afdeiings-l
karnpioenschap in de 2e klasse B, waar-J

mee deze lToe,gere eerste-klasse vereniging weer een belamgrijke stap l,erdel'l
is op de weg naa.r het herstel.
A1 deze goede voorbeelden waren echter voor Heren I niet vol'doende: eelr

I

I

i
|

i
I

I

|
l

ra[lmelend elfial was de prooi van "IO
I GO If, dat met 2-0 een volkomen verdiende overwinning behaalde, De voorhoede was schotloos, terwUl de aotrter-l
hoede, die in een gewijzigde opstelling j
uitkwam, met twee fra,aie blunders TOi
GO aarx de goaJs hielp. De kampioenskansen zijn hi,ermee nog wel niet verkeken, maar op fiuweel zitten de Leidenaars met hun drie punten voorsprong
op nummer twee thans niet meer.

I

Heren

IIf

I

De ovErigB $edstrËdeD ïra$en a,fgiolast

bieef met een

2-1 overwin-

ning op TOCaO Vï in de running voor
de ka.ns op de eerste plaats.
I

/

g-t-tL

tf - r-íc

5[n}*gda*d:L

EOCI(EI

Bll de arnvaug vnn hot ulouwe tarr

aaÀ de laaEre eIÍtalledr van de
LMHo gelat€n. ZlÍ hebben zlolr goed van
tlun taak edilseten: HeEen 4 kwarn met
een 4-1 oveo$inmfine ui,t de bus, waa,rdoor het ,gw&ar voor de olrderste plaat's
wel geweken tUkt te zijor, terwii,l DamE§
3 met e€n 8-0 oierwiruring op Splrit 4
i,s dÈ eer

zich lo,n8uafilerlhand wel k&rnrpio€n kan
is hot rrqg oJet helemaal zo-

warnen, a,l

ver. De vetera,nen seeelóon een geooq-

-*,--"r:If,
It** It
)L- Í

6-z-

;-I* *-

Li..- HHY c E

+nRHcs

Uiks wedstriJd tÉgffr Ctroeo G€el 10, wel-

k€ wodstrij'cl in een gelilk spel
(1-1).

(.''
\s'j

clnallgde

-+--

,,

.--

r
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Het etftat van Leiden (met reser'
ves) ddt kamPioen werd van de

promotieklasse B, Bovenste rii:
lAowart, Moens (res.), Goslings,
tMulder, Van Esveld, Westerman,
Stelma, Ter KuillKrol (inv.). On,derste rii: Hitbrands, Van Diik, Van
I W av eren, König' Y kema.

I

Van de

hockeyuelden

Leiden werd kampioen van de
promotiel«Iasse B
voor de derde maar in successie in alit seizoen heeft Leiden de ka,npioensvlag
kunnen hijsen, ditmaal voor het eerste herenelftal, dat ka,npioen geíortlen ls
van de promotieklasse B met 22 punten uit rs wetlstrijden en cen doelgemirldelde van 29-?, Hiermee is een helangrijke stap op weg naar de overgangs_
klasse gerlaan, aI mag niet vergeten worden, dat er nog zware promotlewedstriiden voor de boeg staan.

i,li

Het ka,mpioenschat' werd behaatd in vqn Van der BijI
larxgs de uit
een thuiswedstrijd tegen SV '3b. Een elkaar gespeelde verdween
achterhoede -in het
gelijk-spel

zou voldoende zijn om het doel, waar de linksback het genoegen
kampioenschap- te behalen àn kennelijk smaakte de tral net even over ae lijn
was iedereen hiervan zo doordronsen_ nog te stoppen. Te laat evenrvel en l-0
dat er van behoorlijk combineren 'en voor Zuidwijck. Na de rust begon Leiden
samenspelen,. va:rr Leidse zijde geen uit een ander vaatje te tappen:
met
spqake- was. SV '3b deelde in cie maËise, passes in de diepte werd de voorhoede
zodat het niemand verwonderde. dat dé aan het werk gezet en aI
snel wist
rust met 0-0 inging.
Salomonson te scoren. De Leidenaars
Nq de rust was het evenwel SV '95, waren toen wel in de meerderheid, al

.het,heft in hanrlen nam. Na lang- bleeÍ Zuidwijck gevaarlijk met vele uitdurige druk op de Leidse deÍensie weïd vallen. Uit een strafcomer schoot VaJx
het 1-0 voor SV '35 en eerst toen wer- 'Wiik zuiver in (1-2), waarna dezelfde
den de Leidenaaxs wakker geschud. spelt:r uit een vrije slag, door spil Jansen
Eindelijk ging het spel open en wcrd vlak huiten de cirkel goed aangegeven,
de strijd. naar de SV-helft verplaatst. door snol rèageren met een hoog schot
Een mooi, hoog schot varr Stelma-bracht hr'l (l.rdc punt ter wercld bracht.
de balans in evenwicht, terwijl Govaert Met dcze stand kwam het einde.
uit een straÍcorner de stand- op Z_1 Dames II was te gast bij Za,ndvoort.
voor Leiden bracht. Toen was het echter In alle gemoedsrust, die het reeds begedaan met het goede spel, waÍIt de haalde kampioenschap maar kon schenoverwinning leek nu we} zeker. SV '35 ken, hebben de da,mes zich vaJx haar
dacht er echter anders over en lesde taak gekweten. De rust was echter net
Leiden het vurrr na aan de schenen. Na iets te groot, waardoor Leiden met een
enige .mislukte aarvallen lukte het de 2-2 spel genoegen moest nemen. daarmidvooif van de tegenpartij een seconde mee echter nog steeds ongeslagen blijvoor lijd door snel reageren de stand op vend.
2-2 te brengen. Het ka.mpioenschap was
binnen, maar de toekomst vereisï wel
Hockey-uitslogen
een iets beter spelkaliber, wil de ovcrgaJtgsklasse inde.rdaad bereikt worden.
lc
klasse heren: Laren*AmsterdÍun
II trad tegen Zuidwijck I in 1-1; RMHC-Groen Geel 2-1i Hllvor-hetHeren
veld op het nieuwe complex in de sum-SCHC 1-1.
Roomburgerpolder. Ook hier \ras de
Promotieklasse B: Le{den-§lV '8ó
tegenstander in het begin sterker, de 2-2
(l,oiden kampioen).
Leidenaars speelden rommelig en teveel
2e
klasse C: HBS 2-Hudlto 6-0;
door het midden, waar spil Hogenhuis
2 1-3.
van Zuidwijck alles opving. Halverwcge Zuidwijck-Leiden
le
ktàsse dames: Be Fair-RBO l-l;
de eerste helft was het diur ook Zuiii- BDHC-HHYC 2-0; cooÍ'-tflovlton
wijck, dat scoorde, Een zacht ba.Uetje 0-4.
d_at

.
I

t

ii

Ln-t-r-(-
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leidce Mked Hockey Club

,

Voor het eerst sindg do vorrtrcrlode
hobben ile laVEC-elftallen zlct wcer
aa.n_ hot hockeyspel gcwSil. Eet twoede heronelÍtal trad in het strddperk
togon Groen GeeI fII, een we-its?rijd

Ho."-;-l

van koploper tegen
var-r

Sï,,ffi:,*;ït-

"Ë,W.;ï'#; t1"#""?
ËË_"_":*,ft $f:Btr *-*:,*'mmlï i

nrmmor laatrt

fffJ

ffJ

í

lffi3ffiffim:*#f ï"dh,;ï,,itri
I

ffiË:Ët-ffi,fffi 'ï"Ë#;;6i* i,l*ï

I

j

de Leidenaren wa,ron het ,ritf,or-

i

t ffif#.^*ru.f:l;f.P#;

i

was.

-.Bij
di?gsvemogen
en het tempo attesUènarve lmposarlt, terwiil GÍroen Geel lans
nlet zo slecht was elC zijn plaats op dË

werd binnËngerrarfi. ËËr-àË:l i
I§d*oi:u
:F_ hJre1reu,t&l v,am dè urari'ö-iàöu-ï1.r

I

àe

deden echter niet vemoeden, aat Uói
een weds_trlirl yan nummor-l tegen

I

I

drager van
van

rode lantaarn. De Letilse prestaÍles

leiden yerloor onforfuinliik i
von HDM 2
i
oge$
aa.n
hocrkeywed.skiiden
wa^s
-,P

i

i
i
!

ranglijst suggereerde. N;dat ïJ-Le-id;:
naars in het begin enig overwicht in
het veld gehad hadden,-waarbij Cam_

I

I

plonl met een hoog schot Leiden een I

vmrsprong g&f, werd Groen Geel snel
gevaarlijker: uit een strafcorner kwam
de g,elijlonaker ter weretd. Na àó-'iíJi
Groen ceel- gevaarliJk en ;eli
iblee.f
achterstand voor Lei-den zou toèÍ góóii
mogelijk zijq geweest: het, geluk ïài
e-chter met- de-Leidenaars ei- tóàn ïö
6locfe_.v-&n Leidse zijde het samensnel
erqdelUk wat beter vezorgd werd. wist
salomonson na vele mislukte aaJrvallen I
eindelijk te scoren. Met deze z-t liàn-d I
Kwam het einde, waardoor de Leide_ I
y:gl-"en kostbare overwinningI
L?lp_
rijker waren,
1. Het de1{e herenelftal bleef de leiders
I

i*"pïffi**-g#--.àHin'{*l

voor het eio-,nu toeóg Höi; Ë;
lfmuu,t,
stmal€oflner te nernen, d,i,"
I
É"*-d ;;;;:

f,im,ffiïhthffiï',flffiffiffi1
-";;"Ë;iliïL:irHfr*B:
iern
aar,a.

àr lËi'

i#&**"H'"#f i,crkfla
. Ëffi:d;,'31
i een
iË ïïffi"I."ï?ff"Hffï
goal te rrxaken (,en1 HmËer#
I
i si*x-H,",.T

iiffiftËïn-?l?ir#:

I
I

I

I
I

I
I

I

i

m zrJlt aÍdeling goed volgen door in een
wa!. _rorse, maar toch plezierige wed-

:s.trijd BMHC VI met

j9_oor goals

3-z

te"versiaà

vq{l Gardeniers. ouit<sz-Ëii
Lvan-EenctwrJck. Ook hier was het uit_
te
lnoudmgsvermogen
_van vele spelers
-gemaakt
| q-e_lllet een uftzo-nqqrin8 moet
-riia
-die
worden
voof
voor
sOil Biinnemet,er.
spil
Biinnemever
har
I
het
rmldclenveld volledig beheer:te.
I
dameselftal
beëindigde
de
--Het .tweede
, competitie
door met 3_0 Allian"ce IÍ
[e. _vers]aan.

Ook hier kostte het lanse

l

,

tiJd. voor de Leidse meisjeJ hrri
pioensyorm terugvonden. bverie;nJi<;nï:
bË_ I
[eK€noe deze overwinning. dat Dames
haer
competitie
oneestdsen-L'eëindËï
i
.lt
I

I

heeÍt met 22 punten uit 12 weclstrijdön
en een doelgemiddelde van sG_8."èii_

tert, een I(ampioene waardig.

I

rÍ-

)t

Leidse Mixed Hockey Club
Het tweede hereneifbal heeft dit week-

end HBS II rnet 4-1 verstragen. De
uitslag doet een groot overwicht vermoeden van Leidse zijde, rnaar het was

HBS. dat een 1-0 voorsprorlg nam. De
Leidse voorhoede was w€liswaar beter.
opclreef dan een week tevoren, m&ar in
de middeniinie en actrterhoede liet me]1 i
menige steek vallen in defensief opzicht,

waardoor de aanvallen van HBS niet
van gevaar ou-tbloot waren. Veelvuldig
naast schieten behoedde de Leidenaats
echter voor rneer tegengoals. }Vil dit

elftal zijn

kampioensaspiraties ver\v€-

zenlliken, dan zal er zowel voor een beter sluitende defensie als voor een hoger

te,mpo in de voorhoede gezorgd moeten
worden.

Het derde Leidse herenteam bleef

leid,ers HGC goed volgen door een

de

4-3

overwinning te behalen op Ring Pass
III. De kansen op een kampioenschap
zitten eï nog steeds in, rnaar er zal dan
ook geen enkel punt, verloren mogen

gaan.

Leidse Mired Hockey Club
Het trveede Leidse herenelftal bleer.

i
I

zun.posrtie aan de kop beho.uden door

I
I

een - 6-0 overwinning op uuàlià.-oË
voor.lloede demonstleerde diímaat eoed

,

en een grote schotvaar-d-iei
in staàt
lq
de laatste wedsrrto;iègèn--o"rïïíË
1s
srudcnten
rr zich re naïànaïèn.-aàï-ïi,
yam-cn_snqJ

nero. rndten de l-eidse defensie

el

g-oede

hoop met deze scfrotíaaràisà

I

voo.l'h.orde de competitie als kamoioön
reeocetndrgen. Zoyer is Lret echter nog

uerrichtte het
, Het dcrde herenelftal
nuzal'enstukje
de leiders HGc rv met
r.-u re vel'slaan. Inrclligent samenspel
in
oe-voornoede en een over het alee-meen
safe achterhoede waren d;--bilísï;ï

orr Iesul[aat. waardoor Leiden

rrf trhans
llmon deelf.
ToeÍ d_eze_tegenstanders de eeistè
pla-ats
Zoats het zich
zullcn deze twee. ploegen laat ,aillèii
nog wel

een

'ocsll,sstnqswedstriid móeten speten óm
ulL le maken, wie promoveerí naàr-Oe
tweede klasse
Dames I speelde tegen Kieviten II.
-uooi-ËiaËil
_u'etke vr'edsrr.ijd met i_o

v,erlolen ejng. De Kieviten waren inàèil
daad cen.ktasse_ beter, stóeas-ielï
sriàifer
hr3 de bal en vlugrger'schieten -- ----"-'

I

I
]

I
,

I

I
I
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'l'ennís en, hockey
cye'rt ,,"íu

.-t

't

: l,eiden,- Ox,ford

Wr:thouder Yan Schaik opende
clubhuis Roomhurg
nil hcÍ Íennispark Roomburg is

flitslagen EOCKEI

een

praehlig clubgchouw verrezcn dat za_. DaBes
n-*^- Leiden-oxford
ï ^i^^É
2-2
in"à,,r,friaa.g-orrieiee! .iË,i'öïxiia .,
?1.1"t"d1q'
3-?: ^.,r^,
c'r :ril1 hct heheer r"" alt'sïo?iIiii'1.rï ri"191 Loiden-OxÍo,9
---, gelloll-.
\\'erd er een roernool

tlng ovcrgedragen. De aanirezigheid .,.(..t,lt'."19"1 8 teams deelnamen' HieÏ
aè fnít"" ,iit o"to"a,*ii;';ïil;; f"-.'l-.:lg"'"
dó Engelse sa^sren cvenmin
""ri
rLU barrutr ""
t+ol in r,oiden zi.in gar il;;;'"Ë;ï'Ë;
il Ïoltl want
leeds in de voorronden l
succest'ol,
Silzonrlor caehet,
V9t:thoudor Van Schaik, die aJs l6c'6- __'

h,r"gcm""rÍcr de openingipl""triiiÀàia "r c-{r.verrichtte. gaf in een bdzonder
§€€s- I o
't"I
"ae

I

r.".t . .l t --T-i=:
.. .t1..*1(.11 .
, a
ir.
li.r..
lq,
lrr
-- l.
Ir i- ra

mo.c1'1111
tlg syrccehiö ryeer. hoe
"n hetlen voor een bouw van een dcrBe- .
gelegen
zijn
en wat voor
Iiik elubhuis
;-'r'' a '''i l'''
;+ :
i,ï;.;fi;;. ó sËïo,,aóïÀóeten
'uói- I|
den om een vergunning t'an hoeerr
h:r,ntl los te kriigen. \'en'olqens droegi
..idi."-- ö - rtLt r
hli het hcheer rra,n het huii.ie over i
,

'
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Leidse Mixed HockeY CIub
ZalerdaEmirldàg speelde het t'weede

heienelfttr,l met eèn aanial inva"llers een
de
àlièinèaro"u"tdste wcdslfi.id tc(envolDeifGe StudentPn 2. L,eiden had'
om
í;;àó àà" ..^ *elijk :PoI maar
'i."h.
dnt:
kamoioen te moÍlen nocnlen,
1rËË-;ó; te grore oirqave te zi.in' Er

ïii.*ï'§"'ï*ïiïï1'"ï"'ï""Í;ï:%1
coers'

I

wcrd l evc^l in

Iianielís1

nmmlnq

ge-

.',i- ze.pr moole
speeld: I)olf1 maelitc l!t'ee
lcrwiil .eer's . na it"ze aerrdo0lprtnt.en,
-óg"toped
Leiden
àöór

i

' *rl

r

I

.

Sato'rÀons^on

wist
"'iiït-te

een

tegendoelpunt

scoren.
0".,i" elÍt al d a ol'olI I egen
-'speelde
,eei goede wedstriid en hehield ziln

kamPioènschaP rloor.ntct

Ë;Ëfi b;-.;;
6-t G *ïnoen van-Huclito 2 De doelnulten werCell' na eell 3--0 achLorstand
fianc"r'ijck'
àöi óarào"iers r;lsr. Van
gesc()ord De
Èíoi c" Vitn dell ilcrg
ka:nnioenskanscn zi.in ('l' wlulneor Lelààï'5-àë tót"ende ureek ran Groru Gecl
wint. Dan ,ial echter rtog gewonnen
àoèÏenïoroen " van HGC in een ):e- I
slissingswed strii

cl.

r'

-a

*l . .i. *i-{ -a .to*lrt\lo+
.,Ï[ffi .l"ffilï,ï'S8 *3;',."',ï""' J;l'- F"inate: vio(],';a-HDM 2-0 (viËtoriai
voor de totstanclkoming.van dit prach- wint de lleker).
t,ige gebouw, waarbij hij hoopte da.t de
tennisclub Roomburg er zeer veel genoegen van zal mogen beleven. Velrvolgons richtte hii zich tof de Engel-"e gastorr, rlie hier op cle banen kwamen tcnnisscn in het kader van de stedenuiti

I

r

te helrben,

ïJr:iï"iia
-

- i'1'
x.:i Í'lry'tr
ll

e -i

wissding.

De heèr Berg, besíuurslid van de ten- i
iclutr Roombru'g,
qa"k[ YlIl-9.]5.91!
vervolgens I
nisclub
Room6irrs. dankte
&llen voor de biizondere medevrerking, i
zowel bij de toLstandkoming van de banen als bij dit clubhttis en hii wenste:
i

de Engelse gasten veel succes toe bij de
wedstriiden. Dit succes hebben zij inderdaací geboekt. want, over de eèhele
linie q/aren de Engelsen beter. Het was
goed te zien dat de Leid0naars clit jaar
riveinig oI rn het geheel nog Eee'n racket
in de hand hadden gehad. Oxford boekte dBD ook een ruime 18-7 overwinning,
di€ tenvolle verdiend wa6.
EOCKEY

Vlak naast het. lpnnispaIk liggen

de

hoekel'velden, waal'op eveneens 7$.t?r-

dagmiddas de dames- en herenleams
veÀ Leiden en Oxford elkaar ontmoet,ten. In het begin zag het er bij de da-

,
|

I

nit oÍ de gasten gemakkelijk zouden saan winnen. Vooral hun sticktechniek bleck beter, maar het enthouSiasme van onze Leidse meisjes vel'coedde alles. Hel. oinde gaf een 2-2 spel.
Éadat de rust mcL 1-1 was ingegaan.
Bij de heren was het net arrdersom.
Hier gingen de Leidenaars enorm goed
van start en namen spoedig een 2-0
voorsprong. Hier kwam de balan§ evenwei niet meer volledig in evenlricht aI
mes

herstelde Oxford zich uitstekend. Het
\rerd. een verdiende 3-2 overwinning
voor onze stadgenoten, die hiermede de
hdckeyoverwinning voor Leiden in de
stederiultwisseling tot een feit m&akten.

I

l
rf - q-r-6
(

)oh tweede promotiewedstriid getaonnen

l.,oiclen
Van de

Leiden

wint promotiewedstrijd

I Eet cotrte Leldso herenelftal heeft glsteren zfin eerste overwinning behaald
tegen Ring Pass uit Delft moet
iln het twoctal promotleweilstr[iilen, dat hetjaar
in de overgangsklasse zal uitI spolon om lrlt tc maken wie het volgenrl
komen.
Eet
bcgln
op
vln
de
wedstrlid,
ilie
het
terrein van R,ing Pass gespeeld
I
I werd, zag een zenuwachtig Leitls team aan het werk, dat bovendien moeite
I bleek to hebben zlch aan het abomlnabele velil aan te passen. Na verloop van
r{ru wetit
het lEru§E
wsru rrE!
Leldse samenspel
§óur§u§PE!
aanzienliik
a4rtatalrr\J^
beter
ugu§r Eu
uE! trleek
urErh toen
en het
uuclt al
aI §ItEl
snel qa!
dat
Ii tflil
I de Leldenaars veel geachevoertler hockey speelden dan hun tegenstanilers, die
j hct grotentloels van het ,,kick anrl rush-systeem" moesten hebtren.
I

I

Leiden verwierf zich langzamerhand te denken, waardoor er niet veel verzorgde de af 1 schil meer over was tussen de slleelniet -ffir, "ï;;
Leidse ach- | wijze van Leiden en Ring Pass. Het
terhoede er voor. datïiing--Ëà*
tó-ri,ïàoJRins Passïög
nos lleidse
overwicht was rlan ,,ïr.^íàË'.,rËàË
oïk nronrr.",
I ió'iài" ö;#i"iË;ï"ïi-i"
""
. wel eens gevaerlijk
voor het Leidse doel lverdwnnen. Met Leiden rriteiridelijÈ i
verscheen. Uit cen van de vele LeÍdse I wecr in dc aanval. kwarn met 2-I hèt'
, Ír&nvallen, waarbij de Ring Pass-dcIen- | eiDde aan deze wedstrijd, dic goed geIsle volledig uit haar verband was ge-|leid u,erd door de herén Nienió" en-clei
" ..-:
I een duldelijk overwicht. al
I en toe
zeer stickvaste

I

rii.igë..

wisl'siturÀriài m;! ;Èn.pciredi.lt
sclrot vlak lan,-{s (ic paar , Leiden, de II A.s. zondag wordt op het Lcirlso veld
(1- 0). Met deze stand jae Ë'tu,rwectsrrijd regen Fr.iils Pass gell-cf.:,r§^t..g."u,uj
oe rusr
rusl rr1.
In'
tsItrU ue
jlglng
speeld: een gelijk
lspeeld:
eeliiii spel zal claà
claii volcioeh_
volciop.ni Na de rust bleef Leiden sterker dan Il de zi.lrr de Leiclonaars naar de overI Ring Pass en goed samenspel van de I eang§klasse te hetpen. HopeIUk róncn
I voorhoede zorgde ervoo-r, dat de Leidse de Leidenaars echter
hun- klàsse mct
I
I aanh€ng_weer kon ^juichen na. cen goal I een overwinning.
lvan Ter_Kuile_(2-0). Deze,àchterstand J Leiden rrr heeft zich
weer ver.ilor
scheen liilg Pass te qrikkelen. want I veí2."eÈàrd uan ,,ijn -t<í*piàóir.r,ài,li',ni
teEenoffensief
werd
insezet.
insezet,
lhet
waarbii
waarbij
I À;;;';^tr
n
r^h
Groen coer
llgtjgs-engllelsief-u/erd
loöïr"'à"t b-0 van ^s^^rv a^rc
^^^r r'
I

ii.à:lË:ïËï::!;l:""ris!!ïf,:1i§ ïïr | ilJi§ït;",ï"xïI.Tfifff,,à,fJo,,,iffF .lï
fli ,i-*lïrëfili',ilil'!.iaià,,,i"T" ,* I :it,:íïJ1ï:t#"ï:fï:,-.t,iflYtlfrÉ
i
À'tï:È.]-ïï,,Ëi !i i\:iiLJ.!: | *:,.1i,,]J3;iiu Íà,i[?ï?yiËï;"i"éf,lï
lii^i,ïi[jil
voue.verd. wist dc mid.vigl-de
rrrl
i

overgangsklasse

lrrlArno rvaar de gehele LMHC reikhalzend naar heeft uitgezien, is zontlag
geherrrrl:
het eersto herenelftal is gepromoveerd naar de-olergangsklasse.
'- Nlrl:lí rlo
vorige week met 2*1 van de antlere promotiekandialaat Eir1s P-as-s
ook nu in de thuiswetlstriid tegen d,ezelfde club
Ènr'orn(.n was iii Delft, s,ertl
irr,ol rnr,t ;l-1 gewonrren. g,aartloor tle promotie een feit werd. AI direct van

hoclrcyaelden

j lrnnlcl,

naar

I

i

[c[ llrginsigna,aí af was Leitlen sterker: in de eersto minuut weril aan Leiilen
ocn l:líge círner toegekend, die door Hilbrantls hoog over geschoten rverd.
Leidc; blcef aanziöntijk íterker, de combinaÍies vórliepen prima, kortom het
wa,s ,,real hockey" dat gerlemonstreerd wertl door de Leiilenaars.
ll.inÉ PÍiss bleef hiorbij ver achlcr. aI was waren de ï,eidenaars er enigszins
wi:;l lrcl, soms door snclle uitvallen de uÍt, de combinaties lukten niet meer als
l;llr.jrl Le verplaatsen naar de Leidse voorheen cn Ring Pass rook ziin kans'
lu.lll.. Nir, ongeveer een kwartier spelen Het kwam sterk opzelten, forceerde een
tilr.('g l,oidcn een strafcorner toegewe-- strafcomer en wist hieruit te scoren
(2-1). Het spel golfde toen lar:ge tijd
, z{,ll. (lie eerst naast geschoten werd,
lnll.Ír.r' vanirÍ de achterlijn door Govaert op en neer, de Leidenaa.rs hadden moeiweer terug te
wlrrl lt'ruggespeeld, waarna Van Esveld G hun geacheveerde
- terwijl Ringspel
Pass door groot
i wist 1c scoien (1-0). Leiden bleef het vÍnden.
niet veel
Leidenaars
, l)('hlr. van het spel behouden en bij een enthousiasme de
kans saf. De Leidse aanvallen werden
illoltl gcplc.Ltste voorzet wist ter Kuile
' rlo lral langs de liin mee te nemen en echter" langzamerhand weer gevaarliike.
urr rriiarbinhen gezwenkt te zijn, langs Ter Kuile, goed doorgelopen oP eel
(lc uillopende dóetman ín te schieten. scherpe voorZet, nam de bal mee en gaf
ï)r,ze lràaie goal werd evenwel afge- hem 1lak voor lret goal over aan de
kornrl, aangezien de bal van buiten de meegekomen Steima, die de bal even
('irl((!l ilrges-choten scheen te zijn. Lei- oDzii haalde bui*"en het bercik van de
tlcrr vclsaagde echter niet en uit een uiteéIopen en vallende keeper om hem
vol[orrclc sLraÍcorner word de tweede daarna rustig in heL goal te deponeren.
Leiclsr: goal tcr wereld gebracht: nadat
Wegens vermeend afhouden werd deze
clc ct>nicr in eerste instantie was afge- tref.bï echter afgekeurd. Niet lang daar
weerct, speelde Stelma de bal weer in de na kwam het einde, waarbjj de aanvoercirkel, waarna VaÍr Esveld de bal back- der van ning Pass hartetiike woorden
st,icks 1-roog in het net liet belanden van ÍelÍcitatie
geheel in ovcroví'rfelÍcitatis liet holen, gelleel
(2-0). MeT dez,e stand ging de rust in.
eenstemming met de plezierige sfeer..
Na de rusi, bleef Leiden sterker, maar waarin
beide promotiewedsirijden
nir enige tijd moest het spel gestaakt gespeeld deze
zijn. Ook van Leidse zijdewerd
wordcn. aarisezien cen van de acltter- àrenig woord
van hulde gesProken.
sl)r'lcl's van Rins Pass zijn activiteit met
cbn klcine verdronding aan zijn kin
Jammer genoeg heeft het derde hernoest bekopen. Nadat het spel hervat
gezien het voor-

|

r"néiità eàen kàns
iÉËra íanileí €'g15fs te-am te volgen. In
fràii"àïà. itaà het aan tesen HGc.4
om in een beslissingswedstrijd -uit t'e
maken. wie kampioen werd van de derautomatisch
e;'iËi,tó-b àm'riaarmee promo-vere.n'

tttló" d;'wecrstiijd ,Ë d;À--oóri voor.na_
Ii,iàrijË "e" trainins voor de voorhoí,do.
-,-ï"Ig
gs lài;';;Ë
grt
c"ö*ïàÍt"rràxï'tïàx'ËËiirïïàï
q"-ï-grr"ï,"ïï.r.öïvh$rg:
-caröeniers
if*ïàS"i',%.ï3t.""ïï:",!"*,y,i',1""',ï,i*
de
Leictene_a.rs,_ zo gerustg-e-slc]d na nun 1 1,.,*:
en èen-ïwààtal. van
I wi.ict,

:ggljggl^t:^^'..^'li-".,91
,- TfIq99,.
pass gesterkt in her
rFèing
sevoer,

naar de tweede klasse te
De wedstriid eindigde. zoals hU Pennn t0-01 en ook na twee verlengingen
van de twee partii€n erm
ilaacde seen
"nóàn
oièt de ÉstÍsiing dYs
Ëï;i";. behaaide
doelsaldo van beroe
door hct
iàiiiiË"" tï- vereetiixen: hierbij $ns
gefiéC met cle eei siriiken. JammeÍ
sneetAen Ín dez,e wedstÍi.id de ze"n"n
.t"viàn^ een grote rol. waardoor aan

g;§ï'ï%"$fJ"í"ïïiï'l;
iË"."#;"§SË:
hockeyspel gespeeld dient te worden. n'*i*lïl*ltl'ï";àe;"ii"Ë'ï;a;t;i:ï
I

Men ging zich bezondigen aan zinloos
slaan naar voren zonder aan pleatsen

'ï;
lsuài"ll1l=-:t"tË,1'l,s"n.ïiiË$s,'ïf
succes het voigend jaar groter'

het

I

(
/

\

I

Leid,se

Uir"t

flocf,"V

-ëlrf
]

,"irï ;i"f"t""f ';iï'1t,,, vsn'de LMHC
f, ffi§'ï'}ïf
"lïfr"*!f '*r "ïr"c,
"-f
r'eioèii oveï

,

I

I

|""i"rq'iil:ïï:3!lrïï"u*u

fleen"Hr*l,,t"*#:#hfËËËffi I
soeaJlo-iö, ;mrrïiii*ffi.fi:

d:lïk-f

I

J,ffit'Íïtï;f,:,"i,àrll

;+*ïrr*a51r*x$s+"*rlr
li;H,ipdiÍÀ"]rqL.r*lrulï*ll
Ëi$i,rfll''.fu rr,ï:',r;tl,--H;ts",1#ïg"{l

i",.mË*ïïí"dg,"trr"ïï+:l*xrl
*:,ïffi.",r,rrï3i,hhilï jË'ilï:ptËf
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leidse Mixed Hockey Club
Het eer"ste Leidse herenelftal was op
deze zornerdag, die voor trockyen eigen-

warm was, de gast van
lijk veel tejaar
runners-up vaJl de
IIÍDM, vorig;
overgangsklasse. Er was dan ook een
duidel,jk verschil tussen llDM en de debutant in -deze aldeling, Leiden, fu:

tectrrniek en tempo. Leid,en was goed,
maar ID{IVÍ was tooh duidelijk sterker
over alle lin es. hotgeen tot uiting kwam
in een ruststand van 2*0, die daarna
nog bo,t 3*4 werd opgevoerd. Door een
goal van Van Esvetrd werd de Leidse eer
gered. Met 3+1 kwarn dus het einde aan
deze felle, zeer gezellige wedstriid, waar-

Leidse Mixed Hockey'Club
Hct eerste LeÍdse damemlÍtatr begint 1l Ilgren II, vorige week zo smadelijk
or sleeds b€ter in te komen, Nadat de ilverslagen door Te Werve, heeft de,e
oer'ste weds[rijd tegen Rood lMit nog wat llweek zij4 leven gebeterd door Zuidwijck
onfortuinlijk werd verloren, bracht de ll met tL-z te verslaan, waarbij dient te
vorige week al e,en 1--{) overwinning op worden opgemerkt, dat Zuidwijck ge-

3-0 handÍcapt door enige invallers. tièhteppn
liik vleuEellam
werri
vleugellam was.
ves-in
ierïpr gèval
sàva.l een
werd lijk
in ieder
stuk zwakker dan dé voorgaande jaren.
To't de rust waren d€
tl direct een duid€IÍjk,
lrl
de beide partijen wij
oÍerwicht had en Tot
duidelijk, overwÍcht
steeds in de aanval wa§. Tijdens een goed tegen elkaar opgewassen. maar ,:ra
schermutseling voor het doel van Togo, de hervatting wist Leiden het Èmpo, dat
vuf minuten na h-et begin zag Evelien niet z.eer_hoog Jag iets te verhogen. IIet
Goekoop een gaatje en wi.st te bal met spel-werd toen bovend{en beter open geeen schitterend schot in te schieten. houden. llet eerste goal kwam van -de
Vervolgens was de rechtervleugel aan stick- van Kalff, die. naar rechts gecte beuït met een goal van meÉ. ttul- zwenkt, met een'scheip schot oe Èeeièr
der na snel inlopen op een scherpe voor- verraste, Zuidwijck 6}eef ondertu,s§gn
regelmatig het Leidse doel bezet yan tinks-,
links, teiwijl
tenslotte mej. I ook nog regelmafig
terwijl tenslolte
Knaap voor een derde goal zorgde met ] dreigen. Bij een van deze aanvallen
l.o Werve, dÍtmaal gevolgd door een
z,oge oD
z,ooe
ToEo
Írn hóog
hóoe tempo
temoo
op Togo
Ín
deze wedstrijd begonnen, waar bij Leiden

in het tempo in de tweede tlelft ecrhter
aanzienllik daalde tengevolge van de
hitte.
Bij ïreiden II speelde de zon eveneens
een belangrij[<e rol. Voor de rust was
Iieiden veruit de sterkte, hetgeen in een
2--{) voorsprong op de tegenpartij, te
lllerve, toí uiting kwam. Na de rust had
te Werve het geluk met de zon in de
rug te mogen spelen. terwijl Leiden volledig in el,kaar stonfte. Drie goals van
Te 'Werve,,resultaat van zowgL scheidsrecft,terlij[<e beslissinrgen als Ían Leidse
blunders, deden een Leidse vocxsprong
in een nederlaag verl<eren,
Heren rxr hield de eer van de Leidse
I heren hoog door voor de tweede maal
een overwinning te boeken, nu met 4-0
' op Togo VI, dank zij drie goals van
Campioni en Èen goai van Hermsen.
De semi-veteranen van Leiden IV
toonden deze week het hockeyen nog;
niet verleerd te zijn. Met 5-1 verloor
HBS Iv, dank zij twee goals van Kap-

If
If.

een prachtig schot. Togo redde tenslotte meende de Leidse linksback zfin voet te
gehruiken, hetgeen Zuiclwijck
de eer uit een strafcorner. In de tweede moeten gehruiken,

teyn, twee subliern ingeschoten stmfoorners van Van Swa'ay plus een goal, dat

door de l]lBs-keeper
eigen goal werd

in

ge,wern<t.

grote ijver in

zij

bezwijken voor een sdhot van mej.

Dam€s I bezocht eveneens Te Werve, Iínaap.
maar behaalde betere resultaten dan HeDarnes II wist in een fel partijtje
ren ff, wànt met 1-{) wist het een over- (ondanks de warrnte) met 3..-1 van
ver
in
te
boeken.
Tot
de
tweede
Togo
lwinning
III te winnen, dank zij een goal
lhelft stond het nog dubbel blan'k, maar van mej. Roodenburg en íwee goals van

lla;:ezamerïrand werd de Leidse druk de mej. VaIx Dam. Dit pa§
' voo,rtreffeUjk keepende doelverdedigster elftal w€erb zicfi goed
van Xle lryerve toch te rnactrtlg en mo€st i ling.

in

deze

helÍt begon de warmte zijn invloed te e€n tegEnpunt opleverde (1--l). Vrij
doen gelden: het tempo zakte dan ook snel hÍerna wist Krol de stand op 2-1
aanzienlijk en goals bleven verder uit. ; te brengen met een zeer scherp schot
Heren I heeft
heeffzich
zich aan dit goede voor- ]i van links, even later gevol,gd d,óor een
beeld niet weten op te trekken, want igoal van Va,n Wijck, na goed samenspelr
met 1-0 verloor het zijn thuiswedstrijd I van de gehele li.nkervleugel. Vervolgens
tegen Aeolus. Veel fraais valt er over I liep Krol alleen van dè linksbuitendeze wedstriJd nÍet te vertellen. Verband i naar de rechtsbinnenplaats om vandaa,!
zat er niet in het Leidse team. men be- lmet ee-n. vliegendhoog schot d€ keeper
greep
nakijken 1e
zieh in ae
sreep elkaar niet en men liet àieh
de |I het
te geveà.
seven. Een stiàfcà-liieli
strafcorner!e9. nakijken
voorhoede imponeren (ibegrijpelijk ove- | Iistig ingeschoten door Van der Iíip ei
rigens) door het harde sp€l van de liot- | nog even door eel1 arndere Zuidwijckteldàmse achterhoede, waaïaan zich J speler van richting veranderd, leverde
speclaal een van de backs schuldig I _Zuidwijck nog een verdiend tweede goal.
maakte. .!er iq de. tweede helft wist I Ute! $qfq stand. kwam aen deze preftigs
Aeolus ziin doelpunt te scoren. waarna I wedstrijd het einde.
I-elden Íets ,feller ging spelen, zonder I Van_ de andere uitslag€n mogen nog
v€rmeld worden de mon-steroveiwinninl
resultaat, behalve dan dat de wedstrijd
wedsiri_Íd I vermeld
monsteroverwinninwat hnrder werd. Het is te hopen 'dat ggn -van dames ff en III, die met rcsp.
r de Leidse heren dit resultaat niet zullen 10-0 en 13-0 Hudito II en \l!trilhelmus ÍÍ
I gaan wilten aan hun tweetal invàllers, aan hun zegekar bonden.
i m&ar hun hand In eigen boezem zullen
I

gaan cteken.

I

\
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HOCKEY

Leiden begon goed,
maar verloor toch

Leidse Mixed l'lockey CIub
I-eiden I héeft zich dit weekend weer
enigszins herstetrd van de nedèrlagen
van de aígelopen twee weken dool met
G--0 tegen BMHC ïI gelfk te spelen. Na

Lelden I tratl tleze week in het vel'l
Geen Victoria om met een 2-1 nedoilaag genoegen te moeten nemen'
niet
iàfi-i"Ë het ïaar voor de rust
toen de Leidenaars sterker
ni"r
*""ó"."it]íooral ttoor beter samenspel'-tle
kwam dan ook van
óà-óiste soal
íti"X-"art -Hilrrands, die de bal goed
kilEc a"ng"seven en rap langs tle-velileitiging. inclusief de doelrnan' glrpr-erem aleine voorsprong dus' maar nlet

een aarzelend begin ging de strijd geliik
op met orrerheersende achterhoeders. Lei-

d€n werd langzamerhand iets sterker en
wist uit een strafcorner een goal te

maken. Aangezien de scheidsrechter
evenwel niet had kunnen zien, dat de

bal binnen de cirkel nog was aangeraakt.
werd dit doelpunt afgekeurd. Na de rust
werd het Ireidse overwicht, na een omzetting in de voorhoede, groter, hetgeen

o-JaounA" om dè ga,sten te iryPo1e--

in een goal van Stelma resulteerde, dat
echter wegens afhouden mm,st !íorden
afgekeurd. Even later gaf van Esveld
prachtig voor, de bal werd in de cirkel
half gestopt en bleef liggen op ander-

t"n.'aie
;;;i-;"n

opleveren.

voor open goal de ba1 nog hoog over te
schieten BMHC was af en toe gevaarlijkl

van zijn

linkervleugel,
hetgeen echter geen resu taat opleverde.
De Leidse achter"hoede beheersbe de situ.atie zodani.c, dat zij de gehele wedstrijd geen enkele corner tegen zich toegewezen kreeg. De voorhoede wist echterl
niet van de àeboden kansen te profite-l
ren, waaïdooï het einde met 0-0 kwam.
Heren II startte de vredstrud tegen
BMHC V met een goal in de eerste mi-

I

nuut van linksbuiten Krol, die daarna
door BMHC diïect onder strengg bewa-,
king werd gezet. Onderschatting van de

en aarzelen van de rechtsl,egenp,artij
ualf 'kost"te Leiden een tegengoal door,
een praehtig scherp schot van de snel
doorgelopen, midvoor, waardoor keeper
Janssen ven'ast werd. H+t spel schomm€lde toen enige tljd heen en weer, tot- |
,

dat L€iden dank ;ij Boucher uit een
slrafcorner een twèede. 1":1t""PTlL.;

iLei'den bleef overwegend st€rker, maar;
I neuterig spel en naast schieten voor-

j

/
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Leiden 2 d.eed l)et weinig beter' De
.+iia-},"oen l{ieviten 2 sing eveneens
geno.eg
Ëi,ïl-Í-virtoren. Merkwaardig
spelbeeld' Een pitöË wl:i"i-Ëèt7èlrde een
fraai doelpunt
ïiï- iéíà" besin met

i&r"Ki';ï ;iïà-rfi u arzakkend

en steeds

Leids vertoon'
rommeliger
'"Ë';ï;--'ï aleed
het heel wat beter teae tljst aqnvoe{'-p-9n
*íïii"ur'lÀ-ààt
B:;-;;tttk snel is een alleszins verdlenbeter kunnen
it"iiiË-iëiuitàat. Het haddames
voor de
;ïi;";;t.;i
de Leidse
.had-íilJï JL;ï;i.wiór.,ï in doelpunten
werd lesen
àËï È,ii*è" nitdrukken' Nu1-o
achterË1;6irïi"g in met een

daarna
iànà'öff;:'welkeeen
2-1
ï'íJ-oËEizet irr

wel spoedis
voorsprong

Helaas
àJJr àËà-*ir.s Knaap.e.n Mulder'Alliance
ËitàrË-tËi"iii"" voor ti;a vond

het net en zo
il'.m-a;Íí de weg naar eling'
triËT-Ë"í
*ö*iiài een Puitenverd

aeéa r,et weer betér' En heel

i
op
*"^íïïiè"1 Màar
-óè liefst een 9-1 zesewaeerste -doetpuntení'
+;"\líffi;
'li;i'ffàt
va1=I1-ei!;

van soed s-nei.
ià
zo
;;^;iiàö,'-*;àr toenzakte
-oe doelpunlJes
de animo cen
ö.4Ïö; Ët"x"tt, een- tijdeliike-opre-ËËàiË1"6.nö4"""
ff;J"dd;'-ti"t tèÈengoat van lre werve'

öË riïËJiur.uà-eï was zeer

no"íË
"§;;;ï
soed maàr kreeE door de strenge bewaI Éin.E'weinie kans. In de tweede helft
I ttee:f tret Àpelbeeld hetzelfde, zll het
i dat het ovérwicht niet verder ín goals
I tot uiting kwam. Met 2-1 ïverd d€ze
wedstriid dus door Leiden If gewonnen.
I
I

het initiatief

ön dit uitttrukten in trvee

Éàóiir-"ot*r, Zo moestcn de Leitlenaars
met een 2-l neder;;;1s.í;"À"n tegenoffensief
wer'l te
inzz- ívant een
iiii'iiig"r"t om rósultaat te kunnen

halve meter van de linker goalpaal,
waarna de Leidse linksbuiten ka,ns zag

met uitvallen

lantgza,amlaatr

I

i.-ro

-#

Leiden sehrok van
voor§prong
Eet ew0e Leörlse herentea,m wa§
dit peekeinde te gaot hij het sterke
EGC. Tegen de verra,chting in nam
.Leldcn $rel een 2-0 voorsprong door
fra,aie gnals vam ltrout en lt[oens, HGC

Itet zioh hiertloor echter niet intimi-

deren en eloog terug. Door een doelIrurrrt van de Iinksbinnen ging de rust
rÈt 7,-l voor Leiden in. Na de nrst
IIet Leflden, scilrlim'baar geschrotrrken
van. deze voorsprong tegen de koplopas, het inittatief geheel aan IIGC.
dat dan ook ln vrij korte tljil driemaal
wlst te sooren (4-2).
aloen eerst tterstelde Leiden zictr en
begon weer fel aan te vallen. Twee minuten voor het einde kreeg Leiden een
stra"Írbul,ly toegewezen wegens ong€oorlooÍd verdedigen vain H(lC, die door II1Ibrand§ bemrut werd. De spanning keerde
hiermee terug en Leiden bleef ster,k in
het offensi,ef. Tot goals brrram het ech-

ter niet

meer.
was in de strijd teglen HGC
Leirden
f:If, eene lf.íal bestaand.e uit spelerts die
het vori,g jaar nog altren indeo,vergan,gs-

It

llasee spee'lden en d,at dan ook zonder

pu,ntenvterlLies bovenaa;n dre rang,lijst
atoord, ze[í€r nieí de rnindere. Al direct

had een vliegpnd sctlot van Heybroek
beter lot \r€rdiend, aamgz\en het slechts
op enkele centirneters de bovenhoek
miste. Snel kluarn Leidlen terug en errkele snelle, open aanvallen leverd,en
twee goals van Van Berckel op. Vervolgens wist Ka.lff op fraaie wijze de keeper te ornspelen maar alleen yoor het

doel gekomen, ging zijn sdhoi naast.
Hierna yeerde IIGC weer op en bes€fte

drat er missChien nog enige kans op een
overwinning bestond. lIei spel gíng meer

gelijk op, zij het dat Leiden een behoorlij'k a'aníal ka,nsen om zeep wist te
helpen. Na de rust had HGC zijn sa-

m,enspel gevonden en Íreïd gevaarlijker,
t€rwijl bij Leiden het te,mpo r0àt afzakte

en het geheel wat romrrneligerii/erd.

Twee zeer geluhkige en weinig fraaie
goals leverden HGC de gelijkmaker,
waarop Leid,en het inítia.íief we€r overnaiEr en II(IC onder sterke druk zette.

Ioachtlg verdedigten yan IIGC voor-

l:wam erger en dus rnoest Leiden met
een getrlijk spel geÍ]oegen n€men.
Heren [, verzwakt door het afstaan
van endge spelers aan het tweede, zag

in de wedstrijd tegen.Ever Srrifl op

een

zeer slecht veld ma een minuut zijn midvoor uitvaDen t.g.v. een sp,ierverrekking.

Leiden speel,cle wa,t mat, waardoor de
rust met 1-l ingÍng. Na de rust veerde
Leiden op en met twee fortuinlijke goals
werd een 3-l zege een f€it.
Na langdurig wactlf,en op scheÍdsrech-

r"echters (een meer en m€er voorkornend

euvel in de h,ocrkeywerrd{d) begon het
Leidse dameselftral haar uiíwed§trijd tegen BDIIC m. Leiden vras als

eernete

va,ker sterker dam de te,genpartij, maar
cen gebrek aan schotvaardigheid. in de
voorlhoede verlhlnderde het maken va,n
goals. Stra,fcorners en opgelegde kansen

werden deskundlq om zeep geholpen.
GeJukkig ïrd$ de llnkelvleugel éénmeal
beter werk te vern{chfen, waardoor LeidJ€n mst l-0 de wedrstr'lld kon winnen,
gq§p, 9gg! g_{ .qet_ Iglt dat de tosen-

EOCKEY

Leiden leed zwsre nederloog

in Delft

In de uitwedstrijd tegen de

koplopers

Delftse Stuilenten heeft Leiclen moe-

ten ervaren dat er nog wel iets meer
mutine verworven

za,I

moeten worden

het zich een volwaarilige
overgangsklasser kan noemen. Leirlen
hail in deze wedstrijd niets in te brengen en moest lijdelijk toezien hoe het
uiteintlelijk met 7-0 de wedstrfld verIoon Ilopelijk is deze netlerlaag een
stlmulans om ile training waÍ serieuzot teÍ hand te nemen en met wat
meer élan te gaan hockeyen.
alvorens

Heren 2 deed het gelukkig beter. Het

wist met 3-1 de uitwedstf ijd tegen
Ring Pass 2 te winrren, dank zij goals

van VaJI Wiik, Salomonson en KalfÍ.
Een omzetting in de voorlroede van
Dames 1 scheen aan de verwachtingen
te zullen voldoen. Leiden startte althans
de wedstrijd tegen HBS met Íraai open
aanvalsspel, dat een belofte inhield. De

achterhoede was echter minder op dreef,
waardoor het eerste goal voor HBS was.
Kort daarop wist mej. Knaap gelijk te
maken uit een goede voorzet van mej.
Batteljee. Na clc rust begon HBS zeer
fcl en viel Leiden tot paniekhockey terug. Nrr zich hiervan e.nigszins hersteld
tc hebben, kwam Leiden nog eenmaal
gocd door de verclediging van HBS heen
(2-1). HBS gaf zich echter nog geenszlns gewonnen. Met een hoog schot
kwam de gelijkmakcr tot stand en toen
deaxno HBS cen strafbullv legen Leiden
toegewezen kreeg en benutte, was deze
wcdstrijd die zo hoopvol begon, toch nog I
voor Leiden verloren gegaan.
.

I

I

I

/,1

r-1r-ib.

Lei&e Mixed Hocley Chb
De veranderÍng iu da opetclnhg beeft
-het
ee,rste heren-elÍtol henrrcl{lk goed

EOCKEY

Leidse M'ixed FlockeY Club
Ileren

,ril"à;'

gedaa,n,

en II hebben de eerste helft
competitiu beëindied en waren

I

Na rusf was Leidren be&ltd€rd sicrIIet wlst echter z(rn ovorwi,o0rt niet
ilr doelpunten utt te dlrurtheq dcele door
Eer.

-

ïàïï'ii*,u:,:r*J",t'Bhï"Tiï:-'**':
;í;r*"iï;Ë.;:-ïoch

A*

deels doodart Vrouwe Fo$turu, Leiden

c?;

ytrulx:jgr"rci r**,;-rym.64i
àe invallende
w-aarna

ïi.t'iïàËri,nïten,

de ultstekende doel.man, urrn Alliaoce.

-tweo

^5-*.

kennellJk

orËifiiriïinË tttrc

ïr"iílfi'iflf

dames kw€'m.met

I

go€d geutnd

war. IIet

van IIGC rras goed op dreeÍ.

fn

do

hffeede heift werden de rol,len omgedraaid,; IÍGC werd ster,Eer en Leiden

I

had betrekkeiilk wetnig in t6 hrenseDMet ,,kunst en vllogwerk" kon Lelden
r{ln doel schoon houden.
Overtge uitslagen: Híndito I-Iéiden
ÍÍ 2-2.
Da,mes! Rood Wtt*Lclden f 0-0.

ee-n

vqn Pe líeviten' rret

I

'x;,:+*',1;*"ug*1,:ii

i*#"jàiiu.ffit{[h*ifu'k:q*ïl

ffiffi tf*ï{:;fti[d;'.ï*ï+,''#'ffi

niet

bleef 0---0.
HGC V-Lelden III
D€ eerote helÍt
- te
ga,f srel en open spel
den. Leidan
was iets sterker, mas,r de a,c[rterhoede

i

iï#3ï#$ÀË:'"'""",à,!PtP6;ti:3,fr:1
;jif*"1".r*"íHffi
effigf
-oi*i%Ji';;B*.
n", ,r"ede

wa,ren er uog velc tekortko-

vaJlen ecoorde llukdrÉten Kro! een mooi
do€lpunt. Ifet werd echt€r wcgEns stik
afgekeurd.

mËr,f,ï 3sö ï{,1
i#'llk;F*
trirïru,iiià--í-o óverwinnins oq. zand-en

al

mlngen, dit was teunÍnste wecr hoc&eyl
Voor rust waren beide parttJen aan ilkaar geliJk. Uit één van de Léids ean-

$l*,*i#;*fl ',#3Tifi:ïifdi'":ï'àr;
invalsters
soïrii'Hui rl.ïià-àilewerd

,, rt'

i

lr -t- rt

1 /t

.)L

E,OCKEY

Leidse Mixed Hockey Club
Onda,raks het slechte weer. g{ng de

bekerzontl;ag in Eechtrop toch door.
Met 2 daanes- en 2 horenelftallen toog
Lelden naa,r Eechírop. Dart het wel heel
onverwaohí was, daÉ het veld toch nog
bmpeelbaar wa,s, bleek uit het feit,

dat

gioen enkel

elftal volledig was

en

dat een speler i.p.v. zijn tihdergoed
nog zijn pya,ma, aan ha,rl!
Leiden I wist in een rustige wedstrijd

zijn technisch sverrwic,ht in 5 doelpunten uit te druk'ken. Hier,tegenover- kon
Eechtrop

f

slechts 2 doelpunten stellen,

waarvan het eerste ontstond door een
gïaÍrdioze lunder van de Leidse achter-

hoede. Het tweede doetrpunt van Eechrtop f waseenrnooischotvan de rechtsbuiten na een srelle rush. Toch had
Leid'en f, voora,l voor de rusí, een nog;
betere score kunnen maken, wanneeÍ
de voorhoedespelers iets eerder de bal
aan een medespeíler hadden afgegeven.
fn een gestadige motregen verloot

Leiden

II

met

3-1 van Eechtrop ff.

Leiden speelde siechts met 7 eisen soelers. De iest was geleend van Elchtrop.
In de eerste rhelft wist de Leidse achterhoedo nog redelijk stand te houden.
De rusf ging in met lJl voor Eechirop.
Na de rust voeïde Eectrtrop de score ré-

gelmatig op
voor L€iden

tot 3{, waarna Gatllard
uit eena sbrafbully de eer

wist te redden.
De dames v.an Lelden I wonnen mei
7-1 van Eeehtrop f. Eechtrop noaakte
het eerste doelpunt. Hiervan schrok LeÍden zo elg, dat het meteen maar zijn

z_wa-arste geisctrut

in steuine bracht.

Eechirop wist toen nlet meei het doel
§choon te houden. De vier invalsters biJ
Leiden voldeden goed.

Bij LeÍden ff-Eechtrop II was er ook
een groot Leids overwicht, getulge de

5*0

overqrinning. Dit ondanks het feit
dat Leiden II dlechts met g meisjes
.speelde. Vooral de kleine Hca Rueb
speelde hler een leuk partlj,tje.

Leidse lríixed Hockey ehrb
Heren: Leiden I-H"D.M.: 0-3.
- fn

een prettiige wedstrijd kon Leiden het
niet bolwerken tegen een tedlrnisctr be-

íer sn

vooral sneller spelend H.D.M.
minut€n wist de midvoor
van II.D,M.. de aohtertroede van Leiden fu passere,n. Via een iistig genomen
strafcorner werd de stand even later
0*2. Todh was Leiden in het veld niet
veel zwakker, maar het aanval'sspel was
te individualistisch. De aarwallen van
II.D.M. waren veel gevaarlijker.
Na rust eenzeifd,e soort spel, eohter
iets meer aanvallen van lieiden, zonder
resultaat weliswaar. Tien minuten voor
het einde kwam II.D.M. weer sterk opzetten uit een der aanvallen on;bstond
toen het derde doelpunt van H.D.M.
Leiden II-CL te VÍerve l: L2.
Ín
Reeds na 5

een gezellige wedstrijd hebben -beide
partijen de punten gedeeld. Te Werve
opende de score, maar Kamp maakte
gelijk. Een goed genomen strafcorner
bezorgd,e Te Werve weer '/oorsprong,
ma,a,r een sterker Leiden maakte nu de
rust weer gelijk door Moens.
LEIDEN

III

BEHAALDE EEN R,UIME

4_O Z[,GE. OP TOGO VI.

Dames Leitlen I-CI. te Werve 6-0.
De Leidse dames. met 2 invalsters,
-hadden
weinig rnoeite met hun tegen-

rust ging heb wel een
beetje stroef, maar daarna ginE het

standers. Voor

steeds betor en werd de score reetelmaïig opgevoerd. Marlike Knaap waÀ die
middag de topscoorder d,oor 4 doelpunten.
,r

Leiden ï,I-T.O.G.O.

III

5---0.

/',

, i"c

,h,C<

Leid$he Mlxed Hockey Cltrb
I.n de bekerwedstrtÍd tegear De Kfaeien
,Dosc,hi.Ete
het eerste herenelfíal
van

rrelden reeds na 10 mhuten over een
numeriek overwictrt- Ondanks fret tei[def -met 4 invallers'gespeeLdr werd, waÉ

[,etoen i,n de meerdeítreid. l\Íoens
de eerste -goal, ol spoedig àe:
volgd door een treffer
van f,. froi tÍadat de sta,nd op 4-0 was egÈomen,'Ooor
+og_? doelpunten van ff, fWoens, vdst€n
q9 -líra&len een teg€npunt te maken.
vlak voor het eirde vq,n de wedstriidr
wist de Leidse spil Jansen met een iiioo-id
doorbraak het virftal vol te ma.kenw,earbii het bleef; zodat dÉ@e ietwat forrí
gespeelde wed,strlJd met 5-l eindicdeeqrste da,meselftal spee,Ide een ïeflet
kerwedstriJ.d
mq,aikte

tegen ,,Vooidaam,,. Im, de
eerste helft had de Leidse voorhoede aÉ
va,nouds geen sohot, waaÍfira bovendieol
een doorbr:aa,k van de t€genpartii resut-

!9elqe io een d@lpunt Oe t-weede helft
bleek-de str[dlust mèef, effesdet, M@t
de a,chterstamd so€dig werd omeilzef in
€en 4--1- yoolsprong. Het prachil,ge sc,trot
moet gem.oemd worOen.
1!t4 n!ej. Kaiser
Het derde ,herenelftal- vrilde bli deaÀ
overwinningen niet aohterblijven -en' be9m$lga" de bekpr-$,Edstrl,d te-g,en ,,H.I.O.,
met
een

3-0

elndrstand--

-T

/)'r' íl

HOOKEY.

%
rrt

Hockey-uitslogen
Eeren. le klasse: HIIYC-A[lsterdam
2-0,' BMHC-Laren 0-0, Be Fair-

e-L

t
ct
FD
h
F-r

SCIIO,0--4, TOGO-Hilversum 2-1.

Over§angsklasse A: HDM-Delftse
Studs 2-0, BMHC 2-Victoria 0-1, A1-

liance-Hcc 0-0, Aeolus-Leiden 4-2.
2e klasse C: Te \trerye-F,Íng Pass 2
2-0, BMHC 5-Kieviten 2 0-1, Hudito
3 1-2, zuidwijck-Leiden 2 2-0
-HGC
Dames, le klasse: Amsterdain-Gooi
0-1 BDHC-Kieviten 2*2, IiBC-Be
Fair 0-1, Hilversum-TOcO 1-0.
2e klasse B: Rood WiI-BDHC 3 5-2,
SpiriË-AUiance 2 2-1, TOGO 2-Lei-

F.f

?a

hD

den 2-1.

Zuidwiick sloeE reserves Yon
Leiden met 2-0
De derby Zuidwijck-Leiden II ,s dit;
keer een overwinning geworden t/oor
Zuid'wijck Reeds dadelijk in het b(gin,
neeeÍr voorsprong ie rrewist
wtst zuiowuck
zuidrwlick eeÍI
men door mooi spel van Post e:t v.

r

Ekeris,

Leiden kwam hierna sterk opzetten,
maar de verdediging van zuidwijck was
in een uitstekende conditre en wist mede
door de slecLrte afwerking van de Leidse

aanva,llen doeip,unten te voorkomen. Zo
bleef do soore tot de rust beperkt tot 1-0.

Na de mst gaf de strijd

eenrzelfde,

sterlk afwisselend spelbeeld te zien.
Leiden deed verwoede pogingen de

achterstand in te lopen, zonder evenwel res,ultaàt te boeken. II€t was

Zuidwjjc,k, dat met een vloeiende combinatie: Itrogerhuis, Donders, Post, Deurloo en v. d, BijI hei, íweede en tevens
hEt rbedltseurdo doelpur,,t s.l§t tc rooa,eu.

c-ï
h
o!
ht

aF-i

Leidse Miixed Hockey Chb
Het eerste Ireidse

dameceuta,l was te
gast bij Alliance in Heemstede. fn een
zcer gezellige en wat rommelÍÉe wedstrijd, waarÍn veel gépraat wefd, moest
het, de eer aan Alliance laten lnet g-2.
Hoewel Alliance direct de meerdere was,
wist Lciden toch de eerste goal te maken. Alliance bleef aanvallen, ma,ar de
afwerking van de aanvallen ias stèeds

gebrekkig, waardool de stand tot de
rust op 1-0 gehandh&afd bleef. Na de

rust

wis_t- Alliance erenwel twEe goels
achter elkaar te scoren, waa^rop Làden
het antwoord niet schuldig bleef (2-2).

Met een gelijk spel in het voorultzicht,
dacht Leiden al binnen Ue zijn, totdat
een minuut voor hot einde een schot

van_-Alliance bijne doel trof. Op de
doellijn wist de Leidse achterhoed-e noe
te redden, maar kennelijk nog ondeï
de indruk van deze prestatie verzuimde
zii het direct, erop volgende schot te
keren (3-2). Mct deze atand kwarn het,
einde van de wedstrijd.
Heren II begon in de wedstriid tesen
Kieviten II weer rommelig als i,anouds.

De Kieviten waren enigszins

sterker.

maar dit nam niet weg, dat het eersté
'qoelpunt voor de Leidenaars zou zijn.

Bij

een Lei.dse doorbraak gebruikte

e-en

achterspeler,vqq de Kievtien ziJn voet
en cen straÍbully was he1 gevols. welke
door Boucher benul werd. Tot ïe nrst
bleef de stand ongewijzigd en hei spel
op en neer golven. Na de rust bracht
een omzetting de Kieviten geringe baat,
maar oen snelle doorbraak van Leldse
zijde bra,cht een tweede goal ter wereld
(2-0). Kieviten zette alles op all,es en
wlst inderdaad de Leidse verdediging af
en toe oncier druk te zetten. soms zelÍs
dusdanig, dat keeper Kist zich gedwon_
gen zag een overtreding ts begaan, die
; lrenr. -een str8fbullv kostte, wélke hij
gelukklg wist af te weren. Even latei
, kwam het einde van deze prettige wed§trij d.

-l

leidse Mixed Hockey

-_-lr

C!u,b

Heren: AmsLerdam f-Leiden Í 5-2,
In deze derde ronde om de II.T.C.C.beker werd Leiden kansloos door Am-

sterda,rn uitgeschaletril, hoewel de eerste
15 minuten ander§ deden ver-meeden. Uit r
strafcorner nam LeÍdeh'zelfs de lelding.1
Tien minuten hiernà doelpuntte de uit-- i
stekende linksbinrleb der gastheren. I
Jansen Schoonhoven,dp een snelleaan- I

val van Amsterdam; welk doelpunt al
gauw gevolgd werd dool een tweede, i
eveneens door de linksbinnen.. Met de I

$

rust,-gal een ieder Leiden nog een redelijke kans, maar tegen
-hetde sCherpe zon

en harde wind was
Amsteràamse
tempo_de Leidenaàrs opeens te hoog. De
aanvallen sneden door de tot dan toe
uitsteke! de Leidse verded.iging, doe[punten konden niet uitblijven. Hei werd-4-l
voor A'dram alvorens de Leidse voor-

hoede weer eens tot een enigermate samenhangende aanval kwam. Van Esveld
wist deze na een hand.ise solo-actie in
de slagcirkel te besluiten-met een schuiver, die zelfs onze nationàle cloelverde-

diger te machti,g was. Hierna was o,nze
yoo.rhoe-de voor goed uiteespeeld. fn de

Iaatste 5 minut.en verhoogae Amsterdam
de stand Lob 5-2.

Leiden

II-BMIïC V 1-1. De Leide-

naars _mochten nog ,tevreden zijn met
geliJke spel
dit gelijke
drt
spel tegen het hopeloo5 on_

deïaan bengelende BMHC. Het was
eigenlijk nog een te gïote beloninE voor
heí teleurstcllen.de spel d.er Leidie reserves, die voor de rust ,tegsn een harde
wind optornden en tot ieders verUazine
"dechts met 0-1 kwam achter te síaan1
Maar ook daarna gaven de gasten dó
toon san, aanval op aanval-rolde oo
het Leidse doel. Slechts met vee.l gelrrii
werd een lc rloorb.orlng voorkomeni. 85
een "sporadisch,e uitval kleeg Leiden eeri
stra.fbully te nerhen, die doór Van \ryiik
in een niet verdiend doelpunt en daai-

in «irr §elijkspel werd
Dc kans op de titel- is-hiermee

mede de wed^ctrijd
om-gezet.

wel verkeken.

leidse Mixed Hockey Club I'
herenelftal van Lcia"r, ll
- Het dit
-eerste
}eef-t
weekeinde een zware-ireaeiiààs
'I4-U)
te incasseren gelrreEen van ziirïlt
mede-ctegradatie-kandidaat- BMHC iI.ll
BMHC.. versterkt met enkele óuOe*i
r_outiliërs, was inderdaad Íets s1óiÈèi
da-n LeÍden. Een hard ;c,hót w;s-;à;l
ook -at spoedig de Leidse veraeOiÀini tË I
machtig.
Hierna was het met Lciden Il
grotexcleels gedaan
I

I

I

I

'deelde

in

en vooral d,e keeuer L
de malaÍse: rlrie slecht wàg_ll

gewerkte balten waren evenzóveie

een .dankbare prooi voor
s_cnte[ende

t<Ër-8n

I

de-rni;;;i

BMHC_voorhoede. Er zall)
door d,e Leidse ploeg tangzamerhàna ui[ i

een, vooral mentaal anàer vaatie ee_
tap[ moeten worden, willen zij thlrrsïe

I

- Il
ocgradatie nog ontgaan.
pam,es f speelde voor de Amsterdam_ lt
-hel{er
tegen Groen Geel fI in een
se_ ll
--óniàe
zellise wedstrijd gelijk. ooor
ll
invalsters niet op normale sterkte. koï ll
Leiden,_ondanks een verlenging, nietl
verder komen dan dit gelijke spel, al I
speelt de tegenpartij in ae corfrnèlttie
een_lrlasse lager. Hiemee is de röl van
cle Leids6 dames in de beÉercompetiiiË l,
ous urtgespeeld_
I
. Da"ïes II heeft de zware wedstriiri
I

I

I

I

togen Kieviten

wi-llnen. .na

III

met Z_O weten

tot ver in

I

tó I

rrctiÈ I
de
gotul{_gestaan te hebben.
Toen wisten
Mej. coekoop en Mej. nooaenturíïwÉï
maal voor Leiden te scoren. Jàmmer I
genoeg had d,e Leidse achterfroede àen I
zwakke das. verder was het eiftal ;;ii I
goedc ltomogene ploeg, die Eoede hoon
I
geeft op het behalen vàn het-kampioen'-- --- ll

iweeOe

I
I

I

I

1

I
I

schap.

I

I

)^l

l?i

[ei&e

Mixedr Hockey Cilub

Het tweede herenelftal van Leiden
dit weekeinde tegen HcC III, dat
hoefde te behalen om zich kampioen
van de 2e klas§e c Ííe mogen noemcn.
Met een 5-1 6verwinning op L,eidcn
heeft het getoond een waarrdig ktr,mpiocn
te zijn. HGC nam van de aanvrng lret
initiatief in handen en bcgon met cen
, serie skafcorners. Een hierv&n wcl.(l
in eerste instantie dool ds kco;:op wegI'gewerkt.
maar vervolgens verdwccn do
bal via de aIm van rde linksb*rck ltoog
in het goal. Leiden wes evenwcl r)icL
ontmoedigd en bewijdde zich vtn rle
druk. Een goede aanvel werd toen rklrrr
Moens beheerst afgesloten. Hlcnleo
bleek echter het Leidse kruit verscrtroten
te ziin: de rechtervleugel van HGC was
voor de Ireidenaars te snel en blreli
bovendien zeer schotvaardig. Vier goals
van goed kaliber waren hiervan het
gevolg.
Leiden IIf speelde zalerdag tegen
speelde

slechts één punt uib deze wedstrijd be-

I

EoCf,Ey

Leidse Mired Hockey club

De voor het vennijden vaa de deerazo helangxijke uitrvedstriid te.-een
vrctorla f is door L€iden f met Z_1 v;rloren. In h€t veld was Leiden niet zo
zeer de mindere, maar in Ae afwerkinc
van de aanvallen waren de Botterdaml
pers een klasse beter. Waar Victorià
de
kansen benutte, was de f,eiase -vóoinoe(te zo vriendelijk daar voor open
^beC.eg.n- gebruik van te maken,
Fo?l
nalve bu het ene goal door stelma sescoord. Als Leiden inilerdaad eaat àegraderen, zal }ret dit niet zo "Àéi iini
zij-n verdediging als wel aan ziin mactr- I
'rcroze voorhoede te danken hebben. I
. Een deerlijk gehavend lleren II bond I
trurs
de- strijd aan tegen Ring pass II. I
dat _ ondanks degradatiegevaar in een
_

g_?rle

goecle c:lr.rn_avalsstemming bleek

tc

KievÍten fII een wedstrijd die bestissendl
was voor het bereiken van de bovenste
plaats. De Kieviten speelde een snelle
en technisch goede partij, waartegen

ver_

Keren. Leiden wist twee maal fraai te
scoren. door ziin invaller Koebakker en
van Ginkel. maar mede ten gevolge van

Leiden net niet opgewassen was . De

I

eerste goal was voor de Kieviten, maar
Ileybroek wist de partijen op gelijke
voet te brengen. De Kievitendruk bleef

ne[ overstaan van de carnavalsbui op,i

de-,scheidsechters kwam Rine pass oà
ggedkope wÍjze aan vier go"ati,-íààI i
ïrlj
door het deze overigens zeer nlezierise
" I
wedstrijd met ,4_2 won.
Heren III speelde thuÍs tese:t Riis- [
J
j wuk -II, de medekandidaat-voor Ëetl
I kampioensch-ap in deze afdeling. Beide
ploegen vochten hard voor dó overI
iwnlrung. maar verder dan een I_1 spel;
lEwamen ze niet.
I Dames f heeft op gemakkelijke wiize
r

evenwel aanhouden, waa,rdool de Leidse
verdediging nog eenmaal bezweek. Daatk
zij deze 2-1 overwinning staan fls l(ieviten nu samen met Rijswijk bovenaan
in de derde klasse C.
Zondag speelde hetzelÍde elftal van
Leiden tegen Evel SwiÍt: in rdeze wed-

I

,

met

4-t

van Spirit

uit

schiedam

Ée_

won-nen. fn deze rustige wedstrijd Èad
rJeroen een permanent, vooral ook tech_
nisch overwichtDames ll-heeft in de wedstrijd tegen
.haar
mede-koploopster Slseo ondubËelzinnig haar klasse getoond en met 4_2
gewonnen. Met nog sleohts één wed-

qfrud te spelen zief het er naar uitdat Dames II het ka,mDioenschaD in d;
derde klasse C zal behalen, na zdtts frét
YoIIS jaa.r ln de vlerde kla'sse gedaa:r1é
hebben.

strijd stond nu niets meer op het spel.
Dank z{i Heybroek nam L€tiden .snel
een voorsprong, dÍe Evel SwiÍt binncn
niet al te lange tijd teniet wist te docn

.
,

met enÍge medewerking va/n de Leidso

r

keeper.

Na de rust kwam Leiden op goedkope
wijze aan een tweede doelpunt. Ondanlts

het excelleren van llsrmsen wist

de

Leidse voorhoede echter nict verder te
komen. Een doelpunt va-n Evel Swift
braclrt ds beide partiJen weer op gelijke
lvoet (2-2). Met deze uitstag, die de
I
I
I

lverhouding .iuist weergaf, kwarn het
I
I

einde van deze wedstrijd.

1

,,rl

7sr7

, ,l
leidse Mixed Hockey Club
§;luÍrll
J"; "f, 1",f3
i y.ltgrT3tq
#r. i". Jrïs*"
belangrijke reàstr.Íí-iïör"ïI
I

Lei*e Mired Hockey GhË
Vor.ige zond,ag meral het twc€ds ds,mcs
el.fíal .Ívan !e - L.ry4fi,C. frot lamrpioen_
schap in de Derde Klasse C in de ichoot
gewortpen. doorr eèn oErveorwacht§; n€dói:
laa,g van medekopioper siseo in dc wedstrijd tegen B.D.H.C. fV. Ond,anks het

Íeit, dat dib elftal zijn eerste seizoen

itx

de dende klass.e speelde, zal het dus nu
p1'omotÍewedstriiden srpelen om in d.e
tweede ktrasse te komen. Gisteren sDeelde het twoede Da,nneselfbal teS€n Àl-liance II,f de hairste oompetltriewedstr,ljd,
maar d,oor d,e heyige negGn en het dairdoor onibespeelbaar word,em van de v€lden moe,sg de wedsíriJd in de rust ,worden gresíaakt met oe,n siand van 0-1 in
heb vooa:deel van Alti'enc€. Vóór dreze
wedskfid speelde ev.eneens ln sír.omende
tegen 't eerste Dames,el.ftat tegen BIDHC
III. In oen e,nthousl,aste ontmóeting had
Leidien de eerste helít het heft ln honden, terwiil na d€ rust, BD.II.C. de achte,rsband va,n 2-0 zelfs in een winst van
3-2 wist om te zeLten. Mei. Kna&D maa,kie echter korb voor het-einde inet een
mool schot de stand gaUik.
Itret vi'erde herenelfrtal spoelde

in Bilt-

hoven voor de J. D. Treslingbeker tegen
S C.H.C. lt,I, een gevaarliik,e tegens0ander, uitkome'nd€ in de trweedc klasse.

Desondianks \rr€rd

in crrl íclle stxiid de'

punten door Leiden binnengehaatd mei
een 3-1 overwlnning, waardoor Leiden
IV thans in de kwa$,finale varr deze

bellercornpettrti€ bclond B.

I

g:flf* ig"l y+ lgig,
uerr[.nef,
S.',t"
fl ,f "flxamptoenschap
à -",",'"'i"
vari de ovcr,',int
A behaalt eh oe-kàri--oiil
r<Àns

,gan-gsklasse

g'lg9l

de.. degradariedans
sprrngen, buzonder gering is scr,vorà;n.
Reeds- 1a tien minutËn-- n'n"meï*"au
s&sten de.teiding ut uen siiaiËiiiiil^tiàï
Illlg,n later. werd daar n6g ecuó ce:i
scnepJe

-opgcdaarr.

Tot rust Ënn-i"iànrr

Ëi"1 *ï,iilSo lïï.1 X"f;,im,.li, ti ll;i i,l I
gedesen
tlaining is. Dricm,,ni:siiiiir.,ri,ii
de DelÍtenaren doelman
,liir.i,.iï'' iii,ï
l.1g l.t ner. Vooral het vieldc aoctliiirï
r"ïïi"lï';X,il ,iïiï
I"t i*;;iï:
Ë!Ëqf,;,Ë"

ï3"ffiJ,ï"i:"li*l:

iö,]'ï"J:fl
ren,
dat de sasren na rret-'iËaiJ.'ïi,;ir_
$gnaal danig in het zonne[jc ";;.à;;
gezel.
?ïï.fl

_!qidgl. rv-BÍlrHC

vrrr 6_0

_

Dir
,,v_adertiike,' elftat van Loide; heei;
door deze onrlubbelzinnig" ninrïinl
-

tT-,i'"!! I " ï18,"::".sn "Ji,'ï?l;:u,,#li
aulomausch naar de Se klai, De
ovcrwrnnlng qls geen moment
ln gevaar.

u-v_er

attc lin-ies dominoe"aón à"'1,àïrïï

,l*;-.^1r:Lde . BroemendàÈJ" iËirià.
X,ï #*"ï;:.ïtïï: .,"
ilr&mcs:
ef ïïifi'rl3_31
IIBS l_Leiden 1 5_ó-'_
Leidon mct slcohts tien speelster.s en
nofi errkole invaIstei"i- ÉoÏii"riàii
93"1!ll
r_t c'tnïn or)tmoctins, waarin niet.i-màer
op_tret, spol stor)d, nie[ at tc zÀci.mèÀi
lnggspntr.non. Het was een ptcziöiiÀö
yed..srr!!, rlie rroor het veet r:ëtèi- sïE:
le_n9o, IrEs mer 5_o *"ia Àói^,óri,Ël,
h9t ree<ts met ae rusièón'àIö
139p1
yoor8prong
had veroverd.

l'

,, .rp

/ v ')
I

Leidse Mked HockeY

Club

tr-rr^ a "ur^.!-- oU aL-r,-.<'. ,{"t*-,-r-t-<

i
'
-l
EERSTE HERENTEAM DEGRADEERT

I t-0. - De]
kans, die Lelden

Ileren: Leltten I-HGC

&

Iaatste theoretische
hait om het degratlatiegevaar te ont'
gaan, rheeft het met belde handen gegte-

:

r

Den. Echter vergeefs... Ook Alliance

won met lJt van Aeolus. Na een Jaar
overgangsklasse ga,at Lelilen nu weer

promotleklasse spelen. En terecht; zoals

Letden

iltt

Jaar Sespeekl

kla§ser

tc

blijven.

heeft, ls het

ook niet waerd nog tanger overgangs-

in een dergelijke klag handhaven, wanneer i-te!
niet regelmatig traint cn wanDeer net
seen teemseest bezit. De wedstt'iid van
àtstermiddàg was niet bepaald hartve-rGeen enkel elftal kan zich

Éwikkend: een onmachtige voorhoede,
die steeds maar doodliep op de defensie
v&rl HGC en die het Pre§teerde de.

mooiste kansen om zeep te helpen. Nu
worden, dat het Leidenook
moet gezegd
niet -meeiat: reed§ in de 5de minuut
schoot Moens tegen de Paal om even
daarna vanuit vrije positie 2 meter voor
doel over te schièteh. Wat Leiden ook
deed. de stend bleef 0-0 tot halverwege

de zde helft, toen Hilbrands

uit

ee4

scrimm&ce
-irosscoorde, Everl tevoren werd
een strafbully onthouden,
Leiden
doordat de-scheidsrechter door de vele
ooeèneehoopte spelet's niet kon zien, dati
dè baf in de doèlmond door een aantal
Ilco-voeten werd weggetrapt. Naarmate

de tlid vorderde we3d het. sqelbeeld
steed-s rommeliger. De voorhoede weigerde het spel open te gooien. Steeds
órobeerde men op de linkervleugel op
Liin eentje door te breken, 2 à 3 spelet's

werden dan wel gepasseerd maar op de
volgende ]lep men dan wel vast. Dank
zii de hechie defensie van Leiden liep
dó voorsprong van 1-0 weinig gevaar

echter tevergeefs.
Lolden IV-HIC

IV: 3-1.

Hct

zo

Julst gepromoveerde,,oudc hererr"'elftal
iran Leiàen wist de kwaI l,linale om de
J. D. Treslingbekel heelhuicls door te komen. Gemakkeltrik heeÍl Leideu lret echter niet gehed, Door et-'lr aauvankelijke
2--0 voorsprong, waal'b{l &llcs vl'ij veilig
sclteen, wist HIC cl plol.s«'lirtÍ{ 2*1 van
to rrrnken. Hlerna, ls er Íol Í{csl,reden om

hel, beslissende rloelfrtttrl,. I )o gl'otere
routlno van Iroldou gtll orrlt(,t't' (le doorrloE.

àt*

i

,,4"a

. !rl..t";i
,,)

È'r

--_.l
ry

-v' ,L
I

*."

Gasten rn de

t'

'

sreutorctod. U/n Ae2ly'ae

Mevrouw Gardenier Berendsen schrlgt
ons:
uorige tweejaren, door ecn eportuitwisse_
,,_Yd"t,du^
trng met oxford, ons paastoernooi
ntei-tiàn

vinden, werd

t^
LcÍdsc Mked Hockey Club

rffigl-g,j#,ffi

,iËt:i','§ï*

dit Íar"

ptaats_

onaÀr-icïii.ufoïAlï*"r a"
Leidse wisselbekci weer verspeeld.
In een klein toer_
nooi namen elftauen aggl
CHBS, iiöi,.ïi"tori",
Amsterdam en Rood wit. _y_an
wËioilr'ilrffiiuï
de-Detftsche Studenten van àcetnÀmö-;;;;". Lo"rt".,
Er werd-gespeetd in t*u. póulóii"*i"lïii
van de
eerste poute werd HGC,,
d"-fu;àË'i'oia"r, a.
rn _de eindstrijd won Leiden
""nÀ
;H
ir'àö
Het gehele toernooi kenmerkte ,iàri-ío-o"#"ï r_0.
èËl eurur_
lise intieme sfecr. Door i,3t quq"ïÈï"*iÀrrtir''à"urrru_

mers was hct mogelijk, aat ieàórcàn
ïïà'r'reerae
kennen, zodat vriendsctrapsranààn -iioiaàï'*o"oon

aangeknoopt of verstevigd:
urttns
in de gecstige speeches vgn.bitd9Ë;il';àï'iot"
airórsó-ïunïïo"aorr
bij de prijsuitrcikinE in
è"ià;;-i1i:ï,ï"ivaarlrg
Àmsterdam met een-croot.Het
pe"ruiïrài ,oài"* l,iou"a"liet- btfikcn. Meï een-'thjJ"ririit-ïàid.*hierna
lins
deze geslaagdc

I

t
I
I

hockeydag besloten.

ililÍ;$;ï,{rlll,firïq.'#&"ffi
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Leidse Mixed Hockey Club
Nu het selzoen ten elnile ts, kan één
der oudste clubr van Neilerlanil op dc

I

vooravond van htar 50'Jartf bestaan
terugzicn op een vcrbliiilend rcsultaat
in da oomnotltlc.
IVclirwair blcoL ile zo zwalr bevoch'
ten promotie naar ite overg-arrgsk-lasrQ
het èerste herenteam onvoldoende te
hcbben *nrarceinsriroerd. zodat dit íeam
dc promotlcklruc ward
reroluut
ierusccwczen
hct twoodc clftrl hecít
-v-eilige plaats
in do twcede klasse
een
bezct. tcrwlli hot dcrdc bllna tlc top ln

de dórdc klarrc wlrt to bcrclkon.

r

,'/í7

/Ít(

(/,

. ,ut , ;'8 ?

't

Mix('(l IIo(liíY Club gaat r]lot'ílen
ilc I'r'r»not,iokizrsse R liaar 'I'OGO 2. I{et
elf lill t.s noq uicl sitnrengest,elri. Vanmicldia slx'lerI rlc kanclidaten no!{ cetl sielectioivc(l"1.rl.lrl on (laarna zal de el[lal-

rle gelegcnlrcid gelrad oltr zit'h ilt

Nasst'. Zoals'llekend clegradeer-

uit cie overgangslïet tweéde tlerentearn van de

de Leiden L vorrg;aar

klnsse.

gelijk spel kunnen brengen.

d',o t7
,'a"àt7

'r

7-

,hc,--n4

t")

f,'-

,l Lt- "ufi "'L'*''/

I)et nos niet helomaat: oeutmÀni'-ïil

. /'
l

L'

lt L' -(

1.,

I

I
I

I
I

naast }lilbrands kcnneli.yk nos niet o;
zijn plaats, Mocns remde moriige -rialr:
val onnodig fiÍ; Ilrlliltsm& r,n n'e ffàas
s1:eelrlr'n (rtl ()J)rncrlielr.ik srrr,l- Oa[-iË_sulleol(i(' irr lr0l. r.rrir.1. l,r,irlir.'rlotlnrrnt.I Ií'tl,n ll { nlr.l. t,tt,t' lnvllIlr.r.rt) kwrrrir
to1.1r.lr Arrrlrl; lol, rtrr il .tt ovr,r.wlrrnlnll, itt
rk.. vr.rrlr,rlil;irrg slx.r,lrir, r..,t. V,.rrrl"',rlii
l)('N\VIllllI wr.(lsll'i.l(1, rl(' ttrlrlrk.rtllttlc
wr,t'{l tlr)r,1, l,ilrt;r.r. rtil:,l.r.l<r,ttrl E('lr,lri; rie
voorlror.rlt' liwiu)r lol, vlot,te t:oiirttiriri[ics,
wr,llie losrrlccrdon in tcrr fraaie--gàíi
v;rrr l)rrlli ,z. NÍr de l.lrsÍ zrrkte ltet, lemnà

|

j

gcspaunert.
I.
Lcidetr 2 ollLvang0 Aertltts. I )r' sltirl'- | J
h:l
illsl1lll.ïr'.,'il.
]
:-",i:!:, :lir " ktlttueu
l.,il:ll:I l'
het zekel to1, cert ovct'winnitrg
brengen.
|Í
Dames 1 ouLvattgl '['oHo en ill dcze
ontmoeting iu clc l,wt'crlc' klirsr,r', zal tlc
overwinning nicI lta.n cle Lci(lso (lalllcs
voorbij urogcu ga:lu. NirtlwolittBctr lu rlil
team zijtr de datncs Voot l.ttut» itt rle
goal, L. Vcrutolen ol) 'l'líruwbolsl , belde laaísLgenoentdel) llit, SCI{C'.
Leiden 2 otrtvatrsl, I,ivet' Srvilt, cti zirl
het in de gcwilzigclc opsl,elliug Lot ceu

en onverdiend wcrdon twee
ooc.lpu4Len aÍgekeurd. De voorhoede
van HIjS berokkende de Leidse verdedi_
ging
weinis last. rn oe voortr"eoè-ËiJ"t

hoog

comrnissic dè t"erste en de lweecle llerennloe{-r sttmenstellen. Er stitan nogal
wat nirrtwn rlantcll op lrel. ll.islje: I)ott1mari, f)e llaa.s en ]3tuinstna etr rlok Weràen ioneere sl;elcls ttitqettodigd - v' d'

Veuien'

i

l.e | 1

spelcn cu de vclwachlil)gotl zi.ilI rlatt ook

Leidse Mixed Hockey Club

| _ Het eerste heren-elftrLl I)eclL lr(.t. on_
I danks alle vool.bcrcidingen nlet. l()t cen
iove.rwlnmng kunnen brengen (I_I): te-l
leurstellend

eerste herenelftal van '-Ie LMHC I
speelt morgeu zijn eet'ste wedsi,rtirl van I
h-et seizoen in de promotieklasse urr te- I
gen HBS, in de nieuwe opstelling: V'.an1r
Diik, König, Govaerts, Goslings, Janscn;i
Krol, Hilblands (-1r) de nieuwelingen | :
Bruinsma (Groningen), De Haas (Bl'eda), Deutman (Meppol) en Kist, clic Vau
'Waveren in hct doel opvolgt. Dil tcitur
heefb op de traitritrAsrrriddaBol) voltloctl-

Het

Leidse Mixed HockeY Club
IItl, tx'rste herenleam vnn rle f,eidse
voor

<

,

Leidse Mixed Hockey Club

I

rrtttzlr',lltlli tlr sllr'lrls I)rl. rloilc-.;íe'i
vrn llrrk:,lrrrllln (irr.illrrr.rl lr.irltie
iot, óii
I)olï('f(.rí'r)1r,,
I )rurrr.r I Lwlrln lr,;1r,tr ,lir11o lol í{,u
.li(.t vr.t(li(,t)(lr.
x,
ovcLwirrr.ring (;r .0), (ltrrr.t.
Irr.l. rrptrouwcn<l sirmcnspei iu ttte tiiiiiis
tÍ.t(t(lr.
_lí,1 rrrr,rrig gocd op(Cz,Cl.l(' rrrrrrvr[1.
Mí,.t. V()r)t.tr)tirrr
lriclci tiaar OoelÍ_Íebied
,ilorr(illÍ r;r.lroon, rlilri,Lin Sesteunri' dóói
rrr, t.'I r.r )rw l,()l.sl..
.Ill (lc voortroeAé,-OóàÈ_
t0 tI'l lti{'llwo lrinDentrio
een enonn
.srrt't cs. M11. (iookoop {2) en
mcj. '5 j6_
( rrr)
-|(.r)ol.delt \.oof Leiden. Dames 2
slxrctrlc
in. trrr fantasieloze weàiiii:À
rrrr.1. vcol invrrlstÍ,t.s loAen Ever
Swi"ft
(:.1 :l). Í)tl. y1r'lrili:.pcl
kon nog wol eens
Àr.r'ottÍ,lt It(.l,lx,ll i.v.t)t. (le promotie_
ktrllr;r.n vrrrr rlil 0lllrrl.
rrilslrrl.lcrr l,Mll(j;
3_
--VcrLle.ro
(ir.
(i.0.--:1, IIÍ,1'('n 4 lllts 4:I.lÍ.Ieu
2-_1,
ron 5-Zrrlrlwtt('k :l: 2 .I: .Irrl]. n._'llfIIo"
nrí
Prrss: lj. l, .lllll. B-HHy(.': ,.f -.:t: .liiil
(,1 ,.-(ir. ( i: :t l.
f)atncs ;_Zrririw'iii,[
5-1,..1)rr.trrcs 4 -IIL(:: lf (f ; Jrrn."À"
Hie\'il0rr: I 3. EI wcrrlr.n twop'wed_

.

sl,rt.líl{.lt

rr

llll'lrrrl.

Hockey-uifslogen
I{('t'(,n, Ir. k l;rsir.: 'Il)go- Hilversum l-B..rut\'(; I t. t,aien_Ë"..fii.^Sïl
^Ëlo^F'rlir.
2-_2.
Arru:lr.r'rlrrnr IIMII(: I_0.
_-

. Prolnoll('lilÍt jr.r' It: IlltS._l,eir.lcn l_1.
Asviun-Sprr.tl,
I :t. I tIIyi,, ,_Èinï
Prrss 2-0. I I I )M 1t ,ll rxo 2 l_2.
Twccde kllssí' C: Lniden Z_Àeolus 2
^
2-0.

Tw_e_odc klasse D: Zuidw._HGC
_
Tc wervc-BMHC 6 8_2, HÈii4 5_A,
?:
Kieviten 3 1-4.
le
klasso:
Alliance_BDHC
^ Puntul.
-Íógr_ÍiíÈ

0-4. Kievitcn-Gooi 2_i.

versunl ll-0.
^Twee.de klasse B: IIBS_HGC 2 4_1
Ri.isw_r.ik--Kicviten
2 o_f, LeiOiul-_fol
so 2 íi-0.

/

'i't" 'f

Hockey.qv.Ízishi
IIet eerste hercntonm vn'n

//

LMFC'

«1o

aaïÏe[-ióiige-woek nog rrlet tot wlttst
orr
Ààeft kunnen btetrgetr' llx'clt mot'gcnpl'oètqeri 1èiietn tecori trrlYc 2, ln dc

-

rt»

)')
/
'

mótleklasse. De Hngcnaars l'laalden to[
iiii"ióà-'irïí vótie nona blnnen. Juist.dlt
;;,i ftidil toi goeac prostaties in§phemoet tot-reËn ;n cte snellà voorhoedegesteund
door
;uliÀtén-knnnen komen'
àà--uàttomen lngespeelde en betrouwbare
halfllnle.
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heren-elftal zal het' gezre:n àe riixiÀs
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tegen VCL, dat echter
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zar en zullen zeker tot goede prestatles kun'
nn eiJcn terrein ïelle
felle tegenstand zal
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nen komen.
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fiet tweeae dames-elftal gaat oÍ
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*acht een zware wetlstriid
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croen
Geel 2 en het is de vraag
gcsteld
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ziet
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BDHC
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O" zeer sterke verdo(llf,lnE vi'n
ié'Ëióènienààat. oe r,eidse dames zijn ,ij"
overrot:rpolen'
Ëir,ïË"-ïàilió*en op elkaar ingespeeld àË--eaitvrouwen t,e
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i,rcees hebben. alhoewel tempo een be-
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(DAMES) 6-1.

Leiden won door
techniek en

befere

lqctiek

Ook de Lelclse dames hebben de volle

winst kunnen boeken. Door het ultermate zwakke spel van de tegenstand-

I

I
sters bleven de presiaties van de thulstechniek en tactiek van de l' club echter ook ver beneden het normale. Ditmaal geen sprake van een
I Leidse heren hebben gezegevÍerd ln de
lmoeilfike uÍtwedstrild uegcn Ring Iass. v]ol,te opbouq, van gevaarliike aenvallen.
IOok tret moreel van dc Sleutelstadbe- !l Het was zeer matlg, maar desondanks
voor eerr mlme zege. De
lwoners bleek een flink stoolje te kun- ll
'nen doorstaan. Na een twintigtal minu- ll Leidse treffers stoan of, neom v&n moj.
ten stonden de gesten reeds met 2--{) ll Goekoop, meJ. 's; Jrcob, meJ. v. Randen lnevr. G&rdenler8.
achter, het snelle drl'ocle spel van de ll
erdere ullslsqen:
thuiscÍub had de Leirlsc dcfensie over- lr'
L: Loirlen 4-Klevlten 4 6-2i
rompeld. Deze gevoellgo slage» beteken- lll
6-.-{llseo 3-5; Leiden 6-HDM 6
den-echter nog gecn BeuRdcr;lag' Met |
HCÍC
B- -Lelclen 7 1-3; Lelden 3
sterk aanvallend spel wcld Aevochten ll
;
afgelast.
Do
resulbaten
stand.
betere
voor een
ll
bleven niet uit. Eerst wns llel, Krol, die lll Dames; Lelclcn 2--Kleviten 3 0-21'
op links even een morn('llL vr\lheid ge- lll leviten 4-.L(,lden 3 G-0; Leiden 5gebruik
I
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Het verdere Programma luidt:
Heren: Leiden 4-.Kievlten 4; Leldcn
5 Slseo 1; Lcidcn 6-'-IIDM 6; IIGC 8*
Loiden ?: Lcotrlclas 4 Lelden 8.
-.Irin.: Klcvltèn a-Lelden a; Lelden
b 'ioco b; IiIÏIYC c-Lelden c; Leiden
rl SV'35 Il; Lelrten e--Groen Geel €;
sterkc
oorspronkelilke,
in
ziin
I nén, nu hcl.
Rinr:
PÍrss c- Leiden Í'
"öI**,-xtevtten
uitkomt.
4-Leiden 3; Leiden
I onstetling
4
vrll:
Lcldcn 5-Siseo 2.
AI- '
I IIet eerste damesteam ontvangtzeker
.lirirl: guvo b-Leiden a; l,elden bI lirnco en zal in deze opstelling
I

u.i,;;ï; iö,ièr-vàn

Pass,

ten te verstcvigen.
de Klevlten ul!
2 onl,vnngt
I
-tcanrs
wonnen met
Belde
I Wa-s-senan..
"o."r,
i ucrine vcrschil van Aeolus en de gastI ircleri zultou vittr hcl begin nÍ nan moeItcn vechtctt ctt aattvallett om beide punI icn tnuis l.c hotttlett. Ileron 3 znl ln RotI ierrlam zekct vatt MIiIIC krtnncn win-

De midàenlinie' met snjl
'r""ià,
"oóaínr"4"".
à"rr het hoofil, Iegile de g-rontl-

slag voor menige treffer, terwiil

bli lling

in,rss,' cvt'ttnls Lciclen, geliik §peelcle
Lr:u0rr'IIRS. IIicl()p afgaande mag een

I

kheió ruhschooís de baas gebleven'
rï--ll. Geàurentle de gehele wetlstrijil
iJ nrjt r,etase iloel nauwe[ik§ in gq'
vnar geweest en het ratlicael wegruimcn ïan ile sllaarzame Haagse-,aan-

bii

hcrenelftal van de LMHC t\

zal blUken' Hct twocdt
riret een zekcr ovcrwicht aan I'eidse I taneliike factor
ontvangt Kieviten 8, dot no
i ziiàe, eezien de eclatante overwinning II Aaràe§etttat
vorlge weok
I viíïo'rise weck. Govaert c.s. zullen hun àé zware nederlaàg van
niet snel Sewon'
I positte ií de Promotieklas§e zeker we- i tegen Ever SwiÍt zich

Het eerste herenteam van tle LMHC
rru"ft àan--ae verwachÍingen beantíi,*à èí is rtuYc 2 in de Promotle-

voïrat

ccrs{,e

qnn.t oD l)ezock

LMHC.heren wonnen Yon
HHYC.reserre§

ïnriàt-*""

t\

llcl;

sptinrtetrtlt' wc(lst,riid verwacht worden

t-'
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Lcldre Mired HockeY Club

ovorwtn-

ll _

-

0,

I
I

I :.1;

0; .Irrn. a-Wil-

I
J

nöot en daarvan dn.ttkbnn.t
maakte door onhoudbaar ln le schteten.
'Weinige ogenblikken lnl,er kreeg oe
Haas éen Èansje en dc bnltttrs hing wesl
in evenwicht. Na de rust nnm Rlng Pass
weer de leiding, maar da&r',netlc was het
Iaatste kruit verscholcn. Lolrlon werd
steeds sterker en rlo dluk op het viiandetijke doet werd stecds groLer. Aanvankelijk kon de dsÍensle

der

Easl,heren

lll Siseo 0-0.
Jongen$: Kievil,en a-Leiden a 4-0i
lll Leiden b-Togo b 1-4; HHYC c-Leilll den c 1-01 Lelclen d-SV '35 a 2-O;
lll Leiden e*Groert (loel e 0-7; ïling Pass
l'l e--Leiden Í 3--3.
l,l Meisjes: HI'IYC b--Leiden a 1-0;
lll Leiden b-IIGC s 8-O.
lll
Ill

lÍ

l{ockey-uifslogen
nog doelpunten voorkomon. m&er ten- ll
slotte was de Leldse drttk nlet tc hou- |
Heren,
lste kiasse: BM!ÍC-TOGO
den: tweemaal raak blnlron ecn ku/ar- | 1-0; HÍlversum-Amsterdam
1-2;
tier. Een fraaie treÍÍer v&n Krol maakte I §CEC-.Laren 0-1; Be Fair-Delfke
tegen het einde de Leld§e ovcrwlnning l'l Studs 0-1.
on-aanvechtbaar (3-5).
I

I

|
|
I

I

I

Promotiekla,sse

B: HHYC 2-HB§

2-2;

2--1; Iling Pass-Leiden
LEIDEN z-KIEVITEN 2III HDM 2IPOGo
3-5; -Asvion
2-Spirit 1-1.
(HEREN)

8-0.

lll 2de klasse C: Leiden z*Kieviten 2
Ondanks de moeii[krlreden bii het op- lll 3-0.
stellen van het reserve-team is de strijd lll 2de klasse D: HHYC 4-ZuidwlJck
tegen de reserves van Kievlten tot een íll 1-1; Kieviten 3-IIGC 4 3-2.
eoèa einde gebracht. De doelpunten lll Dames, lste klasse: Alliance-HilverBe Fair*Kievlöen 1-1;
werden gemaakt door Boucher, die een lll sum 2-li
strafcorner hard inschoot, en Van Erve, l1l BDIIC_TOGO 1-.0.
die een produktieve partiJ als aanvals- ll 2de klasse B: Rg-swijk-HBS H;
leider bekroonde met twee fraaie doel- l,l Leiden-Aulance 2 6-1; Kieviten 2-

punten.

HGC

il

2 s--3;

ToG0 2-BDIÍC 3 1*2.

I

?-

c

tUr't+nrz,t
'Q*
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Leirlen leidt in
Promotieklasse B

,,., 11
lt1

Het eerste herenteam vau de LM

,i l-to

I.IC heeft na een onbevreallgende wed-

sírlld (4*2) tegen de naaste rivaal
§plrit, de leidlng genomen in de PÍomotleklasse B. Een vlot comblnerende
voorhoede wist de Spirit-achterhoetle

In het hegin der wedstriiil volkomen
overrompelen en reeds na enkele

tc

mlnuten scoortle Hilbrantls,

De Haas. Blnnen het kwortler

Ie kI. heren: Delfke Studs-BMI{C;
TOGO-SCHC; Amsterdam-HHYO;
Laren-Be Fair.
Promotieklasse B: HBS-Asvion; Lelden-§pirit; HIÍYC 2-HDM 2; Ring

het kalnier aan doen, vooral tocn rildl

voor De HÀas eon spler verrekto en nlet
meer mee kon kometr. Dc nellvollen dcr
gagten wcl'den Btceds vcclvuldlger en
het b[Jzondel slecht wcgwerkcn i,tr,rt fle
achterhoede werd nfgcstr.aÍt. 3 I). Nn,
de helvatting stelde Spirtt n.llor ln hot
werk de achterstand ln te lopon en harl
succes b[ een snolle aanval over rcchts,
w_q,a1biJ doelman Klst niet geheel vlij
uitging. :I,eiden zag zich de linne op dó

I

Alliance-RBC;

BDHC-BC Fair; Hilversum-Gooi;

;

TOGO-Kieviten.

2,

3; RUswijk-Leiden; Kieviten.
--BDHC
2-TOGO 2.

I

overwinning ontgaan en trok wocr'tcn
aanval; een straÍbully rverd door Hllbrands benut (4-2).

Leiden tegen Spirit
ri
Het eerste herenelftal van de LMHC
ontvangt Spirit, dat verleden week onverwacht íegen Togo gelijk speelde.
Ongetwilfeld wordt dit een ontmoeíing. die beslissend is voor de Ieiding

De Leidse reserves giugen kansloos

i

tenonder tegen Delftse .Sl.ucls (O- +r, clie
vooral in de tu/eede helft superleur samenspel en goede hockey-techniek licten

|

zlen.

in de promotieklasse B. Spirií, HBS
en Lelden hebben nu elk 5 punten.
Gezlen de resultaten van de laatstel
weken en het sterke moreel van de

Leiilse ploeg, mogen we een beschelden overwinning verwachten.
Dames 2 zal besllst moctotr wlnnen
Heren 2 zal het tegen de leider in de
tweede klasse niet gemakkelijk krijgen. van het derde HGC-l;clun, olll ltt deze
Wcliswaar verspeelden de Delftse Studs competitie nog eeII lol vnn bott'kottlg te
vclleden week een punt aan Hudito, spelen.
Verder programtnn I
maar het blijft een ploeg van groot
technisch kunnen. Het derde en vierde Heren: BMHC 8-Leldctt f); 'fol'Wcrve
herenteam zullen tegen resp. Rapid uit 3-Leiden 6; Gl'oen Gcel II Lclrletr 7;
Dordrecht en BMHC in Bloemendaal Leiden 8-Rapld 3; Juu,: V(,1' rt -Leizeker tot positieve resultaten kunnen den a; Leiden b-HCrO lt; Lnl«lott cSiseo a: Leiden d-IIGO cl; Lcldon okomen.
IIet eerste Dames elftal speelt bij HDM e; Leiden Í-VOL, L (l;
Ll.ltlon 4
Dames: Leiden 3*RI)IIO
Rijswijk, dat vorige week van HBS ver-

loor. Stellen wij onze velwa,chtingen niet
.te hoog, dan zal Leiden het volle pond

naal huis

meebrengen.

had

Ygranderdo.

I

B: HBS-Alliance 2; HGC

I

Leldqn. vond het nu welletjer en girlg

I

2e klasse

I

Lelden cen .ï--0 voorsprong, toen een
vrn de Splrlt-backr do bal, onhoudbaar voor elgGn doelmnn, van rlctrfing

Pass-TOGO 2.
2e klasse C: Leonidas-Aeolus 2; D.
Studs 2-Leiden 2; Hudito-Kieviten 2.'
2e klasse D: Zuidw[ick-Te Werve;
HGC 4-BMHC 6; Kieviten 3-VÍctoria 3.

le klasse:

i

door een hartl lngeschoten corner van'

Hockeyprogrqmmo

Dames,

sevolsd

I

Pa,ss 4; Lclclen 0-IIDM 4; Jtlr.:
-Ring
VCL c-Leiden o; Irr,ldrtr lt Cjroetr

GeeI

e.

Dames 1 behaalde bil Rtlswllk een
3-0 overwinning. MeJ. Voortman speelde een zeer goede wedstr.iid en hield,
ondanks de zwakke bi'istand van de
backs, haar doelgebled schoon. Dat rie
Leidse voorhoede een rlrrldet{lk overwicht demonstreerde ltlllkl; wcl uit het
feit, dat de Leldro Ír[uvÍrlslinle doorlopentl in buitenspel pottl;le kwam en deze
steeds weer herhaolck: l;nr:l,lek'van de
Rijswijkse verdedlging ls vern,ntwoorrle-

lflk voor de gerlnge r:llÍer.s

uranrmee

Leiden, na goed werk vrrrr rnej. Jacob,
mevrouw Gardenlerr zntÍ hnn,r snel il1lopen met een doelfrunl; ltcloond. Na de
hervattlng maakte meJ. Gor.koop na een
snel duel met do Rtlrwllksc kecpster, h.rt

drietal

vol. Invalater nro.l. N.

Verbeek

was zeer op dreoÍ, cvÍ.nn,lfl rueJ. E. Batteljee.

Verdere ultalagon:

Heren: Lelden 3",Huclll,o

4

1; BMHC

6-Lelden 4, l-.--41 RMIIC 8 -Leiden t,
4-L: Te \ryerve 3 - .Leiden 6, 0 -101

Groen Geel
Rapid 3-2.

ll-Leiden 7, 7 - 4i LeidenB

Jun.: VCL a-Lolden a

3

0: Lelden b

b 0*3; Lelclerr c §lseo n 0 -0;
-HGC rl*-HCIC
Lelclen
d 0 6t Loldotl e HDM
e 0.- 5; Lelden Í - VOÍ, I I t.
Da.me§: Loldcn ,.HCJO 3, 6 4: Leirlen 3 -BDHO 6, 0 .4: Lelrton I Rlng
Fasr 4, 3 -.0; Lotdon lt I.IDM 4, 0 5.

_ Jrrn.: VOL o--lrldon
b. í-nen Gool a l-1,

n a.X;

Lolclen

le

Hockey.uiislogen

§tudr*BM
1 1; T'OGO*SCHC 1.-0; Amaterdem HIIYC 0 1; Laren-Be Fair 1._1.
Promotioklnsse B: HB§-Asvion 2-0;
Lelden. splrll; 4..2; HHYC 2-HDM 2,
2'- 1; Rlng Pass -TOGO 2, Z-3.
2e klnsse C: Leonldas-Aeolus 2, 4-1;
D. §tude 2' Lelden 2, 4*0; HuditoKievlten 2, 0 1.
2e klasse D: Zrrldwfick_Te Werve 1-6
HGC Í,-'BMIIC 6, 6-.0; Kieviten 3Victoria 3, 0 0.
Darnes, le klnsse: Allia,nce,'.RBC 2-3;
BDFIC- Be Falr 4- 1; Ililversum-Gooi
1-3; TOGO-.Klevlten 2-4.
2e klasse B: HBS-AUlance 2, 5-0;
IIGC 2 BDI{C 3, 2 1; Riiswijk-LeÍden
0-3; Kleviteu 2-TOGO 2,2-L.
HC

kla,sse heren: Detftse

Y/

,2,

leidse Mixed Hockey Club
[tret eerste horenelft&I van dc LMHC

3aat op hezoek bii Asvlon, daí verleilen
wcek van [II]S verloor. Alhoewel ver-

mag worrlrn. dlt Leitlcn zlch aan
tln kop vlrn íIc l'romotieklir,sse B zal weten tc h.udhoven, kan men slechte ho-

rvarrtrrt

1ren,

dirl er een behoorliik tempo

gie-

hunrllr:lal'rl k;ln bliivr:n. Inzinkingèr5
uo:rlÍi verledt'n rveek togon Spirit, kun-

n(.rl ojirvcrwachte en ongcwensrte gevolgen hebllcn.
Heren 2 verloor verleden week van de
Delfrse Studenten en zal zeker de handen vol hebben aan Leonidas uit Rotterdam. Heren 3 en 4 zullen het tegen
resp. Aeolus in Rotterdam en Ever Swift
uii, Flaarlem wcl klaren.

IIet

eerste dameselftal

hijgt Kieviten

9p b€zo€k, dat slechts één verliespuat
heeft en d€ verwachtingen zijn niet optimistisch gesteld. \,ry'anneer dé voorhoeàe
zich echter niet al te vaak in offside
positie laat lokken, zal Leiden wellicht

het sterke spel kunnen ontplooien,
t'aartoe men iD wedsLrijden als deze,
zckcr in sl :rat moet zijn.
Dames 2 moet na de zege op IIGC
vri"il vcr'l,itden week ook kunnen winnen
vrrr IIIIYC 2 dat niet tot de sterksie
l)locÍterr uit dó afdeling behoort en hei

ricl'de damestearn gaat tegen Ever Swift
2. dat cn zetr .stt'rke achterhoede heeft.
et'n wciilir", hoopvolle wedstrijd tegemoet,
Veldero wcdst,rij dprogra,mma :
I.Í{'l'{,n: l,ciclcn S-Alliance 3; Leiclen 6
7; Leiden ?-HGC B; Leiden 8-HGC
Grnen GeeI 10; Jongens: Leiden a.-

HHYC a; leide.n c-}ID1VÍ d; HGC eLeiden d; HGC f-Leiden e;'Leiden f-

HGC

g.

Dames: Te Werve B-Leiden 4; \ryil-helrnus
z*Leiden 5; Meisjes: Leiden o
-Push b; HGC h-Leiden b.

v'/,

\

rl

leidse Mixed Hockey Club
. IIet cerstc clÍtrl van do LMIIO
t_oo-nde _zlch op hetmocrasalgo vottlinn
4vlon ln notteralam over-allo ilnlot

ll,, ,t

LMHC 50 jaar
De Leidsche Mixed Hock0.v Club bP-

staat 50 jaar. Zij viert komerrd weckeind dit gouden feest met een mixedI hockeytoernooi. waaraan wordt deelgei nomen door de verenigingen DeIIlso
Studonten, EMHC, Groningen, HDM,
HGC, Ifievlten, Pinoké, P.W., Victoria
I

I

en

jubilar€sse

uiterasrd
zolf.
- de
zaterdag a.s. om 3
I Dit- toernooi begirxt
uur
ern
wordt zondag voorLgczct (»ll
I
| 10.45 uur (finele om 15.30 uur). Hr,t,
bestuur van de LMHC rocipieert zatordag om 5 uur Ín he[ Koel,shuis vÍu1
Kasteel Oud-Poelgeost, wtrlr «xrk hot,
avondfeest wordt gfholl(lcn. Nt]lLst lrot
mixed-toemool wordorr zr»rd&g l,nvotrn
reiinistenwedstrlJdcn gtsyror.lcl, tt.rwl.ll
z-ondagmiddag de Íeestclijkherlen worden besloten met cen tlró-rlnnntnl, on
de pr{isultrelklnB ln hct Kootïíhuh.

LIVIHC vierr dit weekeinde
her
achtste en tiende lustrurïl
...
Ihachtige en bloeiend,e uerenigittg

de meerdere. Do Lolitm dofenrlo hrii

geen rnoelte dc rchaarrc

de gastheren

ln

ruvnllon

bcdwang

to

vnn
houdon,

Deaanvallert uit de Blcrrl,chtnd konden er nog wel eens doorhcon kornnn.
maar zagen hun gocd ongczctto ttormlope_n vrii dlkwiJls cchtphrcuk tltdon
ln de veíte modden Doch door d[octpunten van Brulnrma cn Krol weril
cen 2-0 ovcrwlnnlng volltf fertold.
. Het tweede team kwam ln het volrl
tegen Leonidas ult Rotterdsm, dflt ,ilch
op het glibberige terreln eerdoi wht nrrii

-..De,

'#";;,i:-';:fif!,W;hli,l;i,",:,:,'r:ii,;t'í;ii'ïi?yi:i,íïs:

oan gegeDcn te toachten tot
e\t er taerd de uoorkeur
de-;e"iiti'rïaï"i,',i'!l.|ttLuilleden
ta.ng heeÍt

mcn het cchter

zou behoren. zor
"tri. ii'rii'i, i,í),"",
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Darans weer tn evenuricht, nraer de Lel_
denaars verzuimden daariro cte tranJop

":,\ïÍ81",',"í;

volle winst te benutten.

'Het eerst€ dames-elÍlal heeft z.lch boven het normale spelpell ultgcwcrkt rloor

op eigen terrein van Klevllon ul['Wer-

te winnen. Dezo brJzonclero I)rcBis ongetw{lfeld mede-to anntorinin
de voorber_elding, dlc de demcr zk:h gètroost hebben. De 3 -l zcgc wng olqètwijfeld verdiend. De Lelrtii Ooeinunde.n
werden gescoord door moJ, (ïóekoon.
mevr. Gardenlerc cn mel, 'i'.rncol)s. .'
2 hebben eveunii IIIÍyC 2
vele
-sriair.
- Dames onbenut
voorbli lnten'
Eg.!.p
Slechts mevr. lV{lntjer wirl aorrrnriirt ià
doe_Ipunten. uit oon voorzot vn n rnol,
Mulder. Dit doelpunt war volrlocndï
gep.aay
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-Lotdcn 4,'O-4:

Wilhelmus 2-Leldcn D, 6 - O,
Jongens: Leldon a-HIIyO n 2 2:
HGC e-Leiden d D-.0; HOO Í .T,otcteÉ
e.4--0; Leiden i-HCíO E I .1.
Meisjes: IIGC h-L6ld6n l, 0 " 0.
Enkele wedstrl,den wcrdon lfrolnrt.
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liap.ce 3_, 0-4;_rfldon O-UCIó r, I _i;
Leiden 7-HGO B, B-2.
_ D?mq§.: Ever BwlÍt 2-L,oklorr S, l-.0
S
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voor een 1-0 zego.
Verdere ulttlagen:
Heren: Aeolur 3-.Loldcn t, 0 l: Lelqen 4-Ever gwlÍt { -B; Í,ildcn 6 .AI_
Te Werv6

Leidsche Mired HockeT CIub
uiert ua
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te passen en zodoende Bpocdlf oolt 2 ..O
Loo.Tgpronc nam. Fraale doclpunton ven
Gaillard
en lvÍoens brRchlnrr' echl,cr.'àó

(qg_qta_akt);

EOCKEY

,rGrillige Leidse d,ame, aerjaart
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Wthouder aan Schaik in

Uegstgee§t

Vsil!u1.,

t

G. J. Yerhry van \flijtr henoemd
J.
,l/5ll
tot ere-vo orzittw IMHC
I

opilereccptietnhetKoetshulsvanKasteelOuttPoelgeestontvlngl.elilcn

mr' C' Ch'
,rÉiani-iaoig uit hand;n van de vice-voorzitter van tle KNHB'
Chcyt À de ai'gemeen secietarls, ihr. L, J. Qulrler ven Ulfor6, itc blauwc Bonilr'
wlmbel. Mr. Cheyl complimentóerde het bestuur nlet alleen met ilc lustruE'
;ig;il; ;;;" br;i,t aevàns tot ultdrukkins, itat het hooftlbcsíuur van ile KNEB
do uíieke samenwerklng tursen de Lcidse stuitenten en de burged tn alGt€
hockeygemeenschap bljzóndèr waarileert.
WeiÈouaer .f. C. vÀ schalk zelf enthoustart sportllefhebber, bracht i1c gclut'
wensen namens het gemeentebestuur van Lelden on zeide, dat de waarderln8, dlc
ite gemeente voor aló LMIIC gevoelt, ree6s ilatleltJk tot uit6rukkin-g- komí door
het feit, alat hii rte grenzen dcr §leutelstad heeft moeten overschrijtlen om Gln
Leittse iportveràniging te komen bezoeken. I)e gemeente Leltlen heeft dan ook
eun *r"ire belangíeliing voor de verrlchtlngen van de LMHC en sprekcr morkte
op dat er begrlp bestaat voor de enlgszins beperkte lpecl'accommodatie, warrm?':
het sportleven in het algemeen te kampen heeft.

()ök. trÍrrn{.lli lrlt. Comitó
Lciden_
--(icl lt, c(,tl ll)lilll('l)teerde wethoufl(,1',J. (.). v:tll ljcllirik hc[ bosLuur
van
r.rt)tq(,lt ('ll lll(,lltÍ)t.(.r r.<ic de vruchtbare
rotnellw(,rkllt1 lrr <Il, vclLra,ncl.
- . ()l
l,rli
I
d

Dt.' Itct,t' .I. (-1. I,'. Cpi1.,,i

,r1

..
Leid.se
Sporl.s(.ir:lrlirli
boott <te iutj,miàisï-Ë"
l,l1!Sc.ltOlrl.: :r:rrr in (lr. Vol.lil. vlrrr Itieuwe
q01]ln()lt.t'tt Crr zr.rrk'Irr'(,()p p1.{5
te stel_
cle

plr,l I I'ir, r,lu,.rrtt,rir.)iirrl,; rncl, tle
"()p--ilp;ö
'
I_,_YI](l
1,,
.rir. lilrrrl l;,111 l1tirlr",
wllzc lol llll(ll.llklilil,i
l0 trrilt,r,r) bt.cD,ten.
I)t'. K. $i.rrrorr 'l'lrornirs. wr,Ílr,rrrril.r. riàï
tc-ll_,_-(t(,

Í{(Iu(,('t)l(,

()r,1

:il,'r'r.,1, [t,licitr,r,rrk, tlc

van _ziln bestuurrllnt,
do. rymbofischo

Du('t'oll(l(: LMII(.: crr l,llr.ulr cr.ztir, vbt_
floonln,{ .trvt,t. rril, (.(,ll z0 ,,11)t(, ïerctrlgtt)g, gctltr.r'Ctttlc

t,crt l,tt

tli

realisetlc

*leítet, *:aarffiíà
11n
.(Íc oprtclltGrs rlo cntree ynn-vàileïeïhet hocLLv:*pot ln Leldcn henncn

.lrr-

lilkt.

IEen Bluo-t oantal bloemstukken van
Jnron. birrncrr. rI. 1,r',.rlu,ri v,,,, ,ici'-Í{ii- ovcrat utt hocLeyend reaèriÀnà, -'uratïif
ltto(,Dt(. I e lrIl_rl-rr,il.
eeu kteurlgg huritc aan aà lnÈiiórei.ie. "
ue recopctc wos zcer druk bezocht_
. ._.Nrlllt('u.\j lrt t. (.;rrlkïlirrtrr vrLrr lrcl, Lt,lrts
rk,
(ios_
spl.nk
lrr.r,r. ll.
i ^5tu(k,lrlon-C(,ll)Íi,
('lrk(.lc
Illrts
wr':rrdr.rr.ntk,
LI]§TRI'M.TOEANOOI
wrxrr.tk,rr
<lvor
I (l(' j)r'(,tl,irie
vurlr()u{iirr1,, wr,lkr, t,t, tussott
j'rril/t(,t)teI
Op de hockeyvelden, waar het L,uscu l)ln.qcri.i rrt rlt, LMHC bC_ trrun-toernool
unrrLoernool.
un-roernoot wcrd
wcrq gespeeld, heerste do
I sfaÍrL.
gczellge. drukte, die Sespeelcl,
kenmerkend ls vooi
\/q'l'r orr<l-v0or.zil,t,r.r'ii vlul dc LMHC qe,prettlge
qe prettlge en sportieve
sfeer, we.àrth
wa,arln ÍtÀ
de
o.w. tlo hel.í_'u l{. J. I)orl,r,l, rnr.. II, Rut,- olrullocungcn spOrtieve sfecr
plaak
vonden.
J1r'r'sdi1k (.lr llu.. I). Il. I{lurr.r; Svuc^stcvtr
Vele-r'eu]rlstèn.toonden.nun
belang_
voordclr .llc[ u.ool.cl crr con*t:,teei:tlen rnï[ stelllng
s[e_I-Ung met
nleD
met -d-e
de daad
da,ed en twee e]
elftauen,
voltlocning de bloei cn zc(,r ljelnnqrillicl llg,rjrng
14l.OOl, AuriÍOt

w.elke in_
welke
in hooÍdzaak
hor
hoofdzaak
w&ren samensestelci
waren
samen
Rloel vnrr de LMIIC, dic ilrans rulniliàï rrtt ouct-Ied_en,,dle
reeds in de dértiger
lede» telt.
de
du
LMHo-kleuren
Lr\trHo-kleuren
verdedigdén,
veiaea-i-góËir-,
l_ll-qq
.
Ecn hoogtepunt van tle recenÍle wan J_ll-qq
r(nusten
de
sticks op de geenimèerdé

qe huldiglng van de heer J. G. J. wlrze van rryeleer.
Verhey van Wl.ik, wie, als mede-on_ _4e] g-ere4ommeerde studentenelftal
richter van de LMHC en eerste voà-r- ,,Lelden
Vlif', zorgde ,n een se[ostu_

zltter van ,,Leiden',, het ere-voorzitter- meercle wedstrfld voor dc verhog:lns van
schap*tle_r ve-reniging werrl aangebo- cte toch reeds yrolllkc stemmlnq. d,en. De huidige voorzitter, ar. C. f,.
Uikla,gen LustrurÀtoernoot :
Krol, overhandigde de heer Verfrev ,PouIe_A: ft_ctoria 5, Klevlton B, Grovan l{iik, rle zilveren LilHC-sleutei nlngen
2, Leiden A g.
Poule B: HCIC 6, pU/ 3, DclÍt 3, Leiden B 0.
Poule O: HDl![ 6, plnokó t, Lclden
2, EMHO I.
Halve flnale§: HGO-HDM l-1. no.
doelsehieten gcw. door HGO; VictrjriaP\ry 2-1.
Finale: Victorla-H0o l-0.
De Lustrum-Íeestclllkheden werden

c_

beëindigd tlJdens een gezetlig ss.menzijn,
toqn gq prljzen werden ult8orelkt.
De Victorianen namen de wisselbeker
mee naar Rotterdam, HGC ontving
eveneells een wissolbeker alg tweede eri
Groningen mocht na een aeet fraaie
lwinning op de Leidse A-ploeg (1*0)
Blauwe Scheenbeker, weei mèe ter.ug
ne&r huls nemen.

tI

De hcer J, C, F. Coers (links)
uoortitter uan cle Leidse Sportstlchting compllmenteert het be$Íuur urn dc lubllctcnde Leidse
MLr.C trlaaktu Club^

)

f
;t

,/
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i

r.l[t:i1 ontvangt de zal moeten tonen wat z,e waard ls to*en
I{Dld-resents cn ziri door te winnen HDM
3.
jn dczr afdcling
I zi.rn »,rsitie arrr dc kop
Na de te W&ssenaaÍ gehouden sel'c| >l,r'ltrs krrnnelr \'^riterkcn - dil valt daÍr t;ewedstrijden voor het Haagse .I"ngrl
look qe i,c0l lr.,,r,^t Ou rrí'tt,{'n van het districtselftal werden bij de meisies Oi.rre
I mo,qeliil;c.
van Randwijck, Evelien Goek,;op i,,n
Bij de .joniletls:
I fin, ,,u",,,,. ro:un o:liïungt HudÍtolt Rudi 's Jacob gekozen.
Delit en zal lret eveneens wel tot winst Ebi Wijntjes en rffim Koe.kebakker.
eersl.c lret'en

kunnen i.,rergen. Heren 3 speelt op eigen
tetrein teqen Wilhelmus en mag op gedluchte teítcnsland rekcnen, evenals het
,.vierdti", dat Zand\rcorti 2 op bezoek
kriigt..

,,roa

Hocl«ey

l,,l{[l',;";l;;'::,,illll,,i;i,lïiJ,].;zrrr

[eldsó Sdixed Hockey Clreh
Het

leldso
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,h I,r,i(l(,n h:
n; lÍlIJ,(:
Lr,rrlr,rr ,. ti,,,,,,,L,,i.i"','i:
Push b [,ei(l('t) (l: Iilt\. (: rl Lclrlr'u e;
Lelden f.-.IIDM f
Meisjo.s: t,eirfr.rr n IlilyC b; IIt)t{
c
*Leiden b.
t/'
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tcLl ,4.1 t Z

/1

(
/"-/ 7t
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,Y,\i

/./

Hockey-uifslogen
'l^ I[ere,n, le klrtsv.: IIMIIC
Be Iralr
i
I 2--0: SCHC--Hitvor'.srrrrr I I ,I'()(iO
1-1
Delttsc
,St.u(ls.
.ÍtftyC :l .0.
;
iLarcn
i - P-romotieklas+ie R: III)M 2 Loirlen
lll-HHYC
_9.__4quirr-RÍng prss 2 . 0; .rOGó'í
2 3-1.
Cr Kievltcn 2 . Leorridcs
l^ Za Xlasse
i3-1; vcl-Hrrdi[o o-0.
| 2e kla.sse D: BMHC &-Zrridwiick 3__r:
lTe Wcrve-Kievitcn 3 l-l_
j_ On-"r, le ktasse: Alliancc-Gooi l--s:
I Hrlversum-RBo t-2; BDHC_Kieviteíl
l1--{; Be Fair-tOGO 2-O-- - - '"-"1
'_ 2e klasse B: BDHC 3_ HBS 1_3:
I.erden HGC 2 3.*2; Alliance 2_Kievi_l
itÉn 2 1-3; TOGO 2_R,Uswijk 5_0.
I

I

I

leidse Mired Hockey Club

,

I

(hcron) kw;ru.r I)ot. r.oicl on tnl
l.l,qi4-e.n
ioe stelllge vorrrrr.hllrr; oon gemakkeiiike I
loverwrnntng te ztrllcrr lrclrir.len. temeer
i claar HDM vior irrr rrllr.r.r tllrlr,.
I
I

I, Door. sleehlo slx.ltlr.rlclirrg en r-o.ral
onhekwaAnt
Inet.

rr[wr,r.]<r,rt

I

\.;rn (lo iran_|

Iïallon gjng iedt'rc s|0r'itl,jsli;rlrs r,,,rL,rcu:
lweltswaar ging ncn l».lt(.llti,Í r,r.lrot l,cgen
paal on lrad tlr, rritslr.kcrrrlo HDM_ I
lde
Keeppr het oen errl<cle IiCcr. rv:rl rrrooilrrk.
maar de Loidsn loorlto,.rl,. ,.ttc,lcl. con I
matte parlii ol) ví)r)l.trl [.,t,,,.rr, trnil ,reon il
Degrlp voor zi.ln lurrlr op rlc lrirrrrt,nrrlrra.ls Il
Ondanks Cerr IrlCirr r r,lrl,rtr.rwrr.irl, on li
onvermoeid potÍ('lr vlut ilillrrrr.rrrts
ll
I

I

I

Delllman word IIIí.1. l)lunl(í, ..t.-,rr,r ."iil ll
rlrnaid. Leiden lrol;on trrr Íl(. r.ust
iià_ ll

zeltclc rommoljlc l).lilllier. 1,, sll,.leir.
"i;
ll
slo('l)ls cen enkclo :rnnvrrl wclri ovor en
ric Il
vlerrqets geleicl. ()ngevc(,r. ri<,,i ririnutei ll
voor hct. einrlo zrr;; IIDM dC kirus sclroon ll
on nam rJe lrirlirrll n& ocn sltollo aanvat ll
en .scherp insclrlcl.crr over reclrls. iÈia"ï ll

lïiiïfl,ï.iïi,

§lili I I.,," ;, lll

",ïff

;,

-.,Íiii

;:t

I

I

vertnrlorirrg l.r.rr I,rrrrie. mru,r kwam ll
ont noH í,il1tl r.ll(.(.1. lo sorleren. ll
t,ol(lon Klull. nll nln ko;l ntet, TOgo.
jl

cett-

Lo- toil.t.

I
I

,,; r,r.,,r,,,: 4r
,iïinirr l,í'l{Ít,n
lr.
I<it,vtlolt

:....' " rr.rruilí,,,
.r()l)Hol)s:
l,t,rrlcrr

digende Zuidhollandse Jeugdelfiallon

4a-r-r',J'-

]
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I

aryrta^l

I

i

'ï:il ffll ï:;
I*illulïíf,y'l''Ïi''il;''i'Ïi
Vnt.Ílft.cÍ)ntl)olllio-p,.ofll.arnmn.:

De thans gekozen elftallen zullen íngen de Rotterdamse Jeugd-distrií,t-.1ftallen spelen. waarna de vertegenr',,onr-

zullen worden samengesteld.
IIet eerlil,ír cianrs-elftal moet volgens Verder wedstrijdprogrammÀ LMH(l :
de tot nu ioc r",'i'irre:.ïen resultaten van
Heren: Leiden 5-Zandvoort 3: L"rHGC 2 kunnen rjjnne!1, maar een uit- den G-Hierviten 5; DelÍt. Strlrl. B*Í,ciweclstrÍjd br(inrt Íritj.jd kans op vL'rlas- den 8; Dames: SV '35 2-l,cidcn 4;
sint-len rnet :ïich mec,
LeÍden 5-HHYC 4; Jongens: Aeolus a,,
IIet tweede wacht cen volkomen open HDM b. Wilhelmus a, Togo d, Gror'1
wedstrijd tegen IIBS 2 en wellicht zal G€el d tegen resp. Leiden a, b, c, d, e,
het terreinvoorclccl Leiden een klein f; MeÍsjes: Wilhelmus a, VCL g tcgen
overwichtr gevcn. Het derde dames-elftal resp. Leiden Leiden a eu b.

Club li

I

I

I
j

I

LEII)}:N-II(i(: 2 fl)ilmes) i
In (rn woinig
rig spet,ln.r'rrlaire
spet,ln.r'rrlairn weclslriidweclslriidWÍl.lll'i)r
slo.hf.p re enkelc
nhL.nl^ s1:ee.lslers
cr6ntri^í,.
rlrilt slochte
onkelo
slrr.lsler.s
eonj
conj
^^-'
.eÍ"q w1arrl
rrqnrd waren,
uror.an wii
rui. +
r ^i
t r,ei:lll,l. ,lll:lr.plpq!,1
l
I

I

I

den sler.lrt.s ternauwemoori rio overwin_
nin,{ voilig te stellen. Van goed silmen_
.spo) wrrs

zrlden sprlrke en men

nrug tno.y.
I{aislr en mej. Fortanrer ervoor
verantwoordelijk stellen. ciat het goed .sa_
nrenspelende HGC geen overtrricende
sc()nncskanson kïeeg. Mej. Goekoop
vprdeelde hol sllr[ ovor cle-vleugels en
16'1
van me,j. noiià.'f.,à,i
,hn[
-cloolzel.ten .I'och
'Bl sl)oocllg
srrct'r's.
wcr.(i er wciltig
iconslaltt geslr'r,lrl ort ric werlsl.riiij
:lnaakle cen noÍÍitl (rlzrkel.o irtrlrrrk. Oii_
danks oen zckcr ovorwiIlrl i)r ltol. vel(l
bleeJ de splnning Nl.(,()t Í,n kwrrm rlc
Leid.so o(.lllot'lt(rocle menigllrnÍll ilt (tn
!_ennrrlo poritir'. T()L op trör iiritst.'trieei
IIGC l)r'ol)crí'tr onl clo kleirre rrclrter_
strrnd wog to wcrken. f,eirten wrÀ-mèt

Vot(lr'l'o

lt

iI

slll11cn:

Loirlerr 4-Slrawl_rnrrtes
, Ilel'en.:5--IIDM
ir 1_I.

B

5_I,

HLC
{,elcten
6
3-3. Loid,'n Z-Dr.tfl.se SruOi2_Leiden
t_i]--III)S
2-Leidcn
Z i_S, HOS
2amos:
-3-Leidon
3 3-0. Leiden S-HLC't-íí.
L,ci(lcn a-Kieviten a-5_8,
- Jongens:
Leiden
e-Ciroon Goel ci O_f , priin-tl
(i
Lorciolt
l;J- Ít, IJHy(; rl_Leicltn o 4_0,
Leiden I-IIDM í 1-0.
Meisics: l,cidon a*IIHyC b l_0.

I

1

7

/-h', L

!.eiclse idixed HockeY

,'

Club

ï

Het eersle herenelftal van de LMIIC,II
bleek zich Le hebben hcrsleld van €en
over[ulwon op overtuiaisemene inzinking ol1 wön
iiIEiï#ï'i,í1r,riIíg"In
seïde wiize van MOP r5-l). oP IIel

/

I

,t't / tL

Leidsc Mixed Hockey Cluo ;

Éarde veld was vootzichtig ell weloverwoscr srrel uiLerstc noodzaak; de opb-ouw
van de- naDvallen was consll'ucLleI en
Leidcn luaakte van de gcschapen l(ans-en
beLel qebruik dan MOP, dat hei hootdzakelijk zocht in irnt'd slaan clool' Iler
'middenveld.
resulleeloe
kwal'LtcI' spelen' l'esuruEEruE
Na. een kwallict
,. Na
I een harde voorzet van Bruinsma In een

|

.,
I
I

I
I

'

l'
lL

I

nun-Lue Krol uit een scherpe voorze['
hven ]a!er speelde hij tegen de paa-l. e-n
rle teluesnringende bal werd onmlddel-

|

li"àr. t

I

I

I

II
I
I

iiix en ïinouabaar door Hilbrands lngeslagen.
'"i;A;í liet nu even de teugeis vielen
voor een
en de ]inksback van de gasten, geKomen'
I straÍcorner ver ne,ar voren
(rL-l). Enkele goede aanvallÀoetountte
-van
Ito.

lontmocting Lpl(leu-TOCiO zat beslls- Il
^- I leng zl.tn 1'oor de leiderrdc nlaats. T'oso i \I
I lteelt ll }:untr.n llil T svocistriiclen. Lei_ r,
lden I ult 6 en HRS g uit ï. Drrs qat er il
, I vet.dnr in do afdeling ook eelrcrrrt.. Loi_ ll
lden.heeft het lot in ólqen lirr.rrcl. Her zal lÍ
I er dlts morgen op llet LMFIC velcl om ll
lspanncn. De wedsl.t.ild beÍIirrl onr 2 urrr ll
Het tu,eede herenelf tnl wn ctrt e"" i I
I open
wedstrijd te,{en l{ll(lllo irr Delft ll
i
I Een kleine overwinning vrrrr rie c&síni, í'
Iist .in de liin der vorivnclrilrrsen: à;l:
uu(ltto vrijwol ondelsnn s1n1;1
In (ie derde klru:sc J) slnll. l ,r,lrllrr 4 I
met 12 llit T.iulst lrolel Zrrrrtlvr,,,rt ii,ri I
10 uit 6 en Itol lii(ll rr.orr l.wilÍr,l oÍ Ir,r- l,
den zal allos oyr nllos zeilr,n rinr rlc k,,ri.. li
pla.ats in dezr tlrrrlr;u,erisl.rijrl vnlllr 'rf' l
Slellen; temeol' dent. rle vr».lte ontllloc_ |
over.wtnntrrs voor Zn.rrclvor».r

I

mln-uuen
Itreffer van Hilbrands, die tlen mln-uDen
ur!
I daarna de score verhoogde' diímaal
Ii een throughpass van Heybroek'
Vi'if
Vijf minuten na de hervattlng ooel-

I

I
I

I

liï5,H"1.,

I

I

nn
ln dezp afrlellrrg rÍnr tweoar, !l
Kieviten
lJ
rrll B. IIl.tt i l3 rrtt z_ /l
ll(las-se:
I

I

11

I

I

Ëï;.dË vooral bij de verdediging de
" Il;;,iit;
strafmaabieselsn 6p. Uit één van
:- (deze-corners
MOP'

verdere progr&mmrr:
Leiden ir-Zun(llootl S: Let. Heren:
den
6-T0g0 8: Snirlr 4_LotOon-ï.
''

a,

doelPuntte
l, i --ónr.-nà de rust, toen Leiden tegen de
'U I laaEsbaande zon inspeelde, had MoP het
m lbesle deei van de wedstrijd in ha-nden
1- Ien de gasten wisten nog tweemaal net
n' I Leidse doel te vinden.
Ucd

ovij
ral
eu
ne
ge

Leonida.s 4-[,oiden

L.eÍden 4-Groonfleet

2-1; HDM

- _Meisjes: Prrsh

-Leiden
oa,irèi: Ever Swift-Leiden 3 2-L:'
5-Leiden 4 0-0.
HGC
--.rÀneni:
HDS b-Leiden c 2--4; Kie-O-Leiden
f 0-0: Leiden d-Zuidviien

Meisjes

rt-

Hockey-uifslogen

n;

I{cron. 1e klasse: HHYC-Laren 0*-3;
Delftse Studs-Hilvet'sutn 4-0
Om de HTCC-beker: Leiden-MOP

3.

5-1.

1\

I

I

I

b.

n-Mr,Ísips

"

a.: fnen i
e: Sv';ïi,
r,"i,r""" i';'\

R.:

j
l

ll(;(: g_l
I

àn

afgelast.

si,.nà'z_ï,Ii,r.ii

fl;ff"t?1,i1;* ll;11",ï"',

7

0-5.
wiick
"be aóvèriee
wedstrijden werden alle
n- wegóni de "bevroren {oesiand der velden

l;

Jongens; HHyC n-Lr,i(lon
.b-Leiden
b: Lelden e-IïHy(l

nórón:-unHC z-teiden 3 2-2; \'9í3 3-1; VCL 3-Leiden
,r*-+-ettiance
-O-O:
Leiden T-RMHC
8 0-2.

B.

lr
Íl

_ Dames: Leirlcn 3* Strtrwl)ol.rios r. ll

Verdere uitslagen:

e

I

I l-,erden 12 uit 7: ^r zlt (ills ecrr klotrra [r'
ixan_s ln voor de Lrvenrln llln;rt.,. rnnnr.
I rrolden zal cr voor nlí)elolt vcllrtrrr. no ]!l
goede resultslell ln rlo aÍ(oloncn weken Ir
J
verstet'igon ons ver.t.rollwcrr, rtrit. rle l,eta- I
I
se_dames goed llart j.j zrrllen Arvetr,
I
I
i leldsrers
.Hel tweede dan)os FIíl,rl onlvrr.rrrrt rla I
ln dez€ comlrill.io nrr nron rrroo
I
een moellijke wed.clrrtrl vor.rvrrchtcn --'-' ll

I

tweede elftal speelde eveneens
al wistdeLeidsevoor- |
'- itenen MoP (3) engeheel
uit invallers be- I
I rroïae. die bijna
telkenmale het doel der gasten-t'e
..
t) Isl,onrl
luolciËen. tot scoren kwam het niet'' .9P I
al :l'jd i
heb niet attucl
tnnÉclipe terrpin
terrein was hef
I Éói,-tro-ntietise
- Ir..t
lii,ïnàïi-Èó"ï fouten te voorkomen en dat

1-

,

I

l.sl.and ,s

I

|

|

Het. eerste rtamos-toarn anrrt l)ll HBS
Jeen
betangrilke wedstl.t.i(l sDnlr.ir

I

Hevbroek hadden geen succes'
sleihte afwerken door de UqE i

d I defensie stelde Krol in de gelegennelo
, I ziirr
tweede doelpunt te scoren'
"ttet
r(

I

t.?', r r

,

I In aÍrletrng B van de urc»uot.tekta^s.se I i
de spÍrnrling mot de week en de ltl
r. JstiJgt

|l,

I
V

HockeY-uitslcgen

I

0-0; l,
I Uo*t, le kl;rssc: 'I'O(1O-Ilo l"rrir' ÀnlI'nl'(tr'I Hilvcrsum JIIIYC :] ::
I stcrdam l-Jl.
I Promotteklo:*se II: !l I IYC; 2--A.§vion
|
1-3.
(l:
2
2
IÍttriilo l,t'triltt
2e kla"cse
' ll
2e klassc D: IIIIYO 4 'fo Worve O-.2 li
I)'omes. 2r' kl:r*;e It: Klr'vilt'rt 2 -DI{ I \
ltl
llro s a-t; lt'(i(.i 2 -'rcxl() :l I 5
|

I

\

I

f
!.í -/ s'

/>

Zuid.Afrikoonse

Zondag oníving de Leidse Mixed Eoc-

key CIub het Zultlafrikaa,nso tourtoam,
dat onder de naam Proteas (suikerbossie) Gen hockey-gootlwill-re[s maakt

afrikaanse Hockey Bond, Jan Kelder,
die tevens docent lichamelijke opvoe-

ding is, verbonden aan de Univeriiteit

van Stellenbosch,
Het is niet de eerste maal, dat ,,proteas" naar Nederland komt en het is
niet te verwonderen, dat de heer C. C.
H. Lieffering van het bondsbureau der
K.N.H.B., die de Nederlandse tour heeft
samengesteld, vele uitnodigingen voor

,,Proteas" heeft moeten afwijzen. De
uitvoet'ing van het reisplan is ih handen
van dc heer C. L. van Epehuysen van
het Ncderlands Bureau voor euitenlandse Sludentenbetrekkingen.
Het is voor Leiden een eer, tweemaal
ogr clc .liist van gastheren geplaatst te
z[jrr. Molgen ontvangt de Lèiàse Mixed
Hockey Club het gezelschap en op don-

a.s. zullen vertegenwoordigende
elÍtallen van Leidse studenten oö het
d_errlgg

Universiteitsterrein a.chter het icademisch Ziekenhuis tegen de ZuidaÍrlkaanse dames en heren .spelen.
De L.M.IÍ.C. zal de gasten tegen haif

twaalf ontva,ngen

en na de gemeen-

schappelijks Iunch in het Clubhuis, speelt
het eerste heren-elftal om 18.3ó - uur
tegen de Proteas-heren; de ontmoeting
tussen het eerste Leidse dames-elftal en
de Proteas-dames begint om 14.20 uur.

Heren 2 gaat naar Rotterdam en zal
tegen Aeolus. dat praktisch onderaau
staat, vermoedelijk een kleine zege weten te behalen. Het derde en vieràe he-

renelftal spelen resp. tegen Gl'oen Geel
3 te Wassenaar en HBS 4 in Bloemendaal. Ook hier liggen Leidse overwin-

in de lijn der verwachtingen.
He.t tweede dames-elftal gaat bij Ever
Swift in rlaarlem een moeitjjke weàstrjjd
ningen

tegemoet.

Verder wedstrijdprogramma LMHC:
Heren: Leiden 5-Zuidwijck 2; Groen
Geel _ ?---Leiden 6; HDS S-Leiden Z;

Rapid 3.-Lciden 8.
Jongens: I{cC d--Leiden b; Siser: aLeiden c; HGC d-Leiden d; HDM eLeiden e; VCL i-Lelden f.
Dames: Leiden 3..zu'idwilck 1: Rlnc
Pass 4- ï('iden 4; HDM 4-Lelden S."
MelsJes: Groen Geele *Lelden b.

§IS

PR(}TE ASl
IJ I,M}JC

ztJtDaFRII(A4
TT/AS BI
Iangs vele Universiteitssteden in Europa.
Onrlanks de slechte weersomstandlghetlen van de afgelopen tlagen wanen do
volden in goede conditie en booil hot
terrein met de vole vlaggen een fleurige

, Ínlltr nrulvnlsslrol vnll IrrolÍ'tus dcod doel) nltnl.rtr rrlel, rrll,llll,lverr trr rie achlerstantl
., wof(l Hrl0l(loll.ik nlrlt lnselopen. eanl
Lnlrlro zl.lrlr. rlotlllrrrLton cle dÀmes O. v.l
I R,tuulwlJck (2) en It. 's Jncob. De vierl
- ZttltlnÍrlknrr,nse g(xrls kwamen vrrn rlel
lnl(lvoor I;. Allnuil. llnkslrltr ' rl,leknD,vÍu1
J. ,Iïrln
trnoll(.tr IIírmo.s, r('(rhl.sl)uilen
, ror'
Ilrrksltullrrr, S. (irlrco.
I l,(i w(.(lsLri.irlerr werrlcrr in z,ect. vt.tÍ,t.t(l

een tiental wedstrijden zijn va.stgesl,eld,'À
onder meer tegen het Nederlandse B- [
team en de bekende Batayieren-ploeg. I

Na de

gemeenschappelijke lunch bond I
het eerste herenelfta.l va.n Lelden de ]
strijd aan tegen de Proteas-heren en het I
bleek al dadelijk, dat de ga^slen, die twee :
maanden geleden cen ([rk€le oefenwed- |
strijd hadden gespeeld, nog gelrcel aan l
het andere terrcintype or clo evcnr:cns I
andere speelwijze moeslctr wt"rrtrcn, Dc I
score liep dan ook rcgellntl,lÍi r4r r.n met ,
de rusl stond Leiden met :J-0 voor'. door
doelprinten van Krol, Deul.mnÍr en HiI- I

1

nt'lrnplrll.lko sk'r'r gcspecld en »lcll rnn!r

l,

wLtu'(,1)

bÍnnen Lange.
De dameswedstrijd loonde lrotztlÍde

beeld van een zich moeilijk RÍmptusse.Írd
Proteas in de eerste helÍt en lrcl, Leldso
overwicht was duidellik. Rer.rls vrxrr de
rust hadden de gaston hrrn znlÍvertrouwen hervonden efi word r'lo rlnrk oo de
Leidse verdedlgÍ:rg groter. H[ bijzoirder

if

Hct cer.ste hel.fltelll,rrl vnn Lotclen heeft ll
íhnus dc leiding ln do pr.ontol,tc-klosse I
R urcl, 11 puuton rrll, T wedstrflrlen. Toco I]
tt uil 8 en IIDM 2 met io ll

2 volgl rncl,

t"l,l

rl

lnn

I

I
I
i

III)M

wel.on l,o v('rdurrfl. Do kltrnnl.r»lout'ón

I

I wrurrrlcrlrrg vool lrel. slngen vrrtr rilzr,

I

I

I

I

l,r.ltlí.1'/'l-2:

Í

rl l,r,ltlr'n

cl

Hockey-uifstogen
ItGrsn, lÉte

ktasse!

I

ll

I

i

sleclrt.s

J

a,lgcmeen een rnrtige wedstrl.ld. waarbii

I
I

I
I

I

I

,

I

zaakt door rneJ. Boeró, rlie ccriitrntcor-ll
nerbal met de voet utt het Lelrlsc doel ll

li
Ií

llMll(: 0- 'It' Wervc 1-2: Xtcviten S- Ildt
tlrrY(;4 2-2.
tlnnton, lrto klasse: BDHC-a[fanca ld
-ll 0: (lool-Kteviten 0-5.
I lr)
Íltln kllrrrc B: HGC Z-HREI t-3r li#"

[[i,],ïi';1i'.F,fst3;rià,ft'f "lrí,r.tl:liÍ

,,

I
I
I

I

I

Stlo klnrno C: VCl.,-Kievi'[en 2 g-1.
Etln klllru. D: HGC 4-Zuidwiick 2-0:

I

Leidcn welnlg doorzettindsvermoseË
I toonde. (0-0).
vcr.loor oD ciscn terrein van
I Dames I ln
een vnu cleri. besinne afI
lVoordnan
I kansloze sl,r.{ld. Ilct,
ecrsl.e croelnunt der I
gasten kwarn lllt cerr sl.r.nfbullv. veloor- l\

i

_ tÍtlY(:-Bc Fair t-l; Delfks Bt,uds- L
Lnrrrrr ?-0; BMHC-Amsterdarn l._0. I
t'ronrotleklasse B: TOGO 3-IIDM
2
---1,

0 t,

]

I

l,

t__4.

in

rnlssen van drltr voorhoerle.ïnelcr.s en
mct rneer gelltk drlt wlishelrl wlst
de Leidse defensle zlch rl,rr.tucie te ltou- I
j den. Ook de Leidse &arrvnllen llc»cn on ll
I niets uit en gccn cler pnrt.tieu wtit ent'q I
voolcloel t.c behnlen ult Ioglo strafcor._ I
rlcl's nult beidc zilrlcu. Gaillard had in I
de twccclc holfL cerr praclltige kans tot I
, scol'cn, rrraar. werd vlak voor open eoal I
I van de bal gelopen. Het was àver'tret I

I
I

Darnes: Ever'SwiIt_..Lci_ ll

0-6, VCL i-Leidon Í

I

I

l,ciden 3-Zuirlwiick t _r: l\
,loilr:(.il:i: JI(ïC lr-Leidon b t-;1. Iff ;c ll
..1.1.

Hot, twoodo rloclprrrrt ontstond uit een
sct'lnrlrrngo voor lrul, Ililogse doel en was

dir.ecl,c gevolg vnn cen misverstandl
de verdediglrrg. Bcide soals
werden
; voor de r.ust, gescoor.d.
I llercn 2 was zoer gohandicant door het

I

kopcn.

I
I

llret

I

Vr.rrk'rrr rrltslag,en van de LMHC:
llí.1'(!ll: (iroen Gect 3-Leiden :l 2_a.
l,nlrlctr li-Zuictwi.ick 2 lt-2. III)S 5:

tlí.n ll ll

llrr.l lrl,l l)r, Ilrrr,s over rechts; ecn dlrecl.e,
IVoolzol, l)(,lnlld(lc bil de goed opccsteldeI
I Hilbtrurcls, dlo zoncler nnrzelen jÀschoot. l

I

I Mrrrgrlt, t,o yt'í dc l)col J. Kt,ltlr,r, rle
lolrler vnn Prol.r'ns, zourlcn wc nruu. M,,rkott gtrut, mu,rlr we xÍlan r.er.sL ltnntttcltrx,ru.rt

criipol\ik, cLrl, clil, cltlrrl llol, I.oL rrcor.r,rr
l<ot) kotttr,tr.
- lIll. r,r,rr vr.Ue slag van Moclrs kwant clt,

I

lror,krv-clrrg.

dnlr llr cle vor.lco I

rln

rr.r:ltl,clvlorrÍr(,ll
l,oondc zlclr zcr,r.sl.k:kvrrrl.en hol, ln orrlll-l

|

I

spcclcle $l,ol.kor.

onhuocthtg, vootlrl

L

I Zrtlrlnft{krlrrrrs crr Errgcls, gcl.ui,{rlr,n vrin

de rneerdcro ll
r»rrnr de Haselr&nrs Iteten dnn lf

rxrk clkc gollorlen krrns tot scoren voor_ l
llU grurn.
,

illrn vu'sclrlllon ziitr wel orll ,{r.ooL
(xlk v(x)r dc Ilollrrndse he,{rlnrrcn
wrLs
,l ltol. glsl.r.ren oen korrdo rlrrx.
| 'l'l,l(lr.ns ttn gcrcllis slullclt.zllD wer_
tlttt wr.rlr.r'ziirls: sorrvcnlrs ovciirrr.rrrllurl
'irrn
rlt. rlrlcl.nlige s1x)ocl.rrs, Ncrl('l.lrLrrils.
,

n" wedstr.ljd van Brsr,ero, tonna" ll

Loldcll ziclt vrliwcl constÈnt

vln IIDM,

lnwt»ttlot'ln[Í I)ol)bcn voor (le wiizr:'
(le Hssl,clÍtn.ll('n rlc korrrle lr'elrj

,

Proteas bleok nu voldoen«lo lnÍ{cspeeld
eNx a,l kon het eigen sDcllyDo vrm kor[e
pÍÉses en snelle rushes nlc[ gehcel worden ontplooid, het Leldse ovcrwlcht
werd steeds kleincr en de ga.stcn br&chten de balans in evenwicht cloor doelpunten van midvoor frace (2) en links-

,- ,p#HC aan kop in \
Pronrotieklasse B

I

aanblik. De Leidse §portstichting had
eer v:rn het velo wer§ dat tot op het
Iaatste ogenblik aan ile speel-accommoilatie werd gedaaar.
In zijn opearingswoord zeide de vicevoorzitter van de LMIIC, de heer J. M.
Ballego, het voor zijn verenigiug een gelukkige omstantiigheid te achten, dat
Proteas de Leidse uitnodiging had &anvaa.rd en besloten was dat de daadwerkelijke tour. in de Sleutelstad zou beginnen. Het is temeer een eer voor de
LMHC omdat Proteas slechts twee we- i
ken in Nederland zal verblijven en erl

brands,

^t)

hield.

ll

Na de l.ust bracht urci. Bnt,t.ellee met ll

een fraai schoL de bulnns weer lii even_ lí
wicht. Voor.dnnn gnf echtor. ae rnocd nËt ll
op en wist hRnr overwieht in nos twee Il
doelpuntcrr rril, tc drukken. "
ll
Dames 3 ver.loor van Hudito f (0__4) ll

en zag zich geplaatst voor de

onover_ ll

komenluke opgave met 6 invatsters soed ll
" ll
pa.l'tii te gevcn.
Vel'dere rriLslngen:
ll

Heren: HDM b-Lclden 5 l_3.
ll
Damos: Lcirlen 3-HHYC 3 2_f.
ll
Alle
werlsl.r[tlen
voor
29
december voor l/
It LMHC-etÍt,nllen ziln
afgetast.

,,
\

I
I

t

ll

\
I
I
I

I

i

I"eidse Mixed Hocl«ey f;ímir
.^Hrt eot.,te hor.crr^lIl:rl :p.nl1. ,,,,,,.r.,

t't

I l,l,
'Èéíaru

l.:,.r^'1:"1:.:11'Ír'ri(t
ol'don o,tze vcr.u..,,
\'.

rnr-e

rl tirti

lrL.(r....,_

horrdnrr de sÍr..rth,:r;;;',,,1",,,,1'.
,l\
,Lerdon. (ioyrol.t .:..'i,,inn,'
fle oude bepr.oc-frto
opstcilinS
iitj'i,,
De.staat geen twiifel ^oter. oi A" r1,,., ,' ,:

ídff

,,iïïHi#,,Ji0,n1";1:;, .::t ti,,, ;f

2 gaat naal Kievif,r.n cu zal
zicir
o?al'
"^Ilr9r
naar.een overt,innirr. Alni,"n...t,i
spelen,, willcn rlc toeh tl eí,rirrqo
kà;r";;
op,-cÍe. rwocde

piaatr

in,t"

iró"ll,iï,iluiË
el vel.joren gital).
_-Hc-[ derrie en vie,]clo elft:rl, b1,r1ls nlll_ l
l"eI llp voor dc kurnpioorr"r.ii.l i,ï j;ï;;
rte dcrdà kt: rs5s. 71 ;1 ;s11 - j1p-i,
?l9elrtl_v_trl
MRFrc ui r Ror teldàiri-i,;'Ë
iec-q!
i,li, i ;:,i i
te..lryassenaar wet Èrriinon rr,ir*..._i,ii,l,ii
gene

nlln^

rvoo).sfrrong behorr lcn.
r

ifl"i.";'1":i,,ri i,,i i,. #iil.,,
*fi{L:::'ö,l
nÍet de sterkste tc:cnsrÀr,ristorl

t,

w-aar,

gebleken. maar tie f,eirl

lï,ï.",",ïr,:l:
..,i;i,;.,iii;:ii[
,lr r.o

rncornpronr
genroel, r'rt hclrbcir

\\.r,i,ccp ,1,,1

,

tlt.eI niCtr, lU{'.1'l.n \'èrti
,'ii,,,,i ïi,.'',:';1,Íiii,,,, e,, ., i
..5q,;f
oatr
I belor spcl Ío zir.r.t
{lilJl VOI'l3r'. Wr,, ;i. OIrl ttO^llt(,,.1or1
,. ,f ,: ,,
l)r'ljut,. ill rlr,zl lírjlii,r,,lí, ecrr
)r) l{,t1.
VIl(lcr ( í.Irnc!lt:oft.c,. r.!,-:.,..
,,ïll:,1 ,':l..oo. i i nj(lo]l ;; i i r.:..r,
,,,
(i' '",' (:cer{i s:
i,lr

)ll.,ïï ;l',1"ï;,'lïl'r,
I r ni:, r
n 'l.l,lï;,'i;l'il'"1., li l;-,;'
.
I'r)'i"i,
,.'i,
.,
t
:i.f
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ríir"ï'
f- r,,,,:, r r;: Ii..,,tr:r'.,]
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eVCi,
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)r^t.:.,,:.,b.
- Le.(lcn
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leiSJo, Mixed Hocl«ey Ctub

I

,)

Mixed Hoct«ey club

tw:..: sneeuwbuien door. vona I
| de
. Tussen
onl[99rrn§ tussen
ontmoeting
tysse.n Le:]en
Le:.ten en niiii
ninÀ i
*?
fass plaaLs. Dank zij de stuggcen
verdedil i
grirg van.de g:rslen, waarbij hèt uitrnun_,
renoc spel va,n hun keeper algemcen
I
wo:delins., fctwo.r;, ntèet< OË-ïèàrË be_
ïót
l,-t bcpelkt. Rintpass was méi'-tËï,
man gearriveerd.
Leiden dankte dezc overwinning, riie j
_

I
i
;

,

]

,

r

I

her.enctÍr at noe stevtgiiïp'àé
!^.1g.rf,t"
eersEe nlaaLs br.engt., slccr:,.. ten-deteàJn I
de voorhoede. dje de bal veei í"--U"Ël

J

vasthield

- voorat Kr.ot op tinki il;: Í
.h"t te)kens allecn, térwijt Éii íó."n1

lguig. rlod moeren
besrijpen, dàt
::,,991

a-e ver...i
dediging van Rins pàii iicir ïiöí;; ,ià;"
lrruz€ lteL verschelkcu. Ook Hilbraricls en
- -"

o1f131.na.0oen nier huÀ-besË-d;È.

rusj! ging in met een 2_0 ïoor_
--r,le
l_!f?ng. Doelpunten ontstonden uit' eïn
,Kort€ .col.ner, die Bluinsma onvcrwacht
nard
cn _uit. een strafbully van
-iltschoot.
rlilot'ands,_
nadat Bruinsma
ongeooilooÍd
van de bal was gelopen.

kort na àe fust wist Br.uinsma.
..Vrij
ole
eetl zeer goede wedslri.id spcetde.
cloor-snel leag:..en een sohérpe ioorze(,
van Deulman _te benuuten. Ecn xorió
lnztnkrng iu de
Leidse ploeg gaf R,inÀ
Pass de kans de enise- teÉeígoai-iE
maken.

Door de slechte weersomstandighcden
werden vete wedstrjjden atsóiàíi]-s;nj
op
Iaatste osènblik, toen
T-rcg-PPS
qe verder] lnhet
een sneeuwvlakLe warcn
nerscnapen.
Uitslagen:
Heren: Leiden B-MRHC I 3_.1.
_ P?me§: Kieviten 3 :,eirlcn :)' 4-.r;l
Leiden 5-HDS 2 0-8.
_Jongens: Leiden a--VCL lr Ít 0; Kic-

viten c-Leiden e 1?-0.
.Meisjes: Push a-Leiden
vrten c-Leiden b 0-5

r

1

2; Kie-

i

/

(/

I

_ Promotieklasse B: IIBS.. IUIyC 2 t_ 0
Leid-n - Ring pass 3-1, spi.,i .i<iCö
2e klasse D: Zuitlwirck llH\/c t_r
lBMHC G-Vicíoria 3 0-"2

i Dames. le klassc: Gdoi-IrR(; t__l
Hilversum-Alliance 0-2, 1ï)CiO..Rö
HC 2-2.
__2e-klatsse B: HBS-Rijswiik 6_0, BD
FC 3-TOGO 2 1_1.

nc.r'en

llr,l lwr.r.rlr. lrr.rr.rr r,lllrr.l vr,t.il){,r.1(lr.l
t.l,llrr.l ;llrr lrrllr tl lllr.orï,lls(.ltc k:tttsl
ill) rlI lwr.r.rlr, l)lIIl.s ilI ztln :lÍ(l(.]itfg.l
rlrrrrt trr,l I (l vrll l)r'lllsr'Slll(l(.ntcn lol
\,r'r ltr'.'r'n
llr.rlrr il vr.r',.lrrr,Jt lllrtlilo 2 oD li11r'r1
lr,r'lIln íll (l) (,il (lr'{'(l (.clI l'(,tiollll(' llr)oi
trrlrt' lrrl krrrrrplolll;r'lrtr.ll rlr,t' tr[ritliltil.
IllilIr.:, I wolt yfllt lrPl, r'r'tslt, ll,l.t..twr.tk
lllnr nlll.:l 0, r,(ll scotr,, rlir, lrr,l ovr,t
l,trl1lr.rrrl vr.ltlovr.r'wir.lll, trrrrrwr,lrlk:r lol
ttllrlt'rrkklrtrl lrtltt[1. Vrxrr rlr. Iltj.l iÍlrl
l.r'lrlr.tr rvtlnll: l1r,('(l : untr.nr lrr.l lr. ztr.rt,l
r,lrkr.lI I rtr'llI rr;r.ltvtr.llr.tr vrrtl lltq.rvt;k
!t,r,trlr.tr rloot rlr. ltr.r.lrlr, vr,t'rllrllrlttr utt
rlr.t;,r'lrr.pl lY,,l t,. II)r't.d. {lr,í.ll)unllr., nn
rll lrrrl rrrl lr.l rrrirlrlr,trtllrl lr. lrr.lrlrr.rr,
olll,r,lrt'rrllrl Ntr rlr. lrr.t vrrlllnll wr.t.rlott
trI vlIrrll|l:. rrrIr.r' lrr lrr.l r,D|l lrr.l rrrkkr.rr
, r'n |1rtrltlr. l,r.lrl',t). rlrrl Yl|t ;1,t,,,,,',,,..
lIlrlr.. llr.lIt rrIJr. ,pr.r.lrl Vrrrrt l tr.l lr.lrll<
rloclvr,r'rilrl lllr.t I I rí,1)r,t,k I (. rlr. l,r,lrl,,r. .,,r.or.r,
lill lrrrl _l,lr.r'lrl, r'.i.rr rlrrr,l;rrrtrl, rlrrl trtr,;
1
tnrrrrltl,. ltil r.r.n tor,t.zr.l \,;rn
I I lkrlttt
| ilr'l () v. Ilrrrrrlu,tiIk
)Ill[,i
ll :,;lr.r'lrlr. r.r,il niltl I[Ít. t)lll.l tl,
I I
I lt,'1 1, 11, i(: 3 ( I 4 r,rr rlr. lolkrl',,.,'. ,,,,
wlirritl
trro,.hlr.ut.ilÍ trtl.
l,'t
Jl wrrtr rlr. rtilwlrl:,1t.il I lr.!í.il
-,lr,lrl:r.lr:.
llll\'(: ll nr,l:l
Í).
Vr.r'rlr.l].llilsllrÍ'r.[:
IIIr'r.n: sil)il.i1 L0irl|rr l,ll,:r.llr,.t. l,r,i.
,llrr 4 IIMII(l '/ tl - ll. Lllrlr,rr 5 ITMIIC
l' 'l l, I,r'irlcrr 7 --Willroltrru:; ? (i ..3,
llrt)i(l :J l,('l(lí.tr 8 2-2
I)lrnr,s: lll)ll(r 6 -Iili(l{,D:t l, I,It,lr,{
l'rr,.r ,l Ltirlcu ,í 0-3, III)M 4 T,nideir
l, ll l)
.lr)nrí'lls: Sisr,0 lr --Lr,rrlItr r. ;rIrjrlirst,
ll(:(l rr Lr,iclr,tr rl I1 0.
l\4r,lri.los: Loirjlrr rr. V(.:I (:2_0, (irocn
( tr.r.l r. I,í.idon b 0-_5.

nun
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Ir.t k:r.riir,r,rr,,:ri,iíi iii,,l,,,,i'iiiil

I gltat Ittrrrr. l(llvilr,rr ,.,, 1,,zl,,tt/
. I)lu»(',,
rlr,
rrll.sLrlir.rr van rk, t,,,,r,
ocrr kloirrr, ovct.wirtrtirrr lllr,,'".,.j,,,1i'ïiriil
íit llltl (ll'l',

v.twrtclrlrrt11r,l.
I(irvillrr ls tcltllr. ,.,,rr [,,,1u,.1r1,, l,,ll,.tt_1
.
:,l.rrrrrl:,lr,t
r,rt Ir,lrlr.rr ztrl rrllr.:, r,,,rltill
lll'vctt ont Ittutt, l:rrrrr1rlrrr,11.,,,,;rrr.r,li,t,J

l,c vr,r'wr,r.kr,ll ikcrr.
__-f-IJ:l I.wtí,ílr, rlrlrrr,,.lr,;rrrr lrrlvrlr;il
IIIIY(; r,n rlrrrrl. t.r,rr rrr,,,.lli1ir,, iri:if,ï,'iï;i

l

l;r'11r,rrttx,l,

V('r'(lÍ.r l)lot{l.lrnnrrr:
: Alllrrrtr.r, ÍJ Lr'irlen l-r; l( l(,vllI,n
5 - Lcl<k.n (i: I){'1fl,.
o-Ltittr.n ?;l
IIr,r'err

Lci(l0lt 8 I)oll'1, l.il,rr ,il,;,n
I)lrnlos: Lci<k,rr ll I,ivlr Srvill, 2; Hu-]
dll,o ó Lol(lcn li.
JoDgcrrs: I.III1.(, :r l,('iíl('n n: Riis-i

l

t. Lcirlr,rr lr; V( :1, I L|irk,rr "d;
lLeirl(.n e I(i0vllr,rr r. ; I l( lí : I' l,r,lrk.rr f,l
I Mcts.les l,r,lrt.rr tr It lí,vll,.u ,,
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Leidse Miibd Hockey Club
Hel, r'ursl.t, lrr.rr.rrcltl.tl

op

heel

l,

glstercn

(3- 2) vanl
Asviorr, dÍrl, wrllr;wlrÍrr cnkele plaatsenl
lager op rlc lrurglllsl, sttat, rnaar toch
een sgrlctrze
ssricrlze lír,lls
kruls lrít0tl,
lrccll, op de tweecte
tweede
plaa,fs. Op ,{l'on(l vlu) tlc ut;hterstand in
de compol,ll,rc wíI'(l illol, de Schiedammers c('ll lcgcllng p;cl,rrí'Ien cn er werd
beslol,en dc wr.tl:rl,r'Irl l,(, ln,l,on doorgtntr.
Op ccn vrll rcrlnllll vr.lrl oul,plooldtt I,cloi11en l,on'ein gewonnon

clen een lonBrluri,l ol'lr.rrr;lr,li r,rr rlor,l;rttrrlctt vtrt Bruismu en I)ír ilnu.$ lrrnchl.ctr
lret ovcrwlcht dcl gn.sl,hor'0n l,ol, ttlt-

drukkilrt{.

Nt dc lusl, v('r'vrcl L('i(lon wcel in de
dur ook nict lang of het
enthousia--t,e Asvlon hrtd de btlans in
evcnwichb gcbrn,clrt en wrrs de wedstr'litl
wcer Ítchecl r4rcn. I)tnk zii hcb grdcgen
spcl vun Moctrs ln (lc Írohl,elhocde werdcn venrlcrc Sr:lrk-.rlrtrnsc aanvallen afgcslagt:u rur l t'ldcrr ging wecr in het
offensieÍ. I'ir,n doellrunt van Krol steldo
ecn tuoelzrrrrr(,, nlílilr nlleszins verdiende ovcrwltrttlttll veilig,
Allc ovcli1lc wodsl,riidcn vondon, elg
ge volg vÍul lret &lgcmeen a,Igclnsl,cn
ourlc Iottl,, rlc tcttBcls wu,b l,e krlnn vieren
eD hcl, ctuuldc

gccn doorHll

trf';.

I

I

r,l,,ri.
Aoollts elt I,;v('t. lirvrÍl' (.il vÍ)(,t. lrr.irlI r,I_r
lk'tr lirlt.,'r'rr v,rl1i,.n,li,' .rf ,iii"f ,, ", i,:', il.li- i

I rr

l

.' --)

Lcrllrr

As_'l
.vlon elr Irr,t. lljtll. Írecn lwiit,,i ,;i ;i:',;^:,_l
rrl.lr,
poqirrrii,rr,,i,,iiu,.,ia",r'
_zrrlltrr.

loldse Mixod Hockey Club

Hockey-uifslogen
IIere:r_ le klasse: i rrcD _I]MIIC 2_0;
-Laren-SCHC 2-1.

i

or,:slt' ll(,t.enelftnl
,,,,,, ,,,r,1
. Het
2 rrrrr co.n t.huiswed.sl,r.ittl
"1,,,.,1t

om-

I

')

i'l-

I

ïli
;: I

leidse Mixed Hockey Glub

Leidse Mired Hockey Ctub

De LMHC komr morqen in het kader
;. I van de bekercompetitié (HTCC-beker)
. I en het inhaalrooster varr de I{NHB metl
. | 19 elftaJlen in het veld en de kanselri
. I zien er niet onverdeeld sunstiE uit. Het

I

I

t

van verdere

deelna,me

gàl
ll'*#,ïl::",Ts^"1^
r:ompetitie-rivale
op rytr-:T
Seliike voet ret-ry
koii hiervoor noodza_
-----

rnen. De volle winst

tttn llllH

kelijk.

I
t,

aan de striJd

I19-c_ g€n. wogrdje mde iÀ d.ö ;:c;Ë
om he[ knÍnploenschnp. trldeD ]àl
Pop
het. van do menè aa"nvar ïnodiöii'ircË

. Hct twocdo hcrenlrn nt

l «6 zcgo l,e lX:lrRlerr, l)r, Ílrn,l.r.rr lrr,hll,ri
| !1,01'!o pÍlpl(,l.en vtxl. llr,l krrrrnrlor,rrr,r,lrrtrr.

'tïl

de Leidse achterhoede

noodlottig (2-1), maar meJ. 's Jacob

wist uit éen voorzet van rechts de stand

te rreneeÏïïËïïËi:
punt van mej. Goekoop ult een sfrafcor- |
ner, werd een aanval vam Allience be- I
kroond; mej. Boeré verhoogde de Leidsel
voorsprong en vervolgens was het woordl

B-1

,ull'lldlïiff ià'il:r'$-ill":*^,i:F.II:r,#.',l::
rïtlf 'fïi,íïI,H tï,,ïHfr.i; v,iii'ïu ir,:

I

mej. 's Jacob. Vermelding verdient het

I

Iltlrw(lk

afgesloten door een tweede doelpunt vanl

betrouwbare spel ven meJ. K. Kaiser en,\
mej. Forianier.

uitslagen:
Heren: Leiden 6-HLC 2 6-1; Letdenl
8-Leonidas 4 3-0.
Dames: Leiden 2-HBg 2 2-2i Leidenl
3-strawberries 3 1-l; Siseo 2-Leidenl
5
- 2---0.
JorrË"rrs, Leiden a-{Rlng Pass a 4{;l
Leiden C-HLC c 8-0; Wilhelmus a-l
Leiden d 4-0; Leldcn e-Togo d 0-{;
Leiden f-Groen Geel o 17-0.
Meisjes: Leiden &-Klovlten a 3-1.

lret

t,wcr.rlo

ctonr-

hooít gcvoudou, IIol; rpnelrln ln eon
Drní;[lro wodttrl,d mnt, Z I rotgk t,nÍ.on

I

I

I

I

I

I
I
I

Alle overige wedstrl,don worden afge-Iast.
I

n.

-l#lïi,ï

"ï.íïl : liï
ilïÏii,Ïl'Ïr-,.Ïll rl"rl'f, *"' res io,en- À
0S
V\,r.clom wfdrtrildfir:
_ Iifi.?il#Àïï:ïi.ï-E§it
ï, !i:ïsi 3
o"Ïiï1r*§§f ï,, ilffi I ?Yl*,3t,*ïï ïl
ji'lfo'ff 'o
i z idw ii e
i

ttrUd, dlG wrt (t0 LMIIO bol,t'oÍt,

ginf

rlrr nr,lrrrlt,n.e. trc.iL fÏrii*ï
.ril.títr(!lrk'tl.
t,{xrn.. ít,Fc(lt l)tw(,zcn ln moeitrijke
on1_
nr{)fll.lrrtrnll hnnr. lnrrto epet. -Ë kïnïiï
ont,Dlu)tou ou so{tdo rcsiitiótöÀ Ë'i,ïi,:

4ilïi :' ir t'l,il :ïi,ï

Lcldsc Mlxcd Hockcy Gtub
ZaLordegnrkldng t1»noltlo

iri,_r

ali'tnl funol op bczock
*,,UJl,^!i,l.ltu
lunxrc
b-U,K,tevlttrr rtn
tr,i^rrrnr.rlii cen zwar.e wcdttlud . tí'gorn()o!. r\il1lx,p1,f-;i;--i,diiiË,

,.

lflh;3f"ïi€c

u

c

I

I

íir,lil

l1

JongoruolÍtel <lo ontgo oorrrlrnl.il,loworl-

i

weer aan de aanval van Alliance. Eenl
zich snel verplaatsend spel met goed
afgewerkte aanvallen aan beide zijden,

t

ilt,r.ic

rrrr«io oyorwlrrnlng wolnlg twtttói

ll

ll

rl00til{y

mej. Boeré. Een even verslappen va,n de

br,r.r,lkt.r,

y1's111,1,,,trir,

rI

l» l(t('vlhtt r\

,

j

lmlttlx't1 worlrl.r'[lrlr,rr Irt,ur à,uil'rr,,ii",i],',,

ll

l{et'ntr: HIflOo I t,öl(lt,n li, Kllvllr,tr hll
I LClClfll
|-l,ol(lotl tl, I)nlÍl.rrn Itlurh, íl,t: l,r,trlr,rr ,t.II
ll I)f.ltl,r,t, Hlurhr
I
t)rrrrr,,,,: ll
S. l,r,klr,rr llrrrlilrr h t,r,rrlr,rr t,:ll
lUÍIYO
rJollgollr: llllYU rrll, Lrlrk,rr
rr. lltr,wlk ri ll
" Lcldclr b, VOl, Í l,r'lrk,rr íl't,i,iitni',, ' ll
Klovltoll c, IIOO u l,nklr,n l: Mr,ii,tn,,, ll
t,olrlen

o.í,rr

ï8if 'ïf,l' *",1ï",1i3g,Ull^ Id',f
filii.,illï
(lw,n [Ídollllí{. I)o
vur.tr dd'aill

I

t,cldrll llooÍ1, nchl,Fr lrnqrl'71,11 l'r.ur,rr r,lr,r.liIIl
I l,ogeltflfntt(lHl.ol.fi l,ol, gor,rk, r.r,r,rrllrrlr.rr tnll

+-

t.

fï,','i:,'-i§,,i,ï;"',ïfi,S",ïHiii"iii;,,,,1ïiiii
(:r. cllr.B. o,!u (lo

:.{ï1,,trjrgc

I

I | f,Ultnítll l(í)lnolr,
I Vot'<lol lll'ognuru»tr:

lrenf

l)lnn[s dc corrsolldo"rt,tr. I.ootrk.[tls t"o Hoitcr'd$.m znt wclrichr eon to sÈi.i.-ie.iiil
B[undct -Ï-ilïvgngb
lÍUkcu.
eeolus I en mÍr?l
-_I.Io'l.oi

l

Dames 1 won op bijzonder overtuigen-

,

,_

I

de wijze van Alliance (6-3). Binnen
enkele minuten was het Leidse overwicht tot uitdrukking gebracht met zeer
fraaie schoten van mej, v. Randwfik en

Verdere

.IIet .,eerste. holenelÍtnl atreol t clc beteÉeri-" Töcró_
lil-€tite .uitwedstriJd
b",,*, *ià,;'r
,,",f otit
iilf
Ë'eïiiïi",ifJ
aldetilrg. Uiteranrd s;rr.ecki'
ur'fi"ud§

r

met 2-1.

spoedis op

r

i

tegen de tweede klasser Kampong, maar
kon het hoge tempo niet op de voet volgen; de Utrechtenaren wonnen verdlend

aanval werd

leidse Mixed Hockoy Club

l)tuu. huis lnoetcu rtcmen
ln d(! wc(tloop om het fàlààl:_ ]
rlu Over.Íj11rrRsklasse vo6l. Í.ol

l,lllvnn. Wollswrrrrr. lrcefl, Loirlerr l.wne
vöt'll(.flplullr.u rnln<lcr., nrurrr rlc uitweà_,
Ët,t,ll(t t;6H(,n IIBS s(;tal, tro,{ ol) hct, uro_1
gt'tunuttr, l)e spnnuing blill,l, (',r Aus-wàrl
lll, ()Vct'lH('us wor.(l d0 urrrisweclstrldl
l,ogon llllyC mol, rrrlnre v(x)rspl,or.tg ge_
wonucll (tI ..1).
llalctr 2 gutl, bi.i Kit,vilr,rr (,r.ll zwnl.n
WflrtfÍ,l.ll(l lpgcnrocL. Bliltl, t,r vrxrr. rlll
olIt,l,t ll(,9 sl,r'cds ecn klciur: krrrrs rrp rk,l
l,wt,orio _1tlutl,s, de scol.c$ vrrn r.c(lclll,(l
yo«t1t,r.Urtorr . severl scon ,r,,riii t,tirln"iiit
voot'D&-llg ()pllmlsnto, Ilr.l'r,n :l krrrulltlrrrri.
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Mlxed Hockev Club 'l
speeït *or*..,
wocllt.rl,d rcscn ÈufCl-e"'iïf àil
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Het eerste herenelftal heeÍt in
leerzame ontmoeting zijn meerdere moeten erkennen in het hotterdamse Victoria uit de overgangsklasse en is

leerste herenelftal ontvaàet Viitoria uitl de IIrcC beker uitgesloten.
Na een kwartier nam,Leiden de
i(,orreroam
Rotterdam en zal de handen
ha,íden vol heb_
hebben om naar de volgende ronde te pro-. ding door een acrobatisch scoren va,n
Heas, Victoria n&m met een
I moveren. Heren 2 vertrekt naar Aeblus
tegen Moens en een zeer fraai
I gn frier wacht een open wedstrijd, waari rn
overwicht wellicht iets aan de I van de oud-Leiden speles Kan de
-hetd.er
I zude
gasten zal lieeen. Ook hier I ding over en met een voor Leiden
onbevredigende 1-2 achterstand werd
I ligt echter een delen déi punren in de I
Here:r 3_gaat op i gedraaid. Enkele korte corners op het
I lll^l-"rJgryachtingen.
Victoriadoel waren haarscherp naast do
I be.zoek. bij .Withetmus in Voorb"urg eii
paal gegaan. Hef zeer snelle combinatiezal gczien de recente prestaties, de vïinst
naar Leiden kunnen brengen. He! vierde
spel, dat Victoria na de rust vertoondo
gaf Leiden geen enkele kans en nu deed
; herenelftal. gaat naa,r Èampong. dài
het gemis van de midhalf zich geducht
I een klasse hoger speelt, en ziet ziàh voor
voelen; het Rotterdamse trio I(odde vereen_ moeilijke opgave geplaatst.
hoogde binnen enkele minuten de stand
.. Het eersíe damesteam gaat naar Al_
tot 1--4 en over de gehele Iinie werd
liance in Haarlem. neeas'eerdei wèiO
Leiden overklast. Slechk Deutman
deze tegenslandster overwonnen en wii
kwam nog tot scoren, zij het indirect uit
I zien de ontmoeting met vertrouwen Él
een strafcorner. Vlak voor.het einde beÍ 6,emoet. Het tweede damesteam ont_
zegelde Victoria de ruimschoots verdieni vangt HBS. dat nog kans heeft met
de overwinning met een viifde doelpu$t.
i lJerden gelijk te komen. Een overwinfn een weinig spectaculaire wedstrÍid
der thltsctub IiSt biftÉn de gren_
ínlrlg
won heren 3 met 5-1 van lltrilhelmus
4rr varr
vur rleu
het mogelllKe.
mogeujke. Dames B
lzen
B*ont_
ont_
te Voorburg.
vangt Strawberries en Leiden za"l zich
gaf goeat partfi
I
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Promotieklosse B
IIet eerste herenelftal var

Leiden
'\..' tectt zich op eclatante wiize de rle€rdere eetoonal van het Haarlemse HBS
/ en
zlöh daannee zeer stevlg op de leidersplaats ln ile Afileling B van^ de

'

nroriotieklasse senesteld. Met een 6-2
íeiterlaag werdèn de gasten naar huls
gestuurrl. De Leltlse zege ls geen
moment in gevaar geweest.
Hilbrands, De Haas en' Deutman
brachten in de eerste helÍó de stand op
3-0. De Leidse achterhoed'e had weiní§
moei'te de HBS-aanvallen tot staan te
brengen. Keeper Kist greep enige rnalen
zeer soed i,n.
Naïe rust hervatíe Leiden het offensief en het was Krol, die uií vrijwel
onmogelijtke positie de bal inknalde.
FYaai-combinatiespel van Deutman'.De
IIaas en Bt'uinsmà leverde Ïlet viifde
doelpu'nt op, kor,t daarna wi§t Deutman
nogmaals te scoren.

Leidse Mixer HockeY Club

ffi*ïfi*ffiï:Ë"ËÏïffi
h:**a:Ëff hP;i**,ït.i:i

ÈBS redd,e in de laatste ogenbli[rken
de eer. door de Leidse verdediging vol'
[omen terug íe dringen. Kist zag zich
twee maal gepasseer'd.

Heren 2 koh fret in Rott'erdam tegen
Aeolus op een modderveld niet bolwerken. Vooial in de slagcirkels was de bal
uitersi moeilijk bespeelbaar. Koekebak'
ker scootde twee maal. De gastheren
brachten het tot d'rle doelpunten. Aeolu§
is door deze overwinning van de laatste
Dlaabs Eekomen.

'

Het

8-1

v=ierde

herenelfial was

met

een

overlqinning iopscorer van de week.
OD het ervaren spel van de veteranen
wist de .ionse K,ievitenploeg nauweliiks
een antdoord te vinden. Leiden handhaafde zich hiermee aaln de kop van de
afdeling.
Verdere uitslagen:

6 5{;
Dam,es: Leiden 3-Kieviben 4 0-0;
Uuclll,o 5-Leiden 5 0-0.
,Iongers: H}IYC a-Leiden a 2-1;
VCt., f-Leiden d 0-5 (regl.); Leiden e
Heren: Kievitèn 5-Leiden

Leiden 8-Delftse §tuds 8 6-1.

--KicviLen e 3-9.

Meisjes: Leiden b-Kieviien c t!-1.

$'*

noarey-uitslqsen

B her€n: Ring PassHI{YC 2 3-1; SPirit-TOGO 2 0-3;
Leiden-HBS 6-2; Asvion-HDM2 0-2.
2e klasse C: Àeolus 2-Lei'den 2 3-2"
P'romotieklasse

Dames, Ie klasse: Hilversum-Alliance

2-5; Kieviten-TOGO 2-1; Be FairP"BC

2-2.
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