


    

    

Heren van LMHC veroverden 
k ampinensehap promotieklasse 
Het eerste herenelftal van Leiden h eeft zich in het afgelopen weekeinde de 

meerdere getoond van Togo 2 en Spirit 1 en verzamelde hiermede — met nog de 
thuiswedstrijd tegen Togo op het pro gramma — voldoende punten om het 
afdelingskampioenschap te behalen. 

Iced 	(47 

t. 

Leidse Mixed Hockey Club 
Met de kampioenskansen voor ogen, 

startte het eerste herenelftal van Lei-
den gisteren direct na de beginbully in 
een zeer hoog tempo tegen HHYC 2. 
Reeds in de vijfde minuut opende Hil-
brands de score met een hoog, hard 
schot uit een voorzet van De Haas. Het 
verwaarloosde veld van Klein Zwitser-
land deed het spel wel aan zuiverheid 
inboeten, doch de fel aanvallende Lei-
denaars verwierven zich een gedegen 
veldmeerderheid en vooral over rechts 
bracht, menige combinatie het doel in 
gevaar. Uit een voorzet van Bruinsma 
kon De Haas na 20 minuten de voor-
sprong vergroten. De halflinie met Jan-
sen als beste man beheerste het mid-
denveld en stuwde de voorhoede zonder 
onderbreking ten aanval. Doelpunten 
bleven echter uit en met een 2-0 voor-
sprong werd gedraaid. 

Na de rust wisten Bromberg c.s. zich 
enigszins uit het defensief te werken, 
door verder dan een wat omstreden 
goal van de oud-Leidenaar De Gruyter, 
kwamen de Hagenaars niet. 

In de slotfase nam Leiden het heft 
wederom in handen en een fortuinlijk 
doelpunt van Deutman stelde de over-
winning veilig. 

Leiden gaat nu met 19 punten uit 11 
wedstrijden aan de kop, op de voet ge-
volgd door Togo 2, dat na zijn overwin-
ning op Asvion (3-1) slechts 2 punten 
achterstand heeft Beide ontmoetingen 
met Togo staan nog op het programma 
en het laatste woord in Prornotieklasse 
B is dus nog niet gesproken. 

Heren 2 verloor met slcchts 9 man 
van Kieviten 2 met 2-1. Een uitmun-
tende corner van Gaillard redde de 
Leidse eer. 

Het eerste dameselftal won verdiend 
met 2-0 van BDJC 3, dat weliswaar 
technisch beter spel te zien gaf, maar 
de aanvallen onvoldoende afwerkte. 
Vooral in het begin liet Leiden zich in 
de verdediging dringen; de gasten wis-
ten dit veldoverwicht niet te benutten en 
het Leidse doel is dan ook niet in wer-
kelijk gevaar geweest. Beide doelpunten 
werden na de rust gescoord: mej. 
's Jacob benutte een mooie voorzet van 
mej. Batteljee. Het slechte wegwerken 
van de BDHC-defensie werd door mej. 
Boere grondig afgestraft. 

Dames 2 versloeg Hudito met 3-2, 
een onverwacht, maar volkomen ver-
diend succes op de koplopers van deze 
afdeling. 

H: Siseo 1—Leiden 5 1-4, Groengeel 
10—Leiden 8 7-2. 

D: HHYC 3—Leiden 3 2-1. Leiden 4 
—Te Werve 4-0, Leiden 5—Wilhelmus 
2 1-4. 

Jongens: Leiden b—VCL c 3-1. Lei-
den d—HGC e 0-2, Togo d—Leiden e 
7-3, HGC g--Leiden f 1-1. 

Meisjes: Wilhelmus a—Leiden a 0-7. 

Op Klein Zwitserand (zaterdag) be-
paalde men zidh in het begin slechts tot 
het wederzijds verkennen van capati-
teiten, maar al spoedig moest Togo zich 
tegen een zeker Leids overwicht te weer 
stellen; doelpunten van Krol en Deut-
man werden echter geannuleerd en Hil-
brands schoot rakelings over. 

Met blanke stand werd gedraaid en 
opnieuw trok Leiden ten aanval, voor-
treffelijk gesteund door diepe passes van 
de halflinie. Moens scoorde uit een straf-
corner en De Haas verhoogde de score 
met een zachte push. Een fel aanvallend 
Togo forceerde een strafcorner en liep 
iets op de achterstand in (1-2). Leiden 
beging nu de tactische fout om alles op 
de aanval te zetten en de verdediging 
werd enigszins verwaarloosd; Togo 
maakte hiervan echter .geen gebruik en 
vespeelde hiermede zijn kampioens-
kansen. 

Te Schiedam werd (zondag) tegen Spi-
rit van het begin of direct een fel offen-

1  sief ingezet en spoedig bleek, ,dat Leiden 
technisch en qua snelheid het beste van 
het spel in handen had. Enkele Schie-
damse aanvallen werden slecht afge-
werkt en hadden geen succes. Krol wist 
reeds na tien minuten uit een strafcor-
ner te scoren en' enige ogenblikken la-
ter schoot Hilbrands hard en hoog in. 

Na de rust toonde Leiden zich weer de 
sterkere maar wist dit niet in doelpun-
ten om te zetten; enkele fraaie aanval-
len over rechts werden in de modder 
gemist. De enige Spirit aanval in de 
tweede helft leverde een cornergoal op. 

De eerste ontmoeting in de promotie-
competitie is tegen MRHC, Rotterdam. 
Het tweede heren elftal won met 4-2 
van Leonidas 1 te Rotterdam. Voor de 
rust werd aan beide zijde twee maal 
,gescoord, waarbij Leiden telkens de lei-
ding nam; doelpunten van Van Royen 
en Boucher. In de tweede helft toonde 
Leiden zich duidelijk sterker en met 
goals van Hirschman (invaller) en Snow 
was de overwinning veilig. 

Heren en 4 versloeg Ever Swift op eigen i 1 veld en werd daarmee afdelings-kam- 
i Pioen van de derde klasse. Dit heeft de 
automatische promote naar de 2e klasse 
als resultaat. Een unieke prestatie van 

! de Leidse veteranen, die vorig seizoen 
in nagenoeg dezelfde opstelling in de 4e 
klasse speelden. 

Het eerste damesteam heeft zaterdag 
de deuren naar het kampioenschap wijd 
opengegooid door Togo 2 met 4-1 te 
verslaan. Leiden was de gehele wedstrijd 
in de aanval en het uitstekend verde-
digen van mej. Goekoop legde de ge- 
vaarlijke rechtervleugel van Togo aan 
banden. Mej. Voortman redde enkele 

alen uitstekend. De wedstrijd verliep 
een hoog tempo en in de voorhoede 

nderscheidde zich vooral mej. Wijn- 

.tjes als links-buiten, die tevens een 
strafbully won. De dames Goekoop, 's 
Jacob en v. Randwijck doelpuntten voor 
Leiden. 

Dames 2 ontliep de degradatie door 
met 2-1 van ,HHYC 3 te winnen. Na een 
slechte start bracht Leiden allengs vaart 
in het spel, werkte de achterstand weg 
door een primae 	strafcorner van mej. 
Beukema thoe Water. Op het midden-
veld domineerde mej. F. Kaiser. Een, 
tweede doelpunt stelde de overwinning 
veilig. 

Overige uitslagen: 
Heren: Alliance 3—Leiden 5 1-1 

(Leiden gaat nu promotiewedstrijden 
spelen)• ' Leiden 6—Kieviten 6 6-2; 
Leiden 7--HDS 5 0-1; Leiden 8—Hudi-
to 5 4-1. 

Dames: Leiden 5—Kieviten 5 0-2. 
Jongens: VCL e—Leiden c: 3-6; 

HDM e—Leiden d: 5-0. 

Hockey-uitslagen 
Heren, promotieklasse B: TOGO 2—

Leiden 1-2; Asvion—HBS 0-0; Spirit 
--Leiden 1-2; Ring Pass—HDM 2 1-0. 

2e klasse C: Leonidas—Leiden 2 2-2. 
Ze kasse D: HGC 4—Te Werve 2-3; 

HHYC 4—BMHC 6 6-1; Zuidwijck—
Victoria 3 3-0. 

Dames, le klasse: TOGO—Alliance 
1-0; RBC—Be Fair 0-0. 

2e kasse B: TOGO 2—Leiden 0-8; 
Rijswijk—BDHC 3 6-7;HGC 2—Alliance 
2 2—‘7. 

eidse Mixed Hockey Club 
Nriorgenmiddag speelt zowel het eerste 

dames- als het eerste herenteam van 
Leiden op Klein Zwitserland te Den 
Haag tegen TOGO 2. Beide wedstrijden 
zijn van belang voor het kampioenschap. 
De Leidse heren hebber momenteel 
twee punten voorsprong op de TOGO-
reserves, die zij ook nog op De Krogt 
te bekampen krijgen. In totaal moeten 
nog drie wedstrijden worden gespeeld. 

De Leidse dames, die twee punten 
achterstand hebben op HBS, krijgen het 
tegen de TOGO-dames, die in deze corn-
petite een bescheiden rol spelen, iets 
gemakkelijker. 
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Leidse Mixed Hockey Club A 

Het eerste dan esteam van de LMHC 
speelt morgen bij Kieviten en gaat, ge-
zien de vorige ontmoeting met de Was-
senaarse dames, een zware wedstrijd 
tegemoet. Kampioenskansen zitten er 
voor geen der partij:en meer in, maar de 
strijd om de tweede plaats zal er niet 
minder om zijn. 
Het derde hereneiftal ontvangt Aeolus 

3 uit Rotterdam en door beide punten 
te behalen kan Leiden wellicht op 
Groen Geel inlopen, dat de leiding 
heeft in ,deze afdeling met een voor-
sprong van 1 punt op Leiden 3. Er zit 
dus een kleine kans in voor het kam-
pioenschap of een beslissingswedstrijd. 
Mocht ook Groen Geel beide punten 
behalen, dan zal Leiden promotiewed-
strijden moeten spelen om toegelaten te 
warden, tot de tweede 'klasse. 

Ook heren 6 is runner-up voor de 
promotie, maar moet eerst nog de voile 
winst bij HGC weghalen. 

Verder wedstrijdprogramma LMHC: 
Heren: Delftse Studs 6—Leiden 7; 

Leonidas 4—Leiden 8. 
Dames: Leiden 3—HDM 3; Leiden 4—

Togo 5: HDS 2—Leiden 5. 
Jongens: Leiden c-11HYC c; Lei-

den d--?Rush b. 

Meisjes: Leiden b—HDM c. 

Leidse Mixed Hockey Club 
Het eerste herenelftal van de LMHC 

speelt morgen te Rotterdam de eerste pro
motiewedstrijd voor een plaats in de 

overgangsklasse tegen MRHC. 
Leiden eindigde de competitie met 25 

punten uit 14 wedstrijden en een voor-
sprong van 6 punten op de naaste con-
current HBS uit Haarlem; MRHC be-
haalde eveneens 25 punten uit 14 wed-
strij den ook met zeer ruime voorsprong 
op nurr;mer twee, HDS. Concluderende, 
.dat beide ploegen over even sterke troe-
ven beschikken, mag men aannemen, dat 
de overwinning slechts een kwestie van 
een enkel doelpunt zal zijn. Leiden heeft 
een zeer snelle voorhoede, die, mits vol-
doende gesteund, tot goede prestaties 
kan komen. MRHC beschikt over een 
zeer hechte verdediging. Beide teams 
hebben een grondige voorbereiding ter de de rug en wij zien een spannende, I 
zo niet enerverende wedstrijd tegemoet. 

Het derde hereneiftal gaat naar Was-
senaar voor de ontmoeting met Groen 
Geel 4, dat in een nevenafdeling van de 3e-klasse het kampioenschap behaalde. 
De wedstrijd is dus van direct belang 
voor de eventuele promotie van Heren 3 
naar de tweede 

klasse en gezien de 
resultaten, die dit elftal in successie 
heeft geboekt, zijn onze verwachtingen hoog ,gespannen. 

Verder competitieprogramma LMHC: 
Heren: HDM 6—Leiden 6; Leiden 7—Green Geel 2; Hudito 5—Leiden 8. 
Dames: Togo 5—Leiden 4; Hudito 3 —Leiden 5. 
Jongens: Leiden b—HDM b; HDM d 

—Leiden c; SV '35 a—Leiden d; Leiden 
f—Ring Pass e. 

Meisjes: HDM c—Leiden b. 

Hockey-programma 
Heren, kampioenschap van Neder- 

land: Delftse Studenten—Zwolle; Venlo —Groninger Studenten. 
le klasse: Amsterdam—SCHC; BMHC —HHYC. 
promotie naar overgangsklasse: MRHC 

—Leiden, 

Leidse Mixed Hockey Club 
MRHC 1—LEIDEN 1: 2-4. 

De betere techniek van het Leidse 
team heeft tenslotte gezegevierd over het 
vrij primitieve spel van de Rotterdam-
mers. Deze voor de promotie naar de 
overgangsklasse zo goed als beslissende 
wedstrijd, werd vooral gekenmerkt door 
nerveus spel. De kleine incidenten, de 
gespannen sfeer, het slechte veld be-
invloedden de spelwijze van de overi-
gens in hoog tempo spelende elftallen. 

Moens opende de score uit een straf-
corner, maar nog voor de rust bracht 
MRHC de balans weer in evenwicht, 
door een, tegen Kist gegeven, strafbully 
te benutten. 

Het was MRHC, dat na half-time de 
leiding nam, ditmaal uit een strafcor-
ner. Linksbuiten Krol, die een voortref-
felijke wedstrijd speelde, zag zijn enorm 
doorzettingsvermogen beloond met twee 
zeer fraaie doelpunten. Een strafbully 
tegen Leiden werd door Hilbrands weg-
gewerkt en vlak voor het einde legde 
Krol de basis voor het vierde doelpunt, 
dat door Deutman werd gescoord. Hil-
brands knalde nog twee maal tegen de 
paal en hiermede was alle kruit ver-
schoten. 

Met optimisme kan dit elftal de thuis-
wedstrijd tegen MRHC tegemoet zien: 
men kent de tegenstander nu en met de 
wetenschap zblf niet het sterkste spel te 
hebben getoond, is Leiden favoriet voor 
de promotie. 

GROEN GEEL 4—LEIDEN 3. 
Leiden won de eerste ronde voor de 

voor de promotie naar de tweede klasse, 
door op weinig overtuigende wijze de 
kampioen van de nevenafdeling der 3de 
klasse te verslaan. Met 2 invallers kon 
Heren 3 de gewone vorm niet vinden 
er mocht er dan al sprake van enig 
Leids overwicht zijn, de voorhoede 
maakte het de uitstekende doelverde-
diger van Wassenaar niet moeilijk. Aan 
beide zijden werden kansen gemist en 
zelfs een serie strafcorners leverde geen 
Leids doelpunt op. Dank zij de stugge 
verdediging van Janssen c.s. en het on-
vermoeid stuwen van centre-half Hey-
broek, kon ook Groen Geel niet tot 
scoren komen. Slechts enige ogenblikken 
voor het einde wist Van Berckel met 
een hard en hoog schot het enige doel-
punt in deze ontmoeting te maken. 

Het zesde herenteam van de LMHC, 
het vermaarde studentenelftal, mag 
zich na de 1-4 overwinning op HDM 
6 officieus afdelingskampioen in de 
eerste klasse der Zuidhollandse hoc-
keybond noemen. Het thans vergaarde 
puntental is reeds voldoende en de 
komende wedstrijd tegen VCL kan 
daarin geen verandering meer brengen. 

Verdere LMHC-uitslagen: 
Heren: Leiden 7—Groen Geel 2: 3-0; 

Hudito 5—Leiden 8: 1-3. 
Dames: Togo 5—Leiden 4 0-2; Hudito 3—Leiden 5 5-0. 
Jongens: Leiden b—HDM b 1-0; 

g HDM d—Leiden c 0-2; SV 35 a—Leiden 
d 4-4; Leiden f--Ring Pass e 0-2. 

Meisjes: HDM c—Leiden b 

1144 Lel se Mixed Hockey Club 
Het eerste LMHC-herenelftal ont-

vangt morgen MRHC uit Rotterdam en 
behoeft uit deze wedstrijd slechts een ransstetetebephroalenovonaennaar de Overgangs- 

Leiden, dat zich vorige week te Rot-
terdam technisch de betere toonde en 
dit overwicht op het slechte MRHC-
veld in een 4-2 overwinning tot uitdruk-

returnwedstrijd zonder twijfel de beste 
king wist te brengen, heeft voor deze 

papieren. De snelle en op iedere kans , 
attente voorhoede zal zijn spel op eigen i 
terrein wellicht nog beter kunnen ont- 
plooien dan te Rotterdam en indien de 
halflinie de aanval ondersteunt met de 
steeds zo verrassende diepte-passes, zal 
men op een spectaculair offensief kun- nen rekenen. 

De gasten zullen er ongetwijfeld voor 

i

lwaken, de verdedigingsfouten van vo-
rige week te herhalen en hun voorhoede 
zal zich de Leidse offside-val nog wel 
herinn.eren.. Er is dus alle reden om een 
spannende wedstrijd te verwachten, voor 
al ook, omdat MRHC de kansen op een 
beslissingswedstrijd niet zonder meer ui 
harden zal geven. 	 t  

Ook voor het derde herenelftal is het 
morgen een belangrijke dag: nog slechts 
een enkel punt scheidt deze ploeg van 
de promotie naar de tweedeklasse. Al-
hoewel Leiden het voordeel van eigen. 
terrein heeft en ook een puntenvoor-1 
sprong in deze prornotiecornpetitie kun- I 
nen wij een spannende wedstrijd tegen. 1 
HDM 4 tegemoet zien. 

Verder LMHC-programma: 
Heren: Hilversum 8—Leiden 5; MRHC 4—Leiden 7; Leiden 8—Dordrecht 4; Dames: Leiden 5—Hudito 5; Jonns: Togo B--Leiden B, Siseo A—Leiden ge C; 

VCL G. 
Leiden D—VCL F. Meisjes : Leiden B— 



Het elftal van de Leidse Mixed Haas, Hillebrands, Deutman en 
Hockey Club, dat naar de over- Krol, midden Gavaert, Janssen en 
-an sklasse promoveerde: achterste Goslings, knielend: Moens, Kist en 

rij van links raar rechts: Bruinsma, Konig. 
Crommelin (scheidsrechter), De 

(Foto L.D./Van Vliet) 
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Doa;lege op M.D.H.C. promoveert 
L.M.H.C. naar de overgangsklasse 

Zoals begrijpelijk deed het begin van 
de ontmoeting een beetje nerveus aan, 
maar allengs ontwikkelde z dich 

verdedigin- 
van beide 

OOK DERDE• 
gen kregen druk werk. Het bleek maar 
zij den snel open spel en e 

	

al te duidelijk, dat de Leidenaars, die 	Door tegen H.D.M. met 3-3 gelijk te 
aan een gelijk spel reeds voldoende had- spelen, is ook het derde herenteam van 
den een snelle beslissing wilden force- L.M.H.C. er in geslaagd te promoveren. 
ren. Na een kwartier spelen leidde het Volgend jaar komt dit elftal ui n

t in d 
er
e 

zware offensief tot een doelpunt. Een tweede klas. Het heeft gistere echt 
hard schot van Deutman werd door de geruime tijd aan een zijden de ru st 

draadje 
 zel 
ge 

fs 
overigens uitstekende doelman van hangen. H.D.M. bereikte 
M.H.R.C. niet voldoende weggewerkt en met een 2-3 voorsprong en het duurde 
Hilbrands kon zonder moeite de bal in tot even voor het einde eer Koekebak-
de uiterste hoek plaatsen. Ook de gasten ker kans zag L.M.H.C. 3 aan het gelijke 
zaten niet stil, maar zij vonden in de spel te helpen, dat nodig was voor de 
Leidse defensie een onoverwinnelijke promotie. Verdere uitslagen: 
veste.  

	

Na hervatting was het Leidse over- 	Heren: Hilversum 8—Leiden 5  1-1; 

wicht veel overtuigender. Goed gesteund Leiden 8—Dordrecht 4 4-4. 
door de half linie, waarin vooral Jansen Dames: Leiden 5—Hudito 5 3-2. 
een sterke partij vertolkte, kon de voor- 	Jongens: Siseo a—Leiden C 1-0 

e  a
. 

hoede enige druk blijven uitoefenen. Op 	Overige wedstrijden werden a 	ge- 

de linkervleugel vertoonde Krol enkele last. 

Door de beslissingswedstrijd tegen voortreffelijke staaltjes, maar zijn voor-
M.R.H.C. met 2-0 tot een voortreffelijk zetten bleven onbenut. Een zuivere pass 
einde te brengen, is het- eerste team van de zeer attente Bruin

oortikte 
sma bracht de 

van de Leidse Mixed Hockey Club er bal ij De Haas, die d 	
naar 

in gesktagd een plaats in de over- Hilbr 
b
ands. In voile snelheid flitste deze 

gangsklasse te veroveren. De Leide- door de Rotterdamse dat L.M. 
verdedi

H  
ging de- 

naars 

en. 

naars verdienden de zege, zij waren scoorde het doelnunt, 	
.. 

tactisch en technisch de meerdere van finitief in de overgangsklasse bracht,  

hun tegenstander. 	
want de Rotterdammers konden in de 
resterende minuten niet voldoende klasse 
opbrengen om het de Leidenaars zeer 
moeilijk te maken. 

Vs, Captain Dodd-beker naar Engeland 

Oxfordse hockey-teams zegevierdei 
in ste en ontmoetingen tegen Leidei 
Britse tvielrenners in element 
op grasbaan op L.F.C.-terrein 
Wanneer de Oxfordse gasten morgenavond na ruim een week in de 

Sleutelstad te hebben doorgebracht afscheid nemen van hun Leidse 
gastvrouwen en gastheren, nemen de hockeyers onder hen ook de 
Captain Dodd-beker mee naar Engeland. Zij hebben deze trofee her-
overd in de officiele stedenontmoetingen, die zaterdagmiddag op 
Roomburg gespeeld werden, Het Britse succes was in hoofdzaak te 
danken aan de dames. Zij versloegen haar Leidse tegenstandsters met 
niet minder dan 6-1. De heren uit de Sleutelstad mochten dan al met 
3-0 een revanche nemen voor deze nederlaag, met 6-4 sloeg de 
balans toch door in het voordeel van de Engelsen. 

De jeugdige Leidse damesploeg was 
samengesteld uit speelsters van LMHC 
Siseo en Zuidwijck. Reeds direct na het 
begin was te zien, dat de jeugdige stad-
genoten niet opgewassen waren te-
gen de grotere routine van haar tegen-
standsters. Vooral het trio, Alison en Jo 
Cook en mrs. A. Coombess maakte het 
de Leidse defensie herhaaldelijk zeer 
moeilijk. Nadat de Britse gasten de lei-
ding hadden genomen, kon Wil Pleij nog 
gelijk maken, maar reeds voor de rust 
drukten de Oxfordse dames haar over-
wicht met een 4-1 voorsprong uit en na 
de thee maakten zij het halve doziju vol. 

De Leidse heren kwamen beter voor 
de dag. Zij domineerden in vrijwel de 
gehele ontmoeting, legden een grotere 
balcontrole aan de dag en wisten vooral 
beter gebruik te maken van verkregen 
kansen. De doelpunten werden gescoord 
door 0. Post, Doove, en Hilbrands. Het 
was in hoofdzaak aan de Engelse goalie 
Hudson te danken, dat de score zo laag 
bleef, maar ook zijn Leidse collega Kist 
heeft voldoende gelegenheid gekregen 
om te bewijzen uit voortreffelijk kee-
pershout gesneden te zijn. 

Mixed-hockeytoernooi 
Ook de zondag brachten de Oxfordse 

hockeyers op Roomburg door. Zij namen 
er deel aan een groot mixed-toernooi, 
dat werd georganiseerd door Siseo en 
Zuidwijck. In totaal namen er acht  ver-
enigingen deel: Siseo, Oxford, Zuidwijck 
Leiden, RMHC, Delftse Studenten, HDM 
en HGC, met twaalf elftallen. Na de be-
ginbully, die werd gemaakt door burge- 

gemeester jhr. mr. F. H. van Kinschot I 
en captain Dodd, ontwikkelde zich on I 
vele fronten een felle strijd. Het werd 
een bijzonder prettig hockeyfeest, te-
meer daar ook de weergoden zich op-
nieuw van hun Neste zijde lieten zien. In 
de finale won Leiden a met 1-0 van 
Oxford a, dat zich in korte tijd dus wel 
vertrouwd had gemaakt met dit voor de 
Engelsen totaal onbekende soort: mixed-
hockey. 

Tijdens een gezellig avondje in Café 
„Zomerzorg" werden de prijzen door de 
voorzitter van Siseo, de heer  J. van Dijk 
uitgereikt. 

Ook L.M.H.C. 5 promoveert 
Van de acht teams, die de Leidse 

Mixed Hockey Club in het afgelopen sei-
zoen in de competitie heeft gehad, zijn 
er nu vijf gepromoveerd. Gisteren won 
het vijfde herenelftal in Utrecht met 
5-2 van Kampong 4. Na het gelijke spel 
een week tevoren zijn de Leidenaars nu 
zeker van een plaats in een hogere af-
deling. Immers, zij spelen met vier ploe-
gen om drie plaatsen een halve compe-
titie. Kampong heeft twee wedstrijden 
verloren en kan LMHC 5 dus niet meer 
bereiken. 
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 Mixed Hockey Club 

t de successen van het vorig sei-

Lj id 

zoe nog vers in het geheugen, t.w. vijf 
afdelingkampioenschappen en seven 
promoties, staat de LMHC thans weer 
klaar van start te gaan met 21 com-
petitie-elftallen. In hoeverre dit aantal 
nog zal kunnen worden uitgebreid is 
slechts afhankelijk van de veldaccomo-
datie. 

De KNHB-competitie begint zondag 
en Heren 1 ontvangt Victoria uit Rot-
terdam. Wij wensen de Leidenaars na 
hun promotie alle succes toe, maar ge-
loven nauwelijks, dat wij dit maal reeds 
op een overwinning mogen hopen. 
Victoria versloeg Leidei vorig jaar in 
de bekercompetitie overtuigend met 
6-2. 

Het tweede herenelftal gaat naar 
Kieviten in Wassenaar en zal het daar 
inogelijk tot een overwinning brengen. 

Heren 3 ontvangt Hillegersberg, een 
nog onbekende gast op de Leidse velden. 
Wat het verjongde heren 4 er in de 
tweedekiasse van terecht zal brengen is 
een open vraag. De wedstrijd tegen VCL 
te Wassenaar zal het leren. 

Het eerste dameselftal gaat naar 
Kieviten; evenals verleden jaar een ge-
duchte tegenstandster. Dames 2 gaat 
eveneens bij Kieviten op bezoek. 

Verdere wedstrijdprogramma: 
Heren: HBS—Leiden 5; Siseo—Lei-

den 6. 
Dames: Leiden 3—Kieviten.  

HOCKEY 

Leiden start met 
gelijkspel 

Het eerste elftal van Leiden (heren) 
heeft het tegen Victoria uit Rotterdam 
in de eerste ontmoeting van dit seizoen 
niet verder kunnen brengen dan een 
gelijkspel (3-3). Nadat Kodde via de 
stick van de goedspelende invaller Hey-
brook voor Victoria gedoelpunt had, trok 
Leiden geprikkeld ten aanval en door 
Moog tempo en goed combineren was bij 
de rust een voorsprong van 3-1 bereikt; 
De Haas scoorde twee meal en Hilbrands 
benutte een strafbully. 

In de tweede helft werd Leiden weer 
in de verdediging gedrongen en Victo-
ria bracht de balans in evenwicht. Zelfs 
heeft het heel weinig gescheeld of de 
overwinning was naar de Rotterdam-
mers gegaan, 

Heron 2 bracht het, met tien man 
spelend, tot e'en verdiende overwinning 
op Kieviten 3. Reeds na 7 minuten 
scoorde Hirschman. Tot de rust bleef 
de strijd gelijk opgaan (2-2), maar na 
tien minuten spelen in de tweede helft 
hadden Kamberg en v. Berkel voor een 
5-2 voorsprong gezorgd. Kieviten kon 
nog tot 5-4 inlopen, maar enkele mi-
nuten voor het einde stelde Boucher 
de overwinning veilig. Heren 3 kwam 
met een maximaal aantal invallers in 
het veld tegen Hillegersberg en moest 
ondanks stugge weerstand van de vete-
ranenverdediging een 0-2 ruststand ac-
cepteren. In de tweede helft scoorden 
beide teams eenmaal en de overwinning 
bleef aan de snelle en enthousiaste ploeg 
van de gasten. 

Het eerste dameselftal speelde een re-
delijk snelle en goede wedstrijd tegen 
het geroutineerde Kieviten 2 to Was-
senaar. Veel aanvallen liepen echter in 
de off-side-vat en met de rust had Kie-
viten een voorsprong van 2-0. Mej. 
De Meyere werd geblesseerd en een ge- , 
decimeerd elftal verdedigde zich tegen 
een tactisch betere tegenstandster. Een 
minuut voor het einde moist mej. Goe-
koop uit een stralcorner het enige Leid-
se doelpunt to scoren. 

Verdere uitslagen: 
Heren: VCL 1—Leiden 4, 2-0; HBS 

3—Leiden 5, 0-3; Leiden 6—Siseo 1, 
0-6. 

Dames: Kieviten 3—Leiden 2, 5-1; 
Leiden 3—Kieviten 4, 2r-0. 

Hockey_uitslagen 
Heren, le-klasse: Be Fair—Delftse 

Studs 2-0, HHYC—Laren 0-6, Kam-
pong—SCHC 0-1, TOGO—BMHC 1-1. 

Overgangsklasse A: HDM—Hilversum 
2 4-2, Kieviten—Alliance 2-2, Leiden—
Victoria 3-3, Amsterdam—BMHC 2 2-1. 

2e-klasse A: Leiden 3—Hillegersberg 
0-4, Ring Pass—Leonidas 4-1, Dor-
drecht—TOGO 4 5-0. 

2e-klasse C: Delftse Studs 2—Tempo 
'34 3-0, HGC 4—Ring Pass 2 3-0, VCL 
—Leiden 4 2-0, MRHC 2—Groen Geel 
3 1-2. 

2e-klasse D: Te Werve—Zuidwijck 
2-2, Kieviten 3—Leiden 2 4-6, HDM 3 
—HBS 2 1-1. 

Dames, le-klasse: Be Fair—Groen Geel 
2-2, RBC—Alliance 1-1, Gooi—Kievi-
ten 0-4, TOGO—BDHC 1-3. 

2e-klasse B: HGC 2—HDM 2 2-1, Al-
liance 2—TOGO 2 1-2, Kieviten 2—Lei-
den 2-1, BDHC 3—HBS 5-7. 



In de geheel open strijd, die zich nu 
ontwikkelde zegevierde de Leidse ver- 
dediging en de halflinie o.l.v. mej. 
Kaiser verzette veel werk om het con- 
tact met de voorhoede te behouden. 
Vooral mej. 's Jacob verdeelde het spel 
goed over de Leidse vleugels. Het win-
nende doelpunt kwam van de rechter 
vleugel: mej. v. Randwijk werkte de 
aanval zonder aarzelen of en gaf Leiden 
een 2-1 voorsprong en daarmee de 
overwinning. Een bescheidener score 
dan zeer wel mogelijk is geweest, het-
geen vooral te wijten is aan de slordige 
en vooral trage wijze, waarop de aan-
vallen werden voltooid. Het samenspel 
is goed, maar het verrassende element 
ontbreekt. Juist het wapen van het 
plotseling initiatief en combineren, ge-
paard aan sneiheid heeft men nodig in 
ontmoetingen met ervaren tegenstand-
sters. BDHC kwam met een zeer jonge 
ploeg in het veld. 

Verdere uitslagen: 
Heren: Leiden 2—HDM  3 4-0; Togo 

4—Leiden 3  9-1; Leiden 4—MRHC 2 
1-2; Leiden 6—Delftse Studs 5 1-4; 
Rijswijk 4—Leiden 7 2-7; Wilhelmus 2 
—Leiden 8 afgelast. 
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Hockey- overzicht 

14°' 6%-fi'da-imA7-"riming van Leiden veraectiNg van mej. oe oop en mej. 
Beukema thoe Water. Mej. Voortman 

op te treden. Echter was de afwerking 2angskIasse 
behoefde in de eerste helft nauwelijks 

wat te traag en een plotselinge tegen- 
aanval van de gasten overrompelde het 
Leidse defensieblok, zodat de eerste 
speelhelft in een voor Leiden onver-
diende gelijke stand eindigde. 

Na de rust trokken de Leidse dames 
weer gulegen ten aanval, hoewel het 
veldoverwicht_minder overtuigend was 
dan tevoren. ej. Van Dorp speelde op 
de rechtsbuitenplaats een goede partij 
en haar samenspel met mej. Van Rand-
wijk stelde de gasten voor zeer moeilijke 
prdblemen. Echter werd het spel wat 

te

kort gehouden en doelpunten bleven uit. 

C 

m 
I 

Hockey_uitslagen 
Heren le klasse: HHYC—Be Fair 

1-1, SCHC—Laren 1-1, BMHC—Kam-
pong 2-1, Delftse Stnds—TOGO 4-1. 

Overgangsklasse A: Alliance—HD C 
0-2, Victoria—Kieviten 4-2, BMHC  2 
—Leiden 1-4, Hilversum 2—Amster-
dam 0-4. 

2e klasse A: Hillegersberg—Ring Pass 
2-1, Groen Geel 2—Dordrecht 3-3, 
TOGO 4—Leiden 3 9-1. 

2e klasse C: Tempo '34—HGC 4 2-1, 
Ring Pass 2—VCL 0-2, Leiden 4—MR 
HC 2 1-4, Groen Geel 3—Delftse Studs 
2 0-3. 

2e klasse D: Zuidwijck—Kievieten 3 
3-1, Leiden 2—HDM 3 4-0, HBS 2—
Delftse Studs 3 1-2. 

Dames, le klasse: Alliance—Be Fair 
1-5, Kieviten—RBC 2-0, BDHC—Gooi 
4-1, Groen Geel—TOGO 0-2. 

2e klasse B: HDM 2—Alliance 2 3-3, 
Leiden—BDHC 3 2-1, HBS—HGC 2 
5-1,  TOGO 2.—Kleiviteni 25-4. 
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1 BMHC in eigen huis een moeilijke tegen-
stander blijken, die er alles op zal zet-
ten de nodige punten te vergaren in de 
eerste competitiehelft. 

. 
Leiden komt niet in de vertrouwde 

proanotie-opstelling „uit. De rechtshalf-

pleats, waar invaller Heybroek vorige 
week een niet onverdienstelijk debuut 
maakte, geeft een nieuwe besetting te 
tien. De Leidetnaars sullen het bovenal 
van eon constante aanval moeten hebben , 
en wanneer Krol rinds vorige week aatn.  

1 snelheid ,gewonnen heeft en 
BrUillISTria OP 

de rechtervIeugel zieh niet steeds de 
te 

ver near birmen begeeft sal ier via 
hoekvlaggen menige goede kans voor 
Leiden kunnen ontstaan. De .halfitnie 
met spil Jans_en sal sich moeten voor-
bereiden op een snelle BMHC-voorhoe-
de en het verdedigingsblok attent heren 

moe- 

ten si.jn op routiniers bij de g ast. 
Men mag aantilemen. dat Lei

heeft
den v

en 
o- 

' age week sun les wel ,geleerd  
het er den keer niet bij sal paten zitten, 
als een zekere voorsprong is bereikt. 

Dames 1, dot vorige week in een seer 
verdietnstelijke wedstrijd van bet 'germ-
tineerde Kieviten verloor, ,dat overigens 
enkele oud-internationals telde — soeelt 
om 12.30 op eigen terrein tegen BDHC 3. 

De Bloemendaalse dames ,verloren det 
eerste ,ontrnoeting van het •seisden me 
5-7 van HBS, waaruit men wel mag 
afleiden, dat BDHC over ee dat

n 
dit 

sterke 

voorhoede beschikt. Leiden, 
zoen in een vrijwel totaal e gwijsigde p-
stelling uitkomt. heeft een vrij ste

o
rke 

verdediging; de voorhoede daarentegen 
is nog niet igeheel ingespeeld en sal het 
vooral moeten zoeketn, in het snel afge- 
Ven van de bal Juist door het lange 
afwachten. ontst'aan de off-side moei-
lijkfheden. waarmee Leiden vorige week , \ 

zozeer to kampen had.  
Verder competitieprogramma: 
Heren: Leiden 2—HDM 3; Togo 4— 

Leiden 3; Leiden 4--MRHC 2; Leiden 6 
----Delftse Studs. 5; Rijswijk 4—Leiden 7;  
Wilhelmus 2—Leiden 8. 

Dames: Leideki 2—BDHC ; BDHC 6 
—Leiden 3; Leiden 4—Kievit4en 5. 

Die jrunioretncompetitie begint zondag 
5 ,o(ktober; morgen sijin 3 j,ongens- en 2 
meisjeselftallen de gast vande Kievind- 

- 

tenjeugd te Wassenaar voor vrie 
schappelijke oefenweds.trijden. 

Hockey-overzicht 
t7/ 

Leiden (heren) naafi 
Bloemendaal 

Het eerste heren elftal van de LMHC 
gaat morgen naar Bloemendaal. BMHC 

verloor vorige week de uitwedstrijd 
van Amsterdam, Afgaande op deze 
slag en het 3-3 spel van Leiden tegen 
Victoria op eigen veld, snag men gerede 
hoop koesteren, dat de overwinning 
naar de Sleutelstad gaat. Echter zal 



kort gehouden en doelpunten bleven uit. 
In de geheel open strijd, die zich nu 
ontwikkelde zegevierde de Leidse ver-
dediging en de halflinie o.l.v. mej. 
Kaiser verzette veel werk om het con-
tact met de voorhoede te behouden. 
Vooral mej. 's Jacob verdeelde het spel 
goed over de Leidse vleugels. Het win-
nende doelpunt kwam van de rechter 
vleugel: mej. v. Randwijk werkte de 
aanval zonder aarzelen af en gaf Leiden 
een 2-1 voorsprong en daarmee de 
overwinning. Een bescheidener score 
dan zeer wel mogelijk is geweest, het-
geen vooral te wij ten is aan de slordige 
en vooral trage wijze, waarop de aan-
vallen werden voltooid. Het samenspel 
is goed, maar het verrassende element 
ontbreekt. Juist het wapen van het 
plotseling initiatief en combineren, ge-
paard aan snelheid heeft men nodig in 
ontmoetingen met ervaren tegenstand-
sters. BDHC kwam met een zeer jonge 
ploeg in het veld. 

Verdere uitslagen: 
Heren: Leiden 2—HDM 3 4-0; Togo 

4—Leiden 3 9-1; Leiden 4—MRHC 2 
1-2; Leiden 6—Delftse Studs 5 1-4; 
Rijswijk 4—Leiden 7 2-7; Wilhelmus 2 
—Leiden 8 afgelast. 

Dames: Leiden 2—BDHC 4 3-2; BD 
HC 6—Leiden 3 0-0; Leiden 4—Kie-
viten 5 0-1. 

HOCKEY. 

Hockey - elf tal 
begint aan „Rome" 

Wanneer midvoor De Beer vrijdag 
a.s. in de eerste wedstrijd van het zes-
landentoernooi te Brussel de stick 
kruist met de aanvalsleider van Italie, 
zal dit de inzet betekenen voor het 
Olympisch toernooi van 1960 te Rome. 

Eigenlijk is deze voorbereiding al be-
gonnen bij de eerste training na het 
toernooi to Amstelveen, doch het Expo-
toernooi van het komende weekeinde 
wordt de eerste test voor de ploeg, 
waarvoor na het vertrek van Drijver, 
Jos Terlingen en Wagener een nieuwe 
formatie moet worden gezocht. 

Na de wekelijkse training op het veld , 
van Laren hebben de beide leden vhin 
de elftal-commissie, Honk de Looper en ' 
Dick Loggere, die men zou kunnen be-
schouwen als opvolgers van coach Rein 
de Waal, enkele mededelingen gedaan 
omtrent de opzet van de voorbereiding. 

De veldtraining zal in januari worden 
aangevuld met een wekelijkse conditie-
training, waarvoor men Chris Berber 
weer bereid hoopt to vinden. Behalvede 
interlandwedstrijden, die op het pro-
gramma staan, wordt een aantal oefen-
wedstrijden ingelast en in al deze ont-
moetingen zullen de spelers de vrijheid 
krijgen hun eigen spel to spelen, zonder 
dus aan een opdracht gebonden to zijn. 

Intussen zal een C-ploeg, bestaande uit 
spelers tot 21 jaar, onder leiding van de 
vroegere midvoor van HHIJC en het 
Nederlands elftal Piet Bromberg trainen. 
Deze C-ploeg, waaruit een nieuw mate-
riaal voor de nationale ploeg hoopt to 
kunnen putten, zal dit seizoen uitkomen 
in een competitie met vier districts-
elftallen, bestaande uit spelers onder de 
24 jaar. 

Het eerste grote examen van de kan-
didaten voor de Olympische ploeg sal 
worden gevormd door het grote inter-
nationale toernooi, dat in 1959 in Miln-
chen wordt gehouden en waaraan ver-
moedelijk ook door India en Pakistan 
of door een van beide ploegen wordt 
deelgenomen. 

Hockey - overzicht 

Eerste overwinning van Leiden 
in overgangsklasse 

(Van onze hockey-medewerker) 
Op de prachtige velden van BMHC te 
Bloemendaal speelden de LMHC 
heren de tweede wedstrijd voor de 
Overgangsklasse. Een zeer snelle par-
tij, waarin Leiden bij vlagen uitmun-
tend hockey liet zien, eindigde in een 
1-4 overwinning voor LMHC. 
Leiden opende onmiddellijk het offen-

sief en iazendsnelle aanvallen, meestal 
over rechts, waar de attente Bruinsma 
met De Haas een vlotte vleugel vorm-
den, zaaiden onrust in de verdediging 
van de gastheren, die op wonderbaar-
lijke wijze de stand blank wisten te 
houden. 

De spaarzame aanvallen op de Leidse 
veste leverden voor Moens • c.s. geen 
moeilijkheden op, ook al was het spel 
van de Leidse verdediging van minder 
allure, dan wij gewend zijn. 

Pas in de 25e minuut kon Leiden een 
voortdurende overwicht in een doelpunt 
uitdrukken. Toen een van de Bloemen-
daalse backs de bal uit open goal weg-
sloeg, kreeg Leiden een strafbully toe-
gewezen, die door Hilbrands feilloos 
werd benut. 

Een stug verdedigend BMHC trok de 
gehele halflinie terug in de slagcirkel, 
maar Leiden zag in deze laatste rom-
melige lase van de eerste speelhelft 
geen kans een tweede doelpunt to 
maken. Keer op keer liepen de Leidse 
aanvallen dood in de mama van de 
defensie der Bloemendalers, waar vooral 
keeper Alan vriend en vijand diepe 
bewondering afdwong met zijn specta-
culair doelverdedigen. 

Na de rust ging de strijd op vrijwel 
gelijke wijze verder. Leiden viel nog 
feller aan, omdat in deze fase van de 
wedstrijd een beslissing diende te wor-
den geforceerd. Ook nu weer kwamen 
de beste combinaties van de rechter-
vleugel. Krol op de linkervleugel liet 
slechts zelden de snelheid zien, die hij 
zeker moet kunnen opbrengen, al dient 
gezegd, dat het merendeel van de aan-
vallen van het middenveld uit, direct 
naar -  rechts geleid werden. 

ONTKNOPING 

De ontknoping van de strijd liet niet 
lang op zich wachten. Leiden liet goed 
gefundeerd aanvalsspel zien. Korte en 
lange passes wisselden elkaar af. In de 
10e minuut nam midvoor Hilbrands op 
de hem eigen wijze een throughpass van 
De Haas mee naar voren, glipte tussen 
de BMHC backs door en passeerde kee-
per Alan met een laag, hard schot 
(0-2). Een algemene aanval uit het 
middenveld bracht de bal bij rechtsbin-
nen Deutman, die zonder aarzelen in-
schoot. Weliswaar wist de BMHC-doel-
man dit schot to stoppen, maar Deut-
man liep door en kogelde dit maal raak. 

Met dit derde doelpunt was de beslis-
sing eigenlijk al gevallen. BMHC kwam 
nog slechts sporadisch tot een tegenaan-
val en de verdedigers werden minder 
resoluut in hun afweer. Op dit moment 
liet Leiden de teugels vieren en gaf 
Bloemendaal hierdoor de gelegenheid 
wat op adem to komen. De vrij onsa-
menhangende aanval van de BMHC'ers 
nakijken gaf. Overigens was dit de enige 
had spoedig succes, teen midvoor 
Snetlage met een snelle solo Kist het 
vrijheid, die Leiden toestond. Het offen-
sief werd weer met kracht ingezet en 
Deutman wist enkele minuten voor het 
einde op waarlijk iistige wijze de BMHC-
goalie uit positie to spelen en de score 
op 1-4 to brengen. 

Een ruimschoots verdiende overwin-
ning voor Leiden, vooral door snelheid, 
efficient aanvalsspel en een „elasti-
sche middenlinie. Vermelding ver-
dient het spel van invaller Heybroek, 
die een uitmuntende indruk achter-
liet. Het lijkt erop, dat de juiste be-
zetting van de rechtshalf plaats gevon-
den is, ook al is Heybroek van nature 
geen halfspeler. 
Leiden heeft nu 3 punten uit 2 wed-
strijden; een goed resultaat na de 
promotie uit de promotieklasse. 

00K DAMES WONNEN 

Ook het dameselftal boekte de eerste 
overwinning van dit seizoen. Een goed 
resultaat van een verjongde ploeg (2-1). 

Reeds in het begin van de wedstrijd 
bleek, dat Leiden tegenover BDHC niet 
bij voorbaat kansloos zou zijn, zoals dat 
vorige week tegen de Kievieten het 
geval was. 

Goed gesteUnd door de middenlinie 
trok de voorhoede keer op keer ten 
aanval en vooral de linkervleugel, mej. 
Staverman en mej. De Meyere, combi-
neerden de bal telkenmale voor de 
Bloemendaalse veste. Men miste echter 
een midvoor, die een aanval met succes 
weet af to werken. Mej. v. d. Knaap 
heeft kennelijk moeite zich weer aan 
het Nederlandse hockey aan to passen. 
Zo duurde het een ruime 20 minuten 
voor mej. De Meyere kans zag een van 
de vele schermutselingen in het BDHC-
doelgebied in een 1-0 voorsprong om to 
zetten. In deze periode golf de de Leidse 
aanval uitsluitend over de helft der 
tegenstanders en een zwak offensief der 
BDHC-dames werd reeds bij de mid-
denlijn opgevangen door de uitstekende 
verdediging van mej. Goekoop en mej. 
Beukema thoe Water. Mej. Voortman 
behoef de in de eerste helft nauwelijks 
op te treden. Echter was de afwerking 
wat to traag en een plotselinge tegen-
aanval van de gasten overrompelde het 
Leidse defensieblok, zodat de eerste 
speelhelft in een voor Leiden onver-
diende gelijke stand eindigde. 



Na de rust trokken de LPIdse dames 
weer gedegen ten aanval, noewel het 
veldoverwicht minder overtuigend was 
dan tevoren. Mej. Van Dorp speelde op 
de rechtsbuitenplaats een goede partij 
en haar samenspel met mej. Van Rand-
wijk stelde de gasten voor zeer moeilijke 
problemen. Echter werd het spel wat 

Hockey_uitslagen 
Heren le klasse: HHYC—Be Fair 

1-1, SCHC—Laren 1-1, BMHC—Kam-
pong 2-1, Delftse Stnds—TOGO 4-1. 

Overgangsklasse A: Alliance—HD C 
0-2, Victoria—Kieviten 4-2, BMHC 2 
—Leiden 1-4, Hilversum 2—Amster-
dam 0-4. 

2e klasse A: Hillegersberg—Ring Pass 
2-1, Groen Geel 2—Dordrecht 3-3, 
TOGO 4—Leiden 3 9-1. 

2e klasse C: Tempo '34—HOC 4 2-1, 
Ring Pass 2—VCL 0-2, Leiden 4—MR 
HC 2 1-4, Groen Geel 3—Delftse Studs 
2 0-3. 

2e klasse 10: Zuidwijck—Kievieten 3 
3-1, Leiden 2—HDM 3 4-0, HBS 
Delftse Studs 3 1-2. 



Hockey- overzicht 
Het eerste dameselftal van de LMHC 

speelt op eigen terrein tegen HGC 2 en 
de verwachtingen zijn tamelijk hoog ge-
spannen. Uiteraard is een prognose in 
dit vroege stadium van 	tit de compe 	— 

er zijn pas drie wedstrijden gespeel
ie  
d — 

een slag in de lucht. 
Togo gaat in deze afdeling va 	de 

tweedeklasse met 6 punten aan de
n 

 kop, 
gevolgd door Leiden, HBS en Kieviten 
met 4 punten. 

Uit de uitslagen van 	
pen de afgelo , 

weken, mag men afleiden, dat HOC 
over een weinig succesvolle voorhoede 
beschikt en ook de achterhoede is niet 
bijzonder hecht (doelgemiddelde l aa ft 

tste 
twee wedstrijden: 1-9); Leiden hee 
een doelgemiddelde van 4-3, weliswaar , 
niet erg overtuigend, maar behaald op 
sterkere tegenstanders. 

De dames Goekoop en Van Randwijck 
zijn uitgenodigd t.z.t. deel te nemen aan 
de selectiewedstrijden voor de vertegen-
woordigende elftallen van de K.NHB. 

Wat het eerste herenelftal betreft is 
een voorspelling deze week nog moeilij 
ker. Hilversum is voor Leiden onbekend 
en al geven de uitslagen van de gespeel-
de wedstrijden geen groat overwicht 
weer, er is toch een duidelijke aanwij-
zing, dat de .gastheren van morgen ver 
een goede verdediging beschikkeno. In 
hoeverre de Leidse voonhoede hier 
tegenoP gewassen zal blijken, zal in 
hoof dzaak of hangers van de steun, die 
de halflinie geven kan. Nu met de 
Zwollenaar Van Hees een laoune in de 
halflinie is hersteld, hebben wij hier 
goede moed op. Het systeem van short-
passing, dat tegen BMHC tot goed 

wat 
e 

resultaten leidde, maar op het eigen  
zwaardere terrein slechts afbreuk deed 
aan de snelheid van de as 
het 

zal op 
het harde veld van Hilversum wellicht 
de juiste blijken te zijn, al heeft Leiden 
vorige week tegen Alliance kunnen 
leren van hoeveel waarde het is ook de 

lange .pass over de buitenspelers niet te 
verwaarlozen. Leiden heeft nu 3 punten 
uit 3 wedstrijden en zal zich voor de 
volgende trede op de ranglijst terdege 
moeten inspannen. 

Het tweede herenelftal leidt thans in 
de tweedeklasse met 6 punten uit 3 
wedstrijden en heeft een voorspron 

3. 
g 

I van 2 punten op Delftse Studenten  
De ontmoeting tussen deze rivalen om 

--------- 

diend gewonnen. 
De gasten startten met zeer snel spel 

en overspeelden de Leidse Overdigig, 
zodat reeds spoedig een 2— voorsprong 
bereikt was. Vooral het tweede doelpunt 

12.15 uur op het LMHC-terrein, is dus 
belangrijk. Linksbuiten Koekebakker uit 
dit team zal t.z..t. deelnemen aan de 
KNHB Jeugdselectiewedstrijden. 

Van Hees neemt vanmiddag deel aan 
een selectiewedstrijd te Hilversum. 

Verdere wedstrijden LMHC. 
Heren: Leiden 2—Delftse Studs 3; 

Groen Geel 2—Leiden 3; Leiden 4—
Delftse Studs 2; Leiden 5—Ever Swift 
1; Leiden 6—Rijswijk 3; HGC 7—Leiden 
7; Leiden 8 vrij. 

Dames: Leiden 2—Rood Wit 2; Ever 
Swift 2—Leiden 3; Leiden 4—HHYC 4. 

Jongens: HDM a—Leiden a; Leiden b 
—Kieviten b; Leiden c—VCL e; Leiden 
d—Zuidwijck a; Leiden e—Groen Geel 
f; HDM g—Leiden f. 

Meisjes: HGC a—Leiden a; Leiden b 
—HLC a; Kieviten b—Leiden c; VCL g 
—Leiden d. 

Hockey.programma 
Heren, le klasse: SCHC—Be Fair; 

Delftse Studs—Kampong; BMHC—La-
ren; HHYC—TOGO. 

Overgangsklasse A: Victoria—HDM; 
Hilversum 2—Leiden; BMHC 2—Kievi-
ten; Alliance—Amsterdam. 

2e klasse A: Groen Geel 2—Leiden 3; 
Leonidas—Dordrecht; TOGO 4—Ring 
Pass. 

2e klasse C: Tempo '34—VCL; Leiden 
4—Delftse Studs 2; Ring Pass 2—MRHC 
2; Groen Geel 3— HGC 4. 

2e klasse D: Leiden 2—Delftse Studs 
3; Zuidwijck—HDM 3; HBS 2—Te 
Werve. 

Dames, le klasse: Kieviten—Be Fair; 
Groen Geel—Gooi; BDHC—RBC; Al-
liance—TOGO. 

2e klasse B: HDM 2—Kieviten 2; Lei-
den—HGC 2; TOGO 2—BDHC 3; HBS 
—Alliance 2. 
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Hockey - overzicht 

IL 
	Leiden volhardde in kort spel 

en verloor van Alliance 
i Na het succes van vorige week . 

lange, harde passes en bracht daarmee 
1 zoveel vaart in het spel, dat Leiden aan-

tegen BMHC trail Leiden de te- vankelijk  geheel in de verdedigin.g werd 

der van deze zondag, gedrongen. 

Alliance uit Haarlem, met ver- 	
-f heeft Alliance door een 

trouwen tegemoet. 
Met wat teveel vertrouwen, 

misschien, want Alliance gooit in 
de overgangsklasse steeds hoge 

i maa ogee en bracht ook  
enthousiaste ploeg in het veld. 	

lemse linksbuiten scoorde met een o 

on er Quist begrip voor de mogelijkheden op 
het Leidse veld, deze ontmoeting ver-

wekte algemeen bewondering: de Haar-  1  

verwachte backhand slag uit een vrijwel 
kansloze positie. Het open spel van Al Leiden was voor de eerste magi 

in dit seizoen geheel compleet en 
fiance overtroefde de korte passes van 

Van flees, de Coil-Zwollenaar, , de lemse systeem van drie voorgescho--  gastheren telkenmale en het Haar- 

heeft zich in dit gezelschap een ---i yen voorhoedespelers, vier halfspelers 

bekwaam halfspeler getoond. 	1 en vier man in de achterhoede, stelde 
I Leiden voor grote problemen. Vrijwel 

De Leiden 	pasten hetzelfde sY- iI alle aanvallen via het midden liepen 
1 teem toe, dat te Bloemendaal op een I vast in deze verstrekte halflinie en zo 
I prachtig egaal veld tot goede resultaten I niet, dan  was het zeer moeilijk om de 
had geleid. Alliance daarentegen be- Alliance-verdediging te doorbreken. 
diende zich, zonder enige „franje", van 	

Ook na de rust volhardde Leiden in 
het te korte spel en vooral het binnen- i 
trio maakte zich hieraan schuldig. De ' 
weinige keren, dat de vleugelspelers in 
de aanval betrokken werden. betekenden situa- even zo vele malen een hoopvolle 
tie voor het doel der gasten. Het is on- 
begrijpelijk, dat de Leidse aanvoerder 
deze mogelijkheden heeft onderschat en 
bleef volharden in het systeem van 
short-passing. Het enige tegenpunt, dat 
Leiden wilt te scoren, kvv'am uit een 
lange corner, die door linksbuiten Krol 
(de beste man in de Leidse aanval) on-
berispelijk werd ingeschoten. 

TWEEDE ZEGE VOOR DAMES 
Een verjongd Leids dames-team heeft 

de tweede overwinning in dit seizoen in 
een redelijk goede wedstrijd nit het vuur 
gesleept. Een overwinning, die ook dit- 1  
maal weer te danken is aan het enthou-
siasme en de snelheid waarmee Leiden 
tegen Alliance ten strijde trok. Het is 
thans wel duidelijk, dat de Leidse ach-
terhoede en middenlinie voor elke tegen-
standster een struikelblok van belang 1 
zal vormen. Met de voorhoede is dit nog 
niet het geval, al is vooal de rechter-
vleugel met de dames Van Dorp en Van 
Randwijk snel en gevaarlijk. 

Alliance trok eveneens fel van leer en  
het begin van de wedstrijd waspket

ijk 
sensationeel: reeds binnen ee min 
keek Leiden tegen een 1-0 achterstand ns op, toen mej. Poortenaar, die overige 
een goed debuut in de Leidse goal 
maakte, een strafcornerbal niet geheel 
juist beoordeelde. Niet in het minst ge-
imponeerd beet Leiden terug en binnen 
enkele minuten, strafte mej. Staverman 
het onvoldoend wegwerken van de Haar-
lemse doelverdedigster af. Aangemoe-
digd door dit succes toog Leiden weer 
ten aanval en behield, ondanks te kort 
spel, een veldoverwicht. Eerst tegen het 
einde van de eerste hell t kwam dit in 
een doelpunt tot uitdrukking. Een door 
mej. Goekoop goed ingeschoten straf-
corner werd nog wel gestopt, maar mej. 
Knaap zag de kans. liep snel in en gaf 
Leiden de leiding: (2-1). 

Na de rust trachtte Alliance de bakens 
te verzetten en gebruik makend van een 
zekere matheid bij de Leidse ploeg, re-
sulteerde hun f elle aanval in het ge-
lijkmakende doelPunt. 
Wederom veerde Leiden op en werd het 
tempo verhoogd en de halflinie gal 

	

goede steun aan ee vlot samensp 	e 
elen 
enkele 

voorhoede. Echte
n  
r kwamen 

dames nog wat te kort wide het 
bal 

conrtole betreft en zo duurde het tot 
lang in de tweede helft vOOr Leiden de 
overwinning veilig kon stellen. Na goed 
doorzetten en met een snelle reactie 
scoorde mej. Knaap het derde Leidse 
doelpunt. 

Verdere uitslagen: 
Dames: Te Werve 3—Leiden 4, 1-0. 

Heren: Hermes 1—Leiden 5, 3-3; 

VCL 2 —Leiden 6, 6-0; Leiden 7— 

Groen Geel 7, 7-0. 
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Van de hockeyvelden 

GEHANDICAPT LEIDEN LIET 
WINST IN HILVERSUM 

LMHC-dames handhaven zich in kopgroep 
(Van onze hockeymedewerker) 

Leiden, dat door afwezigheid van linksback Konig met een invaller tegen de 
Hilversum-reserves in het veld kwam, was hierdoor stark gehandicapt, vooral 
omdat Van Hees — die jl. zaterdag na.de KNHB selectiewedstrijden gekozen word 
voor de nationale centrale training — zijn plaats in de halflinie moest verwis-
selen voor de open plaats in de verdediging.  Invaller Heybroek, die reeds 
eerder in dit team speelde, kon hem uiteraard niet geheel vervangen. 

Aanvankelijk ging de strijd genii( op; beide doelverdefligers slaagden erin,- on-
danks minder plezierige ogenblikken, de dubbel blanke stand tot de rust te 

handhaven. 

In de eerste helft liet Leiden lets ster- komen en vooral de halflinie verloor 
ker aanvallend spel zien Rechtsfback aanmerkelijk aan snelheid. Ook het spel 
Moons moest na een wat oingelukkige van m-ej. Go'ekoop in de verdediging 
slag met eon ,gekneusde rib het veld ver- werd minder efficient. Do betrekkelijik 
laten. Linksbuiten Krol nam zijn plaats zwakke aainval van HGC had echter geen 

succes.  
Nog voor de rust had Leiden het juiste 

tempo weer gevonden en een goede 
doorbraak over rechts resulteerde in een 
prachtige voorzet van mej. van Dorp, die 
hiermede mej, Knaap in de gelegenheid 
stelde de voorsprong tot 3-0 to vergro-
ten. 

Een zwakke start van Leiden in de 
tweede heift gaf de HGC voorhoede de 
kans tot sterker 'spel; de Leidse verdedi-
ging speelde wat nonchalant en het 
duurde niet lang of mej, Poortenaar zag 
zich door de Wassn.aarse midvoor ,gepas-
s-eerd. 

Hiermee bleek aile kruit verschoten en 
de Leidse dames camel' het heft weer in 
handen. De verdediging van de :gasten 
wist met kunst en vliegwerk de veste 
schoon te houden en de off-side regel 
speelde ook nu weer een grote ral. Tech 
wist mej. van Randwijck met een prach-
tig hard schot vanaf de rand van de 
cirkel het HGC doel te vinden en met 
een 4-1 score maakte Leiden, geheel 
verdiend, het halve dozijn competitie-
punten vol en verzekerde zich hiermee 
van een plaats in de kopgroep van de 
tweede klas. Vermelding verdiend het 
spel van mej, Doeleman op de linkshaif 
plaats.  

Het tweede herenelftal zag zich de 
leiding in de tweede Masse ontgaan, 
door met 0-1 van Delftse Studenten to 
verliezen. Beide elftallen hebben thans 
6 punten; De Delftenaren speelden ech-
ter 1 wedstrijd minder, 

Verdere LMHC-uitslagen: 

Heren: Leiden 4—Delftse Studenten 2 
0-3 Leiden 6—Rijswijk 3 1-0. 

Dames: Leiden 2—Rood Wit 2 4-2; 
Leiden 4—HHYC 4 1-0, 

Jongens: Leiden b—Kieviten b 5-1; 
Leiden c—VCL e 2-1; Leiden d—Zuid-
wijick a 0-11; HDM g—Leiden f 2-0. 

Meisjes: HOC a—Leiden a 2-0; Lei-
den b—HLC a 2-0. 

Hockey-uitslagen 

Heren, le klasse: Delftse Studs.—
K ampong 2-3; BMHC—Laren 0-1; 
HHYC—TOGO 1-1.  

Overgangsklasse A: Victoria—HDM 
0-2; Hilversum 2—Leiden 2-1; BMHC 
2—Kieviten 4-1, 

2e klasse C: Leiden 4—Delftse Studs 2 
0-3. 

2e klasse D: Leiden 2—Delftse Studs 3 
0-1; Zuidwijck—HDM 3 4-5; HBS 2—
Te Werve 1-2. 

Dames, le klasse: BDHC—RBC 7-1. 
2e klasse B: HDM 2,—Kikevisten 2 0-1; 

Leiden—HGC 2 4-1; TOGO 2—BDHC 
3 4-0. 

lb Leidse dames ook in 
bekercompetitie superieur 
In de ontmoeting met Randwijk in de 

baker-competitie heeft een snel door-
tastend Leiden de tegenstandsters vol-
komen overrompeld. Dit overwicht, dat 
gedurende de gehele wedstrijd voort-
duurde, blijkt wel uit het felt, dat er -
slechts een enkel schot op het Leidse 
doel gericht werd. 

Aanvankelijk speelden de Leidse dames 
in een veranderde opstelling. Met mj. 
's Jacobs op de midvoorplaats, mej. 
Knaap als rechtsbuiten en mej. 
v. Dorp als midhalf bleek de voorhoede 
mogelijk aan snelheid to winnen, maar 
de aanvallen liepen op niets uit en met 
was juist over de linkervleugel, dat mej. I 
Staverman de score voor Leiden opende 
met een fraai en 	ee behrst schot. Terug-

-  gekomen op haar vertrouwde rechtsbui 
tenplaats voegde mej. Van Dorp een 
puntje aan de score toe en uit een straf-
corner wist mej. Knaa haar ploeg een 
3-0 voorsprong in de

p 
 eerste helft to 

gbeleIveeknci  
In 

dite verdediging geen problemen to 
eerste half uur van -de wedstrijd 

i  hebben bij het stoppen van de Rand-
wijk-aanval. Het enige schot, dat de 
Aopmsdteelvdeoeennsiiendadmoo7 mpreoiclu. Gceoeerkdoeonp, v,w'eergcl_ 

gewerkt en verder is de Leidse veste 
geen moment meer in gevaar geweest. 

IHet is gebleken, dat mej. 's Jacob en 
I mej. Van Dorp ook in de veranderde 
opstelling goed op hun plaatsen waren 
en de halflinie hadweinig moeite de 
Randwijk-voorhoede in haar aanval to 
belemmeren. 

De tweede helft gaf lets sterker spel 
van Randwijk to zien, maar de aanval 
kwam zelden tot de Leidse slagcirkel en 
langzamerhand werden de gasten weer 
in de verdediging gedrongen. Met een 
tweede doelpunt van mej. Staverman en 
een door mej. Knaap gewonnen straf-
bully kreeg Randwijk na een machte-
laze strijd een 5-0 nederlaag toege-
wezen. 

Verdere LMHC uitslagen 
Heren: Leiden 2—Randwijk 1, 5-4 na 

verlenging; Leiden 5—Randwyk 2 3-2; 
Hudito 3—Leiden 6 3-2; HGC—Leiden 
7, 4-2. 

Door de drassige terreingesteldheid 
werden alle overige thuiswedstrijden af-
gelast.  Oak het LMHC Jeugdtoeoi, 
waarvoor tien elftallen uit diverse mo ste-
den waren uitgenodigd, heeft geen door-
gang kunnen vinden. 

Hockey-overzicitt 
Alhoewel de competitieleiding voor 

vijf Leidse elftallen geen wedstrijd 
heeft vastgesteld, zal de LMHC mor-
gen toch weer een drukke dag beleven. 
*Van kwart voor elf of kunnen de 
bockeyliefhebbers hun hart ophalen, 
want dan begint het thuis-prograT-
ma, met als hoogtepunt de ontmoe-
ting dames 1—HDM om 2 uur. 
De Leidse dames hebben in de tweede-

klasse goede resultaten geboekt. Vooral 
door hun snelheid en jeugdig enthou-
siasme heeft dit elftal voldoende punten 
vergaard om thans de leidersplaats in 
deze afdeling to kunnen bezetten met 10 
punten uit 6 wedstrijden. Met een lets 
lager doelgemiddelde volgt Togo, even-
eens 10 uit 6, dan Kieviten 9 uit 6, HBS 
6 uit 5, HDM 3 uit 6, Alliance 4 uit 5, 
HOC 2 uit 6 en BDHC 2 uit 6. De tegen-
standsters van morgen, HDM, hebben 
weliswaar niet zulke hoge ogen gegooid, 
maar uit de moeizame 1-0 overwinning 
van 't sterke Togo op deze HDM-dames, 
mag men toch wel afleiden, dat Leiden 
het niet cadeau zal krijgen. Een Leidse 
overwinning mag dan wel in de lijn der 
verwachtingen liggen, maar wordt nog 
belangrijker, wanneer men bedenkt, dat 
de Togo-dames HBS zullen ontmoeten. 
Indien Togo deze ontmoeting wint, wordt 
het dus een kwestie van doelgemiddelde 
of Leiden zich al dan niet aan de kop 
handhaaft. 

In het programma van de uitwedstrij-
den is de ontmoeting HDM—Heren 1 van 
direct belang voor de ranglijst in de 
overgangsklasse. HDM heeft hier de lei-
ding met 11 uit 6, direct gevolgd door 
Amsterdam, 9 uit 5, dan volgen vlak 
opeen Hilversum, 6 uit 5, Victoria, 6 uit 
6, Leiden, 5 uit 6 en dan Alliance 3 uit 
5, BMHC, 3 uit 6. en Kieviten, 1 uit 5. 
Mogen wij van de Leidenaren.Atet direct 
verwachten, dat zij HDM zsl-terslaan, 
een gelijkspel kan hen buitorx 4ereiK van 
Alliance brengen, zelfs wanneer ,,deze 
ploeg van BMHC zou winnen. 

Verder wedstrijdprogramma 
Heren: Leiden 4—Tempo 1; Leiden 5 

—Echtrop 3; HGC 7—Leiden 7; HLC 3 
—Leiden 8. 

Dames: Leiden 2—HDS 1; HLC 1—Lei-
den 3; Leiden 4—HGC 5. 

Jongens: HDM a—Leiden a; VCL c—
Leiden b; Leiden d—HGC e; HOC f—
Leiden e; Hudito e—Leiden f. 

Meisjes: Leiden b—HDM c; HDM b—
Leiden c; HGC f—Leiden d. 

Hockey-programma 
le-klasse heren: SCHC—Delftse Studs, 

Be Fair—Kampong, HHMC—BMHC, 
Laren— TOGO. 

Overgangsklasse A: Hilversum 2—Vic-
toria, HDM—Leiden, Alliance—BMHC 
2, Kieviten—Amsterdam. 

2e-klasse A: Groen Geel 2—Hillegers-
berg, Dordrecht—Ring Pass, TOGO 4—
Leonidas. 

2e-klasse C: VCL--Delftse Studs 2, 
Leiden 4—Tempo '34, MRHC 2—HGC 4, 
Groen Geel 3—Ring Pass 2. 

2e-klasse D• Kieviten 3—Delftse Studs 
3, HDM 3—Te Werve, HBS 2—Zuid-
wijck. 

Dames, le-klasse: Groen Geel—Kievi-
ten, Be Fair—Gooi, Alliance ,A BDHC, 
RBC—TOGO. 

2e-klasse B: Kieviten 2—HGC 2; Lei-
den—HDM 2, BDHC 3—Alliance 2, 
TOGO 2—HBS. 

in en speelde een voortreffelijke wed-
strijd, De voorhoede kon zich evenwel 
niet meer tot voile kracht ontplooien. 

Met doze uitermate sterke verdedi-
ging_ waarin vooral Van Hees een ver-
bluffende techniek demonstreerde, 
hield Leiden de aanval der gastheren 
good in bedwang, maar daarmee zijn 
dan ook alie lichtpunten van deze wed- 
strijd ontstoken. 

De voorhoede was niet bij machte vol-
doende openingen to scheppen en vooral 
het korte spel vain het binnentrio, dat 
to ,dicht opeen opereerde, was hieraan 
debet. Zodoende was Leiden letterlijk 
vleugellam en mocht een smile com-
binatie slagen, dan was de zwaar spe-
lende doch uitstekend dekkende achter-
hoede van Hilversum de situatie veelal 
meester. Een korte opmerking over het 
weinig faire optreden van het rechter 
verdedigingsblok met oud-international 
De Looper, is ,hier wel op zijn plants.  

De tweede helft was slechts enkele 
minuten oud, teen de Hilversumse mid-
roar Dudok van Heel een snelle comb"-
nate met eon doelpunt bekroonde. Het 
minuscuui kleine gaatje in de Leidse 
doelmond was voor deze bekende ex-
Togoon voldoende, Spoedig werd het 
2-0 uit een strafcorner maar het fel 
verzet van Leiden werd tenslotte be-
loond met een fraai doelpunt van Deut-
man. Een verdiend succes na het uit-
stekende spel, dat hij in doze ontmoe-
ting heeft laten zien. Resumerend, een 
niet geheel verdiende nederlaag die met 
wat meer agressiviteit voorkomen had 
kunnen worden 	zelfs onder de moei- 
lijke omstandigheden van gisteren, 

LEIDSE DAMES IN DE OPMARS 

Reeds ye& de rust stelde het snelle 
jongedames eftal van Leiden de over-
winning veilig door rdrie goede doel- 
puntein. 

Onmiddellijk na de beginbully nam 
de Leidse voorhoede het initiatief in 
handen maar de goede combinaties lie-
pen echter veelvuldig deed in de offside-
val van HGC. Hierop bedachtzaam ge-
worden wist Leiden het spel meer en 
meer naar de Wassenaarse helft to ver-
leggen en vooral de rechtervleugel domi- 
neerde in deze periode. 

Reeds in de twaalfde minuut had Lei- 
den succes. Een goede voorzet 	dit- 
ma al van links — werd door mej Knaap 
opgevangen en doorgegeven aan de good 
vriig,elopen mej. van Randwijck, die met 
een hard schot de score opende. Aarige-
moedigd door dit succes verhoogde Lei-
den het tempo en het verwarde verde-
("igen van HGC resulteerde in een straf-
bully, die door mej. Knaap word ge- 
wonnen. (2-0) 

De Leidse dames maakten van hun 
voorsprong gebrulk even op adem to 
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kloppen ongesiagen, 
HDM in eigen huis 

Hockey - overzicht 

Lijstaanvoerder HDM is door Leiden verdiend onttroond en. de. Leidenaren 

smaakten bovendien het genoegen hun positie op de ranglijst der overgangsklasse 
meer in overeenstemming te brengen met het spel, dat zij de laatste weken — 

en zeker gisteren 	getoond hebben. Amsterdam heeft nu met 11 punten uit 
6 wedstrijden de leiding, door een overwinning op Kieviten, dan volgt HDM met 
11 uit 7, Hilversum won van Victoria en heeft nu 8 punten uit 6, Leiden staat 
op de vierde plaats met 7 uit 7, slechts bedreigd door Victoria met 6 uit 7 
wedstrijden. 

Het begin van de ontmoeting ken,- ster van HDM een droeve middag werd. 
merkte zich door het wedermidse speu-
ren naar sterke en zwakke plekken en 
al werd het tempo allengs lichtelijk op-
gevoerd, het kwam niet tot beslissende 
acties. Leiden, dat sterker spel van de 
nog ongeslagen Hagenaars verwacht 
had, ging het eerst tot de aanval over. 
Een strafcorner werd door Moens hard 
en vrij hoog ingeslagen, maar door de 
HDM-keeper op onnavolgbare wijze ge-
keerd. Toch prikkelde dit de Leidenaars 
tot verhoogde activiteit en de zo sterk 
geachte tegenstanders bleken wel dege-
lijk kwetsbaar te zijn, vooral op het 
middenveld, waar Leiden al spoedig het 
beste van het spel in handen kreeg. 

Gin!g in het eerste kwartier van de 
wedstrijd het spel nog enigszins gelijk 
op, toen de Haagse verdediging fouten 
ging maken, was het duidelijk, dat 
Leiden sterker was. Mej. Van Dorp 
opende de score door met een simpele 
beweging de HDM-back te omspelen en, 
bijna van de lijn af, hard en zuiver in 
te schieten. Een juweel van een doel-
punt! Nu begon de Leidse aanval soepel 
te lopen en de HDM-verdediging kwam 
in steeds groter moeilijkheden. Een 
harde voorzet van rechts flitste voor 
het Haagse doel langs, waar mej. Sta-
verman opdook en de bal ineens hoog 
insloeg (2-0). Dank zij de uitstekende 
verdediging van de gasten bleef het , 
hierbij tot de rust. 

Een onmiddellijk en ongehinderd 
offensief in de tweede helft leverde via 
mej. Knaap het derde doelpunt op en 
het duurde slechts enkele minuten voor 
mej.. Van Dorp de voorsprong tot 4-0 
vergrootte. De onophoudelijke druk op 
het HDM-doel resulteerde in een serie 
strafcorners, waarbij mej. Goekoop liet 
zien, dat zij haar goede schot weer had 
teruggevonden. Driemaal passeerde zij 
de Haagse keepster en bracht de stand 
op 7-0. Tot hat einde van de wedstrijd 
bleef Leiden in de aanval en gaf HDM 
Been schijn van kans tot tegenacties. 

Verdere LMHC uitslagen: 
Heren: Leiden 4—Tempo 1 2-3; 

Leiden 5—Echtrop 3 2-3; HGC 7—
Leiden 7 2-8; HLC 3—Leiden 8 0-0. 

Dames: Leiden 2—HDS 1 3-1; HLC 
1—Leiden 3 4-1; Leiden 4—HGC 5 
2-3. 

Jongens: HDM a—L. a 3-0; VCL c—
L. b 1-3; Leiden d—HGC e 0-0; HGC 
f—Leiden e 1-1. 

Meisjes: Leiden b—HDM c 4-0; 
HDM b—Leiden c 2-0; HGC f—Leiden 
d 2-0. 

Hockey-uitslagen 
1ste klasse heren: SCHC-Delftse Studs 

1-1; Be Fair—KamPong 2-1; HHYC—
BMHC 2-1; Laren—TOGO 1-1. 

Overgangsklasse A: Hilversum 2—
Victoria 5-3; HDM—Leiden 1-3; Al-
liance—BMHC 2 0-1; Kieviten—Am- 
sterdam 0-2. 

2de klasse A: Groan Geel 2—Hille- 
gersberg 0-0. 

2de klasse C: VCL—Delftse Studs 2 
0-3; Leiden 4—Tempo '34 2-3; MRHC 
2—HGC 4 1-1; Groan Geel 3—Ring 
Pass 2 0-0. 

2de klasse D: Kieviten 3—Delftse 
Studs 3 4-0; HDM 3—Te Werve 3-0; 
HBS 2—Zuidwijck afg. 

Dames, 1ste klasse: Groan Gael —
Kieviten 0-0; Be Fair—Gooi 2-0; Al-
liance—BDHC 2-1; RBC—TOGO 1-1. 

Ook ditmaal hanteerde Leiden het 	2de klasse B: Kieviten 2—HGC 2 2-1; 
apen van snel samenspel en schot- Leiden—HDM 2 7-0; BDHC 3—Alliance 
aardigheid, waardoor het voor de keep- 2 3-0; TOGO 2—HBS afg. 

In deze periode viel rechtsbinnen De 
Haas uit; de sportieve HDM-ploeg 
trok onmiddellijk haar eigen rechts-
binnen terug en beide teams speelden 
met tien man verder. 

Vlak voor het rustsignaal nam Lei-
den de leiding. Bruinsma gaf bij een 
scrimmage het beslissende tikje. 

In de tweede helft speelden beide 
ploegen weer compleet. Invaller Van 
den Erve zorgde voor een wel zeer ver-
rassende ouverture, door onmiddellijk 
na de bully, een flitsende solo af te 
werken met het tweede Leidse doelpunt. 
De HDM-ploeg was aangeslagen en met 
laaiend enthousiasme vielen de Leide-
naars aan. Een vaste positie in het 
middenveld zette de LMHC-aanval 
drastisch aan het werk. Ook al werden 
de buitenspelers te weinig direct in de 
aanvallen betrokiken, uitstekende corn-
binaties warden opgezet en de druk op 
het Haagse doel werd voortdurend gro-
ter. HDM devalueerde tot elf spelers, 
waarvan het blauwwit het enige bewijs 
leverde, dat ze bij elkaar hoorden. Snel 
en open viel Leiden aan en het was 
iDeutman, die een schitterend derde 
doelpunt maakte. 

De laatste 10 minuten speelde Leiden 
een gewonnen wedstrijd. HDM kon 
zich wat losmaken en v. d. Rovaert 
redde de Haagse eer. Verder stond de 
Iteidse verdediging, waarin spil Jansen 
weer een zeer bekwame partij speelde, 
ieder succes in de weg. 

Hockey overzicht 
Heren-Overgangsklasse. 

HDM 	4 4 0 0 8 11-2 
Amsterdam 3 3 0 0 6 9-2 
Alliance 	3 1 1 1 3 4-5 
Leiden 	4 1 1 2 3 9-8 
Victoria 	4 1 1 2 3 8-10 
Hilversum 	3 1 0 2 2 4-9 
BMHC 	4 1 0 3 2 6-10 
Kieviten 	3 0 1 2 1 5-10 

Wanneer men daze ranglijst bekijkt, 
mag men aannemen, dat Leiden het in 
dit nieuwe milieu van de Overgangs-
klasse tamelijk goad afaat, Een vierde 
plaats na vier wedstrijden, waarin het 
geluk niet bepaald onverdeeld aan Leidse 
zijde stond, mag een hebbelijk resultaat 
genoemd worden. 

In de eerste ontmoeting van het jaar 
zag Victoria, door Leiden onderschat, 
kans een 1-3 achterstand tot een gelijk 
spel om te zetten; ; de wedstrijden tegen 
Alliance en Hilversum warden onver-
diend verloren en het Leidse team heeft 

I slechts tegen BMHC werkelijk goad spel ! 
laten zien. Het wordt echter tijd, dat 
men zijn les geleerd heeft en dat men 
alle mogelijkheden in de komende ont-
moeting tegen Amsterdam weet uit te I 
buiten. 	 . 

Moans, die tegen Hilversum geblesseerd 
werd, is weliswaar opgesteld, maar 
men mag er niet op rekenen, dat hij 
zich alweer geheel hersteld heeft. 

De wedstrijd tegen Amsterdam moat 
gezien worden als een krachtproef, 
waarbij Leiden niet bij voorbaat reeds 
kansloos zal zijn. Er zit wel degelijk een 
mogelijkheid tot winst in deze snelle 
ploeg. Om zich op de vierde plaats te 
handhaven zal Leiden dan ook de pun-
ten naar huis moeten brengen, want 
Victoria zal het tegen BMHC niet al 'te 
moeilijk hebben en Alliance heeft grote 
kans op een gelijkspel of zelfs winst 
tegen Hilversum. 

Dames 2de klasse. 
In deze afdeling staat TOGO nog on-

geslagen bovenaan met 8 punten uit vier 
wedstrijden. Leiden en Kieviten delen de 
tweede plaats, elk met 6 punten uit 4. 
HBS zit dit drietal regelrecht op de 
hielen met 4 punten uit 3, daarna volgen 
HDM 3 uit 4, HGC 2 uit 4, Alliance 
1 uit 3 en BDHC met 0 punten uit 4 
wedstrijden. 

Het programma voor morgen toont 
slechts een belangrrijke ontmoeting, 
namelijk .Leiden—HBS, want het 
is waarschijnlijk dat Togo en Kieviten 
het tegen rasp. HDM en BDHC niet al 
te moeilijk zullen krijgen. 

Leiden heeft echter de dubbele kans 
om en zich bij het leidende drietal te 
handhaven en nummer 4 van de rang-
lijst van zich af te schudden en hier-
voor is een gelijkspel reeds voldoende. 
De eerder gespeelde wedstrijden hebben 
bewezen, dat Leiden over een goede 
damesploeg beschikt met een betrouw-
bare verdediging, een ijverige halflinie 
en een voorhoede, die hoe langer hoe 
meer onderling begrip en samenspel 
gaat tonen. Een jonge, enthousiaste 
ploeg, hetgeen blijkt uit het feit, dat vijf 
speelsters van dit elftal zullen uitkomen 
in de jeugdselectiewedstrijden van de 
KNHB. 

Verder wedstrijdprogramma LMHC: 
Heren: 
Leiden 2—HBS 2; Ring Pass 1—Leide 

3; Leiden 4—Groan Geel 3; Leiden 5 
vrij; HDS 3—Leiden 6; Siseo 2—Leide 
7; HDS 5—Leiden 8. 

Dames: 
Leiden 2—HBS 2; HBS 3—Leiden 

Groan Geel 4—Leiden 4. 
Jongens: 
Aeolus A—Leiden A; Leiden B—HGC 

C; Leiden C—HGC D; Leiden D—vrij, 
HHYC D—Leiden E; Leiden F—Te 
Werve B. 

Meisjes: 
HHYC A--Leiden A; Siseo A—Leiden 

B; Leiden C—VCL B; Leiden D—vrij. 

KLINKENDE ZEGE VAN 
LMHC-DAMES 

De Leidse dames besloten de eerste 
helft van deze competitie in de 
tweedeklasse met een klinkende 7-0 
overwinning op HDM. Het begint er 
nu toch werkelijk op te lijken, dat de 
LMHC-dames serieuse kampioens-
kandidaat zijn. 
Leiden heeft nu 12 punten uit 7 wed-
strijden; de ontmoeting Togo (10 uit 
6) tegen HBS werd afgelast. 



Van de hockeyvelden 

Leiden decide in Rotterdam de 
winst met Victoria: 1 

Wat kwaliteit van het spel betreft 
hield het begin van de ontmoeting Vic-
toria—Leiden grootse beloften in. Van 
weerszijden kwamen er snelle aanvallen 
over de vleugels. Er ontstonden kans-
voile situaties voor beide goals; er werd 
snel gespeeld. Kortom het was het 
aanzien volkomen waard. 

Na een kwartier echter verplaatste het 
spel zich naar het middenveld, er wer-
den geen spectaculaire pogingen meer 
ondernomen en al gauw bleek dat Lei-
den zich niet uit dit korte, weinig aan-
trekkelijke spel kon losmaken. 

Victoria echter herstelde zich wel en 
werd meester van de situatie. De doel-
punten waren echter duur en behou-
dens een strafbully tegen spil Jansen 
(door hem op voorbeeldige wijze ge-
wonnen) luwde ook dit offensief en de 
wedstrijd kreeg een vrij lauw karakter. 
Tegen het einde van de eerste helft 
nam Leiden het offensief over en men 
bracht het tot enkele strafcorners, die - 
hoewel voortreffelijk genomen - geen 
moeite opleverden voor de sterk spelen- 
de Rotterdamse doelman. 

Na de rust ontketende Victoria een 
daverend offensief; de Leidse defensie 
kwam onder zware druk en moest in een 
kort tijdsbestek maar liefst 11 strafcor-
ners ond.ergaan. Eerst op het einde van 
deze serie had. Victoria succes. Rechts- 
back Reus doelpuntte met de voet, doch 
het doelpunt werd, ondanks zijn eigen 
„aangifte" toegekend. 

Het offensief hield aan en niets wees 
er op, dat Leiden zich hieronder uit zou 
kunnen werken. Maar profiterende van 
een Rotterdamse inzinking, veerde het 
Leidse elftal plotseling op en de rollen 
keerden totaal om. Slechts tegen het 
einde der wedstrijd liet Leiden lets van 
zijn goede vorm zien en 5 minuten voor 
tijd scoorde Krol een voortreffelijk te- 
genpunt. (1-1). 

Na de overwinningen van Amsterdam 
en HDM op resp. BMHC en Hilversum, 
het gelijkspel Victoria-Leiden en de on-
verwachte winst van Kieviten op Al-
liance, ziet de stand er als volgt uit: 

kansen, die de Wassenaarse verdediging 
weggaf, niet ontnemen en gaven Lei-
den de 2-0 voorsprong, die de overtui-
gende aanval zeker verdiende. 

Hoewel Kieviten ook na de rust con-
stant in de verdediging werd gedrongen, 
kwam zij daaruit telkenmale goed te 
voorschijn. Deze tegenacties, qua op-
bouw zeer gedegen, misten echter het 

elle overrompelende element, dat het 
Lt . dse spel zo aantrekkelijk maakte. 
M , j. Beukema toe Water speelde in 
de2,e ogenblikken een sterke wedstrijd: 
aan de overzijde waren het vooral de 
dames Dijkmeester en Cornelissen, die 
de Leidse voorhoede de stick dwars-
zetten. Op het laatst van de strijd kreeg 
Leiden het moeilijk en slechts ten koste 
van een serie strafcorners bleef de 
voorsprong gehandhaafd. Tot enkele 
minuten voor het einde de Wassenaarse 
midvoor, mej. Pander, het Leidse doel 
wist te vinden (2-1). 

De strijd om de leiding in deze afde-
ling is echter nog lang niet beslecht. Na 
overwinningen van TOGO en HBS op 
resp. Alliance en BDHC is de stand in 
de kopgroep als volgt: 
Leiden 	 8 
TOGO 	 7 
Kieviten 	 8 
HBS 

Heren: Victoria 1—Leiden 1 1-1, Lei-
den 2—Kieviten 3 2-2, Hillegersberg 1-
Leiden 3 7-0, Leiden 4—VCL 1 3-4, 
Leiden 5—HBS 3 2-3, Leiden 6—Hudi-
to 3 0-1, Groen Geel 8—Leiden 7 3-4, 
Zuidwijck 2—Leiden 8 1-0. 

Dames: Leiden 1—Kieviten 2 2-1, 
Leiden 2—Kieviten 3 2-3, Kieviten 4— 
Leiden 3 0-2, Leiden 4—Te Werve 2 
0-1. 

Jongens: Leiden A—HDM A 0-1, 
Leiden C—Ring Pass E 7-0, Togo D—
Leiden 5 15-1, Leiden E—HDM E 1-2, 
Push B—Leiden F 1-0. 

Meisjes: Leiden A—HGC A 1-4, Lei-
den B—HDM B 4-1, HDM C—Leiden 
C 0-2, HDM D—Leiden D 0-6. 

7 0 1 14 
6 0 1 12 
5 1 2 11 
5 0 2 10 

UITSLAGEN 

Hockey overzicht 

Heren van Leiden verloren, maar 
dames boekten opnieuw winst 

gedegen en van meer allure dan die van 
Leiden. Maar het nooit aflatend enthou-
siasme van de halflinie, die zich als het 
ware aan de HBS-voorhoede vastklamp-
te en het rustig optreden van de dames 
Goekoop en Beukema thoe Water, deden 
vrijwel iedere uitlooppoging teniet. In de 
voorhoede blonk vooral de linkervleugel 
uit en de jeugdige mej. Staverman gaf 
Leiden een 2-1 voorsprong, die geen 

aan de ploeg, die inderdaad de 
moment meer in werkelijk gevaar ge-

meeste 
weest. Wel  kwam HBS enkele malen ver 

maken kon. ,,.,, 
De gastheren hadden een 'tstekende 

spel-bouwer in hun linksbinti Vinsen 
Schoonhoven, die — in tertiWattokken 
positie — zijn voorhoede voorlig van 
talrijke, weloverwogen passes. Oil  Leidse 
achterhoede gaf geen kans weg. Het doel- 
punt, dat Amsterdam na ruim een kwar-
tier scoorde, kwam uit een scrimmage, 
na een afgeslagen strafcorner. Er werd 
in zeer hoog tempo gespeeld en de Leidse 
voorhoede zette alles in het werk om de 
balans in evenwicht te krijgen. Een ver- 
bluffend slimme poging van De Haas, 
een zachte lob over de Amsterdamse ver- 
dediging heen, was nog net even te hrad 
en miste het doel. De ploeg speelde aan-
merkelijk beter dan in de wedstrijd te-
gen Hilversum, maar kon zich niet los-
maken van een gevoel van onzekerheid 
tegenover de Ams ter dammers. Nog te 
weinig werd het spel met onmiddellijke 
slagen opengegooid, waardoor de aanval 
geen vverkelijke verrassingen opleverde 
voor de verdediging der gasthen. 

Na de rust handhaafden de L
re

eidena-
ren hun hoge tempo en voortdurend 
werd er op de Amsterdamse helft ge-
speeld. Openingen waren echter moeilijk 
te vinden en reele schietkansen schaars. 
De halflinie steunde op loffelijke wijze 
en de gelijkmaker werd algemeen ver-
wacht, Coen de gastheren, bij een plotse-
linge uitval, doelman Kist in grote 
moeilijkheden bracht. Met de bal tussen 
de legguards kreeg hij een strafbully 
toegewezen en had geen schijn van kans 
tegen de geroutineerde Jansen Schoon-
hoven, die de score verhoogde op ,een 
moment, dat het algemeen spelbeeld dit 
allerminst rechtvaardigde. 

Leiden bleef zeer fel aanvallen en vari-
eecie de opbouw over de vleugels en 
door het middenveld. Moens en Konig 
speelden een voortreffelijke wedstrijd en 
ruimden resoluut op, de halflinie ver-
zette bergen werk. De Amsterdamse ver-
dediging, waarin vooral de doelverdedi-
ger met verre trappen een spectaculaire 
partij speelde, was echter oorzaak van 
de blijvende Leidse nul op het score-
bord. Vergeefs heeft Leiden gevochten 
voor het zo verdiende tegenpunt. 

DAMES BLIJVEN IN KOPGROEP 

Ili In een verrassend snelle wedstrijd heeft 
Leiden van het terecht gevreesde HBS 
gewonnen. Direct van het begin of ging 
men tot de aanval over en slechts het 
uitstekend doelverdedigen van de Haar-
lemse keepster kon redding brengen in 
de moeilijke periode, die de gasten kre-
gen toebedeeld. De Leidse halflinie stel-
de alles in het werk om d go e ed opge-
bouwde tegen 
vooral 

af te breken en 
vooral mej. Kaiser en mej. Doeleman 
waren een constant struikelblok voor 
de HBS-vleugels. De n Leidse verded 

slagen 
igin 

de hield met harde e  
situatie in de hand en steeds weer ver-

1 huisde de bal naar de Haarlemse speel-
helft. Slechts ten koste van vele strafcor-
ners wist HBS het overtuigend offensief 
te weerstaan en ware de doelvrouwe niet 
in zulk een buitengewone vorm geweest, 
Leiden zou zich reeds in kudnnene eerste 

hebben 
helft 

een ruime voorsprong  
verzekeren. 

Het bleef echter slechts bij een doel-
punt. Mej. Van Dorp op de linkervleu-
gel wist met een zuivere voorzet de ac-
tief spelende mej. Van Randwijck te be-
reiken, die hard in de linkerhoek pla,at-
ste. Weliswaar wist de HBS-keepster ook 
dit schot nog te raken, maar met een 
wonderlijk effect verdween de bal hoog 
in het net. 

HBS, dat overigens niet in voile sterk-
te was aangetreden, zette alles op alles 
om nog voor de rust gelijk te maken. 
Het was bij een aanval over rechts, dat 
een situatie ontstond, die de zeer attente 
mej. Poortenaar volkomen uit positie 
speelde, waarna de bal uiterst links in 
de Leidse veste verdween. 

Na de rust speelden vooral de gasten 
een goed opgebouwde partij hockey. Over 
het algemeen en gedurende de gehele 
wedstrijd waren de HBS-aanvallen meer 

Amsterdam was niet de sterke 
ploeg, die Leiden verwacht had te 
zullen ontmoeten. Het werd een 
volkomen gelijkwaardige strijd, wat 
doelrijpe kansen betreft, doch Am-
sterdam speelde beheerster en de 

overwinning kwam dan ook 

aanspraken op de punten., in de Leidse cirkel, maar de offside regel 
werd telkenmale overtreden. Zo hand-
haafden de Leidse dames zich, volkomen 
verdiend, door enthousiast spel en een 
constant hoog tempo, bij de koplopers 
in de 2e klasse. 

Overige uitslagen: 
Heren: Ring Pass 1—Leiden 3 7-0, 

Leiden 4—Groen Geel 3 2-1, HDS 3—
Leiden 6 3-0; HDS 5—Leiden 8 1-1. 

Dames: Leiden 2—HBS 2 0-2; HBS 3 
—Leiden 3 0-3; Groen Geel 4—Leiden 4 
3-2. 

Jongens: Leiden B—HGC C 2-1; HH 
YC D—Leiden E 0-8. 

Meisjes: HHYC A—Leiden A 1-5; 
Leiden S—VCL B 3-2. 

Amsterdam. 
HDM 
Hilversum 
Leiden 
Victoria 
BMHC 
Alliance 
Kieviten 

7 6 1 0 13 17— 4 
8 6 1 1 13 20— 9 
8 5 0 3 10 19-19 
8 3 2 3 8 16-13 
8 2 3 3 7 15-18 
8 2 1 5 5 11-19 
7 1 1 5 3 7-10 
8 1 1 6 3 10-21 

LEIDEN—KIEVITEN (dames) 
Een gelijk opgaande strijd in het be-

gin van deze voor Leiden zo uiterst be-gin 
ontmoeting. Wat nerveus ver-

kenden beide ploegen het terrein; Kie-
viten met gedegen spel en Leiden sneller 
en verrassender in de aanval. Dit ver-
schil in speltype heeft de wedstrijd dan 
ook beslist, maar pas tegen het einde 
van de eerste helft le

as 
de Leidse 

dames de basis voor hun overwinning. 
Het open aanvalsspel werd beloond met 
2 goede doelpunten; mej. Knaap en 
mej. Van Randwk lieten zich de enkele 

• 

Hockey-uitslagen 
iste klasse heren: 
Delftse Studenten—HHYC 2-2; La-

ren—Be Fair 0-0; BMHC—SCHC 0-2; 
TOGO—Kampong 3-1. 

Overgangsklasse A: 
Alliance—Hilversum 2 1-2; Kieviten 

—HDM 1-3; BMHC 2—Victoria 2-2; 
Amsterdam—Leiden 2-0. 

2de klasse A: 
Ring Pases—Leiden 3 7-0; Hillegers-

berg—Leonidas afg.; Groen Geel 2—
TOGO 4 3-0. 

2de klasse C: 
Delftse Studs 2—HGC 4 10-0; Tempo 

'34—Ring Pass 2 3-0; VCL—MRHC 2 
3-2; Leiden 4— Groen Geel 3 2-1. 

2de klasse D: 
Kieviten 3—HDM 1-4. 
Dames, iste klasse: 
Alliance—Groen Geel 3-1; RBC—Be 

Fair afg.; BDHC—Kieviten 5-1; TOGO 
—Gooi 6-0. 

2de klasse B: 
HGC 2--Alliance 2 0-5; HDM 2—

TOGO 2 0-1; Kieviten 2—BDHC 32-1; 
Leiden—HBS 2-1. 



Met de laatste plaats als inzet kwamen 
de twee ploegen tegenover elkaar te 
staan. Al direct ontwikkelde zich een 
levendige strijd en het talrijke publiek 
heeft van begin tot eind een wedstrijd 
te zien gekregen, waarin beide ploegen 
alles op alles zetten, om elkaar iedere 
kans te ontnemen. 

Leiden opende met een offensief, dat 
niet direct doelpunten opleverde, doch 
wel resulteerde in een zware druk op het 
Wassenaarse doel. Het doelpunt, dat in 
de lucht hing, kwam vrij spoedig. Een 
snelle rush van Bruinsma bracht de bal 
bij Hilbrands en de uit balans gebrachte 
Kieviten keeper, zag zich met een rustig 
schot gepasseerd. Kieviten reageerde 
fel. Het tempo werd allengs hoger en de 
uitstekend verdelende Ancion bereikte 

• Leiden-Kieviten 3-1 ( heren „....1111111141 11.1111.K 

qie  ftockey-overzicht 
Nog vorige week troonde Leiden I op 
een gunstige plaats nabij de nog 
ongeslagen koplopers van de Over-
gangsklasse. Door van Amsterdam te 
verliezen en mede door de onver-
wachte puntenverdeling tussen BMHC 
en Victoria, kwam Leiden diep te val-
len en staat nu zelfs nog achter de 
Bloemendalers, die een beter doelge-
middelde hebben. 
Met slechts 3 punten uit 5 wedstrij-
den is de ontmoeting met de Kieviten, 
1 punt uit 4, in zoverre van belang, 
dat de onderste pleats ermee gemoeid 
is. En hoewel de competitie nog niet 
eens op de heift is en er dus nog van 
alles kan gebeuren, is het bezetten 
van een staartplaats een twijfelachtig 
genoegen. 

Nummer laatst ,degradeert namelijk 
automatisch en Leiden is juist gepro-
moveerd. Men mag dan ook verwachten, 
dat Leiden dit gevaar onderkent en zich 
niet al te zeer laat misleiden door de 
matige resultaten, die de tegenstanders 
van morgen totnutoe hebben geboekt. 
Het ligt immers voor de hand, dat de 
Kieviten op een kans als deze gewacht 
hebben en zich tot het uiterste zullen 
verzetten nog steviger op de •onderste 
zetel te warden gedrukt. 

De wedstrijd begint om 2 uur.. 
Het eerste damesteam gaat een van 

de belangrijkste wedstrij den in deze 
competitie spelen. Op Klein Zwitser-
land in Den Haag zal Leiden (8 punten 
uit 5 wedstrijden) een paging doen am 
met TOGO (10 uit 5) aan de kop te 
komen in de tweedeklasse. Werden 
vorig jaar beide ontmoetingen met de 
Haagse dames op overtuigende wijze 
door Leiden gewonnen, de situate ligt 
nu toch wel even anders. TOGO heeft 
blijk gegeven totnutoe de sterkste in 
deze afdeling te zijn en heeft kennelijk 
een veel sterker elftal ter beschikking 
dan vorig seizoen. Leiden stelt Kier 
weliswaar een jeugdige en enthousiaste 
ploeg tegenover, maar heeft nog aan 
weds trij droutine te winnen. Gelukkig 
heelt dit team een goede verdediging 
en een volhardende halflinie, zodat de 
voorhoede, mits er ruim en vooral snel 
gespeeld wordt, voldoende steun zal 
krijgen •om een goede aanval op te 
bouwen. 

Verder wedstrijdprogramma LMHC: 
Heren: Leiden 2—Zuidwijck 1; Leiden 

3—Dordrecht 1; Ring Pass 2—Leiden 4; 
Zandvoort 2—Leiden 5; Leiden 6—
Groen Geel 7; Leiden 7—HLC 2; Leiden 
8—Delftse Studs 9. 

Dames: Siseo 1—Leiden 2: Leiden 3 
—Zuidwijck 1; Leiden 4—Rijswijk 3. 

Jongens, HHYC a—Leiden a; Groen 
Geel c--Leiden b; Hudito c—Leiden c; 
HLC b—Leiden d; Togo e—Leiden e; 
Kieviten g—Leiden f. 

Meisjes. Leiden a—Hudito a; Leiden 
b—Leiden c; Groen Geel—Leiden d. 

4 

Na een zenuwachtig begin bleek al 
spoedig, dat twee gelijkwaardige tegen-
standsters de strijd hadden aangebon-
den. De Leidse aanvallen waren wat 
gevaarlijker van opiet en het duurde 
niet lang of de Haagse verdediging 
verkeerde in grote moeilijkheden. Zo-
als dat echter zo vaak gaat, kwam het 
eerste doelpunt aan de andere zijde. 
Een vlotte TOGO-combinatie speelde 
de Leidse defensie volkomen uit elkaar 
en mej. Poortenaar was kansloos tegen 
een verrassend hard schot in de hoek. 
Onze stadgenoten trokken met nog 

meer vuur ten aanval en in het bijzon-
der waren het de dames Doeleman en 
Staverman, die het de TOGO-achter-
hoede bijzonder onaangenaam maakten. 
Echter wisten de keepster en vooral de 
linksback het gevaar telkenmale te be-
zweren, tot echter bij een van de Leidse 
aanvallen mej. Van Dorp op rechts een 
diepe pass opving, de bal in de cirkel 

' bracht en op het moment, dat iedereen 
een voorzet verwachtte, zelf de bal ach-
ter de volkomen overrompelde TOGO-
keepster plaatste (1-1). 

In de periode, die nu volgde hielden 
beide ploegen het tempo zeer hoog. Mej. 
Poortenaar verwerkte enkele moeilijke 
schoten op resolute wijze. De omzetting 
in de Leidse ploeg, waarin mej. Stayer-
man en mej. De Meyere, op de linker-
vleugel van plaats verwisselden, bleek 
een succes te zijn. Zo bleef de stand ge-
lijk tot de rust en het bleek duidelijk, 
dat het zeer hoge tempo beide elftallen 
wat te zwaar werd. Het was echter de 
jonge Leidse ploeg, die het eerst de ver-
moeidheid overwon en met snelle, open 
aanvallen op het Haagse doel afging. 
Slechts ten koste van strafcorners wist 
TOGO het doel schoon te houden, maar 
het langverwachte, leiding gevende schot 
van mej. Goekoop, die overigens weer 
een vaste wedstrijd speelde, wilde niet 
komen. 

Leiden, dat zich realiseerde, dat de 
wedstrijd gewonnen moest warden, wilde 
een kop-plaats in de 2e klasse verzekerd 
zijn, stelde zichzelf zeer hoge eisen. Niet 
alleen in de verdediging, waar mej. Beu- 
kema toe Water als een rots in de bran- 
ding stond, maar ook de halflinie vorm-
de een geducht struikelblok voor de 
TOGO-aanval. De Leidse aanvallen 
resulteerden ten slotte in een strafcor-
ner. Het mislukte schot van mej. Goe- 
koop werd voltooid door mej. Van Rand-
wijck, die hiermede Leiden de overwin-
ning gaf. 

Van de hockeyvelden 

GLORIEUZE DAG VOOR LMHC 
Leiden-dames met Togo op kop 

Togo 2—Leiden (dames) 
ses. Echter wist de Leidse achterhoede, 
gesteund door de vast spelende spil Jan-
sen, moeilijkheden te voorkomen en ver-
melding verdient het uitmuntend ingrij -
pen van keeper Kist. Een zeker lijkend 
doelpunt werd door hem op onnavolg-
bare wijze tot corner verwerkt. Toch 
kwam nog voor de rust de gelijkmaker; 
een dekkingsfout bracht de bal over 
rechts bij twee vrijstaande Kievit-spe-
lers die zonder aarzelen hun kans be-
nutten. 

Na de rust wisselden midvoor Hil-
brands en linksbuiten Krol van plaats; 
een omzeting, die een nuttig effect bleek 
te hebben. De Wassenaarse defensie 
werd geen ogenblik met rust gelaten en 
op het middenveld werd Jansen een 
dominerende figuur. Wat over de vleu-
gels aan zijn stick ontsnapte, werd door 
Konig en Moens bekwaam geretourneerd. 
Oak Goslings bracht menige bal bij de 
voorhoede. Kieviten gal veel strafcor-
ners weg en een hard schot van Moens 
gaf Leiden wederom de leiding (2-1). 
Toch waren de Leidse aanvallen van 
weinig direct gevaarlijk allure en na veel 
rommelig werk, kwam de bal via De Haas 
bij Deutman, die zijn voortreffelijk wer-
ken in deze wedstrijd bekroond zag met 
een doelpunt. Enkele fraaie tegenaan-
vallen van Kieviten, met Ancion thans 
op de linksbuitenplaats, bracht de bal 
nog enkele malen gevaarlijk dicht bij de 
Leidse veste, maar er kwam geen veran-
dering in de score. Vermelding verdient 
het constructieve spel van Krol en van 
de rechtshalf der Gasten Van Gennep. 

Een verdiende overwinning van Leiden 
echter tegen nummer laatst van de 

ranglijst. 
De stand is nu: HDM 11 uit 6; Amster-

dam 9 uit 5; Hilversum 6 uit 5; Victoria 
6 uit 6; Leiden 5 uit 6; Alliance 3 uit 5; 
BMHC 3 uit 6; Kieviten 1 uit 5. 

Bij de jeugdselectie-wedstrijden van de 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, 
welke zaterdagmiddag op het Roggewo- 
ning-complex te Wassenaar zijn gespeeld, 
hebben de Leidse speelsters en spelers 
een goed figuur geslagen. Bij de meisjes 
zagen Thea Poortenaar, Evelien Goe-
koop, Margreet van Dorp, Olga van 
Randwijck en Hans Doeleman zich ver-
zekerd van een plaats bij de beste 22. 
Bij de jongens veroverde Pim Koekebak-
ker zich een linksbuitenplaats bij de beste 
13 in deze selectiewedstrijden. De meis. 
jes spelen nog een wedstrijd, vOOr het 
definitieve „Haagse" elftal zal zijn sa-
mengesteld; bij de jongens gaat het nog 
om twee plaatsen op de rechtervleugel. 
Een groot succes voor de LMHC-jeugd. 

Verdere LMHC-uitslagen: 
Heren: Leiden 2—Zuidwijck 1 4-1, 

Leiden 3—Dordrecht 1 1-5, Ring Pass 2 
—Leiden 4 0-3, Zandvoort 2—Leiden 5 
5-0, Leiden 6—Groen Geel 7 0-4, Lei-
den 7—HLC 2 5-3, Leiden 8—Delftse 
St. 9 1-5. 

Dames: Siseo 1—Leiden 2 0-1, Leiden 
3—Zuidwijck 1 2-2, Leiden 4—Rijswijk 
3 15-0. 
Jongens: HHYC—Leiden A 1-2, Groen 

Geel C—Leiden B 0-4, Hudito C—Lei-
den C 0-9, HLC B—Leiden D 1-3, Togo 
E—Leiden E 2-2, Kieviten G—Leiden F 
2-1. 

Meisjes: Leiden A—Hudito A 3-2, Lei-
den B—Leiden C 3-1, Groen Geel D 
Leiden D 0-3. 

zijn voorhoede met talrijke knappe pas- 

Hockey-uitslcigen 
Heren, le klasse: HHYC—SCHC 0-2; 

Kampong—Laren 0-3; Delftse Studs.—
BMHC 2-0; Be Fair—TOGO 1-1. 

Overgangsklasse A: Victoria—Alliance 
1-0; Leiden—Kieviten 3-1; Hilversum 
2—BMHC 2 5-2; HDM—Amsterdam 2-2. 

2e klasse A: Leonidas—Groen Geel 2 
2-4; Leiden 3—Dordrecht 1-5; TOGO 4 
—Hillegersberg 1-5. 

2e klasse C: HGC 4—VCL 0-6; Ring 
Pass 2—Leiden 4 3-0; MRHC 2—Delftse 
Studs 2 0-6; Groen Geel 3—Tempo '34 
C-1. 

2e klasse D: Te Werve—Kieviten 3 
4-1; Zuidwijck—Leiden 2 afg.; HDM 3 
—Delftse Studs. 3 0-1. 

Dames, le klasse: Kieviten—Alliance 
3-0; Gooi—REC 3-3; Groen Geel—
BDHC 2-3; Be Fair—TOGO 3-0. 

2e klasse B: Alliance 2—Kieviten 21-1 
TOGO 2—Leiden 1-2; BDHC 3—HGC 2 
5-0; HBS—HDM 2 7-0. 
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Van de hockeyvelden 

LMHC-heren moesten de halve 
whist afstaan aan BMHC 

,Hockey - overzicht 

He
c(N„. 	•\\ 

ee 'ste herenelftal van Leiden ont- 
vangt BMHC uit Bloemendaal en gaat 
een wedstrijd tegemoet, waarbij verras- 
singen zeker niet uitgesloten zijn. Wel-
iswaar heeft Leiden de uitwedstrijd met 
veel overtuiging gewonnen, maar de 
terreingesteldheid van het voortreffe-

' lijke BMHC-complex maakte het de 
1Leidse voorhoede mogelijk combinaties 
toe te passen, die men elders niet meer 
heeft mogen zien. Ook kwam Leiden 
toen volledig in het veld, terwijl men 
thans De Haas mist, die bij een levendig 
aanvalsspel vaak  de kleinste opening 
weet te benutten. Nu is dit alles nog 
geen reden om verrassingen te ver-
wachten. Leiden kent zijn eigen terrein 
het best en speelde meerdere malen met 
inva4lers. 

Het is juist het gast-elftal van mor-
gen, dat mogelijk sterker spel zal de-
monstreren dan vorig maal om zich  ver-
del te kunnen distantieren van Allian-
ce en Kieviten, die nu wel zeer duide-
lijk onderaan de ranglijst staan. De 
wedstrijd begint om 2 uur. 	- 

Het eerste dainesteam gaat naar 
BDHC, dat in de erxste heift van de 
competitie getoond neeft kennelijk tot 
de zwakkere zusterc in deze afdeling te 
behoren. De reee,,te overwinning van 
Leiden op het sterlr' 	de 0-6 
nederlaag, die BD. 	orige week, op 
eigen veld, van HP kreeg toegediend 
en de plaats, die de ,,c!genstandsters van 
rnorgen op de ranglijst innemen (Leiden 
bovenaan, BDHC is nummer zes), zijn 
reeds voldoende aanwijzingen om met 
optimisme de uitslag af te wachten. 

Het programma luidt: 
Heren: Leiden 1-BMHC 2; HDM 3-

Leiden 2; Leiden 3-Togo 4; MRHC 2-
Leiden 4; Delftse Studs 5-Leiden 6; 
Leiden 7-HGC 7; Groen Geel 10-Lei-
den 8. 

Dames: BDHC 3-Leiden 1; BDHC 4 
-Leiden 2; Leiden 3-BDHC 6; HHYC 
4-Leiden 4. 

Jongens: Leiden a-Aeolus a; Kievi-
ten b-Leiden b; VCL e-Leiden c; 
Zuidwijck a-Leiden d; Groen Geel (-
Leiden e; Leiden f-HDM g. 

Meisjes: Leiden a-HHYC a; HLC 8,1 
-Leiden b; Leiden c-Kieviten b; Lei-
den d-VCL g. 

Leiden ging snel van start tegen 
BMHC, een ploeg, waarvan in de uit-
wedstrijd overtuigend gewonnen werd. 
Het succes was nu echter beduidend 
minder en hoewel men geenszins van 
een off-day van de Leidenaars kon 
spreken, hebben wij Van Hees en Ko-
nig wel eens een sterkere wedstrijd 
zien spelen. Goed hockey zag men zel-
den, doch er ontwikkelde zich een 
boeiende, levendige strijd. 
Het eerste succes was voor BMHC. 

Terecht, want door een directere speel-
wijze, hielden de Bloemendaalse aanval-
len, hoewel onsamenhangender dan die 
van Leiden, toch meer gevaar in. Het 
aantal doelrijpe kansen, waarmee de 
Bloemendalers overigens zeer luchthartig 
omsprongen, was vooral vlak voor de 
rust legio, doch meer dan een 1-0 voor-
sprong kregen de BMHC-ers niet en ver-
dienden zij ook niet, door hun gruwelijk 
missen voor open doel; een te grote 
geestdrift was mede debet hieraan. De 
Leidse verdediging had echter een 3-0 
achterstand voor de rust nauwelijks 
kunnen voorkomen. 

Direct na de hervatting ging Leiden 
in het offensief, dat ook na een voortref-
felijk doelpunt van Deutman aanhield. 
Aanval na aanval werd ondernomen en 
slechts het voortreffelijk doelverdedigen 
van Allan hield de stand gelijk. Het leek 
slechts een kwestie van tijd, zo veelvul-
dig verscheen de gehele Leidse voorhoe-
de voor zijn veste. 

Echter het doelpunt viel aan de andere 
zijde; een enorme misser in de Leidse  

achterhoede, bracht de BMHC-midvoor 
vlak voor Kist, die zich kansloos gepas-
seerd zag. (1-2). 

Fel viel Leiden nu aan en opnieuw 
werd het doel van Allan bestookt met 
schoten en strafcorners. Op zeer specta-
culaire wijze hield de BMHC-defensie 
stand, totdat vier minuten voor het ein-
de een reeds afgeslagen corner opnieuw 
in de cirkel werd gebracht en Deutman 
het zeer harde schot van Krol zo listig 
en onverwacht van richting veranderde, 
dat zelfs Allan kansloos was. (2-2). 

Een einduitslag waar ieder mee tevre-
den was, vooral de Leidse achterhoede, 
die niet in een best vel stak deze middag. 

Na deze zondag is in de ranglijst in 
zoverre verandering gekomen, dat Kie-
viten, na een overwinning op Victoria 
(3-1), de laatste plaats heeft gelaten 
aan Alliance, dat met 2-1 van HDM 
verloor. 

BDHC 3-DAMES 1 (3-4) 

Leiden was, gezien de leiderspositie, 
sterk favoriet tegen de Bloemendaalse 
dames, die op de zesde plaats toeven. 
Het pakte echter anders uit; vooral in 
het begin beet  BDHC dermate hevig en 
vooral kundig van zich af, dat er zich 
een volkomen gelijkwaardige strijd ont-
wikkelde. 

Wel nam Leiden een voorsprong van 
1-0, gescoord na een scrimmage door 
mej. Van Randwijck, doch BMHC kwam 
nog voor de rust niet alleen aan de ge-
lijkmaker, maar bovendien aan een ver-
diende 2-1 voorsprong toe. Met felle 
aanvallen over en weer, waarbij de 
Leidse verdediging zich niet van haar 
sterkste zijde liet zien, werd in de eerste 
speelhelft verder volstaan. 

Na de thee ontwikkelde Leiden het 
snelle, open aanvalsspel, dat deze jonge 
ploeg zo eigen is. De linkervleugel schiep 
heel wat kansen voor het BDHC-doel, 
waaraan de steeds beter wordende tech-
niek van mej. De Meyere niet vreemd 
was. Hetzelfde spel, dat de Bloemen-
daalse dames voor de rust hadden laten 
zien, werd meer georganiseerd uitge-
voerd en de kansen werden beter benut. 
Volkomen verdiend brachten mej. Goe-
koop (strafcorner) en mej. Van Rand-
wijk (2x) de score op 4-2 in het Leidse 
voordeel en hiermee was de strijd in 
feite gestreden. In de slotfase scoorde 
BDHC met een snelle uitval het derde 
doelpunt, maar verontrustend was dit 
niet, daar de strijd, die nog restte, nau-
welijks voldoende was voor de hervat-
tings-bully. 

Uitslagen LMHC: Heren: Leiden 1-
BMHC 2 1-1, HDM 3-Leiden 2 0-2, 
Leiden 3-Togo 4 1-0, MRHC 2-Leiden 
4 1-4, Delftse Studs 5-Leiden 6 5-1, 
Leiden 7-JHGC 7 15-0, Groen Geel 10 
-Leiden 8 4-2. 

Dames: BDHC 3-Leiden 1 3-4, BD 
HC 4-Leiden 2 4-2, Leiden 3-BDHC 6 
1-1, HHYC 4-Leiden 4 0-0. 

Jongens: Leiden a-Aeolus a 1-17, 
Kieviten b-Leiden b 2-5, VCL e-Lei-
den c 1-6, Zuidwijck a-Leiden d 5-1, 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: Be Fair-HHYC 2-1, 

Laren-SCHC 0-2, Kampong-BMHC 
1-1, TOGO--Thlftse Studs 1-1. 

Overgangsklasse A: HDM-Alliance 
2-1, Kieviten-Victoria 3-1, Leiden-
BMHC 2 2-2, Amsterdam-Hilversum 2 

Groen Geel.f-Leiden e 2-6, Leiden f-
HDM g 0-1. 

Meisjes: Leiden a-HHYC a 3-3, HLC 
a-Leiden b 0-2, Leiden c-Kieviten b 
6-0, Leiden d-VCL g 0-2. 

2-1 
2e-klasse A: Ring Pass-Hillegersberg 

2-4, Dordrecht-Groen Geel 2 4-2, Lei-
den 3-TOGO 4 2-1. 

2e-klasse C: HGC 4-Tampo '34 4-2, 
VCL-Ring Pass 2 3-2,  MRHC 2-Lei-
den 4 2-2, Delftse Studs 2-Groen Geel 
3 5-1. 

2e-klasse D: Kieviten 3-Zuidwijck 
0-0, HDM 3-Leiden 2 0-2, Delftse 
Studs 3-HBS 2 1-1. 

Dames, le-klasse: Be Fair-Alliance 
5-1, RBC-Kieviten 0-2, Gooi-BDHC 
0-1, TOGO-Groen Geel 3-0. 

2e-klasse B: Allance 2-HDM 2 5-1, 
BDHC 3-Leiden 3-4, HGC 2-HBS 
1-5, Kieviten 2-TOGO 2 0-2. 
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Leidse Mixed Hockey Club 
Na het natte weer van de laatste we-

ken, ziet het er nauwelijks naar uit, dat 
er aan de gedwongen rustperiode, die 
de hockeysport heeft moeten ondergaan, 
een einde is gekomen. De huidige con-
ditie van de velden in Leiden en om- 
streken is van dien aard, dat men zijn 
verwachtingen ac ,,gaande een uitge- 
breid competitieprogramrna niet to hoog 
mag stellen. Toch staan er voor de LM 
HC 22 wedstrijden op het programma, 
waarvan er 8 op De Krogt zullen wor-
den gespeeld. De belangrijkste thuis-
ontinoeting is die van heron 1, die zon-
dag de sticks gaan kruisen met Hilver-
sum. De wedstrijd begint om 2 uur. 

Het programma luidt: 
Heren: Leiden 1—Hilversum 2; Delftse 

Studs 3— Leiden 2; Leiden 3—Groen 
Geel 2; Delftse Studs 2—Leiden 4; Ever 
Swift 1—Leiden 5; Rijswijk 3—Leiden 6; 
Siseo 2—Leiden 7; Leiden 8—Zuidwijck 2. 

Dames: HGO 2-4-Leiden 1; Rood Wit 
2—Leiden 2; Leiden 3—Ever Swift 2; 
Leiden 4—VCL 3. 

Jongens: Aeolus a—Leiden a; Leiden 
b—Siseo a; Leiden c—Groen Geel d; 
Leiden d—VCL f; Wilhelmus b---Leiden 
e; Groen Geel 1—Leiden f. 

Meisjes: Victoria a—Leiden a; Kievi-
ten b—Leiden b; Siseo a—Leiden c; Kie-
viten c—Leiden d. 

„Hockey - overztcht • 
-1 

Het gaat er nu werkelijk op lijken, dat 
de weersomstandigheden geen belemme 
ring meer zullen zijn voor het vender af_ 
werken van de competitie, die 
Kerstmis vorig jaar praktisch tot stil-
stand kwam. De Leidse heron hadden 
zich voordien een plaats veroverd, die 
weliswaar goon beloften voor de hoogste 
ranger). inhield, maar tech getuigden van 
de klasse, die het Leidse hockey thans 
handhaaft 

Amsterdam 8-15 Victoria 	9-7 

HDM 	9-15 BMHC 2 	9-4 

Hilversum 2 9-10 Kieviten 	9-5 

Leiden 	9— 9 Alliance 	8-3 

Het is wel rduidelijk, dat hot tussen Am-
sterdam en HDM zal gaan spannen, 
vooral daar beide nog tegen elkaar nice. 
ten spelen en bovendien nog verschei-
dene wedstrijden volgen tegen clubs, 
die onderaan staan en waarbij verras-
singen niet zijn uitgesIoten. Voor de 
laatste drie volgt een spannende periode. 

Leiden bevindt zich in dit gezelschap 
dus op een gunstige plaats en wie de in_ 
teresrante ontmoeting met HDM nog 
niet is vergeten — Leiden won toen te-
gen alle verwachtingen

illen m — 
zal de re-

turn match niet wissen en zondag 
om 2 uur het hart kunnen ophalen bij 
doze ontmoeting op de Krogt. 

De Leidse dames krijgen het wait ge-
makkelijker. Wend immers verleden week 
op overtuigende wijze afgerekend met 
HGC, de kans om de HDM dames op 
eigen terrein to verslaan is er zondag 
zeker. ook. Met het Haagse Togo als 
praktisch .gelijkwaardige tweede heeft 
Leiden de leiding nog steeds in handen. 
Het is een prettige omstandigheid, dat 
de Leidse dames een gemakkelijk wed-
strijdprogramma hebben ern zich to kun- 
nen voorbereiden. op de ontmoeting met 
HBS, halverwege februari. De Haarlemse 
dames staan nog steeds op de derde 
plaats en we krijgen dus nog een span-
nende eindfase in doze competitie. 

Vender LMHC prograinina: 
Heron: Tempo 34—Leiden 4; Eechtrop 

3—Leiden 5; Siseo 1—Leiden 6; Leiden 7 
—Siseo 2 (Leiden heeft nog 1 punt nodig 
voor het kampioenschap in dew afde-
ling); Leiden 8—Zuidwijk 2. 

Dames: HDS—Leiden 2; Leiden 3—
HLC; Leiden 4—VOL 3 

Jongens: Aeolus a—Leiden a; Togo c 
—Leiden b; Leiden c—HDM c; Leiden 
d—HDS a; Kieviten d—Leiden e; Lei-
den f—Ring Pass e. 

Meisjes: Victoria a--Leiden a; Leiden 
b—VCL b; HLC a—Leiden c; Siseo c— 
Leiden d. 

Hockey overzicht 
Leiden--HDM: 1-4 

Zoals verwacht mocht warden heeft 
een van de koplopers in de 

overgangsklasse, hockey laten zien, 
dat er van het begin tot het einde op 
ingesteld was, revanche te nemen voor 
de enige nederlaag, die de Hagenaars 
in deze competitie hebben geincas-
seerd. Zij lieten zich niet voor de 
tweede maal door Leiden verrassen en 
wonnen zeer verdiend met 4-1; een 
overwinning, die geen moment in ge-
vaar is geweest en in hoofdzaak ge-
baseerd was op een beter2 stoptech-
nick en snel, kort spel. 
Ook Leiden had dit korte spel geko-

zen als onderdeel van de te volgen spel. 
methode op dit vrij ,glibberige, halfbe-
vroren veld, doch kon wat uitvoexing 
betreft, nauwelijks bij de HDM'ers in 
de schaduw staan. De gasten speelden 
een verzorgd en op elkaar afgestemd 
spel. Een handicap, geen exams, was 
het ontbreken van rechtsbinnen De 
Haas en rechtshalf Van Hoes, die op 
slechts matige wijze vervangen waren. 
Doelman Janssen, die veer Kist inviel, 
ging bij het eerste doelpunt niet geheel 
vrij nit, maar 't valt zeer te betwijfelen 
of Kist de Haagse-aanval had kunnen 
weerztaan. 

Reeds na een minuut of tien doel-
puntte Violet; snel .doorgebroken ver-
raste hij de Leidse goalie, die juist een, 
fractie van een ogenblik te laat uitliep; 
de bal belandde via de paal in het net. 
Nog in de eerste helft voerde HDM de 
score op tot 3-0; de Leidse achterhoede 
had onvoldoende verweer op de con-
stante druk van de snelle Haagse aan-
val. Moons greep enkele malen voor-
treffelijk in; zijn zeer harde schot 
bracht op dit onberekenbare veld wel 
gevaar met zich. De Leidse half linie 
was niet in de geiegenheid de voorhoede 
van diepe passes te voorzien. Deutman, 
Hilbrands en Krol kwamen slechts 
sporadisch voor de HDM-veste. 

Na de rust toonde Leiden wat meer 
vechtlust en or ontstonden enkele ver-
rassende situates op de Haagse helft. 
De HDM'ers echter onderkenden het 
mogelijke gevaar direct, legden er een 
schepje op en scoorden een vierde doel-
punt. Weliswaar stopte Janssen dit 
schot, maar bij de scrimmage, die hier-
na ontstond, ven eer hij alle zicht op de 
bal. Gedurende de gehele wedstrijd 
kreeg men de indruk, dat de gasten 
niet eens hun sterkste spel lieten zien, 
maar dat Leiden alle zeilen moest bij -
zetten om zo groot mogelijke tegen-
stand te blijven bieden. De onsamen-
hangende Leidse aanval had geen in-
vloed genoeg om de defensie van de 
tegenpartij to verontrusten; het enige 
doelpunt kwam dan ook uit een straf-
corner, door Hilbrands van dichtbij in-
geschoten. 

Als lichtpunt op doze competitie-
zondag diene het kampioenschap van 
de Veteranenploeg. Goekoop c.s. versloe. 
gen het Leidse Siseo met 9-0. 



Van de hockeyvelden 

e heren bereiken veihge 
plaats in overgangsklasse' 

andiatematimammonmaleaggew,..MANINUM 	 milltaire 

Leiden.  had met Alliance nog iets 
te vereffenen. Na een goede start in 
de competitie was het immers Al-
liance, dat op De Krogt met 2-1 wist 
te winnen. 

Ditmaal kwam Leiden „geladen" het 
veld in, vooral omdat een overwin-
ning een veilige plaats op de rang-
lijst zou betekenen. Alliance echter, 
dat de overwinning op Leiden door 
geen enkele andere zege had laten 
volgen, trachtte met alle macht zijn 
precaire positie te verbeteren. 

Een vinnige partij hockey was het ge-
volg van al deze, op:papier, grote be-
langen. Men brat ,̀fiet in de eerste 
helft tot een taniglijk gelijk opgaande 
strijd, doch 	̀arlr  O ft&ang bleef voor- 
alsnog zoek a 	etijden. Een be- 
paald overwicht „tam& zich niet af. 

Toch wisten de gastheren reeds na 
vijf minuten de score te openen. Een 
hoge boogbai kwam voor de goal van 
Kist en de zeer snelle Alliance rechts-
buiten voltooide de aanval. 

Kort voor de rust schoot Deutman na 
een zeer vlotte, aanval van dichtbij in 
en na dit wederzijds succes, kon men 
een spannende tweede helft tegemoet 
zien. 

Het liep echter op een vrij constant 
Leids overwicht uit. Hilbrands had met 
Krol van plaats verwisseld en de aan-
val ging vlot door de positie van de 
Heemstedelingen, zonder dat enkele doel-
rijpe kansen werden benut. Een kwar-
tier na de hervatting nam Leiden de 
leiding en tien minuten voor het einde 
waren het wederom Kral en Hilbrands, 
die het Alliance-doel vonden, en daar-
mee de score in overeenstemming brach-
ten met het vertoonde spel. 

Ook de Leidse achterhoede stak in een 
uitstekende vorm en vooral Moens was 
zeer beslist in zijn acties. Een verdiende 
overwinning, die nog aspecten opent voor 
de laatste thuiswedstrijden tegen Hil-
versum en koploper Amsterdam. 

LEIDEN—ALLIANCE (DAMES) 
Van het begin af beloofde dit een 

interessante ontmoeting te worden. Aan 
de Leidse kart zag men een zeer jeug-
dige ploeg, die over een snelle voor-
hoede, een goede halflinie en een forse 
verdediging beschikt. Aan Alliance-kant 
kreeg men minutieus samenspel te zien 
en gevaarlijke aanvallen. Er werd van 
het begin af in hoog tempo gespeeld, 
maar het was Leiden, dat het eerst van 
die snelheid wist te profiteren. Werden 
naar onze smaak de aanvallen te een-
zijdig over rechts geleid, het bleek zijn 
rente toch wel op te leveren. Mej. Van 
Dorp gaf de ballen zeer scherp voor en 
eeninaal voor de doelmond gekomen, 
ontstonden de moeilijkste situaties, 
waaruit Alliance zich ternauwernood 
wist te redden. Maar de aanhouder wint 
en zo werd door het duct-mej. De Boer 
en mej. Staverman de basis gelegd voor 
een zeer veilige 3-0 voorsprong bij de 
rust. Het goed samenspelende Alliance 
vond steeds een halflinie op haar weg, 
die weliswaar een betrekkelijke steun 
vormde voor de eigen voorhoede, maar 
telkenmale de tegenpartij tot improvi-
satie dwong, hetgeen zeker niet de 
sterkste zijde van de ploeg uit Heem-
stede was. 

Een korte inzinking aan Leidse zijde, 
vlak na de rust, opende even perspec-
tiven voor de gasten, want nu kon het  

eigen strakke spel even worden gede-
monstreerd, maar verder dan een doel 
punt bracht men het niet. 

Na enkele verwarrende situaties voor 
het Leidse doel, werd de verdediging de 
situatie weer meester en trok Leiden 
weer ten aanval. Het verrassende ele-
ment stelde de overigens zeer stickvaste 
ploeg uit Heemstede voor wonderlijke 
problemen en slechts het uitnemend spel 
van de Alliance doelverdedigster bracht 
soulaas in de constante druk op haar 
veste. Het was tenslotte mej. Neuteboom, 
die nog een punt toevoegde aan de 
Leidse score; zij verving op zeer ver-
dienstelijke wijze mej. Knaap. 

Na deze overwinning staat Leiden nog 
steeds met het hoogst aantal punten aan 
de kop en heeft zich terdege voorbereid 
op de ontmoeting met HBS, dat na Togo 
de sterkste is gebleken. 

Verdere uitslagen: 
Heren: Leiden 2—Te Werve 1 2-4; 

Leiden 4—HGC 4 4-1; Leiden 5—Her-
mes 1 2-6; Leiden 6—VCL 2 1-1; HLC 2 
Leiden 7 1-4. 

Dames: HYC 2—Leiden 3 0-0; Rijs-
wijk 3—Leiden 4 1-4. 

Jongens: Leiden B—Groen Geel C 
6-1; Leiden F—Kieviten G 2-1. 

Meisjes: Leiden A--Victoria A 5-2; 
Leiden B—Leiden C 4-4. 

Hockey_uitslagen 
Heren, 1ste klasse: TOGO—HHYC 1-1. 
Overgangsklasse A: Alliance—Leiden, 

1-3; Hilversum 2—Kieviten 2-2; Vic-
toria—Amsterdam 1-5; BMHC 2—HDM  1-2. 

2de klasse A: Groen Geel 2—Ring 
Pass 1-2. 

2de klasse C: Groen Geel 3—VOL 1-3; 
Leiden 4—HGC 4 4-1. 

2de klasse D: HBS  2—Kieviten, 3 0-0; 
Leiden 2—Te Werve 2-4. 

Dames, 1ste klasse:  Alliance—Gooi 
1-0; BDHC--Be Fair 1-0; Kieviten—
TOGO 1-2; Groen Geel—RBC 3-2. 

2de klasse B: 1-113S—Kieviten 2 4-0; 
HDM 2—BDHC 3 0-1; Leiden-Alliance 
2 4-1; TOGO 2—HGC 2 4-1. 

De overwinning van Amsterdam 
op HDM (1-0) heeft de Hage-
naars resoluut naar de tweede 
plaats van de Overgangsklasse 
verwezen. Beide ploegen hebben 
nu 19 punten, maar Amsterdam 
speelde twee wedstrijden minder. 
De overwinning van Leiden op 
Kieviten brengt de Wassenaarse 
club op nagenoeg de onderste 
plaats, temeer waar Alliance on-
verwacht van Victoria won. 
BMHC won van Hilversum en 
mede hierdoor staat Leiden thans 
vlak achter de leiders. 

De stand is nu ,als volgt: 

Amsterdam 19 uit 10; HDM 19 uit 12; 
Leiden 13 nit 12; Hilversum 11 uit 11; 
BMHC 8 uit 11; Victoria 7 uit 11; Kievi-
ten 6 uit 11; Alliance 5 uit 10. 

Gezien de belangen, die er voor Kie-
viten op het spel stonden, macht men 
een levendige wedstrijd verwachten. We 
hebben dan ook volop van goed hockey 
kuncen genieten en het goede, droge 
veld bij Duinrell bood beide partij en de 
gelegenheid elkaar met zuiver technische 
wapens te bekampen. Het werd een 
uiterst sportieve en op goed peil staande 
wedstrijd; zeker in tegenstelling tot de 
vele verontrustende berichten in de 
hockeypers, •aangaande spelverruwing 
over de gehele linie. 

Na snelle wederzijidse aanvallen had 
Kieviten het eerst- succes. Bij een Lange 
corner stopte. de iprima spelende spit v. 
d. Bosch de , hard aangegeven bal, en 
doelpuntte • met een strak, snel schot, 
Met deze iplotselinge achterstand als 
extra stimulans viel Leiden wat georga_ 
niseerder aan. Het binnentrio Hilbrands, 
Krol, Deutman verraste met snelle, somas 
uitstekend opgezette aanvallen. Teveel 
echter werd het Leids offensief door 
het middenveld igeleid, waar de verdedi-
ging van de ga,stheren zich concen- 
treerde. De idaardoor vrijgekomen vleu- 
gels werden nog te weinig in het aan-
valsspel betrokken. Bij een van deze 
acties, waar geen verdediger aan to pas 
kwam, doelpuntte Deutman met een lis-
tig tikje. Na de rust was het  woord weer 
aan Kieviten, dat ook na het leiding-
gevende doelpunt (2-1) een licht veld-
overwicht handhaafde. De Leidse verde-
diging voorkwam verdere doelpunten. 
Moens en Konig grepen goed in, en 
vooral de .1aatste was, met zijin grote 
routine, een groot struikelblok voor de 
Wassenaarders. Toen begion Leiden het 
slotoffensief. Wederom was het Deuit-
man, die op wat fortuiniijke wijze voor 
een gelijke stand zorgde, doch de Leidse 
overwinning werd pas in de laatste 
ogenblikken een feit, toen Hilbrands 
een slecht genomen vrije slag van Kie-
viten op de rand van de cirkel te pakken 
kreeg en in de uiterste rechterhook 
schoot. Tijid ern de wedstrijd to hervat-
ten, was er niet 

SPANNING WAS TE GROOT 

De spanning van het leidsterschap in 
de tweedeklasse, en de wetenschap met 
een overwinning op de naaste rivaal 
TOGO, deze eerste plaats op de ranglijst 
te consolideren, is de Leidse dames te-
veel geweest. Het verrassende element, 
dat bij de Leicise aanval steeds zo'n grote 
rol heeft gespeeld, ontbrak bijna geheel 
en vooral in de eerste tien minuten was 
het TOGO troef. Teen Leiden zich later 
enigszins kon ontplooien, gingen alle 
aanvallen zonder afwisseling via het 
middenveld, waar de Haagse mej. Vicky 
Stam domineerde. Van de matige kant-
halfbezetting der gasten, wist Leiden 
slechts sporadisch gebruik te maker en 
de aanvallen waren — aihoewel veel-
vuldiger — van minder allure dan van 
TOGO. 

De Haagse dames zetten de wedstrijid 
met een krachtig offensief in en ,binnen 
een kwartier was door mej. Nijsse een 
voorsproug van 2-0 ibereikt. Veelal door 
te kort spel en het sporadisch inschake-
len van buitenspeelsters, liep de Leidse 
aanval dood op de TOGO-verdediging. 
Magelijk was voor de rust Leiden nog 
tot een gelijke stand ,gekomen, ware het 
niet, dat Vrouwe Fortuna zich ditrnaal 
aan Haagse zijde had ,geschaard. Ten-
minste twee harde schoten hadden een 
beter lot verdiend. 

Na de rust wist Leiden de druk te ver-
groten; de halflinie verzette enoran veel 
werk en brak menige goed opgezette 
TOGO-aanval af. De rechtervleugel 
kwam enkele malien zeer goed door en 
TOGO  wist slechts ten koste van legio 
strafcorners het doel schoon te houden. 
De afwerking hiervan liet veel te wensen 
en de bal viel  in  Haagse handen voor 
een schietkans was ontstaan. Dit ikositte 
Leiden de laatste hoop op een beter eind-
resultaat. 

TOGO wan deze iontmoeting verdiend, 
steunend op een voortreffelafte verdedi_ 
ging, Zij het, dat de score 0-2 de Leidse 
dames niet ten voile waardeert. Beide 
ploegen wacht nag de wedstrij d tegen 
HBS, dat op de derde plaats stoat. 

Verdere uitslagen LMHC: 

Heren: Zuidwijek 1—Leiden 2 2-1; 
Dordrecht 1—Leiden 3 1-2; Leiden 4—
Ring Pass 2 0-4; Leiden 5—Zandvoort 
2 1-3; Groen Geel 7—Leiden 6 2-0; Si-
seo 2—Leiden 7 3-3; Leiden 8—Zuid-
wijck  2 2-2. 

Dames: Leiden 2—Siseo 1 6-0; Zuld-
wijick 1—Leiden 3 0-1. 

Jongens: Aeolus a—Leiden a 1-2; 
Leiden b—Siseo a 3-1; Leiden c--Groen 
Geel d 6-0; Leiden d—VCL f 7-0; 
Wilhelmus b—Leiden e 0-1; Groen 
Geel i—Leiden f 2-5. 

Meisjes:  Victoria a—Leiden a 3-2; 
Kieviten b—Leiden b 1-3; Leiden c--Si_ 
seo a 0-6; Kieviten c- .Leidend 1-0. 

Van de hockeyvelden 

Leiden (heren) op derde plaats,  
dames verliezen van TOGO 2 



Hockey-overzicht 
Leiden-heren winnen van 

J, •  1 	Hilversum. 

Reeds in de eerstP 'ninutien van de 
wedstrijd, die Leiden ,....etipitief op de 
derde plaats moest brengen, was het 
duidelijk, dat de gasten (Hilversum 2) 
het zeer moeilijk zouden krijgen. Onmid-
dellijk na de beginbully zette Leiden ee 
overweldigend offensief in en de Hilver-
sumse veste ontkwam nog maar nauwe-
lijks aan een kanonnade. Een scherpe 
voorzet van invaller Heybroek werd 
door drie aanvallers gemist en even 
later ging een hard schot rakelings 
naast. Een lawine van aanvallen volgde 
en slechts het uitstekend opruimen van. 
de rechtsback der gasten bracht uit-
komst, totdat na een kwartier spelen 
een totaal vrije schietkans ontstond voor 
praktisch de gehele Leidse voorhoede. 
De harde schoten van Krol en Van Hees 
werden gestopt, maar een harde, hoge 
bal van Heybroek vond doel. Dit alles 
van enkele meters afstand. Hilversum 
trachtte tevergeefs het verloren terrein 
te heroveren en vooral de halflinie 
bracht de bal telkenmale op de Leidse 
helft. Gevaarlijk waren deze aanvallen 
nauwelijks en Leiden hield het heft in 
handen. Met een voortreffelijk strak 
schot benutte Moens een strafcorner en 
met 2-0 stelde Leiden zich in de eerste 
speelhelft tevreden. 

Na de rust zette Leidewhet offensief 
voort. De voorhoede is totreel in staat, 
maar er zijn te veel individualisten in 
deze linie; zij spelen goed genoeg om 
het alleen te kunnen en men probeert 
dat dan ook al te vaak. Een wat onzelf- 
zuchtiger spelende aanvalslinie zou voor 
elke achterhoede een gevaar betekenen. 
Nu werd er nonchalant met de geboden 
kansen omgesprongen, al kon men zich 
het deze maal wel permitteren. In de 
halflinie deden Goslings en Van Royen 
uitstekend werk en een snel opgezette 
aanval bracht de bal bij Hilbrands, die 
viak voor de Hilversumse doelmond de 
bal aan. Deutman gaf, die op zijn beurt 
met een zacht rollertje de 3-0 op het 
bord school. Kort daarop schoot Hey-. 
broek uit een zeer kleine hoek, feilloos 
en volkomen verrassend, in. 

De strijd werd nu wat ongenteres-
seerder. Hilversum ontkwam aan de 
greep der gastheren en dit leidde tot 
menig moeilijk moment voor doelman 
Kist. Het was de midden-half van Hil-
versum, Mouw, die het tegenpunt 
scoorde. Leiden voerde onmiddellijk het 
tempo op en Krol liet 5-1 aantekenen. 

Een overtuigende overwinning van  

Verdere uitslagen: 
Heren; HHYC 4—Leiden 2 0-2, Leo-

nidas 1— Leiden 3 2-2, 
Dames: Leiden 1— vrij, Rood Wit 2 

—Leiden 2 2-1, Leiden 3—Ever Swift 
2 1-0. 

Jongens: Leiden B—VCL C 5-0, Lei-
den C—HGC D 2-1, Leiden D—HLC B 
7-2, Leiden F—Hudito E 0-0. 

Meisjes: Leiden B—Kieviten B 7-0, 
Leiden D—Wilhelmus B 0-0. 

Hockey-uitslagen 

Heron le-klasse: TOGO—SCHC 1-1; 
Kampong—Delftse Studs 0-3. 

Overgangsklasse A: Amsterdam—Al-
liance 3-0; Leiden—Hilversum, 2 5-1. 

2e-klasse A: Leonidas—Leiden 3 2-2; 
Ring Pass—TOGO 4 2—il; Hillegersberg 
—Groen Geel 2 1-0. 

2e-klasse C: Ring Pass 2—Groen Geel  

1

1  In de Overgangsklasse A (heren) is 
de strijd vrijwel gestreden. Amsterdam 
staat bovenaan en heeft aan twee pun-
ten voldoende om het kampioenschap 
veilig te stellen. Dan volgt HDM en de 
Hagenaars zullen een achterstand van 
vier verliespunten wel niet meer in 
kunnen halen. Leiden op de derde 
plaats heeft de laatste weken getoond 
in goede conditie te zijn en vooral de 
overwinning op Hilversum (5-1) van 
vorige week rechtvaardigt het optimis-
me omtrent de ontmoeting van mor-
gen: Leiden—Amsterdam. 

De wedstrijd begint om 2 uur. 
In de tweedeklasse dames-hockey 

heeft Leiden de leiding moeten laten 
aan Togo, dat 20 punten uit 11 wed-
strijden heeft verzameld: Leiden heeft 
20 uit 12 (door van Togo te verliezen) 
en dan volgt HBS met 16 uit 11.  Zowel 
de Leidse dames als de ploeg uit Den 
Haag moeten nog naar Haarlem en het 
is dus HBS, dat in feite de zeggenschap 
heeft over de uiteindelijke ontwikkeling 
op de ranglijst. Het is voor de Leidsen 
van het grootste belang, dat morgen de 
punten niet in Haarlem blijven. 

Verder LMHC programma: 
Heren: HBS 2—Leiden 2; Leiden 3— 

Ring Pass 1; Groen Geel 3—Leiden 4; 
Leiden 6—HDS 3; Leiden 8—Groen 
Geel 10. 

Dames: HBS 2—Leiden 2; Leiden 3— 
HBS 3; Leiden 4—Groen Geel 4. 

Jongens: Leiden a—HHYC a; Siseo a 
—Leiden b; Groen Geel d—Leiden c; 
Leiden e—Groen Geel f; Hudito e—
Leiden f. 

Meisjes: Leiden b—VCL b; Kieviten b 
—Leiden c; Leiden d—Kieviten c. 

Leiden. 	 2e-klasse D: Zuidwijck--Delftse Studs 
3 4-3. 
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Leiden ;4i met I 
4--3 van Togo 2 

De eerste wedstrijd van Leiden is een 
kleine zege geworden op de benjamin 
van de afdeling, die zich echter niet ais 
zodanig liet kennen. Het Leidse team-
work was nog wat stroef. Maar qua-
techniek en spelersmateriaal zijn er vol-
doende mogelijkheden, zodat na deze 
eerste strijd een gematigd optimisme 
gerechtvaardigd is. J. van Dijk had de 
lipksachterplaats overgenomen van Hugo 
Konig, die naar Zweden is vertrokken. 
Onmiddellijk na het beginsignaal ont-
wikkelde zich een vlotte partij hockey. 
Na tien minuten nam de thuisclub de 
leiding, maar spoedig zorgde Deutman 
voor een fraaie gelijkmaker. Korte tijd 
later deponeerde dezelfde speler een nog 
fraaiere treffer achter de Togo-doelman. 
Wederombrak hij alleen door, om prak-
tisch vanaf de doellijn te scoren (1.-2). 
Nog voor de rust bracht Togo de score 
weer in evenwicht, doch daarna stootte 
Leiden door. Twee treffers binnen de 
minuut brachten Leiden schijnbaar in 
veilige positie. Eerst was het Bob de 
Haas (weer volkomen hersteld van de 
zware knieblessure van vorig jaar), die 
een, door Wim Koekebakker vlekkeloos 
voorbereid, doelpunt scoorde en pal 
daarop wederom Deutman, die snel door-
lopend op een dieptepass zijn derde doel-
punt maakte (2-4). Fel kwam Togo 
nog terug, drong Leiden op eigen helft, 
doch verder dan een doelpunt en enkele 
hachelijke momenten voor het Leidse 
doel, kwamen de Hagenaars niet meer 
(3-4). 

H o e key - ov er z I c ht 

Leiden laat Amsterdam voor de 
eerste maal met lege handen 

Leidens hartewens om de ongeslagen leider, Amsterdam, de eerste nederlaag evecht, keihard te bezorgen, is in vervulling gegaan. In een meeslepend hockey-g 
en vol spanning, incasseerde de ploeg uit de hoofdstad de eerste verliespunten. 

Het Leidse team heeft op voortreffelijke wijze de competitie beeindigd; het 

ten koste van de techniek gegaan is; zelfs in vergelijking met het begin vaasii 
spel is efficienter en harder dan in vele voorgaande jaren, zonder dat dit gelukki 

seizoen, heeft Leiden zich zeer goed aan het peil van de overgangsklasse 
gepast. Met veel vertrouwen zien vvij dan ook het komen
om 

	

	

de seizoen tegemoet, 
to trachten het eersteklasseschap, sinds een tiental jaren voor Leiden onbe-

reikbaar, te heroveren. 

De Amsterdammers, die met een over-
winning hun kampioenschap konden 
realiseren (zeer zeker nu achteraf HDM 
blijkt te hebben gelijkgespeeld tegen 
Kieviten) beseften het belang van deze 
ontmoeting, want niet voor niets kwa-
men zij op voile sterkte naar Leiden, 
met de nationale doelman Mulder en 
routinier Polhoek in de verdediging. 

Leiden, dat Van Hees miste, gaf Been 
krimp. Het elftal was in een winning 
mood door de successenreek,s van de 
laatste weken en bovendien hadden de 
Krogtbewoners niets te verliezen. 

Hockeycompetitie 

Morgen gaat de hockeycomp itie 
weer draaien, uitgezonderd de onder-
bondwedstrijden, die enkele weken la-
ter starten. Zuid-Nederland ziet geen 
hockey aangezien alle wedstrijden afge-
last zijn, daar de meeste velden beter 
geschikt zijn om gehooid te worden 
dan om hockey op te spelen. 

Het Westen start dus zondag en Lei-
den, spelend in de Overgangsklasse A 
is ingedeeld met Amsterdam II, Hilver-
sum, Amersfoort, Victoria, Kivieten, 
Togo II en Laren II. 

Om kampioen te worden, waarvoor 
plannen bestaan, dient dus menig hard 
duel te worden uitgevochten, in spor-
tieve zin dan. 

Hilversum is wel een grote kansheb-
ber en concurrent. De eerste wedstrijd 
gaat tegen Togo II, de nieuweling in 
het gezelschap. Leiden sal direct moe-
ten bewijzen hoge ogen te willen gooien. 
De training is al een maand aan de 
gang en draagt voor Leidse maatsta-
ven een zeer serieus karakter. 

Dames I speelt uit tegen Strawber-
ries en zal evenals vorig jaar kam-
pioensaspiraties hebben met het zeer 
jonge, doch goede elftal. Strawberries 
is de degradant uit de promotieklasse, 
dus deze eerste wedstrijd is zeker niet 
van belang ontbloot. Dames I speelt in 
de 2e-klasse B. 

DAMES 
De Leidse dames lieten de winst in. 

Haarlem bij HBS en verspeelden hier-
mede hun kansen voor het afdelings-
kampioenschap. Zoals te verwachten 
was, werd het een felle wedstrijd. Lei- 
den had nog een papieren 	, a 
verliezen van Togo, vorige week en HBS 

Na een kort Leids offensief ging de wilds zich revancheren voor een neder- 
eerste helft vrijwel gelijk op. In aan- laag, toen men met over enkele der bes- 
merking genomen, dat het veld door de te speelsters kon 1.aeschikken. 
regen zeer slecht was, werd nog con- Reeds na een tiental minuten maakte 
structief hockey vertoond. Het tempo de linksbinnen van HBS, mej. Pijl, het 
lag al direct zeer hoog en met een fraai eerste doelpunt, na een goede combina- 
doelpunt van Janssen Schoonhoven nam tie met haar midvoor. Leiden had op 
Amsterdam de leiding. Fel werd gestre- zo

, 
 n spoedige achterstand kennelijk 

den in de nu volgende periods. De half- niet gereken d en met alleen de goede 
finis der gasten voerde de aanval met `vii om gelijk te makes kwam het niet 
enigszins kort, maar zeer efficient spel;' _ verder dan een onsamenhangende aan- 
Leiden zette daar diepe passes tegen val. De voorhoede toonde zich niet bij- 
over, maar beide verdedigingen bleven zonder agressief en had men de kansen 
de toestand meester en toen Amsterdam benut, die HBS enkele malen voor de 
ten koste van een strafcorner moest rui- doelmond weggaf, dan was een redelij- 

' men, kreeg corner-specialist Moens zijn ktr,  resultaat geboekt. Toch kwam nog 
kans en met een ontstellend hard schot voor rust de gelijkmaker: met een 
joeg hij de bal in het bvennet. (1-1) scherp schot van links wist mej. v. 

Na de rust zette Amsterdam alle re- Randwijck de HBS-keepster te verras- 
gisters open en joegen de Leidenaars 
constant in de verdediging. Meermalen seri. De constants regen het glibberige veld 
schoten prachtige passes van links en waxen met bevorderlijk voor gedegen 
rechts het Leidse doelgebied binnen, er actie en met enkele fraaie aanvallen 
werd naar onze smack wel eens wat te aan.  beide zijden leek het plait aanvan- 
hard gespeeld en te vaak werd een kehjkbeslecht. Mej. Goekoop in de ver- 
Leidse aanvaller domweg van de bal ge-  dediging, ruimde duchtig op en menig 
lopen. Leiden, dat vergeleken bij Am- Leids offensief gaf de HBS-dames de 
sterdam techniek tekort kwam op dit handen vol. De aanval werd echter te 
steeds gladder wordende veld, schoot veel door het midden geleid. In de half- 
echter in enthousiasme niets tekort en h nie blank mej. Doeleman uit en zij 
teen deze aanvalskannonade van de gas-  bracht onviermoeid hear vleugel aan 
ten wat luwde, prijkte de 1-1 nog steeds het werk. Tot echter een overtreding 
op het scorebord, na voortreffelijk werk van mej. Voortman een mogelijk HBS- 
van Moens, c.s. Leiden wrong zich los 
van zijn tegenstanders en de laatste re- 

doelpunt voorkwam. De toegekende ' 
strafbully werd door de Haarlemse mid- 

serves aansprekend, werd een slotoffen- voor, mej. Hausman benut, en Leiden 
sief ingezet. Met felle aches priemden moest met een 2-1-nederlaag genoe- 
de aanvallen tot bij Mulders vests en men  Hu._ n nemen. 
tien minuten voor het einde kreeg 	Verdere LMHC-uitslagen: 
brands bij eigen cirkel de bal vrij, met Heren: HBS 2—Leiden 2 0-4; Leiden 
een snelle uitloop bracht hij op tot vex 3—Ring Pass 1 4-2; Groan Geel S— 
in Amsterdams gebied, wear met een Leiden 4 3---5; Leiden 6—HDS 3 2-2. 
kort tikje de bal naar spil Janssen ging, Dames: HBS 2—Leiden 2 0 — 1 ; Lei- 
die was meegekomen. Van hem flitste den 3—HBS 3 0-1; Leiden 4—Omen 
de bal naar Krol, die sander aarzelen 
deze verassende aanval met een doer

Geel 4 0-2. 
i  Jongens: Leiden a—HHYC a 4-1; 

De laatste Ease van de strijd gaf eenGroe.n Geel d—Leiden c 1-1; Hudito e punt bekroonde. (2-1) 
L— eipn. f 0-3. 

stug verdedigend Leiden te zien; slechts Meisjes: Leiden b—VCL b 0-1; Kie- 
drie aanvallers bleven in actie en het viten b—Leiden c 4-0; Leiden d—Kie- 

, bleek voor Amsterdam niet mogelijk nog viten c 2-0. 
verandering in de score te brengen. 

kans n het 

HOCKEY  
SRAWBERRIES I—LEIDEN I-'(2-0). 
De eerste wedstrijd van dames I tegen 

de degradant uit de promotieklas Straw-
berries ,is op een nederlaog uitgelopen. 
Al in de eerste minuut scoorde de links-
binnen van Strawberries door een mis-
verstand in de achterhoede op gemak-
kelijke wijze. Daarna droeg het spel een 
wisselend karakter, waarbij Leiden keer 
op keer in de buitenspelval liep. 

Na rust een sterker aanvallend Leiden, 
doch de goede afwerking ontbrak. Bo-
vendien had nu weer de buitenspeltac-
tiek van Strawberries keer op keer 
succes. Bij een uitval van de Velsense 
dames werd het Leidse lot definitief be-
zegeld (2-0). 



s.) Laden het een overwinning op 
Kieviten door vingers glippen 

pleats heeft daartoe bijgedragen. Kie-
viten II — tech heus geen zwak zusje —
werd met snel, open spel op de knieen 
gebracht. Voor rust doelpuntten mej. 
Randwijck en mej. 's Jacob. In de 
tweede helft domineerde de Leidse da-
mes voikomen en werd de score opge-
voerd tot 6-0 door die dames Stayer-
man (2x), Van Randwijck en Van Dorp. 

Uitslagen: BMHC V—Leiden III 4-1 
Kieviten III—Leiden V 7-0; Kieviten 
B—Leiden B 0-7; VCL—Leiden D 0-9. 

Thuiswedstrijden warren er niet. De 
velden waren door de droogte niet be-
speelbaar, 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: Amsterdam—Laren 

2-2, BMHC—Be Fair 2-0, HHYC—
TOGO 1-0, Delftse Studs—SCHC 1-0. 

Overgangsklasse A: Hilversum—Victo-
ria 3-0, TOGO 2—Amersfoort 2-1, Kie-
viten—Leiden 2-2. 

2e-klasse C: HDM—HGC 3 2-1, Green 
Geel 2—Tempo '34 0-1, Ring Pass 2—
HHYC 4 1-2, Leonidas—Leiden 2 4-0 
(onder protest van Leiden). 

2e-klasse D: SV '35—Te Werve 3-3, 
Zuidwijck—Zandvoort 2 afg., TOGO 3—
HHYC 5 6-0, BMHC 5—Leiden 3 4-1. 

Dames, le-klasse: RBC—Laren 0-1, 
BDHC—Be Fair 0-1, Alliance—TOGO 
0-0, Gooi—Kieviten 4-2. 

2e-klasse B: HBS—VCL afg., Green 
Geel 2—BDHC 3 4-2, Strawberries—Al-
liance 2 3-4, Kieviten 2—Leiden  0-6. 

411  Hockey-overzicht 

Hetlerste herenelftal van Leiden ont-
vangt morgen Laren 2, een tegenstander 
waarvan weinig bekend is. Ongetwijfeld 

echter het reservetearn van een van 
de sterkste elftallen in Nederland een 
uitstekende partij hockey spelen. 

Aanvang 2.20 uur. 
Dames 1 speelt eveneens thuis tegen 

de aloude rivale HBS. Dit elftal, dat 
constant tot de sterkste ploegen in de 
2e-klasse behoort, zal Leiden de voet 
danig dwars zetten. Een gelijkspel zal al 
een behoorlijke prestatie betekenen voor 
de Leidse dames, die de laatste jaren 
slechts (kleine) nederlagen tegen HBS 
te incasseren kregen. 

Leiden heeft in de semi-plaatselijke 
on.  tmoeting tegen Kieviten een overwin-
rung door die vingens laten glijiden. Vol-
komen onnodig, want de Leidenaars 
hebben gisteren in Wassenaar in de 
eerste helft zeer nadrukkelijk de toon 
aangegeven, Zij hieliden toen de touw-
tjes stevig in handen. In dit jonge sei-
zoen heeft die ploeg nog niet zo sterk 
gespeeld als in ideze periode. Aanval op 
aanval golfde op het Wassenaarse doel. 
Telkens verschafte Stelma — na de te-
rugkeer van Krol weer op de wechtshalf-
plaats — zijn aanvalslinie nieuw voed-
sel en trek vaak als zesde aanvaller 
mee naar voren. Deutman rand de 
eerste zo'n snelle gevaarlij ke aanval  
good of (0-1). 

Hilbrands zag een buitenspeldoelpunt 
afgekeu!rd, maar kort daarop was het 
door Kral toch voor die tweede maal 
raak. Zo snel en zo overrompeliend was 
deze aanval, dat zelfs de Kieviten de 
handen op elkaar brachten. Deze twee 
doelpunten waren slechts een schamele 
beloning voor die Leidise overmacht in 
die eerste helft. 

Na de rust een heel ander spelbeeld. 
Nerveus trrad de achterhoede op uit 
angst voor een tegenpunt, waardoor de 
tech niet zo sterke Wassenaarse aanval 
kansen kreeg, die niet nodig waren ge-
weest Binnen een kwartier stond het 
door Van den Bosch 1-2. En door dit 
doelpunt werd die verwarring in de 
Leidse defensie nog groter. Zelfs de bin-
nenspelers kwamen terug om die verL 
dediging te helpen, waardoor het res-
tantje voorhoede op een eiland kwam 
te staan. De ,druk op het Leidse Joel 
nam toe. Een door Van Dijk veroarr-
zaakte strafbully weird benut. Bijna 
hadden die Kieviten nog die voile winst 
behaald, maar het schot belandde tegen 
die pawl. Het bleef 2-2. Maar het had 
nook mogen gebeuren. 

KIEVITEN II— LEIDEN (dames) 0-6 
De omzetting in de voorhoede van 

L het Leidse dameselftal heeft veer de 
zo nodige produktiviteit gezorgd. Vooral 
de verhuizing van mej. Van Dorp van 
de Techtervleugel naar de midvoor- 

St'  Mockey-overzicht 

Leiden speelt morgen thuis tegen 
Amersfoort om 2 uur. Na de goede start 
heeft Leiden niet veel bijzonders moor 
laten zien dit seizoen. Morgen, in de 
oude opstelling spelend, is Leiden tot 
meer in staat dan vorige week na het 
enigszins rnislukte experiment betref-
fende het verwisselen van enkele spelers. 
Amersfoort is een vrij onbekende tegen-
stander voor Leiden, doch het heeft een 
sterke achterhoede met o.a. B. Keulen, 
ex-international. Verwacht wordt dat 
Leiden een zege kan behalen; nodig is 
het in ieder geval zeker. 

De Leidse dames spelen, eveneens 
thuis, tegen he't good voor de dag ko-
mende Alliance. Deze wedstrijd vangt 
• eveneens om 2 uur aan. Het loopt niet 
zo soepel dit jaar bij Leiden en morgen 
met 3 invalsters wordt 't wederom en 
zware wedstrijd. Een verdeling der pun- 
ten is, hoewel moeilijk, tech to bereiken. 

Heron II tenslotte speelt thuis tegen 
HHYC IV. Om me te 'blijven tellers, zal 
Leiden in ieder geval moeten winnen. De 
9chterstand op HDM is reeds 4 punten 
n zal niet grater mogen warden. 
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I Leiden sterker dan 
Amersfoort (3-0) 

. Het eerste herenteam van Leiden •er-
' keerde in bedenkelij ke lage re gi on en 
van de overgangsklasse. Evenals de 
ploeg van Amersfoort trouwens. Maar 
in die ontmoeting tussen deze twee elf-
tallen heeft Leiden zich gisteren echter 
duidelijk de sterkere getoond. De Leidse 
aanval, hoewel niet altijd even nauw-
keurig, kwam verrassend snel voor de 
dag. Bovendien was het ploegverband 
veel hechter bij de Leidenaars, die na 
oncr'" eveer een kwa'rtier spelen volkomen 
verdiend door rechtsbuiten Stelma de 
score konden openen. Ondanks doelrijpe 
kansen aan beide zijden bleef deze 
stand ongewijzigd tot aan de rust. 

Na de hervatting had Leiden meer 
vat op het spel. Vooral de achterhoede 
werkte rustig ander leiding van de uit-
stekende doelman Van Waverren. De 
stuwkracht van de achterhoede en mid-
denlinie, waarin Jansen en oak Gos-
lings goede dingen deden, hiolden de 
voorhoede regelmatig op gang. Uit deze 
talrijke aanvallen produceerde Deutman 
numrner twee. Een door Hilbrands ge-
scoord doelpunt word wegens buitenspel 
afgekeurd, maar het was slechts uitstel. 
Even later zorrgde Moens ervoor, dat het 
toch 3-0 word. Met deze stand word 
het einde bereikt. Een resultaat, dat 
vooral door de wijze waarop het be-
haald word, hoop op de toekom.st geeft. 

DAMES 
De Leidse dames verschenen met 

enige invalsters in het veld tegen Al-
liance I zodat de  1-1  puntenverdeling 
een verdienstelijk resultaat genoemd 
kan warden. Van krachtsverschil tus-
sen beide ploegen was nauwelijks spra-
ke. De spanning was als het ware te 
snijiden. Leiden had een kwartier na 
hervatting door mej. F. E. Kaiser de 
leiding genomen. Eferrst in die aller-
laatste minuut slaagden de gasten erin gelijk to maken. 

RESERVES 
Het reserve herenteam van Leiden 

heeft tegen HHYC IV met 3-0 gewon-
nen, Deze wedstrijid bewees, dat die pro-
motieklasse nog steeds bereikbaar is 
voor dit elftal, ondanks het aarzelend 
competitiebegin. De Hagenaars met de 
roemruchte oud-internationals Kruize 
en Bromberg waren tot gisteren onge-
slagen. Tegen de hatti1ic van de uitste-
kend spelende Kloppenburg waren zij 
niet opgewassen, temeer daar het 
Leidse bolwerk onneembaar Week. 

Hockey-uitslagen 

Heren, le-klasse: SCHC—Be Fair 4-0; BMHC—Amsterdam 2-0 Laren—TOGO 
1-0; HHYC—Delftse Studs. 0-0. 

Overgangsklasse A: Amsterdam 2—
Victoria 2-0; TOGO 2—Laren 2 3-1; 
Leiden—Amersfoort 3-0. 

2e-klasse C: Groen Geel 2—Leonidas 5-0; HGC 3—Tempo '34 0-0; Ring Pass 2—HDM 4 3-1; Leiden 2—HHYC 4 3-0. 
2e-kiasse D: Zuidwijck—BMHC 5 1-2; Te Werve—Zandvoort 2 3-1; TOGO 3 

—SV '35 4-2; Leiden 3—HHYC 5 1-1. 
Dames, le-klasse: Kieviten—Be Fair 

4-1; BDHC—RBC 5-0; Laren—TOGO 
1--0; Alliance—Goof 0-0. 

2e-klasse B: VCL BDHC 3 0-4; HBS —Strawberries 3-2; Leiden Alliance 2 1-1. 

.23 



Hockey-overzicht (1/1( 
Morgen wederom een thuisweds idtren 

voor het eerste herenelftal van Le. 
Ditmaal tegen Amsterdam II, welk team 

send spel vertoont en de eerste 
verras  plaats inneemt op de ranglijst. 

De opgaande lijn in het Leidse team, 
doet het vermoeden wettigal  en na zondag 

dat Am-

sterdams verliespuntentota 
 

niet meer gelijk zal zijn aan dat van de 

Een overwinning is zeker niet denk-vorige week. 
beeldig en zal hard nodi zijn, wil Lei- g 
den in de goede helft van de ranglijst 
belanden. Aanvang 2 uur. 

Heron II, eveneens thuis spelend, ont-
vangst HOC III. Spelend zoals tegen 

HYC vorige week, is een overwinning 
H 	 nd een vaststaa 	

feit. Het spel van de 
was een 

Leidse reserves vorige week  
verkwikking. Aanvang 12.30 uur. 

De Leidse dames ontvangter tegen de 
en VCL. Een 

jonge, pittige ploeg, die ech  
routine van de (toch ook jonge) Leidse 
dames een veer zal laten. Een beschei-
den overwinning zal de ietwat wankele 

start van Dames I weer goedmaken, 

Aanvang 2 uur. 	
-....-__ 

I 

/70  
Zee van Leiden op 
koploper Amsterdam 

In een boeiende en voor de rust goede, 
snelle wedstrijd heeft Leiden opnieuw 
een lijstaanvoerder doen struikelen. Het 
sterke reserveteam van Amsterdam heeft 
toch in de Leidse ploeg met 2-1 zijn 
meerdere moeten erkennen. Leiden 
groeit thans uit tot een homogene 
ploeg, zonder zwakke plaatsen. De mid- 

lange tijd het zergenkindje, kan 
nu uitstekend meekomen. Vooral de 
jeugdige Koekebakker speelde een prima 
wedstrijd. De eerste helft was Leiden 
sterk in het offensief, maar door stug 
verdedigen kon Amsterdam de schade 
beperken tot een doelpunt. Na 20 minu-
ten sloeg Moons een strafcorner in en 
de snelle Deutman veranderde de bal 
van richting, viak voor de doelman 

' (1-0). Na rust een aanvankelijk 
fel aanvallend Amsterdam, dat er in 
slaagde uit een scrimmage gelijk te 
maken (1-1). Een verbeten, soms hard 
gevecht om de winst, volgde, zonder erg 
onsportief te worden. Het heehtere team-
verband bezorgde Leiden weer een licht 
overwicht. Enkele flitsende doorbraken 
van Krol misten het Joel op een haar-
breedte, maar tien minuten voor het 
einde kwam het verdiende succes tech, 
Coen Moens een strafcorner benutte. 

Bovenaan de ranglijst ziet de stand er 
thans uit: 

Togo 2 7 gespeeld 8 pnt; Hilversum 
4 gespeeld 7 pnt; Amsterdam 2 5 ge-
speeld 7 pnt; Leiden 6 gespeeld 7 pnt. 

WINST VOOR DAMES 

Het eerste damesteam is op weg het 
slechte competitiebegin goed te maken. 
Gisteren tegen VCL ging dat niet zo 
moeilijk. De ploeg is juist gepromoveerd 
uit de derdeklas en eigenlijk nog niet 

voor het spel in doze afdeling. 
Leiden heeft gedurende vrijwel de gehele 
wedstrijd een licht overwicht kunnen 
handhaven. De eerste 'helft was nogal 
rommelig. Dankzij een doelpunt van 
mej. 's Jacobs kon Leiden met een 1-0 
voorsprong gaan rusten. Dit doelpunt 
had VCL dermate ontmoedigd, dat het 
in de tweede helft tot weinig tegenstand 
meer in staat bleek. Door mej. Neute-
boom en mej. F. Kaizer werd de stand 
op 3-0 gebracht. Gebrek aan door-
tastendheid bij de Leidse dames was 
oorzaak, dat dit ook de eindstand werd. 

VERDERE UITSLAGEN 

Dames 2—Te Werve 1 0-3; dames 3—
RBC 3 0-1; dames 4—Hudito 4 1-2. 

Heron 2—HOC 3 1-2; heren 3—Te 

Werve 2-1; heron 4—Asvion 3 4-0; 
heron 5—Te Werve 2 0-3; heren 6—
Togo 7 3-1; heren 7—HGC 6 2-1. 

Juniores: meisjes b—Kivieten b 4-0; 
meisjes c—VCL b 0—i; meisjes d—
Siseo d 0-2. 

Jongens b—HDM b 1-3; jongens e—
Ring Pass c 1-0; jongens f—Kivieten f 
0-0. 

Hockey-uitslagen 
le-klasse (heren): Laren—SCHC 1-1; 

HHYC—BMHC,  0-0; Be Fair—TOGO 
0-1; Amsterdam—Delftse Studs 0-2. 

Overgangsklasse A: Kieviten—Laren 2 
1-0; Victoria—Amersfoort 1-1; TOGO 
2—Hilversum 0-2; Leiden—Amsterdam 
2 2-1. 

2e-klasse C: Leonidas—HDM 4 5-2; 
Tempo '34—HHYC 4 0-2; Ring Pass 2 
—Green Geel 2 2-3; Leiden 2—HGC 3 
1-1. 

2e-klasse D: BMHC 5—SV '35 0-3; 
Zandvoort 2—HHYC 5 1-2; TOGO 3—
Zuidwijck 4-0; Leiden 3—Te Werve 
2-1. 

1 e klasse ( dames) : Laren Kieviten 
2-3; Alliance—BDHC 2-1; Be Fair—
TOGO 3-1; RBC—Gooi 0-1. 

2e-klasse B: Kieviten 2—HBS 0-3; 
BDHC 3—Alliance 2 5-2; Strawberries 
—Green Geel 2 4-0; Leiden—VCL 3-0. 

HOCKEY 	/e.  

Voor de bekerts14/  
Leiden in Hilversum 

Op deze algemene bekerzondag moest 
Leiden naar Hilversum, evenals het 2e 
heren-elftal en het eerste dames-team. 

De Leidse heren speelden in de eerste 
helft dermate doortastend, dat H'sum 2 
bij de rust (0-3) al goon schijn van 
kans moor had. Eerst scoorde De Haas 
uit een vlekkeloze combinatie met Deut- 
man en daarna vestigde Krol de n- man 

op zich door met een tweetal op-
vallend mooie goals (0-3). De aardig-
heid was or teen af, temeer daar na de 
rust het spel veel harder was. Maar de 
hardzwoegende Hilversummers, opge-
zweept door back De Looper, kwamen 
niet verder dan een treffer. En dat was 
nog een cadeautje van doelman Van 
Waverer. De Leidenaren konden rustig 
verdedigend het einde afwachten. 

Dames I speelde een rustig, maar se-
cuur partijtje tegen H'su III. Het Leid-
se overwicht was veel

m  
groter dan de 0-2 

zege doet vermoeden. VOOr rust scoorde 
mej. v. Randwijck; daarna mej. 's Jacob 

Heren II vervolgens won in een matte, 
wat eentonige wedstrijd van H'sum IV 
met 1-0. 

De enige verliezers waren — nogal 
onverwacht — de veteranen van Leiden 
VII. Dit elftal dat al jaren achtereen 
regelmatig promoveert, is ook dit seizoen 
in de competitie ongeslagen en het ziet 
er naar uit, dat ze dit ook blijven. Voor 
de beker echter verloren zij van de Hil-
versum-veteranen. De eerste nederlaag 
in jaren! 

Hockeybond trkeigt 

op tegen ruw spel 
Het bestuur vein de Koninkliike Ne-

derlandse Hockey Bond is in samen-
werking met de technische commissie 
overgegaan tot het nemen van ver-
gaande maatregelen ter beteugeling 
van ruw en gevaarlijk spel. 
In een officielepublikatie in het 

bondsorgaan wordt ter kennis van alle 
spelers en speelsters gebracht, dat het 
met ingang van 28 november a.s., in alle 
wedstrij den welke in ons land worden 
gespeeld, verboden is bij het spel de 
stick boven de schouder uit te brengen. 

Daarenboven zal het in de meest 
strikte zin verboden zijn met het lichaam 
of de stick, het lichaam of stick van een 
tegenstander aan te raken (uitgezon-
derd bij de bully). 
Ook is het in de meest strikte zin verbo-
den de tegenstander te intimideren door 
de bal op gevaarlijke wijze te spelen of 
de stick op gevaarlijke wijze te hante-
ren. Hetzelfde geldt voor „snijden"„oaf-
houden" en „hoogspel". Al deze over-
tredingen dienen door de scheidsrechters 
onverbiddelijk te worden bestraft. 

Wat het dameshockeY betreft, is be- 
sloten over to gaan tot invoering van de 
„code of rules" als spelreglement. Deze 
code of rules word tijdens de dit jaar 
te Amsterdam gehouden conferentie van 
de IFWHA (de Internationale Organi-
satie voor Dameshockey) vastgesteld, en 
het reglement is inmiddels door FIH 
(Federation International de Hockey) 
dit seizoen van toepassing verklaard op 
alle dames landenwedstrijden tussen de 
leden dier organisaties. 

HOCKEY 
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Hockey-conflict 
nadert oplossing 

Het bestuur van de Koninklijke Ne-
derlandse Hockeybond deelt het volgen-
de mede: 

De commissie al hoc, tot het instellen 
waarvan werd besloten tijdens de laatst 
gehouden algemene ledenvergadering 
van de KNHB, heeft op 17 november 
ter voldoening aan de haar verstrekte 
opdracht aan het bondsbestuur schrif- 
telijk rapport uitgeb.racht. De commissie 
heeft voorts op 21 november in een ge- 
zamenlij ke vergadering met het bestuur 
van de KNHB de inhoud van haar rap-
port tot in details mondeling toegelicht. 

Aan de hand van nog dezelfde dag 
door het bondsbestuur intern gehouden 
gedachtenwisselingen kan reeds th.ans 
worden vastgesteld, dat de door de com-
missie in haar rapport naar voren ge- 
brachte suggesties in grote lijnen paral- 
lel lopen aan de inzichten van het 
bondsbestuur. Met de praktische uit- 
werking van de in beginsel overeenge- 
komen beleidslijn zal door het bonds-
bestuur de grootste mate van spoed 
worden betracht, welke ander de gege-
ven omstandigheden mogelijk en dien-
stig is. 

De commissie. die bestaan heeft uit de 
beren mr. J. A. Reus, A. R. 0. van 
Lierop en J. van der Doll, is onder 
dankzegging voor de door haar ver-
leende diensten gedechargeerd. 

Hockey-overzicht 

Opnienw winst voor 
Leiden tegen TOGO II 

Hoewel Leiden zijn laatste wedstrijd 
van de eerste competitieronde tegen 
koploper Hilversum I nog niet heeft 
gespeeld, werd toch al een begin ge-
maakt met de returnontmoetingen. 

Togo II, uit de promotieklasse ge- 

promoveerd, heeft een goed, hecht 
team, doch de Leidenaren waren jets 
doortastender, jets sneller en verras-
sender in hun aanvalsacties. 
Lange tijd werd met wisselende kan-

sen gestreden en vooral het middenveld 
was de plaats waar de strijd woedde 

om de basis to kunnen leggen voor de 
aanval. Leiden had hier de meeste greep 
op het spel en verkreeg ook wat meer 
inhoud in het aanvalsspel, hoewel de 
Togonen stug verdedigden en moeilijk te 
passeren waren. 

De middenlinie won het in eerste in-
stantie. Koekebakker, spil Jansen en 
Goslings, hadden nog genoeg in de mars 
om na het afbrekende werk, ook het 
constructieve element niet te verwaar-
lozen. Achter hen was keeper Kist een 
herboren man, vooral in de slotfase, en 
ook Van Dijk speelde een solide en be-
trouwbare partij. 

De voorhoede had in Hilbrands een 
stickvaste en goede schakelspeler, doch 
het meeste gevaar kwam van Krol, die 
met de bal aan de stick een uitzonder-
lijk gevaar betekent voor elke achter-
speler. 

Na rust was hij het die het enige doel- , 
punt inleidde. Een onnavolgbare rush 
besloot hij met een harde voorzet die 
praktisch op de doellijn door de goed 
meegekomen De Haas werd omgezet in 
een treffer (1-0). 

Met Togo nog enkele malen gevaar-
lijk, kwam onder hoogspanning het ein-
de van een prettige, felle partij hockey. 

De stand in de kopgroep luidt thans: 
Hilversum I 5 gespeeld 9 pnt.; Lei-

den I 7 gespeeld 9 pnt.; A'dam II 6 ge-
speeld 7 pnt.; Kieviten 7 gespeeld 
pnt.; Togo II 7 gespeeld 6 pnt. 

Leiden speelt tegen Hilversum nog 
beide wedstrijden. 

MATIGE PARTIJ 
Leiden II (heren) speelde thuis tegen 

Ring Pass II. In een matige partij ble-
ven onze stadgenoten met 4-1 in de 
meerderheid, na een 1--i stand met 
rust. Geheel kansloos is Leiden II nog 
met, doch het wisselvallige spel van dit 
team, dat uitstekend hockey kan spe-
len, doet nog te veel punten verloren 
gaan. 

119111 
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De Leidse heren klimmen steeds hoger 
op de ranglijst: stark spelend tegen 
hoger geplaatste teams en zwak spel 
tegen de clubs uit de onderste helft. 
Morgen 'komt Leiden  tegen Laren II in 
het veld, de bezetters van de laatste 
plants. De enige winstpunten van deze 
ploeg werden behaald op Leiden. Echter 
een gewaarschuwd man.... enz. We 
zien Leiden desondanks winnen. 

De Leidse dames komen, mode door 
de recente nederlaag van HBS, in een 
veel betere positie to verkeren. Zondag 
ontmoeten zij doze gevaarlijke koploop-
ster in Bloemendaal. HBS, dat rustig 
een eersteklasser voor de beker wipte, is 
een sterk elftal. Het zal een open strijd 
worden, met wat meer kansen voor 
HBS. 

Leiden II (heron) speelt ook uit, tegen 
HDM IV. Door to winnen kan dit team 
in de buurt van de kopgroep blijven, 
wat wel nodig is voor de (theoretische?) 
promote kansen. 

HOCKEY 

i,tilteidse revanche 
op Laren: 1-2 

De enige punten die Laren rijk was, 
waren op Leiden veroverd. Doch de Lei-
denaren hebben de Gooise ploeg niet de 
gelegenheid gegeven dit kunststukje to 
herhalen. 

In een bar slechte wedstrijd toonden 
de Leidenaren zich beslist de sterksten. 

Wegens de verscherpte naleving der 
hockeyregels (met ingang van zaterdag 
werden deze van kracht), werd de wed-
strijd min of meer doodgefloten. 

Vooral lichaamscontact en sticks wa-
ren punten van extra aandacht der 
scheidsrechters. Elke vaart en verrassing 
verdween op deze manier en ook werden 
ettelijke doelpunten van Leiden wegens 
,sticks" afgekeurd. 

Na rust, die met 0-0 werd bereikt, 
drukte Leiden toch door. Een snelle 2-0 
voorsprong werd verkregen via 2 „voor-
2dchtige" maar prachtige goals van 
I3eutman. 

Verder  sleepte de wedstrijd zich naar 
het einde, alhoewel Laren door een klein 
slippertje van keeper Kist nog op 1-2 
kwam. In het Leidse elftal trokken Van 
Dijk en Koekebakker de aandacht door 
goed spel. 

DAMES 
In een snelle, pittige wedstrijd heeft 

Leiden een verdiende 0-1 nederlaag ge-
leden tegen koploopster HBS. 

In de eerste helft ging de strijd snel 
op en neer; de verdedigingen bleven 
echter de bans. Vlak voor rust scoorde 
de Bloemendaalse linksbinnen echter 
met een hard schot van de rand van de 
cirkel. 

Na rust een aanvankelijk stork HBS, 
daarna voerde Leiden de boventoon. De 
FIBS-keepster, alsmede de backs van 
Leiden, mej. Beukema en mej. Goekoop, 
hielden wederzijds de boel goed gesloten. 
De kansen die de Leidse dames nog kre-
gen, gingen door to veel individualisme 
eloor. (0-1). 
Uitslagen: Heron IV—Delftse Studs 

V 2-3; heren VI—Hudito III 3-4; he-
ron VII—JHDS III 3-2; Jongens A—
EIDM A 2-3; Jongens B—Hudito A 1-6 
iongens C—HGC D 3-0, jongens D—
aroen Geel E 0-1; jongens E—Kieviten 
D 4-2; jongens G—jongens F 2-1. 

Dames II—Ever Swift 0-2; dames III 
—HGC IV 1-1; dames IV—HGC V 0-4; 
meisjes A—HGC A 6-4; meisjes  B---
HDM B 4-1; meisjes C—VCL C 1-2; 
meisjes D—HDM D 6-0. 

Hockey-standen 
Heren, le-klasse 

SCHC 
	

8-12 TOGO 
Laren 
	

8-12 Be Fair 
BMHC 
	

8— 9 Amsterdam 
HHYC 
	

8— 8 Delftse St. 
Overgangsklasse A 

Hilversum 6-11 TOGO 2 	3-7 
Leiden 	8-11 Victoria 	9-7 
Kieviten 	8— 9 Amersfoort 6-4 
A'dam 2 
	

7— 7 Laren 2 	6-2 
2e-klasse C 

HHYC 4 	9-16 Gr. Geel 2 
Leonidas 	9-12 Tempo '34 
Leiden 2 	8-10 HDM 4 
HGC 3 	9— 9 Ring Pass 2 

2e-klasse D 
TOGO 3 	9-16 Te Werve 
SV '35 	9-15 Zandv. 2 
BMHC 5 	8-10 Leiden 3 
Zuidwijck 	9-10 HHYC 5 

Dames, le-klasse 
Be Fair 	9-13 BDHC 
Gooi 	9-12 Laren 
Kieviten 	7-10 TOGO 
Alliance 	9-10 RBC 

2e-klasse B 
HBS 	8-13 Leiden 
BDHC 3 	7-10 Kieviten 2 
Alliance 	9-10 VCL 
Strawberries 8— 8 Gr. Geel 2 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: HHYC—Be Fair 3-1 

Amsterdam SCHC 1-2; BMHC—TOGO 
1-3; Laren—Delftse Studs 3-0. 

Overgangsklasse A: Hilversum-Amers-
foort 2-1; Kieviten—Amsterdam 2, 3-1 
TOGO 2—Victoria 1-1; Laren 2—Lei-
den 1-2, 

2e-klasse C: Groen Geel 2—HHYC 4, 
1-3; Leonidas—HGC 3, 2-7; Ring 
Pass 2—Tempo ,34 4-1; HDM 4—Leiden 
2, 2-3. 

2e-klasse D: Zuidwijck—HHYC 5, 2-1; 
BMHC 5—Te Werve 3-0; TOGO 3—
Zandvoort 2, 8-1; SV'35—Leiden 3, 3-1. 

Dames, le-klasse: Alliance—Be Fair 
0-2; RBC Kieviten 0-1; BDHC—TOGO 
2-0; Gooi—Laren 1-0. 

2e-klAtsse B: Groen Geel 2—Alliance 2 
2-2; Kieviten 2—VCL 1-1; Strawber-
ries—BDHC 3, 0-1* HBS—Leiden 1-0. 

1 

ZEGE VOOR DAMES 
Dames I begint hoe langer hoe meer 

op het team te lijken van vorig jaar, 
toen het een huge plaats innam op de 
ranglijst. 

Gisteren werd van Strawberries, 
nummer twee op de ranglijst, gewon-
nen en wel op een wijze, die geen 
twijfel liet bestaan over de vraag wie 
het beste hockey speelde. 
Het teamverband was beter, alsmede 

de beweegbaarheid van het elftal. De 
verdediging met mej. Beukema en mej. 
Goekoop is een stork deel van de ploeg, 
die rust geeft aan de overige speelsters. 

Enkele korte perioden uitgezonderd 
had Leiden een overwegend veldover-
wicht, dat vOOr rust resulteerde in een 
doelpunt van mej. Van Randwijck uit 

Ieen strafbully en na de rust in een solo-
doelpunt van mej. Van Dorp en een 
mooie doorslag van mej. Haverman 
(3-0). 

Werkelijke kansen heeft Strawberries 
niet gehad, daar was het spel te onsa-
menhangend voor en miste het ook de 
nodige intelligentie, vooral in de voor-
hoede. 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: Laren—SCHC  0-0; 

TOGO—Amsterdam 1-1; BMHC—Laren 
0-2; Delftse Studenten—Be Fair 1-4 

Overgangsklasse A: Amersfoort—Laren 
2 1-0; Amsterdam 2—Hilversum 0-1; 
Kieviten—Victoria 1-1; Leiden—Togo 2 
1-0. 

2e-klasse C: HHYC 4—HDM 4 2-0; 
HGC 3—Groen Geel 2 0-1; Tempo '34 
—Leonidas 2-3; Leiden 2—Ring Pass 2 
4-1. 

2e-klasse D: HHYC 5—SV '35 2-3; 
Te Werve--Zuidwijck 1-4; Zandvoort 2 
—BMHC 5 3-3; Leiden 3—Togo 3 1-4. 

Dames, le-klasse : Laren—Alliance 
1-1; Be Fair—RBC 1-0; Kieviten BD 
HC 0-1; Togo—Gooi 2-3. 

2e-klasse B: Alliance 2—HBS 3-2; 
VCL—Groen Geel 2 1-0; BDHC 3—
Kieviten 2 4-3; Leiden—Strawberries 
3-0. 

8-7 
8-6 
8-5 
8-5 

8-8 
9-5 
9-5 
9-5 

9-7 
8-4 
9-4 
9-4 

7-8 
8-7 
9-5 
8-1 

8-7 
8-7 
8-6 
8-3 
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Benauwde zege van 
Leiden op Kieviten 
Door de felle en sensationele wed-
strijd tegen Kieviten te winnen heeft 
Leiden zich in de overgangsklasse A 
achter leider Hilversum kunnen hand-
haven (2-1). Mooi hockey kan men in 
zo'n semi-plaatselijke ontmoeting moei 
lijk verwachten. Aanvankelijk ging het 
nog wel, maar na de thee laaide 
beide zijden de strijdlust zo hoog op, 
dat behoorlijk spel vrijwel onmogelijk 
bleek. Niet minder dan drie strafbul-
ly's en talrijke emotionele momenten 
kreeg het publiek te verwerken. De 
temperatuur leek ondanks de kou op 
die van een hoogoven. 

Na een kwartier leidde een snelle door-
braak over rechts tot een fraai doelpunt 
van Stelma, diagonaal en hard inge-
schoten. Treffers van Kloppenburg en 
Krol werden wegens sticks afgekeurd, 
maar toen beging de Wassenaarse doel-
man een overtreding en de strafbully 
werd door Hillebrands benut. (2-0). 

Na hervatting werd de strijd steeds 
vinniger. Een aanval over links, een 
machtig schot van Stelma, met het 
lichaam gekeerd, weer strafbully. Hille-
brands posteerde zich voor zijn tweede 
treffer, maar moest ervaren, dat een 
veldspeler geen keeper is om tegen de 
bullyen. Hetzelfde overkwam echter Kie-
viten, dat door een overtreding van Krol 
een strafbully kreeg toegewezen. Krol 
werkte na een zenuwslopend bullyduel 
de bal uit de cirkel en het bleef 2-0. 

Even later leek het erop, dat de Was-
senaarse midvoor met een harde slag 
op het verlaten doel de achterstand 
ging verkleinen, maar Moens op voile 
kracht sprintend kreeg de bal op (?) de 
lijn nog te pakken, zij het ten koste van 
een vernield en ontzet doel. De scheids-
rechter oordeelde echter anders. Volgens 
hem was de bal de lijn gepasseerd (2-1). 
De spanning werd steeds groter, maar 
het einde van deze harde, maar faire 
strijd kwam onveranderd. 

* * * 

Het eerste damesteam van Leiden ver-
beterde door een krappe, doch knappe 
zege op Kieviten 2 zijn positie. Door het 
ontbreken van mej. Goekoop, die net 
een knieblessure sukkelt, was de achter-
hoede danig verzwakt, doch de Wasse-
naarse dames konden er geen gebruik 
van maken. Na een vrij gelijkopgaande 
strijd scoorde mej. Staverthan enkele 
minuten voor het einde het enige doel-
punt in deze ontmoeting. 

* * * 

Ook heren 2 bleef op het goede pad. 
Ditmaal werd Leonidas met 2-0 versla-
gen. Leiden 2 bevindt zich nog steeds in 
de kopgroep. 

Hockeroverzicht.a„, 
Leiden I (heren )speelt dan ,eindelijk 

de uiterst belangrijke wedstrijd tegen 
Hilversum. Daze eerste van de beide nog 
te spelen wedstrtiden tegen Hilversum is1 
voor de Leidenaren een uitwedstrijd. 

De situate aan -de kop is momenteel 
als volgt: Leiden 13 uit 9 en Hilversum 
11 uit 6. Bij winst van die Hilversummers 
is het pleit wel beslecht, 'daft is duidelijik. 
De Hilversummers slaan we als ploeg 
wat huger aan, met de recente le-klasse 
ervaringen nog in ,de stick, maar noch-1 
tans zijn de overwinningen, evenals die + 
van Leiden trouwens niet erg iovertrui-1 
genid. Bij deze zeer :geringe krachtsver-1 
houdingen in deze Overgangsklasse is1 
wat mentale hardheid en vooral 
lichaamsconditie al voldoende om boven 
het tgemiddelde te komen. Aangezien 
deze eigen.schappen bij beide ploegen 
vinden zijn, is de uiltslag onvoorspelbaate 

De dames van Leiden ontmoeten even. 
eens een tegenstandster waartegen nog 
niet gespeeld is dit Saar, n.l. Groen Geel 
II. In 3 weken tijds spelen de Leidse 
dames nu nit en thuis tegen deze Was-
senaarse ploeg, die in 'de ,onderste regio-
nen huist en .derlhalve wel beide malen 
het ionderspit zal delven, hoewel Leiden 
ietwat ,gehandicapt is door enkele in-
valleys. 

De Leidse-reserves tenslotte spelen ook 
tegen Groen Geel II; uiteraard de man-
nelijke collega's. Leiden draait redelijk 
goed momenteel en winst is ook zeker te 
verwachten. De tachterstand ep leider 
HHYC IV is echter 4 punten. Met nog 
5 wedstrij den voor de boeg is 'daft rijkelijk 
veel en in eigen hand hebben de Leide-
naren hun leans niet meer. Een struike-
len van HHYC zal nodig moeten zijn 
voor betere vooruitziehten. 

Heren, le-klasse: Be Fair—Delftse 
Studenten; Laren—BMHC; SCHC—
IIHYC; Amsterdam—TOGO. 

Overgangsklasse A: Amersfoort—Kie-
viten; Laren 2—Victoria; TOGO 2—
Amsterdam 2; Hilversum—Leiden. 

2e-klasse C: Leonidas-HHYC 4; HDM 
4—Tempo '34; Ring Pass 2—HGC 3; 
Groen-Geel 2—Leiden 2. 

2e-klasse D: BMHC 5—HHYC 5; 
SV '35—Zandvoort 2; TOGO 3—Te Were 
ve; Zuidwijok—Leiden 3. 

Dames, le-klasse: Alliance—Kieviten; 
BMHC—Laren; RBC—TOGO; Gooi—
Be Fair. 

2e-klasse B: Kieviten 2—Alliance 2; 
HBS—BDHC 3; Strawbierries—VCL; 
n-roen-Geel 2—Leiden. 

:// Hockey-overzicht 

Hilversum was te 

sterk voor Leiden 
In feite is de beslissing gevallen in de 

promotiekla.sse A. Mits Hilversum geen 
serie nederlagen gnat 11,1den, zal het de. 
titel bemachtigen. 

In alle opzichten verdiend won Hilver-
sum van Leiden in ,een uitstekende wed-
strij waarin de Hilversummers door een 
betere spelopbouw .een vaste greep op het 
middenveld konden veroveren en nit .dit 
sterke bolwerk konden aanvallen lan-
ceren. 

De Leidse verdediging hield (soms met 
veel veine) stand tot na de rust. Hilver-
sumse goals konden echter niet uitblij-
ven. De tegengoal uit een strafcorner, 

• door Moens gescoord, was, het spelbeeld 
gezien, nauwelijks verdiend. 

Na een kwartier in de eerste helft 
vooride Hilversum kort ,achter elkaar 2 
doelpunten, die, waarom is niet tduidelijk, 
door de toch goed leidende scheidsrech-
ter werden igeannuleerd. Ook nag een 
strafbully werd Hilversum onthouden, 
efok deze werd weggewuifd. 

De Hilversummers incasseerden deze 
tegenslagen bijzonder sportief en bleven 
met uitstekend veldspel de Leidse goal 
belagen, doch na de rust pas met succes. 

Eerst scoorde linksbinnen Kwist en 
daarna de gevaarlijke rechtsbuiten in 
samenwerking met zijn internationale 
Oleugelmaat van 't Hooft. 

Leiden ken moeilijk loskomen uit de 
greep van Hilversum; vooral de binnen-
spelers bezetten het middenveld met 
goed verdelend spel. Desondanks kwamen 
er tooh enkele kansen voor Leiden, maar 
de safe spelende achterhoede met Vorst-
man aan het hoof d, hield deze kansen 
tot reen minimum beperkt• en het was 
geen wonder, dat Leiden sle:cihts kon 
tegensooren via een strafcorner. Dit tge-
beurde ongeveer 7 minuten voor tijd en 
kwam te laat em de Wings in de verde-
diging terugtrekkende Hilversummers 
nog te verontrusten. De strafcorner op 
zich was echter een juweel en zelden sal 
Moens een flitsender schot hebben af-
gevuurd dan dit, dat how in de touwen 
de roos trof (2-1). 

Overige uitslagen: 
Dames IV—HHYC III 2-6. 
Meisjes B—HGC C 0-5. 
Henn IV—Spirit II 3-2; heren VI— 

ILC II 6-2; heren VII—Groen Geel 
TII 5-1. 
Jongens A—HGC A 2-3. 

Hockeyprogramma 
Om de HTCC-beker (heren), 3e ronde: 

Delftse Studs—BMHC 3; 4e ronde: BM 
HC—Leiden; Amersfoort—Pinoke; TO-
GO 2—SCHC 2; Oranje Zwart—SCHC; 
Venlo 2—MEP. 

Overgangsklasse A: Victoria—Hilver-
sum; TOGO 2—Amsterdam 2. 

Om de Parnassiaprijs (dames): Gooi 
—Eindhoven; Zwolle—Laren; Kieviten 
—Union; Breda—Be Fair. 

2e-klasse Bi BDHC 3—Groen Geel 2. 
Amsterdam-beker, 4e rondo: MOP 3 

—EHV  2; Alliance 3—Be Fair 4; HBS 
—AMVJ; AMVJ 2—Be Fair 3; Hudito 
—Leiden; 's-Hertogenbosch 2—Kame-
leon; Amsterdam 2—HBS 2. 

Leidse Mixed Hockey Club 
De gesteldheden van de terreinen 

daargelaten draait morgen weer een be- \ 
scheiden hockey-programme, dat be-
staat uit inhaal- en bekerwedstrij den. 

Leiden I (heren) speelt uit tegen eer-
ste-klasser BMHC. Dit voor de 4e ron-
de van de HTCC-beker. Een gelijkspel 
is voor Leiden voldoende om zich win-
naar te mogen noemen. Tegen de sterke 
Bloemendale,rs geen geringe opgave, 
maar waarom niet? 

Dames I speelt eveneens uit, tegen 
Hudito I in Delft. Ook een 2e-klasser 
met redelijke prestaties. Een wedstrijd 
voor de Amsterdam-beker. 

De heren reserves tenslotte spelen 
thuis (om 2 uur) tegen HHYC V year 
de Treslong-beker. Een wedstrijd met 
winstkansen voor de Leidenaren, indien 
tenminste de korte winter geen afbreuk 
aan de goede vorm heeft gedaan. 
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Leidse Mixed Heeley Club 
De HTTC-beker behoort ook dit jaar 

voor Leiden tot het verleden, hoewel de 
1-3 nederlaag tegen het sterke BMHC 
geens slecht resultant is. 

Dc Bioemendalers die dit jaar in de 
eerste klasse een uitstekend figuur 
slaan, hadden, uitgezondcrd het eerste 
half our, de hele wedstrijd een veld-
overwicht, dat groeide near mate het 
einde naderde. 

Dit bewees, dat de lichamelijke con-
ditie van BMHC duidelijk beter was. De 
voorhoede van BMHC. Under leiding 
van de of en toe weergaloze Dekker, 
het een positiespel zien in een tempo, 
dat er zijn mocht. 

Toch nam Leiden de leiding, na een 
half our uit eon algemene aanval van 
dichtbij gescoord, doch Dekker nivel-
leerde deze stand met een magnifiek 
solodoelpunt kort voor de rust. 

Na rust gingen de kwaliteiten van 
BMHC zwaarder wegen en met 2 doel-
punten kregen de Bloemendalers hun 
ruimschoots verdiende overwinning 
(3-1). Bij Leiden blonken Krol (dit-
maal rechtsback) en Koekebakker uit. 

t 

Hazy-uitslagen 
Om de HTCC-beker (heren), 3e ronde: 

Delftse Studs—BMHC 3 4-0; 4e ronde: 
BMHC—Leiden 3-1; Amersfoort—Pi-
noke 3-1; TOGO 2—SCHC 2 1-3; 
Oranje Zwart--SCHC 2-3; Venlo 2--
MEP 0-0. 

Om de Pamassiaprijs (dames): Gooi 
—Eindhoven 7-0; Zwolle—Laren 2-1: 
Kieviten—Union 3-0; Breda—Be Fair 
3-2. 

2-klasse B: BDHC 3—Groen Geel 2 
6-1. 

Hockey-Wilke:Jeri 
Heren, le klasse: Laren — Amsterdam 

0-1; BMHC — Be Fair afg.; TOGO —
HHYC 1-0; SCHC — Delftse Studs 
afg. 

Overgangsklasse A: Amsterdam 2 — 
Laeen 2 1-0; Victoria — Hilversum afg. 
Amersfoort — TOGO 2 afg.; Leiden —
Kieviten 2-1. 

2e klasse C: HGC 3 —HDM 4 7-1; 
Tempo '34 — Groen Geel 2, 1-2; HHYC 
4 —Ring Pass 2, 4-0; Leiden 2—Leo-
nidas 2-0. 

2e klasse D: Te Werve—SV '35, 3-1; 
Zuidwijck—Zandvoort 2, 3-1; HHYC 
5—TOGO 3, afg.; Leiden 3 — BMHC 5 
1-2. 

le klasse, dames: Laren — RBC 1--1; 
Be Fair— BDMC 0-1; TOGO — Alli-
ance 4-4; Kieviten— Gooi 4-1. 

2e klasse B: VCL —HBS 2-3; BDHC 
3 — Groen Geel 2 afg.; Alliance 2 —
Strawberries, afg.; Leiden — Kieviten 2 
1-0. 
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Leidse Mixed Hockey Club 
De overvloedige regen- en sneeuwval 

vorige week was oorzaak van een afge-
last hockeyprogramma. Aangezien de 
competitie tot nu toe een vlot verloop 
had, komt het programma nog niet in 
ernstig gevaar. De meeste Leidse teams 
spelen nog 3 of 4 wedstrijden, zodat er 
ruimschoots gelegenheid is vac5r de zo-
mersporten klaar te zijn. 

Heren 1 speelt zondag thuis tegen Vic-
toria om 2 uur. Leidens kansen op de 
tweede plaats en Victoria's degradatie-
zorgen, waarborgen een felle strijd op 
„de Krogt", waarbij de thuisclub de pun-
ten zal veroveren. De Leidse dames spe-
len ook thuis (11 uur) tegen BDHC 3. 
Een zware partij voor Leiden. BDHC is 
een van de hoger geplaatsten, doch Lei-
den is zeker niet kansloos en zal de ge-
legenheid grijpen om definitief in de 
middenmoot te belanden. 

Heren 2 tenslotte speelt eveneens thuis 
(2 uur) tegen Tempo '34 1. Een vinnige 
tegenstander. Leiden 2 (betere techniek) 
moet winnen om koploper HHYC niet 
uit het oog te verliezen. 

Hockeyprogramnia 
Heren, le-klasse: Laren—Be Fair; 

HYCC—Amsterdam; SCHC—TOGO; 
BMHC—Delftse Studs. 

Overgangsklasse A: Hilversum—Laren 
2; Amsterdam 2—Amersfoort; TOGO 
2—Kieviten, Leiden—Victoria. 

2e-klasse C: GroenGeel 2—HDM 4; 
HGC 3—HHYC 4; Ring Pass 2—Leoni-
das; Leiden 2—Tempo '34. 

2e-klasse D: Zuidwijck—SV '35; Te 
Werve—HHYC 5; TOGO 3—BMHC 5; 
Leiden 3—Zandvoort 2. 

Dames, le-klasse: Laren—BeFair; Al-
liance—RBC; Kieviten—TOGO; BDHC 
—Gooi. 

2e-klasse B: Groen Geel 2—HBS; VCL 
—Alliance 2; Strawberries—Kieviten 2; 
Leiden—BDHC 3. 
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14\  Leidse Mixed Hockey Club 
Leiden 1 (heren), nu gewipt voor de 

beker, kan zich weer concentreren op 
het restant van de competitie; een res-
tant dat nog heel belangrijk is. 

Morgen speelt Leiden uit tegen Am-
sterdam 2 in het Wagener Stadion. 

Nu Hilversum voor de titel vrijwel on-
bereikbaar is geworden, moeten de Lei-
denaren hun misschiex 
zeer kostbare tweece plaats consolideren. 
Immers bij een uitbreiding van de eerste-
klasse tot 10 clubs, zullen de no. 2 van 
de beide Overgangsklasse-afdelingen spe-
len om de resterende plaats. Een beslis-
sing inzake deze uitbreiding is nog niet 
gevallen, doch de mogelijkheid alleen al, 
is belangwekkend genoeg voor onze stad-
genoten. 

Amsterdam staat 3e op de ranglijst, 4 
punten minder dan Leiden doch ook 2 
wedstrijden minder gespeeld. Relatief 
gelijk dus. Een belangrijke wedstrijd der-
halve, die gewonnen kan worden. 

Dames 1 speelt uit tegen V.C.L. De 
Wassenaarse dames hebben zich al rede-
lijk aangepast aan de 2e-klasse en heb-
ben enkele goede prestaties op haar 
naam staan. Leiden moet en kan win-
nen, om haar positie volkomen veilig te 
maken daar de gevaarlijke zone nog niet 
geheel uit het gezicht is. 

Heren 2 tenslotte speelt eveneens uit 
tegen H.G.C. III. Een moeilijke wed-
strijd die de Leidenaren echter gunstig 
moeten kunnen beeindigen. 

De Leidse veteranen, heren 7, staan 
op de drempel van hun 4e kampioen-
schap in successie. Met 20 punten uit 10 
wedstrijden worden zij slechts bedreigd 
door de „eeuwige tweede" stadgenoot 
Siseo. 

Bij een misstap van deze laatste is het 
pleit definitief beslist ten gunste van de 
succesvolle Leidenaren. 

Leiden verloor bij 
liVictoria met 4 3 
Aangezien door de open ligging van 

de Leidse velden de koude vorstwind de 
grond te hard had gemaakt, werd de 
thuiswedstrijd omgezet in een uitwed-
strijd op het beschut liggende Victoria-
veld. 

Het thuis spelen had zoveel invloed 
op het spel der Rotterdammers, dat zij 
door enthousiast spel een 0-1 achter-
stand omzettien in een 4-1 voorsprong, 
tijdens een korte periode, waarin de 
zeker niet mindere Leidenaars zich lie-
ten overdonderen. 

Deutman had de score geopend, doch 
doelpunten van Kodde en Reus (straf-
bully )gaven Victoria een wat geflat-
teerde voorsprong. 

Dat bewees Leiden door met beter 
aanvalsspel terug te komen en door Krol 
(2 x) de achterstand in te lopen. De 
aanvalsgolven der Leidenaren werden 
toen echter gestuit door het eindsignaal 
en zo won Victoria met 4-3. Een over-
winning die goud waard was, want de 
aloude Rotterdamse club verkeerde in 
een gevaarlijke positie. 

Dames I speelde thuis tegen BDHC. 
Een wedstrijd die niet meer afgezegd 
kon worden wegens het zeer vroege 
aanvangsuur (10 uur). Het beheerste 
onel van beide partiien, waarborgde on 
het horde veld echter een „veilize" 
wedstriid. Men school en pushte de bal 
in plaats van te schie.ten, doch ondanks 
dit werd het een aardige partij hockey, 
welke op een gelijkspel (1-1) werd af-
gegloten. 

Een 0-1 achterstand werd 	r1e laat- 
ste minufen van de eerste helft door 
mei. F. 'Kaiser genivelleerd. 

In do tweede helft werd niet 
g•edoelrunt. ne beide kqrttvpivps van 
Leiden, mei K. Keiser en mei, 7. Doe-
lernan qneelden een uitstekende wed-
striid. De karrinioerskpnsen von RDHC 
Bingen door deze nuntenverdelinr ver-
loren en Leiden stelde, zich praktisch 
veilig. 
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Heron le-klasse: Laren—Be Fair 4-0; 
HT-TYC— A ni sterdam 1-2. 

overganp.:Fiklasse A: Hilversum—Laren 
2 2-0; Arnqerdam 2—Amersfoort 0-0; 
TOGO 2--Kieviten 1-4; Leiden—Victo-
ria 3-4. 

2e-109sse C: Groen Geel 2--HDM 4 
0-1; H(C 3--HHYC 4 1-3: Ring Pass 
2—T,ernidqs 2-5 

2P-109.,se Tb : ZIlidWiiCk—SV '35 2-2; 
'11'3 Werve—T-THYC 5 3-1. 

le-lkllsse: Laren—Be Fair 1-2; 
Alliance--RBC 0-1; Kieviten—TOGO 
2-1. 

2e-klqsse B: Groen Gee12-1-113S 1-7; 
VCL—Alliance 2 1-1; Strawberries—
Kieviten 2 8-1. 

Hockey-overzicht 
Amersfoort—Leiden 

( heren) 3-0 

Een zeer trieste eindsprint; dat is 
wat men van de laatste wedstrijden kan 
zeggen. 

Wintersport en roeien knabbelen al 
weer danig aan de Leidse formatie, die 
gisteren met liefst 4 invallers (allen ju- 
niores) tegen het laag geplaatste Amers- 
foort moest aantreden. Daar ook Krol 
zich hinkend verplaatste was er niet veel 
voor nodig om deze Leidse ploeg naar 
een nederlaag te spelen. De (oude) ploeg 
van Amersfoort bracht er ook niet veel 
van terecht, zodat de schade tot 3 doel-
punten bleef beperkt. 

Zou de achterhoede van Leiden niet 
nonchalant zijn gaan spelen in de 
tweede helft (rust 0-0) dan was een 
puntloos gelijkspel lang niet onmogelijk 
geweest. Niemand dorst echter de han-
den te warmen aan een gloeiend schot 
van de Amersfoortse linksbuiten en dat 
was 1-0. De strijd was gestreden met 
dit ene doelpunt en na wat lusteloos 
spel scoorden de Amersfoorters nog 
tweemaal. De Leidse voorhoede kwam 
wel tot verrassende tegenstoten, maar 
had te weinig verband om de kansen te 
realiseren, hoewel ook junior Van Too-
renburg tot acceptabel spel kwam (3-0). 

De Leidse dames deden het beter. 
Eveneens met vier invalsters spelend 
brachten zij het tot een uitstekende 2-0 
zege op Alliance. Beide doelpunten vie-
len in de eerste helft als beloning voor 
beter aanvalsspel. Eerst mej. Haverman, 
daarna mej. Van Randwijck zorgden 
voor 2-0 met rust. 
De voorsprong kwam in de tweede helft 
nauwelijks in gevaar. Mej. Van Rand-
wijck deed het houtwerk nog eenmaal 
kraken, doch de bal sprong naast. De 
Leidse dames zijn nu ruimschoots uit de 
zorgen en zelfs in de hogere regionen 
beland. 

De Leidse veteranen (heren VII) zijn 
wederom kampioen geworden. Aangezien 
dit voor de 4e maal in successie is, mag 
dit als een bijzondere prestatie gelden. 

In de belangrijke wedstrijd tegen 
stadgenoot Siseo verloren de Leidenaren 
hun allereerste punt in deze competitie 
(1-1). Het enige winstpunt was echter 
voldoende voor de titel. Als de vetera-
nen een punt nodig hebben, dan maken 
zij er ook slechts een. 

In de laatste 4 jaar is Leiden VII in 
ongeveer 55 wedstrijden slechts 2 maal 
verslagen. Het doelpuntensaldo is niet 
bij benadering vast te stellen. Een for-
midabele prestatie, 

Hockey-uitslagen 
Overgangsklasse A (heren): Victoria-

Amsterdam 2 2-0; Laren 2-TOGO 2 3-0 
Amersfoort-Leiden 3-0. 

2e klasse C: Leonidas-Groen Geel 2 
1-2; HDM 4-Ring Pass 2 1-1, HHYC 4 
—Leiden 2 1-0. 

2e klasse D: Zandvoort 2-Te Werve 
1-0; SV'35-TOGO 3 1-1; HHYC 5-Lei-
den 3 1-0. 

Dames, le klasse: Be Fair-Kieviten 
5-3; TOGO-Laren 1-2; Gooi-Alliance 
3-3. 

2e klasse B: Kieviten 2-Groen Geel 2 
0-1;  BDHC 3—VCL 3-1, Strawberries-
HBS 1-3; Alliance 2-Leiden 0-2. 
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ICampioen Hilversum 
te sterk voor LMHC 
Leidens laatste wedstrijd in deze corn-

petitie werd thuis gespeeld tegen de 
kampioenen van de afdeling Hilversum. 
Dat deze ploeg terecht kampioen is, werd 
nog eens onderstreept door de Hilver-
summers, die een vlekkeloos partijtje 
hockey verzorgden. Zonder de uitdruk-
king „kat en muis" te willen gebruiken, 
was er toch maar een ploeg die hockey 
speelde. Geconcentreerd en met uitste-
kend positiespel domineerden de gasten 
de gehele wedstrijd. Een voorhoede van 
bijna uitsluitend schooljongens, maar 
met een techniek en een routine, die de 
Leidse achterhoede telkens weer voor 
onoplosbare problemen stelde. Rechts-
binnen en internationaal Van 't Hooft 
en zijn vleugelman Ter Haar sneden 
ragfijn combinerend-  overal doorheen en 
waren schier ongrijpbaar. Met speels ge-
mak en raffinement trokken zij alles 
stuk, wat Leiden aan defensief mate-
riaal kon opstellen en dat het slechts 
0-2 werd ,kwam doordat de doelpunten-
honger van Hilversum klein was in ver-
gelijking tot hun plezier in het spel. 

In de eerstehelft scoorde Van 't Hooft 
een fraai solodoelpunt en in de tweede 
helft deed linksbinnen Scholz daar nog 
eentje bij. Het klasseverschil was hier-
mee echter niet tot uitdrukking ge-
bracht. 

Leiden II worstelde zich ook naar het 
einde van de competitie. Het ontving 
Tempo '34. Tempo stond op de rand van 
degradatie en moest winnen om deze te 
cntgaan. Tegen een dergelijk vuur was 
Leiden niet bestand en evenals het eer-
ste beet Leiden II met 0-2 in het nand. 

a- 

Leidse Mixed Hockey Club 
,AMSTERDAM I—LEIDEN I (HEREN) 

Voor regelmatig contact met het eer-
steklassepeil speelt Leiden nu en dan 
tegen vertegenwoordigers het hoogste 
hockey milieu. 

Ditmaal een uitstekend spelend Leiden 
volledig met versterking van de HH 
YC-er Van Rossum, die indien hij in 
Leiden komt spelen, een aanwinst zal 
blijken te zijn. 

Leiden towel als Amsterdam kwam 
tot zeer acceptabel spel en niet geheel 
onverdiend veroverden onze stadgenoten 
een 2-0 voorsprong door doelpunten 
van Deutman. Vooral het tweede was 
van kwaliteit. De halflinie stuwde goed 
en hier schitterde Koekebakker. Een 
wat ongelukkige strafbully deed Amster-,  
dam op de valreep nog winnen; daar-
vOOr hadden Jansen, Schoonhoven en 
Coster van Voorhout gedoelpunt. 

De Leidse dames wonnen hun uitwed-
strijd van Groen Geel II, dat daardoor 
degradeerde. Een gelijk opgaande strijd 
met overheersende verdedigingen en door 
zenuwen veel gemiste kansen. Kort voor 
het eindsignaal doelpuntte mej. Tooren-
burg voor Leiden en daarmee was Groen 
Geel's lot beslist (0-1). 

Heren II tenslotte leed een wat ver-
rassende 2-3 nederlaag tegen Hurley II 
voor de Tresling-beker. Hurley plaatste 
zich hiermee voor de halve finale.  

„Bogneteau . . 

Dat was eertijds de strijdkreet van de Leidsche Mixed Hockey Club. 

De naam Bogneteau had de LMHC „geleend" van de heer, die in de 
k'ren road 1903 — het oprichtingsjaar van de LMHC — op de Boommarkt 
€? tapperij Hoekbar beheerde en die eens de hakbijl gebruikte om, uit zelf-
ordediging, een luidruchtige bezoeker van zijn etablissement de schedel 

te slaan. 

Die hakbijl vertoonde namelijk veel overeenkomst met de sticks, die men 
it de eerste jaren van de toen nog niet zo streng gereglementeerde hockey-
°1)rt gebruikte. De overlevering vertelt, dat een der vooraanstaande Leidse 
SC 
elers zijn stick aan beide zijden met eiken platen en bouten had versterkt 

.g4 met dit moordwerktuig vrolijk hockey speelde. 

te
oaf  elke plaats op het veld mocht 

'nCen keek in die jaren niet zo nauw. studenten-maatschappij. Organisato-
risch ging het toen niet zo best. De 

in die beginperiode nog doelpun- penningmeester vergat voortdurend de 
en de „volley's" die daarvan het contributie te innen en de kern van 

31ltaat waren, maakten heel wat het eerste elftal werd op zaterdag-

is rs huiverig als hun dochters toe- avond in Societeit „Minerva” gefor-
)paming vroegen dit „barbarenspel" meerd Het resultaat was in de meeste 
innogen beoefenen. Ook voor de ter-  gevallen, dat men op zondagmorgen 
r- .en van vroeger zouden we nu geen stad en land moest aflopen om een r- 
lel woord over hebben. Het veld compleet team te krijgen. Veelal ein-
n• ter„Posthof", waarop de Leidsche digde Leiden dan ook onderaan. Tot se 

:ed Hockey Club in 1903 het levens- 1928 was dit niet zo erg. Lager dan de 
4 ,e  t aanschouwde, was doorgaans on- tweedeklasse bestond niet. Toen in dat 
m)eelbaar. Eenmaal organiseerde de jaar echter een derdeklasse werd in-
Ir ant van Posthof er een zomer- steld, profiteerde Leiden prompt van 
-, Cnis op en na afloop van dit festijn deze nieuwe mogelijkheid, welke het 

hockeyend Leiden heel goed zien Nederlandse hockey haar bood, aldus 
ij r het circuspaard zijn rondjes had lazen wij in een herdenkingsartikel, 

dat de oud-LMHC-praeses, de heer H. 
J. de Koster in de jubileum-Passing 
Shot van 1957 schreef. 

Bizarre trekjes 
Men beschikte in die jaren over 

enkele bizarre trekjes. Een nieuw lid 
werd soms op de eerste wedstrijd-zon-
dag afgehaald met een derdeklasse 
lijkwagen en verschillende spelers had- 

den de gewoonte vOtor inplaats van na 
de wedstrijd hun douche te nemen... 

Op 18 september 1932 werden de 
eerste Oegstgeester velden betrokken. 
welke in 1937 werden verwisseld voor 
de huidige accommodatie. Het is daar-
na met de LMHC crescendo gegaan 

De vereniging ging een flink woordje 
meespreken in de Nederlandse hoc-
keywereld. De dames promoveerden 
naar de eersteklasse en het ledental 
groeide gestadig. Ge Goekoop, die in 
1928 lid werd en tot 1954 in het eerste 
speelde 	me.1 noemae in die jaren Cie 

LMHC wel eens „de club van Goe-- 
kooP" 	werd in 1938 gekozen in he' 
Nederlands B-elftal voor wedstrijder 
tegen Belgie en Duitsland en latex 
speelde Corrie Nagel verscheidene ma-
len in het nationale dameselftal. Er 
dan niet te vergeten Han Drijver, di( 
als Leidenspeler zijn langdurige, ver-
dienstelijke interland-carriere aanving 

Ook de echtgenote van de heer Goe-
koop heeft zich bijzonder verdienste-
lijk gemaakt voor de LMHC. Zij is het 
geweest, die indertijd, toen de dame:, 
nog in een aparte bondscornpetitie 
speelden, de mixed-hockeygedachte ire 
Nederland heeft gerealiseerd. Than 
behoort de LMHC tot de grootste ver-
enigingen van Leiden. Het eerste da-
meselftal speelt met wisselend succes 
in de tweedeklasse, maar het eerste 
herenteam heeft dit seizoen een be-
langwekkende rol gespeeld in de over-
gangsklasse. De overgang naar het 
hockey-walhalla lijkt nog slechts een 
kwestie van een jaar of wat. Temeer 
daar de LMHC de beschikking heeft 
over een enorm aantal juniorleden: dt 
basis voor een bloeiende vereniging. 

c) 
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Studenten 

11 1914 staakte de LMHC haar acti-
ten om op 18 oktober 1917 opnieuw 
even te komen. De vereniging be-

toen over een terrein achter 
nona" en het eerste elftal bestond 

* ndeels uit studenten. In de jaren 
1928 was de LMHC, hoewel niet 

'eel, in wezen een onderdeel van de 
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xbilHockeroverzicht 
eiden (heren) is de competitiie ge-

start met een zege op Hilversum 2. Ove-
rigens in een matige wedstrij d. Onze 
stadgenoten boekten in de eerste helft 
een duidelijke veldmeerderheid, maar 
kwamen toch niet verder dan een doel-
punt, gescoord door Krol uit een straf-
bully. Na de hervatting lanceerden de 
Hilversummers een stevig offensief. De 
gasten speelden met wat meer overleg 
en dit leidde tenslotte tot een doel-
punt, maar eerste had midvoor Deut-
man de Leidse voorsprong op 2-0 ge-
bracht. 

Uiteindelijk bleek de Hilversumse kee-
per toch niet opgewassen tegen de harde 
schoten van Krol, die tweemaal succes 
boekte: 4-1. Het spelpeil daalde daarna 
zienderogen. De achterhoede van Leiden 
werkte slecht weg en de aanvallers kwa-
men nog maar zelden in de Hilversum-
se cirkel, De zege kwam echter niet in 
gevaar, al wisten de bezoekers nog een-
maal het net te vinden: 4-2. 

Ook de start van de dames was niet 
onbevredigend, Tegen Rood Wit, de de-
gradant uit de promotieklasse, werd zeer 
eervol gelijk gespeeld. Rood Wit speelde 
snel en enthousiast, maar de Leidse 
dames pasten zich snel aan bij het hoge 
tempo en zelfs kon I. Staverman de 
score openen, Na nog voor de rust de 
partij en in evenwicht te hebben ge-
bracht, kwam Rood Wit na de hervat-
ting fel opzetten. Leiden werd in de ver-
dediging gedrukt, maar, zioals meer ge-
beurt, het doelpunt viel niet aan de kant 
waar het verwacht werd. Uit een snelle 
uitval wist C. Hermsen 2-1 voor Lei-
den te scoren. Rood Wit gaf de moed 
niet op. Een strafbully tegen Leiden 
werd door H. Mulder rustig en goed 
weggewerkt en eerst in de laatste minu-
ten wisten de roodwitte dames gelijk te 
maken. 

Hockey-uitslagen 
Heren, le klasse: TOGO—Amsterdam 

0-1, DSCH—SCHC 2-2, BMHC—Be 
Fair 1-0, Laren—HDM 1-0. 

Overgangsklasse A: Groen Geel—Alli-
ance 0-3, Kieviten—Amsterdam 2 2-3, 
HGC—HHYC 1-2, Leiden—Hilversum 
2, 4-2. 

2e klasse D: Wilhelmus—Groen Geel 
2, 1-5, VCL—HDS 2 1-1, HHYC 4—
Rijswijk 1-3, HDM 4—Leiden 3 3-0. 

Ze klasse E: Alliance 2—Zuidwijck 6-3, 
Zandvoort—BMHC 5 2-1, HBS 2—Lei-
den 2 0-2. 

Dames, le klasse: Groen Geel—Alli-
ance 0-3. Kieviten—RBC 3-2, BDHC 
—Be Fair 2-1, Laren— 't Gooi 3-2. 

2e klasse B: TOGO 2—Alliance 2 2-0, 
Kieviten 2—Ever Swift 1-2, BDHC 3—
Strawberries 2-4, Leiden—Rood Wit 
2-2. 

-c1 	Hockey /45  
Het eerste herenelftal van Leiden 

krijgt HHYC op bezoek. De Hagenaars 
beschikken over een jonge, enthousiaste 
ploeg, die zeker tot een verrassing in 
staat is. Zowel Leiden als HHYC is nog 
ongeslagen. Leiden haalde vier punten 
uit twee wedstrijden, HHYC 3 uit 2. Het 
belooft dus een spannende wedstrijd te 
warden. 

Leiden komt als volgt uit: F. van Wa-
veren, Moens, Van Hees, Goslings, Koe-
kebakker, Van Nieuwenhuyzen, Ravens-
waay, Claassen, v. d. Bosch, Krol, Deut-
man en De Haas. Een van deze twaalf 
pelers is reserve. 

41-/G 4,0H ockey-overzicht 

Leiden aan leiding 
in overgangsklasse 

(Van onze hockeymedewerker) 
Door een gelijkspel (0-0) tegen 

HHYC heeft Leiden de leiding genomen 
' in de Overgangsklasse A heren. 

Het is een harde wedstrijd geworden, 
waarin zowel de aanvalslinie van Leiden 
als die van HHYC faalde. 

De nervositeit van beide ploegen heeft 
zwaar gedrukt op deze belangrijke strijd 
die in een zeer hoog tempo werd ge-
speeld. 

Aan beide zijden werd het aanvalsspei 
te kort gehouden en te veel geconcen-
treerd op de binnenspelers, waardoor het 
verrassende element verloren ging. In 
de eerste helft boekte Leiden een kleine 
veldmeerderheid, maar de goede verde-
diging van HHYC stond het maken van 
doelpunten in de weg. Na hervatting 
kwam HHYC met goed opgezette aan-
vallen in het offensief en de Leidse 
defensie, die in deze periode tot grote 
hoogte groeide, werd geconfronteerd met 
enkele gevaarlijke momenten. Het in-
grijpen van back Moens was prima en 
doelman Van Waveren stopte enkele 
lastige schoten. Leiden wist tenslotte de 
bakens te verzetten en op haar beurt 
de Haagse veste te bedreigen. De Leidse 
aanvalsdrift resulteerde in een paar 
strafcorners, die evenwel niet benut 
werden. Het bleef alzo 0-0. 

De Leidse dames boekten een verdien-
stelijke 1-0 zege op Strawberries, dat 
tot gisteren nog niet verloren had. Eve-
lien Goekoop scoorde het enige doelpunt 
voor rust uit een lange corner. Na her-
vatting oefende Strawberries meer druk 
uit op de Leidse veste. Maar doelvrouwe 
Lientje de Boer hield haar heiligdom 
schoon. In de Leidse defensie maakte 
midhalf Liesbeth Holthuis een uitstekend 
debuut. 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: TOGO—Be Fair 

1-0; HDM—SCHC 1-0; DSHC—Laren 
1-1; BMHC—Amsterdam 1-1. 

Overgangsklasse A: Kieviten—Alliance 
0-0; HOC—Amsterdam 2 2-1; Groen 
Geel—Hilversum 0-0; Leiden—HHYC 
0-0. 

2e-klasse D: Wilhelmus—HDS 2 2-1; 
VCL—Rijswijk 0-0; DHM 4—Groen 
Geel 2 1-1; HHYC 4—Leiden 3 1-0. 

2e-klasse E: Alliance 2—Kieviten 3 
0-3; HBS 2—Zuidwijck 2-0; Zandvoort 
—Leiden 3 2-1. 

Dames, le-klasse; Kieviten—Alliance 
1-0; BDHC—RBC 3-1; Groen Geel—
Gooi 1-1; Laren—Be Fair 1-3. 

2e-klasse B: Kieviten 2—Alliance 2 
3-0; BDHC 3—Ever Swift 5-0; TOGO 
2—Rood Wit 0-4; Leiden—Strawberries 
1-0. 
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Hockey-programma 
Heren, le-klasse; Laren-TOGO; Am-. 

sterdam-DSHC; SCHC-BMHC; Be Fair-
HDM. 

Overgangsklasse. A: HHYC-Groen 
Geel; Alliance-HOG; Hilversum 2- Kie-
viten; Amsterdam 2-Leiden. 

2-klasse D: Groen Geel 2-HHYC 4; 
Rijswijk-Wilhelmus; HDS 2-HDM 4; 
Leiden 3-VCL; 

2e-klasse E: Zuidwijck-Zandvoort; 
BMHC 5-Alliance 2; Kieviten 3-HBS 2. 

Dames, le-klasse: Be Fair-Groen 
Geel; Alliance-BDHC; BBC-Laren; Gooi 
Kieviten. 

2e-klasse B; Strawberries-TOGO 2; 
Alliance 2-BDHC 3; Rood Wit-Kievi-
ten 2; Ever Swift-Leiden. 

Leiden op bezoek bij 
Amsterdam-reserves 

Leiden (heren) gaat dit week-eind op 
bezoek bij Amsterdam 2, geen gevaarlij-
ke, maar wel een lastige tegenstander. 
De ploeg van de Amsterdamse reserves 
is geformeerd uit jonge, technisch be-
kwame spelers, die zeer produktief kun-
nen zijn. De grotere routine van de 
Leidenaars, die momenteel de ranglijst 
van de Overgangsklasse A aanvoeren, 
zal echter de doorslag geven in het 
voordeel van de „Sleutelstad-bewoners". 

Hockey overzicht 
Opnieuw winst voor Leiden 
Leiden, de koploper van de overgangs-

klasse A, heeft ook de Amsterdamse 
reserves aan de zegekar gebonden. De 
Leidse heren behaalden op een drassig 
en slecht veld een volkomen verdiende 
0-3 overwinning. 

Onze stadgenoten namen onmiddel-
lijk het initiatief in handen en speelden 
met prachtige combinaties het Amster-
damse verdedigingsblok uit positie. De 
mthousiaste v. d. Bosch, de gevaarlijkste 
`..Jeidse aanvaller, had hierin een groot 
aandeel. Hij verraste in de twintigste 
minuut de Amsterdamse doelman, die 
tevoren drie strafcorners op onberispe-
lijke wijze had gestopt, met een hard 
schot: 0-1. Vijf minuten later scoorde 
v. d. Bosch een tweede doelpunt, toen de 
Amsterdam-keeper een schot niet geheel 
onder controle kon krijgen, Het werd 
even later 0-3, toen Deutman alleen 
in de slagcirkel verscheen en de bal on-
houdbaar insloeg. 

Na de hervatting zakte het spelpeil. 
Leiden wist zich zeker van de winst 
en speelde minder accuraat. Amsterdam 
kwam wat meer in de aanval, maar 
gevaarlijk werd de thuisclub niet, want 
doelman Van Waaveren greep steeds 
resoluut in. Het bleef 0-3. 

Ook Leiden (dames) behaalde een 
overwinning. Bij Ever Swift werd met 
1-2 gewonnen. Leiden begon uitstekend 
en nam door Carla Hermsen en Marieke 
Boer& in.valster uit het tweede team, een 
0-2 voorsprong. Na de rust wilde het 
in de Leidse gelederen niet meer zo I 
goed lukken en Ever Swift kwam in 
het offensief. Maar meer dan een doel-
punt wist de thuisclub niet te produce-
ren: 1-2. 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: Laren—TOGO 0-1, 

Amsterdam—DSHC 1-1, SCHC—BMHC 
1-4, Be Fair—HDM 1-2. 

Overgangsklasse A: HHYC—Groen 
Geel 3-0, Alliance—HGC 2-0, Amster-
dam 2—Leiden 0-3. 

2e-klasse D: Groen Geel 2—HHYC 4 
4-0, Rijswijk—Wilhelmus 2-1, HDS 2—
HDM 4 3-1, Leiden 3—VCL 1-1. 

2e-klasse F: BMHC 5—Alliance 2 2-0, 
Kieviten 3—HBS 2 1-0. 

Dames, le-klasse: Be Fair—Groen 
Geel 3-3, HBC—Laren 3-1, Gooi—Kie-
viten 1-2. 

2e-klasse B: Strawberries—TOGO 2 
3-0, Alliance 2—BDHC 3 1-2, Rood 
Wit—Kieviten 2 1-0, Ever Swift—Leiden 
1-2. 

HOCKEY 



Leiden ontvangt HGC 
Na HHYC en Amsterdam komt zon-

dag de derde rivaal voor de kopplaats 
van Leiden in Oegstgeest op bezoek. Het 
is HGC, dat over een zeer jong elftal 
beschikt. Maar hoewel de gemiddelde 
leeftijd tussen de 19 en 20 jaar ligt, 
beschikken verschillende van deze jonge 
spelers over een vrij grote hockey-erva-
ring. Als de voorhoede van Leiden even 
produktief is als tegen Amsterdam en 
de defensie in vorrn. steekt, zullen onze 
stadgenoten het wel kunnen bolwerken. 

Hockeyprogramma 
Heren, 	DSHC—TOGO, HDM 

—Amsterdam, Laren—BMHC, SCHC—
Be Fair. 

Overgangsklasse A: Amsterdam 2—
Alliance, Kieviten—Groen Geel, HHYC 
—Hilversum 2, Leiden—HGC, 

2e-klasse D: Wilhelmus—VCL, Groen 
Geel 2—HDS 2, HHYC 4—HDM 4, Rijs-
wijk—Leiden 3. 

2e-klasse E: Zuidwijck—Kieviten 3, 
Zandvoort—HBS 2, BMHC 5—Leiden 2. 

Dames, le-klas,se: RBC—Alliance, Kie-
viten—Groen Geel, Gooi—Be Fair, Laren 
—BDHC, 

2e-klasse B: Ever Swift—Alliance 2, 
Kieviten—TOGO 2, Rood Wit—Straw-
berries, Leiden—BMHC 3. 

, 

HOCKEY 
teit'es' 

Leiden won opnieuw 
Leiden (heren) ging dit weekeind op i  

bezoek bij Kieviten en slaagde er in 
het ongeslagen record heel te houden. 
Met vlot spel hielden onze stadgeno-
ten in de eerste helft de touwtjes in 
handen en het was dan ook een grote 
verrassing en tegen de verhouding in, 
dat W. Faber in de vijftiende minuut 
de score voor Kieviten kon openen. 

Leiden beantwoordde deze openings-
treffer met een fel offensief, dat aan-
vankelijk steeds strandde op de Wasse-
naarse verdediging tot Krol uit een 
lange corner de stand op 1-1 kon bren-
gen. 

Ook na de hervatting een overwegend 
sterker Leiden, dat de aanvallen echter 
op te individualistische leest schoeide. 
Liefst acht strafcorners kregen de Lei-
denaars toegewezen. Ze bleven alle on-
benut en een zelfde lot trof een straf-
bully. 

Het spel werd in de slotfase harder. I 
Twee minuten voor het einde haalde 
Leiden de winst binnen door Deutman 
die profiteerde van een verwarde situ-
atie voor het Kieviten-doel. Het was 
geen fraaie, maar wel een spannende 
wedstrijd. Bij Leiden verving Y. Stelma 
v.d. Bosch zeer goed. 

Ook de Leidse dames waren bij Kie-
viten te gast. In de eerste helft ging 
de strijd gelijk op. Na de hervatting 
scoorden de Leidse dames snel twee 
doelpunten. Zij kwamen van de sticks 
van Carla Hermsen en Marjan van 
Rijssel. Toen Kieviten tegenscoorde ging 
het mis in de Leidse gelederen en haal-
den de Wassenaarse reserves met 3-2 
de winst binnen. Leiden staat er echter 
nog goed voor. Doordat Rood Wit ge-
lijk speelde is de achterstand slechts 
een punt. 

Hockey-overzicht 

eiden (heren) naar 

Groen Geel 
Leiden 1 (heren) treedt zondag 

in het veld 	als dat tenminste 
bespeelbaar is 	tegen Groen 
Geel. Het kan op de Roggewoning 
een spannende strijd worden, want 
Groen Geel vecht met de cooed der 
wanhoop om zich van de onderste 
plaats te distantieren. 

De Leidse ploeg liep tegen HHYC 
(ondanks uitstekend• spel) een flinke 
morele klap op. We zijn benieuwd of de 
ploeg innerlijk sterk genoeg is om haar 
positie in de kopgroep te handhaven. 
Als het elftal compleet is (wintersport! !) 
mogen we een kleine zege op Groen 
Geel verwachten. 

Ook het tweede herenteam van Leiden 
liep in een bikkelharde strijd tegen 
Zandvoort (0-0) een deukje in het 
moreel op, maar staat nog altijd op de 
tweede plaats met een punt achterstand 
op de „gamalen". 

Zondag wordt er een bekerwedstrijd 
gespeeld tegen Eechtrop 2. 

Het jeugdige eerste damesteam is wel 
fel en enthousiast, maar then nog niet 
sterk genoeg om mee te dingen naar de 
?,erste plaats. Van de koplopers werd 
net gering verschil verloren, te wijten 
Lan een gebruikelijke inzinking in de 
,weede helft. Hardheid en een grater 
tithoudingsvermogen zouden deze ploeg 
vast en zeker aan de top hebben ge-
bracht. Zondag gaan de dames naar 
TOGO 2. Een overwinning ligt binnen 
het bereik. Aileen die beruchte laatste 
twintig minuten.... 

De jeugdleden Marjan van Rijssel en 
Hans Goekoop werden gekozen in het 
Haagse elftal. 

Hockeyprogrmma 
Heren, le- klasse: Amsterdam—SCHC 

TOGO HDM. 
Overgangsklasse A: Amsterdam 2—

Alliance; HGC—Kievieten; Groen Geel—
Leiden. 

Ze-klasse D: HDM 4—Wilhelmus; 
HDS 2—Rijswijk; Leiden 3—Groen Geel 
2; VCL—HHYC 4. 

2e-klasse E: Zuidwijck—Zandvoort; 
HBS 2—Alliance 2. 

le-kla,sse dames: Gooi—Be Fair; 
Groen Geel—Laren; RBC—Alliance. 

2e-klasse B: Alliance 2—Rood Wit; 
Strawberries—Ever Swift; TOGO 2—
Leiden.  

cp../ .4/  HOCKEY 

Leiden won na lange 
rustperiode, maar het 

spel was niet fraai 
Leiden is het nieuwe jaar niet best 

begonnen. Weliswaar werden uit de uit-
wedstrijd tegen Groen Geel beide pun-
ten mee naar huis genomen, maar het 
vertoonde spel gaf geen reden tot tevre-
denheid. De lange rustperiode, die de 
spelers achter de rug hadden, zal pier 
wel niet vreemd aan zijn, terwijl het 
veld bijna onbespeelbaar was. 

Leiden had in de eerste helft een 
overwicht, dat leidde tot vele strafcor-
ners, die de Groen Geel-doelman tot de 
twintigste minuut prachtig wist te 
keren. Hij moest echter zwichten voor 
een lange corner van Krol, die feilloos 
werd genomen. Op het moment dat de 
keeper zijn voet naar de bal uitstak, 
bleef hij in de madder steken. Ondanks 
gevaarlijke aanvalsacties, die echter te 
individueel werden uitgevoerd, bleef de 
stand tot aan de rust 1-0. 

Na de hervatting zag het er even naar 
uit, dat het spel van beide ploegen aan 
kracht had gewonnen. Na vijf minuten 
was dit betere spelbeeld ten einde. Juist 
in de tweede helft speelde het slechte 
veld de ploegen parten. De bal was 
bijzonder moeilijk under controle te 
houden. In de 20ste minuut scoorde 
Ravenswaay Leidens tweede daelpunt, 
nadat Kral de bal haarscherp had voor-
gezet. Door deze overwinning  staat 
Leiden weer samen met Alliance op de 
eerste plaats met 11 punten uit 7 wed-
strij den. 

Hockey-uitslagen 

Heren, le-klasse: Amsterdam—SCHC 
0-1, TOGO—HDM 2-1. 

Overgangsklasse A: Groen Geel—
Leiden 0-2. 

2e-klasse E: HBS 2—Alliance 2 1-2. 



Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: Amsterdam—TOGO 

0-0, SCHC—DSHC 2-0, Be Fair—BM 
HC 1-3, HDM—Laren 01. 

Overgangsklasse A: Alliance—Groen 
Geel 1-1, Amsterdam 2—Kieviten 1-2, 
HHYC—HGC 3-1, Hilversum 2—Leiden 
1-1 

• 

Hockey-overzicht 
Ondanks het slechte weer was zon-

dag j.l. een van de velden van Groen 
Geel bespeelbaar. De Leidse heren be-
haalden een verdiende 2-0 zege, al 
waren zij geenszins oppermachtig. Door 
deze zege bleef Leiden met 11 punten 
uit 7 wedstrijden samen met Alliance 
aan de kop van de overgangsklasse A, 
direct gevolgd door HHYC en HGC. 
Morgen gaan onze stadgenoten naar 
Hilversum, een van de (zwakke) staart-
ploegen. We verwachten een overtui-
gende zege van de Leiden-formatie, die 
kampioensaspiraties heeft. Leiden 2 
gaat de benen ook weer eens strekken 
en wel op de Krogt tegen HBS 2. Om 
Zandvoort op de voet te blijven volgen 
is een zege noodzakelijk. 

Het eerste damesteam komt na de 
lange ,winterslaap" tegen Rood Wit in 
het veld. Deze ploeg is de sterkste in de 
2e-klasse B. De Lddse dames gaan dus 
een zware strijd tegemoet. Hun enthou-
siasme zou echter wel eens een verras-
send gelijkspel kunnen opleveren. 

Hockeyprogramma 

Heren, le-klasse: Amsterdam—TOGO; 
SCHC—DSHC; Be Fair—BMHC; HDM 
—Laren. 

Overgangsklasse A: Alliancet—Groen 
Geel; Amsterdam 2—Kieviten; HHYC 
—HGC; Hilversum 2—Leiden. 

2e-klasse D: Groen Geel 2—Wilhel-
mus; HDS 2—VCL; Rijswijk—HHYC 4; 
Leiden 3—HDM 4. 

2e-klasse E: Zuidwijck—Alliance 2; 
BMHC 5—Zandvoort; Leiden 2—HBS 2. 

Dames, le-klasse: Alliance—Groen 
Geel; RBC—Kieviten; Be Fair—BDHC; 
Gooi—Laren. 

2e klasse B. Alliance 2—TOGO 2; Ever 
Swift—Kieviten 2; Strawberries—BDHC 
3; Rood Wit—Leiden. 

HOCKEY 

Enorm overwicht 
leverde Leiden 

maar een goal op 
Het is dan gebeurd. Het eerste elftal 

van Leiden is na de ontmoeting tegen 
Hilversum 2 ontmoedigd huiswaarts ge-
keerd. Ondanks een geweldig overwicht, 
bleef de broodnodige winst ult. In de 
eerste helft wist Koekebakker een straf-
corner in het doel te jagen, maar een 
klein misverstand in de achterhoede gaf 
Hilversum de gelegenheid tegen te sco-
ren. 

Na het onthouden van een strafbully 
en het afkeuren van een vuurpijl-straf-
corner was het Leidse vuur geblust. Wel 
bleven Ystelma en Krol mooie voorzet- 
ten geven, maar het binnentrio maakte 
er geen gebruik van. Bovendien was de 
oude rot H. de Looper een groot strui- 
kelblok in •de achterhoede van Hilver-
sum. Leiden zal na dit magere puntje 
wel heel hard moeten vechten wil het 
nog een redelijke kans op promotie be-
houden. 

Het tweede elftal behaalde een 5-2 
overwinning op HBS 2. In het begin zag 
het er niet naar uit, dat de overwinning 
zo ruim zou worden. Na het eerste doel-
punt liep alles als van een leien dakje. 
De goals volgden elkaar snel op. Links- 
ouiten B. Roberti (invaller) was de gro-
be man in de voorhoede. Drie sublieme 
doelpunten kwamen van zijn stick. Toen 
de doelpuntenhonger van de zeer ijverige 
voorhoede gestild was, ontworstelde HBS' 
zich aan de overmacht en scoorde twee 
tegendoelpunten. 

De dames speelden een zeer belang-
rijke wedstrijd tegen Rood Wit. Zouden 
zij deze wedstrijd winnen, dan bleven zij 
in de kopgroep. De dames hebben zich 
in een gelijkopgaande strijd gegeven 
voor wat zij waard waren. Mej. M. Boere 
was niet van de partij (wintersport). Als 
invalster fungeerde mej. R. s' Jacob. 
Deze bleek in goede vorm te verkeren 
na een lange periode van hockeyrust. 
Middenlinie en achterhoede waren het 
sterkste deal van de ploeg. In de voorli-
nie liep men elkaar te veel in de weg 
om doelpunten te maken. Rood Wit 
maakte een goal en daar bleef het bij 
door het zeer goede spel van E. Goekoop 
en H. Mulder in de achterhoede. 

Hoykey-overzicht 
Het ziet ziet er naar uit, dat -er morgen 

weer een gehockyed kan worden. Na 
een lange rustperiode treedt Leiden 
(heren) in het veld tegen Alliance. Er 
wordt een spannende strijd verwacht, 
omdat de bezoekers, evenals Leiden, tot 
de koplopers behoren. Interessant is de 
vraag of onze stadgenoten de inzinking 
van de wedstrijden tegen HHYC en Hil-
versum 2 te boven zijn gekomen. 

Het tweede Leidse herentearn. ont-
vangt Zuidwijck, dat nog maar zeer 
weinig wedstrijden heeft gespeeld en 
derhalve in de 2e klasse E de rij sluit. 
Beide ploegen zullen er op gebrand zijn 
deze Leidse aangelegenheid in hun voor-
deel te beslissen. 

Leiden dames speelt eveneens thuis 
en wel tegen Alliance 2. De thuisclub 
zal enkele invalsters moeten opstellen, 
waardoor het een moeilijke wedstrijd 
zal worden. Het jeugdig enthousiasme 
is echter een sterk wapen. 

Hockey - overzicht 
Leiden heeft gistermiddag onder-

streept, dat het haar ernst is met de 
plannen om in de kopgroep te blijven. 
Alliance werd met een 2-1 nederlaag 
huiswaarts gestuurd. Overigens heeft de 
winst in de laatste minuten aan een 
zijden draadje gehangen. 

De technicus in de voorhoede, A. Deut-
man scoorde na een solo voor rust het 
eerste doelpunt, terwijl B. van den 
Bosch na de hervatting, toen Leiden 
zware druk op het Alliance-doel uit-
oefende, de stand op 2-0 bracht met 
een schot-over-alle-hoofden uit een 
strafcorner. De Leidse voorhoede kreeg 
er daarna goed zin in. Een vlammend 
schot van L. Krol werd echter uitste-
kend gestopt. Vele kansen werden om 
zeep geholpen. De cirkel was niet in 
allerbeste conditie, wat het inschieten 
bemoeilijkte en bovendien was het straf-
corner-kanon H. Moens niet gelukkig 
met zijn schoten. 

Leiden verslapte tenslotte en daarvan 
wist Alliance te profiteren door een ver-
diend tegenpunt te scoren. Dankzij het 
beheerste spel van W. Koekebakker en 
C. van Hees konden verdere onheilen 
voorkomen worden. 

Leiden 2 wist haar technische en tak-
tische meerderheid in een 4-2 overwin-
ning op Zuidwijck uit te drukken. Het 
was een matte wedstrijd in een vrij 
laag tempo. Het prachtige doelpunt van 
E. Stomps dat de stand op 4-2 bracht 
gaf Zuidwijck de genadeslag, hoewel het 
in de „Leidse" achterhoede of en toe 
flink rammelde. 

De Leidse dames (met twee inval-
sters) wonnen eveneens van Alliance. 
Onze stadgenotes toonden zich geduren-
de de gehele wedstrijd sterker. Mej. 
Staverman opende weliswaar in de eer-
ste minuten de score, maar het doel-
punten-maken bleek in het verdere ver-
loop een moeilijke zaak. Dat bleek wel 
weer uit de bekende strafcorner van 
mej. Goekoop. Zij was het die kort voor 
het eindsignaal de stand op 2-0 bracht. 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: TOGO—SCHC 2-1; 

HDM—Amsterdam 1-1. 
Overgangsklasse A: Groen Geel 2—

Amsterdam 2 2-2; Leiden—Alliance 
2-1; HGC—Kieviten 2-0. 

2e-klasse D: HDM 4—Rijswijk 0-2; 
HHYC 4—HDS 2 2-2; Leiden 3—Groen 
Geel 2 1-2. 

2e-klasse E: Zandvoort—Kieviten 3 
3-1; Leiden 2—Zuidwijck 4-2. 

Dames, le-klasse: Alliance—Gooi 1-0, 
RBC—Laren 1-1. 

2e-klasse B: Leiden—Alliance 2 2-0; 
TOGO 2—Ever Swift 1-2. 
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2e-klasse D: Groen Geel 2—Wilhelmus 
3-0, HDS 2—VCL 1-3, Rijswijk—HHYC 
4 2-1, Leiden 3—HDM 4 4-1. 

2e-klasse F: Zuidwijck—Alliance 2 
2-1, BMHC 5—Zandvoort 1-4, Leiden 
2—HBS 2 5-1. 

Dames, le-klasse: Alliance—Groen 
Geel 1-1, RBC—Kieviten 1-2, Be Fair 
—BDHC 0-2, Gooi—Laren 1-0. 

2e-klasse B: Alliance 2—TOGO 2 1-0, 
Ever Swift—Kieviten 2 3-1, Strawberries 
—BDHC 3 2-1, Rood Wit—Leiden 1-0. 



Hockey-overzicht , 
De strijd tussen Leiden en Kieviten is 

zelden een mooie wedstrijd, omdat beide 
partijen zo hard om de punten vechten. 
Totnutoe wist Leiden altijd (bij na ten-
minste) to winnen, zij het met de groot-
ste moeite. Ook zondag zal het weer 
spannen en we verwachten, traditiege-
trouw een kleine overwinning van de 
Leidenaars. Leiden 2 gaat Kieviten op 
„eigen nest" opzoeken. De Leidse reserves 
hebben nog eon kans, indien Zandvoort 
in de resterende wedstrijden tenminste 
zo welwillend is een kleine misstap te 
begaan. 

Leiden-dames speelt op De Krogt 
tegen de reserves van Kieviten. Omdat 
in dit elftal doorgaans de „oma-vogels" 
spelen, technisch nog uitstekende speel-
sters, zal Leiden het wapen van de snel-
heid dienen te hanteren. In dat geval 
blijft de winst in Leiden. 

Hockeyprograninia 
Heron, le-klasse: BMHC—TOGO; 

HDM—DSCH; Be Fair—Amsterdam; 
SCHC—Laren. 

Overgangsklasse A: HHYC—Alliance; 
HGC—Groen Geel; Amsterdam 2—Hil-
versum 2; Leiden—Kieviten. 

2e-klasse D: Groen Geel 2—Rijswijk; 
VCL--HDM 4; HDS 2—Leiden 3; Wil-
helmus—HHYC 4. 

2e-klasse E: Zuidwijck—BMHC 5; Kie-
viten 3—Leiden 2; Alliance 2—Zand-
voort. 

Dames, le-klasse: Be Fair—Alliance; 
BDHC—Groen Geel; Gooi—RBC; Laren 
—Kieviten. 

2e-klasse B: Strawberries—Alliance 2; 
BDHC 3—TOGO 2; Rood Wit—Ever 
Swift; Leiden—Kieviten 2. 

Hockey.overzicht,A 
Eclatante zege van Leideri 

op Kieviten 
Door deze eclatante overwinning heeft 

Leiden I zich stevig aan de kop ge-
nesteld. De Leidenaars zijn gedurende 
de hole wedstrijd overtuigend sterker 
geweest. De Kieviten hebben wel kansen 
gehad, maar het Wassenaarse binnen-
trio bracht deze kundig om zeep. 

Het eerste doelpunt kwam van de 
stick van B. van den Bosch, die gebruik 
wist to maken van een kleine kortslui-
ting in de Kieviten-achterhoede. Vlak 
daarop pushte A. Deutman eon scherpe 
voorzet van rechts in (2-0). 

In de 2e helft draaide de Leiden-voor-
hoede weer op voile toeren. Door voor-
bereidend werk van J. van Ravenswaay, 
Claassen ontstond een doelpunt van A. 
Deutman. Het bleef „lekken" in de „vo-
gel-verdediging". Het strafcorner-kanon 
H. Moons kwam naar voren en B. van 
den Bosch wist zijn schot om to zetten 
in een doelpunt (4-0) een rommelige 
situatie in de cirkel van de tegenpartij 
bood J. v. Ravenswaay Claassen de kans 
om de bal achter de doellijn to werken 
(5-0). 

Wat ons wel opviel was de goede bui-
tenspelval die de Kieviten steeds opzet-
ten. Vooral de Leiden-linksbuiten on-
dervond daar nogal hinder van!. 

In eon mat en lusteloos partijtje wist 
Leiden II op haar sloffen van Kieviten 
III to winnen. Het doelpunt van H. 
Rethmeyer was uitstekend! 

LEIDEN I (DAMES) — KIEVITEN II 
0-3 

Een over alle linies falend Leids da-
meseiftal iced een verdiende nederlaag 
tegen Kieviten II. Bij de Kieviten speel-
den weer een paar oude en geroutineer-
de vogels mee: mevr. Pander en mej. 
Dijckmeester. De achterhoede had han-
den vol work aan de voortdurende aan-
vallen. En de nederlaag is ook nu helaas 
weer to wijten aan een volkomen fa-
lende voorhoede, waarin totaal geen ver-
band zat. De middenlinie had ook geen 
al to sterke dag, al speelde mej. Doele-
man weer zeer fel en deed zij good ver-
dedigend werk. Het eerste tegenpunt 
ontstond uit een strafbully tegen de 
keepster mej. De Boer, die overigens 
vele fraaie reddingen liet zien. Het word 
na lang gepriegel een doelpunt (0-1). 
Mevr. Pander liet nog eons haar jeugdig 
vuur zien, brak gevaarlijk door en wist 
mej. De Boer to passeren. Het derde 
doelpunt deed niet moor ter zake (al 
rook deze goal sterk naar off-side!), 
want Leiden was reeds een geslagen 
ploeg. Door deze nederlaag is Leiden 
weer gezakt op de ranglijst, maar hoeft 
toch geen degradatie te vrezen. 

Hockey-uitslagen 

Heren, lste klasse: BMHC—T000 
2-0: HDM—DSCH 2-4; Be Fair—Am-
sterdam 0-1; SCHC—Laren 2-0. 

Overgangsklasse A: HHYC—Alliance 
3-1; HGC—Groen Geel 3-0; Amster-
dam 2—Hilversum 2 0-1; Leiden—Kie-
viten 5-0, 

2de klasse D: Groen Geel 2—Rijswijk 
0-0; VCL—HDM 4 1-2; HDS 2—Lei-
den 3 2-5: Wilhelmus—HHYC 4 0-2. 

2de klasse E: Zuidwijck—BMHC 5 2-2; 
Kieviten 3—Leiden 2 1-2; Alliance 2—
Zandvoort 2-1. 

Dames, lste klasse: Be Fair—Alliance 
1-3; BDHC—Groen Geel 4-0; Gooi—
RBC 3-1; Laren—Kieviten 1-1. 

2de klasse B: Strawberries—Alliance 
2 4-0: BDHC 3—TOGO 2 0-0; Rood 
Wit—Ever Swift 2-2; Leiden—Kieviten 
2 2-3. 

                 

            

Hockey-oVerzicht 
Leiden 1 heren had wellicht last van 

,,voor] aarsmoeheid". Een ander excuus 
kunnen wij namelijk niet bedenken voor 
de zeer matige partij hockey die onze 
stadgenoten tegen Groen Geel ten beste 
gaven. 
Groen Geel nam met een ,droog' scihot 
voor rust ,de leiding. Leiden trachtte na 
de hervatting doze voorsprong te niet te 
doen met verwoede aanvallen. L. Krol 
miste een strafbully tegen „good-old 
Paul". Aan de andere kant wist H. 
Moens de Leidse ondergang te voor ko-
men door een strafbully te winnen. Uit- 
eindelijk seoorde B. van den Bosch met 
een roliertje ,de lang verwachte gelijk-
maker. De strijd bleef tot vlak voor het 
,einde spa/mend en het zag er benauwd 
uit voor Leiden. Maar d.ankzij A. Deut-
man, die een lange corner, in eerste in- 
stantie ingeschoten door D. van den 
Bosch, de laatste tik wist te ,geven, werd 
met 2-1 de winst binnengehaald. De zege 
was echter weinig overtuigend en de als 
leeuwen vechtende Groen- Geel,ploeg 
had een gelijkspel zeker wel verdiend. 

Door doze overwinning heeft Leiden 
zich weer aan de kop geplaatst, met HH 
YC vlak ,op de hielen. 

De Leiden-reserves wonnen met 1-5 
bij Zuidwijck, ieen grotere zege dus dan 
die van de vorige week op de Krogt . 

Leiden 1 dames speelde met drie .in-
valsters tegen TOGO '2 en decide de 
winst: 1-1. Tr aditie getrouw werd Leiden 
in de eerstee minuten overrompeld: 0-1. 
Daarna ging de strijd .ge,lijk op. In de 
tweede helft was het spelbeeld rommelig. 
Mej. Staverma.n bracht ,de partijen op 
gelijke voet en daarbij bleef het. 

Hockey-uitslagen 
Heren, lste. klasse: HDM—Togo 1-1: 

Laren—Be Fair 3-1; SCHC—Amster-
dam 1-0; DSHC—BMHC 1-1. 

Overgangsklasse A: HHYC—Amster-
dam 2 3-0; Kieviten—HGC 1-2; Hil-
versum 2—Alliance 1-1; Leiden—Groen 
Geel 2-1. 

2e klasse HHYC 4—VCL 4-1; Rijs-
wijk—HDS 2 4-1: Wilhelmus—HDM 4 
0-4; Groen Geel 2—Leiden 3 6-0. 

2de klasse E: BMHC 5—Kieviten 3 
1-1; Alliance 2—HBS 2 1-3; Zuidwijck 
—Leiden 2 1-5. 

Dames, le klasse: RBC—Be Fair 0-4; 
Kieviten—BDHC 1-0; Gooi—Alliance 
0-3; Laren—Groen Geel 2-0. 

2e klasse B: Ever Swift—Strawberries 
2-0: Kievieten 2—BDHC 3 1-1; Rood 
Wit—Alliance 2 3-0; Leiden—Togo 2 

  

              

      

fe- 2 -4/ 
Hock.ey.overzicht 

Leiden 1 (heren) krijgt Groen Geel 
op bezoek. Het zal onze stadgenoten 
wel gelukken de voile winst op deze 
„zwakke broeder" te behalen. Oppassen 
blijft echter geboden, want Groen Geel 
heeft de beschikking over een uitste-
kende (Leidse) spil, die doelpunten kan 
maken. Leiden 2 gaat een tegenbezoek 
afsteken bij Zuidwijck, waarvan vorige 
week in de Krogt gewonnen werd. Men 
kent elkaars zwakke punten. Het zal 
de Leidse reserves echter niet meevallen 
opnieuw de winst te veroveren. Het veld 
van Roomburg is namelijk zeer zwaar. 
Leiden (dames) bindt thuis de strijd 
aan met TOGO 2. De Leidse dames ko-
men de laatste tijd goed voor de dag, 
zodat deze strijd met enig optimisme 
tegemoet mag warden gezien. Mej. 
Wijntjes vervangt op de midvoorplaats 
de nog altijd niet spelende mej. Boer'e, 
die een al te enthousiaste wintersport-
vakantie had. 

     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          



Hockey-competitie 
/  

LEIDEN BURT AAN DE KOP 
Hockey-overzicht 

'77 
Alhoewel Leiden—HGC werd ver-

schoven naar de volgende week, is er 
toch gespeeld, tegen A'dam 2. In een 
rustige wedstrijd onder uitstekende lei-
ding behaalde Leiden een regelmatige 
overwinning. De eerste helft bood een 
vrijwel gelijk opgaande strijd met een 
snellere en actievere Leidse voorhoede. 
Toen op een gegeven moment een over-
treding door de A'damse achterhoede 
werd gemaakt, kwam 't „kanon" naar vo-
ren om de strafcorner te nemen. B. van 
den Bosch gaf de finishing touch aan 
het schot en bracht de stand op 1-0. In 
de tweede helft beheerste Leiden weldra 
het middenveld en kwam de Leidse 
voorhoede regelmatig in de cirkel, maar 
vond daar de uitstekende keeper Boks 
op zijn post. Leiden verhoogde het toch 
al niet hoge tempo en dit had paniek in 
de Amsterdamse achterhoede tot gevolg. 
Er werden overtredingen gemaakt, maar 
ook strafcorners gemist. Een snelle 
rush van Krol bood Deutman de kans 
am te scoren (2-0). De Amsterdamse 
voorhoede werd weer even actief, maar 
de Leidse achterhoede hield het hoofd. 
koel. Zo kwam het einde van deze iet-
wat tamme wedstrijd zonder grote 
hoogtepunten. Leiden heeft zich stevig 
aan de kop genesteld, maar krijgt nog 
zware wedstrijden tegen HGC! 

Leiden 2 mocht haar kampioensge-
dachten deze zondag helaas niet ver-
wezenlijken. BMHC 5 had uitstel van 
executie gevraagd wegens een vete-
ranentoernooi. Het wachten is nu op een 
nieuwe speeldatum. 

Dames: Leiden 1—BDHC 3: 1-2. Een 
zwaar gehavend dameselftal trad tegen 
BDHC in het strijdperk. En dat er een 
nederlaag te verwachten was, werd wel 
duidelijk, ondanks de invalsters mej. M. 
Steinz, A. Uhlenbeck en last but not 
least mevr. Bardeniers-Berendsen. Het 
was een rommelig geheel, zonder ver- 
band. De BDHC-dames waren technisch 
stukken beter en vormden bovendien 
een homogener elftal. De lage score 
hebben de Leidse dames te danken aan 
mevr. Gardeniers (niet meer zo snel, 
maar nog altijd fel en enthousiast!)..  en.  
mej. Goekoop, die een prima partijtje 
hockey speelden. De rest van het elftal 
was te traag, het afgeven van de bal 
duurde te lang. Toch was er in de .2e 
helft even een opleving! Een snelle uit-
val stelde mej. Holthuis in staat om te 
scoren en de eer te redden van deze 
zeer matige wedstrijd. 

Hockey-uitslagen 

Heren, le-klasse: DSHC—TOGO 6-2; 
Amsterdam—HDM 1-2. 

Overgangsklasse A: Leiden—Amster-
dam 2, 2-0. 

2e-klasse D: HHYC 4—HDM 4, 2-0; 
HDS 2—Rijswijk 0-2; Wilhelmus—Lei- 

i

den 3, 2-0. 

Kieviten 3—Zuidwijck 0-4. 
2e-klasse E: HBS 2—Zandvoort 1-0; 

Dames, le-klasse: Be Fair—Gooi 2-1; 
Kieviten—Groen Geel 2-1. 

 

2e-klasse B: Leiden—BDHC 3, 1-2; 
alliance 2—Rood Wit 2-0, 

4t) Hockey-competitie 

Wordt Leiden 
le Masser? 

Door de overwinning op Amsterdam 2 
heeft Leiden de leiding in de overgangs-
klasse A genomen. Wanneer onze stad-
genoten in de resterende twee wedstrij-
den tegen HGC de voile winst binnen-
halen, kan Leiden 1 zich verheugen op 
het eersteklasserschap. Morgen vindt de 
eerste ontmoeting plaats op De Krogt. 
Vanzelfsprekend wordt dit een buitenge-
woon spannende wedstrijd, nu er zoveel 
op het spel staat! Een voorspelling is 
moeilijk, want ook HGC is een club die 
hoog genoteerd staat en eveneens de 
kansen op promote in handen heeft! 

Afgelopen zondag heeft Leiden 2 het 
kampioenschap van haar afdelin,g be-
haald. Zandvoort was zo vriendelijk om 
van HBS te verliezen, zodat de Leide-
naars, zonder te spelen, onbereikbaar 
werden. Het wachten is nu op de promo-
tiewedstrijden voor een plaats in de pro-
motieklasse. 

Dames 1 sukkelt de laatste tijd met 
een onvolledig elftal. De resultaten be-
wegen zich dan ook in dalende lijn. De-
gradatie is niet op handen, maar toch 
zakten de dames naar de onderste re-
gionen op de ranglijst. Zondag kan ge-
lukkig op voile sterkte warden gespeeld 
tegen -ver Swift. We zien mej. Beukema 
toe Water weer op haar vertrouwde 
backplaats, terwijl mej. Goekoop naar 
de spilplaats is verhuisd am de weinig 
produktieve voorhoede de nodige stoot-
kracht te geven. Mej. Holthuis is, na het 
experiment van vorige week, op de mid-
voorplaats gebleven. 

Hockeyprogramma 
Heren, le-klasse: BMHC—SCHC; 

Delftse Studs—Amsterdam; HDM—Be 
Fair; TOGO—Laren. 

Overgangsklasse A: Groen Geel—
HHYC; Leiden HGC; Kieviten—Hilver-
sum 2; Alliance—Amsterdam 2. 

2e-klasse D: Rijswijk—HDM 4 (zat.); 
HHYC 4—Groen Geel 2; Wilhelmus--
Rijswijk; HDM 4—HDS 2; VCL—Lei- 
den 3. 

2e-klasse E: Zandvoort—Zuidwijek; 
HBS 2—Kieviten 3; Alliance 2— 
BMHC 5. 

Dames, le-klasse: Groen Geel—Be 
Fair; BDHC—Alliance; Kieviten—Gooi; 
Laren—RBC. 

2e-klasse B: TOGO 2—Strawberries; 
BDHC 3—Alliance 2; Kieviten 2—Rood 
Wit; Leiden—Ever Swift. 

In een felle, maar sportieve wedstrijd  
heeft Leiden I een zeer kleine zege we-
ten te behalen op concurrent HGC. Door 
deze overwinning blijft Leiden aan de 
kop en heeft tevens HGC uitgeschakeld 
voor de strijd om de eerste plaats. 

Het leek er anders in de eerste helft 
geenszins op, dat de Leidenaars de winst 
zouden binnenhalen. Al direct in de eer- 
ste minuten kwam HGC razendsnal op 
de Leidse veste af, wat resulteerde in 
een (mislukte) strafcorner. HGC bleef 
domineren met haar uitstekend opge-
bouwde aanvallen: snelheid en bewege- 
lijkheid van de spelers waren de twee 
factoren, waarop het HGC-overwicht 
steunde. Linksbuiten Lens vooral was 
watervlug, maar de Leidse achterhoede 
wist het hoofd koel te houden en de 
aanvallen in de kiem te smoren. Leiden 
ontworstelde zich aan de druk en en-
kele snelle aanvallen via L. Krol, 
brachten wat meer leven in de Leidse 
voorhoede. Voorlopig wist HGC echter 
kundig haar doeigebied te zuiveren, met 
als uitblinker in de defensie B. Peters. 
Zo ging de rust in met de beste kansen 
voor HGC. 

Na rust echter een fel Leids offensief 
op het HGC-doel. Dist kleine overwicht 
resulteerde in een goal. Een snelle aan-
val bracht de HGC-doelman in moei-
lijkheden. Het leek er even op dat een 
strafbully zou volgen, maar de bal werd 
weer vrij gespeeld en M. Nieuwenhuizen 
wist met een mooi schot in de uiterste 
hoek, te scoren (1-0). HGC leek even  

overrompeld, maar veerde weer over-
eind. Een strafcorner werd echter jam- 
merlijk gemist. De verdediging van Lei- 
den kreeg het even benauwd, maar 
vooral het beheerste spel van, Koeke- 
bakker, het goede opstellen van Van 
Hees en Moens, bleken in staat de druk 
te weerstaan. Zo kwam een eind aan dit 
frisse en felle partijtje hockey, waar-
aan helaas de spanning over het al-
gemeen ontbrak. met een minieme zege 
voor de Leidenaars. 

Ook de Leidse dames zorgden voor 
vreugde. In een aardige wedstrijd werd 
Ever Swift overtuigend verslagen (5-0). 
Mej. Hoen speelde voor het eerst mee 
als midvoor en bleek een ware ontdek- 
king! Ever Swift began fel en brak met 
haar open aanvallen_ nod; al eens door de 
wat trage Leidse achterhoede. Maar een 
gewriemel bij het doel van Ever Swift 
leverde een wat gelukkig doelpunt op 
van mej. Hoen, door een blunder van de 
keepster. En opeens was de voorhoede, 
na zoveel teleurstellende wedstrijden, 
herboren. Een geweldig offensief volgde. 
Mej. Hoen zette een aanval om in een 
schitterend doelpunt, met een grate 
snoekduik! (2-0). Nu kwam de schot-
vaardigheid voor de dag! Mej. Hermsen 
wist 2 x te scoren, nadat de voorhoede 
paniek had gezaaid in de Ever Swift-
achterhoede. Ever Swift probeerde nog 
door harde klappen en snelle sprints 
haar clubnaam eer aan te doen, maar 
mej. Goedkoop maakte aan alle illusies 
een eind, door een strafbully te winnen, 
na een overtreding door de Ever Swift- 
achterhoede (5-0). Mej. Hoen bete-
kende een prima aanwinst voor de an-
ders zo schotarme voorhoede!! 

De tafeltenniswedsbrijd tussen 'de ju-
niorenteam$ (2e-klaSse C) van TOV 
(Noordigijkl ien -het Leidse j-Volkshuis, 
eindigde in‘6en 7-3 zege voor TOV. 

Hockey-uitslagen 

Heren, le-klasse: BMHC—SCHC 1-1, 
HDM—Be Fair 2-1, TOGO—Laren 2-1. 

Overgangsklasse A: Groen Geel—
HHYC 0-1, Leiden—HGC 1-0, Kieviten 
—Hilversum 2 1-2, Alliance—Amster-
dam 2 0-3. 

2e-klasse D: Rijswijk—HDM 4 3-1, 
HHYC 4—Groen Geel 2 3-1, Wilhelmus 
—Rijswijk 3-1, HDM 4—HDS 2 3-2, 
VCL—Leiden 3 3-0. 

2e-klasse E: Zandvoort—Zuidwijck 
1-2, HBS 2—Kieviten 3 1-0, Alliance 2 
—BMHC 5 2-2. 

Dames, le-klasse: Groen Geel—Be 
Fair 0-3, BDHC—Alliance 3-1, Kievi-
ten—Gooi 1-0, Laren—RBC 1-1. 

2e-klasse B: TOGO 2—Strawberries 
2-1, BDHC 3—Alliance 2 0-1, Kieviten 
2—Rood Wit 1-2, Leiden—Ever Swift 
6-0. 
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/6..1 HOCKEY 

Leiden op drempel 
van eerste klasse 

Het eerste herenteam van de Leidse 
Mixed Hockey Club staat op de drem-
pel van de eersteklasse.... 

Indien onze stadgenoten morgen de 
wedstrijd tegen HGC winnen zijn zij 
kampioen van de overgangsklasse A en 
promoveren zij automatisch naar het 
hockey-walhalla. Vorige week won LMHC 
op eigen terrein met 1-0 van HGC, dat 
daardoor kansloos werd. Het zit er dus 
in en het moet er ook uitkomen, want 
HHYC dat een punt achter stand heeft 
loert op haar kans.... 

LMHC brengt de volgende ploeg in het 
veld: Van Waveren, Moens, Van Hees, 
Goslings, Koekebakker, Van Nieuwen-
huyzen, Krol, Deutman, Van den Bosch, 
Van Ravenswaay, Claassen en De Haas. 

Leiden 2 heren, dat reeds kainpioen in 
de tweedeklasse werd, speelt de uitge-
stelde thuiswedstrijd tegen BMHC 5, een 
nuttige oefening voor de promotiewed-
strijden. 

Een ander wapenfeit verdient even-
zeer de belangstelling. De Leiden-vete-
ranen zullen, wanneer zij morgen hun 
wedstrijd winnen een lustrum vieren. Zij 
worden dan namelijk voor de vijfde 
maal in successie kampioen. 

En om in de feeststemming te blij-
ven: jongens A en F behaalden reeds 
het kampioenschap. 

Indien Leiden 1 kampioen wordt, zal 
het elftal na afloop van de wedstrijd in 
het Gulden Vlies worden gehuldigd. 

Gesehiedenis 
Op 21 december 1904 werd de Leidsche 

Mixed Hockey Club opgericht en kreeg 
een ledental van 40. In 1913 werd de 
club, wegens bloedarmoede, weer begra-
ven tot de wederopstanding in 1917 en 
werd teen lid van de Kon. Ned. Hockey 
Bond. De vereniging floreerde enorm en 
klom in een jaar van 120 tot 170 leden 
op. Voor die tijd een groot aantal! 

In de jaren 1923 tot 1933 ging het 
bergafwaarts met het ledental en het 
dieptepunt werd bereikt met 60 leden. 

In 1937 trek Leiden naar haar nieuwe 
velden aan de Abspoelweg en het leden-
tal steeg tot 200. 

Leiden is altijd een burgervereniging 
geweest met een zeer groot studenten-
contingent. 

In 1941 heeft Leiden zich zelfs genood-
zaakt gezien een ledenstop in te stellen! 
De oorlog was er natuurlijk niet vreemd 
aan ,dat er een grote toevloed van nieu-
we mensen kwam. Immers, andere me-
gelijkheden waren er niet veel meer in 
die jaren. 

In het seizoen 1942/1943 kwam Leiden 
zelfs in de eerste klasse. Deze „goede" 
tijd duurde tot 1947. Teen degradeerde 
het elftal naar de promotieklasse. 

Onmiddellijk daalde het ledental weer. 
Blijkbaar is het zijn van eerste kla,sser 
een grote trekpleister. En vermoedelijk 
speciaal voor de studenten. 

In 1955-'56 promoveerde Leiden naar 
de enige jaren daarvoor ontstane over-
gangsklasse. 

Leiden schommelde van de derde 
plaats in 1959 naar de vierde plaats in 
1960. 

En nu in het seizoen 1960-'61 is ,het" 
1/4" aan geschied. Onder de bezielende lei-

ding van captain B. Goslings heeft dit 
elftal kans gezien in deze zware concur-
rentiestrUd de eerste plaats te behalen. 
Een mooie prestatie! 

Ook bet reserve-elftal heeft het kam-
pioenschap bereikt na jaren lang steeds 
op de tweede plaats gestaan te hebben. 
Als het de promotiewedstrijden wint, 
kan het voor de onontbeerlijke conti-
nuiteit zorgen. 

En in de la atste plaats, maar zeker 
niet minder belangrijk: het veteranen-
elftal van Leiden. nu snelend in de der-
de klasse, is voor de vijfde maal in sue-
cessie kampioen! Een voorbeeld veer de 
tegenwoordige sportjeugd! 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: Be Fair—SCHO 1-0, 

DSHC—Amsterdam 1-1. 
Overgangsklasse A: Amsterdam 2—

.HHYC 1-5, HGC-Leiden 1-2 (Leiden 
Kampioen), Hilversbm 2—Kieviten 2-0. 

2e-klasse D: Leiden 3—Rijswijk 0-3, 
VCL—Wilhelmus 2-1, HDS 2—Groen 
Geel 2 1-1, HDM 4—HHYC 4 2-1. 

2e-klasse E: Zuidwijck—Zandvoort 
2-2, Leiden 2—BMHC 5 4-1. 

2e-klasse B (dames): Alliance 2—Ever 
Swift 2-0, TOGO 2—Leiden 1-4. 
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aptain Goslings onder bloemen, bedolven 

IDEN ZEGEVIERT BIJ HGC 
EN IS EERSTE KLASSER 	2) 

(Van onze hockeymedewerker) 

Het is gebeurd.... 
Dankzij een 1-2 zege in de uitwed- 

strijd tegen HGC is Leiden kampioen 
van de overgangsklasse A geworden, 
waaraan verbonden de automatische 
promotie naar de eerste-klasse. 

Er heerste een echte derbysfeer op de 
Roggewoning te Wassenaar. Er waren 
spandoeken en het „puik der kelen" —
de belangstelling was enorm — brulde de 
Leidse hockeyploeg de eerste klasse in. 

De eerste helft bood een afwisselend 
spelbeeld met dominerende 

	door  
Krol

Uit een strafcorner, genomen door 
Krol, ontstond het eerste doelpunt, want 
B. van den Bosch rondde de voor het 
HGC-doel ontstane scrimmage doel-
treffend af. Leiden, enigszins bevrijd van 
het nerveuse gevoel, werd daarna jets 
sterker, maar kon haar overwicht niet 
in meerdere doelpunten tot uitdrukking 
brengen. Tenslotte ontworstelde HGC • pawl 
zich aan de druk en bouwde op haar 
beurt snelle en gevaarlijke aanvallen op, 
uit een waarvan bid na een doelpunt ont- ‘.1110 
stond. Er werd echter voor een overtre-
ding in de cirkel gefloten en de daarop cit) 

volgende stralcorner werd door HGC 
gemist. 	

• PIO 

Na de hervatting ontonden specta- FaZ 

culaire momenten voor bede doelen.. Bij 
Leiden blonk in deze fase de rustig 
spelende B. Goslings uit. 	

(./) 

Het enthousiasme van de spelers werd (1) 
af en toe'te enthousiast en enerverende 
momenten, gepaard gaande met valpar- av 
tijen, waren daarvan het gevolg. Leiden. 
zag de titel dichter in nsh 

 waxy
e
Claassen 
reik 

men, toen toen J. van Rave 
uit een strafcorncr de stariti. op 0-2 
bracht. Maar voor het zover, w as moest 
er nog heel wat HGC-tegenstitnd overt 

worden-. Want. de thuisclub beet 
f el van zich af en kwam door een schit-
terend doelpunt van rechtsbuiten Hen-
drikse op 1-2. Maar Leiden rook de 
winst en fraaie solorushes van Krol en 
dito voorzetten van Van Ravenswaay 
Claassen zaaiden paniek in de HGC-
cirkel. Toch kwam HGC nog dicht bij 

een gelijkspel, want toen B. Peters een 
zeer gevaarlijk balletje van zijn stick 
liet vertrekken, scheelde het maar een 
paar centimeter. 

Met een strafcorner voor Leiden kwam 
het einde. Het veld werd overstroomd 
door de supporters en captain Goslings 
onder de bloemen bedolven. Leiden was 
kampioen en eerste klasser.... 

Het kampioensteam van Leiden. 
Staande v.l.n.r.: B. T. de Haas, B. 
F. v. d. Bosch, J. C. van Ravens-
waay Claassen, W. A. Koekebak-
ker, A. F. Deutman, L. G. Krol, 
knielend: B. M. Goslings (captain), 
I. E. Moens, H. F. van Waveren, 
C. A. van Hees, M. van Nieuwen- 
huizen. 

(Foto L.D./Holvast) 

De ereleden boden de spelers van 
Leiden 1 een kleine herinnering aan. 

Aanvoerder Goslings sprak tenslotte 
een dankwoord. Vele leden van de 
Leidse en Oegstgeester gemeenteraad 
woonden de geanimeerde receptie bij. 
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Receptie 

Na afloop van deze belangrijke wed-
strijd volgde een druk bezochte receptie 
in het Gulden 'Mies te Leiden. De voor-
zitter van de LMHC, de heer J. Hering,:a, 
heette in het bijzonder de ereleden en 
erevoorzitter welkom en complimen-
teerde vervolgens we' spelers van het 
eerste elftal, van 	e speciaal captain 
Goslings in het zonnetje werd gezet. 
Vervolgens werd het woord gevoerd 
door de oud-voorzitter, de heer 	Krol, 
door de ere-voorzitter, de heer Verhey 
van Wijk, die eige anekdotes uit de 
„goede Dude'  tijd" ophaalde, door R. 
Kruize, voorztter van de Batavieren en 
de captain van HHYC, welke vereniging 
zich de promotie door Leiden heeft zien 
afsnoepen. 
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Leiden 2-Scheybeek 

tc164 clsA 	versloegen Belgen 

axed-toernooi op LMHC-velden 
kreeg zeer geanimeerd verloop 

7 APRIL 1961 

Zuidwijck en Siseo ontvingen 
Oxford 

Zaterdagmiddag vond onder prach-
tige weersomstandigheden het traditio-
nele mixed toernooi plaats rond Oxford. 

De wedstrijden werden gespeeld op 
het hockeycomplex Roomburg. Dit jaar 
was het toernooi slechts plaatselijk, daar 
door de achterstand in de hockeycom-
petitie geen gelegenheid was op zondag 
te spelen. 

Om 12 uur werden de gasten ver-
welkomd met. een lunch, aangeboden 
door de bewoners van Roomburg; Zuid-
wijck en Siseo. 

Rond half 2 werd gestart met de 
wedstrijden. Er werd in 2 poules ge-
speeld. In poule A eindigden Leiden 
A en Siseo A gelijk, doch het doelsal-
do van Leiden was 1 punt beter, zodat 
de prijs werd uitgereikt aan Leiden. 
De aanvoerder, mr. Moens gaf deze 
prijs in een geestig dankwoord over aan 
Siseo, daar hij meende dat deze ploeg 
door haar enorme vechtlust zeker even-
veel recht had op een aandenken, Siseo 
versloeg Leiden n.l. met 2-1. 

In poule B zegevierde het B-team 
van Oxford. 

Na de prijsuitreiking dankte de heer 
J. van Dijk namens de bewoners van 
Roomburg alle gasten voor hun komst 
en medewerking aan het toernooi. 

Daarna reikte mevrouw R. van der 
Klip en mejuffrouw W. Pley, die deze 
middag georganiseerd hadden aan de 
Engelse gasten een herinneringsvaantje 
uit. 

Ook Oxford sprak bij monde van miss 

Zondag heeft Leiden II na een pe-
riode van Hockey-rust de sticks weer 
eens ter hand genomen. Het elftal werd 
enkele weken geleden kampioen van 
deze klasse E en speelt nu in een poule 
van 3 clubs om 2 plaatsen in de pro-
motieklasse. De enthousiaste supporter-
schare heeft zich moeten verbijten, toen 
ze 70 minuten lung een superieure Leid-
se ploeg zag domineren, zonder ook maar 
een keer het doel te kunnen vinden. 
Dcmineren dus in techniek en spelop-
bouw, maar de „finishing touch" ont-
brak. Toch was Scheybeek niet onge-
vaarlijk; de harde klappen via de vleu-
gelspelers werden echter naast geslagen 
of gemist. De middenlinie van Leiden 
maakte vaak de lout om niet terug te 
komen, na een goed opgebouwde aanval 
en dientengevolge ontstond er nogal eens 
een gevaarlijk gat tussen voor- en ach-
terhoede. Maar toch was het geen on-
aantrekkelijke wedstrijd want er werd 
af en toe aardig gegoocheld. Helaas 
werkt dit „gepriegel" vaak zeer remmend 
en is het directe en open spel veel 
gevaarlijker tegen zo'n tegenstander. De 
Leidse achterhoede en middenlime ma-
ken over het algemeen een vrij hechte 
indruk. De voorhoede combineert vaak 
heel aardig, maar 	het dodelijke 
schot ontbreekt. En dat is van het 
grootste belang in deze wedstrijden! 

Volgende week speelt Leiden II uit 
tegen de nog niet bekende kampioen 
van klasse 2D (Groen Geel II?).  

(Van onze hockeymedewerker) 
Zaterdag en zondag vond het jaarlijkse 

LMHC-mixedtoernooi plaats. Vele ver-
enigingen hadden gehoor gegeven aan 
de uitnodiging: uit het hoge noorden 
Groningen en Meppel en uit onze con-
treien Amsterdam, Pinoke, Amersfoort 
HDM, HGC, Kievitten, Victoria en een 
Zuidwijck-Siseo-combinatie, door de 
toernooileiding gedoopt tot Siswijck. Het 
toernooi kreeg nog een speciaal tintje 
omdat het in het teken stond van het 
25-jarig bestaan van de Leidse sport-
stichting. Daarom was het terrein feeste-
lijk getooid; Vlaggen wapperden vrolijk 
boven de banken en een aangebrachte 
tribune. Opgewekte muziek schalde over 
het veld en als neusje van de zalm 
was er een wedstrijd op zaterdagmiddag 
van de Nederlandse militairen tegen de 
Belgische. 

Zaterdagmiddag omstreeks 2 uur begon 
het mixedtoernooi. Groningen bleek he-
laas de trein gemist te hebben, zodat er 
nogal wat verschuivingen moesten plaats 
vinden in de twee poules. Poule a be-
stond uit Amersfoort, Kievitten, Meppel, 
Pinoke, Leiden A en „Groningen" (om-
getoverd tot een Leidencombinatie). 
Poule b: A'dam, HDM, HGC, Victoria, 
Siswijck, Leiden B. 

Na dit kleine voorproefje van het toer-
nooi volgde de militaire interlandwed-
strijd Nederland-Belgie. Na de gebrui-
kelijke plechtigheid van de volksliederen 
volgde een pittig en f elle partij (af en 
toe zelfs wat fors). De Belgische verde-
diging bleek zeer moeilijk te passeren 
en ondanks het snel en open spel 
kon geen van beide ploegen tot scoren 
komen. Slechts een overweldigend slot-
offensief van de Nederlanders leverde 
tenslotte een doelpunt op uit een 
strafcorner, fraai ingeschoten door Dek-
ker. Vrijwel onmiddellijk daarop klonk 
het eindsignaal en de Nederlandse ploeg 
had een moeizaam bevochten zege be- 

haald op een stugge en stickvaste Bel-
gische ploeg. De beste man van de Ne-
derlandse ploeg was ongetwijfeld links-
half van Drongelen; Krol was weer de 
snelle linksbuiten met af en toe mooie 
voorzetten, die echter vakkundig om zeep 
werden gebracht. 

Feest 
Om de benen nog wat losser te maken 

was er 's avonds een feest in „Het Gul-
den Vlies", dat tot diep in de nacht zeer 
geanimeerd werd gevierd. 

Zondagochttend om 10.30 uur moest 
het toernooi weer beginnen, maar van-
zelfsprekend werd het aanvangsuur wat 
verzet na het daverende feest. Onder een 
strakb:auwe hemel met een stralende 
zon werden de wedstrijden gespeeld. Het 
uithoudingsvermogen bleek hier en daar 
een geduchte knauw te hebben gekre-
gen, maar het invallerssysteem verhoog-
de alleen maar de gezellige sfeer. 

Eindstanden 
Eindstanden poules: 

Poule A: 
1. Leiden A, 8 pt. (uit 5 wedstrijden) ; 

2 Meppel 6 pt, 3. Amersfoort 5 pt, 4. 
Groningen 5 pt, 5. Kievitten 3 pt, 6.Pi-
noke 3 pt. 

Poule B: 
1. Amsterdam 7 pt, 2. HDM 5 pt, 3. 

Leiden B 5 pt, 4. HGC 4 pt, 5 Siswijck 
5pt, 6. Victoria 5pt. 

De finale werd dus gespeeld tussen 
A'dam• en Leiden A. Omdat de stand 
gelijk bleef, volgde doelschieten, waarin 
A'dam beter kruit bleek te bezitten en 
dus de wisselbeker mee naar huis kon 
nemen. Zo kwam aan dit zeer geslaagde 
toernooi een eind. Een woord van lof 
verdient de toernooileiding, in het bij-
zonder A. Deutman, L. Wijntjes en last 
but not least J. P. Kleywegt de Zwaan. 

M. Tuloo een woord van dank en over-
handigde daarbij een Oxford vlaggetje. 

's Avonds vond bij van der Heijden 
een feestavond plaats. 

Zondagmorgen maakten de Engelse 
gasten, onder leiding van de V.V.V. een 
wandeling door Oud Leiden. 

Dinsdagavond kwart over 6 wordt er 
op Roomburg door Oxford gespeeld te-
gen Siseo en woensdagmiddag 3 uur 
spelen de Engelse gasten tegen Leiden 
op de velden van de L.M.H.C. 

Burgemeester van Kinschot woonde 
een deel van de wedstrijden bij. 



41) De Leidse Sportstichting viert haar zilveren feest ter gelegenheid waarvan de in 
Leiden beoefende sporten extra in het licht van de schijnwerpers worden gesteld. Nu 
het komencte weekeinde de hockeysport aan de beurt is, heeft de bekende Zuid- 
wijck-speler, H. J. van der Klip voor 	Mad het volgende artikel geschreven:t 

De hockeysport in het algemeen en 
in eiden in het bijzonder 

Reeds voor het ,jaar 1900 werd 
bier te lande de hockeysport be-
oef end, maar de belangstelling is 
pas goed gaan toenemen na het 
aanvaarden van de internationale 
spelregels en vooral na 1928, toen 
het Olympisch hockeytoernooi te 
Amsterdam werd gehouden en de 
jeugd in grote getale kennis maakte 
met het hockeyspel. 

De Hockey Bond dateert reeds 
van 1898 en-  kreeg in 1938 het 
predikaat „Koninklijke". In 1941 
werd de Nederlandse Dames 
Hockey Bond opgenomen in de 
K.N.H.B. 

Na 1926 breekt er een bloeitijd-
perk aan. Tal van nieuwe vereni-
gingen. worden opgericht en het 
spelpeil stijgt. 

Dit blijkt wel uit de internationale 
ontmoetingen, zowel van de dames als 
van de heren. Het Nederlands heren-
team speelde sindsdien 178 interland-
wedstrijden waarvan er 108 werden ge-
wonnen, 26 eindigden in gelijk spel en 
een eenvoudig rekensommetje zegt ons 
dat er slechts 44 werden verloren. Ook 
de dames behaalden menig succes, van 
de 100 interlandwedstrijden verloren zij 
er 30, wonnen er 63 en speelden 7 wed-
strijden gelijk. 

Tij.dens de Olympische Spelen kwam 
Nederland 4 maal op het erepodium: 2 
maal zilver en 2 maal brans. 
maal brans. 

Momenteel zijn 32.000 leden bij de 
KNHB ingeschreven; dit betekent ,een 
verdubbelin.g in de laatste 10 jaar. In 
tegenstelling met de grote aanwas van 
leden, groeide het aantal verenigingen 
niet noemenswaardig. Tien jaar geleden 
waren er 153 clubs, thans 167, waaruit 
blijkt dat het ledental per vereniging 
sterk is toegenomen. 

Landelijk ,gezien blijkt, dat er voor 80 
hockeyers 1 speelveld ter beschikking is. 

Een verhouding, die in onze gemeente 
nog lang .niet wordt giehaald. 

LMHC de grootste 

De oudste en grootste vereniging in 
onze stad is de Leidsche Mixed Hockey 
Club, opgericht in 1904 met een ledental 
van ongeveer 40. In 1913 werd deze club 
echter wegens bloedarmoede weer be-
graven tot de wederoprichting in 1917. 

Men speelde toentertijd op een veldje 
in Leiden, maar in het jaar 1937 werden 
er nieuwe velden betrokken in Oegst-
geest aan de Abtspoelweg, het leden-
tal igroeide daarna voortdurend. In 
1943 werd het eerste herenteam eerste-
klasser. Helaas degradeerde het elftal 
in 1947 naar de promotieklas. 

Het is uitermate belangrijk voor het 
sportleven in Leiden, dat de LMHC er 
dit jaar in geslaagd is het eerste-klasser-
schap te heroveren. 

Ook de dames hebben enige tijd in de 
hoogste klasse gespeeld, than spelen zij 
tweede-klasse. Momenteel neemt de 
LMHC met haar 400 leden ongeveer de 
tiende plaats in wat betreft het aantal 
leden, aangesloten bij de Bond. 

Tweede vereniging 
In 1935 werd een tweede vereniging 

opgericht, die evenals de LMHC geen 
kans zag speelruimte in Leiden te be-
machtigen. Noodgedwongen ,ging ook zij 
buiten de gemeente op zoek naar een 
veld. Dit werd gevonden in Wassenaar 
op het landgoed „Zuydwijck", deze nieu-
we vereniging koos dan .00k de naam 
„Zuidwijck". 

Ook deze vereniging 	to kampen 
met kinderziekten en stond, hoewel het 
terrein voorzien was van een grootse 
tribune, aan het begin van menig sei-
zoen met een incomplete dames- en 
herenteam. De kern bleek echter goed 
en nadat Zuidwijck in 1940 een terrein 
in Leiden, in de Leidse Haut, wist te 
'huren, ging het ledental met sprongen 
omhoog. Het spelpeil hield daarmee ge-
lijke trod. Het eerste herenteam verover-
de een plaats in de promotieklas, terwijl 
de dames de 2de-klas bereikten. Voor 
de dames brak nadien echter een moei-
lijke tijd aan, een degradatie tot de 4de-
klas volgde. Ook de heren werden een 
klas teruggezet. 

In 1956 moest er wederom verhuisd 
worden, nu naar het nieuwe sportpark 
Roomburg. Hier groeide het ledental 
weer. Het herenteam speelt de laatste 
jaren met afwisselend succes in de 2de-
klas, terwijl de dames dit jaar gepromo-
veerd zijn naar de 3de klas met het 
goede voornemen het vroegere tweede-
klasserschap weer te veroveren. 

In 1944 kwam er een derde hockey-
vereniging, nl. R.-K. Hockeyclub „Siseo" 
Aanvankelijk een dames-hockeyclub, na 
de oorlog uitgebreid met een heren-
afdeling. Begonnen word op een weiland 
aan de Haarlemmertrekvaart, door de 
bijzonder slechte omstandigheden al-
daar, had ook deze vereniging een wan-
kel bestaan. 

Een sterke verbetering trad pas op, 
toen in 1955 een veld op het complex 
Roomburg kon warden gehuurd. Het le-
dental groeide van 60 tot 180 en met 2 
heren-, 3 dames-, 2 jongens- en 3 meis-
jeselftallen wordt er nu aan de compe-
titie deelgenomen. 

De beoefening en het spelpeil van de 
hockeysport zouden in Leiden nog aan- 
merkelijk kunnen toenemen, ware niet, 
dat de groei van de verenigingen, door 
gebrek aan speelruimte, kunstmatig 
moot worden gedrukt en het spelpeil ge-
remd wordt door de conditie van de twee 
beschikbare velden. 

De LMHC zal in de toekomst, merle 
door eigen initiatief, waarschijnlijk over 
voldoende velden kunnen beschikken in 
Oegstgeest, waar grootse plannen klaar 
liggen voor uitbreiding van sportvelden. 

De beide andere verenigingen met 
hun ruim 300 leden zullen zich voorlopig 
nog wel moeten behelpen met de 2 ve,1- 

Hockey is een spectaculaire sport, 
Op de foto ziet men een spel-
moment uit de kampioenswedstrijd 
Laren-411C. Het is een Larense 
aanval op het Leeuwarder doel. 

den op Roomburg. Dus 150 hockeyers 
per veld. Dit is bij na het dubbele, ver-
geleken bij de landelijke verhoudingen. 

De lustrumviering 
In verband met de iustrumviering van 

de Leidse Sportsbichting zal er morgen-
middag aanvang half vier een interland 
hockeywedstrijd gespeeld worden tussen 
de militaire elftallen van Nederland en 
Belgic. 

Deze wedstrijd zal gespeeld worden op , 
de velden van .de LMHC in Oegstgeest. 

De opstelling van het Nederland's elf-,  I 
tal is als volgt: Doel: Frits (Gooi) ach-
ter: Van Wensen (MOP), Van Rossem I 
(Togo); midden: Hendriksen (BMHC), 
Deiters (Be Fair), Van Drongelen 
(HTCC); voor: v. d. Brook (BMHC), 
Spoelstra (BMHC), Meier (SCHC), Dek-
ker (BMHC) en Krol (LMHC). 

De opstelling van het Belgische elftal 
is nog niet bekend. 

Tevens zal in het komende weekeinde 
een mixed toernooi plaats vinden op de 
velden van de LMHC ,waaraan vele Ne-
derlandse clubs zullen deelnemen. 



It key-competitie start zondag a.s. 

voor vuurproef: 
uit tegen Delftse SHC 

Zondag a.s. begint de competitie 
in de westelijke 1 ste-klasse van de 
Koninklijke Nederlandse Hockey-
bond. Na twaalf jaar afwezigheid 
zal het 1 ste herenelftal van de 
Leidsche Mixed Hockey Club zijn 
rentree in de hoogste afdeling 
maken met de wedstrijd tegen 
Delftse Studenten. Welke rol zal 
Leiden spelcn in de strijd om de 
eer in het hockeywalhalla Mede 
door de uitbreiding van de 1 ste-
klasse west van acht tot Lien teams 
is het moeilijk hierover gegronde 
prognoses te geven. 

Leiden zal niet de enige debutant 
zijn, want ook Hilversum en Kampong 
uit Utrecht zijn weer teruggekeerd. Ver-
der zal de strijd moeten worden aan-
gebonden met Laren, de huidige lands-
kampioen, S.C.H.C., het sterrenteam uit 
Bilthoven, Amsterdam, het Bloemdaal-
se B.M.H.C., Delftse Studenten en de 
beide Haagse eersteklassers T.O.G.O. en 
H.D.M. 

Leiden bezit een homogeen team, 
waarvan echter geen der spelers eerder 
ervaring met het competitiespel in de 
hoogste klasse heeft gehad; slechts Van 
Hees (ex-Zwolle) en Deutman (ex-Mep-
pel) hebben enige jaren geleden, met 
hun toenmalige clubs, in de competitie 
om het landskamBipenschap tegen de 
West,elijke kampioensploegen gespeeld. 
Door dit gebrek aan routine doet het 
gemis van een ervaren coach zich extra 
zwaar voelen. 

Het is echter prettig te vernemen, 
dat de geroutineerde halfspeler Ledeboer, 
die tot dit seizoen voor de Delftse Stu-
denten uitkwam, wellicht over enige we-
ken in Leiden zal komen spelen. 

Men zal er goed aan doen de corn-
petite niet te licht op te vatten. Het 
verschil in spelpeil tussen de lste klas-
sen en de overgangsklasse is niet gering. 
Tempo, individuele techniek, spelopvat-
ting en conditie liggen op een aanrner-
kelijk hoger niveau en in de afgelopen 
jaren hebben dan ook eigenlijk slechts 
die clubs, die met ruim verschil met 
hun concurrenten de promotie verwier-
yen, zich in de hoogste klasse kunnen 
handhaven. 

Wij willen ons vooralsnog niet wagen 
aan stoute dromen over een mogelijk 
kampioenschap, maar menen toch wel, 
dat Leiden, het verblijf in de 1ste 
klasse zal kunnen prolongeren, wanneer 
het de vechtlust van vorig jaar weet 
op te brengen. 

Gering krachtsverschil 
Het geringe krachtsverschil dat vorig 

jaar bestond lijkt nog verder genivel-
leerd. De sterkste teams verloren en-
kele van hun prominente spelers en de 
zwakkere broeders hebben juist aan-
winsten te melden. 

Zo zullen bij Laren enkele veteranen, 
waaronder matchwinner en recordinter- 

nationaal Loggere (85 caps), niet meer 
voor het eerste elftal uitkomen, terwijl 
men bij B.M.H.C. niet zeker is van het 
meespelen van spil Minnema. De Delftse 
Studenten moeten afwachten of de eer-
stejaars de afgestudeerden kunnen ver-
vangen. 

Bij Amsterdam heeft de voorhoede 
aan kracht gewonnen door de komst 
van Voigt. De oudste hockeyclub van 
Nederland beschikt nu over het zeer 
jeugdige binnentrio Spits (18 en reeds 
cricket-internaionaal), Coster van Voor-
hout en Voigt (resp. 19 en 20 jaar oud, 
die beiden reeds uitkwamen voor het 
Nederlands hockeyteam). 

H.D.M., T.O.G.O., Hilversum en Kam-
pong zullen in vrijwel ongewijzigde 
opstelling aantreden, maar daarmee staat 
toch nag niet vast dat de kracht van 
deze teams ook ongewijzigd is gebleven. 

De elftalcommissie van S.C.H.C. heeft 
heel andere problemen dan hun collegae 
van de andere clubs. Bij de grossier in 
internationals kan men putten uit een 
groot arsenaal van technisch zeer goede 
spelers, maar het matige ploegverband 
heeft de laatste jaren spectaculaire suc-
cesses in de weg gestaan. 

Wanneer men deze moeilijkheden uit 
de weg weet te ruimen, zijn de Stich-
tenaren ernstige kandidaten voor de 
titel. 

Interessant 
Voor aanstaande zondag staan, vol-

gens de traditie, de interressante ont-
moetingen tussen de sterkste ploegen 
van het afgelopen jaar en de benja-
mins op het programma. 

Leiden speelt dus in Deift tegen de 
Delftse Studenten, Hilversum komt op 
eigen terrein uit tegen S.C.H.C. en 
Kampong, dat pas na een felle promo-
tiestrijd eersteklasser werd, speelt al di-
rect tegen kampioen Laren. Verder zijn 
er de wedstrijden Amsterdam-T.O.G.O 
en B.M.H.C.-H.D.M. 
Het zal in Delft stellig 'n vuurproef wor-
den voor de Leidse hockeyers. Het afgelo 
pen weekend verloor Leiden in een 
oegenwedstrijd met 2-0 van T.O.G.O. 
en wonnen de Delftse Studenten van 
hun sparring partner, de Haagse over-
gangsklasser H.G.C. 

Opstelling 

Daar het Leidse elftal voor een 
groot deel uit studenten bestaat kan 
men nog niet van een vaste opstelling 
spreken. In de eerste wedstrijd doen zo-
wel Goslings (studieredenen) als Van 
Nieuwenhuyzen, die afgevaardigd is naar 
de Studenten Spelen in Sofia, niet mee. 
Hun plaatsen worden ingenomen door 
Bijlsma en Stelma, die dit jaar de stick 
weer ter hand nemen. Het team komt uit 
in de volgende opstelling: 

Doel: Van Waveren; achter: Moens 
en Van Hees; midden: Bijlsma, Koeke-
bakker en Deutman; voor: De Haas, 
v. d. Bosch.  Van Ravenswaay, Claasen 
Krol en Stelma. Indien dit elftal het 
aanvalsspel verrassender kan maken 
heeft het a.s. zondag zeker een kans 
op succes tegen de ploeg van internatio-
nal Van Gooswilligen. De wedstrijd zal 
gespeeld worden op de nieuwe velden 
van het ultra moderne sportcomplex van 
e Technische Hogeschool. 



Hockeycompetitie begonnen 

Leiden verloor met 7-1 
elf tse studenten va 

De pas gepromoveerde clubs 
hebben niet veel genoegen beleefd 
aan hun eerste competitiewedstrij-
den in de westelijke eersteklasse. 
Leiden kreeg het van alle nog wel 
het zwaarst te verduren. Met liefst 

werden onze stadgenoten 
door de Delftse Studenten versla-
gen. Kampioen Laren begon het 
seizoen weer met een overwinning, 
maar verder dan 	kwam zij 
tegen Kampong toch niet. 

• Van de nieuwelingen heeft Kampong 
nog de beste prestatie geleverd. De 
Utrechters moesten hun spil Van Dijck 
missen, maar zij hebben het kampioen 
Laren desondanks heel moeilijk ge-
maakt. 

Toen zij zelfs de leiding namen uit 
een strafcorner, was dit echter het teken 
voor Laren om het initiatief over te 
nemen en Delanoy Meyer scoorde fraai, 
zodat de rust met een 1-1 stand inging. 

Na de thee vertoonden beide partijen 
goed spel en ondanks de drukkende hitte 
bleef het tempo hoog. 

Marres jr. besliste de wedstrijd in het 
voordeel van Laren door een strafcor-
ner te benutten. 

Nu de „Larinese" veteranen zich heb-
ben teruggetrokken lijkt het elftal toch 
wel iets verzwakt en ook de afwezigheid 
van aanvoerdermidvoor Van Erven Do-
rens, die om studieredenen in Spanje 
verblijft, deed zich voelen. 

• Na 'n slechte wedstrtijd heeft H.D.M. 
bij BMHC uiteindelijk aan het langste 
eind getrokken. 

:s., 
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Beide voorhoedes vertoonden zeer ma-
tig spel en slechts rechtsbinnen Van 
Veen van H.D.M. kwam tot een goede 
prestatie. 

Het was dan ook deze, vooral tactisch 
zeer goede, speler, die reeds kort na de 
aanvang het enige doelpunt scoorde. 

Door enkele noodgedwongen wijzigin-
gen in het elftal is het teamverband 
bij de Bloemendalers danig aangetast 
en ook het geroutineerde duo Berkman-
Dekker bleef, hoewel het veel in het spel 
werd betrokken, een ongevaarlijke rech-
terwing. 

H.D.M. vocht voor de overwinning en 
vooral door het goede positiespel van 
centerhalf Fiolet wisten de bezoekers 
hun voorsprong te behouden. 

• In het Wageners'tadion heeft Amster-
dam zijn veldoverwicht in een beschei-
den overwinning weten uit te drukken. 

Voigt liet het eerste doelpunt voor 
zijn nieuwe club aantekenen en in de 
tweede heift scoorde dezelfde speler na 
een solo nogmaals. 

T.O.G.O. kwam door Tielenius Kruyt-
hof nog tot een tegenpunt, maar de 
hoofdstedelijke ploeg won toch onbe-
dreigd. Het was vooral het individua-
listische spel van de voorhoedespelers 
dat een ruimere zege van Amsterdam 
in de weg stond. 

Minnema (ex B.M.H.C.) en 
Scholvinck (ex-Laren) waren tot veler 
verrassing ook in het Amsterdamse 
team opgenomen, zodat men daar het 
nieuwe seizoen met drie onverwachte 
aanwinsten heeft kunnen beginnen. 

• Het is Hilversum niet igelukt de 
belofte, die zijn spel in de overgangs-
klasse vorig jaar inhield, reeds in de 
eerste wedstrijd in te lossen. Het toch 

Ook de hockeyers hebben de 
spits van de cornpetitie a[gebeten. 
Op de foto een aanval van Amster-
dam op het TOGO-doel. Amster-
dam won met 2-1. 

wel heel sterke S.C.H.0 heeft haar geen 
kans gegeven. 

S.C.H.C. veroorloofde het zich zelfs 
vele doelrijpe kansen onbenut te laten 
en pas nadat Van Gooswilligen, anders 
toch specialist bij uitnemendheid, een 
strafbully voor had gemist, presenteerde 
de jeugdige Zweerts zijn midvoor Bout 
een niet te missen gelegenheid tot .sco-
ren (0-1). Door doelpunten van Ver-
loop, uit een voorzet van Hooghiemstra, 
en Van Gooswilligen liep S.C.H.C. tot 
3-0 uit alvorens Ter Haar, na een 
snelle rush. de eer voor de gastheren 
redde.. 

Leiden niet 
snel genoeg 

Het debuut van Leiden in de westelij-
ke eerste-klasse is zeer teleurstellend 
geweest. Het LMHC-team was niet op-
gewassen tegen het snellere en doeltref-
fender hockey van de Delftse Studen-
ten. In de laatste twintig minuten wer-
den onze stadgenoten volkomen onder 
de voet gelopen. 

Daarvoor ging de strijd gelijk op met 
Leiden in de eerste heift in de meerder-
heid. Ondanks dat slaagde Delft er toch 
in om na 10 minuten spelen de score te 
openen: een prachtig doelpunt van 

I 

linksbuiten Van Geldorp, die een voorzet 
van rechts zeer snel opving en onhoud-
baar hoog fangs doelman Van Waveren' 
schoot. Leiden liet in deze periode enkele 
kansen onbenut passeren, terwijl de 
LMHC-achterhoede te traag bleek, 
waardoor de enkele aanvallen van Delft 
direct gevaar opleverden. Met een snel 
schot verraste Van Geldorp doelman 
Van Waveren voor de tweede maal. Lei-
den ging hierna wat feller spelen, het-
geen resulteerde in een paar corners, die 
echter niets opleverden. Vlak voor de 
rust slaagden onze stadgenoten tegen te 
scoren. Een pass van Stelma bereikte 
Deutman, die inschoot, waarna Van Ra-
venswaay Claassen en Krol zich op de 
door keeper Van de Brugh gestopte bal 
stortten en deze in het doel werkten: 
2-1. 

Na de hervatting kreeg Van Ravens-
waay Claassen nog een kans maar zijn 
schot ging via de paal naast. Het elftal 
van Leiden—  stortte als een kaartenhuis 
ineen. Spil Overdijkink van de Delftse 
Studenten beheerste het midden-
veld volkomen en de Delftse voorhoede 
liep door de Leidse verdediging alsof 
deze er niet stond. In een kwartier 
brachten Ykema, Verheem (2x) en Beek 
(2x) de stand op 7-1. 



TOGO stelde opnieuw teleur 
(Van onze hockeymedewerker) 

Op de tweede zondag van de competitie is Leiden er weliswaar niet 
in geslaagd een punt te veroveren, maar de 0—,2 nederlaag tegen het 

sterk geachte Amsterdam mag toch wel eervol genoemd worden. 
Onze stadgenoten hebben kennelijk lering getrokken uit de debacle 

tegen Delftse Studenten van vorige week, terwijl ook niet vergeten mag 
worden dat het elftal voor het eerst op voile sterkte uitkwam. 

De verdere uitslagen kloppen vrij aardig met de verwachtingen, zij 
het dat Hilversum met een onbedreigde 0,-2 zege tegen TOGO wat 

verraste. 

opnieuw teleur, maar Hilversum toonde 
aan dat een nederlaag tegen SCHC nog 
niet betekent dat het elf tal zwak is. De 
Hilversummers waren voortdurend iets 
in de meerderheid en bouwden hun over-
winning regelmatig op. Ter Haar liet de 
openingstreffer aantekenen, toen de 
Haagse verdediging bij een schijnbaar 
ongevaarlijke aanval de dekking l-  

lijk 
verwaarloosde. Ook in de tweed? 1 -" 
liet de TOGO-middenlinic. 	

dat de 
gasten volledig )„,,a namen van het mid- 
aen 	ondanks hun goede spel 
moesten de backs uit de residentie nog 
eenmaal het hoofd buigen voor de over-
macht. Van 't Hooft stelde de zege voor 
zijn club veilig (0-2). 

• De Stichtse derby heeft niet de sfeer 
gekend, die men zo dikwijls bij dergelijke 
ontmoetingen aantreft; daarvoor was 
SCHC vooral in de tweede helft te sterk. 
Tot de pauze wist Kampong de score 
blank te houden en de Utrechters had-
den dit vooral te danken aan hun doel-
man Toft. Toen nam SCHC Kampong 
in de klem en de Bilthovenareren von-
den het doel vijf maal, maar scheidsrech-
ter Van Ballegooyen de Jong had slechts 
genade voor twee treffers: een strafcor-
ner van Van Gooswilligen en een fraai 
speldoelpunt Van Zwier in samenwer-
king met Hooghiemstra (2-0). 

• In een aantrekkelijke wedstrijd heeft 
de BMHC Laren nog juist een punt af-
gesnoept. De Larinezen namen in de eer-
ste helft verdiend een 2-0 voorsprong 
door Marres sr., die uit een langer cor-
ner scoorde en een strafbully benutte 
toen Rahussen een zeker doelpunt door 
een overtreding voorkwam. De conditie 
van de Bloemendalers, zij worden ge-
traind door de bekende Nereusstuur-
man Vanier, gaf in de tweede helft de 
doorslag. De oranjehemden zagen kans 
het initiatief over te nemen en toen 
Doodeheefver uit een voorzet van Berk-
man met een hard schot de Larense 
voorsprong tot 2-1 reduceerde, was het 
wachten op de gelijkmaker. Die kwam 
dan ook en wel door Dekker die een 
strafcorner in een doelpunt omzette. 
Doelman Wolff ging hierbij echter zeker 
niet vrij uit. 
• Als de Delftse Studenten in de twee-
de helft van de wedstrijd niet hadden 
vergeten hockey te spelen, zouden zij een 
ruime overwinning op HDM hebben be-
haald. Van het beginsignaal of waren de 
Delftenaren duidelijk sterker en in de 
weinige Haagse aanvallen stale geen ge-
vaar. Na twintig minuten joeg Ykema 
de bal uit een strafcorner langs Veent-
jer en het had er alle schijn van dat het 
hier niet bij zou blijven. De voorhoede-
spelers der zwarthemden bezondigden 
zich echter veel te veel aan solo-acties 
en de rust kwam dan ook met deze 0-1 
stand. Na de pauze toonde HDM de goe-
de vechtmentaliteit te bezitten. Van 
Veen zette de zebra-voorhoede aan het 
werk en hoewel steeds nog jets tegen de 
verhouding in, wist Fiolet na een lange 
corner, toch de gelijkmaker te scoren in 
een strafbullyduel met de Delftse goalie 
Van der Brugh: 1-1. 

• De zware nederlaag van vorige week 
bleek Leiden niet verontrust te hebben. 
Het LMHC-team was als het ware „her-
boren", reageerde sneller en kwam ver-
scheidene malen tot aardige combinaties. 

1 Een openingsoffensief van Amsterdam 
werd door Leiden goed opgevangen en in 
de eerste helft zag men van weerszijden 
gevaarlijke aanvallen die evenwel zonder 
resultaat bleven. Ook na de hervatting 
bleef het tempo hoog. Na enige goede 
schoten van de Leidse aanvallers brak 
na tien minuten spelen de Amsterdamse 
linksbinnen Voigt door. Met een prach-
tige schijnbeweging bracht hij de Leidse 
achterhoede op het verkeerde been en 
sloeg vervolgens de bal hard langs de 
zich uitstekend werende doelman Van 
Waveren. Leiden liet zich door deze tref-
fer niet ontmoedigen en maakte het de 

Zoals altijd waren er ook in het afge-
lopen weekeinde weer goede en minder 
goede wedstrijden. SCHC speelde tegen 
Kampong volgens het boekje en ook 
Laren—BMHC gaf dikwijls goed spel te 
zien. HDM en Delftse Studenten speel-
den, zoals altijd tussen deze clubs, wel. 
een snelle en spannende maar toch ver-
der weinig fraaie partli. 

Hoewel de competitie nog maar in de 
eerste fase verkeert, geeft de ranglijst 
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LEIDEN SLOOT STRIJD TEGEN 
AMSTERDAM EERVOL AF: 0-2 

na twee zondagen toch 	din aardig 
beeld van de krachtsverhougen. 

SCHC, Amsterdam, DSHC en HDM 
zullen waarschijnlijk dit seizoen een be-
langrijke rol spelen, terwijl Leiden moet 
proberen Kampong en TOGO zo snel 
mogelijk achter zich te laten. 

LMHC het deze keer wat beter aanpakt 
0 Klein-Zwitserland stelde TOGO 

Amsterdamse verdediging met een aan-
tal door v. d. Bosch en Ravenswaay 
Claassen geleide aanvallen zeer moeilijk. 
Succes bleef echter uit. Tenslotte kon 
Coster van Voorhout nog profiteren van 
een misverstand in de Leidse verdedi- 
ging 	 op 0-2 brengen. 
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LMHC ontvangt 
sterk Amsterdam 

LMHC, dat vorige week met een grote 
nederlaag tegen Delft haar debuut in de 
eersteklasse maakte, moet morgen op 
eigen terrein de strijd aanbinden tegen 
het dit seizoen zeer sterke Amsterdam. 
De laatste jaren heeft Leiden steeds 
goede wedstrijden tegen het elftal van 
de hoofdstedelingen gespeeld en we spre-
ken het vertrouwen uit dat dit ditmaal 
ook het geval zal zijn. 

Amsterdam komt natuurlijk met de 
baste papieren in het veld, maar als de 

en het spel sneller tracht te spelen, ge-
ven we haar op eigen terrein een goede 
kans op een bevredigend resultaat. 

Het Leidse elftal komt als volgt nit: 
Van Waveren, Van Hees, Moens, Koeke-
bakker, Goslings, Deutman, De Haar, v. 
d. Bosch, Ravenswaay Claassen, Krol en 
Stelma. 

Amsterdam: Boks, NN, Lips, Broers, 
Mijnarends, Boot, Hamelijnck, Spits Cos-
ter van Voorhout, Voigt, Jansen Schoon- 
hoven. 

en 
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LEIDEN SLOOT STRIJD TEGEN 
AMSTERDAM EERVOL AF: 0-2 

(Van onze hockeymedewerker) 

Op de tweede zondag van de competitie is Leiden er weliswaar niet 
ingeslaagd een punt te veroveren, maar de 0—.2 nederlaag tegen het 
sterk geachte Amsterdam mag toch wel eervol genoemd worden. 

Onze stadgenoten hebben kennelijk lering getrokken uit de debacle 
tegen Delftse Studenten van vorige week, terwijl ook niet vergeten mag 
worden dat het elftal voor het eerst op voile sterkte uitkwam. 

De verdere uitslagen kloppen vrij aardig met de verwachtingen, zij 
het dat Hilversum met een onbedreigde 	zege tegen TOGO wat 

verraste. 

TOGO stelde opnieuw teleur 

na twee zondagen toch al een aardig 
beeld van de krachtsverhoudingen. 

SCHC, Amsterdam, DSHC en HDM 
zullen waarschijnlijk dit seizoen een be-
langrijke rol spelen, terwijl Leiden moet 
proberen Kampong en TOGO zo snel 
mogelijk achter zich te laten. 

• Op Klein-Zwitserland stelde TOGO 
opnieuw teleur, maar Hilversum toonde 
aan dat een nederlaag tegen SCHC nog 
niet betekent dat het elftal zwak is. De 
Hilversummers waren voortdurend jets 
in de meerderheid en bouwden hun over-
winning regelmatig op. Ter Haar liet de 
openingstreffer aantekenen, toen de 
Haagse verdediging bij een schijnbaar 
ongevaarlijke aanval de dekking lelijk 
verwaarloosde. Ook in de tweed P 

liet de TOGO-middenli-ni 	dat de 

gasten volledig 	namen van het mid- 
aenv 	rin ondanks hun goede spel 
moesten de backs uit de residentie nog 
eenmaal het hoofd buigen voor de over-
macht. Van 't Hooft stelde de zege voor 
zijn club veilig (0-2). 

Amsterdamse verdediging met een aan-
tal door v. d. Bosch en Ravenswaay 
Claassen geleide aanvallen zeer moeilijk. 
Succes bleef echter uit. Tenslotte kon 
Coster van Voorhout nog profiteren van 
een misverstand in de Leidse verdedi-
ging en de stand op 0-2 brengen. 
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MHC ontvangt 

sterk Amsterdam 
LMHC, dat vorige week met een grote 

nederlaag tegen Deift haar debuut in de 
eersteklasse maakte, moet morgen op 
eigen terrein de strijd aanbinden tegen 
het dit seizoen zeer sterke Amsterdam. 
De laatste jaren heeft Leiden steeds ! 
goede wedstrijden tegen het elftal van 
de hoofdstedelingen gespeeld en we spre-
ken het vertrouwen uit dat dit ditmaal 
ook het geval zal zijn. 

Amsterdam komt natuurlijk met de 
beste papieren in het veld, maar als de 
LMHC het deze keer wat beter aanpakt 
en het spel sneller tracht te spelen, ge-
ven we haar op eigen terrein een goede 
kans op een bevredigend resultaat. 

Het Leidse elftal komt als volgt uit: 
Van Waveren, Van Hees, Moens, Koeke-
bakker, Goslings, Deutman, De Haar, v. 
d. Bosch, Ravenswaay Claassen, Krol en 
Stelma. 

Amsterdam: Boks, NN, Lips, Broers, 
Mijnarends, Boot, Hamelijnck, Spits Cos-
ter van Voorhout, Voigt, Jansen Schoon-
hoven. 

Zoals altijd waren er ook in het afge-
lopen weekeinde weer goede en minder 
goede wedstrijden. SCHC speelde tegen 
Kampong volgens het boekje en ook 
Laren—BMHC gaf dikwijls goed spel te 
zien. HDM en Delftse Studenten speel-
den, zoals altijd tussen deze clubs, wel 
een snelle en spannende maar toch ver-
der weinig fraaie partij. 

Hoewel de competitie nog maar in de 
eerste fase verkeert, geeft de ranglijst 

HOCKEY 

• De Stichtse derby heeft niet de sfeer 
gekend, die men zo dikwijls bij dergelijke 
ontmoetingen aantreft; daarvoor was 
SCHC vooral in de tweede helft te sterk. 
Tot de pauze wist Kampong de score 
blank te houden en de Utrechters had-
den dit vooral te danken aan hun doel-
man Toft. Toen nam SCHC Kampong 
in de klem en de Bilthovenareren von-
den het doel vijf maal, maar scheidsrech-
ter Van Ballegooyen de Jong had slechts 
genade voor twee treffers: een strafcor-
ner van Van Gooswilligen en een fraai 
speldoelpunt Van Zwier in samenwer-
king met Hooghiemstra (2-0). 

• In een aantrekkelijke wedstrijd heeft 
de BMHC Laren nog juist een punt af-
gesnoept. De Larinezen namen in de eer-
ste helft verdiend een 2-0 voorsprong 
door Marres sr., die uit een langer cor-
ner scoorde en een strafbully benutte 
toen Rahussen een zeker doelpunt door 
een overtreding voorkwam. De conditie 
van de Bloemendalers, zij worden ge- 
traind door de bekende Nereusstuur-
man Vanier, gaf in de tweede helft de 
doorslag. De oranjehemden zagen kans 
het initiatief over te nemen en toen 
Doodeheefver uit een voorzet van Berk- 
man met een hard schot de Larense 
voorsprong tot 2-1 reduceerde, was het 
wachten op de gelijkmaker. Die kwam 
dan ook en wel door Dekker die een 
strafcorner in een doelpunt omzette. 
Doelman Wolff ging hierbij echter zeker 
niet vrij uit. 
• Als de Delftse Studenten in de twee-
de helft van de wedstrijd niet hadden 
vergeten hockey te spelen, zouden zij een 
ruime overwinning op HDM hebben be-
haald. Van het beginsignaal of waren de 
Delftenaren duidelijk sterker en in de 
weinige Haagse aanvallen stak geen ge-
vaar. Na twintig minuten joeg Ykema 
de bal uit een strafcorner langs Veent-
jer en het had er alle schijn van dat het 
hier niet bij zou blijven. De voorhoede-
spelers der zwarthemden bezondigden 
zich echter veel te veel aan solo-acties 
en de rust kwam dan ook met deze 0-1 
stand. Na de pauze toonde HDM de goe-
de vechtmentaliteit te bezitten. Van 
Veen zette de zebra-voorhoede aan het 
werk en hoewel steeds nog iets tegen de 
verhouding in, wist Fiolet na een lange 
corner, toch de gelijkmaker te scoren in 
een strafbullyduel met de Delftse goalie 
Van der Brugh: 1-1. 

• De zware nederlaag van vorige week 
bleek Leiden niet verontrust te hebben. 
Het LMHC-team was als het ware „her-

1 boren", reageerde sneller en kwam ver-
scheidene malen tot aardige combinaties. 
Een openingsoffensief van Amsterdam 
werd door Leiden goed opgevangen en in 
de eerste helft zag men van weerszijden 
gevaarlijke aanvallen die evenwel zonder 
resultaat bleven. Ook na de hervatting 
bleef het tempo hoog. Na enige goede 
schoten van de Leidse aanvallers brak 
na tien minuten spelen de Amsterdamse 
linksbinnen Voigt door. Met een prach-
tige schijnbeweging bracht hij de Leidse 
achterhoede op het verkeerde been en 
sloeg vervolgens de bal hard langs de 
zich uitstekend werende doelman Van 
Waveren. Leiden liet zich door deze tref-
fer niet ontmoedigen en maakte het de 
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EthEN VEROVERT EERSTE 
PUNT IN EERSTE KLASSE 

(Van onze hockeymedewerker)  

Leiden heeft zijn eerste punt 
veroverd, maar daarmee hebben 
onze stadgenoten nog geen af-
scheid genomen van de laatste 
plaats. Tegen Kampong, dat ook 
nog puntloos was, werd een 1-4 
spel bereikt, zodat de beide ploegen 
elkaar op de ranglijst gezelschap 
blijven houden. TOGO heeft zich 
jets van de hekkesluiters verwij-
derd door in de Haagse derby 
HDM te verslaan. 

In het Wagenerstadion heeft Am-
sterdam SCHC verrast. De Bilthovena- 

ren hadden hun tegenstanders wedstrijd kenneli
edstrijd 

k 
onderschat en in een vlott  
behaalden de hoofdstedelingen door wer-
kelijk goed spel een kleine 1-0 overwin-
ning, door een treffer van Voigt. 

Hilversum en BMHC deelden de pun-
ten (1-1). Het gelijke spel betekende 
hier een goede afspiegeling van de 
krachtsverhoudingen, want voor de rust 
voerde Hilversum de boventoon, terwijl 
BMHC na de pauze jets in de meerder-
heid was. In een spannend duel met Laren. 
hebben de Delftsche Studenten de aan-hebben bewaard. Ykema scoorde in het 
begin van de tweede helft uit een straf-
corner. De beide verdedigingen overheer-
sten zo sterk, dat verdere doelpunten 
uitbleven.. Na drie wedstrijden hebben de Am--  sterdammers zich, door drie zwaar be 
vochten zeges, alleen aan hetmental 

 d van 
de ranglijst genesteld. De 	iteit 
van deze ploeg is uitstekend en haar 
spel houdt een belofte in voor nog vele 
goede wedstrijden. Haar Inaaste concur-
renten, de Studenten van de T.H. zijn 
ook dit seizoen weer moeilijk te bespe-
len. De conditie van de technici is nog 
niet op het peil dat wijvroeger van hen 
kenden en er is nog weinig rust in het 
team, maar hun hoge tempo is een ge-
vaarlijk wapen. 

Het is opvallend dat Hilversum zo 
uitstekend kan meekomen in de eerste 
klasse. De geelblauwen laten goed hoc-
, key  zien en met driepunten uit even 
zo vele wedstrijden kunnen zij zich 
permitteren rustig te spelen. Of zouden 
de Hilversummers nog hogere aspiranties 
koesteren? 

Coed spel van Leiden tegen 
Kampong: 1-1 

Gisteren is de hockeycompetitie over 
de gehele linie van start gegaanNoor 
de LMHC was het begin zeer goed. Alle 
dameselftallen wonnen en ook heren 
1 en 2 boekten behoorlijke resultaten. 

Het eerste herenteam bereikte tegen 
Kampong een puntenverdeling in een 
goede wedstrijd, ondanks de handicap 
van het niet meespelen van Van Rees 
en Krol. En als er niet zo kwistig met 
de doelrijpe kansen was omgesprongen 
had Leiden overtuigend kunnen win- 
nen. Het aanvalsspel van onze stad- 
genoten had aanzienlijk meer inhoud 
dan dat van de Utrechtse gasten, die 
hun tegenstanders het scoren alleen 

'"""111111111111.11 konden beletten in deaf  ersoon van de 
subliem spelende interntional Van Dijk. 

Ondanks de hitte veroverde Lei-
den in deze snelle wedstrijd spoedig 
een overwicht, maar zo meer gebeurd 
is, uit een snelle uitval in de vierde 
minuut wist Kampong met een dubieus 
doelpunt de leiding te nemen. De bij 

eiden als midvoor debuterende Koeke-
akker bracht vaart in het aanvalsspel 

en de Utrechtse achterhoede, die het 
zeer moeilijk had, moest tenslotte capi-
tuleren voor een treffer van rechtsbui-
ten De Haas. Na dit doelpunt werd doel-
man Toft nog enkele malen aan de tand 
gevoeld, maar nij liet zich niet meer 
passeren. Enkele tegenaanvallen van 
Kampong liepen vast in de Leidse ver-
dediging, waarin Moens en v. Nieuwen-
huyzen uitstekend speelden. 

Na de rust netzelfde spelbeeld. De 
Haas wist nog eenmaal alleen voor Toft 
te komen, maar deze actie leverde filets 
op. De stand bleef 1-1 en daarmee mocht 
Kampong zeer tevreden zijn. 

Het eerste damesteam stuurder BDHC 
met een 5-1 nederlaag naar huis. Mej. 
Hoen scoorde viermaal, mej. Henisen 
eenmaal. 

Heren 2 won met 3 
S

-1 
iseo 

van
en 

R
d
ijswijk

ames
, 

dames 2 met 3-2 van  
3 met 5-0 van Groen Geel. 

Met een 1-4 spel tegen lands- , 
kampioen Laren heeft Leiden op-
nieuw voor een verrassend resul-
taat gezorgd, het niet medespelen 
van V. d. Bosch en Krol ten spijt. 

In deze op zeer matig peil staan-
de wedstrijd toonden de landskam-
pioenen zich wel de betere ploeg, 
maar door het defensieve spel van 
de Leidenaren konden zij het ge-
wenste resultaat niet bereiken. 

In de eerste helft werd het spoedig 
duidelijk, dat in de Larense aanvalsli-
nie linksbinnen De Lanoy Meyer de ge-
vaarlijke man was. Hij werd door de 
Leidse verdediging onder leiding van v. 
Waveren echter goed opgevangen. Pas 
in de twintigste minuut slaagde de Gooi-
se ploeg, die bijna voortdurend in de 
aanval was geweest, door linksbuiten 
Van Ede de score te openen. 

Na deze openingstreffer ging Leiden 
feller spelen. Ondanks de strafcorners 
op het Leidse doel, slaagden onze stad-
genoten erin onder de druk uit te ko-
men en enkele gevaarlijke tegenaanval-
len op touw te zetten. 

Ook na de hervatting attaqueerde Lei-
den fel, maar door tempogebrek lever-
derden deze aanvallen voorlopig geen 
succes op. Van Ravenswaay Claassen, de 
„schaduw" van De Lanoy Meyer, scha-
kelde deze Larense troef volkomen uit, 
terwijl de Larense strafcorners evenmin 
succes opleverden, omdat de sprint van 
de Leidse spelers scherper geslepen was 
dan die van de tegenstanders. In de 
twintigste minuut scoorde Deutman op 
een pass van De Haas de gelijkmaker. 
Leiden ging daarna terug in de verde-
diging en slaagde erin de zware druk 
met succes te weerstaan. Moens en Deut-
man waren de uitblinkers bij Leiden, 
rechtsachter Fokker was bij Laren de 
grote man. 

Het Leidse damesteam speelde 0-0 
tegen Ever Swift, maar of deze score ge- 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: 
Kampong—Hilversum 3-2, Laren—

Leiden 1-1, Amsterdam—BMHC 1-0, 
SCHC—HDM 4-0, TOGO—DSHC 0-1. 

De stand is nu: Amsterdam 4-8, 
Delft 4-7, SCHC 4-6, Laren 4-4, 
HDM 4-3, Hilversum 4-3, Kampong 
4-3, BMHC 4-2, TOGO 4-2, Leiden 
4-2. 

2e-klasse A: 
Leiden 3—TOGO 3 2-3, HDM 3—As-

vion 4-0, MRHC 2—Dordrecht 0-5, Te 
Werve—Rijswijk 2-5. 

2e-klasse C: 
Leiden 2—HLC 4-1, DSC 3—Tempo 

'34 3-0, Pollux—VCL 3-1, witheimus—
Rijswijk 2 2-0. 

2e-klasse D: 
TOGO 4—Leiden 4 1-2, HGC 4—

DSHC 4 2-4, Zuidwijck—HDS 3-3, 
BMHC 5—Hudito 1-5. 

Dames, le-klasse: 
Alliance-Laren 1-0, RBC—Be Fair 

4-2, Amsterdam—Kieviten 1-4, Gooi—
BDHC 1-2. 

2e-klasse B: 
Ever Swift—Leiden 0-0 (o.p.v. Lei-

den), HGC 2—GDM 2 0-4, Kieviten 2 
Rood Wit 0-3, BDHC 3—Strawberries 
2-1.  

handhaafd zal blijven, is een grote 
vraag. Leiden heeft namelijk gepro-
testeerd tegen het niet toekennen van 
een strafbully. Het tweede herenelftal 
won met 4-1 van HLC en daarbij was 
de „bekeken" spelende Wesseling de gro-
te animator. 

In hockey-„society” 
Leiden raakt 
ingeburgerd 

Het was gisteren een dag vol ver-
rassingen in de hockeycompetitie. 
Bijzonder verheugend is wel de 
prachtige draw (1-1), die Leiden uit 
Laren meebracht; een resultaat dat 
laat zien dat onze stadgenoten kun-
nen meekomen in de eersteklasse. 

De 4-0 zege van SCHC op HDM 
mag toch wel onverwacht groot ge-
noemd worden en Kampong zorgde 
ook voor een surprise door Hilversum 
te verslaan. 

Na de grote nederlaag tegen Delft-
3che Studenten in de eerste wedstrijd, 
heeft Leiden zich prachtig hersteld. 
De roodwitten bezetten ook nu nog 
de laatste plaats op de ranglijst, maar 
dat is slechts op grond van het doel-
saldo, want ook BMHC en TOGO 
hebben twee punten. Ook mogen we 
niet vergeten dat onze stadgenoten 
in de eerste vier wedstrijden al een 
heel moeilijk programma te verwer-
ken hebben gehad. Na vier wedstrij-
den mogen we toch wel een duidelijk 
stijgende lijn in de prestaties signa-
leren en begint Leiden behoorlijk in-
geburgerd te raken in de hockey-
„society”. 

Voor Kampong kwam het laatste 
fluitsignaal juist op tijd. De Utrech-
ters hebben zich in de wedstrijd 
tegen Hilversum volledig gegeven en 
waren een kwartier voor het einde 
totaal leeggespeeld. De 3-0 voor-
sprong die zij toen bereikt hadden 
kwam nog in gevaar, want Hilver-
sum haalde nog tot 3-2 op voor de 
wedstrijd beeindigd werd. 

Bij SCHC—HDM kwam de rust 
met een 1-0 score, die de verhou-
ding goed weergaf. In de tweede 
helft belegerden de Bilthovenaren 
het Haagse doel en dankzij een hat-
trick van de jeugdige midvoor 
Zweerts werd, de eindstand 4-0. 

Het doelpunt dat De Hartog reeds 
na enkele minuten spelen in de wed-
strijd TOGO—DSHC voor de Delfte-
naren scoorde bleek beslissend te 
zijn. De Delftse linksbinnen Beek 
raakte kort na het begin gewond, 
waardoor de roodzware voorhoede 
aan een zijde vleugellam werd. Des-
ondanks behielden de studenten ge-
durende de gehele wedstrijd de 
meerderheid, maar keeper De Graeff 
stond geen verdere doelpunten toe. 

Ook in de derde thuiswedstrijd 
heeft Amsterdam geen punt behoe-
ven afstaan. BMHC is door een om-
zetting in de voorhoede en de terug-
keer van rechtsback Hendrikse ver-
sterkt en het kostte de Amsterdam-
mers dan ook de grootste moeite een 
bescheiden 1-0 overwinning te be-
halen. Na vier wedstrijden bezet Am-
sterdam, nog zonder puntenverlies, 
de eerste plaats, op de voet gevolgd 
door de Delftsche Studenten en SC 
HC. Achter deze kopgroep jaagt, on-
der aanvoering van Laren, het ge-
sloten peloton der overige clubs ach-
ter de leiders aan. De onderlinge ver-
schillen in dat „peloton" zijn zeer Be-
ring. 
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LEIDEN SPEELT 1-1 TEGEN 
LANDSKAMPIOEN LAREN 



HOCKEY 

Leiden speelde gelijk 
Voor de eerste ronde van de MCC-

beker speelde Leiden 3-3 tegen 
Eechtrop. In de verlenging scoorde Lei-
den nog twee doelp unten, waardoor on-
ze stadgenoten zich in de volgende sonde 
plaatsten. 

De Leidse dames 
van Eechtrop en Leiden 2 versloeg de 
reserves van de Beverwijkers met 7-0. 

6 	llockey-competitie 

Te traag Leiden lead 
nederlaag tegen BIVIHC 

HOCKEY 

fiN1411C-speler Krol 
in nationale ploeg 

Het Nederlandse hockey-elftal, dat op 
21 oktober a.s. in Brighton ter gelegen-
held van het 75-jarig bestaan van de 
Engelse hockeybond een erewedstrijd te-
gen Engeland speelt, is als volgt samen-
gesteld. Doel: Mulder (Amsterdam) ; achter: 
Terlingen (Be Fair) en Leemhuis 
(SCHC); midden: Van GOOSWilligen 
(SCHC), Fiolet (HDM) V en Van Dijl-k 
(Kampong) voor: Van roonhoven (Ti 

burg), Overdijkink (DSHC), Van Bu-
ehem (Union, Voigt (Amsterdam) en 
Krol (Leiden). 

Reserves: Fokker (Laren), Van Bos-
sem (HHYC) en Coster van Voorhout 
(Amsterdam). 

Linkshalf Van Dijkspeelt tegen En-
geland zijn zestigste interland. 

Hockey-conipetitie 
Heren, le-klasse: Amsterdam—Laren, 

HDM—Hilversum, DSCH—Kampong, 
TOGO—SCHC, Leiden—BMHC. 

2e-klasse A: Rijswijk—HDM 3, 
TOGO 3—MRHC 2, Dordrecht—Leiden 
3, Asvion 2—Te Werve. 

2e-klasse C: Rijswijk 2—DSHC 3, 
HLC—Pollux, VCL--Leiden 2, Tempo 
'34—Wilhelmus. 

2e-klasse D: DSHC 4—BMHC 5, 
HDS—TOGO 4, Leiden 4—Zuidwijck, 
Hudita—HGC 4. 

Dames, le-klasse: BDHC—RBC, La-
ren—Amsterdam, Kieviten—Alliance, Be 
Fair—Gooi . 

2e-klasse B: HDM 2—BDHC 3, Rood 
Wit—Ever Swift, Leiden—Kieviten 2, 
Strawberries—HGC 2.  

4- 

Hockey- overzicht 
Leiden-BMHC wordt een strijd tus-

sen twee ploegen uit de staart n de 
eerste klasse. De snelle, technisc vah goe-
de ploeg uit Bloemendaal is tot nu toe 
tegengevallen en indien Leiden d ez elf - 
de strijdvaardigheid weet op te bren-
gen. als tegen Laren, gaan Dekker c.s. 
opnieuw een moeilijke wedstrijd tege-
moet. Te betreuren valt het, dat het Leid- 
se team momenteel wet zoveel blessu- 
res te kampen neat. Van den Bosch, 
Van Waveren en Krol staan op de „ 
kenlijst". Eerstgenoemde, die vorige 
week een enkel vet zwikte, zal waar-
schijnlijk wel uitkomen, maar voor Van 
Waveren en Krol ziet het er niet zo 
best uit. Maar ondanks de verzwakking 
van het elftal zal het een wedstrijd 
worden, waarin voor beide teams open 
kansen zitten. 

Het eerste Leidse damesteam geat de 
strijd aanbinden met de reserves van 
De Kieviten. Zondag j.l. tegen Eechtrop 
scoorden onze stadgenoten veertienmaal 
zodat.  de kans op een nieuw succes 
groot rag worden geacht. 

HOCKEY 

Zuidafrikaanse hockeyploeg 
speelt 19 december tegen 

LMHC 
Rond de jaarwisseling zullen een 

heren- en een dames-ploeg, geheel be-
staacide uit Zuidafrikaanse studenten, 
onder de naam „proteast" op een reis 
door Europa ook ons land aandoen en 
bier een aantal wedstrijden spelen. De 
reeks begint op 19 december in Leiden 
tegen de Leidse Mixed Hockey Club.ika- O 
20 december ontmoeten de Zuidafr

p  

'len de dames en heren van Hurley in 
Amsterdam. Daarna maken zij een reis 
door Belgie, Frankrijk, Spanje, Italia, 
Zwitserland en Duitsland. Vervolgens ke-
ren zij naar Nederland ter g en spelen 
half januari in Deventer. Op 20 januari 
ontmoeten de Zuidafrikaanse heren een 
ploeg van de Batavieren, terwijl de da-
mes die dag tegen een Nederlandse B-
ploeg spelen. De plaatsen moeten nog 
worden vastgesteld. 

(Van onze hockeymedewerker)  

De topclubs en de zwakkere 
broeders op de hockeyranglijst 
blijven elkaar angstvallig bewaken. 
Amsterdam verloor het eerste punt 
door tegen Laren gelijk te spelen 
en de Delftsche Studenten en 
SCHC profiteerden hiervan om 
respectievelijk op gelijke hoogte als 
de leider te komen en de achter-
stand tot een punt in te lopen. 

Leiden en TOGO moesten beide 
hun meerderen erkennen in hun 
tegenstanders, zodat onze stadge-
noten en de Togonen de laatste 
plaats blijven delen. 

Op het gladde, maar goed beseelbare 
veld in Delft hebben de Studenten en 
Kampong een attractieve partij hockey 
gespeeld. De Delftenaren namen 	snel 
de leiding, maar Kampong scoorde nog 
voor rust, na een scrimmage, de gelijk-
maker. 

Toen de briljante Utrechtse lkikshalf 
Van Dijck kort voor het einde zijn enige 
foutje in daze wedstrijd aakte, oesliste 
Geldorp de wedstrijd 

in 
het voordeel 

van de gastheren. 
Amsterdam heeft het in zijn derde 

achtereenvolgende thuiswedstrijd niet 
tot winst kunnen brengen. 

Van Erven Dorens was de Larense ge-
lederen weer komen versterken en mede 
door zijn spel was Laren bepaald niet 
de mindere van de hoofdstedelijke ploeg. 

Na twintig minuten gaf Van Dijkum 
met een fraai, maar twijfelachtig doel- 
punt de gasten de leiding en nog voor 

rust scoorde Spits tile een strafcorner 
1-1. Na de pauze bleven de paitijen 
tegen elkaar opwegen en verdere doel 
punten bleven uit. 

In de eerste nelft was BMHC voort-
durend sterker. Rechtsbinnen Berkman 
verdeelde het spel zO goed, dat er steeds 
gevaar dreigde voor het Leidse doel, 
waarin. Van Waveren zich echter 
stekend  weerde. 

Onze stadgenoten kwamen af en toe 
tot uitvallen, maar door een. onnauw-
keurige afwerking leverden die geen suc- 
ces op. In de twintigste minuut opende links- 
buiten Molenbrug met een diagonaal 
schot de score voor de bezoekers. Na de 
hervatting ging Leiden in de Na  
maar verder dan enkele stralcorners 
kwamen de Krogt-bewoners niet. BMHC 
slaagde erin weer onder de druk uit te 
komen en na een kwartier spelen bracht 
v. d. Broek met een prachtig hard gin 
hoog schot de stand op 0-2. Na deze 
treffer zakte net spel ineen. Leiden 
kwam nog eenmaal dicht bij een tegen-
punt, toen v. d. Bosch door de BMHC-
defensie brak, maar ziin schot ging via 
de paal naast. Bij Leiden was keeper 
Van Waveren de beste man. Hij behoed-
de zijn ploeg voor een grotere nederlaag. 

De Leidse dames wonnen met 6-0 
van Kieviten. Als doze ploeg zo blijft 
spelen zit er een kans op promotie in. 
Leiden 2 heren speelden. in Wase'iaaar 
onder protest gelijk tegen VCL. Leiden 
3 verloor met 2-1 van Dordrecht en 
Leiden 4 won met 3-2 van stadgenoot 
Zuidwijck. 

Hockey-uitslagen 
HEREN, 1e-KLASSE 

Amsterdam—Laren .............. 1-1 
HDM—Hilversum ..•............. 1-1 
DSCH—Kampong .............. 2-1 
TOGO—SCHC ............. ..... 0-1 
Leiden—BMHC ...............•.• 0-2 

5 4 1 0 9 12— 3 DSHC 	5 4 1 0 9 7-2 
Amsterdam 5 4 0 1 8 10-2 SCHC 	5 1 3 1 5 6-6 Laren 	5 1 2 2 4 5-5 BMHC 	5 1 2 2 4 7-8 Hilversum 	5 1 2 2 4 3— 7 HDM 	5 1 1 3 3 7— 9 Kampong 	

5 1 0 4 2 2-6 TOGO 	5 0 2 3 2 3-13 Leiden 

diet tevreden 

HDM is niet tevreden over de resul-
taten die totnutoe bereikt zijn en voor 
de wedstrijd tegen Hilversum had coach 
Couvret het team volledig omgegooid. 
De voormalige:echtsback Tuyt treedt 
nu als rechtsbinnen op en rechtsbuiten 
Van der Rovaert speelt n linksbinnen, 
terwijl nog verschillende au ndere spelers 
van plaats verwisselden. Hilversum was 
tegen de Groenendalers aanvankelijk 
oppermachtig en Van Royen drukte deze 
meerderheid reeds na tien minuten in 

een doelpunt uit. Na de rust kwam HDNI. 
opzetten en won Fioler, een strafbully 
van keeper Kreymborg, zodat het einde 
met 1-1 kwam. 

Op klein Zwitserland had SCHC wat 
moeite zich aan het zeer zachte veld 
van TOGO aan te passen . Toen de 
Stichtenaren eenmaal op dreef kwamen 
was er voor de Hagenaars geen houden 
meer aan, maar verschillende treffers 
werden afgekeurd. Tenslotte behaalde 
Van Gooswilligen uit een strafbully toch 
nog de winst voor SCHC binnen. 

Te traag 

In de wedstrijd tegen BMHC is bet 
opnieuw duidelijk geworden, dat in de 
Leiden-ploeg de conibinaties niet klop-
pen en dat wijziging in het elftal een 
dwingende eis is. De conditie was ook 
nu weer uitstekend, maar de aanvallen 
werden weer veel te traag opgebouwd, 
waardoor de BMHC-defensie het beslist 
niet moeilijk heeft gehad. 

2e-klasse A: Rijswijk—HDM 3 1-1, 
Dordrecht—Leiden 3 2-1, Asvion 2—Te 
Werve 1-0. 

2e-klasse C: Rijswijk 2—DSHC 3 1-2, 
HLC—Pollux 3-0, VCL—Leiden 2 1-1, 
Tempo '34—Wilhelmus 3-1. 

2e-klasse D: DSHC 4—BMHC 5 2-1, 
HDS—TOGO 4 H 2-0, Leiden 4—Zuid-
wijck 3-2, Hudito—GC 4 4-0. 

Dames, le-klasse: BDHC—RBC 8-0, 
Laren—Amsterdam 2-4, Kieviten—Al-
liance 1-0, Be Fair—Gooi 4-0. 

2e-klasse B: HDM 2—BDHC 3 1-4, 
Rood Wit—Ever Swifts-0, Leiden—Kie 
viten 2 6-0, Strawberies—HOC 2 7-0. 
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De hockeycompetitie 

PRODUKTIEF SCHC KRAAKT 
DEUTSCHE STUDENTEN: 6-0 
(Van onze hockedewerker) titie in de westelijke eerste klasse stil Aanstaan e ,ond 	staat de •compe:-  

yme 

Op deze 	
n verband met de interland 

stralende herfstzondag Engeland-Nederland te Brighton. i
wedstrijd 

is een stortvloed van 21 doelpun.- 

\

den. Het meest in het oog springt 
de monsteroverwinning van SCHC 	

eiden-defensie ten neergedaald op de hockeyvel- 

op de Delftsche Studenten (6.-0), 
was nit vorm 

stander Kampong met forse cijfers In een zeer snelle en op redelijk pell terwijl ook Amsterdam zijn to en- 
wedstrijd heeft Leiden met 4-2 

het ondersPit gedolven tegen Hilversum. 
(0-4) in het zand lief bijten. De Leidse ploeg die voor het derstui

Leiden verloor de uitwedstrijd kwam met een voorhoede zon 	
inval- 

lers kwam vaak tot zeer redelijk aan- tegen Hilversum met 4—.2, maar valsspel, maar het was dit keer de ach- 
het heeft in het Gooi aan spanning 
toch niet ontbroken, want on 

terhoede die uit vorm was, hetgeen voor 
invaller-doelman Olthuis een wet heel 

stadgenoten moisten een 3.-0 ach- moeilijk  debuut betekende! 

voor een strafbully de beslissing 
en Olthuis nam Hilversum direct na het 

Door missers van Van Nieuwenhuyzen terstand nog tot 3—.2 in te lopen 

bracht. 	
begin door 't Hooft de leiding. Daarna 

Laren en BMHC won 	vol. 
ging de strijd gelijk op met van beide 
kanten gevaarlijke aanvallen, die echter 

gens de verwachting. 	
door de defensies onschadelijk konden 
worden gemaakt. Krol kwam een keer 
alleen voor de Hilversum se doelman, 
maar zijn schot werd door 	ey Krmborg 
goed gehouden. Na de rust was het we-
derom Hilversum. dat — opnieuw door 
't Hoof t — zeer snel achter elkaar 2-0 
en 3-0 maakte. 

Dit bracht een onstuitbaar Leids een 
f- 

fensief teweeg. Deutman scoorde uit e 
solo-actie tegen (3-1) en nog 	die 

geen mi-
nuut later was het dezelfde speler  
uit een voorzet van rechtsbuiten De 
Haas het tweede Leidse tegeen er ont-

npunt sail-
tekende. Leiden ging door 
stonden zeer gevaarlijke momenten voor 
het Hilversumse doel. V. d. Bonk schoot 
een paar keer scherp op doel en mid-
voor Koekebakker faalde op het nip-voor vlak voor doelman Kreymborg. 
Met veel moeite wist Hilversum. zich 
aan de druk te ontworstelen en zo nu 

en dan weer in de as keel 
te komen. 

Tien minuten voor tijd kregen de Hil-
versummers een strafbully te nemen die 
door 't Hoot in 

de vierde treffer werd 

Met 4-2 voor Hilversum kwam he omgezet. 

einde. 
Het eerste damesteam van Leiden 

deed het aanmerkelijk beter door met 
5-1 van HGC t deinnen De doelpun-
ten kwamen vandames Hoen, Herm-
sen, Rijssel en Goekoop (2 x) met 3-0 

Het tweede herenteam won 
van Tempo 34. 

Hockey-uitslagen 

Op de Maarschalkerweerd heeft Am- 
sterdam zich produktief getoond. Tot 
aan de rust hield Kampong goed stand 
en wilt de tegc-nscore tot ee n. doelPunt 
te beperken. Na de pause kwamen de 
withemden op voile toeren. Voigt vol-
tooide een hattrick en Spits rondde de 
uitslag op 0-4 af. 

Laren en HDM hebben een vlenig
otte 

partij hockey gespeela waarin m 
sta/altje van goed hockey werd vertoond. 
Met een verrassend schot gaf De Doer 
Meijer Laren de lei ding en na rust voer-
de ex-international Van Eerven Dorens 
de score tot 2-0 O. Kort voor het ein 
de liet Van Duyvenbode Varkevisser het 
verdiende tegenpunt voor HMI aan-

BMHC heeft in de laatste weken tekenen. 
il aan kracht gewonnen. Twee weken gele-

den behaalden de 131oemendalers prach- 
tige resultaten in een stork bezet toer-
nooi in Engeland en sindsdien boexten Dit zij oak in de competitie successen. 	- 
maal werd 'TOGO het slachtoffer. 
BMHC won onbedriegd met 2-0. langs Het talrijke publiek dat, gezeten  
de prachtige grasmat van SCHC, een 

1 spannende wedstrijd tussen twee Mel- 

\
kandidaten verwachtte, heeft wel 
sets anders opgedist gekregen. Bheeleide 

tempo van ploegen gingen in zeer hoog  
start en de toeschouwers konde de 
handen menigmaal op elkaar brenngen. 
J. Zweerts scoorde 1-0 uit een. even 
corner en de Bilthovenaren Verve 
toen. een duidelijk overwicht. Rechtsbui- 
ten Hooghiemstra zaaide veel erwarn  

- 
ring met snelle rushes en voo

v
rzet te 

i op maat en toen een blessure van do 
Delftse rechtsachter een omzetting  
het elftal noodzakelijk maakte tot 3ei de Bilthovenaren nog voor rust tot 3-0 
luit. Na rust speelde SCHC op nieuw een 
schitterende partij hockey en door F. 

' Zweerts (3x), Meyer en Zwier werd 
de eindstand 6-0. 

HEREN, le-KLASSE 
Hilversum—Leiden .............. 4-2 

Kampong—Amsterdam .• •••••••• 0— 
2— 4 BMSC—TOGO ........... ....... 	0 

SCHC—DSHC ........ ........• • 6-0 
Laren—HDM •.................... 2-1 
Amsterdam  6 5 1 0 11 
SCHC 	

6 5 0 1 10 16— 2 

DSHC 	
1 1 9 12— 9 

6 2 3 1 7 8— 

BMHC 	
6 2 2 2 6 7-- 5 Laren  

Hilversum 	
6 2 2 2 6 11-10 

HDM 	6 1 	3 4 4— 9 2 
Kampong 6 1 1 4 3 7-13 6 1 0 5 2 2— 8 
TOGO 	 2 4 2 5-17 
Leiden 	6 0  

2e-klasse A: Leiden 3—Asvion 2—Rijs- 
3-2, 

1 HDM—Dordrecht 0-2, MRHC 1-6. 
3 2 \ wijk 1-4, Te Werve—TOGO  

2e-klasse C: Leiden 2—Tempo '34 3-1, 
Pollux— 	H 

Rijswijk 2 2-1, DSHC 3—VCL 
2-1, Wilhelmus—LC 2-2. 

2e-klasse D: HGC 4--Leiden 4 D 1-3, 
BMHC 5—HDS 2-4, Zuidwijck—SHC 
4 1-4, TOGO 4—Hudito 2-4. 

Dames, 1e-klasse: Alliance—Be Fair 
1-0, Amsterdam—BDHC 1-4, RBC—

, Gooi—Laren 4-3. Kieviten 1-2 1.114 
2e-klasse B: HGC 2—Leiden 1-5, BD 

HC 3—Rood Wit 1-2, Kieviten 2—HD 
2 5-1, Ever Swift—Strawberries 1-3. 

Priockey-pioeg oefende 
In een laatste oefenwedstrijdterda heefgt 

het Nederlands hocku-elftal za-
middag tegen de Delftsch Studenten 
gespeeld. De Delftsche spil OverdYkink 

ispeelde met de in mee. Het 
nationals team won met 4-1 (rust 2-1). 
De doelpunten. werden gescoord door 
Van Buckem (2x), Voigt en Krol voor 
het Nederlands elftal en door Geldrop 
voor D.S.H.C. 



Van de hockeyvelden 

eigen-SCHC werd bij 
1-1 stand gent akt 
(Van onze hockeymedewerker) 

Terwijl in Leiden en Den 
Haag de overvloedige regenval 
de velden zeer moeilijk bespeel-
baar maakte en er bij Leiden—,  
SCHC zelfs de oorzaak van was 
dat de wedstrijd voortijdig werd 
beeindigd, genoot men in het 
Noordhollandse deel van de 
westelijke eersteklasse van 
prachtig hockeyweer. Dit komt 
duidelijk tot uitdrukking in de 
uitslagen. 

Twintig minuten voor de 
speeltijd verstreken zou zijn, 
floot scheidsrechter Richter bij 
Leiden---SCHC, wegens het 
noodweer, voor de laatste maal. 
Helaas, want bij de toen bereik-
te 1-4 score zag het er voor 
Leiden hoopvol uit. De resteren-
de twintig minuten zullen nu 
later, waarschijnlijk zaterdag 11 
november, gespeeld moeten 
worden. 

Bij TOGO-Laren was het zeer 
moeilijk bespeelbare terrein zeker 
mede debet aan het uitblijven van 
doelpunten. 

Amsterdam-HDM, BMHC-Kam-
pong en Hilversum-Delftsche Stu-
denten eindigden all in ruime over-
winningen voor de favoriete clubs. 

In hun vijfde thuiswedstrijd heb-
ben de Amsterdammers een mooie 
zege behaald op het wispelturige 
HDM, 

Ondanks de opgelopen 0-1 achter-
stand speelden de withemden rustig 
door en hun systeem bleek ook nu 
weer doeltreffend. Reeds snel na de 
pauze werkte Coster van Voorhout 
de achterstand weg en nadat Voigt 
met een mood doelpunt zijn club de 
leiding had gegeven, rondde Frans 
Spits een voorzet van zijn broer Ni-
co op de juiste wijze af. 

TOGO-Laren was een matige wed-
strijd, waarin zelfs de spanning ont-
brak. Even leek het dat TOGO toch 
nog de overwinding zou behalen toen 
Kist uit een strafcorner hard op het 

Larinese doel schoot, maar rechts-
back Fokker wist de bal nog te ke-
ren_ 

Vooral in de eerste helft kreeg het 
talrijke Gooische publiek zowel van 
Hilversum als van de Delftsche Stu-
denten goed spel te zien. De Delfte-
naren speelden echter lets sneller en 
doeltreffender. Stork liet 	een 
klein kwartier de openingstreffer 
aantekenen en enige minuten later 
hood Jurriens Verheem een mooie 
kans (0-2). 

Na de rust kwam Hilversum zeer 
stark in het offensief. 't Hooft scoor-
de een tegentreffer voor de thuis= 
club en de Delftse rechtsback Yke-
ma moest tweemaal in laatste in-
stantie doelpunten voorkomen. Delft 
nam het initiatief echter weer over 
en zegevierde uiteindelijk met 4-1. 

In Bloemendaal had BMHC geen 
moeite met Kampong. Al snel maak-
te Moolenburgh 1-0 en eigenlijk tot 
ieders verbazing kwam met deze 
stand de rust. 

Toen de door Kampong weer opge-
stelde keeper Toft blunder de, profi-
teerde Dekker hiervan. De Bloemen-
dalers bleven sterk aanvallen en 
Dekker accentueerde het. klassever-
schil door nog tweemaal uit straf-
corners te doelpunten, waarmee da-
ze wisselvallige speler een hattrick 
op zijn naam bracht. 

Leiden op dreef 
Leiden heeft het SCHC bijzonder 

moeilijk gemaakt. In de verdediging 
klopte het voortreffelijk, hetgeen wel 
bewezen werd door het onschadelijk 
make:n van de zeer gevaarlijke Sticht-
se aanval. Ook de voorhoede komt 
er beter in. De combinaties worden 
fantasierijker en het wachten is nog 
siechts op een betere afwerking. 
Jammer was het, dat Zwier van 
SCHC na vij ftien minuten spelen 
met een hoofdwonde het veld moest 
verlaten. Leiden liet toen Van Nieu-
wenhuyzen uitvallen, zodat er aan 
beide zijden tien spelers overbleven. 
De Krogbewoners namen onmiddel-
lijk het heft in handen en toonden 
zich veel gevaarlijker dan hun te-
genstanders. De Utrechters werden 
overdonderd door dit offensief en 
aainvoerdar Van Gooswilligen had de 
grootste moeite zijn formatie over-
eind te houden. De Stichtse ploeg 
kroop door het oog van de naald 
toen een door Krol genomen straf-
corner via de paal naast ging. Uit 

I
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;411.1vi  Hockey -uitslagen 
Tweede klasse A, heren: Rijswijk-

TOGO 3 2-2, Leiden 3-HDM 3 0-0, As-
ion 2-Dordrecht 3-3. 
2e klasse C: Leiden 2-DSHC 3 2-0 

Tempo '34-VLV 1-2. 	
, 

 
2e klasse D: TOGO 4-BMHC 5 1-0, Viudito-HDS 1-1. 

e Dames, le klasse: BDHC-Laren  4-1, )1liance/RBC 1-1, Be Fair-Kieviten 0-0, 
.nsterdam-Gooi 0-1. 
,2e klasse B: Ever Swift-BDHC 3 
',9 HDM 2-Leiden 1-2, Kieviten 2- 
)";C 2 4-1, Strawberries-Rood Wit c 	 N 

11  

een door spil Jansen opgezette aan-
val, via de linkervleugel Deutman-
Krol, slaagde Koekebakker erin uit 
een onmogelijke hock de score te 
openen: 1-0. 

Na de hervatting, onder de voort-
durende dreiging van een wolkbreuk, 
ward Leiden in de verdediging ge-
drongen en bracht Van Gooswilli-
gen uit een strafcorner de partijen 
op gelijke voet: 1-1, Even later werd 
de wedstrijd wegens de regen ge-
staakt. 

Leiden 2 (haven) boekte een moei-
zame 2-1 zege op Wilhelmus. Ook de 
Leidse dames hadden het niet ge-
makkelijk tegei het Beverwijkse 
Strawberries. Pas na rust konden de 
Leidse dames doordrukken en de 
4-2 overwinning was teen verdiend 
te noemen. 

Hockey-uitslagen 
Heren, le-klasse: Leiden—SCHC 1-1 
(gestaakt), BMHC—Kampong 4-0, 
Amsterdam—HDM 3-1, Hilversum—
DSHC 1-4, TOGO—Laren 0-0. 

14— 3 
16— 2 
16- 2 

 5 
7— 6 

12-14 
5-12 
2— 8 
6-17 
5-17 

2e-klasse A: TOGO 3—Asvion 2 
2-1, HDM 3—MRHC 2 5-0, Te 
terve—Leiden 3 2-1, Dordrecht—
Rijswijk 2-1. 

2e-klasse C: DSHC 3—Pollux 1-1, 
VCL—Rijswijk 2 0-0, Wilhelmus—
Leiden 2 1-2. 

2e-klasse D: HDS—DSHC 4 1-0, 
BMHC 5—Zuidwijck 2-1, Leiden 4—
Hudito 1-4. 

Dames, le-klasse: Laren—Be Fair 
2-1, RBC—Amsterdam 1-1, Kievi-
ten—BHC 0-0, Gooi—Alliance 3-1, 

2e-klasse B: Rood Wit—HDM 2 
5-0, Leiden—Strawberries 4-2. 

BMHC 
Laren 
Hilversum 
HDM 
TOGO 
Kampong 
Leiden 

Amsterdam 7 
SCHC 	6 
DSHC 	7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 

6 1 0 13 
5 0 1 10 
5 1 1 11 
3 2 2 8 
2 3 2 7 
2 2 3 6 
1 2 4 4 
1 1 5 3 
1 1 5 3 
0 2 4 2 



Runner-up SCHC liet 
geen steek vallen... 

Na e 
Voor de eerste maal in dit 

seizoen waren er afgelastingen 
in de hockeycompetitie. De ont- 

m 	 1'oetingen Leiden-0GO en 
Hilversum—Amsterdam konden 
geen doorgang vinden 	daar 

Leiden,—SCHC vorige week 
halverwege gestaakt werd, 
komen er op de ranglijst nu dus 
clubs voor die reeds acht wed-
strijden achter de rug hebben, 
terwijl Leiden pas zes wedstrij' 
den tot een einde heeft gebracht. 
Het is dus wel moeilijk gewor- 
den de kracht der teams of to 

meters aan het aantal veroverde 
punten. 
Runner-up SCHC heeft tegen Laren 

geen steek laten vallen. Door Frank 
Zweerts namen de Bilthovense gastenn 
een 0-2 voorsprong, die K. Marres 
voor rust nog tot 1-2 reduceerde. Na 
de pauze zorgde Jeroen Zweerts voor 
1-3, maar Van Erven Dore

w 
 ns scoorde 

voor Laren, waarop J. Zeerts 	4 

liet aantekenen. Laren kwam toen 
steek opzetten en de spanning steeg 
toen Hooghiemstra, bij een scrimmage 
de bal ongelukkigerwijs in eigen doel 
trapte (3-4). In de resterende 
minuten liep Laren storm, maar doel- 
pu 	

teleurst
nten bleven uit, zodat deze rom- 

melige en 	
ellende wedstrijd 

in een Stichtse zege eindigde. 
Kampong is enige punten op Lei-

den uitgelopen door de thuiswedstrijd 
tegen HDM met 3-1 to winnen. De 
Utrechters hadden een voortdurende 
meerderheid en leidden bij rust reeds 
met 2-1. Uit een strafbully scoorde 
Van Dijk het beslissende doelpunt 
voor zijn club (3-1). 

Veel spanning was er ook in Bloe-- mendaal bij BMHC—Delftsche Stu 
denten. Reeds na twee minuten 
scoorde Ykema voor de Studs uit een 
strafcorner, maar p dezelfde wijze o 
bracht Dekker de ploegen weer naast 
elkaar. 

Hockeycompetitie 

weer voor toen Overdijkink een straf-
bully benutte. BMHC gaf echter niet 
op en Moolenburgh maakte na een 
solo weer gelijk, waarop Verheem het 
Delftse antwoord klaar had (2-3). 

De Bloemendaalse keeper Honne-
bier is, om ons onbekende redenen, 
buiten het gezichtsveld van de Neder-
lands-Elftal-Commissie geraakt; de 
wijze waarop hij in deze wedstrijd 
zijn doel verdedigde rechtvaardigt 
echter een nieuwe trial. 

VITSLAGEN 
Heren, le-klasse: Laren—SCHC 

3-4; Kampong—HDM 3-1; BMHC 
—Delftsche Studs 2-3. 

Amsterdam 	7 6 1 0 13 14— 

DSHC 	
8 6 1 1 13 19-12 

SCHC 	7 6 0 1 	20 12 — 5 

BMHC 	
8 3 2 3 8 13— 8 

Laren 	
8 2 4 2 8 10-101 

Hilversum, 	7 2, 2 3 6 12-141  

liampong 	
1 8 2 1 5 5 9-18 

HDM 	
8 1 2 5 4 6-15 

TOGO 	
7 1 1 5 3 2— 8 

Leiden 	6 0 2 4 2 5-17 

Dames, le-klasse: Be Fair_BDHC 
0-0; Gooi—RBC 0-0. 

st kwamen de Studenten 

----lit, In Hilversum is zaterdagmid-
dag een oefenwedstrijd gespeeld 
tussen twee elf tallen van kandi-
daten voor de nationale hockey-
ploeg. Het B-elftal won de wed-
strijd met 3-1. Op de foto ziet 
men doelman De Ruiter in duel 
met Van Buchem van het A-
elf tal. In het midden Krol van de 
Leidse Mixed Hockey Cltth, die 
eveneens voor A uitkwam. 



Schaertveyde ging eervol ten opder • ), 
Eerst na iver enging 

zegevi rde Le en 

Hockey-progranima 
De hockey'ers hebben de komende 

zondag hoofdzakelijk voor de beker-
competitie gereserveerd. De LMHC 
gaat met het eerste dames- en he-
renelftal naar Scnaerweyde. Op pa-
pier zijn dit gemakkelijke wedstrij-
den, want de ontvangende vereni-
ging speelt twee klassen lager dan 
onze stadgenoten. Toch zal deze Zeis-
ter ploeg, die getraind wordt door 
de Nationale coach Bronkhorst, het 
de Leidenaars tnog zeer lastig maken, 
temeer daat de LMHC-heren tegen 

I ,  zwakker geachte tegenstanders de ge-
1 6voonte hebben zich niet al te druk 

,e maken. 
Spil Jansen wordt bij de LMHC 

jervangen door de ex-Delftenaar Le-
leboer en we zijn benieuwd of deze 
l'rvaren spelen wat meer rust in 
cc achterhoede zal brengen. De da-
des komen in de gebruikelijke op-
;ceiling uit en sullen zich waar-

hijnlijk zonder moeite in de derde 
, nde spelen. Voor de competitie 
' eelt voorts Zuidwijck (2e klasse D) 
leTen HOC 4. 

a — De Nederlandse welterkampioen 
eo Baars heeft vrijdagavond te 
enen voor ongeveer 700 toeschou-

...ars een puntennederlaag geleden 
en de Oostenrijker Leo Potesil 
een gevecht over tien ronden. 

Leiden heeft het in de bekerwed-
strijd tegen Schaerweyde in Zeist 
weer zeer moeilijk gehad. De Zeis- 
naren waren veel feller en enthou-
siaster dan de Leidenaren, die ten- 
slotte blij mochten zijn dat zij na 
verlenging met een 2-1 zege naar 
huis konden terugkeren. 

Met die felheid overrompelden de 
Zeistenaren Leiden al direct na het 
begin. Doelman Van Waveren, die 
voor het eerst weer meedeed, moest 
er herhaaldelijk aan te pas komen 
wat hij steeds op zeer goede wijze 
deed. Het was snel duidelijk dat de 
achterhoede van de Leidenaren niet 
sterk genoeg was om aan hevige druk 
het hoofd te bieden. Vele malen wer-
den de verdedigers van het kastje 
naar de muur gestuurd en hadden 
de gastheren een goed schutter in 
hun gelederen gehad, Leiden zou 
zeker in die beginfase tegen een 
achterstand aangekeken hebben. Nu 
ebde het overwicht van Schaerweyde 
weg zonder schade te hebben aange-
richt. Even voor rust bezorgde Koe-
kenbakker uit een solorush Leiden 
de leiding.  

strafcorner nummer drie, nadat 
Hooghiemstra een strafcorner te 
gen de bovenlat had geschoten en 
een doelpunt van Zwier was geannu-
leerd omdat de bal van enkele cen ii -
timeters buiten de cirkel was inge- , 
schoten. Een solo-actie van Theo van 
Vroonhoven (Tilburg) bracht de 
eindstand op 4-0. Van Vroonhoven 
en Overdijkink vormden een sterke 
rechtervleugel; ook Jaap Voigt bleek 
zijn plaats volkomen waard te zijn. 
Linksbuiten Krol kwam bij vlagen 
tot goed spel, midvoor Taminiau viel 
weinig op. De defensie van de voorlo-
pigen had Been uitgesproken zwakke 
punten. 

Hockey-overzicht 
De Westelijke eersteklas clubs heb-

ben zich in de tweede ronde van de 
bekercompetitie dikwijls slechts met I 
moeite kunnen handhaven. Leiden 
had een verlenging nodig om de pro-
motieklasser Schaerweide te bedwin-
gen (1-2) en Amsterdam en Delftse 
Studenten (nrs. 1 en 2 van de Weste-
lijke ranglijst) bereikten de volgende 
ronde door in de uitwedstrijden te- 1, 
gen resit. Venlo en Tilburg (de zui.-1 
delijke leiders) na verlenging gelijk 
te spelen. 

Union—BMHC eindigde in een on-
verwacht grote 0-6 zege voor de Bloe-,. 
mendalers. In Eindhoven won Laren. 
gedecideerd van EMHC (2-4). 

Achterhoede niet 
sterk genoeg 

Hechter 

In de tweede helf t bleek de Leidse 
middenlinie onder leiding van Lede-
boer veel hechter dan voor rust en 
ook Van Nieuwenhuyzen en Ravens-
waay Claasen toonden dat zij beter 
konden. Ondanks een overwicht van 
Leiden, was het Schaerweyde dat 
scoorde en die gelijke stand bleef tot, 
het einde toe behouden. 

In die verlenging wist Krol vlak 
voor de tijd door te breken en met 
zijn „backhand" de keeper te pas-
seren (2-1). Een verdiende zege op 
een seer goed spelend Schaerweyde, 
dat eervol ten onder ging. 

Het eerste damesteam van LMHC 
won eveneens van Schaerweyde 
(3-0 )waardoor beide elftallen in de 
derde ronde zijn gekomen. 

Selectieploeg te 
sterk voor SCHC 

Een voorlopige selectie uit het zes-
tiental hockeyspelers, die de uitno-
diging hebben aanvaard om aan het 
wereldtoernooi in India deel te ne-
men, heeft zaterdagmiddag eenWL 
oefenwedstrijd gespeeld tegen SCHC. 

SCHC had twee invallers; voor 
Jaap Leemhuis, die in de voorlopige 
ploeg speelde en voor Riens Meyer, 
die met de militaire ploeg in Brussel 
tegen Belgie uitkwam. De voorlopi-
gen wonnen met 4-0, na een 1-0 
voorsprong bij de rust. In de eerste 
helft scoorde midvoor Taminiau van 
Tilburg. Na de hervatting was het 
Jaap Voigt (Amsterdam), die uit een 
vrije slag de stand op 2-0 bracht. 

Dezelfde speler scoorde uit een 



,1 1 - 1  De hockeycompetitie 

Positie van Leiden 
wordt zeer precair 
De negende ronde van de 

hockeycompetitie heeft een aan-
tal zeer belangrijke resultaten 
op geleverd. 

Leiden verloor kansloos van 
HDM, dat medegegadigde voor 
de laatste plaats was, en Am-
sterdam wees runner-up Delft-
sche Studenten terug. 

SCHC blijft Amsterdam op 
de hielen zitten door een 
overwinning op BMHC. 

De positie van Leiden begint nu 
toch wel zeer precair te worden. 
Door de nederlaag van onze stad-
genoten tegen HDM en de zege van 
TOGO op Kampong, is Leiden Brie 
punten achter geraakt op de voor-
plaatsen Kampong en TOGO. Welis-
waar hebben onze stadgenoten min-
der wedstrijden gespeeid, maar wan-
neer een elftal uit ?even wedstrijden 
twee punten behaalt, is het niet 
waarschijnlijk dat het in de twee 
inhaalwedstrijden de Brie punten 
verovert, die nodig zijn am de ach-
terstand teniet te doen. Toch geven 
wij in dit stadium van de competi-
tie de hoop nog niet op en, wij ho-
pen dat de Leidenaars dat evenmin 
doen. 

Plan de top van de ranglijst be-
gint het zich toe te spitsen op een 
duel tussen Amsterdam en SCHC. 
Aanstaande zondag zullen de beide 
ploegen elkaar ontmoeten in Biltho-

yen. Mocht Amsterdam winnen, dan  

zitten de hoofdstedelingen op rozen, 
maar als de Stichtenaren hun dag 
werkelijk hebben is zelfs het homo-
gene Amsterdam kansloos. 

De halflinie 
HDM toonde in de wedstrijd te-

gen Leiden aan, dat een goed meeko-
mende halflinie een elftal „maakt". 
In dit geval werd Leiden „gebro-
ken" door haar niet goed meeko-
mende halflinie, welke teveel moeite 
had met de Haagse buitenspelers, die 
snel en gevaarlijk waren. Bovendien 
had spil Jansen zijn dag niet, Hij 
greep vaak verkeerd in en daardoor 
vielen er nogal wat gaten in de 
achterhoede. Ook de Leidse voorhoe-
de is nog steeds een groot zorgen-
kind. Het klopt niet in deze linie 
en het is opvallend, dat vooral de 
linkervl 'gelspelers Krol en Deutman 
elkaar niet kunnen vinden. 

In de eerste helft zag het er niet 
naar uit, dat HDM zo gemakkelijk 
zou gaan winnen.. Leiden ging di-
rect in de aanval en doelman Veen-
tjes had bijzonder veel geluk bij 
het keren van een scnot van Koeke- 

Bij HDM was Ruut van de Ro-
vaert de gevaarlijkste man. Hij 
werd steeds met dieptepasses gelan-
ceerd en daarvoor was Ledeboer, die 
verder niet slecht sneelde, te lang-
zaam. Door rechtsbinnen Veentjes, 
die uit een strafcorner scoorde, kwam 
HDM voor rust aan de leiding. Na 
de hervatting drong Leiden de Hage-
naars in de verdediging en Deutman 
en v. d. Bosch kregen kans op kans. 

Hockey-uitslagen 

Heren, le-klasse: DSHC—Amster-
dam 0-1, HDM—Leiden 3-0, Laren 
—Hilversum 1-0, SCHC—BMHC 
TQGO—Kampong 2-1. 

15--- 3 
23-- 6 
19-13 
11-10 
14-11 
12-15 
9-15 
4— 9 

10-20 
5-20 

2e-k1asse A: TOGO 3—MRHC 2 
6-1, Asvion 2—Rijswijk 2-0. 

2e-klasse B: Groen Geel 3—HGC 3 
1-3. 

International Krol, cue een extra 
bewaking genoot van de HDM-1 
rechtshalf, die hem voortdurend op 
de tenen stored, ging midvoor spelen, 
deed dit niet slecnt, maar kreeg 
tegen de harde Haagse achterhoede 
toch weinig kans. Na een kwartier 
bracht linksbuiten Varkevisser de 
stand op 2-0. HDM wist daarna in 
de aanval te blijven en door Veentjes 
op 3-0 te komen. De Hagenaars 
speelden in de 1:-,tste twintig mi- 
nuten een zeer 	partij. Vooral 
spil Violet was goed ap dreef. 

Ook de Leidse dames leden een 
nederlaag. In Haarlem dolven zij 
bij Rood Wit met 4-0 het onder-
spit. 

2e-klasse C: HLO—Tempo '34 2-0, 
Pollux—Leiden 2 G-1. 

2e-klasse D: BMIC 5—HOC 4 1-0, 
Leiden 4—HDS 	TOGO 4—Zuid 
wijck 1-1, DSHC 4—Hudito 2-3. 

Dames, le-kiasse: Amsterdam—A14  
liance 0-1, Kieviten—Laren 0-0. 

2e-klasse B: HGC 2—Ever Swift 
2-2, BMHC 3—Kieviten 2 0-1, Lei-
den—Rood Wit 0-4. 

Amsterdam 8 7 1 0 15 
SCHC 8 7 0 1 14 
DSHC 9 6 1 2 13 
Laren 9 3 4 2 10 
BMHC 9 3 2 4 8 
Hilversum 8 2 2 4 6 
HDM 9 2 2 5 6 
TOGO 8 2 1 5 5 
Kampong 9 2 1 6 5 
Leiden 7 0 2 5 2 



De negende ronde van de 
hockeycompetitie heeft een aan-
tal zeer belangrijke resultaten 
op geleverd. 

Leiden verloor kansloos van 
HDM, dat medegegadigde voor 
de laatste plaats was, en Am-
sterdam wees runner-up Delft-
sche Studenten terug, 

SCHC blijft Amsterdam op 
de hielen zitten door een 3-4 
overwinning op BMHC. 

De positie van Leiden begint nu 
toch wel zeer precair te worden. 
Door de nederlaag van onze stad-
genoten tegen HDM en de zege van 
TOGO op Kampong, is Leiden drie 
punten achter geraakt op de voor-
plaatsen Kampong en TOGO. Welis-
waar hebben onze stadgenoten min-
der wedstrijden gespeeid, maar wan-
neer een elftal uit 7even wedstrijden 
twee punten behaalt, is het niet 
waarschijnlijk dat het in de twee 
inhaalwedstrijden de drie punten 
verovert, die nodig zijn om de ach-
terstand teniet te doen. Toch geven 
wij in dit stadium van de competi-
tie de hoop nog niet op en wij ho-
pen dat de Leidenaars dat evenmin 
doen. 

<Ian de top van de ranglijst be-
gint het zich toe te spitsen op een 
duel tussen Amsterdam en SCHC. 
Aanstaande zondag zullen de beide 

I ploegen elkaar ontmoeten in Biltho-
yen. Mocht Amsterdam winnen, dan 

In de eerste helft zag het er niet 
naar uit, dat 	zo gemakkelijk 
zou gaan winnen. Leiden ging di-
rect in de aanval en doelman Veen-
tjes had bijzonder veel geluk bij 
het keren van een schot van Koeke-
bakl r. - 

Bij HDM was Ruut van de Ro-
vaert de gevaarlijkste man. Hij 
werd steeds met dieptepasses gelan-
ceerd en daarvoor was Ledeboer, die 
verder niet slecht sneelde, te lang-
zaam. Door rechtsbinnen Veentjes, 
die uit een strafcorner scoorde, kwam 
HDM voor rust aan de leiding. Na 
de hervatting drong Leiden de Hage-
naars in de verdediging en Deutman 
en v. d. Bosch kregen kans op kans. 

Hockey-uitslagen e, 
 

Heren, le-klasse: DSHC—Amil° 
dam 0-1, HDM—Leiden 3-0, Lvit 
—Hilversum 1-0, SCHC—BN - 
TOGO—Kampong 2-1. 	gi 

International Krol, cue een extra 
bewaking genoot van de HDM-
rechtshalf, die hem voortdurend op ', 
de tenen stond, ging midvoor spelen, 
deed dit niet slecht, maar kreeg 
tegen de harde Haagse achterhoede 
toch weinig kans. Na een kwartier 
bracht linksbuiten Varkevisser de 
stand op 2-0. HDM wist daarna in 
de aanval te blijven en door Veentjes 
op 3-0 te komen. De Hagenaars 
speelden in de 17,tste twintig mi-
nuten een zeer goAe partij. Vooral 
spil Violet was goed op dreef. 

Ook de Leidse dames leden een 
nederlaag. In Haarlem dolven zij 
bij Rood Wit met 4-0 het onder-
spit. 

Ploeg is mentaal 
niet sterk genoeg 

Leiden heeft gisteren de laatste 
kans op aansluiting met de midden-
moot verloren door in de uitwed-
strijd tegen het Utrechtse Kampong 
met 2-1 ten onder te gaan. 

Reeds direct na het begin was 
het duidelijk, dat Leiden zijn huid 
zo duur mogelijk zou trachten te 
verkopen. Gedurende de gehele eer-
ste helft waren het onze stadgeno-
ten die de toon aangaven en de 
Leidse middenlinie, die aanzienlijk 
versterkt was, zette de voorhoede 
steeds met scherpe passes aan het 
werk. Midvoor Krol werd vaak goed 
gelanceerd en met wat meer geluk 
had het voor rust zeker 2 of 3-0 kun-
nen zijn. Kampong wist echter het 
doel schoon te houden, hoewel er in 
de achterhoede herhaaldelijk grote 
gaten vielen. 

Voorsprong 
Na rust kwam Leiden opnieuw met 

zeer aanvallend spel en dit keer was 
het Krol, die de grote veldmeerder-
heid in een voorsprong omzette (0-1). 
Hierna werkte Kampong zich wat 
los. Bij een gevaarlijke Utrechtse 
aanval kwam doelman Van Wave-
ren op de bal te zitten, wat een 
strafbully tot gevolg had. Van Dijk 
verreweg de beste Kampong-speler, 
scoorde hieruit de gelijkmaker (1-1). 
Deze tegenvaller deed de Leidse ach-
terhoede in elkaar zakken. Kam-
pong werd nu, vooral over rechts, 
zeer gevaarlijk. Linksback Van Hees 
steunde zijn half niet genoeg en ook 
kwam in deze fase van de strijd tot 
uiting dat enkele spelers niet vol-
doende conditie hadden. Uit een 
strafcorner wist Kampong de leiding 
te nemen (2-1). Fel aanvallend ging 
Leiden de laatste tien minuten in, 
maar de stand bleef ongewijzigd. 

Wat spel betreft heeft Leiden be-
slist kwaliteiten voldoende om in de-
ze klasse te blijven spelen, maar 
mentaal gezien valt er nog heel wat 
te verbeteren. Het komt te vaak voor 
dat men in het veld veel sterker is, 
maar door een of meerdere tegen-
slagen volkomen van de wijs raakt.  

afstand in de tweede helft van de 
competitie wil overbruggen. 

De verrichtingen van de Leidse 
ploeg doen ons sterk denken aan de 
resultaten van vele Nederlandse at-
leten. vorig jaar in Rome: door ge-
brek aan ervaring gaan vele wed-
strijden, soms zelfs tegen de verhou-
ding in, juist verloren. Hopelijk is 
Leiden in de eerste helft van de com-
petitie veel wijzer geworden en staat 
de zo vurig gewenste goalgetter nog 
op tijd op. 

Bovenaan blijft de spanning ge-
handhaafd. Amsterdam is nog steeds 
de trotse ongeslagen leider, maar 
SCHC loert op een misstap van de 
hoofdstedelingen om hen voorbij te 
streven. 
Delftsche Studenten bleef enigszins 
in de running door een kleine zege 
op Laren. 

Hockey-uitslagen 
HEREN, 1E-KLASSE 

Kampong —Leiden 	  2-1 
SCHC—Amsiterdam 	 2-1 
TOGO—HDM 	  2-1 
EMHC—Hilversum 	 4-5 
Laren—DSHC 	  1-2 

STAND: 
Amsterdam 9-16; SCHC 9-15; 

Delftse Studenten 10-15; Laren 
10-10; Hilversum 9-8; BMHC 10-8; 
TOGO 9-7; Kampong 10-7; HDM 
10-6; Leiden 8-2. 

2e-klasse A: Leiden 3—Rijswijk 
2-4; HDM 3—TOGO 3 3-2; MRHC 
2—Asvion 2 3-2; Te Werve—Dor-
drecht 0-2. 

2e-klasse C: Leiden 2—Rijswijk 2 
3-2; DSHC 3—HLC 5-3; Pollux—
Tempo '34 3-0; Wilhelm'us—VCL 
1-1. 

2e-klasse D: BMHC 5—Leiden 4 
0-0; TOGO 4—DSHC 40-2; HGC 4 
—HDS 3-2; Zuidwijck—Hudito 0-3; 

Dames, le-klasse: Alillancet—BDHC 
0-0; RBC—Laren 1-0; Gooi—Kie-
viten 0-1. 

2e-klasse B: BDHC 3—Leiden 0-4; 
Ever Swift—HDM 2 2-0: HGC 2—
Rood Wit 0-3; Kieviten 2—Straw-
berries 1-3. 

rAp 	De hockeycompetitie 

Positie"tan Leiden 
wordt zeer precair 

Kleine nederlaag tegen Kampong t   

FAALDE OPNIEUW 
OP BESLISSENDE MOMENT 

zitten de hoofdstedelii 
maar als de Stichten. 
werkelijk hebben is a 
gene Amsterdam kan 

HDM toonde in de 
gen Leiden aan, dat ei 
mende halflinie een 
In dit geval werd 
ken" door haar nie4 

Amsterdam 8 

	

SCHC 	8 

	

1 DSHC 	9 

	

Larpn 	9 

7 1 0 15 15. 
7 0 1 14 23-GE 
6 1 2 13 19-, 
3 4 2 10 Vella 

wort 
Zaterdagavond na de conditietrai-

fling op CIOS onde leiding van de 
heer Holleboom — er rest nog een 
training,sbijeenkomst vOOr het ver-
trek — hebben we nog even met Ger-
ben gebabbeld. Duidelijk kwam naar 
voren, dat de omschakeling van de „wielerspieren" naar de „schaats-
spieren" niet gemakkelijk was ge-
weest. „Eenmaal in de week condi- 

i mende halflinie, welke tcveel moeit
a
eming is echter niet voldoende,  

had met de Haagse buitenspelers, die 
snel en gevaarlijk waren. Bovendien 
had spil Jansen zijn dag niet, Hij 
greep vaak verkeerd in en daardoor 
vielen er nogal wat gaten in de 
achterhoede. Ook de Leidse voorhoe-
de is nog steeds een groot zorgen-
kind. Het kiopt niet in deze linie 
en het is opvallend, dat vooral de 
linkervl 'gelspelers Krol en Deutman 
elkaar niet kunnen vinden. 

• • 	• 	. 
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Hockey overzicht 
De strijd tussen de voornaamste 

titelkandidaten is gestreden, maar 
onbeslist geeindigd. SCHC en Amster-
dam hebben elkaar :n een prachtige 
wedstrijd niets toegegeven, zodat alle 
ware hockeyliefhebbers vrede hebben 
met de 1-1 uitslag. 

Het zit Leiden niet mee in deze 
zware competitie. onze stadgenoten 
verloren ongelukkig van Kampong 
en het noodlot wil dat de andere ge-
gadigden voor de laatste plaats el-
kaar steeds de punten toespelen, 
want TOGO en HDM verwisselden 
von plaats op de ranglijst door de 
2-1 zege die TOGO in de Haagse 
derby behaalde. 

Mogen we eigenlijk nog wel spre-
ken van andere gegadigden voor de 
laatste plaats? TOGO, Kampong en 
HDM hebben bijna a ansluiting met 
de middenmoot bereikt en er moet 
heel wat gebeuren als Leiden deze 
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Het veld van de Leidsche 

Mixed Hockey Club werd weer 
eens afgekeurd en de spelers 
van Leiden 1 moesten werkeloos 
toezien hoe de andere clubs zich 
steeds verder van de gevaren-
zone distantieren. Nu was HDM 
zo gelukkig BMHC beide pun-
ten te on.tfutselen. TOGO speel-
de evenmin en Kampong moest 
in Laren zijn meerdere erkennen 
in de club van die naam. 

Formeel heeft SCHC door zijn 
overwinning op Hilversum de 
leiding overgenomen van Am-
sterdammers, maar met een punt 
achterstand hebben de hoofd-
stedelingen ook een wedstrijd 
minder gespeeld. 

De aardigste wedstrijd van dit 
weekeind speelde zich in Den Haag 
af, waar HDM zich goed herstelde 
na een in de eerste fase van de 
strijd opgelopen achterstand. Door 
doelpunten van de uitblinkende W. 
Veentjer en Van Duivenbode Varke-
visser (2x) behaalde HDM een 3-1 
overwinning op BMHC. 

In Bilthoven behaalde SCHC een 
ruime overwinning op Hilversum. 
Door doelpunten van Zwier en aan-
voerder Van Gooswilligen leidden de 
Bilthovenaren bij rust met 2-0. 

Na rust viel de Hilversummer Rei-
neke uit wegens kramp. Van Goos-
willigen nam geen SCIIC-er uit de 

Hockey-uitsiagen 
Heren, le-klasse: SCHC—Hilver-

sum 3-0; Laren Kampong 4-0; 
HDM—BMHC 3-1. 
SCHC 	10 8 1 1 17 27— 7 
Amsterdam 9 7 2 0 16 16— 4 
Delftsche St. 10 7 1 2 15 21-14 
Laren 	11 4 4 3 12 16-12 
Hilversum 	10 3 2 5 8 17-22 
BMHC 	11 3 2 6 8 19-19 
HDM 	11 3 2 6 8 13-18 
TOGO 	9 3 1 5 7 6-10 
Kampong 	10 3 1 6 7 12-21 
Leiden 	8 0 2 6 2 6-22 

strijd, o.i. terecht want het uitval-
len van de Hilversummer was slechts 
een gevoig van zijn gebrekkige li-
chaamsconditie. Merkwaardig genoeg 
toonden de Hilversummers, die in dit 
geval toch geen enkele eis konden 
stellen, zich nogal ontevreden over de 
gang van zaken. Een doelpunt van 
Verloop besliste de matige strijd 
(3-0). 

Laren heeft de kansen die het 
kreeg goed gebruikt en dat kon van 
Kampong behaald niet gezegd wor- 
den. lets geflatteerd won Laren met 
4-0. De goals werden gescoord door 
De Lange_ (2x), Van Dijkum en Mar-
res jr. 

Belangrijk 
Hoe belangrijk het bezit van een 

goed speelveld is wordt toch wel 
door Leiden bewezen. Door het grote 
aantal afgelastingen liepen onze 
stadgenoten een achterstand op het 
competitieprogramma op en mede 
daarioor een aanzienlijk puntenach-
terstand. Onder de mentale druk van 
hun duitielijke laatste plaats op de 
ranglijst moeten zij nu de competi -
tie gaan voortzetten. 

Tellen we daar nog bij hoe uiterst 
belangrijk het is voor de training 
een goed veld beschikbaar te heb-
ben om de moeilijke techniek order 
de knie te krijgen, dan moeten we 
toch constateren dat Leiden door zijn 
ling niet ideale accommodatie duide-
lijk gehandicapt is. Onder deze om-
standigheden kunnen wij slechts lof 
hebben voor al degenen die hun bes-
te krachten geven om van de velden 
te maken wat er van te maken 
valt. 

1
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Achterstand Leiden 
wordt steeds roter 



LMHC behaalt naiiiVcrijd 
een gelijk spel in Den Haag 

In een felle en keiharde wedstrud, 
die door de seheidsrechter helaas 
niet altijd goed in de hand werd ge-
houden, heeft Leiden een punt bij 
HDM weggesleept. Een goede pres-
tatie van de Leidenaren die in de 
wedstrijden tegen de Haagse vereni-
ging tot dusver nog niet tot goede 
resultaten waren gekomen. De uit-
slag gaf de verhouding goed weer. 

Leiden begon met ee n stevig of-
fensief, dat de Haag se achterhoede 
lange tijd bepaald zwaar op de maag 
lag. De LMHC-voorhoede werd knap 
gesteund door de middenlinie, waar 
Plantings op de linkshalfplaats een 
degelijke partij weggaf. Leiden speel-
de met teruggetrokken binnenspelers 
om de rest van de vuurlijn wat 
meer ruimte in de cirkel te geven 
en dat leverde al spoedig succes op. 

Deutman gaf goed door aan zijn 
midvoor, die twee tegenstanders 
naar zich toe trok, op tijd afspeelde 
aan Van Ravenswaay Claassen, die 
de bal vallend in het Haagse doel 
tikte (0-1). Na de Leidse treffer ont-
stond een gelijk opgaande strijd. 
Kort voor rust kwam HDM op ge-
hike hoogte met de Leiden.aars. Het 
was jammer dat het doelpunt ont-
stand na een grote lout in de Leidse 
defensie. Van Dijck bracht het dael 
punt op zijn naam. 

In de tweede helft, die wat werd 
ontsierd door enkele incidentjes, was 
HDM wat sterker, maar de Leide-
naren weigerde.n zich onder de voet 
te laten lopen. Beide ploegen kregen 
nog enkele kansjes, maar doelpunten 
werden niet meer aan de score toege- 

, voegd. 

SCHC klopte Laren in hockeycompetitie 

DebutartrrL  
was iet 
vo r 
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pioen 
Van onze hockeymedewerker 

NIET DE RUIME overwinning van SCHC op Laren, waardoor het onge-
slagen record van Laren verloren ging, rnaar de wijze waarop debutant 

IHHC de noordelijke kampioen LHC aan zijn zegekar bond, was gisteren 
het merkwaardigste feit in de hockeycompetitie. 

SCHC heeft er in Bilthoven geen 
twijfel over laten bestaan wie de sterk-
ste was. Over alle linies waren de 
Stichtenaren beter en Laren heeft geen 
ogenblik kans gekregen in zijn spel te 
komen. Mogelijk raakte Laren van 
streek toen de thuisclub al na twee 
minuten de leiding nam, toen Meyer 
uit een strafcorner hard inschoot. Mis-
schien ook was de afwezigheid in de 
voorhoede van De Lange en Van Dei-
kum eerk te grote handicap voor de 
gasten. Hoe het ook zei, hun spel maak-
te ditmaal een matte indruk. 

Fraai 
SCHC daarentegen liet fraaie combi-

naties zien en toen Van Vroonhoven 
er in de twaalfde minuut 2-0 van 
maakte, speelde Laren een verloren 
wedstrijd. Ruim een kwartier na de 
hervatting werd het .door Zweerts 3-0 
en hoewel De Lanoy Meyer tien minu-
ten voor het einde na een strafcorner 
de achterstand verkleinde, was het en-
kele minuten later Meyer die aan de 
andere zijde op soortgelijke wijze suc-
ces had en daarmee de stand op 4-1 
bracht. 

Nico Spits gal Amsterdam in Bloe-
mendaal tegen RAMC de leiding. Zijn 
broer Frans maakte er in de tweede 
helft 0-2 van. Berkman doelpuntte 
daarna nog voor BMHC. 

De stand: Amsterdam 4-7, Laren 
4-6, HDM 4-6, SCHC 4-6, Kampong 
4-4, Hilversum 4-4, BIVIHC 4-3, 
Leiden 4-3, DSHC 4-1, HGC 4-0. 

Herstel 
In het zuiden won EMHC op het nip-

pertje de plaatselijke strijd tegen 
HTCC Keep Fit 'dat zijn eerste wed-
strijd met grote cijfers verloor, her-
stelde zich tegen Venlo met een gelijk-
spel: 2-2. De Ossenaren verschaften 
zich in de eerste helft door doelpunten 
van Berings en Bogaerts een voor-
sprong van 2-0, die zij evenwel in de 
tweede helft verloren zagen gaan. 

De stand: EMHC 2-4, MOP 2-3, Til-
burg 2-3, Venlo 2-2, Breda 2-1, 
HTCC 2-1, MEP 2-1, Keep Fit 2-1. 

In het oosten is alleen Arnhem nog 
zonder puntenverlies. In de plaatse-
lijke wedstrijd tegen Upward was een 
doelpunt van Weekhout in de eerste 
helft voldoende om de winst binnen te 
halen. 

Ofschoon DKS het in de eerste helft 
tegen nieuweling Hattem niet tot doel-
punten bracht, kwam Buma na de rust 
tot een hattrick door driemaal uit een 
strafcorner te scoren. 

De stand: Arnhem 2-4, DKS 2-3,  

PW 2-3, Hattem 2-2, Union 1-1, Up-
ward 2-1, Zwolle 2-0, Nijmegen 1-0. 

Verrassing 
IHHC uit Hoogezand kan - tot nu 

toe aithans - de verrassing in de 
hockeycornpetitie worden genoemd. Na 
een gelijk opgaande strijd gelukte het 
IHHC de noordelijke kampioen met 
2-1 te verslaan. Van Stapele gal de 
thuisclub de leiding na een, fout in de 
verdediging van LHC. Kort na de her-
vatting maakte Brennickmeyer gelijk, 
maar het laatste woord was voor de 
gastheren, toen Weyers er 2-1 van 
maakte. 

Groningen nam tegen Meppel door 
Aardenburg de leiding en hoewel de 
gasten nog voor de rust gelijk kwamen, 
werd het in de tweede helft door Goker 
en Niemeyer 3-1. 

De stand: IHHC 2-4, Groninger Stu-
denten 2-4, HMC 2-4, LHC 2-2, Gro-
ningen 2-2, Dairing 2-0, Meppel 2-0, 
GHBS 2-0. 
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erste ze e van Leiden 
op zwakker HGC (3-1) 

Verdiende 5-1 nederlaag 

Leiden treft ASCHC,k 
in bijzondere vorm 

Zege heel even 
I 
in gevaar 

Na drie gelijke spelen, twee 
nederlagen heeft Leiden in de 
zesde wedstrijd van het seizoen 
nu eindelijk ook een winstpartij 
geboekt. Het onderaan staande 
HGC werd na een spannende, 
felle wedstrijd met 3--1. versla-
gen en dat betekent dat Leiden 
zich nu een behoorlijk eind van 
de onderste plaats heeft ge-
distantieerd. Het ziet er niet 
naar uit dat de r...,1\4HC weer 
zo'n indrukwekkende eindsprint 
nodig heeft om zich te hand-
haven. 

In de eerste helft speelde Leiden 
goed samen en vooral de voorhoede 
verraste met snelle combinaties die 
de Wassenaarders in de slagcirkel 
nogal eens met de handen in het 
haar brachten. Deutman, v. d. Bosch 
en Krol rukten keer op keer met de 
bal aan de stick op de HGC-doelman 
of met het zeer duidelijke verlangen 
de bal achter hem te deponeren. Na-
dat, Goekoop de Wassenaarse goalie 
had getest met een hard. hoog schot 
ging Krol in de 20ste minuut een 
duel met hem aan dat door de Leidse 
internationaal werd cewonnen (1-0). 
Voor de rust had de Leidse achter- 

hoede het niet al te zwaar to verdu-
ren. In de tweede helft hield de 
Leidse veldmeerderheid aan en uit 
een strafcorner verhoogde v. d. Bosch 
de voorsprong tot 2-0. 

De periode, die nu volgde bracht 
een stevig HGC-offensief zodat de 
Leidse achterhoedespelers danig van 
zich of moesten slaan om te verhin-
deren dat er tegendoelpunten zouden 
warden gescoord. Toch hadden de be-
zoeker een keer succes toen de 
LMHC-ers in een griezelige paniek 
waren ,geraakt in de regen van straf-
corners die men had moeten weage-
ven. Brian bracht het doelpunt op 
zijn naam. (2-1). 

Na die treffer riep LMHC het Was-
senaarse offensief een halt toe en 
daarmee was de wedstrijd in feite al 
beslist. Uit een voorzet van rechts 
wist Deutman nor een derde doel-
punt voor de Leidenaren te scoren. 
Even later kwam Krol nog alleen voor 
Barmier, maar door te slordige afwer-
king leverde LMHC dit niets op. 

Dames wonnen 
De Leidse dames versloegen door 

drie doelpunten van Carla Hermsen 
Ever Swift met 3-0, ondanks het 
feit dat Evelien Goekoop geblesseerd 
was en slechts op halve kracht speel-
de. 

De heren van LMHC incasseerden 
hun eerste nederlaag in dit, seizoen. 
Van Hillegersberg werd met 3-1 ver-
loren. 

De stand bij de heren luidt: 

9 
7 
6 

Deutman (op knie) -s dt 
verdedigers van HGC te slim: 
en scoort op fraaie wijze het d 
de doelpunt voor Leiden. 

d 

Hockeyuitslagen 
Heren, le klasse: HDM—Ams 

dam 0-2; DSHC—Kampong 2-0, 
den—HGC 3-1; SCHC-Hilversum 
BMHC—Laren 3-5. 

Promotieklasse A: HHYC 2—Ae 
1-0; Victoria 2—Ring Pass 4-1; 
den 2—Hillegersberg 1-3; Groen 
2—MRHC 1-5. 

2e klasse C: Groen Geel 3—H 
6-0; Ring Pass 2—DSHC 3 
TOGO 3—Leiden 4 3-0; HDM 3-
wijk 2 7-2. 

2e klasse D: Zuidwijck—Hudit 
0-0; Te Werve—BMHC 4 1-2; Lei 
3—HBS 2 1-2; HLC—HHYC 3 2-1 

_Ales: Be Fair—BD 
-Kiev iten 0-1; Allian 

Amsterdam—RBC 

se II: HHYC—BDHC 3 3 
it 2—.Kieviten 3 6-.0; E 
eiden 0-3; MRHC—Gr 

2-1. 

Toch goed spel 
van LMHC 

De 5-1 nederlaag die LMHC van 
SCHC kreeg te incasseren, mag dan 
een teleurstelling zijn voor de met 
hoop in het hart naar Bilthoven ge-
trokken Leidenaren, het peil van de 
wedstrijd was dat zeker niet. Leiden 
heeft zich goed geweerd en als de 
voorhoede teat „slagvaardiger" met de 
kansen was omgesprongen, had de 
nederlaag niet zo groot behoeven te 
zijn. 

Leiden had bovendien het ongeluk 
de sterrenformatie van SCHC in een 
ongenaakbare vorm aan te treffen. 
De ploeg schoof combinates op het 
veld die maar he,-1 zelden in het hui- 
dige clubhockey 	'den ventoond en 
de voorhoede 	 vergelijking 

6 --,zen Oranje-
9 —9 - als Brom-
tT,77-6I 

Hock,  S 

gen,o00 
Heren, le le  tasse: Laren—Amster-

dam 2-2; HGC—DSHC 2-3; SCHC—
Leiden 5-1; BMHC—HDM 2-3; Hil-
versum—Kampong 0-2. 

Promotieklasse A: Ring 
MRHC 3-4; HHYC 2--Leiden 2 2-2; 

I Aeolus—Hillegersberg 2-3; Victoria 2 
—Groen Geel 2 3-1. 

2e klasse C: HDM 3—Ring Pass 2 
6-1; Leiden 4—HDS 2 2-0; TOGO 3- 
Groen Geel 3 3-2; Rijswijk 2—DSHC 3 0-1. 

2e klasse D: BMHC  4—HHYC 3 1-1 
Zuidck—Leiden 3 0-2; Hudito 2— 
HBS 2 4-2; Te Werve-2. 

2-2. 
Dames, le 'Masse: Kieviten—RISC 

0-2; Be Fair—Alliance 3-2; BDHC—
HBS 2-0; Gooi-Amsterdam 1-3. 

2e klasse B: Kieviten 3—MRHC 0-4 
HHYC—Ever Swift 6-1; Leiden- 
BDHC 3 5-2; Groen Geel 2—Rood 
Wit 2 1-5. 

I 

berg en Kruize. Tegen zo'n voorhoede 
moest de Leidse achterhoede optor-
nen en het was geen wonder dat Van 
Waveren zich vijf keer gepasseerd 
zag. Als geheel speelde de LMHC-
defensie een heel behoorlijke partij. 

De grote man bij SCHC was 
Zweers, die drie doelpunten op zijn 
naam schreef. Het mooiste doelpunt 
van de wedstrijd werd gemaakt door 
linksbuiten Meijer, die een harde 
voorzet met een snoekduik in het 
Leidse doel dreef. 

SCHC domineerde van begin tot 
eind door een superioriteit in tech-
niek en combinatievermogen. Direct 
na het begin was het al 1-0 door 
Zweers, die een voorzet van Mattoer 
langs Van Waveren. werkte. Leiden 
kreeg hierna enkele fraaie kansen, 
op links en op rechts, maar de voor-
hoede bracht ze alle om zeep. Te veel 
bouwde Leiden het spel door het 
midden op en daar liet Overdij -
kink zien dat hij bij SCHC niet voor 
niets op de spilplaats staat. Zweers 
zorgde voor 2-0 en Meijer met zijn 
fantastische doelpunt voor 3-0. Na 
rust voerden Van Vroonhoven en 
Zweers de score tot 5-0 op alvorens 
Deutman de Leidse eer kon redden.. 
Leiden had daarvoor nog een straf-
bully 'onbenut gelaten. 

SCHC 
Laren 
HDM 
Hilversum 

A'dam 	7-12 Kampong 7-6 

7— 9 Leiden 	7--5 

7-11 Delftse Stud, 7-6 

7— 6 HGC 	7-0 

7-10 BHMC 	7-5 

Nederlands 
hockeyteam 

Amsterdam 
SCHC 
Laren 
HDM 
Hilversum 

6 5 1 0 1 
6 4 1 1 
6 4 1 1 
6 2 3 1 
6 2 2 2 

Leiden 
BMHC 
Kampong 
DSHC 
HGC 

6 1 3 
6 2 1 
6 1 2 
6 1 2 
6 0 0 

2 5 E 
3 5 1 p 
3 4 1 ( 
3 4 a 
6 	0 	'.1 er 

/kr

tr 

doorstaan Pao 
ploeg van 1-411A1S 
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Voor de op 4 november te spelen 
hockeywedstrijd heren Nederland—
Frani; rijk in Amstelveen is het Ne-
derlandse team als volgt samenge-
steld: 

Doel: Veentjer (HDM), achter: 
Leemhuis (SCHC) en Val) Gooswil-

\ 'igen (SCHC), midden: Fokker (La-
i ren), Overdijking (SCHC) en Van 
Rossem (HHYC), voor: Krol (Lei-
den), De Keyzer (Breda), Zweerts 
(SCHC), Van 't Hooft (Hilversum) 

1 
 en Van Vroonhoven (SC IC). 
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Leiden deelde 
met BMHC 
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Leiden heeft het traditiegetrouw 
niet kunnen redden in de hockey-
wedstrijd tegen Laren. Als men be-
denkt dat vele LMHC-ers elkaar dit 
seizoen voor het eerst zagen dan is 
de nederlaag (3-1) nog zeer draaglijk 
te noemen. 

Het venijn zat hem dit keer na-
tuurlijk in het begin omdat de Lei-
denaars nauwelijks nog moisten waar 
zij stonden en waar zij moesten staan 
Binnen het kwartier hadden de snel 
warmgelopen Larenaren een 2-0 
voorsprong genomen door Claus. 

Toen kwam, Leiden er een beetje in 
en begon uit alle macht het Larense 
doel te belegeren. De zeer goede doel-
man Fokker slaagde er echter in alle 
schoten te keren. Direct na rust was 
het dan toch rack door v. d. Bosch, 
maar Boomstra zorgde dat Laren 
buiten bereik van Leiden kwam: 3-1. 

In de Leidse ploeg viel vooral op 
het spel van invaller 	doelman 
Kerkhoff. Onze stadgenoten, die zon-
der Van Waveren, Ykema, Deutman 
en Koekebakker uitkwamen hebben 
zich in deze wedstrijd goed kunnen 
inspelen. 

De dames  van LMHC zijn de com-
petitie tiegoimen met een 3-0 zege op 
Hudito. De ploeg heeft twee aanwin-
sten in de gelederen: doelvrouwe 
Zwiers en de halfspeelster De Roy 
van Zuydewijn. De doelpunten wer-
den gescoord door de dames Doele-
man, Hermsen en Goekoop. De da-
mes van LMHC IV versloegen Tem-
po '34 met 2-0. 

HOCKEY  /kg 
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grote vum. 
Leiden,,ttad gisteren in de strijd 

tegen  kaistaa.  -voor het eerst aan met 
Ykema, die na zijn Delftse jaren in 
Leiden is teruggekeerd. Hij speelde 
op de linksbackplaats, aanvankelijk 
nog wat onwennig, maar spoedig 
bleek dat zijn terugkomst een ver-
sterking is voor de LMHC. Ook 
Deutman — pas terug van zijn trip 
met De Batavieren in Zuid-Afrika — 
was er zeer goed in. De wedstrijd te-
gen Amsterdam was een van de beste 
die Leiden sinds het seizoen 1961 
heeft gespeeld. De strijd eindigde ge-
lijk: 1-1. 

De eerste helft van de wedstrijd 
kenmerkte zich door een voortdurend 
fel aanvallen van Leiden, waarbij de 
Amsterdammers onder 'eliding van 
Terlingen er maar net in konden 
slagen hun doel schoon te houden. 
Voigt, de linksbinnen van het Neder-
lands elftal, speelde nu vreemd ge-
noeg op de linkshalfplaats en deed 
het daar uitstekend. Na rust kwam 
Voigt in de voorste line uit en op-
nieuw bleek hoe gevaarlijk hij kan 
zijn. Na een kwartier spelen rukte 
hij de Leidse achterhoede uiteen en 
stelde Spits in staat langs Kerkhoff 
te schieten. Dat was wel tegen de 
verhouding in, maar Leiden was er 
niet door ontmoedigd. Krol bezorgde 
de Amsterdamse achterhoede een 
hoop last en Mien minuten voor tijd 
was hij het die een pass van Deut-
man meenam en inkogelde. Met Lei-
den in de aanval kwam het einde 
van dit aantrekkelijke duel dat aan 
de toeschouwers menig open doekje 
ontlokte. Uitblinkers bij Leiden wa-
ren: Kerkhoff, Ykema, v. d. Bosch en 
Krol. Bij Amsterdam: Terlingen en 
Voigt. 

Ai-cet-7.4 	is. 9-  )ts 

Laren.-Leiden/C. 

In, de eerstte tronde van  ,de s rijdi 
Dm de 	TTC Hbeke r, ttr ad LIVIIIC 
tegen Laren met niet minder dan 
vijf 	Ibinnen de witite lijnen 
en weird mede  ,daardoor al meteen 
met 1-3 voor  ,de volgende ronde 
geschakePd. Het gehieeil kreeg door 
de bank ,genornen bet karakter van 
een „vakantie-wedstrijidtje", waafrirl 
overigens wel tot uiltdruilikinit 
dial. Laren zich niet onverdlienstel ijk 
op de komende  competitie had voor-
bereid. Van meet at ondernkam Laren 
enige zeer 'good opgez et te a a nv glen 
en Ikon reeds in de 10de minuut via 
midivoor Claus de 	nemen 
(1-0). Leiden kreeg Iliangzaam maar 
zeker weitiswaar wat meetr vat op hest 
Larense spel, idioch het miste de no- 

ge ,stootiltrachit , waaraan de drie in-
valuers tin de voorhoede uiteraard1 
niet vreemd waren. Daar waar enige 
Leidse aanvallen wel gievaarlijic 
dreilgden te warden, igreep die Laren 
se verdediging met' Fokker als utt. 
blinker resoluut en afdoende in. Nog 
voor de rust verhoogde Claus de 
voorsprong tot 2-0. Na de thee speel-
de Leiden aanvankelijk jets feller 
en then de Larense-defensie even een 
,stetek het vallien" kon Van den 
Bosch de stand op 2-1 brengen, Vrij 
spoedig gaf Laren echter we vrij-
wel getheel de toon ,aan en mocht 
Leiden zich, „gtedukkig prijizen" dat 
de jeugdige invalder Doelman Cappy 
Kerckhotf zijn kooi op zo'n isublieme 
wtize voor een serie ,doorbo ring en be-
hoedtde, Een kwartier voor tijd kreeg 
die wedstrijd een nogal rornmelig aan-
zien en namen beide partijen de rest 
kennelijk ilia meer „au sterieux". 

Nog voor het ,verlassende eitnisig-
naal" bracht linkstbinnen Boonstro 
de stand op 3-1.  

1411.HC 1.1"-BI) C a • 	24-a, 
Met debutante  YiTiniCe van

3
Ham 'op de midvoorplaats hebben de Leid4',.? 

dames tegen BDHC 3 vrijwel de ge- 
hele we 	kunnen domineren 
Nog voor de rust kon de Leidse mid-
voor, die zich ontpopte als een zeer 
sneldie speedster, met twee fraaie doel,
punten haar drub de leiding bezor- 
gen. (2-0). Na de thee rondde al vr,ic  
spoedig rechtsbulten Eke Kruyit eon vain, 	snelle clashes langs de ltijp, 
met een hard onhoudbaar schot  of (3-0). 
LMHC deed het hierna heel rustig 

aan met als gevolg, dat het slechts 
4-0 werd en wel via de stick van 
1 i nksbi n n en Carla He r mse n , kort n a - 
dat eon doelpunt van dezelfde speed-
ster wegens off-side was afgekeurd. 
De Leidse keepsteir Carla Zwiers be- 
hoefde slechts tweemaal afdoende  in grijpen. 

In een vrijwel gelijkopgaand:e strijd• 
heeft Leiden tegen BMHC een gelijk-
spel (1-1) behaald. Over het alge-
rneen, waren die aanvallen van Leiden 
iets gevaarlijker. Krol, die met het 
Nederlands elftal in Lyon speeR, 
word evenwel stark gemist. Bij die 
rust was de stand nog dubbelblank. 

Na de hervatting word Leiden ge-
vaarlijker en na een kwartier opende 
midvoor van Ravenswaay Claassen 
utt een vrije slag de score. BMHC 
kwam echter terug. De Leidse verde-
diging gaf aanvankelijk geen krimp, 
maar uit een strafcorner ontstond 
vijf minuten voor tijd een straf-
push, welke door BMHC-rechtsbin-
nen Bergman benut word. 

Uitblinkers waren bij BMHC Berg-
man, Dekker en de in het jeugdelftal 
spelende Van Alphen en bij Leiden 
Ykema en Van der Bosch. 

3  



Aanvankelijk werden de dames van  3 
LMHC dermate overtroefd, dat Rood 
Wit vrij spoedig de leiding kon ne- 'b3 
men. (0-1). Toen ging de Leidse 
doelpunten-machine ineens op voile 
toeren draaien. Nog voor rust ver-
richtte Carla Hermsen haar hattrick 
(3-1) en na de thee leverden ach-
tereenivolgens Nel van Ham (2 x) 
en Hanny Doeleman hun aandeel in 
het schuttersfeest. 

Hockeyclmje.tj$,... 

• stettg 
1evig teleur 

De nederiaag, die Leiden gisteren 
tegen het nog puntloze HGC Teed, 
was zonder twljfel een even onver-
wachte als bittere tegenvaller. De 
wedstrijd stond op bijzonder laag 
peil. Geen ogenblik slaagde Leiden er 
in zijn normale spel te ontpooien, wat 
voor een deel kan worden geweten 
aan de vreemde arbitrage. Het spel 
werd vaak volkomen dood gefloten. 

HGC nam in doze rommelige strijd 
het heft direct in handen en onder 
leiding van Van Elfers word de Leid-
se achterhoede ander druk gezet. Ge-
lukkig bleak Ykema, een te horde 
noot om. to 'waken voor de thuisclub 
zodat de score binnen de perken bleef. 
Van Elfers benutte voor rust een 
strafcorner voor HGC, een wapen-
felt, dat ook Ykema voor Leiden op 
zijn naaan schreef. Na de hervatting 
kwam Leiden stevig in het offensief, 
maar saver dat niet word dood geflo-
ten, liep het vast op de Haagse ver-
dediging, Internationa' Krol voelde 
zich op de midvoorplaats kennelijk 
niet meer op zijn gemak nu hij 7,0 
vaak in het Nederlands elftal rechts-
buiten heeft gestaan. Uit een ten on-
rechte toegewezen strafcorner kwam 
HGC weer aan de leiding en even 
later verhoogde Dumoulin de Haag-
se voorsprong tot 3-1. Vijf minuten 
voor tijd reduceerde Leiden de ach-
terstand toen Deutman uit een mooie 
voorzet van v. d. Bosch scherp in-
sloeg. Leiden, dat zich steeds meer 
geprikkeld voelde door de niet to 
volgen arbitrate beslissingen, kwam 
in de laatste stormloop niet meer tot 
de gelijkmaker. De grote uitblinkers 
waren Van Elfers, Ykema en doelman 
Van Waveren. 

$3ekeyicoomfetitie 

Kam on g er sat 
111111HC: 4-1 

In een onaantrekkelijke wedstrijd 
heeft Leiden (met 5 invaliers) het 
niet kunnen klaren tegen een beslist 
niet sterker Kampong. 

Leiden began met een offensief, 
waaruit enige gevaarlijke aanvallen 
ontstonden. Kampong kwam terug 
en na 20 minuten kwam een onver-
wacht doelpunt van de stick van 
Westra. Doch ook Leiden liet zich 
niet onbetuigd 

Een aantal gevaarlijke aan-
vallen werd gelanceerd en dat resul-
teerde in enige strafcorners, die door 
doelman Toft zeer good werden ge-
keerd. Het tweede doelpunt ontstond 
uit een lange corner ingeschoten 
door Westra. 

In de 2e helft werd het al spoedig 
toen Westra de bal goed mee-

nam en keihard inschoot. Leiden 
bleef iets sterker, maar doelpunten 
bleven uit. Kart daarna werd het 
door Daeff 4-0. Een door .Ykema 
ingeschaten strafcorner wist Deut-
man slim in te pushen en-  met die 
stand, 4-1 kwam het einde. 

- 
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v _to  ictonatleiden ,943  
Op een zeer slecht bespeelbaalveld 

hebben de Leidse dames na een aan-
vankelijk aardig gelijkopgaande strijd 
de Victoria-dames uiteindelijk met 1-4 
verslagen en wederom 2 nuttige winst-
punten binnengehaald. 

Nadat midvoor Nelly van Ham de 
score voor Leiden had geopend (0-1), 
kon kart daarna Ria van Veen gelijk-
maken (1-1). Nog voor rust bracht 
Joke de Roy van Suiderduin de stand 
op 1-2. Na rust domineerde Leiden 
sterk. Het Leidse overwicht werd met 
slechts twee doelpunten tot uitdruk-
king gebraeht: 1-4 (Carla Hermsen). 

spoor een overwinning van 0-2 op 
Ever Swift, hebben de Leidse -lames 
een lastige klip omzeild. Dat de rust 
inging met een dubbelblanke stand was 
enerzijds aan onopettendheid van de. 
Leidse voorhoede en anderzijds aan 
goed verdedigen van Ever Swift te 
wij ten. Na rust ging er beduidend 
meer gevaar van de Leidse aanvallen 
uit met twee fraaie doelpunten vap 
Nelly van Ham tot resultaat. 

fAGBLAD MAANDAG 21 OgrOBER 

HOCKEY 	3 
Leiden rekent 
met Laren af 
Eindelijk is Leiden er dan loch in 

geslaagd Laren te verslaan en zelfs 
op overtuigende wijze: 0-3. Ykema 
toonde zich een aanwist voor de ploeg. 
Vooral zijn strafcorners waren do-
dend. Van de drie strafcorners, die 
de LMHC kreeg te nemen, sloeg hij 
er twee langs de Larense doelman. 
Ook doelman Van Waveren speckle 
een zeer goede wedstrijd. 

Direct na de beginbully was Leiden 
in de aanval, om die in de eerste helft 
niet meer af te staan. Piper en Mar-
res behoedden Laren voor een de-
bacle. In de derde minuut al kreeg 
Leiden een strafcorner te nemen, die 
door v. d. Bosch goed werd gestopt 
en door Ykema ingekogeld. Leiden 
ging door. De aanvallen werden zeer 
goed opgebouwd door v. d. Bosch en 
Deutman met medewerking van Yke-
ma en Koekebakker en na rust van 
Van Ravenswaay Claessen. Laren 
kwam in steeds groter moeilijkheden 
te verkeren en kon slechts redding 
brengen door een strafcorner weg te 
geven. Het eerste doelpunt werd „her-
haald", alleen veranderde Deutman 
het schot nog even van richting. Na 
rust een sterk aanvallend Laren, dat 
echter goed werd opgevangen door de 
Leidse verdediging. Door Leidens 
rechtsbuiten De Haas werd het op 
fraaie wijze 3-0. 

De stand in de competitie van vo-
rig jaar, die dit seizoen wordt voort-
gezet, is nu: 
A'dam 10-18 
SCHC 11-17 
Laren 11-15 
HDM 10-11 
H'versum 11-10 

DSHC 
Kampong 
BMHC 
Leiden 
HGC 

11-9 
11-9 
11-9 
10-8 
10-0 

HoWiogigirS 
Leiden haalt, 

144,v-4/90,3 
punt binneft 
Na een op laag peil staand duel 

heeft Leiden gisteren in Bloemendaal 
een geltjk spel bevochten op BMHC. 
Misschien is het beter te zeggen dat 
BMHC het gelijke spel op Leiden 
heeft bevochten, want vooral in het 
laatste gedeelte van de strijd stonden 
de Bloemendalers met de rug tegen 
de wuur. 

Er werd in dit duel zeer rommelig 
en hard gespeeld zonder dat dit nodig 
was. De beide teams praatten meer 
dan dat zij hockeyden en dat kwam 
in het spel goed tot uiting. De doel-
punten kwamen uit straf corners en 
dat toont wel aan dat de voorhoeden 
niet imponerend hebben gespeeld. 

In de eerste helft nam BMHC di-
rect het heft in handen. Doelman 
Van Waveren kreeg het hard te ver-
duren, maar wist 't met behulp van 
spil Ykema Loch voorlopig te ldaren. 
Tenslotte gaf Dekker uit een straf-
corner BMHC de leiding. Direct daar 
op kreeg BMHC een strafpush to ne-
men. Van Waveren wist de kogel 
prachtig to keren. 

Na de rust toog Leiden ten aanval 
en nu kwam de BMHC-verdediging 
onder druk to staan. Maar daar de 
Leidse midvoor het spel to veel op-
hield kwam er lange tijd niets van de 
gelijkmaker, hoeze0 v. d. Bosch en 
De Haas daar ook de mogelijkheden 
toe openden. Tien minuten voor tijd 
maakte Ykema uit een strafcorner 
gelijk. In de slotfase moest BMHC 
nog alle zeilen bijzetten om het ge-
lijke spel to handhaven, want de Lei-
denaars dromden na Ykema's treffer 
in groten getale de Bloemendaalse 
cirkel binnen. 

Stand: 
Adam 
SCHC 
Laren 
HDM 
Hilversum 

11-20 BMHC 
12-19 Leiden 
12-17 DSHC 
11-13 Kampong 
12-10 HGC 

1210 
11- 9 
12- 9 
12- 9 
11.,  0 



15-
16-12 
15-12 
15-11 
15- 4 
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Leiden verovert punt  9 0 	46. 41  i', 4—ockHey7oKvEeY..—± '1._ 
op leider Amsterdam  LEIDEN was 
Leiden heeft zich kraebtig hersteld 

van de miserabele parttj hockey, die 
tegen het zwakke HOC werd ten 
Loon gespreid door koploper Amster-
dam — nog ongeslagen — op de 
Krogt een knap gelijk spel (0-0 of te 
dwingen. Met lets meer geluk aan 
hun zijde hadden de Leidenaars Am-
sterdam zelfs de eerste nederlaag 
bezorgd. 

De grote man in de LMHC-ploeg 
was dit keer linkshalf van Ravens- 
waay Claessen, die de befaamde 
rechtervleugel van Amsterdam:Spits 
Coster van Voorhout geheel lamleg-
de. 

Als Leiden wat meer de fortuin 
op zijn hand had gehad dan wa- 
ren er vow rust al doelpunten ge- 
komen. Krol en v. d. Bosch kwa-
men dicht bij een treffer maar op 
het beslissende moment hobbelde de 
bal op het zware en moeilijke veld 
net lets verkeerd. Ykema c.s. hielden 
de soak achter goad op slot, zodat 
Leiden zich onbekommerd near de I 
veste van de gasten kon begeven. In 
de voorhoede liep het allemaal veel 
beter dan vorige week. De Haas gaf 
enkele voorzetten, maar het binnen-
trio kon er niet van profiteren. Koe-
kebakker presenteerde Krol eon 
prachtige Icons. De Leidse interna-
tional ken de hoog opspringende bal 
Met goad onder controle krijgen en 
zo vloog de bal tech nog voor het 
doel langs. Na de rust tong Amster-
dam verwoed op het Leidse doel af. 

De gebroeders Spits en Voi t Veer-
den zich geducht, maar Van Hoes en 
Moans hielden stand. Terlingen mis-
te voor de Amaterdammers in dit  

gedeelte van de 'strtid een strafpush 
en over die tegenslag kwamen de 
bezoekers niet moor heen. Leiden 
nam de aanval over. Krol schoot 
een centimeter mast het Amsterdam-
se doel en ook Deutman kwam dicht 
bij een treffer. Maar gescoord werd 
in dit boeiende duel niet. 

onfortuinlijk 
Op de resultaten van Leiden valt 

geen peil te trekken. Onverwachte, 
teleurstellende nederlagen worden af-
gewisseld met zeer knappe presta-
ties (zoals tegen Amsterdam). Gis-
teren was het weer eons tijd voor 
een ferme teleurstelling. Tegen Hil-
versum verloor Leiden met 3-2. De 
Leidenaars presteerden het twee(  
strafballen te missen en daarnaast 
nog eon aantal ongelofelijk mooie 
kansen. 

Van Hilversum was eigenlijk al-
leen gevaar to duchten als zij straf-
corners te nemen kreeg. De thuis-
club benutte daarvan ruim 60 % en 
dat was voldoende veer de overwin-

d fling. Na de strijd ontbrandde er een 
enorme discussie over het felt. dat 
Hilversum de strafcorners steeds met 
een andere stick had genomen. Dat 
is niet toegestaan, maar de scheids-
rechters hadden er kennelijk geen 
erg in. Aanvankelijk kreeg de thuis-
club weinig kens door het goede ver-
dedigen van Moons en Ykema. Toch 
kwamen de Hilversuinmers aan twee 
doelpunten en wel uit strafcorners, 
die door Van Rooyen op zeer du-
bieuze wijze werden ingeschoten. Hoe-
wel Leiden heel wat kansen kreeg, 
slaagden de Leidenaars er niet in 
door te drukken. Het werd zelfs 
3-0 teen de LMHC-achterhoede een 
van haar sporadische fouten beging. 

In de tweede helft was Leiden een 
stuk starker, maar veel leverde het 
niet op. Twee strafballen verdwe-
nen naast in pleats van in het doel 
en elle strafcorners brachten het-, 
zelfde resultaat. Eindelijk elukte het ,  
Krol de Hilversumse defensie open te, 
broken. Later schoot ook V. d. Bosch' 
nog rank, maar het alleszins verdien-
de gelijke spel bleef uit. Leiden was 
in dit duel wel heel ongelukkig. 

Leiden-TOGO 2  02. 
taar Leiden weer compleet bin en 

de lijnen kwam kiopte het samenspel 
als vanouds. De Leidse dames gingen 
direct tot de aanval over en konden 
omdat zij het middenveld vrijwel be-
heersten, het initiatief voortdurend in 
handen houden. Tech bleven, nadat 
Carla Hermsen met een fraai schot 
de score had geopend, verdere goals 
,uit dank zij uitstekend werk van TO-
GO-keepster Corry. Roodenburg: Na 
de hervatting kon TOGO, ondanks een 
gewijzigde opstelling evenmin tot re-
sultaten komen en stelden, chtereen- 
gens Mary Galestoin en HJ 	oel- 

plan de Leidse zege veilig (3-0). 

Hockeycompetitie 

Leiden had 
weer succes 

`'tor 
eerste klasse van de hockey- ' 

oor zover Leiden nog de kans liep 

,,ompetitie te degraderen, heeft de 
ploeg zich nu definitief veilig gesteld 
door een knappe zege to behalen in 
de uitwedstrijd tegen de Delftse Stu, 
denten Hockey Club. 

Leiden probeerde het in daze wed-
strijd met een geheel nieuvvte opstel.. 
ling en dat bleak een versterking to 
zijn. Of de proefneming van a tot z 
is geslaagd valt moeilijk te zeggen 
omdat DSHC met een aantal inval-
lers uitkwam en Met tot een nor-
male spelontplooiing kon komen. 
Leiden had de middenlinie en de 
aanval wat dooreengehaald. Dat gaf 
enerzijds beter opbouwend spel in 
het midden en grotere snelheid in de 
vuurlinie. Deutman speelde als 
rechtshalf een zeer goede partij, al 
sloeg hij zijn verdedigenide taak wel 
eens over. Ook Ledeboer kan op een 
goede wedstrijd terugzien. 

Als DSHC eens gevaarlijker door-
drong dan dankte zij dat voorname-
lijk aan het slordige spel van Moms 
en Van Hees maar niet aan de eigen 
kracht. Na 7 minuten nam Leiden 
de leiding door Krol, die een pass 
van Koekebakker oppikte en insloeg. 
Er kwamen nog meer kansen, maar 
slordig schieten stond verder succes 
in de weg. Na rust zorgde Krol veer 
0-2, waarna Geldrop tegenscoorde. 
'it een kanonnade op 't Delftse doel 

kwam de derde treffer voort: van de 
stick van Van Raven waay Claassen. 

I-I l v s e 
Hockelgogim:etiti 

Leiden te zwak 
In een vrijwel gelijk opgaande 

strijd heeft Leiden de winst moeten 
afstaan aan SCH een ploeg welke 
vrijwel geheeM17-1 internationals en 
oud-internationals bestaat. Vooral de 
achterhoede van de Stichtse ploeg, 
Van Gooswilligen en Leemhuis, was 
zeer stark. 

In de eerste helft kreeg Leiden 
lets betere kansen, doch doelman 
Van der Zee slaagde erin, zij het 
somas met enig geluk, zijn heiligdom 
schoon to houden. Een minuut voor 
rust scoorde Meijer uit een strafcor-
ner voor SCHC. 

Bij Leiden stak de achterhoede en 
vooral spil Ykema in een voortreffe-
lijke norm. De aanvallen van de 
thuisclub waren echter te doorzichtig 
om de gerouttineerde SCHC-defensie 
voor grote problemen te stellen. In 

1de tweede helft was SCHC lets ge-
vaarlijker, maar Zweerts en Zwier 
bemitten de voorzetten van die snelle 
Van Vroonhoven niet. Van Leidse 
zijde bleef het aanvalsspel zwak Het 
einde kwam dan oak met onveran-
derde stand: 0-1. 

Leiden 2  stelde zich door een 2-1 
zege op Aeolus veilig veer degradatie, 
het eerste damesteam won in een 
zeer slechte wedstrijd met 3-0 van 
TOGO. 

A'dam 	16-27 BMHC 
SCHC 	15-24 Leiden 
Laren 	16-20 DSHC 
HDM 	16-18 Kampong 
Hilversum 15-13 HGC 



Hock eycompetitie 

Leiden maakte 
/9411  zich boos . . 

competitie-wedstrijd van dit seizoen 
geen succes kunnen opleveren voor 
de Leidse heren. Zij verloren met 0-2 
van HDM. 

Met een overrompelend initiatief 
van onze stadgenoten en het zag er 
naar uit dat HDM er niet aan to pas 
zou komen. De kansen keerden ech-
ter, want al spoedig verplaatste het 
spel zich. Na ongeveer twintig minu-
ten werd door HDM een goede corn-
binatie gevormd, waaruit Van Duy-
venbode Varkevisser de stand op 1-0 
bracht. De nationale doelman Veen-
tie werd nu aan het werk gezet, maar 
hij werkte alles rustig en resoluut af. 
Ook Frans Fiolet, genezen van een 
blessure, speelde „ouderwets". Op-
nieuw probeerde Leiden de bakens te 
verzetten, maar de afwerking bleef 
zwak. Van Duivenbode Varkevisser 
bracht de stand tenslotte op 2-0. Bij 
Leiden was Just Kerkhof een goede 

Een (knappe) 1-2 zege bij Kam-
pong heeft Leiden op de vijfde plaats 
van de eersteklasse - ranglijst ge 
bracht. Aan dit spel, dat op de 
Stichtse grasmat gedeponeerd werd, 
viel evens-el niet te zien dat er 
eersteklasse-ploegen aan het werk 
waren. Voor de rust was het een 
matte vertoning. Slechts een afge-
keurd doelpunt van Ykema bracht 
even felheid. Na de hervatting werd 
Leiden arbitraal verrast met een 
stra frush voor een overtreding wel-
ke floor niemand geconstateerd was. 
Kampong kwam hierdoor op 1-0, 
maar had ciaarvan uiteindelijk 

plezier. want Leiden, boos-  gewor-
den, ging de K:ampong-defensie an-
der zware druk zetten. Steeds vaker 
moest de Utrechtse formatie aan de 
noodrem gaan hangen en daar dit 
niet altijd op correcte wijze geschied-
de, kreeg Leiden vele strafcorners 
toegewtzen. Twee ervan werden door 
Ykema zeer goed ingesloten: 1-2. 

Bij Leiden speelden Koekebakker. 
Ykema, en deelman Van Waveren 
een goede wedstrijd. 

Na de overwinning op Everswifi 
(4-1) handhaafden de dames var 
LMHC zich stevig aan 	kop. Mej. 
Galestin opende eerst in de vijftien- 
le 	de score. Vrijwel direct 
daarna maakte Ever Swift gelijk. Na 
de thee bracht mej. Goe/koop de 
score op 2-1, verhoogde mej. De 
Boer kort daarna de voorsprong tot 
3-1. Kort voor tijd bracht mej. 
Herm,sen na ee fr aie solorun de 
stand op 4-1. 

Hockeycompen 

kampioenr 
Het damesteam van de Leidse 

Mixed Hockeyclub kan dit weekeinde 
de kampioensvlag in de tweede klasse 
hijsen indien het duel tegen BDHC 
III een punt oplevert. De Leidse da-
mes hebben getoond in deze afdeling 
duidelijk superieur te zijn. Haar 
voorsprong op nummer twee van de 
ranglijst, Ever Swift, bedraagt ten 
minste zes punten. 

De stand luidt: 
Leiden 	11-20 Kieviten II 10-10 	I 
Ever Swift 10-12 Hudito 	10-10 
BDHC III 10-11 Togo II 11— 7 
Rood W. II 10-11 Victoria 	11— 3  

Nu is BDHC III op eigen terrein 
een moeilijk te overwinnen tegen-
standster, zodat Leiden met groot 
enthousiasme en vaste wil zal moe-
ten strijden am het ontbrekende 
puntje te veroveren. En aan die twee 
factoren heeft het de LMHC nog wel 
eens ontbroken in deze klasse met 
veel zwakkere tegenstandsters. Als 
de ploeg zo speelt als vorige zondag, 
Coen de dames Hermsen, Goekoop, 
De Boer en Galenstin in de laatste 
twintig minuten met vier forse scho-
ten ineens de winst naar Leiden 
haalden, dan is het zondag zonder 
twijfel feest bij deze vereniging. 

In de eerste klasse heren komt 
Leiden uit tegen de Delftse studen-
ten, die vooral op eigen terrein nog-
al eens verrassend uit de hook kun-
nen komen. Gewonnen heeft de 
LMHC hier zeker nog niet, maar de 
kans op een zege is er wel wanneer 
de voorhoede de kansen goed waar-
neemt. 

Het reserve team van de LMHC 
verkeert nog steeds in degradatiege-
vaar. De wedstrijd tegen MRHC client 
men dan ook wel to winnen wil men 
zijn plaats in de promotieklasse A 
behouden. Technisch gezien hoort de 
ploeg beslist in deze afdeling thuis. 
De lage plaats op de ranglijst is al-
leen te verklaren door het vaak on-
doordachte samenspel, waardoor vele 
kansen verloren gaan. 

5:,3. 	lioceK;Y 

L3111  " dames 
kampioen 

strijden, die zullen beslissen welk elf-
tal zich in het komende seizoen in de 
promotieklasse geplaatst zal zien. 
Voor het echter zo ver is, zal er heel 
wat moeten gebeuren want een over-
winning op HHIJC.  haar rivaal, zal 
Leiden zeker niet cadeau krijgen. 
Wanneer HHIJC het kampioenschap 
in haar afdeling behaald heeft, zullen 
deze beslissingswedstrijden volgen. 
Een sterke wil en veel enthousiasme 
zullen nodig zijn voor het behalen 
van de gewenste resultaten. 

Voor aanstaande zondag staat de 
wedstrijd Leiden—HDM (heren) op 
het programma. Hoewel HDM met 
vier punten op Leiden voorstaat is 
het zeker mogelijk dit elftal op eigen 
terrein te versla-an. Voor het tweede 
elftal van Leiden zijn de kansen min-
der gunstig. pit elftal moot strijden 
voor de laatste plaats,, wanneer ech-
ter het technische spel aan de eisen 
voldoet, verwachten wij ook voor het 
tweede Leidse herenteam een goed 
resultaat. 

2) 

A'dam 	18-31 	Hilvers. 18-15 
SCHC 18-30 Leiden 18-14 
HDM 18-21 DSHC 18-13 
Laren 17-20 Kamp. 18-12 
BMHC 18-16 HGC 17— 6 

In een teleurstellende wedstrijd 
leed het tweede 	 an Lei- den eener-V=diendefiedeg tegen 
het Delftse Hudito. (0-2). Het spel 
was van dien aard dat er van goed 
hockey geen sprake was. In de eer-
ste helft maakte Hudito het eerste 
punt; het tweede punt ontstond in 
de tweede helft door een misver-
stand in de Leidse achterhoede. 

Het enige_ iterheugende feit kwam 
van het derde herenelftal. Na een 
overwinning oi- oen eel hebben 
zij zich veilig gesteld voor eventuele 
degradatie. In een prettige wedstrijd 
verrichte. Ooninxc hattrick, waarna 
alleen Kraayenhage nog kans zag er 
een vierde doelpunt aan toe te voe-
gen. Hierna dacht men het wel ge-
wonnen te hebben. Groen Geel nam 
het spel over en bracht de eindstand 
op 4-2. 

Ook de dames zorgden voor een 
overwinnirfriTer spel dat zij ver-
toonden was niet wat men er van 
verwachtte en zeker niet dat wat 
men nodig heeft am een promotie-
wedstrijd to winnen. Zelden hebben 
zij zo individueel gespeeld. Weers-
omstandigheden maakten het de 
Leidse dames verre van gemakkelijk, 
de rust ging in met een 2-0 achter-
stand. Na de rust brachten de dames 
Goekoop en Galestin de stand op 
3-2. 

y 

Alle aandacht moot nu warden ge-
vestigd op de komende promotiewed- 

De dames van LMHC zijn vorig 
weekeinde zonder enige moeite kam- 
pioen van haar afdeling geworden.  De Itockeycompetthe 
d e  top bereikt; 	 •voor ge en enkel team 

Door de nederlaag van concurrente 
Ever Swift hebben de Leidse dames 	4'.5 /,3 .1 h  . 

• ..., 

. 	 • • 

voorsprong van acht punten op haar 

is het nog mogelijk het eerste elftal 
van Leiden in to halen. Met een eidse 	eren kregen 
naaste tegenstan-difer kan het nu de 
kampioensvlag hijsem. 

klop van HMI (0 
Na een gedwongen rust van an- vervanger voor Van Ravenswaay 

Claassen. Het was jammer dat de 
wedstrijd door slechte leiding slordig 
eindigde. De stand in de eerste klas-
se is: 

derhalve maand heeft de laatste 



Toernooi LMHC om 
Goekoop-bekers 

LMHC organiseerde tweede paas-
dag op Naar terrein aan de Kroght 
een jeugdtoernooi om de Goekoop-
bekers. Hieraan werd deelgenomen 
door de jongens- en meisjes-ploegen 
van HHIJC, TOGO, HGC, Kieviten, 
Victoria en Pinoke. 

Ondanks de natte velden en de 
slechte weersomstandigheden is er 
fel en enthousiast gestreden. Het was 
een sportieve en gezellige hockeydag. 
Als poule-winnaars bij de meisjes 
kwamen TOGO en HGC uit de bus. 
Doze Haagse aangelegenheid leverde 
in de finale een 4-0 zege voor TOGO 
op. 

Kieviten en  HDM eindigden bij de 
jongens in de poules op de eerste 
plaats. Na het verstrijken van de 
normale speeltijd in de finale was de 
stand 1-1. Hier moest verlenging 
uitkomst brengen. Kieviten scoorde 
daarin nog tweemaal, zodat de eind-
stand 3-1 in het voordeel van de 
Wassenaarse ploeg werd. 

L. 4, 
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Reserves van Leiden kunnen na 
zege wat rustiger ademhalen 

1Le en, et liefst 
Vakantiehockey bij LMHC 

virt
• • th 

• 

Door een 0-2 overwinning op het 
Haagse H.G.C. heeft Leiden 2 zich 
gedeeltelijk vrijgesteld 
tie. Gedeeltelijk, want het laatst ge-
plaatste elftal beef t twee westrijden 
meer gespeeld dan onze stadgenoten. 
Er bestaat nog altijd de kans dat de 
Leidenaars op de laatste plaats ein-
digen, maar na de wedstrijd van gis-
teren nemen wij aan dat die kans 
zeer klein is. 

Tegen H.G.C. had Leiden steeds 
overwicht waaruit in de eerste helft 
twee doelpunten werden gemaakt. 
Midvoor De Maas nam het eerste 
voor zijn rekening, waarna linksbui-
ten Roberti het tweede maakte uit 
een doelworsteling. Ook in de tweede 
helft was Leiden overwegend sterkei ; 
doelpunten werden er echter niet 
meer gemaaktrt de eigenlijke com-
petitie in de estelijke ee-ste klasse 
is men een na-compet 	.:gonnen. 
Doze competitie is bed 	als aan- 
vulling en wordt gespc i op drie 
verschillende velden in .et westen. 
De elftallen spelen gehele wedstrij-
den in toernooiverband. Leiden I ont-
moette H.D.M. en S.C.23.C7W het 
veld van eerstgenoemde. In deze wed-
strijden kwamen onze stadgenoten 
uit met een stork gewijzigd team. 
Spil Ykema was naar de backplaats 
verhuisd, Van Hees nam zijn plaats 
in. Als linkshalf speelde Frits Philips 
van H.T.C.C. mee en Rob Deutman 
verving zijn broer op de rechtshalf-
plaats. Op de linksbuitenplaats stond 
Just Kerkhof. Dit alles leverde een 
goed samenspelend elf tal op, hetgeen 
vooral tot uiting kwam in de wed-
strijd tegen H.D.M. Het resultaat 
hiervan was een gelijkspel, 0-0. Phi-
lips bleek een welkome versterking 

voor Leiden. De tweede wedstrijd te-
gen S.C.H.C. werd een 4-1 neder-
laag. Het ging in de eerste helft ge-
lijk op. Pas twee minuten voor rust 
zag Frank Zweerts kans met een 
prachtige backhand Van Waveren to 
passeren. Leiden zag menige kans to 
niet gedaan door de internationale 
backs van S.C.H.C. Vooral Jaap 
Leemhuis was zeer resoluut. Na de 
rust speelde de conditie een grote rol. 
Van Waveren verkeek zich nu keer 
op keer, waardoor Van Vroonhoven 
driemaal kon scoren. Tien minuten 
voor het einde redde Just Kerkhof 
met een prachtig schot de eer voor 
I .iden. 

De Leidse dames brachten het Os-
teren an een gelijkspel, 
voornamelijk door het uitstekende 
spel van de achterhoede van Kievi-
ten. Talrijke schoten werden gelost, 
maar niet een ervan ging langs de 
doelvrouwe van Kieviten. Vooral de 
ruimte naast het doel oefende grote 
aantrekkingskracht uit: daarheen 
verdween menige bal. Wanneer de 
snelle voorhoede van Kieviten een 
uitval deed op de achterhoede van 
Leiden, word ook deze snel door de 
backs gekeerd. Geen centimeter gaf 
men elkaar toe. 

De LMHC-heren, die met vijf in-
vallers uitkwamen, hebben op „De 
Krogt" in de z.g. „na-competitie 

1 

 

oule" met Laren en DSHC pun en 
4, ui wee wedstrijden behaald. Tegen 

Delft wormen de Leidenaars met 2-1 
en tegen Laren werd gelijkgespeeld 
1-1. De strijd Laren-Delft eveneens 
onbeslist: 2-2. 

Aangezien nog velen van de paas-
vakantie genoten, traden alle LMHC 
teams met invallers of invalsters aan. 
Bij de   dames was dit het ergst. Het 
eerste ream moest in Bloemendaal 

i me 711:67Trast zes vervangsters aan-
treden en verloor, zoals to verwach-
ten was. met 3-1. 

Voor het derde  damesteam  was het 
bijzonder gerakig daf de Cffalsters 
uit de rangen der junioren een dui-
delijke versterking betekenden. De-
ze meisjes, Annelies de Gruyter en 
Frederique Doeleman, hadden een 
groot aandeel in de 4-0 overwinning 
op Zuidwijck. De kans om aan de-
gradatie to  ontsnappen heeft het der-
de team nu geheel in eigen hand. 

Voor de na-cni • otitie tra4..  het 
bevig verzw-O,UeLeidcse teamkeerst 
aan tegen Delft. Het was een aardi- 

' ge, vlot gespeelde wedstrijd tussen 
twee gelijkwaardige ploegen. Leiden 
begon met eon licht overwicht en 
de Delftse doelverdediger moest en-
kele malen stevig in actie komen. 
Bij een van doze aanvallen word 
Krol good gelanceerd en zijn schot 
ging langs de te laat uitlopende 

A  Delftse goalie. De aanval van de gas-
ten kwam echter langzaarn maar ze-
ker op toeren en berokkende Ykema, 

op de rechtsbackplaats, he t t 
moeilijkheden. Na de rust hetzelfde 
spelbeeld. 

Uit een strafeorner schoot Ykema 
good in, Deutman veranderde de bal 
van richting en het was 2-0. Delft 
hield vol en door een prachtige so-
loren van De Jong kwam zij aan het 
verdiende tegenpunt, waarbij het 
bleef: 2-1. Het duel Laren-Delft 
eindigde in 2-2, nadat Laren bij 
rust met 2-0 had voorgestaan. 

Tenslotte traden Laren en Leiden 
in het strijdperk. In  de eerste helft 
werd vooral door Laren goed gecom-
bineerd. De Leidse verdediging kreeg 
het zwaar en kon op een gegeven 
ogenblik slechts ten koste van een 
strafpush redden. Doze word door 
Laren slechts genomen, zodat Van 
Waveren de bal kon keren. Dit sti-
muleerde Leiden en Laren kwam 
nu onder zware druk te staan. Krol 
speelde zich bij een van die aan-
vals:stoten vrij en doelpuntte met de 
backstick. Na rust geloofden beide 
partijen het wel, hoewel, Leiden iets 
gevaarlijker bleef. Vijf minuten voor 
tijd begin de Leidse doelman zijn 
enige fout van de wedstrijd. Door 
slecht wegwerken gaf hij oud-inter-
national Van Erven Dorens de ge-
legenheid de eindstand op 1-1 to 
trengen. Een compliment verdient 
invaller Kerkhoff voor zijn goede 
spel. 



Hockey-promotiestrud A, 

Leiden (dames) na 
de eerste hindernis 

IHIJ prodoveert 
Door in de beslissingswedstrijd op 

het Kieviten-veld de dames van 
LMHC met een weliswaar magere, 
maar  verdiende nederlaag van 1-0 
toe te brengen, hebben de HHYC-
dames hun promotiekans uiteindelijk 
op fraaie wijze tot verwezenlijking 
kunnen brengen. 

Zoals de uitslag  wel doet vermoe-
den, werd het een vrijwel gelijk op-
gaande beslissingsstrijd, waarin Lei-
den weliswaar vele goede aanvallen 
opbouwde, maar die in de Haagse 
cirkel mank gingen aan de juiste af-
werking. De Haagse Dames excel-
leerden zo nu en dan met flitsende 
doorbraken, die de Leidse verdedi-
ging steeds Weer geducht op de 
proef stelden, doch oak te weinig 
stootkracht bezaten om keepster Car-
la Zwiers te verrassen. 

Bij rust,  was de stand al met al 
nog dubbelblank. De tweede helft 
was circa 15 minuten oud Coen de 
Leidse keepster weliswaar op fraaie 
wijze een strafcorner van Ria de 
Boer stopte, maar niet kon verhin-
deren, dat de terugspringende bal bij 
Trix ..Bensink belandde en doze met 
een beheerst schot het beslissende 
doelpunt in de Leidse kooi kon ja-
gen. Zoweg HHYC als Trix Lensink 
onze  gelukwensen. 

De eerste promotiewedstrijd van de 
Leidse dames tegen het Haagse 
HHYC is enigszins in het water ge-
vallen. Door de gestaag vallende re-
gen was het veld moeilijk bespeel-

! baar. Beide elf tallen waren nogal 
nerveus. Van de bully af nam Leiden, 
met de wind in de rug, het heft in 

I handen. De captaine van het Leidse 
elf tal, Evelien Goekoop, nam een uit-
stekend gelanceerde vrije slag van de 
spil Marty de Boer mee en rondde 
deze af tot het enige doelpunt in 
deze wedstrijd. 

De Leidse voorhoede kwam daarna 
I echter te veel terug en na een mis-
ser van de achterhoede raakte het 
elf tal in een paniekerige stemming. 

leek het erop dat Leiden 
spel herwonnen had, 

helaas in dezelfde 

doelen keer op 

keer belaagd, zonder succes echter 
Menige pass van Marty de Boe 
kwam, ondanks het goede en enthou 
siaste spel van midvoor. Nienke vall 
Ham, niet tot zijn recht, omdat cif,' 
voorhoede slechts met 3 speelster 
opereerde. Het bleef 1-0. 

De eerste belangrijke stag op d( 
weg naar e promotieklasse is m ...I 
genomen. 

Deze langrijke wedstrijd ging 
vooraf aan de zondag van het  twee-
cla,agphoclretmiioo dat de tiville 
• an seer e. 	weer liet zich van 
een goede leant zien en onder een 
stralende zon werden de wedstrijden 
van zaterdag gespeeld. Voor ieder elf-
tal drie wedstrijden van 2 x 20 mi-
nuten. Zondags de resterende drie, 
omdat alle elftallen in een poule 
waren onder gebracht. Het resultant 
x.an dit gezellige tournooi werd 
in het clubhuis bekend gemaakt door 
de voorzitter van de Mixed Hockey 
Club, de heer De Roos. 

Op de eerste plants kwam Kieviten 
de tweede en derde plants werden 
gedeeld door Amsterdam en T-  WC. 
Het tournooi werd besloten a een 
gezellig samenzijn in het cltfolluis. 

Ondanks alle drukte, die er bij een 
tournooi komt kijken, mag men toch 
echt het derde elf tal van de dames 
niet vergen751, m een zeer %-
nauwe positie verkeerde. Het tij 
is gekeerd, want door een gelijk spel 
tegen Alliance en door de nederlaag 
van Strawberries tegen Sisio is de 
kans op degradatie voorblj. Het der-
de elf tal heeft zich veilig gesteid in 
een redelijk gespeelde wedstrijd. In 
de eerste minuten reeds scoorde Al-
liance; dit mocht de Leidse meisjes 
niet ontmoedigen en met  nieuwe 
mood stevende men  menigmaal op 
het doel van de gasten af .Het at-
houden van de keepster leverde Lei-
den een strafbully op, die Liesbeth 
Mulder benutte (1-1). Zo is de 
stand tot het einde gebleven. De 
competitie is nu afgelopen en de 
plants in de derde-klasse is behou-
den. 

Het tweede here  elllapeed  een 
2-0 nederlaag tegen 

Hockeycompetitie 

Leidse 
geklopt -

De tweede promotiewedstr 	eft 42  h  r 
de Leidse  hocke  dames niet veel 
geluk—FEracht. anvan elijk leek 
het erop dat zij deze zondag, in de 
tweede ontmoeting tegen HHYC in-
derdaad de promotie zouden be-
werkstelligen, maar na de rust zakte 
't Leidse spel ineen. HHYC won met 
3-1 en er zal nu een beslissings 
wedstrijd moeten worden gespeeld om 
nit te maken welke van de twee 
teams een klasse hoger mag spelen. 

In het begin toonden de Leidse 
dames vaak uitstekend spel en HHYC 
zal vermoedelijk wel aan het eind-
resultaat zijn gaan wanhopen then. 
Marrie de Boer een strafbully be-
nutte en aldus de score voor Leiden 
opende. Tot de rust ging alles goed. 
Maar na de rust verdrong Leiden 
in het grote offensief waarmee de 
Haagse dames op de proppen kwa-
men. De Leidse achterhoede kwam 
er nauwelijks aan te pas en miste 
menige bal. Linksbuiten Carla Herm-
sen speelde een zeer goede partij. 
Zondag heeft de beslissingswedstrijd 
tiller beslissingswedstrijden plants. 

Met de Leidse  heren  ging het al 
niet veel beer `In een na-competitie 
ontmoetten de elftallen van de Wes- 
telijke eerste klsg 	elkaar op de 
velden van . .H.C. Het resultant 
van deze competitie was: S.C.H.C. 
op de eerste plaats, Laren op de twee-
de plants en Leiden o 
plants. Hekkensluier .D.M.. behaal-
a-CPunten. Zoals meestal aan het 
eind van een competitie verschenen 
de elftallen met veel 'invallers wat 
het spel beslist niet ten goede kwam. 
Van onze stadgenoten zagen wij al-' 
leen Krol, Deutman en De Haas als 
waste spelers van het eerste elftal 
Met acht invallers moest men trach-
ten een behoorlijke plants to be-
machtigen. In de eerste wedstrijd te-
gen Hilversum was Leiden voortdu-
rend in de meerderheid. Hilversum 
benutte de kansen echter beter en 
won met 1-0. Ook de tweede wed-
strijd tegen Kampong werd Verloren 
2-1. Demenint redde de eer voor 
Leiden. Deze na-competitie is ,weinig 

#succesvol geweest. Geen wedstrijd 
word serieus genomen en het leek  er 
vat* op dat men maar wat deed. 
Het zal wel niet in de bedoeling lid7 
gen so lets to herhalen. 

Len van uo positieve punten van. 
dit weekeinde was het „dieren-toer-
nod.",  georganiseerd door-drarare-
Mixer Hockey Club. De velden waren 
bezaaid met adspiraten en juniOren. 
Het was een lust voor het oog de 
iongetjes en meisjes die nauwelijks 
boven hun stick uitkwamen aan 

wolven het sterkste; zij konden na 
het werk to zien. Tenslotte waren de 

het nemen van strafpushes genieten 
van een welverdiende traktatie. 

/ 
Pe Leidse dames begonnen op het io‘r  n beide 

zeer slecht bespeelbare veld van • 
Klein-Zwitserland met een duidelijk 
veldoverwicht, doch konden dit door 
de hechte HHYC-verdedi.ging niet in 
een doelpunt uitdrukken. Dam- aan de 
andere zijde een enkele Haagse uit- 
val evenmin een gat in de verdedi- 
ging kon vinden, duurde het tot in 
de twintigste minuut. alvorens mej. 
De Boer tat een strafbully de stand 
op 0-1,  kon brengen. Na. de liervat-
ting bleek reeds onmiddellijk, dat de 
dames van HHIJC het er niet bij 
lieten zitten. Onder de inmiddels ge-
stadig neervallende regen ondernamen 
zij een krachtig offensief en schoten 
zich handig profiterende van enkele 
Leidse verdedigingsfoutjes regelrecht 
near een overwinning van 3-1. En 
dat alles binnen de tijd van nauwe-
lijks vijf minuten na de hervatting. 

Doelpunten van de dames Kramer, 
Bensink en Moor. 

Leiden was nu de geslagen ploeg 
en slaagde er ondanks een terugke-
rend veldoverwicht niet meer in em 
ook maar een tegendoelpunt te sea-

' ren. De nu noodzakelijk geworden be-
slissingsrwedstrijd zal zondag waar-
schijnlijk op het veld van Kieviten 
worden gespeeld. 

HHIJC-Leiden 1f-v- 



Gee n promotie voor 
dames van LMHC7+ 
De beslissingswedstrijd voor eer 

plaats in de promotieklasse tussen 	41  
f 

de damesteams van de Leidse Mixed 
Hockeyclub en HHYC heeft onze 
stadsgenotes geen succes opgeleverd. 
De Haagse ploeg won met 1-0. 

Het enige doelpunt van de span-
nende wedstrijd werd gescoord door 
Trix Bensink. Keer op keer belaag-
den de voorhoeden van beide teams 
daarna nog het vijandelijke doel, 
maar zonder enig resultant. 

De voorhoede van H.H.Y.0 was 
aanmerkelijk sneller en kwam dan 
ook vaker tot het doel van Leiden. 
De Leidse verdediging keerde de aan-
vallen steeds opnieuw en met harde 
schoten werd de eigen voorhoede de 
gelegenheid gegeven een tegenpunt 
te maken. Dit lukte echter niet, want 
de aanvallen van de Leidse dames 
kw amen meestal niet verder dan de 
cirkelrand. Met een 1-0 stand voor 
H.H.Y.C. werd de wedstrijd beein-
digd. H.H.Y.C. komt nu volgend jaar 
in de promotieklasse uit terwijl Lei-
den in de tweede klas 

Heren: Promotieklasse B: Ring 
Pass—Leonidas 2-0; HDS—Leiden 2 
2-0; HGC 2—Victoria 2 1-1; Hille-
gersberg—Aeolus 1-3. 

Tweede Masse C: DSHC 4—Tempo 
'34 2-4; HDS 3—Leiden 3 0-1; HLC 
—Victoria 4 1-2; TOGO 4—Groen 
Geel 2 1-2. 

Tweede Masse D: Rood Wit 
BMHC 4 1-5; HHIJC 3—Leiden 
1-1; Te Werve—Kieviten 2 1—
HBS 2—Rijswijk 1-0. 

Dames: eerste klasse west: 
ce—BDHC 1-4; Be Fair—RBC 3—
Gooi—Kieviten 0-1; HDM—Amste 
dam 1-0. 

Tweede klasse B: Rood Wit 2 
BDHC 2 3-1; Leiden—HBS 2 47

, 
 

Hudito—Ever Swift 3-0; HDM 
Green Geel 2 1-1. 

el 

al (A. 
.00. Tot.: 

J, coy. 4. 
.060,50. 

Hockeycompetitie 

Opnieuw zege 
Leidse dames 

De LMHC-dames hebben ook de 
tweede wedstrijd in winst omgezet. 
Het pas gepromoveerde HBS 2 werd 
met 4-1 verslagen. 

Nadat de strijd aanvankelijk gelijk 
op was gegaan, opende mej. E. Kruyt 
uit een voorzet van mej. Hermsen 
de score. Vrij snel na deze openings-
treffer bracht mej. Kupert (HBS) 
de stand weer in evenwicht. Niet 
voor lang evenwel, want nog voor 
rust hadden de dames Van Ham 
(2 x) en Goekoop Leiden een 4-1 
voorsprong bezorgd. Na de hervatting 
werd de ontmoeting steeds ronune-
liger. Leiden bleef weliswaar sterker 
maar slaagde er niet meer in to sco-
ren. 

Het tweede herenteam speelde te-
gen HDS een minder gelukkige wed-
strijd. In het veld waren de Leide-
naars technisch de meerderen, maar 
zij schoten tegen het sitnpel spelende 
HDS in snelheid te kort. Bij beide 
doelpunten van de Haagse ploeg ging 
doelman Kerckhoff niet geheel vrij-
uit. Bovendien miste Demenint een 
strafpush. Al met al een onnodige 
nederlaag. 

Nog enkele uitslagen: 
Leiden 5—Ever Swift 3-1, Leiden 

$5—HDM 5 0-9, Leiden 7—HHYC 
2-3, Leiden 3 (dames)—Rood Wit 8 
3-1, 

Grotte triomf van 
1311-1C-dames 

Het eerste team van de Leidse Mi-
xed Hockey Club, dat met twee in-
vallers uitkwam, speelde een uitwed-
strijd tegen Groen Geel II en had 
weinig moeite de winst mee naar 
huis te nemen: 0-7. 

Ondanks een groot overwicht van 
de Leidse dames was het met rust 
nog slechts 0-1 door een doelpunt 
van mej. Goekoop. Na de hervatting 
hetzelfde spelbeeld. Leiden speelde 
nu sterker door een gelukkige wissel: 
mej. Rengers linksbinnen en inej. 
Goekoop op de backplaats. Het werd 
tenslotte 0-7 door mej. Rengers 
(3x), mej. v. d. Ham en mej. Boer 
(2x). Mej. De Gruyter debuteerde 
verdienstelij k. 

Het tweede herenteam van de 
LMHC zegevierde met 4-3 over Hil-
legersberg. Door een verrassend doel-
punt namen de gasten de leiding, 
waarna de Leidenaars een groot of-
fensief ontketenden dat hun met veel 
moeite een voorsprong gaf door doel-
punten van B. J. Demenint en F. 
Demenint. Een enkele uitval van 
Hillegersberg was echter al voldoen-
de orn de zaak weer recht te trekken. 
Van Ravenswaay Claassen en de 
linksbuiten van Hillegersberg bepaal-
den de ruststand op 3-3. Na de rust 
bleef Leiden sterk aanvallend spe-
len, terwijl Hillegersberg het meer 
van uitvallen moest hebben. Een 
kwartier voor tijd schoot B. J. De-
menint uit een strafcorner het win-
nende doelpunt voor LMHC in: 4-3. 

LMHC III (heren) lead een ver-
rassende nederlaag tegen TOGO IV 
(2-3), hetgeen een stevige domper 
zette op de kampioensaspiraties. 

LMHC IV kreeg met 2-4 klop 
van HBS, na een kwartier voor tijd 1 
nog met 2-0 te hebben voorgestaan. I 

Hockeyuitslagen 



Hockeyoverzicht 

Het eerste herenteam van Leiden. 
boekte in de uitwedstrijd tegen Hil-
versum een vrij verrassende 0.-2 
zege, dankzij een betere afwerking 
van de aanvallen. Hilversum pres-
teerde het zelfs negen strafcorners 
te missen, terwijl Leiden haar enige 
strafcorner in een doelpunt zag om-
gezet door aanvoerde Ykema. 

Vlak voor rust maakte Deutman 
een van shin bekende solorushez. 
Ztjn schot werd gekeerd en wederom 
ingeschn door A.R.O. Kerckhoff. 
De bal sprong opnieuw terug en 
werd daarna tenslotte door Deme-
mnt in het net gewerkt: 0-2. Na de 
hervatting viel Hilversuth fel aan 
en hing Leiden constant aan de 
noodrem. Maar de verdediging met 
de excellerende Van Hees en keeper 
Kezkckhoff aan het hoofd hield moe-
dig stand. 

Dames 
In de ontmoeting tussen de eerste 

dameselftallen van Leiden en Hudito 
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Leiden in Hilversum 

, . • 

Hockeyoverzicht 
Het eerste herenteam van de 

LMHC. spy Rt„..in Hvp.rsum een 
oefenWedg 	en de reh b van die 
naam. HoeW 	' Leidse heren met 
zeven invallers "(Uit het 4eede) in 
het veld kwamen, verloren zij van 
het op Van't Hooft na volledige 
Hilversum met slechts 1-2. 

Over het algemeen waren de Hil-
versummers lets sterker, maar de 
Leidse achterhoede, met spil Ykema 
aan het hoofd, gat geen krimp, ter-
wijl bovendien doelman Kerkckhoff 
voortreffelijk op dreef was. Pas vijf 
minuten voor rust slaagde linksbin-
nen. Van Rooyen erin te scoren: 
0-1. Een kort offensief van Leiden 
na rust resulteerde in enige corners 
en een strafpush, welke feilloos door 
Van Hees werd benut: 1-1. Hierna 
werd Hilversum weer sterker, maar 
doelman Kerckhoff hield tot vijf mi-
nuten voor het einde zijn kooi 
schoon. Eerst toen moest hij zich 
gewonnen geven voor een onhoud-
baar ingekogelde bal: 1-2. 

Het leeggeplunderde tweede elf tal 
speelde in Delft tegen Ring Pass 1 
een naar omstandigheden croede 
wedstrijd en won verrassend met 
0-2. De treffers kwamen op naam 
van Ledeboer en Schweers. welke 
laatste bovendien nog een formida-
bele kogel zag afgekeurd wegens ge-
vaarlijk spel. In deze wedstrijd-kwam 
duidelijk tot uiting dat het voor Ring 
Pass een moeilijk seizoen zal worden. 

Hoekevuitslagen 
HEREN, promotieklasse B: 
Ring Pr-telsdpn 2 0-2, HGC 2 

fill —Aeoluk* 	g—Victoria 2 5-2, 
Hillegersbal--Leonidas afg, 

Tweede klasse C: 
DSHC 4—Leiden 3 afg., HLC—

Groen Geel 2 afg., HDS 3—Victoria 
4 0-3, TOGO 4—Tempo '34 2-3. 

Tweede klasse D: 
Rood Wit—Leiden 4 2-1, Te Werve—
Rijswijk 3-6, HHIJC 3—Kieviten 2 
0-1, HBS 2—BMHC 3 2-0. 

DAMES, eerste klasse west: 
Alliance—RBC 0-2, Gooi—Amster-

dam 3-1, Be Fair—Kieviten 1-2, 
HDM---13DHC -2-5. 

Tweede Masse B: 
Rood Wit 2—HBS 2 1-2, Hudito—

I Groen Geel 2 2-0, Leiden—Ever 
Swift afg., HDM 2—BDHC 3 3-1. 

Het eerste herentefm an de Mille 
heeft het laatste Vria4 weekeinde be-
steed met het spelen van de oefen-
wedstrijden tegen HGC en Kieviten. 
Beide teams opereren in de over-
gangsklasse en hadden (theoretiseh) 
voor de Leidse ploeg gemakkelijk te 
bedwingen tegenstanders moeten 

Het pakte echter anders uit. Voor- 
al HGC bleek de beschikking te heb- 
ben over een goed elf tal en versloeg 
zaterdagmiddag de Lei4ertgars ver-
diend met 5-0. De Lei. debutan-
ten Goekoop en Demeri4t sr. faal-
den. Midvoor Van Duuren (4 x) en 
doelrnan v.  d. Burgh (strafpush) 
maakten de doelpunten voor HGC, 
dat als een mes door de Leidse linies 

N  4 
sneed. 	

I 
 

Zcndag tegen Kievieten ging het 
iets beter, al kon ook in deze ont- 
moeting het spel Van Goekoop en 
Demenint niet met een voldoende 
gehonoreerd warden. In het bijzon- 
der na'4cle rust kwam tot uiting dat 
de conditie van Leiden slecht is. De 
uitsla0 (2-2) was iets geflatteerd 
voor Kievieten. Demenint jr. en Goe- 
koop zorgden voor de doelpunten. 
Het eerste  ,damesteam bekerde tegen 
Dordrecht 2 (4de klasse C) en kwam 
door een 10-0 zege een ronde verder. 
De dames De Gruyter (2 x), Goe- 
koop (2 x), Lindner (3 x) en Herm- 
sen (:) x) namen de treffers voor bun 
rekening.  

stond de eerste plants op het spel. 
In de snelle, door beide partijen goed 
gespeelde wedstrijd was Leiden voor 
rust duidelijk de sterkste. Reeds na 
tien minuten spelen joeg mej. E. 

*Goedkoop de bal in de touwen. Na 
de hervatting hetzelfde spelbeeld. Het 
Leicise overwicht werd met doelpun-
ten onderstreept door de dames De 
Roy van Zuydewijn en Rengers: 3-0. 

Het tweede herenteam deelde de 
punten met Leonidas (2-2). Stomps 
en De Haas bezorgden de Leiden-
reserves, die uitstekend waren begon-
nen, na een kwartier reeds een 0-2 
voorsprong. paarna gingen zij zich 
aanpassen bij het slechte spel van 
Leonidas en behielden zij slechts ee 
technisch overwicht. Door eau bui-
tenspel-doelpunt en eon blunder van 
de achterhoede word de eind.,stand 
2-2. 

Hockeyuitslagen 
Heren, eerste klasse: Amsterdam—

DSHC 3-0; HDM—BMHC 4-2; 
Kampong—HHYC 1-3; Laren—
SCHC 3-3; Hilversum—Leiden 0-2. 

Promotieklasse B: Leonidas—Lei-
den 2 2-2; HDS—HOG 2 2-1; Vic-
toria 2—Aeolus 4-2; Hillegersberg—

' Ring Pass 0-3. 
Tweede klasse C: Tempo '34—Lei

den 3 2-0; HDS 3—HLC 6-0; Vic- 
toria  4—Groen Geel 2 4-0; TOGO 4 
—DSHC 4 3-2_ 

Tweede klasse D: BMHC 3—Leiden 
4 4-0; HHIJC 3—Te Werve 3-1; 
Kieviten 2--=RijswUk 1-3; HBS 2—
Rood Wit 1-3. 

Dames: Eerste Masse BDHC—
RBC 4-0; Be. Fair—Gooi 1-0; Kie-
viten—Arnsterdain 0-0; HDM—Al- 
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Vakantiehockey bij 

iet liefst vijf fly 

invallers, won 'poule' 
De LMHC-heren, die met vijf in-

vallers uitkwamen, hebben op „De 
Krogt" in de z.g. „na-compettie 
poule" met Laren en DSHC 3 punten 
uit twee wedstrijden behaald. Tegen 
Delft wonrben de Leidenaars met 2-1 
en tegen Laren werd gelijkgespeeld 
1-1. De strijd Laren-Delft eveneens 
onbeslist: 2-2. 

Aangezien nog velen van de paas-
vakantie genoten, traden aile LMHC 
teams met invallers of invalsters aan. 
Bij de dames was dit het ergst. Het 
eerste team moest in Bloemendaal 
met maar liefst zes vervangsters aan-
treden en verloor, zoals te verwach-
ten was, met 3--1. 

Voor het derde damesteam was het 
bijzonder gelukkig dat de invalsters 
uit de rangen der junioren een dui-
delijke versterking betekenden. De-
ze meisjes, An.nelies de Gruyter en 
Frederique Doeleman, hadden een 
groot aandeel in de 4-0 overwinning 
op Zuidwijck. De kans om aan de-
gradatie te ontsnappen heeft het der-
tie team nu geheel in eigen hand. 

Voor de na-competitie trad het 
hevig verzwakte Leidse team eerst 
aan tegen Delft. Het was een aardi-
ge, vlot gespeelde wedstrijd tussen 
twee gelijkwaardige ploegen. Leiden 
begon met een licht overwicht en 
de Delftse doelverdediger moest en-
kele malen stevig in actie komen. 
Bij een van deze aanvallen werd 
Krol goed gelanceerd en zijn schot 
ging la,ngs de te laat uitlopende 
Delftse goalie. De aanval van de gas-
ten kwam echter langzaam maar ze-
ker op toeren en berokkende Ykema, 

r
Y 

Leiden 1 heren speelde tegen Kam-
pong een matige wedstrijd. Aanvan-
kelijk domineerden de Leidse gast-
heren, hetgeen resulteerde in een 
treffer van Deutman, indirect uit een 
strafcorner. Daarna kwam Kampong 
licht in de meerderheid, hoewel de 
uitvallen van Leiden gevaarlijk ble-
ven. 

Na de rust was Kampong lets' 
sterker door 'n grotere stickvastheif.v,, 
Ebbens scoorde de gelijkmaker uitA 
een strafpush: 1-1. 

De ontmoeting Leiden 2—Victoria 
2 was een rommelig geheel, waarin  

de bezoekers zich iets sterker toon-
den. Na een minuue spelen scoorde 
Stomps indirect uit een strafcorner, 
doch na twee minuten reeds maakte 
Kodde gelijk. Nog voor de rust 
bracht Kodde, na een blunder van 
Bijlsma, de stand op 1-2 voor Vic-
toria. Na de hervatting volgde een 
Leids offensief, maar de voorhoede 
yan de LMHC-reserves bleek mach-
teloos. Victoria schoot nog tweemaal 
tegen de pawl... 

De Leiden-dames bekerden tegen 
Ring Pass 1, de waarschijnlijke te-
genstandster in de komende promo-
tiewedstrijden. De Leidse ploeg won 
verdienstelijk met 5-2. 

Voor het eerst In dit seizoen kre-
gen de Leidse dames een vrijwel ge-
lijkwaardige ploeg tegenover zich, 
maar ook tegen dit Ring Pass kwa-
men de doelpunten. Veer rust sooer-
den de dames Van Ham (2x) en 
Goekoop, na de hervatting Lidner en 
Rengers. Zowel voor ails na de rust 
was Leiden lets sterker. 

Hockeyuitslagen 
Heren, eerste klasse: Amsterdam—

SCHC 1-0; HHIJC—HDM 0-3; Hil-
versum—BMHC 0-1; Laren—DSHO 
2-1; Leiden—Kampong 1-1. 

Promotteklasse B: Leiden 2—Vie-
torla 2 1-2; HOC 2—Hillegersberg 
5-2. 

Tweede kiasse Cs DiSHCL--Leiden 3 
4-2. 

Tweede klasse D: Leiden 4—Kie-
viten 2 1-3; Te Wye—HIFIS 2 1—O, 

Dames: eerste klasse: RBC—Kievi- 
ten 1-0. 

op de rechtsbackplaats, heel wat 
moeilijkheden. Na die rust hetzelfde 
spelbeeld. 

,een strafcorner schoot Ykema 
goed in, Deutman veranderde de bal 
van richting en het was 2-0. Delft 
hield voi en door een prachtige so-
loren van Dc Jong kwam zij aan het 
verdiende tegenpunt, waarbij het 
bleef: 2-1. Het duel Laren-Delft 
eindigde in 2-2, nadat Laren bij 
rust met 2-0 had voorgestaan. 

Tenslotte traden Laren en Leiden 
in het strijdperk. In de eerste helft 
werd vooral door Laren goed gecom-
bineerd. De Leidse verdediging kreeg 
het zwaar en kon op een gegeven 
ogenblik slechts ten koste van een 
strafpush redden. Deze werd door 
Laren slechts genomen, zodat Van 
Waveren de bal kon keren. Dit sti-
muleerde Leiden en  Laren kwam 
nu onder zware druk te staan. Krol 
speelde zich bij een van die aan-
valsstoten vrij en doelpuntte met de 
backstick. Na rust geloofden beide 
partijen het wel, hoewel Leiden iets 
gevaarlijker bleef. Vijf minuten voor 
tijd begin  de Leidse doelman zijn 
en.ige fout van de wedstrijd. Door 
slecht wegwerken gaf hij oud-inter-
national Van Erven Dorens de ge-
legenheid de eindstand op 1-1 to 
trengen. Een  compliment verdient 
invaller Kerkhoff voor zijn goede 
spel. 

HOCKEY 

Kenzecommissie 
zoekt jong talent 
bij dertigjarigen 

Het Nederlandse B-team heeft za-
terdagmiddag te Eindhoven in een 
slecht gespeelde wedstrijd met 1-0 
verloren van Belgie B. Het is wel 
zeker, dat elke redelijk spelende 
eersteklasser van dit Belgische team 
had gewonnen. 

Met een fabuleuze stoptechniek en 
een grote dosis enthousiasme van de 
Belgen werd de Nederlandse B-ploeg 
in de eerste helft tot een verdedi-
gende tactiek gedwongen. In de 29 ste 
minuut scoorde Belgie een prachtig 
doelpunt. Midvoor Monseu ving 
een afgemeten voorzet van linksbui-
ten Defosse in volle vaart op, om-
speelde Ykema (Leiden) en sloeg 
Brederode kansloos. 
,Nederland wist zich in de tweede 
helft aan de druk to ontworstelen 
maar de aanvallen, die tot acht lan-
ge en korte hoekslagen leidden, wa-
ren to doorzichtig van opzet om de 
hechte Belgische defensie al te zeer 
to verontrusten. 

Het totale gebrek aan voorberei-
ding en de nonchalance van de keu-
zecoinmissie die jong talent niet moet 
zoeken bij dertigjarigen, zoals Geeris 
ei de reeds sinds 1962 gepasseer-
de Tilburgenaar Taminiau, kan moei-
lijk de verwachting wekken dat een 
ploeg, die het predicaat B nauweljjks 
verdient, tot successen in staat is 
tegen een elftal dat samengesteld 
is uit spelers van wie er vier reeds 
verschillende malen voor het natio-
nals Belgische team uitkwamen. Het 
waren Lorette met 58, Huygens met 
20, Verhoeven met 8 en Berger met 
2 caps, die de Belgische ploeg een 
kern gaven waaraan de andere spe-
lers zich konden optrekken. 

Hockeyoverzicht 

Matig spel van Leiden 
tegen Kampong: 1-1 

 

b 

 

Dames 

Hockeyuitslagen 
Promotie klasse A (heren). 
Aeolus—Leiden II 0-1, Leonidas—

Victoria 1-2. 
Tweede klasse D: BMHC V—HDM 

IV 3-2. 
Eerste klasse (dames): BDHC—

.Amsterdam 3-2, HBS—Be Fair 2-1 
Alliance—Kieviten 0-2. 

Tweede klasse B: BDHC III—Hu-
clito 3-1, Ever Swift—Rood Wit II 
5-1, Victoria II—TOGO II 1-4. 

— In het vierlanden hockeytoer-
nooi voor studententeams te Mun-
ster heeft Nederland zaterdag  met 
1-0 gewonnen van Engeland. 



Hockeycompetitie 

Leiden wijst Hilversum 
duidelijk terug (4-1) Dames 

In de eerste helft van de wedstrijd 
Leiden (dames)—Groen Geel 2 was 
er maar een ploeg die speelde: Lei-
den. Dit resulteerde in slechts twee 
goals van mej. Goekoop en mej. 
Kreugt. In de 2de helft was het 
Leidse overwicht wat minder, toch partij, die slecht geleid werd. 

slaagde mej. Goekoop erm 2 keer te 
semen. Een verdiende overwinning. 

Hillegersberg—Leiden II (heren) — 
Op een zeer slecht veld hebben de 
Leidse reserves Hillergersberg ver-
slagen met het kleinst mogelijke ver-
scull 0-1. Stomps was de maker van 
het enige doelpunt. Sandberg (kee-
per) was de uitiblinker in deze matige 

• HOCKEYCOMPETITIE 

Leiden houdt drie punten 
over aan Deli/Ise clubbel 

Leiden heeft Hilversum geen 
revanche toegestaan. Na een 
wedstrijd waarin de Leidenaars 
een groot veldoverwicht demon-
streerden, kwam het einde met 

I

een duidelijke en verdiende 4-1 
zege. 

Reeds in de eerste helft werd het 
duidelijk, dat de punten in Leiden 
zouden3lijven. Het overwicht van de 
thuiscliib leverde twee treffers op. 
Het eerste reeds na tien minuten. 
De jeugdige midvoor De Haas ko-
gelde een voorzet van Leendert Krol 
in. Het tweede kwam op naam van 
Krol, die tien minuten later een pass 
van Goedkoop jr. doeltreffend af-
rondde. 

Demenint breekt 
een sleutelbeen 

Zaterdag speelde Leiden in Delft 
een matige wedstrijd, hoewel er geen 
moment twijfel bestond over de vraag 
wie de sterkste was. De eerste helft 
werd afgesloten met een 2-1 voor-
sprang voor Leiden, dankzij een solo 
van Goekoop en een gelukkig schot 
van Van Ravenswaay Claassen. 
Linksbinnen Geldorp zorgde voor het 
Deilftse doelpunt. Na de rust een 
duidelijk Leids overwicht, hetgeen 
resulteerde in twee goals van F. De-
menint uit een voorzet van Goekoop 
en na missen van de Delftse achter-
hoede (1-4). 

Zondag (in de returnwedstrijd) was 
het spel slechter. Delft speelde nag 
defensiever, terwijl bovendien het 
aanvalsspel van Leiden te doorzichtig 
en niet fel genoeg was. Het was dan 
ook niet verwonderlijk dat er geen 
doelpunten kwamen. Oak de Delftse 
voorhoede bracht er niets van te-
recht. 

Het spel werd nog rommeliger toen 
na 5 minuten in de 2e helft rechts-
buiten Demenint uitviel na een bot-
sing met de beste man in de Delftse 
ploeg Polstra. Demenint brak een 
sleutelbeen. 

De Kanter kwam hem na een 
kwartier vervangen, te last om nag 
een eenheid te maken van de Leidse 
voorhoede. Eindstand 0-0. 

De stand in de eerste klasse West 
is nu: 
Amsterdam 10-19 HHIJC 	10- 9 
SCHC 	10-14 Kampong 11- 9 
Laren 	11-13 BMHC 	10- 7 
HDM 	11-12 Hilversum 10- 6 
Leiden 	11-12 DSHC 	10- 3 

Leiden bleef ook hierna sterker en 
hield het hoge tempo vol. Krol en 
Van Ravenswaay—Claassen zorgden 
voor een 4-0 voorsprong, waarna 
Leiden de teugels wat liet vieren. 
Hilversum kreeg nu kans haar spel 
te ontplooien, maar meer dan een 
treffer (van Peter Scholz uit een 
strafcorner) stond de Leidse verde-
diging niet toe. 

Dames-zege 
Het dames-team van Leiden heeft 

het als derde op de ranglijst geklas-
seerde HBS 2 met 0-1 verslagen. 
Het was overigens in het begin een 
gelijkopgaande strijd, waarin Leiden 
langzamerhand  sets sterker werd. 

Na een vrije slag kreeg N. van 
Ham de bal in een moeilijke positie 

Leendert Krol scoort het twee-
de doelpunt van Leiden in de 
wedstrijd tegen Hilversum. 

Doelman Van Zomeren is 
kansloos. Leiden won de wed-
strijd met 4-1. 

toegespeeld. Zij speelde zich handig 
vrij en scoorde onhoudbaar: 0-1. 

Leiden kreeg hierna nog twee 
strafbullies toegewezen, die echter 
onbenut bleven. In de slotfase kroop 
Leiden door het oog van de naald, 
toen de paal redding bracht bij een 
gevaarlijke HBS-aanval. 

De Leiden-reserves speelden tegen 
HDS een bar slechte wedstrijd en 
verloren na een 0-1 ruststand kans-
loos met 0-4. 



eelt punten 
IJC 2-2 

Amsterdam opnieuw kampioen 
HOCKEY 

	 en 
met fel 

Ykema naar 
ziekenhuis 

Voor de derde achtereenvolgende 
maal heeft Amsterdam het kam-
pioenschap van de westelijke eerste 
klasse in de wacht gesleept, Op 
zichzelf niet verrassend. Daarvoor is 

overmacht van de Amsterdam-
' mers het gehele seizoen te duidelijk 

geweest. Toch kwam de feestvreugde 
een week eerder dan werd verwacht, 
Concurrent SCHC verspeelde aan 
Kampong twee punten. Juist genoeg 
voor Amsterdam, dat Hilversum dui-
delijk terugwees: 3-0. 

Leiden deed het tegen HHIJC niet 
slecht. Hoewel de Leidenaars in de 
eerste helft een duidelijk veldover-
wicht hadden, namen de Hagenaars 
nit een verwarde situatie onverwacht 
de leiding door Dick Dalhuizen. 
Leiden bleef better spelen en na 25 
minuten resulteerde dit betere spel 
in een strafcorner. Het duo Kral—
Ykema nam deze — zoals gewoonlijk 

feilloos: 1-1. 
Na de hervatting scheen Leiden op 

een overwinning of te gaan. Goekoop 
omspeelde op schitterende wijze 
HHIJC-doelman Brederode en bood 
de meegekomen Leendert Krol een 
niet te missen kans: 2-1. 

Triest 
Het  slot was voor Leiden ietwat 

triest. Eerst viel Ykema nit, nadat 
hij de stick van Van Rossum tegen 
zijn hoofd had gekregen. Na onder- 

zoek in het ziekenhurls bleek het nog 
mee te vallen. Met twee heohrtingen 
kon Ykema huiswaarts gaan. Leen-
dert Kral bezette na het uttvallen 
van Ykema de spilpiaats, terwiji 
Roberti de ploeg completeerde. HH 
IJC profiteerde van dit ongeval en 
Van Rossum zoogde voor de gelijk-
maker: 2-2. 

Het dames-team van Leiden heeft 
het in de uitwedstrijd tegen Hudito 
niet tot een overwinning kunnen 
brengen. Hoewel de Leidse dames 
meer kansen kregen kwam het einde 
tech met 0-0. Leiden stoat met 
twee wedstrijden to spelen nog twee 
punten veer, zodat de kane op het 
kampioenschap nog steeds geheel in 
eigen hand is. 

Evenals de dames heeft ook het 
tweede team van Leiden met 
genoegen moeten nemen in de wed-
strijd tegen Leonidas. De roodwitten 
kregen de beste kansen, maar slaa.g-
den er niet in hun lichte overwicht 
in doelpunten wit te drukken. 

De stand in de westelijke eerste 
klasse luidt: 
A'dam 	14 27 Leiden 	15 15 
SCHC 	14 18 HHIJC 	14 13 
Kampong 16 18 BMHC 14 12 
Laren 	15 17 Hilvers. 	14 7 
HDM 	15 16 DSHC 	15 3 

Hockeyuitslagen 
Heren, eerste klasse: Amsterdam—

Hilversum 3-0 (A'dam kampioen), 
BMHC—Laren 2-2, DSHC—HDM 
0-3, Kampong—SCHC 1-0, Leiden 
—HHIJC 2-2. 

Promotleklasse B: Aeolus—Victoria 
2 1-3, HGC 2—HDS 0-5, Leiden 2—
Leonidas 0-0, Ring Pass—Hillegers-
berg 1-0. 

Tweede klasse C: DSHC 4—TOGO 
4 3-1, Groen Geel 2—Victoria 40-1, 
HLC—HDS 3 0-4, Leiden 3—Tempo 
'34 2-1. 

Tweede klasse D: Leiden 4—BMHC 
2 0-5, Rood Wit—HBS 2 2-3, Te 
Werve--HHIJC 3 1-0, RUswijk—Kie-
viten 0-6. 

Dames, eerste klasse: Alliance—. 
HDM 1-1, Amsterdam—Kieviten 
2-0, Gooi—Be Fair 0-1, RBC—
BDHC 1-1. 

Tweede klasse B: Groen Geel 
Ever Swift 3-2, Hudito—Leiden 0-0, 
Rood Wit 2—HDM 2 2-2, HBS 2—
BDHC 3 0-0. 

LIIHC GELIJK 
MET HHIJC 

UMW heeft opnieuw een punt aan haar totaal toegevoegd. De Leide-
naars behaalden in Den Haag tegen 
HHIJC — het terrein van LMHC was 
afgekeurd, zodat het duel werd omge-
zet in een uitwedstrijd — een ver-
dienstelijk gelijk spel: 2-2. 

Dit resultaat kwam overigens op 
een wat gelukkige wijze tot stand. 
Eerst in de laatste minuten scoorde 
Deutman uit een scrimmage de ge- 
lijkrnaker. In de eerste helft ging de 
strijd gelijk op. Beide elftallen kwa-
men op het slechte veld niet al te , 
best uit de voeten, maar bleven I 
trachten tot constructief hockey te 
komen. Gescoord werd er in de eer- 
ste  helft niet. 

Na de wisseling gebeurde dit wel.1 
De buitenspelers Demenint en van 
Ravenswaay Claassen wisselden van 
plaats, hetgeen de voorhoede meer 
stootkracht bezorgde. Nadat eerst 
Van Rossum met een solorush en 

! Dalhuyzen met een harde kogel voor 
een 2-0 Haagse voorsprong hadden 
g.ezorgd, maakte Ykema uit een straf-
corner het eerste Leidse doelpunt. In 
de meer spannende dan fraaie slot-
faze slaagde Deutman er nog juist in 
LMTIC naast HHIJC te schieten: 
2-2. 

Hooke  . ymtslatren 6 
Heren, eerste klasse: Hilversum—

Amsterdam afg., HDM—DSHC 1-0, 
Leiden—HHIJC 2-2, SCHC—Kam-
pang 2-1, Laren—BMHC 1-2. 

Tweede  klasse D: Rood Wit—Rijs-
wijk 3-0, Te Werve—Leiden 4 4-1, 
HBS 2—Kieviten 2 0-1. 

Dames, eerste klasse: Alliance—
Amsterdam 0-3. 

Tweede klasse B: Rood Wit 2—
Groen Geel 2 2-1. 



HOCKEYCOA1PETITIE 

Onfortuinlijk LEIDEN 
verliest van 11D31: 2-1 

Leiden heeft de uitwedstrijd tegen 
HDM niet in winst kunnen omzetten. 
Na een vooral in de tweede helft 
nogal rommelig hockeyduel wonnen 
de gastheren fortuinlijk met 2-1. 

HDM was in de eerste helft lets 
sterker dan Leiden, maar slaagde 
er niet in haar overwicht ook in doel-
punten uit to drukken. Met de rust 
was de stand, dankzij doelpunten van 
Flolet — wit een aanvechtbare straf-
push — en Leendert Krol — die goed 
doorliep na een blunder van de 
HDM-verdediging nog gelijk: 1-1. 

Na de hervatting werd het spel-
aeeld veel rommeliger. Van der Ro-
vaart (HDM) ondernam na tien 
minuten een solorush. Van Ravens-
waay-Claassen stuitte de HDM'er op 

correcte wijze, maar de arbiters dach-
ten daar anders over: strafpush. Ook 

keer maatte Flolet Been foot: 2-1. 
Wat Leiden — dat in de tweede helft 
domineerde 	hierna ook nog pro- 
beerde het lukte niet weer. De om-
zetting van Ykema (back) en Phi-
lips (spit) kon hier ook niets aan 
veranderen. 

Hockeynitslagen 
Heren, eerste klasse: SCHC—Hil-

versum 4-2; HDM— Leiden 2-1; 
DSHC—BMHC 1-0; HHIJC—Am-
sterdam 0-3; Kampang—Laren 1-3. 



Hockeycompetitie 

Leiden schotvaarcli 
dan Alliance (4-1) 

(Van onze hockeymedewerker) 

- De hockeyploeg van Leiden kreeg 
op De Krogt hekkesluiter Alliance 
op bezoek. Hoewel de Leidenaars ver-
(band met 4-1 wonnen was er toch 
niet zo heel veel van to .merken dat 
de bezoekers zo'n lage plaats op de 
ranglijst innemen. Het .Leidse spel 
had iets meer allure, was wat be-
ter van afwerking, maar meer toch 
ntlet. 

Leiden brak de score na 11 min. 
open door een treffer van Van Hees 
uit een snelle voorzet van Demenint. 

I Alliance presenteerde zijn antwoord 
vier minuten later. Uit een straf-
corner sloeg Verburg bikkelhard 
Tangs doelman Olthuis. Daarbij bleef 
het tot rust, hoewel beide ploegen 
nog kansen kregen bij stralcorners. 
Na de pauze zorgde Van Veen voor 
2-1 na een fraaie solo. In de 54ste 
min. maakte Van Ravenswaay 
Claiessen gobruik van de verwarring 
voor het Heemsteedse doel om num-

, mer drie aan te tekenen en vlak 
voor tijd scoorde Goekoop 4-1. In 
de tussentijd had Alliance bepaald 
niet stilgezeten en voor =nig ge-
vaarlijk moment voor het ,doel van 
Olthuis gezorgd, maar de kracht om 
tot treffers te komen bleken de be-
zoekers niet te bezitten. 

De dames van Leiden deelden de 
punten netjes met Kieviten (1-1.). 
Er was niet veel krachtsverschil tus-

Sen beide ploegen to conatateren, al 
leek Kieviten op technisch gebied sets 
meer in haar mars te hebben. Rechts-
buiten J. Mens scoorde de openings-
treffer voor Leiden, maar de Leidse 
dames slalagiden er niet in die voor-
sprang ongeschonden door het fel-
lie tegenoffensief van De Kieviten te 
dragen. 

De Siseo-dames verloren wederom 
van het sterke Alliance. De Heem-
steedse dames waren over alle 11-
nies sterker, zoals de score ook wel 
aangeeft: 0-4. De dames van Zuid-
wyck waren succesvoller. Door doel-
punten van Marijke v.d. Klip en Kit 
van Brussel wonnen de Leidse da-
mes met 3-0 van Souburgh. 

tegen en drong er op aan, dat de 
strafpush alsnog zou word,en geno. 
men. Dat gebeurde en Jacques Ger. 
ris maakte er een doelpunt van. De 
protestcommissie heeft nu dus het 
laatste woord. Het was overigens een 
faire wedstrijd, die Siseo (voorlopig 
dus) met 2-1 verloor. 

Hockeyuitslagen 
HEREN EERSTE KLASSE 

Hilversum—SCHC 1-1, HDM--4 
Laren 1-0, BMHC—HGC 0-1, 
HHIJC—Amsterdam 0-1, HICK 
Kampong 1-1. 

PROMOTIEKLASSE B 
Amersfoort--Schaerweyde 1-0, Be 

Pair—Pinoke 2-3, Leiden—Alliance 
4-1, Kameleon—Hurley 2-1. 

VIERDE KLASSE A 
HLC—VVV 0-5, Cartouthe—Qui 

Vive 2-1, Souburgh—Zuidwijk 3-1 
Saxenburgers—Siseo 2-1. 

DAMES: EERSTE KLASSE 
Pit--Gooisthe 3-1, Be Fair—RBC 

3-2, Amsterdam—Laren afg., BDHC 
—Voordaan 5-0. 

TWEEDS KLASSE A 
HDM—HGC 1-1, Victoria—Rim 

Pass afg., Leiden—Kieviten 1--1, 
Togo—Hudito 1-1. 

DERDE KLASSE B 
Myre—MRHC 0-0, Ever Swift—

Randwijck 1-2, Siseo—Aliance 0-4, 
Aeolus—AMVJ 3-0. 

VIERDE KLASSE A 
Tempo '34—HLC 2-1, HDS 

Cartouche 0-3, Z uidwij ck—Sow,  
burg 3-0. 

Strafpush 
In Haarlem leden de , heren van 

Siseo hun eerste nederlaag van dit 
seizoen. Dat wil zeggen: zo ziet het 
er voorlopig naar uit, want defini-
tief is het nog niet. In de strijd 
tegen de Saxenburgers werd Siseo 
op een gegeven ogenblik een straf-
push toegekend omdat een der Haar-
lemmers de bal met de borst had 
gelteerd. De scheidsrechters herrie-
pen echter op het laatste moment 
hun besluit en gaven een strafcor-
ner in pleats van een strafpush. Na 
die wedstrijd protest de Siseo hier- 
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In Oegstgeest 

Hockeyveld aan de 
Laan van Alkemade 

De kosten hiervan zijn geraamd 
op f  13.300,--. B. en W. stellen de raad 
voor genoemd bedrag beschikbaar te 
stellen. 

Voort stelt het college voor zoals 
in het verleden bij dit veld ge-
schiedde het onderhoud voor reke-
fling van de gemeente te nemen en 
de huur te bepalen op f 1.000,-- 
per jaar, zoals deze tot dusver be-
droeg. Deze huur gaat in zodra het 
terrein kan worden gebruikt. 

R 

k 

Nu de beide voetbalverenigingen 
„Oegstgeest" en U.D.O. het nieuwe 
complex „De Voscuyl" in gebrulk 
hebben genomen, kan bct cude 
voetbalterrein aan de Laan van Alke-
made aan de Leidse Mixed Hockey 
Club in gebruik worden gegeven. 

Zoals  u  bekend is zal op deze 
plaats, nadat het naastgelegen korf-
balveld vrij is  gekomen, een nieuw 
aanvullend terrein voor de hockeyers 
aan de Laan van Alkemade worden 
aangelegd. Het is nodig thans reeds 
enige provisorische voorzieningen tot 
stand te brengen. 

Deze bestaan uit het plaatsen van 
3 stalen kogelvangers, het herstellen 
van de bestaande ballenvanger aan 
tie Laan van Oud-Poelgeest, het ver-
nieuwen van plm. 105 m veldafraste-
ring, het vervangen van gebroken 
palen, het egaliseren van het speel-
veld, het bezoden van kale plekken 
bij de doelen, het verwijderen van 
slechte zoden en het inzaaien van ka-
le plekken op andere plaatsen. 


	Color PDF_1
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Color PDF_1_20190606171712757
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606171900703
	Page 1

	Color PDF_1_20190606204910929
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606205850974
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606210705591
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606212502782
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606213427828
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606214256914
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606215816953
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606220831057
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606222241870
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606223436152
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606224450121
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606225404995
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606230730210
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Color PDF_1_20190606231220473
	Page 1
	Page 2


