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De nieuwe Apelers die bij de selectie zijn gekomen zijn:

Frank Verweyen (Nieuw Lid), Fri t9 Verhey (Nieuw Lid), Edwin
Dekker (Nieuw Lid), Hugo Boreel ('lieuw Lid), G0J.loekoop, Baal
Le Poole, Jaap Bonj2re
Verger wordt de selectie 7ecompletePrd door: Sioqrd Zwanenburkcp
Rrtiln

_airijnq l Paul. de Ret, Ton ilArdeniere,

Tierie, Itenk of q Ve t- n, obbie Feenstra, Chris Fonteyn 9
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Geel Zwart 1 - Leiden 1
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te Veghel.

Het is toch gelukt, ondanks de slechte oefencampagne en de daarmee gepaard gaande kritiek van ons zelf en van U,thuisblijversJI
Slechts 44n LMHC supporter n.l. coach van vorig jaar Gardeniers
was aanwezig.
Maar we kunnen het nog steeds, liefst met 4-0 winnen van de
eerst de beste Brabantse club en nog wel op vijandig terrein
is een prestatie die we vorig jaar in Been enkele wedstrijd
hebben geleverd.
Verrassend mag genoetnd wor den het snel aanpassen van onze "jonge"
nieuwe spelers Frits Verhey en Frank Verweyen in de kernploeg.
Ze hadden een groot aandeel in doze overwinning. Frank op de
eerste pleats als grondlegger van het altijd zo belangrijke eerste
doelpunt dat uiteindelijk door de andere debutant afgemaakt
werd(1-0). Deze schitterende actie (met o.a. Ernst) vond al 8
minuten na bet eerste fluitsignaal plants in een periode waarin
we duidelijk op alle fronten sterker speelden dan Geel
Uit 46n van de vele toegewezen strafcorners na 20 min. scoorde
Hendrik Querijns (2-0). Helaas verzuimden we om nog v661. de rust
definitief afstand to nemen. Het warme weer en het blijven concentreren na een 2:0 stand bleek een te grote opgave, waardoor we
in onnodig grote problemen kwamen. Dankzij goed keepen van weer
herstelde Martijn en enige medewerking van de peal hielden we
de pot achter toch gesloten. Pas na 15 min.,Nick was inmiddels
vervangen door Bas le Poole (beterschap Nickj!!), kregen we weer
vat op het spel en uit 46n van toen toegewezen corners pushte
Honk van Veen uit de rebound de bal onder de lat (3-0). Dit betekende de genadeslag voor Geel Zwart, wat wel block 2 min. later
toen Frits na een knappe solo uit een moeilijke hoek 4-0 scoorde.
Komende zondag
LEIDEN - WAGENINGEN
14.36 uur
Het uit de 2e klasse komende Wageningen won op zeer overtuigende
wijze van H000 met 5-1
VAN UW HEREN 1 HIM

Leiden-Wageningen: 2-1 - De Leidenaars gingen in de eerste helft
goed van start. Hendrik Quirijns
had met twee strafcorners succes
en bleef jagen. Vooral linkerspits
Verheyen had in de gevaarlijke
Leidse aanvallen een groot aandeel.
Wageningen moest zich lange tijd
tot het verdedigen bepalen. In de
tweede helft scoorde Wageningen
toen de keeper een strafcorner niet
goed wegwerkte.

Aanval van Wagoiingen op het noel van L.M.H.C.
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Na 1-2 overwinning op HOCO

Hockeyploeg van
Leiden aan kop
LEIDEN - De goede prestaties van
de hockeyteams van Leiden blijven
de aandacht trekken: De heren
wonnen de uitwedst-rijd tegen
HOCO met 1-2, en belandden daardoor aan de kop van de eerste
Masse. De dames van Leiden behaalden een 1-1 gelijkspel tegen
Gooische. ,
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Het veld was die middag even onberekenbaar als het weer
hetgeen bleek uit een groot santal onvrijwillige slidings
en slippartijen. Geen excuus echter, want hierbij viel
geen onderscheid te maken tussen de Tukkers en ons.
Na een nogal rommilige start, begonnen we in het midden van
de eerste helft een overwicht op te bouwen. Na enkele
fraaie kansen te hebben laten liggen en een buitenspeldoelpunt dus eigenlijk geen doelpunt - van Nick Tierie
scoorde Frits traditiegetrouw een duizelingwekkend doelpunt op zijn buik. En nul. Een paar minuten later kreeg
Ton een bal van rechts voor het inhoesten, maar ondanks
zijn fraaie uithaal mocht het niets worden. Dezelfde Gardeniers shuffelde kort daarop een bal schitterend van links
voor, maar de achterhoekse doelwachter was er eerder bij
(;.an wij. Kortom legio mogelijkheden werden onbenut gelaten.
Achter gebeurde afgezien van een paar keer prima getimed
uit zijn hok komen van Martijn, weinig specaculairs, of
het moot die ene 'trafcorner geweest zijn die D.K.S. in
die eerste helft kreeg. Doze was bijzonder onorthodox en
daardoor des te gevaarlijker. Deze in het hockey spel
toch wel grote scoringsgelegenheid werd door de r2ukil:er;3
omgebouwd tot een tikje terug en daarna een streep van
een voorzet, waarbij hun hele peleton snuivend in kwam
lopen
een aparte ervaring. Rust.
W- namen ons voor om feller en attenter te worden en vol
goede mood begonnen we aan de tweeds helft, het mocht niet
baten, de combinaties vlotten stroef en de eons goed
geoliede doelpunten machine Leiden stokte. De vier strafcorners werden respectievelijk: slecht gestopt, good gestopt, maar de plank misgeslagen, good gestopt, zowel door
iaatste
Chris als de D.K.S.-back op de doellijn en
helemaal niet gestopt. Dit was vijf minuten voor tijd en
onbegrijpelijk jammer, want we stonden inmiddels wel gelijk. We hadden nul aan bring getrokken van die eerste
strafcorner. De tweede ging er met het peleton en Martijn
erbij wel in en dit was een kwartier na rust.
Op de 44n of andere manier wilde het niet meer lukken:
het was 1 - 1 en dat bleef het. En dit brengt ons bij de
stand in de eerste divisie, waarbij Leiden nog steeds
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Na de matige vertonin7 tegen ••
er de af:,:elopen week
onderlinr;. veel 7epraat over tekortkomingen, zowel op speltechnisch, als mentaal gebied. npt neeft redelijk resultnat
gehad.
Vanaf de eerste minuut werd er faraat ;7evochten, wat al snel
resulteerde in kannen. Na 10 min, kwam de bal via een snelle
counter op links bij Frits Verhey, die de bal even terwle;7oe
en vervol.gens Nick Tierrie afgemeten bediende. Nick man de pal
goed aan en legde hem ouderwets in de hoek.
Leiden bleef wel de sterkere, maar kon de drul, niet nandhaven.
S.C.H.C. kon met name over rechts via Geensen nteed!-; meer aa
vallen. Nit een 5trafeorner konden zij via een ow,elooflijk onbenulli7e rebound kel7ip maken. -n dat wan no 7 niet all s.
ken paar minuten inter: een voorzet van rechts, enie missen-e
Leiden-spelers en dan staat het opeens 1-2.
Ecnter mede door net meelevende publiek en een uitert zuiver
passende Hendrik '‘uirijns kon de dril op het Sticiase doel
vieer vergroot worden. Hec resultaat was een oneree it afr:ekeurde rebound van Robbie Feenstra en een ontereeht toer,ekende
strafbal, die door de zelfde speler A la Nees erin , erd !whangen.
Na de rust hadden wil duidelijk een veld-overwicht, dat voo
SCHC wel heel frustrerend werd, toen Jan van Beek na can veriAien(
halve striptease het veld ingekomen was um de oeste SCHC-man zeer
bekwaamuin te bakken". Toch duurde het zeer
otdat Nick een
strafcorner forceerde en Hendrik beheerst, doch uiterst hard.
inknalde.
Tenslotte zou dit stukje geen :Jtukje zijn als Henk van Veen niet
als absolute uitblinker genoemd zou worden.
Volgende week Kieviten uit, dat slechts 64n punt achter ons stat.
Het veld ligt hier mat...r 15 kilometer vandaan, ; komt on,; allen
aanmoedigen bij deze belangrijke 4-punten wedstri_d!
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Kieviten - Leien : 0 - 1
Na een geslaagd feest, waar wij ons wat de alcohol
betreft in bedwang konden houden, waren de verwachtingen
voor de zondag hoog gespannen. Alles scheen mee te werken
voor een goed resultaat, veel eigen publiek, prachtig weer,
motivatie en een redelijk tot goed veld. Echter een kwartier voor de wedstrijd schoot een vinger van Martijn Drijver uit de kom en kon op dat moment niet teruggezet worden.
Zo snel mogelijk werd toen Jaap Bonier uit Oegstgeest gehaald, die de moeilijke taak kreeg om haast zonder voorbereiding in te vallen. Het is hem echter goed afgegaan.
De wedstrijd die om 10 voor drie begon kon naar oud gebruik in 2 helften gesplitst worden.
In de eerste helft was het een enigszins gelijk
opgaande strijd die voor Kieviten slechts 64n strafcorner
opleverde, het zou ook de laatste blijken te zijn. De
coupe om de opstelling te veranderen, met ondergetekende
op rechts achter, Chris Fontijn links midden en Hendrik
Quirijns op zijn vertrouwde stek achter, bleek gaandeweg
steeds meer succesvol.
De tweede helft gaf een ander beeld te zien.
Leiden drong direct aan en behield de gehele helft een
klein overwicht, met als gevolg wat kansen en strafcorners.
Ook nadat Chris was uitgevallen en Bas le Poole was ingevallen bleef ons overwicht behouden.
En strafcorner werd afgekeurd, maar Hendrik zou Hendrik
niet zijn als hij niet beheerst, doch uiterst hard, via de
stick van B. Ancion in de bovenhoek knalde. Daarna nog enkele gemiste kansen en het verlossrmde eindsignaal weerklonk.
Nadat onze aanhang tevergeefs enkele malen tot nul had afgeteld. Uitblinkers waren er niet direct of het zou het publiek moeten zijn, wat zich ook na het eindsignaal danig roerde.
Bevindingen 1) De inzet was prijzenswaardig
Het publiek stal de eindshow
Kieviten is toch net zo'n zwakke
ploeg.
4) De stand met Leiden aan kop, gevolgd
door Venlo, dat gelijk speelde, op
2 punten en Kieviten op 3 punten.
Volgende week kunnen we hoponlijk de opgaande lijn voortzetten tegen Keep Fit thuis. Iedereen is van harte welkom!!
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-et Nick tactiscH noy even achter de hand houdende,all
rounder N.J. op de rechtsbuiten plAets en Frank rechtsachter,tr ,,den Lie your de 7e ,Jaal dit seizoen aan, tegen
eampioenendoder" Keep Fit,dat enkele waken geleden
nuu Venlu hod verslayen.
dit
In Het begin van do wedstrijd bleak niet veal
Huzare,1:3tuKje en spy elden we den oak niet yehinderd door
vin net hockey spel bij de tegem:itander
enige
eenp(Irtijtje eeH richtingsverkeer wet resulteerCe in
strafcornar dour de
can Lraditiuneel afyekeurde
verger Piet onverdienstelijk fluitende arbiter 0ouylas.
Natuirlijk nuJam eam dit feast can eind do,r de
yroeger reees bekende drauantse contra revolutie in de
vorffl van een counter van Keep Fit die nogal
werd veL‘werkt door unzu verciediginj, yevolg.... 1-0
aehter.
Toen brak Oe hel los, en begonnon we aan een enorm
ofrensief caret als gevolg dat Robbie Feenstra dit maa1
z'n ei*gen strfbal mocht klaerleyyen na can rnooie combinable met een Hiet nader to noemen Leidenaar, en deze
oak hard en zuiver yerzilverde.
Oit was your ons noj niet voldoende,want de 'dials bleef op
voile kraebt vo,ruit staan,enn reeds enkele minuten late
were de cal vanuit net miduenveld nicer Ernst geplaatst die
zich op mire uleuzi, iijze onLdeud van eon verdeoiger en
hard op Frits ,asite die de bal your de verandering eens
e,n keel' cloud stc)pte en ,Jenaceloos de bal Lange de orabaHtse keeper joeg. 5 mihuten na rust maekte G.J. pla is
,r
your Nick die onmid_ e lijk list ziee dat eij er was do.
du bal handig lags ue keeper to tikken en brnst uit een
onffloyelijke .oak z'h zove .1ste gaol ken maken.
Uderna was de inspiratie een oe, tje weg en kon r.eep Fit nog
even wet terug doen,Frank nerd yewiseld your eas en de
tegenstander scoorde nog een fflall tegen.
,i , sultdat: _en verdiende overwinniny,et als uitblinker
Aooeic Feenstrd,een cedcan,je ad-1 bet vete publiek en tot
ziens velyende weuk o . ,iaHdwijk,

Frits derney (5)

-1 +0 - 0
LEIDEN Ar',,t RANDWLICK
Oorspronkelijk was deze wedstrijd bedoeld als uitwedstrijd, maar
aangezien het veld in Amsterdam onbespeelbaar was, werd er besloten
tot omzetting. Tooh was er gelukkig veal publiek, en wet voor
een publiek, aan hun heeft het niet gelegen dat het uiteindelijk
resultaat enigezins teleurstellend was,
Randwijok (ook weer soln zwakke ploeg) speelde een taotiek die
in het Italiaanse voetbal bekend staat order de nasal ',Cal;tanaoio.
Voorts hadden ooze voorwaartsen bepaald moeilijkheden met het
soherp stollen van hun vizier Too? rust.
In de tweede helft kwam meet Leven in de brouwerij doordat met
name Robbie en Tannic de aanval steeds meet opzodhten en het de
Amsterdamse keeper erg lastig maakten of door eigen aoties of door
de anderen hiertoe in staat to stollen. Helaas werd het allemaal
lets rommeliger en ongeoonoentreerder toen een eerst toegekende
strafbal (tereoht) werd angezet in een bu11y. Helaas ontging het
de seheidsrechter dat vhf minuten later de bal wel op de stip

had gekund toen een niet nader to noemen snelheidsmanlak bij een
sooringskans geblokkeerd word. Inuiddels was Q.J. gewisseld voor
de Amsterdamse Hagenaar in Leidsehe dienst Niok. In deze laatste
periods ontpopte de Randwijokse doelman zich tot de baste man
van het veld met als goede tweeds Jaap die alle uitvallen onsehadelijk maakte.
Wig zien U allemaal volgende week terug in Venlo III
Hendrick
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GELL L.n;1' 1 : 2-0

VOILV — Li' DEN
doorg_ne
Hotewei e.A1 sur- eorterE..bus
bleken
r
veleh, if‘t)P: (r. oud, bereio helemual
o komen
om 111.1 "kiuppie" aan te mot,digen. Gew dig!
1)-2 , erste heift begonnen We ;net_ flick •
op le -,..eatsGert-Jan nu als rechter 71.eugelv:- -uediger
Aartijn na enkele weken we a r ander cie lat.
De tactiek was om vanuit de defensie op de counte te spewaL na tien minuten resulteerde in een strafc orner,
die onheudba. r door Hendrik werd ingeslagen. Veel ,ran de
to verw , hten anvalsdril't win Venio word in de kiem
geRmoord, doordat Paul (eert van H r k volledig japakte en
Venlo zedcende vroegtijdig icon worden opgevangen.
In de tweede helft werden Hendrik en p;rnst we ens blessureE
vervangen door Bas en "pinchhitter" Frank Verwcien.
Venlo moest wel aanvallen, waardoor wij de ruimte kregen en
een aantal mooie kansen creeerdeA.
Idck kon tien lainuten voor het eiride opmaat en "or t ijd"
voorgeven aan Fritc, d f spectaculair liggend sword e.
t4(lerveld sterk
Gezegd moet warden dat het hele Leith-e
speelde.
Door deze overwirining is Leiden inmiddels 4 punten uitgeloeen wedstrijd minder
pen op Venlo en 6 op Kieviten,
heeft gespeeld.
GEEL
Zondap. a.s. LiADEIT
Rob
dimediMMIDWOM0420

[Jeul Zwart u
do eertf,,
, tegenstilndf-r die we voor do tweede
eor on#moetton,
voor do Brabanders goon onverdeeld

uunuoyon.Lic.nkzij 6, ,,lv, 11prezon insp,nningrn von Je !icier
31.ghek
kon di l';odstrUd Pihurh,lupt doorgang
',.esLound door hot viudilruJ nudrukkelijk aariuiezicje lori loon ;women
we uit de .libieri(je st3rtblokken.L:r
eon krachtig nverilicht
upgotiouwd wot rnsulteurde in vf31eknsn,mactr niot in doelpunten.

Lon ui:Guindelijk tDouokonde str,Ifbal lioes3t die doorhraok !Jrongen.
Hclaas _ing do zuidelijke goalie als eon snook noar de linkerhoek
on uur,i.rkte du keihLirde inzet met voel yoluk.Oerhalve kwam do
rust no eon near mijn sma c k stork q(?spoolde cerste helft met
eon 0-0 sicand.
Doelpuoton moesben wel v(Ilion en dor;en dit ock tweema:-1 von de
stick van Ernst,dicJ losliggenda ba1len in do touwen push te,

Jammorgenoej bleken Ao vieer niot in stoat am
• hat grote f,?verIlicht in mer,rdere doelpunten uit to druken.dot grootste gedeelLe wcrdt no eon 'IontrekkolUke aanval in de afuerking Demist.
Jo concurrentie uus zo bolo, rd om to verliezen,zodt onze voorsprang or nummer twee tot C puiten is gegroeid,wot redon genoeg
woo v :
=: or con enthousiaste viering von het "herf3t1tmpi9enocap",
Juan rr1 ecbter um hot soizoen fluitend it to spelen,, nar
daLrvour
u zich niet bun.3 to eaz,ken.
Joliande week spelen no uit teden dagenincen, wc.iar wij kunnen

rekcnen up eon sp'jkorhurd stul: pr - wincidelse teenctand.
iWtt noij con klassiek einde aan ut verolLIg:de beite orcler
vond ik Nick, do nanmoedigingsprs was voor Lrnst on do troostprjo voor
Feenstra.
Chris Fonteyn.
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Leiden - Hoco ( 2 - 1 )
Je kon wel merken ,dat het de laatste wedstrijd voor de winterstop
was. Het spelpeil was bevroren en de spelers op het veld ( en de
toeschouwers ) leden aan permafrost,dat het zonnige Leiden
complex overmantelde. Dankzij een doelpunt (strafbal) van Robbie
Feenstra en Nick "New Wave" Tierie en een niet te noemen doelpunt
van Hoco was de eindstand 2-1 voor ons!
Dit betekent,dat Leiden met 6 punten voorsprong op Venlo de winterstop ingaat,wat toch eigenlijk wel een redelijk resultaat is.
Hierbij wil ik nogmaals de supporters,de gastvrouwen van de week,
de barmoeders,de barba pappa's, bestuur etc. bedanken voor de steun
die jullie ons gegeven hebben.
Fr.ston.
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EEN GESLAAGD EN SUCCESVOL L.M.H.C.-ZAALHOCKEYTOTTRNOOI

Het nieuwe Jaar startte ultetekend toen
86222Eacul
in het kader van clijWis_
aart de MHO een prile was toegekend
door anal behaalde kampioenaohap

bekend word dat,
ouw- loe van. 1 *
op grand van het
van de eerste klasse.

„

2

I

76
jWn /
Ci

Ale onderdeel van het lustrumprogramma vond tijdens het afgelopen
weekeinde in de gemeentelijke sporthal 14 het Rijnlands Lyceum het
Goekoop zaalhockeytournooi plaats voor Meisjes en Jongens A-teams.
Dank zij de welwillende medewerking van gemeentelijke instanties,
een gedegen tournooivoorbereiding en -uitvoering, een sterk deelnemersveld, een bekwame arbitrage en een enthousiaste publieke
belangstelling, werd dit eerste zaalhockeytournooi, dat in eigen
huis werd gehouden, een groot succes. Wat de organisatie betreft,
komt de lustrumcommissie een welverdiend compliment toe en moet
met name Han Dalmijn met ere worden genoemd. De opzet en leiding
van het tournooi waren bij hem in uitstekende handen. In zijn omvangrijke taak werd hij op voortreffelijke wijze bijgestaan door het

jeugdbestuur, de clubhuiscommissie alsmede de vele gastvrouwen,
die op beide dagen zorgden voor versterking van de inwendige mens.
Ook aan de spelers van Heren 10, die een zeer voorname bijdrage
leverden tot het welslagen van het feest op zaterdagavond, en aan
de vele LMHC-gezinnen, die de bezoekende teams een gastvrij onderdak boden, betuigen wij gaarne onze hartelWce dank.
Na twee dagen van spannende wedstrijden op vaak zeer hoog niveau,
eindigden de deelnemende teams tenslotte als volgt:
Meiejea
Jongens
1. Nederlandse selectie
1. Zuid-Holland
2. DUsseldorf
2. H.G.C.
3. Nijmegen
3. W.G.C.
Kieviten
4,
Leiden
4.
5. Bloemendaal
5. Leiden
De Goekoop wisselbeker, die ditmaal was ingezet als Fair Play Cup,
kwam op unanieme voordracht van de scheidsrechters in handen van
de meisjesploeg van H.G.C.
Het tournooi, tijdens welke een volledige competitie werd afgewerkt
en elke ploeg due 8 wedstrOen speelde, betekende een zware opgave, maar tezelfdertiA ook een grote uitdaging voor de vertegenwoordiging van L.M.H.C. Dat van beide teams gezegd kan worden dat
z&j zich in het geweld van het topzaalhockey zeer goed en tot het
einde toe hebben weten ataande te houden, stemt dan ook tot grote
voldoening. Tijdens dit tournooi is wederom gebleken dat in een
teamsport, naast technische en tactische vaardigheden, een niet
aflatende vechtlust en een goede teamgeest onmisbare ingredienten
zijn voor een goede prestatie. Juist in dit opzicht hebbet de LMHC
teams zich van hun sterkste zijde doen kennen. Speelsters, spelers
en coaches brengen wij daarvoor graag hulde. Well done!
Het bestuur
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Litjens'
honderdste
Na een met moeite van een fel tegen degradatie
vechtend DKS gewonnen wedstrijd in Enschede (0-1, door
een doelpunt van Henk van Veen uit de rebound van een
lange corner) speelt "ons" Heren 1 a. s. zondag weer uit,
ditmaal tegen SOHO (in de wnadelgangen "'t Stichtse")
dat de laatste tijd opmerkelijk good speelt (10 punten uit
de laatste 5 wedstrijden). Voor Heren 1 is dit een mooie
gelegenheid om het kampioenschap binnen stiokbereik te
laten komen (er zijn in 5 wedstrijden nog slechts 5 punten
nodig!!). Aanwezigheid in Bilthoven wordt due zeer op
prijs gesteldll
Van Dames 1 wordt een betere prestatie verwacht dan
afgelopen zondagitoen Forescate hun de bass was (0-1).
Het onderaanstaande Amersfoort is hun tegenstander (eveneons uit). Voor de mensen die dit allemaal niet aandurven
(zo'n verre refs) zijn er ook nog interessante wedstrijden te zien: Heron 10 speelt thuis tegen Te Werve om
14.30 uur en Jongens A2 om 11.30 uur tegen HGC. Beide wedstrijden zijn zeer belangrijk voor een eventueel kampioenschap.
Hielke.

Door een onzer redacteuren
Paul Litjens maakte in de
beide interlandwedstrijden tegen India vijf van de elf Nederlandse doelpunten. Hij bereikte daarmee het imponerende getal van honderd doelpunten, gescoord in een officiele
interland. De honderdste treffer werd door Litjens gemaakt
uit een strafbal. De andere vier
goals kwamen voort uit strafcorners, waarbij Litjens de ongebruikelijk zware stick van 26
ounces hanteerde. Deze stick
werd tijdens de Olympische
Spelen van Miinchen ook gebruikt door Ties Kruize, die
Litjens' voorganger in Oranje
als strafcorner-expert was,
maar nu als vrije verdediger
opereert. De beide interlandwedstrijden werden door 9000
toeschouwers (5000 in Eindhoven en 4000 in Amstelveen) bijgewoond.
Na afloop van de interlandwedstrijden verklaarde bondscoach Wing van Heumen dat hij
zeker tot en met de Olympische
Spelen in Moskou in 1980 Nederland zal blijven coachen.
Het Olympisch toernooi zal op
kunstgrasvelden worden gehouden, die van hetzelfde materiaal zijn gemaakt als de terreinen van Kampong in
Utrecht en Laag Zestienhoven
in Rotterdam. „En dat", aldus
Van Heumen, „is voor ons in de
voorbereiding op Moskou alleen maar meegenomen. Dat is
sterk in ons voordeel."

Paul Litjens springt in de armen van Ron Steens, nadat hij Nederland in het duel tegen India in Eindhoven op 5-2 heeft gebracht (foto Friedlander)
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Mededelingenvan het supportersfront.

Sale 1 - Heron 1

2 -3 (weer een stap dichter bij het
kamgtoanschap ).

De wedstrijd tegen het "Stichtse", waaar erg tegen op gezien werd,
heeft uiteindelijk eon zwaar bevochten overwinning voor "onze heron"
opgeleverd. Met name in de eindfase hing doze echter aan een zij den
draadj e.
Na een snel openingsdoelpunt van Leiden ( bijna uiteraard uit een
strafcorner van Hendrik Quirijns) ontspon zich een snel heen en
weer golvend spel met kansen aan beide zij den. Op slag van rust
kwam de thuisclub, geheel in overeenstemming met het vertoonde spel,
op gelijke hoogte. In het begin van de tweede helft was er een fel
hockeyend Leiden te bewonderen, dat zich een aantal mooie kansen
schlep. Het tweede en derde Leidse doelpunt waren hier dan ook een
logisch gevolg van (een strafpush van Rob Feenstra en een korte
corner van wederom Hendrik). Hoewel de mogelijkheden ervoor aanwezig waren (Frits Verhey), ook nu weer geen velddoelpunten!!
Toch kwam doze voorsprong nog vrij onnodig in gevaar: Martijn
Drijver damonstreerde eerst nog wel zijn Kwaliteiten door een
6.40 m bal te pareren met een katachtige reactie, maar tegen een
hoge knal van enkele meters afstand was ook hij niet bestand (2-3).
De Leidenaren raakten hierdoor teveel van de kook, te veel gepraat
en onnodige overtredingen vloeiden hieruit voort. De leid±214; bestrafte dit met 1 gele (Ton Gardeniers) en 2 groene kaarten (Nick
Tierie en
). Het eindsignaal werd gelukkig zonder verdere
schade bereikt. Het in grote getale opgekomen publiek heeft in
ieder geval een interessante partij gezien.

In lichte motregen ontmoetten we zond2gmiddg Stichtse op
een schitterende inst. Aanemoedigd door luide bijwi van wederzijdse supportersschonen (hulde!!) ontspon zich een -Ipannende
strijd, die annvankelijk veelal door S.C.H.C. op het midden. Toch crow, er goon sprake vnn
veld in hun voordeel werd
enig overwicht en k2nsen waren er over en weer.
Na een kwartier ()laze eerste etInfoorner die keihL.rd en droog
door Hendrik "Konijn" (Jiirijns word verzilvercl. hiern-1 look
het er op aloof we de grip op het middenveld steeds moor uit
handen given en eat 21 een tijd voorspelbonr was gewee -3t, gobeurde in de lantste minuut voor rust: no eon rommile P-olval over :?eel,ts, scoorde Stichtse tegen door toedoen von
Alder Geensen.
Na wat bezinning en thee gingen we de tweede helft in met een
keihard werkend team en eon metamorphose op hot middonvela.
Wu hodden wij do touwtjes in handen. Er volgde eon periode
van Leidse druk en ondonks enkele wonderlijke arbitale beslissingen lieten we ons niet moor uit dit ritlQe brengen.
Ue kregen no eon k:fortier onse Lweede strafcorner en Hendrik
bewees dot hij dove zondrg 44n op een hop: 1 - 2. No vijf
minuten kwam Rob Feenc3tra son de beurt: eerst kogelde hij zijn
eerste strafcorner op eon iregale voot en dPdarnn benutte hij
de strafpush clean. S.C.H.C. stand opeens met 2 - 1 achter
en bogon een alles - of - niets offensief. Bit bracht ye vijf
minuten voor tijd verdiend op 2 - 3. Verder iletm we ze niet
meer homen en no wr. t gele en groene kaartjes en onvriendelijk
gefluic,ter hodden we ook doze wed';:trijd in ons voordeel beslist. Nog drie punten en de conche kan uitrijdon.
0-)letten koetier!!
Nick Tierie.
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Ook doze week moest Leiden weed lantreden in een bijonder
looeilijke uitwedstrijd.Keep Fit is altijd een moeilijke
en geduchte tegenstander,die vooral op eigen terrein niet
makkelijk te versiaan is.
in de eerste belft leek het spel dan ook nergens naar,
mode wep:ens do slec- bte terrelnomstndigheden,maar op slag
van rust wist Leiden de score te openen met een treffer
van Ernst ui.t. Pen vrij chaotische situatie voor bet Keep
Fit-doel.Tn de twoede helft bleep echter al snel dat Leiden
de veel betere ploeg was.Er werd goed opgebouwd op het midde
-veld,wat resulteerde in een goede aanval over rechts.Henk
schoffelde de bal door een aantal Keep Fitters naar Nick,
die een werkelijk enorm fraaie voorzet gaf,die onddrgetekende
feilloos met het puntje stopte en die de bal verder eenvoudig langs de wat wonderii,jk uitlopende keeper in het doel
werkte'.Nick Was zo onder de indruk van deze actie,dat hij
le scheidsrechter vroeg of hi j even 5 minuten kon wor0.en
opgevangen door Harm,waar de scheidsrechter na enige overreding in toestenide en Nick op eigen verzoek het geel3 liet
zien.
Leiden4 wel gewend om met 10 irmn to spelen,maakte van deze
numerieke mind erheid. dankbaar gebruik om via een afgezwaaid(
corner een derde doelpunt aan te tekenen. Ernst was wederom
de man die het karwei foutloos klaarde.Tien minuten voor
tijd kwam G.J. het veld in voor Chris,die 'tijdens de training een armblessure had opgelopen en daar duidelijk nog
last van had.
Door deze wedstrijd is de stand aan de kop niet gewijzigd.
de hebben het nog helemaal in eigen hand om het kampioenschnr
to behalen al moeten we natuurlijk wel met beide benen op
de grond blijven staan en zullen we het enthousiaste Leidenpubliek hard nodig hebben om het laatste punt binnen te halci
op -9 april thuis tegen Kievitendan.
Frits Verbey.
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nde sireneseen rode zwaaimeleidden die politie-auto's
;t en achter ons de bus. Van-.
twijfelachtig eer? Het mo;heidsoverweging is nauwetemelijk, want dan is het onjk waarom de escorte niet al
egveld was ingezet
ene kart was het een volkoecontroleerd, puberaal geagenten, die met armen uit
en achter overdreven zonet spiegelglas heel hard in
de weg scheurden. Aan de
ant was het een angstaanjaoond van macht en misbruik
as uit de raampjes verzorgmacabere entourage van dit
. Patronen voor de geweren
achalant op de hoedenplan:kende fototoestellen in onze
rachtten dit op de gevoelige
t te leggen. Het lijkt me ech'elijks voldoende om de gerde hiermee tot uitdrukking
n. Volstrekt onbegrijpelijk is
r, waarop andere weggebrui-

Vragen bij
aankomst
hockeyteam
kers er op attent warden gemaakt dat
"wij" er aan komen, namelijk door die
andere weggebruikers gewoon de weg
of te snijden.
Het doet me sterk denken aan de
manier, waarop ik in 1971 op een toernee door Kenya in Mombassa de weg
heb zien vrij maken voor Kenyatta.
Iedereen, die niet ogenblikkelijk de
bevelen van de lijfwachten opvolgende, werd ofwel in elkaar geknuppeld

Paul Litjens (links) en Ties Kruize in een onderonsje (Foto
Friedlander)

ofwel bij een brug in het water geduwd.
Zou een dergelijk optreden kenmerk zijn van een politiestaat? Is er
een verschil met de manier van optreden in ons land, bijvoorbeeld bij de
afzetting van het gerechtsgebouw in
Utrecht, wanneer Knut Folkerts daar,
in een pantserauto vervoerd, terecht
moet staan? Zijn de dan uitgebreid
getroffen "voorzorgmaatregelen" ook
niet enigszins een machtsvertoon dat
nergens toe client?
Ik voorlopig van mening dat een
Loch wel zeer belangrijk verschil is
gelegen in de manier van beleven door
bijvoorbeeld voorbijgangers en omstanders van een dergelijk politieoptreden. Het lijkt in Buenos Aires een
zo doodnormaal gebeuren, dat iedereen doorlopt alsof er niets aan de
hand is. Het kan echter ook een teken
van angst zijn; een gedrag van "ikwil-niet-gezien-worden". Bovendien
is de volstrekt willekeurige en ongecontroleerde manier van optreden
hier uiteraard niet te vergelijken met
Nederlandse situaties.

Hoewel dat misschien meer met de
karakteraard van de Zuidamerikaan
heeft te maken, wil ik ter verduidelijking een voorbeeld geven:
In de Floridastraat — een langere en
grotere uitvoering van de Amsterdamse Kalverstraat zonder autoverkeer — verschijnen plotseling twee
politieauto's. Er lopen zes tot acht politiemannen met stenguns naar een
winkel en gaan naar binnen. Een achterblijvende agent is druk bezig zijn
stengun in orde te maken. Dat is voor
mij een niet alledaagse belevenis, die
door de andere (Argentijnse) toeschouwers met een blik van onverschilligheid wordt ondergaan. Het uiteindelijke resultant is dat er een winkeldief wordt gearresteerd. Tien tot
de tanden bewapende mannen duwen
hen in een auto.
Zonder de eventuele diefstal te willen goedkeuren: zou het relaas van
deze man in de gevangenis overeenstemmen met de verkiaringen in het
rapport van Amnesty International?
Of geldt dit laatste alleen voor politieke misdadigers?

iauemolowsilleal01011111111111111M11011811L

produktief
houdt nog net zich
op halve eindstrij
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Hockey
Wereldkampioenschap
Argentinie
Hockey
De wereldkampioenschappen voor haven in
Buenos Aires.
Uitslagen poule A: Australit Engeland
West Duitsiand - Polen 9-4, Canada - India
3-1 .
De stand in groep A is na de wedstrijden van
gisteren:
2 2 0 0 4 13-7
West-Duitsland
1 1 0 0 2 2-0
Australia
2 1 0 1 2 6-5
Canada
2 1 0 1 2 2-3
-India
1 0 0 1 0 0-1
Belgie
1 0 0 1 0 0-2
Engeland
1 0 0 1 0 4-9
Polen
Uitsiagen poule B: Pakistan - lerland 9-0, Nederland- Italie 8-0, Al aleisie - Argentinie 1-1.
De stand in groep B is na de wedstrijden van
gisteren:
0
21
Argentinie
1 1 0 0 2 9Pakistan
1
1
0
0 2 8- 0
Nederland
1 1 0 0 2 1- 0
Spanje
2
0
1
1 1 1- 2
Maleisie
1 0 0 1 0 0- 8
Italie
2
0
0
2
0 1-11
lerland

Het wereldkamploenschap voor heren in Buenos Aires
Uitslagen in groep A: Belgie - Canada 2-2, India - Polen 3-1; Engeland - West Duitsiand
0-0, West Duitsiand - India 7-0, Australia - Polen 4-1. Engeland - Canada 3-3.-De stand in
grasp A is na de wedstrijden van het peasweekeinde:1 . West Duitsiand 5 3 2 0 8 23-10

1

Stand
B-groep
BUENOS AIRES - Pakistan
is in groep B zeker van een
plaats in de halve finales. Het
klopte gisteren Spanje met 2-1.
In groep A versloeg Australia
Canada met 4-0 en had Polen
weinig moeite met Belgie: 7-4.
Stand groep B:
Pakistan
Nederland
Argentinie
Spanje
Ierland
Maleisie
Italie
-

Door S. IJDEMA

BUENOS AIRES, 28 maart Bij alle overwicht en kwalitatieve superioriteit is
het Nederlandse hockeyteam in zijn sterkste opstelling minder schotvaardig dan
ooit. Vooral doordat het zijn strafcorners en lange hoekslagen niet accuraat kan afawerken, kornt de ploeg in de pyoblemen. Het lukt gewoon niet. Althans veel te weinig. Daarom duurde het gistermiddag in de sleutelwedstrijd tegen het taaie S-anje
tot ruim een kwartier voor het einde voordat Oranje een volkomen terechte overwinning (2-1) op z'n conto mocht bijschrijven. Daarom ook werd het zaterdag een
nederlaag (1-3) tegen Pakistan.

4 3 0 1 6 11-5
2. Australia
5 3 0 2 6 7-11
3.India
41 21 4 6-5
4. Engeland
4 1 2 1 4 11-10
5. Canada
4 0 2 2 2 7-11
6. Belgie
4 0 0 4 0 6-19
7.Polen
Ultslagen in grasp B: Pakistan - Nederland
3-1(1-1)14. Munainwar 0--1,19. Litjens 1-1.
43. Manzoor 1-2, 58. Akhtar 1-3 (Strafbal)
Toeschouwers: 5000. Scheidsrechters: Jewel
(Aus) en Gillet (Fra).
Nederland - Spanje 2-1 (0-1) 26. Grarralda
0-1, 41. Doyer 1-1, 56. Litjens 2-1. Toeschouwers: 400. Scheidsrechters: Nash (Eng:
en Renaud (Fra).
Maleisie - lerland 2-2, Argentinie - nand 4-0,
lerland- Italie 3-0. Spanje- Argentinie 0-0.
De stand in groep B is:
4 4 0 0 8 22-1
1. Pakistan
4 3 0 1 6 13-5
2. Nederland
4 2 2 0 6 7-2
3.Argenti nie
4 2 1 1 5 3-2
4. Spanje
5 1 1 3 3 6-14
5.lerland
5 0 2 3 2 4-9
6. Maleisie
4
0 0 4 0 0-22
7. Italie

5-10 24- 2
5- 8 16- 7
5- 6 9- 5
5- 5 4- 4
5- 3 6-14
5- 2 4- 9
4- 0 0-22

Kruize en lieeters blivoorbeeld
combineerden plotseling weergaloos en stonden aan de basis
van de strafcorner, waaruit
:"
i Paul Litjens eindelijk laag en
feilloos als vanouds de bevrij: dende kogel kon lossen, die het
:' Oranjeteam over de streep
sleepte: 2-1. Weggestroomd
zelfvertrouwen was op het nip1 pertje over de Nederlandse
' ploeg vaardig geworden. Al
slaakte al wat Nederlands was
toch een zucht van verlichting
toen de voortreffelijke arbiters
i Renaud uit Frankrijk en Nash
uit Schotland het eindsignaal
aankondigden. Superblij vooral
was Bolhuis. Zijn honderdste
interland en nog helemaal in de
. race voor de wereldtitel.
Aanschouwd door vijfduizend
zich luidruchtig manifesterende,
Aegentijnse toeschouwers, le:. verden de teams van Pakistan
en Nederland op paaszaterdag
: een partij wereldhockey, die onnodig met 3-i in het nadeel van
het Oranjeteam eindigde. Onno:'1 dig, omdat men er in wereldtop- hockey van moet uitgaan, dat
twee serieuze scoringskansen

Kansen
En het Oranjeteam-in-topvorm schiep zich met bijzonder
levendig hockey nog zeker zes
doelrijpe kansen, ook uit de vererassende scoops van Ties Kruize, die uit het middenveld
ineens de scherp opgestelde Nederlandse aanvallers met zijn
unieke, hoge boogbal bereikte.
Op beslissende momenten van
toeslaan f aalde echter vooral
Ron Steens zeker drie keer.
Daarentegen had Pakistan
slechts vier kansen nodig om
met 3-1 te winnen, nadat de 2-1
voor Nederland veel te lang uite
Df.
blee
tegenzet broeit thans in het
brein van coach Wim van Heumen. De Pakistani hadden aan
een paar kansjes genoeg. Min
tweede strafcorner na rust was
raak en hun derde strafcorner
werd een rake strafbal, nadat.
Van der Staak de bal met de
voet had moeten tegenhouden:
3-1 voor Pakistan, terwijl het
spelbeeld 1-3 had aangegeven,4
maar wie de meeste goaltjes
maakt, die wint de pot.
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produktief Oran
houdt nog net zieht
op halve eindstrijd

Hockey
Wereldkampioenschap
Argentinie
Hockey
De wereldkampioenschappen root heren in
Buenos Aires.
Uitslagen poule A: Australie - Engeland 2-0.
West Duitsiand Polen 9-4, Canada - India
3-1.
De stand in groep A is na de wedstrijden van
asteren:
2 2 0 0 4 13-7
est-Duitsiand
1 1 0 0 2 2-0
Australia
2 1 0 1 2 6-5
Canada
2 1 0 1 2 2-3
-India
1 0 0 1 0 0-1
Belgie
I 0 0 1 0 0-2
Engeland
1 0 0 1 0 4-9
Pden
Uitslagen poule B: Pakistan - lerland 9-0, Nederland - Italie 8-0, Maleisie Argentinie
De stand in groep B is na de wedstrijden van
gisteren:
2 1 1 0 3 3- 2
Argentinie
1 1 0 0 2 9- 0
Pakistan
1 1 0 0 2 8- 0
Nederland
1 1 0 0 2 1- 0
Spanje
2 0 1 1 1 I- 2
Maleisie
1 0 0 1 0 0- 8
Italie
2 0 0 2 0 1-11
lerland

W

Het weveldkamploenschap voor heren in Buenos Aires
Uitslagen in groep A: Belgie - Canada 2-2, India - Polen 3-1. Engeland - West Duitsiand
0-0, West Duitsiand - India 7-0, Australie - Polen 4-1, Engeland - Canada 3-3.-De stand in
groep A is na de wedstrijden van het peasweekeinde:1. West Duitsiand
5 3 2 0 8 23-1C
2. Australia
4 3 0 1 6 11-5
5 3 0 2 6 7-11
3.India
4. Engeland
41 21 4 6-5
4 1 2 1 4 11-10
5. Canada
4 0 2 2 2 7-11
6.Belgie
7.Polen
4 0 0 4 0 6-11
Ultslagen In groep 8: Pakistan - Nederlant
3--1(1-1)14. Munainwer 0-1,19. Litjens 1-1.
43. Manzoor 1-2, 58. Akhtar 1-3 (Strafbal)
Toeschouwers: 5000. Scheidsrechters: Jewel
(Aus) en Gillet (Fre).
Nederland - Spanje 2-1 (0-1) 26. Grarralda
0-1, 41. Doyer 1-1, 56. Litjens 2-1. Toeschouwers: 400. Scheidsrechters: Nash (Eng:
en Renaud (Fra).
Maleisie lerland 2-2, Argentinid - Italie' 4-0,
lerland- Italie 3-0, Spanje- Argentinie 0-0.
De stand in groep 8 is:
1.Pakistan
4 4 0 0 8 22-1
2. Nederland
4 3 0 1 6 13-5
3.Argentinie
4 2 2 0 6 7-2
4. Spanje
4 2 1 1 5 3-2
5.leriand
5 1 1 3 3 6-14
5 0 2 3 2 4-9
6. Maleisie
7. Italie
4 0 0 4 0.0-22

Door S. IJDEMA

BUENOS AIRES, 28 maart Bij alle overwicht en kwalitatieve superk
het Nederlandse hockeyteam in zijn sterkste opstelling minder schotvaai
ooit. Vooral doordat het zijn strafcorners en lange hoekslagen niet accuraat
werken, komt de ploeg in de problemen. Het lukt gewoon niet. Althans veel
nig. Daarom duurde het gistermiddag in de sleutelwedstrijd tegen het taaii
tot ruim een kwartier voor het einde voordat Oranje een volkomen terech
winning (2-1) op z'n conto mocht bijschrijven. Daarom ook werd het zater
nederlaag (1-3) tegen Pakistan.

----Stand
r

B-groep

BUENOS AIRES - Pakistan
is in groep B zeker van een
plaats in de halve finales. Het
klopte gisteren Spanje met 2-1.
In groep A versloeg Australie
Canada met 4-0 en had Polen
weinig moeite met Belgie: 7-4.
Stand groep B:
Pakistan

Nederland
Argentinie
Spanje
lerland
Maleisie
Italie

5-10 24- 2

5- 8 16- 7
5- 6 9- 5
5- 5 4- 4
5- 3 6-14
5- 2 4- 9
4- 0 0-22

De zenuwslopende spanning
in het duel met Spanje werd al
in het eerste kwartier op topniveau gebracht, toen een batterij
Nederlandse korte en lange
hoekslagen cmpleet mislukte.
Paul Litjens sloeg met zijn stick
gaten in de grond en raakte de
bal nauwelijks en tot overmaat
van ramp miste Ties Kruize ook
nog een strafbal. Zelfs Bolhuis,
die zijn honderdste interland
speelde, geraakte erdoor uit het
evenwicht. Nog nooit in zijn
loopbaan had hij meegemaakt
dat op zo'n belangrijk ogenblik
van toeslaan een man met de
technische capaciteiten van Ties
Kruize de bal uit een strafslag
huizenhoog over pusht.
De hoge temperatuur van de
subtropische nazomer in de
middagzon eiste zijn tol. En
steeds slomer werd het spel. Een
tegenstoot van de Spanjaarden
over rechts, waarbij zowel Jebbink als Jorritsma mistastten,
betekende tien minuten voor
rust 0-1 door Garralda. Een catastrofe voor het Nederlandse
hockey lag in het verschiet,
'want verliezen tegen Spanje betekende vrijwel zeker uitschaAIN keling voor de halve finales.

Ommekeer
Nervositeit .en de spanning
van het moeten zegevieren had
het Oranjeteam bekropen. Paul
Litjens werd onzeker, omdat het
met zijn hoekslagen steeds niet
wilde lukken, maar ook, de anderen leverden ballen in aan
Spanjaarden, die waarachtig
geen groats hockey leverden,
doch tegen dit Oranjeteam in de
opstelling van i 1-1-4-3-2 het
succes welhaast in de schoot
kregen geworpen.
Er waren echter een paar Nederlanders, die zich door al die
tegenslagen heenbeten. Met name Tim Steens, alweer, en Bolhuis, alweer, net als tegen Maleisie, en Theodoor Doyer. Het
was de laatste, de zeer snelle en
fanatieke rechtsbuiten, die voor
opluchting en de ommekeer
zorgde. Samenspel via Ron
Steens en Bolhuis bracht de bal
bij Doyer, die de Spaanse slagcirkel binnenstormde en zes minuten na rust raak kogelde: 1-1.
Het Nederlands elftal veerde op.
De tegenslag van de gemiste
strafbal en al die gemiste hoekslagen leek vergeten.
Ineens draaide het weer. Ties
Kruize en Leefers bijvoorbeeld
combineerden plotseling weergaloos en stonden aan de basis
van de strafcorner, waaruit
Paul Litjens eindelijk laag en
feilloos als vanouds de bevrijdende kogel kon lossen, die het
Oranjeteam over de streep
sleepte: 2-1. Weggestroomd
zelfvertrouwen was op het nippertje over de Nederlandse
ploeg vaardig geworden. Al
slaakte al wat Nederlands was
toch een zucht van verlichting
then de voortreffelijke arbiters
Renaud uit Frankrijk en Nash
uit Schotland het eindsignaal
aankondigden. Superblij vooral
was Bolhuis. Zijn honderdste
interland en nog helemaal in de
race voor de wereldtitel.
Aanschouwd door vijfduizend
zich luidruchtig manifesterende,
Aegentijnse toeschouwers, leverden de teams van Pakistan
en Nederland op paaszaterdag
een partij wereldhockey, die onnodig met 3-1 in het nadeel van
het Oranjeteam eindigde. Onnodig, omdat men er in wereldtophockey van moet uitgaan, dat
twee serieuze scoringskansen
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toch tenminste een
moeten opleveren, voc
neer die mogelijkhedei
ren zijn bereikt tegen
als Pakistan.

Aanval

Het Nederlands elf tai
kistan gedurende drie
van de zeventig minutE
macht. De strijdwijze
Oranjeteam, de voo
zich wijzigende patro
combineren, het zeer
po op het trage, stuj
drukten de Pakistani c
eerste helft en een stu
tweede helft in een pas
De taktiek van Neder:
op de aanval gericht.
bert Jebbink als laatste
dediger en Ties Krui2
middentinie van vijf,
spelbeeld beheersten
ten aanval dan ter vet
trokken.
Zo schiep een Oranj(
voile toeren zich driem
scoringskansen dan de
ni. Het verschil zat he]
uitbuiten van kansen:
strafcorners en liefst ac
hoekslagen kon Oranj(
een enkel reglementair 4
laten aantekenen. De g
bij de eerste lange come
Pakistan met zijn eerst
door de Nederlandse g4
al na twaalf minuten
lange hoekslag meteen 1
geslagen. Een nieuwtj
Leefers gaf de bal bij d
corners aan, maar Ties
die de afstand naar har
ger Tim Steens veel sne
overbruggen. De 1-1 d
jens vormde terecht ht
trekken van een in 1
scheef gegroeidbeeld.

Kansen

En het Oranjeteam
vorm schiep zich met b
levendig hockey riog 7,(
doelrijpe kansen, ook uit
'rassende scoops van TiE
ze, die uit het mid
ineens de scherp opgestE
derlandse aanvallers n
unieke, hoge boogbal t
Op beslissende momen
toeslaan faalde echter
Ron Steens zeker dri
Daarentegen had I
slechts vier kansen nc
met 3-1 te winnen, nada
voor Nederland veel te 1
bleef.
De tegenzet broeit that
brein van coach Wim v
men. De Pakistani had
een paar kansjes geno
tweede strafcorner na
raak en hun derde str,
werd een rake strafba
Van der Staak de bal
voet had moeten teger
3-1 voor Pakistan, ter
spelbeeld 1-3 had aan,
maar wie de meeste
maakt, die wint de pot.
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Ron Steens (midden) en Andre Bolhuis (rechts) ziin in een gevecht om de bal gewikkeld met de aanvoerder van het Pakistaanse team, dat zaterdag met 3—i van Oran,* won (Foto AP)
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BUENOS AIRES - Andre
Bolhuis, de grote man van
Nederland die met name
tegen Spanje en Pakistan
excelleerde, heeft weinig
lol beleefd aan zijn eerste
vrije dag in Buenos Aires
die hij van bondscoach
Wim van Heumen kreeg.
Aanvankelijk liet de Nederlandse coach Bolhuis
uit de basis, maar al na 20
minuten van het duel tegen Argentinie, toen het‘
Nederlands elf tal ongeconcentreerd en paniekerig opereerde, stuurde
Van Heumen de honderdvoudige international van
de reservebank om zich in
te lopen. "Het was helemaal niet de bedoeling
dat ik zou spelen tegen
Argentinie. Maar het liep
zo slecht dat Van Heumen
het plan moest wijzigen
en een beroep op me
deed".

Met tegenzin
Bolhuis gehoorzaam&t,
maar met lichte tegenzin.
"Het klimaat is hier zo
langzamerhand zo heet
dat een dagje rust me best
goed zou zijn bevallen, zei
de oververmoeide Bolhuis na afloop van het
duel dat Nederland bijna
zeker de halve finales
binnenloodste. Juist in de
periode dat "Bolle" zich
wat losliep kwam Nederland bijna op 2.-2 en
dankbaar nam hij weer
plaats op de reservebank.
"Ik had even het idee dat
het niet meer hoef de,
maar na de rust moest 1k
toch Jorritsma vervangen".

'Ik moest we!'
Van Heumen gaf na afloop ook toe dat hij de gok
zonder Bolhuis niet door
durfde te zetten. "Het
ging defensief zo slecht
dat we zelfs tegen de Argentijnen in moeilijkheden kwamen. Ik moest
wel weer teruggrijpen
naar Andre hoe graag ik
hem ook wat rust had gegund", zegt van Heumen.
Rolhuis zal verder weinig meer kunnen uitrusten hier in Buenos Aires,
maar ook tegen de Argentijnen werd aangetoond
dat Nederland nauwelijks
meer zonder hem kan.
Het wordt nog vijf dagen
afzien voor de Utrechtse
tand arts.

ranie moeizaarn naar
Litjens ziet
geel: Coach
woedend
BUENOS AIRES — Hockeycoach Wim van Heumen kon zich
nauwelijks meer beheersen na het
laatste fluitsignaal van de Franse
scheidsrechter Gillet na afloop
van het duel van Nederland tegen
Argentinie. Woedend verliet de
coach de ploeg om tot zichzelf te
komen, terwij1 de spelers de krappe 3-2 overwinning en een praktisch zekere halve finaleplaats
vierden.
Van Heumen was alweer met andere
dingen bezig. Met name met zijn strafcornervedette Paul Litjens, die tien minuten voor het erode in de clinch ging
met scheidsrechter Gillet en daardoor
met een gele kaart kon vertrekken.

VERWUT
„De Franse scheidsrechters zijn hier zekere fluitisten in de halve finale en de eindstrijd," bitste
van Heumen. „Hoe kan Litjes dan om niets de woede van Gillet opwekken. Straks wordt de zaak met
een corner beslist en dan heb je een soepele
scheidsrechter soms nodig."
Van Heumen reageerde zich
of temidden van de Nederlandse
suppottersschare en was pas na
vijftien minuten te spreken,
maar nog steeds wierp hij boze
blikken naar Litjens, die tijdens
zijn verblijf achter het Nederlandse doel ook nog moest toezien dat Oranje bij een 2-2 stand
liefst drie corners toegewezen
kreeg. Ties Kruize, die het
slechtste wereldkampioenschap
garriere doormaakt,
'van -kon daarbij echter niet het gevaar stichten dat Litjens wel
kon, toen hij Nederland via een
feilloze strafcorner alsnog de
moeizame 3-2 winst bracht.

EEN ZEEF
Maar wat een kracht hebben
de mannen er in het zo langzamerhand moordend hete Buenos
Aires voor nodig gehad. Wim
van Heumen zag aanvankelijk

het duel tegen Argentinie niet zo
zwaar in. Hij gaf de grote man
van de wedstrijden tegen Pakistan en Spanje Andre Bolhuis
rust en koos weer voor Kruize
als laatste verdediger. Opnieuw
echter bleek het duo Kruize-rritsma defensief een zeef en

* ANDRE BOLHUIS
... nog vijf dagen afzien..
dat leverde de Argentijnen onder aanvoering van een ruim
vijfduizend koppige menigte
twee maal een voorsprong op.
Allereerst schoot Sabbioni een
strafcorner langs Maarten Sikking, die opnieuw met een lichte
verdoving in de linkerknie in
het doel stond. Nadat Nederland
dankzij een strafbal van Kruize
— door Gunning, die als linker-

spits in Buenos Aires debuteerde, geforceerd — gelijk maakte
was het al in dezelfde minuut
Garraffo die profiteerde van
een serie missers van Kruize en
een strafbal binnenhaalde. Dezelfde Garaffo had van zeven
meter geen moeite (2-1).
Geheel afwijkend van zijn
aanvankelijke plan, waarin
Wouter van der Bergh en Thcim
van 't Hek zeker zouden spelen,
moest Wim van Heumen toen
toch weer een beroep doen op de
zekerheid en rust van Bolhuis.
Bovendien vond de Nederlandse
coach dat linkerspits Gunning te
weinig gevaar stichtte en geen
enkele corner forceerde en deed
Kruize als laatste man keer op
keer het bloed stollen.

CONCEPT
Het concept lag weer klaar:
Leefers als linkerspits, Jebbink
laatste man en Bolhuis voorstopper. Gunning en Jorritsma
moesten wijken. Vooral Leefers,
die volgens het concept bij iedere Nederlandse aanval werd betrokken, maakte weer indruk en
sleepte liefst vier corners uit het
vuur waarvan de laatste door
Litjens werd benut. De halve finale was zo goed als binnen,
maar vraag niet hoe. Opnieuw
immers rammelde het team verkon opbouwend
dedigend
geen vuist worden gemaakt.
„Maar ja", grinnikte Sikking na
afloop, „vroeger verloor je dit
soort potten of speelde je gelijk.
Nu win je ze en kom je in de
halve finales. Wat is nu beter?"
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Van Eijck stuitte op een harde verdedigingstechniek van Pakistan-aanvoerder Is Lahuddin; door
over de stick to springen kon hij de klap tegen z'n schenen ontwijken (foto ANP)

Jorritsma zwaldi
selemliel in
verloren finale
Door onze redacteur S. IJDEMA

BUENOS AIRES, 3 april - Het Nederlands Hockeyteam heeft de wereldtitel meer
voor het grijpen gehad dan aanvankelijk tegen de toch zo superieur geachte Pakistani mocht worden verwacht. Want het Oranjeteam speelde in topvorm en had in
de eerste haft een zo groot overwicht, dat een voorsprong niet in strijd zou zijn geweest met het spelbeeld. Pas halverwege de tweede helft, toen Oranje met 2-1 voor
stored, vielen er gaten in de Nederlandse linie. Met name Hans Jorritsma kon het
middenniet weer bijbenen, leverde de eenvoudigste ballen in aan de Pakistani, die
bij 1-2 zo'n gelegenheid niet onbenut lieten en doorstoomden naar 3-2.
zo raak.
Daarna ontspon zich een gevecht, waarin Nederland, vrijuit spelend, duidelijk het spel in
handen had en hield. Het gehele
Oranjeteam speelde in topvorm,
hoewel toen al was to merken
dat Jorritsma op het middenveld de meeste fouten maakte
en gemakkelijke ballen inleverde. Een vervanging van hem
door Karel van der Staak zou
toen beslist een verbetering
hebben betekend.
Uit het feit, dat Nederland in
de eerste helft met drie strafcorners en vier lange hoekslagen

er-
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uverwient genus", up 'lel-

Nederlandse middenveld. Jorritsma liet zijn directe tegenstander langs zich heenglippen.
Er ontstond daardoor paniek in
de Nederlandse verdediging, die
zich tot dan toe overigens op
voortreffelijke manier had geweerd. Een strafcorner voor Pakistan was er het gevolg van en
via de stick van Imbert Jebbink
caramboleerde acht minuten
voor tijd de bal in het Nederlandse doel: 2-3.
In de laatste minuten vol
spanning zat er nog een gelijk
spel, plus verlengingen en eventueel het nemen van strafballen
viel aan,
•

k Het team van LAITIC dat het karnpioenschap behaalde.
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Jorritsma zwaidie
sehaliel in
verloren finale
Door onze redacteur S. IJDEMA

BUENOS AIRES, 3 april - Het Nederlands Hockeyteam heeft de wereldtitel weer
voor het grijpen gehad dan aanvankelijk tegen de toch zo superieur geachte Pakistani mocht worden verwacht. Want het Oranjeteam speelde in topvorm en had in
de eerste helft een zo groot overwicht, dat een voorsprong niet in strijd zou zijn geweest met het spelbeeld. Pas halverwege de tweede helft, toen Oranje met 2-1 voor
stond, vielen er gaten in de Nederlandse linie. Met name Hans Jorritsma kon het
middenniet meer bijbenen, leverde de eenvoudigste ballen in aan de Pakistani, die
bij 1-2 zo'n gelegenheid niet onbenut lieten en doorstoomden naar 3-2.
Om zes uur Argentijnse tijd
gisteravond reikte president Videla, die per helikopter op het
sportcomplex was geland en de
finale bijwoonde, de wereldcup
uit aan aanvoerder Islahuddin
van Pakistan, terwiji de -Pakistani als wereldkampioenen, de
Nederlanders met hun zilveren
medailles en de Australiers met
het brons toekeken. De slotceremonie was sober, terwijl de spelers die spannende eindstrijd
nog eens in gedachten de revue
konden laten passeren. Aileen
Hans Jorritsma stond niet bij de
Nederlandse ploeg tijdens de
slotapotheose.
Het was een finale geweest,
die hockey van wereldklasse
had opgeleverd. Met Imbert
Jebbink als voortreffelijk spelende laatste veldverdediger en
vervolgens drie linies van drie
man voor hem, te weten Tim
Steens, Hans Jorritsma en Geert
van Eijk, Ties Kruize, Ron
Steens en Andre Bolhuis, met
voorin Wouter Leefers, Paul
Litjens en Theododr Doyer, nam
het Oranjeteam, dat in witte
shirts speelde, onmiddelijk het
initiatief en hield dat de gehele
eerste helft vast.
Wim van Heumen mocht na
afloop beweren, dat de Pakistani zich tenslotte toch terecht de
sterksten hadden getoond, dat
gold dan inderdaad pas voor het
laatste deel van de tweede helft,
toen Jorritsma zijn greep op de
Pakistaanse midvoor Abduln
Hanif Jahn ging verliezen en
Andre Bolhuis opnieuw zoveel
last kreeg van zijn tegen Australie in de halve finale gewonde vingers, dat hij de stick nauwelijks meer kon vasthouden.
Het Nederlandse team liet
zich niet uit het veld slaan door
de strafbal, welke door Jorrits- •
ma al in de vierde minuut werd
veroorzaakt. Hij kapte op een
Pakistaanse stick: strafbal. En
dat betekende 1-0 voor Pakistan. Evenwel na acht minuten al.
1-1, toen de Pakistani op een kogel van Paul Litjens een overtreding maakten, daarmee een
goal voorkwamen, doch uitstel
van executie bereikten, want de
strafbal van Ties Kruize was net
zo raak.
Daarna ontspon zich een gevecht, waarin Nederland, vrijuit spelend, duidelijk het spel in
handen had en hield. Het gehele
Oranjeteam speelde in topvorm,
hoewel toen al was te merken
dat Jorritsma op het middenveld de meeste fouten maakte
en gemakkelijke ballen inleverde. Een vervanging van hem
door Karel van der Staak zou
toen beslist een verbetering
hebben betekend.
Uit het feit, dat Nederland in
de eerste helft met drie strafcorners en vier lange hoekslagen
beter werd bedeeld dan de Pakistani met drie strafcorners en
slechts een enkele lange corner
moge blijken, dat het overwicht
van Oranje voor rust alleszins
aanwezig was. De Pakistani noteerden onvoorstelbaar veel
balverlies, terwijl de Nederlanders naar wereldklasse groeiden
en doelkansen ereeerden, onder
andere door Litjens, Leefers,
Doyer, maar ook door Ron
Steens, die de oude en van hem
bekende vorm weer helemaal te
pakken had. Zelfs then Jorritsma wegens hakken naar een tegenstander voor vijf minuten
het veld uit moest, speelde
Oranje met tien man toch vol-
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seismarammommmumme
komen gelijkwaardig aan elf
Pakistani.
Vier minuten na rust leek de
wereldcup heel dicht bij het Nederlandse team. Uit de eerste
lange hoekslag via Ties Kruize
en Tim Steens kogelde Paul Litjens onhoudbaar laag in, waarmee hij topscorer van dit wereldkampionschap werd met
een totaal van 15 doelpunten ult.
acht wedstrijden. Opvallend
was, dat in die periode, met Nederland op een voorsprong van
2-1, het spel van het Oranjeteam strategischer was dan van
de nog altijd nerveus hockeyende Pakistani. Uit alle linies, van
achteren af, kwamen Nederlanden, op en een nog ruimere
voorsprong zou het spelbeeld
Been geweld hebben aangedaan.
Maar op het Nederlandse
middenveld gingen gaten vallen. Jorritsma en Bolhuis begonnen van lieverlee af te haken. Er kwam ruimte voor de
supersnelle Pakistani en dan zieje de treffers aankomen. Manzoon Husain glipte in solo langs
Jorritsma, schoot, Sikking stopte, maar uit de rebound werd
het tien minuten na de hervatting door aanvoerder Islahuddin
2-2.
Een gele kaart voor Munainwar, die Litjens ramde, betekende numerieke meerderheid
voor Nederland, met een strafcorner en een lange hoekslag als
resultaat. Maar opnieuw werd
er uit overwicht gemist op het
Nederlandse middenveld. Jorritsma liet zijn directe tegenstander langs zich heenglippen.
Er ontstond daardoor paniek in
de Nederlandse verdediging, die
zich tot dan toe overigens op
voortreffelijke manier had geweerd. Een strafcorner voor Pakistan was er het gevolg van en
via de stick van Imbert Jebbink
caramboleerde acht minuten
voor tijd de bal in het Nederlandse doel: 2-3.
In de laatste minuten vol
spanning zat er nog een gelijk
spel, plus verlengingen en eventueel het nemen van strafballen
in. Het Oranjeteam viel aan,
zoals bijna de gehele wedstrijd,
hield het spel in handen, kwam
zelfs nog met elf man tegen tien
Pakistani, doordat Islahuddin
Ties Kruize onderuit had gehaald. Twee lange hoekslagen
lieten de hoop op een gelijk spel
en de wereldtitel nog open voor
Oranje, doch toen uit deze acties
een strafcorner niet meer kon
worden genomen, omdat het
eindsignaal had weerklonken,
wist het Nederlands elftal zich
eervol verslagen door het team
van Pakistan, dat door zijn spelpeil over het gehele toernooi genomen, de wereldtitel het meeste toekwam.

I( a sta pioe xi I; tat ajp Here si i
gewoon als het wel eons lijkt. Z elfs al h'eeft'Heren- 1 niet In 0,esterkrte le klasse gespeeld, getuige de straatlengte waarop alle
tegenstanders staan, dan nog is het een grote prestatie.
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Je ocreven al ens eerder: wat betekent dit voor amateurs ?
het betekent:
- 100 uur trainee en ± 50 uur wedstrijden spelen
en inclusief reistijden zo'n 300 additionele
wren met elkaar doorbrengen.
De motivatie moet er - dus - zijn om zo'n karwei gezamenlijk te
volbrengen.
ydaarom doen vie dit e
Omdat vie het leuk vinden en Heren 1 sterk
het gevoel heeft dat de hele club achter ze staat.
Daarnaast is de begeleiding dit jaar voortreffelijk geweest.
Rein Grippeling en Harm Swieringa , onze complimenten !
Ook aanvoerder Ernst van de Berg verdient speciale waardering
voor zijn enorme inzett
Het Bestuur stelt er prijs op te verklaren een promotie naar de
Hoofdklasse toe to juichen. Was er vorig seizoen nog een zekere
aarzeling , dit seizoen is die aarzeling verdwenen door de overtuigende wijze waarop het kampioenschap is behaald. Afelelopen
zondag was daar nog de fraaie le helft tegen de Kieviten. ---.),_
Bovendien zijn er nog enkele andere factoren:
Heron 3 maakt een krchti6e indruk en zal ons zeker niet
teleurstellen in de promotiewedstrijden
de Hoofdklasse zal naar alle waarschijnlijkheid met 4 of
met U clubs worden uitgebreid met in,;ang van het seizoen
1979 - 1980
--- kwalitatief noodzakelijke aanvullingen zijn naar alle waarschijnlijkheid wel voorhanden in de studentenstad Leiden
noodzakelijke aanpassingen aan onze organisatie moeten
zonder al te grate moeite kulinen plaats hebben.

LEIDEN - KIEVITEN

ONO

al1111 OOP 'MO

4e hebben er dus vertrouwen in, ook al zulLen de promotiewedstrijden
. tegen MEP en waarschijnlijk Nijmegen zeer zwaar worden.
lidliC-leden , blijft Uw Heren 1 steunen in de komende periode
Het supporterslegioen zal U hiertoe voortlurend oproepen.
Wedstrijdschema:

het

15 / 4
23 / 4

Leiden - Venlo
)competitie
Randwijck - Leiden )

30 / 4
7 / 5
21 / 5
4 / 6

Leiden - Kampioen le kl.B
MEP - Leiden
Kampioen lekl.B - Leiden
Leiden - MEP

Bestuur.
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Ton bokend was dat Hereni zaterdag al kampioen geworden was
restte ons nog de eer am
door het gelijke spel van Venlo
ongeslagen kampioen te worden. De eerste hindernis die genomen
moest warden, heet Kieviten, een aantrekkelijke amateur combinatie uit de omgeving. Deze ambitieuze jongeren ( het leek of
een paar van hen zich waar wilden maken) startten overdonderend
Toen bleek dat de denkers achter onze ploeg, Rein de traineur e
Karl-Harm de mentor, enkele tactische foefjes in petto hadden.
De eerste Lange corner werd namelijk aangegeven op Frits Verhey
die 3 oud-teamgenoten onnavolgbaar passeerde en scoordeo Het
felt dat Frits precies weet waar de zwakke plekken bij de
kieviten zitten, leverde oak het tweede doelpunt op. Voorbereidend werk kwam op naam van een solerende Ton Gardeniers(eigen
kweek), doelpuntmaker: Frits Verhey.
Kort voor rust forceerde Ernst van de Berg ( broer van Norb
een strafcorner zodat de rust inging met de stand 3-0. Na rust
een bezadigd spelend Leiden dat zelfs een tegentreffer moest
toestaan toen de Leidse ausputzer( waarschijnlijk optisch of
anderszins gehandicapt) een bal inleverde bij de tegenstander.
Laatste wapenfeit was een mislukte paging van Paul de Regt ziele
in de topscorerslijst te plaatsen. Beste man van het veld:
Frans Verweyen(ex Cappelle). A.s. zaterdag hopen we weer op vec
publiek tijdens de wedstrijd tegen Vera°, de middenmotor, die
de angst voor degradatiespook nog moet overwinnen.
van uw

HEREN I

Hendrick Quirijns.

7.
Dat ook een kampioen wel eens kan struikelen is dit weekend gebleken. Leiden moest op zaterda tegen Venlo aantreden„ aangezien
de zuiderlingen een dubbel weekend hadden. Dat het spelen op zaterdag ons niet ligt kwam in het spel duidelijk tot uitdrukking.
De combinaties lukten niet best en het toch ook niet in topvorm
verkerende Venlo kreeg to veel ruimte. Na een elegant overstapje
van 44n van onze verdedigers verscheen de linkerspits alleen voor
Martijn: 0 -1. Niet lang daarna kwamen we op gelijke hoogte, omdat
Chris zijn eerste doelpunt maakte door uit een rebound beheerst to
scoren. Na rust hetzelfde beeld. Ook een paar wissels mochten
niet baten. [enlo kwam eerst op 1 - 2 door een, gezien de haarkleur
reeds op leeftijd zijnde limburger, waarna ene van Eyck niet onhandig wat goochelwerk hot zien en hoog in het doel pushte: 1-3.
Uitblinker: het jongetje dat telkens bereid bleek de bal van het
aangl:renzende veld to halen.
Zondag a,s. onze laatste competitie wedstrijd in Amstelveen tegan
Randwijck, waarna op 30 April thuis aangetreden moot worden voor
de le promotiewedstrijd. Een slechte generale ........
komt dus alien op de 30ste kijken en aanmoedigen,

van uw

HEREN I

Uw correspondent.
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