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H.H.Y.C. sloeg Leiden met 2-0. 
HHYC heeft de competitie goed ingezet en 

kl•Qpte Leiden met 2-0. Deze overwinning 
, was, vooral wat de eerste helft betreft vol-

komen verdiend. 

De HHYC ploieg telde vele nieuwelingen. 
Van de oude garde zagen we alleen mr Berk-
hout, mr Gallois en v. Outeren. 

Oyer het algemeen was het een matig ge-
speelde wedstrijd, waarbij aan beide kanten 
door te kort spel tal van kansen verloren 
gingen. 

Ook het plaatsen liet veel te wenschen 
over. Bij de bezoekers was de verdediging 
in prima conditie en vooral de doelnian. 
weerde zich kranig. Kort voordat de eerste 
helft was verstreken kreeg v. Heel een kans. 
tilt een goed aangegeven bal vari de re,chter-
vleugel opende hij die score 1-0. 

De tweede ,helft begon met een overwicht 
van de bezoekers. Het resultaat was een 
strafcorn.er, welke echter - niets opleverde. 
Aan de andere zifde ontstond even later een 
strafcorner waarbij Gallois den bal hard in-
sloeg. De Leidsche doelman trapte den bal 
goed weg Steeds bleef HHYC in den aanval, 
doch 'in den slagcirkel was het voortdurend 
mis of door tekort spiel of door krachtig in-
grijpen van de Leidsche verdediging. De 
Leidsche doelman stopte nog enkele harde 
schoten, doch kon niet verhinderen dat kort 
voor het einde v. Heel er 2-0 van maakte 

Togo deelde met Victoria. 
De Togonen verschenen met een — gezii.!.n 

het vorige seizoen — geheel gewijzigde ploeg.. 
In die goal antbrak •Anjema die door Van 
Heivel werd vervangen. Wat den aanvoi be-
treft werd het Bemis van Dick Esser zeer 
gevoeld. Over het algemeen was het een 
matig gespeelde wedstrijd. Aan beide zijden 
was die verdediging het sterkste deal van 
het elftal. Dit was in habfdzaak te dapken 
aan het feit dat beide aanvallen het spel 
veel te kort hielden en slecht samen speel-
den, terwijl het schieten bovendien thiziiiver 
',vas. De strijd begon met een stevig over-
wicIT t van die thuisclub. Het resultaat was 
een strafcorner voor Togo. Kramer sloeg 
den bal hard in, doch de Victoria-doelman 
stopte het sohot op goede wijze. In de eer- 
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101.1).M. 00K THANS WEER FAVORIET 
rust leverde deze ontmoeting niet veel 

	

T.O.G.O. verliest van 	spanning op. Beide partijen bleken tegen . 
elkaar opgewassen. De gasten hadden een 

' 	H•II•Y•C• 	 maal geluk (0-1). de tweede helft vertoon- 
de hetzelfde beeld. Een font van de Haag- 

Hoewel de hockeycompetitie pas be- sche verdediging, die slecht op dreef was, 
gonnen is — althans wat het Westen be- bezorgde Leiden het tweede doelpunt (0-2). 
treft — va reeds nu op te maken welke Na ruim een kwartier werd het zwoegen 
clubs om Vp leiding zullen vechten. van de Haagsche voorhoede beloond door 
H.D.M. is, wat afdeeling A aangaat, twee goals, die vlak na elkaar gemaakt wer- .. 

wederom favoriet, want gisteren bonden den (2-2). Leiden gin male 
 een ander vaatje 

tappen en na eenigen op 't nippertje 
de Hagenaars het Rotterdamsche Victo- gemist te hebben, wisten de gasten uit een 
ria na een spannenden strijd aan hun korten en een langen hoekschop de zege te 
zegekar met cijfers, die geen twijfel over behalen. 
de krachtsverhoudingen laten bestaan 
(2-6). Hoezeer T.O.G.O. verzwakt is 
bleek op Klein Zwitserland, waar de 	

In de promotieklasse A behaalde HDM II 
blauw-witten tegen de Hei-hohers met haar eerste overwinning, en wel op Rijs-

wijk, dat kranig partij heeft gegeven. Er 
5-3 te'n onder gingen. H.O.C. verloor werd in een hoog tempo gespeeld. Zooals 
van Leiden, dat geen grooten indruk reeds uit de uitslag blijkt, is het Haagsche 
achterliet. Gaan de blauw-zwarten op overwicht niet zeer groot geweest. De blauw-
dezen weg voort, dan ziet de toekomst witten zijn hun vorm heelemaal kwijt, want 
er ook dit jaar duister uit. In het 00s- tegen een zwakken brooder als Rijswijk 
ten verspeelde P.W. een punt tegen hadden wat meer doelpunten gemaakt k
D.K.S. (0-0). Voor de verrassing zorg- nen worden. Dat de gasten het vijandelijke 

doel niet konden vinden, was voor een groot 
de Hengelo door Deventer met 5-1 te deel te darken aan het keurige work van 
verslaan. Upward stelde teleur tegen doelman Hermelijn. Ook Vastenou, die het 
Nijmegen, dat met 4--1 won. In het Zui- eenige doelpunt m2.akte, had een goeden dag, 
den zette Venlo zijn zegetocht voort. evenals Hans v. d. lioeven, ditmaal in de 
Ditmaal nibest Maastricht het onderspit middenlinie, en W v Beek, die na rust ra-
delven, en wel met 8-3. Push, H.T.C.C. kelings naast schoot. Bij Rijswijk blonk de 

en Forward zegevierden. 	
middenvoor uit. Hij slaagde er verscheidene 
malen in Hermelijn te passeeren, maar het 

De  Promotieklasse. 	 geluk zat hem niet mee. 

SD.S. dat de competitie good was be- 	 S.O.S.—M.R.H.C. 3-4 
gonnen en de reserves van H.D.M. met 3-1 
wist te kloppen, kreeg gisteren een van de 	Ook deze ontmoeting in de promotieklasse 
sterkste — zoo niet de sterkste — ploeg A heeft veel belangstelling •genoten, daar 
tegen zich, t.w. M.R.H.C. Het was een in alle de groen-witten er verleden week in ge-
opzihten spannende wedstrijd, welke ten slaagd waren HDM II te verslaan. Hoewel 
stone met 4-3 door M.R.H.C. wend ge- de Hagenaars ditmaal geen zege moisten te 
wonnen. behalen, kunnen zij op een uitmuntenden 

H.H.Y.C. 2 zag kans met Groen Geel de wedstrijd terugzien, te meer daar do Rot-
punten in een gelijk spel (1-1) te deelen. terdammers een wat potige, maar snelle, 
De derde ontmoeting, tusschen H.D.M. 2 en doortastende ploeg in het veld brachten. De 

SOS'ers waren terstond in den aanval, maar 
winning voor de thuisclulb. 	 buitenspel en onnauwkeurig schieten deden 
Rijswijk, eindigde in eon magere 1-0-over- 

	

H.H.Y.C. KLOP TOGO MET 51--3 	alle pogingen mislukken. De Rotterdam- 

In een spannenden en enthousiast ge- mers hadden meereen geluk, prong 
want in korten t

t
ijd

e  
speelden wedstrijd is H.H.Y.C• er op het vermochten zij 

	voor 	van 2-0  

laatste nippertje in geslaagd van Togo nemen. Het eerste Haagsche tegenpunt was 
van Jan Giithschrnidt, die als linksbuiten tai 

te winnen, want tien. minuten voor de van kansen kreeg. Na de rust zorgde Jaap 
Borstlap voor een verrassing door gelijk te 
maken en even later maakte v d. Lee zelfs 
het derde punt (2-3). MRIIC zette nu alle 
zeilen bij en inderdaad wisten de Rotter-
dammers den gelijkmaker en de winnende 
goal te maken (3-4). Een woord van lof 
voor beide verdedigingen, waarvan, wat den 
Haag betreft, Frans Bosman een goeden dag 
had. 

S.O.S. II—H.D.M. V  12-0 

Het tweede van SOS heeft groote plannen, 
want na de flinke zege van vorige week, is 
thans HDM V he 1t2 la schtoffer geworden met 
niet minder dan —0. Terstond na het begin 
rende P. Foursoff door de blauw-Witte ver-
dediging heen en doelpuntte op fraaie wijze 
(1-0). Binnen tien minuten waren de cijfers 
3-0! Na rust (6-0) was het een spel van 
kat en muis, want Ferry Borstlap kreeg

-  slechts twee ballen uit zijn doel te verwer 
ken en de groen-witte voorhoede doelpuntte 
er lustig op los. P. Foursoff scoorde 7x, 
Keen Holtappel 3 x en mr J. Schlingemann 
en J. Steen lx. 

Hockey-uitslagen 
Heeren, Westen. le klasse: HOC--Leiden 

2-4, Victoria—HDM 2-6, TOGO—HHIJC 
3-5, Laren—SCHC 3-0, Hilversum—Be 
Fair 1-1, Alkmaar—Amsterdam 1-2.  Pro-
motieklasse A: HHIJC 2—Groen Geel 1-1, 
HDM 2—Rijswijk  1-0, SOS—MRHC 3-4; B: 
OK—BMHC 3-4, Amsterdam 3—Zandvoort 
0-1, Strawberries—Amsterdam 2 2-1. 

Oosten. le klasse: Nijmegen—Upward 4-1, 
Hengelo—Deventer 1-5, PW—DKS 0-0. 

Zuideri. le klasse: MOP—HTCC 2-6, 
Venlo—Maastricht 8-3, Push—Breda 5-2. 
Tilburg—Forward 1-3. 

Dames. Westen. le klasse: Hilversum—
HDM 4-1, BDHC—SCHC 1-1, HOC--TOGO 
0-0, Amsterdam—HHIJC 5-1, RW—Be Fair 
6-1. 

Oosten. le klasse: Nijmegen---NSHC 4-1, 
Arnhem—Quick 0-5, EHV—Deventer 3-2, 

• 
H.O.C.—LEIDEN  2-4 	 PW—DKS 1-0.  

In een vrij saaien wedstrijd heeft HOC 	
Zuiden. le klasse: MOP—HTCC 0-3, 

op de Roggewoning haar tweede nederlaag Genooy—Car 	 b 
ry On 2-1. le klasse B: Push— 

in ontvangst genomen. Met name voor de Breda 1-0,  Tilburg—Ho 	3-2. 

H.D.M. II—RIJSWIJK 1-0 

laatste fluit was de score nog 3-3. 
H.H.Y.C. .liep hard van stapel en kreeg al 

direct eon kans. Door krachtig ingrijpen van 
den reehtsbaok bleef suoces uit. Hierna 
kregen we een stork overwicht van Togo. In 
den slagcirkel word het spel echter veel te 
kort gehouden, zoodat doelpunten uitbleven. 
Toen er ongeveer een kwartier gespeeid was 
plaatste. Kramer den bal handig voor 
v. d. Vlugt. De H.H.Y.C.-keeper liep uit, 
miste den bal en het was 1-0. Uit een straf-
corner op het Togo-doel ontstond een ge-
vaarlijke situate, doch de doelman wist het 
gevaar te keeren. Langzamerhand nam 
H.H.Y.C. weer het initiatief. Gallois bracht 
den bal keurid

b 
 op en plaatste hem voor 

v. Heel, die alleen voor den, doelman kwam. 
Door snel uitloopen probeerde deze het ge-
vaar to keeren, doeh de H.H.Y.C.-er speelde 
langs hem heen in het verlaten duel (1-1). 
Voor de rust aanbrak wist Boerstra met een 
fraai doelpunt den bezoekers nog de leiding 
te bezorgen (1-2). 

De tweede helft began met een strafbully 
op Togo, welke v. Heel onbenut liet. Aan 
beide zijden word hierna een lange corner 
genomen, zonder dat succes werd verkregen. 
Uit een strafcorner zag Boerstra kans de 
score op 1-3 te brengen. Togo liet itch hier-
door echter niet ontmoedigen en pakte 
fanatiek aan. Er ontstond een strafcorner op 
het H.H.Y.C.-doel, waarbij een overtreding 
word begaan, welke den bezoekers een straf-
bully bracht. Lagaay wist deze te benutten 
(2-3). Ook nu liet Togo ziah niet onbetuigd 
en het was dezelfde speler, die met een 
viiegend schot voor den gelijkmaker zorgde 
(3-3) H.H.Y.C. zette er hierna alles op en-
wist het spel geheel naar de helft van de 
Togonen to verplaatsen. Nadat hij een straf- 
corner net naast word geschoten, zag 
Boerstra kans met een vliegend sahot 
H.H.Y.C. de leiding to bezorgen (3-4). In de 
laatste minuut werkte de achterhoede der 
Togonen slordig weg en de bal kwam, even 
buiten den eirkel, bij v. Heel. Len handige 
manoeuvre en het was 3-5. Aldus kwam 
het einde. 



11  HOCKEY. 

Nederl. Hockeybond Voor Zon-
dag zijn vastgesteld de wedstrijden: 

Heeren: Westen, le Id. A: Lei-
den-T.O.G.0.; 3e Id. C.: B.M.H.C. 
III-Alliance I, Zandvoort 
II, Strawberries II-H.B.S. II, Lei-
den III-Zuidwijck; 4e kl. B: Rijs-
wijk III-Clubhuis te Werve II, 
Leiden IV-H.L.C. II, Leiden V-
Gr. Geel III, Hier. III-H.D.S. 

District Zuid-Holland: klasse E: 
Bachelors II-H.D.S. III, Gr. Geel 
VI-Leiden VI, Zuidwijck II-Ba-
chelors III; kl. F: Zuidwijck 
Hudito II, V.C.L. IV-Zuidwijck IV. 

Jeugdklasse B: Hudito a-Leiden 
a; idem E: Leiden b-H.D.M. b, 
Zuidwijck a-V.C.L. b. 

Dames: Westen le kl.: H.O.C.-
B.D.H.C.. H.D.M.-H.H.IJ.C., Hilver-
sum-Be Fair, Amsterdam-S.C.H. 
C., T.O.G.0.-R.W.; Prom. kl. B: 
H.B.S.-Leiden, Amsterdam II-F. 
I.T., B.D.H.C. II-R.W. II; 2e kl. B: 
Zandvoort-B.D.H.C. V. R.W. III-
H.D.M. II H.H.IJ.C. III-Leiden II; 
District Zuid-Holland: klasse C: 
Zuidwijck II-L.S.V. I; klasse K: 
Zuidwijck III-H.D.S. III. Gr. W. 2 
II-Zuidwijck V; klasse 	Zuidw. 
IV-Gr. Geel V; Jeugdklasse A: 
Leiden a-V.C.L. a; idem C: Lei-
den b-Hudito a. Gr. Gee 1 a-
Zuidwijck a. 

BOKSEN. 
Nogmaals Tandberg - Sys? - 

Naar in Berlijnsche sportkringen 
wordt vernomen, zal een revanche-
wedstrijd tusschen den nieuwen 
Europeeschen bokskampioen in bet 
zwaargewicht Karel SYS en den 
Zweed 011e Tandberg worden ge-
houden. Deze wedstrijd zal echter 
waarschijnlijk te Berlijn plaats yin-
den. De datum is nog niet bepaald. 

BRIDGE 
Viertallencompetitie N.B.B. - De 

verdere uitslagen der 7e ronde zijn: 
le kl. A: (team)) Mol wint van 

(team) Jagerman met 10 p. le kl. 
13: Been wint van mevr. Visser m. 
34 p. le kl C: Smlttenaar wint 
van Kiel met 11 p.; Siem wint 
van Van Delft met 23 p.; Verpoor-
ten gelijk tegen Christiaanse (5 p. 
voor Ch.ristiaanse). 2e kl. A: Thys-
sen wint van nee j. v. Boxtel met 7 



HOCKEY 
Ned. Hoekeybond - Het pro-

' gramma voor Zondag luidt: 
Westen. Heeren: le klasse A: 

Victoria-HOC; HDU-HHYC le 
klasse B: Alkmaar-SCHC; Hil-
versum--Laren; Be Fair-Amster-
dam 2e klasse B: HHYC 3-Lei-
den 2; HDM 3-TOGO 2; HOC 2. 
-Kievieten; HHC-SV '35. 3e ki. 
C: Zuidw.-Zandvoort 2. 

District Z.-Holland; 	klasse E: 
Bachelors 2-Leiden 6; Zuidwijck 2 
-HDS 5. Klasse F: LSV 2-Zuid-
wijck 3; Zuidw. 4-Bachelors 4., 
Jeugdklasse B: Kievieten a--=-Leiden 
a Idem E: Zuidw. a-Kievieten b. 

Dames: le klasse: ,W--HOC; 
BDHC-Amsterdam, ' HHYC---Hil-
versum; Be Fair-TOGO; SCHC- 
IIDM. 3e klasse B: Gr.' W -2-
Zuidwijck. 4e klasse C: VCL 2-
Leiden 3. 

District Z.-Holland: klasse C: 
Zuidwijck • 2-Hudito 3; klasse K: 
Zuidwijck 3-SOS '5; - PTT 2-Zuld-
wilck 5, Jeugclklasse C: Zuidwijck 
a-Rudito a; VOL b--Leiden b. 

JOI/ z.:061/ 



SPORT 
HOCKEY. 

Ned. Hockey Bond - Voor Zon-
dag zijn vastgesteld: Westen: Hee-. 
ren, 2e klasse B: HLC-HOC II; Lei-
den II-HDM III SV'35--HHYYC 
III; TOGO II-Kiev. 

3e klasse C: Allian,ce-Strauwber-
ries II; BMHC III-Zandiv. II; HBS 
II-Leiden III; All. II-Zuidwijok. 

4e klasse B: Cl. to Werve II- 
Leiden V; Rijsw. HI-Leiden IV; 
Gr. Geel III-Kiev. III; HLC II- 
HDS 

Distr. Z.-Holland Masse F: Zuid-
wijok IV-Gr. Geel 

Jeugdklasse B: Leiden a-Bache-
lorsa; idem E: HDM b-Zuidwijck 
a; VCL b-Leiden b. 

Dames. Promotieklasse B: FIT-
HBS; Leiden-BDHC II; RW II-
Amsterdam II; 

2e klasse C: TOGO IV-VCL II; 
Kiev. III-HHYC IV; SOS III-TO 
GO III; HOC III-Leiden III. 

Distr. Z.-Holland: Kiasse C: 
Zuidw. II-HDS II. 

Kiasse K: Zuidw. V--Gr. Geel IV 
Klasse L: Gr. Geel VI-Zuidw. IV 
Jeugdklasse A: Leiden a-Rijs- 

wijk a; idem C: Zuidw. b-Zuidw. 
a; Leiden b--Gr. Geel a. 



HOCKEY. 
Ned. Hockey Bond — Voor Zon-

dag zijn vastgesteld: 
Westen. Heeren: le kl. A: HOC C 

—TOGO; Leiden—HDM; 
Viet. 1e klasse B: Laren—Alk-
maar; SCHC—Be Fair; ALasterdam 
—Hilversum. 3e klasse C: Alh. 2 
—HBS 2; Strawberries 2--BMHC 3; 
Zuidw.—All. 1; Zandv, 2—Leiden 3. 
4e klasse B: Leiden 5— Rijsw. 3; 
Leiden 4—Kiev. 3 

District Zuid-Holland, klasse E: 
HDS 5—Leiden 6 (terrein Leiden). 
Kiasse F: Zuidw. 3—Zuidwijk 4. 
Jeugdklasse E: Leiden b—Inev. b.; 
Zuidw. a—HHYC b 

Dames. le klasse: Hilversum—
RW; HOC—Amsterdam; HDM--
BDHC ; SCHC—Be Fair; TOGO—
HHYC. 2e klasse 1- • Leiden. 2—
RW 3. 3e kl B.: Zuidw.—Kiev. 2. 

Distr. Zuid-Holland Klasse K: 
Zuidw 5—SOS 5. Jeugdklasse A: 
Leiden: a—SOS a. Idem C: HDM a 
—Leiden b. 

HOCKEY 
HEEREN. 

Westen. Eerste klasse A: HOC—TOGO 
1-3: Leiden—HDM 3-4. Eerste kl. B: 
Laren—Alkmaar 0-1: SCHC—Be Fair 
2-4. Promotieklasse A: HHIJC II—SOS 
1-4: Groen Geel—Rijswijk 1-2. Promo-
tieklasse B: Zandvoort—BMHC I 2-2; 
OK—Amsterdam III 5-2. 

Oosten. Eerste klasse: DKS—Zutphen 
18-1. 

Zuiden. Eerste klasse A: Maastricht— 
EMHC 3-4; Venlo—HTCC 	Eerste 
klasse B: Forward—Z wart Wit 2-3. 

Noorden. Promotieklasse B: RAP I—
LHC I 1-0 (gest.); Hurry Up—Rap II 1-3. 

DAMES.  

Westen. Eerste klasse: HOC—Amster-
dam 1-3, HDM—BDHC 1-2. Tweede kl. 
C: OK—Hurley 2-4; Strawberries—
BDHC IV 1-1. 

Oosten. Eerste klasse: Arnhem—NSHC 
6-2; Quick—Union 3-0.' 

Zuiden. Eerste klasse A: Carry On—
EMHC 2-0. Eerste klasse B: Hopbel—
THOR 0-3. 

Noorden, Prornotieklasse A: Groningen 
III—Sneek 1-4 

KORFBAL 

Noord-Holland. Eerste klasse: Wester-
kwartier—Blauw Wit 5-1; Swift—DED 
9-6. Rohda—SVK 5-4; Koog Zaandijk 
—Oosterkwartier 7-4. Tweede klasse A: 
DVD—Excelsior 2-3; Olympia—Vogel 
3-3. Tweede klasse B: Nieuwendammer-
ham—Sport Vereent 2-2: Allen Weerbaar 
—Amsterdam Zuid 8-1; Sportief—Groen 
Geel 7-3. Tweede klasse C: SVK 2—
Koog Zaandijk 2 3-1 Archipel 2—Wes-
terkwartier 2 6-6; Oosterkwartier 2—
Swift 2 3-2. 

Zuid-Holland. Eerste Masse: DKC—
HKV 3-4 Tweede klasse A: Vicus Orien-
tis 1—Achilles 2 4-1; Vicus Orientis 2— 
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rekent af met H.H.Y.C., zijn 
grootsten concurrent 

H.O.C. EN RIJSWIJK 
WINNEN 

Er begint langzamerhand schot in de 
hockycompetitie te komen. De meeste 
clubs zijn nu bijna aan de helft van haar 
competitieprogramma gekomen. Vermoe-
delijk ter bevordering van den snellen 
gang van zaken heeft de hockeybond be-
paald, dat de vrije Zondag voortaan niet 
om de week, maar om de veertien dagen 
gehouden zal worden. 

In de Westelijke eerste klasse A heb-
ben gisteren de leiders H.D.M. en H.H. 
IJ.C. elkaar bekampt. Vooral de eerste 
helft stond op een buitengewoon hoog 
peil. Dank zij het uitmuntende samenspel 
ontwikkelde zich van stonde af een zeer 
snel tempo. H.H.IJ.C. zette de eerste aan-
vallen op touw, die vooral van de zijide 
van den linkervleugel een gevaarlijk ka-
rakter droegen. Maar ook de middenvoor 
v. Heel en de rechtsbuiten Berkhout be-
zorgden doelman Tanis gevaarlijke 
oogenblikken. Nu en dan zag H.D.M. kans 
de vijandelijke versie te naderen. Lang-
zamerhand vonden de blauwwitten hun 
vorm en reeds schenen zij succes te heb-
ben, toen het doelpunt van v. d. Doll in 
buitenspelpositie gemaakt bleek te zijn. 
Nu ging Steinz er vandoor, maar zijn po-
ging mislukte. Eindelijk bracht een korte 
hoekschop den blauw-witten succes. Jan 
v. d. Doll loste een van zijn befaamde 
schoten en het was 1-0. 

Het was Bobby Sehuursma ditmaal mid-
denvoor — die het tweede doelpunt voor zijn 
rekening nam (2-0). Weer trachtte Steinz 
den H.H.IJ.C.-doelman te verschalken, maar  

de rood-grijze verdediging stood pal. De aan-
vallen van H.H.IJ.C. werden steeds schaar-
scher. Slechts nu en dan slaagden de rood-
grijzen er in den vijandelijken cirkel binnen 
te dringen. Olsen en De Groot waren echter 
op hun qui-vive. Even voor rust ondernam 
v. d. Doll een ren, dien hij besloot met Len 
prachtig doelpunt (3-0). De tweede hetft 
opende H.H.IJ.C. weer met een gevaariljk 
offensief, waaruit een strafcorner ontstond, 
dien v. Rossum nam. Zijn schot werd echter 
gekeerd. Een ren van Berkhout ren een 
nieuwe strafcorner hadden evenmin succes. 
Na lang zwoegen zag tenslotte v. Heel kans 
zijn club een fraai tegenpunt te bezorgen 
(3-1). Even later kreeg H.D.M. een straf-
bully toegewezen, onder protest van het pu-
bliek, waaruit v. Heel den stand op 3-2 
bracht. Beide partijen vochten nu verwoed. 
Schuursma zorgde nog voor een spannend 
oogenblik, maar hij miste. Met deze over-
winning heeft H.D,M. nu afgerekend met alle 
clubs uit A. H.O.C. zorgde te Rotterdam voor 
een verrassing door Victoria met 2-0 te 
verslaan. Zouden de blauw-zwarten eindelijk 
een vervanger voor de laatste plaats gevun-
den hebben? 

De stand luidt: 
H. D. M   5 5 0 0 10 24-9 
H.H.IJ.C. 	  4 3 0 1 6 12-7 
T.O.G.O.   5 1 2 2 4 9-13 
Leiden   4 1 1 2 3 8-9 
HOC   4 1 0 3 2 6-13 
Victoria 	  4 0 1 3 1 4-12 

In de Westelijke eerste klasse B is sinds 
gisteren aan de onbetwiste leiding van Am-
sterdam een eind gekomen, daar de hoofd-
stedelingen gelijk speeldesa tegen hun groot-
sten concurrent Be Fair (0-4). Hoewel 
beide clubs in punten geltk staan, heeft 
Amsterdam de beste papieren, daar het een 
wedstrijd meer te spelen heeft. Er is dus 
volop spanning hier, want het gepromoveer-
de Alkmaar heeft een kansje op den titel 
evenals Laren en Hilversum, al zijn deze 
clubs niet in haar besten vorm. De Alk-
maarders rekenden gisteren af met hun col-
lega uit de promotieklasse, S.C.H.C., dat een 
nederlaag van 3-1 te slikken kreeg. Laren 
deed vriend en vijand versteld staan door 
met 4-2 van Hilversum te winnen. 

Hier is de stand: 

A'dam 
Be Fair 
Alkmaar 
Laren 
H 'sum 
S.C.H.C. 

     

4 3 1 0 7 9-2 
5 2 3 0 7 9-5 
5 2 1 2 5 8-9 
5 2 0 3 4 10-9 
3 1 1 1 3 9-9 
4 0 0 4 5 4-15 

     

     

     

     

     

      

In de promotieklasse A is Zondag weer 
eens bewezen hoe waardeloos voorspellingen 
in de sportwereld zijn. Rijswijk, de club die 
vorig seizoen onderaan eindigde, heeft nl. 
kans gezien het sterke, ongeslagen M.R.H.0 
met 4-1 ten val te brengen. De wedstrijd be-
gon sensationeel, daar van de begin-bully af 
de uitstekend spelende Rijswijksche rechts-
binnen Hoos den bal kreeg toegespeeld, ge-
heel alleen door de Rotterdamsche verdedi-
ging zwenkte en Rijswijk de leiding gaf. Het 
bleek 'echter, dat Rijswijk nog meer in haar 
mars had, want M.H.R.C. weed .volkomen 
overspeeld. Men cornbineerde praehtig in de 
Rijswijkisehe voorhoede, terwijl de van ouds 
bekende achterhoede Heinrichs—Velgersdijk 
den R'damschen aanval in bedwang hield. 
Van een der vele Rijswijk-aanvallen weed 
door v. d. Brugge geprofiteerd, door met een 
zeer hard schot het tweede doelpunt te sco-
ren. Na ongeveer 30 minuten spelen maakte 
Rijswijk door een uitmuntend schot van den 
linksbuiten Lantinga er 3-0 van, met welken 
stand de rust ingang. Na de rust kwam R'dam 
los en hun zwoegen werd beloond met een 
doelpunt uit een strafcorner. Nog geen 5 
minuten daarna maakte Hoos voor Rijs-
wijk het 4,de doelpunt. H.D.M. 2 — 't vo-
rige seizoen tweede — belandde gisteren 
op de voorlaatste plaats door van Groen Geel 
te verliezen (3-2). De blauw-witten, bij wie 
de nieuwe linksbinnen v. Noort goed vol- 
deed, waren de eerste helft steeds in den 
aanval, maar de schutter ontbrak. De `rust-
stand was 1-0 voor Groen Geel Hier is 
de stand: 
Rijswijk 	  5 
M.R.H.0   4 
S.O.S. 	  5 
Groen Geel 	 5 
H.D.M. 2 	  3 
H.H.IJ.C. 2 	  4 

De verdere uitslagen zijn: Heeren. Promo-
tieklasse B: Strawberries—BHMC 2-1. Twee-
de klasse A: Victoria 2—RBC 0-6. Tweede 
klasse B: HHIJC 3—Kieviten 1-2, HOC 2—
HDM 3 2-2. Tweede klasse C: Groen Geel 2 
—Cl te Werve 6-1. 

Oosten. Eerste klasse: Union—Arnhem 
1-0, Upward—Nijmegen 1-3. 

DAMES. Westen. Eerste klasse: Hilversum 
—HOC 2-0, HDM—Be Fair 2-3, Amsterdam  

—Rood Wit 2-1, HHIJC—SCHC 1-4. Promo-
tieklasse A: MRHC—Victoria 3-3. RBC--
Togo 2 2-1. Kieviten—HHIJC 2 8-1. Promo-
tieklasse B: Leiden—Amsterdam 2 4-1. 
Tweede klasse A: Leonidas—SOS 0-2. Twee-
de klasse B: HDM 2—BDHC 3 1-3. Leiden 2 
—BDHC 5 1-5. 

Oosten. Eerste klasse: Union—Nijmegen 2 
11-1. Arnhem—Nijmegen 3--4. 

4 	0 1 8 14-5 
3 	0 1 6 13-9 
2 	1 2 5 12-11 
1 	2 2 4 7-10 
1 	0 2 2 4-6 
0 	1 3 1 4-13 
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H.O.C. VERSLA AT LEIDEN MET 2-1 
Rijswijk verliest van 

H.D.M. 2 

-verrasten de blauw-zwarten andermaal 

dan is de kans groot, dat de vier Haag-
sche clubs bovenaan ieindigen. Gist eren 

door Leiden in de sleutelstad met 2-1 

sens de vierde plaats. Victoria's toeko•mst 

te verslaa'n. Door deze Lege, die bijna 
een gelijk spel werd, staat, H.O.C. met 
Leiden gelijk. Slechts door een beter doel-

v'ijf wedstrijden wisten de Rotterdam-
begint er nu duister uit te zien, want uit 

mers moor een 'punt to behalen. Gisite-

gemiddelde bezetten de ex-promotieklas-

ren moesten ze tegen H.D.M. op die Rog-
ge•woning spelen. Eeraige spelers lieten 
echter verstek gaan, waardoor de wed-

een speler uit een jeugdelftal, Leo Klein. 
zegevierden in een wat eenzijdigcn wed 

strijd niet voor de competitie geldt. DO 
kampioenen, die experimenteeren met 

strijd met 8-2. 	 • 

een vlot, open samenspel te zien, waartegen 

met rust reeds met 4-1 leidden, kunnen op 
een goede ontmoeting terugzien. Zij gaven 

belft wend aan de blauw-witte zijde te veel 

H.H.LT.C. en T.O.G.O. De gastheeren, die 

volg ,dat de strijdlustige Lagaay, die het 

de uitstekende verdediging van T.O.G.O. 
Met opgewasen bleek. Vooral in de tweede 

op den rechtervleugel gespeeld met het ge-

kreeg. H. Tiel zette in die periode de kroon 

laaede met een fraai doelpunt (5-1). De ach-
op het kranige werk van de H.H.IJ.C.-voor 

eenige doelpunt maakte, weinig te doen 

verkleind. Dat zij de blauw-witten zullen 
terstand der rood-grijzen op H.D.M. is weer 

inhalen is echter nauwelijks aan te nemen. 

Blijft H.O.C. op dezen weg voortgaan, 

Op het veld van Groen Geel speelden 

De stand is. 
	 6 6 0 0 12 26-10 HID M 	

6 4 1 1 9 20-11 H.H.Y.C. 	
7 2 2 3 6 13-20 T.O.G.O. 	
6 1 2 3 4 12-14 Leiden 	
6 2 0 4 4 9-16 H.O.C. 	
5 0 1 4  1 6-15 Victoria 

In afdeeltng B was de verrassing van den 
dag de zege, die S.C.H.C. op Laren behaalde 
(5-3). De Utrechtenoren hebben thans hun 
eerste overwinning gebaekt. Of zij echter 
den dans zullen ontspringen, is zeer de vraag, 
want hun achterstand op Alkmaar bedraagt 
altijd nog drie punten. Het wordt langzamer-
hand  ,duidelijk, dat in de kopgroep de strijd 
zal gaan tusschen Amsterdam, dat Alkmaar 
met 2-4 versloeg, en Hilversum, waartegen 

Be Fair op eigen veld het loodie moest leg-
gen met 2-1. De stand is nu: 

Alkmaar 
S.C.H.C. 

In de promotieklasse A blijft de spanning 
aan den kop er geducht in, daar HDM 2 op 
het veld van Rijswijk met liefst 3-1 zege-
vierde. De wedstrijd began in een hoog 
tempo en Rijswijk oefende zwaren druk uit 
op het HDM-doel. Door een harden voorzet 
van linksbuiten Lantinga, waaruit v. d. 
Brugge op handige wijze in den cirkel aan-
tikte, ontstond het eerste doelpunt (1-0). 
Na ongeveer een kwartier spelen maakte 
HDM gelijk (1-1). De gastheeren kwamen 
echter steeds weer voor het HDM-doel, maar 
het lukte niet de leiding to heroveren, daar 
v. Beek daar als een rots in de branding 
stand. HDM wist uit een strafcorner met 
een hoog, hard schot te doelpunten en met 
dezen stand brak de rust aan (1-2). Direct 
na de rust verhoogde Rijswijk het tempo en 
aanvoerder ,Veigersdijk en de prima spelen 
do rechts-half Pods probeerden steeds met 
harde slagen de voorhoede kansen to schep-
pen. Maar na 20 minuten spelen maakte 
HDM er uit een strafcorner 1-3 van, en 
hoewel Rijswijk den strijd niet opgaf, bleef 
deze stand tot het einde. MRHC verbeterde 
zijn kansen weer, door SOS een nederlaag 
van 4-1 toe to brengen. De Hagenaars be-
zetten nu de voorlaatste plaats. Groen-Geel 
bleef eveneens in de kopgroep, daar het 
over HHYC, den hekkesluiter, zegevierde 
(3-1). Vier clubs hebben nu een kans op 
den titel. De stand luidt: 

0 2 10 19-3 Rijswijk 	 7 5 1 1 8 18-11 MRHC 	 6 4 
Groen. Geel ..•••••• 7 2 3 2 7 11-12 
H.D.M. 2 	 5 3 0 2 6 15--8 
S.O.S.   7 2 1 4 5 14-23 
H.H.Y.C. 2 	 6 0 1 5 1 5-20 

De overige uitslagen luiden: Promotie-
Masse B: Amsterdam III—Amsterdam II 
1-1, Strawberries—Zandvoort 1-1, BMHC-- 
OK 0-2. Tweede klasse B: HOC II—TOGO II 
1-0. HDM III—Kieviten 4-1. Leiden II—
SV '35 1-5. Tweede klasse C: Club to Werve 
—HDM IV 9-0, Kieviten II—VCL 1-5, 
Groen Geel II—HDS 2-5. 

OOSTEN. Upward—PW 0-2, 1-lengelo—Nij-
rnegen 2-5, DKS—Union 2-4, Zutphen—
Deventer 2-5. 

ZUIDEN. Maastricht—Venla 1-3. 
DAMES WESTEN. Eerste klasse: RW--

HOC 6-1, TOGO—HHYC 1-1, SCHC—HDM 
1-0, BDHC—Amsterdam 0-1. Tweede klas-
se A: Aeolus—Dordrecht 1.--0. Tweede kl. 3 

Amsterdam 
Be Fair 
Hilversum 
Laren 	 

6 5 1 0 
7 2 4 1 
5 3 1 1 
7 2 1 4 
7 2 1 4 
6 1 0 6 

11 18-3 
8 11-8 
7 13-11 
5 14-15 
5 9-13 
2 10-25 
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T.O.G.O. SPEELT GELIJK TEGEN H.D.M. 
Zeose van Rijswijk en & 	 de afdeeling B doorgegaan. Be Fair verbe- 

Slechts een van de drie wedstrijden is in 

H. D.111. 2 	 terde zijn kansen eenigszins door Alkmaar 
te verslaan met 2-0. De stand is nu: 

Het aantal vvedstrijcien, dat afgelast Be Fair 	 
Amsterdam 	 6 5 1 0 11 18— 3 

8 3 4 1 10 13— 8 moest worden, was gisteren Vrij grOOt. Hilversum . ..... 	 5 3 1 1 	7 13-11 Slechts in de afdeeling A van het Zuiden Laren 	 7 2 1 4 	5 14-15 werd het volledige programma afgewerkt. Alkmaar 	 8 2 1 5 5 0-15 Alle uitstel evenwel ten spijt, begint het SC HC 	 6 1 0 5 	2 10-25 einde van de competitie overal in zicht te 	Rijswijk heeft zich'in de promotieklasse A 
komen. Beslissingen zijn nog niet geval- door de nederlaag van vorige week niet I 	 laten ontmoedigen. De rood-witten beimaiden len, zoodat de laatste ronden bijzonder  
spannend beloven te worden. Het Oosten, gisteren een zege van 4-1 op S.O.S. 

I dat op voile sterkte, d.w.z. ongesplitst be- 	De eerste helft had een rommelig verloop 
en vooral Rijswijk paste zich moeilijk aan gon. is weer gekrompen, daar na Ooster- aan het hobbelige terrein. S.O.S. kon na 1 

beck, thans ook Zutfen zich heeft terug- ongeveer een kwartfer spelen, nadat Rijs. getrokken. 

die Olsen en Steinz misten, niet bijster op voor de rust een tegenpunt te maken. Vooral de eerste helft waren de kampioenen, 	
Na de rust echter  

doelpunt wist te voorkomen. lukte het niet 

Hoewel Rijswijk voortdurend in den aanval 
was en een paar maal SO S. door geluk een 

schot van Petja Foursoff de leiding nernen. 
wijks doelman uitgeloopen was, met een tam In de Westelijke eerste klasse A is de 

spanning aan den kop aanzienlijk toege- 
nomen, daar H.D.M. op het Groen-Geelveld 
een punt verspeelde tegen T.O.G.O. (2-2). 

kwarn Rijswijk opzetten 
en de snelle Hons wist na een solo-ren door dreef. Hun samenspel klopte niet erg met  

het gevolg, dat de uitmuntende verdediging de S.O.S.-verdediging den gelijkmaker te 
van T.O.G.O. weinig moeite had met de scoren. De voorhoede van Rijswijk kreeg nu 
aanvallen. Het eerste doelpunt was voor de den smaak te pakken en nadat Lantinga tilt 
gastheeren, toen Anjema een corner inschoot een stratcorner met een prachtig schot Rijs-
(1-0). Lagaay /lath op fraaie wijze het 2de wijk de leiding bezorgd had, maakte Hoos 
punt voor zijn rekening (2-0). In de tweede er 1-3 van. Tien minuten voor het einde 
helft gingen de gasten uit een ander vaatje maakte Hoos voor Rijswijk het vierde doel-
tappen. Het resultaat was een aantal con- punt en deze stand bleef tot het einde. 

H.D.M, 2 is op den goeden weg gebleven. I ners, waaruit Jan v. d. Doll den stand gelijk De blauw-witten, die vier invallers telden, wist te maken (2-2). Dit gelijke spel kwam 
de groote concurrent van H.D.M., H.H.Y.C., zegevierden gisteren over Groen Geel. (2-1), 
goed van pas, want de rood-grijzen zegevier- dat wederom een aantrekkelijk spel vertoon-  i  de. Des ondanks bleken de gastheeren niet I den op het veld van H.O.C. (4-1), waardoor tegen de sehotvaardigheid van hun tegen-
zij nog slechts een achterstand van twee standers opgewassen. Struben zorgde voor punten hebben. Het programme van beide  
clubs luidt: H.D.M„ thuis: Victoria en Lei- de blauw-witte doelpunten. H.D.M. 2 bezet 

en H.O.C.; uit: Victoria. Veel hebben de lei- den, uit: H.H.Y.C. H.H.Y.C.: thuis: H.D.M. eindstrijd worden! H.H.Y.C. 2—M.R.H.C. nu de tweede plaats. Dat ken een spannende 
ders ,derhalve niet meer te duchten. Zeer werd uitgesteld. De stand is: 

Rijswi'k 	 belangwekkend zal uiteraard de strijd op 	 8 6 0 2 12 23— 9 H.D.M. 2 	 20 deter tusschen beide rivalen zijn! Giste- 6 4 0 2 	8 17— 8 M R.H.C..ren heeft H.H.Y.C. afgerekend in een mat- 6 4 I 1 	8 18-11 gen wedstrijd met H.O.C., dat bijna niet aan Groen Geel   8 2 3 3 	7 11-14 't woord is gekomen. De H.H.Y.C.-aanval  S.O.S. 	.••  . 8 2 1 5 	5 15-27 met Berkhout, v. Heel, Boerstra en Till was 	 6 0 1 5 	1 	5-20 
H.H.Y.C. 2 	 

zoo agressief, dat de Blauw-Zwarten al hun 	De overige ultslagen luiden: Westen. Hee- aandacht voor de verdediging noodig had.. ren. Promotieklas B: OK—Strawberries 0-2; . den. Zij kon echter niet verhoeden, dat drie Zandvoort—Amsterdam III 0-3, Tweede kl. 
keer gedoelpunt werd. Fels redde in de B: Kieviten—HHYC III 7-1; TOGO II—SV 
tweede helft de eer, toen hij keurig inliep '35 1-8; HLC—Leiden II 16-0; HDM III—
en met een hard schot den H.H.Y.C.-doelman HOC II 2-6. Tweede kl. C: VCL—Togo III verschalkte. Jammer, dat de verhouding 7-1. HDM IV—HDS 0-5, Kieviten II—Club onder de spelers nu en dan te wenschen te Werve 1-4. Zuiden: Eerste kl. A: EMHC 
overliet. Victoria—Leiden werd uitgesteld, —HTCC 0-1, Venlo—MOP 7-0. Eerste kl. B: zoodat de stand nu is: 	 Zwart Wit—Breda 4-2. 

Westen: Dames. Eerste kl, RW—Togo 2-0. 
HOC—HHYC 0-2. BDHC—Hilversum 4-0. 
Promotiekl. A: MRHC—Kieviten 3-2. Pro-
motiekl. B: HBS—BDHC II 1-1. Tweede kl. 
A: Club te Werve—Tempo 2-0, Dordrecht—Aeolus 0-1. 

H D M 	 7 6 1 0 13 28-12 H.H.Y.C. 	 7 5 1 1 11 22-12 TOGO 	 8 2 3 3 7 15-22 Leiden 	 6 1 2 3 4 12-14 H 0 C 	 7 2 0 5 4 10-18 Victoria 	 5 0 1 4 1 6-15 



H D M 	  8 6 	1 
H.H.IJ.0 	  8 6 	1 
Leiden 	  7 2 	2 
T.O.G.O. 	  9 2 	3 
H.O.C. 	  7 2 	0 
Victoria 	  5 0 	1 

alhoekschoppen. De eerste helft was trou- 
wens vooral Olsen zeer op dreef. Toen 	' G 
rust aanbrak had H.H.IJ.C. met 2-0 de lei- du 
ding dank zij H. Tiel en v. d. Feen. In de  ui 
tweede helft draaiden de rollen om. H.D.M. d 
zette elle zeilen bij met als resultaat twee de 
doelpunten van den stok van Jan v. d. Doll. de re 

De eerste goal ontstond door fraai semen- lig 
spel met v. Reesten en het tweede uit een ge 
kort hoekschot. Beide partijen gaven elkaar wi 
nu geen duimbreed toe. Aan H.D.M. zijde, ge 
stuwde de spil v. Boven uitmuntend, maar  na 
de voorhoede — verzwakt door afwezigheid sch 
van Steinz — was onmachtig. Toen boven- Be 
then Bobby Schuursma Licht gewond het wa 
veld verliet, verplaatste het spel zich steeds S.0 
meer naar de H.D.M. helft. Een doelworste- in 
ling, na een strafcorner, bezorgde H.H.IJ.C. Ho 
tenslotte door E. Tiel het winnende punt. De van 
andere wedstrijd T.O.G.O.—Leiden op 't veld 
van Groen-Geel had niet veel om 't lijf. Dem.  
Hagenaars, die den steun van Lagaay misten, 
delfden in een slechten wedstrijd het onder-
spit met 3-1. H.O.C.—Victoria, belangrijk 
voor de bezetting van de onderste pleats, 
ward afgelast. Het ziet er naar uit, dat de 
Rotterdammers, die met vele moeilijkheden 
kampen, chit seizoen geen behoorlijk elftal 
meer ter been kunnen brengen. De stand 
luidt nu: 

gsp. gew. gl. vl. pt. v.—t. 

Eindelijk heeft de kranige ploeg van 
H.H.IJ.C. loon naar werken gekregen. In 
een snellen, spannenden wedstrijd op de 
Roggewoning zijn de rood-grijzen er in ge-
slaagd den blauw-witten de eerste neder-
laag van dit seizoen toe te brengen, (3-2). 

Het begin was voor hen niet zeer hoopvol, 
toen Boerstra een ongelukje had. Maar spoe-
dig liet dit vlotte spelertje zien, dat hij niet 
bij de pakken bleef neerzitten. Tezamen met 
v. Heel en gesteund door Gallois, zette hij 
verscheidene gevaarlijke aanvallen op touw, 
waarmee de blauw-witte verdediging kenne-
lijk geen raad wist blijkens het groote aan- 

Zij die in de WeStelijike eerste klasse 
A een eentonig verloop van de compe-
title voorspeld hadde,n, hebben ongelijk 
gekregen. Op het liantste oogeiniblik is de 
spanning aan den kop aanzienlijk toe-
genomen door de opmerkelijke prestaties 
van H.H.IJ.C. Ook in de afdeeling B 
hebben zich n de kopgroep wijzigingen 
voorgedaan, waardioor de kansen van 
Amsterdam jets gedaald zijn. In het Oos-
ten leidt P.W.,  thans nog de eenige on-
geslagen  eerste-klasser met H.T.C.C., dat 
in het Zuiden A lauweren oogst. Bij de 
dames is de compebitie bijna ten etude. 
Rood Wit en Amsterdam betwisten el-
kaar in het Weston de leiding, 

Het Westen. 

I VERRASSENDF HOCKEYZONDAG 
H.D.M. en Amsterdam 

verliezen 

1 13 30-15 
1 13 25-14 
3 6 15-15 
3 7 16-25 
5 4 10-18 
4 1 6-15 •• 	 9 7 2 0 16 30— 6 Deventer 	 

Nijmegen 	 10 7 1 2 15 36-19 
10 6 2 2 14 30-17 Union 	 •••••• 10 4 2 4 10 17-16 

Hengelo .••••••... 10 3 3 4 9 24-32 
D. K. S  	9 1 3 5 5 14-32 Upward 	 9 2 0 7 4 9-28 Arnhem 	 9 0 3 6 6 14-26 

Hoewel het aanvankelijk leek, alsof Venlo's 
pad naar het kampzoenschap over rozen zou 
gaan, heeft het latere verloop van de cornpe-
tibie in de Zuidelijke afdeeling A bewezen, 
dat ook bier aan de alleenbeerschappij van 
een favoriet een eind is gekomen. H.T.C.C. 
heeft zich dit seizoen dusdanig geweerd, dat 
het *lens de leiding heeft. Zondag a.s. heb-
ben de leiders tegen Venlo aan een gelijk 
spel voldoende om kampioen te zijn. Wear-
sdhijnlijk valt bier dus de eerste beslissing. 
Onderaan is het pleit reeds beslecht ten na-
deele van Maastricht, dat nog geen wedstrijd 
won, zooals uit den stand blijkt: 
H.T.C.C. 7 5 2 0 12 22-6 Venlo 	• 	 7 4 2 1 10 26-12 E.M.H.C. 	 7 3 0  — 4 6 13-13 M.O.P 	  
Maastridht 	 7 2 2 3 6 11.-21 
	 6 0 0 6 0 10-30 

Ook in B is de beslissing bovenaan Zondag 
a.s. op handen, daar den Zwart-Wit en For- 
ward den strijd met elkaar aanbinden. Win- 
nen de Tilburgenaren, dan zijn zij kampioen. 
De stand is• 
Forward  	•  7 5 1 1 11 24-13 Zwart-Wit 	 6 4 0 2 8 22-15 Tilburg    6 3 1 2 7 14-11 Push 	  7 2 0 5 4 18-29 Breda   	• 	6 1 0 5 2 12-18 

Oost en Zuid. 
In het Oosten, waar gisteren alle wedstrij-

den zijn uitgesteld heeft P.W. de leiding in 
handen, gevolgd door Deventer en Nijmegen. 
Wie van dit drietal zal zegevieren, is on-
zeker. P.W. heeft de beste kansen. Bovendien 
is het onbetwist sterker dan Deventer, zooals 
vorige week bleak, toen de leiders met 3-0 
wonnen. Onderaan is nog van alles mope-
lijk, gelijk de stand laat zien: 
P. W 

In de Westelijke afdeelitg 13,is van de 
drie wedstrijden slechts een ontmoeting 
clooz-gegaan: Amsterdam—Be Fair, Tegen de 
verwachtingen in rnoestez:i de hoolcIstedelin, gen het onderspit delven, waardoor zij de eerste pleats-  aan hun tegenstander hebben 
moeten afstaan. Toch zijn de kansen van 
Be Fair op den titel zeer gering, daar het 
nog maar een wedstrijd te spelen heeft, in tegenstelling met Amsterdam en Hilversum. 
Tusschen deze twee clubs zal de eindstrijd 
wel gaan. A.s. Zondag ontmoeten de con-
currenten elkaarl De stand is: 
Be Fair 	 
Amsterdam 	 9 4 4 1 12 16— 9 

8 5 1 2 11 21— 9 Hilversum 	
 6 4 1 1 9 16— 13 Laren   
 7 2 1 4 5 14-15 Alkmaar 	  

S CH C 	  8 2 1 5 5 9-15 
6 1 0 5 2 10-25 

Evenals de vorige malen, was dezeweinig 
overtuigende overwinning 't gevolg van 't 
gebrek aan schotvaardigheid der voorhoede. 
De blauw-witten waren voortdurend in den 
aanval, maar doelpunten bleven uit. Eener-
zijds door 't uitstekende werk der rood-
grijze verdediging, waarin Neuman uitblonk, 
en anderzijds door slecht samenspel der 
gastheeren. Ook bij de gasten vlotte het 
spel niet. Slechts Bart Henny els spil en 
Vonk wisten nu en dan een aanval op touw 
te zetten. Een kwartierte voor het eind 
werd de moeite van H.D.M. beloond, toen 
M. Couvret — de vervanger van Hiel, die in 
't eerste elftal speelde — hard inschoot 
(1-0). Ook de verplaatsing van Hans v. d. 
Hoeven naar de voorhoede was aan dit doel-
punt niet vreemd. Groen-Geel wist ook zijn 
voorlaatsten wedstrijd te winnen (4-1), 
waardoor het aantal punten an deze clu o 	ge omen. Kens op den

v 
 titel heeft zij 

echter niet meer. Het slachtoffer van Groen-
eel was S.O.S., waarvoor de toekomst or 
ister gaat uitzien, daar de groen-witten 
t negen punten slechts vijf punten behaal-
n. Zondag tegen H.H.IJ.C, kunnen zij nog 
dden wet er te redden valt. Wint S.O.S. 
ze ontmoeting, dan is het nagenoeg in vei-
heid, al kan H.H.IJ.C. 2 theoretisch nog 
lijk komen. De wedstrijd van de groen-
tten tegen Groen-Geel begon al heel on-
lukkig, toen de gastheeren onmiddellijk 

het fluitsignaal doelman Dahmen ver-
alkten. Een vrij rommelige partij volgde. 
ide ploegen kregen kansen, maar nu eons 
s het veld, dan weer pech spelbreker. Bij 
.S. was Lennaerts in de verdediging goed 

vorm, bij Groen-Geel de middenvoor. Coen 
Itappel redde in de tweede helft de eer 

zijn club met een goed schot. De stand is: 
swijk 	 8 6 0 2 12 23-9 R. H. C. . ...... 	 6 	4 	1 	1 	9 18-11 

7 5 0 2 10 18 —8 Groen-Geel 	 9 3 3 3 9 15-15 

	

S. 0 S   
 9 2 1 6 5 16-31 H. H. IJ. C. 2 ... 	0 	1 	6 	1 	5-21 

• • 

De Dames. 

Weliswaar tegen de gewoonte in, tot slot 
de dames, die — althans in de Westelijke 
eerste kilasse, bijna klaar zijn, dear hier een 
halve competitie worth gespeeld. Rood-Wit 
behoeft maar eenmaal to winnen em kam-
pioen te zijn. Onderaan staan drie Haagsclse 
clubs, wearvan H.D.M. en H.O.C. definitief 
ails hekkesluiters eindigen. T.O.G.O. heeft nog 
een kansje om hoogerop to komen. H.H.IJ.C. 
heeft zijn programme reeds voltooid. Het is 
echter de ivreag of de rood-grifzen de viffide 
pleats zullen behouden. Een teleunstellend 
resultant voor de ex-kampioenen, die de 
lactate jaren wel zeer verzwakt zijn. Ook 
T.O.G.O. en H.D.M. bleven beneden de ver-
waehting. De elftallen van H .0. C . blij ken op 
de lactate pleats te behooren, want behalve 
het eerste elftal, zijn ook het tweede en der-
de elftal hekkesluiter. De stand is: 
R.W. 8 7 0 1 14 26-7 Amsterdam 	 8 6 1 1 13 15-5 B.D.H.C. 	 8 4 2 2 10 17-5 Be Fair 	 8 3 3 2 9 15-14 H.H.IJ.0 	• 	 9 3 2 4 8 16—.17 S.C.H.C. 	 9 3 2 4 8 11-14 Hilversum 	 8 3 2 3 8 12-16 T.0 G 0 	 8 2 3 3 7 8-9 
H.D.M. •  eel 110111.4.• • 	

6 9-18 &OA  •oolhoesaikes. 	 11-06 
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driftige spel. dat nu aan ri4, 
beek den stand op 2-1 te brengen. Het geest- 

hard to verduren. moed niet zakken, al kregen de gasten het Schuurman. Het was een weinig fraaie ant-

den stand op 2-0 gelederen, nil. de groenewit-waartsch schot van v. d. Doll, die even later getrouwe in die 
los. Steinz opende de score op een achter-  H.H.IJ.C.  Beide partilen hadden een ouden 

een gevaarlijken aanval op touw to zetten. sueces braoht (4-2). De andere wedstrild in 
het bleek, dat de gasten niet in staat waren in den stand, tat een strafbully H.D.M. weer 
verschoten had. trok Leiden van leer, maar maar slecht sdhieten bracht geen verandering 

partij, al meakte hij niet zoo'n betrouwbaren in de tweede helft H.D.M. de leiding (3-2). 
indruk als Steinz. Toen H.D.M. zijn kruit Beide partijen oloofdien zieh voortdurend uit, 

zijn college Varkevisscher speelde een goede met de oogen dicht pleegt te doelpunten, gaf 
wanhoop — vooral in de tweede helft. Ook Thijssen, waervian het verhaa1 gaat, dat hij 

ongetwijfeld de ster van het veld. Hij bracht deze voarsprang eiehter niet, want uit een 
— stand zijn mannetje. Deze speler was de leiding wist te geven (1-2). Lang duurde 

de voorhoede van H.D.M. meermalen tot sc,herimutsieling maakte ILD.M. gk (2-2). 

back Steinz — een broer van den H.D.M.-er len ibij, met het gevolg, dat Weasel zijn club 
voor hear teak berekend. Vooral de rechts- wedstrijd terug zien. iM.R.11.C. zette alle zei-
hoede der gasten bleek echter uitstekend de bekeinde athleet — ken op een goeden 
een snel tempo te overrompelien. De achter- nam Grijseels wreak (1-1). Deze speler — 
uit, dat H.D.M. zou slagen om Leiden door een pradhttg schot voor H.D.M. Even later 

voorsprong van twee punten gekregen. niet speelde, hebben de blauw-witten een H.D.M. 2 en M.R.H.C. was meer spanend 
vaarlijken mededinger: Leiden. Dear HHI 

met een ge
JC - sladhtoffers van het bombardement van Nij- 

H.D.M, op de Roggewoning af 	 club, den hoer v. d. Elshaut, die tot de 

Het Westen. 	 van Groen-Geel zijn afgelast wegens den an- 

ceurn — V.C.L.  — kampioen geworden. 	Hagenaars staan nu gelijk met Rijswijk, dat 

Tijdens een idoelworsteling wist Wolter- nen met 4-3. Kraaijenrhof gaf H.H.I.T.C. de 

de tweede klasse C van het  Westen is de  slaagde er namelijk in am' M.R.H.C, een 
club van het Vrijzin-nig Clinistelijk Ly-  flinke nederlaag van 4--2 toe te brengen. De 

ging in deze afdeeling met de eer strij- 	De spanning aan den k van de ken dank dank zij een zege op Zwart Wit. In Masse A nam gisteren aanzi
op 

 enlijk toe
p
. 
ro
II.D.M.2 

In de tweede helft kwamen de  doelpunten  doze  afideeling ging tussehen S.O.S. en 

seizoen nog in de tweede klasse speelde, 	 7 1 0 5 2 10-29 

Het Tilburgsche Forward, .dat het vorig Laren 	
 9 

8 2 
1 5 7 10  12-15 

B deed zich een groote, 	verrassing voor. Alillon,A.,  

Venlo, overtuigend te verslaan. In Zuid Amsterdam 	9 5 1 3 11 22-11 

door den kampioen van het vorige jaar, Hilversum 
	7 5 1 1 11 17-12 

heeft H.T.C.C. op den titel beslag gelegd 
schenen. In de Zukielijke eerste klasse A bracht zich in veiligheid door Laren met 

Onmiddellijk  na het begin zag het er near dan fraai. Ouwehand opende de score met 

H.T.C.C., Forward en V.C.L. hockeykampioen 

In de afdeeling A van 'let Westen rekende 

De eerste hockeykampioenen zijn vex- om Be Fair te kunnen passeeren. Alkmaar 

Leiden en M.R.H.C. 	
Amsterdam is kansloas, dear de hoofdstede- 

verslagen 

bracht. Leiden liet den ten v. d. Broecke, en de rood-grijzon Elink 

T ...4 A -a_ _ 	beiding, waarna Jeep Borstlat) aeliik rn,..Irt. 

meeting, die S.O.S. verdiend heeft gewan-

me.gen behoort. De ontmoeting tussehen 

verwadhten flood van den voarzitter dozer 

gisteren niet speelde, 'dear alle wedstrijden 

SCHC 	  

____i_.......'.. 	••••••••• 	3 

Be Fair .....• . so 	1.0 5 4 1 14 20-9 

behalen. Een aantal, dat niet volidoendie is 

1-0 te verslaan. De stand is: 

lingen maximaal nog twee punten kunnen 

het nog drie wedstrijden te spelen heeft. 

n —15 



H.T.C.C., Forward en 
Leiden en M.R.H.C. 

verslagen 
De eerste hockeykampioenen zijn ver-

schenen. In de Zuidelijke eerste klasse A 
heeft H.T.C.C. op den titel beslag gelegd 
door den kampioen vain het vorige jaar, 
Venlo, evertuigend te verslaan. In Zuid 
B deed zich een groote verrassing voor. 
Het Tilburgsche Forward, dat het vorig 
seizoen nog in de tweede klasse speelde, 
ging in deze afdeeling met de eer strij-
ken dank zij eon zege op Zwart Wit. Iin 
de tweede klasse C  van het Westen is de 
club van het Vrijzinnig Cihri.stelijk Ly- 
ceum — V.C.L. 	kampioen geworden. 

Viet Westen, 

In de afdeeling A van het Westen rekende 
H.D.M. op de Roggewoning of met een ge-
vaarlijken mededinger: Leiden. Daar HHIJC 
niet speelde, hebben de blauw-witten een 
voorsprong van twee punten gekregen. 

Onmiddellijk na het begin zag het er naar 
uit, dat H.D.M. zou slagen om Leiden door 
een snel tempo te overrompelen. De achter-
hoede der gasten bleek echter uitstekend 
voor haar taak berekend. Vooral de rechts- 
back Steinz 	een broer van den H.D.M.-er 
— stond zijn mannetje. Deze speler was 
ongetwijfeld de ster van het veld. Hij bracht 
de voorhoede van H.D.M. meermalen tot 
wanhoop 	vooral in de tweede helft. Ook 
zijn eollega Varkevisscher speelde een goede 
partij, al maakte hij niet zoo'n betrouwbaren 
indruk als Steinz. Toen H.D.M. zijn kruit 
verschoten had. trok Leiden van leer, maar 
het bleek, dat de gasten niet in staat waren 
een gevaarlijken aanval op touw te zetten. 

In de tweede helft kwamen de doelpunten 
los. Steinz opende de score op een achter-
waartsch schot van v. d. Doll, die even later 
den stand op 2-0 bracht. Leiden liet den 
moed niet zakken, al kregen de gasten het 
hard te verduren. 

Tijdens een doelworsteling wist Wolter-
beek den stand op 2-1 te brengen. Het geest-
driftige spel, dat nu aan de Leidsche zijde 
volgde, vermocht niet te voorkomen, dat 
Steinz na eenig geschermutsel de zege voor 
H.D.M. in veiligheid bracht (3-1). 

eindigde 1-1. Een wed-
strijd, die weinig meer om het lijf had, nu 
Victoria, volgens bepaling van den Hockey-
bond, verliespunten wegens niet opkomen 
heeft ontvangen. De Rotterdammers zijn nu 
vier verliespunten rijk en de mogelijkheid 
is niet uitgesloten, dat dit aantal sinds gis-
teren zes is geworden, want de wedstrijd 
tegen H.H.IJ.C. ging niet door. Vermoedelijk 
zal Victoria de competitie dus met 5 punten 
eindigen. Inmiddels zijn we benieuwd, hoe 
ten aanzien van H.H.IJ.C. gehandeld wordt, 
opdat de rood-grijzen hun programma kun-
nen afwerken om candidaat voor den titel 
te blijven. De stand is: 
H D M 	 ▪  9 
H.H.IJ.C. .... 	 8 
Leiden 	 9 
T.O.G.O. ..... . 	 10 
H 0 C  	9 
Victoria xxxx 	 7 

7 1 1 15 83-16 
6 1 1 13 26-14 
3 2 4 8 21-18 
2 4 4 8 17-26 
3 1 5 7 16-20 
0 1 6 3 6-25 

xxxx Vier verliespunten wegens n.o. 
In de afdeeling B is de situati e plotseling 

ten gunste van Hilversum gekeerd, daar de 
Gooilanders kans zagen Amsterdam met 2-1 
te verslaan. Hoewel Be Fair zijn programma 
besloot met een zege van 4-0 op S.C.H.C., 
waardoor het drie punten voorsprong heeft, 
blijft de ,kans van Hilversum groat, aangezien 
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V.C.L. hockeykampioen 
het nog rBrie wedstrijden to spelen heeft. 
Amsterdam is kansloos, daar de hoofdstede-
lingen maximaal nog twee punten kunnen 
behalen. Een aantal, dot niet voldoende is 
om Be Fair te kunnen passeeren. Alkmaar 
bracht zich in veiligheid door Laren met 
1-0 te verslaan. De stand is: 
Be Fair 	 10 5 4 1 14 20-9 
Hilversum 	7 5 1 1 11 17-12 
Amsterdam 	9 5 1 3 11 22-11 
Alkmaar 	 9 3 1  5 7 10-15 
Laren 	  8 2 1 5 5 12-15 
SCHC 	   7 1 0  5 2 10-29 

De spanning aan den kap van de promote-
Masse A nam gisteren aanzienlijk toe. H.D.M.2 
slaagde er namelijk in Dm' M.R.H.C. een 
flinke nederlaag van 4-2 toe te brengen. De 
Hagenaars staan nu gelijk met Rijswijk, dat 
gisteren niet speelde, daar alle wedstrij.den 
van Groen-Geel zijn afgelast wegens den on-
verwaeihten dood van den voorzitter dozer 
club, den hoer v. d. Elaliout, die tot de 
siadhtoffers van het bombardement van Nij-
megen  behoort. De ontmoeting tusschen 
H.D.M. 2 en M.R.H.C. was meer spannend 
dan fraai. Ouwehand opende de score met 
een praehtig schot voor H.D.M. Even later 
earn Grijseels wrack (1-1). Deze speler — 
de bekende abhleet — ken op een goeden 
wedstrijd terug zien. 	 zette alle zei- 
len bij, met het gevolg, dat Weasel zijn club 
de leiding 'wist to geven (1-2). Lang duurde 
deze voorsprong eehter niet, want uit een 
schermutseling maakte . D . M. gelijk ( 2-2) . 
Thijssen, waarvan het verhaal gaat, dat hij 
met de oogen dicht pleegt te doelpunten, gaf 
in de tweede heift H.D.M. de leiding (3-2). 
Beide  partijen  tsloofden zich voortdurend uit, 
maar slecht sdhieten bracht geen verandering 
in den stand, tot een strafbully H.D.M. weer 
slimes braoht (4-2). De an dere wedstrijd in 
doze afdeeling ging tusschen S.O.S. en 
H.H.IJ.C. Beide partijen hadden een ouden 
getrouwe in de gelederen, ni. de groen-wit-
ten v. d. Broecke, 'en de rood-grijzen Elink 
Sdhuurman. Het was een weinig fraaie ant-
moeting, die S.O.S. verdiend heeft gewon-
nen met 4-3. Kraaijenhof gaf H.H.IJ.C. de 
leiding, waarna ;loop Borstilap gelijk maakte. 
(.1-1). V. d. Broecke bracht den stand op 2-1, 
gevolgd door een doelpunt van 
(2-2). Mostenman zorgde voor 3-2 en Vonk 
voor 3-3. Na eenige ongeldige doelpttnten 
van S.O.S., bezorgde Jaap Borstlap zijn club 
de overwinning, door eon hard schot van v. 
d. Knoop in het doel te werken. Door doze 
overwinning is S.O.S. in veiligheid. H.H.IJ.C.2 
staat definitief op de onderste plaats, zooals 
de stand last zien: 

Rijswijk 	 8 6 0 2 12 23-9 
H.D.M. 2 	 8 6 0  2 12 22-11 
M.R.H.C. 	 7 4 1 2 9 20-2-15 
Groen-Geel 	 9 3 3 3 9 16-15 
S.O.S. 	 10 3 1 6 7 20-34 
H.H.IJ.C. 2 . 	 9 0 1  6  1 8-25 

In de tweede .klasse B gaat S.V. '35 onge-
slagen met achttien punten can den kop. Een 
bewonderenswaardig resultaat, te weer, daar 
de ex-Groenendaallbewoners met groote ter-
reinmoeilijkheden te kampen hadden. H.L.C. 
bezet de tweede plaats met dertien punted. 
Hoewel de lyceisten nog een  wedstrijd te 
good hebben, getooven we niet, dat zij S.V. '35 
moeillijkheden zullen ,opleveren. Kieviten is 
kansloos en H.D.M. III heeft nog e'en theore-
bische kans. Als hekkesluiters fungeeren Lei-
den II en H.H.IJ.C. III. De stand is: 

S.V. '35 	 10 8 2 0 18 41-9 

	

H.L  C   9 5 3 1 13 53-13 
Kieviten 	5 1 5 11 27-22 s e  , 	 
H.D.M. III 	 9 4 2 3 10 25-28 
H.O.C. II 	 10 3 3 4 9 16-23 
T.O.G.O. II** 	 8 4 1 3 7 22-21 
Leiden II 	 10 1 2 7 4 14-47 
H.H.IJ.C. III 	 9 1 0 8 2 11-46 

** Twee verliespunten wegens n.o. 
Voor het eerst in dit seizoen hebben de 
V.C.L.'ers zich gisteren een punt laten ont-
nemen, en wel door te Werve, dat met lien 
man, waaronder een invaller, een gelijk 
spel (2-2) wist te bevechten. De partijen 
waren good tegen elkaar opgewassen. Nasay 
gaf V.C.L. de leiding, maar even later 
maakte Stevens gelijk (1-1), met welken 
stand de rust inging. In do tweede helft het-
zelide 'beeld. Weggemans bracht den stand 
op 1-2. Wery eehter maakte gelijk (2-2). 
Na afloop van dozen wedstrijd zijn tot het 
jeugdige, kranige kampioenselftal vele har 
telijke woorden ,gesproken. Behalve Te Werve 
heeft  ,00k H.D.S. zioh ,dit seizoen duchtig ge-
weerd. Het tempo van V.C.L. hebben deze 
clubs echter niet kunnen bijhouden. 

De overige clubs vormen de groep hekke-
sluiters Kieviten II zal den clans wel niet 
me 	antmpringen. 	 • IV heeft zich 
uit deze afdeelina terug getrokken. Stand: 

V.C.L. 10 10 0 0 20 38-9 

	

H D  S   9 5 2 2 12 35-13 
Cl. to Werve 	 4 2 2 10 32-17 
Green Geel II 	 7 2 0 5 4 13-23 
H.D.M. IV 	 7 2 0 5 4 13-33 
T.O.G.O. III 	 7 2 0 5 4 8-21 
Kieviten II 	 6 0 0 6 0 3-26 

Na een reeks van groote overwinningen, 
heeft S.O.S. II in de derde klasse B con-
currentie gekregen van L.S.V., Rijswijk II 
er H.O.C. ill.  bat die mededinging niet van 
ernstigen card r bleek gisteren in den wed-
strijd van de groen-witten tegen L.S.V. De 
'eiders zegevierden in een eenzijdigen wed-
strijd dank zij v.  d. Made en Lastdrager 
(2 x) met 3-0. Wint S.O.S. II volgende week 
van Rijswijk II, dan kan er niet veel meer 
gebeuren. Onderaan staat H.D.M. V, dat 
weinig productiel is blijkens het doelge-
middelde 2 voor en 32 tegen. De stand is: 

S.O.S.  II . 	 8 6 1 1 13 51-6 
L.S.V. 7 4 3 0 11 30-11 
Rijswijk II . 	 7 5 1 1 11 27-10 
H.O.C. III 	 10  5 1 4 11 23-25 
T.O.G.O. IV 	 9 3 2 4 8 21-25 
V.C.L.  II ., 	9 2 1 	6 5 15-43 
Hudito II 	 7 2 0 5 4 15-32 
H,D.M. V 	 7 0 1 6 1 2-32 

In de vierde Masse B gaat de eindstrijd 
tusschen Groen Geel III H.DS II  en Te 
Werve II. Onderaan staat Kieviten er slecht 
voor met drie punten uit tien wedstrijden. 
De stand is: 
Groen Geel III 	11 9 1 1 19 51-13 
H.D.S. II 	 10 7 1 2 15 36-9 
Cl. Te Werve 	 10 7 1  2 15 25-16 
Leiden IV 	 10 4 2 4 10 21-22 
Rijswijk III 	 8 1 3 4 5 9-26 
Leiden V ..... 	7 2  0 5 4 20-30 
H.L.C. II 	 8 0 3 5 3 7-26 
Kieviten III 	 10 1 1 8 3 22-49 

Het Zuiden. 

In het Oosten werden alle wedstrijden 
uitgesteld. H.T.C.C. werd na eon mOoi sei-
zoen ongeslagen kampioen van de afdeeling 
A van het Zuiden door den titelhouder, 
Venlo, met 4-2 te verslaan. 

Dat Forward in B kampioen is geworden 
is een ,bijzondere prestatie, daar de Tilbur-
genaars dit seizoen voor het eerst in de 
eerste klasse spelen. Zwart Wit verloor gis-
teren op eigen terrein met 2-0 van de kam-
pioenen. Breda gaf zich nog een kans door 
Tilburg te verslaan met 1-0, 
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Korfbaluitslagen 
Noord-Holland. Eerste klasse: SVK-DED 

3-6; SwiftOosterkwartier 8-4. 
Zuid-Holland: Deetos-Gymnasiasten 2-7; 

DKC-Het Zuiden 2-6. Tweede klasse A: 
Fluks-Die Haaghe 1-5; B: Zwervers-OSCR 
0-3. Derde klasse A: Gymnasiasten 2-Fluks 
2 17-1 (G. kampioen); B: Algemeene 2-
Die Haghe 2 2-2; C: Rozenburg 2-Ons Huis 
0-6; Deetos 3-Succes 7-3; Wion-Regen-
boog 1-0; D: Spartaan-Velox 0-5; Trek-
vogels-Merwede 0-1; Quick 2-Spangen 2 

N.V.B.-Z.IVI.C. 4e KLASSE B 
Door een kloeke 5-i zege op Ornas be-

haalde Quick Boys het kampioenschap. Se-
cretaris Duiivenboden van Quick Boys corn-
plimenteerde aanvoerder P. Barnhoorn met 
het resultaat onder aanbieding van bloemen. 
Ook vorzitter Smit van Ornas liet zich niet 
oribetuigd.. Namens den N.V.B. sprak de beer 
Caro uit Leiden. Semper Altius de kampioen 
van 1942/43 ging tegen Noordwijk met 3-1 
ten onder. J.A.C. moest in Rijnsburgsche 
Boys met 4-2 de rneeirdere erkennen. 

Keller weer damkampioen 
van Nederland 

Zaterdag en Zondiag zijn te Rotterdam de 
12e en 13e, tevens laatste ronden, om het 
persoonlijk damka,mpioenschap van Neder-
land gespeeld. Keller won voor de neg.ende 
maul den titel. 

De uitslagen luiden: 
HeRingman-Anderson 0-2; v. d. Kraan-

Van Dartelen 1-1; Vos-Huisman 2-0; Jern-
berg-Kinnegin 1-1; Rinisma-Keller 0-2; 
IJff-Metz 1-1; Baas-Beers 0-2; Helling-
man-Van Dartelen 1-1; Anderson-Bass 
1-1; Vos-iv. d. Kraan 1-1; Jernberg-Huis-
man 0-2; Keller-Kinnegin 2-0; Metz-
Rinsma 2-0; IJff-Beers 0-2. • 

De eindstand is: 1. Keller 21 pnt.; 2, 3 en 
4 Beers, Kinnegin en Vos, alien 17 pat.; 5. 
Huisman en 6. Metz, beiden 15 pnt.; 7. Van 
Dartelen 14 pint.; 8. v. d. Kraan 13 pnt.; 9. en 
10. Jernberg en IJff, beiden 11 pnt.; 11. An-
derson 10 pnt.; 12. Helliingman 9 pnit.; 13. 
Baas 8 pnt.; 14. Rinsma 4 pit. 

H.D.M. en Hilversum bijna kampioen 
Geheel onverwacht heeft de hockey-

competitie gisteren in de Westelijke eerste 
klasse A een wending genomen. H.H.Y.C., 
dat de gefheele competitie H.D.M. op den 
voet gevolgd heeft, moest n.l. op de Rog-
gewoning tegen H.C.C. het onderspit del-
ven, zoodat de rood-grijzen thans hun 
kans om gelijk met H.D.M.te eindigen 
verspeeld hebben. Want het is hoogst on-
waarschijnlijk, dat de blauwwitten hun 
laatsten wedstrijd tegen Victoria - zoo 
die doorgaat! - verliezen. Het is ongetwij-
feld jammer, dat de „oppositie" tegen H 
D.M. te elfder ure heeft moeten capitulee-
ren, en nog wel voor een in naam zvvak-
keren tegenstander als H.O.C. Inmiddels 
is gisteren weer eons gebleken, dat er be-
halve H.H.Y.C. nog meer clubs zijn, die 
H.D.M. met succes naar de kroon trach-
ten te steken. De kampioen van de twee-
de klasse, V.C.L., zag namelijk in een wed-
strijd voor de Roggewoningcompetitic 
ka:ns slechts met 4-2 van de kampioenen 
te verliezen. De Lyceisten hadden zelfs 
geruimen tijd de leiding! Voor H.O.C. is 
deze overwinning op H.H.Y.C. (1-0) een 
mooi einde van het seizoen. De blauw-
marten hebben nu zelfs de voorlaatste 
plaats verlaten, waardoor T.O.G.O. en 
Victoria de rij sluiten. Van stonde of aan 
bleek, dat H.O.C. allies in het werk stelde 
om H.H.Y.C. den voet dwars te zetten. 

Nadat bij H.H.Y.C. verscheidene pogingera, 
van Berkhout, v. Heel, Broerstra en v. d. 
Feen .mislukten door onvoldtoende samenspel 
en door de ulitmuntende bewaking van H.C.C. 
en.  nadat aan blaruw-zwarte zijide v. d. Valk
mute, miste, kregen de gasten even voor de rust 

V.U.C. te Heerenveen 

VOETBALUITSLAGEN 
KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. 

Heerenveen-V.U.C. 2-4; Heracles-Vole-
wijckers 1-6. 

District IV. Willem II-PSV 0-3; Eind-
hoven-Spekholzerheide 3-1; Longa-Roer-
mond 3-1. 

District I. Tweede klasse A: OSV-KFC 
(kamp.) 2-1. Derde klasse B: HFC- Helder 
(kamp.) 3-4. Derde klasse E: DEC-Rapidi-
tas (kamp.) 1-2. Derde klasse F: Zwal. 
Vooruit-Zeist (kamp.) 1-1. 

District II. Tweede klasse A: HVV-
(kamp.) 5-1. Derde klasse A: Westerkwar-
tier-Wassenaar (kamp.) 3-4. Derde klasse 
C: VFC-De Hollandiaan (kamp.) 2-1. Vier-
de klasse C: RAVA-DSO (kamp.) 5-1; 
Spoorwijk-Maasstraat Maasstr. n.o.). Vierde 
klasse D: RVC-VVP (kamp.) 6-1. Vierde 
klasse F: DVC-HPSV 2-7. Saturnus-Delfia 
DVK 8-0. 

BEKERWEDSTRIJDEN. 
District I. A: DWV-VSV 9-2; Kenne-

mers-HVC 1-4. B: AFC-Hilversum 9-1; 
't Gooi-Santpoort 3-5; C: Alkmaarsche 
Boys-Blauw Wit 0-9; D: ZFC-Volendam 
5-1; RCH-UVV 4-4; E: DWS-Ajax 2-4; 
West Frisia-Watergraafsmeer 6-2; F: Elink-
wijk-Velox 1-2; EDO-De Spartaan 2-1. 

District II. A: Emma-DFC 3-7; SVW 
-ODS 0-7. B: Feijenoord-SVV 3-0; Sparta 
-Coal 2-3; CVV-Excelsior 3-4. C: Xerxes 
-H-DVS 2-2; RFC-Gouda 10-2. Overmaas 
-VDL 8-2. D: DHC-VIOS 2-3; ADO-UVS 
6-0; BMT-HtS 0-0. E: Spartaan 1920-
Transvalia 7-2. F: ASC-RKAVV 1-2; G: 
Alphen-DONK 10-1; GSV-Olympia 1-1; 
ONA-Alphia 4-1. H: Hillinen-Hillegom 
3-1; LFC-Lisse 5-4. I: TONEGIDO-Texas 
3-3; Scheveningen-Wilhelmus 7-2; J: BEC 
-FCZ 8-2; Concordia-Delft 10-1; K. DHS 
-Jagers 2-1; Excelsior 1920-Rijswijk 7-0; 
L: Cromvliet-SOA 0-0; GDA-ESDO 7-0; 
VOGEL-Celeritas 1-4; M: HDV-VCS 0-10; 
Terlaak/-BTC 3-4.  

loon naar werken, toen v. Nieuwland zich 
door de rood-grijize verdediging drong en 
Rutgers met een mooi sehot passeerde. De 
tweede helft leverde vrijiwel hetzelfde beeld 
op. Hoewel H.H.Y.C. telkens geestdriftig aan-
viel, .faalden de aanvallen keen op keer. De 
samenwerking en het anders zoo .gevaarlijke 
open spel ontbraken echter te eersen male. 
Ook H.O.C. slaagde er niet altijd in stelsel-
niatig aan te vallen, maar aangezien de rood-
grij ze verdediging nog al eents naar voren 
kwam, wisten enkele spelers in den cirkel 
door te ,dringext. Bijna had H.O.C. zijn voor-
sprong vergroot, loan v. d. Valk alileen op 
doel afrende; doelman Rutgers wist den bal 
echter op het laatste ,00genbliak met de 
hand te keeren. De laatste minuten zette 

alle zeilen bij om bentminste een 
gelijk spel te forceeren, maar o.a. een schot 
van Berkhout trof igeen doel. De andere wed-
strijd in dit district, Leiden-Victoria werd 
door de bewoners van de Sleutelstad regle-
mentair ,gewonnen, claar de Rotterdammers 
niet opkwamen. De stand is nu: 
H. D. M. 	  9 7 1 1 15 33-16 
H. H. Y. C. 	 10 7 1 2 15 31-18 
Leiden 	  10 4 2 4 10 26-18 
H. O. C    10 4 1 5 9 17-20 
T. 0. G. 0. 	 10 2 4 4 8 17-26 
Victoria *) 	 9 0 1 9 0 9-35 

*) zes verliespunten wegens n.o. 
In B gaat Hilversum langzaatm maar zeker 

near het kampioensohap. Na gisteren met 
4-1 van Laren te hebben igewonnen, behoe-
yen de Gooilanders uit de twee resteerende 
wedstrijden nog slechts twee punten te halen. 
S.C.H.C. deed vrienid en vijand versteld staan 
door Alkmaar - een ex-promotieklas-
ser - met 4-2 te verslaan. Laren komt ncu 
leelijk in het gedrang, zooals de stand last 
zien: 
Hilversum   8 6 1 1 13 21-13 
Be Fair 	  10 5 4 1 . 14 20-9 
Amsterdam' 	 9 5 1 3 11 22-11 
Alkmaar 	  10 3 1 6 7 12-19 
Laren 	  9 2 1 6 5 13-19 
S.C.H.C. 	  8 2 0 5 4 14-31 

In de promotieklasse A werd 
kansloos door te Rotterdam van H.D.M. 2 te 
verliezen met 3-1. De eindstrijd gaat dus 
tusschen Rijswijk en de Blauw-witten. Aan-
vankelijk slaagde H.D.M. er niet een over-
wioht te behalen. Met rust was de stand na 
een roninielige partij dam ook blank. Grijseels 
opende in de tweede heat de score (1-0) 
maar de Hagenaars maakten spoedig gelijk. 
En toen ze na een strafcorner de leiding 
hadden genomen, was die wedstrijd voor 
M.R.H.C. verloren, want H.D.M.," dat een 
invaller telde, kwam goed op dreef. Even 
voor het einde maakten onze stadgenooten 
aan alle onzekerheid een eind. (1-3). 

Rijswijk stelde evenmin teleur door Groen 
Geel met 6-2 be verslaan Direct .na den 
aanvang zette Rijswijk een hoog tempo in en 
er ontstonden eenige gevaarlijike momenten 
voor het Groan Geel-doel. Van beide zijden 
werd een vlot open spel ontwikkeld, maar 
toch was het Rijswijk, dat door tactisch in-
loopen van middenvoor Brants, de leiding 
nam. Ongeveer 8 minuten daarna, wist die 
Iiinksbuiten van Rijswijk met een hard sehot 
uit een strafcorner, het tweede doelpunt te 
maken. Nadat tal van aanvallen van Groan-
Geel gestrand waren op die prima spelende 
Rijswijksohe achterhoede, waar vooral doel-
man Schuitemaker uitblonk, werd even, 
voor rust een tegenpunt igemaakt. Dit werd 
echter beaeatwoord door een mood tegenpunt 
van Hoos (3-1). Na de rust nam Rijswijk 
volkomen het spel in handen. Lantinga ver-
hoogde den stand tot 4-1. Groen-Geel 
maakte vervolgens ult een strafeorner een 
tegenpunt, maar Rijswijk maakte direct 
hiernia, door een zeer hard schot van v. d. 
Brugge er 5-2 van. Groen-Geel werd nu 
volkomen overspeeld en then Hoos er 6-2 

een geslagen ploeg. 

9 7 0 2 14 26-10 
9 7 0 2 14 28-13 
8 4 1 3 9 21-18 

10 3 3 4 9 18-21 
10 3 1 6 7 20-34 
9 0 1 6 1 8-25 

van maakte, was het 
De stand is nu: 
H.D.M. 2 	  
Rijswijk 
M.R.H.C. 
Groen Geel 	 
S. O. S 	  
H. H. Y. C. 2  	 



LEN OPWINDEND SLOT 
(Van onzen specialen versiaggever.) 

Het began zoo mooi: een S.C.H.C.-veld, 
dat alle sombere verhalen ten split in een 
uitstekenden toestand ,bleek te verkeeren, 
een voltallige Haagsche ploeg, voorzien 
van uitmuntende invallers, vol geestdrift 
om Hilversum met de haven in zicht te 
doen stranden. Het slot echter werd een 
treurspel, dat onzen blauw-witten stadge-
nooten de .overwinning heeft gekost. Op 
gevaar af chauvinistisch te lijken, moet 't 
ens van het hart, dat de zege van Hilver-
sum niet geheel verdiend was. Zeker, de 
zwarten hbben fanatiek en met groote 
kundigheid voor de kostbare zege gestre-
den, vooral in het begin van de •eerste 
helft, maar na de rust ,bleken 	veel van 
hun kruit verschoten te hebben met het 
gevolg, dat zij slechts enkele ,malen tot de 
Haagsche veste wisten door te dringen. 
Die schaarsche aanvallen waren onge-
twijteld zeer gevaarljjk, niet zoozeer 
echter door het feillooze spel der 
Gooische voorhoede, maar veeleer 
wegens te ver vooruitgeschoven Haagsche 
middenlinie, die in haar geestdrift om de schutters te steunen, de verdediging wel 
eens vergat. Gelukkig evenwel voor 
H.D.M. waren het achterduo en de doel-
man tijdens die periode voortreffelijk in 
vorm, waardoor verder onheil werd voor-
komen. Vooral Olsen was weer op ouder-
wetsche wijze op dreef. 

vernest vanHilversum (1-2) 
gevreesde Steinz contra Caviet! — Weld 
me/nig Hilversumsche a anhanger het hart vast.  

Zijn stoptechndek was feilloos en de 
mianrier, waarop hij telkens sehoon schip 
maakte, dwong vriend en vijand bewonde-
ring af. Zijn collega had aanvanrk,elijk wat 
last van plankenkoorts waardoor voor rust 
die situate voor duel ,nog al eens gevaarlijk 
was, meal. later herstelde hij zich uitstekend 
Ook doelman Tanis ken op een p-udiken wed-
strijd terugzien. Vooral in de eerste helft, 
toen zijn Joel herhaaldelijk under vuur ge-
noimen word, bracht hij menigmaal op won-
derbaarldike wijze redding. De twee Hilver-
sumsche doelpunten waren onhoudbaar. De 
mdiddentinie, waiardin De Groot Eschauzier 
verving, was eveneens goed in vorm, met 
name die reehtervilieugel, waar Bobby 
Schuursma herhaaldelijk de voorhoede aan 
het work zette. Aan, die zijde ontstonden 
dan ook de gevaarlijkste aanvallen, meestal 
op initiatief van v. Beesten, die speciaal in 

J de eerste helft tal van fraaie, gevaarlijke 
voorzetten gat Jammer genoeg word het 
binnentrio Steinz—Zeydel—v. d. Doll dusda-
nig bewaakt, dot het niet in staat was te 
doelpunten. Hilversum heeft in dezen wed-
strlid blijk gegeven nog steeds over prima 
knachten te kunnen bes.chikken. 
waar zijn de jong, nrieuwe spelers, die de 
ploeg van straks sullen moeten vormen? 
Maar eere wien eere toekomt, voor de veer- 
tigjarige beteekent dit eerste aldeelingskam-
pioenschap een waardig slot van een afwis- 
seilende geestdriftige periode van hockeybe- 
oefenin,g, Voonal die verdiediginig der Goal-
lenders met Honk de Looper en den uitste- 
kenden dioeilman v. Reyen, komf een wooed 
van lof toe. Doch ook de middenlinie onider 
biding van Mendes de Leon. was als van 
ends. Zoowel Verdedigend als aanvallend was 
zij een groote steun. Hoewel de voorhoede 
voortreffelijke krachten telt als Max Cavciet, 
.J ter Haar en v. d. Hagen bleek zij in de 
tweede helft niet opgewassen tegen die Haag-
sche veirdediging. Aileen het eerste kwar-
tier van den wedstrijd kon zij hoar ware 
kracht ontpooien. En in die periode ont-
stonden Bran ook de twee doelpunten, die 
Hilversum de overwinning bezorgden. Had-
den de zwarten van dirt overwieht niet op 
doze wijze gebruik gernaakt, dan was de uit-
slag stellig enders ,geweest, want in de twee-
de helft is de Goolsche ploeg meermalen 
door het oog van de naald gekropen. De 
strafbully, die H.D.M. kreeg toegewezen, 
vormidie het hoogtepunt van doze .emotio-
nieele ontmoeting. Op dat  ,00geniblik — de 

* * 
De wedstrijd begon met eenige gevaarlijke 

Hilversumsche aanvallen., die de Haa,gsche 
verdediging danig op de proof stelden. Zij 
bleek echter nog niet volkomen ,,,geaccla-
matiseerd" met het gevolg, dat reeds na vijf 
minuten Max Caviet op een voorzet van 
links het eerste doelpunt hard inschoot 
(0-1) Langzamerhanid vend H.D.M. het 
juiste tegenspel en teen v .d. Doll in den 
cirkel op het laatste oogenblik de bal af-
handrig word gemaakt, waren de partijen in 
evenwicht. De Gooisehe aanvallen droegen 
een zeer gevaarlijk karakter dear de voor-
hoedie vaak bliksemsnel wist door to broken. 
Na keurig samenspel op den rechtervleugel, 
slaagidien- de zwarthemden er dan ook in het 
tweede doelpunt to maken. Het was Jan ter 
Haar, die den bal van dichtbij het .Joel in- werkte.  (0-2). H.D.M.  zette nu able zeilen 
bij en via den rechtervleugel kwam menige 
gevaarlijke aanval tot stand. De pogingen 
van v. Beesten, Zeydel en v. d. Doll leden 
evenwel telkens schipbreuk. Eindelij.ke  kre-
gen onze stadigenooten loon niaar werken. 
toen Jan v. d. Doll met een van zijn be-
ruchte schoten op eon fang hoekschot van v. 
Beesten den stand op 1-2 braeht. Beide pan: 
tijen kregen vervolgens mooie kansen, maar 
dioelpunten bleven ult. In de tweede helft 
deed aan Hilversumsche zljde de vermeeid-
heid zi•ch golden, want' de Gooische aanval 
was king zoo gevaarlijk niet meer. Boven-
dien had Caviet last van eon gescheurd 
spiertje. H.D.M. kwam steeds moor opzet-
ten, maar Os door een wonder ontkwam het 
Hilversumsche Joel steeds aan doorborring. 
De Haagsche 	wend zoo stork, dart de 
Hilversummers den bal niet meer konden 
wegwerken met het gevolg een groot aan-
tal overtredingen in den cirkel. H.D.M. had 
echter  ,ditmaal met zijn hoekschoten goon ige-
luk, want geen der kogels van v. d. Doll 
bereikte dioel. Steeds was er een been of 
een stork, die Hilversum redding braeht. De 
spanning •steeg ten top, teen H.D.M. een 
strafbully kreeg toegedezen.. Caviet block 
Stein'z echler to handig af. Hiernia volgde de 
reactie op tilt opwindende kwartiertje. Het 
spel van H.D.M. venslapte en in de laatste 
minuten zag Hilversum zelfs bijna nog kens 
om het dierde doelpunt to maken! 

K.ampioenschan eerste klasse 
klein biljart 

In den eindstrijd om het eerste Masse kam-
pioenschap van Nederland klein biljart zijn 
de volgendie spelers met het door hen in de 
voorwedstrijden behaalde algemeene gemid-
delde geplaatst: H. J. Hoogland (kampioen 
1943):  F. J. Boycq, Kerkrade (37.50); 
Schmidt, A'dam (34.28); Van der Zee, Leeu-
warden (49.68 met een topserie van 301); C. 
de Ruyter, Waialwijk (32.44); J.  Munch. 
A'dam (29.26); Tegelaar, Leiden (25.39): Wes-
seling, Assen (29.52). 

Een zeer sterke ploeg, waarvan men ge-
duchte prestaties tegemoet kan zien. De be-
langstelling gaat vowel uit near den Fries.  
Van deer Zee. dire met het geweldiige gemid-
delide van 49.68 die voorwedstrijdien beeindig-
de en voorts near De Ruyter, die in dit genre 
iniderdaad in zijn element is. 

Het tornooi vindt op 1 en 2 en vervolgens 
op 15 en 1.6 April in het American Hotel te 
Amsterdam plaats. 

HET LAAKCRITERIUM. 
Voor het jaarlijksche Laakcriterium, dat 

Maandag  10 April a.s., Tweeden Paaschdag, 
des middags van 12 tot 5 uur pleats heeft op 
het traject Laakweg—Laakkade, is thans de 
goedkeuring der autoriteiten verkregen. 

N.V.B./Z--M.C. 4e KLASSE B. 
In een onfortuinlijken wedstrijd moest Or- 

nas  
in Rijnsburgsche Boys met 1-0 de 

meerdere erkennen. Noordwijk won met 6-3 
van SVGEB. Semper Altius sneuvelde tegen 
Ter Leede met 5-4. 
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Fromotieklass A. 

         

           

Kieviten 	 10 	8 0 	2 	- 	39 - 8 	10 
Victoria 	 10 	6 	q c. 	2 	34 - 14 	14 
:Ii..a.c. 	 10. 	5 	2 	7 2 	25 - 12 	12 
li.13.C. 	 10 	

_ 
, 	- 	7 	13 - 2) 	6 

L. FS. . U. C i Ii..: 	 10 	
7 
) 	 - 	 / 	 14 - 30 	6 

T.OX.0 II — -- 	10 	2 ‘_ 	, 	3 	8 - 4 	4 

Promotiehlasse F. ____...........___ 
F. I. T. 
ITaFen. 
E.D.L.C.II 
Amsterdam IL I 
hood it II 

Promotieki.asse C. 

Voordaan 
Amersloort 
Laren 
Kameleon 
Blauvrvoet 

2e klasse A. 

S 	4 	5 	1 	- 20- 9 
8 	4 	2 	2 	22 -22 
8 	) 	1 	4 	22 -20 
83 	- 	5 	15 - 22 
8 	3 	- 	5 	13 - 22 

16 
12 

ci 

C 

11 
10 

7 
2 

Leonidas 	 10 	7 ( 	2 	1 	22 - i 
ra 

S.O.S. 	 11 	7 	1 	3 	23 - 14 
Aeolus 	 12 	6 	1 	5 	21 - 15 
Cl.te . Verve 	 10 	4 	2 	4 	lo - 12 
Pelikan 	XX 	10 	4-, 

	

c 	4 	17  - 21 
Tempo 	 9 . 	 3 	- 	6 	18 - 23 
Dordrecht 	-Y-:-- -..... 	12 	2 	- 	10 	5: - - JU 7n 

16 

LO 

15 

cr) 

2e kiasse 2. 

7,.DL ..C. 

  

19 

 

12 1 	2 	38 -13 

  



0 

vorvol& 2e klasse B. 
B.D.H.C.III 	 11 8 1 2 34 - 12 17 
L.D.:II 	 10 	6 	1 	3 - 26 _ 16 	13 
it..III 	X-.1 	10 	5 	1 . 4 •  19 - 18 	9 
Zandvoort 	 10 4 	- 6 	16 - 20 	8 
I-1.i..0 . C . III 	X.-:.: 	9 	1 	2 	. 	6 	14 	- 	27 	2 
Leiden 11 	 12 	1 	- 	11 	9 ) 	- Ar 2 

2e 

 

kiasse C. 
Alkmaar . 	 13 	10 	1 	2. 	34 - 11 	21 
Strawb(!rries 	 14 	8 	3 	3 '' 49 ",• 17 19 
Hurley 	 14 	0 

	

(J 	1 	5. 24 - 20 17 
B .1) .H. C . IV 	 13 	7 	2 	4 	23 	- 	29 	16 
T.L.C.'25 	 13 6 1 6 22 - 23 13 
OIL.. 	 11. 	5 	1 	

n 

	

0 	29 	...* 	45 	11 
-cror Swift 	 14 	4 	3 	7 	17 	- 	24 	11 
Amsterdam III .ral 13 	- 	- 	1:; 	13 	- 47 	-4 

2e ):aasse J) 
13cliaexT.ye 	 13 11 - 2 35 _ 8 22 
kalver sum II 	ix: 	13 	8 	3 	2 	41 	- 21 	.17 
-i7_,e Fair II 	..k.,. 	13 	8 	1 	4. 	47 	- 	20 	15 
1,ampon, 	 14 	7 - 	7 	34 	.. 	r r) 

	

c_ ) 	'  14 
E.0.....C.II 	 13 	5 	2 	6 	16 	_ 	20 	12 
Amersfoort 11 	12 	4 	2 	6 	14 	31 	10 
Gooi ,,•.,,, 

.1. 	10 	- 1 	3 	
( 

	

6 10 - 28 	3 
llversum III 	12 	- 	1 	11 	5 _ 49 	1 

.3_c klasse A. 
L.L.C. 	 9 6 o 2 1 29 - 

	

(-) 	14 
Ef . D . hil . I I 1 	 9 	5 	2 	2 	23 	- 	13 	12 
V.O.L. 	 10 	5 	I 	4 	20 - .12 11 
hudito 	 9 • 	4 	1 	4 	19 	- 21 	9 
Rijswijk 	XJ 	9 	4 	1 	4 	17 	13 	7 
H.O.C.II 	IX 10 	- 1 9 	1 - 37 -1 

3e klasse.D.  

Zui dvii'ck 	 8 	C 	- 	- 	32 	.. 	2 	16 
17--,.. ‘r 	 2 	10 	12 	7 - J.) . s . 	A. 	7 	4 	1  

8.0.3.11 	 7 1 2 4 	7 - 17 4 
hieviten 11 	 7 	1 	2 	4 	6 - 16 	4 
Gr.Tvillem II 	 7 	1 	1 	5 	9 	.. 	17 	3 

12_3 2L....g...1. 
Gaud.Yaercete 	10 6 2 2 18 _ 11 14 
A.svion 	9 4 1 4 12 - 13. 9 
ti-  . o . A. D . 	 10 	6 	1 	3 	19 	- 	13 	13 
Ll....c.ii 	 9 4 	- 5 	12 - 14 0 0 
Victoria 11 	 9 	3 

	

) 	 1 	5 	0 

	

/ 	_ 	12 	
11 

Pellaan 11 • 	 7 	1 	1 	5 	5 	- .14 	. 3 

..3e Llaso.. 

II.:6.S.Ii 	 11 	10 	- 	1 	32 ,- 9 	20 
Strawberries II 	12 	9 	- 	3 	33 ' - 	1A. 	18 
113..L.C. VI 	 10 	4 	.1 	5 	17 	- 	16 	0 . 
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