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Hoofdklasinhoekey Jams op kurtstgras 

International-doelman Pierre Hermans, die van Oranje Zwart uit 
Eindhoven nu het doel van Amsterdam gaat verdedigen (Foto Ger 
Dijkstra) 

Door one redacteur S. IJDEMA 

AMSTERDAM 15 sept. De 
hockeycompetitie in de landelij-
ke hoofdklasse groter, ja of nee. 
Daarover wordt op 30 september 
a.s. beslist in de jaarvergadering 
van de hockeybond te Amster-
dam. Maar als het ja wordt en 
het hoogste hockey gaat over 
een of twee jaar uit twintig 
clubs bestaan in plaats van de 
tegehwoordige twaalf, dan heeft 
dat ook consequenties voor de 
‘competitie, die komende zondag 
van start gaat. Degraderen is 
dan immers niet zo verschrikke-
lijk. Via de promotie van heist 
acht eerste klassers naar de veer 
omvangrijkere hoofdklasse ben 
je immers binnen afzienbare 
tijd terug op de plek waar je aan 
het einde van dit seizoen door 
gebrek. aan kwaliteit wordt 
weggestuurd... 

Naast dit eventueel nieuwe 
perspectief voor de komende 
competitie staat een andere ge-
geven rotsvast. Alle hockeyers 
van de nationale hoofdklasse 
spelen dit seizoen tenminste een 
competitiewedstrijd op kunst-
gras. Het Utrechtse Kampong 
heeft namelijk besloten, anders 
dan vorig seizoen. al  zijn thuis-
wedstrijden op de kunstvezel -
mat af te werken. Voor een goed 
ingespeelde strafcorner kan dat 
bij Kampong heel wat beteke-
nen. Een snel aangegeven en 
goed gestopte bal op de super-
egale bodern vindt bij Paul Lit-
jens als internationaal befaarnd 
schutter een warm onthaal. 

Transfers in het tophockey 
worden nauwelijks door regle-
menten bemoeilijkt. \Vie van 
club wil veranderen kan dat 's 
zomers doen tot ruim een maand 
voor het begin van de nieuwe 
competitie. 	Vrijheid-blijheid 
ligt ten grondslag aan deze be-
paling. Zo gingen Hans Jorrits-
ma (van Amsterdam) en Diede-
rik Hoekstra (van Schaerweij- 

de) naar Kampong, waar het 
gloednieuwe clubhuis bij het 
kunstgrasveld nu klaar  is. Jor-
ritsma en ook Andre Bolhuis 
zijn evenwel op zijn vroegst pas 
na de winterstop voor Kampong 
beschikbaar, want beiden heb-
ben zich aan een rug-operatie, 
moeten onderwerpen. 

Voor Bolhuis zal dat wel het 
definitieve einde van zijn rijke 
topsportcarriere betekenen. On-
der leiding van coach Gerard 
Stroes gaat Wouter Hagemeijer 
'nu wellicht als voorstopper fun-
geren, want ook Marcel Ham is 
gestopt met tophockey. Troost is 
de terugkeer van Rob Claessen, 
die van de langdurige blessure 
aan de Achillespees is hersteld. 

Bij Klein Zwitserland, de 
heersende kampioen, is weinig 
veranderd onder coach Joust 
Bellaart. Practisch dezelfde ge-
zichten in een wat andere op-
stelling, want evenals in oranje 
gaat Ron Steens nu als centrum-
spits fungeren met de broers 
Kruize op het middenveld. Bij 
die andere Haagse club, het 
eveneens door Vapotherm ge-
sponsorde HGC, is een gerenom-
meercie kracht als Marinus Dij-
kerman verdwenen. Naar Zuid 
Afrika. Roderik Bouwman (van 
Schaerweijde) zal er linksbuiten 
gaan spelen en Wouter Leefers 
blijft er natuurlijk als midden -
voor met trainer  Van Gils. 

Een van de interessantste 
wedstrijden op deze eerste zon-
dag van de competitie in de 
hoogste hockey-afdeling is die 
in het Wagenerstadion te Am-
stelveen tussen het gerenom-
meerde Amsterdam en, het pas 

promoveerde Leirlen. De Am-
Tferdammers zijn nogal wat 
spelers kwijt geraakt. Jan Boer-
ma, Paul Lunter en doelman 
Willem Pijper prefereren van 
nu af recreatie-hockey, evenals 
Wouter van der Bergh. 

Paul Holsteyn is de aanvoer-
der. Peter Dunki Jacobs is tot de 
winterstop niet beschikbaar. 

Hergen Spits trok zich halver-
wege het vorige seizoen al terug 
en Hans Jorritsma, die nu in 
Naarden woont, gaat zoals ge-
zegd bij Kampong hockeyen als 
zijn rug weer helemaal beter is. 
Pierre Hermans, international-
reserve-keeper achter Maarten 
Sikking, komt van het Eindho-
vense Oranje Zwart over naar 
Amsterdam om Willem Pijper 
in doel op te volgen. Verder 
komt er versterking voor Am-
sterdam van Victoria (Weng de 
Beaufort) en van de Amstel-
veense buurman HIC (Maarten 
van Dunne en Frank de Man). 

Dan Leiden, de nieuweling, 
zondag als iegenstander. Het 
raakte Ton Gardeniers kwijt 
(naar Italie), maar  kreeg toeloop 
van Jeroen Leene (Nijmegen), 
Ruud de Jong (Victoria),  ,Lan 
Willem Thissen (Victoria) en 
Peter_Paui Wentriap (Kieviten). 
Verder wil Leiden het met een 
deel van de kampioensploeg uit 
de eerste klasse onder leiding 
van coach Rein Grippeling gaan 
proberen. 

Het Boxtelse MEP is de ande-
re gepromoveerde eersteklasser, 
nog niet zo lang geleden gede-
gradeerd uit de hoofdklas, 
waarmee de kloof in het spelpeil 
tussen hoofdklassers en eerste-
klassers ten overvloede wordt 
aangetoond. Carel van der Staak 
is van Oranje Zwart naar MEP' 
overgestapt, nu onder coach Sjef 
Peeters. Verder is Martien Joos 
ten gestopt, en is Van Schoon-
derwald van Den Bosch bij MEP 
gekomen. 

Opvallend is voorts de enorme 
leegloop van het Eindhovense 
Oranje Zwart. Want naast Pier-
re Hermans en Carel van der 
Staak raakte het ook Irving van 
Nes kwijt, die naar Duitsland is 
vertrokken. Midvoor Frans van 
Stiphout, Hans van Kruysdijk 
en Ruud Wittgen zegden voorts 
het tophockey vaarwel. Oranje 
Zwart komt daardoor zo moei-
lijk te zitten, dat er in brede  

kring over dreigende degradatie 
van dit laatste Eindhovense 
hockeybolwerk in de hoofdklas 
wordt gesproken. 

Bij Tilburg is de terugkeer 
van Joost Bressers interessant. 
Daar zijn ze nu wel Ferry van 
der Ven en Joost van der Heide 
kwijt, die het in tophockey niet 
meer ziet zitten. Peer de Bruyn 
is er weer de trainer, voor een 
groot deel met eigen kweek uit 
de club als inzet. Wat ook bij 
Schaerweijde uit Zeist heel na-
drukkelijk voor het komende 
seizoen het geval is. 

Want de overigens zwak de-
buterende international Rode-
rik Bouwman verliet Schaer-
weijde voor HGC en Diederik 
Hoekstra verhuisde naar Kam-
pong. Verder is Flip van Lidt de 
Jeude ermee opgehouden en de-
den Frank van Schuppen en 
Hans Prinsen Geerligs hetzelf-
de. Frank Wever is gelukkig 
voor Schaerweijde gebleven. 
Maar verder moet de nieuwe 
coach Nico Welschen (in plaats 
van de vertrokken Andy Wij-
zenbeek) het gaan proberen met 
spelers uit eigen gelederen. 

Dat is een pittige opgave, 
maar Maarten Sikking, die er 
het doel blijft verdedigen, sprak 
al van een stel hockeyers, dat 
erg hard heeft geoefend en hem 
als achterste man groot vertrou-
wen heeft geschonken. 

Daar kan de jeugd van 
Schaerweijde het dan mee doen 
in het prille begin van een corn-
petite, die aan de basis staat 
van twaalf clubs of van twaalf 
plus acht, wanneer de eerste-
klassers over twee weken ter 
vergadering beslissen dat het 
nationale hockey geen subtop 
meer behoeft. 

Want onder twintig hoof d-
klassers met tophockey kun je 
met veerti eersteklassers im-
mers niet meer van subtop spre-
ken. Dan kan de eerste klasse 
gevoegelijk bij het recreatieve 
hockey worden ingedeeld. 



Leiden hoeft na 7-1 
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Norbert van den Berg (rechts) kogelt de bal langs de toelopende Leidenaar onhoudhaar naar 2-0 
voor Amsterdam, nadat Bob Jan Hillen (midden) de Amsterdamse strafcorner feilloos met de hand 
t eeft gestopt (Foto Friedlander) 

5ctot 	 I-7 

Door onze redacteur 
S. IJDEMA 

AlVISTELVEEN 18 sept. - De 
Leidse Mixed Hockey Club, die 
gewoon Leiden wordt genoemd 
en met ruim zes velden voor 
een kleine acht honderd leden 
te Oegstgeest- helemaal thuis is, 
koos ruim drie jaar geleden als 
tweede-kiasser voor topsport. 
Het reorganiseerde, kreeg 
hulp, werd kampioen, promo-
veerde, stootte als nieuweling 
door naar, de hoofdklasse.... en 
kreeg gisteren bij Amsterdam 
in het Wagnerstadion met 7-1 
om de oren. Dam rnoet je wel 
suizebollend afgaan in het be- 
sef. dat die kloof tussen de 
hoofdklasse en de rest van hoc- 
keyend Nederland naar kwali- 
teit nog wijder is dan je tevo- 
ren al meende te weten. 

Leiden is geen studenten-
club. zoals in Groningen of in 
Delft, maar een btu gerclub met 
51 elftallen en meer dan de 
helft jeugd, plus natuurlijk de 
studenten. Je proeft de aan-
dacht voor topsport, wanneer 
Leiden laat weten, dat er de 
laatste jaren in de studenten-
wereld veel veranderingen zijn 
geweest, dat het kroegleven 
wordt gerelativeerd en dat de 
aan sport toegekende waarden 
daar zijn gestegen. En je be-
luistert ook de taal van de 
hoofdklasser, wanneer in die 
circulaire wordt verteld dat er 
wekelijks ruim 50 trainingen 
zijn, waarvan 30 door betaalde 
oefenmeesters, zowel voor se-
nioren als voor de jeugd. 

Uit alles blijkt dat Leiden 
helernaal hoofdklasser wil zijn. 
Het heeft zich zelfs afgezet van 
de voorstellen, die aan eerste-
klassers grotere mogelijkheden 
tot promotie moeten bieden. 
"Onzin". zegt Leiden. ofwel de 
verantwoordelijke coordinator 
J. W. Coebergh in die functie 
voor de club in het bestuur: 
„De hoofdklas moet niet gra-
ter... maar de eerste klas moet 
kleiner, van drie naar twee af-
delingen." 

Dat is de taal van de hoofd-
klasser. Ook wanneer als een 
van de redenen voor al die suc-
cessen op weg naar de hoofd-
klasse wordt aangegeven, dat 
"mede door goede resultaten de 
gezelligheid in de vereniging 
natuurlijk geen probleem 
vormde 	zodat de hoofdklasse 
min of meer vanzelf binnen het 
bereik kwam" 

Een goed besef dus van de 
wisselwerking tussen . de pro-
paganda, die van de prestatie 
uitgaat. en de gezondheid aan 
de voet van de club. Zo'n ver-
eniging denkt als een hoof d- 

klasser 	en krijgt dan de eer- 
ste de beste keer in het milieu, 
waar het zich thuis meent te 
voelen, een optater van 7-1. 

Zelfs wanneer blijkt. dat 
Leiden vooraf al rekening 
heeft gehouden met een fikse 
periode van aanpassing in het 
tophockey (tevredenheid incal-
culeert bij twee winstpunten 
uit de eerste zeven wedstrij-
den) om daarna, gelouterd, 
meer buit binnen te halen, dan 
nog is die 7-1 voor de achter-
ban van Leiden een dreun, 
waar menigeen het met zijn in-
st.mming voor topsportbeleid 
wel eens moeilijk kan krijgen. 

Tenzij je er zeif bent bij ge-
weest. Bij dat eerste optreden 
van Leiden in de hoofdklasse 
tegen Amsterdam. Dan gaan'er 
veel scherpe kantjes van die 
7-1 af. Dan weet je dat Leiden 
zo'n twintig minuten voor het 
einde met tien man tegen elf 
Amsterdammers slechts met 
2-1 achter stond en in een fel 
offensief bezig leek er een ge-
ruchtmakend gelijk spel uit te 
slepen. 

Want aan conditie en irizet 
ontbrak het de Leiden aars  

geenszins. Het schorte ze echter 
in hoofdzaak aan schutters-
kwaliteiten. Als bij al die goede 
Leidse scoringskansen het 
doelpunt .veel te lang uitblijft, 
terwijl de tegenstander (Nor-
bert van den Berg) uit hoeksla-
gen koel ,scoort en de eigen Rob 
Feenstra zelfs een strafslag 
voor Leiden mist, dan kun je, 
zoals de jonge Jeroen Leenen, 
uit het lood geslagen over zo-
veel ongein een knetterende 
vloek shaken (boos op de wan-
kel fluitende scheidsreehter 
Nienhaus), maar dan ga je wel, 
af. Leenen met geel achter het 
doel. En Leiden tenslotte van 
1-2 op 1-7 in de laatste zeven-
tien minuten 

Het is niet zo hopeloos voor 
Leiden als de 7-1 wil aange-
yen. Maar de strafslagen moe-
ten wel raak zijn en de hock-
slagen productiever dan die 
ene treffer welke er uit voort-
kwam. 

Leiden kreeg twee strafsla-
gen, twee strafcorners en twee 
lange hoekslagen. Scoorde 
daaruit een keer. Door Nick 
Tierie. Amsterdam kreeg totaal 
vier korte en drie lange hoek- 

slagen toegewezen. En buitte 
die zeven specifieke kansen 
met liefst vier doelpunten uit. 

Toen het eenmaal 3-1 voor 
Amsterdam was geworden en 
de hoofdstedelijke voorzichtig-
heid met de vrees voor 2-2 kon 
plaats maken voor wat avon-
tuur kregen rashockeyers als 
Peter van der Horst, Davy 't 
Hoen (ex-Victoria), Bob Jan 
Hillen en Paul Holsteyn het op 
hun heupen. 

Paul de Regt, die als voor-
stopper voor Leiden prima 
werk had verricht met het on-
schadelijk maken van de 
hoofdstedelijke aanvalsleider, 
werd ineens een paar keer ge-
dold. Zoals ook Chris Fonteyn, 
Hendrik Quirijns, Henk van 
Veen en Rob Feenstra, die zich 
tot dan prima tophockeyers 
hadden getoond zich als terri-
ers in hun tegenstanders had-
den vastgebeten, plotseling ga-
ten lieten vallen. waarin de 
rashockever naar hun topvorm 
groeiden en niet meer te hou-
den waren: van 3-1 binnen het• 
laatste kwartier door Davy 't 
Hoen, Norbert van den Berg, 
Peter v.d. Horst en Harry 
Kersten naar 7-1. 
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LEIDEN - HGC : 1 - 1 

e wedstrijd van afgelopen zondag was voor ons wel heel wat 
meer dan een gewone strijd: de uitslag vorige week, de eerste 
Dresentatie aan het thuisfront, de prestic7eslag en de familie-
oorlog... 
In deze geladen sfeer werd,met een behoudende opstelling dan 
de vorir:e week, geacteerd. Twee spitsen, Paul de Regt op de 
nek van Leefers en professor Heertje op Bouwman. Dat begon 
Illemaal prima, totdat Robert Maasnkker plotseling vogelvrij 
in de cirkel komt omdat zijn bewaker ann de zijlijn vliegen 
stant to vangen. Toen al psychisch en ook geestelijk helemaal 
stuk, schoot de jeugdige H.G.C-er gelukkig over. 
Drie :3trnfcorners op een rij kregen we maar liefst. Maar Henk 
v. Veen die nl sinds zijn aste jaar strafcorners aangeeft, 
doet dat sindsdien met dezelfde snelheid en dus werden en twee 
ititgelopen. De derde was een projectiel van de 26 stick van 
Rob Feenstra die net naast ging. Gelukkig was Jaap Kooreman 
ook niet op schot, zodat de rust met 0-0 inging. De Wassenaar-
se aanvalsgolven kwamen wel na rust, maar werden vrij koel ge-
weerd. Hierbij moet speciaal Martijn genoemd worden, die de 
wedstrijd van zijn leven keepte. Dan slaat de vlam in de pan; 
1-0. Door Frits Verhey, die de hinkende Fruitema laf had om-
speeld. H.G.C. kwam in verhevigde mate en Martijn moest ten-
slotte voor een tip-in van Robert v. Maasakker eapituleren: 
1-1. Eon bevredJ.gende uitslag en het eerste hoofdklasse punt 
in de geschiedenis van de L.M.H.C. 

van uw HEREN I 
Chris Fonteijn. 

* Letden-aanvogrder Henk van Veen (links) in duel met de HGC-speler Kocvernan 	u  T  

Le Amer 

Op de_cirlitergrond kijken Paul de Regt en Rob Feenstra toe 
14 1.  

• 

ch goed 
Hockeyers Leiden 

hersielten zt  
Driiver: „Nu is bewezen dat we edit wel. in 

de hoofdklasse mee kunnen" 
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ip 0 LI tkmio 	Lana,,v 1 Rob Feenstra 

Chris Fonteyn 

Ruurd de Jongh 

Jeroen Leenen 

Alexander Netze (reserve keeper) 

Hendrik Quirijns 

Paul de Regt 

Nick Tierie 

Jan Willem Thissen 

Heck van Veen (aanvoerder) 

Frits Verheij 

Peter Paul Wntrup 

Coaches en verzorRar  
Trainer-coach: R. Grippeling 

Mental coach : R. Swieringa 

Verzorger 	: C. Driessen 
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KAMPONG LEIDEN : 4-0 	 LEIDEN - LAREN : 1-3 

De wedstrij den tegen Kampong en Laren zijn verloren gegaan. 
Laten we bij de eerste nederlaag van dit weekend beginnen. Kam-
pang beschikt over een kunstgrasveld en kan daar verschrikkelyk 
goed op uit de voeten. Ze hielden het spel zo breed rnogelijk en 
lieten de bal rondkaatsen. 
Na een paar schijnbewegingen in de achterhoede, waar Epi Drost 
nog van kan leren, keken we al snel tegen een achterstand aan en 
dit is, zoals de slimme lezers onder U al hadden begrepen, de 
riele wedstrijd zo gebleven. Uw verslaggever, die de wedstrijd 
onder optimale omstandigheden kon bestuderen, is daarna met de 
mannen onder de douche gekropen teneinde daar hun commentaren to 
kunnen horen. Daar we Kampong nog een keer tegenkomen kan ik 
niets over deze commentaren loslaten. 
Dezelrde avond wend er gegeten bij Harm en zijn vrouw, die ons 
een overheerlijke (koolhydraten) maal voorschotelden. De volgen-
de ochtend met vlinders in de maag van de zenuwen naar het veld. 
De wedstrijd zelf behoeft geen commentaar. 
eubliek bedankt voor de steun tijdens dit zware dubbel weekend. 
Graag wil ik namens de ploeg ii.Goeman Borgesius bedanken, die 
op uitmuntende wijze de geblesseerde Martijn en Alexander ver-
ving. 
Het volgende weekend is er een vierpuntenwedstrijd tegen Oranje 
Zwart. Tot ziens, 

van uw EREN I Ruurd de Jongh 
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LEIDEN 	HGC 

etnatti 

De verse hoofdklasser LEIDEN speelt vandaag zijn eerste thuiswedstrkid van 
bet seizoen 1978-1979. De tegenstander is bet Wassenaarse EGO, de nummer 2 
in de hoofdklasse van het vorige seizoen. 

Afgelopen zondag won HGC krap van Tilburg, vooral dankzij het geduchte 
strafoornerwapen van Kooreman. Leiden verloor ruim, doch niet kansloos van 
Amsterdam, dat bet laatste kwartier stevig doordrukte. 

Teneinde een ieder good to informeren volgen hieronder enige gegevens van 
het eerste herenelftal en een beschouwing over de positie van Leiden aan 
het begin van het seizoen. 

Heren I in de  Hoofdklasse 

Leiden is het afgelopen seizoen gepromoveerd naar de Hoofdklasse, tesamen 
met MEP uit Boxtel; in de promotiewedstrijden werd Nijmegen terugverwezen. 
Nijmegen en MEP waren eon jaar tevoren gedegradeerd uit de Hoofdklasse. In 
dat seizoen speelde Leiden eveneens promotiewedstrijden, en wel tegen 
Victoria en Groninger Studenten. Deze beide verenigingen promoveerden toen. 
Zj zijn inmiddels weer gedegradeerd naar de le klasse. 
In het seizoen 1975-1976 speelde Leiden nog in de 2e klasse. 

Hieruit kunnen drie conclusies worden getrokken: 
1. Het eerste hereneiftal van Leiden is de afgelopen 3  seizoenen bijzonder 

succesvol geweest; 
2. Het kwaliteitsverschil tussen Hoofdklasse en le klasse is groot; 
3. Leiden zal bijzonder hard moeten "aanpoten" om dit seizoen bij de bovenste 

tien to eindigen. 

Waard.00r kan het succes van vori e seizoenen worden verklaard? 

Gedrazen door de positieve cyntwilelreliren in de studentenwer.eld (meer 
serieuze aanpak van de studie) en in de vereniging, aismede door de verbe- 
teringen van de accommodatie, is do aanpak rondom Heren I stork verbeterd.. 
Goede trainers zijn gevonden op basis van meerjarice samenwerking en eon 
aantal goede hockeyers uit de studentenwereld heeft teen de stap gezet om 
bij Leiden to komen spelen. 
De discipline is opgevoerd en veel aandacht is besteed aan het groepsgebeuren, 
dat een teamsport nu eennaal kenmerkt. 
Mede door de resultaten vormde de gezelligheid natuurlijk goon probleem. 
Elk volgend seizoen is deze aanpak verder verbeterd, waardoor de Hoofdklasse 
min of meer vanzelf binnen bereik kwam. 

Het behoeft intussen keen betook dat non de successenreeks van de afgelopen 
jaren eon eind.e zal komen, onder meer omdat het peil in de Hoofdklasse 
vooral de laatste twee, drie jaar stork is gestegen. 

Verschil tussen Hoofdklasse en le klasse 

De discussies rondom de gewenste opzet van de Hoofdklasse worden aardig 
ge!llustreerd door de prestaties van Leiden en de gang van zaken rondom 
promotie en degradatie de laatste 2 seizoenen. 

Indien men niet vii tornen aan het niveau van de Hoofdklasse, blijft slechts 
het sleutelen aan de le klasse over. Te:ugbrengen van het aantal eerste 
klassen van 3 naar 2 lijkt in de huidige situatie de beste methode em het 
peil in de eerste klasse op te krikken. Dit wordt vooral in het advies van 
de Batavieren genoemd. 

Voor Leiden betekent dit verschil dat, nog afgezien van de snelie opmars 
venuit de 2e klasse naar de Hoofdklasse, een aanpassingsperiode nood.zakelijk 
is van waarscMnlijk een half seizoen. Het inhalen van eon steeds sneller 
rijdende trein kost nu eenmaai tijd! 

Gezien het grote verschil tussen eerste klasse en Hoofdklasse, meet het 
eerste deel van de competitie ten dole worden beschouwd ale eon verlengde 
oefencampagne. 
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ORANJE  ZWART - LEI DEN 2-0 

7,ondag 15 oktober j.l. speelden we uit tegen Oranje-Zwart te 
Eindhoven. Een wedstrijd die ons nog lang zal heugen. Een wed-
strijd die gewonnen moest worden om van de laatste plaats af 
te komen. Was het de te grote spanning? De verre en vermoeiende 
reis in de mist? In elk geval speelden wij onder ons normale 
niveau. Aansluiting tur,sen de linies was er niet. De voorhoede 
stond geYsoleerd, maar probeerde daar niet zelf daadwerkelijk 
wat aan te doen. Het middenvold verzette bergen werk, maar vaak 
inefficient, te solistisch ook. De achterhoede was niet attent 
genoeg op de snelle en zeer gevaarlijke uitvallen van de tegen-
stander en maakte, mede door het ongelukkkige uitvallen van 
Hendrick Quirijns, een rommelige indruk. Er was geen organisatie 
geen rust in het elftal. In de eerste helft ging de strijd 
vrijwel gelijk op en kansen waren er over en weer. Uit 44/1 van 
die kansen maakte Oranje-Zwart 1-0, een frommelgoal. In de 
tweede helft ging Wouter van den Berg ausputzer spelen en dat 
gaf wat meer rust achterin. Maar Oranje-Zwart bleef het spel 
bepalen. Er was bij ons geen geloof in eigen kunnen, terwijl 
juist in deze wedstrijd het zelfvertrouwen er had moeten zijn 
en zelfs doorslaggevend had kunnen zijn.We bleven aandringen 
maar Oranje-Zwart :Aareerde alle aanvallen vakkundig en echt 
gevaarlijk waren we niet. Dat het een minuut 1766r tijd nog 
2-0 werd is alleen voor de statistieken van belang. 
Tegen Schaerweyde a.s. zaterdag, die net zoals wij slechts 
44n punt hebben weten te verzamelen, zal er anders gespeeld 
moeten worden. Doordacht, agressief maar bovenal georganiseerd 
en professioneel. Wij van het eerste hopen dat U erbij zult 
zijn in Zeist om ons aan te moedigen tij dens deze zeer belang-
rijke wedstrijd. Die extra steun kunnen we best gebruiken tegen 
een sterke tegenstander als Schaerweyde. Tot zaterdag! 

van uw 
	HE EN 
	

Peter-Paul Wentrup. 
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Dit weekend was heel beiangrijk voor ons en vooral de wedstrijd 
die we zaterdag moesten spelen tegen Schaerweyde in Zeist 
Doze wedstrijd begon heel dramatisch met een tegentreffer uit een 
strafcorner in de 4e minuut. Dit had het gevoig dat Schaerweyde 
de le helft toch de meest aanvallende ploeg was met de meeste 
[cansen Jeroen Leenen stichtte gevaar met z'n hoge, diepe scoops, 
die de heer S:;_kking handig op 	slof nam. 
De tweede helft werd de helft van Leiden. Sterk gemotiveerd be- 
traden we weer de mat. En toen 	een voorzet 	een handige 
3ikking-shuffel en Nick Teerbui kon op een fabelachtige,katach-
tige manier, snoekduikend de bal net onder de lat pushen. Een 
aeerlijk moment!! Toen tot onze grote vreugde siAjkerde Robbie 
Peenstra vlak voor tijd de bal achter Sikking. De eerste 2 voile 
punten binnen!!!!! Er werd goed geknokt en daardoor terecht ge-
Nonnen !!! 

2oen Zondag tegen HCKZ, de landskampioen, die de Leidse mat be-
traden zonder Ties Kruize en met 4 geblesseerde spelerso 
Ne begonnen erg stork aanvallend to spelen en kreeerden enige 
Kansen. Maar gauw genoeg werden we al tegen de muur gedrukt door 
de Hagenarfill. Hun varterend spel was goed maar de Leidse verde-
diging zat good dicht. Maar ondergetekende moest toch zwichten 
voor het schot van de, uit een lange corner vrijgekamen,Tim 
Steens. 0 - 1. Toch zijn we good teruggekomen. De 2e helft begon-
nen we steeds aanvallender te spelen en kregen steeds meer kan-
sell. hick Teerbui heeft de mooiste kans gehad maar die werd nog 
net tegen gehouden door Edo Buma. 
Al met al een zeer geslaagd weekend. Twee punten gepakt en een 
goed resultaat tegen KZ maar daar hebben we eigenlijk niets aan 
want de punten tellen. 
Nogmaals, er word weer keihard geknokt en we moeten gewoon zo 
doorgaan!! 	Heel,,  heel veel dank aan het publiek 

het was groots !! 

    

    

    

    

    

    

         



Het compliment kwam van Lisa 
ruin die in verband met een 

ac i es pees blessure vanaf de 
kant had toegezien: "Als Leiden 
izo blijft spelen, zie ik ze nog niet 
zo gauw degraderen" 
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MEP - LEIDEN 3-2  

Hoewel Leiden de afgelopen wedstrijden steeds het veld inging 
met de bedoeling er direkt hard in te gaan, hebben we in het 
begin de zaken toch weer iets te slap aangepekt. 
Het Boxtelse publiek, dat weer in grote getale was komen opda-
gen, voorzien van bellen, toeters en weinig deskundig kommen-
taar kon al in de eerste minuut juiehen toen Sjef van Geel 
zeer fortuinlijk 1-0 kon laten aantekenen. 
Verwarring heerste er toen vooral op het middenveld van Lei-
den, de mandekking klopte niet en hierdoor misten we iedere 
grip op de wedstrijd. Tien minuten na het eerste doelpunt 
scoorde MEP 2-0 uit een kogelharde strafcorner en even later 
kon Joosten ook nog een overigens mooi derde doelpunt maken. 
Na rust speelden we een volledig andere wedstrijd. We domi-
neerden overal en MEP wer6 min of meer weggespeeld. Jeroen 
wend als derde aanvaller in de spits gezet en was op deze 
pleats zeer nuttig. 
Dit resulteerde na een kwartier in een doelpunt van Ernst: 
3-1 en tien minuten voor tijd was alle spanning terug toen 
Jeroen na voorbereidend werk van Nick 3-2 kon scoren. 
Wet een herhaling van de promotiewedstrijd van vorig 'eizoen 
had moeten worden (2-2), ward het dit keer helaas niet, hoewel 
er nog wel mogelijkheden waren om gelijk to komen. 
We zullen in de toekomst constantere wedstrijden moeten spe-
len met minder zwakke perioden van de hale ploeg (beginfase), 
want ook tegen MZP bewezen we weer dat het wel kgn. 
A.s zondag moot dit met de steun van eigen publiek dan ook 
lukken in de belangrijke wecIstrijd tegen Tilburg. 

Tilburg 	8-3 
Oranje-Zwart 8-3 
Leiden 	8-3 
Schaerweyde 8-2 	

R. Feenstra. 

van uw HEREN I 
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LEIFIEN-TILRURG 	: 	1 - 2 	 -2- 
Het was neziPn de stand in dP compoti tie eon uiter,t 

helannrijko wedstrijd. lk nelonf dat ioder hierv,-in wet overtuigH 

was.Helaas het kwam znnntno nipt uit de vorf. Lnirien boon vnl-

(lens efspraek met een aores7iere aanpak de wedstrd, iets 

wear hot in voricle wedstrliden aan ontbrak. Het reciultaat was 

zeor bovredinend. Een mooie rush van Rolle maat-te hot, dat Lei 

den ne eon kwartier He armen juichend in do lucht knn steken 

(1-n).Na 70 minnten vpn HP pprste helft viol hot tempo van Lei 

len torun, wet ton nevolnr 	, dat hot middenvelcl in cle oreep 

kwam van de Tilburopnaren. Eon tactische increer door pen voor 

hopde speler teruq to laton zakkon naar het middenvq1d k In ons 

erhtpr niPt nennpn helnen. 'ionr eon op leffe wide benutten v n 

een strfnue-th oinnen we met 1-1 do rust in. Tot don iliac',  rip loPd-
str;id Pen open partij met morieliikheOnn voor bei to nartiien. Na dE 
rust konmerkte do wpric;trd zich door ueinio get_&-irdinPord 9pPl. 
Onbouw van de eanvel word linnr to veol lanqe klappen en to woi- 

snol over (le vieur.els tot nen weinin berekend r!evai-r vnor 

de Tilburne vorciRcliqing. fintsf,eltenis alnm tne- Tilburg in In 
dertinste minuut wit eon nasloep v,n Pen strarcorner de [al var 

uit eon moonlike hook in hot noel strenpte. 	 feel in- 

cpnning moeston on ink deze mirldaq 2 punten laton :ic-nen.Het 

is duidelijk, riot 1,11 , :nnr non orotere collectieve inzet Hp toch 

zokrr stlinonde 1lin weer zullrn opnakken! 

rrkenon hirrhi op uw APun. 
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BLOEMENDAAL - LEIDEN 2-1 

Onder de kop "Leiden laat zich verleiden" heeft NRC-redacteur 
Ydema in sporttotaal van deze week alweer een Leidse wedstrijd 
onder de loep genomen. 
Niet alleen hij, maar ook het irnmer enthousiaste Leidse pu-
bliek heeft kunnen constateren, m.n. in de ee.zste helft, dat 
er meer mis was dan de balverliefdheid van de Bovenlander 
boys. 
Waar was de spaanse peper in die le helft? Het afwachtende 
hockey leidde al direct tot een serie Lange corners, gevaar-
lijke missers, maar dankzij katachtige bewegingen, waar inter-
nationals nog intrappen, hield Martijn zijn hok schoon. 
De dreiging werd te groot en een goed opgezette 1-2 combinatie 
leidde dan uiteindetijk tot een 1-0 achterstand. 
En dan opeens d.ie 2e he 	waar wel gelopen werd, waar wel 
langs de lijn "Leiden" geroepen werd, waar weer Frits Verhey 
op de goede plek stond om 1-1 aan te tekenen. opeens dachten 
we dat alles kon, z o ook Jeroen, die 5 minuten achter het goal 
ging kijken hoe Martijn de counters van Bloemendaal onschade-
lijk maakte. En dan weer die verleiding van een overwinning, 
het veld werd te groot gehouden?  te ge,aagd werd er gespeeld. 
Strafcorner tegen (zeer dubieus) strafbal (zeer terecht) en 
dan opeens 2-1. Ja, een triest verhaal, maar zo kan het natuur-
lijk )det doorgaan. Zondag Leiden - Hattem om 14.00 uur. 

Henk v. Veen. 



De felle Leidse 'spits' Frits Verhey is aan zijn bewaker Koert van der Linde van Bloemendaal ont-
snapt en passeert de_vergeefs graaiende doelman Daan Koppejan. Tien minuten voor tijd was de 
stand bij Bloemendaal-Leiden daarmee 1-1 (foto Leo van Velzen) 

Leiden bat 
zich verleiden 

Door onze redacteur 
S. IJDEMA 

BLOEMENDAAL, 13 nov. —
Bloemendaal heeft er gisteren 
op eigen veld voor ruim 1000 
toeschouwers ongewild van al-
les aan gedaan om Leiden een 
winstpunt te gunnen in de ach-
terhoedegevechten op de hoc-. 
keyranglijst, daar samen met 
Schaerweijde, Oranje Zwart en 
Tilburg. De 2-1 voor Bloemen-
daal had niets met krachtsver-
houding te maken. De 1-1 tot 
drie minuten voor tijd zou Lei-
den beslist hebben kunnen 
binnenslepen als het zijn "pro-
fessionele" speelwijze ook in de 
slotfase was blijven toepassen. 

Aantrekkelijk hockey is het 
niet te noemen, wanneer een 
elftal het accent heel zwaar op 
het middenveld en op de ver-
dediging legt, zoals Leiden dat 
gisteren dat bijna driekwart 
van de wedstrijd deed. Met al-
leen Frits Verhey en soms ook 
Ernst van de Berg voorin. Maar 
als je op de een na onderste 
plaats staat en meent met deze 
catenacciotactiek (toch ook 
scherp loerend naar mogelijk-
heden om er zelf verrassend en 
pijlsnel doorheen te breken) 
iets te bereiken dan kun je in 
hockey maling aan het publiek 
hebben. Want de toeschouwers 
betalen immers niets voor de 
voorstelling en krijgen er zelfs 
nog een gratis programma-
blaadje bij. 

Het zijn ten hoogste in meer-
derheid donateurs, op wie bij-
voorbeeld de hoofdklassers 
Bloemendaal en Leiden moeten 
steunen. Zo is dat gegroeid in 
hockey. Wie regelmatig gaat 

,kijken behoort zich verplicht te 
voelen de club ook financieel te 
steunen. Daar behoren geen 
kassa, entree-biljetten en func-
tionarissen van toezicht voor 
nodig te zijn. 

Leiden mag als ieder hockey-
elftal voor het publiek zo on-
aantrekkelijk spelen als het 
zelf wil, wanneer daarmee het 
winstoogmerk op de ranglijst 
wordt gediend. Een zo leek dat 
gisteren ook te gebeuren. Bloe-
mendaal hielp ongewild mee. 
Het liep storm en zich voortdu-
rend vast in de Leidse vestin-
gen. Vijf lange hoekslagen en 
drie strafcorners voor Bloe-
mendaal onderstreepten het 
spelbeeld van de eerste helft. 

Balverliefd 
International Theo Doyer 

was Bloemendaalse aanvals-
spits tussen al die andere greti-
ge aanvallers. Een opeenho-
ping van gehaast willen scoren. 
Een woud van benen en sticks 
voor het Leidse doel. De Bloe-
mendalers toonden zich boven-
dien balverliefd. Zelden ver-
stuurden zij een lange pass. Zij 
speelden daardoor in de kaart 
van Leiden en misten boven-
dien veel kansen. Met als uit-
blinker daarin dezelfde inter-
national Theo Doyer, die op 2 
meter afstand van het lege 

Leidse doel over een op de 
prachtige egale grasmat stillig-
gende bal heenmaaide, en toen 
geen tijd meer kreeg om deze 
superfout alsnog te herstellen. 

Daar was na twintig minuten 
de Bloemendaalse voorstopper 
Hendrik-Jan Kooyman voor 
nodig. Zigzaggend en met kloe-
ke 1-2, combinaties zorgde hij 
van dichtbij voor de 1-0, die 
het spelbeeld jets minder ge-
weld aandeed. Oppervlakkig 
althans. Want bij al die Bloe-
mendaalse missers en bijna 
blindelingse aanvalsgolven op 
Leids verzet droegen ook de 
kwaliteiten van doelman Drij-
ver, Wouter van de Berg, Hen-
drik Quirijns, Chris Fonteyn, 
Paul de Regt, Henk van Veen 
en Jeroen Leenen als onver-
valste verdedigers bij. 

Verstandig 
Verstandig van Leiden was 

na de rust ook bij die achter-
stand van 1-0 een afwachtende 
houding aan te nemen en daar-
mee Bloemendaal uit zijn  

schuilplaats te blijven lokken. 
Stiekem werd het gebrek aan 
mankracht in de voorste Leidse 
linies na de hervatting bij vla-
gen aangevuld door Rob 
Feenstra en Peter Wentrup. De 
Leidenaars konden zonder ver-
dere schade zelfs nog vijf mi-
nuten met tien man tegen elf • 
Bloemendalers opboksen, na-
dat de zeer strak leidende, in-
ternationaal zeer ,gewaardeer-
de arbiter Japik Riemersma uit 
de hoogte het geel aan Jeroen 
Leenen had getoond. 

En ruim tien minuten voor 
tijd haalde Leiden zowaar zijn 
beoogde, o zo kostbare winst-
punt in de uitwedstrijd bij 
Bloemendaal binnen. 

Zo leek het. Een scoop (dat is 
een hoge bal "over de hele") 
van de teruggekeerde Jeroen 
Leenen bereikte de uiterst felle 
Leidse spits Frits Verhey, die 
in een flits zijn bewaker Koert 
van der Linde en doelman 
Daan Koppejan verraste: 1-1. 
Bloemendaal was ineens de 
kluts kwijt. Zo gemakkelijk 
was het geweest die 1-1 tien 
minuten vast te houden, zoals 

Bloemendaal immers al 60 mi-
nuten domweg aanvallen met 
slechts een enkele treffer had 
kunnen bekronen. 

Te gretig 
Maar nu lief Leiden zich ver-

leiden. Het rook meer winst 
dan het al zo kostbare gelijke 
spel en werd te gretig. Het joeg 
als een terrier met het schuim 
op de kaken achter iedere bal 
aan. Naar voren. Het regende 
ineens hoekslagen op het Bloc-
mendaalse doel. Opeenhoping. 
Gehaastheid. En de goal viel 
.aan de andere kant, waar 
ruirnte was ontstaan voor snel-
le flyers als Theo Doyer, Ad 
Boelaars en Paul Verschoof. 

De Leidse vrije verdediger 
Hendrik Quirijns had kenne-
lijk last van ruimtevrees toen 
hij de bal volkomen onnodig 
naar een tegenstander uitver-
dedigde. Er kwam een straf -
corner voor Bloemendaal uit 
voort. Chris Fonteyn redde op 
de doellijn ten onrechte met de 
voet en Theo Doyer verzilverde 
de strafbal drie minuten voor 
tijd: 2-1. 

Leiden joeg ook daarna nog 
onstuimig. Gespitst op alsnog 
een gelijk spel. Het publiek ge-
foot van die laatste tien minu-
ten. En Leiden verloor Voel-
de zich nog armer nadat be-
kend was geworden, dat lotge-
noten Oranje-Zwart en Til-
burg met 1-1 de winstpunten 
onder elkaar hadden gehouden. 
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LEIDEN I HATTEM 
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Scheidsrechters: de heren Van Bruggen en Hagels. 

13. LEIDEN 

	

13. 	Ernst v.d.Berg 

	

9. 	Wouter v.d.Berg 

	

1. 	Martijn Drijver(keeper) 

	

14. 	Rob Feenstra 

	

6. 	Chris Fonteyn 

	

10. 	Ruurd de Jongh 

	

2. 	Jeroen Leenen 

	

16. 	Alexander Netze(res.keeper) 

	

15. 	Hendrik Quirijns 

	

11. 	Nick Tierie 

	

3. 	Jan Willem Thissen 

	

7. 	Henk van Veen(aanvoerder) 

	

5. 	Frits Verhey 

	

4. 	Peter Paul Wentrup 

	

12. 	Paul de Regt 

Trainer/coach: R.Grippeling 

Mental coach : H.Swieringa 

HATTEM 

Jan Strong 
Ronald v.d.Berg(keepei 
Peter Seefers 
Frank Oonk 
Pierre-Paul Derckx 
Rudi Westers 
Frans Hiel 
Jart Sluiter 
Patty Mundt(aanvoerde4 
Bernard Remmelts 
Erik Pierik 
Remo Vcgelzang 
Uneko van Anken 
Bart van Kersbergen 
Ger Eikelboom 
Maarten Lagerwey 
Hans Bakker 
Fred van Lint(keeper) 

Trainer/coach: 

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  

Toch is gebleken dat als de ploeg in een aanvallend ritme kan 

komen ze bijzonder gevaarlijk en lastig kan zijn. 

Vanmiddag is het sterke HATTEM, dat al sinds het begin van de 

hoofdklasse meedraait, op bezoek. 

HATTEM is een degelijke middenmoter,die de kneepjes van het 

hockeyvak good door heeft,met een ploeg waarin oud en jong 

soms verfrissend leuk hockey spelen. 

LEIDEN zal het er dus moeilijk mee hebben; met de steun van 

De eerste helft van de competitie is bijna 

nu: 	 HCKZ 	 10 	19 
KAMPONG 	10 	15 
HGC 	 10 	15 
MEP 	 10 	13 
LAREN 	 10 	12 
BLOEMENDAAL 	10 	11 
AMSTERDAM 	10 	10 
HATTEM 	10 	10 
TILBURG 	10 
ORANJE ZWART 10 	4 
LEIDEN 	10 	3 
SCHAERWEYDE 10 2 

De Leiden-Heren hebben het - zoals verwacht moeilijk 

gekregen. 

3 Punten uit 10 wedstrijden is niet veel, maar eigenlijk 
niet minder dan verwacht. 

De concurrentie heeft gelukkig niet veel voorsprong en is 

due in te halen. 

De aanloopperiode in de hoofdklasse heeft een aantal tekort-

komingen aan het lioht gebracht, die op het beslissende 

moment het verschil uitmaken tussen een punt pakken of er-

naast grijpen. Uiteraard wordt hier hard aan gewerkt. 

om en de stand is 	 het publiek 	vanaf het begin en nog meer bij een achter- 

stand - moet LEIDEN in staat zijn een punt over to houden 

aan dit duel. 

VEEL PLEZIER TOEGEWENST ! 

C. van der Ham 



BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 

Fa. Nici Schavemaker 
Dorpsstraat 20 	- 	WARMOND 
Telefoon 1 02 41 	- 	Giro 235166 

5 
6 Vo 

On 3 Mukaxit 	LA,a, (9,Cyiv, HGC 

Na afloop van de wedstrijd 

een heerlijk broodje van 11 

LEIDEN 

HEEFT OW STEUN NODIG.  

SUPPORTERS DONATEURS 
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Trainer/coach : Nico Welschen 
Manager 	Gert Jan Wassink 

mtzwaic, 

60Q1,11, 

SCHAERWELTDE 

Maarten Sikking 
Jaap van Mourik 
Jos Hendriks 
Vincent Jansen 
Leo van Bogerijen 
Gert Jan Schasfoort 
Bart Klaassen 
Frank Wever(aanvoerder) 
Rob van Lonkhuizen 
Diederik Merkens 
Micniel de Boer 
Frans-Kees v.d.Kolf 
Geert Boekhout 
Michiel van Houten 
Wolter Wefers Bettink 
Nico Welschen 

%(lowAsi GO aol 	/ 
a----___-: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

ft 8 

8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13, 
14.  
15.  
17. 

13. 
9. 
1. 

14. 
16. 
15. 

3. 
. 

5. 
4. 
12. 
17.  
8. 
18.  

Ernst v.d.Berg 
Wouter v.d.Barg 
Martijn Drijver(keeper) 
Rob Feenstra 
Alexander Netze(resek.) 
Hendrik Quirijus 
Jan Willem Thissen 
Henk van Veen(aanvoerder) 
Frits Verhey 
Peter Paul Wentrup 
Paul de Regt 
Graddus Pott Hofetede 
Sybrand Jan Roll 
Edwin Dekker. 

Chris Ponteyn geblesseerd 
Ruurd de Jongh en Nick Tierie 
ontbreken,evenals J.Leenen(verh 

Trainer/coach: R.Grippeling 
Mental- coach: H.Swieringa 

aar dan tegen Schaerweijde 
wellicht weer kans op succes 
bieden. 

Nadat Jaap Kooreman kort na 
de hervatting uit de rebound 
van een strafcorner 5-0 had ge-
maakt en Rob Feenstra tenslotte 
uit een strafbal als een doekje 
voor het bloeden de 5-1 had ge-
realiseerd, leerde het opmaken 
van de balans na afloop, dat 
Leiden als pas gepromoveerde 

Dan inspireert zo'n drietal een 
hele ploeg. Dan groeit een toch 
wel labiel talent als Roderick 
Bouwman naar zijn topvorm. 
En dan kan de tegenstander wel 
inpakken en wegwezen. Prima 
veldgoals • van Bouwman, van 
Van de Maasakker en twee van 
de op het oude nest terugge-
keerde, felle rakker Piet Gun-
ning deden Leiden suizebollen 
en beseffen dat de strijd tegen 
degradatie komend weekeinde 
thuis thuis tegen Oranje Zwart 
en een week later weer thuis. 

Lief Leiden kansloos 
tegen bnitaal H C 
Door onze redacteur SIET LIDEMA 

WASSENAAR, 19 maart Natuurlijk ligt er kwali-
teit ten grondslag aan de 5-1, waarmee HGC gisteren 
op eigen veld te Wassenaar de hockeyclub Leiden ver-
sloeg en vaster op de onderste plaats drukte. De ploeg 
staat daar samen met Schaerweijde en Oranje Zwart. 
Toch lijkt die 5-1 niet te rijmen met de 1-i van Lei-
dens thuiswedstrijd tegen HGC in de eerste helft van 
de competitie. Faktoren als brutaliteit en routine te-
genover lief en geimponeerd zijn spelen na zo'n lange 
winterstop mee. Nuances van sportiviteit: brutaal-
sportief tegenover lief-sportief. In tophockey betekent 
zoiets dan 5-1. 

Leiden stond al na een half 
uur met 4-0 achter in een corn-
petitiewedstrijd, die weliswaar 
weinig kansen op winst bood te-
gen het hooggeplaatste HGC, 
maar na het gelijke spel van 
weleer tussen deze twee ploegen 
geenszins een Leidse afgang 
deed voorspellen. 

Want Leiden meende serieus 
te hebben overwinterd. Regel-
matige conditietrainingen, op 
het strand en in de Leidse Hout, 
plus oefenpartijen op het kunst-
gras van Zoetermeer en Rotter-
dam, leken een garantie voor 
een redelijk resultaat tegen 
HGC, dat zich eveneens op 
strand en kunstgras in conditie 
hield. 

Zo consequent was Leiden 
voorts, dat twee leden van de 
kerngroep, die zich niet aan de 
afspraken voor het oefenschema 
hielden en op wintervakantie 
gingen, naast de selectie werden 
gezet. Een blessure van Chris 
Fonteijn kan onder de noemer 
pech worden geplaatst. Drie ta-
lentrijke spelers uit het tweede 
elftal promoveerden. Pott Hof-
stede en Siebrand Roell werden 
gisteren tegen HGC ingezet.. 

Het ging mis. Ervaring is on-
vervangbaar, zei bondscoach 
Wim van Heumen eergisteren 
nog in deze krant in zijn ant-
woorden op de Tien Vragen. 
Leiden begon enthousiast, maar 
te lief. Het liet zich overbluffen. 
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hoofdklasser toch diep in het 
slop is geraakt. Hoewel, niet ho-
peloos. Tot nog toe waren er 
sterke partijen tegen befaamde 
tegenstanders. Maar te veel 
puntenverlies tegen mede-gega-
digden onderaan de ranglijst. 

Leidens coordinator Jan Wil-
lem Coebergh noemde het een 
structureel probleem. HGC is 
sinds mensenheugenis een ster-
ke topclub met routiniers als de 
ruggegraat van de elf tallen door 
de jaren heen. Spelers met over-
wicht op de rest van het team. 
Ook internationals. 

Leiden is met vliegend vaan-
del en slaande trom van de 
tveede kiasse naar de hoofd-
klasse doorgestoomd. Het succes 
was het - bindmiddel, dat voor  
nieuwe triomfen zorgdroeg. 
Achteraf blijkt nu nog duidelij-
ker dan negen maanden geleden 
al werd beseft, dat een succes-
rijke eerste klasser nog lang 
geen levensvatbaarheid voor de 
hoofdklasse behoeft te beteke-
nen. 
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LEIDEN 

13. Ernst v.d.Berg 
9. Wouter v.d.Berg 
1.' Martijn Drijver(keeper) 
14. Rob Feenstra 
16. Alexander Netze(res.k.) 
15. Hendrik Quir4ns 
3. Jan Willem Thissen 
7. Henk van Vben(aanvoerder) 
5. Frits Verhey 
4. Peter Paul Wentrup 
12. Paul de Regt 
17. Graddus Pott Hofstede 
8. Sybrand Jan Roll 

10 Edwin Dekker. 
Chris Fonteyn geblesseerd 
Ruurd de Jongh en Nick Tierie 
ontbreken, evenala J.Ieenen(verh) 

Trainer/coach: R.Grippeling 
Mental- coach: H.Swieringa 

AMSTERDAM 

1. P.Hermanstgeblesseerd) 
2. N.v.d.Berg 
3. N.Kuyvenhoven 
4. M.Staal 
5. M.v.Dunnd 
6. P.de Man 
7. B.J.Hillen 
3. H.Kerstens 
9. P.Holsteiiin (aanvoerder) 
10. W.de Beaufort 
11. D. 't Hoen 
12. C.van Buul 
13, P.v.d.Horst 
14. X.Werner 
15. P.v.Asbeek 
16. B,Rietkerk 
17, H.v.Meer 

Trainer/coach: J.Ackerman 
Aanager 	: P.Scholten 
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De Leidse doelman Martijn Drijver ontneemt Visser van Klein Zwitserland (midden) hier de leans 
te scoren (foto Soenar Chamid) 

Door onze hock eymedewerker 
DEN HAAG, 9 april — Het le-

ven in de hoofdklasse hockey is 
voor Leiden tot dusverre geen 
lolletje geweest. Toen de helf 
van het programma erop zat en 
de competitie na de winterstop 
eindelijk kon worden hervat, 
toonde de rekening van de de-
butant een schamml saldo van 
drie punten uit elf wedstrijden. 
Dat was onvoldoende houvast 
voor een verder verblijf in de 
hoofdklasse en alleen maar 
goed voor een plaats met riant 
uitzicht op de eerste klasse. 

Troost kon de voornamelijk 
uit studenten geformeerde 
Leidse formatie alleen maar 
putten uit het felt dat het 
Schaerweyde en Oranje Zwart 
al niet veel beter verging en 
dat het trio inmiddels is uitge-
breid tot een kwartet. Tilburg 
is de degradatiekandidaten de 
laatste weken met rasse schre-
den genaderd. Aan die ontwik-
keling en verbreding van de 
basis waarop ,de degradatie 
thans wordt uitgevoerd heeft 
Leiden de laatste acht dagen 
echter veel bijgedragen. 

Then de nieuwkomer precies 
zes maanden geleden, op 7 en 8 
oktober, voor het eerst aan een 
dubbel in de hoofdklasse moest 
geloven, bleven alle winstpun-
ten gemakkelijk bij de tegen-
standers. Vorige week scoor-
den de Leidenaars uit de wed-
strijden op zaterdag en zondag 
echter drie punten. 

Het eerste punt werd buitge-
maakt op Schaerweyde. Dat 
zette dus niet veel zoden aan de 
dijk, maar de twee punten die 
Amsterdam daarna te Leiden 
moest achterlaten (2-1) telden 
in feite dubbel. Want Schaer-
weijde en Tilburg verloren, 
Oranje Zwart speelde gelijk. 

De Leidse victorie op Am-
sterdam was bovendien een 
fraaie revanche voor de wijze 
waarop Amsterdam de debu-
talt op de eerste competitiedag 
had ontgroend. Met 7-1 drukte 
Amsterdam toen de ontgoo-
chelde nieuweling met de neus 
op de harde feiten. Lief zijn 
voor elkaar en de (betere) te-
genstander ruimte laten om het 

spel te maken wordt onverbid-
delijk en pijnlijk afgestraft, 
met een grote nederlaag. 

Sinds de start van de compe-
titie heeft Leiden geleerd hoe 
het een gebrek aan kwaliteit 
moet compenseren. Amsterdam 
ondervond het vorige week 
(het Amsterdamse ongenoegen 
werd toen tenslotte zo duide-
lijk hoorbaar, dat de scheids-
rechters coach John Ackerman 
de dug-out uitstuurden), Kam-
pong onderging het zaterdag 
tijdens de eerste van twee 
wedstrijden waar de hoofd-
klasse ook dit weekeinde weer 
onderdoor moest. Want Leiden 
haalde Kampong onderuit 
(2-1). 

Een ontredderd Kampong, 
dat wel. Want behalve Andre 
Bolhuis die rinds de winter-
stop nog niet heeft gespeeld, 
misten de Utrechters ook Paul 
Litjens. De internationale top-
scorer zat namelijk een schor-
sing van een wedstrijd uit, een 
straf die hij nog uit het zaal-
hockeyseizoen te.goed had. De 
strafcommissie van de hockey-
bond maakt immers geen on-
derscheid tussen strafzaken in 
zaal- en veldhockey; een 
schorsing geldt voor de eerst-
volgende wedstrijd, zaal of 
veld. 

Tegen Klein Zwitserland gis-
teren was de voorraad Leidse 
verrassingen volledig uitgeput. 
Net  zo leeg als de duos met hoc-
keyballen, die Joost Bellaart, 
de coach van Klein Zwitser-
land, aan het begin van de 
wedstrijd langs de lijn had ge-
plaatst. In verband met het 
Europacuptoernooi met Pink-
steren op Klein Zwitserland, 
waarvoor de velden optimaal 
worden voorbereid, moest het 
duel tussen Klein Zwitserland 
en Leiden op een bijveld zon-
der deugdelijke afrastering 
worden gespeeld. Mede daarom 
en bij wijze van oefening had 
Bellart zijn Leidse collega 
Grippeling gevraagd van bal-
lenjongens gebruik te mogen 
maken. 

Bij het Europacuptoernooi 
moeten die ballenjongens off i- 

cieel in actie komen. Maar Rein 
Grippeling wilde er niets van 
weten. Hij voorzag ook wel dat 
een bal ver buiten de lijnen 
zijn pupillen van tijd tot .tijd 
een kostbare adempauze zou 
schenken, een gauze die zij 
goed zouden kunnen gebrui- 
ken. Om daarna des te korda-
ter Klein Zwitserland de weg 
naar het doel van Martijn Drij- 
ver, de huidige keeper van 
Jong Oranje, te versperren. De 
hele taktiek was daarop ten- 
slotte gericht: Om een vroeg 
Haags doelpunt te voorkomen, 
waarvoor elf man op de eigen 
helft werden teruggetrokken. 
Gegroepeerd spelen, noemde 
Grippeling dat. 

De vroege goal van Klein 
Zwitserland kwam er natuur- 
lijk toch. Door Hans Kruize, die 
Drijver al na drie minuten 
voor de eerste keer passeerde 
en voordat libero Hendrik Qui- 
rijns zijn defensie behoorlijk 
had kunnen organiseren, lag er 
door Tjeerd Borstlap alweer 
een bal in het Leidse hok. On-
danks de snelle achterstand 
bleef Leiden zoveel mogelijk 
achter de eigen stellingen ver-
scholen, zodat Klein Zwitser- 
land om tenslotte de eindstand 
van 4-0 te bereiken, een lange 
en een korte hoekslag van Ties 
Kruize nodig had. 

Ook daarna zag Leiden niets 
in een poging de eer te redden. 
,Beschamend", zei Bellaart na 
afloop en zijn boze spelers vie-
len hem daarin gretig bij. 
Schamen deed Grippeling zich 
inderdaad. Maar, legde hij uit, 
„ik had weinig keus. 1k wist 
dat er hier voor ons niets te be- 
reiken viel. Het enige dat telde 
was een kleine nederlaag. 
Want aan het eind van de corn-
petitie kunnen niet alleen de 
punten, maar ook de doelci j-
fers doorslag bij degradatie ge-
yen. Vandaar." 

Grippeling schetste met zijn 
verontschuldiging een triest 
beeld van de toekomst. Want 
bij uitbreiding van de hoofd-
klasse tot 20 clubs in het sei- 
zoen 1980-1981 worden wed-
strijden als de Klein Zwitser-
land - Leiden van gisteren heel 
gewoon. 

dQ  I\/ RC, 



       

9(20,7k, 

 

        

         

      

LHMC boeht 
winst en verlies 
De staartclubs weren zich in de hoofdklasse 
hockey en dat geldt zeker voor LHMC. In 
een boeiende wedstrijd werden zaterdag 
twee punten veroverd op Kampong, tot 
voor een week nog runner-up. Maar zondag 
verloor men kansloos van de gedoodverfde 
kampioen HCKZ. Echt veel schoot LMHC 
met deze daden niet op, omdat ook Oranje 
Zwart en Tilburg punten bijeen sprokkel-
den, maar winnen blijkt nog te kunnen. 
Vooral zaterdag heeft LMHC gezorgd voor 
goed en spannend hockey. Kampong blijft 
een geduchte ploeg met veel routine, al 
ontbraken de internationals Bolhuis en 
kanon Paul Litjens. Dat verhinderde Kam-
pong niet on,  MHC in de tant te nemen en 
na acht 	_In had Jorritsma succes met 
een hard en klimmend schot. Maar LMHC 
kwam heel sterk terug. Tot aan de rust werd 
Kampong constant onder druk gehouden. 
De spitsen Verhey en Roe11 maakten het 
oud-international Jebbink het leven zo 
zuur, dat hij steeds slordiger ging spelen als 
vrije verdediger. Bij LMHC was het niet 
alleen maar counter-hockey en dat leverde 
strafcorners op. Na een kwartier wist 
uitblinker Rob Feenstra er een te benutten 
en een paar minten later drukte de ook 
technisch begaafde Wouter v.d. Berg door 
en passeerde Kampong-keeper Toft op-
nieuw. 
Na rust moest LMHC wel gas terug nemen. 
Het zware veld eiste zijn tol van de spelers, 
die de eerste 35 minuten zeer veel en snel 
hadden gelopen. Kampong viel aan onder 
leiding van de jeugdige international Tom 
van 't Hek. Maar zonder Paul Litjens ging 
er van de korte en lange hoekslagen geen 
echte dreiging uit. LMHC voelde dat de 
tweede overwinning binnen een week kon 
worden behaald en verloor geen moment de 
greep op deze wedstrijd (2-1). 

De voigende dag was er geen kans op een 
herhaling van een stunt tegen Klein 
Zwitserland. LMHC verscheen verzwakt 
aan de start door het uitvallen van de veel-
belovende verdediger Pott Hofstede en 
aanvaller Verhey. De eerste moet aan de 
studie, de tweede had ineens griep. Bij de 
eerste de beste vloeiende aanval van KZ na 
een minuut of vier was het al raak. De 
razendsnelle spits Borstlap wrong zich door 
de LMHC-verdediging. Snel reagerend 
verwerkte keeper Drijver de harde inzet, 
maar Hans Kruize benutte de volgende 
kans wel. Borstlap bleeft aandacht vragen 
en scoorde nummer twee. Op het midden-
veld heersten de gebroeders Steens bij Klein 
Zwitserland, al kon aanvoerder Ties Kruize 
zijn faam nog niet waarmaken. Slechts 
twee keer leverden snelle LMHC-uitvallen 
en corners gevaar op voor doelman Claus-
huis van KZ. 
Na rust werd het werkelijk aanvallen en 
verdedigen. De achterhoede van KZ stuwde 
de snelle aanval op, daarbij de bal A la Ajax 
nauwkeurig en hard rondspelend. Het was 
slechts aan het goede verdedigen van 
doelman Drijver en achterste man Quirijns 
te danken dat de score niet verder opliep 
dan 4-0 door corners, die Ties Kruize 
benutte. 
De hockeycompetities ligt enige weken stil 
in verband met een tournee van het 
Nederlands elftal. Daarna zal LMHC zeker 
de eindsprint inzetten in de maand mei. 
We houden U op de hoogte! 

Het was een succesvol weekend voor de 
LMHC, omdat zowel Heren 2 als Heren 3 
na jarenlang proberen gepromoveerd zijn 
de res. promotieklasse, de een na hoogste 
reserve klasse. 
Dit is zeer belangrijk voor de opbouw de 
komende jaren. 

Dames 1 speelde uit gelijk tegen het sterke 
Kameleon en speelt op zondag 22 april haar 
laatste thuiswedstrijd. 

       

       

       

       

       

       

       

       

   

Typerend beeld van de wedstrijd KZ-LMHC. Hans Kruize op snelheid 
geeft Svbrand Roe11 het nakiibon 
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LEIDEN - BLOEMENDAAL : 	1 - 0 
	AM11041111•0111.10....11.41MINIIMMINS. 

Nadat wederom de helft van 714 Leidse selectie heeft moeten wei 
geren om het vaderland en van Heumen to verdedigen in Perth omd 
omdat onze technisch en artistiek zeer begaafde jongeris niet 
in het (K.;',.) concept van "werk"hockey pasten, konden we na 
weken voor het eerst weer de wei in. De oefenwedstrijden voel-
den we weiiswaar nog in de benen, maar onder de bezielende 
leiding van Rein Goeroe Harm en natuurlijk Chris "de knkjper", 
verschenen we toch fit op de mat. 
De jongens van de hoer Bovelander hadden zich al keurig op de 
andere helft opgesteld en alleen het fluitje van de "ref" was 
er nog voor nodig om eon 70-minuten durend epektakel to la ten 
beginnen. 
Het fluitje kwam en het word 1 - 0, 
Na de wedstrijd word de etrijd voortgezet op het met zonover-
goten terras. Daar ontspon zich een d.ieoussie over vragen als: 

Redden de Mozart-patronen, waarmee de Bloemendalers eind 
le helft werden overklast, niet eeraer ingeoet moeten 
worden 
Zou het werkelijk de "Iso-star" lain die de mannen een 
wedstrijd lang aan het draven last t_ 
Zou "Dekker'-sport-  op een lafto wilze reolame maken 

Over doze problemen is er nog toi last in do avond gesproken. 
Wellioht zal er de volgende week mesx over bekend worden 
gemaakt. 
10MULIK MEN W ELKAAR WEER LANGS DE LIJN ZATERDAG A0  S. 

IN LAREN !I! 	 TOT DAN II! 	Sybrand Roll 

a 5 minuten stond het 1-Or 
door een fraaie goal van 
Wouter en Ernst v.d.Berg; 
na 20 min. maakte Laren ge-
lijk en na 25 min. kwam La-
ren op 2-1 door een straf-
corner. 
Viak voor rust scoorde Rob 
Feenstra fraai uit een 
strafcorner. 
In de tweede helft waren 
er kansen aan beide z.ijden 
en zo redde Wouter nog 
een strafcorner van de 
doellijn. 
Een terechte uitslag. 

Ernst v.d.Berg zet voor 
in de cirkel en een hal-
ve seconde later scoort 
zijn broer Wouter 1-0 

Foto: Bas Soetenhorst 
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Zoals vrijwel aile clubleden hebben gezien heeft Heren 1 het 
afgelopen weekend zijn uiterste best gedaan om de staart van 
de Hoofdklasse verder in beweging te krijgen. 
Het Boxtelse MEP fungeerde zaterdag als lastige tegenstander; 
zij bleven afwachten tot de LMHC - door het midden - aanviel. 
Vlak voor ti,]d kwam de opleving, doch het aantal minuten was 
te kort. Uitslag 1 - 2 in het voordeel van MEP. 

De volgende dag tegen Oranje Zwart werd uit een agressiever 
vaatje getapt hetgeen in een Leids overwicht resulteerde, 
waaruit 1-0 werd gescoord tot de blessure van een Oranje 
Zwart speler (Iichte hersenschudding). Hierna kwam Oranje 
Zwart terug en scoorde uit een strafcorner. 
In de tweede heift was eerst OZ de betere ploeg; het laatste 
kwartier was weer voor Heren 1; met behulp van de geluksfae-
tor hield de goed keepende OZ-keeper zijn doel schoon. 

Het is nu wel duidelijk dat onze Heren een zeer kleine kane 
hebben om het nog te redden, doch een uiterste krachtsinspan-
ninz is nooit weg. HIERVOOR IS PUBLIEK NODIG !!! 

De laatste twee uitwedstrijden zullen de LMHC de gelegenheid 
bieden om waardig afscheid te nemen van de Hoofdklasse den 
wel er gewoon in te blijven. 

Zoals reeds eerder benadrukt ken het seizoen niet meer kapot 
door de geweldige krachtsinspanning die reeds is geleverd! 
De stemming in het elftal is en blUt goed en hiervoor 
VERDIENEN ALLE BETRO114131 EN DE GROOTST MOGELIJKE WAARDERING!!!! 
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DB LAATSTE LOODJES ZIJN (NET) GEEN DAAIDgR WAARD. 

Ooze jongens hebben het net niet gored, en iedereen heeft kun-
nen boson en horen waarom niet. 
Twee heroische zwaarbevochten overwinningen op Tilburg en Hattem 
hebben het t4 niet meer kunnen lament  aangezien Oranje Zwart en 
ook Tilburg punten hijeensprokkelden, in het bijzonder bij de op 
Brabantse wee falende, zo professionele vereniging nit Boxtel. 
Het uiterst striglustige Hattem vormt hiermede een sahril ()en-
treat. 
De overwinningen op Tilburg en Hattem waren in meerdere opzich-
ten hartverwarmend: 
- Heron 1 ging tot het laatst del door via ingenieuze spelers-

wisselingen, waarb4 een verse voorhoede in het veld kwam, die 
veel verwarring stichtte. 

• er was met name in Hattem reel publiek uit Oegstgeest an Lei-
den, dart zioh good roerde 
de IMHC is roamvol ten onder gegaan en de stemming is due re-
del.* tot good. 

Doelpuntenmakers waren Bob Feenstra en Frits Vaehey tegen Til-
burg en Syb 11°1611 en Frits Verhey tegen Hattem. 
Tegen Hattem sat ook Paul de Regt weer te aken„ zonder is mogen 
juiehen van de dokter. 
Diegenen onder u die naar de radio hebben geluisterd hebben Honk 
v,Veen na de wedstrijd tegen ()ramjet Zwart en Harm Swieringa 
de wedstrig tegen Hattem horen seggen: 
- we komen terug 

we proberen de groep spelers zoveel moge4k intact to houden, 
want er zijn enkele potentifile ophouders. 

Hierep sal nog in eon apart stukje worden ingegaan. 
Bin ding is zeker: het is eon maahtig mooi seizoen geweest, 
waarin erg veel is gebeurd, veel ervaring is opgedaan en seker 
de tweede helft van het seisoen door iedereen met grote inset 
is gestrioden. Iedereen kan elkaar reeht in de ogees bl4ven kijkan 
an mast teleurstelling Loch ook eon sekere voldaanheid ontdak-
ten. Hierveor verdibnen spelers en begeleiding DB GROOTST WU- 

LOP EN WAARDERING, zeker in het lioht besien van de slopend 
lenge winterstop. 
De LMHC is TROTS OP JULIE en eon beetle op ziohself, want eok 
voor het verenigingskadar is het een zwaar seizoen gsweest. 
We kunnen niet to lang b4 de pakken neerzitten, want het vol-
gend seizoen staat alweer voor de deur en met name Lade Heren-
afdeling is er real veranderd door de pramoties van H 2,3 on 4 
VASTHOUDEN EN DOORGAAN II1 	 J.W.Coebergh 

DEZE STANDENLIJST 

le helft seizoen 

10-19 HCKZ 
11-17 HGC 
10-15 Kampong 
11-1a  Amsterdam 
11-13 Laren 
11-12 Hattem 
11- 9 Bloemendaal 
11- '1 MEP 
11- Oranje Zwart 
11- 7 Tilburg 
11- 6 Leiden 
11- 5 Schaerweyde 

21-39 
g2-33 
22-28 
21-26 
22-20 
22-19 
22-19 
22-19 
22-18 
22-17 
22-16 
22-8 

Heron 

22 
25 
5 

()5 A 70 
10 
19 weken 
17 waken 

tegen 
9 le klassers 
3 20 
13 hoofailassemE 

4 
ILIUSTREERT HET IETWAT WONDERLIJKE 

CONIPETITIEVERL002 

20 helft'seizoen 	Binds tared 
1 HCKZ 	11-20 HCKZ 
2 Kampong 	 HGC 
3 HGC 	11-16 Amsterdam 
4 MEP 	11-13 	Leiden  	 
5 Laren 	11-13 	Oranje Zwart 

Blo emendaai 11-12 	Kampong 
Hattam 11-12 Tilburg 

8 Amsterdam 	11-11 	Laren 
9 Tilburg 	11- 8 	Hattem 
10 Oranje Zwart 11- 5 	Bloemendaal 
11 Schaerweyde 11- 3 	MEP 
12 Leiden 	11- 3 	Schaerweyde 

SEIZOEN 1978-197  

Enkele statistische Aegevens betreffende  

Aantal gespeelde competitiewedstrigen 
$ 	 oefenwedstrjjderj 

Aantal afgelaste 	*9 
Aantal trainingen 
Wedstrijden + trainingen qp kunstgras 
Aantal weken hockey : vddr de winterstop:  

na de winterstop: 

totaal 
Aantal geoefende strafcorners 
Aantal „ strafballen 
Aantal verbruikte ballen op trainingen 
Okantal besprekingen 

Totaal aantal gele kaarten 
:Aantal blessure 

ziekmeldingen 
Totaal aantal ongestelde spelers 

HET WAS ME HET "SEIZOENTJE" WEL MIMI!!! 

3b weken 

VOO A 6000 
- 1000 

: 250 
50 

:7 

: 4  
:5 
: 18 
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